
ساختمان ها از خودروها در آالیندگی هوا جلو  زدند 
چرا میوه های 
قدیم 
خوشمزه تر 
بودند؟

 با مصرف 40 درصد انرژی

سهام عدالت تا پایان
 سال آزاد نمی  شود

با 20 میلیون تومان در شهر مجلسی 
صاحب خانه شوید

اجرای طرح 9ماده ای
 لنگر استواری زاینده رود 

مشکل جدید محیط زیست 
اصفهان پسماند است

مجوز رپ برای هیچ خواننده ای 
صادر نشده است

بنشین خوش نشسته ای بر بام                  
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ازدواج تعطیل
 شده است 

 حجت االسالم والمسلمین قرائتی گفت: ازدواج تعطیل 
شده و سن ازدواج و آمار طالق افزایش یافته است.

رییس ستاد اقامه نماز در نشست نماز، ورزش و جوان که 
با حضور وزیر ورزش و جوان��ان و معاونان این وزارتخانه 
در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، افزود: آموزش و 
پرورش اطالعاتی به دانش آموزان می دهد که در راستای 

آموزش اشتغال به آنان نیست و متون تدریس شده ...

3

حال و هوای عهد صفویه
  در محله حسن آباد

آغاز برگزاری هفته های گردشگری اصفهان 

3

 دبی��ر کمیت��ه گردش��گری ش��هرداری اصفه��ان  از آغ��از 
برگ��زاری هفت��ه ه��ای گردش��گری اصفه��ان  خب��ر دادو 
گف��ت: هفت��ه گردش��گری حس��ن آب��اد نخس��تین م��ورد 
 از ای��ن ط��رح اس��ت ک��ه در ط��ول  ای��ن هفت��ه اجرای��ی

 می شود.محمد ایزدخواستی در این ارتباط اظهار داشت: هدف 

ما از برگزاری این طرح این است گردشگری محالت وارد سبک 
زندگی مردم کنیم و به شکل محسوس به مردم نشان دهیم که 
برای تفریح و گردش حتما نباید به خارج از شهر یا کشور سفر 
کرد.وی  با بیان اینکه ب��ا اجرای ا ین طرح قص��د داریم هویت 

محالت را فعال کنیم، افزود:...

  ارایه تسهیالت به تولیدکنندگان 
خانگی  سنگ های قیمتی 4

شاخص ترین قنات جهان نامزد ثبت
5 در فهرست آثار جهانی یونسکو شد 2

  بام ایران صاحب موزه
 علم و فناوری می شود

تعظیم دوباره بحرینی ها
 به فوتبال ایران

 C تیم ملی کشورمان در شانزدهمین دوره جام ملت های آسیا در گروه
این رقابت ها با سه تیم عربی بحرین، قطر و امارات متحده عربی هم گروه 
اس��ت و در اولین دیدار خود به راحتی از س��د بحرین گذشت. احسان 
حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند. پیش از این 
بازی هم امارات با نتیجه 4-1 از سد قطر گذشته بود تا به لطف تفاضل 

گل باالتر از ایران در این گروه قرار گیرد. ایران در دومین بازی خود....
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ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه  ه�ای 
زي�ر را از مح�ل  مناب�ع ج�اری ب�ه  پيمان�كاران واج�د ش�رايط واگ�ذار نماي�د ل�ذا 
 از كلي�ه ش�ركتهای پيمان�كاری ك�ه دارای ش�رايط ذك�ر ش�ده در ذي�ل صفح�ه
 می باش�ند دعوت م�ی ش�ود ت�ا از تاري�خ 1393/10/22 ال�ی 1393/10/30 ب�ا واريز 
 مبل�غ 300/000 ري�ال برای ه�ر پروژه ب�ه ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�يبا 
) بانک مل�ی ( و دريافت اس�ناد و مش�خصات فنی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت به 
دبيرخانه ش�ركت واقع در اصفه�ان خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امير كبي�ر مراجعه 
 يا ب�رای كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجع�ه نماييد. مهلت تحويل پيش�نهاد قيم�ت به دبير خانه 
شركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه 
 م�ورخ 1393/11/09 می باش�د و هزين�ه درج آگهی روزنام�ه به عهده برن�ده مناقصه 

می باشد. 
 موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی و احداث سايت كارگاهی شهرک صنعتی ورزنه 

مبلغ برآورد اولیه : 5/984/803/194 ريال از محل منابع استانی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 120/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 
موضوع مناقصه : اجرای تكميل محوطه سازی ناحيه صنعتی و زيرآباد 

مبلغ برآورد اولیه: 2/225/867/715ريال از محل منابع استانی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :40/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته راه و باند

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی 

نوبت  اول    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 



يادداشت

باهنر : الريجانی گفت از هر حزب 
معتدلی حمايت می کند

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: آقای الریجانی 
شخصاً به بنده گفت من در حزب رهروان حضور ندارم و دنبال 
تش��کیل این حزب نیس��تم. محمد رضا باهنر دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبری درباره تشکیل یک حزب دیگر در 
جریان اصولگرایی به نام حزب یا جبهه »رهروان« اظهار کرد: 
برخی از اعضای فراکس��یون رهروان والیت عالقمند هستند 
که حزبی را ایجاد کنند.وی افزود:  برخی از رس��انه ها مطرح 
کردند که حزب یا جبه��ه رهروان متعلق ب��ه علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی اس��ت اما بنده شخصاً با آقای 
الریجانی صحب��ت کردم و آقای الریجان��ی گفتند که من در 
حزب رهروان حضور ندارم و دنبال تشکیل این حزب نیستم.

دبیرکل جبهه خط امام و رهبری در پاس��خ به این پرس��ش 
مبنی بر اینکه اعضای فراکس��یون رهروان والیت می گویند 
که حامی حزب ش��ان رییس فعلی مجلس است گفت: آقای 
الریجانی گفتند که من از هر حزب و جبهه ای که معتدل باشد 

حمایت می کنم.

 هواپیمای وزير بهداشت 
دچار نقص فنی شد

هواپیمای حامل وزیر بهداشت که از زابل بازمی گشت، در یکی 
از موتور هایش دچار نقص فنی ش��د که خلبان قبل از پریدن 
 BAE متوجه این نقص ش��د و آن را متوقف کرد.هواپیمای
شرکت هواپیمایی ماهان که سیدحسن قاضی زاده هاشمی، 
وزیر بهداشت را به س��المت وارد فرودگاه زابل در سیستان و 
بلوچستان کرد، در مسیر بازگشت با 64 مسافر در حین پرواز، 
موتورش از کار افتاد. این هواپیما حوالی س��اعت 8:30  صبح 
دیروز  وزیر بهداشت و مسافران دیگر را در فرودگاه زابل پیاده 
کرد، یک ساعت بعد در مسیر برگشت به تهران در شرایطی که 
هواپیما در طول باند پرواز قرار گرفت و عملیات پرواز ش��روع 
شد، خلبان قبل از پریدن و جدا شدن چرخ ها از زمین متوجه 
 نقص فنی در یکی از موتور های هواپیما ش��د و آن را متوقف

 کرد.

کودک نیجريايی 18 نفر را کشت
شب گذش��ته انفجار انتحاری یک کودک ده ساله نیجریه ای 
در بازار شهر میدوگوری در شمال شرق این کشور 18کشته 
برجای گذاش��ت و ای��ن مطلب به نق��ل از اش��یرو مصطفی، 
عضو دفاع محلی نیجریه، بیان ش��ده اس��ت.به نوشته پایگاه 
اینترنتی »روس��یا الیوم«، یکی از مس��ووالن صلیب س��رخ 
گفت: آمار تلفات بی��ش از این خواهد بود چ��ون هنگام این 
انفجار قوی، بازار پر از تجار و مش��تریان بود. نیجریه از س��ال 
2009 ت��ا زمان حاضر ش��اهد حمالت گروهک تروریس��تی 
 بوکو ح��رام برای تاس��یس به اصط��الح »دولت اس��المی«

 است. 

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: نتانیاهو در اظهاراتی 
به صراحت دو سه روز بعد از اعالم تمدید مذاکرات گفت 

که ما نگذاشتیم آن ها )ایران و 1+5( به تفاهم برسند
  ایران کشوری نیس��ت که از منافع و حاکمیت ملی اش 
عبور کند و حاال که در اوج اقتدار اس��ت و کلید طالیی 
منطقه را در دست دارد از مواضعش تنازل نخواهد کرد.

 علی اکب��ر صالحی در س��خنانی درب��اره دالیل تمدید 
مذاکرات هسته ای در وین در آذرماه با اشاره به اظهارات 
نتانیاهو چند روز بعد از تمدید مذاکرات بدون اشاره به 
جزییات بحث گفت: تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند 
و بین دو طرف کلیات پذیرفته شده بود. اتفاقی افتاد که 

طرف مقابل یک دفعه عقب نشینی کرد.
وی ادامه داد: نتانیاهو در اظهاراتی به صراحت دو سه روز 
بعد از اعالم تمدید مذاکرات گفت که ما نگذاشتیم آن ها 
)ایران و 1+5( به تفاهم برس��ند و جان کری اعالم کرد 
که ما کامال در هماهنگی با رژیم اسراییل هستیم. به هر 
حال آن ها منافعشان را در ادامه بحران می بینند. البته 

مکرشان به خودشان باز خواهد گشت. 
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: این رفتار آمریکا و دیگر 
کش��ورها در گروه 1+5 به اعتبار سیاسی آنها در دنیا در 
رابطه با حل مسایل بین المللی لطمه می زند و آن را از 
بین می برد و مقاالت زیادی خیلی از متفکران آمریکایی 
نیز به این مساله اذعان دارند و دنیا از آنها خواهد پرسید 
که پس به دنبال چه چیز هستید. در مقابل ایران با اراده 

سیاسی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است و صادقانه 
سواالت و نگرانی ها را پاس��خ داده و انعطاف الزم را نیز 

نشان داده است. 
صالحی با اشاره به روندی که به تمدید مذاکرات منجر 
شد گفت: در مذاکرات عمان آنها )1+5( طوری برخورد 
کردند و حرف هایی زدند، انگار که قبل از آن مذاکره ای 
نکرده بودند. و مذاکره کنندگان ما به موقع پاس��خ شان 
را دادند. در وین اما به نقاط مش��ترک و کلیات دو طرف 

رسیدند اما ناگهان عقب کشیدند. 
وی درب��اره توافق خ��وب و ب��د گفت که ه��ر کس در 
مذاکرات ب��ه دنبال تامین منافع حداکثری اش اس��ت. 
هیچ محدودیتی آنها در طرح خواس��ت هایشان ندارند 
در عین حال ایران کش��وری نیس��ت که از منافع ملی و 
حاکمیت ملی اش عب��ور کند و حاال ک��ه در اوج اقتدار 
است و کلید طالیی منطقه را در دست دارد از مواضعش 
تنازل نخواهد کرد. صالح��ی تاکید کرد که ایران بر حق 
اش در استفاده از انرژی هس��ته ای بر اساس ان پی تی 
اص��رار دارد و تحت هیچ ش��رایطی از ای��ن حق تعیین 
شده عدول نخواهیم کرد. رییس س��ازمان انرژی اتمی 
درباره مس��ایل مطرح در دور بعدی مذاک��رات که قرار 
اس��ت از 25 دی ماه در ژنو دو و چند جانبه برگزار شود 
اظهار کرد: برخ��ی موضوعات ک��م و بیش ب��ه انتهای 
بحث رس��یده اس��ت و نقاط مش��ترک به دس��ت آمده 
اس��ت. اما در برخی امور هنوز تقاضاهایی هس��ت مثل 

غنی س��ازی و ش��یوه لغو تحریم ها وجود دارد. آنها در 
غنی س��ازی مطالبی را مطرح می کنند و ما هم مطالب 
دیگری. البته اصل غنی س��ازی پذیرفته شده است. اما 
 ما داوطلبانه پذیرفتیم که فعال تا 5 درصد غنی س��ازی

 کنیم. وی ادامه داد:االن حجم غنی س��ازی و تولیدمان 
در یک سال مورد بحث است. 

االن 9 هزار سانتریفیوژ داریم که کار می کنند و ساالنه 
دو و نیم تن اورانیوم غنی می کند در حالی که مورد نیاز 
ما سالی 30 تن اس��ت اما آنها به این میزان هم رضایت 
نمی دهند و می گویند این میزان زیاد است و باید تعداد 
سانتریفیوژها را کم کنید و اورانیوم های غنی شده تا 5 
درصد را تبدیل کنید. صالحی افزود: ما در سازمان انرژی 
اتمی سعی کردیم راه مذاکره کنندگان را هموار سازیم 
و پیش��نهاد معقول ارایه کردیم مبنی ب��ر این که بعد از 
هش��ت س��ال قرارداد ما با روس ها برای تامین سوخت 
نیروگاه بوشهر تمام می ش��ود و بعد از هشت سال باید 
قادر باشیم سوخت مورد نیاز س��االنه بوشهر 1 را تامین 
کنیم که 30 تن در س��ال اس��ت. پس آمادگی داریم به 
صورت پلکان��ی این دوره را طی کنیم . م��ا گفته ایم که 
پله اول برای آنهاست که چه باشد اما پله آخر باید برای 
ما باشد یعنی هشت س��ال دیگر در وضعیتی باشیم که 
رهبری گفتند که همان توان تولید 190 هزار سو است 
که عالوه بر تامین نیاز یک سال نیروگاه بوشهر نیازهای 
 ما برای س��وخت راکتوره��ای تحقیقات��ی را نیز تامین

 می کند. صالحی با بیان این ک��ه 1+5 دوره ای را به نام 
دوره »اعتمادس��از« تعریف کرده اند ک��ه یکی از موارد 
مورد مناقشه است افزود: بعد از این دوره ایران می تواند 
به هر ظرفیتی از غنی سازی دس��ت پیدا کند و عضوی 

عادی از حقوق خود در ان پی تی هستیم.
 وی گفت: آنها روی دوره و سنواتش نظر دارند همچنین 
آنها این دوره را دو رقمی و ما یک رقمی پیشنهاد کرده 
ایم. آنه��ا در دوره دو رقمی مورد نظرش��ان که با زمان 
پیشنهادی ما فاصله دارند می گویند که اشکال ندارد به 
190 هزار سو در انتهای آن دوره برسیم اما زمان آنها با 
زمان ما به نسبت فاصله زیادی دارد. این زمان بین 10 تا 
20 سال است. صالحی با اشاره به موضوع انتقال سوخت 
ایران به روسیه در یک رسانه آمریکایی و سپس تکذیب 
این خبر از س��وی س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان 
درباره انتشار چنین خبرهایی گفت: هر وقت ما به سمت 
حل مساله می رویم آنها یک بهانه جدید و شایعه جدید 

به راه می اندازند که ایران را به واکنش وادار سازند.

ريیس سازمان انرژی اتمی

1+5 در وين ناگهان عقب کشید
دوره » اعتمادساز« یکی از موارد مناقشه است

با انتخاب باراک اوباما

طراح تحريم های ايران
 مرد شماره 2 »سیا« شد

  رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، مغز متفکر 
این کشور در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران 
را به معاونت سازمان سیا برگزید.روزنامه نیویرک 
تایمز در گزارشی با اشاره به انتخاب »دیوید کوهن« 
به عنوان معاون س��ازمان سیا نوش��ت: کوهن که 
مغز متفکر اوباما در اعم��ال تحریم های اقتصادی 
بر ایران، روس��یه و س��وریه محس��وب می شد، به 
 عنوان معاون س��ازمان س��یا آمریکا انتخاب ش��د.

  »جان برنان« رییس سیا معتقد است که تجربیات 
کوه��ن در بس��یاری موضوعات م��ورد نظر دولت 
ایاالت متحده از جمله پول ش��ویی، حمایت مالی 
از گروه های تروریستی و قاچاق مواد مخدر کمک 
بسیاری را به این سازمان خواهد کرد. در گذشته و 
زمانی که معاونت س��یا نیازی به تایید مجلس سنا 
نداشت، اغلب افس��ران نظامی ارشد در این سمت 

ایفای وظیفه می کردند.
 اکنون اما کوهن جایگزین مردی در این س��ازمان 
شده اس��ت که مدتی پیش به سمت مشاور امنیت 
ملی اوباما ارتقا یاف��ت. در طول س��ال های اخیر، 
کوهن نقش بسیار مهمی را در قطع حمایت مالی 
از گروه تروریس��تی داعش ایفا کرده اس��ت. شبه 
نظامیان این گروه تروریس��تی با محاصره مناطق 
نفت خیز عراق و سوریه، س��عی در فروش نفت در 
خاک ترکیه و تأمین نیازهای مالی خود را داشته اند. 
مقامات داع��ش در ماه جاری اع��الم کردند که در 
بودجه س��ال 2015 خود بیش از 2 میلیارد دالر را 
به تجهیز نظامیان و دولت خود خواهد کرد. عالوه 
بر اقدامات کوهن در مقابله با گروه های تروریستی 
بای��د ب��ه تالش ه��ای وی در اعم��ال تحریم های 
 اقتصادی ب��ر ای��ران و همچنین روس��یه اش��اره 

کرد. 

هالکت 100داعشی در نینوا
در جریان حمله نیروهای عراقی به مواضع داعش 
در استان نینوا، 100 تروریس��ت داعشی کشته و 

زخمی شدند.
براثا نوشت: در جریان حمله روز شنبه نیروهای کرد 
و هواپیماهای ائتالف به مواضع گروه تروریس��تی 
داع��ش در کرکوک و موصل)اس��تان نین��وا(، 60 
تروریست به هالکت رسیدند و 40 تن دیگر زخمی 

شدند.
این حمله در مناطق جنوب و غرب کرکوک، منطقه 
الکویر و شهرس��تان مخمور در نزدیکی موصل رخ 

داد.

اخبار کوتاه

2
پوشاندن سر، ممنوع!

در ایالت اوکالهامای آمریکا، پوشاندن سر برای مردان و زنان ممنوع می شود.
به موجب قان��ون، متخلفان 500 دالر جریمه خواهند ش��د و تنها زم��ان بارندگی و 

مشارکت در جشن های هالووین در این قانون استثناء شده است.
قانون جدید قرار است از بهمن ماه در اماکن عمومی اجرایی شود.
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مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری:

 راه اندازی سالمتکده طب سنتی 
در استان 

مش��اور اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به قابلیت 
استان در توسعه کش��ت گیاهان دارویی خواستار راه اندازی 
سالمتکده طب سنتی در این استان شد.ملک محمد قربان پور 
در نشست با مدیران استانی با اشاره به زیرساخت های موجود 
برای توسعه طب سنتی در اس��تان، اظهار داشت: این استان 
یکی از قطب های مهم تولید دارو های گیاهی در کشور است 
که راه اندازی سالمتکده طب سنتی می تواند به توسعه کشت 
گیاهان دارویی در این استان کمک کند.وی احداث دهکده 
تجاری نخب��گان، احداث بانک ژن، بارورس��ازی ابرها و طرح 
جمع آوری آب های سطحی و جلوگیری از نفوذ آنها به داخل 
زمین را طرح های پیش��نهادی اس��تان برای اجرایی ش��دن 
عنوان کرد.مش��اور اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
تنها مش��ارکت بخش خصوصی کافی نیس��ت و برای اجرای 
این طرح ها در اس��تان نیازمند حمایت دولت است.قربان پور 
با اشاره به محصوالت صنایع دس��تی بومی استان مانند نمد 
که تجاری س��ازی شده و از دانش س��نتی به صنعتی و مدرن 
تبدیل شده خاطرنش��ان کرد: این محصول به خارج از کشور  
صادر ش��ده و تاکنون اس��تقبال خوبی از این محصول شده 
است.علیرضا ش��جاعی خواس��تار ترویج تفکر کارآفرینی در 
سازمان های دولتی و شرکت های دانش بنیان استان شد.وی 
خاطرنشان کرد: امس��ال در اس��تان بیش از 40 اتاق فکر در 
دستگاه های اجرایی راه اندازی شده و هدف از راه اندازی این 
اتاق های فکر  در اس��تان فعال کردن دانش در بین افراد بوده 
است.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری گفت: افراد 
ایده و تفکرات خ��ود را در قالب تفکرات برت��ر در این اتاق ها 

هدایت می کنند.

 طرح مطالعات زندگی 
عشاير آغاز شد

مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری از آغاز مطالعات 
اولیه اجرای طرح مطالعات زندگی عشایر در استان خبر داد.

یحیی حسین پور اظهار داشت: طرح بررسی جامع فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و آمایشی عشایر بختیاری استان آغاز شده 
است.وی از انجام مطالعات این طرح با همکاری امور عشایر و 
دانشگاه شهرکرد خبر داد که دبیرخانه این طرح در دانشگاه 
شهرکرد به زودی راه اندازی می شود و هدف از اجرای این طرح 

تشکیل پایگاه ملی برای مطالعه زندگی عشایر استان است.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری کمیته راهبردی 
این طرح را متشکل از 3 اس��تاد متخصص، 2 نماینده از امور 
عش��ایر و دانشگاه ش��هرکرد برش��مرد و گفت: مطالعات این 
 طرح به مدت 5 س��ال ب��ا همکاری ای��ن تیم مج��رب انجام 

می شود.
حسین پور خاطرنشان کرد: این طرح با 5 شاخص اصلی و 15 
موضوع مختلف اجرا می شود و 15میلیارد ریال هزینه اجرای 

این طرح برای عشایر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری از راه اندازی موزه علم و 
فناوری در استان خبر داد.قاسم سلیمانی در نشست با 
مدیران استانی با اشاره به راه اندازی موزه علم و فناوری 
اظهار داشت: 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این موزه 

از سوی استانداری پرداخت می شود.
وی خواس��تار همکاری معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهور در راه اندازی مجتمع سوله کارگاهی در 7 هکتار 
زمین در شهرکرد که مساحت سوله ها 3500 متر است، 
شد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خرد جمعی و نگاه 
به برنامه های بلند مدت و کوت��اه مدت و گرایش به علم 
 را 2 اصل مهم عن��وان کرد که در کش��ور در حال انجام

 است.
س��لیمانی کمبود مراکز عملیاتی، زیرس��اخت مناسب 
و امکان��ات کارگاه��ی را دلیل عدم پیش��رفت اس��تان 
برشمرد و گفت: این اس��تان در زمینه تولیدآب، جذب 
توریس��ت، تولید داروهای گیاهی و تولی��د انرژی های 
 نو جای��گاه باالی��ی دارد و باید در ای��ن زمینه ها قوی تر 

عمل کند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری توس��عه شرکت های 
دانش بنی��ان را راه��کار ی ب��رای پیش��رفت در اقتصاد 

مقاومتی و توسعه استان برشمرد.
سلیمانی بیان کرد: مس��ووالن استان به شناخت عمیق 
علم و فناوری دس��ت نیافته ان��د و بس��یاری از مدیران 
اشرافیت کامل به فعالیت شرکت های دانش بنیان پیدا 

نکرده اند.
چهارمحال و بختیاری از نظر کیفی همچنان    

کمبود هايی دارد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در نشس��ت گفت: 
توجه به توس��عه دانش یکی از مهمتری��ن اقدامات در 

راستای توسعه استان ها به شمار می رود.
قاس��م س��لیمانی تاکید ک��رد: توصی��ه ه��ا و نظرات 
 نخب��گان بای��د در هم��ه ح��وزه ها م��ورد توج��ه قرار

 گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال 
و بختیاری با وجودی که از نظر کمی رشد خوبی داشته 
است و بعد از انقالب توسعه و پیشرفت های قابل توجهی 
 داش��ته اس��ت ولی از نظر کیفی این اس��تان همچنان 
کمبود هایی دارد.وی بیان کرد: هم اکنون این اس��تان 
ظرفیت های بزرگی مانن��د آب و هوا مناس��ب، زمینه 
توس��عه گیاهان داروی��ی، جاذبه های گردش��گری و... 
 را دارد ک��ه بای��د ب��رای توس��عه اس��تان از آنه��ا بهره

 گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید با تکیه بر 
علم و دانش در راستای توسعه استان گام های بیشتری 

برداشته شود.
برگزار ی جشنواره فجر انقالب در استان 

رییس بنیاد نخب��گان چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
جش��نواره فجر انقالب در این اس��تان خبر داد. خداداد 
پیرعل��ی در  این نشس��ت اظهار کرد: از زمان تش��کیل 
دولت جدید پوس��ت اندازی در بنیاد نخب��گان در حال 
انجام اس��ت و طی آن در حال توانمندس��ازی نخبگان 
هس��تیم.وی تصریح ک��رد: م��ا در این م��دت در حال 
انجام طرح ش��هاب در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 بودیم و انجام این طرح از س��ال چه��ارم ابتدایی انجام

 می شود.
پیرعلی با اش��اره به برگزاری جش��نواره فجر انقالب در 
کوهرنگ گف��ت: در آینده نیز ما در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری برگزاری جش��نواره ش��کوفایی فجر انقالب 
را خواهی��م داش��ت و همچنی��ن در آین��ده ای نزدیک 
ش��ورای علمی بنیاد نخبگان تش��کیل خواهد ش��د و 
 با انج��ام ای��ن ام��ر فعالیت ه��ا تاثیرگذارت��ر خواهند

 بود.
این مس��وول بی��ان داش��ت: معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهور با وزارت بهداش��ت تعامل خوبی دارد و 
 این تعامل باید به استان چهارمحال و بختیاری نیز وارد 

شود.
رییس بنیاد نخبگان چهارمح��ال و بختیاری گفت: در 
یک س��ال اخیر دولت تدبیر و امید توجه خوبی به بنیاد 

نخبگان این استان داشته و در این زمینه اعتبارات خوبی 
را تخصیص داده است.

هیچ چیز از پژوهش های دولتی عايد کشور 
نمی شود

 مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس جمه��ور گف��ت: از
 پژوهش های دولتی هیچ چیز عاید کشور نمی شود.

س��ورنا س��تاری در جمع مدیران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه حمایت ها از دو س��ه بخش 
انجام می ش��ود، ادام��ه داد:  یک بخ��ش اصلی بخش 
خصوص��ی اس��ت و باید قب��ول کنی��م از پژوهش های 
دولتی هیچ چیز عاید کشور نمی ش��ود، به عنوان مثال 
یک پژوهشگاه 60 سال اس��ت وجود دارد اما هیچ چیز 
به دربخور از آن بیرون نیامده اس��ت.وی عنوان کرد: ما 
در حوزه تجاری سازی اصال نمی توانیم پژوهش دولتی 
 انجام دهی��م و از بعضی دس��تگاه ها کار پژوهش��ی بر 
نمی آید مانند بخ��ش کشاورزی.س��تاری تاکید کرد: 
 در حوزه تجاری س��ازی فقط ش��رکت ه��ا به خصوص 
ش��رکت های خصوصی می توانند شرکت کنند.معاون 
علمی و فناوری رییس جمه��ور ادامه داد: حوزه گیاهان 
دارویی یک حوزه پر ظرفیت اس��ت که ما از آن حمایت 

می کنیم.
بايد فرهنگی نفتی را از زندگی خود دور کنیم

وی تصریح کرد: این اس��تان در حوزه دام می تواند یک 
قطب کش��ور باش��د و توصیه می کنیم پژوهش��گران از 

صندوق نوآوری استفاده کنند.
وی بیان ک��رد: دو صن��دوق وجود دارد یک��ی صندوق 
نوآوری اس��ت و دیگری صن��دوق پژوهش��گران که در 
صندوق ن��وآوری ت��ا س��قف 300 میلیون توم��ان وام 
قرض الحس��نه می دهی��م و باالت��ر از این مبل��غ را تا 
س��قف 17 درصد وام می دهیم.معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور گفت: شرکتی که دانش بنیان شود به طور 
اتوماتیک می تواند جنس و کاالیی را که تولید می کند با 

لیزینگ 12 درصد بفروشد.
س��تاری عنوان کرد: م��ردم باید ش��یرینی پژوهش را 
در زندگی روزمره خ��ود حس کنند و ما باید دانش��گاه 

کارآفرین داشته باشیم.
 مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس جمه��ور گف��ت

: دانش��گاه هایی که به دانش��جویان یاد بدهند چگونه 
ش��رکت های خود را راه اندازی کنند ن��ه اینکه چگونه 
کارمند ش��ود و باید فرهنگ��ی نفت��ی را از زندگی خود 
 دور کنیم تا بتوانی��م اقتصاد دانش بنی��ان را پی ریزی

 کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 بام ايران صاحب موزه علم و فناوری می شود 

» رنگ و نارنگ« لوح 
افتخارگرفت  

مدیرکل صدا و س��یمای چهارمحال و بختیاری از 
دریافت لوح افتخار مس��تند »رن��گ و نارنگ« در 
بخش مستند اقتصاد مقاومتی پنجمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار خبر داد. علی رامک اظهار داشت: 
مس��تند »رنگ و نارن��گ« لوح افتخ��ار پنجمین 
جش��نواره مردمی فیل��م عمار را کس��ب کرد.وی 
افزود: این مس��تند که از تولیدات ش��بکه استانی 
س��یمای جهان  بین به تهیه کنندگی علی شفیعی 
و کارگردان��ی داری��وش نیکبخت از بی��ن آثار راه 
یافته به پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، لوح 
افتخار و جایزه بخش مستند اقتصاد مقاومتی این 
جش��نواره را به خود اختصاص داد.مدیرکل صدا و 
سیمای چهارمحال و بختیاری گفت: علی شفیعی 
نیز به عنوان تهیه کننده برتر این جشنواره تجلیل 

و قدردانی شد.

تقدير از دانشگاه شهرکرد
 مدی��ر کل فرهنگ��ي و اجتماع��ي وزارت عل��وم 
تحقیقات و فناوري از نقش مهم و تأثیرگذار معاونت 
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهرکرد در برگزاري 

همایش پیاده روي طریق رضوي قدرداني کرد.
 دکتر حس��ین میرزایي مدیر کل فرهنگي وزارت 
علوم تحقیقات و فناوري با ارس��ال نامه اي از نقش 
مه��م و تأثیرگذار مجموع��ه  معاون��ت فرهنگي و 
اجتماعي دانشگاه ش��هرکرد در برگزاري همایش 
ب��زرگ پی��اده روي طری��ق رض��وي ک��ه ب��راي 
نخس��تین بار با حضور 1200 نفر از دانش��جویان 
دانش��گاه ها، همزم��ان ب��ا دهه پایاني م��اه صفر و 
ش��هادت امام رضا)ع( در مس��یر قدم��گاه تا حرم 
 مطهر رض��وي برگ��زار گردید، تش��کر و قدرداني 

کرد.
گفتني است دانشجویان، حوزه  معاونت فرهنگي و 
دانشگاهیان دانشگاه شهرکرد در پیاده روي طریق 

رضوي حضوري فعال داشتند.

 سیستم تله متری 5 شهر  
استان  تکمیل شد

معاون آبف��ای چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
تکمیل سیستم تله متری در 5 شهر استان، از رتبه 
برتر این اس��تان در اجرای سیستم تله متری برای 

کنترل سرریز مخازن آب خبر داد.
نبی اهلل پورعبداهلل ، اظهار داشت: آبفای چهارمحال 
و بختی��اری در ارزیابی فعالیت ه��ای بهره برداری 
شرکت های آب و فاضالب کشور به عنوان شرکت 
برتر در زمین��ه اجرای سیس��تم تله متری انتخاب 

شده است.



يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

گشتی در اخبار افتتاح اولین مرکز تخصصی دندانپزشکی در کاشان

انتظارات غیرمنطقی زوجین دلیل عمر کوتاه زندگی های مشترک

قرائتی  :بهتر است به زنان هنری آموزش داده شود تا بتوانند جهیزیه خود را تهیه کنند

 اولین مرکز دندانپزشکی کاشان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی این شهر روز 
یکشنبه در آیینی افتتاح شد. معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان در این آیین 
اظهار داشت: راه اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی »کتابچی« گامی مهم 

در راستای تحقق ایجاد دانشکده دندانپزشکی این شهر است.
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 ساختمان ها از خودروها 
در آاليندگی هوا جلو زدند 

    ریی��س س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان اصفه��ان گفت: 
ساختمان ها، 40 درصد انرژی را مصرف می کنند و متهم ردیف 
اول آلودگی شهر هستند. علی پزش��کی اظهار کرد: یک فضای 
آلوده تأثیرات بسیاری در روحیه افراد، طبیعت و محیط زیست 
آن محل می گذارد.وی با اش��اره به اینکه سوخت های فسیلی، 
منابع خدادادی است و طی میلیون ها سال تشکیل شده، افزود: 
سوخت های فسیلی از هیدروکربن تشکیل شده است و زمانی که 
ما این مواد را می س��وزانیم، کربن آن تبدیل به دی اکسیدکربن 
می شود و برای محیط زیست بس��یار آلوده است. هیدروژن نیز 
تبدیل به بخار آب می شود که همین بخار آب نیز آلودگی ایجاد 
می کند.رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه حدود شش درصد از سوخت های فسیلی تبدیل به موادی 
مفید می ش��ود، گفت: 94 درصد دیگر این سوخت ها سوزانده 
می شود و این کفران نعمت است چرا که هم نعمت الهی به طور 
بد استفاده می شود و هم محیط زیست دچار معضالت فراوانی 
خواهد شد.پزشکی یکی دیگر از عوامل مهم انرژی را آب قلمداد 
کرد و افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم میزان 
آب مصرفی کشاورزان را به حداقل برسانیم که این مهم نیاز به 
استفاده از تکنولوژی های جدید آبیاری دارد.وی  با اشاره به اینکه 
انرژی و اقلیم در ساخت خانه ها بسیار مهم است، اظهار کرد: باید 
در سازه ها یا ساخت س��اختمان نگاه ویژه ای به مصرف انرژی و 
اقلیم آن منطقه داشته باشیم تا بتوانیم در مصرف سوخت صرفه 
جویی کنیم. پزش��کی ادامه داد: خیلی ها فکر می کنند آلودگی 
هوا در شهرها تنها به خاطر وسایل نقلیه و صنعت است، اما باید 
گفت ساختمان ها، 40 درصد از انرژی شهر را مصرف می کنند و 

متهم ردیف اول آلودگی شهر هستند.

شاخص ترين قنات جهان نامزد ثبت 
در فهرست آثار جهانی يونسکو شد

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
شهرس��تان اردس��تان گفت: قنات ۲ طبقه »مون« اردستان به 
عنوان ش��اخص ترین قنات جهان نامزد ثبت در فهرس��ت آثار 

جهانی یونسکو شده است.
محمدرض��ا صدوق��ی ب��ا بی��ان اینک��ه پرون��ده ثب��ت قنات 
۲ طبق��ه اردس��تان در معاون��ت می��راث فرهنگ��ی س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی کش��ور در دس��ت بررس��ی ب��وده، اظه��ار 
داش��ت: قن��ات دو طبق��ه »م��ون« اردس��تان ب��ه عن��وان 
 تنه��ا قن��ات ۲طبق��ه در جه��ان ی��ک اث��ر منحصر ب��ه فرد و 

شاخص است.
وی واقع شدن در نقاط شهری اردس��تان را از دیگر ویژگی های 
این قنات اعالم کرد و افزود: این قنات با قدمت ۲ هزار ساله دارای 
۲ طبقه موازی ب��ا اختالف 3 متر است.سرپرس��ت اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری شهرستان اردستان بیان 
کرد: این قنات زنده و محله »مون« اردستان و روستای تلک آباد 

زواره را مشروب می کند.
وی اف��زود: ای��ن قن��ات دارای 63 حلق��ه چاه مش��ترک بوده 
که هم��ه ای��ن ویژگی ه��ا در ح��ال حاض��ر آن را ب��رای ثبت 
جهانی نام��زد کرده اس��ت.صدوقی خاطرنش��ان ک��رد: قنات 
۲ طبقه»م��ون« اردس��تان ب��ه عن��وان ش��اخص ترین قنات 
 جه��ان نام��زد ثب��ت در فهرس��ت آث��ار جهان��ی یونس��کو 

شده است.

اجراي طرح » دجال واره« در مساجد 
     فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا )ع( با اشاره به اینکه در 
راستاي آگاه سازي مردم درخصوص اثرات منفي ماهواره، طرح 
»دجال واره« در مساجد شهرس��تان اصفهان درحال اجرا است، 
گفت: در این طرح، کارشناس��ان به مساجد فرستاده می شوند و 
بعد از آگاه کردن مردم پیرامون مضرات ماهواره و آسیب های آن، 
آنها را ترغیب به تحویل ماهواره و دریافت یک دستگاه دیجیتال 

به صورت رایگان می کنند.
در راس��تاي گس��ترش و ترویج فرهنگ نماز در مدارس و مراکز 
آموزش��ی و نیز توجه به این فریضه مهم، همچنین اس��تفاده از 
پتانس��یل س��ایر دس��تگاه ها به ویژه ادارات آموزش و پرورش، 
نشس��تي با حضور ائمه جماعات و روس��ای امور مس��اجد ستاد 
احیاي امر به معروف و نهي از منکر مناطق ۱6گانه، مس��ووالن 
استان اعم از رییس صدا و س��یما، امور مساجد، شهردار منطقه 
 ۵ و ریاس��ت آم��وزش و پ��رورش در منطقه ۵ اصفه��ان برگزار 
ش��د. بر اس��اس این گزارش، در این نشس��ت حجت االسالم و 
المس��لمین صالحیان؛ رییس مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد 
اصفهان پیرام��ون انجام وظیفه و تکالیف ف��ردی و اجتماعی در 

راستای ترویج شعائر الهی مطالبی را بیان داشت. 
در ادام��ه کلباس��ی مدیرکل ص��دا و س��یمای مرک��ز اصفهان 
درخصوص ماهواره و آس��یب رس��انه های گروه��ی و تاثیرات 
منف��ی آن ب��ر روی م��ردم ای��راد س��خنرانی ک��رد. همچنین، 
س��روان عمومه��دی؛ فرمان��ده ناحی��ه مقاوم��ت بس��یج امام 
رضا )ع( نی��ز در این جلس��ه درم��ورد ماهواره و طرح��ی به نام 
 دج��ال واره، ک��ه س��پاه در ح��ال اج��رای آن اس��ت صحبت

 کرد. 
وي با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن ط��رح در دو قالب اجرا مي ش��ود، 
گفت: ط��رح بصی��رت ۱ ک��ه در ای��ن ط��رح، کارشناس��ان به 
مساجد فرس��تاده می ش��وند و بعد از آگاه کردن مردم پیرامون 
مضرات ماهواره و آس��یب ه��ای آن، آنها را ترغی��ب به تحویل 
 ماه��واره و دریافت ی��ک دس��تگاه دیجیتال به ص��ورت رایگان 

می کنند. 
عمومهدي بیان داشت: طرح بصیرت ۲ که در آن طرح کارشناسان 
به گفتگوی دو نفره ) چهره به چه��ره ( و توجیه و متقاعد کردن 
افراد جهت جایگزینی دس��تگاه های گیرن��ده دیجیتال بجای 

ماهواره می پردازند.
 همچنی��ن در این نشس��ت، فقیهی؛ رییس آم��وزش و پرورش 
ناحیه ۵ اصفهان از برگزاری نماز مدارس در مس��اجد محله خبر 
داد. فقیهی افزود: برنامه ای ترتیب داده شده که حداقل در هفته 
 یک بار و یک ی��ا دو کالس در نماز جماعت مس��جد حضور پیدا 

کنند.

  ارايه تسهیالت به 
 تولیدکنندگان خانگی

 سنگ های قیمتی
 اس��تاندار اصفهان اعالم کرد: در اجرای سیاست 
های دولت تدبیر و امید و ایجاد اشتغال های خانگی 
به تولیدکنندگان وپردازشگران سنگ های قیمتی 

و نیمه قیمتی تسهیالت ویژه ارایه می شود.
تولیدکنندگان خانگی سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی تسهیالت ویژه دریافت می کنند
 رسول زرگرپوردر کارگروه اشتغال استان اصفهان، 
افزود: در اجرای این طرح برای هر متقاضی یکصد 
میلیون ریال تسهیالت ویژه اشتغال خانگی در نظر 

گرفته شده است. 
وی اضافه ک��رد: درقالب این طرح، م��واد اولیه در 
اختیار خانوارهای متقاضی قرار می گیرد و براساس 
ق��رارداد منعقده با صن��دوق مهر ام��ام رضا )ع(، 
تولیدات آنها نیز توس��ط این صن��دوق خریداری 

می شود. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه آموزش فراوری 
و شکل دهی به س��نگهای قیمتی و نیمه قیمتی 
برای حدود یکهزار نفر در استان اصفهان آغاز شده 
اس��ت، پیش بینی کرد که این تعداد به هفت هزار 

نفر افزایش یابد. 
وی با اشاره به اینکه طرح یاد شده مورد تایید نظام 
بانکی، صنعت ، صنایع دستی و گردشگری است، 
اظهار کرد: اجرای این طرح ، اشتغال خانگی خوبی 
را ایجاد خواهد کرد. زرگرپور با اشاره به اینکه اداره 
کل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان مس��وولیت 
آموزش متقاضیان را برعه��ده دارد، تصریح کرد: 
چنانچه مرحله اول این طرح با موفقیت انجام شود، 
می تواند به عنوان اشتغال خانگی موثر مورد توجه 
قرار گیرد.وی همچنین بر تقویت ارتباط شهرک 
علمی و تحقیقات��ی اصفهان با کارگروه اش��تغال 
استان تاکید کرد و افزود: این ارتباط باعث افزایش 
آگاهی اعضای کارگ��روه با فعالیت های ش��هرک 
علمی و تحقیقاتی به عن��وان مرکزی که می تواند 

علم را به ثروت و ایجاد اشتغال شود، خواهد شد. 
اس��تاندار اصفه��ان بر ش��رکت همه دس��تگاه ها 
 در کارگروه اش��تغال اس��تان تاکید ک��رد و گفت: 
دستگاه ها باید تعهدات اشتغال خود را در جلسات 
این کارگروه مطرح کنند تا بررس��ی؛ و مشکالت و 
موانع موجود برای اجرا در برنامه شش��م توس��عه 

برطرف شود. 

ازدواج تعطیل شده است 
 

حجت االسالم والمسلمین قرائتی گفت: ازدواج تعطیل شده و 
سن ازدواج و آمار طالق افزایش یافته است.

رییس س��تاد اقامه نماز در نشس��ت نماز، ورزش و جوان که با 
حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونان این وزارتخانه در وزارت 
ورزش و جوانان تشکیل شد، افزود: آموزش و پرورش اطالعاتی 
به دانش آموزان می دهد که در راستای آموزش اشتغال به آنان 
نیست و متون تدریس ش��ده به دانش آموزان موجب افزایش 
بصیرت آنها نمی ش��ود، حتی زمان��ی که تصویب ش��د زبان 
عربی جزو متون درس��ی دانش آموزان قرار گیرد، این زبان به 
 گونه ای تدریس ش��د که اس��تفاده خاصی برای دانش آموزان

 نداشت.
وی اضافه کرد: پس از پیروزی انقالب اس��المی هنگام تغییر 
برخی متون درسی بعضی از سفارتخانه ها به این کار اعتراض 
کردند، این امر نش��ان دهنده آن بود که برخی متون درسی به 

توصیه سفارتخانه ها تدریس می شد.
رییس ستاد اقامه نماز تاکید کرد: چه اشکالی دارد که بسیج، 
ارتش، سپاه و آموزش و پرورش به جوانان هنری را بیاموزند تا 

در آینده بتوانند از آن استفاده کنند.
قرائتی با اش��اره به ورزش بانوان گفت: در کنار برگزاری اموری 
مانند اردوهای ورزش��ی، بهتر است که به زنان، هنری آموزش 
داده شود تا آنها بتوانند با بهره گیری از آن جهیزیه خود را تهیه 
کنند.وی با بیان اینکه بهبود وضع نماز در نس��ل جدید نیاز به 

کار زیادی دارد، تاکید کرد: دانش��گاه کمتر توانسته جوانان را 
نمازخوان کند.

 از س��وی دیگر فرزندان ما در نظام آم��وزش و پرورش هرچه 
باسوادتر می شوند بی ادب تر نیز می شوند، اما باید تالش کنیم 

این وضعیت اصالح شود.
رییس س��تاد اقامه نماز با بیان اینکه ذات جوانان خوب است، 
اظهار کرد: برای گسترش نماز نیاز به همت داریم و برای این کار 

بودجه زیادی الزم نیست، بلکه اراده و دلسوزی ضروری است.
قرائتی با بی��ان اینکه ۵ نوع جوان در کش��ور زندگی می کنند 
تاکید ک��رد: برخ��ی از آنها مانند توت ش��یرین هس��تند که 
بچه های مذهبی را ش��امل می ش��وند. آنان از ی��ک فراخوان 
هم اس��تقبال می کنن��د. برخ��ی دیگ��ر مانند انار هس��تند 
 و باید آن��ان را دانه دانه چید و در جلس��ات خصوص��ی با آنها 

حرف زد.
رییس س��تاد اقامه نماز در پایان گفت: برخی از جوانان مانند 
گل هس��تند، عالوه بر اینکه باید دانه دانه چیده شوند ولی کار 
دارند. بعضی دیگر مثل نارگیل پوست سختی دارند اما از ذات 
پاک و س��فیدی برخوردار هس��تند. برخی جوانان هم مانند 
گردو متکبر و کوچک هس��تند و پش��ت برگ درختان پنهان 
 می ش��وند و حتی اگر با چوب بر س��ر آنان بزنیم خود را نشان

 نمی دهند.
پیگیری مراحل اجرای طرح کارت جهیزيه   

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خان��واده وزارت ورزش و جوانان 
با بیان اینکه در حال پیگیری مراحل اج��رای کارت جهیزیه 
هس��تیم، گفت: یکی از دالیلی ک��ه باعث کوتاه ش��دن عمر 
زندگی های مشترک شده است انتظارات غیر منطقی زوجین 

از یکدیگر است.
 بهمن بهمنی در م��ورد مراحل اجرای ط��رح کارت جهیزیه 

گفت: م��ا با جدی��ت در حال 
پیگی��ری مراح��ل اج��رای 
این ط��رح هس��تیم و تالش 
می کنیم تا پایان سال بتوانیم 
 به نتایج خوبی در این زمینه

 برسیم.
وی در خصوص دلیل افزایش 
آمار ط��الق و کاهش گرایش 
جوانان به زندگی مش��ترک 
گف��ت: دلیل ای��ن موضوع تا 
ح��دودی ب��ه تغییر س��بک 
زندگ��ی مردم مرتبط اس��ت 
چرا که مسوولیت پذیری در 
زنان و مردان کاهش پیدا کرده 
اس��ت و از یکدیگر انتظارات 
غیر منطقی دارندو متأسفانه 
بیش��تر به امکانات محیطی 

تکیه می کنند و خانه، ماش��ین و درآمد مکفی به خصوصیات 
شخصی فرد ترجیح داده می شود.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خان��واده وزارت ورزش و جوانان 
اظهار داش��ت: بنده  قاطعانه اعالم می کنم دلیل اصلی کاهش 
تمایل جوانان به ازدواج تنها مشکالت اقتصادی نیست، یکی 
از دالیل مهم اشتغال و مشکالت اقتصادی است اما تنها دلیل 

نیست.
بهمنی اظهار داشت: انتظارات غلط، تغییر خواسته ها، گرایش به 
مسوولیت گریزی و متأسفانه تنوع طلبی از دیگر دالیل مهمی 
هستند که بر موضوع ازدواج و طالق تأثیر گذار هستند و نباید 

آنها را نادیده گرفت.
 وی افزود: رس��انه ها و مس��ووالن باید بر روی این موارد کار و

 برنامه ریزی کنن��د تا جوانان با داش��تن حداقل های کافی به 
ازدواج ترغیب ش��وند و انتظاراتشان را از زندگی متعادل کنند 
و به دنبال فردی باش��ند که بتواند مونس و همدم مناس��بی 
 برای آنها باش��د و ش��یفتگی های زودگذر را م��الک خود قرار

 ندهند.
بهمنی تصری��ح کرد: از س��وی دیگر تحمل، صب��ر و بردباری 
جوانان در تحمل س��ختی ها کم شده اس��ت و با روبه رو شدن 
با مش��کالت طالق را انتخاب می کنند و متأسفانه قبح طالق 
 نیز ریخته ش��ده اس��ت و تنوع طلبی نیز به این موضوع دامن 

می زند.
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مدیرکل س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت استان 
اصفهان گفت: مشکل سازمان حفاظت محیط زیست 

اکنون پسماندهای فاضالب است.
 حمید ظهرابی با اش��اره به اس��تقرار مراکز فرهنگی 
-تفریحی در حاشیه رودخانه زاینده رود و وجود بیش 
از 30 شهر در حاشیه این رودخانه، اظهار کرد: کیفیت 
آب بعد از سد و به ویژه بعد از شهر اصفهان در وضعیت 
بسیار بد قرار دارد و باید برنامه ریزی الزم برای کاهش 
آالینده ها از حاشیه رودخانه زاینده  رود صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تاالب گاوخونی در س��ال ۱97۱ به 
کنوانسیون رامسر اضافه و مس��احت آن 43 هزار هکتار ثبت شد، افزود: سازمان 
حفاظت از محیط زیست مسوولیت تضمین پایداری و توسعه زیست محیطی را 
دارد که با کمال تاسف در این سال ها چندان موفق نبوده است.مدیرکل حفاظت از 
محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: وظایفی نظیر نظارت بر تخلیه پساب ها، 
رعایت اس��تانداردهای ملی زیس��ت محیطی، مدیریت تاالب گاوخونی و جریمه 

کردن خاطیان با محیط زیست بوده است.
وی ادامه داد: افت شدید سطح آب های زیرزمینی، بیابان زایی، انتقال آالیندگی ها 
به شهر اصفهان، تغییر در اکوسیستم شهر، خشک شدن اراضی، توسعه بیابان ها 
و تهدید ش��هر اصفهان از جمله معضالتی اس��ت که در کنار خشک شدن تاالب 

گاوخونی پدید آمده است.
ظهرابی در ادامه از اختص��اص ۱76 میلیون مترمعکب به عن��وان حق آبه تاالب 
گاوخونی توسط وزارت نیرو خبر داد و متذکر شد: با توجه به کمبودهائی که در کل 
حوضه رودخانه زاینده رود وجود دارد، امید داریم که این حق آبه برای احیای تاالب 

بین المللی گاوخونی تحقق پیدا کند.
وی پیرامون تعدیل صنایع ب��رای کاهش مصرف 
آب گفت: در یک بازنگری جدی در سیاست های 
توس��عه ای، ما چاره ای جز این نداریم که بخش��ی 
از فعالیت های صنعت و کش��اورزی را به س��متی 
مدیریت کنیم که مصرف بهینه ای از آب داش��ته 

باشند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان 
تأکید ک��رد: صنایع ب��زرگ آلودگی ه��ای خود را 
دیگر در آب تخلیه نمی کنند و مشکل ما در بخش 

پسماند است که در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۱80 میلی متر متوس��ط بارش در ش��هر اصفهان بوده که بخش 
عمده ای از آب در اصفهان تبخیر می شود، افزود: یک میلیارد و ۱7۲ میلیون متر 
مکعب روان آب در حوضه زاینده رود تولید می شود که یک میلیارد و 366 میلیون 
مترمکعب آن نفوذ می کند و 700 میلیون مت��ر مکعب نیز از حوضه های دیگر به 

این حوضه منتقل می شود.
ظهرابی بیان کرد: با توجه به مصارف بخش کشاورزی، شرب و صنعت، در کل ۵ 

میلیارد و 684 میلیون متر مکعب آب در طول این حوضه مصرف می شود.
مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست اس��تان اصفهان در پایان تشریح کرد: 
اکنون 70 درصد تولید فوالد کشور، 60 درصد تولید آجر، ۲۵ درصد فرآورده های 
نفتی، ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۱ درصد برق کش��ور در این منطقه تامین 
می شود که 7۵ درصد صنعت اس��تان و 90 درصد جمعیت استان در این حوضه 

آبریز مستقر بوده که الزم است فکری برای این معضل شود.

رییس انجم��ن متخصصین زن��ان و مامایی ایران گف��ت: اختالالت 
تیروئید جزو عوامل ش��ایع در تهوع و اس��تفراغ دوران بارداری است 
بنابراین بررس��ی وضعیت تیروئی��د به لحاظ ک��م کاری و پرکاری به 
ویژه کم کاری آن اهمیت زیادی دارد. اعظم السادات موسوی یکی از 
مشکالت شایع دوران بارداری را تهوع و استفراغ عنوان کرد و اظهار 
داشت: استفراغ شدید ممکن است موجب ایجاد کتون در ادرار شود 
که در موارد ش��دید باید با آزمای��ش میزان آن بررس��ی و در صورت 
نیاز بیمار بستری ش��ود.وی افزود: زنان بارداری که با استفراغ شدید 
دوران بارداری مواجه هستند و نیاز به بستری شدن دارند الزم است 
با سرم و داروهای ضدتهوع کنترل شوند.این جراح و متخصص زنان 
گفت: اگر تهوع و استفراغ ۲ یا 3 نوبت در روز باشد می توان با افزایش 
نوبت های وعده های غذایی بی��ن 8 تا ۱0 وعده و حج��م کم غذا آن 
را کنترل کرد. همچنین مصرف یک تکه س��یب، پس��ته، بیسکویت ، 
کراکر که مواد قندی ندارند، زنجبیل و س��یرابی موجب کنترل تهوع 
و استفراغ می شود.وی ادامه داد: رفلکس��ولوژی و طب سوزنی نیز به 
عنوان درمان های مکمل موجب بهتر ش��دن تهوع و استفراغ در زنان 
باردار می شود اما در صورتی که تهوع و اس��تفراغ شدید باشد نیاز به 
دارودرمانی و بستری شدن وجود دارد.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران تصریح کرد: اختالالت تیروئید جزو موارد ش��ایع در 
تهوع و استفراغ دوران بارداری است بنابراین بررسی وضعیت تیروئید 
 به لحاظ ک��م کاری و پرکاری به وی��ژه ک��م کاری آن اهمیت زیادی

 دارد.

 

دبیر کمیته گردش��گری ش��هرداری 
اصفهان  از آغاز برگ��زاری هفته های 
گردشگری اصفهان  خبر دادو گفت: 
هفته گردشگری حسن آباد نخستین 
 مورد از این طرح اس��ت ک��ه در طول هفته ج��اری اجرایی

 می شود.محمد ایزدخواس��تی در این ارتباط اظهار داشت: 
هدف ما از برگزاری این طرح این اس��ت گردشگری محالت 
وارد سبک زندگی مردم کنیم و به شکل محسوس به مردم 
نش��ان دهیم که برای تفریح و گردش حتما نباید به خارج 
از شهر یا کش��ور س��فر کرد.وی  با بیان اینکه با اجرای ا ین 
طرح قصد داریم هویت مح��الت را فعال کنیم، افزود: محله 
 های اصفهان پتانسیل گردش��گری باالیی دارند و به جرات

 می توانم بگویم که تنها محله حسن آباد برای جذب توریست 
از سراسر شهر کافی است.دبیر کمیته گردشگری شهرداری 
اصفهان  تصریح کرد: این محله راس��ته گ��ذر زیبایی دارد 
و بازار صنایع دس��تی، مدرس��ه علمیه، امامزاده، تکیه ویژه 
نمایش های آیینی، خانه های تاریخی مانند خانه مشروطه 
و موارد دیگری  در آن وجود دارد.وی با اش��اره به اینکه این 

بازار بر اس��اس طرح قدیمی خود بازس��ازی می شود، ادامه 
داد: بر این اس��اس موارد نمادینی در طول این هفته در این 
بازارچه برگزار می شود که شور و رونق خاصی به این محله 
بخشد که به طور مثال برگزاری تعزیه در تکیه نمایش های 
آیینی، لبو فروشی، بازسازی مباحثه دو طلبه در کنار مدرسه 
علمیه و مواردی چنین را می توان اشاره کرد.ایزدخواستی 
تاکید کرد: همچنین زورخانه ای در ای��ن محله وجود دارد 
 که ح��دود 90 س��ال پی��ش در آن ورزش باس��تانی برقرار 
می ش��ده اس��ت و در این هفته در کنار ای��ن زورخانه این 
ورزش برگزار می شود.وی گردش��گری شهر و محله را یک 
عامل تفریحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانست و ابراز 
 داشت: هدف ما این است که با برگزاری این موارد تفکر احیای

 س��نت های محلی را در مردم و مسووالن ایجاد کنیم که به 
طور مثال می توان به احیای زورخانه و تکیه محله حسن آباد 
اشاره کرد.دبیر کمیته گردش��گری شهرداری اصفهان بیان 
 داش��ت: این محله در کنار میدان نقش جهان  قرار دارد اما 
 ب��ی رون��ق تری��ن ب��ازار ای��ن مح��دوده محس��وب 
می ش��ود و رونق بخش��ی دوباره آن  می تواند به دلیل هم 

جواری با میدان نق��ش جهان موقعیت جهان��ی خلق کند.
وی با اش��اره به اینکه این برنامه به هتل های مهم اصفهان 
نیز اطالع رس��انی ش��ده اس��ت، تصریح کرد: ۲00  نفر در 
 اجرای این طرح همکاری دارند و 70 نفر راهنما مس��لط به

 زبان های انگلیس��ی، فارس��ی، فرانس��ه، ایتالیای��ی، عربی  
و فارس��ی فعالی��ت دارند.ایزدخواس��تی تصری��ح ک��رد: 
همچنین می��زان قاب��ل مالحظه ای محص��والت فرهنگی 
به عن��وان زیرس��اخت ه��ای گردش��گری تولید ش��ده و 
نخس��تین بازار و دروازه حس��ن آباد به چاپ رسیده است.

وی ب��ا بیان اینک��ه کتاب ک��ودک و نوجوان محله حس��ن 
آباد، چهار پازل، چند انیمیش��ن کوت��اه درباره ای��ن بازار، 
نخس��تین کارت پس��تال دیجیتال برای ای��ن هفته تهیه 
 ش��ده اس��ت، گفت: همچنین مجموع��ه نرم اف��زاری بازار

 حس��ن آب��اد در اصفهان تهیه ش��ده اس��ت ک��ه کاربران 
به ش��کل مجازی به تماش��ای این بازار می نش��ینند.چهار 
ماه بر کل پروژه هفته های گردش��گری اصفهان کار ش��ده 
 اس��ت و برای محله حس��ن آباد نیز به مدت ی��ک ماه کامل

 فعالیت های پژوهشی  با همکاری دانشگاه ها داشته ایم.وی 

بیان داشت: ماه آینده هفته گردشگری علیقلی آقا را برگزار 
خواهیم کرد و برای ماه س��وم ما نیز طرح از میدان تا میدان 
را در نظر داریم که در صورت فراهم ش��دن زیرساخت ها در 
اوایل اسفندماه برگزار می شود.ایزدخواستی با اشاره به اینکه 
این طرح برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم است، ابراز دشت: نمی توان گردشگری 
را محدود به یک مکان تاریخی کرد بلکه بس��یاری از میراث 
های معنوی را نیز می توان در این بخش قرار داد و هدف ما 
نیز نهادینه کردن این موضوع در ساختار جامعه است.هفته 
گردشگری محله حس��ن آباد که از شنبه )۲0 دی ماه ( آغاز 
ش��ده  تا روز جمعه ) ۲۵ دی ماه ( از ساعت ۱4تا ۱8 در این 
مکان برگزار می شود و ورود به آن برای عموم مردم آزاد است.

مديرکل سازمان حفاظت از محیط زيست استان

مشکل جديد محیط زيست اصفهان پسماند است

آغاز برگزاری هفته های گردشگری اصفهان 

حال و هوای عهد صفويه  در محله حسن آباد 

 اختالالت تیروئید موجب تهوع 
در دوران بارداری می شود

فرزندان ما در نظام 
آموزش و پرورش 

هرچه باسوادتر 
می شوند بی ادب تر 

نیز می شوند، اما 
بايد تالش کنیم 

 اين وضعیت
 اصالح شود

گروه 
جامعه 



يادداشت

 پیشرفت عمرانی درمسیر 
بادرود- کاشان

مدیر س��اخت و توس��عه راه های اداره کل در خصوص جاده 
بادرود- کاشان گفت: ۲۰ کیلومتر از باند دوم محور بادرود – 

کاشان باپیشرفت مناسبی در حال اجراست.
 عباس صالح��ی در این باره، بیان داش��ت: این محور به طول 
۵۶ کیلومت��ر در حوزه وظایف ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور اس��ت ک��ه ۱۰ کیلومتر آن با 
 پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد احداث و به این اداره کل تفویض

 شد. 
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته اجرای ۱۰ کیلومتر 
دیگ��ر آن از آذرم��اه جاری ب��ا پیمان��کار جدید در دس��ت 
اجراس��ت که مجموعا در ح��ال حاضر ۲۰ کیلومتر مس��یر 
علیرغم نداش��تن اعتب��ارات کافی، ب��ا پیگیری ه��ای اداره 
 کل راه و شهرس��ازی اس��تان با جدیت تمام در ح��ال انجام

 است.

 کمبود اعتبارات  درصنعت 
آب و فاضالب

مدیرعامل شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور در بازدید 
از تأسیس��ات آبرس��انی اصفهان بزرگ که ب��ا حضور اعضای 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی صورت گرفت اعالم 
کرد : در حال حاضر صنعت آب و فاضالب با کمبود اعتبارات 
در بخش آب و فاضالب مواجه اس��ت .مهندس جانباز افزود : 
در بخش فاضالب بالغ بر 3 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد 
با بخش خصوصی پیرامون اجرای پ��روژه ها منعقد گردید و 
پیش بینی می ش��ود قراردادهای دیگری هم که حدود هزار 
و ۱۰۰ میلی��ارد تومان ب��رآورد گردیده با مش��ارکت بخش 
خصوصی در آینده نزدیک به امضا برس��د . این درحالیس��ت 
که هم اکن��ون اعتب��ارات متمرک��زی به منظ��ور تعمیرات 
نگهداری و توسعه در بخش آب و فاضالب نداریم در صورتی 
 که این مس��ئله در کمیسیون مطرح ش��ده و نیز مصوب هم

 گردید .
مدیرعامل شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور راه اندازی 
دومین س��امانه آبرس��انی اصفهان ب��زرگ را در کوتاه ترین 
 زمان ممکن خواس��تار ش��د و تصریح نمود : ه��م اکنون اگر 
راه اندازی دومین سامانه آبرس��انی اصفهان بزرگ در دستور 
 کار قرار گیرد 3 الی ۴ س��ال دیرتر از موعد اق��دام به این امر 

شده است .

 بازسازی باتری کک سازی
 ذوب آهن

در راس��تای عملی��ات بازس��ازی و نوس��ازی  و ب��ا ت��الش 
کارکن��ان و متخصصی��ن ذوب آه��ن اصفه��ان، تخری��ب 
 باتری ش��ماره۲ کک س��ازی این ش��رکت با موفقیت انجام 

شد.
مدی��ر تولیدات کک و مواد ش��یمیایی ش��رکت ب��ا بیان این 
خبر افزود: پ��س از راه ان��دازی باتری های یک و س��ه، لزوم 
نوسازی باتری ش��ماره۲ بخش مدیریت تولیدات کک و مواد 
 شیمیایی با گذشت بیش از 3۰ س��ال از فعالیت آن احساس

 می شد.
مهندس علیرضا رضوانیان با بیان اینکه وقتی اسم از تخریب 
آورده می ش��ود عموم افراد فکر می کنند این یک کار ساده 
است، گفت: اینگونه نیست وس��ازه اي است  که همه چیز آن  
آجر نسوز بوده وپس از سرد شدن اس��تحکام الزم را ندارد و 
تخریب آن با ریس��ک و خطرات پیش بینی نشده ای همراه 

است.
وی همچنین در خصوص زمان ش��روع بازسازي باتری ۲ نیز 
گفت: اس��ناد پروژه آماده است و  نیاز اس��ت که کارخانه در 
این خصوص تصمی��م گیری نماید ضمن اینک��ه  مدیرعامل 
 محترم ش��رکت،  انجام آن را به حوزه خرید واگ��ذار کردند.

 ان ش��اءاهلل با همکاری این حوزه و با توجه به ش��رایط مالی 
ش��رکت و ابعاد کار، تصمیمات الزم در خص��وص آغاز پروژه 

مذکوراخذ شود.
مهندس رضوانیان در پایان با اش��اره به توانمندیهاي موجود 
درداخل ذوب آه��ن گفت نیاز اس��ت که همدلی بیش��تری 
صورت بگیرد تا پیش��رفت ه��ای بهتری به دس��ت آید چون 
 ذوب آهن بزرگ  است و انسان های بزرگی نیز در آن مشغول

 به کارند.

با 20 میلیون تومان در شهر مجلسی 
صاحب خانه شويد

با دس��تور معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی شهرهای جدید کشور، تسهیالت ویژه ای برای 
تکمیل دو هزار واحد مس��کن مهر در شهر جدید مجلسی در 
نظر گرفته ش��ده تا هر متقاضی با آورده کمتر از ۲۰ میلیون 

تومان صاحب خانه شود.
 محس��ن نریم��ان در بازدی��د از فعالیت هاي عمران��ي انجام 
ش��ده در ش��هر جدید مجلس��ي با اش��اره به اینکه س��اخت 
مس��کن مهر در اس��تان اصفهان تاکنون 8۰ درصد پیشرفت 
فیزیکي داش��ته اس��ت، گف��ت: ب��ر اس��اس برنامه ریزي ها، 
 پروژه هاي مسکن مهر باید تا پایان س��ال 9۴ به بهره برداري

 برسند.
وي با بی��ان اینکه ش��هر جدید مجلس��ي تاکن��ون گام هاي 
بس��یار خوب��ي در زمین��ه س��اخت واحدهاي مس��کن مهر 
برداشته است، افزود: روال س��اخت واحدهاي مسکوني مهر 
در این ش��هر جدید بس��یار خوب پیش رفته اس��ت؛ در این 
بین، فقط پ��روژه دو هزار واحدي مس��کن مهر هس��ا در این 
 ش��هر باقي مانده ک��ه تدابی��ر الزم در این زمینه اندیش��یده

 شد.
مهن��دس محمدرض��ا احم��دی مدیرعامل ش��رکت عمران 
ش��هر جدید مجلس��ی نیز با تاکید بر اینکه متراژ واحدهای 
این پ��روژه دو ه��زار واحدی، 9۱ مت��ر در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، تاکی��د ک��رد: متقاضی��ان می توانن��د ب��ا آورده زیر 
 ۲۰ میلی��ون توم��ان در ای��ن مجموع��ه صاح��ب خان��ه 

شوند.

اخبار کوتاه 

4
یارانهدیماهامشبواریزمیشود

اولین یارانه زمستان امسال چهل و هفتمین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است 
که در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به متقاضیان تعلق می گیرد.بنابر 
اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی دی ماه به روال ماه های گذشته ساعت 

۲۴ دوشنبه واریز می شود.

هم اکنون بی��ش از یک میلیون 
جمعیت اضاف��ی به دلیل حضور 
صنایع در اصفهان ساکن شدند 
اما این افراد آب مورد نیاز خود در بخش های مختلف را 

برای استان به همراه نیاوردند.
 به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود، رس��ول زرگرپور در 
نشس��ت بین المللی تخصصی رودخانه زاین��ده رود از 
زردکوه تا تاالب گاوخونی اظهار داش��ت: پژوهشگران و 
محققان جهانی رشد جمعیت جهان به شکل نامتوازن 
و دسترسی بش��ر به آب به عنوان موارد نخستین از  ۱۵ 

چالش اصلی هزاره سوم مطرح کرده اند.
وی افزود: کارشناسان حوزه آب در اجالس های متعدد 
در مورد مسایل زیس��ت محیطی و آب مش��کل آب را 
 مدیریتی دانس��تند و مدیری��ت به هم پیوس��ته آب را 
راه حل مشکل اعالم کردند.استاندار اصفهان ابراز داشت: 
در جمهوری اسالمی ایران نیز بومی سازی این مدیریت 
شتاب با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

ساختاری و استقرار مدیریت در دستور کار است.
وی با اش��اره به قدمت دیرین زاینده رود و نقش آن در 
ایجاد تمدن سازی ابراز داش��ت: این رودخانه به عنوان 
اصلی ترین رودخانه فالت مرکزی اکنون به رودخانه ای 
فصلی مبدل شده است که اگرزودتر چاره  ای عاجل برای 

این امر اندیشیده نشود به خشکه رود مبدل می شود.
وی اضافه کرد: عدم تعادل مصارف و منابع و ناپایداری 
جریان آب در رودخانه زاین��ده رود، بارگذاری خارج از 
ظرفیت پیکره آبی و خشکسالی و تغییر اقلیم و حرکت 
حوضه به سمت خش��کی بیش��تر را می توان در بحث 
مدیریتی بررس��ی کرد.اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
تدوین طرح 9 ماده ای احیای حوضه زاینده رود بر اساس 
تجربیات و یافته های موجود در حوضه گفت: این طرح 
 در س��ه محور اصلی منابع، مصارف و حق آبه ها حرکت 
می کن��د که مناب��ع خود ش��امل دو مرحله اس��ت که 
نخستین مورد تثبیت وضعیت موجود منابع است.وی 
با اش��اره به اینکه واگذاری ها قبل از تثبیت طرح ادامه 
داشته اس��ت و ۱۵۰ میلیون مترمکعب برداشت جدید 
دراین حوضه داشته ایم، اظهار داشت: البته در یک سال 
گذش��ته این امر متوقف شده اس��ت اما ۱۰ هزار هکتار 
 طرح توسعه ای دراین حوضه وجود دارد که بنا بر طرح 9 
ماده ای متوقف شده اس��ت.زرگرپور تاکید کرد: مرحله 
دوم این بخش نیز توسعه منابع موجود از طریق انتقال 
حوضه به حوضه است که یکی نهایی شده است و دیگری 
درحال بحث و بررسی اس��ت.وی افزود: در محور منابع 
در نهایت۴۵۰ میلیون مترمکعب در ارتباط با وضعیت 

جلوگیری از برداشت های مازاد را شاهد بوده ایم.

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه استقرار مدیریت به هم 
پیوسته منابع آب بس��تر اصلی اجرای طرح است، بیان 
داش��ت: زمان اجرای این طرح بین 3 تا ۵ سال است و 
 تاکنون بالغ بر ۴۰ درصد طرح اجرایی ش��ده اس��ت به

 گونه ایی که از 9 ماده ۵ ماده اجرا شده و یا در حال اجرا 
است.وی افزود:  مسائل اجرایی و امنیتی در پیرامون این 
طرح وجود دارد و اگر نتوان با آنها مقابله کرد این طرح 
ناموفق خواهد بود.زرگرپور اظهار داشت:  طرح 9 ماده 
ای یک طرح پیشنهادی از طرف مدیریت  استان اصفهان 
بوده است و اکنون قرار است یک الگو برای حوزه کرخه و 
قزل اوزن نیز قرار بگیرد. در ادامه نیز محسن رنجبر دبیر 
اجرایی نشست بین المللی تخصصی پایداری رودخانه 
زاینده رود اظهار داش��ت: رودخانه زاینده رود با نثار آب 
خود در طول ۴۰۰ کیلومتر در ف��الت مرکزی ایران به 
عنوان یک��ی از اصلی ترین عوامل  ایج��اد تمدن در این 
منطقه بوده است.وی تاکید کرد: در گستره این تمدن 
عظیم دانشمندانی همچون ش��یخ بهایی تربیت یافتند 
 که منش��ا  خدمات ارزنده ای بودند و ب��ه عنوان نمونه

 تقس��یم بندی آب این رودخانه برای اس��تفاده تمامی 
ش��هرها و روس��تاهای حوضه زاین��ده رود از مهم ترین 
اقدامات این دانشمند فرهیخته بوده است که همچنان 
 پس از ۵۰۰ س��ال به عنوان س��ندی معتبر ش��ناخته 
می ش��ود.دبیر اجرایی نشس��ت بین المللی تخصصی 
پایداری رودخانه زاینده رود با ابراز تاسف از اینکه اکنون 
ش��اهرگ حیاتی فالت مرکزی ایران و رکن اس��تقرار 
مدنیت در اطراف رودخانه، با بحران روبرو ش��ده است، 
گف��ت: دغدغه اصلی تم��ام اندیش��مندان در خصوص 
زاینده رودحل بحران این رودخانه  اس��ت.وی طرح 9 
ماده ای احیای زاینده رود را  لنگرهای استوار در راستای 
رفع این مشکالت برشمرد.محمود مدرس هاشمی نیز 
در این نشست ابراز داش��ت: وجود قنواتی با عمق های 
 بیش از  3۰۰ متر در زیرزمین که توسط دست طراحی

 می شده اس��ت از ش��اهکارهای نیاکان ماست که پس 
از سه هزار س��ال مرمت و مورد استفاده قرار می گیرد و 
بدون نیاز به انرژی آب به صورت ثقلی به س��طح زمین 
منتقل می شود.وی ادامه داد: افزایش جمعیت، نیاز به 
غذای بیشتر، توسعه صنایع و مدرنیته موجب تنش آبی 
در منابع محدود آب در دسترس ش��ده است؛ از طرفی 
با عنایت به وقوع دوره ممتد خشکس��الی در  ۱۰ سال 
گذشته تاکنون در فالت مرکزی ایران و بازگذاری بیش 

از ت��وان اکولوژیکی منطق��ه به لحاظ اس��تقرار صنایع 
آب بر، تمرکز جمعیت توسعه کشاورزی برای تولید غذا، 
باالترین چالش پیش رو مسئله تامین آب با کیفیت در 
این بخش از ایران است.همچنین رییس دانشگاه صنعتی 
اصفهان بیان داشت: وجود تمدن دیرینه در ایران مرکزی 
از یک طرف و حفظ کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و 
زیرزمینی برای نسل های آتی مسئله ای است که امروزه 
با عنوان مدیریت به هم پیوسته منابع آب مطرح است. 

 وی اضافه کرد: بر اساس نظر متخصصان این رشته تنها 
را ه نجات رودخانه ه��ا دریاچه ها و تاالب های کش��ور 

نگرش جامع همراه با با مشارکت همگانی است.
مدرس هاش��می با بی��ان اینکه تج��ارب بین المللی در 
این زمینه وج��ود دارد و نیاز اس��ت ما از آنه��ا حداکثر 
اس��تفاده را کنیم، تاکید ک��رد: برگزاری این نشس��ت 
تخصصی  بین الملل��ی دو روزه که با هم��کاری نهادها و 
همه دس��تگاه های اجرایی مرتبط با موضوع آب ترتیب 
داده ش��ده، می تواند منجر به نقشه راهی برای خروج از 
بحران کم  آبی و نیز نجات زاینده رود از زردکوه تا تاالب 
گاوخونی باش��د.ناصر اکبری نیز در بخش دوم نشست 
تخصصی بی��ن المللی پایداری رودخان��ه زاینده رود از 
س��رآب تا پایاب،  با اش��اره به وضعیت آب شرب استان 
اصفهان اظهار داش��ت: در سالیان گذش��ته با توجه به 
شرایط حاد خشکسالی میزان نیاز ما با میزان تولید آب 
همخوانی نداشته است.وی با بیان اینکه با توجه به دما 
و تغییرات دمایی امکان جبران این کمبود که برابر سه 
مترمکعب بر ثانیه است سخت بوده است، تصریح کرد: با 
توجه به خشکی زاینده رود و کم شدن ظرفیت چاه های  
فلمن الزم است اهل فن به کمک شرکت آب و فاضالب 
بیایند.در ادامه این نشست مس��عود میرمحمدصادقی 
مدیرکل آب منطقه ای اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینکه 
93 درصد وس��عت این رودخانه در اصفه��ان قرار دارد، 
افزود: در این منطقه عمده بارش ها در غرب حوضه اتفاق 

می افتد که همخوانی با تمرکز جمعیتی آن ندارد.
 مدی��رکل آب منطق��ه ای اس��تان اصفه��ان مش��کل 
زاینده  رود را ملی دانس��ت و ابراز داشت:  آب مورد نیاز 
۵ میلیون جمعیت استان اصفهان از این حوضه تامین 
می شود.میرمحمدصادقی توس��عه کشاورزی، صنعت، 
مدیریت ناپیوس��ته و خشکس��الی را مهم ترین عوامل 
بحران آبی در این منطقه دانس��ت و ابراز داش��ت: برای 
احیای زاین��ده رود و تاالب گاوخون��ی دو راه حل درون 
حوضه ای و بین حوض��ه ای وجود دارد ک��ه انتقال آب 
از تونل کوهرنگ 3 و بهشت آباد برای راه حل های بین 
حوضه ای در نظر گرفته شده و مطالعاتی برای انتقال آب 

از خلیج فارس انجام شده است.

 بررسی عوامل مقصر برايجاد تنش آبی رود مرکزی فالت ايران

استواریزایندهرود اجرایطرح9مادهای،لنگر
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تولید برق کشور 
افزايش يافت

امن ترين خط هوايی 
جهان معرفی شد

میزان تولید برق کش��ور از ابتدای امس��ال تاکنون به ۲۲۴ هزار و ۷9۵.۱ 
گیگاوات رسیده که این میزان ۵.۶۷ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در 

زمان مشابه سال گذشته است.
از مجموع انرژی تولیدی داخل کش��ور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱۲ 
هزار و ۷8۴.3 گیگاوات س��اعت به واحدهای حرارت��ی و ۱۲ هزار و ۱۰.8 

گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.
در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی درمقایس��ه با دوره مشابه پارسال 
۶.۰۱ درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی ۰.۰۲ درصد رش��د یافته 

است.
میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۲۲۷ هزار و 833.۵ 
گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۵.۶۲ درصد درمقایسه با 

زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

خط هوایی کانتاس استرالیا به عنوان امن ترین خط هوایی جهان معرفی 
شد.وب س��ایت رتبه بندی خطوط هوایی جهان طبق روال همه ساله 
اقدام به معرفی امن ترین خط هوایی جهان ک��رده و این بار یک خط 

هوایی استرالیایی این عنوان را به خود اختصاص داده است.
دلیل انتخاب خط هوایی کانتاس اس��ترالیا به عن��وان امن ترین خط 
هوایی جهان این بوده اس��ت ک��ه این خط هوایی در طول 9۴ س��ال 
فعالیتش یکی از امن  ترین خطوط هوایی جهان بوده است و هیچ مرگ 

و میری در پروازهای این خط هوایی گزارش نشده است.
نحوه رتبه بندی و فاکتورهای در نظر گرفته شده برای رتبه بندی توسط 
این وب سایت توسط سازمان حمل و نقل هوای مدنی مورد تایید قرار 
گرفته اس��ت.انتخاب این خط هوایی به عنوان امن ترین خط هوایی 
جهان در حالی صورت می گیرد که جهان در س��ال گذشته میالدی 

شاهد چند حادثه هوایی ناگوار بود که باعث مرگ چند صد نفر شد. 

بررسی های آماری نشان می دهد، رکود بخش مسکن 
در نیمه اول س��ال آینده با بحران کمب��ود واحدهای 

مسکونی هم روبرو می شود.
براس��اس اطالعاتي که مرکز آمار ایران منتشر کرده 
میزان صدور پروانه هاي ساختماني به شدت کاهش 
یافته است. گزارش��ي که پیش از این منتشر شده بود 
نیز نشان مي داد که ۴۰ درصد پروانه هاي ساختماني 
صادر شده در س��ال 9۱ در سال 9۲ به مرحله ساخت 

نرسیده است. 
مدتي قبل معاون وزیرراه و شهرس��ازي نیز خبر داده 
بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکوني خالي 
روي دست کش��ور مانده اس��ت. با این وجود بررسي 
اطالعات مرکز آمار ای��ران تایید م��ي کند همچنان 
روزانه 3۰۰ واحد مسکوني جدید در کشور به مرحله 
ساخت مي رس��د. با این وجود تحلیلگران بازار اعتقاد 
دارند با توجه به وضعیت س��اخت و س��ازها در نیمه 
 دوم س��ال آینده بازار با کمبود ش��دید مسکن مواجه 

مي شود.
برهمین اس��اس در ای��ن دوره زماني ب��ازار بازهم با 
 رکود س��اخت و احتم��اال افزلی��ش قیم��ت مواجه

 مي شود.

رییس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه سیاست 
کشور حمایت از تولید اس��ت گفت: متاسفانه مقررات 
کشور ما به س��مت حمایت از واردات است تا صادرات 
 لذا ارای��ه تس��هیالت نی��ز چنین س��مت و س��ویی 

دارد.
در ادامه س��فر یک روزه علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی به استان آذربایجان غربی وی با حضور 
در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان استان از نزدیک در 
جریان مشکالت تولید کنندگان این استان قرار گرفته و 

به آنها قول پیگیری مشکالتشان را داد.
در ادام��ه رییس مجلس گفت: ش��رایط کش��ور وضع 
 عادی ن��دارد بای��د ب��ا توجه ب��ه این ش��رایط تالش

 کنیم.
الریجانی مصلحت کشور را در گرو رونق تولید خواند و 
تصریح کرد: علت تاخیر در بررسی الیحه خروج از رکود 
این بود که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مواد 
مهمی را در رایزنی با بخش خصوصی به الیحه دولت 

الحاق کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی خطاب به تولید کنندگان 
حاضر در جلسه گفت: دغدغه های شما در الیحه خروج 

از رکود دیده شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت کشور 
با اش��اره به اینکه ثبت نام س��هام عدال��ت کارگران 
ساختمانی و فصلی ادامه دارد گفت: تا زمانی که تعداد 
سهام داران قطعی و زیرساخت ها مهیا نشود، شرایط 

برای آزاد سازی سهام عدالت مهیا نیست.
داریوش پاک بین ، درباره روند آزاد سازی سهام عدالت 
گفت:در حال حاضر ش��رایط برای آزاد سازی سهام 
مهیا نیست.سازمان خصوصی سازی باید قیمت سهام 
 را مش��خص می کرد،قراردادهای باز را می بس��ت که 

تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است.
 پاک بین بیان کرد:تا زمانی تعداد سهام داران قطعی 
نشود، قراردادهای باز بسته نشود و سیستم نرم افزاری 
س��ازمان خصوصی س��ازی اصالح نش��ود به راحتی 

نمی توان روند آزاد سازی سهام عدالت را فراهم کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت کشور 
گفت: از ابتدا قرار ب��ود این طرح در یک یا دو س��ال 
تکمیل شود در حال حاضر حدود شش سال است که 
ادامه دارد و امیدواریم تمهیداتی ایجاد شود تا همه ی 
اقش��اری  که  جزو این دهک ها محس��وب می شوند 
بتوانند ثبت نام کنند تا این ط��رح تکمیل و خرید و 

فروش آن آزاد شود.

 قیمت برخی خودروهای داخلی با کمی تفاوت نسبت 
به آغاز فصل زمستان با شیب مالیم کاهش یافته است 
که در این میان پراید حدود یک میلیون تومان کاهش 

قیمت داشت.
بر اس��اس این گزارش، پ��ژو ۲۰۶ تی��پ دو با قیمت 
3۴میلیون، تیپ ۵ با قیمت 3۷ میلیون، س��ورن 3۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سمند سفید LX با قیمت 
3۱ میلیون تومان، V8 با قیم��ت 3۷ میلیون و ۴۰۰ 
هزار، رانا 3۲ میلیون و ۶۰۰ ه��زار تومان، پژو ۴۰۵ با 
 TU۵ قیمت ۲9 میلیون و۶۰۰ هزار تومان، پژو پارس
۴۱ میلیون، پارس سفید دوگانه س��وز 38 میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان، معامله شد. 
همچنین در گروه خودروس��ازی س��ایپا، پراید ۱3۱ 
نقره ای ب��ا قیمت ۲۰ میلی��ون و۲۰۰ ه��زار تومان، 
پرای��د ۱۱۱ ب��ه قیم��ت ۲۰ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار 
توم��ان، ۱3۲ با قیمت ۲۰ میلی��ون ۱۰۰ هزار تومان 
 و تیب��ا ۲۴ میلی��ون و ۱۰۰ ه��زار تومان ب��ه فروش

 می رسد.
عالوه براین در آذرماه امسال ۴۵۲۲ دستگاه تولید شد 
که نسبت به مدت مش��ابه با تولید 3۱۲۱ دستگاه به 

رشد ۴۴ درصدی رسید.

مجلس سیاست حمایتی بازار مسکن بازار خودرو

 جهش  مسکن در
سال آينده

 مقررات درحمايت از 
واردات است نه صادرات

سهام عدالت تا پايان سال 
آزاد نمی  شود

 پرايد 
سقوط کرد
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یادداشت هفت برنامه » کانون روشندالن نصر « در خانه جوان
 کانون روشندالن نصر، توسط خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.مدیر خانه جوان گفت: کانون نصر با سابقه ای 
۸ ساله در زمینه ایجاد برنامه های مختلف همچون جلسات ماهیانه، اردوهای 

تفریحی و ُجنگ های شاد، در خانه جوان مشغول به فعالیت است.

5
 وجود 10 منطقه نمونه گردشگری

 در سمیرم
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: 10 منطقه نمونه گردش��گری در شهرس��تان 
سمیرم وجود دارد که هفت منطقه آن دارای سرمایه گذار است. 
فریدون اللهیاری در حاش��یه همایش بزرگداشت امیرکبیر و 
تبیین سیاس��ت ها و خدمات دولت تدبیر و امی��د اظهار کرد: 
شهرستان سمیرم از قطب های مهم گردشگری با قابلیت های 
فراوانی است که نیازمند برنامه ریزی مناسب و توجه مسووالن 

و نخبگان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان کمپین های عش��ایری را فرصتی مناسب برای جذب 
گردشگر در سمیرم دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در این 
زمینه تقاضاهای بسیاری مطرح شده و برای بهره برداری بهتر 

در حال بررسی دقیق آن هستیم.

 »کوکتل« در تاالر هنر
 به  صحنه می رود 

نمایش »کوکتل« کاری از امید نیاز در ت��االر هنر اصفهان بر 
صحنه می رود.این نمایش ب��ا نگاهی به نمایش��نامه»زیبای 
بی اعتنا« اثر ژان کوکتو کار شده است و قرار است در تابستان 
س��ال آینده به زبان انگلیس��ی در  فرایبورگ آلم��ان به روی 

صحنه رود.  
این نمایش از 1۶ دی ماه تا ۳ بهمن ماه  هر شب ساعت 1۸ به 

روی صحنه خواهد رفت.  
عموم عالقه مندان می توانند جهت شرکت در آن به تاالر هنر 
اصفهان واقع در میدان الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند 
و عالقه مندان ب��رای هماهنگی و حضور با ش��ماره تلفن های 
۳۵۶۶0۸۸1)تاالر هنر اصفهان( و ۳۶۲۶۳۶۵۷)آموزش��گاه 

هنرهای نمایشی  اردیبهشت( تماس حاصل نمایند.  

بازدید 90 هزار نفر از نمایشگاه 
خوشنویسان ایران در حیدرآباد هند 
سرکنس��ول جمهوری اس��المی ای��ران در حیدرآب��اد هند 
گفت: بی��ش از 90 ه��زار نفر در هفت��ه وحدت از نمایش��گاه 
هنر خوشنویسان ایران شعبه کاش��ان و بادرود در حیدرآباد 
هند دیدن کردند. حس��ن نوریان در حاشیه مراسم اختتامیه 
نمایش��گاه خوشنویس��ی هنرمندان خوش��نویس کاشان و 
بادرود در ش��هر حیدرآباد هند بر لزوم احیا و تقویت فرهنگ 
و هنراسالمی از جمله خوشنویسی به عنوان میراث مشترک 
هنری و اس��المی مناطق ش��به قاره هند، ایران، افغانستان و 
آس��یای میانه تاکید کرد.وی پیشنهاد داد: با همکاری انجمن 
خوشنویسان کاش��ان و انجمن خوشنویس��ان تحت پوشش 
موسسه فرهنگی روزنامه سیاست، نمایشگاهی در شهر کاشان 

در بهار سال آینده برگزار شود. 

مدیر کل دفتر موس��یقی گفت: واژه ای در فرهنگس��تان 
زبان فارسی به نام »رس��یتاتیو« وجود دارد که گونه ای از 
آوازخوانی در اپراست که سبکی شبیه رپ دارد که ما از آن 

به عنوان »رسیتاتیو« یا )گفتاواز( یاد می کنیم.
پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موس��یقی گفت: در س��بک 
منتس��ب به رپ )گفتاواز( آثاری به دست دفتر موسیقی 
رس��یده که به دلیل پایین بودن س��طح کیف��ی و ایده آل 

نبودن این آثار هیچ مجوزی برای این سبک و خوانندگان 
آن صادر نشده است، اما امیدوارم با اقدامات اصالحی به این 
نتیجه برسیم که آثار این سبک با ارتقای سطح به دریافت 

مجوز نائل شوند. 
ارجمند با اشاره به اینکه محتوای رپ خوانی باید با شرایط 
مورد نظر همخوانی داش��ته و ویژگی قومی و ملی در آن 
باشد گفت: اگر چنین خبری باشد ما سبک تازه ای از رپ 

را خواهیم داشت. مدیر دفتر موس��یقی با اشاره به اینکه 
این شکل خواندن ریش��ه در فرهنگ ما دارد عنوان کرد: 
رجزخوان��ی و بحر طویل خوانی از نمونه های این س��بک 
رپ )گفتاواز( هس��تند که که متعلق به سبک تهران و در 
فرهنگ ما بوده اس��ت. ارجمند در خصوص حضور سامی 
یوس��ف در ایران و برگزاری توس��ط ای��ن خواننده گفت: 
شرکت هایی با وی مذاکره داشته و به توافقاتی رسیده اند، 
اما توافق ب��رای حضور خوانن��دگان خارج��ی در ایران با 
مدیر برنامه های خوانندگان انجام می ش��ود که این افراد 
به جنبه مالی قضیه توج��ه دارند، اما اگر هر گروه خارجی 
بخواهد برنامه ای در ایران داش��ته باش��د با بررسی هایی 
 که انج��ام می دهی��م و توافق��ات دو طرفه مج��وز صادر

 می شود. 
وی با اش��اره به اینکه »حبیب محبیان«هیچ درخواستی 
برای تهیه آلبوم موسیقی یا برگزاری کنسرت نداشته است 
گفت: وی تاکنون تقاضایی نداش��ته و چون درخواس��تی 
نبوده من در این خصوص صحبتی نمی توانم داشته باشم. 
ارجمن��د عن��وان ک��رد: مش��کالت مربوط به کنس��رت 
»کیتارو«در ایران برطرف ش��ده و ابزار موس��یقی آماده 
تحوی��ل اس��ت. وی در پایان گف��ت: دلیل لغو کنس��رت 
غالمرضا کویتی پور به تبلیغات ش��رکت مربوطه و پایین 

بودن فروش بلیت کنسرت ربط پیدا می کند.

نشست رسانه ای جش��نواره فیلم فجر با حضور علیرضا 
رضا داد دبیر جشنواره و سیداحد میکائیل زاده، مسوول 
ارتباطات و اطالع رس��انی،  دیروز  با حضور اهالی رسانه 

برگزار شد. 
 میکائیل زاده مس��وول ارتباطات و اطالع رسانی پس از 
خوش آمدگویی به اصحاب رس��انه گفت:  قبل از شروع 
برنامه می خواهیم برای سالمتی همکارمان در سینما، 
حس��ین معززی نی��ا دعا کنیم.  س��پس رض��ا داد دبیر 
جشنواره گفت: ما همچنان فکر می کنیم که نمی دانیم 
چرا باید نشست رسانه ای برگزار کنیم، اما آداب جشنواره 
این است و به پاس زحمات و همکاری هایی که اصحاب 

رسانه با ما داشته اند، این نشست برگزار شد. 
 وی در ادامه افزود: از جشنواره  سی و دوم تا این جشنواره 
اتفاقاتی افتاد و کارهایی انجام شد، کم و بیش آنچه اتفاق 
افتاده را گزارش کرده ایم و از پایان جش��نواره گذش��ته 

طبق وعده و بر اس��اس ماموریتی که از سوی حجت اهلل 
ایوبی رییس سازمان سینمایی داشتیم، بازنگری هایی در 

قوانین جشنواره انجام شد. 
 وی اف��زود: با بحث هایی ک��ه ایوبی با اهالی س��ینمایی 
داشتند، قرار ش��د سیاس��ت های جدیدی به برنامه ها و 

قوانین جش��نواره فجر افزوده و این  بازنگری بر اس��اس 
تغییرات جدید اصالح و تنظیم شوند. 

 در مرداد م��اه به یک پیش نویس ب��رای مقررات جدید 
جشنواره دست یافتیم که البته اصالحاتی در آن به وجود 
آمد که مقررات سال های آتی جشنواره هم در آن لحاظ 
شده است.  چه بس��ا برخی تغییرات در جشنواره امسال 

اعمال نشود و در سال های آتی لحاظ شود. 
 وی همچنین عنوان کرد:  یکی از بحث ها کاهش جوایز 
بخش سودای سیمرغ بود که امسال به جمع بندی برای 
آن نرسیدیم. به این علت که حوزه  سینما نیازمند توجه 
و رس��یدگی جدی اس��ت. بحث دیگر این ب��ود که آرام 
آرام می توانیم این ماموری��ت  را به بخش های خصوصی 
محول کنیم.  وی با اش��اره به اینکه در بخش هایی نظیر 
تفکیک زمان برگزاری جشنواره به جمع بندی رسیده ایم 
گفت: در این م��دت دو رویکرد داش��تیم و هدف ایجاد 
 فاصله بی��ن زمان برگ��زاری بخ��ش بین المل��ل و ملی

 بوده است.

مجوز رپ برای هیچ خواننده ای صادر نشده است
برگزاری دو بخش دانشگاهی 

جشنواره امام رضا)ع( 
 دو بخ��ش دانش��گاهی س��یزدهمین جش��نواره

 بین المللی امام رضا)ع(، در دانشگاه های اصفهان 
و هنر اصفهان برگزار می شود.

 امسال فراخوان جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
در بخش دانشگاهی در 1۶ رش��ته تخصصی اعالم 
ش��ده و برگزاری هر ی��ک از آنها به عه��ده یکی از 

دانشگاه های کشور است.
بر این اس��اس، بخش مقاله نویسی با موضوع »اهل 
بیت )ع( و بنیان های فرهنگی عصر حاضر« توسط 
دانش��گاه اصفهان و بخش »هنرهای تجس��می و 
صنایع دستی رضوی« از سوی دانشگاه هنر اصفهان 
برگزار خواهد شد.بخش هنرهای تجسمی و صنایع 
دستی شامل رشته های نقاشی، حجم سازی، سفال 
و سرامیک، نگارگری، خوشنویسی، منبت و معرق، 
مینا و فرش است.کارشناس امور فرهنگی دانشگاه 
هنر اصفهان گفت: امس��ال نخس��تین ب��ار بخش 
های مختلف دانش��گاهی جش��نواره بی��ن المللی 
 امام رضا)ع( به دانش��گاه های کش��ور واگذار شد.

نجم الدین افزود: 14 دانش��گاه از جمله دانش��گاه 
 هنر اصفهان در برگزاری این جش��نواره مشارکت

 دارند.
وی اظهار کرد: هنوز زمان قطعی برگزاری و آخرین 
مهلت ارس��ال آثار برای این جش��نواره مشخص و 
اعالم نشده اما اردیبهشت سال آینده برای برگزاری 

آن پیشنهاد شده است.
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( توسط معاونت 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و بنیاد بین المللی امام رضا)ع( برگزار می 
شود.س��ایر بخش های دانش��گاهی این جشنواره 
ش��امل خانواده و س��بک زندگی رض��وی، جوان، 
فض��ای مجازی، رویکرد رضوی، ش��عر و مش��اعره 
رضوی، سفرنامه و ادبیات داس��تانی رضوی، نقش 
امام رض��ا)ع( در اعتالی فرهن��گ ایرانی و همدلی 
و همگرایی پیروان ادی��ان و مذاهب در آموزه های 

رضوی است.
نگاره رضوی، نوای رضوی کتابخانه رضوی کرسی 
های آزاد اندیش��ی و مناظره های رضوی، پوس��تر 
رضوی، از حریم فاطمی تا حری��م رضوی، نمایش 
رض��وی از حریم فاطمی ت��ا حریم رض��وی و اهل 
بیت علیهم الس��الم و تولی��د عل��م از دیگر بخش 
 های دانشگاهی جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

 است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
10/443 شماره ابالغیه: 9310100361502708 شماره پرونده: 9309980361501371 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تنوری  زهرا  خواهان   931477 شعبه:  بایگانی  شماره 
آرش زمانی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  خانواده شهرستان  دادگاه   27 به شعبه  که جهت رسیدگی 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 448 ارجاع و به کالسه 9309980361501371 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن1393/11/13 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه   27 شعبه  گردد.م الف:28898  حاضر  رسیدگی  جهت 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 10/444 شماره درخواست: 9310460361500027 شماره پرونده: 9309980361501565
به  دادخواستی  بیژن  فرزند  بهرامی  فریبا  خواهان   931671 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده بیژن بهرامی فرزند محمدعلی به خواسته اجازه ثبت واقعه ازدواج تقدیم 
دادگاه   27 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   453 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
به کالسه پرونده 931671ح/27ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 93/11/14 و ساعت 
11صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:28897 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/445 شماره ابالغیه: 9310100350407153 شماره پرونده: 9309980350400495 
طرفیت  به  دادخواستی  اصفهان  شهرداری  خواهان   930525 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان شرکت موبایل پارک ایران به مدیریت حمیدرضا حیدری و ولی ا... فاطمی به 
خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 9309980350400495  و  ارجاع  شماره308 
آن 1393/11/20 و ساعت 09:00  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  گردد.م الف:28848  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

10/446 کالسه پرونده: 1094/93ش6 شماره دادنامه: 1536-93/9/12 مرجع رسیدگی: 
به  البرز  پخش  سهامی  شرکت  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
مدیریت مرادی – امیری – میرزای کوچک شیرازی و شیبانی نشانی: تهران – خ حافظ 
– بین جمهوری و نوفل لوشاتو وکیل: پیام عزیزیان و مریم پدیدار نشانی: اصفهان – خ 
نیکبخت – مقابل دادگستری – ساختمان ماکان5- طبقه3- واحد32 خوانده: ریحانه فهیمی 
محتویات  به  عنایت  با  وجه چک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  عباس  فرزند 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت سهامی پخش 
البرز با وکالت پیام عزیزیان و مریم پدیدار به طرفیت خانم ریحانه فهیمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 39/031/000 ریال وجه دو چک به شماره های 833481-12/580/000 ریال 
و 833480-26/451/000 ریال به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نسبت  اعتراض  مقام  در  محکمه پسندی  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته 
ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان 
قانون تجارت و 198و515و519و522  به مواد 313و314  نظر می رسد که مستندا  به 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 39/031/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )91/1/20و91/2/10( 
و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا 
از  پس  روز   20 و ظرف  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف 
م الف:27482  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل   آن 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/447 کالسه پرونده: 527/93 شماره دادنامه: 746-93/8/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مجید ترکیان نشانی: پل تمدن – ابتدای 
نشانی:  حسینی  حاج  حسین  آقای  خوانده:  سایپا  نمایندگی  جنب   – خزایی  سردار 
نظریه  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای مجید ترکیان به طرفیت حسین حاج حسینی به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون 
و هشتصد هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 892/06809907-91/5/1 و 
2- 892/06809906-91/4/1 هر کدام به مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار ریال عهده بانک 
پست بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی)نشر آگهی( وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
به  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:27483  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ رای 

10/448 کالسه پرونده: 93-159 شماره دادنامه: 798-93/9/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای بهنام صالحی خوزانی فرزند قدمعلی 
حمیدرضا  کوچه   – عباسی  شهید  کوچه   – دریاچه  باغ  خیابان   – اصفهان  نشانی 
رفیعی – پالک187 وکیل: آقای فریبرز صابری فرزند احمد نشانی اصفهان – سه راه 
آقای  خوانده:  عطایی3  شهید  بست  بن  نبش   – ارتش  خیابان  ابتدای   – نظامی  حکیم 
وجه  مطالبه  مجهول المکان خواسته:  نشانی  اسماعیل  فرزند  دهقانی  ناصری  مصطفی 
سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای بهنام صالحی خوزانی با وکالت 
مطالبه  خواسته  به  دهقانی  ناصری  مصطفی  آقای  طرفیت  به  صابری  فریبرز  آقای 
انضمام  به  داری کل 0000525  به شماره خزانه  ریال وجه سفته  میلیون  پنجاه  مبلغ 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در 
وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  یکصد  و  خواسته  اصل 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر 
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   93/2/27

مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:27484  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/449 کالسه پرونده: 93-160 شماره دادنامه: 797-93/9/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای بهنام صالحی خوزانی فرزند قدمعلی 
نشانی اصفهان – خیابان باغ دریاچه – کوچه شهید عباسی – کوچه شهید حمیدرضا 
رفیعی وکیل: آقای فریبرز صابری فرزند احمد نشانی اصفهان – سه راه حکیم نظامی 
نبش بن بست شهید عطایی- پالک7- واحد3 خوانده: آقای   – ابتدای خیابان ارتش   –
وجه  مطالبه  مجهول المکان خواسته:  نشانی  اسماعیل  فرزند  دهقانی  ناصری  مصطفی 
سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای بهنام صالحی خوزانی با وکالت 
مطالبه  خواسته  به  دهقانی  ناصری  مصطفی  آقای  طرفیت  به  صابری  فریبرز  آقای 
انضمام  به  داری کل 0000524  به شماره خزانه  ریال وجه سفته  میلیون  پنجاه  مبلغ 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در 
وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  یکصد  و  خواسته  اصل 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر 
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   93/2/27
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:27485  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   92/4/24-308 دادنامه:  شماره   1057-91 پرونده:  کالسه   10/450
شعبه 26حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد کورنگ بهشتی نشانی: 
اصفهان- خ ارباب – پ230 خوانده: عباس پرنگ نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
به  بهشتی  کورنگ  مهرداد  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای 
طرفیت عباس پرنگ به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک سفته به شماره 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   91/10/10 مورخ   872693
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 92/3/21 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 44/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ  تاریخ تقدیم دادخواست  از  تادیه  تاخیر و 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:27486  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 93/1/31 تاریخ   107 شماره  رای  موجب  به  و1906-92   1905-92 شماره:   10/451
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمیدرضا مقدم فرزند اسفندیار به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
25/000/000 ریال بابت اصل خواسته در ازای استرداد فیلمهای رادیوگرافی صنعتی 

عرض 7 توسط خواهان به خوانده در حق خواهان علی صادقی فرزند شکرا... به نشانی 
و  آجیل  طبقه   – انگیز  فرح  کوچه  نبش   – وحید  خ  ابتدای   – ارتش  میدان   – اصفهان 
اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم  و  مادر  خشکبار 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27495 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/26-1680 دادنامه:  شماره   1128/93 پرونده:  کالسه   10/452
شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کریمی نشانی: اصفهان – خ 
قائدی نشانی: مجهول المکان خواسته:  پ223 خوانده: حسن   – کوی نرگس   – مدرس 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت آقای حسن قائدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 11/000/000ریال وجه چک به شماره 948659-93/2/15و948658-93/1/25 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست و سی و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید چکها( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:27503  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   92/9/29-1744 دادنامه:  شماره   1127/93 پرونده:  کالسه   10/453
 – شعبه هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کریمی نشانی: خ مدرس 
پ223 خواندگان: 1- مهدی غفاری خوزانی 2- وحید غفاری خوزانی   – کوی نرگس 
هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن کریمی 
مطالبه  خواسته  به  خوزانی  غفاری  وحید   – خوزانی  غفاری  مهدی  آقای  طرفیت  به 
سپه  بانک  عهده  به   575425-235014 شماره  به  چک  وجه  19/240/000ریال  مبلغ 
بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  پاسارگاد  و 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  دوم  ردیف  علیه خوانده  دعوی خواهان  لذا  ننموده  ارایه 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 13/240/000 ریال بابت اصل 
تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  دویست  و  خواسته 
تا   )92/10/15( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
اتمام  از  پس  و  می باشد  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت 
خوانده  به  نسبت  دادخواست  خواهان  ارسالی  الیحه  به  توجه  با  و  میباشد  اصفهان 
می گردد.م الف:27504  صادر  دعوی  رد  قرار  خواسته  مازاد  به  نسبت  و  اول   ردیف 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
برگزاری کالس بازآموزی تنیس ویژه مربیان استان

روز پنج ش��نبه مورخ 18 دی م��اه ی��ک دوره کالس بازآموزی وی��ژه مربیان 
اس��تان زیر نظر مدرس فدراس��یون فره��اد فرهومن��د در خان��ه تنیس روی 
 می��ز ب��ا ش��رکت 32 نف��ر ازمربی��ا ن اس��تان ب��ه ص��ورت تئ��وری وعملی

 برگزارشد.
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 داور ایرانی باعث
 شکست ما شد!؟

داوید فرر اسپانیایی
 قهرمان تنیس قطر شد

سرمربی تیم ملی فوتبال عربس��تان علیرضا فغانی را دلیل شکست تیمش 
در دیدار برابر چین دانست. این در حالی است که فغانی یک پنالتی به سود 

سعودی ها گرفت.
 تیم ملی فوتبال عربستان در نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابر 

چین با یک گل تن به شکست داد تا نخستین شگفتی این جام رقم بخورد.
عربستان در حالی این دیدار را واگذار کرد که علیرضا فغانی قضاوت بازی را بر 

عهده داشت و یک ضربه پنالتی هم به سود سعودی ها گرفت.
 کوزمین اوالریو، سرمربی عربستان به نظر می رسد که به دنبال بهانه تراشی 

است؛ چرا که فغانی را باعث شکست تیمش در این دیدار دانست.
 او در نشست خبری بعد از بازی گفت: داور باعث شکست ما شد. او سوت پایان 
بازی را به صدا درآورد بدون آن که وقت اضافه مناسبی برای این دیدار بگیرد.

داوید فرر اسپانیایی با شکست توماس بردیچ از جمهوری چک به مقام قهرمانی 
رقابتهای بین المللی تنیس قطر )اکسون موبیل ( دست یافت .

 در دیدار نهایی این رقابت ها که شنبه شب در مجتمع تنیس »حمد « شهر 
دوحه برگزار شد ، فرر توانست حریف خود را در دو ست متوالی با نتیجه 6-4 
و5-7 شکست دهد وجام قهرمانی بیست وسومین دوره این رقابت ها را از آن 

خود کند.
داوید فرر با قهرمانی در این رقابتها 250 امتیاز به امتیازهایش افزوده ش��د 

ومبلغ 195 هزار دالر پول گرفت .
همچنین جایزه 103 هزار دالری نایب قهرمانی رقابتهای تنیس بین المللی 

اکسون موبیل قطر نصیب توماس بردیچ شد . 
این رقابتها از یک هفته پیش با ش��رکت 16 تنیس باز از کشورهای مختلف 

آغاز شده بود.

بیس��ت وچهارمین دوره مس��ابقات قهرمانی هندبال 
جهان در قطر در حالی برگزار خواهد ش��د که جام این 
رقابت ه��ا طی دوره ه��ای متوالی در می��ان تیم های 

اروپایی دست به دست شده است.
 با نگاهی به سیر تطور و شکل گیری مسابقات قهرمانی 
هندبال جهان، تیم های اروپایی پیش��تاز قهرمانی این 
مسابقات بوده و این عنوان را بین خود تقسیم کرده اند. 
نخس��تین مس��ابقات قهرمانی هندبال جهان س��ال 
1938 به میزبانی آلمان تحت س��لطه نازی ها برگزار 
شد که ثمره این میزبانی، کس��ب عنوان قهرمانی این 
دوره از مسابقات برای آلمان بود.با شعله ور شدن آتش 
جنگ دوم جهانی دوم در اروپا، فروغ این ورزش تیمی 
رنگ خاموش��ی گرفت و برای مدت 16 سال برگزاری 

مسابقات آن متوقف شد.
س��ال 1954 آغازی برای برگزاری مس��تمر مسابقات 
هندب��ال قهرمان��ی جه��ان ب��ود و س��وئد ب��ه عنوان 
دومین کش��ور میزبان در ای��ن دوره از مس��ابقات، در 
برابر چکس��لواکی قرار گرف��ت و با غلبه ب��ر چک ها، 
عنوان نخس��ت را کس��ب کرد.در تمامی این دوره ها 
فقط کش��ورهای مصر و تونس به عنوان کش��ورهای 
غیراروپایی، توفیق کس��ب مقام چهارم را به ترتیب در 
سال های 2001 و 2005 داشته اند و نایب قهرمانی و 
حتی مقام سومی متعلق به تیم های اروپایی بوده است.

کارشناسان افزون بر برخورداری از کالس باالی جهانی 
تیم های اروپایی و امتیاز برخاس��تن این مس��ابقات از 
اروپا، یکی از عمده دالیل توفیق کش��ورهای اروپایی 
در کسب عنوانی قهرمانی را میزبانی متراکم آنها از این 
سری مس��ابقات می دانند. نکته دیگر اینکه فقط سه 
کشور غیر اروپایی شامل ژاپن سال 1997، مصر 2001 
و قطر 2015 میزبان این مسابقات بوده اند و دیگر دوره 

ها در کشورهای اروپایی برگزار شده است.

در بیس��ت وچهارمین دوره مس��ابقات نی��ز که از 25 
دی ت��ا 12 بهمن م��اه امس��ال در دوحه قط��ر برگزار 
می ش��ود، 24 تیم در قالب چه��ار گروه ب��ه رقابت با 
یکدیگر م��ی پردازند که از میان آنه��ا 14 تیم اروپایی 
شامل اسپانیا، کرواسی، اس��لوونی، بالروس، مقدونیه، 
اتریش، فرانسه، سوئد، جمهوری چک، روسیه، آلمان، 
 دانم��ارک، لهس��تان و بوس��نی و هرز گوی��ن حضور

 دارند.
از آس��یا نی��ز چه��ار تی��م ش��امل قط��ر، ای��ران، 
 ام��ارات متح��ده عرب��ی و بحرین ب��ه مس��ابقات راه

 یافت��ه ان��د. از آفریقا نی��ز تیم ه��ای الجزی��ره، مصر 
و تون��س پ��ا ب��ه مس��ابقات م��ی گذارن��د و از ق��اره 
 آمری��کا آرژانتی��ن، برزیل و ش��یلی میهمان��ان قطر 

می شوند. 
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت 
رخ ن��دادن اتفاقی ش��گفت انگی��ز، قهرمانی بیس��ت 
وچهارمین دوره قهرمانی هندب��ال جهان همچنان بر 
از آن تیم های اروپایی ش��ود و تیم ه��ای غیراروپایی 
را در رویایی عنوان قهرمان��ی معتبرترین و مهمترین 
 تورنمنت جهانی هندبال پس از المپیک چشم انتظار

 نگه دارد.

اطرافیان قلعه نویي پشت پرده جدایي آندو را تنها مسایل 
مالي مي دانند و دالیلي چون رفتار نامناس��ب س��رمربي 

استقالل یا مسایلي از این دست را رد مي کنند
جدایي تیموری��ان از اس��تقالل و پش��ت پرده این ماجرا 
هنوز از سوي خود آندو یا برادرش س��رژیک و همچنین 
باش��گاه عنوان نش��ده و این در حالي است که سخنگوي 
آندو جدایي این هافبک ملي پوش کنوني تراکتورس��ازي 
را بي ارتب��اط به مس��ایل مال��ي مي داند ام��ا حرف هاي 
س��رژیک که همواره طي چند ماه اخیر حرف هاي ضد و 
نقیضي درباره مس��ایل آندو مطرح کرده است نمي تواند 
 معیار مناس��بي درباره دالی��ل جدایي آندو از اس��تقالل

 باشد. س��رژیک که پیش از این گفته بود جلسه اي براي 
پیوس��تن آندو به ذوب آهن با آذري نداشته اما بعد آذري 
عن��وان کرد که آنه��ا در دفتر می��دان ولیعص��ر کارخانه 
ذوب آهن واق��ع در تهران دیدار کرده اند.س��رژیک حتي 
مدعي ش��د بعد از جام ملت ها علیه اس��تقالل افشاگري 
مي کنن��د ک��ه در کمتر از 24س��اعت ای��ن صحبت ها را 
تکذیب کرد اما واقعی��ت جدایي تیموریان از اس��تقالل 
چه بود؟اطرافی��ان قلعه نویي پش��ت پرده جدایي آندو را 
تنها مسایل مالي مي دانند و دالیلي چون رفتار نامناسب 

سرمربي استقالل یا مس��ایلي از این دست را رد مي کنند 
و خبر از جلس��ه اي مي دهن��د که در آن آن��دو صراحتا از 
مس��ایل مالي گفته و از وج��ود یک چ��ک دو میلیارد و 
800میلیون توماني در دس��ت طلبکاران خبر داده است.

گویا در اواخر بازي هاي نیم فصل لیگ بوده که آندو به اتفاق 
برادرش سرژیک نزد قلعه نویي مي روند و درباره مشکالت 
مالي اش صحبت مي کنند. در آن جلسه که نظري جویباري 
و مسعود معیني هم حضور داشته اند آندو صراحتا مي گوید 
به دلیل دادن چک دست مردم تحت فشار است و باشگاه 
اگر نمي تواند پولش را بدهد رضایتنامه اش را صادر کند.

در آن جلسه آندو عنوان مي کند چون دسته چک نداشته 
به خاطر کارهاي تجاري اش با دس��ته چک برادرش چک 
داده که مبلغ چک هاي سرژیک در دست مردم دو میلیارد 
و 800میلیون تومان بوده و این موضوع س��بب ش��ده تا 
هر روز طلبکارها در منزل س��رژیک بروند و مش��کالتي 
درست کنند. البته قلعه نویي درخصوص این ماجرا و کال 
آندو دیگ��ر اظهارنظر نمي کند:»ترجی��ح مي دهم درباره 
بازیکني که از اس��تقالل رفته فعال سکوت کنم!«مسعود 
معیني یکي از حاضران آن جلسه این گونه واکنش نشان 
داد:»بله، چنین جلس��ه اي بود که من اواخر آن به خاطر 
تدریس در دانش��گاه کرج رفتم اما باید بگویم آندو براي 
 اس��تقالل باارزش اس��ت و باید براي جدای��ي اش هزینه 

کند.
 در آن جلس��ه آن��دو مش��کالت مال��ي را بی��ان ک��رد و 
س��رژیک هم بود که قلعه نویي گفت اگ��ر عالقه اي براي 
مان��دن ن��داري مي تواني جدا ش��وي. بحث مش��کالت 
مالي ب��ود و صحبت هایي را ه��م آندو و س��رژیک درباره 
ای��ن مس��اله بی��ان کردند ام��ا م��ن زود رفتم و ت��ا آخر 
 جلس��ه نماندم و ق��رارداد آندو زی��ر دو میلی��ارد تومان

 بود.«

بیست وچهارمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال جهان

احتمال خروج عنوان قهرمانی هندبال از سبد اروپا
چك سرژیك دست طلبکاران

پشت پرده جدایي آندو از استقالل لو رفت

تی��م مل��ی کش��ورمان در 
ش��انزدهمین دوره ج��ام 
ملت های آسیا در گروه C این 
رقابت ها با س��ه تیم عربی بحرین، قط��ر و امارات 
متحده عربی هم گروه است و در اولین دیدار خود 

به راحتی از سد بحرین گذشت. احسان حاج صفی 
و مسعود ش��جاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند. 
پیش از این بازی هم امارات با نتیجه 4-1 از سد قطر 
گذشته بود تا به لطف تفاضل گل باالتر از ایران در 
این گروه قرار گیرد. ایران در دومین بازی خود روز 

پنجشنبه به مصاف قطر می رود.بازی تیم ملی ایران 
در جام ملت های آسیا درحالی آغاز شد که ایرانی 
های پرشور ورزشگاه را تقریبا پر کرده بودند. تیم 
ملی در پایان 45 دقیقه بع��د از موقعیت هایی که 
ساخته بود سرانجام توانست در دقیقه 45 توسط 

حاج صفی به گل برسد و نیمه اول را با پیروزی به 
رختکن برود.

حاج صفی بهترین بازیکن زمین شد
احسان حاج صفی زننده گل نخست ایران در بازی با 
بحرین به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب 
شد.احس��ان که بازی خوبی از خودش به نمایش 
گذاشت هم توانست نقش موثری در پیروزی ایران 
داشته باش��د و هم عنوان بهترین بازیکن زمین را 
از آن خودش کند.حاج صفی پ��س از پایان بازی 
گفت: »بازی اول خیلی سخت بود. خدا را شکر که 
توانستیم تماشاگران را خوشحال کنیم.« او در مورد 
روحیه تیم ملی گفت: »با اولین بردی که به دست 
آوردیم روحیه تیم بهتر شده و امیدواریم بازی بهتر 

را هم ببریم.«
حاج صفی در پایان گفت: »تیم ملی روز به روز بهتر 
می ش��ود. ما بازی به بازی بهتر می شویم. با اینکه 
بازی تدارکاتی زیادی نداش��تیم ولی خدا را شکر 
که توانستیم بحرین را ببریم. فردا به سیدنی پرواز 
می کنیم و اولین تمرین تیم مل��ی هم فردا برگزار 

می شود.«
جدیت کارلوس کروش تا آخرین ثانیه 

بازی
کارلوس کروش با وجود جلو بودن تیم ملی ایران، از 
بازیکنانش انتظار داشت با جدیت مسابقه با بحرین 
را پیش ببرند. او در دقیق��ه 90 بازی و در حالی که 
تیم ملی دو بر صفر از بحرین جل��و بود، زمانی که 
دید یکی از هافبک های تیم ملی پاس اشتباه داد، 
عصبانی شد و س��ر او داد زد. این حرکت نشان می 
داد که کروش تا آخرین ثانیه بازی هم انتظار ندارد 

بازیکنانش اشتباه کنند.
جواد نکونام:پیروزی حق تیم ملی بود

جواد نکونام بعد از پی��روزی تیم ملی فوتبال ایران 
برابر بحرین در جام ملت های آس��یا با بیان مطلب 
فوق اظهار کرد: بحرین تیم خوبی بود و مقابل ما هم 
خوب بازی کرد ولی به نظرم ما بهتر از حریف بودیم 

و این پیروزی هم حق ایران بود.
وی درب��اره احتمال تغیی��ر ترکیب ای��ران برای 
مس��ابقات بعد، تاکید کرد: هر بازی شرایط خاص 
خودش را دارد و ترکی��ب ایران هم تغییر می کند. 

همه چیز بستگی به حریفانمان دارد.
دژاگه: این پیروزی روحیه بخش بود

بازیکن تیم ملی کشورمان اعتقاد دارد که پیروزی 
در نخستین گام برای تیم ملی روحیه بخش بود.

اش��کان دژاگه پس از پیروزی 2 بر صفر تیم ملی 
ایران مقابل بحرین گفت: پیروزی در گام اول یک 

تورنمنت با اختالف 2 گل روحیه بخش است و باید 
در سایر بازی ها نیز به این شکل بازی کنیم.

وی افزود: با توجه به ش��رایطی که از آن برخوردار 
بودیم، انتظار این پیروزی را داشتیم.

مرجان عید: هنوز فرصت صعود داریم
مرجان عید سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین پس 
از شکست تیمش در برابر ایران در نشست خبری 
حاضر ش��د و ضمن بیان مطلب ف��وق گفت: تیم 
بحرین در این بازی عملکرد خوبی داشت و حتی 
سه فرصت خوب گلزنی بدست آورد اما نتوانست 

از آنها استفاده کند.
سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین اضافه کرد: در نیمه 
نخست ایران هیچ شانسی برای صعود نداشت و تنها 
گل دقایق پایانی ایران باعث شد وضعیت روحی تیم 

ما دچار مشکل شود.
کفاشیان: خوشحالم انگار در ورزشگاه 

آزادی بازی می کردیم
علی کفاش��یان  درباره پیروزی 2 بر صفر تیم ملی 
ایران مقابل بحرین گفت: خوشحالم که در نخستین 
بازی که همیش��ه س��خت ترین دیدار محس��وب 
می شود به پیروزی رس��یدیم. تالش زیادی برای 
کسب این برد انجام شد و این پیروزی می تواند آغاز 

یک راه سخت باشد.
کفاشیان با اشاره به حضور تماشاگران ایرانی در این 
دیدار تصریح کرد: از حضور تماشاگران ایرانی خیلی 
خوشحال ش��دم و انگار در ورزش��گاه آزادی بازی 
می کردیم. امیدوارم در بازی آینده هم استقبال از 
تیم ملی این گونه باشد و تماشاگران برای حمایت 

به ورزشگاه بیایند.
دور افتخار ملی پوشان ایران    

بازیکنان تیم مل��ی فوتبال ایران پ��س از پیروزی 
مقابل بحرین در ورزشگاه دور افتخار زدند.

- پس  از پایان بازی کارلوس کی روش با مرجان عید 
سرمربی تیم ملی بحرین خوش و بش کرد.

- هواداران تیم ملی به ش��دت بازیکنان را تشویق 
کردند و با شعار بچه ها متشکریم آنها را مورد تشویق 
قرار دادند. ملی پوشان ایران هم به ابراز احساسات 

هواداران واکنش نشان دادند و دور افتخار زدند.
- بحرینی ها هم بازیکنان خود را تشویق کردند و به 

آنها خسته نباشید گفتند.
- نبی سرپرست تیم ملی تا لحظه پایانی بازیکنان را 

مورد تشویق خود قرار می داد.
تیم ملی ایران در ادامه بازی های شانزدهمین دوره 
جام ملت های آسیا در گروه C پنجشنبه به مصاف 

قطر می رود.

 تیم ملی قهرمانانه جنگید

تعظیم دوباره بحرینی ها به فوتبال ایران

تغییر پیمانکار پروژه نقش جهان
با توج��ه به تغییرات��ی در تکمیل 
 ط��رح ورزش��گاه نق��ش جه��ان 
پیش بینی می ش��ود که تا پایان 
کار تکمیل این ورزش��گاه حدود 

30 میلیارد هزینه شود.
ش��رکت فوالد مبارکه س��پاهان 
که پس از برگزاری چند جلس��ه با 
مس��ووالن دولتی پ��روژه تکمیل 
ورزش��گاه نقش جهان را برعه��ده گرفت، با پیمان��کار قبلی که 

نتوانسته بود پروژه را به پایان برساند قطع همکاری کرد.
در حال حاض��ر تأمین اعتبار برای تکمیل ورزش��گاه نیمه تمام 
نقش جهان انجام ش��ده اما با توجه به اینک��ه میزان هزینه ها به 
صورت دقیق مش��خص نشده مسووالن ش��رکت فوالد مبارکه 
هنوز اعتبار مش��خصی را تعیین نکرده اند. ب��ا توجه به طرحی 
که وجود دارد پیش بینی ش��ده تکمیل این طرح نزدیک به 30 
میلیارد هزینه داشته باشد و از همین رو چنین بودجه ای تأمین 
ش��ده تا در صورت آغاز کار، پروژه تکمیل ورزشگاه نقش جهان 

به سرعت انجام شود.

 پیوستن مهاجم سپاهان 
به تیم کرمانشاهی

قائم مقام باشگاه بعثت کرمانشاه 
از پیوستن مهاجم کرمانشاهی 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان به 

تیم بعثت کرمانشاه خبر داد.
ایزد س��یف اهلل پور  در این باره 
اظهارکرد: حمید نوری مهاجم 
با تکنیک و گلزن تیم س��پاهان 
اصفهان که امسال در نیم فصل 
اول لیگ یک به صورت قرضی در تیم بزرگس��االن فجر سپاس��ی 
شیراز بازی می کرد و جز بازیکنان ثابت و گلزن این تیم بود، پس از 
اتمام سربازی با موافقت تیم سپاهان در نیم فصل دوم به تیم بعثت 
کرمانشاه پیوست.وی گفت: این بازیکن کرمانشاهی که در تیمهای 
جوانان و امید سپاهان در لیگ برتر بازی کرده و گلهای زیادی برای 
این تیم به ثمر رسانده، از این پس از بازیکنان زیر 23 سال تیم بعثت 
به شمار می آید.حمید نوری نیز پس از عقد قرارداد با باشگاه بعثت 
گفت: بسیار خوشحالم که حاال کرمانشاه صاحب تیمی شده که به 
بازیکنان بومی و کرمانشاهی بها داده و از آنها استفاده می کند و من 

هم افتخار می کنم که برای شهرم بازی کنم.

 

علی پروین:کلش چند؟
حسین هدایتی و علی پروین که 
م��ی خواهند 21 درصد س��هام 
پیشکس��وتان پرس��پولیس را 
بخرند ، این روزها همه جا با هم 
هس��تند. آنه��ا در روزهای آخر 
هفته گذشته به بهانه یک بازی 
خیرخواهانه با هم به کیش رفته 
بودند ، به مالقات های مختلفی 
هم رفتند. پروین که این سرمایه دار  را در کنارش داشت تقریبا همه 
چیز را قیمت می گذاشت. علی آقا در این سفر ابتدا قیمت هتل مریم 
را پرسید که این روزها زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود و پیشتر 
برای بابک زنجانی بوده است . بعد هم که به مرکز تفریحات دریایی 
 در کیش رفت و با اصرار مس��ووالن این مجموع��ه برای بازی های

 ترس آوری چون پاراسیلینگ یا شاتل های دریایی و غواصی شد ، 
ترجیح داد فکر بهتری داشته باشد و به مسووالن کیش گفت:» آقا 

مجموعتون کلش چند؟ «
 پروین البته بع��د از اعالم قیمت کارشناس��ی پرس��پولیس گفته

 بی خیال هزینه 63 میلیارد تومانی خرید این سهام شده و می گوید 
دیگر عالقه ای به 21 درصد سهام پرسپولیس ندارد.

رقابت داغ گل کوچك بازهای اصفهان
قهرمانان مسابقات گل کوچک 
15 منطقه ش��هر اصفهان برای 
قهرمان��ی ش��هر به مص��اف هم 

می روند.
رقابت های داغ تیم های مختلف از 
مناطق پانزده گانه شهر اصفهان 
هر هفته جمعه ها در ورزش��گاه 
روباز آبشار تماشاگران زیادی را 
به سوی خود جلب می کند. در 8 رقابتی که روز گذشته برگزار شد  42 
گل رد و بدل شد که خود گویای رقابت داغ تیم هاست. نتایج مسابقات 
فوتبال گل کوچک تیم هاي برتر مناطق 15 گانه شهر اصفهان )سوپر 

جام ( به شرح زیر است: 
هفته دوم 93/10/19 

1- بقیه اهلل ) منطقه 8(4– پگاه ) منطقه 2( 2 
2- قهوه ملو )منطقه4(3– جوانان آتشگاه ) منطقه 9 ( صفر 

3- اتحاد شهرک ) منطقه 14 ( 3– ولیعصر ) منطقه 7 ( 1 
4- شهید یوسفیان )منطقه10(5– یاران محرم ) منطقه 1و13 ( 2 

5- عدالت )منطقه3و15(0 – شهدای جاوان)منطقه7( 1 
6- سپاهان )منطقه 4(3 –اسطوره)منطقه6(1 

7- بقیه اهلل ) منطقه 8(2– شهید یوسفیان)منطقه10( 6 
8- قهوه ملو )منطقه4( 3–اتحاد شهرک ) منطقه 14 ( 4 

خبرممنوع الخروجی عادل 
فردوسی پور

ع��ادل فردوس��ی پور در مورد 
خبری ک��ه پیرام��ون ممنوع 
الخ��روج بودن��ش در یکی از 
روزنامه ها منتش��ر شده است 
گفت: برای رس��انه ای که این 
خبر را منتشر کرده بود تکذیبه 
فرستادم و این شایعات به هیچ 

وجه صحت ندارد

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1492 دوشنبه 22 دی 1393 | 20 ربیع االول 1436

گروه 
ورزش
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
قانون  ماده3  موضوع  شماره:103/93/2161/58-1393/10/14آگهی   10/428
وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده 

فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص  فاصله 15 روز  به  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 5737 هیأت: آقای حسین بهمنی بیدگلی فرزند علیجان شماره شناسنامه 
6476 و خانم طاهره خورشیدی پور فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 83  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129/19 مترمربع شماره پالک 2144 فرعی مجزا از 

پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  بهمنی  محمدرضا  آقای  هیأت:   6478 شماره  2-رأی 
مترمربع شماره   129/21 مساحت  به  یکبابخانه  6190032400، ششدانگ   شناسنامه 
پالک 2154 فرعی مجزا از شماره 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از حسین بهمنی بیدگلی)مالک رسمی(.
3-رأی شماره 8067 هیأت: خانم طیبه فرقانی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 984  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالک 2181 فرعی مجزا از پالک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 9127 هیأت: آقای علی عباس نساجی فرزند حسین شماره شناسنامه 
239 و خانم فاطمه اکوان فرزند کاظم شماره شناسنامه 6657  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 333/94 مترمربع شماره پالک 2194 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 9796 هیأت: آقای محمد رحیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
7062 و خانم هنگامه تنورمال بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 215 )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129/50 مترمربع شماره پالک 2203 فرعی مجزا از 
شماره 155 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین حاجی زاده)مالک رسمی(.
اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  اسمعیلی  محمد  علی  آقای  هیأت:   10032 شماره  6-رأی 
شماره شناسنامه 30 و خانم فاطمه مفیدی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 26  
 2220 پالک  شماره  مترمربع   245/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 10056 هیأت: خانم لیال عظیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
34 ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 99/30 مترمربع شماره پالک 2221 فرعی از 

پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 10026 هیأت: آقای علی اکبر درویش زاده بیدگلی فرزند علی شماره 
  99 شناسنامه  شماره  رجبعلی  فرزند  بیدگلی  قندی  مریم  خانم  و   189 شناسنامه 
فرعی   782 پالک  شماره  مترمربع   227 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
9-رأی شماره 9978 هیأت: آقای محمدتقی اکبری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
9882 و خانم فاطمه کبوتری بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 1635 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   164 پالک  مترمربع شماره   146/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند محمد شماره شناسنامه 83  آقای حسن رحیمی  10-رأی شماره 9944 هیأت: 
  1250029694 عباس شماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  عباس  الهام  خانم  و 
 163 پالک  شماره  مترمربع   100/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
فرزند حسین شماره  بیدگلی  زاده  رمضان  مجید  آقای  هیأت:   9303 11-رأی شماره 
شناسنامه 233 و خانم رقیه ذاکر فرزند محمدآقا شماره شناسنامه 59  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/75 مترمربع شماره پالک 70 فرعی مجزا از شماره 

11 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  مقدم  شفائی  غالمرضا  آقای  هیأت:   10065 شماره  12-رأی 
شناسنامه 91 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 134/10 مترمربع شماره پالک 4 فرعی و 
قسمتی از مشاعات از پالک 300 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
حسن  سید  فرزند  بیدگلی  سیدیان  جعفر  سید  آقای  هیأت:   10055 شماره  13-رأی 
شماره شناسنامه 297  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی مجزا از شماره 13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 698 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فاطمه زهرا دهقانیان آرانی فرزند حسن شماره  : خانم  14-رأی شماره 9874 هیأت 
شناسنامه 454 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126/05 مترمربع شماره پالک 1285 
بیدگل خریداری عادی سید سعید  و  آران  ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی 

عباس زاده)مالک رسمی(.
شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند  قدیمی  میثم  آقای  هیأت:   10050 شماره  15-رأی 
  672 شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند  قدیمی  مرتضی  آقای  و   1250015601
فرعی   8 مترمربع شماره پالک  به مساحت 126/46  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 8712 هیأت: آقای محمدحسین علی اکبرزاده آرانی فرزند حاجی آقا 
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  مفرد  عصار  البنین  ام  خانم  و   2027 شناسنامه  شماره 
شناسنامه 10460 )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 95/55 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 2301 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  ستاری  اقدس  خانم  هیأت:   7887 شماره  17-رأی 
پالک 1176  مترمربع شماره   150/75 به مساحت  یکبابخانه  44، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی شماره 8734 هیأت: آقای سید حسین سیدی آرانی فرزند سید محمد شماره 
  224 شناسنامه  شماره  مسلم  فرزند  آرانی  سیدی  اقدس  خانم  و   323 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 232 مترمربع شماره پالک 7813 فرعی 
مجزا از شماره 283 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 8386 هیأت: آقای مهدی سیفیان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   222 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  رحمتی  زهرا  خانم  و   123
پالک  از  فرعی  پالک 2475  مترمربع شماره   109/70 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  دالوریان  زهره  خانم  هیأت:   8749 شماره  20-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   107/07 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،10660 شناسنامه 
2480 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رأی شماره 3895 هیأت : خانم مهین بهتری نوش آبادی فرزند عزیزاله شماره 

شناسنامه 4905، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/43 مترمربع شماره پالک 1397 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 5948 هیأت: خانم زهرا رضوانیان فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
10، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 185/50 مترمربع شماره پالک 1432 فرعی مجزا 
ثبتی  از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از شماره 235 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اکبر  آقای  هیأت:   5949 شماره  23-رأی 
شناسنامه  شماره  غالمرضا  فرزند  جعفرآبادی  پورغالم  زهرا  خانم  و   89 شناسنامه 
9976  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 181 مترمربع شماره پالک 1436 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 9145 هیأت: آقای غالمرضا پورغالم جعفرآبادی فرزند قدمعلی شماره 
شناسنامه 257 و خانم عذرا شبانی زاده آرانی فرزند جعفر شماره شناسنامه 7602  
 1481 پالک  شماره  مترمربع   452/78 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  آرانی  پز  شیره  محمد  آقای   : هیأت   9829 شماره  25-رأی 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  بکی  آقا  معصومه  خانم  و   73 شناسنامه 
157  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/75 مترمربع شماره پالک 1498 

از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 142 فرعی 
حوزه ثبتی آران و بیدگل.

26-رأی شماره 10058 هیأت: آقای سید سجاد عباس زاده آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 125008409، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/05 مترمربع شماره پالک 
1504 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  کسائیان  اشرف  خانم  هیأت:   2054 شماره  27-رأی 
پالک 970  مترمربع شماره   237/39 به مساحت  یکبابخانه  شناسنامه 362، ششدانگ 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  گرجیان  طلعت  خانم  هیأت:   10001 شماره  28-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   224/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  4057 شناسنامه 
1032 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  اله  ذبیح  فرزند  کیانی  محمد  آقای   : هیأت   9792 شماره  29-رأی 
68 و خانم مریم دادخواه فرزند عباس شماره شناسنامه 108 )بالمناصفه(، ششدانگ  
شماره  از  مجزا  فرعی   4985 پالک  شماره  مترمربع   187/75 مساحت  به  یکبابخانه 
 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  بارانی  مصطفی  آقای  هیأت:   9932 شماره  30-رأی 
شناسنامه 1901 و خانم نرجس شاه میرزائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 730  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/35 مترمربع شماره پالک 5089 فرعی 
مجزا از شماره 192 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی اکبر خدمتکار و زهرا 

میرحسینی)مالکین رسمی(.
شماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  امیدی  اعظم  خانم  هیأت:   9990 شماره  31-رأی 
شناسنامه 7948، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 204/70 مترمربع شماره پالک 5091 
فرعی مجزا از شماره 27 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از علی دادخواه)مالک رسمی(.
32-رأی شماره 9871 هیأت: خانم طیبه شیخ زاده نوش آبادی فرزند اسماعیل شماره 
پالک 3685  مترمربع شماره   267/75 به مساحت  یکبابخانه  89، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 1410و1415و2489 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 9853 هیأت: خانم پروین کلکو نوش آبادی فرزند علی محمد شماره 
پالک 3686  مترمربع شماره   260/50 به مساحت  یکبابخانه  35، ششدانگ  شناسنامه 
 40 پالک  از  فرعی  1409و1411و1412و1413و1438و2489  شماره  از  مجزا  فرعی 
اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

متولی نوش آبادی)مالک رسمی(.
حسن  فرزند  آبادی  نوش  نجارزاده  غالمرضا  آقای  هیأت:   10022 شماره  34-رأی 
امینه نزادی نوش آبادی فرزند یداله شماره شناسنامه  شماره شناسنامه 77 و خانم 
3968  )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
142/75 مترمربع شماره پالک 3694 فرعی مجزا از شماره 790 و قسمتی از مشاعات 

فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 9974 هیأت: آقای غالمحسین قنبری نوش آبادی فرزند عباس شماره 
 122 شناسنامه  شماره  اله  خلیل  فرزند  سرشت  نیک  زهرا  خانم  و   757 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع شماره پالک 3692 فرعی 
مجزا از شماره 2932 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/08

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تحدید حدود اختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4/2333 واقع در برزوک آباد بخش 
در  علي  راه  فرزند  فردوس صداقت نژاد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک 
 15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  جریان 

سه شنبه  روز  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  برطبق  و  ثبت  قانون 
این  موجب  به  لذا  خواهدآمد0  بعمل  و  شروع  محل  در  8 صبح  ساعت   1393/11/15
محل  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که  می گردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  بکلیه  آگهی 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ 
ظرف  می بایست  ثبت،معترض  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
 با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0

تاریخ انتشار:93/10/22 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
ابالغ ماده 101

پرونده: 8600035  بایگانی  8604002127000035/1 شماره  پرونده:  10/337 شماره 
اجرا  نامه  آیین   101 ماده  ابالغ  آگهی   139305102127000475 ابالغیه:  شماره 
 21220 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  پور  مهدی  ا...  فضل  آقای  به  بدینوسیله 

صادره از شهرضا متولد 1344 ساکن: شهرضا – خیابان ارشاد – جنب بنیاد شهید- 
واقع  مذکور مورد شناسایی  آدرس  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  منزل شخصی 
نگردیده است ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8600035 
له بانک صنعت و معدن اصفهان و علیه قدرت ا... فیض و شما تمامت ششدانگ پالک 
فیض  غالمعلی  ملکی  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  موغان  در  واقع   3/3252 شماره  ثبتی 
و  ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  دو  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 2/4225 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی 
شما و لیال فیضی توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و سیصد 
و سی میلیون ریال موارد رهن سند رهنی شماره 164348 مورخ 1384/11/05 دفتر 
ابالغ  شما  به  بدینوسیله  لذا  است  گردیده  ارزیابی  اصفهان   20 شماره  رسمی  اسناد 
از  روز  پنج  مدت  دارید ظرف  اعتراض  انجام شده  های  ارزیابی  به  چنانچه  می گردد 
سه  )مبلغ  ریال  میلیون  شش  مبلغ  پرداخت  ضمنًا  کتبًا  را  مراتب  آگهی  انتشار  تاریخ 
نمایید  اعالم  اجرا  این  به  ارزیابی  از پالکها( هزینه تجدید  برای هر کدام  میلیون ریال 
در غیر این صورت موارد رهن به مبالغ ارزیابی شده آگهی خواهد شد. به اعتراض 
داده نخواهد شد.  اثر  ترتیب  از وقت  ارزیابی و خارج  فاقد فیش سپرده هزینه تجدید 
می گردد.  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  آگهی   این 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
حصر وراثت

و گشتاسب صادقی  نژاد  احمدی  وکالت مرجان  با  آقای محمدرضا سخنور   10/358
این  از  به کالسۀ 4892/93ح10  دارای شناسنامه شماره 16089 به شرح دادخواست 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس 

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/4 تاریخ  در   13108 بشناسنامه  دستگردی  مهندس 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- یدا... سخنور 
دستجردی ش.ش 31 )فرزند( 2- محمدرضا سخنور ش.ش 16089 )فرزند( 3- رجبعلی 
سخنور دستجردی ش.ش 17912 )فرزند( 4- ربابه سخنور دستجردی ش.ش 8934 
ایران سخنور دستجردی  )فرزند( 5- عفت سخنور دستجردی ش.ش 76 )فرزند( 6- 
ش.ش 16787 )فرزند( 7- پوران دستگردی ش.ش 100 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  الف:26933  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف اصفهان
مزایده 

10/375 شماره آگهی: 139303902004000212 شماره پرونده: 9204002004000137 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9200315 نه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی پالک شماره 153/38 به انضمام 9 حبه از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین 
از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین مزروعی  انضمام 9 حبه  به  مزروعی پالک 153/40 
پالک153/39 به انضمام 9 حبه ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک 153/41 واقع در 
بخش 20 اصفهان ملکی آقای بهروز شیرازی باصیری با قید به اینکه مالک حق تجزیه و 
تغییر و تبدیل و تفکیک و تغییر کاربری را ندارد به نشانی: زمین کشاورزی رها شده در 
ضلع جنوبی جاده قلعه شور که در صفحات 98و110و122و134 دفتر 32 ثبت گردیده 
است که حد و حدود آن به شرح نامه 103/92/3917/36-92/8/5 اداره ثبت منطقه غرب 
اصفهان می باشد )توضیحًا حدود هر کدام از ششدانگ پالکهای 41 الی 153/38 بخش 

20 اصفهان که صرفًا هر کدام 9 حبه مشاع از 72 حبه( که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالکهای فوق زمین کشاورزی رها شده و دارای چاه آب اشتراکی خشک شده می باشد. 
بابت بدهی  طبق سند رهنی شماره 101363-85/8/13 دفتر اسناد رسمی 4 اصفهان 
شعبه  کشاورزی  بانک  رهن  در  سرخ  ده  دشت  کشاورزی  برداشت  و  کشت  شرکت 
اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه  مورخ 93/11/11 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/156/085/000 ریال )دو میلیارد و یکصد 
و پنجاه و شش میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  تا تاریخ مزایده اعم از 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/10/22 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید.م الف:28496 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/395 در خصوص پرونده کالسه93-1384 خواهان محمد طالبی دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  رضایت  رسول   – جواهری  قاسم  طرفیت  به  سند  انتقال  بر 
با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   93/12/3 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28284 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 93-805 خواهان عباس ذوالفقاری  10/418 در خصوص 
مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت مهرداد رضایی جوچی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/26 ساعت 6عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم 
مجتمع  حقوقی   28 شعبه  م الف:28295  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ذوالفقاری  عباس  خواهان   804/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/419
مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت روح ا... نوروزی طراری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/26 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم 
مجتمع  حقوقی   28 شعبه  م الف:28297  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ذوالفقاری  عباس  خواهان   806/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/420
مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت مهدی احدی آلقو تقدیم نموده 
با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   93/11/26 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم 
مجتمع  حقوقی   28 شعبه  م الف:28296  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/421 در خصوص پرونده کالسه 57/93 خواهان مسعود غزل گو دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت جابر عسگرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4/30عصر  ساعت   93/11/26
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28302 شعبه 42 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

خانم  وکالت  با  حقانی  علی  خواهان   1455/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/422
فرزند  جزی  ناظریان  آزاده  طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  کردگاری 
 93/11/29 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رمضانعلی 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:28304 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/423 در خصوص پرونده کالسه 58/93 خواهان مسعود غزل گو دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت صابر عسگرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/11/26 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم 
مجتمع  حقوقی   42 شعبه  م الف:28303  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/424 در خصوص پرونده کالسه 1737/93 خواهان حمیدرضا سرلکی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت محمود رجب زاده – حبیب خسروی – 
فرشاد نصیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/11/28 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  ساعت 8/30صبح 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:28319 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/426 شماره دادنامه: 9309970351201349 شماره پرونده: 9309980351201057 
مدیریت  به  محمدباقر  امام  فرهنگی  بنیاد  خواهان:   931102 شعبه:  بایگانی  شماره 
 – نیکبخت  خ   – اصفهان  نشانی  به  مصلحی  محمد  آقای  وکالت  با  براتی  منوچهر 
ط4- واحد7 خوانده: آقای علی بدخشان به نشانی  مقابل دادگستری – مجتمع دیبا – 
مجهول المکان خواسته: دستور فروش ملک مشاع به تاریخ 93/9/24 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده 
کالسه 931102ح12 تحت نظر است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه: در خصوص 
طرفیت  به  محمدباقر)ع(  امام  فرهنگی  بنیاد  از  وکالت  به  مصلحی  محمد   درخواست 

علی بدخشان فرزند عبدالکریم به خواسته صدور دستور فروش ششدانگ شماره ثبتی 
ملک  گردیدن  تشخیص  افراز  قابل  غیر  لحاظ  به  اصفهان   2 دو  بخش  در  واقع   1597
موصوف براساس تصمیم شماره 103/93/2314/34 مورخ 93/5/27 اداره ثبت امالک 
اعتراض  از  دفتر کل مصون  از  انجام شده  استعالم  برابر  منطقه مرکزی اصفهان که 
مانده و قطعیت یافته با اختیار حاصل از مواد 1و4 قانون افراز و فروش امالک مشاع 
و  فوق الذکر  مال  فروش  دستور  اخیر  قانون  نامه  آیین  9و10  مواد  و   1357 مصوب 
تقسیم وجوه حاصل برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بین شرکاء و به میزان 
سهمشان صادر و اعالم می گردد.م الف:27448 حفیظی رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/437 در خصوص پرونده کالسه 1764/93 خواهان لیلی مسلمی زاده دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خط تلفن همراه به طرفیت 1- شرکت پیمان ساقی 2- رسول 
قندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/25 ساعت 9 تعیین گردیده 
که طی فیش شماره 846212 مبلغ 80/000 هزینه آن واریز گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28267 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/438 در خصوص پرونده کالسه 775/93 خواهان غالمرضا منتظرالقائم دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عاطفه شاهپوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 93/11/26 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28318 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/439 در خصوص پرونده کالسه 1749/93 خواهان آقای محسن کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای محمد خزائیلی نجف آبادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/11/26 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28327 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/440 شماره دادنامه: 9309970351801285 شماره پرونده: 9209980351801585 
 – جی  خ  نشانی  به  میرزائی  رقیه  خانم  خواهان:   921872 شعبه:  بایگانی   شماره 
ک.ش ناصر افالکی – پشت کانون مطهری – بن گلستان3- پ65 خوانده: آقای مرتضی 
گردشکار:  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به   میرزائی 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
طرفیت  به  محمد  فرزند  میرزائی  رقیه  خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:   رای 
ترک  علت  به  طالق  حکم  صدور  خواسته  به  رحمت ا...  فرزند  میرزایی  مرتضی  آقای 
 – پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  پانزده سال  مدت  به  خوانده  ناحیه  از  زندگی 
نموده  بذل  را  و حقوق خود  مهریه  اینکه خواهان  و  شهادت شهود   – ابرازی  مدارک 
رسیدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  توجه  با  و 
 شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته است و با عنایت به اینکه مساعی دادگاه 
و داوران منتخب در جهت سازش و اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده دعوی خواهان 
خانواده  حمایت  قانون  26و27و28و29  مواد  به  مستنداً  و  تلقی  بر صحت  محمول  را 
توجه  با  آن  تبصره  و  مدنی  قانون  از  1146و1145و1130  مواد  و   91/12/1  مصوب 
 به احراز عسر و حرج برای زوج حکم به حضور خوانده در یکی از دفاتر رسمی طالق 
صادر  خلع  طالق  نوع  به  خواهان  نمودن  مطلقه  و  خواهان  ناحیه  از  مابذل  قبول  و 
به  نسبت  می شود  داده  اجازه  به خواهان  عدم حضور خوانده  و درصورت  می نماید 
مطلقه نمودن خود وفق مقررات با مجوز دادگاه اقدام نماید رعایت صحت اجرای طالق 
به عهده مجری آن می باشد عده زوجه پس از طالق تا سه طهر می باشد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
می باشد.م الف:27449  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  مدت  همین 

توکلی رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
اجراییه 

10/441 شماره اجراییه: 9310420352400328 شماره پرونده: 9209980352400637 
بایگانی شعبه: 920671 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970352400322 محکوم علیهم 1- آزیتا بنکدار هاشمی 
به  جواد  فرزند  دهکردی  ایرانپور  سعید   -2 مجهول المکان  نشانی  به  مرتضی  فرزند 
نشانی اصفهان – خ نظرغربی – مقابل سازمان تعزیرات حکومتی – آژانس دیدنیهای 
 – نظرغربی  خ   – اصفهان  نشانی  به  مرتضی  فرزند  هاشمی  بنکدار  ماندانا   -3 پرواز 
مقابل سازمان تعزیرات حکومتی آژانس دیدنیهای پرواز محکومند متضامنًا به پرداخت 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی به میزان 
مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای رای در حق محکوم له 
 – باال  چهارباغ   – شیراز  دروازه   – اصفهان  نشانی  به  مهدی  فرزند  دباغ   محمدرضا 
بن بست دادستان – دفتر وکالت آقای محمد قنبری جلفایی و نیم عشر دولتی در حق 
دولت محکوم می نماید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به 
ده روز  باید ظرف مهلت  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود 
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 
ماه محکوم خواهید   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 
نمائید.م الف:27451  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

10/442 شماره اجراییه: 9310420352400330 شماره پرونده: 9209980352400635 
بایگانی شعبه: 920669 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
ایرانپور  یاسمن   -1 علیهم  محکوم   9309970352400320 مربوطه  دادنامه  شماره 
 -3 مرتضی  فرزند  هاشمی  بنکدار  ماندانا   -2 مجهول المکان  نشانی  به  سعید  فرزند 
سعید ایرانپور دهکردی فرزند جواد هر دو به نشانی اصفهان – خ نظرغربی – مقابل 
آژانس دیدنیهای پرواز محکوم اند متضامنًا به پرداخت  سازمان تعزیرات حکومتی – 
مقرره  میزان  به  دادرسی  خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  دویست  مبلغ 
قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چک 90/12/3 لغایت تاریخ اجرای رای در حق محکوم 
دادستان  ب   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  نشانی  به  مهدی  فرزند  دباغ  محمدرضا  له 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  جلفایی  قنبری  محمد  دفتر  طبقه3-   – پارس  ساختمان   –
دولت محکوم می نماید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی  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 هرگاه 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 
ماه محکوم خواهید   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 
نمائید.م الف:27452  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



سالمت 

گرفتگی ماهیچه پا  در خواب

یک تحقیق در آمریکا نش��ان داد خوردن 
تعدادی ب��ادام در روز چربی ش��کم را از 

بین می برد.
 به گفته محققان دانش��گاه پنسیلوانیا در 
آمریکا مصرف 42 گرم بادام در روز باعث 
از بین رفتن چربی های شکم و صاف شدن 
آن، کاهش کلس��ترول و مشکالت قلبی 

می شود.
محققان برای رس��یدن به این نتیجه طی 
12 هفته بر روی 52 فرد چاق آزمایش انجام دادند؛ در ابتدا این افراد به دو گروه 
تقسیم شدند، آنها یک رژیم غذایی عادی داشتند اما برای میان وعده به گروه اول 
یک کیک موز و به گروه دوم تعدادی انگشت ش��مار بادام داده می شد که هر دو 

میان وعده به یک اندازه یعنی 160 کالری داشتند.
محققان پس از بررسی مشاهده کردند گروه دوم، چربی شکم، پهلو و ران آنها کمتر 

شده بود و سطح کلسترول آنها نیز کاهش پیدا کرده بود.
همچنین ای��ن مطالعه نش��ان داد ارتباط بین چربی ذخیره ش��ده، کلس��ترول 
 ب��د و بیماری ه��ای قلب��ی عروق��ی وج��ود دارد و این اف��راد در مع��رض خطر 

هستند.

بودین ه��ون قابلمه جدی��دی را ابداع کرده 
است که می تواند شما را در همه جا همراهی 
کند بدون آنکه مش��کل خاص��ی را به همراه 
داشته باش��د چرا که غذای شما را با استفاده 
 از نور خورشید درس��ت می کند. این قابلمه 
آلودگی ه��ای محیطی را نیز بس��یار کاهش 

می دهد.
اس��تفاده از گازهای پیک نیکی، اجاق های 
ذغالی که می توان از آن ها در سفرها استفاده 
کرد دردس��رهای زیادی دارند. به همین خاطر ش��اید یک خاطره خوش سفر را 

تبدیل به یک خاطره تلخ می کند.
طراح این قابلمه در مورد ابداع جالب خود می گوید: تنها به چند س��اعت احتیاج 
دارید تا غذای خوشمزه خود را به آرامی با استفاده از این قبلمه خورشیدی بپزید. 
البته این نکته را نیز باید بدانید که این قابلمه از س��لول های خورشیدی استفاده 

نمی کند.
لنز خاصی در محل درب قابلمه قرار گرفته است و نور خورشید با تابیده شدن به 
آن منعکس شده و به فضای درون می رود و درآنجا باعث پخته شدن غذا می شود. 

این قابلمه تنها زمان آشپزی را کمی اضافه می کند. 

بادام چربی شکم را از بین می بردپختن غذا  با نور خورشید 

گرفتگی عضالت پا در شب، گرفتگی شبانه پا نامیده 
می شود و سبب اسپاسم غیر ارادی دردناک، درد یا 
انقباضات عضالت در پاها می شود. در اغلب موارد، 
گرفتگی عضالت پا در شب شامل ماهیچه های ساق 
پا اس��ت اما عضالت در پاها یا ران ش��ما نیز ممکن 
اس��ت دچار گرفتگی عضالت ش��ود. درد گرفتگی 

عضالت معموال چند دقیقه طول می کشد.
 در برخ��ی از موارد تنه��ا چند ثانیه، ام��ا در برخی 
موارد ت��ا 10 دقیقه طول می کش��د. ش��دت درد 
متفاوت است. عضله ممکن است تا 24 ساعت پس 
از گرفتگی عضالت پا، دردناک باقی بماند. گرفتگی 
عضالت پا معموال زمانی که شما در حال استراحت 
باشید و اغلب در شب در رختخواب رخ می دهد که 

ممکن است شما را از خواب بیدار کند.
گرفتگی عضالنی چیست؟  

گرفتگی عضله یک انقباض قوی، دردناک و یا محکم 
ش��دن عضالت به طور ناگهانی از چند ثانیه تا چند 
دقیقه اس��ت. و اغلب در پاها رخ می دهد. گرفتگی 
ماهیچه و ی��ا گرفتگی دردناک ماهیچه که اس��ب 
چارلی نامیده می ش��ود. گرفتگ��ی عضالنی گاهی 

اوقات می تواند در ران یا پا اتفاق افتد.
 علت گرفتگی عضالنی چیست؟

علت گرفتگی عضالنی همیشه شناخته شده نیست. 
در بس��یاری از موارد گرفتگی عضالت پا در ش��ب 
 بدون هیچ دلیل شناخته شده رخ می دهد و معموال 
بی ضرر اس��ت. به طور کلی، گرفتگی عضالت پا در 
شب به احتمال زیاد به خستگی عضالنی و مشکالت 
عصبی مربوط می شود. خطر ابتال به گرفتگی پا در 
شب با سن افزایش می یابد. زنان باردار نیز با احتمال 
باالتری تجربه گرفتگی عضالت پا در شب را دارند. 
در موقعیت های نادر، گرفتگی عضالت پا در شب با 
یک اختالل زمینه ای مانند بیماری عروق محیطی 
) تنگی عروق سبب کاهش جریان خون به اندام (، 

دیابت یا تنگی نخاعی همراه است.
برخی داروها، به خصوص آهن وریدی، اس��تروژن 
و ناپروکس��ن به گرفتگی عضالت پا در شب مرتبط 

شده اند.
سندرم پای بی قرار )RLS( گاهی اوقات با گرفتگی 
عضالت پا در شب اشتباه می شود اما یک بیماری 
جداگانه است. به طور کلی، درد یکی از ویژگی های 
اصلی RLS نیست اما RLS می تواند علت گرفتگی 

عضالت پا در شب باشد.
دیگر ش��رایطی که ممکن اس��ت گاه��ی اوقات با 
گرفتگی عضالت پا در ش��ب همراه باش��د ممکن 

است شامل:
ورزش - آسیب و یا استفاده بیش از حد از عضالت.

بارداری - گرفتگی عضالت ممکن اس��ت به دلیل 
کاهش مقدار مواد معدنی، مانند کلسیم و منیزیم به 

خصوص در ماه های آخر بارداری رخ دهد.
قرار گرفتن در معرض هوای سرد، به ویژه آب سرد.

دیگر شرایط پزشکی مانند مشکالت جریان خون 
) بیماری شریان محیطی (، بیماری کلیه، بیماری 

تیروئید و اسکلروز متعدد.
ایستادن بر روی یک س��طح سخت برای یک مدت 
طوالنی، نشستن برای مدت طوالنی و یا قرار دادن 
پاهای خود را در موقعیت های غیراصولی در هنگام 

خواب.
نداشتن پتاس��یم، کلس��یم و دیگر مواد معدنی در 

خون شما به اندازه کافی.
کم شدن آب بدن ) خش��کی بدن (، که بدان معنی 
است که بدن ش��ما مایع بیش از حد از دست داده 

است.
چگونه می توان گرفتگی ماهیچه را زمانی که اتفاق 

می افتد متوقف کرد؟
در اینج�ا برخ�ی از کارهای�ی که ش�ما 

می توانید امتحان کنید عبارتند از:
کشش و ماساژ عضالت.

دوش آب گرم یا حمام گرم برای شل کردن عضله و 
یا قرار دادن صفحه گرم روی عضالت نیز می تواند 

کمک کند.
سعی کنید از یخ یا بسته سرد استفاده کنید. همیشه 

یک پارچه بین پوست و بسته یخ نگه دارید.
نوش��یدن مقدار زیادی مایعات - نوش��یدنی های 
ورزش��ی، از قبیل Gatorade اغل��ب به گرفتگی 

عضالت پا کمک خواهد کرد.
رژیم غذایی برای گرفتگی ماهچه

غذاهایی که به بهبود سریع گرفتگی عضالنی کمک 
می کند.

غذاهایی حاوی پتاس��یم، یک م��اده معدنی که به 
شکس��تن کربوهیدرات و س��اخت عضل��ه در بدن 
کمک می کند. ه��ر وعده روزانه غذای با پتاس��یم 
باال از می��وه های خش��ک مانند ) ی��ک لیوان آب 
گوجه فرنگ��ی، آب مرکبات یا ش��یر، ی��ک تکه از 
خربزه، پرتقال و یا یک موز می تواند به طرد کردن 
 گرفتگی عضالت پ��ا و به جلوگی��ری از عود کمک

 می کنند. 
نوش��یدن آب بیش از حد به حفظ گ��ردش خون 
کمک می کند تا محصوالت ضایعات، عامل گرفتگی 

عضالت از ماهیچه های دفع شود.
 کافئین، معم��وال در قه��وه، چای و نوش��ابه یافت 
می شود زیرا می تواند سبب گرفتگی های محدود 
رگ های خونی ش��ده و به کاهش گردش خون در 

عضالت کمک می کند.

هرچه میوه ها و سبزی ها بیشتر بمانند، ریزمغذی هایشان 
کمتر می ش��ود اما حجم س��موم موجود در آنها کاهش 
نمی یابد. به  همین دلیل توصیه می شود میوه ها و سبزی ها 
را روزانه و نه هفتگی و ماهیانه بخرید. به عبارت س��اده تر،  
میوه باید در حجم کم و در دفعات زیاد خریداری شود«. 
اینه��ا بخش��ی از گفته های دکت��ر یدالله��ی، متخصص 
بیوتکنولوژی و اصالح درخت��ان درباره خوب و بد میوه ها 
بود. در ادامه این گفت وگو، اطالعات بیشتری در این زمینه 

به دست می آورید.
چ�را میوه های ام�روزی، عط�ر و طع�م کمتری در 

مقایسه با میوه های قدیمی دارند؟
کاهش عطر و طعم میوه ها و صیفی های امروزی در مقایسه 
با میوه ها و صیفی های قدیم، به  دلیل ورود گونه های جدید 
آنها به بازار است؛ مثال خیارهایی که در حال حاضر در بازار 
وجود دارد، انواع اصالح ش��ده ای هس��تند که عطر و بوی 
چندانی ندارند، یعنی ژن تولید بو یا آروما در آنها یا وجود 
ندارد یا بسیار کم است. زمانی که میوه یا صیفی، بوی کمی 
داشته باشد، طعم آن هم تحت تاثیر قرار می گیرد و از نظر 
مصرف کننده، چندان مطلوب به نظر نمی رس��د. به طور 
کلی، بسیاری از میوه های امروزی مانند انواع مرکبات یا 
برخی از سبزی ها و صیفی ها، جزو گونه های اصالح شده 
هس��تند و با اینکه درش��ت تر، ش��کیل تر و متقارن تر از 
میوه های قدیمی اند، عطر کمت��ری دارند و طعم آنها هم 

تغییر کرده است.
آیا این ادعا ک�ه میوه ها و صیفی های درش�ت تر و 
شکیل تر، ارزش تغذیه ای کمتری هم دارند، درست 

است؟
نه، نمی توانی��م ادعا کنی��م میوه های درش��ت تر، ارزش 

تغذیه ای کمتری دارند. این روزها در تمام بازارهای جهانی، 
میوه هایی که ظاهر و رنگ بهتری داشته باشند، پسندیده 
می ش��وند و توجه به عطر و طعم میوه ها، بیشتر در ایران 

مطرح است.
آیا باور اس�تفاده از کود و س�م بیش�تر برای تولید 

میوه های درشت تر، صحت دارد؟
معموال اینطور نیست. در میان میوه های مختلف، برخی 
از ارقام آنها جزو ارقام درشت هستند و شکل ظاهری آنها 
ربط چندانی به نوع پرورش ش��ان ندارد. مثال پاملو که از 
خانواده مرکبات و شبیه پرتقال است، گونه درشتی است و 
امکان دارد وزن هر یک عدد از آن به 2 کیلوگرم هم برسد 
و این مساله ربطی به استفاده از کود و سم ندارد. معموال 
رس��یدگی بهتری به میوه های درشت تر در زمان پرورش 

آنها شده است.
پس شما نظریه اس�تفاده از هورمون برای پرورش 

میوه های درشت تر را هم رد می کنید؟

امکان استفاده از هورمون فقط برای پرورش کیوی و انگور، 
وجود دارد. گاه��ی از هورمون س��ایتوکینین برای تولید 
کیوی هایی درشت تر استفاده می کنند که البته استفاده 
از این هورمون براساس قوانین بهداشتی کشور ما، مجاز 
و قانونی نیس��ت. برخی از ارقام انگور را هم با اس��تفاده از 
هورمون جیبرلی��ن، در اندازه های درش��ت تری پرورش 

می دهند.
حرف آخر؟

از آنجا که ضایعات میوه در کش��ور ما زیاد اس��ت،  توصیه 
می ش��ود به محض خری��د می��وه و انتقال آن ب��ه منزل، 
حتما آنه��ا را دس��ته بندی  و آنهایی که خ��راب و دارای 
زدگی هس��تند، جدا کنید. مدت زمان ماندگاری بیشتر 
میوه ها در اثر شس��تن، پایین می آید بنابراین بهتر است 
که آنها را نشس��ته اما در نایلون یا ظرف های دربس��ته ای 
داخل یخچ��ال بگذارید. فرام��وش نکنید ک��ه هیچ گاه 
به خاطر وجود احتمال��ی بقایای س��موم و آفت کش ها، 
 دور مص��رف میوه ه��ا، س��بزی ها و صیفی ه��ا را خ��ط

 نکشید.
ای��ن گ��روه از موادغذایی باید همیش��ه در س��بد کاالی 
خانواده ها جای داشته باشند. اس��تفاده از انواع سبزی ها 
و صیفی ه��ا در فصل های گرم س��ال برای پیش��گیری از 
کم آب ش��دن بدن، به شدت توصیه می ش��ود. بد نیست 
بدانید که در میان ان��واع میوه ها و صیفی های حال حاضر 
بازار ما،  هندوانه،  خربزه و طالبی، جزو بهترین ها هستند و 
باز هم در میان آنها، هندوانه از سالمت بیشتری برخوردار 
اس��ت.بنابراین گنجاندن آن در س��بد خری��د میوه ها و 
 صیفی ها در فصل های گرم سال به همه خانواده ها توصیه

 می شود.

بونس��ای،یا درخت ریزه های ژاپنی هنر پرورش درختان و 
گیاهانی است که در اندازه کوچک ایجاد می شوند.

بونسای یا دارسان ویژگی درختان یا گیاهانی که آنها را در 
گلدان به صورتی پیرایش می کنند که پاکوتاه ش��وند و در 
سنین 100 تا 200 س��الگی در حدود ۳0 تا 60 سانتی متر 
ارتفاع داشته باش��ند. از آنجا که پیراس��تن گیاه به صورت 
بونس��ای تقلید ش��کل درخت در مقیاس کوچک تر است، 
فرهنگس��تان زبان فارسی برای واژه بونس��ای برابر فارسی 

دارسان )همانند دار و درخت( را برگزیده است.
فرهنگ چین و به ویژه ژاپن در آفرینش چش��م انداز فضای 
سبز بر این است که کل طبیعت را یکجا به باغ منتقل کنند. 
نه مانند غربی ها که بخشی از طبیعت را به عنوان باغ تلقی 
می کنند. ژاپنی ها طبیعت را دوست دارند، نه رونوشت از آن 
را؛ و باغ سازی غربی را رونوشت از طبیعت می دانند. بُونسایی 
نوعی از باغبانی هنری اس��ت که از قدیم در چین و ژاپن به 
روش های مختلف متداول بوده و ه��م اکنون کل جهان از 
این هنر با اطالع هستند و کم و بیش آن را به طور نسبی به 
اجرا در می آورند. از نظر لغوی بُن به معنی بشقاب، سینی یا 
گلدان و سای به معنی کشت و کار است و بونسای را کاشته 
شده در سینی معنی کرده اند؛ اما نه هر گلدانی و گیاهی. پا 
کوتاه کردن یک درخت و کاشت در گلدان کوچک متضمن 
هرس و نگهداری خاص است که با هرس دیگر درختان در 

باغ متفاوت است.
نگهداری بونسای

به دلیل این که خاستگاه این گیاهان از کشورهای آسیای 
جنوب شرقی می باشد، مانند: چین، تایلند و.... آب و هوای 
مناسب برای گیاه بونس��ای، گرم و مرطوب می باشد. پس 
بهتر است که برگ های بونسای را 1 یا 2 بار در روز با اسپری 
خیس شوند. تا رطوبت آن تامین شود همچنین دمای اتاق 
هم برای بونسای مناسب است. نور مستقیم خورشید باعث 
سوختن درختچه بونسای می شود. نور غیر مستقیم یا نور 
پش��ت پرده با حداقل یک متر فاصله برای بونسای مناسب 
می باشد. البته برخی گونه ها هم وجود دارند که برای فضای 

بیرون هستند که منظور ما گونه های اپارتمانی می باشد.
  خاک بونسای معموالً کوکوپیت می باشد، که رطوبت را در 
خود حفظ می کند، بنابر این الزم نیس��ت هرروز به ان آب 
بدهید هر زمانی که به خاک دس��ت زدید و خش��ک بود به 
ان آب بدهید و نباید بگذارید زیاد خشک بماند. معموالًیک 
روز در میان و بیش از سه روز نشود در تابستان بیشتر و در 
زمس��تان کمتر. از آبیاری بیس از حد هم خودداری کنید. 
بهترین زمان آبیاری بونسای بعد از غروب آفتاب می باشد. 
چون آب تا فردا صبح تبخیر نمی شود و همچنین نور باعث 

سوختن برگ ها نمی شود.

از آنجا که خاک کوکوپیت یک خاک خنثی می باشد و عاری 
از مواد غذایی اس��ت، بعد از مدتی گیاه دچ��ار کمبود مواد 
غذایی می شود و برگ های آن شروع به ریزش می کند پس 
باید به بونس��ای کود داد تا مواد غذایی آن تامین شود. کود 
بونسای موجود در بازار ایران، کریستالون و آهن می باشد که 
برای بامبو و برخی گل وگیاه ها نیز می توان استفاده کرد. که 
باید یک قاشق چایخوری از آن را در یک لیتر آب حل کرد و 
هر 15 روز یک بار از آن آب به گیاه بدهید. توجه داشته باشید 
که نباید هر دو کود را باهم بدهید. اگر از هر دو کود استفاده 
می کنید تقریباً یک هفته بین آنها فاصله بیندازید. آب حاوی 

کود را دور نریزید و در دفعات بعد استفاده کنید.

چرا میوه های قدیم خوشمزه تر بودند؟
صرف شام با زنی دیگر

روزی همسرم از من خواست 
که با زن دیگری برای ش��ام و 
سینما بیرون بروم. او گفت که 
مرا دوست دارد ولی مطمئن 
است که این زن هم مرا دوست 
دارد و از بی��رون رفتن با من 

لذت خواهد برد.
 آن زن مادرم بود که چندین 
س��ال پیش از این بیوه شده 
بود ولی مش��غله های زندگی و داش��تن س��ه بچه باعث شده 
بود که من فق��ط در موارد اتفاق��ی و نامنظم به او س��ر بزنم. 
به او زنگ زدم تا برای س��ینما و ش��ام بیرون برویم. مادرم با 
نگرانی پرس��ید که مگر چه شده؟ او از آن دس��ته افرادی بود 
که یک تم��اس تلفنی ش��بانه و یا یک دع��وت غیرمنتظره را 
نش��انه یک خبر بد می دانس��ت. به او گفتم: »به نظر می رسد 
 بس��یار دلپذیر خواهد بود که اگر ما امش��ب را ب��ا هم بیرون

 برویم.«
او پس از کمی تام��ل گفت که او نیز از ای��ن ایده لذت خواهد 
برد. وقتی به خانه اش رس��یدم دیدم کتش را پوش��یده بود و 
جلوی درب ایستاده بود. موهایش را جمع کرده بود و لباسی 
را پوشیده بود که در آخرین جشن سالگرد ازدواجش پوشیده 
بود. با چهره ای روش��ن همچون فرش��تگان به من لبخند زد. 
وقتی سوار ماشین می شد گفت که به دوستانش گفته امشب 
با پس��رم برای گردش بیرون می رود و آنان خیلی تحت تاثیر 
قرار گرفته اند و نمی توانند برای شنیدن ما وقع امشب منتظر 

بمانند.
ما به رستورانی رفتیم که هر چند لوکس نبود ولی بسیار راحت 
و دنج بود. دس��تم را چنان گرفته بود که گویی همسر رییس 
جمهور بود. پس از اینکه نشستیم به خواندن منوی رستوران 

مشغول شدم. 
هنگام خواندن از باالی من��و نگاهی به چهره مادرم انداختم و 
دیدم با لبخندی حاکی از یادآوری خاطرات گذش��ته به من 
می نگرد و به من گف��ت یادش می آید ک��ه وقتی من کوچک 
بودم و با هم به رس��توران می رفتیم او بود که منوی رستوران 
را می خواند. من هم در پاس��خ گفتم: »حاال وقتش رسیده که 
 تو اس��تراحت کنی و بگذاری که من این لط��ف را در حق تو

 بکنم.«
هنگام صرف ش��ام آن قدر با هم حرف زدیم که س��ینما را از 
دس��ت دادیم. وقتی او را به خانه رس��اندم گفت که باز هم با 
من بی��رون خواهد رفت به ش��رط اینکه او م��را دعوت کند و 
من هم قبول کردم. وقتی به خانه برگش��تم همس��رم از من 
پرس��ید که آیا ش��ام بیرون با مادرت خوش گذشت؟ من هم 
 در جواب گفتم: »خیلی بیش تر از آنچه که می توانستم تصور

 کنم.«
چن��د روز بع��د م��ادرم در اث��ر یک حمل��ه قلبی ش��دید در 
کمال ناباوری درگذش��ت. چند روز بعد پاکت��ی حاوی کپی 
رس��یدی از رس��تورانی که با مادرم در آن ش��ب در آنجا غذا 
خوردیم به دستم رسید. یادداش��تی هم بدین مضمون بدان 
الصاق ش��ده ب��ود: »نمی دانم که آی��ا در آنجا خواه��م بود یا 
نه ولی هزین��ه را برای دو نف��ر پرداخت ک��رده ام، یکی برای 
تو و یکی برای همس��رت و ت��و هرگز نخواه��ی فهمید که آن 
 ش��ب برای من چه مفهومی داش��ته اس��ت، دوس��تت دارم 

پسرم.
در آن هنگام بود که دریافتم چقدر اهمیت دارد که به موقع به 
عزیزان مان بگوییم که دوست شان داریم و زمانی که شایسته 
آنان است به آنان اختصاص دهیم. هیچ چیز در زندگی مهم تر 

از خدا و خانواده نیست.

پیشگویی درباره ماشین های 
بدون راننده

مدیرعامل فورد موتور 
 CES در نمایش��گاه
الس وگاس   2015
اظه��ار ک��رد احتماال 
یک خودروساز ظرف 
پنج س��ال آینده یک 
خودروی بدون راننده 
عرضه خواهد کرد اما 
ای��ن ش��رکت ف��ورد 
نخواه��د بود.م��ارک 
فیلدز در یک مهمانی با تحلیلگران و خبرنگاران در حاشیه این 
رویداد فناوری گف��ت: خودروهای تمام��ا اتوماتیک احتمال 
ممکن هستند و احتماال تا نیم دهه آینده شاهد معرفی چنین 
خودرویی خواهیم بود.خودروسازان برای طراحی خودروهای 
اتوماتیکی که به طور ایمن سرنش��ینان را در مناطق شهری 

پرترافیک جابجا کنند، در رقابت هستند.
دیتر زتچه، مدیرعامل دایملر در همین نمایشگاه از خودروی 
مفهومی اف 015 مرس��دس بنز رونمایی کرد که می تواند به 

صورت کامال اتوماتیک حرکت کند.
اگر پیش بینی فورد درست باشد، مصرف کنندگان ممکن است 
روزی خودروی بدون فرمان و پدال ترمز را خریداری کنند که 
به صورت اتوماتیک حرکت می کند و ب��ا رانندگی مطمئن و 
ایمن، بار ترافیکی را کاهش می دهد. در این بین خودروسازان 
در تالش برای کس��ب س��همی از بازار 11.۳ میلیارد دالری 
فناوری هایی خواهن��د بود که امس��ال در خودروهای عرضه 

شده استفاده می شوند.

داستان زندگی

-79

-86

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

قرآن کریم : 
ما انسان را آفریدیم و وسوسه  هاى نفس او را می  دانیم، و ما 

از شاهرگ )او( به او نزدیکتریم ! 

بونسای؛ درخت ریزه ژاپنی

  دوشنبه  22 دی    1393 |  20 ربیع االول    1436
 شمار ه 1492   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1492  jan12 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

عکس نوشت

 یکی از زیباترین
  خانه های درختی
 جهان 


	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

