
واکاوی میراث ناملموس و فرهنگی کشورها در استان
8شهردار اصفهان در ديدار با مديرعامل خبرگزاري ايتاليايي آجي
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 یکی از دغدغه ه��ای فدراس��یون فوتبال ای��ن روزها تامین 
هزینه های مربی درجه اولی مثل کارلوس کی روش است که با 
توجه به قیمت ارز در کشورمان رقم باالیی شده و فدراسیون را 
تحت فشار شدید قرارمی دهد و تامین هزینه های مربی کالس 

اول جهانی را با احتساب هزینه های اردویی و دیدارهای...

کاهش 80 درصدی کشت برنج از بی آبی نیست
سخنگوی کمیته آب اتاق اصفهان گفت: کشت برنج در استان 
اصفهان عامل اصلی بی آبی رودخانه زاینده رود نیست و برای 

حل بحران باید به دالیل اصلی توجه کرد.
محمدکوشافر با بیان اینکه در س��ال  های اخیر به واسطه کم 

آبی سطح زیر کشت در اصفهان به شدت کاهش یافته است، 
اظهار داشت: این عامل مشکالتی در زمینه تولید محصوالت 
کش��اورزی و غذایی، معاش کش��اورزان، حفاظ��ت خاک و 
همچنین وابس��تگی به واردات محصوالت کشاورزی کشور 

ایجاد کرده است. 
وی با اش��اره به اینکه کش��ت برنج در منطقه اصفهان عامل 
 اصلی بی آبی زاینده رود نیست، تاکید کرد: برخی افراد تصور

 می کنند که کشت برنج در اصفهان باعث بحران فعلی..

کی روش سرمربی
 تيم ملی ماند

بومي سازي 850 قطعه خريد
4 از خارج در فوالد 

آمارهايی خواندنی
6 از جام  بيستم 3

۴0 ايستگاه بازی به اسباب بازی های 
شهر اضافه می شود

عبور اولين 
رکاب زن از قطب 
جنوب

 میراث فرهنگی حمام زعفرانی 
را خریداری می کند

تراکم زندانیان از مشکالت 
زندان هاست

۳۱ تیر؛ آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی 

 طالی ایرانی به اسم ایتالیایی
 و هندی به فروش می رسد!

 راه اندازی تونل سرد برای 
زایران تمتع
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مردم گوشت با برچسب 
زرد را خريداری کنند

ریی��س نظ��ارت ب��ر بهداش��ت اداره کل دامپزش��کي 
اصفهان گفت: برچس��ب زرد بر روی گوش��ت نشان از 
پیش سرد بودن آن اس��ت که این اقدام به منظور ارتقاء 
کیفیت گوش��ت و ترد ش��دن آن )آماده برای پخت ( و 
 پیشگیری از ورود گوشت های گرم با بار میکروبی باال به 
خانواده ها صورت گرفته است.سید رضا موسوی اظهار 

داشت: گوشت قرمز زمانی قابل استفاده...

4

توزيع بنزين يورو ۴ از 
ابتدای مهر ماه در اصفهان

سربازان متاهل تسهیالت 
جدید می گیرند 

سردار کمالی خبر داد: 

 نماینده م��ردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی 
 گفت: در جلس��ه ای که با حضور مس��ووالن س��ازمان 
محیط زیست کشور برقرار شد، رییس این سازمان قول 
توزیع بنزین یورو 4 از ابتدای مهرماه در اصفهان را داد...

جانش��ین اداره مناب��ع انس��انی س��تاد کل 
نیروهای مس��لح با تشریح تسهیالت در نظر 
گرفته شده برای س��ربازان متاهل از اعطای 
دو هفته مرخصی تشویقی به آنان در صورت 

زایمان همسرشان خبر داد.
س��ردار موس��ی کمالی درباره تسهیالت در 
نظر گرفته شده برای سربازان متاهل گفت: 
در راس��تای اجرای قانون اص��الح و تنظیم 

جمعی��ت و خانواده ک��ه اخیرا ابالغ ش��ده، 
تصمیم بر آن ش��د تا به کلیه س��ربازانی که 
همسران شان در طول خدمت زایمان کنند، 

دو هفته مرخصی تشویقی اعطا شود.
وی با بیان اینکه این قانون هم اکنون با هدف 
افزایش جمعیت و نرخ باروری اجرایی شده 
اس��ت گفت: س��ربازانی که در طول خدمت 

همسرشان زایمان داشته و هم اکنون...
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اخبار کوتاهيادداشت

شیعه و سنی بايد علیه رژيم 
صهیونیستی متحد شوند

عضو فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس گفت: جنایات اس��راییل در 
س��رزمین غزه، در طول تاریخ نمونه ندارد اما کارشناس��ان سیاسی 
جهان از فروپاشی اسراییل خبر می دهند و امیدوار هستم این اتفاق 

به سرعت صورت گیرد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی پیرامون حمالت رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه و به خاک و خون کشیدن مردم بی پناه غزه اظهار کرد: همه 
صاحب نظران حدود دو س��ال پیش به این جمع بندی رس��یدند که 
رژیم صهیونسیتی در حال فروپاشی بوده و به زودی کشور فلسطین 

به پایتختی قدس شریف حاکم می شود.
وی افزود: به دنب��ال این تهدید ک��ه مبتنی بر واقعی��ات بود، رژیم 
صهیونیستی و ارباب وی آمریکای جنایت کار و دیگر کشورهایی که 
به نوعی با این رژیم در ارتباط هس��تند، دور هم جمع شدن و برای 
جلوگیری فروپاشی برنامه ریزی کردند و طرح هایی را بررسی کردند 
و به نتیجه رسیدند از جمله مسایلی را که برای سوریه و لبنان مصر 

دیگر کشورهای اسالمی و این اواخر در عراق ایجاد کردند.

داعش يک کودک را به اتهام روزه 
خواری به صلیب کشید

 گروه تروریس��تی تکفیری موس��وم به داعش یک کودک سوری را 
در مناطق تحت کنترل خود به اتهام روزه خواری به صلیب کشید.

به نقل از پایگاه خبری اردنی العرب الیوم فعاالن شبکه های اجتماعی 
اخیرا تصویری مربوط به یک کودک س��وری را منتش��ر کردند که 

تروریست های داعش وی را به صلیب کشیده بودند.
بنا بر اعالم فع��االن حقوقی، داعش این کودک را که ظاهرا به س��ن 
تکلیف نرسیده است، به اتهام روزه خواری و بدون داشتن عذر شرعی 

به صلیب کشیده است.
داعش��ی ها این کودک را که به صلیب کش��یده بودند، س��اعت ها 
زیر نور خورش��ید و در گرما نگه داش��تند تا به اصطالح عبرتی برای 

دیگران باشد.

 اعزام کاروانی از نمايندگان مجلس 
به نوار غزه

نماینده مردم اصفه��ان از تصمیم مجل��س برای اع��زام کاروانی از 
نمایندگان مجلس به نوار غزه خبر داد.حسن کامران نماینده مردم 
اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات روز یکشنبه کمیسیون امنیت 
ملی در خصوص فلسطین گفت: یکی از این مصوبات اعزام کاروانی 
به نوار غزه برای سرکشی به بیمارستان ها و دلجویی از خانواده های 

شهدای غزه بود.
وی افزود: مسوولیت این کاروان به من واگذار شده است تا به همراه 
آن کمک های انس��ان دوس��تانه ملت ایران نیز برای مردم فلسطین 

ارسال شود.
نماینده م��ردم اصفهان ادام��ه داد: تا کن��ون نزدیک ب��ه 14 نفر از 

نمایندگان برای حضور در این کاروان اعالم آمادگی کردند.
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ویلیام هیگ در صفحه توییتر خود اعالم کرد که از سمت خود به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس استعفا 2
می کند.ویلیام هیگ نوشت: من امشب پس از چهار سال از سمت خود به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس 

استعفا می دهم تا در سمت رییس مجلس عوام انگلیس خدمت کنم.

ریی��س دوره ای جبه��ه اصالح��ات گفت: م��ا بر س��ر اصول 
 کوت��اه نمی آیی��م و ای��ن اولوی��ت تی��م مذاکره کنن��ده

 ایرانی است.
مصطفی کواکبیان در همایش امید به تدبیر هس��ته ای دولت 
یازده��م که به هم��ت حزب مردم س��االری اصفه��ان در تاالر 
ش��هید آوینی اردوگاه شهید بهش��تی برگزار ش��د، با اشاره به 
فرموده ام��ام حس��ن)ع( مبنی ب��ر این که »باالتری��ن خوبی، 
اخالق خوب اس��ت«، اظهار کرد: در انتخابات ها همیشه یکی 
از شعار های من اخالق درس��ت بوده اگر بتوانیم در ماه مبارک 
 رمضان به س��مت اخالق م��داری برویم به ی��ک حرکت خوب

 می رسیم.

رییس دوره ای جبهه اصالحات تصریح کرد: متأسفانه آن هایی 
که خود را پیرو خط رهبری می دانند امروز مقابل نظرات رهبری 
ایستادند؛ من خطاب به آن ها می گویم حرفی نزنید که نتوانید 
به آن عمل کنید، س��خنی نگویید که به آن پایبند نیستید.وی 
گفت: ما امروز در کنار مذاکرات هس��ته ای که با دشمن انجام 
می دهیم، باید ب��ا بعضی افراد داخل��ی هم برد - ب��رد مذاکره 
کنیم؛ ما معتقد هس��تیم باید اصول در مذاکرات رعایت ش��ود 
 ما می توانیم با تنظیم یک برنامه پنج ساله چیزی حدود 70 یا

 80 هزار سانتریفیوژ داشته باش��یم و با سوخت حدودی سه یا 
چهار کیلو به فعالیت هسته ای خود ادامه داده و در کنار آن مرکز 

فردو را هم داشته باشیم.
فت�وای رهبر انق�اب مبنی ب�ر حرام ب�ودن بمب 

هسته ای، نگرانی غرب را برطرف کرد
دبیرکل حزب مردم س��االری ب��ا تأکید به فت��وای مقام معظم 
رهبری مبنی بر حرام بودن بمب هسته ای، تصریح کرد: وقتی 
مقام معظم رهبری چنین فتوایی داده ان��د، خارجی ها نباید از 
فعالیت هس��ته ای ایران نگران باشند ما س��عی داریم از انرژی 
هسته ای برای تولید دارو و فعالیت های صلح آمیز استفاده کنیم.

کواکبیان خاطرنشان کرد: ما دنبال سوخت 20 درصد نبودیم 
به این دلیل که به ما سوخت ندادند مجبور شدیم خودمان این 

سوخت را تولید کنیم، اگر به ما سوخت موردنیازمان را می دادند 
به دنبال ساخت سوخت نمی رفتیم؛ امروز کشور های 1+5 انرژی 
هسته ای ایران را به رسمیت شناختند، در حالی که در گذشته 
دنیا به ما بسیار بی اعتماد بود.وی بیان کرد: این دولت در پی لغو 
تحریم ها است؛ ما س��عی در لغو تحریم های بانکی، تحریم های 
شورای امنیت و دیگر تحریم های علیه ایران داریم، ما امروز در 
سخت ترین شرایط مذاکره در حال رایزنی های دو جانبه هستند.
موضوع موشک های ايران نبايد در مذاکرات مطرح 

شود
رییس دوره ای جبهه اصالحات اظهار ک��رد: امروز مذاکرات ما 
در راستای مسایل هسته ای است و مس��ایلی مثل غزه، عراق و 
موشک های بالس��تیک نباید وارد مذاکرات شود؛ فقط باید در 
راستای فعالیت های هسته ای مذاکره صورت گیرد.وی با تأکید 
بر اهمیت پژوهش در حوزه مس��ایل هس��ته ای افزود: یکی از 
وظایف ان. پی. تی، مطالعه و توسعه فناوری اطالعات در حوزه 
هسته ای اس��ت و باید به ما در حوزه پژوهشی کمک کند ما نیز 
باید در یو.سی.اف اراک و هم چنین مرکز هسته ای نطنز در حوزه 
پژوهشی و علمی پیش��رفت کنیم.دبیرکل حزب مردم ساالری 
تصریح کرد: ما بر سر اصول کوتاه نمی آییم و این از اولویت های 

تیم هسته ای است.

ريیس دوره ای جبهه اصاحات:

ایرانازاصولهستهایخودکوتاهنمیآید

سفیر فلس��طین در جمهوری 
اس��المی ای��ران در مجل��س با 
تش��کر از حمایت های مادی و 
معن��وی ملت هایی ک��ه حامی 
فلسطین هستند گفت: خداوند 
به آن های��ی که موش��ک های 
م��ا را س��اخته اند برک��ت دهد 
که با حمایت م��ادی و معنوی 
 از مل��ت م��ا در راه  آزادس��ازی

 قبل��ه گاه مس��لمانان جه��ان 
ش��رکت خواهن��د ک��رد.در 
آغاز جلس��ه ص��الح ال��زواوی 
سفیر فلس��طین در جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ا اش��اره به 
جنای��ات رژیم صهیونیس��تی 
گف��ت: واقع��اً دردناک اس��ت 
 زمانی که بر س��ر س��فره افطار

 نشس��ته ایم ب��ه ی��اد آوارگان 
فلس��طینی هس��تیم و ب��ه یاد 
معل��والن و م��ادران فرزن��د 
از دس��ت داده ک��ه هزین��ه 
دسیس��ه آمریکا علی��ه دین در 
 کشورمان را پرداخت می کنند.

وی افزود: فلسطینی ها دایماً در 
تظاهرات خود در کرانه باختری 
و ن��وار غزه در مع��رض جنایات 
صهیونیس��ت ه��ا هس��تند اما 
مقاومت قهرمانان��ه غزه در برابر 
 حمالت صهیونیس��تی قطعاً به

 آن ها پاس��خ خواه��د داد.وی 
با اش��اره به این که کش��ورهای 
حام��ی رژی��م صهیونیس��تی 
 م��ا را م��ورد تهاجم خ��ود قرار 
داده اندگف��ت: صهیونیس��ت 
ها بی رحمان��ه خان��واده های 
فلسطینی را به قتل می رسانند 

و کشورهای حامی آن ها در برابر 
چنین جرمی سکوت می کنند، 
سکوتی که همانند سکوت اهالی 
قبرستان است.سفیر فلسطین 
در جمهوری اس��المی ایران با 
بیان این که این مقاومت دلیرانه 
و مس��تحکم اس��ت یادآور شد: 
هیچ شهر، ش��هرک و روستایی 
از رژیم صهیونیستی از موشک 
های ما در امان نیست و صحنه 
وحشت توس��ط هواپیماهای ما 
تمام شهرک نشین های اشغالگر 
را گرفته است و دوران پایان این 
رژی��م آغاز ش��ده است.س��فیر 
فلسطین در جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: فرزندان ما صبح 
آزادی را خواهند دید و این نبرد 
مرحله آغازینی برای طرح غربی 
شکست استعماری استالزواوی 
گفت: نقش ش��ما فرزندان امام 
خمینی)ره( نقش محوری است. 
رژیم صهیونیستی مورد اعتماد 
نخواهد ماند.سفیر فلسطین در 
جمهوری اسالمی ایران با بیان 
این که امیدواریم این غم هرچه 
زودتر از ملت اس��المی برطرف 
شود گفت: امیدواریم شرایط به 
گونه ای فراهم شود که بهترین 
امتی باش��یم که برای جهانیان 

پدید آمده است.
سفیر فلس��طین در جمهوری 
ً از  اس��المی ای��ران مج��ددا
الریجانی و نمایندگان مجلس 
برای حمایت از م��ردم بی دفاع 
غ��زه تش��کر ک��رد و گف��ت: از 
خدا م��ی خواهم مل��ت ایران را 
س��رافرازی دهد و آرزوی طول 
عمر و س��المتی را ب��رای رهبر 
معظم انقالب اسالمی و تمامی 
مس��ووالن نظام و فرزندان این 

ملت دارم.

وزیرامورخارجهانگلستانازسمتخوداستعفامیکند

سفیر فلسطین در ايران:

 دوران پايان رژيم صهیونیستی
 آغاز شده است

تصفیه خانه فاضاب گندمان چهارمحال وبختیاری احداث می شود

قائم مقام معاونت توس��عه و مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ع( کش��ور گفت: پیش بینی می شود امسال مراکز 
 کمیته ام��داد بی��ش از 300 میلیارد ریال فطری��ه جمع آوری

 کنند.علی ش��ریف روحانی در جشن رمضان با اش��اره به آغاز 
هفت��ه اطعام نیازمن��دان و اکرام ایت��ام همزمان ب��ا میالد امام 
حس��ن مجتبی)ع(، این امام هم��ام را نماد و الگوی راس��تین 
نیکوکاری، انفاق و اکرام نیازمندان و ایتام دانس��ت.وی با بیان 
اینکه در ماه مبارک رمضان معنوی��ت و اخالص به اوج کمال و 
 نهایت خود می رسد، بر لزوم دس��تگیری و کمک به نیازمندان 
در این ایام تاکید ک��رد و گفت: در این ایام ب��ه برکت معنویت 
ماه رمضان عواط��ف، احساس��ات، بذل، نیک��وکاری و محبت 
آحاد جامعه نس��بت به نیازمندان به اوج رسیده و به عینه دیده 
می شود.شریف روحانی با اشاره به سنت حسنه جشن رمضان، 
کمک به نیازمن��دان و ایتام را یک��ی از اهداف مه��م برگزاری 
این جش��ن در س��طح کش��ور و اس��تان ها عنوان کرد و افزود: 
 ماه رمضان ظرفی��ت و فرص��ت مغتنمی برای تحق��ق این امر 
مهم است.امسال کمک های مردمی به کمیته امداد به 25 هزار 
میلیارد ریال می رسد.وی میزان مشارکت و کمک های مردمی 

به کمیته امداد در سال 92 را  15 هزار میلیارد ریال اعالم و ابراز 
 امیدواری کرد که این میزان در سال جاری به 25 هزار میلیارد 
ریال برسد.شریف روحانی جمع آوری کمک برای مردم مظلوم 
فلسطین به مناس��بت روز جهانی قدس و جمع آوری فطریه را 
در این ماه را یادآور شد و گفت: جمع آوری فطریه مسجد محور 
است که پیش بینی می شود امسال مراکز کمیته امداد بیش از 

300 میلیارد ریال فطریه جمع آوری کنند.
جشن رمضان چهارمحال و بختیاری الگويی برای 

ساير نقاط کشور است
وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری در برگزاری 
جشن رمضان پیش گام و فعال بوده اس��ت، شیوه برگزاری این 
جش��ن در اس��تان را مدلی جدید و زیبا برای دیگر استان های 
کشور دانست.ش��ریف روحانی اظهارکرد: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در برگزاری این جش��ن حضور و حرکت بس��یار زیبا 
و خالقانه داش��ته اس��ت به نحوی که آوازه برگزاری این جشن 
مس��ووالن کمیته امداد مرکز کش��ور را برای بازدید نزدیک از 
روند مراسم به شهرکرد کشاند.وی در ادامه بخشی از وظایف و 
رسالت های کمیته امداد امام خمینی)ره( را تشریح و خاطرنشان 
کرد: اطعام نیازمندان، اکرام ایتام، دس��تگیری از خانواده های 
نیازمند، جمع آوری فطریه و اجرای ده ها طرح مش��ارکت های 

مردمی بخشی از خدمات این کمیته محسوب می شود.
پیغمبر اکرم)ص( و اهل بیت )ع( اسوه امدادگری و 

کمک به نیازمندان هستند
قائم مقام معاونت توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد با 
بیان اینکه دین مبین اسالم، دین خدمت و محروم نوازی است، 
پیغمبر اکرم)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت را اسوه امدادگری 
و کمک به نیازمندان عنوان کرد.به گفته وی، خداوند تمام عزت 
و ش��رافت عالم دنیا و آخرت را در مقام و منزل��ت پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( ق��رار داده و ما خدمت گذاران م��ردم در کمیته 
امداد نیز به خود می بالیم که پرچم انف��اق و نیکوکاری از دامن 

پاک پیامب��ر)ص( و اهل بیت )ع( به اهت��زار در آمده و در ادامه 
 به واس��طه رهبری های داهیانه امام خمینی )ره( به ما سپرده

 شده است.ش��ریف روحانی ارتقای همبس��تگی، هم دردی ها، 
زمینه سازی برای حضور و مشارکت فعال، آگاهانه و مخالصانه 
مردم در امور خیر و نیک، توس��عه فرهنگ انفاق و نیکوکاری و 
اجرای سنت های حسنه الهی و اسالمی در جامعه را فلسفه های 

تشکیل کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( برشمرد.
مردم، امدادگران واقعی هستند

 وی ضمن بیان اینکه مردم، س��تون خیمه  کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی)ره( هس��تند، م��ردم را امدادگران واقع��ی بیان کرد 
و گفت: حضور و مش��ارکت بی ش��ائبه و خیرمداران��ه مردم از 
بدو تاس��یس تاکنون این کمیت��ه را بر روی پ��ای خود محکم 
 و اس��توار قرار داده اس��ت و م��ا به ای��ن دلیل بر خ��ود افتخار

 می کنیم.ش��ریف روحانی در تش��ریح عناص��ر و عوامل اصلی 
نقش آفرینی کمیته امداد در جامعه، برخورداری از حمایت ها 
و پش��تیبانی رهبری و مردم را در پیش��برد کارها الزم دانست 
و به فرمول و چراغ راه امام خمینی)ره( و اس��تمرار آن توس��ط 
رهبر انقالب ب��رای حرکت رو ب��ه جلوی این مجموعه اش��اره 
کرد.به گفت��ه وی، فق��ر زدایی و مب��ارزه با فق��ر و محرومیت 
در س��ایه حرکت در مس��یر احکام و منویات اس��الم، فرهنگ، 
فقه و اخالق و بهره گی��ری از ظرفیت بالق��وه مردمی چراغ راه 
تعیین شده از س��وی امام خمینی)ره( برای این کمیته بوده و 
 تاکنون لحظه ای از این خط جدای��ی و انحرافی صورت نگرفته

 است.
کمیته امداد حلقه اتصال م�ردم و همه جريان های 

خیرانديش است
شریف روحانی اظهارکرد: کمیته امداد حلقه اتصالی بین مردم 
و همه جریان های مومن و خیراندیش نظام جمهوری اسالمی 
برای خدمت رس��انی صادقانه و خالصانه به اف��راد بی بضاعت و 

نیازمند است.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: حمله به غزه نشان 
از عمق کینه دش��منان از جبهه مقاومت دارد.احمد بخشایش 
پیرامون جنایات وحش��یانه اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم 
مظلوم غزه و س��کوت جوامع جهانی اظهار کرد: علت دفاع نظام 
جمهوری اس��المی ایران از نوار غزه و مردم مظلوم فلسطین به 
چند الیه برمی گردد، الیه نخست این است که در قانون اساسی ما 
آمده است که یکی از اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران دفاع از 
مستضعفان است، مساله فلسطین آرمان مشترک مسلمین است.

وی بیان کرد: همچنین ما بیداری اس��المی که در منطقه شکل 
گرفته را در راس��تای پیروزی انقالب اسالمی می دانیم، بنابراین 
موضوع فلسطین محور مشترک مسلمین است.بخشایش اظهار 
کرد: دلیل دوم این اس��ت که ایران رهبر جبه��ه مقاومت علیه 
استکبار در جهان است و جبهه مقاومت امروز یک هاللی است 
که از ایران آغاز ش��ده و در عراق ادامه پیدا می کند و تا سوریه و 

لبنان جلو می رود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس تصریح کرد: دلیل سوم حمایت ایران از مردم فلسطین 
و غزه این است که اس��راییل یک رژیم غاصب اس��ت و دنیا این 
موضوع را به خوبی می داند، مبرهن اس��ت هرگز نباید سرزمین 
یهودیان در سرزمین های فلسطینیان شکل می گرفت و حتی اگر 

هم سرزمینی می خواستند، شکل بدهند باید در اروپا می دادند، 
بنابراین اشغال و تصرف سرزمین باهر بهانه ای غیرقابل قبول است.

وی با اش��اره به بهانه س��ازی های جامعه جهانی ب��رای توجیه 
اشغالگری صهیونیست ها گفت: اسراییل و حامی اصلی آن آمریکا 
پیش از انقالب با ش��اه ایران همکاری خوبی داشتند ولی بعد از 
انقالب اس��المی همواره آن ها انقالب و نظام جمهوری اسالمی 

و جبهه مقاومت را در تضاد با منافع سلطه طلبانه خود می بینند.
بخشایش افزود: تحریم ها، تهدیدها، توطئه ها، کودتاها، فشارهای 
حقوق بشری و جنگ تحمیلی علیه ملت ایران گواه این ادعا است، 
ولی در چند س��ال اخیر رژیم صهیونیس��تی با ارتکاب جنایات 
وحش��یانه خود علیه مردم غزه کینه و بغض خود را از پیوستن 

مردم غزه به جبهه مقاومت منطقه به گونه ای اعالم می کنند.
وی گفت: دلیل بمباران و حمالت هوایی اخیر رژیم صهیونیستی 
ناشی از نگرانی آنان از پیوستن غزه به جبهه فتح و حماس است.

قائم مقام معاونت توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ع( کشور:

پیش بینی جمع آوری بیش از 300 میلیارد ريال فطريه در کشور

بهره مندی 440 هزار نفر از خدمات 
بیمه تامین اجتماعی در استان

 مدیرکل تامی��ن اجتماعی چهارمح��ال و بختی��اری از بهره مندی
 440 هزار نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی در این اس��تان خبر 
داد.غالم رضا محمدی در نشستی با استاندار چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه 48 درصد جمعیت این استان از خدمات بیمه ای بهره مند 
هس��تند، گفت: باید با ارتقای س��طح خدمات رضایت مندی ارباب 

رجوع را افزایش داد.
وی ادامه داد: مس��ووالن رسیدگی به درخواس��ت های مردم و ارایه 
راهکار برای تس��ریع در روند رفع مش��کل را در اولوی��ت قرار دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختی��اری بر لزوم راه اندازی 
مراکز خدماتی بیشتر در استان اشاره کرد و گفت: می توان با افزایش 
تعداد مراکز و نیروی انسانی کارآمد خدمات بیشتری را در مدت زمان 

کمتر به ارباب رجوع ارایه داد.
این مس��وول از بهره مندی 440 هزار تن در اس��تان از خدمات بیمه 
تامین اجتماعی خب��ر داد و عنوان کرد: تعداد بیمه ش��دگان اصلی 
142 هزار نفر هس��تند.محمدی با اعالم اینک��ه هم اکنون 17 هزار 
مستمری بگیر نیز زیرپوشش قرار دارند، ادامه داد: اکنون 20 شعبه در 
چهارمحال و بختیاری خدمات بیمه را به ارباب رجوع ارایه می کنند.

تولید20 درصد گوشت قرمز 
چهارمحال و بختیاری توسط عشاير 

رییس دامپزشکی کوهرنگ گفت: ساالنه پنج هزار تن گوشت قرمز 
تولیدی در چهارمحال و بختیاری معادل 20 درصد توس��ط عشایر 

کوهرنگ تولید می شود.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه چهارمح��ال و بختیاری یک درصد از 
کل مساحت کشور را تش��کیل می دهد، اظهار کرد: ساالنه 31 هزار 
تن گوشت قرمز معادل سه درصد تولید گوشت کشور در این استان 
تولید می شود که 20 درصد این میزان یعنی پنج هزار تن از این میزان 

توسط عشایر شهرستان کوهرنگ تولید و به بازار عرضه می شود.
وی افزود: تعداد 13 واحد مرغ داری ب��ا ظرفیت 250 هزار قطعه در 
هر دوره در شهرستان کوهرنگ وجود دارد که ساالنه دو هزار و550 
تن گوشت مرغ تولید می شود که معادل 12 درصد کل گوشت مرغ 

تولید شده در استان است.

بهره برداری از درمانگاه خیريه 
حضرت علي اصغر)ع( 

درمانگاه خیریه حضرت علي اصغر)ع( همزمان با ماه مبارک رمضان 
در شهرکرد افتتاح شد.مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا 
در آیین افتتاح این موسسه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
برگزار شد، اظهارکرد: درمانگاه خیریه حضرت علي اصغر)ع( طي دو 

ماه ساخته و به بهره برداري رسید.
 کامران همتیان افزود: زمین این درمانگاه متعلق به منزل مسکوني 
میرزاییان، یکي از خیران حوزه سالمت استان بوده است. همچنین 
برای خرید تجهیزات درمانگاه، مادر شهید مصطفوي نیز هزینه های 

قابل توجهی را متقبل شدند.

ريیس سازمان بسیج هنرمندان استان: 

 فراخوان جشنواره تئاتر بسیج
 در چهارمحال و بختیاری اعام شد

ریی��س س��ازمان بس��یج هنرمندان 
چهارمح��ال و بختی��اری از اع��الم 
فراخوان یازدهمین جش��نواره تئاتر 

بسیج در این استان خبر داد.
محمدرضا س��لیمانی اظه��ار کرد: با 
توجه به نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ضروری است تا از ظرفیت های موجود 
برای تحقق هرچه بهتر ش��عار س��ال بهره بگیریم.وی افزود: عرصه فرهنگ و 
هنر یکی از مهم ترین عرصه هایی اس��ت که می توان از  این طریق به اهداف و 
آرمان های نظام و انقالب اسالمی به نحو مطلوبی دست پیدا کرد و بر قدرت و 

اقتدار کشور افزود.
مس��وول س��ازمان بس��یج هنرمندان چهارمح��ال و بختی��اری تصریح کرد: 
س��رمایه گذاری در امر فرهنگ در تمام بخش ها یک نیاز ملی اس��ت و باید در 
اولویت برنامه ها و دغدغه های مسووالن قرار گیرد تا بتوان در تحقق شعار سال 
گام های مهمی برداشت.وی از اعالم فراخوان یازدهمین جشنواره تئاتر بسیج 
در استان خبر داد و افزود: ش��یوه های زندگی ایرانی اسالمی، زندگی و سیره 
ائمه اطهار، فرهنگ و مدیریت جهادی، بس��یج ارزش ه��ا و آرمان های انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، شناخت و معرفی چهره های متفاوت دشمن در مقابله 
با ملت ایران، مقابله با جنگ نرم و شبکه های ماهواره ای و رسانه های استکباری 
از موضوعاتی است که هنرمندان در این دوره از مسابقات جشنواره می توانند 

به ارسال اثر اقدام کنند.
س��لیمانی با بیان اینکه آثار ارس��الی می بایس��ت در سه نس��خه به دبیرخانه 
ارسال ش��ود، بیان کرد: هنرمندان و نویس��ندگان می توانند نمایش نامه های 
خود را حداکثر تا تاریخ پنج مرداد ماه به س��ازمان بس��یج هنرمندان اس��تان 
ارسال کنند.وی خاطرنش��ان کرد: هنر نمایش به س��بب تاثیرگذاری ذهنی 
و عاطفی در مخاطب��ان خود، هن��ری ماندگار و موثر اس��ت ک��ه می توان از 
 آن در راس��تای رش��د و تعالی فرهن��گ و هنر اس��المی به نحو شایس��ته ای

 بهره گرفت.

برداشت گندم ديم در استان آغاز شد
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: 38 ه��زار هکتار از 
اراضی زراعی چهارمحال و بختیاری 
به کش��ت گندم دیم اختصاص یافته 
است که پیش بینی می شود 27 هزار 
تن محصول گن��دم دیم در اس��تان 

برداشت شود.
رستم غیبی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت اراضی زراعی دیم در چهارمحال 
و بختیاری بالغ بر 66 هزار هکتار است، اظهار کرد: 38 هزار هکتار از زمین های 

زراعی این استان به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.
وی افزود: امس��ال برداش��ت گندم دیم از 8 هزار هکتار از ای��ن اراضی زراعی 
 انجام ش��ده اس��ت که از این س��طح زیر کش��ت 7 هزار تن گندم برداش��ت

 شده است.

يهوديان در سرزمین های اشغالی، در يک زندان بزرگ به سرمی برند
حمله به غزه نشان از عمق کینه دشمن از جبهه مقاومت دارد
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مدیرعامل آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی ساخت 
 تصفیه خانه فاضالب ش��هر گندمان واقع در شهرس��تان بروجن با اعتباری بالغ بر

 120 میلیارد ریال در حال انجام است.
قدرت اهلل بیگلری اظهار کرد: اجرای شبکه های فاضالب عالوه بر ارتقای سالمت و 
بهداشت جامعه و تأمین آب مورد نیاز بخشی از اراضی کشاورزی باعث پیشگیری از 

آلوده شدن آب های سطحی و زیرزمینی می شود.
وی اف��زود: ش��هر گندم��ان واق��ع در شهرس��تان بروج��ن پانزدهمین ش��هری 

 اس��ت ک��ه در اس��تان از مزای��ای ط��رح جم��ع آوری فاض��الب برخ��وردار
 می شود.

مدیرعامل آب و فاضالب ش��هری چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: عملیات اجرایی 
تصفیه خانه فاض��الب گندمان با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال ش��روع ش��ده 
است و برای پوش��ش فاضالب این ش��هر به 47 کیلومتر ش��بکه جمع آوری و خط 
 انتقال با اعتباری معادل 77 میلیارد ریال نیاز است که این امر مشارکت مسووالن و

 مردم را می طلبد.



یادداشت

انتقال تلفن همراه به ثابت رایگان شد

 تشعشعات گوشی موبایل 
سرطان می آورد 

هزین��ه  انتق��ال تلف��ن همراه 
به تلفن ثابت رایگان ش��ده تا 
مش��ترکان در مواقعی که در 
مکان های ثابت و منزل حضور 
دارند، حتی االمکان از گوشی 
تلفن هم��راه خود اس��تفاده 
ن��ی از تاثی��رات  نکنند.نگرا
تشعشعات موبایلی بر سالمت 
شهروندان موضوعی است که 

در سال های اخیر به دغدغه ای برای مردم تبدیل شده است.
در این باره وحید صدوقی  مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - با 
اش��اره به اقدام همراه اول برای کاهش امواجی ک��ه از تلفن همراه به 
انسان ساطع می شود؛ گفته است: تا پیش از این هزینه  هر دقیقه انتقال 
تلفن همراه به ثابت 60 تومان بود که با تمهیدات در نظر گرفته شده هم 

اکنون این تعرفه  رایگان شده است.
وی با اش��اره به ایجاد آزمایش��گاه تشعش��عات امواج در دانشگاه علم 
و صنع��ت، ادام��ه داد: این آزمایش��گاه با ه��دف بررس��ی تابش های 
الکترومغناطیسی بر روی بدن انسان، تاس��یس و در آن تست چگالی 
این امواج و مقایس��ه آن با امواج رادیو و تلویزی��ون در 80 نقطه تهران 
انجام ش��ده اس��ت.مدیر عامل همراه اول با بیان این که هم اکنون نیز 
تس��ت امواج آنتن های تلفن همراه بر روی چهار ه��زار خانم باردار در 
مدت 9 ماه در حال انجام اس��ت، تا میزان چگالی دریافتی و اثرات آن 
بر روی جنین و مادر بررسی ش��ود، افزوده بود: آزمایشگاه اندازه گیری 
حدود تشعشع گوشی های تلفن نیز در دانش��گاه امیرکبیر راه اندازی 
شده تا وضعیت تشعشعات گوشی نیز در این زمینه بررسی شود.اکنون 
درباره این موضوع حتی ساالنه چندین سمینار و کنفرانس و همایش 
برگزار می ش��ود تا هر بار این مساله از جهاتی بررس��ی شود. بر همین 
اساس طبیعی است که حرف های مختلفی در این حوزه به گوش برسد 
چراکه برخی با جدیت از در نظر گرفتن تدابیر مربوط به سالمت در این 
حوزه خبر می دهند و برخی دیگر همچنان بر این باورند که دکل های 

مخابراتی می توانند سالمت مردم را تحت الشعاع قرار دهند.
در این می��ان خود مردم نی��ز نگرانی هایی در این زمین��ه دارند که در 
نهایت این نگرانی ها موجب ش��ده اس��ت به ندرت روی خوشی نسبت 
به نصب دکل های BTS نش��ان دهند. بر همین اس��اس و با توجه به 
اهمیت موضوع در دولت جدید رس��یدگی به این موضوع در دس��تور 
کار ق��رار گرفته و ب��ه گفته رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
اهتمام ویژه ای برای کاهش خطرات ام��واج الکترومغناطیس از جمله 
امواج پارازیت ه��ا دارد.بنا بر اع��الم معصومه ابتکار از آنج��ا که امواج 
الکترومغناطیس��ی مخاطرات زیادی دارند الزم اس��ت تجهیزات این 
بخش تحت اس��تانداردها و ضوابط  ق��رار بگیرد و این موضوع بس��یار 
مهمی است که باید در همه زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.پیش از این 
هم وزیر ارتباطات از تاکید دولت بر این موضوع خبر داده و از تشکیل 
کمیته ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داده و معاون وزیر 
بهداشت، معاون سازمان محیط زیست و معاون سازمان انرژی اتمی را 
از جمله اعضای این کمیته معرفی کرده و یاد آور شده بود: در طول یک 
ماه و نیم اخیر میزان تشعشعات در مناطق مختلف اندازه گیری شده و 
نتیجه گزارش ها اعالم می شود.اکنون نتایج تحقیقات گوناگونی که در 
کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته در موارد متعدد گویای آن است 
که تشعشعات گوش��ی های موبایل می تواند خطر ابتال به بیماریهایی 
چون سرطان را افزایش دهد این در حالی است که به نظر می رسد در 
دنیای امروز حذف این تکنولوژی ارتباطی به نوعی غیرممکن است.با 
این وجود می توان راه های مختلفی را مورد استفاده قرار داد که خطرات 
این بخش به حداقل برس��د. برخی توصیه هایی که توس��ط پزشکان و 
متخصصان مختلف ارایه ش��ده گویای آن اس��ت که استفاده طوالنی 
مدت از گوش��ی های تلفن همراه می تواند موج��ب عوارضی همچون 
س��ردردهای مداوم، احس��اس درد در ناحیه گوش، بی خوابی و حتی 
پایین آمدن سرعت گوارش در بدن  شود. در این میان یکی از راهکارهای 
موثری که گفته می ش��ود تاثیر بس��زایی در کاهش تاثیرگذاری امواج 
دارد استفاده از هدفون ها و یا هندزفری موبایل است.بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی استفاده از هندزفری بی سیم )بلوتوث( آسیب 
ناشی از تشعشعات مضر موبایل را تا 800 برابر کاهش می دهد و این در 
حالی است که طبق آخرین آمارها تنها چهار درصد مشترکان ایرانی از 

هندزفری و هدست استفاده می کنند.
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شهرضا، قطب اصلی خوشنویسی اصفهان است
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: شهرضا یکی از قطب های خوشنویسی استان و 
از شعبات مطرح انجمن خوش نویسان کشور به شمار می رود که خوش نویسان بسیاری را به جامعه 
تقدیم کرده است.رجب فرهمندیان اظهار کرد: در آینده همایش بزرگ خوشنویسان شهرضا با حضور 
همه افرادی که در انجمن خوشنویسان شهرضا یکی از مدارک 5 گانه را اخذ کرده اند، برگزار می شود.

3

ش��هردار اصفهان با اش��اره به نقش اطالعات و تفاوت بین 
اطالعات خبرگزاري ها و اینترنت تصریح کرد: در اینترنت 
اطالعات درج مي شود ولي معلوم نیست این گونه اطالعات 
فرهنگ س��از باش��د به طوري که خبرگزاري با سوژه هاي 
 خود مي توانند بحث ه��اي فرهنگي، اقتصادي و همچنین
  بح��ث ه��اي سیاس��ي متع��دي را ش��کل دهن��د. دکتر

سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: شاید نگرش هایي که پشت 
 س��ایت هاي اینترنتي مث��ل فیس بوک وج��ود دارد، خود

 زاوی��ه هاي خاص فرهنگي، اقتصادي و سیاس��ي داش��ته 
باشد ولي در خبرگزاري خط ، زاویه و حرکت از ابتدا تا انتها 
روشن است که این خود زمینه ساز حرکت هاي بعدي است. 
وي با بیان اینکه اگر خبرگزاري هایي که مس��تقل هستند 
اتحاد کنند مي توانند پاس��دار حقایق و اطالعات بین ملت 
ها باش��ند، اظهار داشت: امروز امپریالیس��م خبري یکي از 
مباحثي اس��ت که نمي گذارد تبادالت ن��اب فرهنگي بین 
کشورها رد و بدل شود. شهردار اصفهان ادامه داد: البته این 
اتحاد کار سختي اس��ت چون منابعي که این خبرگزاري را 
هدایت مي کند به منابع اقتصادي که ممکن است در دست 
یک عده محدودي باشد، برمي گردد اما در این حد که یک 
خبرگزاري بتواند از زیر یوغ استثماري خبري خود را نجات 
 ده��د و وارد حرکت اعتال بخش ش��ود ارزش خاص خود را 

دارد. 
دکترس��قائیان نژاد با طرح این س��وال که اگر صحبت ها و 
ارتباطات مس��تقیم بین کشورها برقرار ش��ود آیا مسایلي 
همچون جنگ ها وجود مي داش��ت؟ گفت: به عنوان مثال 
 با توجه به اینک��ه اولین باري اس��ت که به اصفهان س��فر 
مي کنید مطمئن هس��تم با یک تصورات ذهني و نگراني 
که آی��ا در ای��ران و اصفهان چه خبر اس��ت به این کش��ور 
س��فر نمودید، اما اکنون که خ��ود از نزدیک ب��ا مردم این 
کش��ور و آثار تاریخ��ي و تمدن��ي آن را مش��اهده کردید، 
 ذهنیت کنوني ش��ما با تص��ورات قبل از س��فر هم خواني 

ندارد. 
وي با بیان اینکه جار و جنجال ه��اي تبلیغاتي که بر علیه 
نظام جمهوري اسالمي ایران راه افتاده اطالعاتي است که 
در ذهن مردم نهادینه شده است، افزود: البته حق است که 
مردم دنیا چنین برداشتي را از ایران و اصفهان داشته باشند 

ولي اگر شفاف سازي شود و س��یر اطالعات خبري در یک 
اتوبان دو طرفه تبادل شود به طور حتم نگرش صحیحي از 
آنچه در این کش��ور مي گذرد خواهیم داشت که بر حسب 
آن ارتباطات بعدي شکل مي گیرد و سوء تفاهمات برطرف 
مي شود. شهردار اصفهان تصریح کرد: سالیان دراز است که 
در اصفهان مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان به 
صورت صلح آمیز زندگي مي کنند و این وحدت بین ادیان 

در اصفهان را نشان مي دهد. 
وي اظهار داشت:  زماني که انسان در متن برخي حقایق قرار 
مي گیرد، مي تواند آن را لمس کند در این جاست که به طور 
حتم تص��ورات قبلي آن عوض مي ش��ود و این موضوع مي 
تواند باب همکاري هاي آینده را شکل دهد. شهردار اصفهان 
با اشاره به خواهرخواندگي دو شهر اصفهان و فلورانس ایتالیا 
ادامه داد: داشته هاي دو ملت مي تواند در خدمت یکدیگر 
قرار گیرد که این تبادل تجربی��ات و اطالعات مي تواند در 

بحث اقتصادي، فرهنگي و غیره باشد. 
دکترس��قائیان ن��ژاد اضاف��ه ک��رد: ای��ن مهم اس��ت که 
بتوانی��م ارتباطات خوب��ي و س��المي را بین دو کش��ورها 
 برقرار کنی��م و به ط��ور حتم پ��ل اولی��ه آن مطبوعات و

 رسانه است. 
وي با بیان اینک��ه اهمیت ای��ران در منطق��ه خاورمیانه و 
آسیاي میانه کامال روشن اس��ت، گفت: در سال 5۷ انقالب 
اسالمي به صورت مردمي در ایران شکل گرفت و ۳5 سال 
از آن نیز مي گذرد ولي هنوز غرب نتوانس��ته این انقالب را 
 قبول کند چرا که هنوز نتوانس��ته ایم مباحث را با یکدیگر 

حل کنیم. 
ش��هردار اصفهان افزود: ایران مهم ترین کش��ور آس��یاي 
میان��ه و خاورمیان��ه محس��وب مي ش��ود بنابرای��ن اگر 
 نگرش ها نس��بت به این کش��ور تغییر کند مشکالت حل

 مي شود. 
دکتر س��قاییان نژاد با اش��اره به اینکه ایران از کشورهاي 
تحصیل ک��رده و لیبرال خاورمیانه اس��ت، تصریح کرد: در 
چهارچوب عدالت گونه و احترام متقابل مي توانیم مشکالت 

کنوني را حل کنیم.
وي با اش��اره به جایگاه و تمدن ش��هر اصفهان گفت: تاریخ 
اصفهان بیش از سه هزار سال قدمت دارد از این رو نزدیک به 

شش هزار اثر تاریخي این شهر وجود دارد. شهردار اصفهان 
با بیان اینکه اصفهان تنها ش��هري است که س��ه اثر ثبت 
جهاني  ش��امل میدان امام)ره(، چهلستون و مسجد جامع 

را داراس��ت، افزود: البته 
یک اث��ر نیز در کاش��ان 
ثبت جهاني شده است از 
این رو ثبت جهاني چهار 
 اثر از یک اس��تان در دنیا 

بي نظیر است. 
وي ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
اصفهان در دوران معاصر 
نیز بي نظی��ر بوده و خود 
را در نظ��ام جمه��وري 
اسالمي ایران نشان داده 
است، خاطرنش��ان کرد: 
استمرار فرهنگي اصفهان 
که از دوران قبل از اسالم 
شروع شد، تمدن هاي آل 
بویه، سلجوقیه و صفویه 

را طي کرد و به دوران مش��روطه و انقالب رس��ید، بنابراین 
فرهنگ و تمدن این شهر ادامه داش��ته به طوري که امروز 
اصفهان از نظر فرهنگي و تاریخي جایگاه خاص خود را در 
کشور و در سطح بین الملل دارد. ش��هردار اصفهان با بیان 
اینکه در سال ۲006 اصفهان پس از مکه به عنوان پایتخت 
فرهنگ جهان اسالم انتخاب شد، اظهار داشت: اکنون نیز 
از اصفهان به عنوان پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران زمین 
یاد مي شود. دکترس��قائیان نژاد ادامه داد: در دنیا 600 اثر 
صنایع دستي شناخته شده که۳00 اثر آن در ایران و ۲00 
اثر در اصفهان است بنابراین مي توان گفت اصفهان پایتخت 
 صنایع دس��تي نه تنها ایران بلکه پایتخت صنایع دس��تي 

دنیا است. 
وي اضافه کرد: ظرفیت ه��اي خوبي در اصفهان وجود دارد 
که مي تواند با ایتالیا مشترک شود از این رو از مردم ایتالیا 
دعوت مي کنیم از نزدیک از این کشور و شهر دیدن کنیم و 

روابط متقابل با یکدیگر را فراهم کنیم.
 ش��هردار اصفهان بیان کرد: در این راستا به منظور تقویت 
تبادالت فرهنگي ، اجالس میراث معن��وي و ناملموس در 
اکتبر امسال برگزار خواهد شد که به مدت چهار روز میراث 
ناملموس و فرهنگي کشورها را بررسي مي کند در این راستا 
مي توانیم فرهنگ وتمدن را مبادله کنیم که این خود مي 

تواند زمینه ساز ارتباطات بعدي باشد.
مدیر عامل خبرگ��زاري آجي ایتالیا در ادامه این نشس��ت 
 گف��ت: خبرگ��زاري ه��ا م��ي توانند مه��م تری��ن منابع

 اطالع رس��اني صحیح و ایجاد ارزش در سطح بین المللي 
باشند. 

الکساندرو پیکا با بیان این که مي توانیم به واسطه خبر فاصله 
مساحتي بین دو کشور ایران و ایتالیا را کوتاه کنیم، افزود: 
مي توانیم به وسیله خبر کشورها را به یکدیگر معرفي کنیم. 
وي تصریح کرد: البته اگر چه در شرایط کنوني شاهد تبادل 
اطالعات در اینترنت هستیم اما این اطالعات براي جامعه 
انساني ارزش آفرین نیست و در برخي موارد اثرات سویي بر 

جوامع مي گذارد. 
مدیرعامل خبرگ��زاري آجي ایتالیا با اش��اره ب��ه فعالیت 
خبرگ��زاري ها خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توجه ب��ه اینکه در 
 خبرگ��زاري ها بر تولی��د و انتش��ار اخبار نظ��ارت صورت
  م��ي گیرد، م��ي ت��وان در تولی��دات خبري ب��ه آفرینش

 ارزش ه��اي خب��ري انس��اني، اقتص��ادي و سیاس��ي 
 پرداخ��ت و ب��ه از این مس��یر پیش��رفت جوامع بش��ري

 کمک کرد. 
 الکس��اندرو پیکا تاکی��د کرد: خبرگ��زاري ها م��ي توانند

 ارزش هاي اقتص��ادي، فرهنگي، سیاس��ي و اجتماعي در 
جامعه تولید کنند. 

شهردار اصفهان در دیدار با مدیرعامل خبرگزاري ایتاليایي آجي

از 600 اثر صنایع دستی در دنيا 200 اثر در اصفهان است 

میراث ناملموس و فرهنگی کشورها در استان بررسی می شود

یادداشت

 راه اندازی تونل سرد برای 
زایران تمتع

معاون امورحج مرکز پزشکی هالل احمر از راه اندازی تونل ابتکاری 
سرد ویژه زایران گرما زده خبرداد.دکتر عادل مقصودی نژاد در این 
باره گفت: با توجه به گرمای بیش از حد مکه، مسووالن مرکز پزشکی 
حج و زیارت اقدام به طراحی و راه اندازی تونل سرد کردند.وی با بیان 
اینکه این تونل در مناس��ک منی و عرفات بسیار کاربرد دارد، گفت: 
براین اساس زایرانی که دچار گرمازدگی شدند، به تونل سرد هدایت 
می شوند.مقصودی نژاد گفت: این تونل دارای دو چادر است که تعداد 
زیادی کولر گازی برای کاهش دما در آن کارگذاشته شده که این فضا 
کامال ایزوله اس��ت و زایران که دچار گرمازدگی شده اند می توانند از 

دمای پایین این چادر استفاده کنند.

مرگ 26۸ نفر بر اثر حوادث رانندگي 
در استان

 مدیرکل پزش��کي قانوني استان اصفهان گفت: در س��ه ماه ابتداي 
امسال، ۲68 نفر بر اثر حوادث رانندگي در استان اصفهان جان خود 
را از دست دادند که این تعداد در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل، 
با 5.۳ درصد کاهش مواجه بوده اس��ت.علي س��لیمان پور گفت: در 
سه ماه ابتداي امسال، ۲68 نفر در حوادث رانندگي استان اصفهان 
جان خود را از دس��ت دادند که از این تعداد، 58 نفر زن و ۲۱0 نفر 
مرد بودند. وي اف��زود:  از مجموع حوادث رانندگي اس��تان اصفهان 
در این مدت، ۱۴9 مورد در جاده هاي برون ش��هري، ۱0۱ مورد در 
مس��یرهاي درون ش��هري، ۱۲ مورد در جاده هاي روستایي و شش 
مورد در جاده هاي خارج از اس��تان رخ داده است. مدیرکل پزشکي 
قانوني اس��تان اصفهان تصریح کرد:  از ابتداي فروردین ماه امسال تا 
پایان خرداد ماه، پنج هزار و 6۷6 مص��دوِم حوادث رانندگي به اداره 
کل پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کردند که از 

این تعداد، سه هزار و 869 نفر مرد و یک  هزار و 80۷ نفر زن بودند.

۴0 ایستگاه بازی به اسباب بازی های 
شهر اضافه می شود

مدیر عامل س��ازمان زیباسازي ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: ۴0 
ایستگاه بازي به اس��باب بازي هاي شهر به مناسبت عید سعید فطر 
اضافه کند.محمدرضا نیلفروشان با اعالم این خبر گفت: با برگزاری 
اولین جش��نواره بازی و اسباب بازی اس��باب بازی های انتخاب شده 
 از سوي کودکان ش��هر در ایستگاه های بازی س��طح شهر جانمایی

 مي شود. وي با بیان این که سازمان زیباسازی قصد دارد همزمان با 
عید سعید فطر، تعداد ۴0 ایستگاه  به ایستگاه های بازی موجود اضافه 
کند افزود: این تعداد در َده سال گذشته معادل افزایش ۲0درصدی 
ایستگاه های بازی اس��ت. همچنین این ایستگاه های جدید تا پایان 
سال به ۷0 ایس��تگاه خواهد رسید. مدیر عامل س��ازمان زیباسازي 
ش��هرداري اصفهان با اش��اره به این که این طرح تحت عنوان »یک 
قطار بازی برای تابس��تان کودکان« در سطح ش��هر انجام می شود، 
اذعان داشت: عیدی ش��هرداری اصفهان به مناسب عید سعید فطر 
برای کودکان است تا بتوانند تابس��تان خود را با بازی های مختلف 
بگذرانند. وي به تعیین ده بندی  س��نی هر ایستگاه بازی طرح »یک 
قطار بازی برای تابستان کودکان« اشاره و بیان کرد: از امتیازات دیگر 
این طرح، نام گذاری تمامی ایس��تگاه های بازی جدید همراه با ارایۀ 
پیامی فرهنگی برای والدین و کودکان است که با همکاری سازمان 
فرهنگی تفریحی و کمیته فرهنگ شهروندی به انجام خواهد رسید. 

70 پایگاه در شهرستان اصفهان از 
حاميان ایتام ثبت نام می کنند

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اصفهان گفت: ۷0 پایگاه در شهرستان اصفهان همزمان با سال روز 
ش��هادت حضرت امام علی )ع(، در قالب اجرای طرح اکرام ایتام، از 
حامیان ایتام ثبت نام به عمل می آورند.سعید ترابی با بیان اینکه این 
طرح از حدود شش سال قبل در سراسر کشور اجرا می شود، افزود: 
 در ماه مبارک رمضان تمام دفاتر کمیته ام��داد امام خمینی )ره( و 
شب ها نیز در گلزار شهدای شهر اصفهان و نمایشگاه قرآن و عترت 
طرح ثبت نام از حامیان ایتام انجام می ش��ود. وی گفت: پایگاه های 
طرح اکرام ایت��ام در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان در نگارس��تان امام 
خمین��ی )ره(، میادین اصلی ش��هر و تمام دفاتر کمیت��ه امداد امام 
خمینی )ره( در شهرس��تان اقدام به ثبت نام حامیان خواهند کرد. 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد شهرستان اصفهان 
ادامه داد: در زمان حاضر سه هزار یتیم در شهرستان اصفهان تحت 

حمایت حامیان ایتام هستند. 

راه اندازي مرکز تعميرات و نگهداري 
سامانه هوشمند تاکسي

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان از راه اندازي مرکز 
تعمیرات و نگهداري سامانه هوشمند تاکسي خبر داد.حسن سقایي با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: با افزایش روز افزون خودروهاي تاکسي 
به سامانه هوش��مند نیاز به محل دیگري براي تعمیرات و پشتیباني 
این سامانه بود که این مرکز در بزرگراه ش��هید خرازي در زمیني به 
مس��احت 800 متر راه اندازي شد.مدیرعامل س��ازمان تاکسیراني 
شهرداري اصفهان با اشاره به اهداف راه اندازي این مرکز عنوان کرد: 
هدف از راه اندازي این مرکز سرعت بخشیدن به روند تجهیز ناوگان و 
تسهیل در دسترسي تاکسي رانان براي بروز رساني و تعمیرات سامانه 

هوشمند تاکسي است.

 نصب دوربين های مدار بسته 
در مهدهای کودک قابليت اجرا ندارد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه نرخ جدید شهریه 
مهدهای کودک مانند دو سال گذشته در شهریورماه ابالغ می شود، 
گفت: الزامی شدن نصب دوربین های مدار بسته برای تمامی مهدهای 

کودک اجرایی نیست
.نفریه در جلسه بررسی نظارت سازمان بهزیستی بر مهدهای کودک 
افزوذ: با توجه به استیجاری بودن فضای مهدهای کودک، هزینه های 
تمام ش��ده در صورت نصب دوربین افزایش می یابد و مهد کودک به 
عنوان یک خدمت لوکس و غیرقابل استفاده برای خانواده ها تبدیل 
می شودقبولی دارد و تمام مس��ووالن فنی و صاحبان جواز گزینش 
می شوند که تمامی این اس��تانداردها مبنای سطح بندی و ستاره دار 

شدن مهدها قرار می گیرند.

اخبار کوتاه
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جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تاد کل نیروهای مسلح با 
تشریح تسهیالت در نظر گرفته شده برای سربازان متاهل از 
اعطای دو هفته مرخصی تش��ویقی به آنان در صورت زایمان 

همسرشان خبر داد.
سردار موسی کمالی درباره تسهیالت در نظر گرفته شده برای 
سربازان متاهل گفت: در راستای اجرای قانون اصالح و تنظیم 
جمعیت و خانواده که اخیرا ابالغ شده، تصمیم بر آن شد تا به 
کلیه سربازانی که همسرانشان در طول خدمت زایمان کنند، 

دو هفته مرخصی تشویقی اعطا شود.
وی با بیان اینکه این قانون هم اکنون با هدف افزایش جمعیت 
و نرخ باروری اجرایی شده اس��ت گفت: سربازانی که در طول 
خدمت همسرش��ان زایمان داش��ته و هم اکنون نیز سربازند 

می توانند از این مرخصی استفاده کنند.

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، 
این افراد برای دریافت مرخصی باید به یگان های محل خدمت 

خود مراجعه و گواهی والدت فرزندشان را ارایه دهند.
کمالی همچنین با اشاره به تسهیالت دیگری که در قانون برای 
سربازان متاهل پیش بینی شده است، به ایسنا گفت: سربازان 
متاهل در نزدیک ترین یگان محل سکونت همسرشان به کار 
گرفته می شوند و حق عائله مندی به آنان نیز همچون کارکنان 
رس��می دولت پرداخت ش��ده و 85 هزار تومان به حسابشان 

واریز می شود.
وی ادام��ه داد: همچنین حق فرزن��د نیز برای این دس��ته از 
س��ربازان مانند کارکنان رس��می بوده و به ازای هر فرزند ۲۱ 

هزار تومان به حسابشان واریز می شود.
جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه مرخصی سربازان متاهل ۱0 روز بیشتر از دیگر سربازان 
اس��ت گفت: این ۱0 روز عالوه بر دو هفته ای اس��ت که برای 

زایمان همسر به آنان تعلق می گیرد.
کمالی همچنین با اش��اره به اجرای سیاس��ت های ابالغ شده 
از س��وی مقام معظ��م رهبری و فرمان��ده معظ��م کل قوا در 
خصوص جمعیت گفت: در این خصوص برنامه هایی در رابطه 
با مشموالن متاهل در دست بررسی است که نتایج آن پس از 

تصویب و ابالغ اعالم خواهد شد.
به گفته وی، ای��ن برنامه ها که در آن تس��هیالت خوبی برای 
سربازان متاهل پیش بینی شده است به زودی اجرایی و اعالم 

خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: تراکم در زندانهای استان اصفهان از 
مشکالت موجود زندان ها به خصوص زندان اصفهان است.

رس��ول زرگرپور در جش��ن گلریزان ب��رای آزادی زندانیان 
نیازمن��د جرایم غی��ر عمد مالی اس��تان اصفهان اف��زود: در 
حال حاض��ر تراک��م زندان ه��ای اس��تان اصفهان بیش��تر 
از ظرفی��ت آن هاس��ت و خ��روج ی��ک زندان��ی از زن��دان 
ش��رایط بهت��ری را برای س��ایر زندانی��ان فراهم م��ی کند.

 وی ب��ا بیان اینک��ه در چند س��ال اخیر تغیی��رات زیادی در 
زندان های کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: فضای زندان ها 
وضعیت مطلوبی پیدا کرده ولی با این وجود زندان برای افراد 

آبرومند و خانواده دار واقعا زجرآور است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ستاد دیه استان به عنوان یک 
نهاد مردمی اس��ت، گفت: س��تاد دیه از برکات مهم انقالب 
اسالمی ایران است و ستاد دیه استان تاکنون اقدامات خوبی 

برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام داده است.
زرگرپور اظهار کرد: کسانی که برای آزادی زندانیان غیر عمد 
قدم بر م��ی دارند، اقدامی خدایی ک��رده و باقیات و صالحات 
خوبی برای خود بر جای م��ی گذارند.وی گفت: زندانیان غیر 
عمد چشم امیدشان به دستان خیران و حرکت های جهادی 

آنان است.

معاون میراث فرهنگی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: با 
توجه به قدمت حمام تاریخی زعفرانی و تمایل مالک خصوصی 
برای فروش آن به منظور حفظ و نگهداری از این بنای متعلق 
به دوره قاج��ار، اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اصفهان خرید این حمام تاریخی را برای سال مالی 
9۳ پیش بینی کرده است.مسووالن این اداره از احتمال خرید 
آن سخن گفته و جواب قطعی را به رایزنی مسووالن این اداره 
در روزهای آینده موکول کردند. ناص��ر طاهری معاون میراث 
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان  در گفتگو با خبرنگار مهر، 
درباره احتمال خرید حمام زعفرانی از مالک خصوصی آن اظهار 
داشت: اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان برای 

سال مالی 9۳ که از مردادماه هر سال آغاز می شود پیش بینی 
خرید حمام زعفرانی را نیز کرده است.وی با بیان اینکه پیشینه 
تاریخی این اثر به اواخر عصر قاجاریه بر می گردد، بیان داشت: 
این اثر تاریخی در محله جوباره و در انتهای کوچه منار سفید 
اصفهان قرار دارد تاکنون توسط مالکان خصوصی از جمله آقای 
اصغر مدرسه،  نگهداری شده است.ه این حمام تاریخی جزو 
معدود گرمابه های سنتی اس��ت که هنوز نیز مشتري دارد، 
بیان داش��ت: با توجه به تمایل مالک ای��ن گرمابه خصوصی 
برای خرید آن توس��ط میراث فرهنگی خری��د آن  به منظور 
حفظ و حراس��ت از این بنای تاریخی در برنامه این اداره قرار 

گرفته است.

سردار کمالی خبر داد: 

سربازان متاهل تسهيالت جدید می گيرند
استاندار اصفهان:  

تراکم زندانيان از مشکالت زندان هاست

ميراث فرهنگی حمام زعفرانی را خریداری می کند 

شهردار اصفهان اظهار داش�ت: امروز امپریاليسم خبري یکي از مباحثي اس�ت که نمي گذارد تبادالت 
ناب فرهنگي بين کشورها رد و بدل شود.دکتر سيد مرتضي سقائيان نژاد در دیدار با مدیرعامل و معاون 
خبرگزاري ایتاليایي »آجي« گفت: خبرگزاري آجي یکي از بزرگ ترین خبرگزاري هاي ایتاليا است که مي 
تواند پل ارتباطي قوي مابين دو کشور ایتاليا و ایران باشد. وي با اشاره به ارتباطات دیرینه دو کشور ایران 
و ایتاليا افزود: سابقه تاریخي این دو کشور از زمان قبل از اسالم بوده است به طوري که ایران باستان، روم، 
ایتاليا و یونان تنها تمدن هایي هستند که تمدن هاي بعدي را به وجود آورند از این رو احساس نزدیکي 

بين دو کشور ایران و ایتاليا وجود دارد. 

 ظرفيت هاي خوبي 
در اصفهان وجود 
دارد که مي تواند 
با ایتاليا مشترک 
شود از این رو از 

مردم ایتاليا دعوت 
مي کنيم از نزدیك 
از این کشور و شهر 

دیدن کنيم

س : ایرنا 
عک



اخبار کوتاهيادداشت

 طالی ايرانی به اسم ايتالیايی
 و هندی به فروش می رسد!

محمد کشتی آرای با بیان این که در ایران مصنوعات طالی ایتالیایی 
برای فروش وجود ندارد و فروش طالی ساخته شده وارداتی ممنوع 
اس��ت ،تاکید کرد: با دیدن لوگوهای حک شده در داخل مصنوعات 
طال می توان ایرانی بودن طال را متوجه شد و طالیی که لوگو درون آن 
ثبت نشده باشد در کارگاه های به تایید رسیده اتحادیه تولید نشده 
است.وی در عین حال بیان کرد: ورود هر نوع مصنوعات طال به کشور 
ممنوع است و اگر در بازار وجود داشته باشد یا به صورت قاچاق وارد 

می شود و یا طالی ایرانی به اسم خارجی به فروش می رسد.
 وی افزود: در حال حاضر بازار دادوس��تد طال در حالت رکود به س��ر

 می برد و در بازار کشورهای همسایه نیز به دلیل رکود اقتصاد جهانی 
این روند حکم فرماست.کشتی آرای با بیان اینکه در حال حاضر اکثر 
واحدهای تولید طالی کشور در حالت نیمه فعال هستند بیان کرد: 
در سه سال اخیر به دلیل مس��ایل تحریمی صادرات طال نداشتیم و 
در حال حاضر که صادرات آزاد شده هنوز به دلیل شرایط اقتصادی 
حاکم این کار آغاز نشده است.رییس اتحادیه طال و جواهر یادآور شد: 
در بسیاری کشورهای دنیا استفاده از طالهای عیار پایین نسبت به 
طالهای عیار باال، رونق زیادی دارد اما در کشورهای شرقی از آنجا که 
مردم به مصنوعات طال نگاهی سرمایه ای دارند بازار بر محور طالهای 

با عیار باال می چرخد.

واگذاری بیش از 47 هزار انشعاب 
آب به مسکن مهر استان 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: هم اکنون 
47 هزار و 419 انشعاب آب به واحدهای مسکن مهر در سطح استان 
اصفهان واگذار شده است.هاشم امینی اظهار کرد: هم اکنون از 137 
کیلومتر خط انتقال آب بیش از 110 کیلومتر آن اجرایی شده است 
و از 257 کیلومتر ش��بکه توزیع بیش از 214 کیلومتر آن عملیاتی 
شده اس��ت.وی افزود: از 86 مخزن یک هزار مترمکعبی 44 مخزن 
احداث و نیز پنج ایستگاه پمپاژ آب احداث شد و هفت ایستگاه پمپاژ 
دیگر عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به نصب 
انشعابات آب واحدهای مسکن مهر اعالم کرد: هم اکنون 47 هزار و 
419 انشعاب آب به واحدهای مسکن مهر در سطح استان اصفهان 

واگذار شده است.

 سکه در اصفهان ۹۵۳ هزار
 تومان شد

  به دنبال کاهش ه��ر اونس طال و افت به��ای دالر، در بازار اصفهان 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 953 هزار تومان قیمت گذاری شد.

دیروز در اصفهان نرخ هر نیم سکه 480 هزار تومان، ربع سکه 264 
هزار تومان و سکه گرمی 177 هزار تومان اعالم شد. 

دیروز هر اونس طال 1316 دالر اس��ت و هر گرم طالی 18 عیار 96 
هزار و 900 تومان و هر مثقال طالی 17 عیار 420 هزار تومان است. 
همچنین در بازار ارز نیز صرافان اصفهان��ی هر دالر امریکا را 3016 
تومان، هر ی��ورو را 4270 تومان و هرپوند انگلی��س را 5351 هزار 

تومان قیمت گذاری کردند.

افزايش ۹۱۵ میلیون تنی حمل بار 
کشور تا سال ۱4۰۰

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته 
تا سال 1400، مجموع بار جابجا ش��ده در کشور از 680 میلیون تن 
فعلی به 915 میلیون ت��ن افزایش خواه��د یافت.مدیرکل راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران طی بازدیدی که چند روز گذشته از راه آهن 
اس��تان اصفهان داش��ت از اختصاص 25 هزارمیلیارد تومان بودجه 
براي راه آهن کش��ور خبر داد. در این زمینه مدیرکل راه آهن استان 
اصفهان به گفت: مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی، به طور متوسط 
یک پنجم مصرف انرژی در حمل و نقل جاده ای اس��ت به گونه اي 
که در حمل و نقل بار، مصرف انرژی بخش جاده ای حدود 5/7 برابر 
مصرف انرژی در بخش ریلی و در حمل و نقل مس��افر، این شاخص 

حدود 4/8 برابر است. 

نخستین خط کشتیرانی خارجی 
وارد بنادر ايران می شود

به دنبال لغو تحریم ها بر علیه ایران نخستین خط کشتیرانی خارجی 
از هفته آینده دوباره تردد به بنادر ایران را از سر می گیرد.

در چند س��ال اخیر تحریم های یک جانبه کشورهای غربی بر علیه 
ایران موجب شده که خطوط کشتیرانی بزرگ به جای ورود به بنادر 
ایران به بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بروند و کاالهای 
متعلق به ایران را در بنادر این کش��ورها تخلیه کنند که این موضوع 
منجر به زیان ای��ران در حمل و نقل دوباره کاالها به بنادر کش��ور با 
 کش��تی های کوچک شده اس��ت.اما از سال گذش��ته و با لغو برخی

 تحریم ها بر علیه ایران، الینرهای بزرگ که در سال های گذشته هم 
به بنادر ایران وارد می شدند دوباره نس��بت به حضور در ایران اعالم 

آمادگی کردند.
براین اس��اس عل��ی جهاندی��ده مع��اون ام��ور بن��دری و مناطق 
 وی��ژه س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی اع��الم ک��رد ک��ه خط��وط 
کشتی رانی از چین، کره، هند و ایتالیا درخواست های جدیدی را به 
سازمان ارایه کردند که در حال بررسی هستیم و فکر می کنم که به 

زودی ورود و خروج کشتی های بزرگ به ایران آسان می شود.

افزايش ظرفیت دومین ترانسفورماتور 
پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت شهرضا

مجري طرح پس��ت ه��اي انتقال ب��رق منطقه اي اصفه��ان گفت: 
ظرفیت کل ایس��تگاه 230/63 کیلوولت شهرضا از MVA250 به 
MVA320 افزایش ظرفیت یافت.عب��اس معرفت به فعالیت هاي 
شاخص انجام ش��ده در پروژه ایس��تگاه 230/63 کیلوولت شهرضا 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: نصب و راه اندازي رله ه��اي مجهز به 
فیلتر هارمونیک دوم براي حفاظت هاي مرکز س��تاره س��مت 63 و 
230 کیلوولت ترانس، ایجاد حوضچه ب��رای Loop کابل هاي 20 
کیلوولت ترانس، نصب ساپورت براي کابل هاي 20 کیلوولت ترانس، 
نصب وراه اندازي فالت رکوردرهاي توزیع شده )IPF( از جمله این 

اقدامات بوده است. 

4
جریمه 26 میلیون تومانی یک واحد صنفی خشکبار

    یک واحد صنفی خشکبار که در زمینه فروش آجیل گران فروشی کرده بود توسط تعزیرات حکومتی استان اصفهان به 
مبلغ بیش از 26 میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.پرونده تخلف متصدی واحد صنفی آجیل فروشی 

به اتهام گران فروشی آجیل در یکی از شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.
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نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه ای 
که با حضور مسووالن سازمان محیط زیست کش��ور برقرار شد، 
رییس این س��ازمان قول توزیع بنزین یورو 4 از ابتدای مهرماه در 
اصفهان را داد. علی ایرانپور اظهار کرد: طی چند سال گذشته مقرر 
ش��ده بود بنزین یورو 4 در اصفهان توزیع شود، اما تاکنون شاهد 

عرضه و توزیع این بنزین در کالن شهر اصفهان نبوده ایم.
وی به یکی از معضالت و مش��کالت موجود در اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: اصفهان یکی از کالن ش��هر های مهم کشور است، اما 
آلودگی هوا بیش از حد اصفهان یکی از دغدغه های ما موجود در 

این کالن شهر محسوب می شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
طی ماه های گذشته حرف و حدیث های بسیاری در زمینه رسیدگی 
به وضعیت آلودگی هوای اصفهان عنوان شده بود، اما اقدام عملی 
مهمی در این راستا صورت نگرفته اس��ت، تصریح کرد: بخشی از 
آلودگی هوای اصفهان به دلیل قرار گرفتن نیروگاه و پاالیش��گاه 
در کنار این کالن شهر اس��ت.وی با بیان اینکه بخشی از آلودگی 
کالن شهر اصفهان نیز ناش��ی از فعالیت صنایع بزرگ در محدوده 
اصفهان و بخشی از آن نیز ناشی از تردد تعداد باالیی از خودرو های 
شخصی در سطح شهر اس��ت، اضافه کرد: در حال حاضر سوخت 
مورد استفاده خودرو ها در سطح شهر مناسب نیست و این موضوع 
سبب افزایش آالینده های جوی اصفهان می شود.ایرانپور با اشاره به 
اینکه همچنین مازوتی که در فصل زمستان در نیروگاه و پاالیشگاه 
اصفهان مصرف می ش��ود، آالینده های جوی اصفهان را افزایش 
می دهد، تاکید کرد: روز گذش��ته جلس��ه ای را با رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست مسووالن و مدیران این سازمان برقرار شد 
که یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه توزیع بنزین 
یورو 4 بود که رییس سازمان حفاظت محیط زیست قول آن را به 

اصفهانی ها داد. 

محمد رجایي مدیر دفتر فني نگهداري و تعمیرات فوالد مبارکه 
با تایید این خب��ر گفت: در راس��تاي تأمین و پایداري کس��ب و 
کار، به منظور توس��عه  بومي س��ازي مواد، قطعات و تجهیزات با 
کیفیت و تأمین حداکثري از داخل کش��ور در س��ال 1393 کار 
تهیه و تکمی��ل 12هزار م��درک فني و بومي س��ازي850 قلم از 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید فوالدمبارکه اصفهان 
 که از خ��ارج از کش��ور تهیه مي  ش��دند، با همکاري مش��اوران و 
شرکت هاي داخلي انجام خواهد شد.وی  با بیان این که در شرکت 

فوالد مبارکه س��اختار بومي س��ازي  با رویکرد س��اخت و تامین 
 حداکثري اقالم مورد نیاز از داخل کشور، با در نظر گرفتن کیفیت
  مطلوب ، قیم��ت رقابتي وکاهش زمان تامین  ب��ه کار خود ادامه

 مي دهد، مأموریت بومي سازي در این شرکت را ساخت یا تأمین 
اقالم مورد نیاز ش��رکت فوالد مبارکه در داخل کشور متناسب با 
پتانسیل های موجود داخلی، با حفظ کیفیت و در زمان مطلوب 
خواند.وي با اشاره به روند روبه رش��د تفکر بومي سازي در فوالد 
مبارکه گفت: با شروع تحریم ها بر کشور عزیز ایران، فوالد مبارکه 
براي اینکه بتواند تحریم ها را به فرصت تبدیل کند، یک ساختار 
منسجم و هدفمند براي تامین قطعات مورد نیاز خود ایجاد کرد 
چراکه تحریم ها مي توانست براي فوالد مبارکه نگراني هاي خاص 
خود را ب��ه وج��ود آورد و از آن جایي که قطع��ات یدکي در فوالد 
مبارکه یکي از عوامل مهم تداوم عملیات کار درخطوط تولید است، 
خوشبختانه با تعریف و به کارگیري ساختار یکپارچه بومي سازي 
نه تنها در زمینه تولید با مشکل جدي مواجه نشدیم بلکه توانستیم 
در خطوط تولید خود افزایش و رشد چشمگیر تولید را شاهد باشیم 
و توانستیم با کاهش توقفات اضطراري و اجراي به موقع توقفات 

برنامه ریزي شده خطوط تولید را در شرایط مطلوبي نگه داریم.

مدير دفتر فني نگهداري و تعمیرات فوالد مبارکه: 

بومي سازي 8۵۰ قطعه خريد از خارج در فوالد 
نماينده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

توزيع بنزين يورو 4 از ابتدای مهر ماه در اصفهان

 بايد سرمايه گذار
 را حفظ کنیم 

کاهش 4۳ درصدی 
واردات برنج

واردات برنج در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 
حدود 43 درصد و از لحاظ ارزش حدود 38 درصد کاهش یافت.

براساس جدیدترین آمارهای گمرک ایران، واردات برنج در فصل بهار امسال به 
300 هزار تن به ارزش 371 میلیون دالر  بالغ شده، این در حالی است که این 
میزان در فصل بهار سال گذشته 529 هزار تن به ارزش 599 میلیون دالر بود.

به عبارت دیگر، واردات برنج در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ وزنی حدود 43 درصد و از لحاظ ارزش حدود 38 درصد کاهش یافت.

در عین حال، در این مدت واردات دانه گندم س��خت به کشور دو هزار و 143 
هزارتن به ارزش 751 میلی��ون دالر، دان��ه ذرت دامی یک ه��زار و 57 هزار 
تن به ارزش 354 میلیون دالر ، کنجاله س��ویا 468 هزار ت��ن به ارزش 299 
 میلیون دالر و ش��کر تصفیه نش��ده 513 هزار تن به ارزش 247 میلیون دالر  

بوده است.

 معاون برنام��ه ریزی و اش��تغال اس��تانداری گفت: برای حل مش��کالت
 سرمایه گذاران، نگاه به مقوله س��رمایه گذاری در استان باید به طور کلی 

عوض شود.
علیرضا همدانیان در نشس��ت ستاد س��رمایه گذاری استان ضمن بررسی 
 موانع و مشکالت س��رمایه گذاری افزود: ورود بخش خصوصی در توسعه

 فعالیت های خدماتی، صنعتی و کش��اورزی باید در کنار روان سازی امور 
صورت پذیرد. وی اظهار کرد: اینکه س��رمایه گذار در استان حضور داشته 
باشد و موانع و مشکالت حاصل از نگاه س��لیقه ای و برداشت های متفاوت 

از قانون مانع انجام کار شود، در کوتاه مدت استان را به حاشیه خواهد برد.
وی از مدیران دستگاه های اجرایی و ش��هرداران و سیستم بانکی خواست 
با نگاه توس��عه محور به این مقوله توجه کنند و مانع خروج سرمایه گذار از 

استان شوند. 

رییس نظارت بر بهداشت اداره کل دام پزشکي اصفهان گفت: 
برچسب زرد بر روی گوشت نشان از پیش سرد بودن آن است 
که این اقدام به منظور ارتقاء کیفیت گوش��ت و ترد ش��دن آن 
)آماده برای پخت ( و پیش��گیری از ورود گوشت های گرم با بار 

میکروبی باال به خانواده ها صورت گرفته است.
سید رضا موس��وی اظهار داش��ت: گوش��ت قرمز زمانی قابل 
اس��تفاده اس��ت و از س��المتی و کیفی��ت باالیی برخ��وردار 
می ش��ود که حداق��ل 24 س��اعت در یخچ��ال بمان��د تا طی 
 جمود نعشی ، ضمن ترد ش��دن گوش��ت از انتقال میکروب و

 بیماری های مشترک انسان و دام جلوگیری شود که در همین 
راستا طرح پیش سرد گوشت قرمز در اصفهان از سال گذشته 
به اجرا درآمد.وی بیان کرد: هم اکنون طرح پیش سرد گوشت 

قرمز در سطح هفت کشتارگاه بزرگ اصفهان به اجرا درآمده و 
کشتارگاه نجف آباد و شهرضا نیز در انتظار انعقاد قرارداد برای 

تجهیز به یخچال و تولید گوشت پیش سرد هستند.
موس��وی با بیان اینکه 70 درصد از تولید و عرضه گوشت قرمز 
در سطح بازارهای استان از این 7 کشتارگاه است، اضافه کرد: 
این کشتارگاه ها در اصفهان، فالورجان، خمینی شهر، برخوار، 
شاهین شهر، زرین شهر و مبارکه قرار دارد که از حالت سنتی 

به صنعتی تغییر شکل داده شد.
رییس نظارت بر بهداشت اداره کل دام پزشکی استان اصفهان 

اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به 32 کش��تارگاه داریم که 
تماما شکل سنتی داش��ت و به هنگام ذبح دام به خاطر مجهز 
نبودن به یخچال ، گوش��ت یا در یخچال مغازه ه��ا یا در منازل 

نگهداشته می شد.
وی اف��زود: هم اکنون به س��مت صنعتی کردن کش��تارگاه ها 
پیش رفتیم که از 32 کش��تارگاه ، 26 کشتارگاه تحت پوشش 
شهرداری اصفهان اس��ت که پس از تعامالت گس��ترده هنوز 
مجاب به اصالح ساختاری کشتارگاه ها و تجهیز آن به یخچال  

و تولید گوشت پیش سرد نشدند.

موسوی با اش��اره به اینکه هیچگاه دولت در پیش سرد کردن 
گوشت قرمز ورود نکرد و این اقدام هم اکنون با حمایت بخش 
خصوصی صورت گرفته، بیان داشت: اعتباری که برای اصالح 
س��اختار هفت کش��تارگاه و تجهیز به یخچال ه��ای صنعتی 

اختصاص یافت، دو میلیارد تومان است.
 وی اظه��ار داش��ت: حمایت ه��ای دول��ت از دام��داران و 

تولید کنندگان گوشت قرمز کافی نبوده است.
رییس نظارت بر بهداشت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
بیان کرد: گوشت های که لیبل س��فید رنگ دارند یعنی پیش 
س��رد نش��ده و از س��طح کیفی و س��المتی کم تری نسبت به 
گوش��ت های پیش س��رد برخوردارند باید پس از خرید تا 24 

ساعت در یخچال نگهداری شوند.

ريیس نظارت بر بهداشت اداره کل دام پزشکي اصفهان:

مردم گوشت با برچسب زرد را خريداری کنند

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در 
نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: 
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
31 تیر است. مراد امیری با تاکید بر اینکه ارایه اظهار نامه صرفا 
به صورت الکترونیکی انجام می ش��ود گفت:تاکید بر اظهار نامه 
الکترونیکی در راستای خدمات دولت الکترونیک و جلوگیری از 
کاغذ بازی است و هر کس از هر کجا که به اینترنت دسترسی دارد 
می تواند اظهار نامه خود را ارایه کند.وی ادامه داد:این طرح سال 
گذشته هم اجرا می ش��د ولی مودیان  اظهارنامه خود را تحویل 
اداره مالیات می دادند و رسید دریافت می کردند اما امسال بعد از 
ارسال اینترنتی،مودیان کد رهگیری دریافت می کنند که این به 
 معنای تسلیم اظهار نامه مالیاتی است و نیازی به مراجعه حضوری

 نیست.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان بر تسلیم به موقع اظهار نامه 
مالیاتی مودیان تاکید کرد و افزود: در صورتی که معاف شدگان، 
اظهارنامه عملکرد س��ال 92 خود را ارایه نکنند نم��ی توانند از 
معافیت 10 میلیون ریالی اس��تفاده کنند و مشمول جریمه نیز 

می شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص مودیان مالیاتی 
که فرص��ت نکردند دفاتر خ��ود را  تنظیم کنند،گف��ت: مالیات 
دهندگانی که برای س��ال مالی 91 تا س��قف یک میلیون تومان 

مالیات پرداخت کرده اند برای س��ال مالی 1392 با چهار درصد 
افزایش در پرداخت مالیات روبرو خواهند ش��د که 40 درصد آن 
را می توانند به صورت الکترونیکی و مابقی را در ش��ش قس��ط 

پرداخت کنند.
امیری افزود: آن دس��ته از مودیانی که بین یک تا س��ه میلیون 
تومان مالیات پرداخت می کردند برای سال مالی 1392 مشمول 
9 درصد افزایش مالیات می ش��وند و مودیانی که از سه میلیون 
تومان به باال مالیات پرداخت کرده اند، با 14 درصد افزایش مالیات 

روبرو خواهند شد.
 وی گفت:تنه��ا اظه��ار نامه پن��ج درص��د از دس��ته دوم مورد 
بررس��ی قرار می گیرد و 95 درص��د مابقی پذیرفته می ش��ود 
 و در دس��ته س��وم هم تنه��ا هش��ت درص��د از اظه��ار نامه ها 

بررسی می شود.
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفه��ان با بیان اینک��ه تاکنون 
ح��دود 48 درصد از مودی��ان اظهار نام��ه خود را تس��لیم اداره 
مالی��ات ک��رده اند،گفت:کس��انی که هن��وز موفق به تس��لیم 
اظهار نامه مالیاتی خود نش��ده اند هر چه س��ریع ت��ر  از طریق 
کافی نت ها،دفاتر پیش��خوان دولت و یا هر کجا که دسترس��ی 
 به اینترن��ت دارن��د ب��ه نش��انی www.tax.gov.ir   مراجعه

 کنند.
 وی همچنین با توجه به لزوم پیش ثبت نام کد اقتصادی توسط 

مودیان بیان ک��رد: مودیانی ک��ه تاکنون در راس��تای ثبت نام 
 دریافت شماره اقتصادی اقدامی

 نکرده اند، بای��د جهت ثبت نام 
اقدامات الزم را انجام دهند.

امی��ری ب��ه اهمی��ت پرداخت 
مالی��ات توس��ط مردم اش��اره 
کرد:ای��ن  نش��ان  خاط��ر   و 
مالیات ه��ا تمام��ا هزینه خود 
مردم و صرف ام��ور مختلفی از 
 جمله عمران شهرها و روستاها

 می شود.
مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان 
اصفه��ان با هش��دار ب��ه برخی 
شرکت های سودجو بیان کرد: 
باید به کس��انی که فاکتورهای 
جعلی ارایه می دهند و معامالت 
غیرواقع��ی را ارای��ه می کنن��د 
هش��دار دهیم که ای��ن کار در 

قانون جرم به حساب می آید و با آن ها برخورد می شود.

مالیات بر ارزش افزوده در خدمت تولید کننده است
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفهان مالیات بر ارزش افزوده را 
فرصتی مناس��ب برای تولید کنندگان دانس��ت و گفت:مالیات 
 ب��ر ارزش اف��زوده معم��وال توس��ط مص��رف کنن��ده پرداخت

  می ش��ود و قرار نیس��ت این مالیات فش��اری بر تولی��د کننده 
داشته است.

 وی ادامه داد:هش��تی درصد مالیات ارزش افزوده ای که دریافت
 می شود به مدت سه ماه در خدمت تولید کننده است و سپس باید 
در پنج قسط آن پول را پس بدهد در نتیجه این پول به مدت هشت 

ماه نزد تولید کننده می ماند و به نقدینگی او کمک می کند.
امیری با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده فشاری را بر اصناف 
وارد نمی کند خاطر نشان کرد:با استفاده از این طرح در معامالت 
شفاف س��ازی صورت می گیرد و میزان خرید و فروش مشخص 

می شود.
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفهان در خصوص س��ازندگان 
مسکن مهر گفت:سازندگان مسکن مهر پیش از این اگر اعتراضی 
به میزان مالیات خود داش��تند باید به هیات��ی در تهران زیر نظر 
وزارت اقتصاد و امور دارایی مراجعه م��ی کردند ولی برای اولین 
 بار در کش��ور قرار اس��ت این هیات در اصفهان تش��کیل شود و 

درخواست های آن ها در اصفهان پیگیری شود.

مدير کل امور مالیاتی استان:

۳۱ تیر؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
سخنگوی کمیته آب اتاق اصفهان:

کاهش 8۰ درصدی کشت 
برنج از بی آبی نیست

سخنگوی کمیته آب اتاق اصفهان گفت: کشت برنج در 
استان اصفهان عامل اصلی بی آبی رودخانه زاینده رود 
نیست و برای حل بحران باید به دالیل اصلی توجه کرد.

محمدکوش��افر با بی��ان اینکه در س��ال  ه��ای اخیر به 
واس��طه کم آبی سطح زیر کش��ت در اصفهان به شدت 
کاهش یافته است، اظهار داش��ت: این عامل مشکالتی 
در زمینه تولید محصوالت کش��اورزی و غذایی، معاش 
کش��اورزان، حفاظت خ��اک و همچنین وابس��تگی به 

واردات محصوالت کشاورزی کشور ایجاد کرده است. 
وی با اشاره به اینکه کشت برنج در منطقه اصفهان عامل 
اصلی بی آبی زاینده رود نیست، تاکید کرد: برخی افراد 
تصور می کنند که کشت برنج در اصفهان باعث بحران 
فعلی رودخانه زاینده رود شده در حالی که این افراد باید 
اطالعات خود را در زمینه تغییرات بخش کشاورزی در 

حوضه زاینده رود به روز کنند. 
س��خنگوی کمیته آب اتاق اصفهان با اش��اره به اینکه 
 تغیی��رات وضعیت کش��اورزی در اصفهان به واس��طه 
بی آبی بسیار س��ریع بوده اس��ت، افزود: الزم است در 
برنامه ریزی ها از آخرین آمار و اطالعات اس��تفاده شود 
زیرا اس��تفاده از آمارهای گذشته نه تنها مساله اصلی را 
برطرف نمی کند بلکه موجب انحراف از واقعیات موجود 
و عدم موفقیت راهکارهای مقابله با بحران آب در حوضه 
زاینده رود می ش��ود. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با 
تاکید بر اینکه کشت برنج در اصفهان نسبت به بلندمدت 
حدود 80 درصد کاهش یافته است و با ابزارهای علمی به 
راحتی قابل اندازه گیری است، اظهار داشت: سهم استان 
اصفهان از سطح زیرکشت برنج اکنون کمتر از یک درصد 
سطح کل برنج کشور است و سطوح کمی در این استان 
به کشت برنج اختصاص یافته است. وی بیان داشت: به 
دلیل ویژگی های منطقه، بخش��ی از آب مورد استفاده 
در برنج کاری پس از نفوذ، در یک سیستم باز چرخش 
قرار گرفته و سبب افزایش کارایی و بازده آب در مقیاس 
حوضه نسبت به مقیاس مزرعه می شود. کوشافر استفاده 
از الگوی کشت مطابق با ویژگی های سرزمین را موضوع 
بس��یار مهم ارزیابی کرد و گفت: این الگ��و باید در کل 
حوضه زاینده رود انجام ش��ود و در تعیین الگوی کشت 
حوضه باید مراقب بود که از توسعه کشت محصوالتی که 
نیاز آبی باالیی دارند، جلوگیری ش��ود زیرا درباالدست 
حوضه شاهد توسعه کشت محصوالتی هستیم که نیاز 

آبی باالتری در مقایسه با برنج دارند.

اظهار نامه 
الکترونیکی در 

راستای خدمات 
دولت الکترونیک 

است و هر کس 
از هر کجا که به 

اينترنت دسترسی 
دارد می تواند 
 اظهار نامه خود

 را ارايه کند

محسن 
سعیدی فر
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مفاد آرا
23601 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و  اسناد و  ثبت  اداره  فاقد سند رسمی مستقر در 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا 
در  میشود   آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح 
باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
ثبت  اداره  به   را  اعتراض خود  ماه   به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  
تاریخ  از  از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه  اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  139360302029000011  مورخ 93/02/11  هیات، آقای رمضانعلی نبی  
نایین به شماره ملی 5409868439 در  از  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 662/08  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی  پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه 

ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
2. راي شماره  139360302029000012  مورخ 93/02/11  هیات، آقای رمضانعلی نبی  
نایین به شماره ملی 5409868439 در  از  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره 
از  به مساحت 545/13  متر مربع مفروز  و مجزی شده  ششدانگ یک واحد دامداری  
قسمتی از پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
3. راي شماره  139360302029000013  مورخ 93/02/11  هیات، آقای رمضانعلی نبی  
فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به شماره ملی 5409868439 نسبت 
به 24 سهم مشاع از 288 سهم ششدانگ قنات و مزرعه آبادان که مساحت شش دانگ 
مزرعه به انضمام فروعات مجزی شده 768000 متر مربع می باشد به پالک 3441 اصلی 
واقع در بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد 

نبی  فرزند عباس
4. راي شماره  139360302029000014  مورخ 93/02/11  هیات، آقای حیدر نبئی  فرزند  
عباس به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به شماره ملی 5409890892 در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 248/95  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 3441 
اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی 

مشاعی آقای عباس نبی  فرزند حاج محمد
5. راي شماره  139360302029000015  مورخ 93/02/11  هیات، آقای حیدر نبئی  فرزند  
عباس به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به شماره ملی 5409890892 نسبت به 48 
سهم مشاع از 288 سهم ششدانگ قنات و مزرعه آبادان که مساحت شش دانگ مزرعه 
به انضمام فروعات مجزی شده 768000 متر مربع می باشد به پالک 3441 اصلی واقع 
در بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس نبی  

فرزند حاج محمد
6. راي شماره  139360302029000016  مورخ 93/02/11  هیات، آقای حسن سمیعی  
فرزند  عبداله به شماره شناسنامه 4 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 5409796527 
در ششدانگ یکباب باغ به مساحت 980/43  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری ازمالک 

رسمی مشاعی آقای یوسف سمیعی  فرزند قنبر
7. راي شماره  139360302029000017  مورخ 93/02/11 هیات، آقای حسن سمیعی  
فرزند  عبداله به شماره شناسنامه 4 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 5409796527 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 473/11  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری ازمالک 

رسمی مشاعی آقای یوسف سمیعی فرزند قنبر
کرمعلی  آقای  هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000018 شماره   راي   .8
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   نبی  
5409825081 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 638/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
کرمعلی  آقای  هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000019 شماره   راي   .9
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   نبی  
مفروز   مربع  متر    756/08 مساحت  به  دامداری  واحد  یک  ششدانگ  در   5409825081
ثبت   6 بخش  آبادان   مزرعه  در  واقع  اصلی   3441 پالک  از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 

خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
کرمعلی  آقای  هیات،    93/02/11 مورخ   139360302029000020 شماره   راي   .10
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  نبی  
5409825081 نسبت به 24 سهم مشاع از 288 سهم ششدانگ قنات و مزرعه آبادان که 
مساحت شش دانگ مزرعه به انضمام فروعات مجزی شده 768000 متر مربع می باشد 
به پالک 3441 اصلی واقع در بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی 

مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
مالکی  علی  آقای  هیات،    93/02/11 مورخ   139360302029000021 شماره   راي   .11
فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 44 صادره از نایین به شماره ملی 5409723351  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/22  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  28 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی میرزائی فرزند عباس
مالکی  علی  آقای  هیات،    93/02/11 مورخ   139360302029000022 شماره   راي   .12
فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 44 صادره از نایین به شماره ملی 5409723351  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293/70  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  28 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی میرزائی فرزند عباس
13. راي شماره  139360302029000023 مورخ 93/02/11  هیات، آقای اکرم وکیلی فرزند 
ابراهیم به شماره شناسنامه 42 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 5409910184 در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/09  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد غالمرضائی فرزند حسن آقا بیک
محمد  آقای   ، هیات    93/02/11 مورخ    139360302029000024 شماره   راي   .14
رضا حلوانی فرزند  ابوالحسن به شماره شناسنامه 47 صادره از نایین به شماره ملی 
5409732367 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به هم به مساحت 153/50  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
اصغر  علی  آقای  هیات،    93/02/20 مورخ  راي شماره  139360302029000025    .15
وهاب  فرزند بابا حسین به شماره شناسنامه 15 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
ازیکباب خانه به مساحت 130/48 مترمربع  پالک   5409708199  در ششدانگ قسمتی 
244  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی عباس وهاب فرزند مالبابا
بیگم  عالیه  خانم  هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000035 شماره   راي   .16
به شماره  از خوروبیابانک  به شماره شناسنامه 45 صادره  آل داود  فرزند  سیدکمال 

ملی 5409727916  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/31  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  38 فرعی از 498 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خوروبیابانک خریداری 

فرزند علی اصغر
بتول  خانم  هیات،   93/03/19 مورخ    139360302029000036 شماره   راي   .17
شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   48 شناسنامه  شماره  به  اله  فتح  فرزند   رحمانی  
و  مفروز  مربع  متر    66/75 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409700996 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  38 فرعی از 498 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خوروبیابانک خریداری 

فرزند علی اصغر
بتول  خانم  هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000037 شماره   راي   .18
شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   48 شناسنامه  شماره  به  اله  فتح  فرزند   رحمانی  
ملی 5409700996  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290/26  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  38 فرعی از 498 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خوروبیابانک خریداری 

فرزند علی اصغر
عطائی  علی  آقای  هیات،   93/03/19 مورخ    139360302029000038 شماره   راي   .19
فرزند عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 5409701577  
در ششدانگ یک واحد غذاخوری به مساحت 459/82  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
از قسمتی از پالک پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک 

خریداری عادی ازمالکین رسمی مشاعی مزرعه قادرآباد
علیرضا  آقای  هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000039 شماره   راي   .20
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  20 صادره  شناسنامه  شماره  به  اهلل  فتح  فرزند  گرجی 
5409892429  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
فرزند  محبی  قلی  مصطفی  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالک  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

حسن علی
تاریخ انتشار نوبت اول :10 / 1393/04                                                                                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 25/ 1393/04          
اباذر مهیمن رئیس ثبت خوروبیابانک

مفاد آرا
23677 شماره: 103/93/592/58 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 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 دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  308هیات:آقای محمد سفارش بیدگلی  فرزندحسین شماره شناسنامه 6091 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 325/50مترمربع پالک 9 فرعی مفروزومجزی شده 
از یک الي8 فرعی ومشاعا ت از786 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

2 -رای شماره275هیات آقای حسنعلی آزادوار  فرزند محمد بشماره شناسنامه 6113 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 500مترمربع پالک 4فرعي مجزی شده از685 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
3- رای شماره 283 هیات:آقای محسن منعمیان بیدگلی  فرزند محمود بشماره شناسنامه 
286  وخانم زهرا نمکی فرزند محمدرضا شناسنامه 9236 )بالمناصفه( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت180مترمربع پالک9 فرعی مجزی شده از 8 فرعی از 558 اصلی  واقع 

در اماکن بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
4- رای شماره  310 هیات:آقای جواد شیبانی بیدگلی فرزندشمس اله بشماره شناسنامه  
8843 وخانم اسماء شیبانی بیدگلی فرزندمحمود شماره شناسنامه 102 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت134/50مترمربع پالک11فرعي از 9 فرعی از  539 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  سیالخوری  عباس  173هیات:اقای  شماره  رای   -5
شناسنامه  شماره  به  فرزندحسینعلی  بیدگلی  اسماعیلی  وسمانه  شناسنامه313 
580)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 131/10 مترمربع پالک شماره29 

فرعی از 2 فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6-رای شماره189هیات:خانم شایسته بقال زاده بیدگلی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
109شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132/50مترمربع پالک 30فرعی  مجزی شده  از 

2فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7- رای شماره 405هیات:آقای سید علی محمد آقائی فرزندسید حسین بشماره شناسنامه 
1250004039 در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت63/40مترمربع 
پالک 118 فرعی مجزی شده از 4 فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
علی  فرزندمانده  آرانی  کویری  مفرد  حسین  آقای  هیات:   286 شماره   رای   -8
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  میرزائیان  سمیه  وخانم   48 شناسنامه   بشماره 
126)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/50مترمربع  پالک شماره 
2116 فرعی مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
9- رای شماره 342هیات:اقای میثم خرم آبادی آرانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه  
628  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  80/50مترمربع پالک شماره 2115فرعی 
مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

از محمدعلی سعیدی )مالک رسمی(
شماره  اله  فرزندحشمت  آرانی  منصوری  محمد  309هیات:آقای  شماره   رای  10ـ 
کاربه  ودفتر  فروشی  مصالح  انبار  باب  یک  دانگ  شش  در   6190068693 شناسنامه  
از2638اصلی واقع در  مساحت173/50مترمربع پالک 2014 فرعی مفروزومجزی  شده 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 388هیات:آقای طاهره چاقزاده آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 174 
از  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 137/30مترمربع پالک2113 فرعی مجزی شده 
مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  2638اصلی 

الواسطه از عبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی(
12-رای شماره206 هیات:آقای رضا محبوبی  آرانی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 
167 )نسبت به 3دانگ( وخانم فاطمه محبوبی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 1032 
)نسبت به یک دانگ( ووخانم عطیه محبوبی آرانی فرزندرضا شماره شناسنامه 87 )نسبت 
به یک دانگ( و خانم زکیه محبوبی آرانی  فرزند رضا شماره شناسنامه 568 )نسبت به 
یک دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/75مترمربع پالک 7595فرعی مجزی 
شده از1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اله  فرزندحشمت  آرانی  رزاقی  حسین  امیر  هیات:آقای   259 شماره  رای   -13
شناسنامه 232در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  137/75مترمربع پالک 7594فرعی 
از  2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی  مجزی شده  از 1189 فرعی 

آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندرحمت  آرانی   داداشی  اعظم  هیات:خانم   278 شماره   رای   -14
شناسنامه438 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت295مترمربع پالک شماره7593فرعی 
مجزی شده از 1189  فرعی از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی   کماندار  دخت  مهین  204هیات:اقای  شماره  رای   -15
شماره  پالک  مترمربع   107/08 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  شناسنامه354در 
7592فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره314هیات:آقای رضا پناهیده فرزندعلی محمد بشماره شناسنامه 257شش 
از  شده   مجزی  7591فرعی  پالک  242/58مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 

1245فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 316هیات:آقای حسن شوریان بیدگلی  فرزندعلی محمدبشماره شناسنامه  
6905 وخانم مهین هاشمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 548)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب مغازه به مساحت21/17مترمربع پالک 2073فرعی مجزی شده از 3 اصلی 

واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  407 هیات: آقای علی محمد صباغی بیدگلی فرزندآقا ماشااله بشماره 
شناسنامه  10 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188/38مترمربع  پالک شماره 
2072 فرعی مجزی شره از 151 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  مفرد  محلوجی  اصغر  علی  211هیات:اقای  شماره  رای   -19
شناسنامه  146 وخانم اعظم نساجی فرزند علی عباس شماره شناسنامه 137 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  122/75مترمربع پالک شماره 2071فرعی مجزی 

شده از 98 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3ثبتی آران وبیدگل
شماره  عباس  فرزندعلی  بیدگلی  مسی  رضا  حمید  277هیات:آقای  شماره   رای  20ـ 
شناسنامه 300 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت106/50مترمربع پالک 744 فرعی 
مفروزومجزی شده از  106فرعی از6اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
21-رای شماره 338هیات:آقای جعفر لبوسی آرانی فرزند  منده علی بشماره شناسنامه 

470  وخانم لیال حسینی پور آرانی فرزندتقی شماره شناسنامه 1267)بالمناصفه(شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 86/10مترمربع پالک962 فرعی مجزی شده از 340 فرعی 

از 2645صلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره329هیات :آقای حسینعلی چراغ بیکی آرانی فرزندحسن بشماره شناسنامه 
319شش دانگ یک باب خانه به مساحت 234/80مترمربع پالک 961فرعی مجزی شده  از 

340فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 264هیات:آقای حسن آقا فائض آرانی فرزند عباس آقابشماره شناسنامه  
348 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت167مترمربع پالک 960فرعی  مجزی شده از 

343 فرعی از 2645  اصلی  واقع دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  زاده  جانی  مجتبی  آقای  هیات:   313 شماره   رای   -24
شناسنامه  567 در شش دانگ یک باب حصار به مساحت 328/68مترمربع  پالک شماره 
712 فرعی مجزی شره از 680 فرعی از 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از محمدمعظمی )مالک رسمی(
25- رای شماره 292هیات:اقای مهدی مشتاق آرانی فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه  
10784   وخانم سمیه حسن شیری  فرزند مسعود شماره شناسنامه 51516 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  260/25مترمربع پالک شماره 1310فرعی مجزی 
شده از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی آران وبیدگل

شماره  محمد  فرزندعلی  آرانی  نوروزی  عمو  امیر  252هیات:آقای  شماره   رای  26ـ 
شناسنامه 366 وخانم محبوبه خنده رو فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1778)بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت212/50مترمربع پالک 1309 فرعی مفروزومجزی  

شده از  235فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
27- رای شماره 8231 هیات:آقای محمد خدادادی آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 
245 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت210 مترمربع پالک 8 فرعی مفروزومجزی  
 3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   1330 از    مشاعات  از  وقسمتی  از1و4و5و7فرعی  شده 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/4/25 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   

تحدید حدود اختصاصی 
24089 شماره 103/93/120/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ به شماره پالک 
182 فرعی از شماره 127-اصلی واقع در دستجرد جزء بخش 9 که به نام آقای حسین 
خضری در جریان ثبت میباشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید 
نامبرده تحدید  اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای  آگهی گردد 
حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 93/4/25 م الف: 89 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

24090 شماره 103/93/1211/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف زیر 
نیه  از شماره 152-اصلی واقع در  پنج من بذرافشان به شماره پالک 283 فرعی  جوب 
عدم  علت  به  که  میباشد  ثبت  جریان  در  محبوبی  آقای حسن  نام  به  که   11 بخش  جزء 
حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15
1393/6/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل 
حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 93/4/25 

م الف: 90 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
احضار 

مرتضی  آقای  علیه  شکایتی  محمدرضا  فرزند  عزالی  مهران  آقای  چون   240213
شیرمحمدی مبنی بر مشارکت در سرقت و تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
920570 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/6/25 ساعت 8/30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر میشود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:8245 

شعبه 104 دادگاه عمومی  جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240214 در خصوص پرونده کالسه 276/93ش33 خواهان شرکت تعاونی اعتباری ثامن 
الجج)ع( بامدیریت سیدابوالفضل میرعلی با وکالت عماد ربیعی سامانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 1- فاطمه دوری نیا 
2- محمود صدیقی 3- داود خزایی 4- سید مجید امیرشاه تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 93/6/9 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اتخاذ  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
میشود. م الف:8810 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  شرکت  خواهان  274/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   240215 
ثامن الحجج)ع( به مدیریت سیدابوالفضل میرعلی با وکالت عماد ربیعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 1- محمدحسین 
وقت  است  نموده  تقدیم  ابراهیمیان  پرویز   -3 ئی  کناوه  حجازه  منیژه   -2 ابراهیمیان 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/6/9 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اختالف مراجعه و نسخه  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8811 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/676/24 شماره   240234
واقع در  از شماره 54 اصلی  فرعی  تقریبی 180/000 مترمربع شماره 882  به مساحت 
خسروآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا خورسندی و غیره فرزند 
به عمل  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  به علت عدم حضور  ثبت است  قاسمعلی در جریان 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1393/05/18 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار: چهارشنبه 93/4/25 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/673/24 شماره   240235
در  واقع  اصلی   54 شماره  از  فرعی   884 شماره  مترمربع   80/000 تقریبی  مساحت  به 
خسروآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا خورسندی و غیره فرزند 
به عمل  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  به علت عدم حضور  ثبت است  قاسمعلی در جریان 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
 9 1393/05/19 ساعت  مورخه  یکشنبه  روز  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبردگان  یا 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
پروندههای  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 93/4/25 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/675/24 شماره   240236
در  واقع  اصلی   54 شماره  از  فرعی   886 شماره  مترمربع   30/000 تقریبی  مساحت  به 
خسروآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا خورسندی و غیره فرزند 
به عمل  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  به علت عدم حضور  ثبت است  قاسمعلی در جریان 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
 9 نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1393/05/20 ساعت  یا 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده واحده  تبصره 2  پذیرفته خواهد شد و طبق  روز 

معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 93/4/25 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/672/24 شماره   240237
در  واقع  اصلی   54 شماره  از  فرعی   885 شماره  مترمربع   50/000 تقریبی  مساحت  به 
خسروآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا خورسندی و غیره فرزند 
به عمل  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  به علت عدم حضور  ثبت است  قاسمعلی در جریان 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
 9 نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1393/05/20 ساعت  یا 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
پروندههای  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 93/4/25 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/674/24 شماره   240238
واقع در  از شماره 54 اصلی  فرعی  تقریبی 100/000 مترمربع شماره 883  به مساحت 
خسروآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا خورسندی و غیره فرزند 
به عمل  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  به علت عدم حضور  ثبت است  قاسمعلی در جریان 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
 9 1393/05/19 ساعت  مورخه  یکشنبه  روز  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبردگان  یا 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
پروندههای  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 93/4/25 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
ابالغ رای 

240249 کالسه پرونده: 235/91 شماره دادنامه: 491-91/5/17 مرجع رسیدگی: شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد ضیائی نشانی: مجتمع تجاری پگاه-ط اول-

المکان خواسته:  واحد 9828-انفورماتیک سیستم خوانده: علیرضا اوالد نشانی: مجهول 
مطالبه 49/925/000 ریال چهل و نه میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال به انضمام 
خسارات دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و 
خواهان فرهاد ضیائی به طرفیت علیرضا اوالد به خواسته مطالبه مبلغ 49/925/000 ریال 
اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان  به جمیع  با توجه  انضمام خسارات دادرسی  به 
و با توجه به ارائه فاکتورهای موجود و با توجه به روزنامه کثیراالنتشار مورخه 20/
خرداد/91 اصفهان امروز و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه 
به پرداخت مبلغ  را  تلقی و خوانده  دفاعیه شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت 
دادرسی  بابت اصل خواسته و سی هزار ریال 30/000 ریال هزینه  49/925/000 ریال 
مینماید  اعالم  و  محکوم  خواهان  حق  در  دادخواست  ارائه  تاریخ  از  تاخیر  خسارت  و 
میباشد. واخواهی  و  اعتراض  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 و ظرف  غیابی   رای صادره 

م الف:8806 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 740-91/7/15 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 555/91 شماره  240250 کالسه 
تجاری  میر-مجتمع  خ  نشانی:  فرهاد ضیائی  اصفهان خواهان:  اختالف  19 شورای حل 
مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  امیدی  پیمان  خوانده:   9828 اول-واحد  پگاه-ط 
مبلغ 8/600/000 ریال معادل 860/000 تومان بابت فاکتور به انضمام خسارت گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان فرهاد ضیائی 
به طرفیت پیمان امیدی به خواسته مطالبه مبلغ 8/800/000 ریال بابت فاکتور به انضمام 
اصل  به  توجه  با  و  دادخواست خواهان  مفاد  پرونده  اوراق  به جمیع  توجه  با  خسارات 
فاکتور در ید خواهان و عدم حضور خوانده علیرغم نشر آگهی لذا شورا دعوی خواهان 
مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  ق.آ.د.م   198 ماده  به  ومستندا  دانسته  به صحت  مقرون  را 
هشت میلیون وششصد هزار ریال به انضمام هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر و تادیه 
و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
حقوقی شورای حل   19 الف:8805 شعبه  م  میباشد.  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز 

اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240251 کالسه: 92-679 به موجب رای شماره 1040 تاریخ 92/9/27 حوزه 18 شورای 
به  اسفندپور  مریم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 23/895/505 ریال در حق خواهان 
فردوس-گلستان13  باغ  کشاورز-خ  اصفهان-بلوار  نشانی  به  دهکردی  پورباقر  زهره 
صادر و اعالم مینماید. نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به  به محکوم علیه 
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:8817 مجتمع 18 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
اجراییه

240252 شماره پرونده: 9204002003000716/1 شماره بایگانی پرونده: 9201220/1 شماره 
ابالغیه: 139305102003001284 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 9204002003000716/1 
بدینوسیله به حمیدرضا داوریان فرزند عباس به شناسنامه شماره 371 به نشانی خیابان 
بزرگمهر-خیابان مبارزان-چهارراه 6 بدهکار پرونده کالسه 9204002003000716/1  که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر چک 
شماره 768398-91/12/22 بین شما و بانک قوامین ملک شهر مبلغ 172/000/000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر میگردد 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:8427 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
اجراییه 

اجراییه: 9310420352300067 شماره پرونده: 9209980352300670  240253 شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920696 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090352300775 و شماره دادنامه مربوطه 9309970352300184 محکوم علیه علی 
عوضی فرزند جمشید نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 1- عین پانصد و 
چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی 2- یک سفر حج تمتع ضمنا حق االجرای دولتی به مبلغ 
3/000/000 ریال بر عهده محکوم علیه میباشد. مشخصات محکوم له: لیلی سهیلی دوست 
به چهارراه  باهنر-نرسیده  اول-خ  تهران-رباط  دروازه  اصفهان  نشانی  به  فرزند صالح 
به  امرا...  فرزند  عباسی  فرزانه  وکالت  با  دوم  یلدا-واحد3-طبقه  آپارتمان  خادمی-جنب 
نشانی خمینی شهر-شریعتی جنوبی-جنب بانک ملت-ساختمان آریا-طبقه اول-واحد اول. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
 همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.

م الف:8698 جمشیدی مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

شهرآورد اصفهان در هفته ششم 
لیگ برتر

مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر 
فوتبال باشگاه های کشور شامگاه دوشنبه 
در محل برج میالد با حضور نمایندگان 
باشگاه های مختلف برگزار شد که طبق 
آن سپاهان و ذوب آهن در هفته اول به 
مصاف پیکان و صبا می روند و شهرآورد 
اصفهان در هفته ششم برگزار می شود.

بر این اساس شهرآورد اصفهان در هفته 
شش��م لیگ برتر فوتبال باشگاه های کش��ور بین تیم های سپاهان و 

ذوب آهن برگزار می شود.

تاثیر اردوهای خارجی برارتقای 
کیفیت تیم ها 

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان گفت: بدون 
شک مردم در لیگ چهاردهم شاهد بازی 
متفاوتی از تیم ذوب آهن هستند و در این 
راس��تا، اردوهای خارجی ب��رای ارتقای 
کیفیت تیم ها موثر است.قاسم دهنوی 
پیرامون وضعی��ت کنونی تیم ذوب آهن 
اصفهان و تمرین��ات این تیم اظهار کرد: 
خوش��بختانه تیم ما تا کن��ون تمرینات 
خوبی را پشت سر گذاشته و کادر فنی برای ارتقای کیفیت بازیکنان، 
بازی های تدارکاتی متعددی را در دستور کار خود قرار داده است.وی 
تصریح کرد: هنوز بسیار زود است که بگوییم با این چیدمان و خریدها 
در فصل نقل و انتقاالت، تیم ذوب آهن چ��ه جایگاهی را در لیگ 14 
کسب می کند اما نباید کارنامه یحیی گل محمدی را فراموش کرد زیرا 
او فصل گذشته در نفت تهران عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش 
گذاشت.هافبک تیم ذوب آهن اصفهان به بازیکنان جوان این تیم اشاره 
کرد و گفت: انگیزه بازیکنان جوان تر و تجربه دیگر بازیکنان در مسابقات 
لیگ برتر، کمک بسیاری به تیم ذوب آهن می کند.هافبک تیم ذوب آهن 
اصفهان خاطرنشان کرد: اردوی برون مرزی ترکیه برای کامل کردن هر 
چه بیشتر بازیکنان برگزار می ش��ود که می تواند برای هماهنگی بین 

بازیکنان ذوب آهن بسیار مفید باشد.

 دستبند تشخیص سن فیال
 روی مچ نوجوانان

فدراسیون جهانی کشتی )فیال( قصد دارد 
برای شناسایی سن کشتی گیران نوجوان 

از دستبندهای خاصی استفاده کند.
بر همین اس��اس در کنگ��ره مربیان که 
در هتل محل اقام��ت تیم های حاضر در 
مس��ابقات قهرمانی نوجوانان جهان در 
کشور اس��لواکی برگزار ش��د، مسووالن 
فدراسیون جهانی کش��تی اعالم کردند 
که از مسابقات کشتی نوجوانان جهان در س��ال آینده از دست بندی 
 اس��تفاده خواهند کرد که با بس��تن آن به دور مچ کشتی گیران سن

 آن ها مشخص خواهد شد.این اقدام فیال به دلیل تقلب برخی کشورها 
از جمله هندی ها در صغرسن کشتی گیرانشان انجام خواهد شد.

حضور کاراته کاها در مسابقات جهانی 
شهرام هروی اظهار داشت: بازیکنانی که 
به بازی های آس��یایی اینچئ��ون اعزام 
می شوند، می توانند در صورت عملکرد 
مناس��ب و تش��خیص کادر فن��ی ب��ه 
پیکارهای جهانی آلمان نیز اعزام شوند. 
اصال این گونه نیس��ت ک��ه نمایندگان 
اعزامی به اینچئون شانسی برای حضور 
در آلمان نداشته باش��ند.وی ادامه داد: 
خوشبختانه تمرینات آماده سازی هم به خوبی در حال پیگیری است و 
از لحاظ آسیب دیدگی نیز مشکلی نداریم. طبق برنامه پیش می رویم و 
بازیکنان نیز انگیزه باالیی در اردوهای آماده سازی دارند. این موضوع 
نوید موفقیت های خوبی را می دهد و امیدوارم فعالیت های آماده سازی 
به همین ترتیب و با نشاط  و شادابی به پیش برود.مربی تیم ملی عنوان 
کرد: در ادامه برنامه های آماده سازی حضور در کاراته وان ژاپن و ترکیه 
را در دس��تور کار داریم و امیدوارم بتوانیم در هر دوی این رقابت ها با 

قدرت حاضر شویم.

آمارهایی خواندنی از جام  بیستم
جام جهانی 2014 با بیش از سه میلیون 
تماشاگر پس از 1994 آمریکا بیشترین 
تعداد تماشاگر را در تاریخ این رقابت ها به 

نام خود ثبت کرد.
پرون��ده  جام جهانی برزیل ب��ا قهرمانی 
ژرمن ها بسته شد. این تیم بدون شکست 
در دیدار نهایی موفق ش��د ب��ا گل ماریو 
گوتسه جام قهرمانی را به خانه ببرد.فیفا 
پس از پایان جام جهانی تعداد دقیق تماشاگران حاضر در این رقابت ها 
را اعالم کرد. بر مبنای آمار ارایه شده از سوی فیفا جام جهانی برزیل سه 
میلیون و 429 هزار و 873 تماشاگر داشته است که پس از جام جهانی 
1994 آمریکا بیشترین میزان تعداد تماشاگر بوده است. جام جهانی 
آمریکا سه میلیون و 587 هزار و 538 نفر تماشاگر داشته است.میانگین 
تماشاگر در جام جهانی 2014 برزیل 53 هزار نفر در هر بازی بود. این در 
حالی است که میانگین تماشاگر در جام جهانی آمریکا 68 هزار تماشاگر 
برای هر بازی بود.فیفا همچنین اعالم کرد در جام جهانی 2014 برزیل 
عکاسان 45 میلیون عکس گرفتند که این آمار در تاریخ بی سابقه است.

دیگر آمارهای جالب جام جهانی از دید فیفا
- بیش از یازده میلیون درخواست برای بلیت های جام جهانی برزیل

- 64 درص��د از خریداران بلیت های جام جهان��ی برزیلی و 36 درصد 
خارجی بودند.- بیش از 300 تن لوازم به همراه 32 تیم حاضر در جام 
جهانی بود.- بیش از 500 ساعت پرواز داخلی در برزیل برای 32 تیم 

حاضر- حضور تقریبا 18 هزار مسافر و گردشگر در کشور برزیل
- 492 متر مربع چمن برای نگه داری از زمین های مسابقه

- بیش از دو هزار لیتر رنگ برای خط کشی زمین
- بیش از دو هزار حوله برای بازیکنان و داوران

- حضور بیش از 16 هزار روزنامه  نگار و خبرنگار در جام جهانی 2014 

6
غلبه ایران بر قاتل چین

تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین بازی خود در مسابقات کاپ آسیا، تیم ملی هند را با 
نتیجه 62 بر 49 شکست داد. شکست هندی ها در حالی رقم خورد که آنها با پیروزی مقابل 

چین، نام خود را به عنوان شگفتی ساز مسابقات مطرح کرده بودند.

 یکی از دغدغ��ه های فدراس��یون فوتب��ال این روزه��ا تامین 
هزینه های مربی درجه اولی مثل کارلوس کی روش است که با 
توجه به قیمت ارز در کشورمان رقم باالیی شده و فدراسیون را 
تحت فشار شدید قرارمی دهد و تامین هزینه های مربی کالس 
اول جهانی را با احتساب هزینه های اردویی و دیدارهای تدارکاتی 

بسیار سخت می کند.
در واقع فدراس��یون فوتبال برای تامین این هزینه دو راه پیش 
رو دارد؛ راه اول این اس��ت که چش��م به کمک دول��ت و وزارت 
ورزش داشته باش��د و راه حل دوم اینکه خود فدراسیون در این 
راه درآمدزایی کند و هزینه های ک��ی روش )یا یکی مثل او( را 

تامین کند.
راه ح��ل اول )کمک دولت( ب��ا توجه به حرف های س��جادی و 
ش��رایط موجود در وزارت به نظر غیر ممکن ی��ا ناکافی می آید 
ضمن اینکه درصورت کمک گرفتن هم استقالل فدراسیون با 
توجه به دریافت کمک مالی از وزارت زیر سوال می رود که این 
مساله با ذات فدراسیون فوتبال و قوانین بین المللی فیفا که در 
 آن فدراسیون ها جزایر خود مختار هس��تند منافات دارد، پس 

می ماند راه حل دوم.
فدراسیون فوتبال در راه درآمد زایی با پیروی از کشورهای مدرن 
و خود فیفا تالش کرد با ایجاد یک کنسرسیوم، اسپانسریسم را 
از حالت مونوپل و انحصاری خارج کرده و درآمد بیشتری را برای 
فوتبال تامین کند که در این راه کنسرسیوم تشکیل شد و سامانه 
9090 هم برای اس��تفاده از فضای مجازی و ارزش افزوده روی 
بستر موبایل ساخته شد اما ش��اید به دلیل عدم وجود پیشینه 
اجرایی در مس��ایل کپی رای��ت، بودند ش��رکت هایی که بدون 

پرداخ��ت حق��وق هماهنگی با کنسرسیوم و بدون 
ب��ا تیم ملی فوتبال، کاالهای  را  خ��ود 
جهانی تبلیغ پوش��ش تیم ملی و جام 
کردند و راه را برای درآمد 
زایی بیش��تر فدراسیون 
بستند البته پس از شکایت 

فدراسیون از آن شرکت ها به دلیل اس��تفاده از بیت المال برای 
منافع شخصی، برخی شرکت ها عقب نشستند و برخی دیگر هم 
غرامت دادند اما این پروسه نیازمند همکاری جدی تر صاحبان 
کاال و شرکت های تجاری و برخورد نهادهای ناظر بر تبلیغات به 
خصوص صدا و سیما و وزارت ارشاد اس��ت تا فدراسیون از این 

ماجرا عبور کند.
ش��کایت های انجام شده از س��وی واحد حقوقی فدراسیون در 
واقع برای اولین بار انجام شد و نتیجه بخش هم بود اما برای آنکه 
فدراسیون به عنوان یک )NGO( بتواند مسیر خود را بهتر طی 
کند به قانون گرایی بیشتری از سوی شرکت هایی که می خواهند 
از راه فوتبال کاالهای خود را به مردم بفروش��ند نیاز دارد و الزم 
است نهادهای قانونی و قضایی کشور هم برای اعمال جدی این 

قوانین وارد عمل شود.
کنسرس��یوم حامی��ان تیم ه��ای مل��ی کنار 

فدراس��یون خواهد بود و مردم هم با ارس��ال 
یک پیامک م��ی توانند به این کنسرس��یوم 
 ملحق ش��وند و چنین هم کرده اند اما برخی 
شرکت ها هنوز کامال به این مسیر نیامده اند و 
فعال در دادگاه ها پیگیر ش��کایات فدراسیون از 

خودشان هستند.
 ب��ه ه��ر ح��ال ب��ه نظر

 م��ی رس��د ب��رای 
پیش��رفت فوتبال 
مل��ی  عزم��ی 
از  اس��ت  الزم 

 وزارت ورزش و جوان��ان گرفت��ه ت��ا م��ردم و ش��رکت های
 تجاری.

جام ملت های آسیا در پیش است و فدراسیون باید بتواند تامین 
هزینه کند. یکی ازمدیران پروژه حمایت از تیم ملی در این رابطه 
می گوید: همکاری مردم با فدراسیون عالی بوده و کنسرسیوم 
هم روی تعهدات خود بوده و تمام��ی جوایز از جمله هواپیمای 
دونفره و اتومبیل های هفتگی و گوشی های تلفن همراه روزانه 
قرعه کشی شده و به مردم واگذار ش��ده و می شود و این ماجرا 
تا پایان جام ملت های آس��یا هم هست اما شرکت های متخلف 
 و تبلیغاتش��ان و همچنین رس��انه ملی باید کنترل ش��ده تر و

 قانون مند تر حرکت کنند. شما در هیچ کجای دنیا نمی بینید 
که هر کس با برند ه��ر جایی که دلش خواس��ت تبلیغ کاالی 
خودش را داشته باشد نه رس��انه ها اجازه پخش آن تبلیغات را 
بدون مجوز دارند و نه خود شرکت ها از حقوق مردم این چنین 

استفاده می کنند.
علی کفاش��یان  ، در م��ورد آخری��ن وضعیت تمدید ق��رارداد 
کارل��وس ک��ی روش عنوان ک��رد: ک��ی روش به پیش��نهاد ما 
پاس��خ مثبت داده، بنابراین دیگر مش��کلی باق��ی نمی ماند و 
 ما ب��ا ای��ن مرب��ی در تی��م مل��ی ادام��ه هم��کاری خواهیم

 داد. 
وی در مورد اینکه آیا قرارداد جدید سرمربی تیم ملی پنجشنبه 
هفته جاری امضا می شود، اظهار داشت: کی روش تازه پنجشنبه 
به ایران می رسد اما دیگر بحثی باقی نمانده و به تفاهم رسیده ایم. 

فوتب��ال در پاس��خ به این ریی��س فدراس��یون 
وضعیت ک��ی روش در س��وال که با این 
آس��یا س��رمربی تیم ج��ام ملت های 
خواه��د  ب��ود، تصری��ح ک��رد: مل��ی 
سرمربی تیم ملی ایران بل��ه؛ ک��ی روش 
فقط امض��ای قرارداد باقی ماند و 

مانده است.

دغدغه تمدید قرارداد کی روش و نقش حامی مالی فدراسیون فوتبال

کفاشیان: کی روش سرمربی تیم ملی ماند
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کنایه سنگین مارادونا 
به جایزه لیونل مسی

بازگشت دو دونده 
دوپینگی جاماییکایی

دیه گو مارادونا پس از شکست آرژانتین برابر آلمان در فینال جام جهانی 
2014 که در آن لیونل مس��ی نمایش چندان درخش��انی نداش��ت و با 
این حال در پایان آن ت��وپ طالی آدیداس را به عن��وان بهترین بازیکن 
جام گرفت، در پاس��خ به این سؤال که آیا ستاره بارس��لونا سزاوار کسب 
این جایزه بوده اس��ت یا خیر، اظهار داش��ت: »مس��ی؟ اگر می توانستم 
بهشت را به مس��ی می دادم اما این درست نیست که یک جایزه را تنها به 
 هدف رس��یدن به یک برنامه تبلیغاتی و مالی به کسی بدهید که حقش

 نبوده است!«
مارادونا در ادامه به ابراز ناراحتی از شکست آرژانتین در فینال جام جهانی 
پرداخت و گفت: »برای کش��ورم متأس��فم. گل گوتزه واقعاً دردناک بود. 
شکس��ت در فینال قلبم را پر از اندوه کرد. همه چیز داش��ت خوب پیش 
می رفت و به نظرم آرژانتین حداقل لیاقتش را داشت که بازی را به ضربات 

پنالتی بکشاند.«

آسافا پاول و شرون سیمپسون دو دونده دوپینگی جاماییکا پس از کاهش 
دوران محرومیتشان از 18 ماه به شش ماه، به زودی می توانند در مسابقات 

حضور یابند.
 به گزارش رویترز، کمیته مبارزه با دوپینگ جاماییکا بعد از مسابقات انتخابی 
قهرمانی جهان این کشور در سال 2013 نتیجه آزمایش پاول رکوردار سابق 
دوی 100 متر جهان و سیمپس��ون دارنده مدال نقره دوی 100 متر زنان 
المپیک 2008 را مثبت اعالم و هر دو را به 18 ماه محرومیت از شرکت در 

مسابقات محکوم کرده بود. 
اما این دو دونده در دادگاه عالی ورزش به حکم صادر شده اعتراض کردند 
و با مجوز این دادگاه توانستند در مس��ابقات ماه گذشته شرکت کنند.این 
برای دومین باراست که این دادگاه حکم محرومیت های کمیته دوپینگ 
جاماییکا را کاهش می دهد.مسووالن مبارزه با دوپینگ جاماییکا نیز اعالم 

کرده اند که حکم جدید دادگاه عالی ورزش را رعایت خواهند کرد. 

۹ بانوی اصفهانی دراردوی سافت بال
60 نفر از بانوان ورزشکار در رشته سافت بال به اردوی انتخابی 
تیم ملی ک��ه از تاریخ 31 تیرماه ت��ا 4 مردادماه در مجموعه 
ورزش��ی آزادی تهران برگزار می شود، دعوت شدند.درمیان 

دعوت شدگان اسامی 9 بازیکن اصفهانی دیده می شود.

تورنومنت بوکس 
اولین نماینده تیم ملی بوکس کشورمان در تورنمنت بین المللی چین 
مقابل حریف هندی خود به پیروزی رس��ید.علی مظاهری کاپیتان 
تیم ملی بوکس کشورمان در اولین دیدار خود نماینده هندوستان را 

شکست داد.این رقابت ها با حضور 120 بوکسور تا 28 تیر ادامه دارد.

توافق رئال مادرید با آقای گل 
مسووالن باشگاه رئال مادرید با آقای گل جام جهانی به توافق رسیدند.این اتفاق 
در حالی افتاده اس��ت که مادریدی ها بابت این انتقال باید رقمی در حدود 85 
میلیون یورو به باشگاه موناکو پرداخت کنند.بر اس��اس این گزارش دست مزد 

ساالنه رودریگز 7.5 میلیون یورو است.

هم آورد تیم های ایران در لیگ چهاردهم

برنامه کامل لیگ برتر فوتبال
داربی اصفهان- تهران در هفته سوم

برنامه لیگ برتر فوتبال اعالم شد که طبق آن 
س��پاهان و ذوب آهن در هفته اول به مصاف 

پیکان و صبا می روند.
طبق برنامه لیگ برتر فوتبال، در هفته سوم 
دو تیم اصفهان��ی به مص��اف دو تیم تهرانی 
می روند همچنین در هفته نخست پیکان و 
صبا رقبای تیم های اصفهان��ی در هفته اول 

هستند.
برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر به شرح 

زیر است: 
هفته اول

پرسپولیس - نفت تهران، راه آهن - استقالل،
استقالل خوزستان - گسترش فوالد تبریز

تراکتورسازی تبریز - فوالد خوزستان،سایپا 
- نفت مسجد سلیمان،صبای قم - ذوب آهن 
اصفهان،پدیده مشهد - ملوان انزلی،سپاهان 

- پیکان تهران
هفته دوم

نف��ت ته��ران - راه آهن،مل��وان - صب��ای 
قم،ذوب آهن - تراکتورسازی،گسترش فوالد 

- سپاهان،استقالل - استقالل خوزستان،

پیکان - سایپا،فوالد خوزستان - پرسپولیس،
نفت مسجد سلیمان - پدیده مشهد

هفته سوم
راه آهن - فوالد خوزستان،تراکتورس��ازی - 
ملوان انزلی،سایپا - گسترش فوالد،استقالل 
خوزستان - نفت تهران،پیکان - نفت مسجد 
سلیمان،سپاهان - استقالل،پدیده مشهد - 

صبای قم،پرسپولیس - ذوب آهن
هفته چهارم

ذوب آه��ن - راه آهن،مل��وان انزل��ی - 
پرسپولیس،پدیده مش��هد - تراکتورسازی 
تبریز،گس��ترش ف��والد - پیکان،ف��والد 
خوزستان - استقالل خوزستان،استقالل - 

سایپا،صبای قم - نفت مسجد سلیمان،
نفت تهران - سپاهان

هفته پنجم
راه آهن - ملوان انزلی،تراکتورسازی - صبای 

قم،نفت مسجد سلیمان - گسترش فوالد،
اس��تقالل خوزس��تان - ذوب آهن،پیکان - 

استقالل
س��پاهان - فوالد خوزستان،پرس��پولیس - 

پدیده مشهد،سایپا - نفت تهران
هفته ششم

پدیده مشهد - راه آهن،ملوان انزلی - استقالل 
خوزستان،تراکتورسازی تبریز - نفت مسجد 
س��لیمان ،استقالل - گس��ترش فوالد،نفت 
تهران - پی��کان تهران،فوالد خوزس��تان - 
س��ایپا،صبای قم - پرس��پولیس،ذوب آهن 

- سپاهان،
هفته هفتم

راه آهن - صبای قم،سپاهان - ملوان انزلی،
پرسپولیس - تراکتورسازی،گسترش فوالد 
- نفت تهران،استقالل خوزس��تان - پدیده 
مشهد،پیکان - فوالد خوزستان،نفت مسجد 

سلیمان - استقالل،سایپا - ذوب آهن
هفته هشتم

تراکتورس��ازی تبریز - راه آهن،ملوان انزلی 
- سایپا،فوالد خوزستان - گسترش فوالد،

صبای قم - استقالل خوزس��تان،ذوب آهن 
- پیکان،پدیده مشهد - سپاهان،نفت تهران - 
استقالل،پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان

هفته نهم
 - پرسپولیس��ف،پیکان   - راه آه��ن 
ملوان،استقالل خوزس��تان - تراکتورسازی 

تبریز،گسترش فوالد تبریز - ذوب آهن،
استقالل - فوالد خوزستان،س��ایپا - پدیده 
مشهد،س��پاهان - صبای قم،نفت مس��جد 

سلیمان - نفت تهران

هفته دهم
راه آهن - نفت مس��جد سلیمان،ملوان انزلی 
- گس��ترش ف��والد تبریز،تراکتورس��ازی - 

سپاهان،پرسپولیس - استقالل خوزستان،
پدیده مشهد - پیکان،فوالد خوزستان - 
نفت تهران،ذوب آهن - استقالل،صبای 

قم - سایپا
هفته یازدهم

استقالل خوزس��تان - راه آهن،استقالل 
- ملوان انزلی،سایپا - تراکتورسازی تبریز،

گسترش فوالد - پدیده مشهد،پیکان - صبای 
قم،نفت مسجد سلیمان - فوالد خوزستان،

سپاهان - پرسپولیس،نفت تهران - ذوب آهن 
اصفهان

هفته دوازدهم
راه آهن - سپاهان،ملوان انزلی - نفت تهران،

تراکتورسازی - پیکان،صبای قم - گسترش 
فوالد،اس��تقالل خوزس��تان - نفت مسجد 
سلیمان،ذوب آهن - فوالد خوزستان،پدیده 

مشهد - استقالل،پرسپولیس - سایپا
هفته سیزدهم

س��ایپا - راه آهن،فوالد خوزس��تان - ملوان 
انزلی،گسترش فوالد - تراکتورسازی،سپاهان 
 - خوزس��تان،پیکان  اس��تقالل   -
پدی��ده   - ته��ران  پرس��پولیس،نفت 
خراسان،اس��تقالل - صبای قم،نفت مسجد 

سلیمان - ذوب آهن

هفته چهاردهم
راه  آهن - پیکان،ملوان انزلی - ذوب آهن،

تراکتورس��ازی - استقالل،پرس��پولیس - 
گسترش فوالد،استقالل خوزستان - سایپا،

پدیده خراسان - فوالد خوزستان،صبای قم 
- نفت تهران،سپاهان - نفت مسجد سلیمان،

هفته پانزدهم،
گس��ترش ف��والد - راه  آهن،نفت مس��جد 
س��لیمان - مل��وان انزلی،نف��ت ته��ران - 
تراکتورس��ازی تبریز،پی��کان - اس��تقالل 
خوزس��تان،فوالد خوزس��تان - صب��ای 
قم،ذوب آهن - پدیده خراسان،اس��تقالل - 

پرسپولیس،سایپا - سپاهان

مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال 2014 

 قانونی 14 بازیکن 
در یک مسابقه

در مرحله نهای��ی لیگ جهان��ی 2014 در فلورانس 
مربیان تیم ها می توانند برای هر بازی از 14 بازیکن 
استفاده کنند.مس��ابقات مرحله نهایی لیگ جهانی 
2014 از س��اعت 17:30 امش��ب )چهارشنبه( 25 
تیرماه آغاز می ش��ود. این رقابت ها به مدت پنج روز 
ادامه دارد و در هر روز دو مس��ابقات در سالن نلسون 
ماندال، سالن اصلی این رقابت برگزار می شود.بر اساس 
اعالم فدراس��یون جهانی والیبال، در گروه یک این 
رقابت ها تیم های ایتالیا، آمریکا و استرالیا و در گروه 
دو تیم های ایران، روسیه و برزیل قرار دارند. مسابقات 
گروه یک ساعت 20:30 به وقت محلی )23 به وقت 
تهران( و مسابقات گروه دو س��اعت 17:30 به وقت 
محلی )20 به وقت تهران(  آغاز می شود.طی روزهای 
چهارشنبه، پنج ش��نبه و جمعه هر تیم دو مسابقه با 
تیم های گروه خود انجام می ده��د و دو تیم برتر هر 
گروه به دیدارهای نیمه نهایی که روز ش��نبه برگزار 
می ش��ود راه پیدا می کند و تیم ه��ای برنده روز یک 
شنبه دیدار فینال و تیم های بازنده دیدار رده بندی را 
برگزار خواهند کرد.جلسه جنرال تکنیکال میتینگ 
و نشس��ت خبری س��رمربیان دو تیم نیز ساعت 20 
دیروز سه ش��نبه به وقت محلی در هتل کورشیانول 
برگزار  شد.کلینیک تئوری و عملی داوری نیز ساعت 
10 و 14:30 به وقت محلی برگزارش��د و تیم ایران 
اولین تمرین خود در سالن اصلی مسابقات را ساعت 
12 دیروز به وقت محلی برگزار کرد.بر اس��اس اعالم 
FIVB و کمیته برگزاری مس��ابقات مرحله نهایی 
لیگ جهانی در هر مسابقه 14 بازیکن برای هر تیم به 
میدان می روند و مربی می تواند از هر چهارده بازیکن 
استفاده کند.به این صورت که در برگه ثبت امتیازات 

اسم 14 بازیکن به صورت زیر ثبت می شود:
12 بازیکن + 2 لیبرو

13 بازیکن + یک لیبرو
14 بازیکن + صفر لیبرو

این قانون برای نخستین بار اس��ت که در مسابقات 
والیبال اجرا می شود و برای افزایش حق انتخاب مربی 
در طول مسابقه مقرر شده و به صورت آزمایشی است.

پیش از این در مسابقات جهانی 14 بازیکن برای هر 
تیم پیش از آغاز رقابت ها به کمیته مسابقات معرفی 
می شد و چند ساعت پیش از آغاز هر مسابقه مربی 
12 بازیکن را برای انجام آن مسابقه انتخاب می کرد. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اجراییه 
240254 شماره اجراییه: 9310420350100117 شماره پرونده: 9209980350100027 
و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920027 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  یگانه  دلپاک  حامد  علیه  محکوم   9209970350101004 مربوطه  دادنامه  شماره 
به  ریال   60/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  رشید 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول براساس شاخص اعالمی 
و پرداخت مبلغ 1/267/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له علی یخچال 
فرزند احمد به نشانی خ جی-خ مسجدعلی-مجتمع فرهنگ-پ5 و پرداخت 300/000 ریال 
حق االجرا دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 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 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر  رنجبری  الف:8243  نمائید.م  توجه   1377 10آبان 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/4/1-212 دادنامه:  شماره  پرونده:90-93  کالسه   240255  
27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی نشانی: اصفهان-محمودآباد-خ 
گچ-سنگبری نسیم خوانده: شهروز سعیدی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مختار عباسی به طرفیت آقای شهروز سعیدی به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 728133-83/3/15 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر 
آگهی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
رای  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  موصوف)83/3/15( 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:8804 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/3/31-434 دادنامه:  شماره   238-93 پرونده:  کالسه   240256
93/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: میثم یزدانی 
نشانی اصفهان-خ امام خمینی-فلکه دانشگاه-کوی پرتو-پردیس3 خوانده: علیرضا تمیزی 
 3776 شماره  به  موتورسیکلت  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  فر 
اصفهان38 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
میثم یزدانی فرزند محمدحسن به طرفیت علیرضا تمیزی فر فرزند مهدی به خواسته الزام 
به انتقال قطعی سند یک دستگاه موتورسیکلت به انضمام هزینه دادرسی نظر به اظهارات 
خواهان و رویت اصل مبایعه نامه عادی مورخ 87/5/14 که حکایت از وقوع بیع فیمابین 
خواهان و خوانده دارد و با عنایت به استعالم به عمل آمده از پلیس راهور که مالکیت 
کارت  موتورسیکلت  و  داشته  اعالم  خوانده  نام  به  را  آن  مالکیت  سند  و  موتورسیکلت 
سوخت و کارت موتور در ید خواهان قرار دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای ابراز و ارایه ننموده 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 10-35-219-220 قانون 
مدنی و 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت سند 
موتورسیکلت به شماره انتظامی 3776اصفهان38 و همچنین پرداخت مبلغ 160/000 ریال 
رای  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  حق  در  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:8799 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 240257 کالسه پرونده:93-1115 شماره دادنامه: 205-93/4/8 مرجع رسیدگی: شعبه 
سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مختار عباسی نشانی: اصفهان-

محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسیم خوانده: غالمرضا جهانی نیولو نشانی: مجهول المکان 
 خواسته: مطالبه 44/000/000 ریال وجه پنج فقره چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های

دادرسی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
به  از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت  با استعانت  شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
عباسی  مختار  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور 
ریال   44/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نیولو  جهانی  غالمرضا  آقای  طرفیت  به 
746018-88/9/5و746021-93/3/5و746022- های  شماره  به  چک  فقره  پنج  وجه 

خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  93/5/5و753015-89/6/15و89/7/5-753014 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 309-310-315-
307-249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهارصد و چهل و دو هزار به عنوان خسارت 
تاریخ سررسد چکها 89/3/5-88/9/5- از  تادیه  تاخیر و  به پرداخت خسارات  دادرسی 
89/5/5-89/6/5-89/7/5 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید 
نظر خواهی در دادگاههای عمومی اصفهان میباشد.م الف:8814 شعبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 240258 کالسه پرونده:92-1116 شماره دادنامه: 204-93/4/8 مرجع رسیدگی: شعبه 
39حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مختار عباسی نشانی: اصفهان-
محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسیم خوانده: متین ابیغی نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مختار عباسی فرزند نصرا... 
به طرفیت متین ابیغی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
شماره 830185-84/9/29و769452-84/7/23و830183-84/6/29 عهده بانک ملی ایران 
به انضمام خسارات قانونی-با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 93/4/4 در جلسه 
ثابت  بر شورا  ننموده  ارائه  این شعبه  به  ای  دفاعیه  الیحه  و  نگردیده  رسیدگی حاضر 
است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و هیجده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
این شعبه خواهد میباشد. ابالغ قابل واخواهی در  از   غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 

م الف:8815 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 240259 کالسه پرونده:1117-92 شماره دادنامه: 203-93/4/8 مرجع رسیدگی: شعبه 
39حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مختار عباسی نشانی: اصفهان-

خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  ابیغی  متین  خوانده:  نسیم  گچ-سنگبری  محمودآباد-خ 

مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مختار عباسی فرزند نصرا... 
به طرفیت متین ابیغی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
شماره 166286-84/7/17و830184-84/8/29و830182-84/5/29 عهده بانک سپه و ملی 
ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی-با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 93/4/4 در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
این شعبه خواهد میباشد. ابالغ قابل واخواهی در  از   غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 

م الف:8816 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240260 شماره دادنامه: 9309970353700168 شماره پرونده: 9109980359801049 
شماره بایگانی شعبه: 911334 متهمین: 1- آقای سید امین میرلوحی به نشانی اصفهان-

بی81،  میالد18-واحد  سپاهان-ساختمان  ساز  خانه  آقابابایی-عطشاران-مجتمع  اتوبان 
2- آقای بهنام قاعدی به نشانی سه راه حکیم نظامی-کوچه میالد-پ20 اتهام: فروش و 
نگهداری مشروبات الکلی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
الکلی  مشروبات  لیتر   28 جمعا  نگهداری  بر  دایر  مجتبی  فرزند  میرلوحی  امین  سید   -1
2- بهنام قائدی دایر بر نگهداری جمعا 21 لیتر مشروب الکلی با عنایت به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان،گزارش مرجع انتظامی،صورتجلسه کشف 
مشروبات الکلی،اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول و متواری بودن و عدم 
حضور متهم ردیف دوم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به 
نامبردگان را محرز دانسته و مستندا به ماده 702 اصالحی قانون تعزیرات متهم ردیف 
)قانون حاکم بر زمان  با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370  اول را 
وقوع جرم( به لحاظ فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت به تحمل 91 روز حبس و سی ضربه 
شالق تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به عنوان پنج برابر ارزش عرفی 
مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس و 
پنجاه ضربه شالق تعزیری و پرداخت هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی 
به عنوان پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم مینماید 
در خصوص دیگر اتهام متهمان دایر بر فروش مشروبات الکلی با توجه به فقد ادله اثباتی 
کافی بر توجه اتهام مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری رای بر برائت نامبردگان صادر میگردد رای صادره در قسمت 
محکومیت متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
برائت متهمان حضوری و ظرف  اول و  این دادگاه و در قسمت محکومیت متهم ردیف 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

میباشد.م الف:8487 حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240261 شماره دادنامه: 9309970353300451 شماره پرونده: 9209980358900728 
قائمیه-روبروی  خ  نشانی  به  لک  طاهره  خانم  شاکی:   921512 شعبه:  بایگانی  شماره 
بانک صادرات-ک امیر حاجیلو-بن بست5 صفا-پ38-ط سوم متهم: خانم نسا احمدی 
اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه گردشکار: دادگاه با توجه به  المکان  به نشانی مجهول 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
همراه  تلفن  گوشی  سرقت  بر  مبنی  احمدی  نسا  خانم  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای 
خط  با  شاکی  گوشی  شدن  فعال  و  لک  طاهره  خانم  شاکی  شکایت  به  توجه  با  دادگاه 
از  قانونی و عدم هرگونه دفاعی  ابالغ  با  دادگاه  متهم و عدم حضور وی در دادسرا و 
با استناد به  امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته  سوی وی و سایر قرائن و 
ماده 661 قانون مجازات اسالمی وی را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شالق 
تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی میباشد. م الف:8666 

رحیمی فرد رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240262 شماره دادنامه: 9309970353300399 شماره پرونده: 9209980358001432 
-a3شماره بایگانی شعبه: 921430 شاکی: خانم مریم سلیمانی به نشانی فوالدشهر-محله

پارکینگ 2-ورودی 208-ط سوم-پ8 متهم: خانم مینا سلیمانی به نشانی مجهول المکان 
اتهامها: 1- استفاده از اوراق مجعول 2- صدور چک بالمحل 3- جعل 4- سوء استفاده 
از مدارک شناسایی و اخذ دسته چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام خانم مینا سلیمانی فرزند نعمت ا... 56 ساله مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول 
و صدور چک بالمحل، دادگاه در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به 
شکایت شاکی خانم مریم سلیمانی)سلماتی( و شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی 
قرائن موجود  قانونی و سایر  ابالغ  با  متهم  از سوی  دفاعی  دادگستری و عدم هرگونه 
بزهکاری وی را محرز دانسته )با استناد به مواد 535و536 قانون مجازات اسالمی( در 
خصوص جعل وی را به یک سال حبس و در خصوص استفاده از سند مجعول نیز وی را 
به یکسال حبس تعزیری دیگر محکوم مینماید لیکن در خصوص صدور چک بالمحل با 

توجه به اینکه شاکی ذینفع نمیباشد و در این پرونده شخص دیگری تحت عنوان مذکور از 
وی شکایتی نکرده بزهی را در حال حاضر متوجه وی ندانسته با استناد به بند الف ماده 
177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعالم میگردد رای صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 
الف:8667 رحیمی فرد رئیس شعبه 107 دادگاه  روز قابل تجدید نظرخواهی میباشد. م 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240263 شماره دادنامه: 9309970353300380 شماره پرونده: 9209980359501469،  
مریم  خانم  شاکی:   921440،921441 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980359501470
حسینی به نشانی میدان جمهوری-خ رباط-ک ش صیرفیان پور-بن بست شاهین-پ62 
به  آقای سلیمان حسینی  المکان 2-  به نشانی مجهول  آقای سجاد حسینی  متهمین: 1- 
امام  هزارجریب-کوی  خ  نشانی  به  رستمی  عبدالکریم  آقای   -3 المکان  مجهول  نشانی 
جعفرصادق-پ69 اتهامها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- مزاحمت برای بانوان گردشکار: 
به  مبادرت  زیر  شرح  به  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه 
سلیمان  و  حسینی  سجاد  آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور 
با  حسینی فرزندان مجید مبنی بر ضرب و جرح عمدی آقای عبدالکریم رستمی کرچی 
چاقو، دادگاه با توجه به شکایت شاکی،گواهی پزشکی قانونی وی و صورتجلسه مواجهه 
حضوری وی )شاکی( با خانم مریم حسینی خواهر متهمان و اظهارات وی و سایر قرائن 
و امارات موجود از جمله فراری بودن متهمان بزهکاری ایشان را محرز دانسته با استناد 
به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی سابق هرکدام را به تحمل چهار ماه حبس 
تعزیری و به جهت جراحت سمحاق ناحیه چپ گردن شاکی هر دو را متساویا به پرداخت 

در  و  مینماید  محکوم  یکسال  ظرف  شاکی  حق  در  ارش  عنوان  به  کامل  دیه  درصد   4
خصوص اتهام آقای عبدالکریم رستمی کرچی فرزند مرتضی 34 ساله مبنی بر مزاحمت 
برای بانوان دادگاه با توجه به شکایت شاکی خانم مریم حسینی و اقرار متهم در دادسرا 
و دادگاه و اینکه اقدام اولیه وی که ایجاد مزاحمت برای خانم حسینی نموده موجب نزاع 
و درگیری بعدی متهمین فوق الذکر با متهم اخیر شده فلذا ضمن محرز بودن بزهکاری 
به تحمل شش ماه حبس و  قانون مجازات اسالمی وی  به ماده 619  با استناد  نامبرده 
سجاد  آقایان  متهمین  به  نسبت  صادره  رای  مینماید  محکوم  تعزیری  شالق  ضربه   74
و سلیمان حسینی غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس و نیز نسبت به اتهام آقای رستمی کرچی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

جزایی  عمومی  دادگاه   107 شعبه  رئیس  فرد  رحیمی  الف:8668  م  میباشد.  نظرخواهی 
اصفهان 

حصر وراثت
240264 آقای مهدی طالبی قهجاورستانی دارای شناسنامه شماره 1271205521 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1639/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان طلعت خانی قهجاورستانی بشناسنامه 1605 در تاریخ 
80/12/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل: 1- احمد خانی قهجاورستانی ش.ش 558 )فرزند( 2- فاطمه خانی قهجاورستانی 
ش.ش 62439 )فرزند( 3- یدا... خانی قهجاورستانی ش.ش 1472 )همسر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8122 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
240265 خانم مینا شیران دارای شناسنامه شماره 14668 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1556/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان داریوش شیران بشناسنامه 179 در تاریخ 92/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- حمیرا شیرانی 
مینا شیران ش.ش  )مادر( 3-  اشرف حیدری ش.ش 39032  )زوجه( 2-  ش.ش 54739 
14668 )فرزند( 4- مرجان شیران ش.ش 1271416271 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8123 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
240266 خانم فخرالسادات هاطلی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1616/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید علیرضا هاطلی اصفهانی بشناسنامه 1154 در تاریخ 86/4/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- 
فریبا هاطلی اصفهانی ش.ش 1597 )فرزند( 2- فرشته السادات هاطلی اصفهانی ش.ش 24 
)فرزند( 3- فخرالسادات هاطلی اصفهانی ش.ش 1388 )فرزند( 4- فرح ناز هاطلی اصفهانی 
ش.ش 1379)فرزند( 5- طاهره هنرمند ش.ش 472 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:8124 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   1740 شماره  شناسنامه  دارای  قهجاورستانی  طالبی  مهدی  آقای   240267
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1637/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
 1472 بشناسنامه  قهجاورستانی  خانی  یدا...  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
در تاریخ 85/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
اینک  )فرزند(.   558 ش.ش  قهجاورستانی  خانی  احمد   -1 ذیل:  افراد  به  است  منحصر 
کسی  هر  تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8125 شعبه دهم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240268 آقای محمد صافی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 2227 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1711/93ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان حسین صافی اصفهانی بشناسنامه 46723 در تاریخ 92/9/13 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
اصفهانی  فاطمه صافی   -2 )فرزند(   2227 اصفهانی ش.ش  محمد صافی   -1 ذیل:  افراد 
ش.ش 53352 )فرزند( 3- صدیقه صافی اصفهانی ش.ش 63418 )فرزند( 4- زهرا صافی 
اینک  )همسر(.   497 اصفهانی ش.ش  روحانی  خدیجه   -5 )فرزند(   996 اصفهانی ش.ش 
کسی  هر  تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8126 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   30340 شماره  شناسنامه  دارای  مسعودی  نادره  خانم   240269
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  16938/93ح10  کالسۀ  به 
تاریخ 93/2/6  داده که شادروان عزیزا... مسعودی بشناسنامه 2949 در  چنین توضیح 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
افراد ذیل: 1- نادره مسعودی ش.ش 30340 )برادرزاده( 2- زهره مسعودی ش.ش 609 
)برادرزاده( 3- ناهید مسعودی ش.ش 741 )برادرزاده( 4- سید اکبر پروی نیان ش.ش 
1412 )خواهرزاده( 5- سید حسین پروی نیان ش.ش 1860 )خواهرزاده( 6- فخرالسادات 
پرونیان 556 )خواهرزاده(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8127 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  240270 آقای احمدرضا خاکپور دارای شناسنامه شماره 203 به شرح دادخواست 
کالسۀ 1703/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مجتبی خاکپور بشناسنامه 966 در تاریخ 93/3/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- محمدرضا 
خاکپور ش.ش 1053 )فرزند( 2- غالم رضا خاکپور ش.ش 927 )فرزند( 3- احمدرضا 
)فرزند( 5- هادی خاکپور  )فرزند( 4- مهدی خاکپور ش.ش 1243  خاکپور ش.ش 203 
ش.ش 1270073532 )فرزند( 6- زری خاکپور ش.ش 1267 )فرزند( 7- صدیقه خاکپور 
آغچه  کریمی  ابری   -9 )فرزند(   162 ش.ش  خاکپور  مرضیه   -8 )فرزند(   1666 ش.ش 
نوبت  را یک  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک  )همسر(.  ش.ش 1074 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8128 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240271 خانم نیلوفر نبییانی دارای شناسنامه شماره 1536 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1720/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 92/6/23  که شادروان ملوک میرخشتی بشناسنامه 150 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- حاج ابراهیم 
نبیانی  ا...  نبییانی ش.ش 32 )فرزند( 3- کرامت  نبییانی ش.ش 390 )فرزند( 2- مسعود 
ش.ش 1713 )فرزند( 4- معصومه نبییانی ش.ش 13618 )فرزند( 5- نرگس خاتون نبیانی 
ش.ش 110 )فرزند( 6- نسرین نبیانی ش.ش 1524 )فرزند( 7- نیلوفر نبییانی ش.ش 1536 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8129 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240272 خانم طیبه فتوت دارای شناسنامه شماره 1537 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1564/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی سهیلی اصفهانی بشناسنامه 978 در تاریخ 92/5/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- طیبه 
سهیلی  الهام   -3 )مادر(   33451 ش.ش  لوئیان  شوکت   -2 )زوجه(   1537 ش.ش  فتوت 
اصفهانی ش.ش 12421 )فرزند( 4- حامد سهیلی اصفهانی ش.ش 1270740067 )فرزند( 
اصفهانی ش.ش  سهیلی  محمد   -6 )فرزند(   3123 اصفهانی ش.ش  سهیلی  اسماعیل   -5
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1557
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
الف:8130  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240273 خانم حشمت روحی صفت دارای شناسنامه شماره 685 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1718/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ 92/7/18  اعظم بشناسنامه 863 در  داده که شادروان محمدحسن 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- مجتبی 
اعظم ش.ش 149 )فرزند( 2- مریم اعظم ش.ش 310 )فرزند( 3- منصوره اعظم ش.ش 
5660 )فرزند( 4- منیره اعظم ش.ش 2016 )فرزند( 5- حشمت روحی صفت ش.ش 685 
)همسر( 6- فاطمه داوری دهاقانی ش.ش 212 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8131 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

240274 شماره دادنامه: 9309970354500479 شماره پرونده: 9209980366100623 
کاوه-خ  شهرک  نشانی  به  بلگاء  زهرا  خانم  شاکی:   921013 شعبه:  بایگانی  شماره 
گلستان-خ سعدی شرقی-ک حکمت-ک وحدت-منزل سوم-سمت چپ متهم: خانم مریم 
جهانگیری به نشانی دستگرد برخوار- سه راه سجاد-ک باغ نو اتهام ها: 1- تهدید 2- 
توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم 
مریم جهانگیری)بدون مشخصات دیگر( دائر بر توهین و تهدید موضوع شکایت خانم زهرا 
بلگاه فرزند خداداد با توجه به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات گواهان 

در مرحله تحقیقات مقدماتی و 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 مواد 608و669 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و رعایت ماده 134و38و37 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و اعمال بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی 
در خصوص توهین به پرداخت 31/000/000 ریال جزای نقدی در خصوص تهدید در 
خصوص صندوق دولت محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجرا است رای صادره 
غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:8679 

رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240275 شماره دادنامه: 9309970354200453 شماره پرونده: 9209980359800840 
شماره بایگانی شعبه: 921228 شاکی: آقای حسین علی جمالی به نشانی میدان شهدا-اول 
مجهول المکان  نشانی  به  چناریان  اصغر  آقای  متهم:  کاظمی-پ165  ش  سینا-ک  ابن  خ 
بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  نامشروع  مال  تحصیل  و  جعل  و  امانت  در  خیانت  اتهام: 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام اصغر چناریان فرزند اکبر دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به دو فقره چک به شماره های 135466-1392/6/19و135467-1392/6/9 مبالغ بیست 
میلیون ریال و ده میلیون ریال عهده حساب شماره 456050543 بانک کشاورزی میدان 
به  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و  مذکور  چکهای  امضا  و  مندرجات  جعل  و  شهدا 
این شرح که نامبرده با ارائه چکهای موصوف به بانک مربوطه وجوه آن را اخذ نموده 
است )سه میلیون ریال( نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی حسین علی جمالی فرزند 
رمضانعلی کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان تحقیقات انجام شده نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری اظهارات مطلع عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق 
نشر آگهی جهت دفاع و نظر به قرائن و امارات موجود در پرونده بنظر دادگاه اتهامات به 
شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به مواد 674و535 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری و با اعمال 
ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 از جهت تعدد جرم نامبرده را به تحمل 
سه سال حبس تعزیری بابت بزه خیانت در امانت و پرداخت هیجده میلیون ریال جزای 
نقدی به نفع دولت بابت بزه جعل و به پرداخت وجوه مذکور در حق شاکی و تحمل دو 
سال حبس تعزیری بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می نماید توضیحا 
از  روز  ده  ظرف  و  محسوب  غیابی  صادره  رای  است  اجرا  قابل  اشد  مجازات  صرفا 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد در اجرای ماده 215 قانون اخیرالذکر 
م الف:8677  می شود.  صادر  نیز  حکم  موضوع  مجعول  اسناد  نمودن  معدوم  به   حکم 

نجفی دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240281 شماره دادنامه: 9309970353600402 شماره پرونده: 9209980365800579 
شماره بایگانی شعبه: 921470 شاکی: آقای مجید مرتضی اقائی به نشانی خ پروین-خ 
داراب  نوروز  آقای   -1 متهمین:  بهار  بست  بن  بهار-  فتح-ک  فرهنگ-فلکه  صباحی-ک 
مجهول المکان 2- آقای محمد ضیائی )معروف به بهزاد( با وکالت خانم فرناز ابراهیم زاده 
نظری به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-جنب چاپخانه ندا-ساختمان 384-ط 2 
اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی با چاقو 2- معاونت در ضرب و جرح با چاقو گردشکار: 
به  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  دادرسی  پرونده ختم  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
بشیر  فرزند  دارابی  نوروز  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور 
فعال متواری و مجهول المکان که از طریق انتشار آگهی احضار قانونی شده است دایر به 
ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای مجید مرتضی آقایی فرزند حمیدرضا با توجه به 
محتویات پرونده-شکایت شاکی)مصدوم(-گواهی پزشکی قانونی-اظهارات متهم دیگر به 
نام آقای محمد ضیایی معروف به بهزاد و فرزند مرتضی در دادسرا و در جلسه دادگاه 
مبنی بر انتساب بزه مذکور به متهم فوق الذکر و با عنایت به متواری بودن متهم فوق الذکر 
و مجهول المکان بودن ایشان و اینکه علیرغم ابالغ قانونی در دادسرا و در جلسه دادگاه 
حاضر نشده بزهکاری متهم مذکور در این خصوص محرز و مسلم بوده از نظر جنبه 
عمومی بزه به استناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 
به تحمل چهار ماه حبس محکوم می گردد و از نظر جنبه خصوصی بزه به استناد مادتین 
367و481 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370/5/8 به پرداخت دو درصد )2%( دیه کامل 
مرد مسلمان بابت دیه دو عدد جراحت دامیه در نواحی بازوی چپ و ساعد چپ و بابت 
دیه یک عدد جراحت حارصه در نواحی خلفی فوقانی بازوی راست و نیز بابت ارش یک 
عدد جراحت حارصه در ناحیه قدام گردن در حق شاکی )مصدوم( محکوم می گردد و در 
خصوص اتهام آقای محمد ضیایی معروف به بهزاد و فرزند مرتضی متولد 1364 دایر به 
معاونت در ایراد جرح عمدی با چاقو از طریق همدستی با متهم ردیف اول و دادن چاقو 
به متهم ردیف اول موضوع شکایت آقای مجید مرتضی آقایی فرزند حمیدرضا با توجه 
به محتویات پرونده-انکار متهم اخیرالذکر در دادسرا و در جلسه دادگاه و نظر به فقد 
ادله اثباتی مفید علم و یقین و اینکه در پرونده هیچگونه دلیل و اماره ای که شرعا و جزما 
بتواند معاونت در بزه ایراد جرح عمدی با چاقو و اینکه متهم اخیرالذکر چاقو را در اختیار 
استناد حاکمیت اصل  به  لذا  ندارد.  اثبات می نماید وجود  باشد  اول گذاشته  متهم ردیف 
برائت اصل 37 قانون اساسی و بند الف ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهم ردیف دوم )آقای محمد ضیایی( 
صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول )نوروز دارابی( غیابی ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان می باشد و نسبت به متهم ردیف 
دوم)محمدضیایی( ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:8674 موسوی خوانساری دادرس شعبه 110 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه آقاي کرم مهدیان ماراني فرزند حسن با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت وامضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
1126 / 32 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 30322  در 
صفحه 214 دفتر 221 بنام نامبرده صادر گردیده است اینک نامبرده درخواست صدور 
ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  اجراي  در  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود و 
اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه آقاي فضل اله براهیمي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت هشت حبه و یک چهارم حبه 
دفتر 157  ثبت 16886 در صفحه 256  ذیل  از پالک 1/466 شده که سند مذکور  مشاع 
شماره  رسمي  سند  بموجب  نامبرده  سپس  شده  صادر  سند  و  ثبت  باوفا  رسول  بنام 
1358/2/18 دفتر سه شهرضا کل هشت و یک چهارم حبه مالکیت خود را به   –53005
المثني  مالکیت  نامبرده درخواست صدور سند  اینک  داده است  انتقال  براهیمي  فضل اله 
نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
یا  مالکیت  اگر سند  و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  به  و  مقررات صادر  طبق  را  المثني 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  صورت  گردد  ارائه  معامله  سند 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   675 شماره  شناسنامه  دارای  نژاد  عباسی  شکرا...  آقای   240183
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1759/93ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان ملوک گودرزی بشناسنامه 34104 در تاریخ 84/10/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
ا... عباس نژاد ش.ش 284 )فرزند( 3-  شکرا... عباسی نژاد ش.ش 675 )فرزند( 2- فتح 
شمسی عباس نژاد ش.ش 155 )فرزند( 4- نرگس عباسی نژاد ش.ش 215 )فرزند(. اینک 
کسی  هر  تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
 به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. مالف:8536 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



امام صادق علیه السالم فرمود:
هر کس که در روز بس��یار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه 
شود خداوند هزار فرش��ته را می گمارد تا دست به چهره او 

بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند.
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ماریا لجیستارم  اولین فردی است که توانس��ت با استفاده از یک 
سه چرخه دست کاری شده مسیری 800 کیلومتری را روی قطب 
جنوب طی کند.دوچرخه س��واران از جمله کسانی هستند که با 
وسیله خود به همه نقاط زمین س��فر کرده اند، از کوه های صخره 

تا ام��روز که حاال پ��ای آن ها به و آتش فش��ان ها 
س��رمای بیش از حد و شرایط قطب جن��وب با 
شده است.صبح س��خت خود باز 

امروز س��فر 

اولین رکاب زن به قطب جنوب پس از 10 روز و عبور از مس��یری 
804 کیلومتری به پایان رسید تا نامش به عنوان اولین رکاب زنی 
که از لبه قاره قطب جنوب تا دقیقا مبدا آن را طی کرده است وارد 
کتاب رکوردهای گینس شود. ماریا لجیستارم اولین فردی است 
که به این عنوان دست پیدا کرده است. این خانم ماجراجو، اصلیت 
بریتانیایی دارد و در طی این مس��یر توانست دو رقیب خود را نیز 
شکست دهد. این سه نفر مسابقه را 10 روز پیش آغاز کرده بودند تا 

اینکه ماریا توانست با سرعت به خط پایان برسد.
 این خانم 35 س��اله از یک س��ه چرخه دس��تکاری شده 
اس��تفاده می کرد و در طول راه ش��رایط س��ختی را 
تحمل کرده اس��ت. یک��ی از این م��وارد به گفته 
خودش ی��خ زدن عرق پ��ا درون پوتی��ن بوده 
 اس��ت ک��ه او را از انج��ام هر حرکت��ی باز

 می داشته است.
او در این مدت با گرم کردن برف ها زندگی 

کرده و خوراکی خاصی را همراه خود نداشته است. 
ب��ه گفت��ه  ماری��ا او ب��رای آمادگ��ی ای��ن س��فر روزان��ه  س��ه 
ت��ا چه��ار س��اعت ب��ا ش��کم خال��ی ورزش م��ی ک��رده 
 اس��ت ت��ا بدن��ش ب��ه گرس��نگی و س��وزاندن چرب��ی ه��ا

 عادت کند.

عبور اولین رکاب زن از قطب جنوب 

محققان دانشگاه فنالند ش��رقی دریافتند که 
بی اعتمادی و بدبینی می توان��د زوال عقل را 

توسعه دهد. 
بدگمان��ی و بی اعتم��ادی با بروز بس��یاری از 
بیماری ه��ا و از جمله بیم��اری قلبی عروقی 
مرتبط اس��ت.محققان طی این پژوهش برای 
نخستین بار رابطه بین بدبینی و زوال عقل را 

مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نش��ان می دهد دیدگاه م��ردم در مورد 
زندگی و شخصیت دیگران می تواند بر سالمتی 

آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.
به منظور این پژوهش، ه��زار و 499 فرد 71 
ساله تحت تست های سنجش زوال عقل قرار 
گرفته و همچنین پرسش نامه هایی در رابطه با 

بدبینی تکمیل کردند.
جواب این پرس��ش نامه ها کامال قابل اعتماد 
اس��ت؛ چرا که طی س��ال های متمادی نتایج 

پایداری از این پرسش ها به دست آمد.
محققان با توجیه س��ایر عوامل دخیل در بروز 
زوال عقل نظیر سیگار، فشار خون و کلسترول 
باال دریافتند که بدبینی به تنهایی می تواند این 

خطر را به سه برابر افزایش دهد.

امروز آخرین فرصت برای تعیین دقیق قبله در سال 93 است.
مس��عود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان این 
مطلب به خبرنگار علمی ایس��نا اضافه کرد: س��اعت 13 و 57 
دقیقه روز چهارشنبه که زمان اذان ظهر در مکه مکرمه است، 
خورش��ید دقیقا عمود بر خانه خدا می تابد به نحوی که کعبه 
سایه نخواهد داش��ت. اگر در این لحظه در هرکجای زمین که 
خورشید در آسمان است به سمت خورشید بایستید، دقیقا به 

سمت قبله هستید.
وی خاطرنش��ان کرد: برای تعیی��ن جهت دقی��ق قبله کافی 

است یک شاقول را به زمین عمود کرد و امتداد سایه به سمت 
خورش��ید را عالمت گذاری کنید. س��مت دقیق قبله در مکان 

مورد نظر شما تعیین شده است.
عتیقی تصریح کرد: دو بار در س��ال در هفتم خرداد و بیست و 
پنجم تیرماه، هنگامی که خورشید به میل 23.5 درجه در اول 
تابستان رفته و باز به سمت استوای آسمان باز می گردد، میل 
خورشید 21 درجه و 25 دقیقه کمان )قوس( و منطبق با عرض 
جغرافیایی خانه کعبه است و از طریق محاسبه مکان خورشید و 
زمان ظهر مکه که خورشید به نصف النهار محلی ناظر و در خانه 

خدا به سمت الراس )سرسو( می رس��د، می توان جهت دقیق 
قبله را مشخص کرد.

عتیقی خاطرنشان کرد: در روزهای قبل و بعد از این تاریخ هم 
می توان با دقت کمتر و تقریب خوبی جهت قبله را تعیین کرد.

مدیر انجمن نج��وم آماتوری ای��ران در عین حال با اش��اره به 
مخاطرات ج��دی نگاه کردن به تابش مس��تقیم خورش��ید از 
شهروندان خواست در جریان تعیین جهت قبله و به هیچ دلیل 

دیگر به خورشید مستقیماً نگاه نکنند.

عطسه کردن ش��یوه ای اس��ت که بدن برای خارج کردن یک 
محرک از راه بینی به کار می گیرد.هنگام��ی که چیزی باعث 
تحریک پوشش درونی بینی شما شود، پیامی به بخشی از مغز 
که مرکز عطسه نام دارد، فرستاده می شود. این مرکز، پیامی را 
به همه عضالتی می فرستد که عمل هماهنگ آنها با یک دیگر 
باعث عطسه کردن می شود.این عضالت شامل عضالت شکمی، 
عضالت قفسه سینه، دیافراگم، عضالت کنترل کننده طناب های 
صوتی، عضالت پشت گلو و عضالت پلک می شود.هنگامی که 
عطس��ه می کنید، غیر ممکن است بتوانید چش��م های تان را 
باز نگه دارید.مرکز عطس��ه در مغز باعث می شود که همه این 
عضالت با چنان رویه درستی عمل کنند تا ذره تحریک کننده 
با سرعتی تا 100 کیلومتر در ساعت، از بینی شما خارج شود.

عطس��ه های پشت س��ر هم گاهی نش��انه بیماری اند و گاهی 
 نه. دکتر فراتی، ریی��س انجمن راینولوژی کش��ور در این باره 
می گوید:»تحریک مجاری تنفس��ی در هوای زمستان موجب 
بروز عطسه های متوالی می شود که نشانه بیماری نیست. هوای 
سرد موجب انقباض ناگهانی کیس��ه های هوایی و بروز عطسه 

می شود که اگر این عطسه با سرفه های خلطی یا درد گلو همراه 
نباشد دلیل بر بیماری نیست.

عطسه های زیاد، عالمت سرماخوردگی یا حتی آلرژی نیستند 
و بسیاری از افراد پس از بیداری از خواب با شروع تنفس دهانی 
عطسه می کنند که نشان دهنده واکنش آنها به محیط اطراف 
است.عطسه های پیاپی که همراه با درد گلو، سرفه یا آب ریزش 
بینی نباشند طبیعی هس��تند و به هیچ عنوان نیازمند مصرف 
دارو نیس��تند.«ولی  خانم پوردهقان ، کارشناس ارشد آموزش 
پرس��تاری معتقد است:عطس��ه های متوالی یکی از عالیم تب 

یونجه است.
 تب یونجه یا رینیت آلرژیک، شایع ترین فرم آلرژی )حساسیت( 
دستگاه تنفس��ی اس��ت که با وجود گذرا بودن می تواند برای 
مبتالیان بس��یار آزار دهنده باش��د.بی توجهی به این عارضه و 
عدم درمان آن ممکن است باعث مشکالت زیادی از قبیل آسم 
آلرژیک، انس��داد مزمن بینی، التهاب گوش میانی و از دس��ت 

دادن شنوایی و بویایی شود.
عطسه مهم ترین نشانه رینیت آلرژیک است و حمالت عطسه در 

این بیماری به صورت 10 تا 20 عطسه متوالی و بی وقفه است.
 از عالیم دیگر این عارضه، التهاب بینی و قرمزی چشم و سوزش 
آن و اشک ریزش است و در کل عالیم آن شبیه سرماخوردگی 
است.اگر انسداد بینی شدید و طوالنی مدت باشد، ممکن است 
باعث سردرد و گوش درد ش��ده و رنگ دندان ها تغییر کرده و 
زرد یا قهوه ای ش��وند.همچنین به علت التهاب بینی، بیمار به 
هنگام غذاخوردن دچار احس��اس خفگی ش��ده و غذاخوردن 

برایش دشوار است.
نگاه کردن به نور خورشید باعث عطسه می شود   

بررسی ها نشان داده است بیش از 30 درصد افراد با نگاه کردن 
به خورشید عطسه می کنند و این به دلیل تحریک بخشی از مغز 
با قرار گرفتن در مقابل نور خورشید می باشد.بسیاری از افراد 
تصور می کنند گرمای خورش��ید که به بینی می رسد، موجب 
بروز عطسه می شود .اما واقعیت این اس��ت که اگر هنگام نگاه 
کردن به خورشید چشم ها بسته باشد، با وجود این که گرمای 
خورشید دریافت می شود، عطس��ه ایجاد نمی شود، بنابراین 

گرما باعث عطسه نمی شود.

شرکت ژاپنی شارپ اعالم کرد که امکان تولید 
نمایشگرهای ال.سی.دی با شکل آزاد را فراهم 

آورده است.
 این دس��تاورد عصر جدی��دی را در طراحی 
ابزارهای الکترونیکی رقم خواهد زد.ش��رکت 
ژاپنی ش��ارپ اعالم ک��رد که ام��کان تولید 

نمایش��گرهای ال.س��ی.دی ب��ا ش��کل آزاد 
را فراه��م آورده اس��ت. فن��اوری جدی��د 
آی.ج��ی.زی.او ب��ه کاربران ام��کان می دهد 
نمایش��گرهای ال.س��ی.دی را با هر شکل و 
 الگوی دلخواه، مثال بیضوی یا ش��کل نامنظم 

تولید کنند.
پیش از ای��ن، صفحات نمایش��گر ال.س��ی.

دی فق��ط ب��ه ش��کل مس��تطیل )ی��ا مربع 
 که حالت خاصی از مس��تطیل اس��ت( قابل

 تولید بود. 
 این دس��تاورد ک��ه در دفت��ر مرک��زی این 
ش��رکت واق��ع در توکی��و )پایتخ��ت ژاپن( 
رونمای��ی ش��ده، عص��ر جدی��دی را در 
 طراحی ابزاره��ای الکترونیک��ی رقم خواهد

 زد.

 بی اعتمادی و بدبینی زوال 
عقل می آورد!

امروز ؛ فرصتی مناسب برای تعیین دقیق جهت قبله

عطسه های پشت سرهم مهم اند یا نه؟

 تولید نمایشگر با 
هر شکل دلخواه

کارشناس مس��وول گیاهان دارویی س��ازمان جهاد 
کشاورزي گفت: استفاده از دهان شویه اسطوخودوس 

برای رفع بوی بد دهان مفید خواهد بود.
اصغر نقش��ی  افزود: گل هاي اُس��طوخودوس و پیکر 
رویشي آن یعني برگ ها و سرش��اخه هاي جوان آن، 

حاوي مواد موثره دارویي است.
وی تش��ریح کرد: از َدم کرده ُگل اُسطوخودوس براي 
رفع خستگي عصبي و رفع قولنج نیز مي توان استفاده 

کرد.
نقش��ی اس��طوخودوس را برای درمان ناراحتی های 
گوارش��ی موثر دانس��ت و ادامه داد: این گیاه همانند 
 گیاه��ان تیره نعن��اع به دلی��ل بهره ب��ردن از برخی

 اس��انس ها ناراحتی های دس��تگاه گوارش را درمان 
می کند.کارشناس مس��وول گیاهان دارویی سازمان 
 جهاد کش��اورزي ی��ادآور ش��د: َدم کرده سرش��اخه

 گل دار اسطوخودوس را برای رفع سوءهاضمه، تقویت 
معده، بی اش��تهایی و... توصیه نم��وده اند.وی اظهار 
کرد: مواد موثره اُسطوخودوس تقویت کننده سیستم 
عصبي، ضدباکت��ري، ضددرد و ش��ل کننده عضالت 
محسوب مي شوند.وی بهره گیری از این گیاه دارویی 
را برای التیام میگ��رن  مثمرثمر عنوان کرد و افزود: با 
 روغن ماساژ تهیه شده از روغن اسطوخودوس ماساژ 
شقیقه ها و پشت گردن  تا برطرف شدن سردردهای 
تنشی یا نشانه های اولیه میگرن تاثیرگذار عنوان شده 
است.نقشی با توصیه ای به استفاده از این گیاه دارویی 
برای رفع آفتاب س��وختگی تاکید ک��رد: براي آفتاب 

غن س��وختگي یا تاول مي توان از چند قطره از  و ر
اُس��طوخودوس به همراه مقداري 

آب استفاده کرد.

چیزی به نام اتالف نداریم

خانه زباله ای ساخته  شد

مهندس��ان موفق به تکمیل پروژه »خان��ه زباله ای« 
ش��دند که کامال از زباله و مواد بازیافتی ساخته شده 
اس��ت. این خان��ه در کم��پ »گراند پاراد« دانش��گاه 
برایتون س��اخته ش��ده و آزمایش��ی ادام��ه دار برای 
 اثبات این موضوع اس��ت که چیزی به ن��ام »اتالف« 
وجود ندارد.تیمی متشکل از 253 دانشجو به رهبری 
استاد برتر و مدیر مرکز »معماری های BBM « به نام 
»دونکان باکر-براون« این خانه را ساخته اند و حدود 
90 درصد از مواد به کار رفته در این س��ازه زباله هایی 
بودند که از مکان های ساخت و س��از و منازل مختلف 
استخراج شده بودند.این مواد شامل 20 هزار مسواک 
مورد استفاده در اصناف تجاری و هواپیماهای درجه 
یک، دو تن ش��لوار جین، 4000 محفظه دی وی دی، 
2000 دیسک فالپی و 2000 کاش��ی به کار رفته در 
پوش��اندن نمای منازل بودند. چهارچ��وب و طبقات 
»خانه زباله ای« از چوب بازیافتی بوده و دارای دیواری 
است که از ضایعات گچ و گل فشرده ساخته شده است. 
ضخامت 35 س��انتی متری این دی��وار و ویژگی های 
 گرمایی طبیعی آن، این خانه را از لحاظ انرژی کارآمد

 کرده اس��ت.همچنین 4000 نوار ویدیویی به عنوان 
عایق دی��وار و 100 ورقه تخته چندالیه دس��ت  دوم 
و آس��یب دیده نیز برای کف س��اختمان، تیرآهن ها، 
ستون ها و دیگر اهداف ساختاری استفاده شده اند، این 
در حالی اس��ت که 500 تیوب داخلی دوچرخه برای 

ساخت پنجره و عایق صوتی به کار رفته اند.
تعدادی از س��ازه های جدید که در ساخت این منزل 
به کار رفته اند، شامل پنجره های سه جداره با عملکرد 
باال و همچنین یک غش��ای نما با عملکرد باال اس��ت. 
همچنین سیم کش��ی الکتریکی و لوله کش��ی جدید 
نیز برای برآوردن اس��تانداردهای ایمنی و بهداشتی 
استفاده شده اند. چندین حسگر در دیوارهای خارجی 
خانه جدید بر ویژگی های عایق بودن در نقاط کلیدی 
 خانه و می��زان عملکرد کارآمد م��واد مختلف نظارت

 می کنند.همزم��ان این خان��ه به عن��وان یک فضای 
نمایشگاهی و استودیوی طراحی عمل می کند و برای 
انجمن ها، مدارس و کالج ها جهت برگزاری کارگاه ها 
و مناسبت هایی با موضوع محیط زیست در دسترس 

خواهد بود.

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

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

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

اَلّل�ُهمَّ نَبِّْهنی فی�ِه لَِبَرکاِت اَْس�حاِرِه، َونَوِّْرفی�ِه َقْلبی بِِضیآِء 
اَنْواِرِه، َوُخْذ

خدایا آگاهم س�از در این ماه از برکات سحرهای آن و نورانی 
کن در آن دلم را به پرتو انوار آن و بگمار

ِّباِع اثاِرِه، بُِنوِرَک یا ُمَنوَِّر ُقلُ�وِب الْعاِرفیَن  بُِکلِّ اَْعضآئی اِلَی ات
تمام اعضا و جوارحم را به پیروی کردن آثارش به نور خود ای 

روشنی دهنده دل های عارفان

داستان عبرت آموز آلزایمر مادر!
چمدونش را بس��ته بودیم،با 
ه��م  س��المندان  خان��ه 

هماهنگ شده بود.
کال ی��ک س��اک داش��ت 
 ،کمی ن��ون روغنی، آبنبات، 
کشمش ،چیزهایی شیرین، 

برای شروع آشنایی …
گفت: م��ادر ج��ون، من که 
چیز زی��ادی نمیخورم یک 
گوشه هم که نشستم نمیشه 
بمونم، دلم واس��ه ن��وه هام 

تنگ میشه!
گفتم: مادر من دیر میشه، چادرتون هم آماده ست، منتظرن.

گفت: کی��ا منتظرن؟ اون��ا که اصال منو نمیشناس��ن! آخ��ه اون جا 
مادرجون، آدم دق میکنه ها، من که اینجا به کس��ی کار ندارم اصال، 

اوم، دیگه حرف نمی زنم. خوبه؟ حاال میشه بمونم؟
گفتم: آخه مادر من، شما داری آلزایمر می گیری همه چیزو فراموش 

می کنی!
گفت: مادر جون، این چیزی که اسمش سخته رو من گرفتم، قبول! 

اما تو چی؟ تو چرا همه چیزو فراموش کردی پسرم؟!
خجالت کشیدم …!

حقیقت داش��ت، همه کودکی و جوونیم و تمام عشق و مهری را که 
نثارم کرده بود، فراموش کرده بودم.اون بخش��ی از هویت و ریشه و 

هستیم بود،راست می گفت، من همه رو فراموش کرده بودم!
زنگ زدم خانه س��المندان و گفتم که نمی ریم - توان نگاه کردن به 
خنده نشس��ته برلب های چروکیده اش رو نداش��تم، ساکش رو باز 
کردم-نون روغنی و … همه چیزهای شیرین دوباره تو خونه بودند!

آبنات رو برداشت.
گفت: بخور مادر جون، خسته شدی هی بستی و باز کردی.

دست های چروکیدشو بوسیدم و گفتم:مادر جون ببخش، فراموش 
کن.

اشکش را با گوشه رو سری اش پاک کرد و گفت:چی رو ببخشم مادر، 
من که چیزی یادم نمی یاد، شاید فراموش می کنم! 

گفتی چی گرفتم؟ آلمیزر؟!در حالی که با دستای لرزونش، موهای 
دخترم را شونه میکرد زیر لب می گفت:

»گاهی چه نعمتیه این آلمیزر…!«

موتورسیکلتی که پرواز می کند

نوعی خودروی هیبریدی دو سرنشینه و هواچرخ می تواند تاخیرهای 
ساعات پر ترافیک را به فراموشی بسپارد.

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا(، 
حرکت خ��ودروی Pal-V One Helicycle به صورت زمینی و 
هوایی قانونی اس��ت و این س��امانه به بهای 396 هزار دالر به فروش 

می رسد.
سیستم ابداعی توسط ش��رکت هلندی PAL-V س��اخته شده و 
می تواند به سرعت بیش از 180 کیلومتر در ساعت برسد؛ همچنین 
هنگام حرکت زمینی سامانه ظرف کمتر از هشت ثانیه از سرعت صفر 

به 96 کیلومتر در ساعت می رسد.
علی رغم ظاه��ر بالگردمانندش، Pal-V One ب��رای اوج گیری به 
یک بان��د 164 متری نیاز دارد. این وس��یله نقلیه حی��ن پرواز مانند 
یک بالگرد به نظر می رسد اما چون نیروی عمده اش از چرخان های 
موجود در پشت آن تامین می ش��ود، »هواچرخ« لقب گرفته است. 
چرخش چرخان های این سیس��تم ب��ه طور قابل توجه��ی کندتر از 

پره های بالگرد است.
این ماشین روی زمین، ما بین موتورسیکلت و خودروی مسابقه عمل 
می کند و فرآیند پروازکردن آن حدود 10 دقیقه طول می کشد. روی 
زمین این وس��لیه نقلیه مانند یک خودروی مسابقه عمل می کند و 
ظرف چند دقیقه چرخان و سپس دمش باز شده و با کمک فناوری 

هواچرخ پیشرفته  آماده پرواز می شود.
موتور این س��امانه دارای 230 اسب بخار و چهار س��یلندر است و با 
بنزین نیرودهی می شود. وجود مخزن 27 گالنی آن بدین معناست 
که خلبان می تواند در ارتفاعات پایین بالغ بر 354.1 کیلومتر پرواز 

کند یا این که بیش از 1207 کیلومتر روی زمین حرکت کند.
وسیله نقلیه مزبور از فیبر کربنی، تیتانیوم و آلومینیوم ساخته شده 

است.

دعای روز هیجدهم

داستان 

عکس نوشت

قاب نگاه 
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