
قطع دست های آلوده به زمین خواری دراستان
صنعتی که منجر 
به ناشنوایی 
می شود

استاندار اصفهان تاکید کرد :
۱۹۰ هزار» سو« کف مطالبات 
ایران در مذاکرات هسته ای  2

فروش یک
!ebay گلپایگان سهم بسزایی34 روس�تا در حراجی 

 در تولید قطعات خودرو دارد 

خشکی گاوخونی تهدیدی برای 
سکونت گاه های مرکزی

 »ترامادول« سرخوشی
 که حال را می گیرد 

مادران ایرانی زایمان
 بی درد می کنند

اطالع رسانی مشموالن بسته های 
حمایت غذایی با پیامک 

رویکرد سد سازی تغییر می کند؛ تا 
اتفاق زاینده رود دیگر تکرار نشود

سنا
ای

نحوه  نزول قرآن در راستای
 فهم عموم بوده است

انتخاب 135 موسسه از بین بیش از 250 متقاضی برای حضور در این 
نمایشگاه بیانگر تالش شرکت نمایشگاه های استان اصفهان برای کیفی 
برگزار کردن این نمایشگاه در مساحتی هشت هزار و 500 متری است.

آیین افتتاحیه  این نمایشگاه با حضور جمع کثیری از مسووالن استانی 
و به ویژه نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان...

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

کمک 210 میلیارد تومانی دولت 
به کشاورزان اصفهانی

سخنگوی دولت در جلسه هیات دولت خبر داد 

بازدید گردشگران خارجی از اماکن دیدنی اصفهان

سخنگوی دولت از تخصیص 210 میلیارد تومان برای جبران 
خسارات ناشی از عدم کش��ت در حوضه رودخانه زاینده رود 

خبر داد.
»محمد باقر نوبخ��ت« پس از پایان جلس��ه هیات دولت این 
خبر را اعالم کرد.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان نیز در این باره گفت: دولت 
پرداخت خسارت های ناش��ی از عدم کشت زراعی در حوضه 

 رودخانه زاینده رود را مد نظر دارد. احمد صفی افزود: میزان 
خس��ارت های زراعی در حوضه رودخانه زاینده رود در سال 
زراعی 93،92 حدود 422 میلیارد تومان برآورد شده است.وی 
تصریح کرد: میزان کل خسارت های ناشی از خشکسالی در 
استان اصفهان در بخش های مختلف کشاورزی 780 میلیارد 
تومان است.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز 

پیش از این از کاهش 50 درصدی سطح زیر ...
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 تبادل اقتصادی میان اصفهان
 و استانبول گسترش می یابد 

معاون دبیر کل اتاق بازرگانی اس��تانبول گفت: س��ابقه روابط 
اقتصادی استانبول با اصفهان بسیار طوالنی است و هر دو شهر 

نقش موثری در اقتصاد کشورهای خود ایفا می کنند.
تزر پاالچی اوغلو در دیدار با هیات اعزامی اتاق اصفهان...
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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  مناقصه جذب سرمایه گذار 
شماره مناقصه 93-2-166

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم 

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

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

دوره احداثبرآوردحدودی طرح )ريال ( حجم عمليات محل اجرارديف

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.Zayanderoud.com
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اخبار کوتاهيادداشت

تیم های کارشناسی حل بحران آب 
در کشور تشکیل می شود

دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسللامی از تشکیل تیم های 
کارشناسی در این کمیسیون جهت بررسی و حل بحران آب مناطق 
مختلف کشللور خبر داد. محمد فیروزی اظهار داشت: میزان مصرف 
کنونی آب کشور با توجه به شرایط بارشللی در وضعیت متعادلی قرار 
ندارد.وی افللزود: با توجه به کاهللش ذخایر آبی کشللور و نیز عدم به 
کارگیری الگوی مصرف بهینلله، بحران آب دغدغلله ای جدی برای 
مسللووالن در برخی مناطق بحرانی که با احتمال جیره بندی مواجه 
هسللتند، می باشللد.نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود خاطرنشان 
کرد: براسللاس گفت و گوهای انجام شللده با سللازمان آب و فاضاب 
 کشور مقرر شده تمهیدات مدیریتی در جهت بهره وری بهتر از ذخایر

  آب های زیرزمینی اندیشللیده شللود.فیروزی تاکید کرد: تشللکیل 
تیم های کارشناسی جهت ارایه راهکارهای اساسی برای حل موضوع 
کمبود آب که بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی کشور را در برمی گیرد، 
 با کمک کمیسیون عمران و سازمان آب و فاضاب کشور از برنامه های

 پیش بینی شده برای عبور از بحران آب کشور در سال جاری است.

بررسی مشکالت بورس در جلسه 
کمیسیون اصل 90

کمیسیون اصل 90 قانون اساسللی مجلس شورای اسامی در جلسه 
هفته آینده خود در نشسللتی با رییس سللازمان بورس اوراق بهادار و 

معاونان وی به بررسی وضعیت، مسایل و مشکات بورس می پردازد.
همچنین اعضای کمیسیون اصل نود در نشستی به بررسی اقدامات 
انجام شللده درباره راهکارهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقاب 

فرهنگی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب می پردازند.

اصفهان، تحريم در تحريم است
نماینده سازمان هاي مردم نهاد در اصفهان با اشاره به اینکه ظرفیت هاي 
مردمي در ایران، بیش ترین کمک را به دولت مي رساند، افزود: تاکید 
مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي، راهللکاري براي برون رفت از 
فشارهاي وارد شده به کشور از سوي بیگانگان است و با توجه به اینکه 
استان اصفهان، تحریم در تحریم است، باید به طور جدي در راستاي 
این امر، اهتمام ورزد.کمال حیدري، نماینده سازمان هاي مردم نهاد 
در اصفهان، امللروز در جمع تعدادي از اعضاي این سللازمان ها گفت: 
همه ي دولت ها با استفاده از مالیات، کشورشان را اداره مي کنند، ولي 
ما در ایران، از ظرفیت هاي باالیي به نام ظرفیت هاي مردمي برخوردار 
هستیم که بیشترین کمک را به دولت مي رسانند. وي با تاکید بر اینکه 
باید راهکارهایي ارایه شود که بدانیم چگونه کمک هاي مردمي را احصا 
کنیم، افزود: رهبر معظم انقاب )مدظله العالللي(، با تاکید بر اقتصاد 
مقاومتي، راهکاري را براي برون رفت از فشارهاي وارد شده به کشور از 
سوي بیگانگان ارایه کرده اند، و با توجه به اینکه استان اصفهان، تحریم 
اندر تحریم است و حتي از سوي کشللور نیز تحریم هایي بر آن اعمال 
مي شود لذا گام هاي اسللتواري را در زمینه اقتصاد مقاومتي برداشته 
است. حیدري تصریح کرد:  ما باید حرکت هاي مردمي را در کاهش بار 
دولت، توسعه دهیم و تمام تاش سازمان هاي مردم نهاد بر این است 

که مقداري عالمانه تر رفتار شود. 
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نمایندگان مجلس هفته آینده طرح جامللع جمعیت و تعالی خانواده را در صحللن علنی خانه ملت مورد 2
رسللیدگی قرار می دهند.نمایندگان مجلس روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل 

جلسه علنی می دهند و در جلسات قرار است طرح ها و لوایح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
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رییس کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس 
شورای اسللامی گفت: اگر ۱+۵ نیاز هایی چون تأمین ۱90 
هزار» سللو« را نپذیرد، ما فوراً به عقب بازگشته فعالیت های 
خود را از سر خواهیم گرفت که مهم ترین این فعالیت ها، آغاز 

غنی سازی ۲0 درصد است.

عاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهبری به تأمیللن حقوق ملت ایران در مذاکرات هسللته ای، 
گفت: رهبر معظم انقاب اسللامی با ترسللیم خطوط کلی 
نیازهای هسته ای، در حقیقت به زیاده خواهی های ۱+۵ پاسخ 

قاطع دادند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که ایران به ۱90 
هزار »سو« در بحث غنی سازی نیاز دارد، تصریح کرد: آن چه 
 )swu( مقام معظم رهبری درباره نیاز ایران به ۱90 هزار سو
فرمودند، در حقیقت کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته ای 
است و طبیعی است که کشورمان به بیش از ۱90 هزار سو نیز 

نیاز دارد اما به تأمین این مقدار سو، رضایت دارد.
بروجردی با بیان اینکه طبق مصوبلله مجلس، دولت موظف 
اسللت ۲0 هزار مللگاوات برق هسللته ای از نیروگاه بوشللهر 
بهره برداری کند، تأکید کرد: این مقدار برق هسته ای از نیروگاه 
بوشهر، نیازمند سانتریفیوژ های قابل توجهی است که باید در 

مذاکرات لحاظ شود.
رییس کمیسللیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تأکید بر اینکه »ایران فعالیت های هسللته ای خود را مطابق 
قوانین و مقررات آژانس دنبال کرده و از حقوق هسته ای خود 
مطابق NPT صرف نظر نخواهد کرد«، بلله برخی اظهارات 
درباره سایت فردو اشاره کرد و گفت: اینکه می گویند برخی 
فعالیت های ما از فردو به دیگر سایت ها منتقل شود، سخنی 
بسللیار مضحک، غیرمنطقللی و غیرقابل قبول اسللت؛ آن ها 
می دانند که فردو از ضریب امنیتی بسللیار باالیی برخوردار 
است و بر همین اساس به این سایت حساس شده اند که این 
هم نشانگر بی صداقتی غرب در مذاکرات است.بروجردی در 
پایان با توصیه به ۱+۵ برای احترام به حقوق هسللته ای ملت 
ایران، گفت: اگر ۱+۵ حقوق ایران را نادیده بگیرند و نیاز هایی 
چون تأمین ۱90 هزار سو را نپذیرند، ما فوراً به عقب بازگشته 
فعالیت های خود را از سللر خواهیم گرفت که مهم ترین این 

فعالیت ها، آغاز غنی سازی ۲0 درصد خواهد بود.

ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی: 

۱۹۰ هزار» سو« کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته ای 
    مللردی بللا نقاب اسللب روز 
گذشللته در کلرادو بلله باراک 
اوباما رییس جمهللور آمریکا 
دست تاریخی داد!باراک اوباما 
در دنور مرکز ایاالت کلورادو در 
با پنج تن از کسانی که به وی 
نامه هایی نوشته بودند پس از 
صرف شام به خیابان رفت و با 

حاضران دیدار و گفتگو کرد.در میان مردمللی که برای دیدن اوباما 
آمده بودند مردی با نقاب اسللب حضور داشللت که با خوشحالی به 

رییس جمهور آمریکا دست داد.
رویترز گزارش داده اسللت: کالین مک کین نلسللون، خبرنگار کاخ 
سفید در جمع جمعیت تشکیل شده خارج از رستوران بود که ناگهان 
مردی با نقاب اسب به سمت باراک اوباما آمد و اوباما با خوشحالی با 
وی دست داد.وی گفت: این یک دست دادن تاریخی است اما منظور 
او را از پوشیدن نقاب اسب نفهمیدم و مشخص نیست که می خواست 
با این کار چه پیامی را به اوباما برساند.کاخ سفید به درخواست پایگاه 
خبری Business Insider دربللاره واکنش اوباما در دیدار با این 
مرد یا اینکه آیللا نگرانی امنیتی متوجه رییس جمهللور بود یا خیر، 

پاسخی نداده است.

سامانه نظرات شورای نگهبان 
راه اندازی شد

سللامانه نظرات شللورای نگهبان در سللایت پژوهشللکده این شورا 
راه اندازی شد.سامانه پژوهشکده شورای نگهبان شامل متن مصوبۀ 
مجلس شورای اسامی و اساس نامه های دولت، نظر مجمع مشورتی 
حقوقی)مشللاوران حقوقی شللورای نگهبان(، نظر مجمع مشورتی 
فقهی)مشللاوران و کارشناسللان فقهی شللورای نگهبللان(، جدول 
تطبیقی، نظرات استداللی شورای نگهبان، استدالل های مستخرج از 
مشروح مذاکرات شورای نگهبان و تمام مراحلی که مربوط به قانونی 
شللدن یک مصوبه تا زمان »اباغ قانون به دولت« اسللت، می باشد.

در حال حاضر نظرات مذکور از ابتدای سال ۱39۲ تا به امروز برای 
عاقمندان قابل دسترسی است که به مرور زمان سال های قبل نیز 
به این سامانه اضافه می شود.ویژگی مهم این سامانه قابلیت جستجو 
در عناوین مصوبات اسللت که مراجعه کننده می تواند با جستجوی 
قسللمتی از عنوان مصوبه مورد نظر خود، تمام اسللناد مذکور را به 
صورت فایل PDF رؤیت کند.این نظرات در حال حاضر در دو شاخه 
»مصوبات مجلس شورای اسللامی« و »اساسنامه های دولت«قابل 
استفاده است که در آینده قسمت های دیگر آن نیز توسط پژوهشکده 

شورای نگهبان تکمیل خواهد شد.

بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در صحن علنی مجلس

مردی با نقاب اسب به اوباما دست 
تاريخی داد!

مدیرکل صدا و سللیمای چهارمحال و بختیاری فرهنگ سازی  
اسللتفاده درسللت از حامل هللای انللرژی را نیازمنللد همکاری 
دستگاه های اجرایی کشللور عنوان کرد.حجت اهلل رحیم زاده در 
دیدار با مدیرعامل آب  منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: این 
اولین نشست مدیران آب  منطقه ای با صدا و سیمای مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری طی سه سال گذشللته است که امیدوارم 
رایزنی های این نشست ما را در رسیدن به اهداف مشترک یاری 
کند.وی با بیان اینکه فرهنگ سازی استفاده صحیح از حامل های 
انرژی وظیفه رسانه ملی است، افزود: این مهم با کمک و مشارکت 

سایر دستگاه های اجرایی کشور به وقوع خواهد پیوست.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 

این سازمان آمادگی دارد در بخش های مختلف خبری اقدامات 
آب منطقه ای استان را اطاع رسللانی کند.رحیم زاده عنوان کرد: 
علی رغم پتانسیل بسیار باالی این سازمان در ساخت برنامه های 
تولیدی در این استان متاسللفانه همکاری ادارات و شرکت ها با 

سازمان در حد مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به تعدد سوژه های خبری و کمبود اکیپ 
خبرنگاری، می طلبد دستگاه های اجرایی این استان واحدهای 
روابط عمومی خود را از نظر امکانات و تجهیزات ارتباطی تامین 
کنند تا اخبار و گزارش های خبری خود را در زمان مناسب به این 

سازمان ارسال کنند.
4 دشت چهارمحال و بختیاری ممنوعه شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: از 
۱۱ دشت موجود در اسللتان چهارمحال و بختیاری چهار دشت 
ممنوعه شده و احتمال ممنوعه شدن سایر دشت های این استان 
به علت کم آبی وجود دارد.حسین صمدی در دیدار با مدیرکل صدا 
و سیمای چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت آب منطقه ای استان 
اقدامات قابل توجهی در خصوص نصب کنتورهای هوشمند بر روی 
چاه های کشاورزی و صنعتی انجام داده است.وی افزود: در حال 
حاضر بخش کشاورزی، صنعت و شرب ما با مشکل کم آبی مواجه 
است و بر همین اساس ما باید با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی 

مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کنیم.
مدیرعامل شللرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: با توجه به اینکه حدود ۵0 درصد از دشت های کشور به علت 

افت شدید سطح آب ممنوعه شده اند و به منظور صرفه جویی در 
مصرف و بهینه مصرف کردن آب نیازمند فرهنگ سازی در جامعه 
هستیم و صدا و سیمای مرکز استان با توانایی بسیار باالیی که دارد 
نقش مهم و به سزایی در اشاعه و فرهنگسازی در این زمینه خواهد 
داشت.وی تصریح کرد: متاسفانه بیش ترین مصارف آب در استان 
چهارمحال و بختیاری از آب های زیرزمینی است و این باعث شده 
که از ۱۱ دشت موجود در این استان چهار دشت ممنوعه شود و 

احتمال ممنوعه شدن سایر دشت ها نیز وجود دارد.
صمدی تصریح کرد: صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری 
با ظرافت های رسانه ای خاص خود می تواند فرهنگ استفاده بهینه 

از منابع آب را در کل جامعه گسترش داده و فرهنگ سازی کند.

مدیرکل ثبت احوال چهار محال و بختیاری گفت: در سلله ماهه 
نخست امسللال ۵004 مورد والدت در چهارمحال و بختیاری به 
ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشللابه سال گذشته ۱.9۸ 
درصد افزایش داشته است.عبدالرسول غزالی با اشاره به افزایش 
۱.9۸ درصدی والدت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در سه 
ماهه نخست سال گذشته چهار هزار و 907 مورد والدت و در سه 
ماهه نخسللت امسللال ۵004 مورد والدت در این استان به ثبت 
رسیده است.وی افزود: در سه ماهه نخست امسال  سه هزار و ۲6۲ 
مورد والدت شللهری )6۵.۲ درصد ( شامل یک هزار و 6۵0 نوزاد 
پسر و یک هزار و 6۱۲ نوزاد دختر و همچنین یک هزار و 74۲ مورد 
والدت روستایی ) 34.۸ درصد( شامل ۸9۵ نوزاد پسر و ۸47  نوزاد 

دختر بوده اسللت.مدیرکل ثبت احوال چهار محال و بختیاری با 
اشاره به اینکه سهم والدت مردان در چهارمحال و بختیاری ۵0.9 

درصد و سهم والدت زنان 49.۱ درصد است، گفت: بر اساس این 
آمار، در این استان به ازای هر ۱03.۵ نوزاد پسر، ۱00 نوزاد دختر 
متولد می شود.غزالی خاطرنشان کرد: بیش ترین فرزند آوری در 
سه ماهه نخست امسال مربوط به گروه سللنی مادران ۲9 – ۲۵ 
ساله بوده اسللت و 34.6۵ درصد والدت های استان در این گروه 

سنی بوده است.
وی با اشاره به تمایل خانواده ها در نام گذاری فرزندان  به اسامی 
ائمه اطهار )ع(، خاطرنشان کرد: اسامی فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، 
یسنا و فاطیما بیشترین فراوانی در نام گذاری نوزادان دختر و اسامی 
امیرعلی، محمدطاها، ابوالفضل و امیرمحمد بیش ترین فراوانی را 
در نام گذاری نوزادان پسر متولد شده در سه ماهه نخست امسال در 

این استان را به خود اختصاص داده اند.

رییس جمهور تأکید کللرد: موفقیت های دولللت در عرصه های 
مختلف تنها با حمایت همه فعاالن سیاسللی اعللم از اصول گرا و 
اصاح طلب میسر شللده و باید همه ما با وحدت، اتحاد و یگانگی 

گام های بلندی برای حل مشکات کشور برداریم.
حسن روحانی رییس جمهور در دیدار با جمعی از شخصیت های 
سیاسی اصاح طلب، اظهار داشت: بدانید موفقیت های کشور و 
تأمین منافع ملی با حضور همه تأثیرگذاران عرصه های مختلف 
و مردم در صحنه محقق خواهد شللد و دولت نیللز تاکنون بر این 
مبنا وعده داده و حرکت کرده اسللت.رییس شورای عالی امنیت 
ملی تأکید کرد: رقابت اصاح طلب و اصول گرا به عنوان دو جناح 
سیاسی کشور باید برای قدرت ملی مشارکت آفرین و نشاط آور 
باشد.روحانی با بیان اینکه نباید قدرت ملی ما در عرصه رقابت های 
سیاسی تخریب شللود، گفت: بدون تردید هیچ کس از این اتفاق 
استقبال نمی کند و این موضوع مورد نظر امام خمینی)ره( و رهبر 
معظم انقاب وملت نبوده و نیست. رقابت اصول گرا و اصاح طلب 

باید برای قدرت ملی نشاط آفرین باشد.
رییس جمهوری تأکید کرد موفقیت هللای دولت در عرصه های 
مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تنها با حمایت همه فعاالن 

سیاسی اعم از اصول گرا و اصاح طلب میسر شده و باید همه ما با 
وحدت، اتحاد و یگانگی گام های بلندی برای حل مشکات کشور 
برداریم.حجت االسام روحانی در دیدار با جمعی از شخصیت های 
سیاسللی اصاح طلب گفت: بدانید موفقیت های کشور و تأمین 
منافع ملی با حضور همه تأثیرگذاران عرصه های مختلف و مردم 
در صحنه محقق خواهد شد و دولت نیز تاکنون بر این مبنا وعده 
داده و حرکت کرده است.رییس شورای عالی امنیت ملی تأکید 
کرد: رقابللت اصاح طلب و اصول گرا به عنوان دو جناح سیاسللی 

کشللور باید برای قدرت ملی مشارکت آفرین و نشللاط آور باشد.
روحانی با بیان»نباید قدرت ملی ما در عرصه رقابت های سیاسی 
تخریب شود« گفت: بدون تردید هیچ کس از این اتفاق استقبال 
نمی کند و این موضوع مورد نظر امام خمینی)ره( و رهبر معظم 
انقاب و ملت نبوده و نیسللت.رییس جمهوری با بیان اینکه اگر 
رقابت سیاسی نباشللد، نشاط سیاسی و مشللارکت حضور فعال 
مردم از بین می رود و پیشرفتی حاصل نمی شود، گفت: دو جناح 
سیاسی کشور باید بتوانند در رقابتی سالم شور و نشاط سیاسی و 
امید به حل مشکات را به جامعه عرضه کنند. روحانی در ادامه با 
ابراز تأسف از اینکه عده ای بدون رعایت ماحظات شرعی و اخاقی 
به تخریب چهره های خدوم انقاب می پردازند، اظهار داشت: این 
چهره ها به هیچ یک از جناح های کشور تعلق ندارند، بلکه متعلق 
به کل انقاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایه های بزرگ 

انقاب تهمت زد.
رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه مدیریت و آشتی 
در کشور نیاز به صبر و تحمل دارد، گفت: باید همه ما آستانه صبر 
و تحمل خود را باال ببریم و بدانیم که مسللایل کشور بدون اینکه 

آستانه تحمل مان باال برود مرتفع نخواهد شد.

در نشست مديرکل صدا و سیما و مدير عامل شرکت آب منطقه ای  چهارمحال و بختیاری:

گسترش فرهنگ مديريت آب در رسانه ملی 

 برگزاری جشن گلريزان کتاب
در شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد از برگزاری جشن گلریزان کتاب در این 
شهرسللتان خبر داد.حمید ملک پور در نشست انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرسللتان شللهرکرد اظهار کرد: طرح گلریزان کتاب برای 
نخستین بار در اسللتان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد مرکز این 
اسللتان اجرا می شللود.ملک پور با بیان اینکه این طرح در ده نقطه از 
شهرکرد اجرا می شللود، افزود: عاقه مندان برای شرکت در این طرح 
از ساعت 9 صبح تا 9 شللب روز بیست و سللوم ماه رمضان می توانند 
کتاب های خود را اهدا کنند.وی هللدف از اجرای این طرح را نهادینه 
کردن فرهنگ نللذر کتاب و بهره مندی افللراد از کتاب های یک دیگر 
اعام کرد و گفت: امیدوارم این جشللن گلریزان مورد استقبال مردم 

قرار گیرد.
فرماندار شهرستان شللهرکرد گفت: مردم شهرستان شهرکرد مرکز 
اسللتان چهارمحال و بختیاری باید با شللرکت در این طرح فرهنگی، 

شهرکرد را به عنوان پیشگام نذر کتاب کشور معرفی کنند.

20 هزار بافنده از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی بهره مند هستند

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: ۲0 هللزار بافنده در اسللتان از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی بهره منللد هسللتند.علیرضا شللیخی اظهار کرد: اسللتان 
چهارمحال و بختیاری از نظر قالیبافان بیمه شللده رتبه ششم کشور 
را دارد.وی افزود: در حال حاضر در استان چهارمحال و بختیاری ۲0 
هزار بافنده بیمه شده وجود دارد که از خدمات بیمه تامین اجتماعی 
بهره مند هستند.شللیخی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت  
گرفته در سال جاری در استان بیش از ۵00 هنرمند قالیباف به جمع 
بیمه شدگان اضافه خواهند شللد.رییس اداره فرش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیللاری گفت: در حال حاضر بیش از 
۵3 هزار بافنده شناسایی شده در استان مشغول فعالیت در این رشته 
هستند که بیشتر در زمینه بافت گبه، فرش بختیاری و نایینی فعالیت 
می کنند.وی تصریح کرد: تمام تاشللمان را به کار خواهیم بسللت تا 
زمینه را برای جذب بیشللتر بافندگان و ارایه خدمللات بهتر به آن ها 

فراهم کنیم.

 2۵ کیلومتر شبکه گازرسانی
 در استان اجرا شد

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲۵ کیلومتر 
شبکه گازرسانی شللامل ۲۱کیلومتر شبکه شللهری و چهار کیلومتر 

شبکه روستایی در این استان اجرا شده است.
ناصر افشین اظهار کرد: امسال تعداد 749 انشعاب گاز در چهارمحال 
و بختیاری نصب شده است که از این تعداد 367 مورد انشعاب شهری 

و 3۸۲ مورد انشعاب روستایی بوده است.
وی گفت: امسال ۲۵/64 کیلومتر شللبکه گازرسانی شامل ۲۱.۵4۸ 
کیلومتر شبکه شهری و 3/6۱6 کیلومتر شبکه روستایی در این استان 
اجرا شده است.مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه میزان مصرف گاز طبیعی سللال گذشته یک هزار و 46 میلیون 
متر مکعب بوده اسللت، افزود: میزان مصرف گاز طبیعی در سه ماهه 

نخست امسال 340/۲۲7 متر مکعب بوده است.

ريیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

مردم استان در رانندگی بی احتیاط 
هستند

رییس پلیللس راه فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیللاری گفت: بیش از 90 
درصد حوادث رانندگي در استان مربوط به عوامل انساني است.

سرهنگ حمزه رفیعي اظهار کرد: بیش از 90 درصد حوادث رانندگي در استان 
مربوط به عوامل انسللاني و بي احتیاطي رانندگان است و عوامل جاده اي تنها 

کمتر از ۱0 درصد این حوادث را در بر مي گیرد.
وي افزود: هرچند جاده هاي استان به دلیل مناطق کوهستاني خطرناک ترین و 
پرپیچ و خم ترین جاده ها در سطح کشور هستند ولي رانندگان باید این خطرات 

را در نظر گرفته و با احتیاط بیشتري رانندگي کنند.
رفیعی صحبت با تلفن همراه، صحبت با سرنشینان خودرو، سرعت غیرمجاز، 
نقص فني خودروها و بي توجهي به عایم راهنمایي و رانندگي را از مهم ترین 
عوامل بي توجهي رانندگان برشمرد و گفت: علی رغم افزایش جریمه ها مردم 

استان همچنان در رانندگي بي احتیاط هستند.
وي با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي رعایت قوانین رانندگي، تصریح کرد: در 
همین راستا اقداماتي از قبیل برگزاري دوره هاي آموزشي در روستاها و مساجد 
سطح شهرها، دوره آموزشي رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي براي متقاضیان 
اخذ گواهي نامه انجام می گیرد.به گفته وی، براي رانندگاني که وسللیله نقلیه 
آن ها توقیف شده اسللت نیز قبل از آزاد سازي وسللیله نقلیه، کاس آموزشي 
از ۱۵ دقیقه تا یک سللاعت با توجه به نوع تخلف برگزار مي شود.وي به حادثه 
خیزترین محورهاي استان اشللاره و تاکید کرد: دو محور شهرکرد- شلمزار و 
لردگان- خوزستان از حادثه خیزترین محورهاي اسللتان به شمار مي روند بر 
همین اساس به رانندگان توصیه مي کنیم هنگام تردد در این جاده ها احتیاط 

را رعایت کنند.

 برگزاری تجمع روز ملی 
عفاف و حجاب در استان

به منظور حمایت از عفاف و حجاب اسامی و اعام تنفر و بیزاری از بی بندوباری 
رایج در غرب تجمع روز ملی عفاف و حجاب در چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شود. عفاف و حجاب به عنوان صدف و سنگر حمایت از حقوق بانوان و حفظ 
کرامت، شرافت انسانی این گوهر الهی است و دختران و زنان محجبه و عفیف 
سنگربانان کرامت، شرافت، عفت و اخاق عمومی در سطح جامعه و مدافعان 
اصلی کیان و بنیان نهاد خانواده در جامعه اسامی هستند.بیست و یکم تیرماه 
مصادف با روز ملی عفاف و حجاب فرصتی است مغتنم تا با تبیین و بازاندیشی 
در خصوص اهمیت، جایگاه و گوهر وجودی زنان و دختران و بررسی ابعاد، زوایا 
و محسنات حجاب برتر و عفت عمومی، جامعه را برای حضور زنان و دختران 
امن کرده و از کرامت، شرافت و عظمت وجود آنان حفاظت و حراست شود.دین 
مبین اسام و شارع مقدس با شللناخت و توجه به تمام ابعاد و زوایای وجودی 
زن و حساسیت های بی شللمار برای این گوهر ناب الهی با قرار دادن حجاب و 
پیشه کردن عفت به دنبال مصونیت زن و نه محدودیت او در بطن جامعه از شر 
ناپاک دالن و ناپاک دیدگان است تا از این رو گوهر حقیقی زن در صدف حجاب 
او مصون از هر گزندی مانده تا او هم بتواند همانند مردان استعدادهای بالقوه 
خود را بالفعل بدل ساخته و همچون مردان مراحل رشد و تکامل وجودی خود 
را طی کند و در این مسیر بهترین الگوها و نمونه های برتر را از زنان به جامعه و 

نسل های بشر معرفی کرده است.

مديرکل ثبت احوال چهار محال و بختیاری:

۵ هزار والدت در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

ريیس جمهورتاکیدکرد  : 

رقابت اصول گرا و اصالح طلب بايد برای قدرت ملی نشاط آفرين باشد
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یادداشت

 »ترامادول« سرخوشی
 که حال را می گیرد 

ترام��ادول برعکس مصرف تری��اک به جای آن که فرد کس��ل 
و تخدیر ش��ود فرد را فعال تر می کن��د؛ برخی افراد ای��ن دارو را برای 
رفع مشکالت جنس��ی به خصوص زود انزالی مصرف می کنند. عالیم 
جسمی ترک ترامادول شدیدتر از تریاک اس��ت.ترامادول یک داروی 
مسکن شبه مورفینی است که برای تسکین دردهای متوسط و یا شدید 

تجویز می شود. 
خاصیت تسکین درد ترامادول 10 برابر ضعیف تر از مورفین است. این 
دارو در کبد متابولیزه شده نس��بت به ماده اولیه خاصیت چسبندگی 
بیش تری به گیرنده های مورفینی در بدن دارد، به همین دلیل اس��ت 
که مصرف ترام��ادول در برخی افراد عالیم مش��ابه مصرف مواد مخدر 

ایجاد می کند. 
ترامادول حالت سرخوش��ی مانند مورفین ایج��اد می کند اما برعکس 
مصرف تریاک به جای آن که فرد کسل و تخدیر ش��ود فرد را فعال تر 
می کند.محمد رضا قدیرزاده کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد، عنوان 
می کند: مصرف ترامادول موجب وابس��تگی روانی و جس��می ش��بیه 
اعتیاد به تریاک می شود و مصرف طوالنی مدت و بدون وقفه آن باعث 
مقاومت بدنی فرد شده و فرد باید برای ایجاد عالیم سرخوشی، مصرف 

آن را افزایش دهد.
 به همین دلیل قطع ناگهان��ی ترامادول عالیم اضط��راب، تعریق،  بی 
خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضالنی، ترس و بی قراری، گرگرفتگی 
و ... را ایج��اد می کن��د.وی می افزاید: متأس��فانه در چند س��ال اخیر 
شاهد مصرف خودس��رانه این دارو در جوانان باالخص در دانشجویان 
هس��تیم. از طرف دیگر برخی افراد ای��ن دارو را برای رفع مش��کالت 
جنس��ی به خصوص زود انزالی مصرف می کنند در حالی که به اثرات 
اعتیادآور آن توجه��ی ندارند. عوارض جانبی دیگ��ر مصرف ترامادول 
مانند داروهای ش��به تریاکی اس��ت که می توان از جمله آن به حالت 
تهوع، س��رگیجه، خواب آلودگی، یبوست،  اُفت فش��ار خون، تعریق و 
خارش اش��اره کرد. عالیم جس��می ترک ترامادول ب��ه علت خاصیت 
جلوگیری از بازجذب سروتونین و نورآدرنالین، شدیدتر از عالیم ترک 
مخدرهایی مانند تریاک اس��ت. حتی بعد از قط��ع مصرف کوتاه مدت 
 ترامادول نیز عالیمی مانند بی خوابی، سندرم پای بی قرار و افسردگی 

بروز می کند.
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دانش آموزان اصفهانی در مساجد، معتکف می شوند
معاون پرورشی، فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باهدف سازندگي روحي 
دانش آموزان و در روزهاي 1۳، 14 و 1۵ ماه مبارک رمضان، اعتکاف دانش آموزی با حضور 400 

دانش آموز در مسجد المهدي )ع( و مسجد الغفور اصفهان برگزار می شود.
3

انتخاب 1۳۵ موسس��ه از بین بی��ش از 2۵0 متقاضی برای 
حضور در این نمایشگاه بیانگر تالش شرکت نمایشگاه های 
اس��تان اصفهان برای کیفی برگزار کردن این نمایشگاه در 
مساحتی هش��ت هزار و ۵00 متری اس��ت.آیین افتتاحیه  
این نمایش��گاه با حضور جمع کثیری از مسووالن استانی و 
به ویژه نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، 
اس��تاندار اصفهان و اعضای شورای اس��المی شهر اصفهان 
برگزار شد.آیین افتتاحیه  این نمایشگاه با قرائت پیام آیت اهلل 
مظاهری به این نمایشگاه کلید خورد. دربخشی از پیام آیت 
اهلل مظاهری درباره برپایی این نمایشگاه آمده است:»قرآن 
کریم سخن وحیانی حق تعالی است و عترت طاهره مفسران 
حقیقی این سخن واال و بیانگران آن کتاب آسمانی هستند 
و بدین سبب قرآن و عترت به منزله دو ثقل جدایی ناپذیر که 
همواره در کنار یک دیگر بشریت را به صراط مستقیم الهی 
رهنمون می شوند.برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت نیز باید 
جلوه ای از اتحاد و پیوس��تگی قرآن و عترت باشد و بازدید 

کنندگان خود را در فضایی روحان��ی و معنوی قرار دهند تا 
کویر جان های عطشناک خود را در این ماه خدا و معنویت 
از سرچشمه های جوشان حیات بخش و انسان ساز قرآن و 
عترت سیراب نماید.اگر به لطف و مدد الهی و با همت و ابتکار 
شما عزیزان چنین گردد این نمایشگاه به هدف متعالی خود 

رسیده است«
آیت اهلل سید ابوالحس��ن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس خبرگان رهبری که یکی از سخنرانان این مراسم بود 
،با بیان اینکه قرآن به دو روش دفعی و تدریجی نزول یافته 
اس��ت، گفت: قرآن تنها کتاب آسمانی اس��ت که به صورت 
وحی و دربازه های زمانی مختلف بر پیامبر نازل ش��ده است 
و دیگر کتب آسمانی به صورت مکتوب به پیامبران رسیده 
است.آیت اهلل سید ابوالحس��ن مهدوی با اشاره به فراگیری 
قرآن افزود: ما هم به قرآن و هم اهل بی��ت نیاز داریم.وی با 
تاکید بر ارتباط داشتن با اهل بیت اظهار کرد: ارتباط با اهل 
بیت، موجب درک بهت��ر و عمیق تر قرآن کریم می ش��ود.

نماینده ی مردم اصفهان در مجل��س خبرگان رهبری با بیان 
اینکه کاره��ای زیادی مانند تالوت، حفظ، ترجمه و تفس��یر 
قرآن انجام می ش��ود، تصری��ح کرد: همه این م��وارد مقدمه 
برای فهم دستورات قرآن و عمل به آن است تا به انسان کامل 
تبدیل ش��ویم.وی ادامه داد: قرآن به ص��ورت ترتیبی و برای 
 فهم عموم مردم جامعه بوده است و این خود یکی از معجزات

 قرآن است.

سبک زندگی قرآنی جهان شمول است
رسول زرگر پور استاندار اصفهان نیز در ادامه این آیین ضمن 
ابراز تش��کر از برگزار کنندگان این نمایش��گاه قرآن را کتاب 
جامع برای زندگی بش��ر دانست و افزود: انس��ان ها با مراجعه 
 به قرآن می توانند پاس��خگوی تمام نیازهای مادی و معنوی 

خود باشند.
وی سبک زندگی قرآنی را س��بکی جهان شمول عنوان کرد 
و افزود: س��بک زندگی قرآنی اخالق مداری اس��ت که مورد 
پس��ند تمام مردم دنیا است.اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه 
آینده اسالم و انقالب اس��المی به قرآن وابس��ته است، ادامه 
داد: به جرات می توان تنها دلیل موفقیت، استمرار و پابرجایی 
انقالب اسالمی را رسوخ قرآن در بدنه  آن عنوان کرد.وی ایجاد 
شور و نشاط با مضامین قرآنی در جامعه را ضروری دانست و 
افزود: برنامه ریزی برای تحقق این امر به ویژه برای جوانان باید 
مورد توجه قرار گیرد.زرگرپور با بیان اینکه جهل به قرآن در 
بین جوانان عامل موفقیت وهابیون و تکفیری ها برای جذب 
جوانان و رس��یدن به اهدافش��ان خواهد ش��د، اظهار داشت: 
در حال حاضر ای��ن گروه های انحرافی با اس��تفاده از جهالت 
جوانان نسبت به قرآن دارند به اهداف شوم خود جامه ی عمل 
می پوشانند.رسول محققیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
استان اصفهان نیز که میزبان یازدهمین نمایشگاه قرآن است 
در این آیین با بیان اینکه یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
با ش��ش محور قرآن و هنر، قرآن و تکنولوژی، قرآن و عترت، 
حوزه نشر، موسسات قرآنی و قرآن و خانواده برپا شده است، 
ادامه داد: برپایی محفل قرآنی، نمایشگاه آثار قرآنی زندانیان، 
 نمایشگاه حجاب و عفاف و رونمایی از مجموعه مقاالت کنگره 
فاطمه شناس��ی از جمله برنامه های جنبی این نمایش��گاه 
اس��ت.در پایان این آیین افتتاحی��ه  ،از ق��رآن کامل کتابت 
شده بر روی چوب که به دس��ت 40 نفر از زندانیان زیر حکم    
ساخته ش��ده بود،رونمایی ش��د.این نمایش��گاه از 18 تا 2۳ 
 تیر م��اه و از س��اعت 17 ال��ی 24 پذی��رای بازدیدکنندگان

 است.

با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 

نمایشگاه قرآن با طعم فرهنگ، هنر و مدرنیته

نحوه  نزول قرآن در راستای فهم عموم بوده است

یادداشت

بیماری لمپی اسکین در اصفهان 
کنترل شد

مدیر روابط عمومی اداره کل دامپزش��کی اصفهان گفت: دو کانون 
بیماری لمپی اسکین در ش��مال و مرکز اس��تان شناسایی و تحت 

کنترل قرار گرفت .
 »محمد کیان ارث��ی« افزود: این بیماری در اس��تان اصفهان تلفات 

نداشته و از طریق واکسیناسیون و سم پاشی کنترل شده است .
وی اضافه کرد: برای مبارزه ب��ا این بیماری ب��ر روی ۳2 هزار راس 
گاو و گوساله واکسیناس��یون و 12۵ هزار متر مربع سم پاشی انجام 

شده است.
»لمپی اس��کین« )Lumpy Skin Disease( بیماری ویروسی 
دام سنگین است که موجب تب و س��پس کاهش تولید شیر، سقط 
جنین، ناباروری ، ضایعات پوستی و در نتیجه ضرر و زیان سنگین به 

دام داران می شود.
این بیماری از طریق گزش مگس و پشه قابل انتقال است و به همین 

علت سرعت انتشار آن زیاد است. 

 قطع دست های آلوده
 به زمین خواری  

اس��تاندار اصفهان اعالم کرد : در اجرای سیاست های دولت تدبیر و 
امید، مبنی بر رعایت حق و عدالت در همه زمینه ها، با پدیده زمین 

خواری و رانت به صورت جدی برخورد خواهد شد.
» رسول زرگرپور « در جلسه ای که به منظور مقابله با پدیده زمین 
 خواری با حضور معاونان اس��تاندار، دادس��تان و تعدادی از مدیران 
ذی ربط برگزار ش��د، با اش��اره به دس��تور العمل معاون اول رییس 
جمهور برای مقابله و برخورد جدی با پدیده زمین خواری، اظهارکرد: 
طبق این دستور العمل، باالترین فرد اجرایی استان، مسوول برخورد 

جدی با این پدیده است.
وی، بر لزوم بررس��ی همه زمین ها و امتیازهای واگذار ش��ده تاکید 
کرد و گفت: صیانت از منابع طبیعی در بخش های مختلف از سوی 

دادستان کل استان پیگیری می شود.
اس��تاندار اصفهان از مدی��ران مربوطه خواس��ت گزارش��ی از کلیه 
قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده در جلسه آتی که هفته 

آینده برگزار می شود، ارایه کنند.
وی گفت : در راستای مبارزه با پدیده زمین خواری، مدیریت استان 

آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و راهکار است.
 وی در ادام��ه ، از اجرایی نش��دن احکامی ک��ه پی��ش از این برای

 زمین خواری صادر شده است، انتقاد کرد و خواستار دسته بندی و 
ارایه گزارشی از روند اجرای این احکام در جلسه آینده شد.

زرگرپور تصریح ک��رد: مقابله با پدیده زمین خ��واری مورد حمایت 
دولت و از سیاست های دولت یازدهم است وهیچ فشار و توصیه ای 

مورد قبول نیست .

 ایستگاه هاي ثابت بازیافت 
به 30 ایستگاه افزایش مي یابد

     مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداري اصفهان از 
 اح��داث پن��ج ایس��تگاه ثاب��ت بازیاف��ت در ش��هر اصفه��ان

 خبر داد.
تیمور باج��ول با اعالم ای��ن مطلب اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر 
2۵ ایس��تگاه ثاب��ت بازیاف��ت در ش��هر اصفه��ان وج��ود دارد که 
 تا پایان س��ال جاري پنج ایس��تگاه دیگر در س��طح ش��هر احداث

 مي شود.
وي با اشاره به استقبال خوب همش��هریان اصفهاني از ایستگاه هاي 
ثابت بازیافت اذعان داش��ت: در حال حاضر ۵2 ایستگاه کانکس در 
شهر وجود دارد ولي س��ازمان به دنبال احداث ایس��تگاه هاي ثابت 

بازیافت در سطح شهر است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان عنوان کرد: 
کاهش هزینه های جمع آوری، رفاه بیشتر شهروندان و صرفه جویی 

در زمان از مزایای ایجاد ایستگاه های ثابت در سطح شهر است.

  برگزار ی جشن گلریزان زندانیان 
غیر عمد ،23 تیر

مدیرعام��ل س��تاد دی��ه اس��تان اصفهان گف��ت: جش��ن گلریزان 
زندانی��ان جرای��م غیرعم��د اصفه��ان مق��ارن ب��ا می��الد ام��ام 
 حس��ن مجتب��ی )ع( در تاری��خ 2۳ تیرم��اه در هت��ل آس��مان 

برگزار می شود.
مجید احس��انی اظه��ار داش��ت: تاکنون دو جش��ن گلری��زان در 
شهرستان های اردستان و مبارکه و برای آزادسازی زندانیان جرایم 
غیرعمد برگزار ش��ده و جش��ن گلری��زان اصفهان نیز با مش��ارکت 
 مردم، خی��ران، نماین��دگان اصفهان و ب��ا حضور دیگر مس��ووالن 

برگزار می شود.
وی اف��زود: جم��ع آوری کم��ک ه��ای مردم��ی در جش��ن 
گلری��زان س��ال گذش��ته ح��دود دو میلی��ارد و 460 میلی��ون 
توم��ان ب��وده اس��ت ک��ه ی��ک میلی��ارد و 4۵0 میلی��ون تومان 
 از ای��ن می��زان کمک های خی��ران شهرس��تان اصفهان را ش��امل

 می شود.

!ebay فروش یک روستا در حراجی
هرکس که رویای داش��تن یک روس��تا یا ش��هر کوچک را در س��ر 
می پروراند اکنون با داش��تن حدود ۳00 هزار دالر می تواند این رویا 

را محقق کند.
هم اکنون با وجود س��ایت حراج��ی اینترنت��ی ebay امکان خرید 

چیزهای عجیب برای مردم جهان فراهم شده است. 
این سایت در یکی از عجیب ترین حراج های خود یک روستای کامل 
را در ایتالیا به معرض فروش گذاشته است. در این سایت برای فروش 
روس��تای »بورگاتا کالس��ازیو« مبلغ ۳۳۳ هزار و ۵7 دالر پیشنهاد 

شده است.
 اتحادیه مل��ی جوام��ع کوهس��تانی ایتالی��ا )UNCEM( که به 
ف��روش این روس��تا کم��ک می کن��د اع��الم ک��رد قص��د دارد به 
 خری��دار احتمال��ی این روس��تا برای ی��ک برنام��ه بازس��ازی آن 

مساعدت کند.
»مارکو بوسونه«، نماینده UNCEM می گوید: خریدار این روستا 
مالک تمام س��اختمان های آن خواهد ش��د و اجازه بازسازی دوباره 
آن ها را دارد. از آنجا که جمعیت مناطق کوهس��تانی در ایتالیا رو به 
کاهش است، فروش های این چنینی از نظر تئوریک می تواند به نجات 

روستاهای کوچک کمک کند.

اخبار کوتاه
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مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:

خشکی گاوخونی تهدیدی برای سکونت گاه های مرکزی
معاون وزیر بهداشت:

مادران ایرانی زایمان بی درد می کنند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، خشکیده شدن 
تاالب گاوخونی را تهدیدی جدی برای سکونت گاه های مرکزی 
کشور دانست.حمید ظهرابی در جلس��ه هم اندیشی راهکارهای 
احیای تاالب بین المللی گاوخونی با اش��اره به اهمیت این تاالب، 

بر اس��تفاده از دیدگاه های مختلف در فضای��ی کامال علمی برای 
رفع بحران تاالب تاکید کرد.وی با برش��مردن اثرات سوء خشک 
ش��دن تاالب گاوخونی بر اکوسیس��تم منطقه و سالمت ساکنان 
استان های مرکزی کشور خواس��تار اطالع رسانی علمی و عملی 

در این زمینه شد.
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
نیز در این جلسه بر لزوم عملیاتی ساختن مصوبات شورای عالی 
آب در خصوص زاینده رود و تدوی��ن مجموعه راهکارهای عملی 
برای احیای تاالب بین المللی گاو خونی برای انعکاس به سازمان 
 حفاظت محیط زیست تاکید کرد.این جلس��ه با حضور 28 نفر از 
صاحب نظران دانش��گاهی، اجرایی و س��ازمان های مردم نهاد در 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تشکیل شد.اساتید 
حاضر در این جلسه به عنوان نمایندگان مراکز دانشگاهی معتبر 

استان به بیان دیدگاه های تخصصی خود در این زمینه پرداختند.

معاون وزیر بهداشت از مشوق زایمان بی درد برای مادران ایرانی 
خبر داد و برنامه های وزارت بهداشت برای افزایش زایمان طبیعی 
را تشریح کرد.محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت 
 با اش��اره به باال بودن آمار س��زارین در کش��ور، از برنامه های این 

وزارت خانه برای کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی خبر داد 
و اظهار داشت: آمار سزارین در کشور غیرمنطقی باال رفته است، 
برای این که بتوانیم آمار ۵4 درصدی زایمان به روش سزارین را در 
کشورمان پایین بیاوریم، می بایست برنامه های تشویقی در نظر 
بگیریم.حاجی آقاجانی از حذف فرانشیز زایمان به عنوان یکی از 
این مشوق ها نام برد و گفت: مشوق دوم، بحث بازسازی بلوک های 
زایمان و و زایش��گاه ها و ایجاد فضاهای اختصاصی برای مادران 
است.معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مشوق سوم 
برای مادران زایمان بی درد اس��ت، افزود: بحث بعدی در راستای 
سیاست های تشویقی بسته زایمان طبیعی، توانمندسازی مادران 
در قالب برگزاری هشت جلسه آموزشی است.وی از ایجاد صندوق 
ترویج زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سالمت خبر داد و 
بیان داشت: از محل هدفمندی و زایمان هایی که انجام می شود، 

رقمی به این صندوق خواهد رفت. 

ریی��س پلی��س آگاهی ناج��ا با اش��اره ب��ه اینک��ه، برخی از 
خودروسازان با نصب سوییچ ضد سرقت از سال 86، منجر به 
کاهش آمار سرقت شدند، گفت: بیش از 80 درصد خودروهای 

سرقتی در سال 92، قبل از سال 86 شماره گذاری شده اند.
سردار »محمدرضا مقیمی« اظهار داشت: یکی از اقداماتی که 
پس از تش��کیل قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت به آن بیشتر 
توجه کردیم، اصالح فرایندها و استفاده از توان و مسوول سازی 
س��ازمان های بیرونی در قبال س��رقت های انجام شده است.

وی افزود: یکی از سرقت هایی که متاس��فانه از سال 88 سیر 
صعودی در کشور داشته، سرقت وسایط نقلیه است که دلیل 
آن عدم ایمنی برخی از خودروها است.به گفته رییس پلیس 
آگاهی ناجا، به هر میزان در س��اخت و مهندس��ی خودروها، 
ایمنی مدنظر قرار بگیرد، سارقان نسبت به سرقت آن خودرو 
کمتر اقدام کرده و در نهایت ضریب سرقت نیز کمتر می شود.

مقیمی یادآور شد: پلیس آگاهی ناجا پس از بررسی و تحلیل 

آمارهای بدست آمده، خودروهایی که از ضریب ایمنی کمتری 
برخوردار بودند را شناس��ایی ک��رده و ضمن ایج��اد تعامل و 
ارتباط با س��ازندگان این نوع خودروها، نقاط ضعف را توسط 
کارشناسان پلیس به آن ها اعالم کرد تا هرچه سریع تر نسبت 
به رفع آن اقدام کنند چرا که با رفع این عیوب، قطعا س��رقت 
خودرو در کش��ور کاهش یافته و امنیت نی��ز افزایش می یابد.

این مقام ارشد انتظامی، افزود: در سه ماهه اول امسال نسبت 
به مدت مشابه در س��ال قبل، وقوع سرقت خودرو 8.۵ درصد 
افزایش و سرقت موتورسیکلت نیز طی این مدت، ۵/۵ درصد 
کاهش داش��ته اس��ت این درحالی است که س��رقت لوازم و 
قطعات داخل خودرو نیز 0.7 درصد بیش��تر شده است.وی از 
برگزاری جلسه با مسووالن دو شرکت خودروسازی خبر داد و 
اظهار داشت: خواسته های طرفین مطرح و مقرر شد جلسات 
کارشناس��ی دیگری برگزار ش��ود و در آن به ص��ورت عینی، 
مستندات توسط پلیس ارایه ش��ود؛ خودروسازان نیز متعهد 
شدند تا نسبت به رفع معایب، اقدام کنند.رییس پلیس آگاهی 
کش��ورمان، اعالم کرد: برخی از خودروهایی که در گذش��ته 
بیشتر مورد سرقت قرار می گرفتند، با نصب سوییچ ضد سرقت 
از سال 86، منجر به کاهش آمار سرقت شدند و امیدواریم این 
اقدام در خصوص قطعات، لوازم و ان��واع دیگر خودروها ادامه 
داشته باشد. بنابراین سال گذشته ش��اهد بودیم، بیش از 80 
درصد س��رقت ها مربوط به خودروهایی بود که قبل از س��ال 
86 شماره گذاری شده بودند.سردار مقیمی تصریح کرد: اگر 
چه خط تولید خودروها از گذش��ته ترسیم و مهندسی شده و 
تغییر برخی از روش ها برای خودروسازان مشکل است و منجر 
می شود تا کار با کندی پیش رود اما افق روشنی را در ادامه این 

تعامل پیش رو خواهیم داشت.

رییس کمیسیون علمی و راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: نرخ امید به زندگی به 1۵ س��ال افزایش 
یافته است وجمعیت نسبت به گذشته 2.۵ برابر افزایش یافته 
است که این خود بسیار مهم است و اقدامات مان را بر اساس 

این دو عامل انجام دهیم.
علی آقامحمدی در همایش روز جهانی جمعیت ، با بیان اینکه 
نرخ باروری س��ال 67 ، 6.2 بوده و در سال 90 به 1.8 کاهش 
پیدا کرده است گفت: اگر در نرخ باروری با رشد پایین حرکت 
کنیم  از 1.77 سال 90 به 1.48 و اگر با رشد متوسط حرکت 
کنیم به 1.98 و با رشد باال به 2.48 می رسیم یعنی در باالترین 

سطح نیز اتفاقی مانند گذشته تکرار پذیر نیست.
وی اظهار داش��ت: اگر روندجمعیت را در سه سناریو مقایسه 
کنیم می بینیم  که از 6۵ میلیون نفر سال 80 در سناریویی 
با رشد پایین به ۳1 میلیون، با رشد متوسط به 62 میلیون و 
با رشد باال به 109 میلیون نفر خواهیم رسید. درصد جمعیت 

60 سال به باال نیز اگر در سال 80، 6.۵ درصد بوده و در سال 
90 به 7.۵ درصد رسیده با در نظر گرفتن نرخ پایین به 47.4 
درسال 1480، با نرخ رشد متوسط به ۳4.7 و با نرخ رشد باال 
به 26 درصد افزایش می یابد پس در بهترین حالت جمعیت 

باالی 60 سال به 26 درصد جمعیت کشور افزایش می یابد.
رییس کمیسیون علمی و راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت، تصریح کرد: مراحل سالمندی جمعیت و مدت عبور 
از یک مرحله به مرحله بعد در ژاپن مورد بررسی قرار گرفته 
است. این کش��ور مدت زمان عبور از مرحله یک به دو را 2۵ 
سال و از مرحله دو به سه را 1۵ ساله گذرانده است اما در ایران 
مرحله یک به دو را 20 ساله و دو به سه را 10 ساله طی می کند 

بنابراین ما ناچار به اعمال تغییراتی در جمعیت هستیم.
وی افزود: در ی��ک مرحله بعد ازپایان جنگ سیاس��ت هایی 
اتخاذ شد که یکی از آنها سیاس��ت کنترل جمعیت بود و آن 
زمان ش��رایط جامعه این طور ایجاب می ک��رد که مرحله ای 
 را برای تثبیت و تقلیل جمعیت داش��ته باش��یم علی القاعده 
سیاس��ت های نظام دایمی نیس��ت و باید بع��د از هر مرحله 
بازبینی شود. در یک دوره 10 ساله سیاست ها مورد بحث قرار 
گرفت ولی بازنگری نش��د. اما این حرف که بگوییم سیاست 
قبلی اش��تباه بوده درس��ت نیس��ت زیرا باید اتخاذ می شد تا 
تناسب جمعیت که یکی از وظایف حکومت است بوجود آید.

اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند کش��ور به اضمحالل خواهد 
رفت و باید سیاست ها را به سمت افزایش تغییر دهیم.

وی ادامه داد: در اس��الم زن جایگاه مادری داشته و به عنوان 
محور جامعه است ولی در غرب به این شکل نیست در حقیقت 
غربی ها بالیی که سر الیه ازن آوردند، سر خانواده نیز آوردند 

بنابراین ما باید به موضوع خانواده بیش از پیش توجه کنیم.

رییس پلیس آگاهی ناجا:

خودروهای فاقد سوییچ های ضد سرقت  هستند
نرخ امید به زندگی در ایران ۱۵ سال افزایش یافت

غربی ها بالیی که سر الیه ازن آوردند، سر خانواده نیز آوردند

 مریم 
یاوری

رمضان ماه نزول قرآن اس�ت و به برکت همین ماه تمام فعاالن قرآنی سعی بر آن  
دارند تا تمام دس�تاوردهای خود درحوزه  قرآن را به نمایش بگذارند. یازدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان در حالی برگزار شده است که با حضور گسترده  
نهادها و موسسات قرآنی در بخش های مختلف هنری، فرهنگی، نرم افزاری و دیگر بخش ها رنگ و بویی 

معنوی را به محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان بخشیده است.

س از ایمنا
عک



اخبار کوتاهيادداشت

 لزوم راه اندازی 100 ايستگاه
 تی بی اس در استان

 مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان گف��ت: ب��رای حف��ظ 
 TBS شبکه های گازرسانی استان اصفهان راه اندازی ۱۰۰ایستگاه

باید اجرایی شود.
سعید مومنی با اشاره به شعار سال سال جاری به نام فرهنگ واقتصاد 
با عزم ملی و مدیریت جهادی، بیان داش��ت: عزم جهادی مشترکان 

دراین راستا رعایت الگوی مصرف و افزایش راندمان است. 
وی مجموع ذخایر نفت را ۷۶۰ میلیارد بشکه عنوان کرد و افزود: با 
توجه به این میزان ذخیره نفتی تنها ۲۷.۵ درصد قابل برداشت است. 
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان با اشاره به ۴۹.۱۸۰ تریلیون 
مترمکعب ذخایرگازطبیعی کش��ور، ادام��ه داد: با توج��ه به اینکه 
معادل ۱۵ درص��د کل ذخایر گاز طبیعی جه��ان را در اختیار داریم 
و از این نظر در رتبه نخس��ت ق��رار گرفته ایم اما تنه��ا ۱.۲درصد از 
تجارت جهانی گاز را دارا هستیم. وی تاکید کرد: درحالی که کشور 
ما یک درصد از جمعیت جهان را دارد متاسفانه با مصرف روزانه ۷۶۰ 
میلیون متر مکعب گاز سومین کش��ور مصرف کننده گاز دنیا است. 
مومنی با تاکید بر فرهنگ س��ازی مدیریت مصرف، اظهار داشت: ما 
موظف به صیانت از منافع ملی و مصرف بهینه این نعمت خدادادی 

و استراتژیک هستیم.

کاهش 20 درصدی صاحب خانه ها
میزان معامالت خرید و فروش مس��کن در خرداد امس��ال نسبت به 
اردیبهشت با کاهش ۲۰ درصدی مواجه ش��ده است.در خرداد ماه 
امسال ۲۰3 هزار معامله مسکن منعقد ش��ده که این میزان نسبت 
به اردیبهش��ت ماه ۱۱ درصد کاهش داشته است.از ۲۰3 هزار مورد 
معامله منعقد شده مسکن در خرداد بیش از ۱۲۰ هزار مورد مربوط 
به خری��د و فروش خان��ه بوده است.براس��اس آمار موج��ود، میزان 
قراردادهای خرید و فروش خانه در خرداد نس��بت به اردیبهشت با 
کاهش 3۱ هزار موردی )معادل ۲۰ درصد( مواجه بوده اس��ت.البته 
خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال چهار 

درصد افزایش دارد.

برداشت ۵ هزار تن عسل در استان 
تا پايان مهر ماه

کارشناس مس��وول زنبور عسل س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان مهر م��اه از ۷۷۰ هزار 
کندوی استان پنج هزار تن عسل برداشت شود.طباییان با اشاره به 
آغاز برداشت عسل در استان اصفهان، اظهار داشت: میانگین برداشت 
عس��ل هر کلنی هفت کیلوگرم اس��ت. وی افزود: بیش از سه هزار و 
۶۰۰ زنبوردار در شهرستان های نجف آباد، شهرضا، خوانسار، سمیرم 
و اصفهان در تولید عسل استان اصفهان فعالیت می کنند. کارشناس 
مسوول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان 
اینکه این استان س��ومین تولیدکننده عسل در کشور است، تصریح 
کرد: بیش از شش درصد عسل تولیدی اس��تان به کشورهای حوزه 

خلیج فارس صادر می شود. 

ارزآوری 7 میلیون دالری صادرات  
مصنوعات گران بهای اصفهان

     مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
صادرات مصنوعات گران بها از استان اصفهان به خارج از کشور هفت 
میلیون و ۷۰۰هزار دالر ارز آوري داشته است.اسداهلل احمدی ونهری 
در خصوص این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون ۲3۴ 
کیلوگرم مصنوعات گران بهاي طال و نقره از این اس��تان به خارج از 
کشور صادر شده است.وی با اش��اره به اینکه امسال نسبت به مشابه 
سال گذشته صادرات مصنوعات گران بها از استان انجام نشده است، 
افزود:کشورهاي امارات، افغانستان، عراق ، پاکستان و ترکیه عمده 

خریداران مصنوعات گران بهاي این استان هستند.

 تولید برخی خودروها داخلی
 متوقف شد

  تولید برخی خودروهای داخلی در خرداد ماه امسال به صفر رسیده 
است.براساس جدیدترین آمارهای رس��می، تولید خودروی نیسان 
تیانا در خرداد امسال با افت  ۱۰۰ درصدی از ۱3۲ دستگاه در خرداد 
سال گذشته به صفر رسیده است. همچنین در این مدت تولید مگان 
با افت ۱۰۰ درصدی نسبت به ۹۵ دستگاه در خرداد پارسال به صفر 
کاهش یافته است.خرداد امسال تولید س��وزوکی گراند ویتارا نیز با 
کاهش ۱۰۰ درصدی از ۸۴ دستگاه در خرداد ماه ۹۲ به صفر رسیده 
 ELITE مدل C3۰ اس��ت. در این مدت تولید خودروی وولیکس
دنده ای با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۵۲ دس��تگاه در خرداد ماه ۹۲ به 

صفر رسیده است.

قیمت کیوی صادراتی اعالم شد
بررس��ی آمار صادرات کیوی در دو ماه نخس��ت امسال نشان دهنده 
کاهش صادرات این میوه به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل است.در دو ماه نخست امسال ۱۷ هزار و ۴۰۰ تن کیوی به ارزش 
هشت میلیون دالر صادر شده است که به این ترتیب قیمت هر کیلو 
کیوی صادراتی به طور میانگین ۰.۵ دالر بوده اس��ت.در عین حال 
در دو ماه نخست سال گذش��ته ۱۷ هزار تن کیوی صادر شده است 
که ارزش آن حدود ۱3.۲ میلیون دالر بوده است که به عبارت دیگر 
قیمت هر کیلو کیوی صاراتی در دو ماه نخست سال گذشته به طور 
میانگین ۰.۸ دالر بوده اس��ت.بنابراین به رغم افزایش ۲.۵ درصدی 
صادرات کیوی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش 

صادرات این میوه کاهش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

خسارات خشکسالی بیش از 10 هزار 
میلیارد ريال است

رییس سازمان امور عشایر، میزان خس��ارات ناشی از خشکسالی در 
کش��ور را بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد. کرمعلی قندالی 
با اشاره به شدت خشکسالی در اس��تان های سمنان، البرز، خراسان 
رضوی و جنوبی، افزود: خشکسالی ۱۰ اس��تان کشور را تحت تاثیر 
قرار داده و از اردبیل تا خراسان رضوی و شمالی را در برگرفته است.

وی گفت: برای جبران خس��ارات ناشی از خشک س��الی با پیگیری 
سازمان مدیریت بحران ۲3۸ میلیارد ریال از طریق معاونت راهبردی 

ریاست جمهوری درخواست شده است.

4
قیمت گذاری ۹۵۸ هزار تومانی سکه در اصفهان

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز در اصفهان ۹۵۸ هزار تومان قیمت گذاری شد.پنج شنبه گذشته  در بازار اصفهان 
نرخ هر نیم سکه ۴۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۷ هزار تومان اعالم شد. هر اونس طال 

۱33۹ دالر است و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۸ هزار و ۲۷۰ تومان و هر مثقال طالی ۱۷ عیار ۴۲۶ هزار تومان است. 
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نماینده وزارت نیرو با تاکید بر لزوم بازنگری در سند ملی آب کشور، 
گفت: رویکرد سدسازی در وزارت نیرو در حال تغییر است تا اتفاق 
دریاچه ارومیه و زاینده رود تکرار نشود.انور جمشیدنژاد با تاکید 
بر اینکه سند ملی آب کشور نیازمند بازنگری است، اظهار داشت: 
این سند متعلق به سال های گذشته است و با توجه به تغییر اقلیم 
و کاهش سطح آب های زیرزمینی نیازمند بازنگری و به روز رسانی 
است. نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت 
جهاد، اظهار داشت: بازنگری در سند ملی آب نقش مهم در مدیریت 
صحیح و نیازس��نجی اس��تان ها در تخصیص آب دارد. محوریت 

 این بحث با وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت که امیدواریم هرچه
 سریع تر آغاز شود. وی افزود: کارگروه ماده ۱۱ فعالیت خود را در 
دولت یازدهم دوباره آغاز کرده و به لحاظ حساس��یت و مدیریت 
منابع آب کشور مباحث این کارگروه در استان ها به صورت فعال تر 
دنبال می شود. جمشیدنژاد ادامه داد: مدیریت آب در ایالم امسال 
۱۱۱ درصد بیشتر از سایر اس��تان های کشور است، این در حالی 
است که استان خراس��ان رضوی با منفی ۷۲ درصد در مدیریت 
آب مواجه بوده و امسال مجبور است در فصل منابع آب اعتبارات 
بیش��تری اختصاص دهد. این مقام مس��وول در وزارت نیرو بیان 
داشت: رویکرد مدیریتی بسیاری از کش��ورها در زمینه مدیریت 
آب تغییر کرده اما ما خیلی دیر به این بحث ورود کرده ایم. رویکرد 
سازه محور و عرضه محور که باز هم در کشور سد احداث کنیم و به 
منابع آب باال دست و پیامدهای آن برای پایین دست توجه نداشته 
باش��یم، اکنون در وزارت نیرو در حال تغییر اس��ت. جمشیدنژاد 
گفت: اکنون س��عی می ش��ود وضعیت تخصیص در استان های 
مختلف کمی و کیفی و تقاضاها لحاظ شود سپس به دنبال ایجاد 
سد باشیم تا اتفاق زاینده رود و دریاچه ارومیه تکرار نشود. وی ادامه 
داد: تخصیص آب نظام نامه دارد که باید رعایت شود اما ما در کشور 

برای رعایت فرآیند آن با مشکل مواجهیم. 

همایش ملی »توسعه پایدار روستایی در افق ۱۴۰۴«، شهریور 
امسال در شاهین شهر از توابع استان اصفهان برگزار می شود.

 رییس همایش ملی توس��عه پایدار روس��تایی اظهار کرد: این 
همایش با هدف ارایه راهکارهایی به منظور ایجاد توسعه و درآمد 
پایدار در روستاهای کشور، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و 
استفاده از ظرفیت های روستاها برگزار می شود.»امیر گندمکار« 
افزود: امروزه با پدیده کاهش جمعیت و نیروهای مولد روستاهای 
کشور مواجه هستیم و الزم است با اتخاذ راهکارهایی، برای آن ها 

شغل و درآمد پایدار در زمینه های مختلف از جمله گردشگری 
روستایی ایجاد شود.

وی با تاکید بر نقش روس��تاها در توس��عه اقتصادی، فرهنگی، 
سیاس��ی، اجتماعی و افزای��ش اقتدار نظام جمهوری اس��المی 
 ایران گفت: الزم اس��ت با توجه بی��ش تر به روس��تاها، آن ها را

 به عنوان مولد تولید ثروت و پشتوانه جدی برای تولید در کشور 
بدانیم و برای رس��یدن به این امر، راه های نوینی را برای توسعه 
پایدار تعریف کنیم. این استاد دانش��گاه، محورهای همایش را 
اقتصاد مقاومتی، مدیریت، گردش��گری، برنام��ه ریزی مکانی و 
فضایی، جایگاه روستا در توسعه پایدار و نظام برنامه ریزی ملی، 
نقش روستاهای مرزی در توس��عه پایدار و امنیت ملی، ضرورت 
رویکرد منطقه ای، جهانی س��ازی، فناوری های نوین، اشتغال، 

کارآفرینی و آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی عنوان کرد.
 گندم��کار اف��زود: همچنی��ن کارگاه ه��م اندیش��ی احی��ای 
سکونت گاه های روس��تایی نیز در کنار این همایش برپا خواهد 
ش��د.وی آخرین مهلت ارس��ال مقاله به دبیرخانه همایش ملی 
توسعه پایدار روس��تایی را ۱۵ مرداد امسال اعالم و تصریح کرد: 

آخرین مهلت ثبت نام در همایش نیز ۱۰ شهریور است.

در شاهین شهر صورت می گیرد 

برگزاری همايش ملی توسعه پايدار روستايی در افق 1404 
بازنگری  در سند ملی آب کشور  

رويکرد سد سازی تغییر می کند تا اتفاق زاينده رود ديگر تکرار نشود

سقوط شاخص های 
کیفی خودرو

توسعه صادرات فرش 
در گرو  هم فکری است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دست یابی به راهبردی مناسب 
برای بهبود و توسعه صادرات فرش، نیازمند هم فکری با ذی نفعان این حوزه 
است.مجتبی خسروتاج در نشست ویژه هم فکری و گفتگو درباره بهبود روند 
صادرات فرش دستباف ایران و شناخت چالش ها و موانع این حوزه با تاکید 
 بر تنوع مش��کالت و چالش های تولید و تجارت فرش دس��تباف، برگزیدن 
برنامه های عملیاتی مطلوب را نیازمند هم فکری با دس��ت اندرکاران فرش 
دانست و گفت: اگر قرار بر اولویت بندی و انتخاب مهم ترین پروژه ها باشد، 
در این تصمیم گیری الزم است که ذی نفعان هنر - صنعت فرش نیز نظرات 
خود را به مرکز ملی فرش ایران انتقال دهند. وی گفت: وقوع رکود اقتصادی 
در اروپا در کنار وقوع انقالب های عربی در خاورمیانه نیز در روند کاهش��ی 
صادرات فرش ایران موثر بوده اند و البته ناآگاهی تولیدکنندگان فرش ایران 
از سالیق بازار و تطبیق نداشتن با نیاز مصرف کنندگان را نیز نباید از یاد برد.

ش��اخص های س��نجش کیفیت خودروه��ای تولی��د داخ��ل بازنگری و 
س��خت گیرانه تر خواهد شد.براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده، 
ش��اخص هایی که براس��اس آن کیفیت خودروهای داخلی مورد سنجش 

قرار می گیرد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری است.
نکته مهم در این بازنگری کمی شدن این ش��اخص ها است به گونه ای که 
بازرس��ان و نهادهای ناظر بتوانند این ش��اخص ها را با کیفیت خودروهای 
تولیدی تطبیق دهند.نکته دیگر در این بازنگری اضافه ش��دن آزمون های 
جدید برای بررسی تطبیق خودروهای تولیدی با شاخص های مدنظر، عالوه 

بر بررسی صحت گواهینامه های صادره در این زمینه است.
به گفته کارشناسان، احتماال با نهایی ش��دن این شاخص ها و اعمال آن ها 
رتبه کیفی خودروهای تولیدی در کشور نسبت به رتبه های فعلی کاهش 

خواهد یافت.

س��خنگوی دولت از تخصی��ص ۲۱۰ میلیارد تومان ب��رای جبران 
خسارات ناشی از عدم کشت در حوضه رودخانه زاینده رود خبر داد.

»محمد باقر نوبخت« پس از پایان جلسه هیات دولت این خبر را اعالم 
کرد.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان اصفهان نیز در این باره گفت: دولت پرداخت خسارت های 
ناش��ی از عدم کش��ت زراعی در حوضه رودخانه زاین��ده رود را مد 
نظر دارد. احمد صفی افزود: میزان خس��ارت های زراعی در حوضه 
رودخانه زاینده رود در سال زراعی ۹3،۹۲ حدود ۴۲۲ میلیارد تومان 
برآورد شده است.وی تصریح کرد: میزان کل خسارت های ناشی از 

خشک سالی در استان اصفهان در بخش های مختلف کشاورزی ۷۸۰ 
میلیارد تومان است.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
نیز پیش از این از کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت اصفهان در 
حوزه زاینده رود به سبب عدم مدیریت منابع آبی و خشکسالی خبر 
داده بود.قدرت اهلل قاسمی اضافه کرد: از مجموع ۲۰۴ هزار هکتار از 
اراضی که قابلیت کشت پاییزه و بهاره دارد حدود ۹۸ هزار هکتار به 
زیر کشت رفته است.وی میزان خسارت وارده از ناحیه خشکسالی به 
کشاورزان استان اصفهان در شش سال گذشته را شش هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان اعالم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره ب��ه آغاز توزیع اولین 
بس��ته حمایت غذایی دولت از هفته گذش��ته افزود: این بسته 
حمایتی حداقل چهار بار در سال بین مشموالن توزیع می شود.

علی ربیعی درخصوص توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت 
اظهارداشت: این برنامه مطابق مصوبه هیأت دولت و به منظور 
حمایت غذایی از اقشار آسیب پذیر و برای مبارزه با فقر مطلق 

انجام می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال دولت برای انجام 
این طرح ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
در نظر گرفته تا آن دسته از افرادی که پروتئین و کالری مورد 

نیاز را در سر سفره هایشان ندارند بتوانند استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بسته حمایت غذایی دولت با سبد کاالی عمومی 

متفاوت اس��ت چون هدف دولت از توزیع بسته های حمایتی، 
مبارزه با فقر اس��ت که در سیاس��ت های ابالغی سالمت مقام 

معظم رهبری هم ذکر شده است.
ربیعی با بیان اینکه خانواده ها و اقش��ار آس��یب پذیر مورد نظر 
دولت از سازمانهای حمایتی شناسایی شده اند، گفت: در حال 
حاضر ۷.۵ میلیون نفر تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی 

مشمول دریافت اولین بسته حمایت غذایی هستند.
ربیعی ادامه داد: ضمناً در راستای سیاست های دولت و دستور 
رییس جمهور، توزیع ش��یر رایگان در مدارس آغاز می ش��ود 

که این کار از س��ال تحصیلی آینده به مدت ۸.۵ ماه به صورت 
هفته ای دو بار انجام می شود.

ربیعی درخصوص نحوه اطالع رسانی دریافت بسته های حمایت 
غذایی گفت:مش��موالن بس��ته های حمایت غذایی به صورت 
پیامک فراخوان و اطالع رسانی می شوند ضمن اینکه از طریق 

مددکاران آن ها هم اطالع رسانی انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی بیان داش��ت: در این مرحله 
گوش��ت، مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، رب گوجه فرنگی 
و خرما در بس��ته حمایت غذایی قرار داده ش��ده که مشموالن 

می توانند از بین این اقالم تا سقف مصوب دولت اقدام به خرید 
کنند و هیچ عجله ای در این کار وجود ندارد.

ربیعی خاطرنشان کرد: افراد مشمول حمایت غذایی چهار ماه 
برای تحویل این بسته ها فرصت دارند بنابراین با خیال راحت و 

بدون عجله می توانند این کار را انجام دهند.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دولت هر نفر 3۰ هزار تومان، خانوار 
دو نفره ۶۰ هزار تومان و خانواره��ای بیش از دو نفر به ازای هر 
نفر اضافه تر ۱۰ هزار تومان تا سقف ۱۲۰ هزار تومان می توانند 

از این بسته های حمایتی استفاده کنند.
ربیعی گفت: ش��ش هزار دس��تگاه کارت خوان فروشگاهی در 
ش��بکه توزیع برای این کار در نظر گرفته شده و تمام امکانات 

برای انجام این کار مهیا شده است.

اطالع رسانی مشموالن بسته های حمايت غذايی با پیامک 

معاون دبی��ر کل اتاق بازرگانی اس��تانبول گفت: س��ابقه روابط 
اقتصادی استانبول با اصفهان بس��یار طوالنی است و هر دو شهر 

نقش موثری در اقتصاد کشورهای خود ایفا می کنند.
تزر پاالچی اوغلو در دیدار با هیات اعزامی اتاق اصفهان به ترکیه 
افزود: هیات تجاری اتاق استانبول در ماه سپتامبر برای گسترش 

ارتباطات بین استانبول و اصفهان به این شهر اعزام می شود.
وی همچنین از آمادگی همکاری اس��تانبول در صنعت حمل و 
نقل، صنعت فرش، صنایع شیمیایی، روغن، نهاده های کشاورزی 

و قطعات یدکی خودرو با ایران خبر داد.
اوغلو بر نقش تاثیر گذار کمیس��یون ها و کمیته های اتاق های 

بازرگانی تاکید کرد و گفت: ساالنه حجم تجارت استانبول۲۰۰ 
میلیارد دالر است و ۲۸ درصد صنایع تولیدی ترکیه در استانبول 

مستقر است.
وی صنعت فوالد را دومین صنعت ترکیه برشمرد و افزود: صنعت 
طالی ترکیه پس از هندوستان دومین رتبه را در جهان داراست 

که عمده مراکز آن در استانبول واقع شده است. 
ریی��س کمیس��یون تج��ارت ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان نی��ز 
در ای��ن دی��دار گف��ت: ب��رای تقوی��ت رواب��ط تج��اری دو 
 کش��ور نیازمن��د اراده ق��وی و بازرگان��ان ب��زرگ و ب��ا تجربه 

هستیم.

جعفر ذره بینی خواس��تار فعال س��ازی کمیته های تخصصی و 
عملی در زمینه های مرتبط در هر دو اتاق ش��د و افزود: شناخت 
بیش��تر بازرگانان و تجار اصفه��ان و اس��تانبول از طریق ایجاد 
ارتباطات بین دو اتاق آسان تر اس��ت و در حال حاضر که روابط 
سیاسی دو کش��ور مس��اعد اس��ت می توان روابط اقتصادی را 

افزایش داد. 
وی با اشاره به جایگاه استان اصفهان در اقتصاد ایران گفت: بخش 
عمده ای از قطعات خودروهای ایرانی در اصفهان تولید می شود.

رییس کمیس��یون تجارت ات��اق بازرگانی اصفه��ان، راه اندازی 
کارگو ترمینال فرودگاه اصفه��ان را فرصتی برای افزایش حجم 
تجارت بین دو ش��هر اصفهان و اس��تانبول عنوان و تصریح کرد: 
کارگو ترمین��ال ف��رودگاه اصفهان م��ی تواند زمین��ه افزایش 
 صادرات و واردات دو کش��ور را با اس��تفاده از حمل ب��ار هوایی

 افزایش دهد.
وی اعزام هیات های تجاری و توس��عه بین استانبول و اصفهان 
را گام��ی موثر در افزایش هم��کاری های اقتص��ادی و بازرگانی 

قلمداد کرد.
ذره بینی گف��ت: برگزاری نمایش��گاه های مش��ترک می تواند 
 به شناس��ایی ظرفیت ه��ای اقتص��ادی و بازرگانی دو کش��ور

 منجر شود. 
هی��ات ۹ نف��ره متش��کل از اعضای کمیس��یون تج��ارت اتاق 
اصفهان با هدف بررس��ی فرصت ه��ای تجاری بی��ن اصفهان و 
استانبول، و بررس��ی فعالیت های گمرک اس��تانبول و راه های 
 افزایش حجم مبادالت کاال و خدمات به ترکیه س��فر چهار روزه 

داشتند.

با راه اندازی کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان

معاون اتاق بازرگانی استانبول: روابط اقتصادی ما با اصفهان سابقه طوالنی دارد

توزيع بسته حمايت غذايی 4 بار در سال 

سخنگوی دولت:
دولت به کشاورزان حوضه زاينده رود 210 میلیارد تومان می پردازد 

تبادل اقتصادی میان اصفهان و استانبول گسترش می یابد 
 گلپايگان سهم بسزايی

 در تولید قطعات خودرو دارد 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه گلپایگان از 
توابع استان اصفهان گفت: کاهش تحریم ها در ماه های 
گذش��ته بر صنعت قطعه س��ازی خودرو تاثیر داشت و 

باعث افزایش تولید در دو ماه گذشته شد.
»س��ید مرتضی حس��ینی« افزود: در دو سال گذشته، 
تولیدات بعضی خودروس��ازی ها به دلیل تحریم ها به 
یک س��وم کاهش یافت و به دنبال آن، میزان خرید از 

قطعه سازی ها کم و ظرفیت خالی آن ها زیاد شد. 
 وی گفت: در چند س��ال اخی��ر به دلی��ل اینکه طلب 
قطعه سازها پرداخت نش��ده بود این واحدها با مشکل 
تامین س��رمایه در گردش درگیر بودن��د و بانک ها نیز 
قطعه س��ازها را ب��رای پرداخت بدهی هایش��ان تحت 

فشار گذاشتند. 
حس��ینی اضافه کرد: در چند ماه گذشته بخش زیادی 
از بدهی خودروس��ازان به قطعه سازها پرداخت شده و 
شرایط پرداخت خودروسازان در سال ۹3 بهبود نسبی 
داش��ته اس��ت. وی با بیان اینکه ظرفیت خودروسازی 
کشور برای سال ۹۵ حدود س��ه میلیون دستگاه پیش 
بینی شده است، افزود: با توجه به اینکه تنها خودروساز 
منطقه ب��ه جز ایران، ترکیه اس��ت می ت��وان صادرات 
را افزای��ش داد. رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
ش��عبه گلپایگان اظهار کرد: شهرس��تان گلپایگان از 
حدود ۲۰ س��ال پیش ب��ه قطب قطعه س��ازی خودرو 
در کش��ور تبدیل ش��ده است.حس��ینی اف��زود: این 
شهرستان چهار ش��هرک صنعتی و حدود ۱۵۰ واحد 
تولیدی و نزدیک به پنج هزار نفر اش��تغال مس��تقیم 
در بخ��ش صنع��ت دارد.وی اظهار ک��رد: ۲۲ کارخانه 
در ش��هرک صنعتی س��ایپا در گلپایگان مستقرند که 
س��هم به س��زایی در تولید قطعات خودرو در کش��ور 
دارند.حس��ینی گفت: با توجه به وج��ود کارخانه های 
خودروسازی در این شهرستان و نزدیکی کارخانه های 
خودروسازی کاش��ان و احداث کارخانه خودروسازی 
 خمی��ن در آین��ده نزدی��ک، ظرفی��ت خوب��ی برای

 س��رمایه گذاری در بخش خودرو و قطعه در گلپایگان 
وجود دارد. شهرس��تان گلپایگان با حدود ۹۰ هزار نفر 
جمعیت در ۱۵۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان قرار 

دارد.
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مفاد آرا 
23932 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

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

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015002322 مورخ 93/03/25  محمد مهدیان فرزند مراد 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/04 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حبیب اله مدحی ریزی.
2 - رای شماره 139360302015002323 مورخ 93/03/25  اسماعیل طاهری ریزی 
به مساحت 234/80  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  فرزند مصطفی نسبت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی توانگر ریزی.
3 - رای شماره 139360302015002324 مورخ 93/03/25  اصغر صادقی دهقی فرزند 
قدرت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/80 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی توانگر ریزی.
4 - رای شماره 139360302015002325 مورخ 93/03/25  سجاد قاسمی چرمهینی 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 512/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015002327 مورخ 93/03/25  شهرام جعفری چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   302/66 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی.
6 - رای شماره 139360302015002328 مورخ 93/03/25  پرویز سعیدی فرزند محمد 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   174/07 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015002334 مورخ 93/03/25  قربانعلی رضائی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 662/62 مترمربع مفروزی از پالک 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
8 - رای شماره 139360302015002336 مورخ 93/03/25  کریم رمضانی فرزند احمد 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   159/54 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015002337 مورخ 93/03/25 براتعلی جهاندار ملک آبادی 
فرزند علی آقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/36 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -  320 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی بی بی عزیزی ملک آبادی.
10 - رای شماره 139360302015002338 مورخ 93/03/25  صدیقه یوسفی دیزیچه 
به مساحت 241/24  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  به  فرزند عباسعلی نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  محمد    93/03/25 مورخ   139360302015002339 شماره  رای   -  11
فرزند اسماعیل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 241/24 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015002393 مورخ 93/03/27  محمد جاللی فرزند علی 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   147/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  غفاریان  93/03/27  حسن  مورخ  رای شماره 139360302015002394   -  13
فرزند براتعلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به 
مساحت 21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015002395 مورخ 93/03/27  میثم طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015002396 مورخ 93/03/27  مهدی طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139360302015002397 مورخ 93/03/27  مریم طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015002399 مورخ 93/03/27  ابراهیم ابن علی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   407/20 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی چرمهینی.
18 - رای شماره 139360302015002400 مورخ 93/03/27  جمشید محمدی باغشاهی 
فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/19 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  مرادی  ستار   93/03/27 مورخ   139360302015002401 شماره  رای   -  19

پالک  از  مفروزی  مترمربع   407/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  هاشم 
379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
20 - رای شماره 139360302015002404 مورخ 93/03/27 حبیب اله سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 258/80 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای شماره 139360302015002405 مورخ 93/03/27  ابراهیم سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 139/22 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود سلیمیان ریزی.
22 - رای شماره 139360302015002406 مورخ 93/03/27  بی بی راینه چرمهینی 
از  فرزند علمدار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/02 مترمربع مفروزی 
پالک 370/20 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی.
اله عبدی فرزند  23 - رای شماره 139360302015002407 مورخ 93/03/27  حبیب 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 244/35 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015002410 مورخ 93/03/27  مریم عابدی چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/08 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی باقر ابن علی چرمهینی.
25 - رای شماره 139360302015002411 مورخ 93/03/27  علی سلیمی باباشیخعلی 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/93 مترمربع مفروزی از 
پالک 603 - اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
زاده  مهدی  عباسعلی    93/03/27 مورخ   139360302015002412 شماره  رای   -  26
ریزی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73/65 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
معظم  رضا  احمد   93/03/27 مورخ   139360302015002413 شماره  رای   -  27
مترمربع   174/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 104/1 - اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم باقری.
بابائی چرمهینی  28 - رای شماره 139360302015002415 مورخ 93/03/27 عباس 
از  مفروزی  مترمربع   255/17 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 366/29 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی باقر امینی چرمهینی.
29 - رای شماره 139360302015002416 مورخ 93/03/27  اکرم نجفی مدیسه فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/28 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
اسکندری  سروگل    93/03/27 مورخ   139360302015002419 شماره  رای   -  30
جهمانی فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/56 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شبانی  توران    93/03/28 مورخ   139360302015002420 شماره  رای   -  31
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/89 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015002421 مورخ 93/03/28  خدارحم باتوانی فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/90 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
- رای شماره 139360302015002422 مورخ 93/03/28  جواهر جعفری ریزی   33
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمی  مجتبی    93/03/28 مورخ   139360302015002425 شماره  رای   -  34
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/39 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زرد  کاظمی  تیمور    93/03/28 مورخ   139360302015002426 شماره  رای   -  35
مترمربع   125/51 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  خشوئی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سبکتکین  حسینعلی    93/03/28 مورخ   139360302015002428 شماره  رای   -  36
ریزی فرزند  چراغعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/55 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
بزرگمهر  مرتضی    93/03/28 مورخ   139360302015002429 شماره  رای   -  37

از  مفروزی  مترمربع   329/46 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  رحیمی  خیراله    93/03/28 مورخ  رای شماره 139360302015002431   -  38
مترمربع   178/24 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  کریم 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  حسینی  مهین    93/03/28 مورخ   139360302015002432 شماره  رای   -  39
مترمربع   103/05 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جالل  سید  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  محتشم  محمد    93/03/28 مورخ   139360302015002434 شماره  رای   -  40
مهدی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015002435 مورخ 93/03/28  اکبر محتشم فرزند مهدی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/03 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015002436 مورخ 93/03/28  مجید توانگر ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/77 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139360302015002437 مورخ 93/03/28  ملیحه توکلی فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/77 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015002500 مورخ 93/03/31  حجت اله سلیمیان ریزی 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 4/16 سهم مشاع  فرزند محمد نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  احمد    93/03/31 مورخ   139360302015002501 شماره  رای   -  45
فرزند شعبانعلی نسبت به 16/60 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
46 - رای شماره 139360302015002505 مورخ 93/03/31  غالمرضا مرادی ریزی 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 19/05 سهم مشاع  فرزند علی نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شریفی  محمد   93/03/31 مورخ   139360302015002507 شماره  رای   -  47
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  2/66 سهم مشاع  به  نسبت  کریم  فرزند 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  شریفی  علی    93/03/31 مورخ   139360302015002512 شماره  رای   -  48
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   1910 از  مشاع  سهم   18/20 به  نسبت  مهدیقلی 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز شـنبـه  مورخ 93/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یکشنبه مورخ 93/05/05

اکبر پور مقدم - رئیس ثبت لنجان

مفاد آرا
23974 آگهي  اصالحی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی   برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره 139360302013000425 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
توازیاني  رضا  احمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند مصطفي قلي بشماره شناسنامه 75 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 99.20 مترمربع پالک 2408 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي 

فضل اله خودسیانی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139360302013000438 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسحق گوگوناني فرزند 
سلیمان بشماره شناسنامه 64 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان  به مساحت 
138.70 مترمربع پالک 2277 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 589 
فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

حیاتقلی میر معنائی آخوره علیایی محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139360302013000456 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
احمدي  مصطفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
از فریدونشهر در ششدانگ   بنکمري فرزند محمد قاسم بشماره شناسنامه 4 صادره 
یک درب باغ به حق الشرب طبق عرف محل  به مساحت 60/ 50290مترمربع پالک 13 
فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 3 اصلي واقع در روستای 
مازه ابول  فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي شهریار کیماسی بنکمری محرز 

گردیده است.
4- برابر راي شماره 139360302013000457 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا جدید االسالمي 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 271 صادره از فریدونشهردر  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 117 مترمربع پالک 2402 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي علیمیرزا خودسیانی  محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره 139360302013000458 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم جدیدي نژاد فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 28 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 117 مترمربع پالک 2402 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک 

رسمي آقاي علیمیرزا خودسیانی  محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139360302013000459 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین علي ملیانیان فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 67 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
225 مترمربع پالک 2403 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان درویش رحیمی و 

محمد میکالنی محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139360302013000460 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  عشوري  زهرا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محسن بشماره شناسنامه 1120212588 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و 
فوقانی مسکونی به مساحت 72 مترمربع پالک 414 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
آباد فریدونشهر خریداري مع  از 231 اصلي واقع در وحدت  از پالک 12 فرعي  شده 

الواسطه از مالک رسمي آقاي  اسماعیل خلیقی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139360302013000461 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  ملیانیان  سعید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به  باب ساختمان  در یک  فریدونشهر  از  محمد علي بشماره شناسنامه 4593 صادره 
از  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  مساحت 298.60 مترمربع پالک 2405 فرعي 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي غالمرضا رحیمی محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139360302013000462 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا زماني نجف 
آبادي فرزند مهدي قلي بشماره شناسنامه 1670 صادره از فریدن در یک باب خانه به 
مساحت 160 مترمربع پالک 2404 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي آقایان 

درویش رحیمی و رضا میکالنی محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139360302013000463 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي عشوري فرزند محمد 
علي بشماره شناسنامه 28 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 527.80 
مترمربع پالک 407 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 
اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي محمد 

علی عشوری محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139360302013000484 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا علي نقدي فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 49.50 
مترمربع پالک 198 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
الواسطه از  انبار) محله خمسلو( خریداري مع  اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف 

مالک رسمي آقاي تیمور یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139360302013000485 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه میکائیلیان فرزند 
عیدي محمد بشماره شناسنامه 118 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
215.90 مترمربع پالک 2406 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی اکبر 

اصالنی محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره 139360302013000486 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سمیه یبلوئي فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  89 صادره  شناسنامه  بشماره  جهانگیر 
133/30 مترمربع پالک 76 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 223 اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف انبار) محله سنگباران( خریداري از مالک 

رسمي آقاي علیرضا یبلوئی محرز گردیده است.
14-برابر راي شماره 139360302013000487 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا بهرامي فرزند 

مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  50 صادره  شناسنامه  بشماره  ذولفعلي 
92/80 مترمربع پالک 75 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 
223 اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف انبار )محله سنگباران( خریداري از مالک 

رسمي آقاي ذولفعلی بهرامی محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139360302013000529 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي یبلوئي فرزند ولي اله 
بشماره شناسنامه 1499 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 403/90  
مترمربع پالک 202 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
الواسطه از  انبار )محله خمسلو (خریداري مع  اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف 

مالک رسمي آقایان تیمور و ولی اله یبلوئی محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره 139360302013000530 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل دهقاني فرزند 
مالک بشماره شناسنامه 33 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 170/90 
مترمربع پالک 77 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 
اصلي واقع در فریدونشهر شهر برف انبار )محله سنگباران( خریداري از مالک رسمي 

آقاي مالک دهقانی محرز گردیده است.
17- برابر راي شماره 139360302013000531 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
شاهوردیان  ملیکست  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
دانگ  سه  در  فریدونشهر  از  صادره   34 شناسنامه  بشماره  اوانوس  فرزند  خویگاني 
از  فرعي   449 پالک  مترمربع   191.60 مساحت  به  خانه  باب  یک  از ششدانگ   مشاع 
218 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 73 فرعي از 218 اصلي واقع در فریدونشهر 
اوانوس شاهوردیان محرز گردیده  آقاي  از مالک رسمي  روستای خویگان خریداري 

است.
18-برابر راي شماره 139360302013000532 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یروس شاهوردیان فرزند 
اوانس بشماره شناسنامه 59 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 191.60 مترمربع پالک 449 فرعي از 218 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 73 فرعي از 218 اصلي واقع در فریدونشهر روستای خویگان خریداري 

از مالک رسمي آقاي آوانس شاهوردیان محرز گردیده است.
19-برابر راي شماره 139360302013000533 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي محمد رحیمي فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 6877 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
84.90 مترمربع پالک 2280 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 382 
از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   237 از  فرعي   1431 و   384 و 
مالک رسمي آقایان حبیب اله باتوانی و عبدالکریم باتوانی و خانم کلثوم باتوانی محرز 

گردیده است.
20-برابر راي شماره 139360302013000535 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
الدین  بهاء  چراغ  خانم شب  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند سعید بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهرنگ در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 197.90 مترمربع پالک 2398 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه 

از مالک رسمي آقاي محمد قلی موحدی محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره 139360302013000536 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مراد جعفري فرزند امیر 
بشماره شناسنامه 565 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 197.90 مترمربع پالک 2398 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر یوسف آباد خریداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقاي محمد قلی موحدی محرز گردیده است.
22- برابر راي شماره 139360302013000528 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم اکبري فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 72 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 300.80 
مترمربع پالک 415 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 
از مالک رسمي آقاي  الواسطه  آباد فریدونشهر خریداري مع  اصلي واقع در وحدت 

نصرت اله نصیری محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :93/04/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/5  
محسن مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

ابالغ رای  
24062 شماره دادنامه: 9309970350600457 شماره پرونده: 9209980350601131 
فرزانه  خانم  وکالت  با  هنری فرد  علی  آقای  خواهان:   921269 شعبه:  بایگانی  شماره 
طباطبایی فخار به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش طبقه 
چهارم-واحد402 خواندگان: 1- آقای محمد مهدی وکیلی به نشانی مجهول المکان 2- 
همکف  کارگر-پ297-ط  از چهارراه  فاطمی-بعد  تهران-خ  نشانی  به  کرد  مجید  آقای 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه ختم 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی آقای علی هنری فرد فرزند مجتبی با وکالت خانم طباطبایی فخار به 
طرفیت آقایان 1- مجید کرد فرزند محرم 2- محمدمهدی دلیکی فرزند علی به خواسته 
مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 269163 مورخ 92/8/20 
عهده بانک ایران زمین شعبه نارمک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن 
دعوی داشته باشد اقامه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت 
تشخیص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 130/000/000 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/605/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهینامه عدم پرداخت تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
است و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 

خواهد بود. م الف:7745 محمدی رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

24063 خانم بهجت رمضانپور فرزند حاجی به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت نیم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ مزرعه وامساره 126 اصلی و نیم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه 
سینا 127 اصلی واقعات در دهستان علیای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 160و527 دفتر 158 و دفتر 144 امالک به نام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده 
به علت دزدی مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:163 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 



اخبار کوتاهیادداشت

 کشتی اصفهان جان دوباره ای
  گرفته است 

فره��اد رحیمی دبیر هیات کش��تی 
اس��تان اصفهان با بی��ان این مطلب 
گفت:مسابقات کشتی پیشکسوتان 
اس��تان اصفهان با هدف شناس��ایی 
نفرات برتر برای اعزام به مس��ابقات 
کشوری در »خانه کش��تی تجدد« 
برگزار ش��د و نجف آباد توانست در 
دو بخش آزاد و فرنگی رتب��ه اول را به دس��ت آورد.وی ادامه داد:این 
مسابقات در هفت وزن و هفت رده سنی ، با حضور 200 شرکت کننده 
و به میزبانی خانه کش��تی تجدد و هیات کشتی اس��تان برگزار شد و 
خوش��بختانه مورد اس��تقبال نیز قرار گرفت . وی با بیان اینکه برای 
این دوره از مس��ابقات بهترین داوران ممتاز ملی و بین المللی حضور 
داشتند،افزود:امس��ال این مس��ابقات نسبت به س��ال قبل از سطح 
باالتری برخ��وردار بود و تع��داد نفرات ش��رکت کننده نیز 50 درصد 
افزایش داشت به نحوی که سالن خانه کشتی تجدد کامال پر شده بود 
و می شد انگیزه به وجود آمده در بین کشتی گیران استان را به خوبی 
دید و احس��اس کرد.وی ابراز امیدواری کرد که خانه کشتی تجدد باز 
هم بتواند میزبان چنین مسابقاتی باشد و با اتمام طرح استعدادیابی 
 و آموزش��ی که آغاز کرده ، ش��اهدپویایی هرچه بیشتر ورزش کشتی 

در سطح این استان باشیم.

 معرفی استعداد وزنه برداری 
از دل مسابقات موالی عرشیان 

 دبیر هیأت وزنه برداری استان اصفهان 
گفت: اکثر وزنه برداران جوانی که در 
اصفهان در حال فعالیت هستند از دل 
مس��ابقات موالی عرش��یان معرفی 
ش��ده اند.مرتضی زغالیان پ��ور در 
خصوص مس��ابقات وزنه برداری جام 
موالی عرش��یان اظهار داش��ت: این 
رقابت ها با حضور حدود ۴0 ورزشکار در دو بخش نونهاالن و نوجوانان 
برگزار می شود. بیش��تر این وزنه برداران از اصفهان هستند و از چند 
شهرستان  استان نیز برای این مسابقات دعوت کردیم. وی ادامه داد: 
شهرداری اصفهان برای برگزاری این مسابقات فراخوان داد که با توجه 
به استقبال خانواده ها از مسابقات سال گذش��ته، امسال نیز موفق به 
برگزاری این رقابت ها ش��دیم و امیدوارم بتوانیم س��ال به س��ال این 

مسابقات را با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار کنیم. 
زغالیان پور در خصوص استعدادیابی از مسابقات موالی عرشیان اضافه 
کرد: اکثر وزنه بردارانی که در اصفهان در حال فعالیت هس��تند از دل 
همین مسابقات موالی عرشیان معرفی شده اند. به منظور کشف این 

استعدادها با آموزش و پرورش هم همکاری هایی داریم. 

حضور ۳ هزار نفري بسیجیان 
ورزشكاردر جام رمضان

سه هزار ورزشکار بس��یجي در قالب 
۳00 تیم مسابقات ورزشي بسیج ویژه 
ماه مبارك رمضان را برگزار مي کنند.

به نق��ل از رواب��ط عمومي باش��گاه 
مقاوم��ت، مس��ابقات ورزش��ي جام 
رمضان استان اصفهان ویژه تیم هاي 
ورزشي بس��یج با حضور بیش از سه 
هزار ورزشکار در قالب ۳00 تیم از پایگاههاي مقاومت بسیج در حال 
برگزاري است. این مس��ابقات در رشته هاي فوتسال، والیبال و تنیس 
روي میز برگزار مي ش��ود که حضور پرش��ور ورزش��کاران و تیم ها به 

مسابقات امسال رونق بخشیده است. 

 راه یابی 5 شناگر باشگاه مقاومت 
به تیم استان 

مسابقات ش��نای انتخابی تیم استان 
اصفه��ان در رده های س��نی زیر 10 
سال،11 و 12 سال و همچنین 1۳ و 
1۴ سال در اس��تخر انقالب با حضور 
120 ش��ناگر برگزار ش��د.به گزارش 
پای��گاه خب��ری ورزش و جوان��ان 
اصفهان،در این مسابقات و با توجه به 
حضور شناگران و قهرمانان استان اصفهان تیم شنای باشگاه مقاومت 
با 18 شناگر در چهار ماده کرال سینه،کرال پشت،قورباغه و پروانه،به 
انتخاب کمیته فنی مسابقات توانست پنج سهمیه از سهمیه های حضور 
در تمرینات تیم استان را کسب کند که اسامی شناگران منتخب به این 
شرح اس��ت: محمدحس��ین امینی و یوس��ف تیغ ران در رده زیر 10 
سال،پویا آقایی و سید وحید درخشنده در رده 11و12 سال،مهرشاد 

افقری در رده 1۳ و1۴ سال

رضایت از مراحل ریكاوری نیمار 
باشگاه فوتبال بارسلونا اعالم کرده نیمار 
مراحل ریکاوری اش را به خوبی پشت 
سر می گذارد و آن ها امیدوارند او را تا 
قبل از شروع فصل جدید، به آمادگی 
کامل برسانند.ستاره جوان تیم ملی 
برزیل در دی��دار یک چه��ارم نهایی 
کشورش با کلمبیا، در برخورد با خوان 
 زونیگا مصدوم ش��د و ادامه جام جهان��ی را از دس��ت داد. از آن پس 
گمانه زنی های مختلفی در مورد می��زان مصدومیت مهاجم بلوگرانا 
شنیده ش��ده و اکنون از نیوکمپ خبر رسیده او احتماال تا قبل از آغاز 
فصل جدید اللیگا یعنی 2۳ آگوست )یک شهریور(، از بند مصدومیت 
رهایی خواهد یافت. بارس��لونا که تیم پزشکی اختصاصی اش را برای 
معاینه نیمار به برزیل فرستاده بود، از فدراس��یون فوتبال این کشور 
درخواست کرده مراحل درمانی بعدی زیر نظر این باشگاه اسپانیایی، 
طی شود. بیانیه ای که روی وب سایت رسمی بارسا قرار گرفته، به این 
شرح است:»تیم پزشکی باش��گاه تش��خیص صورت گرفته از سوی 
فدراسیون فوتبال برزیل در مورد ناحیه مصدومیت نیمار را تایید کرده 
است. برزیل و بارسلونا هم در مورد نوع شیوه های درمانی که این بازیکن 
باید طی کند، توافق کرده اند. نیمار به خوبی در حال ریکاوری است و او 
از 5 آگوست )1۴ مرداد(، در بارسلونا به ریکاوری اش ادامه خواهد داد.«

6
آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در سميرم 

فلسفي رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم با اعالم این خبر افزود: این مسابقات به طور 
هم زمان در سالن های 17 شهریور و عدالت شهر سمیرم و همچنین والیت شهر کمه و شهداء 

وردشت آغاز شده است و ساعت برگزاری 21 الي 2۴ هرشب و تا پایان ماه رمضان خواهد بود.

فینال جام جهانی 201۴ برزیل بین آرژانتین و آلمان در حقیقت 
تکرار فینال 1۹۹0 ایتالیاست که در آن دیدار آلمان پیروز شد و 

به مقام قهرمانی رسید.
 پیروزی آرژانتین مقابل هلند در نیمه نهایی جام جهانی 201۴ 
برزیل و راه یابی آلبی سلس��ته به فینال جام بیستم موجب شد 
تا فینال جام جهانی 1۹۹0 ایتالیا بار دیگر تکرار ش��ود. حاال 

باید دید این دیدار فرصتی ب��رای انتقام گرفتن آرژانتین 
اس��ت یا ژرمن ها تراژدی دیگری برای نماینده قدرتمند 
آمریکای جنوبی رقم خواه��د زد؟آخرین فینالی که آلبی  

سلسته در جام جهانی تجربه کرده، فینال سال 1۹۹0 بوده 
است. آرژانتینی که چهار سال قبل در مکزیک جام قهرمانی 

را باالی سر برده بود و می خواست در ایتالیا هم قهرمان شود تا 
برای دومین بار پیاپی به این عنوان برسد، این  بار حریف آلمانی 
بود که با هدایت فرانتس بکن باوئر و ب��ا بازیکنان تاثیرگذاری 
مانند ماتئوس، برمه، مولر و ... قدرت مند ظاهر شد و در نهایت 

هم ماردونا و یارانش را شکست داد.
حاال و با گذش��ت 2۴ س��ال از فینالی که 8 جوالی 1۹۹0 در 
ورزش��گاه المپیک رم برگزار ش��د، آلمان و آرژانتین این بار در 
ورزش��گاه ماراکانا رو در روی هم قرار خواهند گرفت. این بار نه 
خبری از بکن باوئر و ماتئوس است و نه مارادونایی که در پایان 
آن دیدار اشک هایش تاریخی شد. حاال ژرمن ها با فوتبالی شناور 
و جذاب و مهره هایی تاثیرگذار به مصاف آرژانتینی می روند که 
با تکیه بر فوق ستاره ای به نام مسی و فوتبالی محتاطانه به فینال 
رسیده است.  آلمان در فینال 1۹۹0 با شکست آرژانتین برای بار 
سوم قهرمان جهان شد تا فرانتس بکن باوئر دومین نفری باشد 

فوتبال هم به عن��وان مربی و هم به که در تاریخ 
عنوان بازیکن افتخار قهرمانی 

جام جهانی فوتبال را به یدك می کشد. پیش از »قیصر« فوتبال 
آلمان ماریو زاگالو برزیلی این افتخار را کسب کرده بود.

حاال 2۴ سال بعد از فینال 1۹۹0 دوباره آرژانتین و آلمان این  بار 
یک فینال جهانی در قلب کشور فوتبال )برزیل( و در 

دیگر به 
هم رسیدند تا مسی و یارانش 

فرص��ت این را داش��ته باش��ند 
افسانه ای و عاشقان فوتبال آرژانتین انتقام مارادونای 

را از ژرمن ها بگیرن��د و البته یواخیم لو و ش��اگردانش هم بعد 
از ناکامی ژرمن ها در فینال جام جهان��ی 2002 کره جنوبی و 
ژاپن می توانند بار دیگر تاریخ ساز ش��وند و ستاره چهارم را هم 
با رقم زدن تراژدی دیگری برای آلبی سلسته روی پیراهن شان 

بنشانند، این بار در آمریکای جنوبی. 
فینال جام بیستم روز 1۳ جوالی )یک شنبه 22 تیر( یعنی 2۴ 

س��ال پنج روز بعد از فینال 8 جوالی )17 تیر 
1۳6۹( 1۹۹0 در ورزش��گاه ماراکانا شهر 
ریودوژانیرو برزیل بین تیم های ملی 

آلمان و آرژانتین برگزار می شود.
روبن: شک نكنید آلمان 

برنده بازی با آرژانتین است
س��تاره تیم ملی هلند پس از 
باخت از آرژانتین گفت: آلمان 
برنده بازی با آرژانتین خواهد بود 

و قهرمان می شود.
روبن که در تیم باشگاهی بایرن مونیخ بازی 

می کند، اظهار داشت: ش��ک نداشته باشید، آلمان 
قهرمان جهان خواهد ش��د. این مس��اله مثل روز برایم روشن 

اس��ت. بعد از تجربه بازی مقاب��ل آرژانتینی ها 

می گویم، این حریف آمریکای جنوبی شانس��ی برابر ژرمن ها 
نخواهد داشت. پس آلمان را برنده بازی نهایی و قهرمان جهان 
بدانید.دیگو مارادونا می گوید شکست آلمان برای آرژانتین غیر 
ممکن نیست. اسطوره فوتبال آرژانتین پس از پیروزی این تیم 
برابر هلند و صعود به فینال جام جهانی اظهار کرد: امروز نمایش 
خوبی از ش��اگردان س��ابیا دیدیم. بازی مقابل هلند قفل شده 
بود و امروز نقش بازیکنی مثل ماس��کرانو بیشتر مشخص شد. 
آرژانتین انگار یک ماسکرانو داش��ت و 10 بازیکن دیگر. او 
که طبق معمول روزهای گذشته با تلویزیون ونزوئالیی 
تله س��ور صحبت می کرد درباره ی دیدار با آلمان 
گفت: بدون ش��ک آن ها تیمی قوی هستند و 
ش��اید بهتر از آرژانتین باشند. اما آن ها زیاد از 
حد بزرگ شده اند. اعتماد به نفس زیاد آن ها 
می تواند کار دستشان دهد. شکست آلمان غیر 
ممکن نیس��ت.او در پایان ابراز امی��دواری کرد که 
آرژانتین بعد از 28 سال بتواند قهرمانی جام جهانی 
را به دس��ت بیاورد.مارادونا با اشاره به اینکه پیروزی 
7 بر یک آلمان ها مقاب��ل برزیل باور کردنی نبود، نیز 
گفت: برزیلی ها در این دیدار بچ��ه گانه بازی کردند.وی 
تصریح کرد: با این بازی بچه گانه، ممکن نبود برزیل میزبان جام 
جهانی بتواند آلمان را شکست دهد.اسطوره فوتبال آرژانتین در 
عین حال تصریح کرد: آلمان با این بازی، آرژانتین را تهدید کرد. 
بنابراین آرژانتین ، کار آسانی نخواهد داشت.وی ابراز امیدواری 
کرد، تیم ملی فوتبال آرژانتین همانند جام جهانی 1۹86 که خود 
کاپیتان آرژانتین بوده است، بتواند با شکست آلمان ها بار دیگر 

قهرمان جهان شود.
دو تیم آلم��ان و آرژانتی��ن درفینال جام 
بیس��تم  ۳0دقیق��ه بام��داد ف��ردا 
یک ش��نبه 22 تی��ر در ورزش��گاه 
ماراکانا شهر ریودوژانیرو برزیل برای 
 نب��رد قهرمانی به مص��اف هم

 می روند.

مارادونا :پیروزی آرژانتین غیر ممكن نیست

روبن: شک نكنید آلمان برنده است

فينال ماراکانا؛ تکرار تاریخ بعد از ۲۴ سال و ۵ روز
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خوش یمنی آدیداس 
در جام جهانی 2014 

 فیفا فوتبال نیجریه
 را تعلیق کرد

هر دو تیمی که پ��ا به فینال ج��ام جهانی گذاش��تند از برن��د آدیداس 
استفاده می کنند.در سال هاي اخیر نقش برندها در جذابیت رشته هاي 
 ورزشي به ویژه فوتبال بسیار پررنگ شده است. بدون شک مطرح ترین 
آن ها دو برند آدیداس و نایکي اس��ت که سال هاست رقابت تنگاتنگي با 
هم دارند. کمپاني آدیداس که با تولید توپ هاي لیگ قهرمانان اروپا و جام 
 جهاني هر ساله پول خوبي به جیب مي زند، این بار هم گوي سبقت را از

 رقیبانش ربود چ��را که آلم��ان و آرژانتین از برند آدی��داس براي تولید 
پیراهن خود اس��تفاده مي کنند و حاال فینالیست ش��دن این دو تیم در 
جام جهاني 201۴ از نظر تبلیغاتي سود فراواني براي این کمپاني آلماني 

خواهد داشت. 
جال��ب اینجاس��ت ک��ه دو تی��م برزی��ل و هلند هم ک��ه در ب��ازي رده 
 بن��دي رو در روي هم ق��رار خواهند گرفت ب��ا کمپاني نایک��ي قرارداد

 دارند.

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( فوتبال نیجریه را به دلیل دخالت دولت 
در امور فوتبال این کشور تعلیق کرد.

کمیته اضطراری فیفا تصمیم گرفت فدراسیون فوتبال نیجریه را به دلیل 
دخالت دولت در امور این کش��ور بر طبق ماده 1۳ و 17 اساسنامه فیفا که 
اعضای فیفا را ملزم می کند تا امور فوتبال ش��ان را خ��ارج از دخالت دولت 

مدیریت کند به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه��ی در نیجریه هفته گذش��ته معاونان کمیته اجرایی فدراس��یون 
فوتبال این کش��ور را از کار برکنار کرد و دانال گوگ��و وزیر ورزش نیجریه 
فرد دیگری را در این پست قرار داد به همین دلیل فدراسیون فوتبال این 
کش��ور را تحریم کرد. فیفا در گذشته کش��ورهای دیگری را نیز به همین 
دلیل تعلیق کرده بود که یکی از این کش��ورها فدراس��یون فوتبال ایران 
 بود که پس از جام جهان��ی 2006 به دلیل دخالت دول��ت در امور فوتبال

 تعلیق شد.

فروش بلیط قاچاق درجام جهانی
پلیس   برزیل پیش از این از انهدام یک شبکه بین المللي فروش 
غیرقانوني بلیت هاي جام جهاني فوتبال خبر داده و اعالم کرده 
بود درباره احتمال همدستي مسووالن فدراسیون هاي فوتبال 

برزیل، آرژانتین و اسپانیا با اعضاي این شبکه تحقیق مي کند.

واکنش مربی آلمان به صعود آرژانتین
یواخیم ل��وو، مرب��ی ژرمن ه��ا در مورد ق��وای تهاجم��ی آرژانتی��ن اظهار 
داش��ت:» از نظر هجومی بازیکنان ب��ی نظیری مثل مس��ی و هیگواین را در 
 اختیار دارن��د. باید خودمان را ب��ه خوبی برای بازی در ش��هر ری��و دوژانیرو

 آماده کنیم.«

مسی معروف ترین چهره جام بیستم
در بین تیم هایی که در جام جهانی 201۴ حضور داشتند، نیمار، 
رونالدو و مسی از معروف ترین و مش��هورترین چهره ها بودند، اما 
نیمار با برانکارد جام جهانی را ترك کرد و رونالدو نیز بدون درخشش 

با تیمش حذف شد و تنها مسی است که در جام حضور دارد.

تولید صداهای ناهنجار در مسابقات

صنعتی که منجر به ناشنوایی می شود گسترش این باور غلط که تولید صداهای ناهنجار 
در طرفداری از ی��ک تیم ورزش��ی منجر به 

تضعیف روحی��ه حریف و ب��رد تیم مورد 
نظر می شود، بازار بوق های مسابقات 

را پر رونق کرده ، به گونه ای که اکنون 
به صنعتی در دنیای ورزش تبدیل 
شده است.از زمان های دور تاکنون، 

هواداران یک تیم برای تضعیف روحیه 
طرف مقابل و تش��ویق تیم مورد عالق��ه خود بنا 

به فرهنگ منطقه ب��ه نحوی جلب توجه م��ی کردند. در تمام 
کشورها افرادی وجود داش��تند که رهبری هواداران تیم را به 
عهده می گرفتند تا جو اس��تادیوم را به نفع خ��ود تحت تاثیر 

قرار دهند. 
 ای��ن موض��وع ت��ا ان��دازه ای پیش��رفت ک��رد ک��ه تولی��د

 بوق ه��ای ناهنجار به یک صنعت تبدیل ش��د و س��ایت های 
 تجاری چ��ون آمازون ش��روع به ف��روش و حراج ای��ن ادوات

 کردند. 
بوق های استفاده شده در مس��ابقات ورزشی اشکال و نام های 
متفاوتی دارند ولی یکی از مشهورترین انواع آن که توانست در 
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی آوازه ای برای خود دست و 
پا کند، ووزال )vuvuzela( یا lepatata Mambu نام دارد 
که پالستیکی اس��ت و از یک لوله 65 س��انتی متری تشکیل 

شده است.
 برخی از ان��واع این ب��وق ه��ا دارای دو لوله مجزا هس��تند و 
صداهایی ب��ا فرکانس ه��ای مختلف تولید می کنند. ش��دت 
امواج صوت��ی خروجی از این تجهیزات با توجه به ش��کل آن و 

ش��دت هوای دمیده ش��ده در آن متفاوت است. 
ب��وق ووزال با اله��ام از بوق kudu س��اخته 
 شده اس��ت که به نوعی، نماد فرهنگ و 
سنت های آفریقای جنوبی است. 
حداقل صدای تولید ش��ده 
از ای��ن ب��وق حدود 

بل اس��ت که 120 دسی 
در مواجه��ه با گوش 

بدون محافظ، ب��ه طور یقین 
منج��ر به اخت��الل ش��نوایی یا حتی 

ناشنوایی کامل می شود. 
بوق های پالستیکی از سال 1۹60 در برزیل و کشورهای 

آمریکای التین در مس��ابقات ورزش��ی بخصوص فوتبال مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت. ب��وق ه��ای پالس��تیکی از اوایل دهه 
60میالدی به صورت تجاری وارد بازار آمریکا ش��د. مدل های 
آلمینیومی این بوق ها سال ها بعد با کیفیت و صدای بیشتر وارد 
بازار شد و بسیاری از آنان در کلیسا مورد استفاده قرار گرفت. 

بوق های مس��ابقات با تولید صدای ناهنجار باعث آس��یب به 
سیستم ش��نوایی و پرده گوش می ش��وند. عالوه بر مشکالت 
ش��نوایی، این تجهیزات یک��ی از مهم ترین عوامل گس��ترش 

میکروب و باکتری در فضا هستند.
 همراه با دمیدن در بوق، ذرات بزاق دهان به داخل بوق پرتاب 

می شوند و ویروس های موجود در آن حدود چهار ساعت زنده 
می مانند. این ذرات به راحتی در هوای آزاد پراکنده می شوند و 
باعث انتقال بیماری های مختلف می شوند. تماس دهان چند 

نفر به بوق نیز یکی از راه های شیوع بیماری است. 
چرا اس�تفاده از بوق در جام جهان�ی 2014 برزیل 

ممنوع شد 
در جام جهانی 2010 آفریقا، اکثر تماشاگران آفریقایی 

برای تشویق تیم خود از ووزال استفاده کردند. صدای 
ناهنجار تولید شده از این بوق ها به اندازه ای بود 

که با اعتراض تیم ه��ای خارجی و داوران 
مواج��ه ش��د و از تماش��اچیان 

ی��ی  یقا فر آ
خواس��ته شد که 
دیگر از این بوق ها 

در مس��ابقات 
ده  س��تفا ا

نکنند. 

کارشناس��ان فیفا و نیروهای امنیت جام جهانی برزیل قبل از 
شروع مسابقات استفاده از هر گونه بوق را در مسابقات ممنوع 
کردند. برخی از دالیل ممنوعیت این ابزار در مسابقات به قرار 

زیر است : 
- صدا ناهنجار در اس��تادیوم تمرکز داوران و فوتبالیست ها را 

از بین می برد. 
- صدای ناش��ی از ب��وق مانع از ش��نیدن ص��دای بلندگوهای 
 موجود در اس��تادیوم و ش��نیدن اخطار ها و صدای گزارشگر

 می شود. 
- طرفداران تیم مقاب��ل را تحریک می کند و 

احتمال درگیری افزایش می یابد. 
- آلودگی صوت��ی، بیماری های 

قلبی را افزایش می دهد. 
- از بوق های پالس��تیکی به 
عنوان سالح سرد استفاده 

می شود. 
- باعث گسترش ویروس و 

میکروب می شود. 
ب��رای حف��ظ آرام��ش 
بازیکن��ان و تماش��اچیان، 
فیفا اس��تفاده از بوق را در 
جام جهان��ی 201۴ 

قدغن کرد. 

نگاهی به تیم های تحقیر شده 
جام جهانی

برزیل در بازی نیمه نهایی مقابل آلمان در مقابل دیدگان 
هواداران خود با هفت گل تحقیر شد.

این اولین بار نیست که تیمی در جام جهانی تحقیر می شود 
و احتماالً آخرین بار نیز نخواهد بود. باخت سنگین برزیل با 
نتیجه 7 بر یک مقابل آلمان بهانه ای شد تا به چند پیروزی 
قاطع و یا شکست حقارت بار در ادوار جام جهانی بپردازیم.

1- مجارستان 8-۳ آلمان غربی )جام جهانی 1۹5۴( در 
بازی بین دو تیم مجارس��تان و آلمان، ساندور کوچیس 
چهار گل را به ثمر رساند و در پایان جام نیز با 11گل آقای 
گل شد. دو گل توسط ناندور به ثمر رسید و تک گل فرانس 
پوشکاش و ژوزف توث باعث شد یک نتیجه به یاد ماندنی 

در تاریخ جام جهانی ثبت شود.
2- آلمان غربی 6-1 اتریش )جام جهانی 1۹5۴( پس از 
تحقیر در برابر مجارس��تان، آلمان ها قدرت خود را برابر 

اتریش به نمایش گذاشتند.
آلمان ها در این بازی با گل های هانس شافر، دو گل اتمار 
والتر و دو پنالتی فریتز و تک گل مکس مارلوك موفق به 

شکست اتریش شدند.
۳- یوگس��الوی ۹-0 زئیر)جام جهانی 1۹7۴( سرمربی 
زئیر در آن سال ها مابوتوس سکو بود. آن ها در بازی اول 
خود با دو گل مغلوب اسکاتلند ش��دند اما در بازی بعدی 
خود عملکردی فاجعه بار داش��تند. در کمتر از 20 دقیقه 

سه گل دریافت کردند. 
۴- آرژانتین 6-0 پرو)جام جهان��ی 1۹78( در این بازی 
هر چند آرژانتین پرو را مقتدرانه شکست داد و به عنوان 
میزبان به فینال جام جهانی راه یافت اما در این قضیه نقاط 

تاریکی نهفته است. 
در آن زم��ان پ��رو قهرمان کوپ��ا آمریکا ب��ود و آرژانتین 
برای رس��یدن به فینال ج��ام جهانی نیاز ب��ه پیروزی ۴ 
بر صفر داش��ت چراکه در آن زمان تیم ه��ا پس از مرحله 
گروهی، به گروه های دیگری صعود می کردند که دو تیم 
 اول گروه به فین��ال و دو تیم دوم گروه ب��ه رده بندی راه

 پیدا می کردند.
5- آلم��ان 8-0 عربس��تان صعودی)ج��ام جهان��ی 
2002( آلم��ان در براب��ر تی��م ضعی��ف عربس��تان، 
 موفق ش��د به بهترین برد تاری��خ خود دس��ت یابد. این

 شکست، 
سنگین ترین شکست تیم پس از جام جهانی 1۹82 بود و 
البته بزرگترین شکست بدون گل زده پس از جام جهانی 
1۹7۴ بود. هدایت عربستان در آن سال ها بر عهده ناصر 

ال جوهر بود.                     
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ابالغ رای 
24065 شماره دادنامه: 9209970352502054 شماره پرونده: 9209980352500304 
به نشانی اصفهان-کوی  باقرنیا  راحله  بایگانی شعبه: 920320 خواهان: خانم  شماره 
امام جعفرصادق-بن بوستان 6 غربی-پ114 خوانده: آقای مرتضی علیپور به نشانی 
با  دادگاه  گردشکار:  زوجه  درخواست  به  طالق  حکم  صدور  خواسته:  مجهول المکان 
به  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم راحله باقرنیا فرزند 
لطف ا... به طرفیت آقای مرتضی علی پور عمروآبادی فرزند اسدا... به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق به لحاظ سوء رفتار و معاشرت 
و تخلف زوج از شروط ضمن عقد به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده 
احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین به موجب سند ازدواج شماره 8608 دفتر ثبت ازدواج 
از سوی  تعرفه  گواهان  به صحت  مقرون  اظهارات  به  توجه  با  و  شماره 40 اصفهان 
خواهان و گزارش مامور کالنتری که به منزل پدری زوج مراجعه نموده و به لحاظ عدم 
آلمان  اند زوج در  از همسایگان تحقیق نموده که عنوان نموده  حضور ساکنین منزل 
سکونت دارد و با توجه به سایر شواهد و قرائن موجود احراز می گردد که زوج مدت دو 
سال و نیم است که زندگی مشترک و زوجه را رها کرده و در کشور آلمان اقامت دارد 
و حقوقات مالی و غیرمالی زوجه را در این مدت ایفا نکرده است که با این وصف تخلف 
زوج از بندهای 1و8 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج و تحقق شرط مزبور به 
ازدواج  در سند  تفویضی  از وکالت  استفاده زوجه  است و موجبات  نفع زوجه محرز 
فراهم می باشد از طرفی مساعی دادگاه و داوران طرفین جهت ایجاد سازش و اصالح 
ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با بذل پنجاه قطعه سکه بهارآزادی از مهریه خود در 
قبال طالق و قبول بذل به وکالت از سوی زوج اصرار بر طالق دارد لذا دادگاه خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 1119و1146 قانون مدنی و مواد 27و28و34 
امکان سازش زوجین فوق  از خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم  قانون حمایت 
الذکر را صادر می نماید و به زوجه اجازه می دهد ظرف 3 ماه از تاریخ ابالغ قطعی 
با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق به وکالت از سوی زوج و با داشتن حق 
توکیل به غیر نسبت به اجرای صیغه طالق از نوع خلع و امضای دفاتر مربوط به ثبت 
آن اقدام نماید زوجین فرزند مشترک ندارند وزوجه نیز حسب اقرار خود باردار نمی 
باشد اما هنگام اجرای صیغه طالق ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم 
وجود جنین از سوی زوجه به سر دفتر طالق الزامی است رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم 
الف:7741  م  است.  کشور  دیوانعالی  در  فرجامخواهی  و  اصفهان  استان  نظر   تجدید 

موسوی رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

  24066 شماره دادنامه: 9209970352701546 شماره پرونده: 9109980362200441 
شماره بایگانی شعبه: 911328 شاکی: آقای احمد ابراهیم وند به نشانی فوالدشهر-محله 
نشانی  به  کامران ساالری  آقای   -1 متهمین:  A4-ک شهید طهماسبی-فرعی8-پ583 
مجهول المکان 2- خانم فرحناز شریفی به نشانی اصفهان-بهارستان-خ فرشته-مجتمع 
با  دادگاه  گردشکار:  غیرعمدی  بدنی  ایراد صدمه  اتهام:  A8-ط3-پ13  مدرس-بلوک 
به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
آقای  شکایت  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح 
احمد ابراهیم وند فرزند طاهر علیه آقا و خانم 1- کامران ساالری فرزند قوس الدین و 
2- فرحناز شریفی فرزند عزیزا... متهم ردیف اول دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
امر رانندگی به میزان پنجاه درصد تقصیر و بدون گواهینامه  اثر بی احتیاطی در  بر 
مخصوص رانندگی و دومی دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی 
در امر رانندگی به میزان پنجاه درصد تقصیر دادگاه با توجه و بررسی مجموعه اوراق 
پرونده تحقیقات انجام شد شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی نظریه هیئت سه نفره 
کارشناسان مدیریت راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان و اقرار صریح و مقرون 
به واقع متهمان در پرونده و مفادکیفرخواست صادره پیوستی و عدم حضور متهمان 
را  انتسابی  اتهام  در مجموع  از خویش  موثر  دفاع  نهایت عدم  در  و  دادگاه  در جلسه 
قانون  از   488-462-559-449-2-710-709 مواد  به  مستندا  دانسته  محرز  و  ثابت 
مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 2-717-718 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
متهمان  از  یک  از درآمدهای دولت هر  برخی  قانون وصول  ماده سه  بندهای 2-1  و 
موصوف الذکر را به پرداخت پنجاه درصد از دیات ذیل الذکر در حق شاکی محکوم 
می نماید هر یک از متهمان را جهت دو حارصه پشت دست راست و یک حارصه پشت 
دست راست جمعا به پرداخت یک و نیم صدم دیه کامله و جهت تورم پشت دست راست 
به پرداخت نیم درصد دیه کامله و به عنوان ارش و جهت حارصه خلف مچ دست چپ و 
پشت دست چپ و دو حارصه زانوی چپ به طور مجزا جمعا به پرداخت دو صدم دیه 
کامله و جهت آسیب رباط متقاطع خلفی زانوی چپ که پارگی رباط متقاطع قدامی زانوی 
چپ بوده به پرداخت هشت صدم دیه کامله و بعنوان ارش و جهت تورم سمت چپ 
پیشانی و نیز آسیب غضروف قسمت داخلی استخوان ران جمعا به پرداخت سه صدم 
دیه کامله و به عنوان ارش و جهت حارصه کف دست راست به پرداخت نیم درصد 
دیه کامله و جهت اقدام درمانی جراحی زانوی چپ به پرداخت دو صدم دیه کامله و 
به عنوان ارش و از نوع انتخابی در حق شاکی و متهم ردیف دوم را جهت لحاظ جنبه 
عمومی بزه یاد شده به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف اول )آقای 
کامران ساالری( را جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد شده به پرداخت سه میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع 
حادثه )1391/2/11( به مدت دو سال می باشد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس نسبت به دیه قطعی و نسبت به جزای نقدی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان 

اصفهان می باشد. م الف:7372 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
فقدان سند مالکیت 

استشهاد  برگ  دو  استناد  به  عبدا...  فرزند سید  کهنگی  فاطمی  خانم شهربانو   24067
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت چهار 
سهم مشاع از 1248 سهم ششدانگ مزرعه مرغان پالک 104 اصلی واقع در دهستان 
نام  به  امالک   69 46دفتر  صفحه  در  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اردستان  برزاوند 
نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده به علت جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
مالکیت  یا وجود سند  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  که هر کس  می شود 
اداره مراجعه و  این  به  لغایت 10 روز  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می 
اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور 
اداره رئیس  عصاری  م الف:164  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت   سند 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

24068 آقای عباس قاسمی فرزند علی به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت 4 حبه مشاع از هفتاد 
ودو حبه ششدانگ مزرعه همسار 99 اصلی واقع در دهستان علیای اردستان یک اصلی 
بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 45 دفتر 24 امالک ذیل ثبت 2311 به نام نامبرده 
فوق ثبت و صادر گردیده به علت جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضاء  در صورت  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  کتبا  را 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
ثبت اداره  رئیس  عصاری  م الف:165  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی   مالکیت 

 اسناد و امالک اردستان
تغییر شرکت 

24069 شماره: 93/2100/33/و آگهی تغییرات شرکت دان گستر آهوک سهامی خاص 
افزایش سرمایه  ثبت  اظهارنامه  العاده و  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به 
ملی 10103637087 مورخه  و شناسه  ثبت 850  به شماره  آهوک  دان گستر  شرکت 
1393/03/17 و گواهی بانک سپه شعبه آزادگان اصفهان به شماره 1393/04/14-544 
سرمایه   1393/04/15-5959253 شماره  به  اردستان  مالیاتی  امور  اداره  گواهی  و 
شرکت از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال )2/500/000/000( به مبلغ سه میلیارد 

فوق  سرمایه  که  است  کرده  پیدا  افزایش   )3/200/000/000( ریال  میلیون  دویست  و 
الذکر به ده هزار سهم )10/000( بی نام عادی به ارزش هر سهم سیصد و بیست هزار 
ریال )320/000( قابل تقسیم می باشد و به شرح فوق ماده 5 اساسنامه اصالح گردید. 

م الف:162 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

24070 شماره دادنامه: 9309970354400443 شماره پرونده: 9209980358101583 
قائمیه-باغ  نشانی  به  رمضانی  مجید  آقای  شاکی:   921393 شعبه:  بایگانی  شماره 
به نشانی مجهول المکان  آقای علی خادمی  متهم:  به-ک حیدرآباد-منزل سعید کریمی 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تلفنی  مزاحمت  اتهام: 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را 
مجید  آقای  شکایت  موضوع  تلفنی  مزاحمت  بر  دائر  خادمی  علی  سید  آقای  اتهام 
متهم  دین  تقصیر  از  شاکی  انصراف  از  نظر  صرف  دادگاه  سهراب  فرزند  رمضانی 
نظر به فقد دلیل کافی بر ارتکاب بزه توسط متهم فوق وقوع بزهی را محرز ندانسته 
می نماید  اعالم  و  صادر  متهم  برائت  بر  رای  اساسی  قانون  از   37 اصل  به  مستندا 
م الف:7661  است.  نظر  تجدید  قابل  روز   20 مهلت  ظرف  و  حضوری  صادره   رای 

محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

24071 شماره دادنامه: 9309970354400412 شماره پرونده: 9209980359800973 
شماره بایگانی شعبه: 921387 شاکی: آقای عباس مقصودی به نشانی شهرک صنعتی 
جی-خ چهارم شرکت چدن سازان متهم: آقای ایمان فدائی به نشانی خانه اصفهان-خ 
گلخانه-روبروی پارک نوش-جنب الکتریکی-مشاور امالک ایمان-مجهول المکان اتهام: 
کالهبرداری به جهت انتقال منافع مال غیر گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ایمان 
خدایی دائر بر کالهبرداری به مبلغ شصت و دو میلیون ریال وجه نقد موضوع شکایت 
آقای عباس مقصودی فرزند عزت ا... 34 ساله دادگاه نظر به شکایت شاکی و تحقیقات 
صورت گرفته و متواری بودن متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را 
محرز دانسته مستندا به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس 
پرداخت  و  تعزیری  حبس  سال  سه  تحمل  به  وی  محکومیت  به  حکم  کالهبرداری  و 
مبلغ شصت و دو میلیون ریال جزای در حق دولت و پرداخت همین مبلغ وجه نقد را 
به عنوان ضرر و زیان شاکی خصوصی در حق شاکی صادر و اعالم می نماید رای 
م الف:7662  است.  این شعبه  در  واخواهی  قابل  روز  ده  مهلت  و ظرف  غیابی   صادره 

محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

24072 شماره دادنامه: 9309970354400394 شماره پرونده: 9009980362601467 
نشانی  به  سوالری  شمس  غالمرضا  آقای  شاکی:   910026 شعبه:  بایگانی  شماره 
صبوری-پ40-منزل  قدرت ا...  شهید  پیروز-کوچه  راه  رکن الدوله-سه  اصفهان-خ 
امرا... نجفی متهم: آقای مجید سلیمانی پور به نشانی اصفهان-سپاهان شهر-چهارراه 
شاهد-فارابی4-کوچه فروردین بوستان2-فعال مجهول المکان اتهام ها: 1- ضرب و جرح 
اشخاص  به  توهین   -3 تهدید  و  عنف  به  دیگری  منزل  یا  مسکن  به  ورود   -2 عمدی 
به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  غیرقانونی  حبس   -4 عادی 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید 
عنف-ایراد ضرب  به  توهین-ورود  بر  دائر   1357 متولد  ابراهیم  فرزند  پور  سلیمانی 
فرزند  شمس  غالمرضا  آقای  شکایت  موضوع  غیرقانونی  حبس  و  عمدی  جرح  و 
نعمت ا... متولد 1353 دادگاه نظر به اعالم رضایت شاکی در خصوص اتهامات توهین 
و  تعقیب صادر  موقوفی  قرار  آن  بودن  گذشت  قابل  و  عمدی  و جرح  ایراد ضرب  و 
بین  به رابطه نسبی و سببی حاکم  اتهامات نظر  اعالم می گردد و در خصوص سایر 
را  بزهی  وقوع  بستگان  سایر  و  متهم  عمل  نحوه  و  شاکی  رضایت  اعالم  و  طرفین 
محرز ندانسته مستندا به اصل 37 از قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعالم 
 می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر است.م الف:7663 

محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24073 شماره ابالغیه: 9310100350202778 شماره پرونده: 9309980350200111 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  آقاکرمانی  سعید  خواهان   930134 بایگانی:  شماره 
موقت  دستور  خواسته  به  ورپشتی  خدایی  و عصمت  آتش  و حسین  آتش  مصطفی 

نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  سند  ابطال  و  ثالث  اعتراض  و 
در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان  دوم  به شعبه  که جهت رسیدگی 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350200111 کالسه  به  و  ارجاع   304 اتاق   3 طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1393/05/28 آن  رسیدگی 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7687 

 موسوی نژاد مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

24074 کالسه: 764/92 به موجب رای شماره 12 تاریخ 93/1/25 حوزه 38 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید بهروز طاهری 
قهفرخی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
بابت اصل خواسته  به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال  و 198و515و519و522 ق.آ.د.م 
و  دادرسی  هزینه  ریال   232/000 مبلغ  و   )92/9/18 مورخ   153762/49 شماره  )چک 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له قاسم 
حمید به نشانی بهارستان-میدان بهار-مجتمع علوم پزشکی-طبقه اول و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.  م الف: 7743 شعبه 38 حقوقی مجتمع شماره چهار شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

24075 شماره ابالغیه: 9310100350202810 شماره پرونده: 9209980350200919 
شفیعی علیرضا  نظرخواهی  تجدید  خصوص  در   921031 شعبه:  بایگانی   شماره 
92 دادنامه  به  نسبت  حدادزاده  حسین  مدیریت  با  ایرتویا  شرکت  طرفیت   به 
عمومی)حقوقی(شهرستان  دادگاه  دوم  92/02/18 شعبه  مورخه   09970350202003

کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده و 
درخواست تجدید نظرخواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
تجدید نظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه پاسخی دارند به دادگاه تحویل نمایند در غیر 
اینصورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:7686 

موسوی نژاد مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350200184 پرونده:  شماره   9310100350202626 ابالغیه:  24075شماره 
شماره بایگانی: 930208 خواهان فتحعلی عبدالرضایی دره بیدی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان عباسعلی کیقبادی و ابراهیم کیقبادی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  ملک 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم 
اتاق 304 ارجاع و به  شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
کالسه 9309980350200184 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/06 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   09:00
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 

اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
دادگاه عمومی حقوقی  دوم  دفتر شعبه  مدیر  م الف:7685 موسوی نژاد  گردد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24076 شماره ابالغیه: 9310100351201164 شماره پرونده: 9209980351201383 
شماره بایگانی: 921425 خواهان ها محمد کریم صیرفیان و مریم کشاورز دادخواستی 
به  نژاد  ارمان  محمود  و  محمدی  نادعلی  و  عبائیان  محمود  خواندگان  طرفیت  به 
خواسته تامین خواسته و خلع ید تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351201383 کالسه  به  و  ارجاع   321 اتاق   3 طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1393/06/25 آن  رسیدگی 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
م الف:7399 گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24077 شماره ابالغیه: 9310100351201460 شماره پرونده: 9209980351201069 
شماره بایگانی: 921095 خواهان علی عبداللی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن 
صدیقی و علی سهیلیان خوابجافی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9209980351201069  و  ارجاع   321 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/22 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
م الف:7674  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24078 شماره ابالغیه: 9310100352901173 شماره پرونده: 9309980358700134 
علیه  شکایتی  محمدعلی  فرزند  زمانی  حسین  آقای  چون   930315 بایگانی:  شماره 
منزل  یا  به مسکن  تهدید و ورود  و  بر ضرب و جرح عمدی  مبنی  احمدی  امیر  آقای 
دیگری به عنف و تهدید و تخریب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  جزایی  عمومی  دادگاه   103 به شعبه  رسیدگی  که جهت 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980358700134 کالسه  به  و  ارجاع   337
مجهول المکان  متهم  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1393/06/04
مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد  می 
به  دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل 
م الف:7401  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ   احضاریه 

سلیمانی مدیر شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24079 شماره درخواست: 9310460352500002 شماره پرونده: 9309980352500437 
شماره بایگانی: 930506 در پرونده کالسه بایگانی 930506 این شعبه واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
به  فخار  طباطبائی  خانم  وکالت  با  حیدر  فرزند  دارانی  تاج  زرین  خانم  خواهان   454
قرار  تقدیم که دارای  به خواسته طالق  طرفیت خوانده آقای علی یوسفی فرزند رضا 
اجاع امر به داوری و وقت رسیدگی مورخه 1393/06/02 ساعت 11:30 می باشد نظر 
به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
نشر  از  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
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 و معرفی داور 
حاضر گردد. م الف:7742 شریعتی مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

24080 شماره دادنامه: 9309970353700488 شماره پرونده: 9109980362600549 
اصفهان- نشانی  به  اسفه  کاظمی  فائزه  بایگانی شعبه: 921119 شاکی: خانم  شماره 

باال متهم: آقای مسعود  بابایی-پ4-طبقه  ملک شهر-خ ناصرخسرو-کوی مهتاب-بن 
مزاحمت  عادی 2-  اشخاص  به  توهین  ها: 1-  اتهام  نشانی مجهول المکان  به  مشهدی 
تلفنی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
مسعود  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر 
مشهدی بفروئی دایر بر مزاحمت تلفنی و توهین نسبت به خانم فائزه کاظمی اسفه فرزند 
حجت ا... با عنایت به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ارسال  و  متعدد  تماسهای  از  حکایت  که  مخابرات  از  شده  اخذ  پرینت  شاکی  شکایت 
متهم در  به عدم حضور  توجه  از  و  دارد  برای شاکی  متهم  پیامکهای مختلف توسط 
دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه جرایم انتسابی به نامبرده را محرز دانسته 
و مستندا به مواد 608و641 قانون تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت ماده 47 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1370 )قانون حاکم بر زمان وقوع جرم( متهم موصوف را از 
جهت مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از جهت توهین به پرداخت یک 
غیابی  دولت محکوم می نماید رای صادره  در حق صندوق  نقدی  ریال جزای  میلیون 
از آن ظرف  این دادگاه و پس  ابالغ واقعی قابل واخواهی در  از  وظرف ده روز پس 
می باشد.  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  روز   بیست 

م الف: 7672 حسینی دادری شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

24081 شماره دادنامه: 9309970351600592 شماره پرونده: 9209980351601726 
شماره بایگانی شعبه: 921837 خواهان: خانم معروفه حبیبی به نشانی خ زینبیه-عمان 
سامانی-کوچه یاس-پ22 خوانده: آقای عبدل حمید خدابخش به نشانی مجهول المکان  
ختم  پرونده  اوراق  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته: 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی معروفه حبیبی بطرفیت عبدالحمید خدابخش به خواسته صدور حکم 
طالق با توجه به متن دادخواست تقدیمی خواهان اظهارات وی مودای اظهارات گواهان 
ناحیه خوانده نظریه داوری و سایر  از  ایراد و دفاع  ناحیه وی و عدم  از  تعرفه شده 
محتویات پرونده خواسته مطروحه مقرون به صحت است لذا به استناد ماده 131 و 
بند 1 ماده 135و136و183و184و194 قانون مدنی افغانستان و ماده 26 قانون حمایت 
خانواده حکم به الزام خوانده به تطلیق خواهان صادر می گردد فرزند مشترک اصحاب 
دعوی به نام مجید خارج از سن حضانت می باشد لکن به همراه مادر زندگی می نماید 
سردفتر طالق درصورت استنکاف زوج از اجرای صیغه طالق به نمایندگی صیغه طالق 
را جاری وثبت می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
الف:7671  است.م  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  و سپس ظرف  همین شعبه  در 

احمدیان رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

24082 شماره دادنامه: 9309970354500452 شماره پرونده: 9209980362701717 
شماره بایگانی شعبه: 921466 شاکی: آقای حیمد فروغی به نشانی اصفهان-خ جی-خ 
به نشانی  بدرانی  آقای سعید راه خدای  ش رجایی-ک ش مهدی فروغی-پ88 متهم: 
مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
ایجاد  بر  دائر  فرزند محمدرضا  بدرانی  راه خدایی  آقای سعید  اتهام  خصوص دعوی 

مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای حمید فروغی فرزند اسدا... با توجه به محتویات 
پرونده تحقیقات انجام شده استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات عدم حضور و 
دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به 
شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسالمی 
و رعایت بند 2 از ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
دولت محکوم  در حق صندوق  نقدی  ریال جزای  میلیون   20 پرداخت  به  معین  موارد 
می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است. م الف:7667 رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

24083 شماره دادنامه: 9309970351800117 شماره پرونده: 9209980351801224 
وکالت خانم  با  زهرا شمسی سوالری  خانم  بایگانی شعبه: 921368 خواهان:  شماره 
خ  آتشگاه-نبش  صارمیه)جهاد(-خ  اصفهان-فلکه  نشانی  به  ناژوانی  دهقانی  زهره 
نشانی  به  عماد خسروی  آقای  دوم خوانده:  ابوحسین-ط  مظاهری-ساختمان  سردار 
مجهول المکان خواسته: اثبات نسب گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح 
ناژوانی  دهقانی  زهره  خانم  باوکالت  عبدالرسول  فرزند  سوالری  شمسی  زهرا  خانم 
بطرفیت آقای عماد خسروی فرزند علی و بخواسته صدور حکم به اثبات نسب فرزند 
مشترک به نام علیرضا بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکله حسب سند 
نکاحیه شماره ترتیب 6635 دفتر ازدواج شماره 15 اصفهان در تاریخ 1380/12/17 به 
زوجیت خوانده درآمده لکن سند ازدواج آنها در تاریخ 1391/7/19 ثبت شده و چون 
حدود 10 سال ازدواج آنها رسمی نبوده بعد از اینکه در سال 1386 صاحب فرزندی 
به نام علیرضا می شوند خواهان موفق به اخذ شناسنامه برای او نمی شود و به دلیل 
ترک زندگی از ناحیه خوانده هنوز موکله نتوانسته شناسنامه فرزند مذکور را اخذ کند و 
درخواست صدور حکم به اثبات نسب در خصوص فرزند مذکور دارم علی هذا دادگاه 
با توجه به دادخواست تقدیمی محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان قرائن و شواهد 
موجود شهادت شهود و با عنایت به اینکه خوانده از طریق نشر آگهی دعوت شده و 
حضور پیدا نکرد و انکاری به عمل نیاورده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
مستندا به مواد 1315و1316و1324 قانون مدنی حکم به اثبات نسب و فرزندی علیرضا 
متولد 1386 نسبت به خوانده آقای عماد خسروی فرزند علی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر می باشد.

م الف:7668 توکلی رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

24084 شماره اجراییه: 9310420351500119 شماره پرونده: 9109980351501608 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بموجب درخواست  بایگانی شعبه: 911624  شماره 
نشانی  به  فخرایی  علیه حسن  مربوطه 9209970351501780 محکوم  دادنامه  شماره 
مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته، 
و یک  تاریخ 91/12/21  از  )یک دوم  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
دوم از تاریخ 92/4/20( لغایت زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک 
مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله سه میلیون و نهصد 
بابت هزینه  میلیون و دویست هزار ریال  بابت حق الوکاله و دو  و شصت هزار ریال 
اصفهان-خیابان جی-خیابان  نشانی  به  علیرضایی  قاسم  له  محکوم  در حق  دادرسی 
خواجه عمید-نرسیده به بن بست فرهاد-فروشگاه پارت صفحه 2- پرداخت نیم عشر 
دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:7377 

رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

24085 شماره اجراییه: 9310420351500125 شماره پرونده: 9109980351500969 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 910982 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970351500845 محکوم علیه علی فیوجی فرزند باقر به 
تهران-چهارراه مصطفی خمینی-کوچه سرپولک-کوچه خدارحمی-پالک14- نشانی 

مغازه پالستیکی آقای فیوجی محکوم است به 1- پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون 
زمان  تا   91/3 تاریخ سررسید  از  آن  تادیه  تاخیر  اصل خواسته، خسارت  بابت  ریال 
وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه 
چهل  و  یکصد  و  میلیون  یک  و  آگهی)320000ریال(  نشر  جمله  از  دادرسی  خسارات 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  له  محکوم  در حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  نه  و 
به نشانی اصفهان-بلوار کشاورز-تقاطع شهید  نیا  فقیهی  شهرستان اصفهان-محمود 
مسکن  بنیاد  حقوقی  اول-واحد  آزاد-طبقه  برج  مفتح-ساختمان  میثمی-چهارراه 
ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  است. محکوم  غیابی  رای صادره  اصفهان.  شهرستان 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:7379 

رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه

24086 شماره پرونده: 139304002003000012/2 شماره بایگانی پرونده: 9300004 شماره 
ابالغیه: 139305102132000052 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 139304002003000012/2 
کالسه  پرونده  بدهکار  اردستان  کوه  گلستان  نقل  و  حمل  شرکت  به  بدینوسیله 
ابالغ  نگردیده  شناخته   1393/2/13 گزارش  برابر  که   139304002003000012/2
بستانکار  اصفهان  جهادکشاورزی  به سازمان  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  می گردد 
پرونده فوق درخواست صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره را نموده پس از تشریفات 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف:168 عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
وقت رسیدگی

24087 شماره ابالغیه: 9310100353301924 شماره پرونده: 9309980366100008 
شماره بایگانی شعبه: 930339 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
اتهام  به  طاهری  برای محسن  پرونده کالسه 9309980366100008  در  کیفرخواست 
خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1393/07/01 ساعت 10:30صبح تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:7669 
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امام علی علیه السالم : 
با مردم آن گونه معاش��رت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك 

ماساژ درمانیريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

اَللُّهمَّ ال تُؤاِخْذنى فیِه بِالَْعَثراِت، َوأَْقلِِنى فیِه ِمَن الَْخطایا َوالَْهَفواِت، َوال 
تَْجَعلْنى فیِه َغَرضاً

خدایا مگیر مرا در ای��ن ماه به لغزش ها و ب��ازم دار در آن از خطاها و 
لغزش  ها و قرارم مده در این روز هدف

تَِک یا ِعزَّ الُْمْسلِمیَن  لِلَْبالیا َواالْفاِت، بِِعزَّ
بالها و آفات به عزتت اى عزت بخش مسلمانان

داستان زیبای مرد و مرگ
 یه بنده خدا نشسته بود داشت تلویزیون مى دید که یهو مرگ اومد 
پیشش ...مرگ گفت : االن نوبت توست که ببرمت.طرف یه کم آشفته 
 ش��د و گفت : داداش اگه راه داره بى خیال ما بش��و بذار واسه بعد ...

مرگ : نه اصال راه نداره. همه چى طبق برنامه اس��ت. طبق لیس��ت 
من االن نوبت توست ...اون مرد گفت : حداقل بگذار یه شربت بیارم 
خستگیت در بره بعد جونمو بگیر ...مرگ قبول کرد و اون مرد رفت 
شربت بیاره ...توى شربت دو تا قرص خواب خیلى قوى ریخت.مرگ 
وقتى ش��ربته رو خورد به خواب عمیقى فرو رفت ...مرد وقتى مرگ 
خواب بود لیس��تو برداشت اسمش��و پاک کرد و نوشت آخر لیست و 
منتظر شد تا مرگ بیدار شه ...مرگ وقتى بیدار شد گفت : دمت گرم 
داداش حسابى حال دادى خس��تگیم در رفت!به خاطر این محبتت 
 منم بى خیال تو مى ش��وم و میروم از آخر ش��روع ب��ه جون گرفتن
  مى کنم!نتیج��ه اخالق��ى : در همه ح��ال منصفانه رفت��ار کنیم و

 ب��ى جهت 
ش  ت��ال
مذبوحان��ه 

نکنیم !

دریاچه مرگ مافیا 

آب گیر مردگان سیسیل

از قدی��م مى گفتن��د آب مای��ه حیات اس��ت. هر تم��دن و زندگى 
 در کنار آب ها ش��کل مى گی��رد. اما همی��ن آب مى توان��د یکى از 
خطرناک ترین پدیده ها براى زندگى بش��ر و دیگ��ر موجودات زنده 
باشد. اگر آب سمى شود حیات را به خطر مى اندازد. اما همین خودش 
 یک پدیده نادر و جالب اس��ت که مى تواند یک جاذبه گردش��گرى 

محسوب شود.
دریاچه ها از دیر باز مکان هایى بودند که گردش��گران براى گذران 
 اوق��ات فراغت خود ب��ه آن جا م��ى رفتند براى ش��نا، اس��تراحت، 
 ماهى گیرى و... اما دریاچه مرگ در سیسیل ایتالیا حکایتى متفاوت

 دارد.
 در این دریاچه هیچ زندگى جریان ندارد ام��ا این خودش تبدیل به 

یک جاذبه شده است.
  دریاچ��ه م��رگ سیس��یل، یک��ى از س��مى  ترین و خطرناک  ترین 

دریاچه هاى جهان است.
 آب ای��ن دریاچ��ه ترکیب��ات ش��یمیایى دارد ک��ه بن��ا ب��ه 
تحقیقات ص��ورت گرفت��ه باالترین میزان اس��ید س��ولفوریک در 
 آن موج��ود اس��ت از همی��ن رو هی��چ زندگ��ى در آن ش��کل 

نمى گیرد. 
منبعى که این اسید را وارد آب دریاچه مى کند دو چشمه زیرزمینى 
مجزا است که در کف دریاچه قرار دارند، به این دریاچه مى ریزد و آب 

آن را سمى مى کنند.
همین مس��اله باعث ش��ده اس��ت ک��ه دریاچ��ه م��ردگان یکى از 
مکان هاى دیدنى منطقه سیس��یل ایتالیا بش��ود. البته این دریاچه 
 از یک نظر دیگ��ر هم حایز اهمیت اس��ت و بر هیج��ان بازدید از آن

 مى افزاید. 
گویا گروه هاى مافیایى فعال در سیسیل ایتالیا سال ها از این دریاچه 
براى نابود کردن اجس��اد قربانیان خود استفاده مى کردند. از این رو 
این دریاچه با تاریخ مافیاى سیسیل ایتالیا که خیلى هم مشهور است 

ارتباط تنگاتنگى دارد.
بنا به شواهد موجود گروه هاى مافیایى سیسیل اجساد قربانیان خود 
را به این دریاچه پرتاب مى کردند تا در آب اس��یدى آن تمام جسد 

محو نابود شود. 
شاید یکى از دالیل نام گذارى این دریاچه به دریاچه مرک یا مردگان 

همین مساله باشد.
 آب این دریاچه به قدرى اس��یدى و سمى اس��ت و مقدار خلوصیت 
 اس��ید این دریاچه به میزانى اس��ت ک��ه هر چی��زى را در خود حل 

مى کند.

دعای روز چهاردهم 

داستان 

عینک هاى آفتابى عالوه بر محافظت از چشم ها، به طرز عجیبى 
باعث افزایش جذابیت چهره مى ش��وند، ولى چرا این وسیله که 

موجب پوشاندن چشم ها مى شود، چنین خاصیتى دارد؟
پروفس��ور »ونس��ا ب��راون« محق��ق دانش��گاه »ناتینگه��ام 

ترنت«انگلستان در حال پژوهش بر روى این موضوع است.
وى که ی��ک روز براى خرید به س��وپرمارکت رفت��ه بود انعکاس 
 چهره خود را در شیشه مغازه دید و متوجه جذابیت اضافه شده به

 چهره اش با عینک آفتابى شد، به همبن دلیل کنجکاو شد تا در 
این زمینه بیشتر بداند.

پروفس��ور براون به ای��ن نتیجه رس��یده که اس��تفاده از عینک 
 آفتابى وضعیت تق��ارن صورت را بهتر مى کند و ضمنا س��اختار 
استخوان بندى صورت را به جاى حالتى معمولى، تراشیده و زیباتر 
به نمایش مى گذارد. عالوه بر این عینک آفتابى موجب مى شود که 

چهره شخص رازآلود به نظر برسد.
به گفته این محقق، چش��م ها منبع عجیب و ش��گفت انگیزى از 

اطالع��ات هس��تند و فراهم کردن ش��رایطى براى دیده نش��دن 
 آن ها، موجب مى ش��ود افراد دیگر نتوانند به سادگى به آن چه ما 
مى اندیشیم یا احساس مى کنیم و حتى به این که چه قدر باهوش 
هس��تیم، پى برده و یا در مورد آن قضاوت کنند.نکته دیگرى که 
پروفسور براون از آن به عنوان دلیلى براى افزایش جذابیت چهره 
به وسیله عینک آفتابى اشاره مى کند، مربوط به نگرش تاریخى ما 
مى شود.به گفته او در اوایل قرن بیستم عینک آفتابى تقریبا مختص 
خلبانان جسور و ورزشکاران بود. در دهه هاى 50 و 60 میالدى هم 
س��تاره هاى هالیوود آن را براى اجتناب از شناسایى شدن توسط 
مردم مورد اس��تفاده قرار مى دادند. این نگرش تاریخى به قضیه 
باعث مى شود که ما به نوعى و به طور ناخودآگاه استفاده کنندگان 
از عینک آفتابى را با افراد مشهور مقایسه کنیم و از این طریق جذب 

حالت چهره آن ها شویم. 

راز جذابیت چهره با عینک آفتابی چیست؟

 یک متخصص پوس��ت و مو گفت: رایج ترین روش کاش��ت مو 
را اس��تفاده از موهاى بخش خلفى تحتانى س��ر و کاش��ت آن 
 در بخش هاى دیگر س��ر است.غالمحس��ین غفارپ��ور درباره 
روش هاى کاشت مو گفت: رایج ترین روش کاشت مو برداشتن 
یک نوار باریک پوس��ت و مو به عرض 1.2 سانتیمتر و به طول 
حدود 20 س��انتیمتر از قس��مت خلفى تحتانى سر،  استخراج 
موها از این نوار و کاشت این موها در پوست سر است.غفارپور 
درباره نحوه اجراى این روش تصریح کرد: باند برداش��ته شده 
از پش��ت س��ر با دقت خرد مى شود و سپس ریش��ه هاى مو به 
صورت چند عددى جدا ش��ده و در مایعى خنک قرار مى گیرد 
تا آماده کاشت شود، س��پس از جلوى س��ر که بى حس شده 
است س��وراخ ها ایجاد مى ش��ود و این ریش��ه هاى مو را درون 
سوراخ ها مى کارند.این متخصص پوس��ت و مو افزود: معموالً 
این موهاى کاشته شده ظرف دو هفته رشد مى کنند و پس از 
دو هفته مى ریزند، سپس ظرف چهار تا پنج ماه شروع به رشد 
مى کنند و ظرف یک سال تعدادى از این موها ظاهر مى شوند.

وى درباره حداکثر نش��اى ممکن در یک جلسه کاشت گفت: 
معموالً حداکثر نش��ایى که در هر جلس��ه  مى توان انجام داد 

بیش از سه هزار تار مو نیست در حالى که برخى ادعا مى کنند 
که تا 15 هزار نش��ا انجام مى دهند که تبلیغاتى دروغین بیش 
نیست زیرا از یک سو به علت امکان جوش نخوردن پوست پشت 
 سر، برداشت بیش از یک باند 20 سانتیمتر در 1.5 سانتیمتر 

ممکن نیست.
غفارپور افزود: از س��وى دیگر تعداد کل موهاى س��ر بیش از 
100 هزار عدد نیس��ت حال چگونه مى توان از یک نوار باریک 
از پوست سر فردى که دچار ریزش موى حاد است حدود 16 

هزار مو استخراج کرد.
ای��ن متخص��ص پوس��ت و م��و تأکی��د ک��رد: از آن ج��ا که 
هنگام این عم��ل مقدار زی��ادى بى ح��س کننده ب��ه بیمار 
تزریق مى ش��ود بهتر اس��ت تم��ام کار در یک جلس��ه انجام 
 شود یعنى حدود س��ه هزار ش��اخه مو استخراج ش��ده را در

 بخش هاى مختلف سر به کار برد تا کار به دفعات دیگر کشیده 
نشود و اگر عمل دیگرى الزم بود باید پس از گذشت شش 

ماه تا یک س��ال عمل دیگر انجام ش��ود.وى با اشاره به 
مدت زمان بیش از پنج س��اعته هر عمل کاش��ت مو، 

درباره زمان مناسب براى کاشت مو گفت: معموالً سن 35 

و 36 سالگى سن خوبى براى عمل است به شرطى که موى فرد 
به ثبات رسیده باشد، چرا که ممکن اس��ت نوار برداشته شده 
حاوى موهاى ضعیفى باشد که مستعد ریخته شدن باشد و در 
این صورت پس از کاشت، این موها بریزد.غفارپور در مورد لزوم 
تجویز داروى تقویتى براى مو نیز گفت: مریض حتماً باید یک 
سال قبل از عمل از محلول ماینوکسیدیل و قرص هاى خوراکى 
تقویتى اس��تفاده کند تا موهاى کاش��ته ش��ده توان بیشترى 
داش��ته باش��ند و تا یک س��ال پس از عمل هم باید از محلول 

یل  کس��ید ینو ما
استفاده کرد.

DKR 2008 یک��ى از سرس��خت تری��ن و بدطین��ت ترین 
خودروهاى 2014، براى بازگشت پژو به رالى داکار 2015 و 
جنگ با تپه هاى آتش��ین، دره هاى طاقت فرسا و صحراهاى 
خشک آماده شده است.براى هر راننده اى مبارزه در صحراى 
س��وزان نیازمند چهارچرخ محرک اس��ت، اما تیم حرفه اى 
پژو درصدد اس��ت با س��اختار تنها چرخ هاى عقب محرک و 
موتور شش س��یلندر V شکل وارد میدان ش��ود. این تصمیم 
پس از بررس��ى دقیق دو س��اختار چرخ هاى عقب محرک و 
چهارچرخ محرک گرفته ش��ده اس��ت.در رالى، خودروهاى 
دوچرخ محرک در عمل س��بک تر از چهارچ��رخ محرک ها 

هستند. آن ها همچنین حق اس��تفاده از چرخ هاى بزرگ  تر 
را دارند که مزیت خاصى براى مقابله با بس��یارى از مشکالت 
مرتبط با نوع مسیر مس��ابقه به حس��اب مى آید.سیر بیشتر 
سیس��تم تعلیق ک��ه از 250 میلى مت��ر ب��ه 460 میلى متر 
 افزایش یافته، ب��ر قابلیت ه��اى DKR 2008 در برخورد با 
تپه هاى شنى و مسیرهاى ناهموار مى افزاید. این امر به خودى 
خود یک امتیاز اساسى در یک رویداد مهم مانند داکار است.

بدنه نیرومند DKR 2008 توس��ط یک موتور شش سیلندر 
3.2 لیترى دیزلى تغذیه مى ش��ود که در نیمه عقب جاسازى 
ش��ده. این موتور که 340 اس��ب بخار نیرو و 800 نیوتن متر 
گش��تاور تولید مى کند به توربوش��ارژر مجهز است و به یک 

 جعبه دنده شش سرعته دس��تى سکوئنشال)ترتیبى( جفت 
مى ش��ود.زیر بدن��ه مرتف��ع DKR 2008 سیس��تم تعلیق 
دوجناغه با دو فنر و دامپر قابل تنظیم براى هر چرخ قرار گرفته 
و سیستم ترمز هیدرولیک از کالیپرهاى چهار پیستونه سبک 
و دیسک هاى 355 میلى مترى برخوردار است.الستیک هاى 
3۷ اینچى در تمام طول مس��یر در هر ش��رایطى چسبندگى 
خود را حفظ مى کنند. یک سیستم تنظیم فشار الستیک از 
درون کابین امکان ایجاد فشار متناسب با محیط را به راننده 
مى دهد.با در دست داش��تن چنین سالحى پژو امیدوار است 

برنده داکار 2015 شود. 

لباس فضانوردان را چطور تمیز می کنند؟
در این تصویر یک��ى از کارمن��دان مرکز تربی��ت فضانوردان 
روس��یه را مى بینید که براى خش��ک کردن لباس فضانوردى 
س��ه فضانورد، آن ها را روى بند پهن کرده اس��ت.این تصویر 
پس از تمرین چهارشنبه گذشته فضانوردان در مرکز آموزش 
فضایى روسیه واقع در 60 کیلومترى شرق مسکو گرفته شده 
که طى آن، آناتولى ایوانیشین کیهان نورد روس، کاتلین روبینز 
مهندس پرواز آمریکایى و تاکویا اونیشى مهندس پرواز آژانس 

فضایى ژاپن  که قرار است در آینده رهسپار ایستگاه فضایى بین المللى شوند، تمرین فرود در آب 
را انجام مى دادند. 

جدیدترین زیردریایی نامریی روسیه
Rostov-on-Don( ن��ام جدیدتری��ن  روس��تف آن دان )
زیردریایى دیزلى-الکتریکى روس��یه اس��ت که به گفت��ه مقامات 
روس��ى پس از به زیر آب رفتن ب��ه هیچ وجه قابل ردیابى نیس��ت.

ای��ن زیردریایى که در کالس وارش��اویانکا دس��ته بندى مى ش��ود 
)کالس کیل��و ب��ر اس��اس رتبه بن��دى نات��و( ، زیردریای��ى 
تهاجم��ى اس��ت و از جدیدتری��ن فناورى ه��اى پنه��ان کارى 
بهره مى ب��رد. در ای��ن تصوی��ر مى توانید با مقایس��ه ان��دازه پروانه 

 زیردریای��ى ب��ا اف��راد حاض��ر در مراس��م رونمای��ى ب��ه درک بهت��رى از ابع��اد آن
 پى ببرید.

رایج ترین روش کاشت مو

DKR 2008 سرسخت ترین خودروی ساخت پژو

  ماس��اژ درمانى-هن��ر رایح��ه درمانى، اس��تفاده از 
روغن هاى اسانسى براى حفظ سالمت فیزیکى، روانى 
و معنوى، روش بسیار جالبى است که تاثیرات درمانى 

ماساژ را چند برابر مى کند.
در واقع رایحه درمانى و ماس��اژ با روغ��ن هاى معطر 
روشى بسیار موثر در کنار درمان با طب سوزنى و سایر 

درمان هاى مکمل است.
هدف از ارایه  مطالب زیر معرف��ى تمامى روغن هاى 
اسانسى نیست، بلکه این اس��ت که بیشتر روغن هاى 
دارویى پُر اس��تفاده را معرفى کنی��م.در واقع بیش از 
200 گیاه وجود دارند که روغن هاى دارویى از آن ها 

تهیه مى شود.
روغن های دارویی: )عطر(  

غلظت این روغن ها بسیار زیاد است. همیشه باید آن 
ها را با یک نوع روغن حامل ترکیب کنید؛ به گونه اى 

که میزان رقیق بودن آن براى ماساژ مفید باشد.
تعدادى از این روغن ه��اى دارویى در برخى مواقع به 
تنهایى و با همان غلظت باال اس��تفاده مى شوند؛ مثال 
وقتى مى خواهیم به عنوان ضماد روى جراحت هایى 
نظیر نیش زنبور، بریدگى یا سوختگى ها به کار بریم.

مقدار روغن دارویى موجود در یک ترکیب معموال بین 
1 تا 3 درصد از کل ترکیب است.

دستورالعمل ساده زیر مفید است:
1 قاشق چاى خورى روغن حامل)5 سى سى( با 102 

قطره روغن دارویى خالص مخلوط شود.
1 قاشق غذا خورى روغن حامل)10 سى سى( با 403 

قطره روغن دارویى خالص مخلوط شود.
1 قاش��ق غذاخورى روغن حامل)15 س��ى سى( با 5 

قطره روغن دارویى خالص مخلوط شود.
براى ماساژ کل بدن به 20 س��ى سى روغن نیاز است 
که مى توان به آن 6 تا 8 قط��ره روغن دارویى خالص 

اضافه کرد.
روغن هایى دارویى را همیش��ه بای��د در بطرى هاى 
شیش��ه اى تیره رنگ و دور از نور نگه��دارى کرد)نور 

خورشید آن ها را فاسد مى کند(.
روغن هاى دارویى که از مرکبات تهیه مى شوند)مثل 

لیمو(، کوتاه ترین تاریخ مصرف را دارند.
 وقتى روغ��ن های��ى دارویى ب��ا روغن حام��ل رقیق 
مى ش��وند، باید در طول چند ماه مصرف شوند اگر نه 

فاسد خواهند شد.
تهیه روغن هایى دارویى خالص بس��یار حایز اهمیت 
است. روغن هاى قالبى و ترکیبى ممکن است عوارض 

جانبى خطرناک و ناخوشایندى داشته باشند.
گاه��ى اوقات روغن ه��اى داروی��ى را با ال��کل، مواد 
 مصنوع��ى یا روغ��ن هاى داروی��ى ارزان ت��ر ترکیب

 مى کنند!
ماساژ درمانی با روغن های دارویی

این روش بسیار قوى و اثر گذار است. مولکول هاى ریز 
روغن دارویى به راحتى جذب پوس��ت مى شود و در 

نتیجه به لنف و جریان خون نفوذ مى کند.
همان طور که ذکر شد نیم تا یک ساعت ماساژ با این 
روغن ها قبل از انجام طب س��وزنى نتیج��ه ى کار را 

چندین برابر افزایش مى دهد.
عالوه بر ماس��اژ مى ت��وان از استنش��اق)بخور(، انواع 
استحمام، شستشو و اس��تحمام با حرارت باال، دوش، 

سونا، کمپرس و غیره  نیز بهره برد.
روغن های معطر:  

روغن ترنج
خواص: ضد افسردگى و دلش��وره، ضد عفونى کننده، 

متعادل کننده و شاداب کننده
روغن بابونه معطر رومى

خواص: متعادل کننده، رفع کننده قرمزى و بر طرف 
کننده التهاب، تسکین دهنده

این روغن به ویژه براى نوزادان و افراد حس��اس براى 
درمان کمکى آسم، قولنج، عفونت و مشکالت پوستى، 
بدخلقى و عصبانیت مناس��ب اس��ت.هیچ مورد منع 

مصرفى ندارد.
 ماساژ درمانى روغن سرو:

خواص: قابض و مانع ترش��ح، احیا کننده س��المتى، 
براى کم کردن ورم و باد بدن، درمان ش��ب ادرارى و 
اگر به آرامى روى پوست نوازش شود مى تواند واریس 

را درمان کند.
روغن اکالیپتوس:

خواص: براى بخور و ماساژ سینه)جهت رفع اختالالت 
تنفسى نظیر آسم، سرماخوردگى، سرفه، سینوزیت و 

عفونت گلو( فوق العاده مناسب است.
ُمس��کن دردهاى ناش��ى از التهاب مفاصل، دردهاى 
ماهیچه اى و روماتیسمى است و براى تحریک مغز و 

قدرت تمرکز مفید است.
تذکر: براى کودکان و نوزادان استفاده نشود.

روغن کندر:
خواص: خلط آور، نشاط آور، شفابخش و جوان کننده 
و کاهش دلش��وره و اضطراب و آس��یب ه��اى روحى 

گذشته.
روغن گل شمعدانى:

 خواص: برط��رف کننده دلش��وره و اضطراب اس��ت. 
حالت هاى عصبى و مشکالت قاعدگى را برطرف مى 

کند و دفع کننده ى سموم مى باشد.
روغن گل یاس)جاسمین(:

به نام پادش��اه روغن هاى معطر مع��روف بوده و از آن 
جایى که گران قیمت است.

 نوع تقلبى آن در بازار به وفور دیده مى شود.در درمان 
افسردگى مفید است. 

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

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

عکس نوشت

نمایی کم نظیر از موج سواری دلفین های باهوش
در این تصویر کم نظیر که در آفریقای جنوبی ثبت شده، عکاس توانسته 
دسته ای از دلفین ها را که در حال موج سواری روی امواج اقیانوس بودند 
به تصویر بکشد.
دلفین پوزه بطری با نام علمی Tursiops truncates جانوری 
فوق العاده باهوش و اجتماعی است. این پستاندار آبزی برنامه های 
روزانه منظمی دارد که یکی از آنها بازی دسته جمعی است. البته هوش 
باالی این جانور اثرات دل خراشی هم دارد که یکی از آن ها کشتن 
همنوعان به قصد لذت بردن است.
در این تصویر که در بند سن جانز آفریقای جنوبی گرفته شده، عکاس 
)ویم ون درهیور( موفق شده  دلفینی را که روی امواج عظیم الجثه 
اقیانوس موج سواری می کرد در قاب تصویر ثبت کند.
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