
اصفهان به سمت  انرژهای پاک حرکت می کند  
کثیف کاری 
مهارت یادگیری 
کودکان را به 
شدت تقویت 
می کند!

شهردار خبر داد :

 تولید برق در ایستگاه تقلیل 
فشار گاز اصفهان

شبکه های دیجیتالی تلویزیون 
ظرف ۶ سال تکمیل می شوند

محسن پورسعید:صنایع استان 
بایدجان بگیرد

سامان دهی هزینه  کفن و دفن 
در باغ رضوان 

 مسکن مهر به مالکان 
واگذار می شود
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جاری ماندن آب در زاینده رود هنوز مشخص نیست 4

بهره برداری موقت از تونل سوم کوهرنگ در بهمن ماه
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رکاب زنی جانباز ۶۵ درصد از 
دریاچه ارومیه تا زاینده رود

     سیدمس��عود طباطبای��ی جانب��از ۶۵ درص��د جنگ 
تحمیلی به عنوان س��فیر آب و با ه��دف مقابله با بحران 
کم آبی و حفظ محیط زیس��ت، فاصله دریاچه ارومیه تا 

رودخانه زاینده رود را با دوچرخه رکاب زد.
مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان در دیدار با این 
جانباز جنگ تحمیلی، گفت: هم اکنون چگونگی مقابله 
با بحران کم آبی یکی از دغدغه های اساسی مسئوالن در...

3

  پرونده اسیدپاشی 
به نقاط خوبی رسیده است

سردار آقاخانی عنوان کرد 

4

3

4

تب تند خری��د خودروهای چینی و مش��کالت 
پیش روی خری��داران این خودروه��ا از جمله 
مهمترین چالش هایی اس��ت که این روزها بازار 

خودرو با آن روبه  رو است.
شرایط ویژه ای چون خرید با اقساط بلند مدت، 
 تحوی��ل به موقع، خدم��ات پس از ف��روش و ...

 می  تواند هر کسی را برای رفتن به سمت خرید 
این خودروها وسوسه کند اما سوال اینجاست که 
شرکت های وارد  کننده این خودروها تا چه حد..

 نایب ریی��س اتحادیه طال و جواهر کش��ور در 
خصوص اینکه م��ردم طال خری��داری کنند یا 
منتظر بمانند، گفت: طال ذخایر محدودی دارد 
و طی سال های گذش��ته شاهد نوسانات قیمت 
آن بودیم اما به طور کلی خرید طال برای ما ضرر 

ندارد و در درازمدت تاثیر گذار و سودآور است.
هوشنگ شیشه بران پیرامون موضوع نوسانات 
شدید حاکم بر بازار طال در سطح جهان و کشور، 
بیان داشت: نظرات گوناگون آنالیزهای مختلف..

فرمانده انتظامی استان اصفهان س��ه طرح مقابله با سرقت خرد، 
اراذل و اوباش و رانندگان متخلف را س��ه برنامه  ویژه پلیس در ماه 
جاری و ماه های آینده عنوان کرد.به گزارش خبرنگار زاینده رود،  
سردار عبدالرضا آقاخانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 

با اش��اره به اینکه وضعیت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در 
مرکز استان مناسب نیست، بیان داشت: پارک در پیاده رو، سرعت 
غیرمجاز، عبور از محل ممنوع و ایس��تادن روی خ��ط عابر پیاده، 

خودروهای دودزا، رد شدن از چراغ قرمز، حرکت های...

پول بدهید خودروی چینی 
بدون پالک بخرید!

 افزایش نرخ دالر 
طال را گران کرد

 برگزاري مراسم اربعین حسینی
3 در آستان امامزادگان استان 

 سند راهبردی توسعه
5 فرهنگ و هنر   رونمایی شد 2

دستگاه های اجرایی قانون استخدام 
معلوالن را  اجرایی کنند

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

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 93/4/ز 
بزرگترین مزایده فروش امالک در سطح استان اصفهان

نوبت دوم

اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد امالک زیر را از طریق مزایده به فروش رساند.
 1- نود و شش قطعه زمین با کاربری تجاری ، مسکونی و کارگاهی در نایین - بلوار شهید مطهری، خیابان حافظ ، خیابان قدوسی 

، محله محمدیه ، مسکن مهر و جاده کمربندی قدیم نائین یزد
2- چهل و شش قطعه زمین با کاربری تجاری در کاشان - مسکن مهر 

3- چهل و دو قطعه زمین با کاربری تجاری وواحد تجاری در گلپایگان - طرح الوند و مسکن مهر 
4- سی و پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و واحد تجاری درخمینی شهر منظریه - مسکن مهر 

 ۵- بیس�ت و س�ه قطعه زمین با کاربری تجاری مس�کونی ، احداث تاکس�ی س�رویس و واحد تجاری ، دفتر کار و نانوایی در
 شاهین شهر بلوار طالقانی - مسکن مهر پردیس و محله یک گلدیس ، بلوار امینی ، مجتمع تجاری کوثر 

۶- بیست قطعه زمین با کاربری تجاری، تجاری مسکونی و واحد مسکونی در آران و بیدگل - مسعود آباد - پروژه مسکن مهر 
و بلوار دانشگاه 

7- نوزده قطعه زمین با کاربری تجاری و واحد  تجاری در شهرضا ، سروستان - محله 4 
8- شانزده قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی تجاری در دولت آباد برخوار - مقابل مدرسه امام رضا )ع( - مسکن مهر 

9- یازده قطعه زمین با کاربری مس�کونی و آپارتمانی در زرین ش�هر - بلوار جانبازان ، خیابان مالصدرا و بلوار توحید جنب 
دانشگاه پیام نور 

10- یازده قطعه زمین با کاربری تجاری در باغبهادران - فاز 2 فرهنگیان ، حد فاصل فضای سبز عمومی و مجموعه آموزشی 
11- یازده قطعه زمین با کاربری تجاری و نانوایی در حبیب آباد برخوار جنب شهرک آیت اله ادیب - مسکن مهر 
12- ده قطعه زمین با کاربری تجاری و نانوایی و واحد تجاری در نجف آباد - امیر آباد آزادگان فاز 4 - مسکن مهر 

13- نه قطعه زمین با کاربری تجاری و کارگاهی دراردستان - زواره و غرب کمربندی 
14- پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و تجاری - پارکینگ در قهدریجان - بلوار شهید محمد منتظری - مسکن مهر 

1۵- چهار قطعه زمین با کاربری تجاری و نانوایی در دهاقان - مسکن مهر 
1۶- یک قطعه زمین با کاربری کلنیک دامپزشکی در اصفهان - اراضی گورت 

17- اجاره پنج ساله یک قطعه زمین با کاربری گلخانه در میمه   
 از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اس�ناد مزایده به دبیر خانه کمیسیون معامالت و ادارات شهر ستانها ی مربوطه و 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .
                       مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ 93/9/24                                               گشایش پیشنهادها ساعت 8 صبح تاریخ2۶و 93/9/2۵ 

                                                                                                      نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد                                                    تلفن : 031-3۶۶810۶8

م الف 24491
روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

تجدید آگهی مزایده   نوبت  اول

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره ۵2۵ م�ورخ 
1393/7/27 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت به واگذاری کیوسک 
اغذیه فروش�ی ش�ماره ی�ک پ�ارک حاش�یه زاین�ده رود ب�ه ص�ورت اجاره 
برای مدت یک س�ال از طری�ق مزای�ده  عمومی  اق�دام نماید . ل�ذا متقاضیان 
واجد ش�رایط جه�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/9/27 ب�ه ش�هرداری زری�ن  ش�هر

 مراجعه نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارداز طریق مزایده م�ورد زیر را مطاب�ق جدول ذیل
 به فروش رساند.

مبلغ تضمین ) ریال ( نوع بودجهموضوع  مزایده  شماره  مزایده  

 فروش زمین و امتیاز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک 93-3-351
23/570/240/000جاری شهید کشوری 

مهلت تحویل اسناد مزایده  به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 1۵:30 روز چهارشنبه مورخ 1393/9/2۶ 
گشایش پاکات مزایده : از ساعت:00: 8 صبح روز شنبه  مورخ 1393/9/29

محل دریافت اسنادمزایده  :پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir  تلفن  :  031-3۶۶80030
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           
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يادداشت

سال 2015 سال شناسايی کشور 
مستقل فلسطین خواهد بود

مذاکره کننده ارش��د تش��کیالت خودگردان فلسطین اعالم 
کرد که سال 2015 سال شناس��ایی کشور مستقل فلسطین 

خواهد بود.
صائ��ب عریق��ات مذاک��ره کنن��ده ارش��د تش��کیالت 
خودگ��ردان فلس��طین در گفتگو ب��ا روزنامه ع��کاظ چاپ 
عربس��تان س��عودی اظه��ار داش��ت: س��ال 2015 س��ال 
به رس��میت ش��ناختن کش��ور فلس��طین خواهد بود و این 
 مس��ئله نقط��ه عط��ف مثبت��ی در رون��د قضیه فلس��طین

 است.
وی با بیان این مطلب افزود: تالش های فلسطین در شورای 
امنیت و سایر س��ازمان های بین المللی در موازات اقدامات 
عربی نشس��ت اخیر اتحادی��ه ع��رب در قاهره ب��رای پایان 
بخشیدن اشغال اراضی فلسطین طبق جدول زمانی مشخص 
 و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به شمار 

می رود.
مذاکره کننده ارش��د تش��کیالت خودگردان فلس��طین در 
ادامه گف��ت: پیش نوی��س پایان اش��غال اراضی فلس��طین 
طب��ق جدول زمانی مش��خص و تش��کیل کش��ور مس��تقل 
فلس��طین در نشس��ت اخیر وزیران خارج��ه اتحادیه عرب 
 بررسی شده است و به زودی به ش��ورای امنیت ارایه خواهد

 شد.

  سنای آمريکا مذاکرات هسته ای

 با ايران را بررسی می کند
کمیت��ه رواب��ط خارج��ی س��نای آمری��کا درب��اره رون��د 
 مذاک��رات هس��ته ای ای��ران و گروه 1+5 تش��کیل جلس��ه

 می دهد.
 وال استریت ژورنال از جلسه اس��تماع کمیته روابط خارجی 
س��نای  آمریکا به ریاس��ت س��ناتور دموکرات رابرت منندز 
برای بررسی روند گفتگوها در روز چهارش��نبه در پی توافق 
 ایران و گ��روه 1+5 برای تمدی��د مذاکرات هس��ته  ای خبر

 داد.
در ای��ن نشس��ت اف��رادی همچ��ون دیوی��د آلب��رات مدیر 
موسس��ه دانش و امنیت بی��ن  الملل )ISIS(، گری س��یمور 
مدی��ر اجرایی بخ��ش مطالعات��ی مرک��ز بلف��رو همچنین 
 مای��کل دوران عض��و ارش��د مرک��ز هیودس��ن ش��رکت

  می کنند.منن��دز که طرح��ی را برای افزای��ش تحریم های 
ضد ایران��ی مطرح ک��رده، از تصویب تحریم  ه��ای تازه علیه 
ایران خبر داده است، این درحالیس��ت که کاخ سفید درباره 

پیامدهای این تحریم ها هشدار داده است.
س��ناتور دموکرات ضمن ابراز نگرانی درباره روند نادرس��ت 
مذاکرات هس��ته  ای ایران و گروه 1+5 تاکید کرد در ابتدای 
مذاکرات هدف برچیدن رآکتوره��ای ایران بود اما هم اکنون 
این هدف تغییر کرده و هدف اصلی میزان غنی سازی اورانیوم 

است.

 چهارخطه شهرکرد - سفیددشت 
به بهره برداری می رسد

سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 
90 درصدی چهارخطه بروجن - لردگان و تکمیل چهارخطه 

شهرکرد - سفیددشت خبر داد.
قاسم قاسمی  با اش��اره به چهارخطه ش��دن محور شهرکرد 
- خوزستان اظهار داشت: عالوه بر 38 کیلومتر مسیر بروجن- 
لردگان در این مس��یر تعدادی قطعات 4 تا 7 کیلومتری نیز 
وجود دارد که با تخصیص اعتبارات الزم عملیات چهارخطه 

شدن این مسیرها در حال انجام است.
وی افزود: 7 کیلومتر از چهارخطه شهرکرد - لردگان با صرف 
اعتباری معادل 70 میلی��ارد ریال ب��ه زودی تکمیل و آماده 
بهره برداری است.سرپرس��ت راه و شهرس��ازی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: این مسیر در کیلومتر 16 تا 23 شهرکرد 
– سفید دشت در محور ارتباطی شهرکرد – خوزستان واقع 
ش��ده است.قاس��می بیان کرد: با تالش و همکاری استاندار 
و معاون عمرانی استاندار به زودی ش��اهد افتتاح چهارخطه 

بروجن - لردگان تا اسفند ماه سال جاری هستیم.
وی افزود: مح��ور ش��هرکرد – بروجن یک��ی از پرترددترین 
محورهای ارتباطی استان اس��ت که با بهر ه برداری از قطعات 
این محور با کاهش بار ترافیکی بسیاری از تصادفات جاده ای 

در این محور کاسته می شود.

مستند »آخرين کوچ« جايزه نخست 
فیلم لندن را کسب کرد

رییس حوزه هن��ری چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم س��از 
ج��وان چهارمح��ال و بختیاری جای��زه کارگردانی مس��تند 

»آخرین کوچ« را از آن خود کرد.
حجت اهلل شیروانی اظهار داش��ت: فریدون نجفی کارگردان 
مستند »آخرین کوچ« جایزه نخست فیلم لندن را از آن خود 
کرد.وی افزود: این مستند زندگی عش��ایر استان را در مدت 

زمان 70 دقیقه به تصویر کشیده است .
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مشاوره 
کارگردانی این اثر مستند به عهده مهرداد اسکویی و موسیقی 
این فیلم برگرفته از آثار موس��یقی آهنگ ساز برجسته ایرانی 
حس��ین علی زاده ب��وده است.ش��یروانی خاطرنش��ان کرد: 
تصویرب��رداری این اث��ر نیز را وحید حس��ین زاده و س��پیده 
جعفری نیز تدوین این مستند را به عهده داشته اند.  وی پیش 
از این رتبه برتر فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فجر را برای 
»فیلم خانه فاطمه کجاست؟« به تهیه کنندگی حوزه هنری 
از آن خود کرده بود و این فیلم در جشنواره فیلم لندن نیز به 

نمایش گذاشته شد. 
این فیلم پیش از این در جشنواره مونترال کانادا شرکت داشته 
و سال گذشته به عنوان اثر برتر جشنواره سینما حقیقت ایران 
انتخاب شد و به عنوان نخس��تین فیلم مستند ایرانی، در بازار 

جشنواره کن شرکت داشته است.

  نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دستگاه های اجرایی 
باید براساس قانون به استخدام معلوالن رسیدگی کرده و 

این قانون را اجرایی کنند.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک با اشاره به  ضرورت 
اس��تخدام 3 درصد از معل��والن در دس��تگاه های دولتی 
اظهار کرد: با توجه به قوانی��ن، 3 درصد از معلوالن باید در 
ارگان های دولتی استخدام شده و ضروری بوده به مناسبت 

هفته معلوالن این قانون با جدیدت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه تمامی قوانین استخدام معلوالن تدوین و 
به تمامی مناطق ابالغ شده، افزود: همه ارگان های دولتی 
و کارخانه ها باید براس��اس قوانین ابالغ ش��ده، عمل کرده 
  و درصدی از اس��تخدام های خود را به معلوالن اختصاص 
دهند و در مصاحبه های خود تفاوتی بین انس��ان معلول و 

فرد عادی قائل نشوند.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس ب��ه اهمی��ت ایجاد 
ش��رایط مناس��ب در محیط کار معل��والن اش��اره و بیان 

کرد: با توجه ب��ه اینکه معلوالن در بخش��ی از اعضای بدن 
کمبودهای��ی دارن��د، بای��د امتیازهایی برای اس��تخدام و 
 اش��تغال آنه��ا قائ��ل ش��ده  ت��ا ای��ن کمبود ه��ا مرتفع 

شوند.
وی تعدی��ل نی��روی انس��انی را از جمل��ه دالی��ل کاهش 
اس��تخدام ها در دس��تگاه های مختلف دانس��ت و تصریح 
کرد: در ح��ال حاضر ج��ذب نیرو توس��ط دس��تگاه های 
مختلف به دلی��ل تعدیل نیروی انس��انی کاه��ش یافته و 
 در این ش��رایط افراد عادی هم با مش��کل بیکاری مواجه

 هستند.
س��الک به فعالیت تاثیرگ��ذار برخی معلوالن در ش��غلی 
که با آنها محول ش��ده اش��اره کرد و گفت: در بس��یاری از 
موارد دیده ش��ده فرد معل��ول به خوبی با ش��غلی که به او 
محول ش��ده ارتب��اط برقرار ک��رده و می تواند ب��ه راحتی 
در حرف��ه خ��ود فعالی��ت کن��د و ارگان ه��ای دولت��ی 
 بای��د بس��ته ب��ه نی��از خ��ود از ای��ن توانایی ها اس��تفاده

 کنند.
وی با اشاره به مشکالت دولت به منظور تامین بودجه مورد 
نیاز برای واریز حقوق کارکنان دولتی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر دول��ت در وضعیتی قرار گرفته ک��ه در تامین 
بودجه مورد نیاز برای حقوق کارکنان با مشکل مواجه شده 
و تا زمانی که این کمبود حل نشده هیچ استخدامی وجود 
نداشته و در این وضعیت انس��ان معلول و فرد عادی هیچ 

تفاوتی ندارند.

 يک درصد از اعتبارات استان ها به پايگاه های
 بسیج اختصاص می يابد

نمایندگان مجلس مص��وب کردند یک درصد از س��رجمع کل اعتب��ارات و تملک دارایی 
سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج 
اختصاص داده شود.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلس��ه علنی دیروز پارلمان، مواد الحاقی 

دیگری به این طرح را تصویب کردند.
وکالی ملت با تصویب ماده الحاقی 43 مقرر کردند شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک 
درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه 

و تجهیز به پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
بهارستان نشینان همچنین ماده الحاقی 38 را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع 

دادند و مواد الحاقی 37،39، 40 و 41 را حذف کردند.

ريشه گروه های تکفیری منطقه در وهابیت 
عربستان است

عضو مجلس خبرگان رهبری، ریش��ه گروه های تکفیری را در وهابیت عربستان دانست و 
گفت: کشورهای اسالمی باید با اقدامات عملی و نظامی متحد و یکپارچه بر علیه گروه های 

تکفیری قیام کنند.
آیت اهلل حیدری با اش��اره به حمله آل خلیفه به منزل ش��یخ عیس��ی قاس��م گفت: اهانت 
صورت گرفته وقیحانه و محکوم است ، هیچ وجاهت شرعی و قانونی ندارد و همه وجدان های 

بیدار نیز این حادثه را محکوم کردند.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری، با بی��ان اینکه تعرض حکومت بحرین به 
منزل شیخ عیسی قاسم ترس و وحشت این حکومت را از حضور مرجعیت دینی در بین مردم 
نشان می دهد، تصریح کرد:  این حرکت ها غیرقابل قبول و محکوم است و قطعا موجب خشم 

بیشتر مردم بحرین و نیز مردم آزاده جهان خواهد شد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

دستگاه های اجرایی قانون استخدام معلوالن را  اجرایی کنند
عربستان وارد قمار بزرگی 

شده است
نای��ب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد و نقش آفرینی 
عربس��تان در کاهش بهای نفت گف�ت: عربستان 

وارد قمار بزرگی شده است.
منصور حقیقت درخص��وص تمدید توافق نامه ژنو 
گفت: اگر در وین توافق نهایی انجام می شد خوب 
بود اما وقتی شرایط فراهم نشد چاره ای جز تمدید 
مذاکرات وجود نداش��ت.نماینده مردم اردبیل در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
اصول تعریف شده ای دارد که از آن عدول نخواهد 
کرد حتی اگر این مذاکرات به هم بخورد ما از اصول 

خود عبور نمی کنیم.
وی با تاکید ب��ر اینکه ملت و مس��ئوالن ایران باید 
کمربندهای خود را ب��رای اجرای اقتصاد مقاومتی 
محکم کنن��د گفت: م��ا مملکت را ب��ا نفت کمتر 
از این مق��دار و بودجه های کمتر از ای��ن هم اداره 
کردیم؛ ملت ما اهل رمضان و محرم هس��تند، این 
آمریکایی ها هس��تند که  قدرت تحمل مشکالت 

اقتصادی را ندارد.

تحريم  جديد علیه ايران به 
شکست منجر می شود

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: اعمال تحریم های 
جدید علیه ای��ران موج��ب فروپاش��ی مذاکرات 

هسته ای می شود.
س��وزان رایس، مش��اور امنی��ت ملی آمری��کا در 
کنفرانس��ی که به میزبانی روزنامه وال اس��تریت 
ژورنال برگزار ش��ده بود اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران را غیر سازنده خواند و گفت: اگر چنین 
کاری انج��ام ش��ود گ��روه 1+5 شکس��ت خواهد 
خورد و جامعه بین الملل بیش��تر آمری��کا را برای 
 به نتیجه نرس��یدن این مذاکرات سرزنش خواهد 

کرد.
بر اس��اس گ��زارش پای��گاه خبری هیل، س��وزان 
رایس اف��زود: همچنی��ن ایرانی ها ب��ه این نتیجه 
خواهند رسید که دلیل کمی برای ادامه این روند 
برس��ر میزمذاکره دارند.ایران و گروه 1+5 در 24 
نوامبر توافق کردن��د مذاکرات هس��ته ای خود را 
به منظور دس��تیابی به راه حل جامع در خصوص 
برنامه هس��ته ای ایران و چارچوب لغو تحریم های 
بین المللی علیه این کشور تا آخر ژوئن سال 2015 

تمدید کنند.

اخبار کوتاه

2
وقوع انفجار در نزدیکی محل اقامت سفیر ایران در یمن

 خبرگزاری رویترز از وقوع یک انفجار در نزدیکی محل اقامت سفیر ایران در صنعا پایتخت یمن خبر داد.
 نقل از خبرگزاری رویترز، در اثر بمب گذاری در مکانی نزدیک به اقامتگاه سفیر ایران روز چهارشنبه در صنعا 
پایتخت یمن انفجاری رخ داده است که هنوز اطالعات بیشتری از آن در دست نیست.حسین نیک نام اخیرا 

به عنوان سفیر جدید ایران در یمن به این کشور اعزام شده است.
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اگرچه بارش های قابل توجه و خوبی در ابتدای سال زراعی 
جدید در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد اما همچنان حجم 
مخزن بسیاری از سدهای این استان خالی است و بارش ها 

جوابگوی کمبود منابع آبی نشده است.
خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری حدود هفت سالی 

است که این استان را در بر گرفته است.
کمبود بارش در سال های گذشته مهمترین عامل خشکسالی 
در این استان به شمار می رود به طوری که خشکسالی موجب 
شده است آب مخزن سد ها پایین بیاید و بسیاری از چشمه ها 

و قنات های استان بخشکد.
کاهش بارش و کمبود منابع آب موجب خشک شدن تعداد 
بسیاری از چاه های آب کشاورزی و شرب در شهرها و مناطق 

مختلف این استان شده است.
برسی ها در سال های گذشته نش��ان می دهد که بارش ها 
بس��یار کم بوده اس��ت و جوابگوی کمبود ه��ا در حوزه آب 

نبوده است.
بسیاری از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به 
واسطه نبود آب از زیر کشت خارج شده اند و به بوته زارهای 

گیاهان وحشی تبدیل شده است.
از طرفی به دلیل برداش��ت بی رویه از این منابع، بیالن آب 
بس��یاری از آبخوان های زیرزمینی منفی شده و مهمترین 
دش��ت های استان شامل دش��ت های ش��هرکرد، بروجن، 

فرادنبه، سفید دشت و خانمیرزا ممنوعه بحرانی هستند.
امسال از ابتدای فصل زراعی جاری در این استان بارش های 
خوبی اتفاق افتاد اما هنوز این بارش ها کمبود ها در حوزه آب 
را به شرایط مطلوب نرسانده است و نیاز به دریافت بارش های 

قابل توجه دیگر داریم.
 مدیر عامل ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در این زمینه گفت: خشکسالی و کمبود بارش ها در 
استان چهارمحال و بختیاری موجب خشک شدن بسیاری از 

قنات ها و چشمه و چاه ها شده است.
حسین صمدی بروجنی ادامه داد: هم اکنون در حدود 400 
قنات از 850 قنات این استان خشک شده است و بقیه آنها نیز 

آبدهی کمی دارند.
وی بیان کرد: بیش از نیمی از چشمه های استان نیز خشک 
شده اند و خشکسالی و کمبود بارش تاکنون خسارت های 
زیادی را ب��ه حوزه های مختلف از جمله کش��اورزی در این 

استان وارد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 70 درصد حجم مخازن 

سد های استان خالی اس��ت، بیان کرد: در سد چغاخور 30 
درصد آب وجود دارد و در حدود 70 درصد دیگر حجم مخزن 
خالی است و نیاز به آبگیری دارد و دیگر سد ها نیز مشابه این 

سد هستند.
صمدی تاکید ک��رد: ب��ا توجه ب��ه اینکه طی هفت س��ال 
گذش��ته ی��ک دوره خشکس��الی را س��پری ک��رده ایم و 
ممکن اس��ت خشکس��الی همچنان ادامه داش��ته باش��د 
 صرفه جوی��ی در مصرف آب ی��ک ضرورت مهم به ش��مار

 می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: در مدیریت منابع آب مشارکت مردم حرف اول را 
می زند و باید صرفه جویی در مص��رف آب اولویت اول مردم 

باشد.
دريافت يک سوم بارش کل ساالنه را در استان 

 رییس سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری نیز 
با اشاره به بارش ها در این اس��تان، اظهار داشت: بارش های 
قابل توجه خوبی را در سطح استان از ابتدای فصل زراعی سال 

جاری داشته ایم.
مهرداد قطره تاکید کرد: متوس��ط بارش ها 668 میلی متر 
بوده اس��ت که حدود یک سوم بارش کل س��االنه را در این 

استان بوده است.

وی ادامه داد: مطمئنا با یک سال بارش خوب به نقطه مطلوب 
نخواهیم رسید و آینده نگری ما نش��ان می دهد از 15 آذر تا 
15 دیماه یک وقفه بارش داریم و دوباره بارش های قابل توجه 
در استان در ماه های دیماه، بهمن و اسفند و فروردین سال 

آینده خواهیم داشت.
یکی از کارشناس��ان حوزه کش��اورزی در این زمینه گفت: 
استفاده از روش های نوین آبیاری در باغات و مزارع یکی از 
مهمترین اقدامات در حوزه صرف جویی در مصرف آب است.

مهدی حیدری اذعان داشت: هم اکنون بس��یاری از مزارع 
کش��اورزی اس��تان به تجهیزات آبیاری مجهز شده اند که 
بررسی مصرف آب در این مزارع نشان می دهد صرف جویی 
قابل توجهی در مصرف آب نسبت به قبل داشته این و بازده 

نیز افزایش پیدا کرده است.
وی تاکی��د ک��رد: گرای��ش کش��اورزان ب��ه اس��تفاده از 
روش ه��ای نوی��ن آبی��اری و جلوگی��ری از روش غ��رق 
 آب��ی نق��ش مهم��ی در حف��ظ مناب��ع آب زی��ر زمین��ی

 دارد.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون دولت در ای��ن خصوص حمایت 
قابل توجهی را انجام می دهد که کش��اورزان باید از فرصت 
اس��تفاده کنند و در تجهیز مزارع خود به تجهیزات آبیاری 

نوین استفاده کنند.

بارش ها جوابگوی کمبود منابع آبی نشده است

خالی بودن ۷۰ درصدی مخازن سدهای چهارمحال و بختیاری

مرکز خون بند ناف در استان 
راه اندازی می شود

رییس جهاد دانش��گاهی چهارمح��ال و بختیاری 
از راه اندازی مرکز خون بند ناف در این اس��تان در 

آینده ای نزدیک خبر داد.
 وحید خلیل��ی در دیدار جهادگران دانش��گاهی با 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مرکز 
خون بند ناف وابس��ته به مؤسس��ه رویان به زودی 
در این استان راه اندازی می ش��ود.وی تأکید کرد: 
در هفته پژوهش امس��ال س��امانه قدرتمند جامع 
اطالعات متخصصان و دانش آموختگان چهارمحال 
و بختیاری به بهره برداری می رسد.این مسئول بیان 
داش��ت: برای دریافت مجوز راه اندازی مرکز رشد 
گیاهان دارویی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی تالش های ویژه ای در حال انجام است.
رییس جهاد دانش��گاهی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت : جهاد دانش��گاهی چهارمح��ال و بختیاری 
در حوزه های آب، گردش��گری، سالمت، باروری و 
ناباروری، علوم رفتاری، زندگی به سبک اسالمی، 
فرهنگ و حقوق شهروندی طرح های علمی زیادی 
را انجام داده که برای هفته پژوهش امس��ال قابل 
ارایه هستند.وی تصریح کرد: ما در تالش هستیم تا 
بیشتر در زمینه های کاربردی برای افراد در زندگی 
روزمره اقدامات علمی الزم را انجام دهیم که بتواند 

برای مردم موثر واقع شود.

بام ايران  پايلوت اجرای طرح 
ارتقای مهارت دانشجويان شد

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمح��ال و بختیاری از 
اجرای طرح ارتقای شایستگی حرفه ای دانشجویان 

و فارغ التحصیالن استان خبر داد.
محمد تقی پوراظهار داشت: طرح ارتقای شایستگی 
حرفه ای دانش��جویان و فارغ التحصیالن اس��تان 
به صورت پایلوت کشوری در چهارمحال و بختیاری 
اجرا می شود.وی افزود: آموزش مهارت های فنی و 
حرفه ای دانشجویان در سال های گذشته نیز وجود 
داشته ولی امسال این طرح به صورت هدفمند و با 
امضای تفاهم نامه هم��کاری میان فنی وحرفه ای و 

دانشگاه های شهرکرد اجرایی می شود.
وی گفت: این طرح قرار است در مجلس رأی گیری 

شود و در تمامی استان ها اجرا شود.
تقی پور خاطرنشان کرد: مهارت های فنی و عملی 
هر رشته در دانشگاه ها نسبت به آموزشگاه ها و مراکز 
فنی وحرفه ای کم تر مورد توجه قرار گرفته که این 
طرح سبب می شود تا سطح مهارتی دانشجویان در 
کنار آموزش های تئوری آن حرفه مدنظر قرار گیرد.
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۶ ميليارد تومان براي ساماندهي مادي ها هزينه شده است
     رییس اداره انهار و مادی های ش��هرداری اصفهان اظهار داشت: در سال جاري ۶ 
میلیارد تومان براي ساماندهي مادیها و انهار شهر اصفهان هزینه شده است.وي با 
اشاره به اینكه ۲۷۵ كیلومتر مادي در سطح شهر اصفهان وجود دارد، افزود: بر اساس 

برنامه ریزي ها ساماندهي ساالنه ۳۰ كیلومتر از مادیهای در دستور كار قرار دارد.  
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     مدیرعام��ل س��ازمان آرامس��تان هاي ش��هرداري 
اصفه��ان ب��ا تاكی��د بر ای��ن ك��ه هزینه ه��ای كفن 
و دف��ن در ب��اغ رض��وان براس��اس مصوبه ش��ورای 
اسالمی شهر ش��فاف و مشخص اس��ت و هیچ هزینه 
اضاف��ی دریاف��ت نم��ی شود،اظهارداش��ت: برای��ن 
 اس��اس دالل ب��ازی و واس��طه گری نیز حذف ش��ده

 است.
محمدعلي خبوشاني با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
 قیمت قبور در باغ رضوان در س��ه نوع تقس��یم بندي

 مي شود كه هركدام متفاوت است و شامل قیمت دفن، 
 پیش فروش و تبدیل حفره س��نتي به حفره دوطبقه 
مي باشد كه مالک ارزیابي هركدام براساس قیمت پایه 
حفره بوده كه از سوي شوراي اسالمي شهر اصفهان به 

تصویب رسیده است. 
وي ب��ا بی��ان اینكه قیم��ت قب��ور در باغ رض��وان به 
قطعه ه��م بس��تگي دارد اذعان داش��ت: قیمت دفن 
در قطع��ه ه��اي یک ت��ا ۱۰ ب��اغ رض��وان ۳ میلیون 
و ۳۸۶ ه��زار و ۸۸۰ توم��ان و در قطع��ه ه��اي 
 ۱۱ ت��ا ۱۵، دو میلی��ون و ۸۴۶ ه��زار و ۸۸۰ توم��ان 

مي باشد. 

مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 
تصریح ك��رد: در قطعه ه��اي ۱۶ ت��ا ۲۰ قیمت دفن 
۲ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۸۰ تومان اس��ت همچنین 
قیم��ت دف��ن در قطعه ه��اي ۲۱ ت��ا ۲۵، دو میلیون 
 و ۹۰ ه��زار و ۸۸۰ توم��ان قیم��ت گ��ذاري ش��ده 

است. 
خبوش��اني با اش��اره به قیمت دفن ۱ میلیون و ۹۸۲ 
هزار و ۸۸۰ توماني در قطعه هاي ۲۶ تا ۳۰ باغ رضوان 
افزود: این قیمت در قطعه ه��اي ۳۱ تا ۴۵ باغ رضوان 
بر اس��اس مصوبه ش��وراي ش��هر یک میلیون و ۵۵۰ 
هزار و ۸۸۰ تومان مي باش��د. وي با اش��اره به هزینه 
 دفن در ف��از دوم باغ رضوان ك��ه از قطع��ه ۵۰ تا ۶۶ 
مي باش��د عنوان كرد: در ف��از دوم باغ رض��وان همه 
حفره ها دو طبقه اس��ت و هزینه دفن در قطعات ۵۰ 
 تا ۵۳ این فاز یک میلیون و ۲۸۰ ه��زار و ۸۸۰ تومان

 مي باشد. مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري 
اصفهان بیان داشت: همچنین هزینه دفن در قطعات 
۵۴ تا ۵۸ یک میلیون و ۲۲۶ ه��زار و ۸۸۰ تومان و در 
قطعات ۵۹ تا ۶۲ یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۸۰ تومان 

مي باشد. 
در دف��ن  هزین��ه  داد:  ادام��ه   خبوش��اني 

  قطعه ه��اي ۶۳ تا ۶۶ نی��ز ۶۳۲ ه��زار و ۸۸۰ تومان 
است. وي اظهار داش��ت: قس��مت عمده اي از هزینه 
دفني كه دریافت مي ش��ود قیمت حفره بوده و مابقي 
هزینه تغس��یل، تكفی��ن و تدفین به اضاف��ه ۸ درصد 
 ارزش افزوده مي باشد كه مجموع این هزینه را شامل

 مي شود. 
گفتني اس��ت؛ از س��ال ۶۳ كه نخس��تین دفن در باغ 
رضوان انجام شده، تاكنون ۱۱۶ هزار نفر در باغ رضوان 

دفن شده اند. 

     

سیدمس��عود طباطبایی جانباز ۶۵ درصد جنگ تحمیلی 
به عنوان سفیر آب و با هدف مقابله با بحران كم آبی و حفظ 
محیط زیست، فاصله دریاچه ارومیه تا رودخانه زاینده رود 

را با دوچرخه ركاب زد.
مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان در دی��دار با این 
جانباز جنگ تحمیلی، گفت: هم اكن��ون چگونگی مقابله 
با بحران كم آبی یكی از دغدغه های اساس��ی مسئوالن در 
كشور است و ركاب زنی توس��ط یک ایثارگر برای مقابله با 
بحران كم آبی مایه مباهات است. هاش��م امینی با اشاره به 
نقش ایثارگران در دفاع از كش��ور در طول هشت سال دفاع 
مقدس، بیان داش��ت: جانبازان در طول هش��ت سال دفاع 
مقدس با نثار جس��م ش��ان همه جانبه از آب و خاک ایران 
اس��المی دفاع كردند و اكنون كه وقوع حوادث غیرمترقبه 
نیز تنش هایی برای كش��ور به همراه دارد دغدغه و نگرانی 
مقابله با چنین آسیب هایی را دارند كه این امر بیانگر نقش 
اساسی ایثارگران در آبادانی و حفظ وحراست از منابع كشور 
در هر ش��رایطی اس��ت. وی كاهش آثار تبعات خشكسالی 
را یكی از اولویت های كنونی برش��مرد و گفت: هفت س��ال 
متوالی است كه كشور با پدیده خشكسالی مواجه است و این 
حادثه غیرمترقبه در برخی از بخش ها از جمله خشک شدن 

 دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود، آثار نامطلوبی را رقم زده
 است. 

مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان تاكی��د كرد: در 
چنین شرایطی هرگونه ایده و راهكاری برای كاهش تبعات 
خشكسالی می تواند نقش بس��زایی در مهار آثار این حادثه 

داشته باشد. 
وی فرهنگ سازی مصرف بهینه میان اقشار مختلف جامعه 
را بسیار ضروری دانست و گفت: یكی از مؤلفه های رسیدن 
به توس��عه پایدار كه ارتقای س��طح رفاه م��ردم را به همراه 
 دارد دس��تیابی مس��تمر به منابع آبی اس��ت براین اساس

 فرهنگ سازی مصرف بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه 
بسیار حائز اهمیت است. 

امین��ی تاكید ك��رد: مس��لماً چنی��ن تدابی��ری همچون 
ركاب زنی از دریاچه ارومیه تا رودخانه زاینده رود كه بسیار 
متأثر از بح��ران كم آبی در كش��ور ش��ده اند می تواند مؤثر 
در مصرف بهین��ه آب میان م��ردم از قش��رهای گوناگون 
 باش��د. وی با اش��اره به هدف مقابله با بحران كم آبی برای

  ركاب زنی، بیان داش��ت: مقابل��ه با بحران ك��م آبی برای 
ركاب زنی منجر به این ش��ده كه ش��ما به عنوان سفیر آب 
در استان اصفهان شناخته ش��وید تا بتوان با فرهنگ سازی 
مصرف بهین��ه مناب��ع آب را برای آیندگان حف��ظ كرد. در 
ادامه سیدمس��عود طباطبایی گفت: به عنوان یک ایثارگر 
حفظ ارزش های رزمندگان و ایثارگران در طول هشت سال 
دفاع مقدس یكی از اهداف موردنظر بوده كه بتوان تحت هر 
شرایطی و با هر تدبیری از منافع كشور دفاع كرد. وی افزود: 
هم اكنون كه می طلبد تدابی��ری را برای مقابله با بحران كم 
آبی در دستور كار قرارداد ركاب زنی از شهرهایی كه به نظر 
می رسد آثار ناشی از تبعات خشكسالی در آنجا بیشتر از سایر 
مناطق كرد بیشتری دارد صورت گرفت تا این چنین بتوان به 

نوعی از آب و خاک كشور دفاع كرد. 

مهمانی پرندگان مهاجر در زاینده رود 

س:ايمنا
]عک

مديرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان:

سامان دهی هزينه  کفن و دفن در باغ رضوان 
برای مقابله با بحران کم آبی

رکاب زنی جانباز ۶۵ درصد از درياچه ارومیه تا زاينده رود

 

فرمانده انتظامی اس��تان 
اصفهان سه طرح مقابله با 
سرقت خرد، اراذل و اوباش 
و رانندگان متخلف را سه برنامه  ویژه پلیس در ماه 

جاری و ماه های آینده عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود،  سردار عبدالرضا 
آقاخانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینكه وضعیت رعایت مقررات راهنمایی 
و رانندگی در مركز استان مناسب نیست، بیان 
داشت: پارک در پیاده رو، سرعت غیرمجاز، عبور 
از محل ممنوع و ایستادن روی خط عابر پیاده، 
خودروهای دودزا، رد شدن از چراغ قرمز، حركت 
های مارپیچی، بوق ناهنجار و رعایت نكردن حال 
افراد پیاده در جاهایی كه حق تقدم با آنهاست از 
جمله مهم ترین مواردی اس��ت كه به آنها توجه 
نشده است و در این زمینه شكایات مردمی را نیز 

شاهد بودیم.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان تاكید كرد: 

مقابله با س��رقت های خ��رد، مقابله ب��ا اراذل و 
اوباش و برخ��ورد با رانن��دگان متخلف از جمله 
 برنامه ه��ای وی��ژه پلیس ب��رای ماه ج��اری و

 ماه های آینده است.
وی افزود: ب��ه زودی طرح پایش تصویری نیز در 
اصفهان اجرا می شود تا به كمک دوربین بتوانیم 
كنترل ه��ای ترافیكی مناس��بی در این زمینه 

داشته باشیم.
س��ردار آقاخانی اضافه كرد: در حال حاضر ۱۵۰ 
دوربین در سطح شهر اصفهان نصب شده است 
و این در حالی است كه نیاز است در سطح شهر 

اصفهان ۵۰۰ دوربین نصب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاكید كرد: 
در آبان ماه سرقت های مسلحانه، قتل، آدم ربایی 
و جرایم خشن  با كاهش خوبی روبرو بوده است 
و در رابطه با این جرایم نیز با ۱۳ درصد افزایش 

كشفیات روبرو بوده ایم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان به كشف ۲ تن 

مواد مخدر در آذرماه سال جاری نیز اشاره كرد و 
بیان داشت: در آبان ماه نیز ۱.۵ تن مواد مخدر در 

سطح استان كشف و ضبط شده است.
وی در خصوص نوع مواد مخدر كش��ف شده نیز 
گفت: از این میزان مواد كش��ف شده ۹۸ درصد 
مواد مخدر سنتی و ۲درصد مواد مخدر صنعتی 
در سطح استان كشف شده است.سردار آقاخانی 
با اش��اره به افزایش ۴۹ درصدی كشف  قاچاق 
كاال در اس��تان اصفه��ان بیان داش��ت: برخورد 
با اش��رار اس��تان نیز در آبان ماه س��ال جاری با 
افزایش ۴۴ درص��دی روبرو بوده اس��ت.وی در 
ادامه با اشاره به آماری از پلیس راهور استان بیان 
داشت: تصادفات درون ش��هری و برون شهری 
اس��تان اصفهان نیز در آبان ماه به ترتیب ۲۳ و 
۱۵ درصد كاهش روبرو بوده است كه در مجموع 
آمار تصادفات استان اصفهان ۱۶ درصد كاهش 

یافته است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در حال 

حاضر برنامه ای برای افزایش راهنمایی و رانندگی 
در دستور كار قرار ندارد و باید این موارد از سوی 

مقامات ملی گزارش شود.
وی در خص��وص برگزاری برخ��ی از تجمعات و 
برنامه های برخی از ارگان ها در مركز شهر اصفهان 
كه موجب افزایش ترافیک در هسته  مركزی شهر 
اصفهان می ش��ود، افزود: نیروی انتظامی نیز از 
منتقدان اصلی برگزاری این برنامه ها و همایش ها 
در مركز شهر اس��ت و تذكر داده شده است كه 
اینگونه برنامه ها در حاشیه های شهر برگزار شود.

سردار آقاخانی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق و توزیع خارج از شبكه فرآورده های نفتی 
اس��تان اصفهان نیز بیان داشت: در آبان ماه بالغ 
بر ۲ میلی��ارد و ۱۵۵ میلی��ون و ۳۰۰ هزار ریال 
فراورده های نفتی كش��ف و ۵۸ نف��ر نیز در این 

راستا دستگیر شدند.
وی با اش��اره به كشفیات س��رقت وسایل نقلیه 
در آبان ماه در س��طح اس��تان اصفهان نیز بیان 
داش��ت: در این بازه زمانی ۷۰ دس��تگاه خودرو 
و ۷۹ دستگاه موتورسیكلت س��رقتی در سطح 

استان كشف شد.
س��ردار آقاخان��ی ادام��ه داد: در بحث س��رقت 
خودروها ۳۱ سارق و ۲۲ نفر مالخر نیز دستگیر و 

به مراجع قضایی تحویل شدند.
وی با بی��ان اینكه طرح انهدام باندهای س��رقت 
از منازل نی��ز از دیگر اقدامات نی��روی انتظامی 
اس��تان در آبان ماه بوده اس��ت، ادام��ه داد: در 
 این راس��تا ۱۴ باند سرقت شناس��ایی و منهدم 

شده است.
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفهان با اش��اره 
ب��ه برنامه ری��زی ب��رای اج��رای طرح ه��ای 
 پاكس��ازی مح��الت از توزی��ع كنن��دگان و

 مصرف كنندگان مواد مخدر در سطح استان نیز 
بیان داشت: در این راس��تا ۱۲۲ طرح برای اجرا 
در محالت مختلف اجرا و ۶۴۰ نفر نیز دستگیر 

شده اند.
وی در پاس��خ به س��والی در ارتباط ب��ا پرونده 
اسیدپاش��ی اصفهان تاكی��د كرد: ب��ا توجه به 
پیگیری های انجام ش��ده در پرونده اسیدپاشی 
به نقاط خوبی دس��ت یافتی��م و در حال حاضر 
با توجه ب��ه اس��ناد و س��وژه های مختلف ۱۷۰ 
موضوع ب��ا ش��یوه و اهرم ه��ای پلیس��ی برای 
 دس��تگیری متهم اس��ید پاشی در دس��تور كار 

است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینكه در 

حال حاضر پرونده اسیدپاشی مهم ترین پرونده در 
حال بررسی استان اصفهان است، افزود: در این 
راستا به منظور پیگیری دقیق تر و موشكافانه این 
پرونده از ظرفیت های موجود در نیروی انتظامی 

تهران نیز بهره برداری كرده ایم.
س��ردار آقاخاني با بیان اینكه اس��تان اصفهان، 
كمترین تع��داد پرونده هاي اسیدپاش��ي را در 
س��طح كش��ور دارد، افزود: خوش��بختانه طبق 
نظرسنجي هاي صورت گرفته از ۱۸ شهرستان 
استان اصفهان، مسئله اسیدپاشي اصفهان هیچ 
تاثیري در اعتماد مردم به پلیس نداش��ته است.

سردار آقاخانی در خصوص اسیدپاشی اخیر در 
ش��هرضا نیز گفت: حادثه اسیدپاش��ی شهرضا 

دعوای خانوادگی بوده است.
وی در خصوص برخی از مزاحمت های خیابانی 
ایجاد شده در اصفهان پس از حادثه اسید پاشی 
نیز بیان داشت: برای مثال برخی از افراد اقدام به 
آب پاشی روی صورت افراد می كردند كه این افراد 

نیز شناسایی و دستگیر شدند.
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان در ادامه با 
بیان اینكه برخورد با انواع س��رقت ها در دستور 
كار ویژه نی��روی انتظامی اس��تان اصفهان قرار 
گرفته اس��ت، ادامه داد: در این راستا طرح هایی 
را در مح��الت اس��تان اصفهان در دس��تور كار 
قرار داده ایم و به گونه ای ب��ا انجام عملیات ویژه 
دو دو تا از مح��الت اصفهان ۴۰ نفر از س��ارقان 
 سابقه دار دس��تگیر و به مراجع قضایی تحویل

 شد.
وی با ارایه آماری از كش��فیات سرقت ها در آبان 
ماه سال جاری اظهار داش��ت: در این بازه زمانی 
در مجموع س��رقت ها با ۱۱ درصد كاهش روبرو 
بوده ایم كه ۹ درصد كاهش س��رقت های مهم و 
كاهش ۱۲ درصدی س��رقت های خرد این آمار 

را رقم زده است.

سردار آقاخانی : مقابله با سرقت خرد، اراذل و رانندگان متخلف برنامه های ويژه پلیس

پرونده اسيدپاشی به نقاط خوبی رسيده است 

www.zayanderoud.com

 دبیرخانه دايمی توسعه فرهنگ
 ايثار و شهادت  ايجاد می شود

  امام جمعه اصفهان ، آیت اهلل طباطبایی نژاد در نخستین جلسه 
شورای توسعه و ترویج فرهنگ» ایثار و شهادت« فلسفه تشكیل 
این ش��ورا را هماهنگی و هم افزایی دس��تگاه ها و سازمان های 
متولی امور فرهنگی اس��تان به منظور تقوی��ت فرهنگ ایثار و 
ش��هادت ارزیابی كرد.ایجاد دبیرخانه دایمی این ش��ورا توسط 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و كارگروهی از متخصصین حوزه 
و دانش��گاه و صاحب نظران امور فرهنگی ب��رای این منظور نیز 
در این جلسه مقرر ش��د.مدیر كل بنیاد ش��هید امور ایثارگران 
اس��تان اصفهان ضمن اش��اره به كارهای صورت گرفته توسط 
بنیاد ش��هید، به تمركز ۱۰ درص��د از جمعی��ت ایثارگران كل 
كش��ور در اصفهان، ۲۳۳۰۰ ش��هید، ۴۸۰۰۰ جانباز و ۳۶۰۰ 
آزاده شهر اصفهان اشاره كرد و بر لزوم مقابله با عوامل بازدارنده 
فرهنگ ایثار و ش��هادت در بین اقش��ار مختلف جامعه، تقویت 
جایگاه و تكری��م خانواده های ش��هدا و ایثارگ��ران و زنده نگاه 
 داشتن این فرهنگ به جهت تقویت امنیت و انسجام ملی تاكید

 كرد. 

بخش جنوبی خانه تاريخی بانو 
مجتهده امین مرمت شد

معاون میراث فرهنگی اصفهان گفت: بخش جنوبی خانه تاریخی 
بانو مجتهده امین توسط میراث فرهنگی استان اصفهان مرمت 
شد.ناصر طاهری در حاش��یه بازدید مدیركل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان از خانه تاریخی بانو 
مجتهده امین اظهار كرد: خانه تاریخی بانو مجتهده امین مربوط 
به اواخر دوره قاجار بوده كه به لحاظ معماری، بس��یار ارزشمند 
بوده و در ۲ طبقه بنا ش��ده اس��ت.وی افزود: كار مرمت قسمت 
جنوبی این خانه تاریخی كه به لحاظ شخصیت علمی و مذهبی 

بانو مجتهده امین نیز ارزشمند بوده، ابتدای امسال آغاز شد.
معاون می��راث فرهنگی اصفه��ان بیان كرد: ب��رای مرمت های 
اضطراری قس��مت جنوبی خانه و درهای چوب��ی و پنجره ها و 
سقف خانه، بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال تاكنون هزینه شده است.

غربالگری اوتیسم در 21 استان کشور
س��خنگوی معاون امور توانبخشی س��ازمان بهزیستی كشور از 
اجرای طرح غربا لگری اوتیسم در۲۱ استان كشور تا پایان سال 
۹۳ خبر داد وگفت : در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ هزار كودک در این 
طرح غربالگری شدند.یحیی سخنگویی معاون امور توانبخشی 
سازمان بهزیستی كش��ور گفت : متاس��فانه تعداد مبتالیان به 
اوتیس��م در سطح كش��و رو به افزایش اس��ت كه اگر مداخالت 
به موقع ب��ر روی این افراد انجام پذیرد م��ی توانند وارد مدارس 
عادی شوند.وی افزود: سازمان بهزیستی كشور برنامه آموزشی 
كشوری را در خصوص بیماری اوتیسم توسط متخصصصان  به 
مرحله اجرا در آورد تا با تش��خیص و مداخله به هنگام بتواند از 
ورود آنها به مدارس استثنایی جلوگیری كند.وی ادامه داد: در 
سال ۱۳۹۲ ، ۲۵ هزار كودک ۲ تا ۵ س��ال درطرح  غربال گری 
اوتیس��م مورد  تش��خیص و مداخله به هنگام ق��رار گرفتند كه 
امیدواریم بتوانیم این طرح را تا پایان سال ۱۳۹۳ در ۲۱ استان 

كشور اجرایی كنیم.

همتايی اعتقادی برترين اصل ازدواج 
پايدار است

اس��تاد حوزه و دانش��گاه با بیان اینكه همتایی اعتقادی برترین 
اصل ازدواج پایدار بوده، گفت: در ازدواج پایدار ۴ اصل اساس��ی 
وجود دارد كه با رعای��ت این اصول می توان ب��ه ازدواجی پایدار 
دست یافت.حجت االسالم حس��ین دهنوی در سومین جلسه از 
سلسله نشست های ازدواج آسان كه با تالش واحد زنان و خانواده 
مجموعه دانشجویی اتفاق، در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا برگزار 
شد، اظهار داشت: توجه به اصل نخست یعنی هم كفوی اعتقادی 
به این معنی بوده كه  زن و ش��وهر اعتقاد های مشترک داشته و 
افراد متدین شخصی را كه با او هم عقیده هستند به عنوان همسر 
آینده خود انتخاب كنند تا بتوان��د بدون دغدغه زندگی پایداری 

داشته باشند.

 برگزاري مراسم اربعین حسینی
 در آستان امامزادگان استان 

    معاون فرهنگي، اجتماعي اداره كل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان از برگزاری ویژه مراسمات اربعین حسینی شامل عزاداري 
و قرائت زیارتنامه امام حسین )ع( در آستان امامزادگان استان خبر 
داد.حجت االسالم حسن امیری ابراز داش��ت: در راستای اجرای 
طرح های ارسالی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، به منظور 
پیروی از سیره و منش خاندان اهل بیت )ع( و الگو گرفتن از مكتب 
حسینی مبنی بر تقابل با ظلم و بیان حقیقت حادثه عاشورا، ویژه 

برنامه اربعین حسینی )ع( در ماه صفر تدارک دیده شده است.

اجرای  طرح سراسری مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی

 در ح�ال حاض�ر 1۵0 دوربین 
در سطح ش�هر اصفهان نصب 
شده است و اين در حالی است 
که نیاز اس�ت در س�طح شهر 
اصفه�ان ۵00 دوربی�ن نصب 

شود

گروه 
جامعه 

س : شهرام مرندی
عک



يادداشت

انتخاب صادر کننده نمونه جوان 
براى نخستین بار در کشور

رییس کمیته جوانان اتاق بازرگانى اصفهان گفت: صادر کننده 
نمونه جوان با پیشنهاد و پیگیرى کمیته جوانان اتاق بازرگانى 

اصفهان براى نخستین بار در کشور انتخاب شد.
 امیر کشانى با تشریح چگونگى انتخاب صادرکنندگن نمونه 
جوان با پیگیرى هاى این کمیته توسط سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اظهار کرد: کمیته جوانان که از سال ١٣٩٢ فعالیت 
خود را آغاز کرده و با شناس��ایى همه بازرگانان جوان استان، 
تالش خود را به حمایت از جوانان در امور اقتصادى معطوف 

کرده است.
وى اف��زود: مقایس��ه جوانان ب��ا صادرکنندگان باس��ابقه در 
سال هاى گذشته، دلیل پیشنهاد کمیته جوانان براى بررسى 
و انتخاب جداگانه جوانان صادرکننده براى نخس��تین بار در 

کشور به شمار مى رفت.
وى خاطرنشان کرد: از آقایان جمالى، اسماعیلیان و ذره بینى 
به عنوان نخس��تین جوان��ان منتخب بودن��د و جوانان عضو 
کمیته جوانان در جلسات مداوم به از تجربیات پیشکسوتان 

عرصه هاى صنعت، معدن و تجارت بهره مند مى شوند.

 تولید برق در ايستگاه تقلیل 
فشار گاز اصفهان

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گف��ت: تفاهمنامه 
همکارى ما بین شرکت گاز اس��تان اصفهان و هواپیماسازى 
ایران)هسا( به منظور ساخت و نصب توربین انبساطى تولید 

برق در سه ایستگاه تقلیل فشار گاز منعقد شده است.
 سعید مومنى مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ومحمد 
س��یرتى مدیر عامل هسا به منظور گس��ترش همکارى هاى 
متقابل و توس��عه فعالیت هاى علمى، پژوهشى و فناورى این 

تفاهمنامه را امضاء کردند.
مومنى اظهار کرد: به موجب ای��ن تفاهمنامه امتیاز احداث، 
نصب و بهره بردارى از توربین هاى انبساطى در سه ایستگاه 
تقلیل فشار )CGS( ش��رکت گاز جهت تولید برق و فروش 
آن به وزارت نیرو یا هر س��ازمان دیگر به شرکت هسا و اگذار 

شده است.
وى گفت: با استفاده از توربین هاى انبساطى در ایستگاه هاى 
تقلیل فش��ار مى توان انرژى که در فرایند تقلیل بال استفاده 
هدر مى رود را به میزان زی��ادى بهره بردارى و به جریان برق 

تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: این طرح اولین بار 
در کشور در استان اصفهان اجرایى مى شود و در فاز نخست 

مى توان از هر توربین 7تا 8 مگاوات برق تولید کرد.

افزايش نرخ دالر طال را گران کرد
  نایب رییس اتحادیه طال و جواهر کش��ور در خصوص اینکه 
مردم طال خریدارى کنند یا منتظر بمانند، گفت: طال ذخایر 
محدودى دارد و طى سال هاى گذشته شاهد نوسانات قیمت 
آن بودیم اما به طور کلى خرید طال براى م��ا ضرر ندارد و در 
درازمدت تاثیر گذار و س��ودآور است.هوش��نگ شیشه بران 
پیرامون موضوع نوسانات ش��دید حاکم بر بازار طال در سطح 
جهان و کشور، بیان داشت: نظرات گوناگون آنالیزهاى مختلف 
دنیا از جمله بلومبرگ و س��ایر مراجع اقتصادى در خصوص 
نوسانات حاکم بر بازار طال حاکى از آن است که ارزش جهانى 
دالر در حال حاضر تاثیر شدیدى بر قیمت طال داشته است. 
وى با تاکی��د بر اینکه رکود ب��ازار طال تنها منحص��ر به ایران 
نیست و در سطح دنیا ایجاد شده است، تصریح کرد: در حال 
حاضر سرمایه ها به سمت جوانب دیگرى مى رود و بازار ایران 

از این موضوع مستثنا نیست. 
شیش��ه بران با تاکید ب��ر اینکه م��ردم طال را براى س��رمایه 
گذارى بیش��تر خری��د مى کنن��د، تصری��ح کرد: ب��ه دلیل 
 بالتکلیف��ى در س��طح جه��ان، تبع��ات آن اکنون ب��ه ایران

 رسیده است. 

امسال سالی طاليی براى کشاورزان 
رییس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد کشاورزى 
با اش��اره ب��ه تخصیص س��ه خ��ط اعتب��ارى براى توس��عه 
مکانیزاس��یون ، از س��ال ٩٣ به عنوان دوره طالیى س��رمایه 
گذارى در زمینه توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزى است.

کامبیز عباس��ى در مراسم افتتاحیه س��یزدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ى صنعت کش��اورزى، مکانیزاس��یون و تجهیزات 
آبیارى اصفهان )اگرومک ٢0١4( با اش��اره ب��ه این که پس 
از تش��کیل دولت تدبیر و امید و از نیمه دوم س��ال گذش��ته 
وضعیت بهینه س��ازى مکانیزاس��یون صنعت کش��اورزى رو 
به بهبود بوده اس��ت، افزود: در خ��ط اول اعتبارى مبلغ 750 
میلیارد تومان و در خ��ط دوم مبلغ 800 میلی��ارد تومان به 
توسعه مکانیزاسیون اختصاص یافته که سهم شهرستان هاى 
 استان اصفهان به طور متوسط ١0 تا 50 میلیارد تومان بوده

 است.  وى با اعالم این که بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذارى در بخش ماش��ین آالت کش��اورزى ص��ورت گرفته 
اس��ت، بیان داش��ت: در خط اعتب��ارى س��وم ٩00 میلیارد 
تومان بودجه ب��ه منظور توس��عه مکانیزاس��یون اختصاص 
 یافته که در میان اس��تان هاى مختلف کش��ور توزیع خواهد

 شد.رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزى 
حرکت به س��مت مکانیزاس��یون با هدف تولید پایدار را مهم 
ترین اهداف ای��ن بخش عنوان ک��رد و افزود: براى توس��عه 
کمى و کیف��ى و تولید محص��والت رقابتى باید ب��ا انطباق با 
شرایط و فناورى هاى نوین بتوانیم از محیط زیست به شکلى 
مطلوب استفاده برده و تولید را پایدار کنیم.همچنین رسول 
محققیقان مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه هاى بین المللى 
اس��تان اصفهان در مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه گفت: 
درش��رایط کنونى ایجاد فرهنگ اصالح مص��رف در صنعت 
کشاورى با توجه به خشکس��الى هاى کشور اهمیت دارد.وى 
با بیان اینکه هماهنگى هاى الزم ب��راى بازدید یک هزار نفر 
بازدیدکننده تخصصى از این نمایش��گاه به عمل آمده است 
 ،افزود: ف��ردا حدود 400 نف��ر از کارشناس��ان ،متخصصان و

 بخش هاى مختلف صنعت کشاورزى از نمایشگاه بازدید مى 
کنند.این نمایش��گاه تا ١4 آذردر محل دائمى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان دایر است.

پول بدهید خودروى چینی 
بدون پالک بخريد!

 تب تند خرید خودروهاى چینى و مشکالت پیش روى 
خریداران این خودروها از جمله مهمترین چالش هایى 

است که این روزها بازار خودرو با آن روبه  رو است.
شرایط ویژه اى چون خرید با اقساط بلند مدت، تحویل 
به موقع، خدمات پس از فروش و ... مى  تواند هر کسى 
را براى رفتن به سمت خرید این خودروها وسوسه کند 
اما س��وال اینجاست که ش��رکت هاى وارد  کننده این 

خودروها تا چه حد به تعهدات خود پایبند هستند؟
مدتى اس��ت که خریداران خودروهاى چینى هر روز 
به نمایندگى محل ثبت  نام خ��ود مراجعه مى کنند تا 
پیگیر انجام مراحل پالک گذارى خودرو خود شوند اما 
هربار بدون اینکه پاسخ قانع  کننده اى دریافت کنند، 

نا امید بر مى گردند. 
تعداد خودروهاى فروخته شده بدون پالک تنها در یک 
نمایندگى فروش خودروهاى ام جى و جیلى در استان 
١50 دستگاه است. چندتن از مشتریان این نمایندگى  
ضمن اظه��ار نارضایت��ى از تاخیر در پ��الک گذارى 
خودرو خود از وعده هاى داده شده از سوى مسئوالن 
مربوطه به شدت انتقاد داشتند و مى گفتند اگر از ابتدا 
از بروز چنین مشکالتى اطالع داشتند هرگز اقدام به 
خرید این خودروها نمى کردند.رییس این نمایندگى  
مشکالت موجود بر س��ر راه پالک گذارى خودروهاى 
چینى وارداتى را تغیی��ر در نحوه اج��راى تبصره ١٣ 
قانون بودج��ه مى داند و مى گوید: در گذش��ته دولت 
بر اساس میزان مصرف س��وخت خودروهاى وارداتى، 
شرکت هاى وارد کننده را ملزم به پرداخت مبلغى در 
ازاى خرید خودروهاى اس��قاطى مى نمود اما چندى 
پیش دولت تصمیم گرفت تا به جاى دریافت پول نقد 
از ش��رکت هاى واردکننده، خود آنها را مسئول خرید 
خودروهاى فرسوده کند که این مساله افزایش قیمت 
خودروهاى اسقاطى را در پى داشت و شرکت هاى وارد 
کننده را دچار زیان فراوانى کرد و نهایتا مشکالتى را در 
روند پالک گذارى خودروهاى چینى ب��ه وجود آورد.

نکته جالب در این خصوص این است که شرکت هاى 
وارد کنن��ده خودروه��اى چین��ى با وج��ود اطالع از 
مش��کالت پالک گذارى و بدون توجه ب��ه نارضایتى 
مردم از عدم دریافت به موق��ع خودروهاى خریدارى 
 ش��ده همچنان در حال پیش فروش محصوالت خود 

هستند.

اخبار کوتاه

يادداشت

4
پایان اختالف ایران و چین

معاون وزیر نفت با اش��اره به بازگش��ایى رس��مى اولین خط اعتبارى چینى در صنعت 
پتروشیمى ایران، اعالم کرد: فاینانس 4 طرح پتروش��یمى دیگر هم به زودى بازگشایى 
مى شود.عباس شعرى مقدم ، گفت: ارزش فاینانس این پنج طرح پتروشیمى حدود دو 
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 مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با تاکید بر اینکه 
در تالش��یم طبق وعده وزیر نیرو تونل س��وم کوهرنگ در 
بهمن ماه به طور موقت به بهره بردارى برسد، گفت: جارى 
بودن آب در زاینده رود هنوز مش��خص نیست با این وجود 
سعى بر خشک نشدن رودخانه داریم اما به طور قطع جریان 

آب به این شکل نخواهد بود.
استاندار اصفهان در نشست خبرى خود در اول آذر ماه اعالم 
کرده بود بعد از ١5 آذر ماه فش��ار آب زاینده رود کاهش و 
به ٢0 تا ٢5درصد وضع موجود مي رسد، با این وجود سد 
زاینده رود س��اعت ١٢ ش��ب دهم آذر ماه و 5 روز زودتر از 

آنچه مقام ارشد استان اعالم کرده بود بسته شد. 
در ای��ن خص��وص مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه اى 
اصفه��ان ، اظه��ار داش��ت: برنام��ه توزی��ع آب از س��وى 
 وزارت نیرو ابالغ مى ش��ود اما برخى مس��ایل بس��تگى به 
پیش بینى ها دارد و آنچه اتفاق افتاده طى تصمیمى بود که 
شرکت آب منطقه اى در جلس��اتى با نماینده کشاورزان و 

نمایندگان استاندارى اصفهان اتخاذ کرده است. 
مس��عود میرمحمدصادقى با بیان اینکه تصمیم گیرى که 
در خصوص زمان بستن س��د زاینده رود گرفته شد تقریبا 
همان گفته استاندار اصفهان بوده و چیزى متفاوت نیست، 
افزود: طبق گفته اس��تاندار قرار بود آب براى کشاورزان تا 

١5 آذر ماه جارى باش��د موضوعى که اکن��ون وجود دارد. 
وى تصریح کرد: آب زمانى که از سد زاینده رود بسته شود 
باقى ماندن اثراتش در شهر و براى کشاورزان درست همان 
تاریخ اعالم شده از سوى استاندار است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه اى اصفهان تاکی��د کرد: این تصمیمات با توجه 
به بارش ها و میزان آب کنون��ى و همچنین میزان آبى که 
قرار اس��ت در بهار داده شود اتخاذ شده اس��ت. وى افزود: 
منتها برنام��ه اى که وزارت نیرو مى ده��د خط قرمزهایى 
دارد و ش��رکت آب منطقه اى س��عى در رعایت آنها دارد و 
طبق آن برنامه پیش مى رود. میرمحمدصادقى به تشکیل 
کمیته اى 5 نفره در فرماندارى اصفهان اش��اره کرد و بیان 
 داش��ت: در این کمیته در خصوص زمان بس��ته شدن سد

 زاین��ده رود تصمیم گی��رى ش��د. وى با تاکید ب��ر اینکه 
خروجى س��د زاین��ده رود اکن��ون ح��دود 40 مترمکعب 
 بر ثانی��ه اس��ت، بیان داش��ت: در زمان بازگش��ایى س��د

 زاینده رود خروجى سد به 80 متر مکعب بر ثانیه افزایش 
یافت که این اواخر به ح��دود 70 تا ۶5 میلیون متر مکعب 

بر ثانیه رسیده بود. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه اى اصفه��ان تصریح کرد: 

میزان خروجى آب تابع میزان بارش ها است. 
وى در خصوص ذخیره س��د زاین��ده رود، اظهار داش��ت: 

ذخیره سد زاینده رود حدود ٢50 میلیون متر مکعب است 
همچنین پیش از بازگش��ایى آب براى آبیارى پاییزه شرق 
اصفهان، ذخیره سد کمتر از یک سوم و حدود 400 میلیون 

مترمکعب بود. 
میرمحمدصادق��ى ب��ا بیان اینکه برنامه بازگش��ایى س��د 
زاینده رود و م��دت زمان آن براس��اس پی��ش بینى هاى 
هواشناسى و تجریبات همکاران در وزارت نیرو تدوین شده 
 اس��ت، گفت: تصمیماتى که براى بس��تن و بازگشایى سد 

زاین��ده رود و همچنی��ن 
می��زان آب ره��ا ش��ده 
گرفته مى ش��ود براساس 
می��زان آب موجود اس��ت. 
وى در پاس��خ به این سوال 
 ک��ه آی��ا آب در زاینده رود
  مى ماند یا رودخانه خشک

 م��ى ش��ود، گف��ت: ای��ن 
موض��وع هنوز مش��خص 
نیس��ت و س��عى ب��ر این 
داریم که رودخانه خش��ک 
نش��ود اما به ط��ور قطع به 
 این ش��کل و جریان آب در 

زاینده رود نخواهد بود. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب 
اصفه��ان  اى  منطق��ه 

تصریح کرد: در تالش��یم با کمک کش��اورزان، استاندارى 
 و ش��هردارى اصفه��ان آب در س��طح زاین��ده رود جارى

 باشد. 
وى در خص��وص اینک��ه آیا ت��ا اس��فند م��اه آب تحویل 
کشاورزان غرب و ش��مال اصفهان داده مى ش��ود یا خیر، 
گفت: س��د زاینده رود کامال بس��ته مى ش��ود و هیچ کس 
آبى تحوی��ل نخواهد گرف��ت. میرمحمدصادق��ى تصریح 
کرد: اگر قرار باش��د آب در زاینده رود جارى باش��د طبق 
 عدد مش��خص ش��ده از س��وى وزارت نیرو، آب رهاسازى 
مى شود اما میزان دقیق آن تابع بارش ها و نفوذ پذیرى آب 
در زمین دارد.وى در خصوص اینکه طبق وعده وزارت نیرو 
آیا بهمن ماه تونل سوم کوهرنگ به بهره بردارى مى رسد یا 
خیر، گفت: تونل سوم کوهرنگ به طور موقت بهره بردارى 
مى رسد اما در تالش��یم طبق وعده وزیر نیرو در بهمن ماه 

این اتفاق محقق شود. 

جارى ماندن آب در زاينده رود هنوز مشخص نیست

دريچه سد زاينده رود ۵ روز زودتر از موعد مقرر بسته شد

بهره برداری موقت از تونل سوم کوهرنگ در بهمن ماه

اگر قرار باشد آب 
در زاينده رود 

جارى باشد آب 
 رهاسازى 

می شود اما میزان 
دقیق آن تابع 

بارش ها و نفوذ 
پذيرى آب در 

زمین دارد

صنايع استان بايد 
جان بگیرد

خاموشی نیمی از 
سیم کارت هاى کشور

رییس انجمن برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: باید توجه داشت وضعیت صنایع استان نسبت به چند 
ماه پیش بهبود پیدا کرده اما گام هاى زیادى باید برداریم تا به جایگاه 
مورد نظر در س��طح استان دست یابیم.محسن پورس��عید با اشاره به 
فعالیت هاى انجام شده در انجمن برق و الکترونیک اظهار کرد: در زمینه 
برق و الکترونیک نسبت به اس��تان هاى دیگر از وضعیت مطلوب ترى 
برخوردار هستیم.وى افزود: این انجمن بیش از ١0 سال است به فعالیت 
در سطح استان مى پردازد و بیش از 450 عضو فعال دارد.رییس انجمن 
برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان یادآور 
شد: متاسفانه تحریمى را پشت سر گذاشتیم که وابستگى بدى را ایجاد 
کرد، این وابستگى زمینه را براى واردات محصوالت نامرغوب و تحمیلى 

چینى ایجاد کرد و سبب ورشکستگى صنعت شد.

تا پایان بهار امسال بیش از ١٢٢ میلیون س��یم کارت واگذار شده اما از این 
میان تنها ۶5 میلیون سیم کارت فعال است.آمارهاى رسمى گویاى آن است 
که تا پایان خرداد ماه س��ال جارى حدود ١٢٢ میلیون و ١٩۶ هزار و ٩١7 
سیم کارت از س��وى اپراتورهاى مختلف تلفن همراه واگذار شده و ضریب 
نفوذ سیم کارت هاى واگذار شده به ١5۶.٩5 درصد رسیده است که این آمار 
نسبت به سال قبل ١.8 درصد رشد داشته است.با این وجود بخش مهمى از 
سیم کارت هاى واگذار شده در حال حاضر غیرفعال هستند و از میان آنها تنها 
۶5 میلیون و ٢08 هزار و ٩٣4 سیم کارت فعال قرار گرفته است.به عبارت 
دیگر ضریب نفوذ سیم کارت هاى فعال در بازار حدود 8٣.7۶ درصد است 
که این رقم نسبت به سال گذشته حدود یک درصد رشد داشته است.دراین 
حالت اپراتورهاى داخلى باید امکانات و خدمات بیشتر و با کیفیت ترى را به 

مردم براى حصول رضایت شان اراى ه کنند.

در حالى که حداقل حقوق کارمندان دولت در س��ال 
جارى 400هزار و حداکثر ٢.8 میلیون تومان تعیین 
ش��ده اس��ت با تصویب افزایش ١7 درصدى، حداقل 
حقوق کارمندان در س��ال آینده به 4۶8 هزار تومان 
خواهد رسید.هفته آینده موعد قانونى دولت یازدهم 
براى ارایه دومین الیحه بودجه خود به مجلس به پایان 
مى رس��د رییس جمهور اعالم کرده است که الیحه 
بودجه سال ٩4 کل کش��ور در موعد مقرر به مجلس 
ش��وراى اس��المى ارایه خواهد ش��د.این در شرایطى 
اس��ت گمانه زنى ها درباره بخش هاى مختلف الیحه 
بودجه ای��ن روزها به اوج خود رس��یده و اعداد و ارقام 
مختلفى درباره بخش ه��اى مختلف الیحه همچون، 
قیمت نفت، دالر، درآمدهاى مالیاتى و همچنین میزان 
 افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.اما یکى از 
مهم ترین بخش هاى الیحه بودجه س��ال آینده کل 
کش��ور موضوع افزای��ش حقوق کارمندان اس��ت که 
غالمرضا کاتب سخنگوى کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات 
زیادى درباره افزایش حقوق کارکن��ان دولت مطرح 
شده اس��ت اما دولت بنا دارد در س��ال آینده حقوق 

کارکنان دولت را به میزان ١7 درصد افزایش دهد.

نمایندگان با واگذارى دایم واحدهاى مس��کن مهر به 
صورت دایمى به مالکان آنها موافقت کردند.

در ادامه بررس��ى طرح الحاق موادى به قانون تنظیم 
بخش��ى از مقررات مالى دولت با ماده الحاقى ٣۶ این 
طرح  موافقت کردند که براساس آن پروژه هاى مسکن 
مهر به صورت دایمى به مالکان واگذار مى شود و ١00 
درصد درآمده��اى آن از طریق خزانه ب��ه وزارت راه و 
شهرس��ازى اختصاص مى یابد.در جریان بررسى این 
ماده الحاقى محمدرضا پورابراهیم��ى و احمد توکلى 
اخطار قانون اساسى را براساس اصل 5٢ مطرح کردند 
مبنى بر اینکه درآمدهاى حاصله دولت براى اختصاص 
نخست باید به خزانه واریز ش��ود و بعد از آن از طریق 
بودجه هاى سالیانه به وزراتخانه ها اختصاص یابد، ولى 
براساس ماده مذکور درآمدهاى حاصله از فروش اراضى 
مسکن مهر به مالکان به صورت مس��تقیم به حساب 

وزارت راه و شهرسازى واریز مى شود.
همچنین با راى گذاشتن  اخطار این نمایندگان از سوى 
رییس مجلس با اضافه کردن عبارت »از طریق بودجه 
سنواتى« در این ماده با ١50 رأى موافق، 8 رأى مخالف 
و ١٢ رأى ممتنع از مجم��وع ٢١١ نماینده حاضر در 

صحن موافقت کردند.

آیین تکریم و معارفه مدیر شعب استان اصفهان با حضور 
عیس��ى کاظم نژاد عضو محترم هیئت مدیره بانک سپه، 
شکربیگى مش��اور مدیرعامل و مدیرکل امور حراست و 
جمعى از روساى شعب و کارکنان بانک سپه در اصفهان 
برگزار ش��د. عضو هیات مدیره بانک سپه در سخنانى در 
این مراسم با اش��اره به ارایه خدمات بانکى و تسهیالت به 
فعاالن اقتصادى توس��ط این بانک گفت: با برنامه ریزى 
هاى صورت گرفته، بانک سپه همچون گذشته به عنوان 
بازوى اقتصادى دولت در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید 
وظیفه خود را به نحو مطلوب انج��ام مى دهد.وى ضمن 
مثبت ارزیابى کردن عملکرد بانک سپه در استان اصفهان 
گفت: با همکارى و همراهى مدیران و کارکنان شعب بانک 
سپه در سراسر کش��ور امروز شاهد رونق و توسعه بیش از 
پیش در تمام زمینه ها هستیم.در ادامه این مراسم ، مشاور 
مدیرعامل و مدیر کل امور حراست بانک سپه در سخنانى 
با بیان این مطلب که کارکنان بانک سپه در زمره سالمترین 
کارکنان سیستم ادارى هس��تند، ابراز امیدوارى کرد: در 
سالى که مزین به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مدیریت 
جهادى است، بتوانیم با مدیریت آقاى باقرى و اراده و عزم 
اس��توار کارکنان منطقه اصفهان برگ زری��ن دیگرى بر 

افتخارات بانک سپه بیافزاییم. 

 ش��هردار اصفه��ان از امضاي تفاه��م نام��ه اي براي
 راه اندازي نیروگاه خورشیدي و سیستم فتوولتائیک 
در این کالنش��هر خبرداد و اعالم کرد: قرار اس��ت 50 
درصد از س��رمایه گذاري این نیروگاه را وزارت خانه و 
50 درصد دیگر شهرداري تقبل کند.سقاییان نژاد در 
دومین همایش انرژي شهر با موضوع پتانسیل توسعه 
انرژي هاي تجدیدپذیر گفت: پیام عاشورا پیام رشد بود 
و به معناي حراست از سرمایه هاي خود است یعني این 
که از نعمت هاي الهي حفظ و حراست کنیم که یکي 
از نعمت ها طبیعت است. وي با بیان این که طبیعت 
آغشته در تکامل هستي و انسان هاست افزود: یکي از 
چالش هاي قرن حاضر مشکالت زیست محیطي است 
به طوري که حساسیت ها به قدري است که جلسات 
مشترکي في مابین آمریکا و چین برگزار شده است؛ 
چرا که این دو کشور بیشترین آلودگي را در کره زمین 
ایجاد مي کنند. شهردار اصفهان با تاکید بر این که باید 
در کشورها اجبارهایي ایجاد شود که به سمت انرژي 
پاک و تجدید پذیر حرکت کنند خاطر نشان کرد: در 
سال ٢0١٢ استفاده از سوخت هاي فسیلي 8١ درصد 
بوده و تنها ٩ درصد از منابع از انرژي هاي تجدید پذیر 

استفاده شده است. 

مسکن بانککارمندان انرژی پاک

 دولت خواهان افزايش
 17 درصدى حقوق ها

مسکن مهر به مالکان 
واگذار می شود

 اصفهان به سمت انرژى هاى
 پاک حرکت می کند

 سیزدهمین مدير شعب
 بانک سپه استان انتخاب شد
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یادداشت هفت مرمت ‘ بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره سویف لندن شد
انیمیشن کوتاه ‘ مرمت ‘ به کارگردانی محمد حدادی پوراثر تولیدی حوزه هنری استان 

اصفهان بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره فیلم سویف لندن 2014 شد.
 انیمیشن کوتاه مرمت در سومین جشنواره بین المللی فیلم سویف به نمایش درآمد و 

توانست جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بخش بزرگسال این جشنواره را از آن خود کند.

5
شبکه های دیجیتالی تلویزیون ظرف 

۶ سال تکمیل می شوند
مجلس دولت را مکلف کرد برای گس��ترش، تکمیل و پوشش 
کامل دیجیتالی ش��بکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان 
صدا و سیما در مدت زمان ۶ ساله، نسبت به پیش بینی اعتبار 

الزم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی  دیروز و در 
ادامه رس��یدگی به طرح دایمی شدن احکام لوایح بودجه های 
س��نواتی، ماده الحاقی 44 را پس از بحث و بررسی به تصویب 
رساندند.مجلس، دولت را مکلف کرد برای گسترش، تکمیل 
و پوش��ش کام��ل دیجیتالی ش��بکه های تلویزیونی کش��ور 
توسط س��ازمان صدا و س��یما در مدت زمان ۶ س��اله، نسبت 
 به پیش بین��ی اعتب��ار الزم در قوانین بودجه س��نواتی اقدام

 کند.

 »همه چیز آنجاست«  از شنبه 
روی آنتن شبکه 3 می رود 

مجموع��ه تلویزیونی »همه چیز آنجاس��ت« ب��ه کارگردانی 
شهرام شاه حسینی از روز شنبه)1۵ آذرماه (روانه آنتن شبکه 

سه می شود.
س��ریال تلویزیونی »همه چیز آنجاس��ت« در ۵0 قسمت 40 
دقیقه ای کاری از گروه فیلم و س��ریال ش��بکه س��ه سیما، به 
نویس��ندگی فیروز قش��قایی و تهیه کنندگی داود هاش��می 
است که بازیگرانی چون جمشید مش��ایخی، امین زندگانی، 
الهام حمی��دی، محمد عمرانی، مهرانه مهی��ن ترابی، حدیث 
می رامینی، حس��ین مهری، امی��ر مهدی کیا، نوش��ین زارع، 
الهه فرش��چی، ش��یرین اس��ماعیلی، مریم معصومی، مزدک 
رس��تمی، فریم��اه ارب��اب، مهس��ا موح��د، مختار س��ائقی، 
ایمان باق��ری، فرحن��از منافی ظاه��ر، حمید نی��ری، مریم 
 س��رمدی، امیر گرجی و علی گل��ی زاده در آن نقش آفرینی

 می کنند.
»همه چیز آنجاست« از ش��نبه هر شب ساعت 20:4۵ دقیقه 
روی آنتن ش��بکه س��ه قرار می گیرد و باز پخ��ش آن روز بعد 

ساعت 14:30 دقیقه خواهد بود.

 تک آهنگ جدید رضا صادقی
 برای پاشایی     

 رضا صادقی ب��ا انتش��ار کاور آهن��گ جدیدش با ن��ام »باید 
می موندی« در صفحه اینستاگرامش از پایان یافتن این تک 

آهنگ خبر داد.
ترانه این کار توسط مهرزاد امیرخانی سروده شده و آهنگسازی 
و تنظیم این تک آهنگ را علی رهبری و آرین بهاری بر عهده 

داسته اند. 
این آهنگ تقدیم ش��ده اس��ت به زنده یاد مرتضی پاش��ایي 
 خواننده ای که به تازگی بر اثر بیماری سرطان از بین ما رخت

 برگشود.
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کارگردان فیلم »تراژدی« از وضعیت عمومی س��ینمای 
ایران در این روزها ابراز رضایت کرد.

آزیتا موگویی کارگردان فیلم سینمایی »تراژدی« درباره 
این اثر که در روزهای آینده در سینماها اکران می شود، 
گفت :به نظرم شرایط فعلی س��ینما خوب است و مردم 
بیش از گذشته از سینما رفتن استقبال می کنند و در واقع 
دوباره این عادت در آنها به وجود آمده است و یک عده آن 
را به عنوان یک تفریح سالم و عده ای هم فراتر از تفریح و 

با نگاه متفاوت می نگرند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر فیلم های خوبی 
روی پرده س��ینماها ق��رار دارند گفت: فیلم س��ینمایی 

»تراژدی« قصه ملموسی دارد و برای طیف های مختلف 
جامعه ش��خصیت ها و فضاهای باورپذی��ری دارد. ضمن 
اینکه بازیگران مطرح و سرشناسی نیز در این اثر حضور 
دارند که در استقبال مخاطب از اثر موثر خواهد بود و در 
مجموع به نظر می رسد که شرایط خوبی برای اکران فیلم 
وجود دارد.این کارگردان در ادامه اف��زود: »تراژدی« به 
لحاظ مضمون و موضوع ظرفیت این را دارد که مخاطبان 
بالقوه خود را جذب کند و بقیه عواملی که در روند اکران 
موثر است ، بستگی به اقدامات ما در زمینه تبلیغات دارد 
که تا چند روز آینده و با شروع اکران همه چیز مشخص 
خواهد شد و باید منتظر بمانیم ، هر چند که تقریبا روند 

تبلیغاتی کار خوب بوده و در روزهای آتی بیلبوردها نصب 
می شود و تیزرها نیز پخش می شود و در فضای مجازی 

هم تبلیغات صورت خواهد گرفت.
موگویی که سال گذشته با فیلم »تراژدی« در جشنواره 
فیلم فجر حضور داش��ت ، درب��اره علت اینکه در س��ال 
جاری کاری را برای حضور در جش��نواره و سپس اکران 
عمومی در نظر نداش��ته اس��ت گفت: من ح��دود ۹ ماه 
بصورت خیلی فش��رده بعنوان مجری طرح درگیر فیلم 
سینمایی »حکایت عاش��قی« به تهیه کنندگی مسعود 
جعفری جوزانی و کارگردانی احمد رمضان زاده بودم که 
مجال کار دیگری را نمی داد و ای��ن فیلم اکنون آخرین 
مراحل فنی را پش��ت س��ر می گذارد و ب��رای حضور در 
جش��نواره فیلم فجر آماده خواهد شد.وی درباره شرایط 
کلی س��ینما و جش��نواره فیلم فجر این دوره ادامه داد: 
به دلیل مش��غله کاری که داش��تم ، زیاد در جریان روند 
تولید فیل��م ها نبودم ، ول��ی چند فیلم هس��ت که برای 
تماش��ای آنها مش��تاقم، اما با این وجود امیدوارم امسال 
هم جش��نواره خوبی داش��ته باش��یم ، هر چند که فکر 
می کنم حال عمومی س��ینمای کش��ور خوب اس��ت و 
 انرژی مثبت��ی در میان س��ینماگران و هنرمندان وجود

دارد.همچنین موگویی درباره اکران خصوصی »تراژدی« 
میز گفت: ما یک اکران خصوصی پیش از این داش��تیم 
و ب��ا اکران عموم��ی فیلم نیز مراس��م دیگ��ری خواهیم 
داشت که اطالعات دقیق آن بزودی در رسانه ها منتشر 
می ش��ود.»تراژدی« جایگزین فیلم »آت��ش بس 2« در 
گروه سینمایی فرهنگ می شود و داستان زندگی مردی 
به نام قاس��م را روایت می کند که برای جب��ران غرور از 
دست رفته اش تصمیم عجیبی می گیرد. مهدی هاشمی، 
بهرام رادان، حسین یاری، رویا نونهالی، پانته آ بهرام، پیام 
 دهکردی، پژمان هادوی و امید روحانی بازیگران این فیلم

 هستند.

برنامه نویس��ان دانش��گاه اصفهان به تازگی نرم افزاری را 
عرضه کرده اند که نوازندگان شش ساز را قادر می سازد از 

طریق تلفن همراه، ساز خود را کوک کنند.
پویا احمدوند یکی از اعضای تیم طراحی این نرم افزار با 
اشاره به مشکالت کوک کردن س��ازها توسط نوازندگان 
ایرانی گفت: در حال حاضر نوازندگان برای کوک کردن 
س��ازهای خود از دس��تگاهی به ن��ام »تیونر« اس��تفاده 

می کنند که یک کاالی وارداتی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در موس��یقی ایرانی فواصل 
ربع پ��رده وجود دارد که در موس��یقی بی��ن المللی این 

فواصل وجود ندارند به این دلیل از نرم افزارهای مش��ابه 
 نمی ت��وان برای ک��وک کردن س��ازهای ایرانی اس��تفاه

 کرد.
احمدون��د از تولید نرم افزاری برای ای��ن منظور خبر داد 
و اظهار کرد: ای��ن نرم افزار با عنوان »ک��وک یار« عرضه 
 شده اس��ت که برای کوک کردن س��ازهای ایرانی به کار

 م��ی رود.وی ب��ه بی��ان ویژگی ه��ای ای��ن ن��رم اف��زار 
پرداخ��ت و خاط��ر نش��ان ک��رد: ن��رم اف��زار »ک��وک 
یار« با پش��تیبانی از س��از ایرانی بر روی سیس��تم های 
اندروی��د توس��عه داده ش��ده و ب��ا اس��تفاده از آن 

 نوازن��دگان می توانن��د س��از خ��ود را براحت��ی ک��وک
 کنند.

این محقق ب��ا تاکید بر اینکه این نرم اف��زار بر روی تلفن 
همراه قابل نصب اس��ت، اضافه کرد: این نرم افزار محیط 
کامال تعاملی دارد و حتی مبتدیان نی��ز می توانند با این 
نرم افزار س��از خود را کوک کنند.احمدون��د از تایید این 
نرم افزار توسط برخی اساتید موس��یقی کشور خبر داد 
و اظهار کرد: این ن��رم افزار برای کوک کردن س��ازهای 
 تار، س��ه تار، س��نتور، کمانچ��ه، ویولن و گیت��ار کاربرد 

دارد.

»تراژدی« مخاطب جذب می کند

کوک کردن شش ساز نوازندگان ایرانی با تلفن همراه

حال عمومی سینما خوب است
سند راهبردی توسعه فرهنگ 

و هنر اصفهان   رونمایی شد
جلد اول سند راهبردی 
توس��عه فرهنگ و هنر 
استان اصفهان رونمایی 

شد.  
ای��ن س��ند در دو جلد  

تدوی��ن ش��ده اس��ت 
که جلد اول ب��ا عنوان 
درآمدی بر شناخت بس��ترها ، مولفه ها ، قوت ها ، 
کاستی ها و افق های فرهنگ و هنر استان اصفهان 
است.این کتاب شامل هفت گفتار با عناوین سپاهان 
تاریخ جوش��ش و رویش فرهنگ و هنر ، گذری بر 
ویژگی ه��ای اجتماعی ، اقتص��ادی ، جغرافیایی و 
محیطی استان ،فرهنگ وهنر ) مفاهیم ، مولفه ها 
، شاخص ها و سیاست ها(، روش مطالعه، گذری و 
نظری برشاخص های فرهنگی هنری استان ، نقاط 
قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای هنری استان 
، افق های فرهنگی فرهنگ و هنر اصفهان است.این 
سند به همت دفتر برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان و کارگروه مطالعات 
راهبردی فرهنگ و هنر استان اصفهان در زمستان 

سال 13۹2 تدوین شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان 
در این آیین گفت: برای ترسیم چش��م انداز و افق 
 آینده باید گذش��ته را به صورت عمیق شناس��ایی

 کرد.
حجت االسالم محمد قطبی افزود: اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان با همت و تالش 
جمعی از دوستان و حدود سه سال کار مستمر سند 
راهبردی توس��عه فرهنگ و هنر استان اصفهان در 
 دو جلد تدوین کرد که جلد اول این س��ند رونمایی 
می شود.وی نبودآمارها و داده های ثبتی در دست 
و همچنی��ن نبود الگوه��ای منظم برای ترس��یم و 
تعریف را از مسایل و مشکالت حوزه های پژوهشی 
در عرصه فرهنگ و هنر عنوان کرد.وی خاطر نشان 
کرد : تنها داشتن سند برای توسعه فرهنگی وهنری 
کافی نیست و امید اس��ت در الیه های عملیاتی و 
اقدامات اجرایی به نتایج خوبی دس��ت پیدا کنیم.

حجت االسالم قطبی اظهار کرد: امیدواریم تدوین 
سند راهبردی توسعه فرهنگ و هنر به عنوان یک 
نقشه راه منجر به حرکت پر شتاب و فزاینده فعالیت 
 های فرهنگ��ی و هن��ری در جهت رش��د و تعالی 
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آقای اصغر حاج بابایی به نشانی مجهول المکان  خواسته: اثبات زوجیت موقت گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم اقدس خودسیانی جق 
جقی فرزند یوسف به طرفیت خوانده آقای اصغر حاج بابایی فرزند موسی به خواسته 
اثبات رابطه زوجیت منقطع و الزام خوانده بر ثبت آن بدین شرح که خواهان اظهار داشته 
در سال 83 در دفترخانه شماره 52 اصفهان به عقد ازدواج موقت خوانده درآمده ام و 
مهریه من مقدار 100 سکه بهارآزادی بوده درخواست اثبات زوجیت با خوانده از سال 
83 را دارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه 
تنظیمی مورخ 93/6/15 این دادگاه – شهادت شهود – قرائن و شواهد موجود و با عنایت 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شرکت ننموده 
به  و هیچ دفاعی به عمل نیاورده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً 
مواد 31و33 قانون ثبت احوال و ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/12/1 و 
مواد 1315و1317 قانون مدنی حکم به اثبات زوجیت خواهان به صورت منقطع به مدت 
99 سال از تاریخ 83/12/20 با مهریه یکصد سکه صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
می باشد.م الف:23641  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  مدت  همین 

توکلی رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

9/321 شماره دادنامه: 9309970352301378 شماره پرونده: 9309980352300384 
نشانی  به  پردنجانی  اکبری  نرگس  خانم  خواهان:   930447 شعبه:  بایگانی  شماره 
قهجاورستان – بلوار غدیر – کوی کتابخانه – ک غدیر9- پ69 خوانده: آقای سیلمان 
دادگاه:  رای  رشد  حکم  صدور  درخواست  خواسته:  مجهول المکان   نشانی  به  اکبری 
به  سلیمان  فرزند  پردنجانی  اکبری  نرگس  دوشیزه  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
طرفیت پدرش سلیمان اکبری پردنجانی فرزند ناصر به خواسته صدور حکم رشد نظر 
به اینکه خواهان متولد 1376/9/18 بوده و اختیار انجام شده از وی در دادگاه حکایت 
از رشد عقلی و فکری وی و قدرت دخالت وی را در امور مالی اش می نماید پدرش نیز 
علیرغم دعوت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حاضر نگردیده و دفاعی 
نسبت به درخواست فرزندش معمول نداشته است علی هذا دادگاه درخواست خواهان 
را قابل پذیرش دانسته مستنداً به مواد 1208و1210 قانون مدنی حکم به رشید بودن 
خواهان صادر و به وی اجازه می دهد راسا در امور مالی و قانونی خویش دخالت 
و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین 
استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  سپس  و  شعبه 
اصفهان می باشد.م الف:23643 اعلمی رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(

شهرستان اصفهان

اجراییه
9/322 شماره اجراییه: 9310420352500145 شماره پرونده: 9209980352501889 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 922029 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  عباسعلی صداقت  علیه  مربوطه 9309970352500884 محکوم  دادنامه  شماره 
قلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد هزار و دویست و 
شصت و دو ریال و نیم وجه نقد و چهارده قطعه سکه بهارآزادی و هزینه یک سفر عمره 
مفرده بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و چهارصد 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان راحله هادی فرزند عبدا... به نشانی اصفهان – حجتیه 
دوم- ک فریدون – پ157 و خواهان مکلف است زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه 
حج  سازمان  از  استعالم  با  روز  نرخ  به  که  را  مفرده  عمره  سفر  هزینه   – دادرسی 
مبلغ 2550000 ریال می باشد  بپردازد ضمنًا حق االجرا  و زیارت محاسبه خواهد شد 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   25 شعبه  نمائید.م الف:23644  توجه   1377  10آبان 

                                                    ابالغ رای 
9/323 شماره دادنامه: 9309970351001137 شماره پرونده: 9309980351000204 
شماره بایگانی شعبه: 930230 خواهان: آقای سعید ساکی با وکالت خانم طلوع صفایی 
 – قصر  چهارراه  به  نرسیده   – آبادی  شمس  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  بروجنی 
نشانی  به  سیدانی  مزروعی  رسول  آقای  خوانده:  واحد110  طبقه2-   – رازی  مجتمع 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
به  مزروعی  به طرفیت رسول  طلوع صفائی  وکالت  با  دعوای سعید ساکی  خصوص 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال معادل پانزده میلیون و پانصد 
هزار تومان به انضمام مطلق خسارات دادرسی دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
ارائه شده از جانب خواهان که داللت بر اشتغال ذمه  و رونوشت مصدق سند عادی 
بطالن دعوی خواهان  دلیلی جهت  از جانب خوانده  اینکه  به  عنایت  با  و  دارد  خوانده 
ماده 219  به  و مستنداً  دانسته  به صحت  مقرون  را  ادعای خواهان  است  نشده  ارائه 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و  مدنی  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ فوق به همراه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه آن از زمان 
تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه 
قانونی و هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی 
آن ظرف 20 روز  از  دادگاه و پس  نزد همین  در  اعتراض  قابل  مهلت 20 روز  ظرف 
است.م الف:23646  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  نزد  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

میرحسینی دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ

9/324 شماره ابالغنامه: 9310100351203983 شماره پرونده: 9309980351200089 
شماره بایگانی شعبه: 930091 ابالغ شونده حقیقی: احمدرضا احمدی نشانی خ رباط 
اول – جنب بانک صادرات – ک الله- پ3- مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/12/06 
نیکبخت- شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   10:30 ساعت:  چهارشنبه 

در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
خصوص دعوی مجتبی باسوء به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید.م الف:23548 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/325 شماره ابالغیه: 9310100353304626 شماره پرونده: 9309980365100500 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930939 شعبه:  بایگانی  شماره 
در  کیفرخواست  موجب  به  عباس  فرزند  رجب  داعی  احمد  آقای  شکایت  خصوص 

پرونده کالسه 9309980365100500 برای جهانگیر عمرانی فرزند محمدشفیع به اتهام 
کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   1393/12/09 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:23529 

شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/326 شماره ابالغیه: 9310100353304627 شماره پرونده: 9309980359500794 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930942 شعبه:  بایگانی  شماره 
خصوص شکایت آقای بابک عابدینی به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 
از  مال  اتهام تحصیل  به  فرزند محمود  آهنگرزاده  میالد  برای   9309980359500794
طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/12/09 ساعت 10:30 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
 به عمل خواهد آمد.م الف:23530 شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

                                                       ابالغ 
9/327 شماره ابالغنامه: 9310100351203733 شماره پرونده: 9309980351200099 
شماره بایگانی شعبه: 930101 ابالغ شونده حقیقی: غالمرضا توکلی نشانی بیمارستان 
محل   12 ساعت:  شنبه   1393/11/11 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  اصفهان  الزهرا 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
به  باسوء  مجتبی  دعوی  در خصوص  علت حضور:  اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:23551 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/328 شماره ابالغنامه: 9310100351204265 شماره پرونده: 9309980351200215 
خ  مشهد-  نشانی  عابدی  بهروز  حقیقی:  ابالغ شونده   930219 بایگانی شعبه:  شماره 
دانش 1- نبش میالن اول - مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/12/18 دوشنبه ساعت: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری  10:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
مجید  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل 
این شعبه حاضر  در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  طرفیت شما  به  سروستانی 

شوید.م الف23555 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/329 شماره ابالغنامه: 9310100351203929 شماره پرونده: 9309980351200513 
شماره بایگانی شعبه: 930526 ابالغ شونده حقیقی: سید محسن ابراهیمی نشانی میدان 
تاریخ  پ56- مجهول المکان   – بن شهید رسول ا...   – کوی ویس   – مولوی  خ   – قدس 
باال-خ  اصفهان-خ چهارباغ  حضور: 1393/11/11 شنبه ساعت: 10:00 محل حضور: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت  شهید 
حضور: در خصوص دعوی مرضیه زینالی طرقی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:23590 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/330 شماره ابالغنامه: 9310100351203348 شماره پرونده: 9209980351201395 
شماره بایگانی شعبه: 921437 ابالغ شونده حقیقی: محمدحسین لقائی نشانی خ سروش 
ساعت:  یکشنبه   1394/01/23 تاریخ حضور:  مجهول المکان   - سپاهان  فرش شرق   –
نیکبخت-ساختمان دادگستری  10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی غالمرضا 
احمدی فارسانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:23599 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

9/331 شماره ابالغنامه: 9310100351203909و9310100351203905 شماره پرونده: 
9309980351200731 شماره بایگانی شعبه: 930751 ابالغ شونده حقیقی: 1- مهدی – 
احمد – مرتضی – جواد – بتول – خدیجه همگی رستمیان 2- صفر صدری ایرانی فرزند 

مسعود همگی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/02/16 چهارشنبه ساعت: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری  10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
مهدی  دعوی  در خصوص  علت حضور:  اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321  استان  کل 
رستمیان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

م الف:23601 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

9310100351202257و9310100351202255و9310100 ابالغنامه:  شماره   9/332
شماره   9309980351200506 پرونده:  شماره  351202256و9310100351202254 
اتوبان  نشانی  شهریاری  ناصر   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ   930518 شعبه:   بایگانی 
اتوبان  نشانی  محمودی  محسن   -2 واحد4،  –بلوک4-  سازمانی  منازل   – آهن   ذوب 
ذوب آهن – منازل سازمانی – بلوک6- واحد2، 3- حسنعلی اعرابی نشانی ک مطلبی 
– بن بست عدالت – منزل سوم – سمت راست، 4- حسن عمادی نشانی بلوار کشاورز 
– خ وحید – کوی نسترن – پ17 تاریخ حضور: 1393/11/08 چهارشنبه ساعت: 11:00 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
اقتصاد  اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی بانک مهر 
به مدیریت آقای حمید نوری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید.ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.

م الف:23603 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/333 شماره درخواست:9310460354500042 شماره پرونده: 9209980365600146 
شماره بایگانی شعبه: 931136 نظر به اینکه آقای حمید جهانگیری فرزند علی شکایتی 
علیه آقایان آرمان حیدری فرزند امیدوار و ناصر اسدپور فرزند خدایار مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد صدمه بدنی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 931136 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
93/11/5 ساعت 9 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهمین مجهول المکان  می باشد 
به استناد ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهمین دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.نشانی: اصفهان –خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره222. م الف:23609  طبقه2 –  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –   –

جزینی مدیردفتر شعبه 119 دادگاه عمومی کیفری شهرستان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/30-614 دادنامه:  شماره   1126-92 پرونده:  کالسه   9/334
شهرکرد  نشانی  شریفی  ا...  نصرت  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه23 
خواندگان:  اول  طبقه  پالک26-  کوچه4-   – جانبازان  خیابان   – چشمه  گودال   –"
1- خدابخش رحیمی جونقانی 2- صغری امینی جونقانی هر دو به نشانی مجهول المکان  
اعظم  رستوران   – الرحمه  باب  خ   – دولت  دروزاه  نشانی  به  رحیمی  سکینه   -3 
کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته: 
 فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
صغری   -2 جونقانی  رحیمی  خدابخش   -1 طرفیت  به  شریفی  نصرت ا...  آقای  دعوی 
با  تصرف  ایام  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  رحیمی  سکینه   -3 جونقانی   امینی 
تعهد  بر  مبنی   91/10/9 مورخ  شده  ارائه  عادی  تعهدنامه  خواهان  اظهارات  به  عنایت 
اینکه  مبلغ 4/500/000 ریال و  به  اجور معوقه ماهانه  پرداخت  به  تضامنی خواندگان 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و در مقابل ادعای 
تشخیص  عبث  شورا  برای  خواهان  خواسته  لذا  اند  نیاورده  عمل  به  دفاعی  خواهان 
198و519  ماده  و   1375 سال  مصوب  مستاجر  و  موجر  روابط  قانون  به  مستنداً   و 
اجور  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  رای  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
المثل  اجرت  و  ریال  مبلغ 4/500/000  به  ماهانه   92/4/1 الی   91/4/1 تاریخ  از  معوقه 
 ایام تصرف از تاریخ 92/4/1 الی 92/6/30 روزانه به مبلغ 200/000 ریال و همچنین 
و  اعالم می گردد  دادرسی در حق خواهان صادر و  بابت هزینه  مبلغ 100/000 ریال 
مازاد  به  نسبت  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  تا سقف  به کاهش خواسته خواهان  توجه  با 
مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  دعوی  رد   قرار 
روز  بیست  و سپس ظرف  همین شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست 
می باشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   دیگر 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

اخبار کوتاه

6
پایان دوره ریاست درهیئت کوهنوردی اصفهان

با پایان یافتن دوره ریاس��ت غالفگر در هیئت، فراخوان ثبت نام از کاندیداهای ریاس��ت 
هیئت کوهنوردی استان اصفهان انجام شد اما هنوز زمانی برای برگزاری مجمع انتخاباتی 
این هیئت اعالم نشده است.غالفگر طی دو دوره متوالی ریاست هیئت کوهنوردی را بر 

عهده داشته و برای مجمع انتخاباتی آینده این هیئت نیز ثبت نام کرده است.
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مشکالت مالی بهانه 
جدید یا دغدغه کی روش

 بیس بال شرایط 
مناسبی برای رشد دارد

حدود یک ماه دیگر دوازدهمین دوره جام ملت های آسیا آغاز می شود، اما 
انتشار خبرهای غیر رسمی به نقل از کارلوس کی روش ، نگرانی ها در باره 

این مسابقات و ناکامی تیم ملی را در استرالیا افزایش داد.
 سال 1976 آخرین باری بود که ایران قهرمان آسیا شد؛ حاالدرآستانه آغاز 
جام ملت های آسیا، کی روش ازکمبود پول نالیده است.سرمربی پرتغالی 
گفته است:» آبرویم در خطر است. من ضرر کنم، شما هم ضرر می کنید. 

بیشتر از خودم نگران فوتبال ملی شما هستم.«
مش��خص نیس��ت منظور کی روش از کمبود پول و آبروی فوتبال ایران 
چیست؟،تیم ملی طبق برنامه های خود وی اردوها را برگزار کرده و یا برگزار 
می کند و بازی های دوستانه نیز در جریان است و چیزی از رقبا کم نداشته 
و ندارد. ضمن اینکه بیش��تر از همه خود کی روش با این شرایط تیم ملی 

آشنا بوده و هست.

س��رمربی ژاپنی تیم ملی بیس بال گفت: با مدیریت خوب و صادقانه رییس 
انجمن بیس بال و س��افت بال کشور، این ورزش ش��رایط مناسبی برای رشد 
در ایران دارد.توما ایروکاوا در مورد ش��رایط تیم ملی بیس بال برای حضور در 
رقابت های غرب آسیا اظهار کرد: به جز اردوی بوشهر به دو اردوی دیگر نیز نیاز 
داریم و در صورتی که بتوانیم یک بازی دوستانه با تیمی خارجی برگزار کنیم 

کمک بسیاری در باال رفتن آمادگی ملی پوشان می کند.
سرمربی تیم ملی بیس بال در مورد انتظاراتش از انجمن ادامه داد: انتظارات 
زیادی نداریم اما تنها برگزاری دو  اردوی تیم ملی و یک بازی دوستانه با تیم های 

خارجی انتظاری است که ما از انجمن داریم.
ایروکاوا اذعان داش��ت: بیس بال ایران با مدیریت خوب و صادقانه آقای ادیب 
شرایط مناسبی برای رشد دارد، من نیز سعی کرده ام دانشم را به بازیکنان انتقال 

دهم تا آنها روز به روز پیشرفت کنند.

نخستین بازی سپاهان در نیم فصل دوم در مقابل 
تیمی مثل پیکان بوده که مانند سپاهان سرمربی 

خودش را در طول فصل تغییر داده است.
 در شرایطی که تمام نگاه های فوتبال اصفهان به 
بازی نیمه نهایی جام حذف��ی ذوب آهن در مقابل 
پرسپولیس معطوف ش��ده، تیم فوتبال سپاهان 
در آغاز نیم فصل دوم لیگ باید در خانه پیکان به 
میدان برود تا با گرفتن 3 امتیاز همچنان شانس 
خودش را برای قهرمانی در لیگ چهاردهم حفظ 

کند.
هم امتیاز بودن مدعیان لیگ در صدر جدول این 
شانس را به سپاهان داده با گرفتن 3 امتیاز از تیم 
پیکان خودش را هم امتیاز با نفت تهران به صدر 

جدول لیگ برساند.
پی�کان ب�دون ابراهی�م زاده میزب�ان 

سپاهان
منصور ابراهی��م زاده س��رمربی اصفهانی فوتبال 
ایران، یک نیم   فصل کامل س��رمربی پیکان بود و 
در نهایت به صورت محترمانه از این تیم خارج شد 
تا نتواند در دور برگشت هم در مقابل تیم شهرش 

به میدان برود.
 به هر حال حضور ابراهیم زاده در مقابل سپاهان 
همیشه جذابیت های خاص خودش را داشته و قرار 
گرفتن او در برابر تیم همش��هری اش می توانست 

حساسیت این بازی را باال ببرد.
از طرف دیگر س��رمربی جدید پیکان یعنی صمد 
مرفاوی یک بار در نیم فصل ب��ا تیم صبا موفق به 
گرفتن یک تساوی از سپاهان شد، ولی بدون شک 
شرایط در دور برگشت متفاوت بوده و هر تیمی که 

اشتباه کند دچار مشکالت بسیار زیادی می شود.
چه�ره وی�ژه: س�ید مهدی رحمت�ی، 

احمد جمشیدیان، وریا غفوری
مه��دی رحمتی روزهای بس��یار خوب��ی در تیم 
سپاهان داش��ت  و بعد از آن زمان هر موقع که با 
تیم سپاهان روبرو شده حاشیه های بسیار زیادی 

داشته است.
از طرف دیگر رحمتی در این روزها که س��رمربی 
تیمش هم عوض ش��ده باید در مقاب��ل تیمی به 
می��دان ب��رود ک��ه روزگاری وظیف��ه حفاظت از 

دروازه اش را بر عهده داشت.
البته پیکانی ها در نیم فصل احمد جمش��یدیان 
را هم جذب کرده ان��د و بنا بر اخب��ار موجود قرار 
بوده که در برابر س��پاهان هم به می��دان برود که 
 این مسئله می تواند حساسیت این مسابقه را زیاد 

کند.
در ترکیب س��پاهان هم باید به وریا غفوری اشاره 
کرد که در 2 س��ال گذش��ته موفق شده گل های 
بس��یار زیبایی را وارد دروازه رحمتی کند و حتی 
در بازی رفت این 2 تیم در نیم فصل نخس��ت هم 
دروازه رحمتی را ب��از کرده و خیلی ها منتظرند تا 

عملکرد این بازیکن در براب��ر دروازه بان پیکان را 
تماشا کنند.

پیش بینی:
تیم های صمد مرفاوی غیر قابل پیش بینی هستند، 
اما س��پاهان در این مس��ابقه به 3 امتیاز احتیاج 
ویژه ای دارد و فرکی تیمش را برای برد به میدان 
می فرستد ولی نباید تفکرات دفاعی صمد مرفاوی 
را هم فراموش کرد  و البته اشتباهات خط دفاعی 
سپاهان که شانس رقم خوردن هر نتیجه ای در این 

بازی را باال برده است.
برنامه بازی های هفته ش�انزدهم لیگ 

برتر
امروز)پنجشنبه 13 آذر(

گسترش فوالد - استقالل خوزستان ساعت 14
پیکان - سپاهان ساعت 15

نفت مسجدسلیمان - سایپا ساعت 15
ذوب آهن چش�م به فینال جام حذفی 

دارد

یحیی گل محمدی به عنوان یک مربی پرسپولیسی 
باید در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی 
به فکر حذف قرمزها و رساندن ذوب آهن به فینال 
باش��د. در ش��رایطی که خیلی از طرفداران تیم 
ذوب آهن انتظار رسیدن تیمشان به مرحله نیمه 
نهایی رقابت های جام حذفی را نداشتند، یحیی 
و تیمش دست به خلق یک شاهکار بزرگ زده و با 
عبور از سد 2 استقالل لیگ برتری که اولی نماینده 
خوزس��تان بود و دومی تیم پرطرف��دار پایتخت، 

خودش��ان را به جمع 4 تیم نهای��ی جام حذفی 
رساندند تا رویای ذوب آهنی  ها برای قهرمانی در 

جام حذفی باز هم زنده شود.
اما هنوز 2 گام دیگر تا کسب سهمیه آسیایی توسط 
ذوب آهن باقی بوده و گل محمدی اگر بتواند تیمش 
را به سالمت از این 2 مرحله عبور دهد نام خودش 
را در کنار رسول کربکندی و منصور ابراهیم زاده 

قرار می دهد.
یحیی و نبرد با شاگردان سابق

گل محمدی 2 س��ال قبل جانش��ین مانوئل ژوزه 
پرتغالی ش��د و حتی با تیم پرس��پولیس به بازی 
فینال جام حذفی هم رس��ید اما در آن مسابقه به 
سپاهان باخت تا جام را در برابر چشمان تماشاگران 
قرمزپوش از دست بدهد اما این بار شرایط برعکس 
شده و گل محمدی باید با یک تیم اصفهانی به نام 

 ذوب آهن برای حذف پرسپولیس تالش کند.
 البته نبای��د از احکام عجیب کمیت��ه انضباطی و 
سازمان لیگ هم گذشت که به هر طریق ممکن 
سعی در لغو محرومیت تماشاگران پرسپولیس از 

حضور در این بازی بوده اند.
چهره ویژه: قاس�م دهن�وی، محدرضا 

خانزاده و دروازه بان ها
قاسم دهنوی فقط یکسال در تیم پرسپولیس بازی 
کرد ولی در همین مدت هم آن قدر اذیت شد  که 
بعید به نظر می رس��د دلش بخواهد دوباره به این 

تیم بازگردد.
از طرف دیگر بعد از نمایش ضعیف دهنوی در بازی 
رفت لیگ این مس��ابقه فرصت بسیار خوبی برای 
هافبک مشهدی ذوب آهن بوده تا توانایی هایش را 

به قرمزها نشان دهد.
محمدرضا خانزاده هم که یک نیم فصل پیراهن 
ذوب آهن را پوش��ید و در کنار کارلوس سانتوس 
به میدان رف��ت باید در برابر همبازیان س��ابقش 

بازی کند.
تکلیف محسن مسلمان هم مشخص نبوده و بعد از 
غیبت در برابر صبا بعید به نظر می رسد که در این 
بازی هم به میدان برود.البته نباید از شرایط ویژه 
سوشا مکانی و رشید مظاهری به عنوان دروازه بان 
های دو تیم غافل ش��د ک��ه در بازی های مرحله 
یک چهارم نهایی ستاره تیم هایش��ان بودند و در 
صورت کشیده شدن سرنوشت این بازی به ضربات 

پنالتی باید منتظر هنرنمایی آنها بود.
پیش بینی:

هر 2 تیم برای پیروزی و رس��یدن به فینال جام 
حذفی می جنگن��د اما با توجه به ش��رایط 2 تیم 
احتمال رفتن بازی به وقت ه��ای اضافه و ضربات 

پنالتی هم وجود دارد.
فردا)جمع��ه 14 آذر(/پرس��پولیس- ذوب آه��ن 

ساعت 15:15

باز پست رحمتی به سپاهان و غفوری خرد!

ذوب آهن چشم به فینال جام حذفی دارد

رستاخیز تیم های اصفهانی برای پیروزی

مسعود خلیلی در دیدار با مدیرکل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
این اس��تان قابلیت های زیادی در زمینه 
سوارکاری دارد و نژادهای بومی به خوبی 

در این استان قابل رویت هستند.
وی با اشاره به اینکه عالقمندی به تنهایی 
نمی تواند برای ادامه فعالیت در هر زمینه 
ورزشی کافی باشد، افزود: در تالشیم تا در 

زمینه سوارکاری این امکان را فراهم کنیم تا در کنار سوارکاری 
یک اقتصاد پویا هم وجود داشته باشد و به این ترتیب انگیزه ها 

در این زمینه از بین نروند.
خلیلی گفت: واردات اسب قبال توسط وزارت جهاد کشاورزی 
انجام می شد به این صورت که متقاضی باید مجوز واردات اسب 

را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت می کرد.
این مس��ئول بیان داش��ت: حدود س��ه ماه پیش فدراسیون 
س��وارکاری یک کمیته مش��ترک با وزارت جهاد کشاورزی 
تشکیل داد و طی آن اجازه واردات اسب به این کمیته محول 
گشت ولی هنوز هم نگاه به واردات اسب یک نگاه سخت گیرانه 
است چون هم نژادهای معروفی در کش��ور وجود دارند و هم 
در ش��رایط فعلی کش��ور، صالح نمی بینیم که اسب از خارج 

وارد کنیم.
رییس فدراسیون س��وارکاری با اش��اره به بیماری های شایع 
در بی��ن اس��ب ها گف��ت: بیماری های اس��ب زی��اد در حوزه 
فعالیت های فدراسیون س��وارکاری نیس��ت اما هنوز در این 
زمینه س��رمایه گذاری های الزم انجام نشده است و اسب های 

گران قیمت به دلیل یک بیماری جزیی از بین می روند.
خلیلی تاکید کرد: متاسفانه به جرات می توان گفت دامپزشکان 

در زمینه بیماری های اسب بسیار کم 
هستند و این در حالی است که ما در 
کش��ور حدود 15 هزار اسب ورزشی 

داریم.
این مسئول از اعزام س��ه سوارکار در 
سال جاری به مسابقات قطر خبر داد و 
گفت: اعزام این سوارکاران نشان از این 
دارد که اسب های ما آلوده نبوده و توان 

حضور در میادین بین المللی را دارند.
وی ورزش سوارکاری را یک ورزش عمومی معرفی و خاطرنشان 
کرد: هزینه های آموزش در رش��ته س��وارکاری به عنوان یک 

ورزش عمومی بسیار پایین است.
خلیلی ادامه داد: سوارکاری حرفه ای هم مثل هر ورزش دیگر 
هزینه های زیادی دارد و هر س��وارکار حرفه ای باید یک اسب 

برای خود داشته باشد که هزینه بر است.
رییس فدراسیون سوارکاری بیان داش��ت: تعداد باشگاه های 
سوارکاری در کشور حدود 450 باشگاه هستند که در نظر داریم 
در اواخر دی ماه با حضور مسئوالن این باشگاه ها اقدام به تعیین 

هیات مدیره برای آن ها کنیم.
این مسئول تعیین هیات مدیره برای باشگاه های سوارکاری را 
به منزله هویت بخشی به آن ها عنوان کرد و بیان داشت: با این 

کار باشگاه ها سامان دهی خواهند شد.
وی به مقرارت اس��ب دوانی و قوانین حاکم بر این مس��ابقات 
اش��اره کرد و اف��زود: 50 درصد جوای��ز در این مس��ابقات به 
مالک، 10 درصد به چابک س��وار و 40 درصد ب��ه مربی تعلق 
 می گیرد اما این در صورتی است که در قرارداد هیچ قراری داده 

نشده باشد.

علیرضا بیرانوند و غالمرضا رضایي، گلساز 
و گلزن نفت تهران مقابل پرسپولیس به 

خبرآمدند و به سؤاالت ما پاسخ دادند.
 غالمرض�ا، چ�را ب�ه پرس�پولیس

 گل زدي، شادي نکردي؟
من هفته اول هم که به پرس��پولیس گل 
زدم، ش��ادي نکردم. خدا را ش��کر که این 
بار هم همین طور ش��د، یعني گل زدم و 

خوشحالي نکردم. وقتي با پاس خوب ایمان مبعلي موفق شدم گل 
بزنم، از گلزني ام خوشحال شدم اما به احترام هواداران پرسپولیس 
شادي نکردم چون آنها را دوست دارم. هواداراني که قبل از بازي 

هم کلي مرا تشویق کرده بودند.
 ولي عده اي مي گویند چون مي خواهي به پرس�پولیس 

برگردي، شادي نکردي؟
اصالً، نفت به هیچ بازیکني اجازه خروج و پیوستن به تیمي دیگر 
را نمي دهد، به همین دلیل هیچ بازیکني در نیم فصل از نفت جدا 

نخواهد شد.
    غالمرضا، اصاًل مي داني که کدام دروازه بان ها در پرتاب 

دست یا کالً پاس گل دادن تبحر دارند؟
روي پاس هایي که علیرضا پرتاب مي کند، با هم از قبل هماهنگ 
مي کنیم. پاس هاي علي آقا جادویي است و امیدوارم حداقل 6، 7 

بار دیگر از این پاس گل هاي جادویي به من بدهد.
    علیرضا، دروازه باني را در فوتبال مان دیده اي که بیشتر 

و بهتر از خودت پاس گل بدهد؟
اگر حمل بر خودس��تایي نباش��د، باید بگویم فعاًل ندیده ام که 
دروازه باني بیشتر و بهتر از خودم پاس گل بدهد. واقعاً روي این 
پرتاب ها کار مي کنم. شاید باور نکنید وقتي دو دروازه  رودرروي 

هم مي کاریم، پرتاب هاي من به قوس 
هجده قدم دروازه حریف مي رسد. البته 

االن دستم را خوانده اند.
  چ�ه دروازه بان های�ي را خیلي در 

پرتاب دست بلند قبول داري؟
من فک��ر کن��م پرت��اب دس��ت هاي 
عیس��ي اندوي که قب��اًل در ذوب آهن 
بود، خیل��ي خوب ب��ود. االن در پرتاب 
دس��ت، حریف براي خودم ندی��دم اما به لحاظ ش��روع مجدد 
با پا واقعاً نیلس��ون را خیلي قبول دارم چون او ضربات ش��روع 
 مجددش با پا خیلي خوب است و توپ هاي پشت دفاعش حرف

 ندارد.
  خارج از تمرین فوتبالي چه نکت�ه اي را در پرتاب هایت 

تأثیرگذار مي داني؟
در بازي محلي ما عشایر ها بازي محلي اي به نام »دال پال« هست 
که آن را در لرستان خودمان انجام مي دهند که 4 آجر با فاصله 
معین مي کارند و چهار آجر دیگر را هم جلوتر با فاصله مشخص 
جلوي آنها مي کارند، افراد باید این سنگ هاي سنگین را به سمت 
آن 4 آجر س��نگي که در مقابل قرار دارد، بیندازند. این تمرین 
خیلي در قدرت و پرتاب دس��ت به من کمک کرد چون پرتاب 
س��نگ ها به فاصله دور بسیار سخت و دش��وار است که کسي 

بخواهد آنها را به فاصله 40 متري پرتاب کند.
  واقعاً تو گفتي پرتاب دس�ت هایت از عاب�دزاده بلندتر 

است؟
من هیچ وقت چنین جسارتي نکردم چون انگشت کوچیکه آقاي 
عابدزاده هم نمي شوم. اصاًل اگر االن هم خوب پرتاب دست دارم 

از آقاي عابدزاده الگوبرداري کردم.

رییس فدراسیون سوارکاری در شهرکرد:
15 هزار اسب ورزشی در کشور وجود دارد

بیرانوند:جسارت نمی کنم ,پرتابم بیشتراز عابدزاده نیست!

انگشت کوچیکه عقاب آسیا هم نمي شوم

ایران میزبان قطعی مسابقات قهرمانی 
در اجالس س��الیانه هیأت رییس��ه 
کنفدراسیون والیبال آسیا، میزبانی 
ایران در مس��ابقات قهرمانی مردان 

آسیا در سال 2015 قطعی شد.
درحالی که چن��دی پیش در کنگره 
جهان��ی FIVB میزبان��ی ایران در 
هجدهمین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانی آسیا و نوجوانان جهان در سال 2015 – 1394 قطعی 
شده بود، اما به یک باره میزبانی نوجوانان جهان از ایران گرفته و 
به آرژانتین داده شد و همچنین بنا به دالیلی نامعلوم مسئوالن 
کنفدراس��یون والیبال آس��یا اعالم کردند که میزبانی ایران در 
قهرمانی آس��یا در س��ال آینده مجدداً در اجالس هیأت رییسه 
AVC مورد بررسی قرار خواهد گرفت.از این رو دکتر محمدرضا 
داورزنی رییس فدراس��یون والیبال که از اعض��ای اصلی هیأت 
رییس��ه AVC می باش��د,باحضور در مراس��م بازگشایی دفتر 
AVC در تایلند که با حضور رییس فدراسیون جهانی انجام شد، 
طی نشست های جداگانه با روس��ای فدراسیون های مختلف و 
 AVC و دکتر بن ناصر رییس FIVB دکتر آری گراسا رییس
موافقت مجدد آن ها را برای میزبانی ایران در هجدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی آسیا جلب کند. همچنین شانریت که پیش 
از این رییس کمیته مسابقات AVC بود، در این جلسه به عنوان 

دبیرکل کنفدراسیون والیبال آسیا انتخاب و معرفی شد.

پیروزی خانگی گیتی پسند اصفهان 
تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان در 
هفته هش��تم لی��گ آزادگان مقابل 
آلومینی��وم هرم��زگان ب��ه پیروزی 
رس��ید.دیدار تیم ه��ای فوتب��ال 
گیتی پس��ند اصفه��ان و آلومینیوم 
هرمزگان در چارچ��وب رقابت های 
هفته هشتم لیگ آزادگان عصر روز 
سه شنبه در ورزش��گاه آرارات اصفهان برگزار شد.تنها نماینده 
اصفهان در مسابقات لیگ آزادگان که به دنبال صعود به لیگ برتر 
بوده، از ابتدای این مسابقه تالش بسیاری برای گلزنی کرده و به 

دنبال کسب نتیجه بود اما در نیمه نخست نتیجه ای نگرفت.
تیم اصفهانی در نیمه دوم بازی تالش کرد که با تغییرات هجومی 
خود، بر قدرت خط حمله بیافزاید و از این مسئله نتیجه گرفت و 
در دقیقه 70 با گل برتری که مرتضی عزیز محمدی وارد دروازه 
تیم حریف کرد پیروز شد.گیتی پس��ند با کسب پیروزی در این 
بازی 14 امتیازی ش��د و به دلیل تفاض��ل گل کمتر از تیم های 
صدرنشین دیگر در جایگاه چهارم جدول رده بندی لیگ دسته 

اول قرار گرفت.

والیبال بانوان کاشان
زیرچتر حمایت باریج اسانس

 گام نخست حمایت باریج اسانس 
ازورزش بانوان کاشان

 

اولین گام حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی 
باریج اسانس درجهت رشد وتوسعه ورزش 
بانوان کاشان با حضور تیم والیبال درلیگ 

دسته یک کشوربرداشته شد.
یکی ازاهداف باش��گاه فرهنگی ورزش��ی باریج اسانس کاشان 
بامدیریت خوب وشایس��ته خانم بهارحسیبی)همس��رمرحوم 
مهندس حس��ین حجازی بنیانگذارش��رکت دارویی و باش��گاه 
ورزش��ی باریج اس��انس( واولین بانوی مدیرعامل باشگاه های 
ورزشی در کشورمان، ارتقاء وتوسعه بخشیدن به ورزش بانوان، 
باتشکیل تیم والیبال بانوان به سرمربیگری خانم راحله آرا یکی 
از مربیان بادانش والیبال،که دردو� سه سال گذشته باتیم والیبال 
بانوان گیتی پسند اصفهان سابقه دوبارقهرمانی در رقابت های 
والیبال باشگاه های برتر کشور را درکارنامه درخشان خود دارد 

تحقق یافت.
باشگاه باریج اس��انس گام اول را درراه رش��د وگسترش والیبال 
بانوان کاشان محکم برداش��ت  وبا حضور این تیم درلیگ دسته 
یک کشورنش��ان داد که با توجه به رس��الت س��ازمانی شرکت 
وسیاستگذاری باشگاه فرهنگی ورزش��ی باریج اسانس،وتوجه 
ویژه به تقویت رشته های مختلف ورزش بانوان کاشان وباالبردن 
سطح توانمندی وقابلیت های این قش��رعظیم وکارسازکشور، 
باتمام امکاناتی که دراختی��ار داردازبذل هرنوع کمک وحمایت 

مالی دریغ نخواهد کرد.
تیم والیب��ال بانوان باریج اس��انس دراولین تجرب��ه لیگی خود 
با ترکی��ب تیم جوانی ب��ا میانگین س��نی زیر 18س��ال پای به 
میدان رقابت های لیگ دس��ته یک کش��ور نهاده است. دراین 
تیم عالوه برخانم ها:راحله آرا ونرگس ذاکرمس��گرکه به ترتیب 
باعناوین سرمربی و سرپرست رهبری تیم رابرعهده دارند، دیگر 
اعضای کادرفنی عبارتند ازخانم ها:،اش��تری،ملکیان وفالح که 
باعناوین،دستیار اول سرمربی،بدنساز، آنالیزورو تدارکات تالش 
چش��مگیری دارند واعضای تیم نیز عبارتند ازخانم ها:س��میرا 
ایمانی، ریحانه داورپناه، ش��بنم نور وزی،عاطفه مرادی،فاطمه 
زیدآبادی،نگی��ن باللی،فاطم��ه عنایت،عاطف��ه جمال��ی الهه 
حالج،عاطفه فاطمیه وس��مانه اصغری زاده که با میانگین سنی 
زیر18سال جوان ترین تیم شرکت کننده دراین دوره ازمسابقات 
لیگ دس��ته یک کشورمحس��وب می ش��وند. گفتنی است تیم 
 باریج اس��انس با س��ه تیم ایرانی و شهرس��تان مهاباد هم گروه

 است .

اصغر 
قلندری

در ترکیب سپاهان 
هم باید به وریا 
غفوری اشاره 

کرد که در 2 سال 
گذشته موفق 
شده گل های 

بسیار زیبایی را وارد 
دروازه رحمتی کند
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   8/498

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  ضیائی  عباسعلی   93/07/15 مورخ   139360302015005439 شماره  رای   -1
فرزند اسماعیل نسبت به 40/69 سهم مشاع از 121/56 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 121/56  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
مدیسه  مظاهری  صغرا   93/07/15 مورخ   139360302015005441 شماره  رای   -2
فرزند یار علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 789/80 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/7 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد علی و محمد تقی محمدی چرمهینی.
3- رای شماره 139360302015005444 مورخ 93/07/15  احمد رضا طغیانی ریزی 
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/37  مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
قاسمیان  عبدالمجید   93/07/15 مورخ   139360302015005445 شماره  رای   -4
مترمربع   495/74 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  رجبعلی  فرزند  چرمهینی 
ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  از پالک 375- اصلی واقع در گنج  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم امیری.
5 - رای شماره 139360302015005446 مورخ 93/07/15  محمود قاسمیان چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   560/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رجبعلی  فرزند 
از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم امیری چرمهینی.
بهرام قاسمیان چرمهینی  رای شماره 139360302015005447 مورخ 93/07/15   –6
مفروزی  مترمربع   470/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رجبعلی  فرزند 
اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 375 – 

خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم امیری چرمهینی.
7 - رای شماره 139360302015005448 مورخ 93/07/15  علی شهریاری کله مسیحی 
باغ متصله به مساحت 2133 مترمربع  فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه و 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی احمد شهریاری کله مسیحی.
فرزند  پور  قدمعلی همتی  8- رای شماره 139360302015005449 مورخ 93/07/15 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 385/83  مترمربع مفروزی از پالک 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد تقی و محمد علی محمدی فرزندان رجبعلی.
چمگردانی  کرمی  اکبر    93/07/15 مورخ   139360302015005452 شماره  رای   -9
فرزند نبی اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23/62 مترمربع مفروزی 
از پالک 103/232 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی عزیز اله کرمی چمگردانی.
شرف  مزیدی  فرنوش   93/07/15 مورخ   139360302015005453 شماره  رای   -10
آبادی فرزند عزیز اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 
261102/10 مترمربع مفروزی از پالک 33- اصلی واقع در مبارک آباد بخش 9 ثبت 
الواسطه خریداری شده از  اصفهان که خود مالک رسمی می باشد و مقداری هم مع 

آقای محمد صفری می باشد.
11- رای شماره 139360302015005454 مورخ 93/07/15  عزیز اله مزیدی شرف 
آبادی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 261102/10مترمربع مفروزی از پالک 33 اصلی مبارک آباد واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان که خودمالک رسمی می باشد و مقداری هم مع الواسطه خریداری شده از 

آقای محمد صفری می باشد.
12- رای شماره 139360302015005457 مورخ 93/07/15 حسین مهدی زاده فرزند 
محمد رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  صغری  فاطمه   93/07/15 مورخ   139360302015005459 شماره  رای   -13
مترمربع   285/91 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند  چمگردانی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  چمگردان  در  واقع   103/214 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی باقر زمانی چمگردانی و قنبر علی.
قاسمی  فاطمه   93/07/15 مورخ   139360302015005460 شماره  رای   -14
ورنامخواستی فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   115/82

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15- رای شماره 139360302015005461 مورخ 93/07/15  اسماعیل باباخانی ریزی 
 115/82 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  به  نسبت  باقر  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  اسحاقیان  اکبر   93/07/15 مورخ   139360302015005462 شماره  رای   -16
فرزند عزیزاله نسبت به 39/78 سهم مشاع از121/56  سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 121/56  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17- رای شماره 139360302015005463 مورخ 93/07/15 حسین عطائی ریزی فرزند 
 204/72 مساحت  به  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  حسن  محمد 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  مرادیان  پروانه   93/07/15 مورخ   139360302015005464 شماره  رای   -18
 204/72 مساحت  به  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  قاسم  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19- رای شماره 139360302015005644 مورخ 93/07/24 حسن امامی ریزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/06مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی زارعین ریزی.
ریزی  مرادی  امیراله   93/07/26 مورخ   139360302015005655 شماره  رای   -20

اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/40  مرحوم امیر 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21- رای شماره 139360302015005656 مورخ 93/07/26 خدیجه عبداله زاده ریزی 
به مساحت 114/40  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به یک  اله نسبت  فرزند عزیز 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرهمند  حمیدرضا   93/07/26 مورخ   139360302015005657 شماره  رای   -22
کاهریزی فرزند قربانعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   222/10

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی   قجه  معصومه   93/07/26 مورخ   139360302015005658 شماره  رای   -23
 222/10 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  خدامراد  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
علی  شوکت  شهریار   93/07/26 مورخ   139360302015005662 شماره  رای   -24
به  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رمضان  فرزند  ریزی  عسگری 
مساحت 164/25  مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.

25- رای شماره 139360302015005663 مورخ 93/07/26  زهرا جعفری ریزی فرزند 

حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
حیدری  محمد    93/07/26 مورخ   139360302015005665 شماره  رای   -  26
باباشیخعلی فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271/31 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1 -اصلی واقع در بابا شیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
27- رای شماره 139360302015005670 مورخ 93/07/27 جعفر ابدام جونقانی فرزند 
پالک   از  مفروزی  مترمربع   169/11 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28- رای شماره 139360302015005671 مورخ 93/07/27  تقی ملک زاده قلعه قاسمی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 241/75 مترمربع مفروزی از 
پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمی می باشد.
29- رای شماره 139360302015005672 مورخ 93/07/27 فاطمه اسماعیل زاده ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/87مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی یداله جعفری.
ریزی  اکبری  قربانعلی  مورخ 93/07/27   رای شماره 139360302015005673   -30
فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170/77 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015005674 مورخ 93/07/27  زهرا اکبری ریزی فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170/77 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  ملک  رضا  احمد   93/07/27 مورخ   139360302015005675 شماره  رای   -32
قلعه قاسمی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 266/78 مترمربع 
مفروزی از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آبادقلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی ملک زاده قلعه قاسمی.
خدابخشی  احمدرضا    93/07/28 مورخ   139360302015005676 شماره  رای   -33
به مساحت 130  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  فرزند جعفر نسبت  ریزی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  طغیانی  فرزانه   93/07/28 مورخ   139360302015005677 شماره  رای   -34
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  موذنی  جواهر    93/07/28 مورخ   139360302015005684 شماره  رای   -35
فرزند رحیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232/17مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  صفائیان  مظاهر   93/07/28 مورخ   139360302015005685 شماره  رای   -36
 232/17 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  حسن  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
الغدیر  مسجد  موقوفه   93/07/28 مورخ   139360302015005688 شماره  رای   -37
زرین شهر نسبت به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 413/28 مترمربع مفروزی از 
پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که مالک اولیه 

کلیه مالکین رسمی پالک مزبور بوده اند.
فرزند  جعفری  منصور   93/07/28 مورخ   139360302015005702 شماره  رای   -38
از پالک  براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/95 مترمربع مفروزی 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39- رای شماره 139360302015005704 مورخ 93/07/28  لیال پرنیان خوی فرزند 
پالک  از  مفروزی  125/31مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ابراهیم 

104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 
از مالک رسمی محمد علی معظم بابا شیخعلی.

ادیم جونقانی  40- رای شماره 139360302015005707 مورخ 93/07/28  قربانعلی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/88 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  آباد  درکمال  واقع  اصلی   -106 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
41- رای شماره 139360302015005726 مورخ 93/07/30  مصطفی سبکتکین ریزی 
فرزند یاری جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 312/79 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42- رای شماره 139360302015005728 مورخ 93/07/30  اصغر حاتمی ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 182/53  یکبابخانه  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  خیراله 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43- رای شماره 139360302015005729 مورخ 93/07/30  زینب ترابیان ریزی فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 182/53 مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهربخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015005733 مورخ 93/07/30  قربانعلی طغیانی ریزی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/88 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45- رای شماره 139360302015005736 مورخ 93/07/30  رضا عطائی ریزی فرزند 
اسداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 285 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
46- رای شماره 139360302015005737 مورخ 93/07/30 علی توسلی ریزی فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 286/68 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سبکتکین  رمضانعلی   93/07/30 مورخ   139360302015005744 شماره  رای   -47
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  مرتضی  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   241/59

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
48- رای شماره 139360302015005745 مورخ 93/07/30 بی بی سبکتکین ریزی 

به مساحت 241/59  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  یک  به  نسبت  آقا رحم  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سـه شنبه مورخ  93/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:  روز چهارشنبه مورخ 93/09/13

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
ابالغ اجراییه 

اختالف  احکام شوراهای حل  اجرای  اینکه در پرونده کالسه 587-93  به  9/308 نظر 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 156-93/3/26 صادره از شعبه یک حقوقی 
محکوم علیه وحید پیکان شندی فرزند رحیم محکوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاریخ  از  اجرا  دایش  محاسبه  با  مرکزی  بانک  اعالمی  وفق شاخص  دین  ادای  تاخیر 
تقدیم دادخواست 93/1/7 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له آقای حبیب ا... سلیمی 
می باشد  مجهول المکان  مذکور  علیه  محکوم  پرونده  محتویات  حسب  و  است  گردیده 
انتشار  از  نامبرده ظرف مهلت ده روز پس  تا  علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
اقدام می گردد.م الف:65  نماید واال وفق مقررات  اقدام  اجراء مفاد حکم  به   آگهی نسبت 

شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان 
ابالغ رای

9/310 شماره دادنامه: 9309970361701300 شماره پرونده: 9309980361700153 
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان:   930157 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم شهزاد احمدی دارانی به 

نشانی اصفهان – خ توحید – چهارراه پلیس – ساختمان ماکان3- طبقه سوم – واحد15 
امیر سعید  آقای   -3 آقای غالمرضا حق طلب   -2 بهشتی  آقای حسام   -1 خواندگان: 
اباذریان 4- آقای جمشید خلیفه سلطانی 5- آقا سعید هرندی فصیحی همگی به نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
شهرزاد احمدی با وکالت از تعاونی اعتباری ثامن االئمه به طرفیت آقایان 1- جمشید 
سلطانی فرزند حسین 2- سعید هرندی فصیحی فرزند یاقوت 3- غالمرضا حق طلب 
آبادی  اباذریان فرزند حسین 5- حسام بهشتی بهشت  امیر سعید  فرزند رمضان 4- 
فقره چک  از وجه یک  ریال بخشی   )233/000/000( به خواسته مطالبه  فرزند حسین 
با  دادگاه  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به   92/1/21-466822 شماره  به 
به عدم  با عنایت  به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت استنادی و  توجه 
ایراد  عدم  و  قانونی  ابالغ  علی رغم  رسیدگی  جلسه  در  دوم  ردیف  خواندگان  حضور 
و دفاعی از ناحیه ایشان مذکور دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به 
مواد 522و519و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 314و313و249 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و سی 
های  هزینه  همچنین  و  اصل خواسته  بابت  ریال   )233/000/000( ریال  میلیون  و سه 
دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید لغایت هنگام پرداخت براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
قابل تجدیدنظر در  از آن ظرف 20 روز  این دادگاه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:23617 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

9/311 شماره اجراییه: 9310420361700311 شماره پرونده: 9209980361700609 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920616 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090361702503 و شماره دادنامه مربوطه 9209970361701565 محکوم علیهم 
1- منیر رضایت فرزند احمد 2- صدیقه سادات رضویان فرزند محمد 3- طیبه سادات 
رضویان کهنگی فرزند سید محمد 4- سید علی اکبر رضویان فرزند سید محمد همگی 
میلیون و  مبلغ یکصد و هفده  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکومند 
پانصد هزار ریال )117/500/000( بابت اصل خواسته و همچنین هزینه های دادرسی 
در حق خواهان  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  آگهی و حق الوکاله وکیل طبق  نشر  و 
بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به نشانی خ شیخ صدوق شمالی – مدیریت 
طبقه دوم - اداره حقوقی و نیز پرداخت حق االجرای دولتی  امور شعب بانک ملت – 
به مبلغ پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال )5/875/000( در حق صندوق 
دولت.رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:23620 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه

9/312 شماره اجراییه: 9310420350800321 شماره پرونده: 9309980350800012 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930012 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350803107 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350800870 محکوم علیه 
لقمان معروفی فرزند ابراهیم نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1277000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
 91/7/30 تاریخ صدور چک  از  مرکزی  بانک  اعالمی  وفق شاخص  دادرسی  خسارت 
به نشانی  له عباسعلی حدادگر اصفهانی فرزند علی  پرداخت در حق محکوم  تا زمان 
شاهپورجدید – شهرک امیرکبیر – خ کاوه – کارگر – بلوک2- شماره45- الکتروفنی 
محمد شیرانی رای صادره غیابی بوده و حق االجرا 2/750/000 ریال می باشد که بر 
پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  می باشد.  علیه  محکوم  عهده 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:23625 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

پرونده: 9309980350600182  اجراییه:9310420350600365 شماره  9/313 شماره 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  930208بموجب  شعبه:  بایگانی  شماره 
 972مورخ 93/05/29 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیه ناصر شیریان علی آبادی

میلیون  پانصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  براتعلی  فرزند 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/160/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی 
عدم پرداخت )92/10/28( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له علی آقائی قیوم آبادی 
به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – کندرو خرازی – ک120 با وکالت مرتضی زارعی 
خوابجانی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان – خ کاوه – پل چمران – ساختمان اداری 
آفتاب – ط3- واحد12 و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به عنوان حق االجرا در 
حق صندوق دولت. اجرای دادنامه با توجه به غیابی بودن آن وفق تبصره 2 م 306 
ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
و  باشد  آن میسر  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  مالی معرفی  بدهد.3-  به 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
محکوم خواهید  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
م الف:23628  نمائید.  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
اجراییه

9/314 شماره اجراییه: 9310420350200293 شماره پرونده: 9309980350200016 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930016 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9309970350200653 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350202868
رضازاده  خ   – گلستان  خ   – کاوه  شهرک  نشانی  به  نصیری  ابوالحسن   -1 علیهم 
به  فراهانی  اعظم   -2 ط2،   – پ219   – داوودی  کوچه   – نسترن  کوچه   – )حبیب ا...( 
نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به 1- متضامنًا به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ نه میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه 
مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق  وکیل  حق الوکاله  درصد  شصت  پرداخت  و  دادرسی 
بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 92/12/24 لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری. 
مشخصات محکوم له: سید مصطفی گلستانه فرزند سید مرتضی به نشانی خ میر – خ 
هفت دست شرقی – کوچه مجتمع مسکونی صدف – پ201. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 

معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنین 

نمائید.م الف:23630 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

9/315 شماره اجراییه: 9310420350200298 شماره پرونده: 9209980350201228 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921388 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  فخری  علیرضا  علیه  محکوم   9309970350200498 مربوطه  دادنامه 
مجهول المکان  محکوم است به 1- تحویل و تسلیم یک هزار تن سنگ آهن با عیار %56 
با سایز 10-0 میلی متر بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون ریال بابت هزینه 
دادرسی و شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له محمد 
عطارزاده فرزند اسماعیل به نشانی تهران – خ دولت – پایین تر از چهارراه قنات )آقا 
میری(- خ بهرنگ – پ9- ساختمان دروس – واحد22، 2- نیم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
متعسر  اجرائیه  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:23632 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای

9/316 شماره دادنامه: 9309970351501049 شماره پرونده: 9309980351500587 
شماره بایگانی شعبه: 930605 خواهان: آقای ابراهیم قرهی قهی به نشانی شهرستان 
اصفهان – خ حکیم – بازارباغ قلندرها – جنب سرای ستوده – پخش آسیا خوانده: آقای 
دادگاه  مطالبه وجه چک گردشکار:  نشانی مجهول المکان  خواسته:  به  یانی  ولی  علی 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: آقای 
ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به طرفیت علی ولی یانی فرزند ابوالقاسم دادخواستی 
به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 
 93/5/2-88690 و  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  یک  هر  88688-93/5/2و93/5/2-88689 
به مبلغ بیست میلیون ریال و 24011-91/8/16 به مبلغ چهل و شش میلیون ریال از 
و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ایران  ملی  بانک  عهده  به   0108773151001 جاری 
تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده است با عنایت به مراتب فوق 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  به  مستنداً  ثابت  خواسته 
عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه 
خسارت  آن خوانده را به پرداخت هشتاد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته – 
اعالمی  شاخص  تغییر  مبنای  بر  که  وصول  زمان  تا  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی 
دو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:23634 راجی رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

9/317 شماره اجراییه: 9310420351200231 شماره پرونده: 9109980351200992 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 911003 بموجب درخواست  شماره 
به  اکبری  محسن   -1 علیهما  محکوم   9209970351201319 مربوطه  دادنامه  شماره 
دانشجو  فنی  دفتر  زیرین  ط   – بوعلی  ساختمان   – آباد  خ سعادت   – اصفهان  نشانی 
2- بهروز نادری به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت 
147/250/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت در تاخیر روزانه 165404 
ریال )دیرکرد( تا زمان وصول و 7/800/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی در 
حق خواهان مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی به نشانی تهران – خ 
کردستان – انتهای شیراز جنوبی – نبش خ68 شرقی- موسسه مالی و اعتباری عسگریه 
– ط دوم – واحد2 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 7362500 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
اصفهان حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  نمائید.م الف23638  توجه   1377  10آبان 

                                                       ابالغ رای
9/318 شماره دادنامه: 9309970351200685 شماره پرونده: 9109980351201239 
 شماره بایگانی شعبه: 911252 خواهان: آقای افشین گیو با وکالت آقای محمد عبداللهی زاده

واحد2 خواندگان:  ط4 –  ساختمان اسپادانا –  سه راه سیمین –  به نشانی اصفهان – 
پست  از  بعد   – رهنان  واقفی  شریف  خ  نشانی  به  مثنوی  اسماعیل  محمد  آقای   -1
بانک – مبل کاج 2- آقای مهران مثنوی به نشانی اصفهان – خ شریعتی شرقی – مبل 
پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  کاج 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای افشین گیو فرزند غالمرضا با وکالت آقای محمد عبدالهی 
زاده فرزند غالمعلی به طرفیت 1- آقای محمد اسماعیل مثنوی فرزند مهران 2- مهران 
مثنوی فرزند علی به خواسته مطالبه یازده طغری سفته به انضمام خسارات دادرسی 
در  خواهان  محترم  وکیل  توضیح  این  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  حق الوکاله   –
دادخواست تقدیمی و خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشته اند که خواندگان اقدام به 
صدور یازده طغری سفته به شماره های 712876 مورخ 1391/2/15 به مبلغ یکصد 
میلیون ریال و 712879 مورخ 91/2/30 به مبلغ یکصد میلیون ریال و 611549 مورخ 
91/1/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 712877 مورخ 91/2/15 به مبلغ یک صد میلیون 
مبلغ چهارصد  به  ریال جمعًا  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  مورخ 91/1/30  و 611548  ریال 
میلیون ریال توسط خوانده ردیف اول صادر و توسط خوانده ردیف دوم ظهرنویسی 
گردید و همچنین خوانده ردیف دوم اقدام به صدور هفت طغری سفته و خوانده ردیف 
اول اقدام به ظهرنویسی نموده که عبارتست از 418316 مورخ 91/4/10 به مبلغ یکصد 
میلیون ریال و 418317 مورخ 91/3/30 به مبلغ یکصد میلیون ریال و 618220 مورخ 
91/3/10 به مبلغ بیست میلیون ریال و 618218 مورخ 91/3/10 به مبلغ بیست میلیون 
ریال و 618217 مورخ 93/3/10 به مبلغ بیست میلیون ریال و 618219 مورخ 91/3/10 
به مبلغ بیست میلیون ریال جمعًا به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال نموده اند و 
تاکنون اقدام به پرداخت وجوه سفته ها نکرده اند لذا مبلغ مذکور در ستون خواسته 
نیز  دفاعیه  الیحه  و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  خواندگان  اند  نموده  مطالبه  را 
ارسال نکرده اند لذا دادگاه با توجه به اینکه سفته های مذکور در مهلت مقرر قانونی 
آیین  قانون   198 ماده  و  تجارت  قانون  307و308  مواد  به  مستنداً  گردیده  واخواست 
دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت چهارصد 
و  ریال  میلیون  هشتاد  و  دویست  پرداخت  به  را  دوم  ردیف  خوانده  و  ریال  میلیون 
و  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  را  از خواندگان  یک  هر  همچنین  و  اصل خواسته  بابت 
حق الوکاله براساس میزان محکومیت در پرونده که توسط اجراء احتساب خواهد شد 
ماده  به  تادیه مستند  تاخیر  از جهت خسارت  را  نامبردگان  نموده و همچنین  محکوم 
522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 91/10/25 براساس 
شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس 
 از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:23639 

سلیمانی نسب دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



طب سنتی  

جالب

معجزه ای به نام دانه انگور

بیمارستان لوزان در س��وئیس یک زن نابینا را که 
به مدت 15 سال نابینا بود، با عملی شگفت انگیز و 
با یک پروتز ش��بکیه مجدداً بینا کرد؛ این عملیات 
موفقیت آمیز بود و خبری امیدوار کننده برای تمام 
کس��انی اس��ت که دید خود را تا حدی یا کاماًل از 

دست داده اند.
فرد نابینا توس��ط این چش��م مصنوع��ی می تواند 
سایه ها، اشیاء و نوشته هایی که به طول 25 س��انتی متر است را شناسایی کند و 

ببیند و پس از آن به دیدی حداقل بر می گردد.
پروفس��ور »توماس جی ُولِفنزبِرگ« گف��ت: در این طرح، بیم��ار حداقل دید را 
 خواهد داش��ت؛ این تکنولوژی جدید توس��ط برق، ش��بکیه چش��م را تحریک 

می کند.
وی ادام��ه داد: چش��م مصنوع��ی متص��ل ب��ه ی��ک کامپیوتر کوچک اس��ت و 
بیمار پ��س از عمل جراح��ی، عینکی ک��ه مجهز به ی��ک دوربی��ن مینیاتوری 
را بص��ری  اطالع��ات  ش��بکیه  ایمپلن��ت  می کن��د؛  اس��تفاده   اس��ت، 

  تصویر برداری می کند و این سیگنال ها توسط سیس��تم های بیولوژیکی درمان 
می شوند.

پروفس��ور »توم��اس ج��ی ُولِفنزب��رگ« گف��ت: ای��ن سیس��تم ب��ه گون��ه ای 
 اس��ت ک��ه ف��رد نابین��ا پ��س از درم��ان، در ص��ورت مش��اهده نور چش��مک 

می زند.
فناوری آرگوس چند هفته پیش ساخته شده اس��ت و توسط این تکنولوژی یک 
فرد 66 س��اله آمریکایی که به مدت 30 س��ال نابینا بود، نیمی از دید خود را به 

دست آورد.

در این شیوه روش جدید برای دستکاری و مطالعه 
سلول های عصبی با استفاده از نور ارایه می دهد 
که به این ترتیب س��ریعا روشی اس��تاندارد برای 

بررسی عملکرد مغز تبدیل می شود.
 محققان دانشگاه کالیفرنیا در تالش برای کشف 
چگونگی فعالیت حافظ��ه و چگونگی کنترل آن 
حافظه موش را با اس��تفاده از فلش های نور پاک 

کردند.
این شیوه یک تئوری پایه در مورد چگونگی فعالیت بخش های مختلف مغز برای 

بازیابی خاطره های دوره ای ارایه می دهد.
 کارل دیس��ورت از دانش��گاه اس��تندفورد، ای��ن ش��یوه را ب��ه ن��ام اپتوژنتیک 
)optogenetics( ابداع کرده است، این شیوه روش جدیدی برای دستکاری و 
مطالعه سلول های عصبی با اس��تفاده از نور ارائه می دهد. این شیوه به سرعت به 

روشی استاندارد برای بررسی عملکرد مغز تبدیل می شود.
 محققان در ای��ن مطالعه از موش هایی اس��تفاده کردند که از لح��اظ ژنتیکی به 
گونه ای اصالح شده بودند که زمانیکه سلول های عصبی آنها فعال می شد به رنگ 
سبز فلوروسنس در می آمدند و پروتیینی را بیان می کردند که باعث می شود این 

سلول ها در مقابل نور روشن از فعالیت بیافتند.
محققان ابتدا سلول های عصبی را که آموخته بودند در این قفس شوک الکتریکی 
دریافت می کنند، مش��خص کردند و متوجه شدند که این س��لول ها در جریان 
بازخوانی خاطر دوباره فعال می شوند. محققان سپس با استفاده از فلش های نور 
 این س��لول های عصبی خاص را در هیپوتاالموس از فعالی��ت انداختند و حافظه 

موش ها را از این خاطره بد پاک کردند.

زن نابینا با چشم مصنوعی بینا شد نوری كه حافظه را پاك كرد 

 یونانیان باس��تان معتقد بودند انگ��ور دارای فواید
  فوق الع��اده ای برای س��المتی اس��ت.اما تاکنون 
بیش��ترین تحقیق درباره دانه انگور، در فرانس��ه به 
چاپ رس��یده، و اهمیت مصرف آن برای سالمتی 

بسیار باالست.
موارد مصرف

از روغن دانه انگور می توان در آشپزی و تهیه غذاها 
استفاده کرد. این روغن طعم نامطلوبی ندارد و تنها 
در حرارت باال بخار می شود. به عالوه، از نظر اسید 

چرب امگا-6 نیز غنی است.
در اروپا از عص��اره دانه انگور ب��رای کمک به بهبود 

گردش خون استفاده می کنند.
ای��ن م��اده از اکس��یده ش��دن چربی ه��ای خون 
جلوگیری کرده، مانع از تجزیه پروتئین های موجود 
در ساختمان رگ ها توس��ط آنزیم ها می گردد. در 
آزمایش بر روی حیوانات، عصاره دانه انگور موجب 
کاهش نفوذ پذیری مویرگ ها ش��د و ممکن است 
بر انسان نیز اثرات مشابهی داشته باشد. مویرگ ها 
 در اثر ابتال به مرض قند یا دیگر بیماری ها شکننده 
می ش��وند. در چهار تحقیق کوچ��ک، عصاره دانه 
انگور بیش از دارو گردش خون را بهبود بخشید و در 
نتیجه بیماران درد، تورم، گرفتگی شبانه عضالت، 
بی حسی و سوزش کم تری احس��اس می کردند. 
هم چنین مطالعات نش��ان می دهن��د عصاره دانه 
انگور ممکن است زوال لکه زرد را کاهش داده، قوه 
 بینایی را که در اثر کار با کامپیوتر و تشعشع ضعیف 
می ش��ود تقویت کن��د و نزدیک بین��ی را کاهش 
دهد. هر چند به انجام تحقیقات بیش��تری در این 
 زمینه نیاز اس��ت، ام��ا نتایج فعلی امی��دوار کننده

 است.
پلی فنل موجود در دانه انگور در لوله آزمایش مانع 
از رشد استرپتوکوک موتانس، باکتری عامل فساد 
دندان می ش��ود. این ماده هم چنین مانع از تبدیل 
ساکارز)قند معمولی( به گلوکان می گردد و شاید 
به همین دو دلیل دانه انگور در حفظ سالمت دندان 
موثر باش��د. یکی دیگ��ر از فواید بالق��وه دانه انگور 

خاصیت ضدالتهابی آن است.
مقدار مصرف

معموالً مقدار مصرف دانه انگور، برای حفظ سالمت 
عمومی،بی��ن 50 تا 100 میلی گرم در روز اس��ت. 
برای اهداف درمانی، مصرف روزان��ه 150 تا 300 

میلی گرم از آن پیشنهاد می شود.
در مورد مصرف این گیاه به مورد احتیاطی خاصی 

اشاره نشده است.
عوارض جانبی

مطالعات روی حیوانات نش��ان می دهند برخی از 
پلی فنل های موجود در دانه انگور برای کبد سمی 

هستند.
 به نظر می رسد س��ایر ترکیبات آن حافظ سالمت 
کبد موش ها باش��ند و از بروز آس��یب های کبدی 
ناش��ی از مصرف تتراکلرید کربن جلوگیری کنند. 
اطالعات کافی در خصوص این تاثیرات بر انس��ان 

در دست نیست.

چرا تمركز همزمان بر چند 
فعالیت دشوار است؟

دانش��مندان دانش��گاه 
دریافتن��د  کالیفرنی��ا 
زمانی که فردی ش��روع 
به جست وجوی هدفمند 
یک شی ء می کند، نواحی 
غیربص��ری  و  بص��ری 
متع��ددی در مغ��ز برای 
رهگیری شخص، حیوان 

یا شی گم شده بسیج می شوند.
این بدین معناس��ت که چنانچه فردی به دنبال کودکی در 
یک جمعیت می گردد، نواحی مغز که معموالً به تش��خیص 
دیگر اشیا اختصاص داده می ش��وند و حتی نواحی که برای 
تفکر انتزاعی تنظیم شده اند، کانون توجه  را تغییر داده و به 
بخش جست وجو ملحق می شوند. بنابراین مغز به سرعت به 
یک یابنده کودک شدیداً متمرکز، تبدیل شده و منابع مورد 
اس��تفاده اش برای س��ایر فعالیت های ذهنی را بازمدیریت 

می کند.
این تحقیق نش��ان می دهد که مغز انس��ان بس��یار پویاتر از 
آن چیزی است که تصور می ش��ده و به س��رعت منابع را بر 
اس��اس تقاضاهای رفتاری جمع آوری کرده و عملکرد فرد را 

با افزایش دقت برای اجرای فعالیت مطلوب بهینه  می کند.
دانش��مندان دانش��گاه کالیفرنیا از تصویربرداری رزونانس 
مغناطیس��ی کارب��ردی )fMRI( برای ثب��ت فعالیت مغز 
سوژه های تحت مطالعه استفاده کردند. این شرکت کنندگان 
در جست وجوی اشخاص یا وسایط نقلیه در کلیپ های فیلم 
بودند.اس��کن های مغ��زی همزمان فعالیت عصبی توس��ط 
جریان خ��ون را در هزاران م��کان موجود در مغ��ز این افراد 

اندازه گیری کردند.
محقق��ان حاضر در ای��ن پروژه علم��ی دریافتن��د هنگامی 
ک��ه ش��رکت کنندگان در جس��ت وجوی اف��راد بودن��د، 
بخش اعظ��م cortex مغ��ز به انس��ان ها اختص��اص داده 
ش��د و زمانی هم که ب��ه دنبال وس��ایط نقلیه می گش��تند، 
 قس��مت اعظم ای��ن بخ��ش ب��ه ای��ن وس��ایط اختصاص

 یافت.
نتای��ج همچنی��ن نش��ان می ده��د ک��ه چگونه اش��خاص 
ق��ادر ب��ه تغیی��ر توجهش��ان حی��ن انج��ام فعالیت ه��ای 
چالش برانگی��ز هس��تند.این موفقی��ت علم��ی می تواند به 
 توضیح اخت��الالت کمبود توج��ه و نورورفت��اری نیز کمک

 کند.

 تولید آب از هوا 
با تور جادویی

دانشمندان دانشگاه ام آی تی یک شبکه توری ویژه  
را تولید کرده اند که آب را از مه صبحگاهی استخراج 

کرده و آن را به مخازن می فرستد.
 سیس��تم جدید محققان آمریکای��ی می تواند آب 
آش��امیدنی را ب��ه مناطق دوردس��ت بب��رد. آن ها 
پیشتر این سامانه را در ش��یلی آزمایش کرده اند و 
بر اساس نتایج حاصله، فناوری مزبور می تواند تاثیر 
قابل توجهی بر زندگی های جوامع دورافتاده داشته 
باشد.محققان دانشکده مهندسی دانشگاه ام آی تی 
 Pontificial به همراه دانش��مندانی از دانش��گاه
ش��یلی در س��انتیاگو هم اکنون در حال برداش��ت 
آب از مه ساحلی هس��تند که روی لبه های یکی از 

خشک ترین مناطق زمین تشکیل می شود.
با استفاده از سیستم ساده س��اختارهای شبکه ای 
معلق ک��ه روی قله تپه ه��ا و در نواح��ی دارای مه 
مداوم و بادهای غربی گس��ترده قرار داده شده اند، 
شیلیایی ها می توانند آب را برای نوشیدن و کاربرد 
کشاورزی جمع آوری کنند.فناوری جمع آوری آب 
از مه هن��وز در مراحل ابتدایی خود به س��ر می برد 
اما آزمایش ها نش��ان داده اند ایج��اد تغییراتی در 
فضابندی تور و اندازه و قابلیت  خیس شدن فیبرهای 
آن می تواند بر حجم آبی که روزانه جمع می ش��ود، 
اثرگذار باش��د. با تغیی��ردادن روزنه ه��ا و فیبرها، 
دانش��مندان توانس��تند این سیس��تم را تا درصد 
بسیار باالیی ارتقا دهند.این فناوری نویدی بزرگ و 
جایگزینی قابل مقیاس بندی برای دیگر فناوری های 
دارای ماموریت مشابه به شمار می آید. ساخت این 
فن��اوری ارزان بوده و هزین��ه عملیاتی کردن آن ها 
تقریبا نزدیک به صفر است؛ همچنین می توان آن ها 
را در محیط های مشابه در سراسر جهان به کار برد. 

 نتایج یک پژوهش جدید نش��ان می ده��د، کودکانی 
که بیشتر اقدام به لمس کردن، چنگ زدن و چشیدن 
اش��یای اطراف خود می کنن��د، از توانای��ی بهتری در 

یادگیری برخوردار هستند!
کثی��ف کاری کودکان ش��اید ب��رای والدی��ن چندان 
خوش��ایند نباش��د، اما نتایج یک مطالعه جدید نشان 
می دهد که این رفتار می توان��د درک کودک از دنیای 

اطراف خود را افزایش دهد.
تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه آیوا 
نشان می دهد، کودکانی که اقدام به چنگ زدن، لمس 
و حس کردن، چش��یدن و حتی پرتاب اش��یاء اطراف 
خودبه ویژه مواد غذایی می کنند،  از توانایی بهتری در 

یادگیری برخوردار هستند.
در این مطالعه توانایی یادگی��ری 72 کودک 16 ماهه 
با قرار دادن اش��یاء مختلف م��ورد ارزیابی قرار گرفت؛ 
محققان 14شیئی  غیر جامد مانند مربای توت فرنگی، 

 پنیر،  سس شکالت و سوپ را در دسترس کودکان قرار 
داده و نام هرکدام از اش��یا را با کلمات س��اده ای مانند 

dax یا kiv به کودکان یاد دادند.
چن��د دقیقه بعد همان اش��یاء در اش��کال متفاوت در 
اختیار ک��ودکان قرار داده و از آنها خواس��ته ش��د که 
این اشیا را شناس��ایی کنند.نتایج به دست آمده نشان 

می دهد، کودکانی که بیشتر کثیف کاری کرده و اقدام 
به چنگ زدن، برداشتن و بردن شییء به سمت دهان 
کرده بودند، نام اشیاء بیشتری را در مقایسه با کودکان 

تمیز و مرتب به خاطر سپرده بودند.
شانس شناسایی درس��ت اش��یاء در کودکان با رفتار 
کثیف کاری 70 درصد اعالم ش��ده اس��ت که این آمار 

برای کودکان تمیز و مرتب تنها 50 درصد است.
در بخش دیگ��ری از این مطالعه ک��ودکان به دو گروه 
تقسیم شدند و یگ گروه روی صندلی های بلند و گروه 
دیگر روی میز نشانده شدند؛ کودکانی که روی صندلی 
بلندتر بودند، عملکرد ش��ناختی بهتری در مقایسه با 
گروه دوم داش��تند، چراکه امکان لمس و کثیف کاری 

بیشتری برای آنها فراهم شده بود.
دکتر »الریسا ساموئلسون« نویسنده ارشد این مطالعه 
تأکید می کند: بازی کردن و لمس اش��یاء مختلف می 

تواند مهارت یادگیری کودک را بشدت تقویت کند.

واژه کچلی همه ما را به فکر ریزش موی سر می اندازد، 
ول��ی جالب اس��ت بدانید ک��ه کچلی حت��ی در بین 
انگشتان پا، کش��اله ران و هر نقطه دیگری از پوست 
ممکن است دیده شود. کچلی عنوانی کلی است که 
برای بیماری های عفونی قارچی در سطح پوست و سر 
به کار می رود. قارچ ها انواع مختلفی دارند، ولی همه 
آنها باعث کچلی نمی ش��وند. نوعی قارچ به نام قارچ  
کپکی عامل عفونتی اس��ت که باعث کچلی می شود. 
در این مطلب به انواع کچلی و راه های پیش��گیری از 

آن اشاره می کنیم.
 از نظر علمی به این نوع از کچلی ها بیماری های تینه آ 
یا درماتوفیتوزیس اطالق می شود. این قارچ ها ممکن 
اس��ت روی هر نقطه از بدن مانند پوست سر، پوست 
صورت، ناحیه ریش و سبیل، دست ها، پاها، کشاله ران 
و ناخن ها ظاهر شوند. کچلی پوست در سنین مختلف 
و در بین خانم ها و آقایان متفاوت است؛ یعنی بعضی از 
کچلی ها در کودکان، بعضی ها در آقایان و برخی هم 

در خانم ها شایع تر است.
كچلی سر  

این نوع از کچلی در کودکان ش��ایع تر اس��ت. بعد از 
س��ن بلوغ غدد چربی ساز فعال تر می ش��وند و میزان 
چربی بیشتری ترشح می کنند. این چربی ها خاصیت 
ضدقارچی دارند و مانع رش��د قارچ می شوند. کچلی 
سر بخصوص در کودکان دبستانی که با هم در ارتباط 

هستند بیشتر دیده می شود. 
كچلی ریش و سبیل

این نوع از کچلی همان طور که از نامش پیداست، در 
مردان بزرگس��ال دیده می شود. البته ریختن ریش و 
سبیل دالیل متعددی دارد که یکی از آنها عفونت های 

قارچی است که حتما باید پزشک تائید کند.
 كچلی صورت

کچلی صورت در خانم ها بیش��تر دیده می شود؛ ولی 
به طور کلی در افراد ورزش��کاری که مجبورند به طور 
فیزیکی با هم درگیر  ش��وند مانند ورزش کش��تی یا 
جودو، ابتال به کچلی صورت بیش��تر اس��ت. عفونت 
قارچی در پوس��ت صورت معموال با تغییر رنگ خود 

را نشان می دهد.
كچلی دست و پا  

کچلی انگشتان پا شایع تر از دیگر کچلی ها در دست 
و دیگر نقاط پاس��ت؛ زیرا در فاصله بین دو انگش��ت 
بخصوص در انگش��تان چهارم و پنج��م تهویه خوبی 

وجود ندارد. زیرا از دیگر انگشتان پا بیشتر کیِپ هم 
هستند. این عفونت آن قدر در ورزشکاران شایع است 

که به بیماری انگشتان ورزشکاران هم معروف است.
كچلی ناخن  

وقتی صدمه ای به ناخن وارد می  ش��ود، ممکن است 
شرایط برای نفوذ و تکثیر قارچ ها فراهم شود. ویژگی 
کچلی ناخن این اس��ت که از ده ناخن در دست و ده 
ناخن در پا تع��داد کمی از ناخن ه��ا یعنی فقط یک 
یا دو ناخن گرفتار می ش��وند و دس��تگاه دفاعی بدن 
طوری است که مانع گسترش کچلی به دیگر ناخن ها 
می شود، اما برای تشخیص قطعی باید نمونه برداری 

کنند و به آزمایشگاه بفرستند.
 برای جلوگیری از عفونت های قارچی چه باید 

كرد؟
عفونت های قارچی بسیار شایع اس��ت و شاید نتوان 
براحتی مانع ابتال به آن شد و هر انسانی حداقل یک بار 
در طول زندگی به آن مبتال می شود، ولی شکی نیست 
که راه انتقال باید محدود شود؛ چون این عفونت ها از 
طریق فرد آلوده به قارچ به فرد دیگر منتقل می  شود. 
همچنین اش��یا، گیاهان حامل قارچ، حول��ه و لوازم 

شخصی دیگران هم ممکن است عامل انتقال باشند.
 برای به حداقل رس�اندن احتم�ال ابتال به 

عفونت های قارچی به این نکات توجه كنید:
برای پیشگیری بهداشت فردی را رعایت کنید. دست 
و پاهای خود را خشک نگه دارید. از جوراب های نخی 
استفاده کنید. کفش تنگ نپوش��ید. پا را در معرض 
هوا قرار دهید و حداقل دو ب��ار در روز با آب و صابون 

بشویید و سپس آن را خشک کنید.
اگر لکه هایی روی بدنتان ظاهر شده است، لباس ها و 

حوله خود را هر روز بشویید.
 ضایعات روی سر را جدی بگیرید. به پزشک مراجعه 
کنید و داروهای تجویزی و ش��امپوی توصیه  شده را 
مرتب استفاده کنید. بهتر است موهای خود را کامال 
کوتاه کنید. در مورد کچلی کشاله ران بهتر است بعد 
از اس��تحمام، بخوبی بدن بویژه ناحیه کش��اله ران را 
کامال خشک کنید. زیاد در حمام مرطوب توقف نکنید 
و از پوش��یدن لباس های تنگ و چس��بان خودداری 

کنید. لباس باید نخی وگشاد باشد.
 این بیماری پوستی در افراد چاق ممکن است بیشتر 
دیده ش��ود. پس کاه��ش وزن در این م��ورد کمک 

می کند.

كثیف كاری مهارت یادگیری كودكان را به شدت تقویت می كند!
قناد ژاپنی

در اوزاکای ژاپن ، شیرینی س��رای 
بسیار مشهوری بود.

ش��هرت آن به خاطر شیرینی های 
خوشمزه ای بود که می پخت .

مشتری های بس��یار ثروتمندی به 
این مغازه می آمدند ، چون قیمت 

شیرینی ها بسیار گران بود.
صاحب فروشگاه همیشه در همان 
عقب مغ��ازه بود و هیچ وق��ت برای خوش آمدمش��تری ها به 
 این طرف نمی آمد ، مهم نبود که مش��تری چق��در ثروتمند

 است.
یک روز مرد فقی��ری با لباس های من��درس و موهای ژولیده 
وارد فروشگاه شد و عمداً نزدیک پیش خوان آمد قبل از آن که 
مرد فقیر به پیشخوان برسد ، صاحب فروشگاه از پشت مغازه 
بیرون پرید و فروشندگان را به کناری کشید و با تواضع فراوان 
به آن مرد فقیر خوش آمد گفت و با صبوری تمام منتظر شد تا 
 آن مرد جیب هایش را بگردد تا پولی برای یک تکه ش��یرینی

 بیابد.
صاحب فروش��گاه خیلی مؤدبانه ش��یرینی را در دس��ت های 
مرد فقیر ق��رار داد و هنگامی که او فروش��گاه را ترک می کرد 
، صاحب فروش��گاه همچنان تعظیم می کرد.وقتی مش��تری 
فقیر رفت ، فروشندگان نتوانستند مقاومت کنندو پرسیدند 
که در حالی که برای مشتری های ثروتمند از جای خود بلند 
 نمی ش��وید ، چرا برای مردی فقیر ش��خصاً به خدمت حاضر

 شدید ؟
صاحب مغازه در پاسخ گفت :

مرد فقیر همه  پول��ی را که داش��ت برای یک تکه ش��یرینی 
 داد و واقعاً به ما افتخار داد  این ش��یرینی ب��رای او واقعاً لذیذ

 بود.
شیرینی ما به نظر ثروتمندان خوب است ، اما نه آنقدر که برای 

مرد فقیر ، خوب و باارزش است.

 دیوار عجیب همسریابی در چین 
چینی ها برای حل مش��کالت 
همس��ریابی حرکت��ی عجیب 
انج��ام داده ان��د. در این روش 
 جدی��د والدینی ک��ه فرزندان 
دم بخت دارند آگه��ی هایی را 
 تنظی��م ک��رده و ب��ه یک��ی از 
پارک های بزرگ شانگهای می 
روند تا مراس��م همس��ریابی با 

آگهی را انجام دهند.
 همس��ریابی یکی از مش��کالتی اس��ت که در تمام دنیا دیده

 می شود. در کش��ورهایی که جمعیت آن ها بسیار زیاد است 
این مش��کل بیش از دیگر نقاط دنیا دیده می ش��ود. یکی از 
این کشورها که جمعیت آن همیش��ه رکوردشکن بوده است 

»چین« نام دارد!
  هر شنبه و یکشنبه و تحت هر شرایطی که باشد والدین به این 
پارک می آیند و اگهی فرزندشان که شامل اسم و نام خانوادگی 
به همراه میزان در آمد است روی دیوار می چسبانند تا والدین 
دیگر یا افرادی که خواهان ازدواج هستند آن را خوانده و برای 

ازدواج تصمیم گیری کنند.
در آخر هفت��ه ها این پ��ارک ممل��و از کاغذه��ای تبلیغاتی 
اس��ت ک��ه جوان��ان دم بخ��ت را نش��ان م��ی ده��د. ب��ه 
هرکج��ای این پارک ک��ه نگاه کنی��د از درختان ت��ا دیوارها 
 پوش��یده از کاغذهای مختلف اس��ت ک��ه با اعداد واس��امی 

پر شده اند.
این م��کان به “بازارهمس��ریابی” هم معروف ش��ده اس��ت و 
جال��ب اینجاس��ت که ت��ا به ح��ال زوج ه��ای بس��یاری به 
 همی��ن صورت ب��ا ه��م مالق��ات ک��رده و زندگی تش��کیل 
داده اند. والدی��ن چینی اعتق��اد دارند فرزندانش��ان بیش از 
 حد س��رگرم کار هس��تند و زمان برای یافتن بهترین همسر 

ندارند.

قفل خورشیدی هوشمند 
دوچرخه 

محققان قفل هوشمندی طراحی 
کرده ان��د که تنها با اس��تفاده از 
برنامه نرم اف��زاری بر روی تلفن 
همراه، اقدام ب��ه قفل دوچرخه 

می کند.
قف��ل خورش��یدی هوش��مند 
Skylock مجهز ب��ه پنل های 
خورش��یدی کوچکی است که 
برای شارژ  باتری های سیستم مورد اس��تفاده قرار می گیرند؛ 
یک ساعت نور خورشید، انرژی مورد نیاز برای یک هفته شارژ 
باتری را تأمین می کند.این قفل U شکل از طریق تلفن همراه 
با سیس��تم عامل اندروید یا iOS قابل کنترل اس��ت و کاربر 

می تواند از راه دور قفل را باز و بسته کند.
در زمان دستکاری غیرمجاز قفل، سیستم هوشمند ضدسرقت 
از طریق بلوتوث یا وای فای، پیام  هش��دار لحظه ای را به تلفن 

همراه کاربر ارسال می کند.
محقق��ان Velo Labs امیدوارند که این محص��ول تا پایان 
 س��ال جاری می��الدی ب��ا قیم��ت 249 دالر به ب��ازار عرضه 

شود.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام صادق )ع( : 
ما از شیعیان خود کسی را که عاقل ، فهمیده ، آگاه ، بردبار ، با 

ادب ، سازگار ، صبور و راستگو باشد دوست داریم.

پوست هم كچل می شود
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