
چراغ سبز به سرمایه گذاری در اصفهان 
تعزیه 
ام الموسیقی 
ایران است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  خبرداد:

نمایندگان کلید وزارت علوم را 
به فرهادی دادند

 ظرفیت  های روستاهای استان
 شناسایي می شوند

 رانندگان بی گواهینامه
 به حبس می روند

 آخرین آلبوم پاشایی
 منتشر می شود

تخفیف ۱۰ درصدی بلیت برخی از 
قطار ها در مسیر مشهد-اصفهان 

ترمز صنعت نساجی در سراشیبی بریده است 4
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همسرانی که به سقف 
مشترک نمی رسند

هنوز پنج شش ماه از نامزد شدنش نگذشته کهظ پچ پچ 
 ها در باره اختالفشان در فامیل پیچیده، زمزمه هایی که 
می گفت با هم اختالف دارند و حاال علنی می گویند که 

در دوران عقد از هم جدا شده اند.
بر اساس آمار امسال س��ازمان ثبت احوال، روزانه 434 
طالق در کش��ور رخ می دهد به عبارتی هر س��اعت 18 
طالق، از اینکه این تعداد طالق چقدر نگران کننده است..

3

 طرح مجازات اعدام برای
 اسیدپاشان کلید خورد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

3
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معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفه��ان اعالم کرد: 
برگزی��دگان دوره دوم بان��ک ایده ش��هرداري ب��ا موضوع 
"مس��اجد ش��هر چگون��ه مح��ور فعالیت ه��ای مختلف و 
 تعامالت اجتماعی شهروندان می شود؟ " هفته آینده اعالم 
مي شود. علي قاس��م زاده گفت: ش��هروندان تا هفته آینده 
فرصت دارند نظرات و پیشنهادات خود را مربوط به پرسش 
مساجد ش��هر چگونه محور فعالیت های مختلف و تعامالت 
اجتماعی شهروندان می شود؟ در سایت بانک ایده شهرداري 

اصفهان به آدرس idbank.ir.www ثبت کنند. 

  محم��د هویداشهردارش��هرضا درجلس��ه ش��ورای 
اداری شهرس��تان ش��هرضا گفت: باتوجه به توافقات 
صورت گرفته بین ش��هرداری های شهرس��تان های 
ش��هرضا،دهاقان ومبارکه ش��رکتی به منظورتاسیس 
کارخانه کمپوس��ت ایجادش��ده اس��ت که امیدواریم 
با س��اخت کارخانه کود کمپوس��ت بخ��ش عظیمی 
از معض��الت بهداش��ت عموم��ی در ح��وزه ش��هری 
 ک��ه حاص��ل از دف��ن زبال��ه م��ی باش��د مرتف��ع

 گردد.شهردارشهرضابا اشاره به  پیشرفت ...

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای طرحی 
در این کمیس��یون مبنی بر تعیین مجازات اعدام مطابق با 
حکم محاربه برای اسیدپاشان خبر داد.محمدعلی اسفنانی 
با اعالم این خب��ر که طرحی را در این کمیس��یون مبنی بر 

تشدید مجازات برای متهمان به اسیدپاشی امضاء کرده اند، 
اظهار کرد: در این طرح جرم اسیدپاش��ی محاربه محسوب 
ش��ده و صرف نظر از دیه و قصاص باید مطاب��ق با مجازات 

تعیین شده برای محاربه برای...

 ایجاد کارخانه کمپوست 
در شهرضا

اعالم برگزيدگان دوره دوم 
پرسش بانک ايده هفته آينده

 تولد بره ای با یک دست
3 در روستای عباس آباد 

 دفاع یحیی از رکورد
6 بی شکستی مقابل ژنرال  2

مجلس به وزیر تعاون
 کارت زرد داد
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يادداشت

فريضه امر به معروف و نهی از منکر 
ترويج نیکی ها است

     جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر فوالدشهر با حضور 
مسئوالن ش��هر و شهرس��تان در سالن جلس��ات شهرداری 
فوالدشهربرگزار ش��د.  امام جمعه فوالدش��هر در این جلسه 
اظهار داش��ت: امس��ال مراس��م عزاداری حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)ع(در مس��جد امام حس��ن مجتبی)ع( در دهه اول 
محرم، هرشب توس��ط یک نفر از نمازگزاران اداره می شد که  
بسیار پس��ندیده بود و این موجب تحکیم اعتقادات مذهبی 
مردم می شود.حجت االسالم سید حس��ین محمودآبادی از 
هیأت مدیره بازارچه ها، تکیه ها و مساجد خواست تا مجالس 
خود را به این س��بک برگزار نمایند. همچنین حسین امیری 
شهردار فوالدشهر نیز در این مراسم گفت: مخالف برپایی بازار 
جمعه در شهر هستیم چون به زیبایی شهر لطمه وارد می کند 
واگرروزی به این نتیجه برسیم که ضرورتی ندارد از برگزاری 

جمعه بازار جلوگیری می کنیم. 

مجلس به وزير تعاون کارت زرد داد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی از نمایندگان مجلس کارت 
زرد گرف��ت.او هفتمین وزیری اس��ت که بهارس��تان کارت 
زرد خ��ود را به او نش��ان می دهد.پی��ش از ای��ن وزرای امور 
اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارش��اد اسالمی، کشور، آموزش 
و پرورش، عل��وم و صنعت، معدن و تج��ارت از مجلس کارت 
زرد گرفته بودند.ربیعی برای پاس��خ به سوال ملی محمدرضا 
پورابراهیم��ی نماینده مردم کرمان در مجلس به بهارس��تان 
آمده بود.سوال پورابراهیمی از ربیعی درباره »مالک انتخاب 
و انتصاب مدی��ران صندوق های زیرمجموع��ه وزارت تعاون 
یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی«بود که 
ربیعی توضیحاتی را در ای��ن زمینه ارائه کرد.در ادامه با توجه 
به قانع نشدن پورابراهیمی از پاسخ های وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی سوال 
از وزیر را به رای وکالی ملت گذاشت که نمایندگان نیز با 98 
رای موافق، 95 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 219 
نماینده حاضر در صحن پاسخ های علی ربیعی را قانع کننده 
ندانستند و برهمین اس��اس وزیر تعاون نیز از مجلس کارت 

زرد گرفت.

 آهنی: اختالفات1+5 به آنها 
اجازه تفاهم نمی دهد

س��فیر ایران در پاریس تاکید ک��رد: موضوع مهم��ی که در 
ایران نوعی اجماع در آن وجود دارد این اس��ت ک��ه نباید از 
 حقوق هس��ته ای عقب نش��ینی کرد.علی آهنی گفت: ش��ما

 می دانید که نفع همه طرف ها در این است که به توافق برسند. 
اما این موضوع، متاس��فانه به مبحث پیچیده ای تبدیل شده 
اس��ت و به عالوه در گروه 1+5 نیز پیچیدگی ها و اختالفات 
داخلی متعددی وجود دارد که اج��ازه نمی دهد آنها هم بین 

خودشان به تفاهم برسند و این نیز یک مشکل است.

 مدير کل ورزش و جوانان
 چهار محال و بختیاری

سالن شطرنج در شهر هفشجان 
احداث می شود

مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 
شهر هفشجان از پتانسیل های خوب ورزشی برخوردار است، 

گفت: سالن شطرنج در شهر هفشجان احداث می شود.
 عبد الرحمان قاس��می اظهار داش��ت: جوانان این ش��هر در

 زمینه های مختلف ورزش��ی فعالیت دارند که الزم اس��ت تا 
جایی که امکان دارد آنها را حمایت کرد.وی با اشاره به اینکه 
اعتبارات هیات های ورزش��ی مقدار کمی رک��ود پیدا کرده 
اس��ت، تصریح کرد: با این وجود مبالغی پ��ول به هیات های 
ورزشی واریز شده است.قاسمی ادامه داد: سالن های ورزشی 
هفشجان مشکالتی چون گرمایش، سیستم آب و ... داشت که 
توانستیم مشکل آن ها را حل کنیم.مدیر کل ورزش و جوانان 
چهار محال و بختیاری آبرس��انی به زمین چمن را یکی دیگر 
از مشکالت دانست و یاد آور ش��د: اداره کل ورزش و جوانان 

سیستم آب رسانی را برای زمین چمن هفشجان مهیا کرد.
 قاس��می اذعان داش��ت: اداره کل ب��ا یکی از خیری��ن تفاهم

 نامه ای را برای س��اخت س��الن شطرنج بس��ته است که این 
مجموعه ورزشی در شهر هفشجان راه اندازی خواهد شد.

وی بیان داشت: با احداث این سالن ورزشی سرانه ورزشی این 
شهر افزایش پیدا می کند.

ايجاد کمربند سبز و سرمايه گذاری 
در زمین های جنوب شهرکرد

مشاور اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کمربند سبز و 
سرمایه گذاری در زمین های جنوب شهرکرد اجرایی می شود.

 ملک محم��د قربان پ��ور در نشس��ت بررس��ی طرح ه��ای 
سرمایه گذاری این اس��تان اظهار کرد: بررس��ی راهکارهای 
سرمایه گذاری در زمین های جنوب شهرکرد و ایجاد کمربند 
سبز با اس��تفاده از پساب ش��هری به منظور سرمایه گذاری و 

مقابله با تهدیدات زیست محیطی اجرایی می شود.
وی افزود: یک��ی از معضالت اساس��ی دنیا، روش نادرس��ت 
استفاده از فاضالب بوده منجر به آلودگی آب، خاک و محیط 
زیس��ت می ش��ود.قربان پور تصریح کرد: این ط��رح با هدف 
س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری، جنگل کاری و ایجاد 
کمربند سبز به منظور کمک به حفظ محیط زیست اجرایی 
خواهد ش��د.وی گفت: باید با اجرای طرح های توس��عه ای به 
منظور ش��ناخت مرکز اس��تان و توانمندی ه��ای بخش های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرمایه  گذاری معرفی شود.

وی خاطرنش��ان کرد: اهداف بلند مدت این طرح جلوگیری 
از ورود ریزگرده��ا، احی��ای مرتع و مرغزار ش��هرکرد، ایجاد 
پروژه های گردشگری در قالب)باغ شهر، شهربازی، تله کابین، 
سورتمه برقی و ..( و احیای گونه های گیاهی در معرض انقراض 

منطقه است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از استماع سخنان 
رییس جمهور، وزیر پیش��نهادی علوم و مواضع موافقان و 
مخالفان با 197 رای موافق، فرهادی را از بهارس��تان راهی 

ساختمان وزارت علوم کردند. 
رییس جمه��ور در صحن علن��ی مجلس از وزرای س��ابق 
پیش��نهادی وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری تشکر و 
ابراز امیدواری کرد که آنها در مناصب و مسئولیت های دیگر 

برای مردم عزیز کشورمان ادای وظیفه کنند.
پس از س��خنان رییس جمهور مخالف��ان موافقان محمد 
فرهادی، وزیر پیشنهادی علوم اظهار نظرهای خود را آغاز 
کردند.روحانی نیز پس از سخنان خود و در حالی که علی 
مطهری به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی در حال صحبت 

بود جلسه را ترک کرد.
رای اعتماد به فرهادی مجلس را متهم به منطق 

دوگانه می کند
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به رای عدم 
اعتماد مجلس به دو گزینه پیشین دولت برای وزارت علوم، 
گفت که رای اعتماد مجلس به فرهادی مجلس را متهم به 
منطق دوگانه و یک بام و دو هوا می کند و این شائبه پیش 

می آید که خدای نکرده معامله ای در کار است.
اتهام به مجلس کار مردانه ای نیست

علی الریجانی هم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت 

پس از سخنان مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم 
نکاتی را متذکر شد و گفت: این که می گویید اگر مجلس به 
فرهادی رأی دهد یک معامل��ه ای صورت گرفته این حرف 

حتماً نادرست است.
درد وزير عل�وم بايد پارک های عل�م و فناوری 

باشد نه اتاق عمل
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در مخالفت ب��ا محمد فره��ادی، وزیر پیش��نهادی علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: رای اعتماد به وزارت مهم، پایه ای 
و اساس��ی وزارت علوم بسیار حیاتی اس��ت. بر خالف نظر 
برخی که قدرت نظامی را بازدارن��ده می دانند قدرت علم، 

فناوری و دانش بازدارندگی  اساسی تری دارد.
فرهادی مصداق بارز اعتدال است

محمد مهدی رهبری املشی در س��خنان خود در دفاع از 
وزیر پیشنهادی علوم گفت: موافقت من با دکتر فرهادی به 
دلیل آشنایی و معرفت سی ساله ای است که با ایشان دارم.

فرهادی منتسب به هیچ جریان سیاسی نیست
حس��ین قربانی نماینده مردم آستانه  اش��رفیه در مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��خنان خود در موافقت ب��ا وزیر 
پیش��نهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امروز تمایل 
هم��کاران ما ب��رای دف��اع از وزارت دکتر فرهادی نش��انه 
توانمندی ایشان است و بسیاری از نمایندگان می خواستند 

که به دفاع از برنامه های دکتر فرهادی بپردازند.

حتما با متخلفان بورسیه ها برخورد کنید
همچنین حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند 
در مجلس شورای اس��المی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: به دلیل وارد شدن برخی 
دوس��تان به موضوع فتنه در جلس��ه امروز الزم است چند 
مطلب را یادآور ش��وم. ملت بدان��د که در زم��ان انتخاب 

اوباما سازمان سیا تحلیلی 
را به وی تحویل می دهد در 
رابطه با مس��ائل مختلف 

جهان از جمله ایران.
با کسانی که به ناروا 
از بورس�یه بهره من�د 

شدند برخورد شود
س��ید مه��دی هاش��می 
نماینده مردم ته��ران در 
مجلس ش��ورای اسالمی 
ک��ه در موافق��ت ب��ا وزیر 
پیشنهادی علوم، در جلسه 
علنی دیروزمجلس سخن 
می گف��ت، اظه��ار ک��رد: 
دوس��تان نکات مثبتی در 
دف��اع از توانمن��دی آقای 

فرهادی گفتند، و با توجه به شناخت ایش��ان از گذشته و 
جلساتی که برگزار ش��د و نکاتی که مطرح ش��د و این که 
ایشان تمام شبهات و مطالبی را که مطرح شد روشن کردند 
ما انتظار داریم مجلس با رای خوبی ایشان را به وزارت علوم 

راهی کند.
رای اعتماد به وزرا رای موافق مشروط است

همچنین الیاس ن��ادران نماینده مردم ته��ران در مجلس 
به عنوان مواف��ق وزیر پیش��نهادی علوم گفت: م��ا از باب 
گفتمان اعتدال می گوییم که حلقه های انحرافی و تندروی 
اصالح طلبان ش��رایطی فراهم نکنند که جری��ان دولت از 
اعتدال خارج ش��ود لذا ب��ه دولت کم��ک می کنیم و قصد 

دیگری نداریم.
محمد فرهادی طی وزیر پیش��نهادی علوم اظهار کرد: به 
اعتب��ار تجربه و دانش خ��ود به صراحت می گویم مس��أله 
محوری امروز و آینده کشور مس��أله پیشرفت علمی است 
و تأکیدات رهبری بر این موضوع نیز موید همین امر است.

پ��س از اظه��ارات وزی��ر پیش��نهادی عل��وم، نمایندگان 
 نس��بت ب��ه صالحی��ت فره��ادی رای خ��ود را اع��الم

 کردند.

با 197 رای صورت گرفت 

نمایندگان کلید وزارت علوم را به فرهادی دادند 
اختصاص تمام ظرفیت های 

 اردويی سپاه به زايران 
امام حسین )ع(  

مسئول اردوها و گردشگری سپاه پاسداران استان 
اصفهان گفت: از 17 تا 27 آذرماه تمام ظرفیت های 
اردویی سپاه پاسداران اعم از امکانات حمل و نقل و 
نیز اردوگاه ها در استان های خوزستان، کرمانشاه 
و ای��الم در اختیار زائری��ن امام حس��ین )ع( قرار 

می گیرد.
میثم رضوان پور در حاشیه برگزاری نمایشگاه هفته 
بسیج در جمع خبرنگاران افزود: در 9 ماهه نخست 
امسال در حدود 5۰۰ هزار نفر از بسیجیان استان از 
اردوهای برگزار شده در قالب فعالیت های فرهنگی، 
سیاحتی و زیارتی اس��تفاده کرده اند. به گفته وی 
در س��ال 9۳ بیش از 15 هزار نفر دانش آموز دختر 
و پس��ر در اردوهای راهیان نور و بازدید از مناطق 
عملیاتی شرکت کرده اند و برنامه ریزی شده است 
که تا آخر امسال ۶5 هزار دانش آموز در این برنامه 

شرکت کنند. 
مذاکره کنندگان سربازان انقالب هستند 
مسئول کانون بازنشستگان سپاه پاسداران استان 
نیز برپایی نمایشگاه بسیج را باعث شناخت بیشتر 
مردم دانست و گفت: الزم است که بسیج هر ساله 
نمایشگاهی را برگزار کند چرا که در معرفی بسیج 
جهت گیری غلطی داریم و فقط ش��اخص معرفی 
آن چیزهایی مانند جنگ و امر به معروف و نهی از 

منکر شده است. 
به گفته س��ردار محمدعلی بهره ک��ش باید از نگاه 
تک بعدی به بس��یج دور ش��ویم. وی در خصوص 
مذاکرات هسته ای نیز افزود: باید باورمان شود که 
مذاکره کنندگان از سربازان انقالب هستند و باید 
از آنها حمایت کنیم. حمایت کردن صرفا به چشم 
بستن و نقد نکردن نیست بلکه باید هم چشم مان 

باز باشد و هم نقد منصفانه کنیم. 
تاثیر عمیق فعالیت های بسیج در عرصه 

فرهنگ 
معاون فرهنگی س��پاه پاسداران اس��تان اصفهان 
نی��ز ن��گاه حکیمانه ام��ام خمین��ی ب��ه انقالب و 
موضوعات پیرام��ون انقالب را زمینه س��از ایجاد 
بسیج قبل از ش��روع جنگ دانس��ت و گفت: دفاع 
از انقالب اس��المی تنها یکی از نقش های بس��یج 
بوده اس��ت و امام خمینی به موضوع معنویت نیز 
 در ایجاد بسیج اشاره داشتند که در راس آن قرآن

 است. 

اخبار کوتاه

2
رونمایی از 3  سامانه جدید رزمی، شبیه ساز و راداری 

۳ سامانه جدید نیروی دریایی با حضور جانشین فرمانده کل ارتش رونمایی شد.
در آستانه هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش، ۳ س��امانه جدید این نیرو توسط امیر عبدالرحیم موسوی 

جانشین فرمانده کل ارتش و امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نداجا رونمایی شد.
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بارش ش��بانه ب��رف در سراس��ر اس��تان 
چهارمحال و بختیاری موجب سفید پوش 

شدن مناطق مختلف این استان شد.
بارش برف زود هنگام در استان چهارمحال 
و بختیاری  سرد شدن هوا در این استان را 
در روز های آیتی به ارمغان خواهد آورد و از 
طرفی مصرف گاز نیز توسط شهروندان رو 
به افزایش خواهد رفت.بارش برف در این 
استان چهارمحال و بختیاری برای اولین 
 بار در سال  زراعی جاری شهرکرد، بروجن،

 فرخ شهر و سایر شهرها و روستاهای این 
استان را سفید پوش کرد.

پی��ش از ای��ن ب��ارش ب��رف را فق��ط در 
شهرس��تان کوهرنگ داش��تیم  و در سایر 
شهرها و روستاهای استان بارش به صورت 

باران بوده است.
بیش�ترين میزان بارش برف در 

کوهرنگ
مدیرکل هواشناس��ی استان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین بارش 

برف را در شهرس��تان کوهرنگ داشتیم، 
ادامه داد: میزان ارتفاع برف ثبت شده در 

کوهرنگ پنج سانتیمتر است.
قطره بی��ان ک��رد: می��زان ارتف��اع برف 
در ش��هرکرد یک س��انتیمتر ثبت ش��ده 
اس��ت و در ش��هرهای بلداج��ی، آورگان، 
 دزک نیز همه یک س��انتیمتر ثبت ش��ده

 است.
وی بیان کرد: هم اکنون بیشترین مجموع 
بارندگ��ی س��ال زراعی ج��اری مربوط به 
شهرستان کوهرنگ اس��ت که میزان آن 

۳88.9 میلیمتر است.
کمک به دو خانوار عش�ايری در 

فارسان
مع��اون ام��داد و نج��ات جمعی��ت هالل 
احم��ر اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
ب��ا اش��اره ب��ه ب��ارش ب��رف در اس��تان، 
ادام��ه داد: ب��ارش ب��رف در س��طح 
 اس��تان ب��رای بس��یاری از رانن��دگان در 
ج��اده ه��ای مختل��ف اس��تان مش��کل 

ایجاد کرده ب��ود که به آنها امداد رس��انی 
ش��د.برومند جهانگی��ری ادام��ه داد: 
تعدادی از رانن��دگان در پی ب��ارش برف 
در ج��اده بروج��ن - خوزس��تان و جاده 
بازفت - خوزس��تان، دچار مش��کل شده 
بودن��د ک��ه نیروه��ای ام��داد ج��اده ای 
 جمعیت هالل احمر به آنها امداد رس��انی

 کردند.وی اذعان داش��ت: همچنین به دو 
خانوار عشایری در شهرستان فارسان که 

نیاز به کمک داشتند امداد رسانی شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 
بارش های برف در سطح استان آغاز شده 

اس��ت و رانندگانی که در ج��اده های این 
اس��تان تردد می کنند باید وسایل کمکی 
و امدادی و وس��ایل مورد نیاز زمستان را 
همراه داشته باش��ند.همچنین سرپرست 
اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و 
بختیاری گف��ت: در حال حاض��ر در این 
اس��تان تنه��ا گردن��ه عسل کش��ان و 
شاه منصوری مسدود است.قاسم قاسمی  
اظهار ک��رد: با وجود بارش س��نگین برف 
تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی 
غیر از گردنه عسل کش��ان و شاه منصوری 
در شهرستان کوهرنگ باز است و تردد در 

آن ها جریان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری از بررسی علمی توسعه شبکه 
تلفن در این استان با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.

قاسم سلیمانی دش��تکی در دیدار با محمود واعظی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: توس��عه ش��بکه 
تلفن های ثابت و همراه در شهرکرد مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری در این نشست مورد بررسی علمی و کارشناسی 

قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در این نشس��ت مقرر شد تا رفع مشکالت 
مربوط به اینترن��ت در چهارمحال و بختی��اری و افزایش 

کیفیت آن در این استان با اولویت دنبال و اجرایی شود.
این مسئول بیان داش��ت: تقویت دفاتر خدمات پیشخوان 
دولت نیز به صورت ویژه در نشس��ت با وزی��ر ارتباطات و 

فناوری اطالعات مورد تأکید قرار گرفت.
سلیمانی دش��تکی تصریح کرد: در این نشست به منظور 
راه اندازی 14 س��ایت از سوی شرکت ایرانس��ل و نصب و 
تعویض 71 دستگاه ارتباطی از سوی شرکت همراه اول با 

هدف رفع مشکل پوشش همراه اول توافق شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین مقرر شد تا 

پیگیری اجرای دیتا سنتر استان به صورت اولویت  دار دنبال 
و اجرایی شود.

تس�هیالت ارزی و ريال�ی به کارخانه س�یمان 
شهرکرد پرداخت می شود

 همچنین استاندار چهارمحال و بختیاری از موافقت برای 
پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی به کارخانه سیمان شهرکرد 

خبر داد.
 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در دی��دار با مدیرعامل 
بان��ک ص��ادرات ای��ران اظه��ار ک��رد: تکمی��ل کارخانه 

س��یمان ش��هرکرد و افزایش اش��تغال در ای��ن کارخانه 
 نیازمند حمایت بیشتر و اس��تفاده از تسهیالت این بانک 

است.
وی تأکید کرد: موافقت های الزم به منظور اختصاص 8۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت ریالی و 25 میلیون یورو تسهیالت 
ارزی برای تکمیل کارخانه سیمان شهرکرد صورت گرفته 

است.
وی افزود: قرار اس��ت تا پس از مکاتبه بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با بانک صادرات ایران و صندوق توسعه ملی برای 
تشریح توجیه اقتصادی تکمیل کارخانه سیمان شهرکرد، 
نسبت به ارائه تس��هیالت ریالی و ارزی به این پروژه اقدام 

شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با تکمیل کارخانه 
سیمان شهرکرد زمینه اشتغال مستقیم 15۰ نفر به صورت 

مستقیم در استان چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.
وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم زمینه 
تکمیل طرح های نیمه تمام به خصوص طرح های تاثیرگذار 

را فراهم کنیم.

بیشترين میزان بارش برف در شهرستان کوهرنگ

بام ايران  سفید پوش شد

بررسی علمی توسعه شبکه تلفن در چهارمحال و بختیاری

خوشه صنعتی گز بلداجی و 
کسب گواهینامه بین المللی

 

خوشه صنعتی گز بلداجی در اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری موف��ق ب��ه دریاف��ت نش��ان حالل و 
همچنین سیس��تم مدیریت یکپارچ��ه ) IMS( و 
کس��ب گواهینامه اس��تانداردهای HACCP و 

ISO22۰۰۰ شد.
 مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان 
چهارمه��ال و بختی��اری گف��ت: سیس��تم ه��ای 
مدیریت یکپارچه به منظور تلفیق س��ه سیس��تم 
مدیری��ت کیفیتیISO9۰۰1، مدیریت زیس��ت 
محیط��ی ISO14۰۰1 و مدیری��ت ایمن��ی 
OHSAS18۰۰1 در جهت نیل به یک سیس��تم 
جامع مدیریتی است که خوشه صنعتی گز بلداجی 
عالوه ب��ر این م��وارد فوق ب��ه کس��ب گواهینامه 
 اس��تانداردهای HACCP و ISO22۰۰۰ نی��ز

 شد. 
رضا گنجی افزود: خوشه صنعتی گز مشتمل بر 85 
کارگاه کوچک و متوسط گزسازی است که در شهر 
بلداجی استقرار دارند و از مهم ترین دستاوردهای 
این خوش��ه تولیدی ایجاد زمینه ورود محصوالت 
متنوع گز استان چهارمحال و بختیاری به بازارهای 

صادراتی است. 
شهر بلداجی، از توابع شهرستان بروجن )در فاصله 
25 کیلومتری شهر بروجن( در استان چهارمحال و 
بختیاری و در ۶2 کیلومتری شهرکرد؛ مرکز استان 
قرار دارد که مرکز تولید گز در کشور با به اصطالح 
پایتخت گز ایران محسوب می شود و کمتر مسافر 
گردشگری اس��ت که از س��وغات این شهر چشم 

پوشی کند.
 ش��هر بلداج��ی در س��ال 1۳۶2 ب��ه جرگ��ه 
ش��هرهای اس��تان و کش��ور پیوس��ت و از س��ال 
1۳8۰دارای بخش��داری)مرکز سیاس��ی( م��ی 
باش��د. این شهر)شهر ش��هد و ش��یرینی بلداجی 
 پایتخت گ��ز ای��ران( دارای 15۰۰۰ نفر جمعیت

 می باشد.

روحانی نیز پس 
از سخنان خود و 
در حالی که علی 

مطهری به عنوان 
مخالف وزير 

پیشنهادی در حال 
صحبت بود جلسه 

را ترک کرد



يادداشت
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35 هکتار از اراضی باغ "ایران چای" تملک شده است

سونامی طالق در کشور، هر ساعت 18 جدایی!

مدیر منطقه 12 اصفهان از تملک 35 هکتار از اراضی باغ ایران چای در این منطقه خبر داد.
 محمدرضا بركت اظهار داشت: مساحت اراضي باغ ایران چاي ۴۰ هکتار مي باشد كه تاكنون 

حدود 35 هکتار آن تملک شده و مابقی طی 6 ماه آینده آزادسازي می شود.
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عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای طرحی 
در این كمیسیون مبنی بر تعیین مجازات اعدام مطابق با 
حکم محاربه برای اسیدپاشان خبر داد.محمدعلی اسفنانی 
با اعالم این خبر كه طرحی را در این كمیس��یون مبنی بر 
تشدید مجازات برای متهمان به اسیدپاشی امضاء كرده اند، 
اظهار كرد: در این طرح جرم اسیدپاشی محاربه محسوب 
ش��ده و صرف نظر از دیه و قصاص بای��د مطابق با مجازات 

تعیین ش��ده برای محاربه ب��رای آن ها حکم صادر ش��ود.
نماینده مردم فریدن، فریدونش��هر و چ��ادگان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با یادآوری اینکه افراد آس��یب دیده در 
حوادث اسیدپاش��ی از تمام حقوق اجتماعی خود محروم 
ش��ده اند، اذعان كرد: این یک نوع مرگ اجتماعی اس��ت 
بنابراین تعیین مجازات 15 سال حبس در نظر گرفته شده 
برای مرتکب��ان به این عمل قبیح كفای��ت نمی كند ضمن 
اینکه در قصاص برای اسیدپاشان مواصلت عرفی امکانپذیر 
نیست چراكه در این مورد حتی برجسته ترین كارشناسان 
نیز نمی توانند تش��خیص دهند كه به ط��ور دقیق چه نوع 
اسیدی استفاده شده كه بتوانند مطابق با آن حکم قصاص 
را اجرا كنند.عضو فراكسیون رهروان والیت مجلس تصریح 
كرد: اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه  
چندروز گذش��ته مطابق با حکم محاربه خواستار تشدید 
مجازات برای مجرمان حوادث اسیدپاشی شده و مجازات 

اعدام را برای آن ها مناسب دانستند.

شرايط توقیف گواهینامه های رانندگی

 رانندگان بی گواهینامه
 به حبس می روند

 ریی��س اداره حقوق��ی پلیس راهور ش��رایط توقی��ف گواهینامه از 
س��وی مأموران پلیس را تش��ریح كرد. س��رهنگ اصغ��ر محبی در 
رابطه با ش��رایط توقیف گواهینامه رانندگی از سوی ماموران پلیس 
راهور اظهار داشت: براس��اس قانون اگر راننده ای 3۰ نمره منفی در 
 گواهینامه اش ثبت شده باشد گواهینامه اش به مدت سه ماه ضبط 
می شود.وی ادامه داد: اگر پس از سه ماه باردیگر نمره منفی صاحب 
گواهینامه به علت ارتکاب تخلفات جدید به 25 برسد گواهینامه این 
فرد بار دوم 6 ماه توقیف می شود.رییس اداره حقوقی پلیس راهور با 
اعالم اینکه در بار سوم اگر نمره منفی به 2۰ برسد گواهینامه فرد باطل 
می شود، افزود: فرد متخلف پس از ابطال گواهینامه باید با مراجعه به 
آموزشگاه های رانندگی پس از برگزاری كالس آموزشی بار دیگر برای 
دریافت گواهینامه اقدام كند.محبی با اشاره به اینکه اگر راننده ای در 
حالت مستی یا هنگام استفاده از مواد مخدر رانندگی كند عالوه بر 
جریمه دو میلیون ریالی گواهینامه اش 6 ماه ضبط می شود،تاكید 
كرد: ماموران پلیس راهور با استفاده از تجهیزات اقدام به تست الکل 
یا مواد روانگردان می كنند. ضمن اینکه متخلفان به مراجع قضایی 
معرفی می ش��وند.وی با بیان اینکه اگر راننده ای براس��اس گزارش 
 پلیس در تصادفات مقصر بوده و تخلف حادثه س��از انجام داده باشد

 گواهینامه اش از یک تا سه ماه توقیف می شود، گفت: راننده متخلف 
در این مدت حق رانندگی ندارد و ب��ه عنوان راننده بدون گواهینامه 
شناخته می شود.به گفته رئیس اداره حقوقی پلیس راهور، اگر راننده 
ای بدون گواهینامه رانندگی كند خ��ودرو توقیف و راننده به مرجع 

قضایی معرفی می شود.

ريیس سازمان بهزيستی کشور:

 ۸۰ درصد کودکان خیابانی 
پدر و مادر دارند 

رییس سازمان بهزیستی كش��ور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد 
از ك��ودكان خیابان��ی و كار و متکدیان صاحب پ��در و مادر 
هس��تند، گفت: برخی از اولیای این كودكان فقیر، بیکار و یا 

معتاد هستند.
 همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی كشور در حاشیه 
نشس��ت علمی كاربردی مدیران بهزیس��تی كش��ور اظهار 
داشت: در موضوع آسیب های اجتماعی و مداخله به هنگام 
و اثربخشی، سازمان بهزیستی، ظرفیت و پتانسیل خوبی را 
دارد كه البته در این زمینه انتقاداتی نسبت به عملکرد سایر 

دستگاه ها دارد.
وی تصریح كرد: برخی از دس��تگاه ها با توجه به وظایفی كه 
برای آنها مشخص شده اس��ت در حوزه كاهش آسیب های 
اجتماعی و مقابله با آن ورود پیدا نمی كنند و در واقع وظایف 

آنها به دوش سازمان بهزیستی كشور اضافه می شود.
رییس سازمان بهزیستی كشور با تأكید براینکه 57 درصد از 
بار درمان، مداخله در حوزه اعتیاد به دوش سازمان بهزیستی 
كشور است، گفت: امید داریم سایر دستگاه ها نیز به وظایف 
خود در این بخش عمل كنند و ش��اهد اثربخشی بهتری در 
این حوزه باش��یم.وی در ادامه به موضوع تکدی گری اشاره 
كرد و افزود:  سازمان بهزیستی با توجه به وظایف ذاتی خود 
در این حوزه وارد ش��ده اس��ت و اقداماتی را انج��ام داده اما 
سایر دس��تگاه هایی كه در این زمینه مسئول هستند هنوز 

نتوانسته اند به وظایف خود عمل كنند.

  فرمان��ده س��پاه صاح��ب 
الزمان )عج( استان اصفهان 
گفت: در این اس��تان، 2۰۰ 
گردان بی��ت المقدس، امام 
علي )ع(، امام حس��ین )ع( 
و الزهرا )س( س��ازماندهي 
شده است.سردار غالمرضا 
سلیماني در اجتماع بزرگ 
بس��یجان ش��هر اصفه��ان  
ابراز داش��ت: امروز، شجره 
طیب��ه بس��یج ب��ه الگوي 

مقاومت ملت هاي منطقه در مقابل اس��تکبار جهاني 
و صهیونیسم تبدیل شده است. 

وي افزود: استان اصفهان، تعداد 23 هزار و 5۰۰ شهید 
را تقدیم انقالب اس��المي كرده كه 13 هزار نفر از آن 
ها بسیجي بوده اند. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان در دوران 
دفاع مقدس در مقابل دش��من متجاوز، حماسه هاي 
بزرگي را رقم زدند، گفت: لشگرهاي 1۴ امام حسین 
)ع( و ۸ نجف اشرف از مهمترین یگان هاي عملیاتي آن 
دوران بودند. وي با اشاره به اینکه بسیجیان اصفهاني 
امروز هم در لبیک به نداي رهب��ري، حضور پررنگي 
در جهاد فرهنگي دارند، بیان داش��ت: هم اكنون، 3۰ 

هزار حلقه تربیتي شجره طیبه 
صالحی��ن در اس��تان اصفهان 

فعال است. 
س��لیماني با اش��اره به اینکه 
 در جه��اد اقتص��ادي ه��م

 فعالی��ت ه��اي گس��ترده اي 
توسط بس��یج صورت گرفته، 
گف��ت: از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون یک هزار و ۸۰6 طرح 
اقتصادي با آموزش، مش��اوره 
و تسهیالت بس��یج و به همت 

بسیجیان اصفهاني، كلید خورده است. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان یادآور شد: در 
این استان، 2۰۰ گردان بیت المقدس، امام علي )ع(، 
امام حسین )ع( و الزهرا )س( سازماندهي شده است. 
وي ابراز داش��ت: در عرصه جهاد علمي و فناوري هم 
فعالیت هاي گسترده اي با حضور بسیجیان دانشگاهي 
و فرهیخته اس��تان در عرصه هاي علمي، مهندسي و 
پزشکي صورت گرفته است. س��لیماني تصریح كرد: 
بس��یجیان اصفهاني ب��ا تجدید بیعت ب��ا مقام معظم 
رهبري، آمادگي خود را براي ف��داكاري در راه تحقق 
اهداف انقالب اسالمي و شركت در نبرد نهایي قدس 

اعالم مي كنند.

 

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: 
هفدهمین سند راهبردي نیازسنجي آموزشي روستایي 
 در مرك��ز آم��وزش فني و حرف��ه اي گلپای��گان منعقد

 شد.
ابوطال��ب جالل��ي در جلس��ه كارگ��روه اش��تغال و 
س��رمایه گذاری گلپایگان با بیان اینکه برابر با ماده 21 
قان��ون برنامه پنجم در بحث نیازس��نجي و شناس��ایي 

قابلیت هاي منطقه اي به ویژه روستایي دولت مکلف به 
آموزش هاي نیازسنجي در روس��تاها است، اظهار كرد: 
سازمان آموزش فني و حرفه اي بر اساس نیازسنجي هاي 
انج��ام گرفته ب��ا اس��تفاده از ظرفیت پنهان روس��تاها 
كه تاكن��ون مورد اس��تفاده در بحث تولید ث��روت قرار 
نگرفته اند، بنا دارد با ایجاد راهکارها و آموزش هاي مورد 
نیاز هر روستا نسبت به پرداخت تس��هیالت كم بهره و 
ایجاد اش��تغال به منظور جلوگیري از مسئله مهاجرت 

روستاییان اقدام كند.
وي با اش��اره به اینکه در مقوله نیازسنجي ظرفیت هاي 
مورد نی��از در روس��تاها به تفکی��ک مورد شناس��ایي 
ق��رار خواهد گرف��ت، اف��زود: قابلیت های��ي كه خاص 
هر روس��تا باش��د، م��ورد شناس��ایي این نیازس��نجي 
قرار مي گیرد و با ایجاد اش��تغال در هر منطقه ش��اهد 
 كاهش قیمت فرآورده مذك��ور در بحث كالن خواهیم

بود.

 طرح مجازات اعدام برای اسیدپاشان
 در مجلس کلید خورد

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان

 اصفهانی ها در دوران دفاع مقدس
 حماسه هاي بزرگي را رقم زدند

 ظرفیت  های روستاهای استان
 شناسايي می شوند

www.zayanderoud.com

اخبار کوتاهاخبار کوتاه

 ذوب آهن دو باب مدرسه
 در فوالدشهر احداث می کند

   
  رییس ش��ورای اس��المی فوالدشهر در 117 جلس��ه این شورا 
جلس��ه مش��ترک مدیرعامل ذوب آهن و مس��ئوالن مدیریت 
شهری فوالدش��هر را پربار دانس��ت و افزود: در این جلسه مقرر 
شد دوباب مدرسه در محله» ب6 «فوالدشهر توسط ذوب آهن 
تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.حس��ن عباس��ی اضافه 
نمود: تصمیمات خوبی در خصوص تحویل گرمخانه ها، استخر، 
متل و ساماندهی سایت ورودی شهر اتخاذ گردید كه امیدواریم 
خروجی مطلوبی به نفع شهرو شهروندان داشته باشد.وی اضافه 
نمود: در آینده نزدیک ب��ا ایجاد روابط عموم��ی و تلفن گویای 
شورای اسالمی قصد داریم تا نظرات مختلف شهروندان را جهت 

خدمات مطلوبتر در اسرع وقت به شهرداری انتقال دهیم.

»نفری« سرپرست سازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان شد

با حکم استاندار اصفهان ناصر نفری به عنوان سرپرست سازمان 
همیاری شهرداری های استان اصفهان منصوب شد.

  ناصر نفری كه پیش از این س��ابقه كار در شهرداری شهرهای 
خمینی شهر، شاهین ش��هر و مباركه را در كارنامه خود دارد، با 
حکم اس��تاندار اصفهان از این پس به عنوان سرپرست سازمان 

همیاری شهرداری های استان اصفهان فعالیت می كند.
پیش از این سعید ذاكر اصفهانی این س��مت را بر عهده داشت 
و از این پس ناصر نفری برای این بخ��ش از مدیریت كه یکی از 

حساس ترین سازمان های موجود است، انتخاب شده است.
علت انتخاب نفری در این سمت، سوابق و توانایی هایی وی برای 

فعالیت در این بخش اعالم شده است.

 کمربندی شهر داران جان
 3۰ نفر را گرفت

فرماندار شهرستان فریدن با اشاره به حادثه خیز بودن كمربندی 
ش��هر داران گف��ت: وضعیت نامطل��وب این جاده ب��ه طول 17 
كیلومتر، زمینه ساز بروز تصادفات زیاد ش��ده و از ابتدای سال 
جاری تاكنون جان 3۰ نفر را گرفته است.  اسفندیار تاجمیری 
در جلسه شورای اداری این شهرستان تصریح كرد: این وضعیت، 
خسارت غیرقابل جبرانی به منافع ملی و امنیت روحی و روانی 
شهروندان وارد كرده است. وی افزود: تاكنون بیش از 3۰ مکاتبه 
با مقامات استان و كش��ور برای برطرف شدن این مشکل انجام 
داده ایم اما متاسفانه همچنان شاهد جان باختن شهروندان در 
این جاده هس��تیم. فرماندار فریدن همچنین به حادثه خیزی 
بلوار بین شهری آسجرد - دامنه اشاره كرد و افزود: این بلوار نیز 

باید بهسازی شود. 

تعداد بافت های تاريخی اصفهان 
افزايش يافت 

 با تصویب اعضای كمیته  ثبت ملی، برای بافت تاریخی »مهاباد« 
در اصفهان، تعداد بافت های تاریخی این ش��هر تاریخی افزایش 
یافت.مدیركل دفتر ثبت آثار تاریخی با اعالم این خبر اظهار كرد: 
در جلس��ه كمیته  ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول در 21 آبان 
امسال، 1۰ اثر از اس��تان های اصفهان، مركزی، البرز، سمنان و 

كرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

 تولد بره ای با يک دست در
 روستای عباس آباد 

در پدی��ده ای ن��ادر در روس��تای 
عباس آب��اد از توابع ش��هر بادرود، 
ب��ره ای متولد ش��د ك��ه تنها یک 
دس��ت دارد.به گفته صاحب این 
بره، ای��ن ب��ره دو روز پیش متولد 
شده است و دارای یک دست و دو 
پاست. با وجود اینکه این بره یک 
دس��ت دارد اما از لح��اظ حركات 
جسمی مانند س��ایر بره ها حركت 
می كند.به گفته رییس اداره دامپزش��کی نطنز، علت این پدیده 
جهش های ژنتیکی و استفاده از برخی از داروها و مواد شیمیایی 
در زمان آبستنی دام بوده اس��ت كه گاهی در برخی از حیوانات 

اتفاق می افتد.
حمیدرضا رنگرز گفت: معموالً این حیوانات عمر طبیعی ندارند 

و پس از چند ماه می میرند.

 آغاز طرح زمستانه پلیس  راه استان
 از نیمه دوم آذرماه 

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان با بیان اینکه طرح زمس��تانه 
پلیس  راه از نیمه دوم آذرماه آغاز می شود، گفت: نیرو های پلیس 

اصفهان در 11 نقطه برف گیر استان مستقر می شوند.
 حس��ین رضایی با اش��اره به اینکه جاده های اصفه��ان دارای 
لغزندگی و بارندگی است، اظهار كرد: در شرایط بارندگی توصیه 
می ش��ود رانندگان به وی��ژه در محورهای برف گی��ر، رانندگی 
متفاوت، ایمن و همراه با تجهیزات بیشتری داشته باشند.وی با 
اشاره به طرح زمس��تانه پلیس افزود: این طرح از روز 19 آذرماه 
آغاز می ش��ود و تا 25 اس��فندماه با حضور همه دستگاه ها ادامه 
دارد.رییس پلیس راه استان اصفهان تصریح كرد: امسال در نقاط 
برف گیر استان با هماهنگی سازمان راهداری و اورژانس 11 نقطه 
برف گیر استان از جمله قرقچی، سمیرم و دامنه، نیروی پلیس و 

سایر سازمان ها مستقر می شوند.

از قدیم دوران عقد و نامزدی را شیرین ترین دوره زندگی 
زناشویی می دانند اما متاسفانه طالق در دوران عقد این 
روزها در حال افزایش اس��ت كه می توان از آن به عنوان 

یک آسیب جدی نام برد.
»س م« دخت��ری 25 س��اله اس��ت ك��ه دو م��اه پیش 
 پ��س از پن��ج م��اه عق��د از همس��رش ج��دا ش��ده

 است.
او ك��ه دلیل ای��ن امر را وابس��تگی عاطف��ی و اقتصادی 
بیش از حد همس��رش به خانواده پدری اش عنوان كرد 
گفت: همس��ر س��ابقم با اینکه 2۸ س��اله بود ولی شغل 
 ثابتی نداش��ت و حتی پول ت��و جیب��ی اش را از پدرش

 می گرفت.
وی افزود: عالوه بر وابستگی اقتصادی كه باعث می شد 
برای هر كاری مجبور باشیم از پدر همسرم اجازه بگیریم، 
همسر س��ابقم به ش��دت از نظر عاطفی به مادر و خواهر 

بزرگش وابسته بود.

وی با بیان اینکه با همس��ر س��ابقش در دانش��گاه آشنا 
ش��ده اس��ت تاكید ك��رد: در زمان عق��د فهمی��دم او با 
پس��ری كه فکر می كردم ، هس��ت، فاصله زیادی دارد 
 بنابراین به سختی و با جلب رضایت خانواده ام از او جدا 

شدم.
ملیحه ساجدیمشاور خانواده با بیان اینکه نمایان شدن 
ش��خصیت واقعی افراد در دوران عقد یک��ی از خطراتی 
 است كه دوام ازدواج را تهدید می كند، گفت: بسیاری از 
زوج های جوان در دوران عقد رفتارهایی را بروز می دهند 
كه ناقص ادعا و گفته هایش��ان پیش از عقد است و این 
موضوع رویای همسری را كه در ذهن طرف مقابل ساخته 

شده را بر هم می ریزد.
 وی افزود: در چنین ش��رایطی فرد همس��رش را كسی

 می بیند كه شباهتی به فردی كه در تصورش بوده نیست 
و اینجاست كه بعضی ها تصمیم می گیرند این رابطه را 

برای همیشه به پایان برسانند.

»علی محمد م« جوانی 35 ساله است كه بعد از سه سال 
عقد، از همسرش جدا شده است.

او اف��زود: مش��کالت اقتص��ادی از یک طرف، چش��م و 
همچشمی ها و در نهایت دخالت دیگران باعث شد بعد از 
دو سال و 1۰ ماه عقد عطای ازدواج را به لقایش ببخشیم 
و بعد از آن همه مشاجره و بحث و جدل وارد یک زندگی 

فرسایشی نشویم.
این جوان كه دو بار تا مرحله ازدواج هم پیش رفته است 
می گوید: یک بار به علت فوت عمه همس��رم یک س��ال 
ازدواجمان به تاخیر افتاد و بار دیگر به علت مش��کالت 
اقتص��ادی نتوانس��تم منزلی ك��ه قول��ش را داده بودم 

خریداری كنم.
وی گفت: با اینکه توانایی رهن یک منزل را داش��تم ولی 
همسرم بخاطر چشم و همچشمی با دخترهای فامیلشان 
پای��ش را در یک كفش كرد ك��ه باید خان��ه بخریم بعد 
عروس��ی كنیم بخاطر همین مجبور شدم شش ماه صبر 
كنم تا پولم جور شود، اما قبل از آنکه شش ماه سر بیاید، 
به علت دخالت های طرفین و برخی مش��کالت دیگر از 

همسرم جدا شدم.
ابوالقاسم صمیمی آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه 
تعویق زمان عروسی و طوالنی شدن دوران عقد كه یکی از 
عوامل افزایش اختالف ها گفت: دوران عقد مسیری كوتاه 
است كه باید فرد را برای ورود به عرصه زندگی زناشویی 
 آم��اده و پخته كند، طوالنی ش��دن این مس��یر كوله بار

 آسیب ها را افزایش می دهد و چون هر كدام از زوجین 
 در منزل پدری خود س��کونت دارد این اج��ازه را به آنها
  نم��ی ده��د ك��ه مشکالتش��ان را خودش��ان ح��ل

 كنند.
وی اف��زود: ای��ن موض��وع س��بب م��ی ش��ود زمین��ه 
دخال��ت اطرافی��ان ب��ه زندگ��ی نوپ��ای زوج ج��وان و 
 در نهایت درص��د جدایی آنه��ا در دوران عق��د افزایش

 یابد.
صمیمی اظهار داشت: با طوالنی شدن مدت عقد، برخی 
از زوجین دیگر اش��تیاق روز اول را ندارند و این مس��ئله 
باعث می ش��ود كه متوجه عیب هایی از طرف مقابلشان 

بشوند كه تا پیش آن نمی دیدند.
این كارشناس خانواده با بیان اینکه عقدهای زود هنگام 
هم مانند دوران طوالنی عقد آسیب زا است افزود: برخی 
از والدین با محدودیت های بیش از حد، امکان شناخت 
طرفین پیش از عقد را از میان می برند و كار را به جایی 
می رسانند كه دختر و پسر برای رهایی از محدودیت های 
بی مورد والدین تن به عقدی زودهنگام بدهند و در زمان 
عقد زمانی پی به شخصیت یکدیگر می برند كه دیگر دیر 

شده است.
وی با بی��ان اینکه برخ��ی از خانواده ها ب��ه دلیل اینکه 

آش��نایی پیش از عق��د را خطرناک می دانن��د، فرصت 
كافی برای ش��ناخت روحیات طرف مقابل را به زوجین 
نمی دهند تاكید ك��رد: الزام جوانان ب��ه عقد زودهنگام 
چه موقت و چه دائم، می تواند آغ��ازی برای یک طالق 

زودهنگام باشد.
افس��انه ناظری كارش��ناس اجتماعی هم ب��ا بیان اینکه 
آستانه تحمل جوانان به ش��دت پایین آمده است افزود: 
همان طور ك��ه برای تنظی��م عقدنام��ه، مداركی مانند 
آزمایش خون و تست اعتیاد الزامی است، باید شركت در 

كالس های مهارت زندگی 
هم الزامی ش��ود تا جوانان 
ب��ا هر اتف��اق كوچ��ک در 
زندگی به طالق فکر نکنند 
و مصالح آینده را نیز در نظر 

بگیرند.
وی ب��ا تاكی��د ب��ر وجود 
اخت��الف ه��ای فاح��ش 
بی��ن دوران نامزدی و عقد 
تاكید كرد: متاس��فانه باور 
ای��ن موض��وع ك��ه جاری 
ش��دن صیغ��ه عق��د دائم 
ب��ه عن��وان آغ��از زندگی 
زناشویی اس��ت، هنوز در 
 جامع��ه نهادین��ه نش��ده 

است.
این مش��اور خانواده گفت: در عرف جامعه، دختری كه 
در زمان عقد از همس��رش جدا ش��ود به هر حال مطلقه 
 و بیوه محسوب می ش��ود و این موضوع وی را در ازدواج

 بعدی اش به مش��کل می ان��دازد.وی تاكی��د كرد: این 
آس��یب برای پس��رانی كه در دوره عقد از همسرش��ان 
جدا ش��ده ان��د ه��م وج��ود دارد زی��را آنها به ش��رط 
توافقی نب��ودن طالق و دخت��ر باقی ماندن همس��رش 
 بای��د نیم��ی از مهری��ه همسرش��ان را نی��ز پرداخ��ت

 كنند.
زمانی بود كه می گفتند مهریه را كی داده و كی گرفته، اما 
این ضرب المثل با وجود خیل مردانی كه به علت ناتوانی 
یا اصرار بر نپرداختن مهریه در زندان به سر می برند نقض 
شد.حاال هم ضرب المثل »با لباس سفید عروسی به خانه 
شوهر رفتن و با كفن سفید بیرون آمدن «در حال نقض 

شدن است.
براس��اس برخ��ی آمارها، بی��ش از 2۰ درص��د از طالق 
ه��ا در دوران عق��د به وقوع م��ی پیوندن��د یعنی خیلی 
از نوعروس��ان پی��ش از پوش��یدن آن لب��اس س��فید 
 مع��روف، ب��ا آغ��از زندگ��ی مش��ترک خداخافظ��ی

 می كنند.

همسرانی که به سقف مشترک نمی رسند

 هنوز پنج شش ماه از نامزد شدنش نگذشته که پچ پچ ها در باره اختالفش�ان در فامیل پیچیده، زمزمه هايی که 
می گفت با هم اختالف دارند و حاال علنی می گويند که در دوران عقد از هم جدا شده اند.

بر اساس آمار امسال سازمان ثبت احوال، روزانه 434 طالق در کشور رخ می دهد به عبارتی هر ساعت 1۸ طالق، 
از اينکه اين تعداد طالق چقدر نگران کننده اس�ت بگذريم، آنچه اهمیت دارد اين است که از هر چهار طالق يک 

مورد آن در دوران عقد رخ می دهد.

 زمینه دخالت 
اطرافیان به زندگی 

نوپای زوج جوان 
و در نهايت درصد 

جدايی آنها در 
 دوران عقد

  افزايش
 يابد



يادداشت

تخفیف ۱۰ درصدی بلیت برخی از 
قطار ها در مسیر مشهد-اصفهان 

ش��رکت حمل و نقل ریلی نورالرضا   نرخ بلیت قطار های خود 
را در آذرماه در مسیر مشهد-اصفهان با ۱۰ درصد تخفیف به 
مسافران عرضه می کند. ش��رکت حمل و نقل ریلی نورالرضا 
پس از ارائه تخفیف بلیت در مس��یر تهران – مشهد  در مسیر 
 اصفهان به مش��هد و بالعکس نی��ز ۱۰ درص��د تخفیف ارائه
 می کند . تخفیف در نظر گرفته شده در مسیرهای اصفهان-

مش��هداز روزه��ای 4 و 22 ت��ا 23 آذرومش��هد-اصفهان از 
روزه��ای 8 ت��ا ۱8 و 2۱، 24، 25، 26، 27، 29 و 3۰ آذرماه  
اس��ت .بنابراین گزارش ش��رکت ریلی نورالرض��ا  از این پس 
در همه مس��یرهای خود  به همراه قطار پزشک اعزام خواهد 
کرد؛ مس��افران می توانند در صورت نیاز به خدمات پزشکی 
با مراجعه به رییس یا مهمانداران قط��ار راهنمایی های الزم 
را دریافت کنند.ارائه خدمات پزش��کی در قطار رایگان بوده و 
مس��افران برای دریافت این خدمات از پرداخت هرگونه وجه 

معاف هستند.

 چراغ سبز به سرمايه گذاری
 در اصفهان 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان 
گف��ت: تالش های زیادی ش��کل گرفت��ه تا س��رمایه گذاران 
 به حض��ور در بخش های صنعت��ی و تولیدی اس��تان جذب 
ش��وند.محمد جعف��ری با اش��اره ب��ه فعالیت های ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان اظهار کرد: تالش های زیادی 
شکل گرفته تا سرمایه گذاران به حضور در بخش های صنعتی و 
تولیدی استان جذب شوند.وی ادامه داد: امکان اجاره یا خرید 
کارگاه های آماده برای تسریع در بهره برداری از واحد تولیدی 
یکی از امکاناتی اس��ت که برای س��رمایه گذاران فراهم شده 
است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
یادآور شد: به دلیل استفاده از خدمات مشترک سازماندهی 
شده، هزینه های س��رمایه گذاری مانند آب، برق، تلفن، گاز و 
تصفیه خانه فاضالب، مخابرات و راه دسترس��ی کاهش یافته 
اس��ت.وی تاکید کرد: ایجاد ارزش افزوده زمین و تاسیسات 
احداثی به علت قرار داش��تن در منطقه صنعتی تصویب شده 
هیات وزیران و سایر ادارات و دستگاه های دولتی هم یکی از 
راه های افزایش انگیزه سرمایه گذاران به شمار می رود.جعفری 
با بیان اینکه تس��هیالت خوبی برای ورود س��رمایه گذاران به 
استان فراهم شده عنوان کرد: به منظور تشویق سرمایه گذاران 
در ش��هرک های صنعتی، دریافت هزینه های مربوط به حق 
بهره برداری از زمین و تخصیص زمین ب��ه صنعتگران به این 
صورت اس��ت که 3۰ درصد مبلغ نقدی و مابقی طی 3۰ ماه 
و به صورت ۱۰ قس��ط سه ماهه دریافت می ش��ود.وی تاکید 
کرد: یکی از مهم ترین اولویت های اس��تان، جذب حداکثری 
س��رمایه گذاران در نواحی و ش��هرک های صنعت��ی بوده که 

امیدواریم بتوانیم در این زمینه به خوبی پیش برویم.

 حضور 8۰ درصد استان های کشور 
در نمايشگاه اگرومک اصفهان

س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت کش��اورزی، 
مکانیزاس��یون و تجهیزات آبیاری در حال��ی از ۱۱ تا ۱4 آذر 
ماه در اصفهان برگزار می ش��ود که 26 اس��تان کشور یعنی 
در حدود 8۰ درصد اس��تان های کش��ور در این نمایش��گاه 
 حضور خواهند یافت. این نمایش��گاه یکی از برندهای مطرح

 نمایش��گاه ه��ای صنع��ت کش��اورزی در کش��ور اس��ت 
و ب��رای دومی��ن س��ال متوال��ی در قال��ب نمایش��گاهی 
ب��زرگ  یعن��ی  خ��ود  م��ادر  نمایش��گاه  از  مس��تقل 
 تری��ن و جام��ع تری��ن نمایش��گاه کش��اورزی کش��ور

) اگروت( برگزار می شود. در این نمایشگاه 9۰ شرکت و نهاد 
معتبر حضور خواهند یافت. نمایشگاه طی ساعات بازدید ۱5 
تا 2۱ در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع 
در پل شهرستان برپا است و ساعات بازدید بازدید متخصصین 

روز ۱2 آذر طی ساعات 9 تا ۱2 صبح اعالم شده است.

مصوبات پیشنهادهای ملی شورای 
گفتگو استان جامع است

     وزیر اقتص��اد و ام��ور دارایی گف��ت: به دلی��ل جامع بودن 
مصوبات پیشنهادی ملی ش��ورای اصفهان پیشنهاد می شود 
که این مصوبات به طور جدی در دبیرخانه شورای گفتگو کشور 

پیگیری و به دستگاه های دولتی ابالغ شود.
علی طیب نیا در چهل و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت 
و بخش خصوصی کش��ور، در خصوص مشکل مرزی با ترکیه، 
بیان داشت: عمده منشا این پیشامد از سوی کشور ترکیه بوده 
و طی هماهنگی انجام ش��ده آخوندی وزیر راه و ش��هر سازی 
مس��ئولیت حل تنش در امر ترانزیت بین دو کشور را بر عهده 
گرفته است. هرچند به نظر نمی رسد این مساله به راحتی قابل 
حل باش��د. وی در خصوص ماده ۱86 مالیات های مستقیم، 
بیان داش��ت: فرض بر بدهی های مالیاتی قطعی شده است و 
مواردی که خارج از چارچوب باشد پیگیری نخواهد شد. وزیر 
امور اقتص��اد و دارای در مورد قیمت تمام ش��ده پول و ذخیره 
قانونی با تاکید بر ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر موسسات 
مالی و بانک ها تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم در چند 
ماهه اخیر بی تردید نرخ س��پرده و سود تسهیالت باید کاهش 
یاب��د، هرچند دولت در این مورد قرار نیس��ت دس��توری وارد 
شود. طیب نیا ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد مربوط 
به بخش های غیر متش��کل مالی اس��ت که به دلیل ارایه نرخ 
باالی تس��هیالت که غالباً به 28 تا 3۰ درصد می رسد موجب 
 کاهش سپرده گذاری و منابع نزد بانک های دولتی و خصوصی

 شده اند. رییس شورای گفتگو تاکید کرد: با توجه به سیاست 
گذاری برای کاهش نرخ سود، دولت بانک مرکزی را موظف به 

نظارت بیشتر بر بانک و موسسات متخلف کرده است. 
وی همچنین با اش��اره به فعالیت های ش��ورای گفتگو دولت 
و بخش خصوصی اس��تان اصفهان، گفت: این ش��ورا توانسته 
با اولویت بندی مس��ایل و مش��کالت بنگاه ه��ای اقتصادی، 
راهکارهای اجرایی در دو سطح اس��تانی و ملی به بخش های 

مختلف دولتی ارایه کند. 

 ايجاد کارخانه کمپوست 
در شهرضا

 ش�هرضا خبرن�گار زاين�ده رود-  محم��د 
هویداشهردارش��هرضا درجلس��ه ش��ورای اداری 
شهرس��تان ش��هرضا گفت: باتوج��ه ب��ه توافقات 
ص��ورت گرفته بی��ن ش��هرداری های شهرس��تان 
ه��ای ش��هرضا،دهاقان ومبارک��ه ش��رکتی ب��ه 
منظورتاسیس کارخانه کمپوست ایجادشده است 
که امیدواریم با س��اخت کارخانه کود کمپوس��ت 
بخش عظیم��ی از معضالت بهداش��ت عمومی در 
 حوزه شهری که حاصل از دفن زباله می باشد مرتفع

 گردد.
شهردارش��هرضابا اشاره به  پیش��رفت 3۰ درصدی 
پروژه شبکه فاضالب شهری در شهرضا از بدو شروع 
کار و اینکه با احتس��اب این میزان پیشرفت بعد از 
2۰ سال ، مردم شهرضا می بایست حداقل 4۰ سال 
دیگر منتظر تکمیل شبکه فاضالب بمانند گفت  در 
راستای تحقق این موضوع با در نظر گرفتن  برآورد 
۱۰۰ میلیارد تومانی هزینه تکمیل کار در سال جاری 
، پیشنهاد سرمایه گذاری شهرداری در تکمیل شبکه 
فاضالب شهری در قبال واگذاری پساب استحصال 
شده به ش��هرداری را مطرح و عماًل به موضوع ورود 
پیدا نمود ک��ه در صورت توافق و عملی ش��دن این 
کار با توجه به تجربیات موفق تعدادی از شهرداری 
های اس��تان ضمن تس��ریع درتکمیل این پروژه ، 
 بحث تامین آب فضای س��بز شهری نیز حل خواهد

 شد.
هویدا بااش��اره به تکمیل پ��روژه ه��ای نیمه تمام 
درش��هرضاافزود: از جمل��ه طرح هایی ک��ه در این 
خصوص می توان به آن اشاره کرد تملک و آزادسازی 
منازل مس��کونی خیاب��ان های اردیبهش��ت وبرج 
عسگرمی باشد که  به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده 
وتملک وآزادسازی خیابان امام علی )ع(آغاز گردیده 
 اس��ت.وی بااش��اره به برنامه ریزی جه��ت احداث

 فرهنگس��را هادرس��طح ش��هرافزود: امیدواری��م 
فرهنگس��رای محل��ه اس��الم آباددردوطبق��ه 
بازیربنای ح��دود۱2۰۰ متر مربع وفرهنگس��رای 
ملت در بلوار پاس��داران با وس��عت ۱7۰۰مترمربع 
زیربن��ا تا پای��ان س��ال آین��ده موردبهره ب��رداری 
قرارگیرن��د .وي درادامه افزود: درمحله سروس��تان 
بازیربنای26۰۰مترمرب��ع  س��اختمانی  نی��ز 
تغییرکارب��ری ش��ده وپ��س ازتکمیل ب��ه عنوان 
قرارخواه��د  مورداس��تفاده  س��را   فرهن��گ 

گرفت .

اخبار کوتاه

4
رونمایی از کتاب تاریخ ِحرف، صنایع و تجارت استان

در حاشیه همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان اصفهان از کتاب 
تاریخ ِحرف، صنایع و تجارت اس��تان اصفهان رونمایی ش��د.این کتاب که از سوی اساتید برجسته 
دانشگاه گردآوری شده شامل 6 جلد است که هم اکنون زیر چاپ بوده و قرار است در آینده به چند 
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 ش��اید روزگاران زیادی از وقتی که چرخ ه��ای نه چندان 
حرفه ای با صداهای قرچ قرچ قرچ و ...، تولید این سرزمین 
اهورایی را زنده می کردند زمان های زیادی گذشته است و 
شاید از زمان شنیدن سوت کارخانه های این شهر و دیار نیز 
زمان های متعددی گذشته باشد و شاید ساختمان کارخانه 
های قدیم��ی و گردانن��دگان تولید این مملک��ت در حال 
حاضر به آپارتمان ها و آسمان خراش های دلربا و فریبنده 
 تبدیل شده اند اما هنوز که هنوز است صدای گرداندن این

 چرخ های صنعتی از دوردست ها به گوش می رسد و تنها 
افسوس مردمان آن زمان که موی در این راه سپید کرده اند 

را به جا گذاشته است.
صنایعی که می توانست در زمینه صنعت با توجه به سبقه 
تاریخی و فعالیت گسترده در زمینه های متعدد، اکنون در 

رده های باالیی قرار داشته باشد.
این تفاس��یر به وی��ژه ب��رای کارخان��ه های ریس��ندگی 
و بافندگ��ی ک��ه قدمت��ی طوالنی در این کش��ور داش��ته 
اند ص��دق م��ی کن��د، صنایع��ی ک��ه در ده��ه 4۰ و 5۰ 
توس��عه گس��ترده ای یافته بودند و روز به روز ب��ه اوج می 
رس��یدند و امتیازهای متع��ددی از تولید این س��رزمین را 
 به خود اختص��اص می دادن��د، اکنون به س��اختمان های 
مخروبه ای تبدیل ش��ده ان��د و یا هر روز ش��اهدیم که این 
س��اختمان های قدیمی صنایع نساجی در شهرمان طعمع 
دالالن ساختمانی شده و ماهی یا ماه های بعدی ساختمان 
ها و آپارتمان های لوکس ام��روزی جایگزین این کارخانه 

هایی که روزی چرخاننده صنعت این کشور بوده اند می شود.
3۰۰ میلیون مترمکعب پارچه مورد نیاز از طريق 

واردات صورت می گیرد 
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی 
اصفهان می گوید دو هزار و 2۰۰ واحد صنعتی اس��تان در 
بخش نس��اجی فعالیت می کنند و ۱3۰ هزار نفر در سطح 
استان اصفهان در این حرفه مشغول به کارندو البته به این 
مس��ئله نیز تاکید دارد که 42درصد اشتغال استان مرتبط 
با بخش نساجی اس��ت که بعد از فوالد مطرح ترین صنعت 
اصفهان محسوب می شود و استان اصفهان 75 درصد فرش 
ماشینی کشور، 65 درصد پارچه چاپی،9۰ درصد باند و گاز 
و 5۰ درصد الیاف مصنوعی ایران را تولید می کند.البته این 
رییس هیات مدیره بر این باور است که مصرف سرانه پوشاک 
۱6 تا ۱7 متر در ایران است و براین اساس به یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون مترمکعب پارچه برای کل جمعیت نیاز داریم 
که35۰میلیون مترمکعب آن از طری��ق واردات تامین می 
شود و اگر ورود فناوری در این صنعت به خوبی صورت گیرد، 
امکان تولید آن در داخل وجود دارد، که البته مشکالت تولید 
در این صنعت بویژه در سال های اخیر تغییر شدید نرخ ارز، 
افزایش تحریم های خارجی، همکاری نکردن بانک ها برای 
ارائه تسهیالت و افزایش نرخ حامل های انرژی بوده و سبب 
زیان و ضرر مضاعف به این صنایع ش��ده است.البته باتوجه 
به تغییرات مدیریتی در س��طح کالن کشور و نگرش های 
متفاوت به سمت تولید محصوالت مختلف باید بیان کرد که 

در دولت یازدهم بارقه ه��ای امید به دل فعاالن این صنعت 
 به ویژه تابیده و انتظار داریم با تدابیر اندیش��یده شده قفل

 تحریم ها و تس��هیالت بانکی نیز بر روی صنایع داخلی باز 
شود.

مظفر چلمغانی یک فعال در بخش صنعت نس��اجی گفت: 
با افزای��ش واردات بی رویه منس��وجات خارجی ت��ار و پود 
نساجی اصفهان در آینده رشته می شود و باال بودن قیمت 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانج��ات تولیدی و واردات بی رویه 
انواع محصوالت تولیدی نس��اجی از دیگر کشورها در حال 
حاضر از عمده ترین مش��کالت موجود در این بخش است 
و در بخش صنعت نس��اجی مواد اولیه مورد نیاز این صنایع 
مانند اکریل و پلی اس��تر هم از طریق واردات و هم با تولید 
داخلی برای استفاده در کارخانجات نساجی تامین می شود، 
اما باوجود تامین بخش��ی از نیاز واحدهای تولیدی با مواد 
 اولیه داخلی هنوز 7۰ درصد از م��واد اولیه با واردات تامین

 می شود.و البته عالوه بر واردات مواد اولیه خارجی به کشور، 
محصوالت نس��اجی مانند نخ و پارچه نیز با واردات از دیگر 
کشورها وضعیت فعلی بازار منس��وجات در داخل را آشفته 
کرده است و کشورهای چین، ترکیه، پاکستان و کره از عمده 
کشورهای وارد کننده محصوالت نساجی به کشور هستند 
که البته در میان کشورهای واردکننده محصوالت نساجی، 
چین رتبه نخست میزان واردات به کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت و این در حالی اس��ت که محصوالت چینی در 
مقایس��ه با منس��وجات داخلی با وجود پایین بودن قیمت 
کیفیت قابل رقابتی با تولیدات داخلی ندارندو قیمت باالی 
انرژی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی در داخل سبب 
افزایش قیمت تمام شده محصوالت داخلی شده و واحدهای 
تولیدی داخلی با مدنظر قرار دادن کیفیت باال در تولیدات 
خود در مقایس��ه با اجناس وارداتی، بازار فروش محصوالت 
خود در داخل را در مقایسه با تولیدات بی کیفیت خارجی از 
دست داده اند.با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
مس��ئوالن باید با در نظر گرفتن مشکالت صنعت نساجی، 

وضعیت ویژه ای را برای این صنعت قائل شوند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان اصفهان بر 
این باور اس��ت که در صورتی قیمت تمام شده محصوالت 
داخلی در این بخش به تعادل می رسد که مالیات بر ارزش 
افزوده برای این واحدهای تولیدی کاهش و از واردات بی رویه 
محصوالت خارجی جلوگیری شود .صنعت نساجی استان 
اصفهان برای رقابت با کش��ور های دیگر باید به روز بشود و 
صنعت نساجی استان برای برون رفت از مشکالت خود نیاز 
به نوسازی تجهیزها تولیدی دارد تا بتواند در این عرصه رقابت 
کرده و از گذشته نه چندان دور صنعت نساجی یک صنعت 
سودآور و استراتژیک در استان اصفهان بوده که در صورت 
تأمین نیازهای این بخش می تواند دوباره به شکل مؤثر در 

افزایش اشتغال زایی استان کمک کند.

نساجی اصفهان، قربانی واردات محصوالت خارجی 

صنعت نساجی اصفهان بايد به روز شود

ترمز صنعت نساجی در سراشیبی بریده است

تصويب افزايش 
3۰درصدی قیمت نان

وجود 2۰ میلیارد دالر 
کاالی قاچاق در ايران

دولت مصوب کرده است قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱393، حداکثر 
به میزان 3۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر 
هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به 
 قیمت های رس��می و مصوب سال ۱392 در سراس��ر کشور افزایش

 می یابد.«براس��اس این مصوبه ، کارگروهی در هر اس��تان به ریاست 
استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )دبیر(، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اس��تان، مدیر ش��رکت غله و خدمات بازرگانی در 
استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیئت مدیره اتحادیه 

نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه ها با وظایفی تشکیل می شود.

 رئیس س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز کش��ور گفت: 
 باتوج��ه ب��ه اینکه قاچ��اق، حاص��ل کن��د ش��دن فرآیندهای

  ترخیص کاالس��ت، ایج��اد مس��یرهایی برای تس��هیل ورود و 
 خروج کاال به کش��ور ب��ا کمک س��ازمان بنادر و گم��رک با کم

 کردن مقررات زائد در دستور کار است.
 حبیب اهلل حقیقی در حاش��یه بازید از بندرشهید رجایی اظهار 
 کرد: طبق مطالعاتی که در س��ال گذش��ته انجام ش��ده، میزان

 قاچاق بی��ن ۱7 تا 2۰ میلیارد دالر برآور ش��ده اس��ت که برای 
 کنترل این حجم از تجارت غیر رسمی، روند پیشگیرانه ای در سه

 بخش وزنی، حجمی و ارزشی را در پیش گرفته ایم.

رییس انجمن کنترل کیفیت خانه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفه��ان گفت: ب��رای تدوین و 
بازنگ��ری اس��تانداردهای مل��ی و کارخان��ه ای با 
همکاری سازمان ملی اس��تاندارد ایران در تالش 
هس��تیم. طیبه مرادی زاده با اش��اره ب��ه اهمیت 
کنترل کیفی��ت محصوالت تولی��دی کارخانه ها، 
گفت: تالش انجمن بر باال بردن توان کیفی و کمی 
مسئوالن کنترل کیفیت و ترویج فرهنگ استاندارد 
است، و برای تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و 
کارخانه ای با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران 

در تالش هستیم.
 همچنین برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی 
مورد نی��از مدیران کنترل کیفیت توس��ط انجمن 

انجام می شود.
 وی بی��ان ک��رد: اصفه��ان ب��ه عن��وان قط��ب 
صنعت کش��ور، از ظرفی��ت ه��ا و توانمندی های 
تجهی��زات آزمایش��گاهی در واحده��ای تولیدی 
و همچنی��ن آزمایش��گاه ه��ای هم��کار تایی��د 
صالحی��ت مراجع ذیص��الح مانند س��ازمان ملی 
 اس��تاندارد، وزارت بهداش��ت و ... برخ��وردار 

است. 

رییس مجم��ع نمایندگان اس��تان اصفهان گفت: 
برخی موانع و مش��کالت اقتصادی بای��د حتماً در 
تهران رفع ش��ود و مجلس در مس��ئله رفع موانع 
و مش��کالت تولید اصفهان با جدیت ایس��تادگی 
می کند.عباس مقتدایی با اشاره به برگزاری نشست 
بررسی مشکالت و موانع پیش روی تولیدکنندگان 
استان اصفهان اظهار کرد: چندی پیش جلسه ای 
در اصفهان با حضور صدها نفر از متولیان، تشکل ها 
و فعاالن تولید  برگزار کرده و در این جلس��ه، ۱۱ 
ضلع مسئول برای نخس��تین بار در کنار هم جمع 
شدند.وی گفت :جلس��ه ای در دفتر هیات رییسه 
مجلس با حضور نایب رییس اول مجلس تش��کیل 
دادیم که در این جلسه وزیر اقتصاد دارایی و وزیر 
صنعت به همراه معاونین و مدیرکل استانی صنعت 
و معدن و تج��ارت، نمایندگان اس��تان اصفهان و 
برخی فعاالن اقتصادی در محل مجلس تش��کیل 
شد.وی خاطرنش��ان کرد: حرف های جمع بندی 
شده و فعاالن بخش های اقتصادی اعم از بازرگانی 
و اصناف و تعاونی را جمع بن��دی و به صراحت در 
خواس��ت کردیم که باید توجه وی��ژه ای به اقتصاد 

اصفهان شود.

دبیرکل کانون عالی شورای اسالمی کار با بیان اینکه 
حداقل 5۰ درصد کارگران مستاجرند گفت: در حالت 
خوشبینانه، 5۰ درصد حداقل دستمزد کارگران برای 
پرداخت هزینه اجاره مسکن می رود.رحمت اهلل پور 
موس��ی با اش��اره به اینکه بیش از 5۰ درصد جامعه 
کارگری مس��تأجر و دغدغه مسکن دارند گفت: وزیر 
بحث مسکن امید را در روز کارگر مطرح کردند و پس 
از آن دیگر هیچ خبری در این مورد نیست.  وی ادامه 
داد: بخش بزرگی از سبد معیشت جامعه کارگری را 
مسکن به خود اختصاص می دهد، اما متأسفانه نه تنها 
اقدامی عملی خوبی انجام نشده است بلکه مسکن مهر 
نیز متوقف شده است. در کالنش��هرها اجاره مسکن 
حدود 6۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این در حالی است 
که حداقل حق��وق کارگران 6۰8 هزار تومان اس��ت. 
دبیر کل کانون عالی شورای اسالمی کار اظهار کرد: 
اگر قرار است به مشکالت کارگر رسیدگی شود، یکی 
از مهمترین مشکالت کارگران بحث مسکن است که 
باید برای آن سیاست درس��تی اتخاذ شود.متاسفانه 
با وضعیت فعلی حقوق ه��ا و دریافتی های کارگران، 
امکان خانه دار ش��دن برای اکثری��ت قریب به اتفاق 

آنها وجود ندارد.

کیفیت هفت مدل سواری داخلی تولیدی در مهرماه 
امس��ال کاه��ش یافت��ه است.براس��اس جدیدترین 
ارزیابی های کیفی خودروی جک )j5( کاهش کیفیت 
۱.8 درصدی را تجربه کرده است؛ به گونه ای که نمره 
منفی این خودرو از 45.5 به 48 افزایش یافته اس��ت.

کیفیت خ��ودروی تیبا نیز ۱.7 درص��د کاهش یافته 
است. نمره منفی این خودرو از 6۰.8 به 6۱.9 افزایش 
یافته اس��ت.کیفیت پژو پارس خراسان نیز با کاهش 
۱.3 درصدی همراه بوده به گونه ای که نمره منفی این 

خودرو از 5۱ به 5۱.7 افزایش یافته است.
کیفیت خودروی ام وی ام 3۱5 نیز ۰.9 درصد افزایش 
یافته اس��ت و نمره منفی این خ��ودرو از 55 به 55.5 
افزایش یافت.خودروی پ��ژو 4۰5 نیز افت کیفی ۰.7 
درصدی را تجربه ک��رده به گونه ای ک��ه میزان نمره 
منفی این خودرو از 52.5 به 52.9 افزایش یافته است.

کیفیت پژو 2۰6 نیز با اف��ت ۰.3 درصدی همراه بوده 
است به گونه ای که نمره منفی این خودرو از 22.4 به 

22.5 افزایش یافته است.
رانا نی��ز افت کیف��ی ۰.3 درصدی را تجرب��ه کرده به 
گونه ای که نمره منف��ی این خ��ودرو از 23.9 به 24 

افزایش یافته است.

تولید جامعه کارگری کیفیت محصول خودرو 

تالش برای تدوين 
استانداردهای ملی

رفع مشکالت تولید 
اصفهان در دستور کار

۵۰ درصد حقوق کارگران 
هزينه مسکن می شود

 خودروهايی که
 نمره منفی دارد 
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هفتیادداشت
نهمین نمایشگاه کاریکاتور گام اول

نهمیننمایشگاهکاریکاتورگاماولبههمتخانهجواناصفهاندایرمیشود.
ایننمایش��گاهازتاریخ۸الی۱۳آذرماهدرگالریش��مارهیککتابخانهمرکزی

اصفهانبرگزارخواهدشد.

5
آخرینآلبومپاشاییمنتشرمیشود
مدیربرنامه،کنسرتگذارودوستصمیمیمرتضیپاشایی
بهترینخبریکهبرایعالقهمندانبهموسیقیپاشاییداشت
اینبودکهاوقصدداردآخرینآلبومپاشاییرابعدازماهصفر
منتش��رکند.مهدیکرد،مدیربرنامهکنسرتگذارودوست
صمیمیمرتضیپاشاییدرحالیکهنزدیکبهدهروزازفوت
خوانندهمحبوبنسلجوانگذاشته،ازیکسالآخریکهبا
مرتضیگذراند،صحبتکردوگفتکهاوهرگزبهمرگفکر

نمیکردومعتقدبودباخواندن،انرژیمیگیرد.
کرد،ازحاش��یههاییکهبعدازفوتپاشاییرخداددلگیربود
ومعتقدبوداینهاییکهامروزقصدپررنگکردنخودش��ان
رابامرگمرتضیدارند،همانهاییهستندکهبعدازشنیدن
خبربیماریشاوراتنهاگذاشتند.بهترینخبریکهکردبرای
عالقهمندانبهموسیقیپاشاییداشتاینبودکهاوقصددارد

آخرینآلبومپاشاییرابعدازماهصفرمنتشرکند.

اجراینمایشعروسکی
گرگبزیوخیاطباشی

نمایشیعروس��کیباعنوان»گرگبزیوخیاطباشی«از
سویکانونپرورشفکریکودکانونوجواناناستاناصفهان
بهرویصحنهمیرود.ایننمایشعروس��کیب��هکارگردانی
منیرالساداتسجادیانوسرپرس��تیراضیهسراستاداجرا
میشود.همچنینآزادهرسالتمنش،شادیصفاری،ثمینه
هاش��می،ش��ادیتیموری،فائزهرس��التمنشونرگس
محمدیازبازیگرانایناثرنمایش��یبودهوآهنگسازیآنرا

نیزحمیدرضامعینیبرعهدهدارد.
گفتنیاس��ت؛ایننمایشعروس��کیدرروزهاییکش��نبه،
سهش��نبهوپنجش��نبههرهفتهازس��اعت۱۸ت��ا۱9ویژه
کودکانبههمراهخانوادههاودرصبحروزهایایامهفتهویژه
مهدکودکهاوم��دارسبرگزارمیش��ود.محلبرگزاریاین
نمایشنیزدرمجتمعفرهنگیهن��ریکانونپرورشفکری
واقعدرخیابانمطهری،پلفلزی،بوستانکودکخواهدبود.

یکهنرمنددیگردررینگ
مبارزهباسرطان

بهرامریحانی،هنرمندپانتومیمکشورکهازابتدایسال9۳با
بیماریسرطانمبارزهمیکند؛دربارهوضعیتجسمانياش
دراینروزهاح��رفزد.اینهنرمندجوانگفت:بهدس��تگاه
اکسیژنمتصلامودوزداروهاطبقنظرپزشکدوبرابرشده
کهباعثمیش��ودزمانتزریق20س��اعتطولبکشد.باید
آزمایشازریههاواس��کننیزصورتبگیردتاپزشکاننتیجه
رابررس��یکنندوببینیمتاثیرداروهاچیس��ت.ریحانیکه
ماههایابتداییسالتنهابرایتزریقداروهایشیمیدرمانی
بهبیمارس��تانمراجعهمیکردوس��پسبرایاستراحتبه
خانهبازمیگش��ت،اینروزهابایدتزریق20س��اعتهراتاب

بیاورد.

رضاحی��دریتعزیهخ��وانپیشکس��وتبااش��ارهبه
مراحلاجراییکتعزیهاظهارداش��ت:درتعزیهخوانی
بایدمراح��لراگامبهگامطیکردش��بیهخ��وانباید
ردیفهاودستگاههایموسیقیرابشناسدوموسیقی
رابلدباشد،تعزیهامالموسیقیایراناست،حتیآوازها
وگوشههایاجرامیشودکهدررادیووتلویزیوننیزتا
حاالاجرانشدهاست.موسیقیوشعرتعزیههابایدشأن

امامحسین)ع(ویاراناورادرحفظکند.
ویباتاکیدبراینکهدرتعزیههرنوعلفظوموسیقیرابه

بهانهنوآورینمیتواناستفادهکرد،افزود:اصالتتعزیه
بایدحفظشودوبهصورتآیینی،مذهبیوسنتیاجرا
شود،شبیهخوانیرامیبایستریشهایوبابچهخوانی
فراگرفتونبایدتقلیدیباشد.تحریفتعزیهنامههایا
تغییراشعاروآهنگازنظرشرعیوعرفیخالفاست
ودرستنیست.تعزیهخوانپیشکسوتدرادامهخاطر
نش��انکرد:اگرنوآوریصحیحباشدبسیارخوباست،
شعربایدخوبوعارفانهباش��دومردمخوششانبیاید
نهاینکهبیاییمترانهدرستکنیموتقلیدارائهکارهای

حمیدزیارتیمس��ئولامورخانههایتاریخیکاش��انازمرمتخانهتاریخیکاجبا
همکاریمالکایناثرتاریخیبامیراثفرهنگیوتغییرکاربریبهموزهمش��اهیریا

موزهاستادمنوچهرشیبانیخبرداد.
حمیدزیارتیمسئولامورخانههایتاریخیمیراثفرهنگیکاشاندرخصوصمرمت
موزهاس��تادمنوچهرش��یبانی)خانهتاریخیکاج(گفت:مرمتخانهتاریخیکاجیا
موزهمشاهیر)استادمنوچهرشیبانی(هنرمندیکهتواناییباالییدرزمینهنقاشی،
نویسندگیو...راداشتباهمکاریمیراثفرهنگیکاشانوخانوادهایشانانجامشد.
زیارتیادامهداد:خانهتاریخ��یکاجتحتتملکمیزباننیس��تومالکخصوصی
داردوازای��نپسباپای��انیافتنمرم��تآنبهم��وزهخصوصیازآنی��ادخواهد

شد.

مسئولخانههایتاریخیکاشانتصریحکرد:تغییرکاربریخانهفرهنگیاستکه
میتواندعالوهبرارتقایس��طحفرهنگیشهرستانکمککند،حفظومعرفیخانه

نیزکمکخواهدکرد.
اینمق��اممس��ئولعنوانک��رد:مرم��تخان��هکاجک��هاکن��ونموزهمش��اهیر
ی��ااس��تادمنوچه��رش��یبانیاس��تب��ااعتب��اریبال��غب��ر60میلی��ونتومان
ازمح��لاعتباراتمل��یومبلغینیزکهازس��ویمال��کخانههزینهش��دبهپایان

رسید.
ویافزود:قدمتخانهتاریخیکاجبهدورهقاجاربرمیگرددکهدرتابس��تانوپاییز
امسالبهصورتمشترکازسویمیراثفرهنگیکاشانومالکخصوصآنمرمت

شد.

جدیدونورادرتعزیهدرآوریم،منابعسرایشاشعارباید
بیش��ترهمانمرثیهها،مقتلنامهه��ا،کتبمربوطبه

حماسههایدینیواحادیثواخبارباشد.
منخودمتعزیههایبس��یاریراس��اختمکهبس��یار
مورداس��تقبالقرارگرفت،تعزیهانقالب،تعزیهحجاب
وتعزیهفیضیهو...بهگفتهاس��تادحیدریبس��یاریاز
تعزی��هخوانهاچونعلمای��نکارراندارن��دکارهایی
میکنندکهبرخالفتعزیهاست،مثالشعروآهنگبه
سلیقهخودشانواردتعزیهمیکنندکهتیشهبهریشه
تعزی��همیزنند.تعزی��هبایدمق��دسومذهبیودینی

باشد.
نویسندگان،شعرا،کارگردانانوحتیبازیگرانعرصه
تعزیهبایدشناختومعرفتکاملبهواقعهکربالوامام

حسین)ع(داشتهباشند.
ویادامهداد:شبیهخوانیازیکس��وجنبهدیداریو
شنیداریداردوازس��ویدیگرجنبهمذهبی،کهمورد
عالقهعامهایرانیاناست،اینهنرنمایشیوسنتزیباو

اصیلرابایدارجنهاد.
بنابراینگزارش،رضاحیدریازشبیهخوانهایمشهور
ایراناس��تکهاینحرف��هراازدورانکودکینزدپدر
خویشآموختوتوانستنسلفعلیشبیهخوانیایران

راپرورشدهد.
وی،محققونسخهنویس،هنرمندیاستزبردستدر
اجراینمایشتعزیهوازجملهمعدودشبیهخوانهایی
اس��تکهمطالعاتتحقیقاتیدرزمین��هتعزیهوتاریخ

اسالمداشتهاست.
ویدرراهاصالحتحریفاتموجوددرتعزیهنامههاتالش
هایفراوانیکردهواینویژگیها،ویراازسایرشبیه
خوانهامتمایزساختهاست.اوکهازصداییزیباوشیوا
بهرهمیبرد،آشناییکاملبهدس��تگاههایموسیقی
اصیلسنتیداردواستادیمسلموجزوبرجستهترین

شبیهخوانهایاینسرزمیناست.

برخیبابیدانشیتیشهبهریشهتعزیهمیزنند

ابهامدرسرنوشتخانهتاریخیکاشانپسازمرمت

تعزیه ام الموسیقی ایران است
مدیرامورموزههایادارهمیراث

فرهنگیاستان

شهرداریطرحاحداثموزه
قلعهشاهدژراارائهدهد

مدیرام��ورموزهه��ایادارهکلمی��راثفرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریاس��تاناصفهانگفت:
ش��هرداریاصفهانبرایاحداثموزهقلعهشاهدژ،

پیشنهادمکتوبارائهکند.
س��اغرحمیدیاظهارکرد:مذاکراتشفاهیبرای
نمایشاشیاءبهدستآمدهازقلعهشاهدژومیدان
امامعل��ی)ع(انجامش��دهاماتاکن��ونهیچگونه
پیش��نهادمکتوبیبرایبررس��یواقدامبهمیراث

فرهنگیارائهنشدهاست.
ویافزود:م��ادرصورتارائهپیش��نهادمکتوببه
سرعتمراحلاداریموردنیازآنراانجاموکاررابه

مرحلهاجرانزدیکمیکنیم.
مدیرامورموزههایادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگریاستاناصفهانبیانکرد:یکیاز
بزرگترینمشکالتموزهداریدراستاناصفهان،

کمبودبودجهاست.
ویاضافهکرد:درحالحاضربرایتامینهزینههای
جاریموزههایزی��رنظراینادارهدچارمش��کل
هستیموبیشترینبودجههایمصوببرایمرمت

موزههاهزینهمیشود.
حمیدیبابیاناینکهقولهاییدرسالجاریمبنی
بربهبودوضعیتمالیدریاف��تکردهایم،تصریح
کرد:تحققوعدههادرای��نزمینهمنجربهاجرای

ایدههاینودربارهموزهداریخواهدشد.
ویافزود:موزههایفعالتحتپوش��شایناداره
شاملموزههنرهایتزئینی،موزهچهلستون،موزه

کاشان،موزهنائینوموزهزوارهاست.
مدیرامورموزههایادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگریاس��تاناصفهانبابیاناینکه
تعدادیازموزهه��انیزبهصورتمش��ارکتیاداره
میشوند،ادامهداد:موزهمردمشناسیمیمه،موزه
محمدآبادجرقویهوموزهبرزکبامشارکتمیراث
فرهنگیوشهرداریهایآنشهرهابهبهرهبرداری
رسیدهوادارهمیش��وند.ویاضافهکرد:تعدادیاز
موزههایبخشخصوصینی��زدراینزمینهفعال
هس��تندکهازجملهآنهامیتوانب��هموزهکتبو
نسخخطیدرفوالدش��هر،موزهشاهینشهر،موزه

سیتیسنتروموزهکاشاناشارهکرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
9/161 شماره: 93-395ش45ح به موجب رای شماره 864 تاريخ 93/5/30 شعبه 45 
اسماعيل  عليه  يافته است محكوم  اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت  شورای حل 
جباری فرزند جعفرقلی شغل آزاد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته و صد و شصت و هشت هزار ريال هزينه دادرسی 
– حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 92/12/20 لغايت 
به  آزاد  شغل  صفرعلی  فرزند  دهخدايی  احمد  له  محكوم  حق  در  آن  وصول  زمان 
وكالت سعيد  با  پ87    – امين  كوچه   – خواجو  چهارباغ  خ  ابتدای   – اصفهان  نشانی 
واحد13   – طبقه چهارم   – ساختمان عالی   – خ فردوسی   – به نشانی اصفهان  عكاف 
اجرای  قانون   34 ماده  دادگستری.  به حساب صندوق  اجرا  نيم عشر حق  پرداخت  و 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22130 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 45 93/5/30 شعبه  تاريخ   865 رای شماره  موجب  به  93-396ش45  9/162 شماره: 
اسماعيل  عليه  يافته است محكوم  اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت  شورای حل 
جباری فرزند جعفرقلی شغل آزاد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
چهل و هشت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت صد و نود و چهار هزار 
تاريخ سررسيد  از  تاديه  تاخير  پرداخت خسارت  و  دادرسی  عنوان خسارت  به  ريال 
چكها به تاريخهای 92/10/30و92/12/26و93/2/30و93/1/30 هر كدام به مبلغ دوازده 
له احمد دهخدايی  ميليون ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم 
كوچه   – خواجو  چهارباغ  خ  ابتدای   – اصفهان  نشانی  به  آزاد  شغل  صفرعلی  فرزند 
امين – پ87  با وكالت سعيد عكاف به نشانی اصفهان – خ فردوسی – ساختمان عالی 
– طبقه چهارم – واحد13 و پرداخت نيم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
يا ترتيبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  كه  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 
اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  حقوقی   45 شعبه  نمايد.م الف:22131   اعالم 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/163 شماره: 387/93ش6 به موجب رای شماره 840 تاريخ 93/5/30 شعبه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 1- عباس روستايی 
جم كاكائی 2- محمد تسليمی هر دو  به نشانی مجهول المكان  محكوم هستند به پرداخت 
هزينه  بابت  ريال   162/000 و  خواسته  اصل  بابت  ريال   40/000/000 مبلغ  تضامنی 
تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی 
سررسيد چك )92/2/30( لغايت زمان وصول در حق محكوم له احمد دهخدايی فرزند 
صفرعلی با وكالت سعيد عكاف به نشانی اصفهان – خ فردوسی – ساختمان عالی – 
طبقه4- واحد13. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف: 22141 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  تاريخ   93/3/31-455 دادنامه:  شماره   1994-92 پرونده:  كالسه   9/164
ابوالفضل  اختالف اصفهان خواهان:  93/3/19 مرجع رسيدگی: شعبه 11 شورای حل 
–فروشگاه  صادرات  بانك  روبروی   – وليعصر  خ   – اصفهان  نشانی:  جزی  خجندی 
كوچه  نبش   – بزرگمهر  ميدان   – اصفهان  نشانی:  صالحيان  جمشيد  وكيل:  خجندی 
كاوه  خ   – اصفهان  نشانی:  يكتا  مهدی  خوانده:  طبقه3-   – سجاد  ساختمان   – معراج 
گردشكار:  مطالبه  خواسته:  –پ1  رحيمی  احمد  كوی شهيد   – بانك صادرات  جنب   –
قانونی  به كالسه فوق و طی تشريفات  ثبت آن  اين شعبه و  به  پرونده  ارجاع  از  پس 

زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظريه  اخذ  و 
ابوالفضل  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت 
به  يكتا  مهدی  طرفيت  به  صالحيان  جمشيد  وكالت  با  نادعلی  فرزند  جزی  خجندی 
خواسته مطالبه مبلغ 33398150 ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه و 
حق الوكاله وكيل نظر به اينكه خواهان با استناد به فاكتور پيوستی شماره 80000387 
مورخ 91/12/3 مدعی مطالبه مبلغ 33/398/150 ريال از خوانده گرديده و عدم حضور 
لذا  ابالغ به نحو نشر آگهی در روزنامه نصف جهان مورخ 93/2/18  خوانده عليرغم 
شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً مواد 198-519-522 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
ريال  مبلغ 104/000  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  ريال  مبلغ 33/398/150  پرداخت 
هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست مورخ 92/12/17 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس 
 از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:22146 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/165 شماره: 93-514 به موجب رای شماره 812 تاريخ 93/5/20 شعبه 11 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه خسرو صيام پور
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  ناصر  فرزند  اشكاوندی 
20/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
موصوف  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  و  آگهی  نشر  هزينه  و  حكم  اجرای  تاريخ  تا   92/10/25
با  سليمی  قربانعلی  مديريت  با  ميالد  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  حق  در  قانونی 
وكالت زهرا دهقان به نشانی اصفهان – اتوبان ذوب آهن – خ قائميه – جلوتر از اداره 
فوقانی  طبقه   – الزمان  صاحب  مسجد  روبروی   – فضيلت  چهارراه  از  بعد   – آگاهی 
ش8353 و نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34  مشاور امالك اتحاد – 
مكلف  عليه  محكوم  شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:22147 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/166 شماره: 93-516و93-522 به موجب رای شماره 789 تاريخ 93/5/20 شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه وحيد مدنی 
فرزند باقر به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 92/7/8 تا تاريخ اجرای حكم 
صندوق  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  و  آگهی  نشر  هزينه  و 
قرض الحسنه ميالد با مديريت قربانعلی سليمی با وكالت زهرا دهقان به نشانی اصفهان 
جلوتر از اداره آگاهی –  بعد از چهارراه فضيلت –  خ قائميه –  اتوبان ذوب آهن –   –
روبروی مسجد صاحب الزمان – طبقه فوقانی مشاور امالك اتحاد و نيم عشر حق االجرا 
در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 

صريحا اعالم نمايد.م الف:22148 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

تاريخ   614 شماره  رای  موجب  به  92-1734ش11و92-1735ش11  شماره:   9/167
است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه   93/4/24
محكوم عليه علی محسن زاده تاج آبادی فرزند حسين به نشانی مجهول المكان  محكوم 
بابت  بابت اصل خواسته و 104/000 ريال  به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال  است 
هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف 92/11/5 تا تاريخ اجرای حكم و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان محمد مختاری حمامی فرزند اسفنديار به نشانی اصفهان – فلكه ارتش – جنب 
قانون اجرای احكام:  نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34  بانك سپه و 

همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22149 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

9/168 شماره: 92-1032و92-1033 به موجب رای شماره 1289 تاريخ 92/8/30 شعبه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  حسين  فرزند  رنانی  سهرابی 
11/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواسته و 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف 92/5/10 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان غالمرضا صفايی پور فرزند 
روبروی دادگستری  خ نيكبخت –  محمد با وكالت ابراهيم جاللی به نشانی اصفهان – 
مجتمع ماكان5- طبقه5- واحد53 و نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده   –
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:22150 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

9/169 شماره: 93-576ش33 به موجب رای شماره 93-904 تاريخ 93/5/30 شعبه 33 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه پيمان تقوايی 
به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته 
دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  و خسارت  دادرسی  هزينه  ريال   250/000 و 
)1393/4/11( تا تاريخ اجرا و نيم عشر دولتی در حق اجرای احكام.مشخصات محكوم 
پاساژ صدر- فروشگاه  مقابل   – بازار بزرگ   – به نشانی اصفهان  ايرج خيراللهی  له: 
شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  خيرالهی. 
ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم 
استيفاء محكوم  و  اجرای حكم  كه  كند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محكوم  برای 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22152 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 9/170 شماره: 93-577ش33 به موجب رای شماره 93-905 تاريخ 93/5/3 شعبه 33
حجت  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
ريال  ميليون  و چهار  بيست  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المكان  محكوم  به  قنبری 
)24/000/000 ريال( بابت اصل خواسته و مبلغ )320/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
چكهای  از  يك  هر  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  از  ناشی  خسارات  محاسبه  و 
اجرای  حق  در  دولتی  عشر  نيم  و  چك  در  مندرج  مبلغ  ميزان  به  خواسته  موضوع 
– اصفهان  نشانی  به  عبدالرحيم  فرزند  خيراللهی  ايرج  له:  محكوم  مشخصات  احكام. 
بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خيراللهی. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22153 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

9/171 كالسه پرونده: 780/93ش33 شماره دادنامه: 1221-93/7/29 مرجع رسيدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسن احمدی ونهری 
پالك6  نسيم17-  كوی   – اصلی  خ   – ونهر  روستای   – فالورجان   – اصفهان  نشانی 
خوانده: آقای عباس امين نيلی نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت يك فقره سفته به شماره خزانه داری 562212 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی. گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 

مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسيدگی  ختم  اعالم  شورا ضمن 
احمدی  آقای حسن  دعوی  در خصوص  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای  به صدور 
ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  نيلی  امين  عباس  آقای  طرفيت  به  ونهری 
وجه مدركيه با توجه به فتوكپی مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داری 
اطالع در جلسه  با  اينكه خوانده  و  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  به  كل 562212)سری/ظ( 
به خود هيچگونه  از دعوی مطروحه و مستند و منسوب  نگرديده و  دادرسی حاضر 
ارائه  خويش  ذمه  برائت  و  دين  پرداخت  بر  دليلی  و  نياورده  عمل  به  دفاعی  و  ايراد 
307و309  مواد  به  مستنداً  داده  تشخيص  ثابت  را  خواهان  دعوای  لذا  است  ننموده 
پرداخت  به  به محكوميت خوانده  ق.آ.د.م حكم  مواد 198و519و522  و  تجارت  قانون 
مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد 
قابل   )93/5/15( تاديه  تاخير  خسارات  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  شصت  و 
محاسبه در واحد اجرای احكام شوراها در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غيابی و ظرف 20 روز تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و پس از آن 
 ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:22154 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/172 كالسه پرونده: 777/93ش33 شماره دادنامه: 1209-93/7/29 مرجع رسيدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسن احمدی ونهری 
پالك6  نسيم17-  كوی   – اصلی  خ   – ونهر  روستای   – فالورجان   – اصفهان  نشانی 
و  پرونده  به محتويات  عنايت  با  نشانی مجهول المكان  نيلی  امين  عباس  آقای  خوانده: 
نظريه مشورتی اعضا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شورا: دعوی آقای حسن احمدی ونهری فرزند محسن به طرفيت 
آقای عباس امين نيلی فرزند اسماعيل به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال وجه 
يك فقره حواله شماره 508874-93/5/5 عهده موسسه پس انداز و قرض الحسنه شهيد 
يد  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  صدوقی 
الحسنه  انداز و قرض  از سوی موسسه پس  پرداخت صادره  خواهان و گواهی عدم 
شهيد صدوقی كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
اعالم  دليلی كه  نيافته و  دليلی حضور  به هر  اينكه خوانده در جلسه  و  دارد  خواسته 
مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  بر شورا  نداشته  ابراز  نمايد  اقتضاء  را  اش  ذمه  برائت 
198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
سی و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد و 
شصت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
93/5/15 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی 
بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
 غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع خواهد بود.م الف:22155 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/173 كالسه پرونده: 776/93ش33 شماره دادنامه: 1208-93/7/29 مرجع رسيدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسن احمدی ونهری 
پالك6  نسيم17-  كوی   – اصلی  خ   – ونهر  روستای   – فالورجان   – اصفهان  نشانی 
و  پرونده  به محتويات  عنايت  با  نشانی مجهول المكان  نيلی  امين  عباس  آقای  خوانده: 
نظريه مشورتی اعضا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شورا: دعوی آقای حسن احمدی ونهری فرزند محسن به طرفيت 
آقای عباس امين نيلی فرزند اسماعيل به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه 
يك فقره حواله شماره 508873-93/5/5 عهده موسسه پس انداز و قرض الحسنه شهيد 
يد  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  صدوقی 
الحسنه  انداز و قرض  از سوی موسسه پس  پرداخت صادره  خواهان و گواهی عدم 
شهيد صدوقی كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
اعالم  دليلی كه  نيافته و  دليلی حضور  به هر  اينكه خوانده در جلسه  و  دارد  خواسته 
مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  بر شورا  نداشته  ابراز  نمايد  اقتضاء  را  اش  ذمه  برائت 
198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد و شصت و 
پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 93/5/15 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده 
غيابی  صادره  رای  می نمايد.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احكام  اجرای 
بود.م الف:22156  خواهد  مرجع  اين  به  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 
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یادداشت

6
مجمع عمومی هیئت کبدی استان 

مجمع انتخابات رئیس هیئت کبدی استان امروزپنجشنبه با حضور محمد رضا مقصود لو 
رئیس فدراسیون راس ساعت 11 صبح در تاالر اجتماعات سرای ورزشکاران اصفهان  و 
با حضور ، مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضاء مجمع به منظور انتخاب رئیس هیئت 

جدید برگزار خواهد شد.
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اخبار کوتاهاخبار کوتاه

پيكاني ها خواستار جذب سرمربي سابق سپاهان 
کرانچار در دوراهی اميد و پيكان!

در حالي که زالتکو کرانچار گزینه نهایي 
براي سرمربیگري تیم ملي امید است که 
گفته مي شود باش��گاه پیکان خواستار 
جذب این سرمربي ش��ده است.به نقل 
از ورزش سه، حبیب کاشاني مدیر تیم 
امید در گفت و گویي از تمایل یک تیم باشگاهي ایراني براي جذب 
زالتکو کرانچار سرمربي سابق سپاهان خبر داد. کاشانی می  گوید این 
تیم با رقمی به مراتب باالتر از رقم فدراس��یون برای پذیرش هدایت 
تیم امید وارد عمل ش��ده و کرانچار را می  خواهد. کاشانی به نام این 
تیم اشاره ای نکرده اما یکی از مقامات تیم امید می  گوید؛ نام تیم مورد 
نظر پیکان تهران است. نکته جالب در مورد پیکان این است که تصور 
می  شد آنها به دنبال جذب علی دایی هستند و نام دایی در این مدت 
بارها برای حضور در پیکان مطرح شده است، اما ظاهرا آنها با دایي به 
نتیجه نرسیده اند. زالتکو کرانچار که در حال حاضر پای قرارداد با تیم 
امید است، ظاهرا حتی پیکانی ها به فدراسیون نامه داده اند که اگر 
استخدام زالتکو قطعی نیست، او به پیکان برود. در حال حاضر گویا 
حضور کرانچار در تیم امید با مخالفت وزارت ورزش روبرو شده است.  

 نشست مشترك 
خليليان و آذري 

نشس��ت مش��ترک مدیران عامل و 
دست اندرکاران باشگاه های سپاهان 
و ذوب آه��ن برگ��زار ش��د.مهرزاد 
خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان 
به همراه مسعود تابش پیشکسوت و 
تني چند از مدیران و معاونان باشگاه 
سپاهان با حضور در ستاد مرکزي باشگاه ذوب آهن در مجموعه 
شفق ضمن دیدار با سعید آذري مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و 
معاونان وي از از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این باشگاه 
دی��دن کردند. در ای��ن دیدار دوس��تانه و صمیمان��ه مدیران و 
مس��ئوالن دو باش��گاه اصفهاني، دو ط��رف ضم��ن گفتگو در 
حوزه های مختلف مربوط به فعالیت باشگاهها، در جهت توسعه 
روابط در عرصه های ورزش��ی فرهنگی، و حفظ و بسط تعامالت 

مابین دو باشگاه به توافقاتی چند دست یافتند. 

مسابقات فوتسال کالنشهرهاي کشور

باخت اصفهان در ضيافت پنالتي ها
 تیم فوتسال ش��هرداري اصفهان با 
شکس��ت برابر تهران به دی��دار رده 
بندي مسابقات کالن شهرهاي کشور 

رسید.
تیم فوتسال ش��هرداري اصفهان که 
به جمع چه��ار تیم برتر مس��ابقات 
کالنشهرهاي کشور رسیده بود روز سه شنبه در دیدار با تهران در 
وقت قانوني به تساوي ۳ بر ۳ رسید. گل هاي اصفهان را اسماعیل 

رستمي )دو گل( و حمید کاهبنده به ثمر رساندند. 
در ضرب��ات پنالتي تیم تهران موفق ش��د با نتیج��ه ۳ بر ۲ و در 
مجموع ۶ بر ۵ از سد تیم اصفهان گذشته و به دیدار فینال برسد. 

برگزاری مسابقات دارت 
همزمان با آغاز هفته بسیج یک دوره  
مسابقه دارت ویژه کارکنان اداره کل 
 ورزش و جوان��ان اس��تان برگ��زار 

شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج  

، پای��گاه بس��یج اداره کل ورزش و 
جوانان استان یک دوره مسابقه دارت ویژه کارکنان برگزار نمود.

در این رقابت ه��ا  ۶۵  نف��ر از کارکنان ای��ن اداره  در دو بخش 
 آقایان و بانوان با یکدیگر رقابت کردند. در بخش آقایان ، علیرضا 
امینا زاده به مقام اول دس��ت یافت و هادی خدابخش و مهدی 

اعراب به ترتیب دوم و سوم شدند.
در مس��ابقات بان��وان نی��ز ن��دا کاریف��ر ، س��مانه حبیب��ی و 
 نرگ��س قاس��می به ترتی��ب عناوی��ن اول تا س��وم را بدس��ت

 آوردند .

هفته هشتم ليگ برتر فوتبال بانوان

 عزم آینده سازان برای بازگشت
 به نوار پيروزی

تی��م فوتب��ال آینده س��ازان میهن 
نجف آباد در هفته هش��تم لیگ برتر 
فوتبال بانوان در زمین خود به مصاف 

همیاری شهرداری ارومیه می رود.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان 
کشور درحالی فردا جمعه با ۵ دیدار 
برگزار می شود که هفته هفتم این رقابت ها برای نماینده اصفهان 
خوش یمن نبود.تیم آینده سازان میهن نجف آباد که در۶ هفته 
ابتدایی لی��گ برتر بدون شکس��ت در صدر ج��دول رده بندی 
مسابقات قرار داشت، در هفته هفتم میهمان شهرداری سیرجان 
بود و درحالی تن به شکست ۲ بر یک داد که مسئوالن این تیم 
به شدت به قضاوت این مس��ابقه و مردود شدن دو گل تیمشان 
معترض بودند.شکست در آن دیدار مساوی بود با از دست دادن 
صدرنشینی و این شهرداری بم و مدافع عنوان قهرمانی بود که 
با شکست شهرداری سیرجان در دیداری معوقه، به صدر جدول 

صعود کرد و آینده سازان میهن میهمان رده سوم شد.
بانوان آینده س��ازان میهن نجف آباد در هفته هش��تم رقابت ها 
میزبان همیاری شهرداری ارومیه هستند که در رده هفتم جدول 
ایستاده است و به نظر نمی رسد آینده س��ازان در این دیدار کار 

سختی پیش رو داشته باشد.

طرح جدید نوسازی 
ورزشگاه خليفه قطر 

 ایستگاه ورزش 
صبحگاهی در مبارکه 

مسئوالن قطری روز سه شنبه طرح جدید ورزشگاه خلیفه را در دوحه 
رونمایی کردند.

ای��ن ورزش��گاه که ق��رار اس��ت بنوس��ازی ش��ود، میزب��ان دور دوم 
 رقاب��ت ه��ای ج��ام جهان��ی و مرحله ی��ک چه��ارم نهای��ی خواهد 

بود.
  قرار اس��ت با فناوری خنک کننده، دمای ورزش��گاه در حین برگزاری

 رقابت ها ۲۶ درجه سانتیگراد باشد.
بر پای��ه گزارش رس��انه های قط��ری، مس��ئوالن برگزارکنن��ده جام 
 جهان��ی ۲0۲۲ می خواهن��د یک م��وزه هم ب��ه این ورزش��گاه اضافه

 کنند.
 ورزش��گاه خلیفه در سال 197۶ س��اخته شد و در س��ال ۲00۶ برای

 بازی های آسیایی ارتقا پیدا کرد.

 ایس��تگاه ورزش صبحگاهی کارکنان دولت ویژه آقایان در شهر مبارکه  با 
تالش اداره ورزش و جوانان شهرستان راه  اندازی شد.

سید داریوش موسوی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه با اعالم 
این خبر گفت : از آنجا که مهمترین محور رشد و توسعه همه جانبه جامعه 
توجه به نیروی انسانی اس��ت؛ لذا  اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه 
برای ارتقاء سالمت جسم و روح کارمندان ادارات اقدام به بر پایی پایگاهی 
برای برگزاری ورزش صبحگاهی نمود.رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مبارکه ضمن تشکر از حمایت های مسئوالن شهرستان اظهار داشت : برنامه 
ورزش صبحگاهی کارکنان دولت هر هفته روزهای پنجشنبه  از ساعت 7 
صبح به مدت یک ساعت در سالن الزهرا )س( مبارکه با حضور فرماندار برگزار 
می شود و  در صورت استقبال کارکنان دولت، نظیر این برنامه برای بانوان 

شاغل در ادارات نیز برگزار خواهد شد.

دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و اس��تقالل 
تهران در چارچوب مرحله ی��ک چهارم نهایی 
جام حذفی فوتبال کشور امروز از ساعت 17:۲0 

در ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شود. 
در این راستا علیرضا جهانش��اهی دبیر هیات 
فوتبال اس��تان اصفهان گفت: درب ورزش��گاه 
فوالدش��هر جهت ورود تماش��اگران دو تیم با 
هماهنگی یگان ویژه انتظامی استان اصفهان از 

ساعت 1۴ باز می شود. 
دبیرهیات فوتبال استان اصفهان ادامه داد: طبق 
هماهنگی انجام گرفت��ه ۲0 درصد از ظرفیت 
ورزش��گاه فوالدش��هر در اختیار هواداران تیم 
اس��تقالل و ۸0 درصد از ظرفیت این ورزشگاه 
در اختیار هواداران تیم ذوب آهن قرار می گیرد. 
جهانش��اهی با بی��ان این مطلب عن��وان کرد: 
جایگاه های 1، 17، 1۸ و بخشی از جایگاه شماره 
۲ ورزشگاه فوالدشهر در این بازی به هواداران 
تیم استقالل و سایر جایگاه ها به هواداران تیم 

ذوب آهن اختصاص داده شده است. 
وی با بیان اینکه قیمت بلیت این دیدار ۵ هزار 
تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: در این 
جلسه مقرر شد هواداران تیم ذوب آهن اصفهان 
با در دست داشتن کارت هواداری وارد ورزشگاه 
شوند، همچنین بلیت فروش��ی برای هواداران 

استقالل در محل ورزشگاه انجام می شود. 
انگيزه ذوب آهن بر زخم اس�تقالل 

نمک می پاشد؟
در همین راستا، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در مرحله یک چهارم نهایی ای��ن رقابت ها در 
شرایطی باید به مصاف حریف نامی خود یعنی 
اس��تقالل تهران برود، که این رقیب سرسخت 
پس از شکس��ت در ش��هرآورد پایتخت مقابل 
پرسپولیس، به مانند ش��یری زخمی می ماند 
که در پی اعاده حیثیت و کسب پیروزی در این 

دیدار است. 
از س��ویی دیگر اما ذوب آهن نیز حریف قدری 
برای اس��تقالل محس��وب می ش��ود. این تیم 
اصفهانی که با بازگش��تن به روزهای اوج خود، 
انگیزه و روحیه باالیی ب��رای راه یابی به مرحله 
بعدی این رقابت ها دارد، در پی قهرمانی در جام 

حذفی و کسب سهمیه آسیایی است. 
س��بز پوش��ان اصفهانی که امروز در ورزشگاه 
فوالدش��هر از اس��تقالل میزبانی خواهند کرد 
برآنند  تا با کسب پیروزی در این دیدار شادی 
و رضایت هواداران خود از این تیم در هفته های 

اخیر را دو چندان کند. 
اس��تقالل اما اگر نتواند از این میدان س��ربلند 
بیرون آید، به طور قطع باید خش��م و ناراحتی 

هواداران متعصب خود را به جان بخرد. 

ای��ن دو تیم که هر ک��دام س��ابقه قهرمانی در 
جام حذفی را در کارنامه خ��ود دارند هرکدام 
به نوبه خود یکی از مدعیان این جام محسوب 

می شوند.
با ح��ذف زود هن��گام س��پاهان از گردونه این 
رقابت ه��ا، ه��واداران فوتبال اصفه��ان اکنون 
خواهان آنند که دیگر تیم نامی این شهر یعنی 
ذوب آه��ن یک پای فینال باش��د و با کس��ب 
قهرمانی در این مسابقات، بار دیگر کالس باالی 

فوتبال اصفهان را به نمایش گذارد.
مهاجم تيم فوتبال ذوب آهن:دیدار با 

استقالل آسان نيست
بازیک��ن تیم فوتب��ال ذوب آهن گف��ت: دیدار 
ذوب آهن مقابل اس��تقالل زخم خورده، بازی 
آسانی نیست ولی ما به دنبال کسب پیروزی در 

این دیدار مهم هستیم.
 مرتض��ی تبریزی ، با اش��اره ب��ه روحیه خوب 
سبزپوش��ان اصفهانی بعد از بازی های گذشته 
این تیم اظه��ار ک��رد: ذوب آهن توانس��ته در 

بازی های اخیر به خوبی بازی خود را به نمایش 
گذارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند، می توانیم 

قهرمانی جام حذفی را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه برد های اخیر س��بب آن شده 
که تیم ذوب آهن از قعر جدول جدا شود، گفت: 
در ابتدای شروع لیگ ذوب آهن بازی خوبی را 
مقابل حریفان خود به نمایش می گذاشت ولی 
متاسفانه نتوانس��تیم نتیجه مطلوب را کسب 
کنیم و اکنون با کس��ب پی��روزی مقابل نفت 
مسجد سلیمان، ملوان و پدیده، این تیم توانست 

از قعر جدول جدا شود و این روند تا انتهای لیگ 
ادامه دارد.

تبریزی تصریح کرد: شکس��ت استقالل مقابل 
پرسپولیس شرایط را برای ما سخت تر می کند 
چراکه استقالل به عنوان یک تیم زخم خورده 
محسوب می شود و همین سبب شده که بازی 
سختی را پیش رو داشته باشیم ولی ذوب آهن 
تیمی بوده که توانسته ۲ بار قهرمانی جام حذفی 
را به دست آورد و امسال نیز با هدف کسب این 

مقام به مصاف حریفان خود می رویم.
بعد درخشان نوبت یحيی است

 تا قبل از برگزاری شهرآورد شماره 79 قرمز و 
آبی رکورد بی شکستی سرمربیان هر دو تیم در 
این شهرآورد سوژه رس��انه ها بود که در نهایت 
امیر قلعه نویی برای اولین بار به پرس��پولیس 
 باخت و درخش��ان هم موفق ش��د ک��ه رکورد

 ب��ی شکس��تی خ��ودش در مقابل اس��تقالل 
را حف��ظ کند. اما این ش��رایط در ب��ازی امروز  
ذوب آهن و استقالل هم وجود دارد و یحیی گل 
محمدی بعد از حمید درخش��ان دومین مربی 
پرسپولیسی خواهد بود که با یک رکورد جالب 

در مقابل امیر قلعه نویی قرار می گیرد. 
یحیی قب��ل از این ی��ک بار در س��ال 1۳۸۶ با 
تیم صبا موفق ش��ده بود مس کرمان را با امیر 
قلعه نویی شکست دهد و یک بار هم به عنوان 
سرمربی پرسپولیس در شهرآورد فوتبال تهران 
با نتیجه تساوی امیر قلعه نویی را متوقف کرده 

بود. 
گل محمدی در فصل گذشته هم دو بار در قامت 
سرمربی نفت تهران به دیدار استقالل رفت که 
در مس��ابقه اول با آن گل معروف از راه دور وریا 
غفوری به نتیجه تس��اوی یک بر یک رسید و 
در بازی دوم هم رضا ن��وروزی در دقایق پایانی 
حکم برتری نفت را امضا کرد و در نهایت رقابت 
دور رفت ذوب آهن در مقابل استقالل پنجمین 
تقابل گل محمدی با امی��ر قلعه نویی بود که با 
برتری دوباره گل محمدی به پایان رس��ید تا او 
با کسب سه برد و دو تساوی در مقابل تیم های 
امیر قلعه نویی از معدود مربیان حاضر در لیگ 
برتر باش��د که صاحب این رکورد اس��ت و این 
احتمال وجود دارد که سرمربی آبی ها در عرض 
کمتر از یک هفته باز هم در مقابل رکوردهای 
 ی��ک س��رمربی س��ابقا پرسپولیس��ی مغلوب

 شود.
اسامی تيم داوری دیدار ذوب آهن و 

استقالل تهران :
ذوب آهن اصفهان - اس��تقالل تهران- ساعت 

-17:۲0 ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
البرز حاجی پور – حس��ن کامرانی فر – آرمان 

اسعدی – رضا عادل – ناظر: عبداهلل باعزم

هم آورد استقالل زخم خورده با »گاندو«اصفهان

ساعت ۱۴ امروز آغاز ورود تماشاگران

دفاع یحیی از رکورد بی شکستی مقابل ژنرال 

یک کارشناس بسکتبال معتقد است فردی 
که به عنوان رییس فدراس��یون بس��کتبال 
انتخاب می ش��ود باید دیدگاهش به حوزه 
بس��کتبال یک نگاه نظارتی باشد و افرادی 
که  فعالیت ه��ای جاری و نیازه��ای اصلی 
بس��کتبال را مدیریت می کنند باید از افراد 
توانمند انتخاب شوند.محس��ن صادق زاده   

در پاس��خ به این س��ئوال که به نظرشما بس��کتبال ایران چه 
ضعف های��ی دارد و باید چه مواردی بیش��تر م��د نظر رییس 
جدید فدراسیون باش��د، اظهارکرد: شکل ساختاری جدیدی 
بای��د وارد حوزه هایی نظی��ر آموزش مربیان ب��رای گروه های 
 س��نی پای��ه و مس��ائل مدیریتی ش��ود. همچنی��ن تاکید بر

آسیب شناسی عدم حضور اسپانس��رها در بسکتبال مواردی 
اس��ت که باید در اولویت قرار دهند.وی با بیان اینکه اش��کال 
اصلی در بسکتبال روش های آموزشی اس��ت که وجود دارد، 
عنوان کرد: آموزش های موجود به صورت هماهنگ و کالسیک 
نیس��ت و مربیان س��طوح پایه متاس��فانه در امر آموزش پایه 
اطالعات الزم را ندارند تا بتوانند برای توانمندسازی رده های 
سنی مان روش آموزشی درخور توجه و مثمر ثمر داشته باشند 
که این مورد یکی از موارد خاصی اس��ت که باید دیده ش��ود.

صادق زاده افزود: حضور مدرسان تراز اول خارجی که بتوانند 
مربیان ما را در طول س��ال تحت پوش��ش آموزش قرار دهند 
و همچنین بودن افراد متخصص بیش��تری در  ساختار اصلی 
بسکتبال بسیار حائز اهمیت است چرا که بودن افراد  متخصص، 
دیدگاه های متفاوتی را  در موضوعات کالن بسکتبال به وجود 
می آورد و در نهایت بسکتبال پیش��رفت می کند.وی با اشاره 

به ویژگی های رییس فدراس��یون 
جدید اضافه کرد: فردی که انتخاب 
می ش��ود باید دیدگاهش به حوزه 
بس��کتبال یک نگاه نظارتی باش��د 
و افرادی ک��ه  فعالیت های جاری و 
نیازهای اصلی بسکتبال را مدیریت 
می کنن��د از افراد توانمند باش��ند. 
همچنین رییس فدراسیون در حوزه کالن مدیریتی و ارتباطات 
بتواند مدیریتی عالی داش��ته باش��د تا در نهایت باعث رش��د 
بسکتبال شود.صادق زاده خاطرنش��ان کرد: در طول این چند 
ساله قهرمانی های متعددی به دست آوردیم و حضوری متعدد 
در مسابقات جهانی و المپیک داشتیم و حاال انتظار مردم این 
است که صرفا به نتایج اهمیت ندهند بلکه بتوانند در صحنه های 
بین المللی با توانمندی در خور توجه حضور داشته باشند.وی 
داشتن ارتباطات بین المللی  را بسیار پراهمیت دانست و ادامه 
داد: ارتباطات بین المللی  در رابطه با ج��ذب مربی تراز اول و 
هماهنگی با حوزه های مدیریت��ی ورزش که بتوانند انتظارات 
یک مربی خارجی را در خصوص بحث مالی برآورده کنند بسیار 
حائز اهمیت اس��ت چرا که باید یک مرب��ی خارجی خوب که 
مطمئنا باید هزینه گزافی هم بپردازیم را جذب تیم ملی کنیم.

این کارشناس بسکتبال خاطرنشان کرد: مطمئنا بسکتبال ما 
به یک مربی با تخصص ویژه و بنام در سطح بین الملل نیاز دارد 
تا در مسابقات آتی دس��تاورد المپیک را داشته باشیم، اما آن 
چیزی که مهم است تامین مس��ائل مالی مربی خارجی است 
 چرا که رقم قراردادهای مربیان خوب خارجی  بسکتبال بسیار

 باال است.

سرمربی تیم فوتبال شالکه با وجود 
باخت سنگین مقابل چلسی به صعود 
در لیگ قهرمانان اروپا امیدوار است.

 روبرتو دی ماتئو ش��ب س��ه شنبه 
نتوانس��ت مقاب��ل ش��اگردان ژوزه 
مورینیو حرفی برای گفتن داش��ته 
باشد. تیم تحت امر او یعنی شالکه در 

زمین خود ۵ بر صفر مغلوب چلسی شد.
دی ماتئو بعد از بازی اظهار داش��ت: وقتی تیم شما در 
دقیقه ۲ بازی روی ضربه ایستگاهی از حریف گل بخورد، 
مسلم است که دچار مشکل می ش��ود. به نظرم مقابل 
چلسی به حریف خیلی احترام گذاشتیم و با آنها مهربان 
بودیم. چلسی هم خیلی خوب کار کرد و از اشتباهات ما 

نهایت استفاده را بردند.
در گروه G هم اکنون حریف انگلیس��ی ب��ا 11 امتیاز 
صدرنشین است. اسپورتینگ لیسبون با 7 امتیاز در رده 
دوم حاضر است. شالکه نیز با ۵ امتیاز صاحب رتبه سوم 

است و ماریبور با ۳ امتیاز در رده آخر ایستاده  است.
وی ادامه داد: با این نتیجه هم��ه امید ما به بازی پایانی 
گروه اس��ت. باید برن��ده ش��ویم و امیدوار ش��ویم که 
اس��پورتینگ در انگلیس مغلوب شود. به نظرم ما هنوز 
ش��انس داریم. تجربه من از دوران حض��ور در انگلیس 

می گوید که بازی در آنجا، دیدار تفریحی نخواهد بود.
در ای��ن پی��کار جان ت��ری ۲، ویلی��ان ۲9، ی��ان 
کرش��هوف)بازیکن ش��الکه( ۴۴، دیدی��ه دروگبا 7۶ و 
سانتوس 7۸ برای چلس��ی گل زدند.مورینيو: در این 

بازی هر حریف دیگری هم بود، 
محكوم به شكست بود

س��رمربی تیم فوتبال چلسی بعد 
از برد پرگل مقاب��ل میزبان ژرمن 
گفت: ب��ه جای ش��الکه ه��ر تیم 
دیگری هم مقابل ما می ایس��تاد، 

محکوم به شکستی سنگین بود.
 سرمربی پرتغالی تیم انگلیس��ی اظهارداشت: از نتیجه 
حاصل شده بسیار راضی هستم. عملکرد بسیار خوبی 
داش��تیم. قبل از بازی گفتم که روی کسب یک امتیاز 
حساب نمی کنیم. این ادعا را از همان دقیقه یک بازی 

ثابت کردیم که سریع به گل رسیدیم.
مورینیو ادامه داد: خیلی یکپارچه و جمع بازی کردیم. 
در دفاع خیلی خوب بودیم و خوب هم حمله می کردیم. 
این نمایشی خاطره برانگیز از چلسی بود. شاید رسانه ها 
بگویند شالکه مشکل داشته است اما من می گویم امشب 
هر تیم دیگری ه��م مقابل ما ق��رار می گرفت، اینگونه 
محکوم به شکس��ت بود.همچنین ستاره ساحل عاجی 
چلسی گفت: ش��ب خوبی را پشت س��ر گذاشتیم و به 

رکورد ۵0 گل زده رسیدم.
 دیدیه دروگبا بعد از بازی اظهار داشت: خوشحالم خیلی 
خوب بازی کردیم، برنده شدیم و اکنون صدرنشین گروه 
هستیم. فکر کنم ش��ب خیلی خوبی برای چلسی رقم 
خورد و توانستم پنجاهمین گلم را در رقابت های اروپایی 
به ثمر رس��انم من، به پنجاهمین گلم در این مسابقات 

رسیدم. واقعا تصورکردنی نیست.

صادق زاده از اولویت های بسكتبال می گوید

نياز امروز توجه به شایستگی  افراد است
دی ماتئو: با وجود باخت سنگين از چلسی به صعود شالكه اميدوارم

مورینيو: هر حریف دیگری هم بود محكوم به شكست بود

با حذف زود هنگام 
سپاهان از گردونه 

این رقابت ها، 
هواداران فوتبال 
اصفهان اکنون 
خواهان آنند که 

دیگر تیم نامی این 
شهر یعنی ذوب 

آهن یک پای فینال 
باشد
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم صديقه نجيبي شاهرضائي با ارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 758864 بشماره 
بنام  دفتر254   319 صفحه  در   37256 ثبت  ذيل  مذكور  سند  كه  شده   33/695 پالك 
كه  است  نموده  المثني  مالكيت  نامبرده درخواست صدور سند  اينك  گرديده  ثبت  وي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه  نامه اصالحي  دراجراي ماده 120آئين 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
مزایده 

8/147 شماره آگهی: 139303902004000163 شماره پرونده: 9100400200400385 
آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه:9101041 شش دانگ يك باب خانه پالك شماره 
27 فرعی مجزی شده از پالك 15182 اصلی به مساحت 200 مترمربع واقع در بخش 
كوچه  خيابان اشراق شمالی –  خيابان چمران –  5ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – 
پالك46 كه سند مالكيت آن در صفحه 143 دفتر 28 خروجی امالك ذيل   – گل مريم 
شماره 154583 با شماره چاپی 461909 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به 
طول 10 متر پی است به كوچه 8 متری احداثی شرقًا به طول 20 متر پی به پی زمين 
شماره 26 فرعی جنوبًا به طول 10 متر پی به پی زمين شماره 30 فرعی غربًا به طول 
20 متر پی به پی زمين 28 فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی اعيانی ملك موصوف 
همكف به مساحت 120 مترمربع مسكونی  شامل زيرزمين به مساحت 24 مترمربع – 
به  بالكن  و  مسكونی  مترمربع   130 مساحت  به  اول  طبقه   – پاركينگ  مترمربع   16 و 
مساحت 10 مترمربع و جمعًا دارای 300 مترمربع اعيانی می باشد. كف حياط موزاييك 
گرمايش  سيستم   – گچبری شده  سقفها   – ام.دی.اف  كمد  با  داخلی چوبی  دربهای   –
كف و  دارای آبگرمكن مخزنی –  بخاری گازسوز و شومينه و سرمايش كولر آبی – 
بدنه آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتی سراميك و كاشی – نمای ساختمان آجری 
و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد خاطرنشان می گردد زيرزمين و همكف 
با عمر حدود 20 سال و عمر طبقه اول حدود 7 سال ميباشد ملكی آقای جعفر اصالت 
پناه كه طبق سند رهنی شماره 120990 مورخ 1389/5/4 دفترخانه شماره 99 اصفهان 
مدت  بانك  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  اصفهان  معدن شعبه  و  بانك صنعت  رهن  در 
بيمه نامه سند رهنی فوق تا تاريخ 1394/1/24 دارای اعتبار است به انضمام عرصه و 
اعيان محل شركت صنايع شيشه آپادانا آبگينه كه فاقد پالك ثبتی می باشد و طبق نظر 
اراضی  از   21-19-7 قطعه  در  طرح  اجرای  محل  زمين  دادگستری  كارشناس رسمی 
شهرك صنعتی علويجه به مساحت2400 مترمربع )با ابعاد 40×60 متر( واقع گرديده كه 
به موجب مجوز صادره از سازمان صنايع و معادن استان اصفهان به شماره 63407 
مورخه 1386/12/1 طی قرارداد شماره 5709-21-و-ج مورخه 1386/12/28 از طرف 
نيلی  حامد  آقای  به  شيشه ای  كاشی  توليد  جهت  اصفهان  صنعتی  شهركهای  شركت 
احمدآبادی واگذار گرديده است و در تاريخ 1387/4/11 نامبرده اخير زمين مزبور را 
براساس مجوز شماره 15857 مورخه 1387/4/10 سازمان صنايع و معادن اصفهان 
به نام شركت شيشه آپادانا آبگينه تغيير نام داده كه اين تغيير نام در تاريخ 1387/4/11 
ثبت  واگذاری  قرارداد  دفترچه  انتقاالت  در شركت شهركهای صنعتی اصفهان صفحه 
اين ترتيب می باشد 1- ساختمان  اما اول: مستحدثات موجود در محل به  شده است. 
احداث  انبار  و  نگهبانی  و  اداری  كه جهت ساختمان  مترمربع   250 حدود  مساحت  به 
گرديده است حدود 100 مترمربع از آن تكميل گرديده و 150 متر ديگر در حد سفت 
كاری می باشد نمای كل ساختمان آجرنما 5 سانتی می باشد و ستونهای آن بتنی اجرا 
شده و سقفها با تيرچه و بلوك پلی استايرن می باشد 2- سوله فلزی پيش ساخته با 
ابعاد 24×16 متر به مساحت 384 مترمربع می باشد ارتفاع ستونها 6 متر و ارتفاع تا تاج 
سوله 8 متر ميباشد. ديوارها آجرنما 5 سانتی و پوشش سقف ورق كركره گالوانيزه 
و  می باشد  آهنی  درب سالن  است.  اجرا شده  و شيشه  پشم  عايق  و  مرغی  توری  با 
پيش  فلزی  3- سوله  است.  موزاييك شده  نيز  است كف سوله  نشده  نصب  پنجره ها 
به مساحت 144 مترمربع بوده و كاربری آن  ابعاد 12×12 متر  با  ساخته كوچك كه 
با  گالوانيزه  كركره  پوشش ورق  و  فلزی  با خرپای  می باشد. سقف  اصلی طرح  انبار 
توری مرغی و عايق پشم شيشه می باشد ديوارها آجرنما 5 سانتی متری و درب فلزی 
نرده ای و پنجره و شيشه نصب شده اند. كف سوله موزاييك شده اين سوله در جوار 
انبار   -4 دارند.  ارتباط  هم  با  كوچك  درب  يك  با  و  است  بزرگتر ساخته شده  سوله 
تجهيزات به مساحت 45 مترمربع با كف موزاييك و ديوارها آجرنما اجرا شده است. 
با طول 60 متر دو طرف نما و با ضخامت  5- ديوار شمالی هم جوار خيابان تالش 
پايين آن سنگ  با آجرنما 5 سانتی متری اجرا شده و  ارتفاع 2/40  35 سانتی متر و 
ازاره به ارتفاع 50 سانتی متر می باشد. ضمنًا درب ورودی كارخانه با عرض حدود 5 
متر در اين ضلع می باشد. ضمنًا ديوارهای ضلع جنوبی و شرقی و غربی با ضخامت 
20 سانتی متر و به صورت زبره چينی و با ارتفاع 2/20 متر اجرا شده است. قسمتی 
اجرا شده است. 6- زمين كارخانه  با كارخانه همسايه مشترك  از ديوار ضلع غربی 
تسطيح و آماده سازی گرديده است و اطراف ساختمانهای پياده رو سازی به عرض 
يك متر و سطح بتنی اجرا شده است و فقط سطح پياده رو و اطراف ساختمان اداری 
موزاييك شده و باغچه ساخته شده و درختكاری نيز در آن اجرا شده است دوم: برق 
–تاسيسات و ماشين آالت: كارگاه مذكور فاقد هرگونه تاسيسات و تجهيزات بوده و 
فقط دارای دو مجموعه كوره داخلی به ارتفاع دو متر و مساحت هشت مترمربع بوده و 
سه باب كوره خارجی به مساحت 18 مترمربع می باشد كه فاقد هرگونه تاسيسات بوده 
و دارای ارزش ساختمانی نيز نمی باشد. شايان ذكر است كه كارخانه دارای انشعاب 
آب – برق و گاز می باشد و ارزيابی تمامت عرصه و اعيان محل اجرای طرح به انضمام 
برق و تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت در دو بخش ذيل برآورد و اعالم می گردد 
انبار و نگهبانی به مساحت 250 مترمربع  الف: عرصه و اعيان 1- ساختمان اداری – 
500/000/000 ريال. 2- ساختمان انبار تجهيزات به مساحت 45 مترمربع 54/000/000 
ريال. 3- سوله فلزی پيش ساخته بزرگ به مساحت 384 مترمربع 768/000/000 ريال. 
4- سوله فلزی پيش ساخته كوچك به مساحت 144 مترمربع 216/000/000 ريال. 5- 
ديواركشی به مساحت 625 مترمربع 156/250/000 ريال. 6- آماده سازی – محوطه 
سازی – پياده رو – و باغچه به مساحت 1577 مترمربع 78/850/000 ريال. 7- زمين 
به مساحت 2400 مترمربع 600/000/000 ريال جمعًا به مبلغ 2/373/100/000يال. ب: 
برق و تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت 1- هزينه انشعاب برق با قدرت 60 كيلووات 
54/000/000 ريال. 2- هزينه خريد و نصب ترانس و تابلو و كابل كشی های مربوطه 
های كشی  كابل  همراه  به  سالن  در  موجود  برق  تابلو  هزينه   -3 ريال.   62/000/000 

مربوطه  های  كشی  لوله  و  گاز  انشعاب  هزينه   -4 ريال.   12/000/000 مربوطه 
ريال. 6- هزينه سه دستگاه  انشعاب آب 43/000/000  ريال. 5- هزينه   52/000/000
مشعل موجود 21/000/000 ريال جمعًا به مبلغ 244/000/000 ريال با اين توضيح كه 
ترانس و تابلو و متعلقات مربوط به تملك شركت توزيع برق استان اصفهان می باشد كه 
طبق سند رهنی شماره 120990 مورخ 1389/5/4 دفترخانه شماره 99 اصفهان در رهن 
بانك صنعت و معدن شعبه اصفهان می باشد و طبق اعالم بانك تا تاريخ 1394/1/24 
دارای بيمه می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/9/24 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خيابان الهور 
به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 3/600/000/000 ريال جهت پالك ثبتی 

15182/27 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و 2/373/100/000 ريال جهت كليه عرصه 
و اعيان محل اجرای طرح شامل زمين – ساختمانهای اداری – انبار – نگهبانی – سوله و 
ديواركشی و مبلغ 244/000/000ريال جهت كليه ماشين آالت – مستحدثات – تجهيزات 
و انشعابات موجود در محل اجرای طرح شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. 
ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه 
صورت  در  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/09/06 مورخ  اصفهان  چاپ  زاينده رود 
تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده 
مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی 
و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا 
پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نمايد.م الف:20713 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
آگهی اصالحی 

9/134 شماره:93/5032/32/و-93/8/29 پيرو آگهی تغيير نام شركت مسافربری آسان 
سفر مهر اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 227 و شناسه ملی 10260055751 
مورخه اسفند 1389 كه در آن تغيير نام شركت از مسافربری جهان سفر اردستان به 
مسافربری آسان سفر اردستان آگهی شده و در آن كلمه مهر ساقط گرديده بدينوسيله 

آگهی مذكور را اصالح و اعالم می نمايد كه نام قبلی شركت به مسافربری آسان سفر 
مهر اردستان تغيير يافته و ماده يك اساسنامه به شرح فوق اصالح می شود.م الف:414 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان  
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  كار  برقی  حجت  خواهان   1498-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   9/135
است  نموده  تقديم  توكلی  سعيد  طرفيت  به  ريال   33/450/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/14 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23522 

شعبه32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار

مبنی  اميدانی  محسن  آقای  عليه  شكايتی  پرويز  فرزند  كامران خسروی  آقای   9/136
ثبت  دادگاه  اين  931080ك103  كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  چك  جعل  بر 
متهم  اينكه  به  نظر  شده  تعيين  9صبح  ساعت   93/10/16 روز  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسيدگی  جهت  می آيد  بعمل 
م الف:23536  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه 

مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

9/137 شماره ابالغنامه:9310100351203739 شماره پرونده: 9309980351200051 
شماره بايگانی شعبه: 930051 ابالغ شونده حقيقی: خيرا... سلطانی نشانی اصفهان – خ 
پ212-مجهول المكان تاريخ حضور: 1393/10/16  بن شهيد خسروی –  سپهساالر – 
نيكبخت- شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   09:30 ساعت:  سه شنبه 

در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  كل  دادگستری  ساختمان 
خصوص دعوی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان به طرفيت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد.م الف:23549 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  طاهريان  احسان  خواهان   1182-93 كالسه  پرونده  در خصوص   9/138
و  تصادف  از  ناشی  وارده  خسارات  بابت  ريال   24/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
هزينه دادرسی به طرفيت محمد حمصی فرزند حميد تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز سه شنبه مورخه 93/10/16 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23570 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/139 در خصوص پرونده كالسه 1497/93 خواهان عصمت كامران زاده دادخواستی 
شماره  به  موتورسيكلت  دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی 
نموده است  تقديم  به طرفيت 1- علی جاللی 2- آرش عباسی  پالك 28631ايران623 
وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/17 ساعت 11صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23572 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/140 در خصوص پرونده كالسه 739/93 خواهان سيد نويد هاشمی نژاد با وكالت 
طرفيت  به  )مطالبه(  خوانده  محكوميت  بر  مبنی  دادخواستی  اكبری  غالمرضا  آقای 
ساعت   93/10/10 مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  حقيقت  عبدالكريم 
10/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23573 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/141 در خصوص پرونده كالسه 488/93 خواهان مصطفی عرفانی مقدم دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت حميد سلطان تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
93/10/13 ساعت 4/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

مجتمع  حقوقی   22 شعبه  م الف:23575  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 
شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
9/142 در خصوص پرونده كالسه 1223/93ش5 خواهان علی محمد زندی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارت به مبلغ 11/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارت به طرفيت 
فخری شهبازی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 93/10/14 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:23583 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/143 در خصوص پرونده كالسه 1232/93ش5 خواهان اصغر قاسمی دادخواستی 
بابت چك شماره  انضمام مطلق خسارات  به  مبنی بر مطالبه مبلغ 45/500/000 ريال 
14080 قرض الحسنه عصر جديد اصفهان به طرفيت احسان زاغيان تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/10/13 ساعت 11/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:23584 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
9/144 در خصوص پرونده كالسه1121/93 خواهان وحيد رضايی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ايگدل)مقدم(  مجيد  طرفيت  به  مطالبه  بر 
يكشنبه مورخ 93/10/14 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  ابالغ شده  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:23589 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
9/145 در خصوص پرونده كالسه 1398/93 خواهان محمدرضا كوهستانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت معصومه طالبی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/10/16 ساعت 9/15 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:23591  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 

ابالغ 
9/146 شماره ابالغنامه: 9310100351204050 شماره پرونده: 9309980351200130 
شماره بايگانی شعبه: 930132 ابالغ شونده حقيقی: حسين بينقی نشانی مجهول المكان 
اصفهان-  حضور:  محل   09:30 ساعت:  چهارشنبه   1393/10/17 حضور:   تاريخ 
 - اصفهان  استان  كل  دادگستری  ساختمان   - نيكبخت  شهيد  خ  باال-  چهارباغ  خ 
طبقه3- اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی سعيد مختاريان به طرفيت 
شويد.م الف:23593  حاضر  شعبه  اين  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

كوهستانی  محمدرضا  خواهان  1404/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   9/147
وقت  است  نموده  تقديم  قنبری  آيت ا...  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  گرديده  تعيين   9/30 ساعت   93/10/16 مورخ  سه شنبه  روز  برای  رسيدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با 
رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:23594  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

كوهستانی  محمدرضا  خواهان  1396/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   9/148
وقت  است  نموده  تقديم  قنبری  آيت ا...  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
با  است  گرديده  تعيين   9 ساعت   93/10/16 مورخ  سه شنبه  روز  برای  رسيدگی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه 
اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين 
اختالف  2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
می شود.م الف:23596  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی   وقت 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

زاده  قلی  مجتبی  خواهان  1414/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   9/149
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- كرم پورعلی 2- حبيب عشوری تقديم نموده 
تعيين گرديده  است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/10/16 ساعت 8/30 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است 
رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:23600  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

9/150 شماره ابالغيه: 9310100361706569 شماره پرونده: 9309980361700975 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  خرمی  مجيد  خواهان   930994 شعبه:  بايگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقديم  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  دستگردی  شهبازی  رسول 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به كالسه 9309980361700975 
به  است  تعيين شده   13:00 1393/10/10و ساعت  آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:23616   و ضمائم 

شعبه بيست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/151 شماره درخواست: 9310460350800009 شماره پرونده: 9209980350800447 
شماره بايگانی شعبه: 920464 آقای محمد شكيبايی دادخواستی به تجديدنظر خواهی از 
دادنامه 1178 به اين دادگاه تقديم نموده است از آنجا كه تجديدنظر خوانده انوشيروان 
رحيمی و رضا مظاهری و وعيلی كاظمی مجهول المكان  می باشند به نامبردگان ابالغ 
می شود ظرف 10 روز جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
8 دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نمايند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نمايند 
در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد.نشانی: 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
– طبقه3 – اتاق315. م الف:23626 هاشمی مديردفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/152 نظر به اينكه از سوی اكبر كدخدايی نسبت به دادنامه شماره 93/5/27-930707 
در پرونده كالسه 900180ح12 تجديدنظرخواهی گرديده و با توجه به مجهول المكان  
بودن تجديدنظر خواندگان حميده قلعه سری و محمدرضا حيدری مراتب در اجرای ماده 
73 قانون آيين دادرسی مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و 
آگهی و به تجديدنظر خوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهی با مراجعه 
به دفتر شعبه و دريافت نسخه دوم دادخواست تجديدنظر و ضمائم آن پاسخ كتبی خود 

را ارايه نمايد.م الف:23637 شعبه 12 دادگا عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

9/153 شماره ابالغيه: 9310100351904670 شماره پرونده: 9309980351900746 
طرفيت  به  دادخواستی  زاده  نظارتی  بايگانی شعبه: 930844 خواهان مسعود  شماره 
دادگاههای  تقديم  به درخواست زوجه  به خواسته طالق  يگانه  مينا شوشتری  خوانده 
خانواده  دادگاه   19 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به كالسه 9309980351900746 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی و جلسه استماع شهادت شهود خواهان آن 1393/10/10 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   12:00 ساعت  و 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا 
فوق  را دريافت و در وقت مقرر  دادخواست و ضمائم  كامل خود نسخه دوم  نشانی 
)خانواده(  دادگاه عمومی حقوقی  گردد.م الف:23645 شعبه 19  جهت رسيدگی حاضر 

شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

9/154 شماره اجراييه: 9310420350500478 شماره پرونده: 9209980350501181 
شماره بايگانی شعبه: 921248 بموجب درخواست اجراي حكم دادنامه غيابی مربوطه 
به شماره دادنامه مربوطه 9309970350500489 محكوم عليه محسن اصفهانيان فرزند 
به  ريال   80/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  حسن 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/807/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ 92/9/30 لغايت اجرای حكم و پرداخت نيم عشر دولتی. مشخصات 
محكوم له: اكبر محسنی پور فرزند كاكا به نشانی اصفهان – شهر بهارستان – فاز2- خ 
ايثار – مجتمع ساحل – واحد نگهبانی آقای خسروی يا منزل رحيمی – بلوك4. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
ليكن  مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
دارايی  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  معرفی  را  خود  اموال  پرداخت  در  فرار  برای 
خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 
دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 
10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:22097 عبداللهی مديردفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ رای 

9/155 شماره دادنامه: 9309970350800803 شماره پرونده: 9209980350801477 
شماره بايگانی شعبه: 921528 خواهان: آقای افشين گيو به نشانی خ هزارجريب – كوی 
بهار – بلوك 21- پ17 خواندگان: 1- آقای حسين افشاری 2- آقای غالمرضا افشاری 
سفته  وجه  2-مطالبه  خواسته  تامين   -1 خواسته ها:  مجهول المكان  نشانی  به  همگی 
گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست افشين گيو به طرفيت حسين و غالمرضا 

به  سفته  فقره   13 وجه  ريال   1/200/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  افشاری  دو  هر 
34-499628و177362و177363-177364-880140-385765-880139  شماره های 
تقديمی  مستندات  مالحظه  با  دادگاه  تاديه  تاخير  و  دادرسی  خسارات  احتساب  با 
از اشتغال ذمه خواندگان داشته  پيوست شامل رونوشت مصدق سفته ها كه حكايت 
و  داشته  نامبرده  مديونيت  استمرار  در  ظهور  خواهان  يد  در  سفته ها  اصول  بقای  و 
دانسته  را وارد  ادعای خواهان  نيامده  به عمل  ايرادی  و  دفاع  نيز  ناحيه خواندگان  از 
قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 304و249  به استناد مواد 198و515و519و522  و 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ريال بابت اصل خواسته با 
احتساب خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
غيابی  خواندگان  به  نسبت  صادره  رای  می نمايد  اعالم  و  محكوم  تاديه  زمان  لغايت 
م الف:22110  می باشد.  مرجع  اين  در  واخواهی  قابل  روز   20 مدت  ظرف  و   بوده 

بهراميان رئيس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

9/156 شماره دادنامه: 9309970351301257 شماره پرونده: 9209986796301119 
شماره بايگانی شعبه: 930858 تجديدنظرخواه: آقای امين موسوی با وكالت خانم حميرا 
شير عليزاده فرزند ابراهيم به نشانی شاهين شهر – خ فردوسی 6 شرقی پ1 جنوبی 
خ   – –بلوار سجاد  نشانی مشهد  به  فاطمه سليمانی فرد  تجديدنظرخواندگان: 1- خانم 
گلريز يكم – پ16، 2- آقای مهدی حبيب الهی فرزند اصغر به نشانی اصفهان – خ جی 
– خ مسجدعلی – كوی شهدا كرمی – شهيد محورعلی عظيمی –پ22، 3- آقای مصطفی 
رئيسی به نشانی اصفهان – خ طيب – مجتمع پزشكی آرمان-ط4- واحد330، 4- آقای 
حميدرضا مردانی به نشانی اصفهان – خ جی – خ شهدای ابر – ك اطشاران – ك بهار 
– پ116، 5- آقای حسين جيرانی زاده به نشانی مجهول المكان، 6- آقای جعفر نظافتی 
به نشانی اصفهان – خ رزمندگان – خانه اصفهان – نمايشگاه پويا تجديدنظرخواسته: 
اعتراض به رای شورای حل اختالف گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده 
به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: درخصوص تجديدنظرخواهی 
امين موسوی قهفرخی فرزند كمال نسبت به دادنامه شماره 146 مورخ 93/2/2 صادره 
تجديدنظر  دادنامه  اينكه  به  نظر  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم  و  سی  شعبه  از 
خواسته براساس ادله و مستندات موجود در پرونده صادر شده است و تجديدنظرخواه 
به روند  ننموده است و  ابراز  اقامه و  نمايد  فراهم  را  دليلی كه موجبات نقض آن  نيز 
رسيدگی نيز ايرادی وارد نمی باشد دادگاه ضمن رد اعتراض مستنداًبه ماده 31 قانون 
تاييد می نمايد رای صادره قطعی  اعتراض را عينًا  شورای حل اختالف دادنامه مورد 

است.م الف:22123 طاوسی رئيس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

9/157 شماره: 92-914 به موجب رای شماره 1029 تاريخ 92/10/16 شعبه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه عاطفه نادی صفايی 
پريشانی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 15/500/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
له:  محكوم  نيم عشر حق االجرا.مشخصات  و  می باشد  احكام  اجرای  عهده  بر  مركزی 
اجرای  قانون   34 ماده  قائم.  بن  كوچه15-   – رزمندگان  خ  نشانی  به  كالنتری  آرزو 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22124 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/158 كالسه پرونده: 1177/92 شماره دادنامه: 191-93/3/24 مرجع رسيدگی: شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نوشين ولگا فرزند ويكتور نشانی: اصفهان – 
سپاهان شهر – فلكه توحيد – مجتمع مسكونی بهار 1- طبقه 2 خوانده: حسين افشاری 
 20/000/000 مبلغ  مطالبه  تقاضای  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  محمدعلی  فرزند 
بانك  303085-92/12/5و92/12/5-218124  شماره های  به  چك  فقره  دو  بابت  ريال 
كشاورزی و بانك صادرات با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی 
آقای حسين  طرفيت  به  ولگا  نوشين  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل  شورای 
-303085 شماره  به  چك  وجه  ريال  ميليون  بيست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  افشاری 

بانك  و  اصفهان  مرغ  شعبه  كشاورزی  بانك  عهده  به  92/12/5و92/12/5-218124 
صادرت شعبه مباركه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده 
و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 
به  مدنی حكم  دادرسی  آيين  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و ده 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )303085-92/12/5و218124-92/12/5( تا 
تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 
م الف:22125  می گردد.  آگهی  نشر  هزينه  پرداخت  به  محكوم  خوانده   ميباشد.ضمنًا 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:  تاريخ   93/7/27-1318 دادنامه:  شماره  پرونده:93-830ش9  كالسه   9/159
مصطفی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   9 شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/7/15
بهراميان رنانی نشانی اصفهان – رهنان – خ امام رضا – جنب شيرينی سادات خوانده: 
نبی خاوری نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
مشورتی  نظريه  اخذ  و  قانونی  تشريفات  طی  و  فوق  كالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  اين 
رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسيدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مصطفی بهراميان رنانی به طرفيت 
به  فقره چك  دو  بابت وجه  ريال  مبلغ 50/000/000  مطالبه  به خواسته  نبی خاوری 
رسم  به  خوانده  كه   93/1/15 مورخ   375296 و   92/9/5 مورخ   375297 های  شماره 
امانی گرفته ولی حاضر به پرداخت آنها نشده و خودم پرداخت نموده ام به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتويات پرونده و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی 
)نشر آگهی( در جلسه شورا حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای را به شورا ارائه ننموده 
است لذا به استناد مواد 198و519و522 ق.آ.د.م خوانده را محكوم به پرداخت مبلغ پنج 
ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 470/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين 
خسارت تاخير تاديه ازتاريخ تقديم دادخواست )93/5/25( لغايت زمان اجرای حكم طبق 
اعالم می نمايد رای صادره غيابی و  بانك مركزی در حق خواهان صادر و  شاخص 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد.م الف:22127 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/160 كالسه پرونده: 93-459 شماره دادنامه: 616-93/7/30 مرجع رسيدگی: شعبه 
 – –خ زينبيه  19 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهری خيری نشانی اصفهان 
پ43 خواندگان: 1- حميد صالحی كرمی   – جنب مسجد قدس   – شهرك امام خمينی 
2- محمدرضا شاملی هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و 
اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان مهری خيری 
به طرفيت مجيد صالحی كرمی و محمدرضا شاملی به خواسته صدور حكم محكوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 8/800/000 ريال بابت چك شماره 243058 مورخ 
به انضمام هزينه دادرسی  بانك صادرات  92/3/20 و 243059 مورخ 92/3/22 عهده 
و خسارت تاخير تاديه با توجه به جميع اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و 
با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی عليرغم ابالغ و نشر آگهی و با 
توجه به اينكه چك شماره 243059 به مبلغ 2/300/000 ريال توسط خوانده رديف دوم 
محمدرضا شاملی امضا نگرديده است لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخيص و 
خوانده رديف اول را به پرداخت چك شماره 243059 به مبلغ دو ميليون و سيصد هزار 
ريال به انضمام نصف مبلغ چك شماره 243058 به مبلغ شش ميليون و پانصد هزار 
ريال به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ 170/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
چكهای مذكور لغايت اجرای حكم به نسبت محكوميت نود و هزينه نشر آگهی در حق 
خواهان محكوم و اعالم می نمايد و در مورد خوانده رديف دوم محمدرضا شاملی را 
به پرداخت مبلغ نصف چك شماره 243058 به مبلغ 6/500/000 ريال به انضمام هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه به نسبت محكوميت در حق خواهان و هزينه نشر آگهی 
محكوم و اعالم می نمايد.م الف:22128 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 



طب سنتی 

شبدر قرمز؛ضد سرطان  

درحالی که هدایت خودرو توس��ط سیستم خودکار 
هدایت می شود، راننده می تواند با چرخاندن صندلی و 
تغییرات اندکی در چیدمان داخلی، داخل خودرو را به 

یک دفتر کار کوچک تبدیل کند.
در آینده نزدیک با توسعه فناوری خودروهای خودران، 
خودروها به دفاتر کار سیار تبدیل خواهند شد.شرکت 
طراحی Ideo پیش بینی کرد که تا 15 سال آینده با 
ورود خودروهای خودران به خیابان ها، تحول عظیمی 
در دفاتر کار ایجاد شده و شاهد محل کارهای متحرکی خواهیم بود.  خودروهای خودران 
در مناطق شهری ش��لوغ و پرتراکم، حداکثر استفاده را از ترافیک شهری خواهند برد.

درحالیکه هدایت خودرو توسط سیس��تم خودکار هدایت می شود، راننده می تواند با 
چرخاندن صندلی و تغییرات اندکی در چیدمان داخلی، داخل خودرو را به یک دفتر کار 
کوچک تبدیل کند.در این شرایط افراد می توانند در حین رانندگی یا گرفتار شدن در 
ترافیک شهری، بخش عمده ای از کارهای اداری خود را در خودرو انجام دهند.انتظار 
می رود که نسل نخست خودروهای خودران سال 2015 توسط شرکت ولوو وارد بازار 
شود و شرکت نیسان نیز قصد دارد تا سال 2020 نسل پیشرفته ای از خودروهای خودران 

مجهز به سیستم هوشمند هدایت، ترمز، تغییر دنده و پارک خودکار را وارد بازار کند.

دمای معتدل زمین، احتم��االً مدیون رفتار خوب زحل 
است. اگر مدار حلقوی دومین سیاره غول پیکر منظومه 
ما فقط اندکی متفاوت ب��ود، احتماالً مدار زمین خیلی 

کشیده تر می شد.
منظومه شمس��ی ما جای تروتمیزی اس��ت: مدارهای 
سیاره ای آن عمدتاً دایره ای  هس��تند و در یک صفحه 
قرار دارند، درس��ت برخالف مدارهای غیر متحدالمرکز 
اغلب س��یارات فراخورش��یدی. الکه پیالت لوهینگر از 
دانش��گاه وین اتریش، عالقه مند به این ایده بود که اثر 
ترکیبی مشتری و زحل )دو غول سنگین وزن منظومه 
شمسی( می تواند مدار گردش دیگر سیارات منظومه را 

شکل داده باشد.
 او از مدل ه��ای کامپیوتری برای بررس��ی اثرات تغییر 
 مداره��ای این دو س��یاره غول پیکر بر زمین اس��تفاده

 کرد.
 به گزارش نیوساینتیس��ت، مدار زمین چنان به دایره 
کامل نزدیک است که فاصله آن از خورشید بین 147 
و 152 میلیون کیلومتر تغییر می کند و این یعنی 1.5 

درصد اختالف نسبت به متوسط فاصله.
 اگر مدار زح��ل تنها 10 درصد به خورش��ید نزدیک تر 
شود، می توانس��ت با ایجاد نوعی تشدید گرانشی، مدار 
زمی��ن را از حالت دای��ره خارج کند و فاصل��ه کمینه و 
بیشینه زمین از خورش��ید را به ده ها میلیون کیلومتر 
برس��اند. نتیجه چنین تغییری این می ش��د که زمین 
بخشی از هر س��ال را در خارج از محدوده زیست پذیر 

سپری می کرد.
 مح��دوده زیس��ت پذیر ی��ا کمربن��د س��بز، حلقه ای 

ب��ه دور خورش��ید اس��ت ک��ه در آن دم��ای س��طح 
 س��یاره معت��دل و آب در آنج��ا ب��ه حالت مای��ع قرار 

دارد.
عالوه برای��ن ک��ج ش��دن م��دار زح��ل نیز منج��ر به 
کش��یده ش��دن مدار زمین می شود. بر اس��اس مدلی 
س��اده از حرکت س��یارات زح��ل و زمین )ک��ه دیگر 
س��یارات را دربر نمی گی��رد( هرچه کج ش��دگی مدار 
 زحل بیشتر باش��د، بیضوی ش��دن مدار زمین تشدید 

می شود. 
اضافه کردن زهره و مریخ به مدل، مدار هر س��ه سیاره 
را پای��دار می ک��رد، ولی تش��دید کج ش��دگی زحل به 
افزای��ش خروج ازمرکز م��دار زمین و کشیده ترش��دن 
مدار زمین منجر می ش��د. پیالت لوهینگر می گوید که 
تمایل مداری )کج ش��دگی( 20 درجه ای منجر به این 
خواهد ش��د که داخلی ترین بخش مدار زمین، حتی از 
زهره هم به خورش��ید نزدیک تر ش��ود و در آن حالت، 
 دمای س��طح زمین به بیش از 200 درجه سانتی گراد 

برسد.
فارغ از چنین شبیه س��ازی هایی، دای��ره ای بودن مدار 
هر س��یاره ای، در طول زمان دچار افت وخیز می شود. 
اگر مدار در حالت عادی به شدت بیضوی باشد، چنین 
افت وخیزهایی به س��یاره اجازه می دهند که از جاذبه 
خورشید فرار کند. تمایل مداری 20 درجه ای در مدار 
گردش زحل، نه فق��ط مریخ را از مدار خ��ارج می کند، 
بلکه صفحه مداری زمین را نیز به مقدار 30 درجه کج 

می کند.
به گفته بوری بارنز از دانش��گاه واش��نگتن، شیوه های 

پی��الت لوهینگ��ر و نتیجه گیری های او ه��م منطقی 
هستند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر نمی توان از نتایج 
آن برای امکان سنجی وجود حیات در دیگر نقاط جهان 
استفاده کرد. دلیل اول این که ما فقط انحراف مدار دو 
س��یاره خارج از منظومه شمس��ی را می دانیم: هردوی 
آن ها به دور س��تاره اوپس��یلون آندرومدا می گردند و 
صفحه گردش آن ها 30 درجه با اس��توای ستاره زاویه 

دارد.
دیگر این که ما نمی دانیم بیضوی بودن مدار، چه اثری 
بر حیات خواهد گذاش��ت. بارنز می گوی��د: »می دانیم 
که خروج ازمرکز مدار س��یاره بر توانایی آن در میزبانی 
احتمال��ی از حیات اث��ر می گ��ذارد، ول��ی نمی توانیم 
به س��ادگی بگوییم که آیا حد مشخصی برای آن وجود 

دارد یا نه. 
س��یاره ای که فاصله اش از خورش��ید بین مدار زمین و 
عطارد در نوسان باشد، قطعاً با زمین متفاوت خواهد بود، 
ولی فکر نمی کنم چنین چیزی هم مانع از شکل گیری 

حیات شود«.

ساخت اس��تادیوم جالب و عجیب بالروس که با 
الهام از سلول طراحی شده، به پایان رسید.

این استادیوم با استفاده از آلومینیوم برای فوتبال 
FC BATE Borisov ساخته شده و دارای 13 
هزار صندلی و مکان عموم��ی 3000 متر مربعی 

گنبد مانند است.
شکل ظاهری مواد استفاده شده در ساخت بیرونی 
آن ش��بیه پارچه های سوراخ دار کش��یده شده بر 

روی اسکلت ساختمان است.
برنامه ریزی برای ساخت این استادیوم سلولی شکل از دو سال پیش آغاز شد، اما 

به دلیل تاخیر در ساخت و ساز به تازگی افتتاح شده است.
اس��تادیوم مذکور با الهام از بافت س��لولی و با پوش��ش آلومینیومی ب��ا تقلید از 

پیکربندی سلولی طراحی شده است.
همچنین صندلی ها در اطراف زمین بازی و در 17 ردیف در عرض و 27 ردیف در 
طول استادیوم قرار دارند. راهرو غربی باالیی دارای اتاقک های کوچک با صندلی و 
میز برای 40 روزنامه نگار و گزارشگر در نظر گرفته شده و دارای پله های مستقیم 

برای دسترسی به اتاق مطبوعات و قسمت های مختلف است. 

ساخت استادیوم فوتبال سلولی شکل 

حیات روی زمین مدیون سیاره زحل است

 تبدیل خودرو به دفتر کار متحرک

 

مانن��د  م��واد ش��یمیایی  دارای  گل ش��بدر 
تریفولین، ایزوتریفولی��ن و اس��انس روغن��ی 
می باش��د. این گیاه دری��ای امالح معدن��ی مانند 
سلیس،  آهن، فس��فر،  گوگرد، پتاس��یم، منیزیم، 
  منگن��ز، روی، م��س، س��رب، نی��کل و کوبال��ت 

می باشد.
خواص دارویی:

 ش��بدر قرمز از نظ��ر طب قدی��م ایران س��رد و تر
 است.

مهمترین خاصیت ش��بدر قرمز ضد سرطان بودن 
آن است.

تمیز کننده خون و بدن است
سرفه را برطرف می کند

دردهای عضالنی را برطرف می کند
تورم پوستی را از بین می برد

شبدر تازه به عنوان مسهل به کار می رود
درمان کننده آسم است

برای درمان آب آوردگی بدن مفید است
دل پیچه را برطرف می کند

برای درمان آرتروز، رماتس��یم باید برگ ش��بدر را 
در روغن زیتون جوش��انیده و روی قس��مت های 

دردناک بمالید.
برای طول عمر و جلوگی��ری از بیماری های قلبی 

شبدر قرمز بخورید.
تشنج را عالج می کند

 برای التی��ام زخم ها، ضماد ش��بدر قرم��ز را روی
 زخم ها بگذارید

برای از بین بردن خارش ش��بدر را ل��ه کرده وروی 
پوست بمالید

طرز استفاده:
 مقدار 30 گرم گیاه خشک را در یک لیتر آبجوش 
ریخته و به مدت 5 دقیق��ه دم کنید . مقدار مصرف 

آن یک فنجان سه بار در روز است.
 جوشانده شبدر:

مقدار 50 گرم سرشاخه های گلدار شبدر قرمز را در 
مقداری شیر یا آب ریخته و بگذارید مدتی بجوشد 
و پس از سردش��دن بصورت ضمادروی پوست و یا 

قسمت های دردناک بدن بگذارید.
مضرات:

مقدار مصرف زیاد شبدر خطرناک است زیرا دارای 
اسید سیانیدریک می باش��د ولی استفاده متعادل 
 از آن هیچگون��ه خطری نداش��ته و بس��یار مفید

 است.

 ساخت ترن هوایی
 درحیاط خانه 

ویل پمل پدر دو پسر است که به درخواست عجیب 
و غریب فرزندانش  دس��ت رد نزد و برای شاد کردن 
آن ها و عالقمندکردنش��ان به خروج از خانه و بازی 
در فضای آزاد یک ترن هوایی در حیاط خانه ساخت 
تا هم بچه ها به آرزویش��ان برس��ند هم همسایه ها 

متعجب شوند.
داش��تن یکی س��رگرمی خ��وب در خان��ه یکی از 
 مواردی اس��ت که بس��یاری از بچه ها به آن عالقه

 دارند.
  این روزها بس��یاری از بچه ها در دنیای بازی های

 رایانه ای گم ش��ده اند و دیگر زمانی ب��رای بیرون 
رفتن و شیطونی کردن ندارند ولی گاهی ایده های 
 برتر پدران م��ی تواند بچه ها را ب��ه هیجان طبیعی

 برساند.
  این پدر 50 س��اله که در سانفرانسیس��کو زندگی

 می کند در مورد پروژه ترن هوایی می گوید:» هدف 
 اصلی من نشان دادن قدرت خواس��تن به فرزندان

 بود. 
 می خواس��تم بفهمند که با داش��تن انگیزه درست

 می توان هر کاری انجام داد. البته در این میان بخش 
کوچکی از علم نیز به چالش کشیده می شد و قابل 

لمس بود.«
این پروژه از پاییز سال 2013 آغاز شده است و پس 
از صرف 300 س��اعت و البته هزینه 3500 دالری 
 در چند هفته پیش به پایان رس��ید. این ترن هوایی

 50 مت��ر ط��ول دارد و از جن��س لول��ه ه��ای 
ش��ده س��اخته  چ��وب  هم��راه  ب��ه   PVC"

 است.

ترایدن��ت Iceni ، س��ریع ترین و کم مصرف ترین خودروی 
اس��پرت دیزلی جهان، می تواند ضمن رس��یدن به سرعت 
306 کیلومتر ب��ر س��اعت، مس��افت 3219 کیلومتری را 
تنها با یک باک س��وخت طی کند.ش��اید برای خیلی از ما 
Trident یادآور آدامس های خوشمزه و رنگارنگی باشد که 
در سوپرمارکت ها پیدا می شود، اما واقعیت آن است که این نام 
برای دوست داران دنیای خودرو مفهوم کامال متفاوتی دارد. 
ترایدنت یکی از برندهای انگلیسی است که تخصص آن تولید 
خودروهای اسپرت اس��ت و اخیرا از تازه ترین محصول خود 
رونمایی کرده اس��ت. مدل جدید Iceni که ترایدنت آن را 
»سریع ترین و کم مصرف ترین خودروی اسپرت دیزلی دنیا« 
می نامد، می تواند ضمن رسیدن به س��رعت 306 کیلومتر 
بر س��اعت، مس��افت 3219 کیلومتری را تنها ب��ا یک باک 
سوخت طی کند.اگرچه تاریخچه ترایدنت به دهه 1960 / 
 1340 باز می گردد، اما بازگشایی مجدد آن در سال 2005

 / 1384 رخ داد؛ زمانی که فیل بیون و دنیل موناگان تصمیم 
گرفتند روح تازه ای در آن بدمند. خیلی زود و در سال 2008 
/ 1387، آنها نخستین محصول خود را با نام Iceni معرفی 
کردند؛ اما همانند س��ایر برندهای مرموز و تازه احیا ش��ده 
خودروهای اس��پرت در چرخه بازآرای��ی و بهبود محصول 
گرفتار شدند، و نهایتا در سال 2011 / 1390 محصول ممتاز 

خود را به بازار ارائه کردن��د. از آن زمان تا به امروز، 
ترایدنت مشغول ارائه مدل های جدیدتر 

و کارآمدتر است و هر چند وقت یک بار، بازار را با محصوالت 
 Iceni ،خود غافلگیر می کند.در زیر بدنه نرم و منحنی اش
از موتور پرت��وان 6.6 لیتری و 8 س��یلندر دیزلی توربو نیرو 
می گیرد که 395 اس��ب بخار ت��وان دارد؛ و به لطف فناوری 
ازدیاد گشتاور ترایدنت، گشتاور خیره کننده 949 نیوتن-

متر را تولید می کند. هدف اصلی ترایدنت از س��اخت مدل 
جدید این بود که با استفاده از فناوری ثبت اختراع شده اش، 
عملکرد خودروهای اسپرت با موتورهای غول پیکر و حجیم 
را با مصرف س��وخت پایین خودروهای کم مصرف ترکیب 
کند. نخس��تین آزمایش جاده Iceni نش��ان دارد که این 
خوردو توانسته است راندمان مصرف سوخت را به میزان 50 
درصد بهبود بخشد.مسئوالن ترایدنت در بیانیه رسمی خود 
آورده اند: »در باور عموم، این اسب بخار )قدرت( خودرو است 
که توان، سرعت و راندمان مصرف سوخت را تعیین می کند؛ 
اما در حقیقت تمام اینها به گشتاور باز می گردد. ترایدنت حق 
اختراع روشی منحصر به فرد را به ثبت رسانده که با ازدیاد 
گشتاور خودرو، عملکرد و راندمان آن را بهبود می بخشد و آن 

را برای خوردوهای اسپرت به کار گرفته است.«
سقف سرعت این خودرو که هم می تواند با گازوئیل حاصل 
از تقطیر نفت خام و هم گازوئیل زیستی )بیودیزل( کار کند، 
306 کیلومتر بر س��اعت است و ش��تاب  گیری صفر تا صد 
کیلومت��ر بر س��اعت آن 
تنه��ا 3.7 ثانیه 

طول می کش��د. ترایدنت سیس��تم گیربکس شش سرعته 
خودکار و دیفرانس��یل مخصوص خود را ب��رای این خودرو 
طراحی کرده است. شاسی این خودرو از جنس کالس ویژه 
فوالد ضدزنگ است، که به دلیل استحکام و صلبیت پیچشی 
آن انتخاب شده است. در داخل و بیرون این خودرو، مجموعا 
39 قطعه سفارشی مشاهده می شود که از چرخ ها و صندلی ها 
گرفته، تا عقربه ها و دریچه های کولر خودرو را شامل می شود.

عالوه بر مدل استاندارد، امکان نصب چندین بسته تقویتی 
سفارشی روی Iceni وجود دارد. از آن جمله می توان بسته 
Track Pack اش��اره ک��رد: موتوری با 660 اس��ب بخار و 
1424 نیوتن-متر گش��تاور، که همراه با دیفرانسیل اصالح 
ش��ده برای افزایش ش��تاب خودرو، و همچنین سیس��تم 
تعلیق به روزرس��انی ش��ده برای نگاه داش��تن خودرو روی 
 Iceni جاده در س��رعت های ارائه می ش��ود.طراحی بدنه
یادآور خوردوهای اسپرت کالسیک انگلیسی مانند جگوار 
E-Type است. مدل کانورتبل )س��قف تاشو( این خوردو 
طرحی ش��بیه به T دارد که به صفحات کنترل مجزا برای 
راننده و سرنشین مجهز اس��ت. بخش پایین بدنه Iceni از 
قسمت کاپوت آغاز شده و به ش��کل یکپارچه با عبور از زیر 
اتاق، به قس��مت عقبی فرب��ه خودرو می رس��د. این خودرو 
با قیمت پایه 162 ه��زار دالر عرضه خواهد ش��د و به گفته 
مسئوالن ترایدنت، از هم اکنون نیز فهرست انتظاری برای 
 تعداد محدود تیراژ برنامه ریزی شده مدل های مختلف وجود 

دارد.

ترایدنت Iceni کم مصرف!
معرفی سریع ترین خودروی اسپرت دیزلی جهان شرط ازدواج

مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود. کشاورز به 
او گفت: »برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد 
می کنم. اگر توانستی دم یکی از این گاوها را بگیری من دخترم 

را به تو خواهم داد.«
مرد قبول ک��رد. اولین در طویله که بزرگتری��ن در هم بود باز 
شد. باور کردنی نبود، بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که در 
تمام عمرش دیده بود بیرون آمد. گاو با سم به زمین می کوبید 
و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید و گاو 
از مرتع گذشت. دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد. گاو 
کوچکتر از قبلی بود اما با سرعت حرکت می کرد. جوان پیش 
خودش گفت: »منطق می گوید ای��ن را هم ول کنم چون گاو 

بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد.«
س��ومین در طویله هم باز ش��د و همانطور ک��ه فکر می کرد 
ضعیف ترین و کوچک ترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده 
بود بیرون پرید. پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو 
پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد اما گاو دم نداشت!

زندگی پر از ارزش های دس��ت یافتنی اس��ت اما اگر به آن ها 
اجازه رد ش��دن بدهی��م ممکن اس��ت که دیگ��ر هیچ وقت 
نصیبمان نش��ود. برای همین س��عی کن که همیش��ه اولین 

شانس را دریابی.

رنج یا موهبت!

آهنگری ب��ا وجود رنج ه��ای متعدد و بیم��اری اش عمیقا به 
خدا عش��ق می ورزید. روزی یکی از دوس��تانش که اعتقادی 
به خ��دا نداش��ت،از او پرس��ید:تو چگونه می توان��ی خدایی 
 را ک��ه رن��ج و بیماری نصیب��ت می کند، را دوس��ت داش��ته

 باشی؟
آهنگر س��ر ب��ه زی��ر آورد و گف��ت: وقت��ی که م��ی خواهم 
 وس��یله آهن��ی بس��ازم،یک تک��ه آه��ن را در ک��وره ق��رار 
می دهم.س��پس آنرا روی س��ندان م��ی گذارم و م��ی کوبم 
 تا به ش��کل دلخواه درآید.اگر ب��ه صورت دلخواه��م درآمد،
 می دانم که وس��یله مفیدی خواه��د بود،اگر ن��ه آن را کنار

 می گذارم.
همین موصوع باعث ش��ده اس��ت که همیش��ه به درگاه خدا 
 دعا کنم که خدایا ، مرا در ک��وره های رنج ق��رار ده ،اما کنار

 نگذار...

 تنها اسکیت دنیا که از ماشین 
هم سریعتر است

یک hoveboard بسیار پیش��رفته دارای قدرت و سرعتی 
مثال زدنی به تازگی توسط یک مبتکر ساخته و روانه بازارهای 

جهانی شده است.
 کارشناس��ان عجیب ترین hoverboard دنی��ا را طراحی 
کرده اند که با استفاده از نیروی الکترومغناطیس می تواند به 

حرکت درآید.
گفتنی اس��ت، این hoverboard در ح��دود 10 هزار دالر 
قیمت دارد ولی تنها روی س��طوح فلزی قابلیت اس��تفاده و 

حرکت دارد.
 بررس��ی ها نش��ان می دهن��د، ای��ن دس��تگاه ب��ه ن��ام 
Hendo hoverboard توسط یک معمار کالیفرنیایی به 
نام greg henderson طراحی شده و دارای 4 موتور است 
که می تواند سریع ترین سرعت ممکن را به این دستگاه بدهد.

 این hoverboard حتی قادر به حمل افراد با وزن سنگین 
نیز است و فردی که بر روی آن سوار می شود، می تواند حرکات 

پیچیده را با آن اجرا کند.
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