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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در اصفهان 

سوژه  روابط پنهانی شبکه های 
نوظهور نشوید 

مسجد جامع برنده سال نظر سنجی 
یک موسسه گردشگری بزرگ جهان

پژوهشگر اصفهانی به ترکیب 
آدامس آلوئه ورا دست یافت

میراث فرهنگی و شهرداری به 
یاری آثار تاریخی می روند 

 ماسوله دوم ایران گمنام
 مانده است
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بازار خودروهای دست دوم داغ شد   4

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان عنوان کرد:
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گوجه فرنگی  8 هزار تومانی 
در بازار 

     رییس اتحادیه صنف میوه وسبزیجات اصفهان گفت: 
به دنبال س��رمای هوا در مناطق گرمس��یری، محصول 
گوجه در اصفهان کمیاب ش��د به گونه ای که در سطح 

شهر تا ۸ هزار تومان فروخته می شود.
نوذرعلی اس��ماعیلی در خصوص نایاب ش��دن گوجه و 
افزایش قیمت آن در اصفهان، بیان داشت: حدود ۲۰ روز 

پیش مناطق بوشهر و بندرعباس دچار سرما و بارش...

4

آشتی نمایندگان با
 آشتیانی نشد

با 171 رای مخالف

4

2
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رئی��س بیمارس��تان امام موس��ی کاظ��م )ع( 
اصفهان گفت: با توجه به اجرای فاز س��وم طرح 
تحول س��امت کش��ور میزان مراجعات عمل 
جراحی زیبایی اس��تان طی دو ماه گذش��ته با 
کاهش محسوس��ی روبرو بوده اس��ت.فریدون 
عابدینی با اشاره به اجرای طرح تحول سامت 
در بیمارستان س��وانح سوختگی اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر این طرح به صورت کامل 

در این بیمارستان اجرایی شده است...

مدیر بیمه ه��ای اتومبی��ل بیمه ای��ران گفت: 
مراکز پرداخت خس��ارت اتومبیل این مجموعه 
 در راس��تای ارائ��ه خدم��ات مناس��ب ت��ر به 
بیمه گ��ذاران دیگ��ر داغی نم��ی گیرند.عباس 
فراشیانی با اش��اره به اینکه در این طرح سرعت 
رس��یدگی به پرون��ده ه��ای بیمه ای بیش��تر 
ش��ده و بیمه گذاران و زیان دی��دگان درمدت 
 زم��ان کوتاه ت��ری خس��ارت خ��ود را دریافت 

می کنند، افزود: پیش از این بیمه گذاران...

نمایندگان مجلس شورای اس��امی به فخرالدین احمدی دانش 
آشتیانی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری اعتماد نکردند.، 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دومین وزیر پیشنهادی دولت 
برای تصدی وزارت عل��وم، تحقیقات و فن آوری هم نتوانس��ت از 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی رای اعتم��اد بگیرد.دانش 
آشتیانی در جلسه علنی دیروز مجلس با  171 رأی مخالف و تنها 
7۰ رأی موافق و 16 رای ممتنع از مجموع ۲57 رای اخذ شده، از 

راه یابی به کابینه یازدهم بازماند...

 کاهش مراجعات
 عمل زیبایی در استان

 بیمه بدون داغی 
خسارت می دهد 

پیش خریدکنندگان خودرو شاسی 
بلند چینی غافلگیر شدند 4

 گردشگری تاریک
5 با تراژدی مرگ  3

 ایمن سازی کودکان 
با واکسن پنجگانه در استان
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يادداشت

كشمكش ها مشكالت مردم را حل 
نخواهد كرد

عباس��علی منصوری آرانی با بیان اینکه منطقه کاشان دارای 
ظرفیت اس��تانی اس��ت، گفت: علی رغم اینکه کاشان دارای 
فرمانداری ویژه اس��ت، به علت نداش��تن بودجه مس��تقل از 
ش��رایط خوبی در ابعاد مختلف عمران��ی و صنعتی برخوردار 
نیست و این فرمانداری ویژه هیچ کمکی به منطقه نکرده و با 
خألهای زیادی روبرو هستیم.این نماینده مردم در مجلس نهم 
افزود: امیدواریم نمایندگان در ارتباط با افزایش ۲۰ نماینده 
و اختصاص آنها به مناطق محروم مساعدت کنند و مردم آران 
و بیدگل از نمایندگان اس��تدعا دارند، یک نماینده به منطقه 
آنها اختصاص یابد تا از محرومیت ها خارج ش��وند.منصوری 
آرانی با تاکید بر تدبیری ویژه برای حل مشکل جوانان ادامه 
داد:باید در چارچوب رهنمودهای رهبری حرکت کنیم و به 
جای کشمکش های سیاسی بدون نتیجه برای حل مشکالت 

مردم چاره ای بیاندیشیم.

 جايگاه برجسته  مجمع مجالس آسیايی

حجت االسالم ابوترابی فردنائب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در گرامیداشت سالروز تاسیس مجمع مجالس آسیایی گفت:  
هشست سال قبل در ۲3 آبان سال 1385 به همت نمایندگان 
محت��رم مجلس هفت��م و با حمای��ت روس��ای پارلمان های 
کشورهای آسیایی به ویژه پاکس��تان، فیلیپین، تایلند، چین 
و روس��یه و همکاری نزدیک دمیش��یا، رئی��س مجلس وقت 
فیلیپین ش��رایطی فراهم ش��د که در تهران انجمن مجالس 
آس��یایی با ارتقاء و تصویب اساس��نامه و حضور 4۰ پارلمان 
مهم و کلیدی از قاره بزرگ و کهن آس��یا در تهران به مجمع 
مجالس آس��یایی ارتقاء پیدا کرد که منجر به ارتقا و تصویب 

اساسنامه شود.

چرخه سوخت هسته اي نطنز و فردو 
با سرعت در حال فعالیت هستند

    سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با اشاره به 
بازدید اعضای این کمیسیون از تأسیسات هسته ای نطنز و فردو، 
گفت: در این بازدید ش��اهد بودیم که چرخه سوخت سایت های 

هسته ای با سرعت در حال فعالیت هستند.
حسین آذین با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی مجلس از تأسیسات هسته ای فردو و نطنز، گفت: این بازدید 
با هدف بررسی ش��رایط و وضعیت این تأسیسات صورت گرفت.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
اخیرا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نشست مشترکی 
با صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار کرد، که در آن نشست 
مقرر شد که اعضای کمیسیون از تأسیسات هسته ای بازدید کنند.

وی گفت: در این بازدید از سوی مس��ئوالن تأسیسات هسته ای 
نطنز و فردو گ��زارش تفضیلی درباره رون��د فعالیت های جاری و 

تواندمندی های دانشمندان ارائه شد.

 ۷۹ درصد جمعیت روستايی  
  گاز دارند 

مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۹ درصد 
جمعیت روستایی استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش 

گاز طبیعی است.
ناصر افشین با اش��اره به اینکه ۷۹ درصد جمعیت روستایی 
استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش گاز طبیعی است، 
اظهار داشت: جمعیت روستایی تحت پوشش گاز طبیعی 3۲۲ 

هزار و۷3۰ نفر است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری از خدمات 

گاز شهری برخوردار هستند.
وی اذعان داش��ت: جمعی��ت ش��هری برخ��وردار از نعمت 
 گاز در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ۶51 ه��زار نف��ر

 است.

 گشايش نهمین نمايشگاه مبلمان 
و دكوراسیون داخلی 

نهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراس��یون داخلی در شهرکرد 
گشایش یافت.

 نهمین نمایش��گاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در شهرکرد 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری گشایش یافت.

مدیرکل س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری در جمع خبرنگاران در حاشیه این نمایشگاه گفت: 
در این نمایش��گاه جدیدترین تولیدات مبلمان و دکوراسیون 
کش��ور در 185 غرفه به نمایش گذاش��ته  ش��ده  است.این 
نمایشگاه همه روزه از ساعت 15 تا ۲1 برای بازدید عالقمندان 
 دایر اس��ت.این نمایش��گاه تا 3۰ آب��ان ماه در مح��ل دائمی

 نمایش��گاه های بین المللی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
میزبان عالقمندان است.

ورود گردشگر خارجی به بام ايران  
۷3 درصد افزايش يافت

ورود و بازدید گردش��گران خارجی ازکانون های گردشگری 
چهارمحال و بختیاری در سال جاری ۷3درصد افزایش یافت.

 مدی��رکل می��راث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: ازابتدای امس��ال تاکنون دو 
هزار و ۶3گردش��گر خارجی به این اس��تان س��فر و ازکانون 
های س��یاحتی و گردش��گری بازدید کردند.بهمن عسگری 
سوادجانی افزود: این گردشگران بیشتر از کشورهای اروپایی 
 هلند، ایتالیا، مال��زی، فرانس��ه، آلمان وبرزی��ل بودند که از

کان��ون های گردش��گری اس��تان مانند مس��یرهای کوچرو 
عش��ایری، دزپارت، قلع��ه چالش��تر، کمپ های عش��ایری 
کوهرنگ، چش��مه دیم��ه و محور گردش��گری زاین��ده رود 
دیدن کردند.اس��تان چهارمحال و بختی��اری از کانون های 
مهم گردش��گری طبیعی با بیش از 8۰۰ منطقه گردشگری 

طبیعی است.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به فخرالدین احمدی 
دانش آش��تیانی به عنوان وزیر علوم، تحقیق��ات و فن آوری 
اعتماد نکردند.، فخرالدین احمدی دانش آش��تیانی دومین 
وزیر پیش��نهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری هم نتوانست از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رای اعتم��اد بگیرد.دانش آش��تیانی در جلس��ه علنی دیروز 
مجلس با  1۷1 رأی مخالف و تنه��ا ۷۰ رأی موافق و 1۶ رای 
ممتنع از مجم��وع ۲5۷ رای اخذ ش��ده، از راه یابی به کابینه 

یازدهم بازماند.
پس از اعالم آرا  حجت االسالم ابوترابی که ریاست جلسه علنی 
را بر عهده داشت، گفت:  نمایندگان با سیاست حمایت از دولت 
و در چهارچوب اهداف نظام و انق��الب، منتظر معرفی گزینه 

بعدی از سوی رئیس جمهور هستند.
ريیس جمهور:در انتخاب وزير تحت تاثیر فش�ار 

گروه سیاسی يا شخصی نیستم
رئیس جمهور با بیان این که بر خالف آن چه بعضی رسانه ها 
ش��ایعه می کنند من در انتخاب وزیر تحت فشار گروه خاص 
یا شخصیتی نیس��تم، اظهار کرد: من کسی نیستم که در این 
زمینه ها فش��ارپذیر باشم و به خاطر فش��ار گروهی، انتخابی 
انجام دهم.حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی دیروز 
در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی و در دف��اع از وزیر 
پیشنهادی علوم با بیان این که ارتباط دولت و مجلس همواره 
مطلوب بوده، خاطرنشان کرد: امیدوارم فرصت های آینده که 
من به مجلس می آیم برای همفکری و تعاون و رفع مشکالت 
اساسی مردم باشد. وی افزود: وزارت علوم بسیار حائز اهمیت 
است، زیرا میلیون ها دانش��جو و ده ها هزار عضو هیأت علمی، 
اس��اتید، محققان و پژوهش��گران در چارچ��وب قوانین این 
وزارتخانه فعالیت می کنند. آن چه برای ما مهم است پیشرفت 

علم و دانش و پژوهش است. ما در پی آنیم که ایران به عنوان 
مرجع علمی بزرگ در منطقه و حتی درآینده در سطح جهان 
باش��د. همان طور که امروز ما در برخی از علوم جدید و "های 
تک" در رده هایی هس��تیم که می توانی��م در آینده نزدیک با 
کش��ورهای پیش��رفته رقابت کنیم. دغدغه و هدف دولت و 
مجلس این است که علم و دانش در خدمت مردم و در خدمت 
فرهنگ ایرانی و اسالمی باشد.رئیس جمهور در ادامه با اشاره 
به این که هدف ما این است که دانشگاه ها مراکز فعالیت علمی و 
پژوهشی باشند، خاطرنشان کرد: دانشگاه باید با مسائل داخلی، 
منطقه ای و جهانی آش��نا باشد. فضای دانش��گاه باید عمدتا" 

علمی و فرهنگی باشد، نه فضای سیاسی یا سیاسی کاری.
روحانی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: من وع��ده دادم که در 
اداره کش��ور و انتخاب افراد بدون مش��ورت با صاحب نظران 
قدمی برندارم. تاکنون نیز در مس��ائل کشور بدون مشورت با 
صاحب نظران و متخصصان آن حوزه تصمیمی اتخاذ نکرده ام.

روحانی همچنین با اش��اره به این که بر اساس قانون اساسی 
رئیس جمهور باید وزی��ری را تعیین کرده و ب��رای اخذ رأی 
اعتماد به مجلس معرفی کند، خاطرنش��ان کرد: ما ش��رایط 
س��ختی را برای اداره کش��ور داریم، در این شرایط داوطلبان 
زیادی برای پذیرش مس��ئولیت  وجود ندارند.وی همچنین 
گفت: وزیر علوم باید فردی باشد که از نظر علمی و دانشگاهی 
در سطح قابل قبولی بوده و عالم و صاحب نظر در رشته خود 
باش��د. مراحل علمی الزم را طی کرده و مق��االت علمی الزم 
را داشته باش��د. وی باید دارای مقبولیت باشد. چهره مقبول 
راحت تر می تواند دانش��گاه را مدیریت کند. من قول دادم در 
دانشگاه قانون گرایی و نشاط علمی با تعالی بیشتر فرهنگ و 
اخالق اسالمی حاکم باشد. همه ما باید به وعده های خود عمل 
کنیم. برخی رسانه ها کلمه لجبازی را برای رییس جمهور یا 

مجلس به کار می برند که این واژه برای این دو قوه مناس��ب 
نیس��ت، زیرا اینجا جای دعوا و تنازع نیس��ت و ما دو قوه ای 
نیستیم که بخواهیم با هم تنازع کنیم.وی در ادامه با اشاره به 
این که باید دانشگاه را از مدرک گرایی جدا کنیم، خاطرنشان 
کرد: خروج از رکود و رونق وظیفه همه مسئوالن است. ما باید 
همه کمک کنیم که زندگی مردم توأم با رفاه و عزت باش��د. 
برای این هدف باید دانش��گاه های ما به دنب��ال اقتصاد دانش 
بنیان باش��ند تا ما بتوانیم با منطقه و جهان رقابت اقتصادی 
داشته باشیم. بدین منظور دانش��گاه ها نباید به دنبال مدرک 
گرایی باشند.روحانی با بیان این که در طول دوره دولت یازدهم 
جلسات، انجمن ها، س��مینارها، کنفرانس ها و نشست هایی 
بیشتر از س��ال های پیش از آن برگزار شده است،  خاطرنشان 
کرد: به همان نس��بت نیز آرامش در دانش��گاه ها بیشتر شده 
است. برای ما افتخار است که در دانشگاه اخالق حاکم باشد و 
همه به یکدیگر احترام بگذارند. اخالق باالترین خط قرمز ما 
است. ما باید معیارهای دینی و اخالقی را مدنظر داشته باشیم. 

ما نمی گذاریم اخالق خدشه دار شود.
هیچ فرقی بین اين حزب و آن حزب وجود ندارد

رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: آنچه اسالم به ما گفته، این 
است که احترام افراد ،شخصیت و کرامت آنها مد نظرمان قرار 
بگیرد و این طور نباشد که در گوشه و کنار و باال و پایین زندگی 
فردی یک شخص تجسس داشته باشیم به این قصد که حتما 
نقطه ضعفی در او پیدا کنیم و بعد از آن ذره بین بیاوریم و آن 
نقطه ضعف را بزرگ و بزرگت��ر کنیم. آخرش می خواهیم چه 
کنیم؟وی با بیان این که همه باید ب��ه وظیفه ی خود عمل و 
کاری کنیم که تریبون مجلس و دولت و همه تریبون ها و اصال 
کشور وخیابان و بازار و مدارس و دانشگاه های ما به صورت همه 
جانبه اسالمی باشد، اظهار کرد: کشور اسالمی به ظاهر و لباس 
نیست . اساس کشور اس��المی برمبنای اخالق، قانون و رفتار 
و اصول است و مهم این اس��ت که ما به اخالق و اصول وفادار 
باشیم و مردم ما هم همین انتظار را دارند و ان شاء اهلل خداوند 

توفیق دهد که مسیر را دقیق تر و کامل تر طی کنیم.
وی در ادامه س��خنان خود در بیان ویژگی ه��ای دکتر دانش 
آش��تیانی اظهار کرد: اولین کس��انی که آق��ای دکتر دانش 
آش��تیانی را به من معرفی کردند دوس��تان قدیمی ایشان و 
دوستان پرو پا قرص اصولگرا بودند، اگر چه در نظر من اصولگرا 
و اصالح طلب هر دو فرزندان و خادمان ای��ن انقالبند و هیچ 
فرقی بین این حزب و آن حزب وجود ندارد و ما به هر کس که 
به جمهوری اسالمی ، رهبری معظم و خدمت به مردم و مصالح 

ملی معتقد است احترام می گذاریم.
روحانی گفت: این ها همه برای این اس��ت که تنور گرم شود 
و در آن نانی باش��د، نانی که ملت بتوانن��د از آن ارتزاق کنند. 
و اال این جن��اح و آن جناح چ��ه فرقی دارد. همه م��ا افتخار 
می کنیم که مس��لمان و ایران��ی هس��تیم و در صندلی قرار 
 گرفتیم که در آن فرص��ت خدمت به مردم به ما داده ش��ده

 است.

با 1۷1 رای مخالف؛

ابوترابی:منتظر معرفی گزينه بعدی هستیم
آغاز  راندآخرمذاكراتآشتی نمایندگان با آشتیانی نشد!

یک دیپلمات ارشد غربی با بیان اینکه ایرانی ها به هیچ 
وجه از مواضع خود کوتاه نیامده اند، می گوید در حالی 
که تنها چند روز تا پایان مهلت مذاکرات باقی مانده، 
گفت وگوها به س��ختی پیش می رود.بر اساس توافق 
موقتی که تحت عنوان »برنامه مشترک اقدام« سال 
گذشته در شهر ژنو سوئیس به دس��ت آمد، ایران و ۶ 
کشور متعهد شدند ظرف یک سال بر سر راهکار جامع 
به توافق برسند. مهلت یک ساله مذاکرات روز سوم آذر 
به پایان می رسد.حاال هم یک دیپلمات ارشد غربی به 
خبرگزاری رویترز گفته اس��ت: »مذاکرات به سختی 

پیش می رود... ایرانی ها یک اینچ هم عقب نمی روند. 

تاجر ايرانی در مالزی آزاد شد
 آمری��کا ی��ک تاج��ر ایران��ی را مته��م ب��ه قاچ��اق

 آنتن های نظامی به هنگ کنگ و سنگاپور کرده بود 
و درخواست اس��ترداد وی را داش��ت، اما درخواست 
تجدیدنظر این ایرانی در دادگاه فدرال مالزی پذیرفته 
و رای به آزادی وی داده شد.امین رون، تاجر ایرانی ماه 
اکتبر سال ۲۰1۲ در کواالالمپور بازداشت شد و دادگاه 
عالی مالزی پیش از این درخواس��ت آزادی وی را رد 
کرده بود، اما با پذیرش درخواست تجدیدنظر این تاجر 

آزاد و عازم ایران شد.

چاه مكن بهركسی..
خبرگ��زاری س��ی ب��ی اس آمری��کا از آماده ب��اش 
نیروه��ای امنیت��ی عربس��تان ب��رای بازگش��ت 
تروریس��ت های ای��ن کش��ور ک��ه در کن��ار عناصر 
داعش در س��وریه و عراق جنگیده ان��د، خبر داد. در 
گزارش سی.بی.اس آمده است: بس��یاری از جوانان 
عربس��تانی در کن��ار گروه��ک تروریس��تی داعش 
م��ی جنگن��د و عربس��تان دارای تاریخ��ی طوالنی 
 از رابط��ه با تروریس��م اس��ت، اما س��ران س��عودی

 می کوش��ند چنین وانمود کنند که کشورش��ان نیز 
قربانی تروریس��م ش��ده اس��ت و برای خنثی سازی 
حمالت تروریست ها در این کشور تالش می کنند.   
به نوش��ته این خبرگزاری، "نیروهای ویژه عربستان 
آموزش گس��ترده به منظور آمادگی ب��رای عملیات 
ضد تروریس��م را آغاز کرده اند و به نظر می رسد که 
عربستان مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا 
از بازگش��ت آن بخش از جوانانش ک��ه در کنار گروه 
تروریس��تی داعش جنگیده اند؛ و ت��الش آنان برای 

هدف قرار دادن رژیم حاکم نگران است."

اخبار كوتاه

اخبار بین الملل

2
     بریده شدن سرشهروند تازه مسلمان شده امریکایی توسط داعش

گروه تروریس��تی داعش در ادامه اعمال جنایت کارانه خود، با انتشار ویدئویی 
سر بریدن گروگان امریکایی خود را به تصویر کش��ید. گروه تروریستی داعش 
مدتهاست با انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی س��عی بر ترس و ارعاب افکار 

عمومی و سران کشورها دارد تا به قول خود قدرتش را به رخ آنان بکشد. 
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هر چند در بسیاری از مناطق کشور روستاها به بکری سابق 
نیس��تند اما در اس��تان چهارمحال و بختیاری روستاهای 
بسیاری وجود دارد که بافت قدیمی و زیبای روستایی خود 
را حفظ ک��رده اند و این ام��ر ظرفیت بزرگی برای توس��عه 
گردشگری استان به ش��مار می رود.اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یکی از استان های کوچک کشور است که با وجود 
وسعت کم روس��تاهای بس��یاری را در خود گنجانده است. 
این استان حدود ۹۰۰ روس��تا دارد که دارای جمعیت های 
کم و زیاد هس��تند و هر کدام از این روستاها جذابیت های 
گردش��گری خاص خود را دارند.با وجود اینکه بس��یاری از 
روستاهای کشور بکر بودن خود را از دست داده اند و ساخت و 
سازهای شهری و مصالح ساختمانی جدید در روستاها ورود 
پیدا کرده است اما هنوز در چهارمحال و بختیاری روستاهای 
بسیاری یافت می شود که گردش در آنها تاریخ قدیم ایران را 

می توان نظاره کرد.
این روس��تاها که تع��داد آنها کم نیس��ت در کن��ار زیبایی 
های طبیع��ی و گردش��گری مناط��ق مختلف اس��تان از 
 جمله آبش��ارها، جنگل های بلوط، رودخانه ها و... از چنان 
زیبایی هایی برخوردار هستند که کمتر روستاهایی در کشور 
پیدا می شوند که این ویژگی ها را داشته باشند.این روستاها 
می توانند زمینه توسعه گردشگری و روستا گردی در استان 
چهارمحال و بختیاری فراهم کنند و استان را در مسیر توسعه 

قرار دهند.
به عنوان مثال روستاهایی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال 
 و بختیاری وج��ود دارد که به علت ق��رار گرفتن در مناطق

 سخت گذر امکان بردن مصالح ساختمانی جدید شهری به 
آنها وجود ندارد و خانه های این روستاها هنوز از مواد طبیعی 
موجود در طبیعت ساخته می شود.اگرچه روستای ماسوله 
در شمال کش��ور به علت ش��کل خاص قرار گرفتن خانه ها 
دارای معرفیت خاص شده است و س��االنه هزاران گردشگر 
از این روس��تا بازدید می کنند اما نمونه این روستا در استان 
چهارمحال و بختیاری روستای سرآقاسید است که با زیبایی 
دیگر چه بسا بیشتر از ماسوله  در کنار جذابیت های بی شمار 
طبیعی مانند رودخانه، آبشار و جنگل در کوهرنگ چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد که به علت ضعف در معرفی و مطلوب 
نبودن زیرساخت های تردد به روستا هنوز ناشناخته مانده 
و مردم روس��تا با درآمد ک��م زندگی را م��ی گذرانند.مردم 
 این روس��تا خانه های پله کانی خود را بس��یار مقاوم و زیبا 
ساخته اند که توان تحمل برف های چند متری منطقه را در 

فصل زمستان داشته باشد.
بسیاری از روستاهای دیگر استان در مناطق مختلف بافت 

تاریخی هستند که می توان به روستاهای سوادجان، هوره، 
یاسه چای، معموره و... اشاره کرد.

روستای پلكانی سرآقاسید   
 وجود قبرس��تان ه��ای تاریخی)قبرس��تان ه��ای ارامنه(،

 داالن های سرپوش��یده، قلعه های تاریخ��ی و... از مواردی  
مهمی است که در برخی از روستاهای تاریخی استان وجود 

دارد.
سرآقا سید از زيباترين روستاهای چهارمحال و 

بختیاری
بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه ظرفیت های باالیی گردشگری 
در بسیاری از روستاهای شهرس��تان کوهرنگ وجود دارد، 
عنوان کرد: بسیاری از روستاهای منطقه کوهرنگ بکر بودن 
و تاریخی بودن خود را حفظ کرده اند و زمینه برای توس��عه 

گردشگری در این روستاها وجود دارد.
فرزاد محمد حس��ینی ادامه داد: در شهرستان کوهرنگ هر 
ساله مسافران بس��یاری وارد منطقه می شوند که بیشتر در 
شهر چلگرد از مناطق گردشگری دیدن می کنند که می توان 
از این فرصت برای ورود مسافران و گردشگران به روستاهای 
دیگر شهرس��تان بهره گرفت و زمینه را برای توسعه بیشتر 
این مناطق فراهم کرد.وی بیان کرد: س��رآقا س��ید یکی از 
 زیباترین روستاهای استان است که حالت پلکانی آن در کنار

 زیبایی های طبیعت و وجود یک امام��زاده،آن را به عنوان 
پتانسیلی برای توسعه گردشگری استان مرطرح می کند.

بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: معرفی این روستا و اطالع رسانی در کشور 
برای ورود مسافر و گردشگر یک ضرورت است و این روستا 

زمینه گرفتن شهرت جهانی را دارد.
معرفی روستاها و ظرفیت های گردشگری آنها 

راهكاری برای توسعه گردشگری استان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
 چهارمحال و بختیاری نیز با اش��اره به زمینه پر پتانس��یل

 روستا گردی در چهارمحال و بختیاری، گفت: چهارمحال و 
بختیاری روستاهای بسیاری دارد که هر کدام از آنها ویژگی و 

ظرفیت خاص گردشگری دارد.
بهمن عس��گری ادامه داد: معرفی روس��تاها و ظرفیت های 
گردشگری آنها از مهم ترین عوامل در توسعه گردشگری و 
روستا گردی در استان است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: در 
این خصوص سازمان میراث فرهنگی اقدامات قابل توجهی 
در خصوص معرفی روستاها انجام داده است و در بسیاری از 
روستاها نیز اقدامات قابل توجهی برای ورود مسافر و گردشگر 

انجام داده است.
 داالن های تاريخی روستای ياسه چای

وی با اشاره به برگزاری جش��نواره روستا گردی در روستای 
تاریخی و زیبایی یاسه چای، ادامه داد: برگزاری این جشنواره 
برای معرفی روستا و ورود مسافر و گردشگر یکی از اقدامات 

میراث فرهنگی در این استان بوده است.

روستا گردی و ظرفیت گردشگری چهارمحال و بختیاری 

ماسوله دوم ایران گمنام مانده است

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

مشكالت تأمین آب روستاهای  
استان  برطرف  می شود

معاون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: مش��کالت تأمین آب روس��تاهای استان به 
استثنای دو مجتمع آبرسانی سرخون و سردشت 
که مطالعات آن در حال اجراس��ت تا ۲۲ بهمن ماه 
برطرف ش��ود.گودرز امیری به اعتبار 45 میلیارد 
تومانی برای اجرای شبکه های آبرسانی و فاضالب 
روستاهای استان اش��اره کرد و افزود: شبکه های 
 آبرسانی روس��تایی باید اصالح و نوسازی شود و از 
هد ررف��ت آب در روس��تاها جلوگیری کن��د تا با 
 این اق��دام بتوان کمب��ود آب روس��تاها را جبران 

کرد.
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح کرد: اجرای خدمات آبرس��انی به روستاها 
نیازمن��د مدیری��ت واحد اس��ت و ای��ن ضعف با 
جایگزینی مدیران حل نمی ش��ود بلک��ه نیازمند 
آموزش و اعمال قانون برای تس��ریع در روند امور 
است.امیری با اش��اره به اینکه باید کیفیت زندگی 
در روستاها و به تبع آن سطح بهداشت روستاها را 
ارتقا داد، خاطرنشان کرد: آبفار اجرای شبکه های 
فاضالب روس��تایی را در دس��تور کار ق��رار دهد و 
 س��هم هر خانوار برای اجرای این طرح مش��خص

 شود.
وی افزود: بهسازی راه های روستایی به ویژه مسیر 
روس��تای چین تا مرز لرس��تان با جدی��ت دنبال 
می شود و زیرسازی این مسیر هرچه زودتر اجرایی 

شود.

تعاونی های روستايی غیرفعال 
تقويت می شوند

سرپرست تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: تعاونی هایی روس��تایی راک��د، نیمه فعال و 
غیر فعال در چهارمح��ال و بختی��اری در اولویت 
فعال س��ازی قرار دارند.عباس س��یاح اظهار کرد: 
تعاونی هایی روس��تایی زی��ان ده در چهارمحال و 
بختیاری مشمول طرح آسیب شناسی قرار گرفته 
و راهکارهایی ب��رای افزایش س��وددهی و یا حتی 
ادغام با دیگر تعاونی ها در کمیته های شهرستانی 
و اس��تانی ارائه شده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه 
55 تعاونی روس��تایی در چهارمح��ال و بختیاری 
فعال هس��تند گفت : فعال س��ازی و یا هر اقدامی 
برای س��ودده ش��دن این تعاونی ها ب��ا هماهنگی 
اتحادیه های فعال که به لحاظ مالی قوی هس��تند 

انجام می شود.



يادداشت
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 پژوهشگر اصفهانی به ترکیب 
آدامس آلوئه ورا دست يافت

پژوهش��گر دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان ب��ه ترکیب و 
فرموالسیون آدامس آلوئه ورا به منظور بهبود زخم های داخل 
دهان و کاهش خشکی دهان ناش��ی از شیمی درمانی دست 
 پیدا کرد. آلوئه ورا ی��ا صبر زرد گیاهی علفی و چند س��اله با

 برگ های ضخیم، گوش��تی و دراز است که از نظر طب قدیم 
ایران طبع گرم و خش��ک دارد و ش��یرابه آن به مصرف طبی 

می رسد.
این گیاه دارای اثرات آنتی اکسیدان، ضد التهاب، التیام بخش، 

آنتی سپتیک، ضد سرطان و ضد دیابت است. 
دانش آموخته دکترای دانش��کده داروس��ازی دانشگاه علوم 
 پزش��کی اصفهان گف��ت: طراح��ی و فرموالس��یون آدامس

 آلوئه ورا و ارزیابی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آن در قالب 
رساله دکترای عمومی انجام شد.

راضیه ردانی پور افزود: در این پژوهش تالش ش��د با توجه به 
ویژگی های درمانی گیاه آلوئه ورا )صبر زرد( به ویژه در التیام 
زخم ها و آبسه های دهانی و تقویت سیس��تم ایمنی بدن به 
ترکیب و فرموالسیون آدامس دارویی از آن دست پیدا کنیم.

عضويت بیش از 150 نفر در انجمن 
روزنامه نگاران اصفهان

رئیس انجمن صنفی روزنامه ن��گاران اصفهان گفت: در حال 
حاضر بیش از 150 نف��ر در انجمن روزنامه ن��گاران اصفهان 
عضو هستند. علی راعی در آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه 
مطبوعات اصفهان با اشاره به گرامیداشت حماسه 25 آبان  ماه 
اظهار کرد: 32 سال پیش در روز 25 آبان ماه، 370 شهید روی 
دوش مردم اصفهان تشییع شدند.وی به اهمیت جاری بودن 
دائمی آب در رودخانه زاینده رود اشاره کرد و ادامه داد: در حال 
حاضر آب به صورت مجدد در رودخانه زاینده رود جریان یافته 

و امیدواریم که جریان آب در این رودخانه همیشگی باشد.

حمايت شرکت شهرک های صنعتی از 
طرح های پژوهشی دانشجويی 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
حمایت از پایان نامه ها، طرح های پژوهش��ی دانش��جویی و 
آسان سازی امور اداری اجرای این طرح ها در دستور کار این 
ش��رکت قرار دارد.  محمد جعفری  پس از امضای تفاهمنامه 
همکاری با این دانشگاه افزود: اجرای طرح فن بازار در استان 
اصفهان در راستای موضوع تجاری سازی طرح های پژوهشی 
در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی اصفهان قرار دارد. 
وی اظهار کرد: در این ط��رح عرضه کنن��دگان و متقاضیان 
ایده در یک س��امانه با هم مرتبط می ش��وند و متخصصان و 

کارشناسان نیز به عنوان مشاور در کنار آنها قرار می گیرند.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون 10 فن بازار در کشور وجود دارد، افزود: دانشگاه 
صنعتی اصفهان با توانایی های علمی و پژوهش��ی و امکانات 
مناس��بی که در اختیار دارد، تامین کننده خوبی در ایده ها و 

طرح های جدید برای تبدیل به فن آوری محسوب می شود.

 بخشش اضافه خدمت 
مشموالن غايب

مشموالن غایبی که تا 22 بهمن امسال برای خدمت سربازی 
مراجعه کنند، اضافه خدمتشان بخشیده می شود.

 س��ازمان وظیفه عمومی ناجا اع��الم کرد: به مناس��بت عید
 غدیر خم اضافه خدمت سه تا ش��ش ماهه مشمولیني که در 
حال خدمت هستند و یا تا بیست و دوم بهمن ماه 93 خود را 
معرفي مي کنند به طور کامل بخشیده شده است که مالک 
محاس��به این بخش��ش اضافه خدمت تاریخ ثبت درخواست 
اعزام به خدمت مش��موالن تا تاریخ بیس��ت و دوم بهمن ماه 

93 مي باشد.
بخشش اضافه خدمت صرفا مربوط به اضافه خدمت سنواتي 
و دفترچه اي اس��ت که به علت عدم معرفي به موقع از سوي 
وظیفه عمومي اعمال مي ش��ود .الزم به ذکر است ، بخشش 
غیبت هاي حی��ن خدمت برابر مقررات آئی��ن نامه انضباطي 
است و در اختیار فرماندهان سازمان مربوطه است.بعد از این 
مهلت اعالم شده ، با مشموالن غایب و کساني که این افراد را به 
کارگیري مي کنند در چارچوب قانون برخورد جدي صورت 
می گیرد، به طوري که به کارگیرندگان سربازان غایب به ازاي 
هر سرباز، هزینه ساالنه یک س��رباز و به ازاي به کارگیری دو 
سرباز و بیشتر باید هزینه ساالنه سه سرباز را پرداخت نمایند 
و با مشموالن غایب نیز برخورد قانوني ازجمله دستگیري و...، 

خواهد شد.

فرزندان فرهنگیان در اولويت 
استخدام آموزش و پرورش 

 مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پ��رورش گفت: 
فرزندان فرهنگی در استخدام آموزش و پرورش اولویت دارند.

محمد دیمه ور اظهار کرد: دانش��گاه فرهنگی��ان معبر اصلی 
تربیت معلم برای مجموعه آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در ماده 28 این امکان 
وج��ود دارد در صورتی که مجموعه آم��وزش و پرورش برای 
تامین نیرو با کمبود مواجه ش��ود از فارغ التحصیالن س��ایر 
دانشگاه ها اس��تفاده کند که در این راس��تا فرزندان فرهنگی 
در اولویت استخدام خواهند بود چرا که با این جامعه آشنایی 

کامل دارند و از جنس فرهنگی هستند.
دیمه ور به انس��داد مبادی بی س��وادی اش��اره کرد و گفت: 
در ای��ن راس��تا دان��ش آم��وزان بازمان��ده از تحصی��ل آمار 
مش��خصی دارند و آمار هر اس��تان در این زمین��ه به تفکیک 
 در اختیارش��ان قرار داده ش��ده که بتوانند آنها را به تحصیل 
برگردانند.وی به تحصیل عشایر اشاره کرد و گفت: در حوزه 
عشایر بیشترین پوش��ش مربوط به دوره ابتدایی بوده که این 
موضوع نش��ان دهنده اهمیت قائل ش��دن آموزش و پرورش 

برای تحصیل فرزندان عشایر است.

گشتی در اخبار
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برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند 
رویداد »آخر هفته کارآفرینی« ) استارتاپ ویکند( همزمان با هفته جهانی کارآفرینی از 28 تا 
 )Startup weekend ( 30 آبان جاری در دانشگاه اصفهان برگزار می شود. استارتاپ ویکند

یک رویداد آموزشی- تجربی است که در سه روز متوالی برگزار می شود. 
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کاهش مراجعات عمل 
زيبايی در استان

برنامه ایمن سازی کودکان با واکسن پنجگانه ) پنتاواالن ( از دیروز 
همزمان با سراسر کشور، با حضور استاندار در استان اصفهان آغاز 
شد.واکسن پنجگانه )پنتاواالن( شامل واکسن های سیاه سرفه، 

دیفتری، کزاز، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوآنزا است. 
با تزریق این واکسن، دیگر نیاز به تزریق جداگانه واکسن سه گانه و 
هپاتیت ب نیست. هموفیلوس آنفلوآنزا که از عوامل اصلی بیماری 
های مننژیت و پنومونی در کودکان زیر پنج س��ال اس��ت نیز زیر 
پوشش این واکسیناسیون قرار می گیرد.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان در آیین آغاز واکسیناس��یون پنجگانه در 
مرکز بهداشتی درمانی مالهادی سبزواری در شهر اصفهان گفت: 

این واکسن به همه کودکان زیر 18 ماه تزریق می شود.

رئیس بیمارستان امام موسی کاظم )ع( اصفهان گفت: با توجه به 
اجرای فاز سوم طرح تحول سالمت کشور میزان مراجعات عمل 
جراحی زیبایی اس��تان طی دو ماه گذش��ته با کاهش محسوسی 
روبرو بوده است.فریدون عابدینی با اش��اره به اجرای طرح تحول 
سالمت در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اظهار داشت: در 
حال حاضر این طرح به صورت کامل در این بیمارس��تان اجرایی 
ش��ده اس��ت.ی با تاکید بر اینکه از زمان اجرای این طرح تاکنون 
هیچگونه تخلفی از سوی پزشکان در خصوص دریافت زیرمیزی 
مشاهده نشده اس��ت، افزود: البته باید یادآور ش��وم که تا قبل از 
اجرای این طرح نیز موارد دریافت زیرمیزی در بیمارس��تان امام 

موسی کاظم )ع( اصفهان بسیار کم بوده است.

مسجد جامع برنده سال نظر سنجی يک موسسه 
گردشگری بزرگ جهان شد

مس��جد جامع اصفهان برنده نظر سنجی سایت موسس��ه Tripadvisorکه از 
بزرگترین موسس��ه های گردش��گری جهان است، در س��ال 2014 شد.روح اهلل 
سعید العسگری سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
 شهرستان اصفهان اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط این موسسه

 بین المللی گردشگری از گردشگران خارجی، مسجد جامع اصفهان بیشترین رای 
و گواهینامه برتری سال 2014 را به خود اختصاص داد.

Tripadvisor از بزرگترین موسس��ه های گردش��گری جهان است که در 42 
کشور فعالیت دارد. این موسسه هر سال پس از نظر سنجی از گردشگران در سراسر 
جهان، گواهینامه جشن مهمان نوازی را به یکی از بناهای تاریخی اعطا می کند.

مسجد جامع عتیق یکی از قدیمی ترین مس��اجد جهان اسالم با قدمتی 1200 
ساله، مساحتی بالغ بر 22 هزار متر مربع دارد. 

مس��جد جامع عتیق در کنار ب��ار مذهبی و دین��ی، چکیده و عص��اره هنر کهن 
و چند هزار س��اله معماری ایران اس��ت که در دوران اس��المی به اوج رس��ید به 
گونه ای که در تطور آن می ت��وان معماری دوران دیالمه، س��الجقه، مغول، آل 
مظفر، تیموری��ان و آق قویونلوها و س��پس س��ده 11 هجری قم��ری، معماری 
 مکتب اصفهان و حتی س��ده 13 هج��ری قمری یعنی دوران قاجار را مش��اهده

 کرد. 

درخواست طالق برای حرف نزدن شوهر  
زن جوان با مراجعه به دادگاه خانواده درخواس��ت طالق از شوهر کم حرف خود 
را ارائه کرد. ای��ن زن به قاضی دادگاه گفت که ش��وهرش اصال ح��رف نمی زند.

چندی پیش زن جوان پس از مراجعه به دادگاه خانواده درخواس��ت طالق داد و 
در خصوص آن به قاضی گفت: آقای قاضی ش��وهرم اصال با من حرف نمی زند و 
وقتی ش��ب ها به خانه می آید حتی یک کلمه هم با م��ن صحبت نمی کند.   وی 
ادامه داد: وقتی هم من با او صحبت می کن��م جوابم را در حد یک یا دو کلمه می 
دهد. 6 ماه اس��ت که با او ازدواج کرده ام ولی دیگر خسته شدم. او کال اهل حرف 
زدن نیست و حتی وقتی مهمان هم برایمان می آید هیچ صحبتی نمی کند.   زن 
جوان گفت: گاهی اوقات ما ساعت ها کنار هم می نشینیم اما یک کلمه هم بین ما 
رد و بدل نمی شود. زندگی ما تکراری و بدون هیجان شده و من دیگر طاقت این 
رفتارهای ش��وهرم را ندارم برای همین طالق می خواهم.  پس از حرف های این 
 زن قاضی دستور احضار ش��وهر او به دادگاه را صادر کرد تا صحبت های او را هم

 بشنود.

جمعی از مس��ئوالن  فالورجان با آیت اهلل طباطبائی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
 اس��تان و امام جمعه اصفهان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که با حضور 
حجت االسالم موس��وی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی، هدایت فرماندار، زندآور شهردار و کیانی، رحیمی، توکلی، جمشیدی، 
جمالپور، اعضای شورای اسالمی ش��هر فالورجان  صورت گرفت، مسئوالن به 
ارائه گزارش از وضعیت شهرستان پرداختند.در این دیدار، نماینده ولی فقیه در 
استان، ضمن تقدیر از شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان بر همبستگی 
مس��ئوالن در شهرس��تان تاکید کرد و گفت: ش��هر فالورجان جزء شهرهای 
مذهبی و والیتمدار استان اصفهان است و این امر اقتضا می کند مسئوالن این 
شهرس��تان با پرهیز از تفکرات جناحی در راه اسالم و انقالب و امام و رهبری و 
با همبستگی تمام و به دور از هر گونه اختالف به خدمت به مردم بپردازند.امام 
جمعه اصفهان با اش��اره به کمبود آب در بخش کشاورزی ادامه داد: مسئوالن 
شهرداری، فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان بایستی تغییر کاربری برخی 
اراضی کشاورزی که در حال حاضر دیگر قابل کشت و زرع نیست را در دستور 
کار خود قرار دهند تا مردم بتوانند با ای��ن روش و تبدیل اراضی کوچک و بایر 
به صنایع کوچک به کسب و کار جدیدی بپردازند و امرار معاش نمایند. مردم 
باید به سمت مشاغل دیگر هدایت شده، صنایع کوچک تقویت شده و تولیدات 
آنها به شهرهای بزرگ ارائه شوند.آیت اهلل طباطبائی نژاد در پایان از مسئوالن  
شهرستان خواست که با مشخص کردن اولویت ها، اشتغالزایی و ایجاد مشاغل 
جدید، تغییر رویه ها و همبس��تگی و همکاری بین بخشی همچون گذشته در 
فکر ایجاد زندگی بهتر توأم با آرامش برای مردم این شهرستان باشند.وی تقسیم 
عوارض ارزش افزوده و آالیندگی به صورت استانی و توسط مدیریت استان به 
مناطقی که به لحاظ همجواری از این امر دچار آسیب هستند را امری منطقی 

و الزم دانست.
ورودی و خروجی جنوبی شهر طراحی شده است 

در ابتدای این دیدار امیر احمد زندآور، ش��هردار فالورجان ب��ه ارائه گزارش از 
عملکرد یک ساله این شهرداری پرداخت و گفت: به حمد اهلل مسئوالن  شهرستان 
در کنار هم همراه و دوش��ادوش یکدیگر به دور از ه��ر گونه تنش انجام خدمت 
می نمایند. وی ادامه داد: از ابتدای شروع به کار دوره جدید شهرداری و شورای 
اسالمی شهر، اصالح چهار ورودی شهر فالورجان در دستور کار این شهرداری 
قرار گرفت و در حال حاضر میدان جانبازان و بلوار امام رضا که ورودی و خروجی 
به سمت شهر قهدریجان می باشد در هفته دفاع مقدس مورد بهره برداری قرار 

گرفته است. 
وی گفت: تعریض و اصالح بلوار حضرت آی��ت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( که 
ورودی و خروجی ش��هر فالورجان به سمت ش��هر درچه و شهرستان خمینی 
ش��هر می باش��د، در حال تکمیل مراحل اجرایی اس��ت و 70 درصد از مراحل 
اجرایی آن تکمیل و مابقی ظرف مدت 3 ماه آینده به اتمام خواهد رس��ید. وی 
افزود: ورودی و خروجی جنوبی ش��هر به س��مت اصفهان و زرین شهر طراحی 
 شده اس��ت و طی چند ماه آینده روند اجرای آن طی خواهد ش��د و انشااهلل به 
بهره برداری خواهد رسید.وی ادامه داد: بودجه شهرداری فالورجان سال گذشته 
4/3 میلیارد تومان بوده است که بعد از شروع به کار دوره جدید شهرداری این 
بودجه به 22 میلیارد تومان شامل بودجه نقدی و مشارکتی در سال 93 افزایش 
پیدا کرده است .همچنین هدایت فرماندار شهرستان فالورجان نیز در ادامه به 
ارائه گزارش از شهرس��تان فالورجان پرداخت و گفت : با توجه به اینکه اشتغال 
بیش از نیمی از مردم شهرستان در مناطق شهری و روستایی را شغل کشاورزی 
 در بر می گیرد ،وابستگی آنان به آب جهت مصارف زراعی بسیار قابل توجه است و 
خشکسالی های اخیر خس��ارات غیر قابل جبرانی به این شهرستان وارد کرده 
است.وی از تخصیص آب خشکسالی برای نخس��تین بار پس از 6 سال به غرب 
اصفهان خبر داد و بیان کرد: پس از پیگیری های انجام گرفته برای نخستین بار در 
چند روز گذشته، آب کشاورزی به منطقه غرب اصفهان از جمله شهرستان های 

فالورجان، خمینی شهر ، نجف آباد، لنجان و مبارکه تخصیص داده شده است.

نماينده ولی فقیه در استان : زندگی بهتر توام با آرامش را ايجاد کنید 

تخصیص آب خشکسالی پس از ۶ سال به غرب اصفهان

 ايمن سازی کودکان 
با واکسن پنجگانه 

www.zayanderoud.com

براساس نظريه مشورتی اداره کل 
حقوقی قوه قضائیه

 توقیف بیمه عمر متوفی 
ممنوع است 

   براس��اس نظریه مش��ورتی اداره کل حقوقی قوه 
قضائیه، خودروی پش��ت چراغ قرمز، خودروی در 
حال حرکت اس��ت؛ زندان ه��ا و پادگان ها، اماکن 
عمومی نیستند و همسر مطلقه متوفی نمی تواند 
بیمه عم��ر وی را توقی��ف کند.منظ��ور از اماکن 
عموم��ی مذک��ور در م��اده 619 قان��ون مجازات 
اسالمی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز 1392، محل هایی اس���ت که 
مّعد برای ورود ع�موم اس��ت و م���ردم بدون نیاز 
به کس��ب اجازه ح��ق ورود دارند، مانن��د ادارات، 
اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین 
اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص 
نظیر اداره اطالعات و زندان ها که مّهیا برای ورود 
عموم نمی باشد، شامل اماکن عمومی نمی گردد. 
همچنین خ��ودروی در حال حرک��ت، خودرویی 
است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و 
شامل اتومبیل های متوقف در خارج از مسیر عادی 
حرکت و عبور نمی گردد. ولی خودروی متوقف در 
پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، 

خودروی در حال حرکت تلقی می گردد. 
همچنین با توجه به این که در بیمه عمر، شخص 
می تواند به نف��ع یک یا چند نف��ر از وراث خ�ود یا 
ش��خ�ص ثالث بیمه ش��ود و غرامت مربوط بعد از 
فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از ش��مول 
عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت 

بدهی متوفی نمی باشد. 

  تجهیز 10 پارکینگ عمومي
 به سامانه اصفهان کارت

     سرپرس��ت اصفهان کارت اعالم ک��رد: در حال 
حاضر 10 پارکینگ عمومي شهر اصفهان به سامانه 
اصفهان کارت مجهز شده اند.فرهاد گلي گفت: به 
منظور افزایش رفاه حال ش��هروندان، الکترونیکي 
کردن پرداخت کرای��ه در پارکینگ هاي عمومي 
سطح ش��هر در دس��تور کار قرار گرفته است. وي 
افزود: در ح��ال حاضر پارکینگ ه��اي جهان نما، 
حکیم، کرماني، جلفا، فرش��ادي، نظ��ر، خاقاني ، 
پارکینگ طالقاني، چهلس��تون و دادگس��تري به 

سامانه اصفهان کارت مجهز گردیده اند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفت: وقوع قتل 
از ابتدای س��ال در کشور نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، 
6 درصد کاهش داشته است و س��ایر جرایم جنایی نیز سیر 

نزولی دارند.
سرهنگ هادی مصطفایی با تاکید بر اینکه پرونده اسیدپاشی 
فراموش نشده و در حال پیگیری است، افزود: قرار بر این شده 
که اطالع رسانی ها بیشتر از طریق یگان پلیس آگاهی استان 

اصفهان انجام شود.
معاون مبارزه ب��ا جرایم جنای��ی پلیس آگاه��ی ادامه داد: 
50 درص��د جرایم جنس��ی و 18 درصد قتل ها در کش��ور 
ب��ه روابط غیرمتع��ارف بازمی گ��ردد. ش��بکه های نوظهور 
همچون ش��بکه های اجتماعی و تس��هیل ارتباطات ابزاری 
شرایطی را فراهم کرده که افرادی با س��وء نیت و بهانه های 
 مختلف اف��راد را اغفال و س��عی در برق��راری روابط پنهانی

 دارند.
مصطفایی، اشتغال، ازدواج و... را از جمله بهانه های افرادی که 
در شبکه های اجتماعی سوء نیت دارند، عنوان کرد و گفت: 
برقراری رابطه پنهانی مطابق ش��رع و عرف نیست و پس از 
مدتی تبعات منفی به همراه دارد. این مساله باعث فروپاشی 
خانواده ها نیز ش��ده و منتهی به قتل و سوء استفاده جنسی 

نیز می شود.
این مقام انتظام��ی در پلیس آگاهی ادام��ه داد: زندگی آتی 
فردی که در شبکه های اجتماعی و نوظهور مورد اغفال قرار 
گرفته، با هراس و نگرانی ناش��ی از افشای رابطه همراه است 
و تبعات بسیاری را برای این فرد و خانواده آن به دنبال دارد. 

لذا توجه جوانان و نوجوانان به ویژه دختران به این مس��ئله 
ضرورت دارد.

وی افزود: موضوعاتی که خارج از عرف اجتماعی بیان شود و 
ترس از افشای آن وجود داشته باشد، به مفهوم آن است که 
آن اقدام عمل درستی نیست و بعدها این موضوع تهدید تلقی 
می شود. لذا توصیه می کنیم افراد جامعه نسبت به این مسئله 

هوشیار باشند.
مصطفایی تاکید کرد: ریشه شکل گیری 18 درصد جرم ها، 
مسائل غیراخالقی است. لذا، جوانان در استفاده از شبکه های 
اجتماعی مثل وایبر و واتس آپ و... باید دقت بیشتری داشته، 
همچنین در روابط خود اصول اخالق��ی و عرف اجتماعی را 

رعایت کنند.
معاون مب��ارزه با جرایم جنایی پلیس آگاه��ی با بیان اینکه 
جرایم جنایی ریش��ه در رفتار اجتماعی و تربیت خانوادگی 
دارد، اظهار داش��ت: این در حالی است که شرایط اقتصادی 
نقش چندان موث��ری بر جرایم جنایی نداش��ته و رفتار فرد 
بیشتر از همه در این مس��اله حائز اهمیت است و می توان با 
انجام اقدامات فرهنگی، ش��اهد آثار مثبت در کاهش جرایم 

جنایی باشیم.
وی در ادام��ه گف��ت: اعتیاد عام��ل مهم فروپاش��ی کانون 
خانواده به شمار می رود و در بس��یاری از مواقع قتل اعضای 
 خان��واده را ب��ه دلیل توه��م، تامین هزین��ه و ... ب��ه همراه 
دارد.مصطفایی عنوان داشت: جنایت معتادان پس از مصرف 
مواد، گاهی تعرض به اطرافیان و خویشاوندان بوده و این در 
حالتی رخ می دهد که فرد معتاد در شرایط عادی نبوده و این 

آثار مواد سبب انجام چنین عملی شده است.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خاطر نشان کرد: 
به نظرم نقش مواد مخدر بیشتر در سرقت های خرد، طالق و 
بیکاری مشهود است و جرایم جنایی خود محدود بوده و نقش 
اعتیاد در جرایم جنایی کمتر است ولی گاهی حوادث نادر در 

این زمینه بازتاب گسترده ای دارد.
برخورد پلیس با دارندگان بیسیم های غیر مجاز

مدیر ارتباطات رادیویی ف��اوا ناجا با بی��ان اینکه پلیس در 
حال حاضر ب��ه صورت ویژه موضوع بیس��یم های غیر مجاز 

را بررس��ی می کن��د، گفت: 
 نیروی انتظامی ب��ا دارندگان

 بیسیم های غیر مجاز برخورد 
می کند.

س��رهنگ محم��د زارعی��ان 
با اش��اره ب��ه اینک��ه نیروی 
انتظامی جهت پیش��گیری از 
 جرم، بیسیم های غیر مجاز را 
جمع آوری می کن��د، افزود: 
تمام ش��رکت ه��ا در صورت 
اس��تفاده از بیسیم باید مجوز 
فرکانس اخذ کرده باشند، در 
غیر این صورت اجازه فعالیت 

نخواهند داشت.
وی ادام��ه داد: بیس��یمی که 
 مجوز نداش��ته باشد فرکانس

 غی��ر مج��از ایج��اد م��ی 
کن��د و س��بب تداخ��ل بر سیس��تم ه��ای رادیوی��ی مهم 
کش��ور می ش��ود. ل��ذا، پلی��س به ص��ورت وی��ژه موضوع 
 بیس��یم ه��ای غی��ر مج��از را بررس��ی و ب��ا آن برخ��ورد

 می کند.مدی��ر ارتباطات رادیویی س��اوا ناجا به سیس��تم 
 رادیویی هواپیما، اورژانس و پلیس اش��اره کرد و گفت: این

 سیستم های رادیویی نمونه هایی از سیستم هایی بوده که 
 با فعالیت فرکانس ه��ای غیر مجاز دچار اختالل و آس��یب

 م��ی ش��وند.این مق��ام انتظام��ی اظه��ار داش��ت: 
متاس��فانه می��زان اس��تفاده از بیس��یم ه��ای غی��ر مجاز 
ان��دک نیس��ت و ای��ن مس��ئله بیش��تر ب��ه عل��ت قاچاق 
 بیس��یم همچنی��ن تلف��ن ه��ای بیس��یم و ب��رد بلن��د

 است.بیسیم های برد کوتاه به دلیل ضعیف بودن در تداخل 
فرکانس ها موثر نیستند البته وزارت ارتباطات مسئول ارائه 
مجوز به ش��رکت ها در مورد بیسیم و دس��تگاه های دارای 

فرکانس است.

پرونده اسیدپاشی فراموش نشده و در حال پیگیری است 

سوژه  روابط پنهانی شبکه های نوظهور نشوید 

 زندگی آتی فردی 
که در شبکه های 

اجتماعی و نوظهور 
مورد اغفال قرار 
گرفته، با هراس 

و نگرانی ناشی از 
افشای رابطه همراه 

است و تبعات 
بسیاری را برای اين 
فرد و خانواده آن به 

دنبال دارد



يادداشت

افزايش کرايه مسکن در استان 
    بانک مرک��زی اعالم کرد: ش��اخص بهای مس��کن اجاری 
در دوازده م��اه منتهی به ش��هریورماه ۹۳ نس��بت به دوازده 
 ماه منتهی به ش��هریور ۹۲ معادل ۱۹ درصد افزایش داشته

 است.
براس��اس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، ش��اخص بهای 
مس��کن اجاری در مناطق ش��هری ایران در س��ه ماهه دوم 
س��ال ۹۳ به عدد ۱۵۴.۲ رسید که نسبت به س��ه ماهه قبل 
معادل ۴.۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴.۹ 
درصد افزایش یافت. متوسط ش��اخص بهای مسکن اجاری 
در شش ماه نخست سال جاری نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل ۱۶.۸ درصد افزایش نش��ان می دهد. ش��اخص مذکور 
در دوازده ماه منتهی به ش��هریور ۹۳ نس��بت ب��ه دوازده ماه 
 منتهی به ش��هریور ۹۲ مع��ادل ۱۹ درصد افزایش داش��ته

 است. 
شاخص بهای مس��کن اجاری در س��ه ماهه دوم سال جاری 
نس��بت به س��ه ماهه قب��ل در تمامی اس��تان های کش��ور 
 افزایش یافت، بیش��ترین می��زان افزایش متعلق به اس��تان 
آذربایجان غربی معادل ۷.۸ درصد بود و استان های فارس و 
اصفهان به ترتیب با ۵.۹ درص��د و ۵.۸ درصد افزایش در رده 
های بعدی ق��رار گرفتند. کمترین می��زان افزایش مربوط به 
استان س��منان معادل ۱.۸ درصد بود و استان های خراسان 
جنوبی و بوشهر هر یک با ۲ درصد در رده بعدی قرار گرفتند، 
 ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل ۳.۳ درصد افزایش 

داشت. 

صادرات محصوالت باغی بر اساس 
سلیقه روس ها کلید خورد

برای افزایش صادرات محصوالت باغی به روس��یه در س��ال 
آینده، تولی��د این محص��والت در کش��ور با نظ��ارت کیفی 

کارشناسان روسی کلید خورد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران 
ایران در نشست خبری مدیران عامل اتحادیه های سراسری 
بخش کش��اورزی گفت: به دلیل مزیت نسبی تولید در بخش 
باغبانی حدود دو میلی��ون و ۷00 هزار هکتار باغ در کش��ور 
وجود دارد که با احیای معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
امید می رود این بخش دوب��اره به روزهای خوب خود برگردد 
و بتواند از اعتبارات تخصیصی وزارت جهاد کش��اورزی برای 

توسعه بیشتر بهره مند شود.
نوذر نگهداری با اش��اره مش��کالت پیش روی باغبانی کشور 
افزود: باال بودن هزینه های تولید، افزایش نرخ نهاده ها، کمبود 
نقدینگی باغداران، س��نتی بودن بافت باغ ها و کمبود نیروی 
متخصص ازجمله مشکالت بخش کشاورزی است که منجر به 
 باال رفتن ضایعات ما نسبت به سایر کشورهای پیشرفته شده 

است.

درخواست اسفنانی برای جبران 
خسارت سیب زمینی کاران 

نماینده مردم فریدن در مجلس از وزیر جهاد خواست نسبت 
به خس��ارات وارده برف س��نگین هفته اول آبان م��اه در این 
منطقه اق��دام کند.علی اس��فنانی در تذکر ش��فاهی خود در 
جلس��ه علنی مجلس تاکید ک��رد: این برف خس��ارت باالی 
۷0 درصد به برداشت س��یب زمینی که تنها محصول منطقه 
است وارد کرده اس��ت.او ادامه داد: به عالوه امسال نیز امکان 
این که وضعیتی مشابه س��ال های قبل برای محصول سیب 
زمینی پیش آید وجود دارد بنابراین درخواست می کنم جهت 
 جلوگیری از افت قیمت بحث صادرات سیب زمینی پیگیری

 شود.
نماینده م��ردم فریدن در مجلس ش��ورای اس��المی از وزیر 
اقتصاد خواس��ت عملکرد بانک ها درب��اره وثیقه  ملکی برای 
اعط��ای وام را موردبازنگری و اصالح ق��رار دهد.این نماینده 
مجلس از نبود پزش��ک متخصص در ح��وزه انتخابیه خود و 
حذف حق  آبه  ۵0۳ مزرعه دار انتقاد کرد.اس��فنانی در پایان 
گفت: تعرفه گاز منطقه مان باالست و با توجه به این که مردم 
گاهی مجبورند ۹ ماه از س��ال از وس��ایل گرمایشی استفاده 
 کنند درخواست می کنم تعرفه گاز دراین منطقه کاهش پیدا 

کند.

  آغاز به کار بزرگترين نمايشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان دبی 

 بزرگترین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان دبی در 
حالی گشایش یافت که جانش��ین رئیس دبی شیخ محمدبن 
راش��د آل مکتوم در رأس هیأتی بلند پای��ه از دولت و وزیران 
در مراسم افتتاحیه حضور به هم رسانده و از تمام سالن های 

نمایشگاه دیدن کرد.
فیاض ، سفیر ایران در امارات نیز همراه با رایزن بازرگانی ایران 
در دبی به بازدید از نمایش��گاه و به ویژه غرفه های کشورمان 

پرداخت.
این نمایش��گاه تا ۲۹ آب��ان در مرک��ز تج��ارت جهانی دبی 
ادامه خواهد داش��ت و ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان به عنوان مج��ری انحص��اری برگزارکننده 
پاویون جمهوری اس��المی ای��ران در این نمایش��گاه با اعزام 
مدیران و کارشناسان خود س��عی در بهره وری هرچه بیشتر 
 غرفه داران و ش��رکت ه��ای ایران��ی از این فرص��ت طالیی 

دارد.
 اعالم رضايت مسئوالن نمايشگاه دبی از عملکرد 

نماينده ايران
تیم مرکز نمایش��گاهی اصفهان، به عنوان نماینده انحصاری 
dmg:events در ای��ران، در مراس��م صبحان��ه ب��ا دیگ��ر 
نمایندگان این ش��رکت نمایش��گاهی از کش��ورهای دیگر و 
همچنین دست اندرکاران و مس��ئوالن کلیه نمایشگاه های 

BIG۵ دیدار و مالقات کرد.
در این جلس��ه کلیه فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و تبلیغات این 
نمایش��گاه ها توس��ط ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اصفهان به اط��الع این ش��ریک تج��اری رس��ید و عملکرد 
 نماین��ده ای��ران بس��یار م��ورد اس��تقبال و رضای��ت واقع

 شد.

ضرورت حمايت همه جانبه از 
تولید ريل ملي در ذوب آهن

اولین سمینار تامین و بومی سازی تجهیزات ریلی 
راه آهن ش��هری )مترو( تهران و حوم��ه، با حضور 
کارشناس��ان، مدیران و دس��ت اندرکاران صنعت 

حمل و نقل ریلی کشور برگزار شد.
درای��ن س��مینار که ب��ا حض��ور دکتر حس��یني 
عضوکمیس��یون صنای��ع مجلس، دکت��ر ذاکري 
رییس دانشکده مهندس��ي راه آهن، دکتر محمد 
منتظری معاون تحقیقات فنی شرکت مترو تهران 
و حومه ، دکتر س��عد محمدي مدی��ر عامل  ذوب 
آهن اصفهان به هم��راه جمعي از مس��ئوالن این 
شرکت و همچنین مسئوالن ش��رکت مترو تهران  
و ۴00 کارش��ناس و متخصص صنعت ریلی کشور 
برگزار شد ، راهکارهای استفاده از توانمندی های 
داخلی در تولید ری��ل و تجهیزات آن براي خطوط 
مترو بررسي گردید .دکتر سعد محمدي به عنوان 
س��خنران ویژه در س��مینار مذکور طي سخناني 
، صرفه جویي هاي اقتصادي در مصرف س��وخت ، 
پایین بودن استهالك ناوگان ، کاهش آلودگي هاي 
زیس��ت محیطي ، حجم جابجایي و ایمني باال را از 
عوامل ضرورت توسعه حمل و نقل ریلي در کشور 
دانست  و گفت : کش��ور ما باید با ش��تاب بیشتر و 

جدي تر به توسعه حمل و نقل ریلي بپردازد .
وي با اشاره به ش��یوه هاي تولید فوالد در جهان و 
کشور و مناسب بودن ش��یوه کوره بلند براي تولید 
ش��مش مورد نیاز ریل گفت : در جهان ۶۷ درصد 
فوالد به روش کوره بلند و ۳۱ درصد به روش قوس 
الکتریکي و ۲ درصد با سایر روش ها تولید مي شود 
در حالي که در ایران به دلیل ارزان بودن حامل هاي 
انرژي این نسبت بر عکس اس��ت و تنها ۲0 درصد 
تولید فوالد به روش کوره بلند است که آن هم تنها 

در ذوب آهن اصفهان صورت مي گیرد .
 دکت��ر حس��یني عضوکمیس��یون صنایع مجلس 
شوراي اسالمي نیز طي س��خناني در این همایش 
خواس��تار حمایت همه جانبه دول��ت از تولید ریل 
 ملي در ذوب آهن به عنوان یکي از ش��اخص ترین 
پروژه ه��اي تولید ملي در کش��ور ش��د .آهني که 
مسئولیت این پروژه مهم را بر عهده دارند از بهترین 
نیروهاي متخصص و اجرایي کش��ور هس��تند که 
امیدوارم با همکاري بخش دانشگاهي و استفاده از 
تجربیات و دانش روز دنیا بتوانیم این پروژه مهم را 

با موفقیت به پایان برسانیم .

اخبار کوتاه

4
اخذ گواهينامه استاندارد كمپوست در سه سال متوالي

     مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان از اخذ گواهینامه استاندارد کمپوست 
در سه سال متوالی خبرداد.تیمور باجول با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر کارخانه کمپوست 
ش��هرداری اصفهان با بازیافت روزانه بیش از ۶۵0 تن مواد آلی پسماند ش��هری تنها تولید کننده 
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     رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اتومبی��ل در اصفهان 
گفت: با توجه به رکودی که بر بازار خودرو حاکم اس��ت 
در حال حاضر خرید و فروش خودروهای دست دوم در 

اصفهان رونق بیشتری دارد.مرتضی گل افشان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر در رکود بازار خودرو کامل به سر 
می برد، اظهار داش��ت: بازار خودرو طی ده سال گذشته 

این وضعیت را تجربه نکرده است. وی دلیل این رکود را 
فروش��ندگان باال و خریداران کم عنوان کرد و افزود: در 
نمایندگی ها نیز فروش خودرو به همین صورت است و 
حتی برخی تعهدات ش��رکت های خودروساز تاثیری بر 

کاهش یا افزایش نرخ خودرو نداشته است. 
رئیس اتحادی��ه فروش��ندگان اتومبی��ل در اصفهان با 
بیان اینکه در ش��رایط رکود نیز م��ردم تمایل به خرید 
محصوالت ایران خودور و سایپا را دارند، افزود: در حال 
حاضر پرش��یا و پ��ژو ۲0۶ بیش��ترین خودروهای مورد 

معامله از سوی اصفهانی ها هستند. 
وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش خودروهای خارجی 
نیز بسیار محدود است، بیان داشت: قدرت خرید مردم 
نس��بت به س��ال قبل کاهش یافته چرا که خودروهای 

خارجی نسبت به قبل درصدی گران شده است. 
گل افشان با بیان اینکه خودروی مگان در حال حاضر از 
سوی شرکت روانه بازار نمی ش��ود، افزود: کارکرده این 
محصول مربوط به س��ال ۹۱ حدود ۷۵ میلیون تومان، 
۹۲ حدود ۹0 میلیون تومان معامله می شود همچنین 
خودرو مزدا ۳ نیز از ابتدای امسال وارد بازار نشده است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه در رکود کنونی ب��ازار خودروهای 
دست دوم رونق بیش��تری گرفته است، تصریح کرد: در 
حال حاضر نمی توان زمان مش��خصی را برای خروج از 

رکود بازار خودرو مشخص کرد. 

مذاکرات شرکت خودروس��ازی چینی چانگان با شرکت 
س��ایپا در حالی این روزها داغ تر شده است که با احتساب 
 س��ود ۱۶ میلی��ون تومانی تس��هیالت مال��ی، محصول

 شاسی بلند این خودروساز برای پیش خرید کنندگان آن 
حدود ۹۸ میلیون تومان تمام می شود.

 خودرو CS۳۵ محصول جدیدی اس��ت که شرکت سایپا 
قصد دارد آن را با مشارکت شرکت س��ازنده چینی یعنی 
چانگان به بازار عرض��ه کند. به همین منظور در اواس��ط 
تابستان امسال، تعدادی از این خودرو توسط نمایندگی های 
سایپا پیش فروش شد و قرار بود این خودرو با پیش پرداخت 
۴0 میلیون تومانی و تس��هیالت ۲۵ میلی��ون تومانی به 

خریداران عرضه شود.
هرچند در قرارداد پیش فروش CS۳۵ عنوان شده است که 
خودرو با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهد شد، اما 
تصور بسیاری از ثبت نام کنندگان این بود که قیمت نهایی 
این خودرو ۵ یا ۶ میلیون تومان باالتر از نرخ محاسباتی اولیه 
باشد.این در حالی است که شرکت س��ایپا در زمان ارسال 

دعوت نامه برای خریداران، قیمت این خودرو را طوری اعالم 
کرده که خارج از تصور برخی مشتریان بوده است.

عباس میرزایی، یکی از خریداران خ��ودرو CS۳۵ در این 
مورد به فارس گفت: مرداد ماه امسال برای خرید این خودرو 
در یکی از نمایندگی های فروش ش��رکت س��ایپا ثبت  نام 
کردم و در آن زمان به ما اع��الم کردند که با پیش پرداخت 
۴0 میلیون تومان��ی و وام ۲۵ میلیون تومانی، صاحب این 
خودرو خواهیم شد.وی افزود: پیش فروش این خودرو در 
مدت ۲ روز انجام و ظرفیت فروش آن تکمیل شد، اما بعد 
از مدتی اعالم کردند که قیمت خودرو ۱۷ میلیون تومان 
افزایش یافته و باید برای خرید آن باید ۸۲ میلیون تومان 
پرداخت کنید. میرزایی توضیح داد:  در نهایت و بعد از این 
اتفاق، دعوت نامه شرکت سایپا به دستمان رسید که برای 
تحویل خودرو باید در مجموع ۹۸ میلیون تومان پرداخت 
کنی��م و در واقع ب��رای وام ۲۵ میلیون تومانی، س��ود ۱۶ 
میلیون و ۳۷هزار تومانی منظور شده بود.به گفته وی، با این 
 CS۳۵ حساب سود تس��هیالت ۲۵ میلیون تومانی خرید

حدود ۴۸ درصد محاسبه شده است.این خریدار ادامه داد:  
شرکت سایپا به ما اعالم کرد اگر در مدت یک هفته نسبت 
به پرداخت ۱۷ میلیون تومان پول نقد اقدام نکنید، ممکن 
است برای تحویل خودرو حدود دو ماه دیگر معطل شوید.

وی با بیان اینکه زمان تحویل CS۳۵ آذرماه اعالم شده بود، 
گفت: پس از اعالم افزایش قیمت این خودرو از سوی سایپا، 
برای انصراف و دریافت مبل��غ پیش پرداخت اقدام کردیم، 
ولی نمایندگی سایپا به ما اعالم کرد که پول تان را دو ماه 
بعد از تاریخ انصراف می توانی��م پرداخت کنیم.وی با طرح 
این س��وال که حقوق مصرف کننده و ایجاد اطمینان برای 
وی از سوی ش��رکت های خودروساز در چه جایگاهی قرار 
دارد، از وزیر صنعت خواست تا به مشکل خریداران متضرر 
محصوالت چانگان رس��یدگی کند.به گزارش فارس، این 
مس��ئله در حالی اتفاق افتاده که طبق اعالم قبلی شورای 
رقابت و وزارت صنعت قرار ب��ود نظارت دقیقی بر عملکرد 
شرکت های خودروساز و نحوه انعقاد قرارداد آنها با مشتریان 

وجود داشته باشد.

رئیس اتحاديه فروشندگان اتومبیل در اصفهان عنوان کرد:

پیش خريدکنندگان خودرو شاسی بلند چینی غافلگیر شدند 

پیش بینی خروج از رکود امکان پذير نیست

بازار خودروهای دست دوم داغ شد  

 بازار آهن اصفهان
 حال خوبی ندارد  

بیمه بدون داغی 
خسارت می دهد 

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان گفت: این اتحادیه به صورت 
هفتگی چهار تا پنج مورد تعطیلی واحدهای صنفی آهن فروشی را ثبت 
می کند که این رقم در تهران باالتر است.اکبر شمشیری وضعیت بازار 
آهن را نامناسب دانست و اظهار کرد: دلیل این وضعیت می تواند رکود 
بازار مسکن، کاهش ساخت و ساز، انتظار توافق هسته ای و ... باشد.وی 
با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در فروش بازار آهن هشت درصد 
است، افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در رکود بازار آهن یک پارامتر 
منفی محسوب می ش��ود. واحدهای صنفی حوزه آهن پیرامون نحوه 
اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعتراض های بسیاری را انجام داده اند که 
متاسفانه موثر وافع نشده است. به دلیل رکود در بازار آهن، بسیاری از 

واحدهای صنفی آهن فروشی از پروانه آهن فروشی انصراف داده اند.

مدیر بیمه ه��ای اتومبیل بیم��ه ایران گف��ت: مراکز پرداخت خس��ارت 
 اتومبی��ل ای��ن مجموع��ه در راس��تای ارائ��ه خدم��ات مناس��ب ت��ر به 
بیمه گذاران دیگر داغی نمی گیرند.عباس فراش��یانی با اشاره به اینکه در 
این طرح سرعت رس��یدگی به پرونده های بیمه ای بیش��تر شده و بیمه 
 گذاران و زیان دیدگان درمدت زمان کوتاه تری خس��ارت خود را دریافت 
می کنند، افزود: پی��ش از این بیمه گذاران و زیان دی��دگان برای دریافت 
خسارت خود باید داغی خودروی خسارت دیده را به شعب پرداخت خسارت 
ارائه کرده و سپس غرامت خود را دریافت می کردند.وی افزود: این مساله 
عالوه بر صرف وقت و هزینه، چرخه رس��یدگی به پرونده های بیمه ای را 
طوالنی تر می کرد و باعث می شد ذینفعان دیرتر خسارت خود را دریافت 

کنند، هرچند همین امر موجب عدم رضایتمندی بیمه گذاران شده بود.

     رییس اتحادیه صنف میوه وسبزیجات اصفهان گفت: 
به دنبال سرمای هوا در مناطق گرمسیری، محصول 
گوجه در اصفهان کمیاب شد به گونه ای که در سطح 

شهر تا ۸ هزار تومان فروخته می شود.
نوذرعلی اسماعیلی در خصوص نایاب شدن گوجه و 
افزایش قیمت آن در اصفهان، بیان داشت: حدود ۲0 
روز پیش مناطق بوش��هر و بندرعباس دچار س��رما و 

بارش شدند و محصول گوجه آنها از بین رفت. 
وی با بیان اینکه تا به ثمر رسیدن نوبت دوم گوجه در 
این مناطق باید ۲0 روز دیگر صبر کرد، افزود: به دلیل 
افزایش نرخ گازوییل و گاز گوجه های گلخانه ای نیز 
گران هستند. رییس اتحادیه صنف میوه وسبزیجات 
اصفهان با اشاره به اینکه در هفته گذشته با نرخ گذاری 
۴ هزار تومانی گوجه در میدان میوه و ت��ره و بار، این 
محصول به صورت محدود به اصفهان وارد شد، گفت: با 
صحبت دو اتحادیه، نرخ گذاری گوجه بر مبنای عرضه 
و تقاضا شد به گونه ای که میزان بیشتری گوجه وارد 
اصفهان شد. وی گفت: با برآوردهای صورت گرفته نرخ 
گوجه در میدان میوه و تره بار ۶۵00 تومان است که 
به دست مصرف کننده با نرخ ۷۵00 تا ۸ هزار تومان 

خواهد رسید. 

     وزیر نیرو با اش��اره به بارش مناس��ب باران در سال آبی 
جدید، گفت: از ابتدای مهرماه ت��ا ۲۴ آبان ماه جاری، ۳۷ 
میلی متر بارش در کش��ور داش��تیم که حدود ۵0 درصد 
بیشتر از س��ال گذش��ته و ۶0 درصد بیش��تر از متوسط 
بلندمدت اس��ت و اگر این روال تا پایان س��ال آبی ادامه 
داشته باشد، کشور از خشکسالی خارج خواهد شد.حمید 
چیت چیان  اظهار داشت: در سال های اخیر صنعت گران 
ایرانی توانستند نیازهای کش��ور را به خوبی پاسخ دهند 
و افزون بر بازاره��ای داخلی، صادرات نی��ز به بیش از ۴0 
کش��ور جهان داش��تیم ضمن آنکه در ۲0 کشور جهان 
نیز صنعت گ��ران آب و فاضالب کش��ور در ح��ال انجام 
طرح های مختلف هس��تند. وی با بی��ان اینکه هم اکنون 
ایران جایگاه خ��وب و پرافتخاری در عرص��ه بین المللی 
دارد، گفت: ما ش��رکت های ایرانی را تشویق می کنیم که 
با ارتباط و تشکیل گروه مش��ارکت کاری با شرکت های 
مطرح بین المللی ب��رای جذب فناوری ه��ای روز جهان 
و افزایش کیفیت اجرایی، س��طح فعالیت خ��ود را ارتقا 
دهند. چیت چیان ادامه داد: در چنین شرایطی است که 
شرکت ها خواهند توانست افزون بر روش های نوین اجرا، 
هزینه تمام شده طرح ها را نیز کاهش دهند و بتوانند سطح 

رقابت پذیری خود را در جهان حفظ کنند.

معاون وزیر و رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدني ایران)ایمیدرو( در جریان بازدید 
از فوالد مبارکه با بیان این مطلب که افزایش س��رمایه در 
شرکت فوالدمبارکه یکي از س��ودمندترین اقدامات این 
شرکت است، تصریح کرد: ایمیدرو حمایت از فوالد مبارکه 
و صنایع معدنی را جزو وظایف خود می داند.دکتر مهدی 
کرباسیان افزود: با تاکید بر این مطلب که  این مجتمع یک 
واحد فوالدی عظیم است که به تنهایی یک درصد تولید 
ناخالص داخل��ی را در اختیار دارد، اظهار داش��ت: فوالد 
مبارکه در زنجیره فوالد نقش پیش��تازی را ارتقاء داده و 
اکنون در پروژه ۵ میلیون تنی کنسانتره سنگان و پروژه 
۵میلیون تنی گندله سنگان برای واحدهای سپیددشت و 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری سنگینی 
کرده که این تالش ها مایه افتخار هر ایرانی است.وی پس 
از بازدید پروژه های توس��عه و قسمت های مختلف فوالد 
مبارکه گفت: این مجتمع به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی، به دلیل تکمیل نبودن زنجیره تولید قادر به 
استفاده از تمام ظرفیت خود نبوده و با کاهش تولید مواجه 
شده است.تمام تالش وزارت صنعت، معدن و تجارت این 
است که با تکمیل زنجیره تولید فوالد، اهداف پیش بینی 

شده صنعت فوالد در برنامه را محقق سازد.

رییس اتحادیه کش��وری طال وجواه��ر از بهبود وضعیت 
خرید وفروش س��که وطال در بازار داخل��ی در یک هفته 
اخبر خبرداد و گفت: پیش بینی می شود نرخ جهانی طال 
فعال در همین س��طح ۱۱۸۶ دالر باقی بماند و این سطح 
نرمال است.محمد کشتی آرای با اشاره به آرامش نسبی 
بازار جهانی طال، گفت: در یکی دو هفته گذشته نرخ طال 
در بازارهای جهانی تغییرات چندانی را نداشته و تنها در 
حد یکی دو دالر نوسان داش��ته است و نوسانات شدیدی 
را ش��اهد نبوده ایم. رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر 
همچنین در مورد وضعیت قیمت س��که و ط��ال در بازار 
داخلی عنوان کرد: قیمت سکه ها و  طال در روزهای اخیر 
تغییر چندانی نداشته و نرخ طال طی چند روز اخیر بر روی 
۹۱۴ هزار تومان متوقف بوده است، البته با کاهش اندك 
قیمت دالر که حدود ۴ تا ۵ دالر کاهش یافت، نرخ سکه 
تمام بهار آزادی در بازار داخلی به ۹۱۲ هزار و ۵00 تومان 
رسید.وی، نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی 
را هم دیروز ۹۳ هزار و ۴00 تومان با افزایش اندکی نسبت 
به چند روز گذش��ته اعالم کرد و گف��ت: وضعیت خرید 
وفروش سکه و طال در بازار داخلی طی یک هفته گذشته 
و پس از عاشورای حسینی بهبود  یافته و دادوستدها بهتر 

و بیشتر شده است.

منابع  صنعت مادر شاه میوه  بازار 

گوجه فرنگی  8 هزار 
تومانی در بازار 

کشور از خشکسالی 
خارج می شود

 افزايش سرمايه
 در فوالدمبارکه 

  بهبود دادوستدها 
در بازار طال و سکه
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یادداشت هفت
150 بنای تاریخی در محالت اصفهان مرمت و احیا شد

مدیرعامل سازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان گفت:150 بنای تاریخی در محالت 
اصفهان از سوی شهرداری مرمت و احیا شده است. احیای 11 محور اصلی تاریخی در شهر اصفهان 
،احیای محورهای فرعی محالت اصفهان ،کف سازی و بدنه س��ازی 50 درصد از اماکن تاریخی 

اقدامات مهم شهرداری در این زمینه است.

5
  پذیرایی از اصفهانی ها  

با  یک قاچ کتاب
     ش��هرداری اصفهان ط��رح یک ق��اچ کتاب را ب��ا توجه به 
پایین ب��ودن آمار مطالع��ه و برای ترویج فرهن��گ آن در بین 
خانواده ه��ای اصفهانی اج��را می کند.مدیر ام��ور کتابخانه ها 
و س��الن های مطالعه ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه طرح 
»یک قاچ کتاب« در دو بخش انجام می ش��ود، گفت: مرحله 
اول ویژه خانواده هاست و بر اس��اس آن، بخشی از یک کتاب 
در قالب بسته هایی از ش��نبه ۲۴ آبان ماه، جلوی درب منازل 
برای شهروندان در حال توزیع اس��ت، تا کتاب هایی مفید به 

شهروندان معرفی شود.

محوطه باستانی تپه های سیلک 
کاشان مرمت شد

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاش��ان از س��اماندهی، مرمت و تجهیز فاز اول س��ایت موزه 

محوطه باستانی سیلک کاشان خبر داد.
 مهران س��رمدیان اظهار داشت: فاز اول س��اماندهی و تجهیز 
این سایت موزه، شامل استحکام بخشی اسکلت های انسانی 
 موجود در س��یلک، س��اماندهی مس��یر بازدید گردشگران،

 آوار برداری و حمل نخاله های ساختمانی موجود و پاکسازی 
محیطی، ساماندهی سقف و نورپردازی موزه است.

وی تعویض ش��یروانی های فرس��وده، تهیه و نصب آب روها، 
اصالح فنس کش��ی های اطراف تپه جنوبی و اجرای یک الیه 
کاهگل حفاظتی روی آثار باقیمانده را از دیگر اقدامات مرمت، 
بازسازی و س��اماندهی س��ایت موزه محوطه باستانی سیلک 
کاشان بیان کرد.سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاش��ان یادآور ش��د: برای اجرای این طرح یک 
میلیارد و 500 هزار ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته 
بود.علی ابوالفضلی افزود: محوطه باس��تانی سیلک با قدمت 
بیش از هفت هزار و 500 س��ال به عنوان یک��ی از مهمترین 
 خاس��تگاه های تمدن بش��ری هم��واره در محاف��ل علمی و

 باستان شناسی ایران و جهان مورد توجه بوده است.

کاریکاتور می تواند ناجی فرهنگ 
مکتوب باشد

معاون فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت:  از 
مزیت های نسبی در حوزه کاریکاتور این است که برای نجات 

فرهنگ مکتوب یا برای حفاظت از آن شکل گرفته است.
 س��یدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اظهار داش��ت: در دنیایی هس��تیم که غلبه و سلطه 
فرهنگ تصویری را مش��اهده می کنیم؛ امروز این فرهنگ به 
عنوان فرهنگ حاکم بش��ری درآمده یا به این سمت حرکت 
می کند و در پرتو این تغییر و تحول فرهنگ شفاهی و مکتوب 

تحت تأثیر و تخریب قرار گرفته است.

اس��کاتلند با 375 موجود یا ش��خصیت های عجیب و 
 غریب و غیر طبیعی و غیر عادی در ۲5 س��ال گذش��ته 

ترسناک ترین شهر بریتانیا شناخته شده است.
 چش��م انداز عجیب و غریب و انواع گوناگون قلعه های 
خالی از سکنه و خرافات عجیب و غریب چندان عجیب 
نیست که مراسم هالووین اولین بار از سرزمین اسکاتلند 
ریشه گرفته و س��ردرآورده است. مراس��م هالووین که 
نام خ��ود را از ش��ب عید» همه مقدس��ان « ی��ا » همه 
قدیسان«گرفته یک فستیوال شبانه یک شب قبل از عید 

کریسمس است که جشنواره یا آیینی مسیحی است.
از نظر تاریخی این مراس��م به جش��نواره های باستانی 
قوم س��لتیک باز می گردد که اقوامی بت پرس��ت و غیر 
مس��یحی بودند اما حتی با گرویدن به آیین مسیحیت 
نیز این جش��ن از ماندگار ترین باورهای سلتیک بود که 
مرزهای میان زندگی معنوی و دنیوی را می شکست زیرا 
طبق عقاید کهن باستانی، دراین شب، ارواح موجودات 
فرا طبیعی یا مردگان ازجمله جادوگران و همه اش��باح 
ماروالطبیعه دراین یک شب از سال، آزاد می شدند تا به 
دنیای زندگان بیایند و با آنها ارتباط بگیرند و اثر خود را 

برجای بگذارند.
 اسکاتلند زادگاه مراسم ترسناک هالووین با بهره گیری 

از خراف��ات عجیب و غریب و فضای مرموز افس��انه ای و 
اش��باح غیر طبیعی اکنون نه فقط از هالووین استفاده 
می کند بلکه در جستجوی نوعی گردشگری غیر منتظره 
و ابتکاری در این س��رزمین نوعی گردش��گری سیاه یا 
گردش��گری تاریک را به عنوان پدی��ده ای نو و تاحدی 
غیر قابل توضیح و غیر قابل تصور در اسکاتلند می داند 
که با بهره گیری از روش های کامال حرفه ای توسط یک 
متخصص دانش��گاهی و محقق تاریخی همانند» جان 
لنون« از دانشگاه »گالدونین« واقع در گالسگو تعریف و 

طراحی و گسترده شده است.
او گردشگری سیاه یا تاریک را نوعی گردشگری می داند 
که شامل سفر به سایت های تاریخی است که به نحوی 
با مرگ و ت��راژدی درآمیخته و به نظر می رس��د همین 
جنبه منفی آن عامل اصلی جذب گردشگران به ارزش 
های تاریخی آن باشد. دراین نوع گردشگری دیگر رنج 
 و دردی که با آن سایت ها همراه است ، مهم نیست بلکه 

جنبه های تاریخی موضوع است که اهمیت می یابد.
 با این حال گردشگری تاریک یا سیاه نشانگر شیفتگی ما 
بشر امروزین به جنبه ها یا بخش تاریک وجود وطبیعت 
انسان نیز هست. نوعی گرایش بشر به شناخت توانایی 
بشر برای کارهای شر و بروز شواهدی از وحشت است که 

بخش مهمی در ادبیات و فیلم و تمام اشکال رسانه و هنر 
را دربر می گیرد. وجود و رونق چنین سایت هایی نشان 
ازقدرت چنین تمایلی درمیان مردم اعم از مردم محلی 
و دیگر گردشگران خارجی به این پدیده ها دارد. به نظر 
می رسد که هالوولین نیز اثبات کننده تمایل گردشگران 
اسکاتلندی به این واقعیت مهم است اما مقامات اسکاتلند 
تالش کرده ان��د این تمای��ل ذاتی در یک ش��ب یعنی 
شب هالوولین برای اعتباربخش��یدن به میراث تاریخی 
 و ارائه درک بهت��ری از ش��واهد و ح��وادث تاریخی به 
 بازدی��د کنن��دگان و ج��ذب حداکث��ر گردگش��ران

 بهره گی��ری کنند. ب��ه نظر می  س��د که اش��تها برای 
گردشگری تاریک بس��یار قوی است و با توجه به هجوم 
گردش��گران به جاذبه های ترسناک در اسکاتلند روشن 
می ش��ود که چیزهایی که می تواند تنها س��بب ترس و 
وحشت دریک شب ش��ود از ارواح س��رگردان سفید و 
خاکستری گرفته تا بانوان س��بزو سفید پوش و راهبان 
شکارچی ارواح و مانند آن می تواند به بیش از یک شب 
توسعه یابد. با این نگرش در سال ۲013 بازدید کنندگان 
از خانه های تاریخی اسکاتلند به بیش از 56.3 هزار سفر 
رسید که درآمدی بالغ بر ۲33 میلیون پوند درپی داشت 
.اکنون به نظر می ر سد که ادینبورگ پایتخت اسکاتلند 
به حق واجد و شایس��ته این لقب شده است که در سال 
۲013 به آن دادند: »اس��پوکی« یا ترسناک ترین شهر 
بریتانیا! زیرا این ش��هر صحنه ابراز وجود و حضور بیش 
از 375 موجود یا ش��خصیت های عجیب و غریب و غیر 
طبیعی و غیر عادی در ۲5 س��ال گذشته شناخته شده 
است. بنابراین عجیب نیست که فضای مرموز شهر کهنه 
با معبرهای پنهان زیر زمینی در زیر خیابان های آن که 
بزرگترین آن زیر پل جنوبی اس��ت و نیز انواع قلعه های 
خالی از س��کنه و چنین ارواح و اش��باح جالبی س��بب 
ش��کل گیری انواع توراش��باح و بهترین تورهای ارواح و 
اش��باح و موجودات ماورا الطبیعه در کل بریتانیا شود. 
همچنین مرکز برگزاری بهترین تورهای گردش��گری 
 حقیقتا ترس��ناک ب��ا جاذبه ه��ای به ش��دت مخوف و 
ش��وک آور همانند »رئال م��ری کینگ «و ی��ا »زندان 
ادینب��ورگ« که هر دوس��االنه مورد اس��تقبال  هزاران 
گردش��گر قرار می گیرند. بنابراین ج��ای تعجب ندارد 
اگر هالووین امس��ال ، اس��کاتلند در دعوت از مردم ،از 
تمام اسکاتلندی ها و تمام گردش��گران خارجی و حتی 
از خود ارواح و اش��باح و موجود افسانه ای خواسته است 
تا به اسکاتلند بیایند و جنبه تاریک بشر را با گردشگری 
تاریک و ترسناک کشف و تجربه کنند. و اطمینان داده 
اس��ت که ش��ما هرگز نمی دانید که دراین شب خاص 
 چه رازها و اس��رار نهان که بر ش��ما مکش��وف نخواهد

 شد!

تجارت پرسود ترسناک  ترین شهر بریتانیا از گردشگران وحشتزده

گردشگری تاریک با تراژدی مرگ 
میراث فرهنگی و شهرداری به 

یاری آثار تاریخی می روند 
مدیرکل می��راث فرهنگی اصفهان گف��ت: میراث 
فرهنگی و شهرداری در حوزه شهری نقش مهمی 
دارند و قرار اس��ت پیش نویس هم��کاری صندوق 
احیای بناه��ای تاریخی با ش��هرداری و س��ازمان 

نوسازی و بهسازی به تفاهم رسیده و امضا شود.
فریدون اللهی��اری با اش��اره به انعق��اد تفاهم نامه 
همکاری بی��ن صندوق احی��ای بناه��ای تاریخی 
س��ازمان میراث فرهنگی با ش��هرداری و سازمان 
نوس��ازی و بهس��ازی اصفهان اظهار ک��رد: میراث 
فرهنگی و شهرداری در حوزه شهری نقش مهمی 
دارند و در ش��هر اصفهان که یک ش��هر موزه بوده، 
همکاری آن ها می تواند فارغ از تداخل کاری، سبب 
هم افزائ��ی در احیای بافت و بناهای تاریخی ش��هر 
اصفهان ش��ود.وی با بیان اینکه قرار اس��ت در این 
جلسه پیش نویس همکاری صندوق احیای بناهای 
تاریخی با شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی به 
تفاهم برسد، افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان یک ارگان دولتی ب��وده و نمی تواند بدون 
مشارکت بخش خصوصی و سایر بخش های دولتی 
مربوطه به حفاظت پایدار آثار تاریخی ش��هر موزه 
اصفهان اس��ت بپردازد.مدیرکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به 
شرکت توسعه گردشگری اصفهان گفت: در صندوق 
احیای بناه��ای تاریخ��ی نی��ز ظرفیت هایی قابل 
بهره برداری وجود دارد که شرکت توسعه گردشگری 
که پیوسته با سازمان میراث فرهنگی بوده می تواند 

با احیای خود  منشا خدمات خوبی باشد.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری اصفهان با 
اشاره به همکاری سازمان میراث فرهنگی اصفهان 
با ش��هرداری در راس��تای احیا و حفظ آثار و ابنیه 
تاریخی تصریح کرد: اصفهان یک شهرموزه بوده که 
آثار تاریخی آن بی نظیر است که ۲ هزار اثر تاریخی 
را در خود و ۲0 هزار اثر تاریخی را نیز در استان جای 
داده اما این واقعیت همیش��ه در گفتار باقی مانده 
که باید ب��رای احیا و حفظ این آث��ار هرگونه تالش 
و هم��کاری الزم را انجام ش��ود.مهدی جمالی نژاد 
افزود: با رفع مشکالتی هم چون کمبود بودجه های 
الزم، نس��بت به دس��تیابی به این اهداف اقدامات 
جدی انجام شود که ایجاد زمینه همدلی و همراهی 
ش��هرداری، میراث فرهنگی و نوس��ازی و بهسازی 
می توان��د در حفظ و نگه��داری این آثار و توس��عه 

گردشگری در اصفهان موثر باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
8/622 شماره دادنامه: 9309970351301010 شماره پرونده: 9309980351300103 
نوری  حمید  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:   930113 شعبه:  بایگانی  شماره 
ط   – توحید  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  نوری  قاضی  نیلوفر  خانم  وکالت  با 
خواندگان:  جم  حقوقی  موسسه  واحد7-   – بهسامان  ساختمان   – ملت  بانک   دوم 
1- آقای اصغر پورقدیری 2- آقای امین امانی سیوکی همگی به نشانی مجهول المکان 
پ30   – علمدار  ک  صارمیه-  خ   – اصفهان  نشانی  به  رفسنجانی  امید  آقای   -3 
بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  خسارت  مطالبه   -2 طلب  مطالبه   -1 ها:  خواسته 
محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح زیر 
اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت 
به خواسته  امانی سیوکی  امین  به طرفیت اصغر پورقدیری و  نیلوفر نوری  با وکالت 
مطالبه مبلغ یکصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال قسمتی از چک شماره 928428 
مورخ 91/3/27 بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
عدم  گواهی  و  ابرازی خواهان  مستندات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر 
اشتغال  ابرازی خواهان  اینکه مستندات  و  علیه  بانک محال  از سوی  پرداخت صادره 
ذمه خواندگان را ایجاب می نماید و خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
علیهذا  وارد تشخیص  را  دادگاه دعوی خواهان  لذا  اند  نشده  دادگاه حاضر  در  آگهی 
دادگاه به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 
به پرداخت مبلغ یکصد و هجده  قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چک 91/3/27 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت امید رفسنجانی به خواسته مطالبه مبلغ مذکور 
با توجه به محتویات پرونده و اینکه وکیل خواهان دعوی خود را در این قسمت مسترد 
نموده است لذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
اصغر  و  سیوکی  امانی  امین  مورد  در  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  دعوی 
پورقدیری غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشد.م الف:21405 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
8/623 شماره دادنامه: 9309970351301007 شماره پرونده: 9309980351300104 
شماره بایگانی شعبه: 930114 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری با 
وکالت خانم نیلوفر قاضی نوری به نشانی اصفهان – چهارراه توحید – ط دوم بانک 
بیژن  آقای  واحد7- موسسه حقوقی جم خواندگان: 1-   – بهسامان  ساختمان   – ملت 
رضازاده 2- آقای محسن اسدی همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای محسن مشاک 
شوشتری به نشانی شاهین شهر –خ عطار – فرعی 11 غربی – بن بست اول – پ7، 
4- آقای علیرضا فریدنی به نشانی اصفهان – شهرک امیریه – خ اول – فرعی سوم –

پ19 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
و محسن  بیژن رضازاده  به طرفیت  نوری  نیلوفر  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی 
اسدی و محسن مشاک شوشتری و علیرضا فریدنی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
یک میلیون و پانصد هزار ریال قسمتی از چک شماره 724404 مورخ 92/8/22 بانک 
سپه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
ایجاب  را  خواندگان  ذمه  اشتغال  خواهان  ابرازی  مستندات  اینکه  و  علیه  محال  بانک 
می نماید و خواندگان محسن مشاک شوشتری و علیرضا فریدنی علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در دادگاه حاضر نشده اند و خواندگان محسن اسدی و بیژن رضازاده علیرغم 
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده اند و خواندگان دفاعی 
که موثر در دعوی باشد از خود به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و519و522  استناد  به  دادگاه  علیهذا  تشخیص 
مواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 
یکصد و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چک 92/8/22 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از 
آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.

م الف:21406 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
شناسنامه  دارای  هاشمی  حاج  وکالت سعید  با  پرور  محمدجعفر صنایع  آقای   8/624
درخواست  دادگاه  این  از  4076/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   488 شماره 
پرور  صنایع  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/4/21 تاریخ  در   16484 بشناسنامه 
ش.ش  پرور  صنایع  غالمعلی  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت 
531 )فرزند( 2- غالمرضا صنایع پرور ش.ش 45206 )فرزند( 3- محمدجعفر صنایع 
سیمین   -5 )فرزند(   670 ش.ش  پرور  صنایع  زهره   -4 )فرزند(   645 ش.ش  پرور 
صنایع پرور ش.ش 85 )فرزند( 6- ژولیت صنایع پرور ش.ش 675 )فرزند( 7- مریم 
)فرزند(.   45207 ش.ش  پرور  صنایع  مهناز   -8 )فرزند(   41809 ش.ش  پرور  صنایع 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:20935 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   677 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  قاسمی  مرضیه  خانم   8/625
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4038/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه 12  قاسمی خوراسگانی  که شادروان حسین  داده  نموده و چنین توضیح 
در تاریخ 93/4/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- بتول وشائی خوراسگانی ش.ش 106 )همسر( 2- زبیده 
خاتون زمانی ش.ش 62 )مادر( 3- مصطفی قاسمی خوراسگانی ش.ش 1961 )فرزند( 
4- محمد قاسمی خوراسگانی ش.ش 14036 )فرزند( 5- ساجده قاسمی خوراسگانی 
ش.ش 1270178350 )فرزند( 6- راضیه قاسمی خوراسگانی ش.ش 4164 )فرزند( 7- 
فضه قاسمی خوراسگانی ش.ش 1212 )فرزند( 8- مرضیه قاسمی خوراسگانی ش.ش 
677 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید 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:20937 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دارای  احمد شفیعیان  و  هرندی  مهدی جهانبخش  وکالت  با  فدوی  محمد  آقای   8/626
دادگاه  این  از  4036/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   979 شماره  شناسنامه 
 درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه رئیسی زاده
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/7/2 تاریخ  در   5020 بشناسنامه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمد فدوی ش.ش 979 )فرزند( 
مهدی فدوی ش.ش 802 )فرزند( 3- الهه فدوی ش.ش 1170 )فرزند( 4- پروین فدوی 
با قیمومیت مجتبی محقق مطلق ش.ش 338 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:20940  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/627 آقای دانیال بهزادی دارای شناسنامه شماره 1270225375 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4062/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی بهزادی بشناسنامه 2 در تاریخ 93/5/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- دانیال 
بهزادی ش.ش 1270225375 )فرزند( 2- داریوش بهزادی ش.ش 744 )فرزند( 3- شیوا 
بهزادی حاجت آقائی ش.ش 1053 )فرزند( 4- افسانه بهزادی حاجت آقائی ش.ش 2751 
)فرزند(. 5- ملوک الماسیه ش.ش 8 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 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:20942 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1261  زاده  آقای مجید عرب   8/628
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4059/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان علی عرب زاده بشناسنامه 125 در تاریخ 92/9/15 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:

1- حمیدرضا عرب زاده ش.ش 43073 )فرزند( 2- مجید عرب زاده ش.ش 1261 )فرزند( 
3- محبوبه عرب زاده ش.ش 416 )فرزند( 4- زهره عرب زاده ش.ش 1589 )فرزند( 5- 
 معصومه عرب زاده ش.ش 5746 )فرزند( 6- نسرین عرب زاده ش.ش 12258 )فرزند(
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   29879 ش.ش  سرشبادرانی  معظم  مهری   -7
اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:20944 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/629 آقای کورش رمضان پور دارای شناسنامه شماره 20089 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 4057/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 91/6/4  داده که شادروان فاطمه فتاحی بشناسنامه 80 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- عبدالحسین 
رمضانپور ش.ش 84 )همسر( 2- نرگس رمضانپور ش.ش 2329 )فرزند( 3- نسرین 
رمضانپور ش.ش 735 )فرزند( 4- خشایار رمضانپور ش.ش 1134 )فرزند( 5- کورش 
رمضانپور ش.ش 20089 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید 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:20946 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/630 آقای اکبر رضائیان دارای شناسنامه شماره 941 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  4027/93ح10 
داده که شادروان حسن رضائیان خوراسگانی بشناسنامه 4265 در تاریخ 84/12/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- احمد رضائیان خوراسگانی ش.ش 4 )فرزند( 2- اصغر رضائیان خوراسگانی 
مهدی   -4 )فرزند(   8757 3- رسول رضائیان خوراسگانی ش.ش  )فرزند(   44 ش.ش 
ش.ش  خوراسگانی  رضائی  عصمت   -5 )فرزند(   664 ش.ش  خوراسگانی  رضائیان 
زهرا رضائیان   -7 )فرزند(   45 بتول رضائیان خوراسگانی ش.ش   -6 )فرزند(   6960
خوراسگانی ش.ش 665 )فرزند( 8- فاطمه رضائیان خوراسگانی ش.ش 5711 )همسر( 
9- محمدرضا رضائیان خوراسگانی ش.ش 7802 )فرزند( 10- اکبر رضائیان ش.ش 
941 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید 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:20948 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/631 خانم آسیه کتیرائی دارای شناسنامه شماره 574 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4044/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصرا... کتیرائی بشناسنامه 35320 در تاریخ 93/5/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- غالمرضا 
کتیرائی ش.ش 559 )فرزند( 2- مهدی کتیرائی ش.ش 559 )فرزند( 3- فاطمه کتیرائی 
ش.ش 501 )فرزند( 4- توران کتیرائی ش.ش 1091 )فرزند( 5- طوبی کتیرائی ش.ش 
42346 )فرزند( 6- مینا کتیرائی ش.ش 1819 )فرزند( 7- افسانه کتیرائی ش.ش 49320 
)فرزند( 8- فخری کتیرائی ش.ش 1542 )فرزند( 9- بدری کتیرائی ش.ش 1881 )فرزند( 
10- آسیه کتیرائی ش.ش 574 )فرزند( 11- نرگس کتیرائی ش.ش 821 )فرزند( 12- 
فاطمه فالحتی ش.ش 402 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید 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:20949 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1657 شماره  شناسنامه  دارای  دهاقانی  حجازی  مهدی  سید  آقای   8/632
دادخواست به کالسۀ 4049/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا حجازی دهاقانی بشناسنامه 60 در تاریخ 
93/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل:1- سید جواد حجازی دهاقانی ش.ش 113 )فرزند( 2- سیدمهدی حجازی 
دهاقانی ش.ش 1657 )فرزند( 3- زینب السادات حجازی دهاقانی ش.ش 5120036757 
)مادر(  10 ش.ش  جاننثاری  منور   -5 )همسر(  دهاقانی  عسگری  طاهره   -4  )فرزند( 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )پدر(.   21 ش.ش  دهاقانی  حجازی  سیدمحمد   -6
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:20952  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/633 خانم فرحناز نوشادی هفشجانی با وکالت سعید وظیفه دارای شناسنامه شماره 
این دادگاه درخواست  از  1160063133 به شرح دادخواست به کالسۀ 4053/93ح10 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریبا محمدی بشناسنامه 
آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/10/7 تاریخ  در   872
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- فریدون نوشادی هفشجانی ش.ش 100 )همسر( 
هفشجانی  نوشادی  فرحناز   -3 )مادر(   38149 ش.ش  کوش  کلیم  بهرام  پروین   -2
 5410141075 ش.ش  هفشجانی  نوشادی  محمد   -4 )فرزند(   1160063133 ش.ش 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید 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:20953 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/634 آقای محمدرضا سخنوری دستجردی دارای شناسنامه شماره 16583 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4055/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
در   31 بشناسنامه  عنایت دستجردی  منور  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   88/6/12 تاریخ 
)همسر(   9529 ش.ش  دستجردی  سخنوری  حسن  ذیل:1-  افراد  به  است   منحصر 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   16583 ش.ش  دستجردی  سخنوری  محمدرضا   -2
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:20955 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/635 آقای محمدرضا سخنوری دستجردی دارای شناسنامه شماره 16583 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4056/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  دستجردی  سخنوری  حسن  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
9529 در تاریخ 92/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمدرضا سخنوری دستجردی ش.ش 16583 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید 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:50957 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ  

 9309980352600116 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100352603769  شماره   8/636
شماره بایگانی شعبه: 930134 خواهان نفیسه قیاسیان دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  خوشکام  مهران 
خانواده شهرستان  دادگاه   26 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352600116 کالسه  به  و  ارجاع   451 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان   استان 
ثبت گردیده که وقت احتیاطی آن 93/9/10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
حضور  کارشناس  نظریه  مالحظه  جهت  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و   مراجعه 
)خانواده(  حقوقی  عمومی  دادگاه   26 شعبه  مدیردفتر  داروند  گله  یابد.م الف:22886 

شهرستان اصفهان 
اعالم مفقودی 

برگ سبز خودرو ولوو اف12 مدل 1377 به شماره موتور 245386 و شماره شاسی 
822498 و شماره پالک ایران43-161ع25 متعلق به اینجانب خانم بهجت دادخواه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

6
مرد سرعت ايران در دشت هاي پوكت

رضا قاسمي مرد سرعت ايران اين روزها در مناطق ديدني پوکت تايلند براي موفقيت در 
المپيک ساحلي آسيايي به کسب آرامش مش��غول است.ورزشکاران ايران اين روزها در 

المپيک ساحلي آسيايي در پوکت تايلند به رقابت با حريفان مشغول هستند.

No. 1450  | nov  19  ,2014  |  8 Pages 

رئيس هي��ات مديره باش��گاه پرس��پوليس گفت: 
بازيکنان خارجی مد نظر ما در باش��گاه های خوب 
خارجی در حال بازی هستند و در زمان مناسب برای 
جذب آنها اقدام خواهيم کرد.حميدرضا سياسی ، به 
سؤاالت مختلف تسنيم درباره باشگاه پرسپوليس در 

آستانه ديدار روز 2 آذر با استقالل پاسخ داد.
گفته می ش�ود پاداش ویژه ای برای بازیکنان 

تیمتان در نظر گرفته اید.
ما به دنبال اين هستيم که دغدغه های مالی بازيکنان 
و مشکالتی که آنها در قراردادشان با مديريت قبلی 
وجود داشت را برطرف کنيم. برای پيروزی های تيم 

پاداش در نظر خواهيم گرفت.
پاداش شکست استقالل چقدر خواهد بود؟

ما به خاطر برد تيممان پاداش می دهيم، نه شکست 
استقالل. ما اصال به شکست در دربی فکر نمی کنيم 
و اطمينان داريم در اين مسابقه به پيروزی می رسيم.
گفته می ش�ود ش�ما فق�ط همین ب�ازی را به 
درخش�ان مهلت داده اید-آیا به درب خروج 

نزدیک شده است؟
نه اين  طور نيس��ت. س��رمربی تيم م��ورد حمايت 
من اس��ت و عملکردش تا اينجای کار و با توجه به 

داشته های تيم مورد رضايت ما بوده است.
صحبت از جدایی چند بازیکن پرسپولیس در 

نیم فصل به گوش می رسد؟
تمرکز ما در حال حاضر روی دربی است و به آرامش 
بيش از هر چيز ديگری نياز داري��م. در نيم فصل با 

توجه ب��ه نيازهای تيم اقدام ب��ه جذب بازيکن 
خواهيم کرد و تعدادی هم ب��ا نظر کادرفنی از 

جمع ما جدا خواهند شد.
به هر بازیکنی که قصد جدایی داشته باشد 

رضایت نامه خواهید داد؟
قبل از هر چيز منافع باش��گاه را در نظر می گيريم و 

هيچ بازيکنی را هم به زور نگه نخواهيم داشت.
سوش�ا مکانی اخیرا مدعی ش�ده بود در نیم 
فصل از بین او و نیلسون یکی باید جدا شود. به 

او یا نیلسون رضایت نامه خواهید داد؟
تمام باشگاه های بزرگ دنيا دو دروازه بان بزرگ در 
ليست تيمش��ان دارند و ما هم چون قرار است در 3 
جبهه بجنگيم قطعا بايد دروازه بان های خود را حفظ 
کنيم. بازيکن��ی را هم به زور نگه نخواهيم داش��ت 
و هر بازيکنی قصد جدايی داش��ته باش��د رسما به 
باشگاه اعالم کند و ما با در نظر گرفتن منافع باشگاه 

تصميم گيری خواهيم کرد.
ظاه�را ب�ا دو بازیک�ن برزیل�ی ب�ه تواف�ق 

رسیده اید؟
دو بازيکن برزيلی بس��يار برجس��ته ب��ه کادرفنی 
معرفی شده اند و پس از تماشای فيلم بازی های آنها 
رضايت خود را برای جذب اين نفرات اعالم کردند. 
گزينه های خارجی زيادی روی ميز ما هس��تند که 

پس از بررسی 3 نفر را جذب خواهيم کرد.
بازیکن خارجی هم از تیم ت�ان کنار خواهید 

گذاشت؟
نه ما دو بازيکن خارجی داريم و 3 نفر ديگر را هم به 
خدمت می گيريم. در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
می توانيم از 6 بازيکن خارجی که يکی از آنها بايد غير 

آسيايی باشد استفاده کنيم.
دنبال بازیکن خارجی آزاد هستید؟

نفراتی که دنبال آنها هستيم بسيار برجسته هستند 
و در حال حاضر هم در باش��گاه های خوب خارجی 
بازی می کنن��د. در اين زمينه ب��ا تدابير الزم عمل 

خواهيم کرد و بازيکنانی جذب می کنيم که به کار 
ما بيايند.

برای جذب بازیکن داخلی چه برنامه ای دارید؟
در اين زمين��ه کادر فنی بايد پاس��خگو باش��د. در 
حقيقت آنها بايد تصميم بگيرن��د چه بازيکنانی به 
کارش��ان می آيند. تا االن کادرفن��ی از ما خواهان 
جذب مهدی جعفرپور و رضاخالقی فر شده اند و ما 
هم با اين دو بازيکن به توافق رسيديم. البته خالقی فر 
 در نيم فص��ل دوم در خدمت پرس��پوليس خواهد

 بود.
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعالم کرده 
دو باشگاه استقالل و پرس�پولیس باید بابت 
ساختمان های خود که مالکیت آن در اختیار 
فدراس�یون فوتبال اس�ت به این فدراسیون 

اجاره پرداخت کنند. نظر شما چیست؟
م��ن وارد اي��ن ماج��را نمی ش��وم و اگ��ر س��ؤالی 
 در اي��ن ارتب��اط داري��د از سرپرس��ت باش��گاه

 بپرسيد.

۳ بازیکن برجسته خارجی درراه پرسپولیس

درخشان  به درب خروج نزدیک شد؟
سیاسی: استقالل را شکست می دهیم
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فدراس��يون فوتبال بوس��نی و هرزگوين هم��کاری اش با 
سرمربی ۵۹ ساله خود را قطع کرد.

در پی نتايج ضعيف تيم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوين در 
مرحله انتخابی يورو 2016، س��افت سوس��يچ که هدايت 
اين تيم در جام جهانی 2014 برزيل را هم برعهده داشت، 

اخراج شد.
فدراس��يون فوتبال بوسنی و هرزگوين با انتش��ار بيانيه ای 
 در س��ايت رس��می خود اع��الم ک��رد: وضعي��ت موجود 
نگران کننده اس��ت چون اهدافی که برای مرحله انتخابی 
يورو 2016 ترس��يم کرده بوديم، محقق نش��د. نتايج تيم 
در اين دور از مس��ابقات زير س��ؤال رفته است برای همين 

اعضای کميته اجرايی فدراسيون فوتبال بوسنی و هرزگوين 
 به اتف��اق رأی به اخراج س��افت سوس��يچ و دس��تيارانش

 دادند.سافت سوس��يچ که اولين مربی است که بوسنی را 
به جام جهانی 2014 رس��انده پس از شکس��ت 3 بر صفر 
تيمش مقابل رژيم صهيونيس��تی در مرحله انتخابی يورو 
 2016 از عالقه اش برای ماندن روی نيمکت اين تيم گفته

 بود.بوسنی و هرزگوين در حال حاضر با دو امتياز در مکان 
پنجم جدول رده بن��دی گروه B ي��ورو 2016 اس��ت و با 

صدرنشين اين گروه هفت امتياز اختالف دارد.
روماریو: نیمار رکوردم را می ش�کند اما رکورد 

روماریو   را  نه

مهاجم پيشين سلسائو با تمجيد از مهاجم 22 ساله برزيل 
عنوان کرد روماريو دست نيافتنی است.

روماريو که با سلس��ائو در جام جهان��ی 1۹۹4 به قهرمانی 
رسيد با تمجيد از کاپيتان 22 ساله تيم ملی فوتبال برزيل 
به مجله »Revista Trip« گفت: نيمار تمامی آن چيزی 

که برای بهتر شدن از مسی نياز است را دارد.
 مس��ی به طور حت��م بخش��ی از تاريخ فوتبال اس��ت ولی 
نيم��ار می تواند حت��ی تأثير به مرات��ب بيش��تری از او بر 
فوتبال جهان بگذارد. ش��ايد مسی ديگر ش��انس حضور و 
قهرمانی در جام جهانی را نداش��ته باشد ولی نيمار فرصت 
 درخش��ش در س��ه يا چهار دوره ديگر از اين مس��ابقات را 

دارد.
نيمار يکی از بازيکنان کليدی تيم ملی برزيل در رس��يدن 
به جمع چهار تيم برت��ر جام جهان��ی  2014 بود هرچند 
به دليل مصدومي��ت از ناحيه س��تون فق��رات در مرحله 
يک چهارم نهايی ش��انس بازی مقابل آلمان و متعاقب آن 

ديدار رده بندی برابر هلند را از دست داد. 
در مقابل مسی در جام بيستم درخشش خوبی داشت و با 
آرژانتين نايب قهرمان جهان ش��د و عنوان بهترين بازيکن 

اين تورنمنت را به خود اختصاص داد.
روماري��و ک��ه در دوران حرف��ه ای خ��ود ۵۵ گل زده برای 
برزيل به ثمر رساند با اشاره به 42 گل زده نيمار به شوخی 
گفت: به لحاظ گل زده نيمار از من ه��م فراتر خواهد رفت 
ولی روماريو دست نيافتنی اس��ت. نيمار تنها به تعداد گل 
بيشتری خواهد رسيد. ش��ايد نيمار تعداد گل هايش را به 
 1000 برساند ولی هيچگاه کس��ی مانند روماريو نخواهد

 شد!
گالیانی: می خواس�تیم توتی را جذب کنیم اما 

فهمیدیم غیرممکن است

نايب رئيس باش��گاه ميالن ف��اش کرد که روس��ونری در 
مقطعی قصد جذب کاپيتان کهنه کار جالوروسی را داشته 

است.
آدريانو گاليانی اعت��راف کرد که فرانچس��کو توتی يکی از 
بازيکنانی بود که ميالن زمانی برای خريد او دس��ت به کار 

شد اما دور کردن او از رم حتی در اوايل دوران بازيگری  اش 
هم برای روس��ونری يک مأموريت غيرممکن بوده چرا که 
سران جالوروسی تحت هيچ ش��رايطی حاضر به فروش او 

نمی شدند.
توتی 38 ساله در 22 سال دوران بازيگری اش تنها برای رم 

توپ زده و در اين مدت پنج جام برده است. 
گاليانی فاش کرد ميالن زمانی که توتی در تيم جوانان رم 
حضور داشته به استعداد وی پی برده و تالش خود را برای 

انتقال او از استاديوم المپيکو انجام داده است.
وی اظهار داشت: س��عی کرديم توتی را زمانی که يک پسر 
بچه بود جذب کنيم و خودش هم اين را می داند اما موفق 
نبوديم. خيلی طول نکش��يد که فهميديم غيرممکن است 

توتی رم را ترک کند.
مارتین�و: افت دی ماری�ا در منچس�تریونایتد 

طبیعی است

سرمربی تيم ملی آرژانتين افت سطح بازی بال تيمش در 
ترکيب ش��ياطين س��رخ پس از انتق��ال وی از مادريد به 

منچستر را طبيعی دانست.
آنخل دی ماريای 26 س��اله که تابستان س��ال جاری رئال 
مادريد را ب��ه مقصد منچس��تر يونايتد ترک کرد، ش��روع 
فوق العاده  ای در اولدترافورد داش��ت هر چند او نتوانس��ت 
سطحی که در آن قرار داش��ت را حفظ کند و در بازی های 
اخير ش��ياطين س��رخ دچار افت ش��ده که به نظر خراردو 
مارتينو طبيعی است.به نظر سرمربی آلبی سلسته بازی های 
اخير دی ماريا بسيار شتابزده مورد انتقاد واقع شده اند و دليل 
آن هم مقايس��ه هايی اس��ت که ميان اين بازی ها با شروع 
خوب دی ماريا در بدو ورودش به جمع قرمزپوش��ان شهر 

منچستريونايتد صورت می گيرد.
سرمربی فصل گذشته بارس��لونا افزود: به نظر من سطحی 
که دی ماريا اکنون در آن قرار دارد بيشتر به فرم بازيکنان 
تازه  واردی که به يک تيم جديد ملحق می ش��وند شباهت 
 دارد تا فرمی که در بدو پيوس��تن اش به منچس��تريونايتد 

داشت.

مجموعه خبرهايی از فوتبال جهان
اجرای حکم بازي بدون 

تماشاگر سپاهان
زودتر از تراکتور و ملوان 

رئي��س کميته انضباط��ی در رابط��ه با اج��رای رأی 
محرومي��ت تماش��اگران در يک ب��ازی خانگی برای 
 س��ه باش��گاه س��پاهان اصفهان، ملوان بندر انزلی و

 تراکتور سازی تبريز گفت: رأی محروميت سه باشگاه 
فوق را بدون حضور تماشاگران صادر کرديم که مسلماً 
اين آرا به محض ابالغ قابل اجرا است و به همين دليل 
بود که باش��گاه س��پاهان در اصفهان با پذيرش رأی، 
يک مسابقه را بدون حضور تماشاگر برگزار کرد اما دو 
باشگاه تراکتورسازی تبريز و ملوان بندر انزلی به رای 
اعتراض کردند. اسماعيل حسن زاده گفت: نظر کميته 
انضباطی اين بود که اين اعتراضات و ارس��ال پرونده 
به کميته اس��تيناف جلوی حک��م را نمی گيرد و بايد 
مسابقات دو تيم به عنوان ميزبان بدون حضور تماشاگر 
باشد. اما با توجه به اينکه اين امر با موضوع حق پخش 
تلويزيونی مجدد پس از چند هفته ممنوعيت حضور 
دوربين ها در زمين و همچنين ب��ا توجه به اختياراتی 
که رئيس فدراسيون و روسای هيات های استان ها به 
عنوان تجديد نظر خواهی ويژه در ماده ۵1 آيين نامه 
انضابطی دارند، دو باش��گاه مل��وان و تراکتور اعتراض 
کردند و با دس��تور ويژه رياست فدراس��يون، پرونده 
تراکتورسازی به اس��تيناف رفت و اين کميته با تاکيد 
بر رای کميته انضباط��ی و مفاد م��اده 44 آيين نامه 
انضباطی، اعتراض تراکتورسازی را رد کرده و مجددا 
تصريح کرد که اعت��راض از اجرای حک��م جلوگيری 
نمی کند. حسن زاده در اين رابطه ادامه داد: نتيجه بر 
اين شد که بازی تراکتور سازی تبريز و استقالل تهران 
که در اين فاصله برگزار می ش��د با حضور تماشاگران 
باشد اما بدون ش��ک بازی بعدی اين تيم آذری بدون 
حضور تماش��اگر خواهد بود. ضمن اينکه بازی بعدی 
خانگی ملوان بندر انزلی هم بدون حضور تماش��اگر 
اس��ت چرا که آنها درخواس��ت تجديد نظر خواهی 
خود را که ناقص بود تکميل نک��رده و پيگير پرونده 
نشدند. البته بديهی اس��ت که گاهی اوقات اعتراض 
افراد می تواند با رای کميته اس��تيناف موجب تقليل 
محرومي��ت و کاهش مجازات ش��ود و حت��ی اگر با 
اجرای حکم قبل از اعتراض خسارتی به شخصی وارد 
 شود باز هم کميته اس��تيناف می تواند رأی را صادر

کند. 

آگهی مناقصه)نوبت دوم(

امور قرار دادها -شركت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعمیرات شبکه های آبیاری مهیار و نکو آبادرا از 
طریق مناقصه عمومی با شرایط و مش�خصات زیر به پیمانکار واجد  صالحیت واگذار نماید . 
لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد .

مبلغ پایه : ح�دود 5۳41614420 )پنج میلیاردو س�یصدو چهل و یک میلیون وشش�صدو 
چهارده هزار و چهار صد و بیست ریال ( براساس فهرست بهای پایه آبیاری و زهکشی سال 

1۳9۳
ش�رایط متقاضی: 1-داش�تن گواهینامه صالحیت پیمانکاری اش�خاص حقیقی یا حقوقی 
 در رش�ته آب 2- قاب�ل مش�اهده بودن مش�خصات رتب�ه بن�دی در پایگاه اطالع رس�انی
 sajar.mporg0ir ۳- داش�تن ظرفی�ت آزادکاری ب�ه ان�دازه مبل�غ ب�رآورد ف�وق. الزم 
 به یادآوری اس�ت مبل�غ ظرفی�ت کاری بر اس�اس تاریخ اخ�ذ گواهینام�ه صالحیت ثابت

 می باشد. 
محل اجراء : استان اصفهان - شهرس�تان های  اصفهان- مبارکه ، نجف آباد خمینی شهر و 

فالورجان
مدت اجراء :  6 ماه 

هزینه تهیه اسناد مناقصه ، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ، مدت اعتبارپیشنهادها و 
مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند نسبت 
به اعالم آمادگی کتبی ، ثبت نام در سایت این شرکت ) WWW.ESRW.IRو ارائه مدارک 
مثبته شرکت اقدام نمایدپس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
نشانی مناقصه گزار : اصفهان - پل خواجو- بلوار آئینه خانه - جنب هالل احمر- شرکت آب 

منطقه ای اصفهان - دفتر قرار دادها- کد پستی 7647۳-81646صندوق پستی ۳91 
تلفن تماس : 5-۳6615۳60 داخلی 121و122 فاکس : ۳661107۳ 

م الف: 22579

 ششمین دوره مسابقات
 کونگ فو در نطنز

تماشای رایگان دیدار ذوب آهن 
و پدیده مشهد

دور برگشت لیگ بیس بال کشور

به مناس��بت هفت��ه بس��يج و گراميداش��ت 
شهدای ورزشکار، ورود تماشاگران به ورزشگاه 
فوالدش��هر در ديدار تيم فوتب��ال ذوب آهن با 
پديده مشهد رايگان اعالم شد. کانون هواداران 
باشگاه ذو ب آهن اصفهان در اطالعيه ای اعالم 
کرد:  »به مناسبت هفته بسيج و احترام به مقام 
شامخ شهدای ورزشکار، باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به تعداد 
هواداران بليط های مسابقه ذوب آهن و پديده خراسان را خريداری نموده 
است و خانواده معظم شهدا و ايثارگران، تماشاگران و مردم شريف استان 

اصفهان می توانند به صورت رايگان از اين بازی ديدن نمايند.«
تيم های ذوب آهن اصفهان و پديده مش��هد از س��اعت 1۵ روز شنبه اول 
آذرماه و در چارچوب هفته پايانی نيم فصل نخست ليگ برتر در ورزشگاه 

فوالدشهر به مصاف هم می روند.

مسئول اجرايی کونگ فو توآ سنتی ايران گفت: 
شش��مين دوره مس��ابقات قهرمانی کشوری 
کونگ فو توآ سنتی در رده بزرگساالن مردان 
در روزه��ای 2۹ و 30 آبان ماه جاری در نطنز 
برگزار می شود.مصطفی دهقانيان اظهار کرد: 
شش��مين دوره مس��ابقات قهرمانی کشوری 
کونگ فو توآ سنتی با همکاری فدراسيون کونگ فو و هنرهای رزمی در 
روزهای پنجش��نبه و جمعه هفته جاری در مجموعه ورزشی کارگران 
نطنز برگزار می شود.وی افزود: هدف از برگزاری اين دوره از مسابقات 
ارزيابی شرکت کنندگان و کسب تجربه و ارتقای سطح فنی رزمی کاران 

است.

در چار چوب مسابقات ليگ بيس بال کشور که دور 
برگش��ت آن در حال برگزاری است تنها نماينده 
اصفهان موفق شد تيم قدرتمند بوشهر را شکست 
دهد.سعيد باطنی سرمربی تيم پاور پايپ اصفهان 
دراين خصوص گفت: تيم بوش��هر در چند سال 
اخير بهترين تيم بيس بال کش��ور بوده اس��ت و 
حقيقتاً تيم قدری است اما به لطف خدا ما با تمرينات و تالش بسيار توانستيم 
اين تيم را در ليگ کشور شکست بدهيم. باطنی ادامه داد: پاورپايپ تيم بسيار 
خوبی است و امسال انتظار زيادی از ما می رفت اما متاسفانه چند ماه به شروع 
ليگ آقايان برزگر، گردان، باقری نيا، س��اکت و گودری ه��ر کدام به داليل 
مختلف از تيم اصفهان جدا شدند و شرايط برای تيم سخت شد. وی افزود: با 
توکل ب��ه خدا و اعتماد ب��ه ديگر اعضا تيم در مس��ابقات ش��رکت کرديم و 

خوشبختانه نتايج راضی کننده ای نيز به دست آمد.

مرام نامه پهلوانی در اصفهان رونمایی می شود
رييس سازمان بسيج ورزشکاران استان اصفهان گفت: در صورتی که آماده سازی های 
مرام نامه پهلوانی به پايان برسد، اين مرام نامه به مناسبت گراميداشت هفته بسيج در 
نمايش��گاه حس��ينه امام صادق)ع( اصفهان رونمايی می شود.سرهنگ مهدی اسدی 
گفت: تالش برای رونمايی از کليات مرامنامه پهلوانی ورزش نيز از ديگر اقدامات بسيج 
ورزشکاران بوده که آماده سازی آن تا اين س��اعت حدود 3۵0 نفر ساعت وقت گرفته 
 و همه مديران و مس��ئوالن برای تدوين اين مرامنامه ش��رکت کرده ان��د بنابراين اگر

 آماده سازی های آن به پايان برسد، اين مرامنامه نيز در نمايشگاه حسينه امام صادق)ع( 
رونمايی می شود.وی با اشاره به سخنان رئيس بسيج سازمان ورزشکاران کشور درباره 
جذب 200 هزار بسيجی ورزشکار در کل کش��ور خاطرنشان کرد: يک دهم از کل اين 

افراد س��هم اس��تان اصفهان بوده و اگر بتوانيم هنر خود در جذب ورزشکاران به بسيج 
را به نمايش گذاريم، به طور قطع، اين آمار افزايش چش��مگيری دارد.رئيس س��ازمان 
بسيج ورزشکاران استان اصفهان با بيان اينکه در بحث ورزش به فعاليت فرهنگی کمتر 
رسيدگی ش��ده، افزود: در بحث ورزش بايد کارهای زير ساختی بيشتری انجام شده و 
تقويت کانون بسيج ورزشکاران از مهمترين اقداماتی است که بايد در اولويت برنامه ها قرار 
گيرد.وی تعامل با هيات ها و باشگاه های ورزشی را از جمله اقدامات تاثيرگذار در جذب 
ورزشکاران به بسيج دانست و تصريح کرد: 26 کانون بسيج ورزشکار در سراسر استان 
وجود دارد که از اين تعداد 4 کانون در شهراصفهان قرار دارد و 2 کانون در شهرستان های 

استان بوده و تقويت اين کانون ها در پيشبرد اهداف ما بسيار تاثيرگذار است.
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   8/498

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از مالک رسمی علی زارعین ریزی.
ریزی  مرادی  امیراله   93/07/26 مورخ   139360302015005655 شماره  رای   -20
اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/40  مرحوم امیر 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21- رای شماره 139360302015005656 مورخ 93/07/26 خدیجه عبداله زاده ریزی 

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

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

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

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

25- رای شماره 139360302015005663 مورخ 93/07/26  زهرا جعفری ریزی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
26 - رای شماره 139360302015005665 مورخ 93/07/26  محمد حیدری باباشیخعلی 

فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271/31 مترمربع مفروزی از 
پالک 104/1 -اصلی واقع در بابا شیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39- رای شماره 139360302015005704 مورخ 93/07/28  لیال پرنیان خوی فرزند 
پالک  از  مفروزی  125/31مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ابراهیم 
104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

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

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
41- رای شماره 139360302015005726 مورخ 93/07/30  مصطفی سبکتکین ریزی 

فرزند یاری جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 312/79 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

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

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

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015005733 مورخ 93/07/30  قربانعلی طغیانی ریزی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/88 مترمربع مفروزی از 

پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 
از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

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

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

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

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  بی  بی   93/07/30 مورخ   139360302015005745 شماره  رای   -48
به مساحت 241/59  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  یک  به  نسبت  آقا رحم  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

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

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون هیات  نامه  آیین   3 ماده  آگهی موضوع   8/573
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند .
1-رای شماره 1393603020200000202 خانم مهناز صالح فرزند بهرام شناسنامه 

شماره 12 میمه به شماره ملی 6229874059 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
مالکیت  ازاء  در  باال  ازان کوی  در  واقع  از پالک 35/3925  متر مربع قسمتی   362/63

مشاعی خریداری شده 
عباسعلی  فرزند  کریمدوست  اعظم  خانم   1393603020200000208 شماره  2-رای 
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229862166 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 407/08 متر مربع قسمتی از پالک 35/398 واقع در ازان دشت سه راه وزوان 

خریداری از ورثه مالک رسمی حسین کریم دوست 
شناسنامه  عباس  فرزند  خلیلی  اکبر  آقای   1393603020200000228 شماره  3-رای 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  ملی 1280874902  به شماره  اصفهان  شماره 44931 
مساحت 238/63 متر مربع قسمتی از پالک 11/1475 واقع در وزوان خیابان طالقانی در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 

حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000259 شماره  4-رای 
باغ  درب  یک  در ششدانگ   6229847183 ملی  به شماره  میمه   25 شناسنامه شماره 
مزروعی به مساحت 1049/13 متر مربع قسمتی از پالک 30/282 واقع در زیاد آباد 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی امیر حسین گرامی 
آقا  حسن  فرزند  لطفی  فرازمند  آقای   1393603020200000260 شماره  5-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229853965 ملی  شماره  به  میمه   10 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 576/86 متر مربع پالک ثبتی 30/3368 واقع در زیاد آباد دشت 

ریگنه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی امیر حسین گرامی 
رضا  محمد  فرزند  سمائی  بهنام  آقای   1393603020200000261 شماره  6-رای 
شناسنامه شماره 3527 اصفهان  به شماره ملی 1290717559 در ششدانگ یک درب 
باغ مزروعی مشجر قسمتی از پالک 1/2908 به مساحت 1412/13 متر مربع واقع در 

میمه دشت درب دوزخی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حیدر هاشمی 
7-رای شماره 1393603020200000262 آقای وحید جباری فرزند قیصر شناسنامه 
شماره 153 میمه به شماره ملی 6229976791 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
329/69 متر مربع قسمتی از پالک 35/836 واقع در ازان خیابان سرآسیاب خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آمنه خاتون جباری 
فرزند علی شناسنامه  یزدانیان  آقای رضا  8-رای شماره 1393603020200000263 
2160 به شماره ملی 6229795817 در ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 26/2321 به 
مساحت 317/81 متر مربع واقع در ونداده خریداری از مالکین رسمی حسن میرزائیان 

و خاتون جان رحمانیان 
ملی  لردگان شماره   1398 فرزند سهراب شناسنامه شماره  فتاحی  زنان  ماه  9-خانم 
4669253662 در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 601/56 متر مربع پالک 
ثبتی 30/1793 واقع در زیاد آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسین گرامی 

حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000273 شماره  10-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229847183 ملی  شماره  به  میمه   25 شماره  شناسنامه 
مزروعی پالک ثبتی 30/1481 به مساحت 297/45 متر مربع واقع در زیاد آباد خریداری 

از مالک رسمی حسین گرامی 
حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000274 شماره  11-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229847183 ملی  شماره  به  میمه   25 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 345/52 متر مربع پالک ثبتی 30/1782 واقع در زیاد آباد خریداری 

از مالک رسمی حسین گرامی 
غالم  فرزند  منصوریان  ابوالقاسم  آقای   1393603020200000275 شماره  12-رای 
باب  به مشاره ملی 6229937158 در ششدانگ یک  رضا شناسنامه شماره 21 میمه 
خانه قسمتی از پالک 26/2417 به مساحت 852/04 متر مربع واقع در ونداده خریداری 

از مالک رسمی محمد منصوریان 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1393/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1393/09/19

 حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
آگهي فقدان سند مالكيت

که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  جمشید  فرزند  براهیمي  نادر  آقاي  اینکه  به  نظر 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت بشماره پالک 
225/2499 و بشماره چاپي 669523 که سند مذکور ذیل ثبت 436 درصفحه 106 دفتر 
المثني  مالکیت  نامبرده درخواست صدور سند  اینک  ثبت گردیده  بنام وي   2 3 بخش 
نوبت  مراتب یک  ثبت  قانون  نامه اصالحي  آئین  ماده 120  اجراي  در  که  است  نموده 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده و یا 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 واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد 

شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

7/565 شماره:103/93/2271/337-93/7/28 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
نام  به  که   9 واقع در جزن بخش  از شماره 129- اصلی  فرعی  به شماره پالک 611 
حدفاصل  رعایت  عدم  علت  به  که  می باشد  ثبت  جریان  در  جزنی  رشیدی  منیر  خانم 
در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/10/22 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
این آگهی در محل حضور بهم  امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/08/28 

م الف:133 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
اجرایيه 

8/615 شماره اجراییه: 9310420352000152 شماره پرونده: 9309980352000400 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930445 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9309970352000937 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090352002131
علیه مهدی مشمول فرزند قدمعلی به نشانی مجهول المکان )میدان قدس-خ مولوی – خ 
پوریای ولی – کوچه بهار-پ30( محکوم است به پرداخت 18 عدد سکه بهارآزادی و 
براساس شاخص  نقدی مهریه که  بابت وجوه  ریال  مبلغ 362/591/216  پرداخت  نیز 
فرزند  ملکی  پروانه  له  محکوم  حق  در  شده  محاسبه  مرکزی  بانک  طرف  از  اعالمی 
امامقلی به نشانی میدان قدس – خ مولوی – خ پوریای ولی – ک بهار –پ30 و پرداخت 
له  محکوم  همچنین  دولت.  در حق صندوق  اجرا  هزینه  بابت  ریال   19/629/560 مبلغ 
مکلف به پرداخت هزینه دادرسی حین اجرای حکم می باشد. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای  به  قادر  که  معلوم شود 
بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت  در 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائید.م الف:20959 جمالی مدیردفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/616 شماره قرار: 1303-93/7/30 کالسه: 968/93 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف خواهان: پری ناز هوائی نشانی: خ رباط سوم – خ 47 – خ 12 متری زمرد 
"– زمرد8- پ3 خواندگان: 1- مجید سعیدی نشانی: اصفهان – بهارستان – خ امین – 
باقری  ناصر   -2 همایونی  امالک  )سمت چپ(- جنب مشاور  ایثار  کوچه   – بهاران  خ 
انتقال سند رسمی خودرو شورا  به  الزام  باغین نشانی: مجهول المکان خواسته:  قالت 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان پری ناز هوائی 
به طرفیت خواندگان 1- مجید سعیدی 2- ناصر باقری قالت باغین به خواسته الزام به 
انتقال سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی ایران768/54ص25 به انضمام مطلق 
خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
در خصوص آخرین مالک خودرو،مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و 
همچنین خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 1- ماده 70، 2- نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف 
اول با استناد به ماده 4-84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:21044 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/617 شماره دادنامه: 9309970351301056 شماره پرونده: 9209980351300217 
با وکالت آقای حسن  بایگانی شعبه: 920246 خواهان: آقای محمد طرفه نژاد  شماره 
شوفاژ  ترمیک  فوقانی  طبقه   – فیض  خ   – فیض  فلکه   – اصفهان  نشانی  به  منتظری 

خواندگان: 1- آقای عباس باقری به نشانی اصفهان – خ سپاه – ک کازرونی – جنب 
سراجی صدف – ط دوم2- خانم فاطمه کمال 3- خانم فهیمه کریمی 4- خانم نفیسه کریمی 
 همگی به نشانی اصفهان – چهارباغ خواجو – موسسه فرهنگی ثامن االئمه علیه السالم
آقای مهدی  به نشانی مجهول المکان 6-  منتظری  آقای حسین  مالی 5-  امور  واحد   –
کریمی به نشانی اصفهان – چهارباغ خواجو – موسسه فرهنگی ثامن االئمه علیه السالم 
با  دادگاه  اجور معوقه گردشکار:  تخلیه 2- مطالبه  مالی خواسته ها: 1-  امور  واحد   –
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی محمد طرفه نژاد با وکالت حسن منتظری به 
طرفیت مهدی کریمی و نفیسه کریمی و فهیمه کریمی و زهرا کریمی و فاطمه کمال و 
عباس باقری به خواسته تخلیه و تحویل یک باب مغازه به پالک ثبتی 1183/11 بخش 
2 ثبت اصفهان به لحاظ انتقال به غیر به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با 
توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان ها و اینکه خواهان ملک متنازع 
فیه را به مورث خواندگان به نام اصغر کریمی اجاره داده است و پس از فوت مشارالیه 
ملک متنازع فیه را به عباس باقری اجاره داده اند و خواهان اظهار داشته خواندگان حق 
انتقال به غیر را نداشته اند و به صورت کتبی و یا شفاهی حق انتقال منافع ملک متنازع 
فیه به غیر را نداشته اند و با توجه به اظهارات خواندگان در صورت جلسات مربوط به 
پرونده کالسه 1376/89 شعبه چهارده حقوقی اصفهان و پرونده کالسه 434/89 شعبه 
چهارده حقوقی اصفهان و اینکه خواندگان عباس باقری و مهدی کریمی علی رغم ابالغ 
واقعی اخطاریه در دادگاه حاضر شده اند و خواندگان نفیسه و فهیمه و زهرا کریمی 
علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی که موثر در دعوی 
باشد ازخود به عمل نیاورده اند و فاطمه کمال نیز دفاعی که موثر در دعوی باشد از 
خود به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 
21-93 مورخ 92/4/10 که میزان سرقفلی مغازه موضوع دعوی را مبلغ سیصد میلیون 
ریال تعیین نموده است و نظریه مذکور مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است لذا 
دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 18و19 تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 
مصوب 1356/5/2 حکم به محکومیت خواندگان مهدی و نفیسه و فهیمه و زهرا همگی 
کریمی و فاطمه کمال و عباس باقری به تخلیه مغازه موضوع دعوی و تحویل آن به 
خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و اجرای حکم تخلیه و تحویل مغازه به خواهان منوط به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال از سوی خواهان به خواندگان مهدی و نفیسه و فهیمه و زهرا همگی 
کریمی و فاطمه کمال بابت نصف سرقفلی می باشد و در خصوص دعوی خواهان به 
طرفیت حسن منتظری به خواسته صدور حکم تخلیه و تحویل ملک با توجه به محتویات 
پرونده و اینکه خوانده در ملک متنازع فیه تصرفی ندارد و لذا دادگاه دعوی خواهان 
را متوجه خوانده ندانسته علیهذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خواندگان به خواسته مطالبه اجور معوقه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواندگان 
اند اجاره بها را پرداخت نموده اند و فیش های آن را به  با ارائه مدارکی اظهار داشته 
به  لذا دادگاه دعوی خواهان راغیر وارد تشخیص علیهذا دادگاه  ارائه کرده اند  دادگاه 
استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره در مورد فاطمه کمال و عباس باقری و مهدی کریمی حضوری 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
اصفهان می باشد و در مورد سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:21053 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

 22 شعبه   93/6/2 تاریخ   423 شماره  رای  موجب  به  131/93ش22  شماره:   8/618
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد ترابی 
باغ ملکی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون شانزده 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و صد و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه 
در حق خواهان مهدی  کارشناسی  هزینه  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  و  دادرسی 
صرامی به نشانی اصفهان – خ هشت بهشت غربی – کوچه 24- کوچه دیلمان – پ151 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:21061 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

 9209980350201223 پرونده:  شماره  اجراییه9310420350200277  شماره   8/619
شماره بایگانی شعبه: 921383 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
9310090350202702 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350200108 محکوم علیه 
پدرام آالیی صحنه فرزند منوچهر به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت 
مبلغ هفتاد و نه میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له علی رضا قدیری فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان – خ شیخ طوسی 
 – راست  سمت   – آخر  منزل   – بلند  میرزا  شهید  بست  بن   – نوب  کوچه   – شرقی 
درب سفیدرنگ 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنین 

نمائید.م الف:21064 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

8/620 شماره:526/93ش6ح  به موجب رای شماره 888 تاریخ 93/5/30 شعبه ششم 
احسان  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محمدی فرزند علیکرم به نشانی مجهول المکان  محکوم است به انتقال سند رسمی یک 
دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی بوشهر3545/15 و همچنین پرداخت 320/000 
ناصر  دادرسی در حق خواهان  مبلغ 170/000 ریال هزینه  ریال هزینه نشر آگهی و 
پ2- جنب کتابخانه.   – کوچه غدیر نهم   – بیابانی فرزند اکبر به نشانی قهجاورستان 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
نماید.م الف:21069 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/621 شماره دادنامه: 9309970370600241 شماره پرونده: 9109980351401562 
مدیریت  به  عسکریه  اعتباری  مالی  تجدیدنظرخوانده:   930180 شعبه:  بایگانی  شماره 
سید امین جوادی با وکالت آقای حجت ا... خدارحمی به نشانی اصفهان – خیابان توحید 
تجدیدنظرخواندگان:  واحد3   – اول  طبقه   – ملت  بانک  ساختمان   – توحید  –چهارراه 
1- آقای ایمان علیزاده معین 2- آقای مجید کرمی سجاق هر دو به نشانی مجهول المکان 
3- آقای محسن پرویزیان 4- خانم اشرف السادات موسوی اصفهانی همگی به نشانی 
اصفهان – خ جابرانصاری – خ عارف – ک گلریز- پ222، 5- آقای سید مهدی موسوی 
به نشانی اصفهان – خ کاخ سعادت آباد – ک ش دادخواه – پ12 تجدیدنظرخواسته: 
 14 شعبه  از  صادره   92/10/5-921357 شماره  دادنامه  به  نسبت  تجدیدنظرخواهی 
دادگاه حقوقی اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
از  وکالت  به  خدارحمی  ا...  حجت  آقای  تجدیدنظرخواهی  دادگاه:  رای  می نماید.  رای 
موسسه مالی و اعتباری عسکریه نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 92/10/5-921357 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در قسمت تعیین خسارات تاخیر تادیه براساس 
شاخص بانکی که این قسمت از دادنامه و نیز محکومیت به پرداخت حق الوکاله در تایپ 
درج نشده و بدینوسیله اصالح می گردد می باشد با توجه به اینکه در خصوص خسارات 
تاخیر تادیه به موجب قرارداد مورخ 89/9/7 بین طرفین توافق شده لذا به استناد ماده 
358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض و حکم به محکومیت تضامنی 
صادر  فیمابین  قرارداد  طبق  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  خواندگان  تجدیدنظر 
می نماید. این رای قطعی است.م الف:21075 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 



طب سنتی 

دمنوش هایی برای روزهای آلوده 

نان سنگک ضد آلودگی هوا

دریچه

 در حاشیه افزایش
  بی سابقه قیمت
 گوجه فرنگی

یک متخصص طب س��نتی خوراکی های مفید در 
روزهای آلودگی هوا را اعالم ک��رد و گفت: مصرف 
برخ��ی دمنوش ها باع��ث دفع آلودگی ه��وا و رفع 

مشکالت تنفسی می شوند.
علی حس��ینی گف��ت: در مواقع��ی که ه��وا آلوده 
اس��ت می توان برای دف��ع آثار س��وء آن برخی از 
دمنوش های طب سنتی را مصرف کرد مثاًل دمنوش 
آویشن از بروز مش��کالت تنفسی و آسم جلوگیری 

می کند.
وی ادامه داد: می توان مقداری برگ آویشن و لیمو 
عمانی را در آب جوش��انید و با کمی عس��ل و نبات 

مصرف کرد.
حس��ینی افزود: همچنین نوش��یدن دمنوش گل 
گاوزبان و س��نبل الطیب نیز توصیه می ش��ود.این 
دمنوش آرامبخش اس��ت و از بروز گرفتگی عروق 

قلب در هوای آلوده پیشگیری می کند.
این متخصص طب س��نتی گفت: در ه��وای آلوده 
مصرف می��وه هایی مانن��د لیموش��یرین، نارنگی، 
پرتقال، انار، انبه، س��یب، طالب��ی و کیوی توصیه 

می شود.
وی تصریح کرد: س��بزی های تازه مانند اس��فناج، 
کلم، کاهو، کرفس، گوجه فرنگی، سیر، پیاز، شوید 
و جعفری در ایام آلودگی هوا بهتر اس��ت در برنامه 

غذایی قرار گیرد.
حسینی مصرف لبنیات را در روزهایی که هوا آلوده 
اس��ت توصیه کرد و گفت: نان های سبوس دار مثل 
نان سنگک و نان جو، پس��ته، بادام، فندق و گردو و 
تخم مرغ، زیتون و جگر جذب مواد سمی در بدن را 

تا حدود زیادی کاهش می دهند.
این متخصص طب س��نتی گفت: نوشیدن آب در 
طول روز باعث تقویت کلیه ها و دفع سموم از بدن 
می ش��ود و می توان در طول روز یک فنجان عرق 
کاسنی و شاتره مصرف کرد که در ایام آلوده توصیه 

می شوند.

کشف مقبره احتمالی 
اسکندر مقدونی

باستانشناسان از کش��ف مقبره ای خبر می دهند 
که به احتمال زیاد به اسکندر مقدونی تعلق دارد.

 در روزهای اخیر در این مقبره که به دوره اسکندر 
مقدونی تعلق داش��ته، بقایای اسکلت یک انسان و 
یک  تابوت چوبی کشف شده که می تواند متعلق به 

اسکندر و یا یکی از اعضای خانواده وی باشد.
ای��ن مقب��ره ک��ه در محوط��ه تاریخ��ی مش��هور 
آمفیپولیس در شمال یونان و در 65 کیلومتری شهر 
تس��الونیکی واقع ش��ده، بزرگترین مقبره تاریخی 
کشف شده در یونان اس��ت که طی سال ها تمامی 
 آثار تاریخی ارزش��مند داخل آن به س��رقت رفته

 اس��ت. در ورودی این مقب��ره در آمفیپولیس که 
در دوره اس��کندر یک ش��هر مهم بوده و قدمت آن 
حدود 2400 سال برآورد ش��ده، دو مجسمه شیر 
 کش��ف ش��دند که هرکدام بیش از ی��ک تن وزن

دارند. در گذش��ته نیز ی��ک موزائیک ک��ه تصویر 
پرس��فونه، دختر زئوس، از خدای��ان یونانی بر آن 
نقش بسته در این مقبره کشف شد.بر اساس متون 
تاریخی اسکندر در سال 323 پیش از میالد در سن 
32 سالگی در بابل درگذشت. پس از مرگ اسکندر 
جسد وی وقتی که تشییع کنندگان در حال انتقال 
جسد اس��کندر به مقدونیه بودند، بطلمیوس آن را 
دزدید و به ممفیس در مصر فعلی برد و در آنجا دفن 
کرد، به روایتی دیگر نیز جانشین بطلمیوس تابوت  را 
به اسکندریه منتقل کرد و در مقبره ای زیبا قرار داد.

ثروتمندترین پادشاه دنیا 
کیست و چقدر ثروت دارد؟

نش��ریه فوربس طی ی��ک ارزیاب��ی ثروتمندترین 
 پادش��اه دنیا و می��زان ثروت��ش را معرف��ی کرده

 است.
 به نقل از ایتارتاس، بهومیبول آدولیادج، پادش��اه 
تایلند ثروتمندترین رهبر جهان محسوب می شود.

بن��ا ب��ه ارزیابی فورب��س، پادش��اه تایلن��د ثروتی 
مع��ادل 30 میلی��ارد دالر در اختی��ار دارد 
 و از این نظ��ر از تمام رهب��ران جه��ان ثروتمندتر

 است.
نام این ش��خصیت به عن��وان ثروتمندترین رهبر 
سیاس��ی جهان در کتاب رکورده��ای گینس ثبت 

شده است.

موهاي آسیب دیده اي که دچار موخوره شده اند 
و به دنب��ال آس��یب شدیدترش��ان، ری��زش مو 
ایجاد مي  ش��ود ، وجه مش��ترکي دارن��د. اگر زیر 
میکروس��کوپ به یک��ي از این موها ن��گاه کنید، 
مي بینید که جدار آن خلل و فرج زیادي دارد و در 
سلول هاي سطحي که باید حالتي شبیه آجرهاي 
روي شیرواني داش��ته باش��ند، نامنظمي شدید 
به وجود آمده اس��ت و در برخي از قسمت ها دچار 

شکستگي شده اند.
 علت ای��ن آس��یب دیدگي موها، این اس��ت که 
بیش��تر ما موهاي خود را با همان شکل و حالتي 
که هستند، نمي پذیریم و س��عي مي کنیم شکل 
و حالتش��ان را تغییر دهیم. فر زدن موهاي صاف 
یا صاف ک��ردن موهاي فر از اقدام هایي اس��ت که 
باعث شکستن پیوندهاي گوگردي موها مي شود 
و در نتیجه موها قدرت خود را از دست مي دهند 
و به راحتي مي ش��کنند. بازگش��ت ق��درت موها 
ممکن نیست و آسیب وارد شده به ساقه مو دایمي 
خواهد بود. وقتي مویي آس��یب  دی��د و جدار آن 
شکس��ت، دیگر نمي توان آن را ترمی��م کرد. در 
برخورد با موهاي آس��یب دیده نباید اجازه دهیم 
آسیب دیدگي بیشتر شود و باید آنها را به بهترین 
نحونگه داریم که دچار ریزش نش��وند تا موهاي 

جدید جایگزینشان شوند.
 باید از انجام اقدام هایي ک��ه باعث صدمه به موها 
مي ش��ود، بپرهیزید؛ از ش��امپوهاي مالیم براي 
شستشوي موها اس��تفاده کنید؛ دفعات شستشو 
را تا حد امکان کاهش دهید و پس از شامپو زدن، 
از مواد نرم کنن��ده مو و لوس��یون ها و روغن هاي 

چرب کننده م��و اس��تفاده کنید. بهتری��ن مواد 
نرم کننده، حاوي پروتئین هاي تجزیه شده )یعني 
اسید هاي آمینه( هستند. براي خشک کردن این  
مو ها نباید از سشوار اس��تفاده کرد مگر اینکه این 
کار با درجه ک��م و فاصله زیاد انجام ش��ود. موي 
آسیب دیده را نباید ماساژ داد یا زیاد برس کشید. 
نباید آنها را با شانه هاي پالستیکي که داراي جدار 
برنده هستند یا برس هاي فلزي نوک تیز که باعث 
خراش موها مي ش��وند، شانه زد. بس��تن موها یا 
بافتن آنها در حالي که محکم کش��یده ش��ده اند، 

بسیار زیانبار است.
 براي موخ��وره یا چند شاخه ش��دن انتهاي موها 
که بسیار هم شایع اس��ت و بیشتر در مو هاي بلند 
ایجاد مي ش��ود، درم��ان جدي اي وج��ود ندارد. 
موخوره در واقع نوعي شکس��تگي ساقه مو است 
که در اثر دس��تکاري زیاد موها ایجاد مي شود. از 
علل مهم موخوره برس یا ش��انه کشیدن شدید و 
محکم موهایي است که در هم فرو رفته اند. وقتي 
موخوره ایجاد مي ش��ود، ام��کان ترمیم آن وجود 
ن��دارد. در واقع نوک موها را که چند رشته ش��ده 
اس��ت، نمي توان مجددا به هم چسباند. برخي از 
حالت دهنده هاي حاوي پروتئین هاي هیدرولیزه 
ممکن اس��ت موي دچار موخوره را به طور موقت 
تا ح��دودي ترمیم کنند اما پس از گذش��ت چند 
ساعت یا بعد از شستن موها، دوباره اثر آنها برطرف 
مي ش��ود. تنها راه درم��ان موخوره آن اس��ت که 
موها را از باالي قس��متي که دچار موخوره  شده 
اس��ت، کوتاه کنیم. این کار باعث مي شود شکاف 
ایجاد ش��ده در نوک مو به سمت ریشه مو حرکت 
نکند و وضعیت بدتر ش��ود. از آنجا که بلند بودن 
موها هم در ایجاد موخوره نقش دارد، افرادي که 
زیاد دچار موخوره مي ش��وند، بهتر است موهاي 

خود را مرتب کوتاه کنند.
سعی کنید به هیچ وجه موهایتان را تحت کشش 
قرار ندهید، مثال آنها را محک��م نبندید یا محکم 
نبافید زیرا این کار عالوه بر آسیب رساندن به ساقه 
مو، مي تواند باعث ریزش مو از ریش��ه آن شود که 
در صورت تکرار به طاسي دایمي آن ناحیه منجر 
مي  ش��ود. یکي دیگر از مهم ترین علل فرسودگي 
موها تماس طوالني مدت با نور خورش��ید است. 

تابش اشعه خورشید باعث ایجاد رادیکال هاي آزاد 
در ساقه مو مي شود که ش��بکه پروتئیني را تغییر 
مي دهند و باعث خراب تر ش��دن موها مي شوند. 
س��عي کنید وقتي در معرض آفتاب  هستید موها 
را خوب بپوشانید و از ش��نا در آب هاي استخر که 
آب آن حاوي کلر زیادي است و مي تواند به موها 
آسیب برساند و آنها را خشک و زبر کند، بپرهیزید.

کالم پایانی
در مجموع موخوره در موهای آسیب دیده ایجاد 
می شود و برای پیشگیری از ایجاد آن باید سالمت 
مو را به طور کلی بهبود بخش��ید. برای تحقق این 
منظور داشتن یک تغذیه  سالم و متعادل که تمام 
درشت مغذی ها و ریز مغذی های مورد نیاز برای 
حفظ سالمت و پیش��گیری از بیماری های مو را 
تامین می کند شرطی الزم و ضروری می باشد. در 
صورتی که از رژیم های غذایی نامتعادل به مدت 
طوالنی استفاده کنید بدن شما دچار کمبود مواد 
مغذی ش��ده و پس از اتمام ذخای��ر، بدن مجبور 
می شود همان مواد مغذی را به ارگان های مهم تر 
برساند. در واقع این مواد مغذی آن قدر ناچیزند که 
دیگر به موها نمی رسد. سالمت مو به خطر افتاده 
و دچار بیماری ه��ای مختلف از جمل��ه موخوره 
می ش��ود. در پایان اگر می خواهید سالمت موی 
خود را تقویت کرده و از موخوره جلوگیری نمایید، 
حتماً ماهی )به ویژه سالمون و قزل آال(، سبزیجات 
سبز تیره، لوبیا، عدس، نخود، آجیل یا مغز گیاهان، 
گوشت مرغ و بوقلمون، تخم مرغ، غالت سبوسدار، 
محصوالت لبنی کم چ��رب و هوی��ج را در رژیم 

غذایی خود بگنجانید.

وقتی ساقه مو می شکند 
پسری که بدون هیچ زحمتی پول 

به دست آورد !

پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفتن در خیابان، سکه ای یک 
س��نتی پیدا کرد. او از پیدا کردن این پول ، آن هم بدون هیچ 
زحمتی، خیلی ذوق زده شد. این تجربه باعث شد که او بقیه 
روزها هم با چشمان باز سرش را به س��مت پایین بگیرد و در 

جستجوی سکه های بیشتر باشد.
 او در مدت زندگیش، 296 سکه 1 سنتی، 48 سکه 5 سنتی، 
19 سکه10 سنتی، 16 سکه 25 س��نتی، 2 سکه نیم دالری 
و یک اس��کناس مچاله ش��ده یک دالری پیدا کرد. یعنی در 

مجموع 13 دالر و 26 سنت.
 در برابر به دس��ت آوردن این 13 دالر و 26 سنت، او زیبایی 
دل انگیز طلوع خورش��ید ، درخشش 31369رنگین کمان و 
منظره درختان افرا درسرمای پاییز را از دست داد . او هیچ گاه 
حرکت ابرهای سفید را بر فراز آسمان ها در حا لی که از شکلی 
به ش��کلی دیگر در می آمدند، ندید . پرندگان در حال پرواز، 
در خشش خورش��ید و لبخند هزاران رهگذر، هرگز جزئی از 

خاطرات او نشد.
در دیدگاهی دیگر ,م��ال و ثروتی که ب��دون رنج و زحمت به 
دست آید خود به خود از دس��ت می رود، زیرا سعی و تالشی 
در تحصیل آن به کار نرفته تا قدر و قیمت آن بر صاحب مال و 
مکنت معلوم افتد. مال و ثروت باد آورده چون به دیگری تعلق 
دارد، همیشه دستخوش باد حوادث است و صاحبش هر آینه 

از آن طرفی نخواهد بست.
 بیهوده نیس��ت که در ممالک راقیه و پیش��رفته، ثروتمندان 
واقع بین، فرزندانشان را مجبور می کنند که به هنگام تحصیل 
علم و دانش، ساعات فراغت را شخصاً کار کنند و به مال و منال 
پدر خوش��دل و دلگرم نباش��ند. چون فرزندی که در عنفوان 
جوانی کار کند قطعاً احس��اس رنج و زحمت می کند و پس از 
مرگ پدر ثروت موروثی را به دست تطاول و اسراف نمی سپارد.
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حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :
 ه��ر ک��س دوس��ت دارد خداون��د هن��گام س��ختی ه��ا و

 گرفتارى ها دع��اى او را اجابت کند، در هنگام آس��ایش، دعا 
بسیار کند.

نکاتی مهم برای شفافیت و جوانی پوست

 غذاهای نامناسب پوست را
 پیر می کند 

یک متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه مصرف غذاهای نامناسب 
و غفلت از مصرف میوه، س��بزیجات و لبنیات منجر ب��ه عدم توانایی 
پوست در مقابله با عوامل بیرونی می شود، گفت: ورزش، تغذیه مناسب 
و مصرف روزانه آب که باعث ش��فافیت پوست می ش��ود، بسیار حائز 

اهمیت است.
دکتر سیدحسن اعتمادزاده  با بیان اینکه گذر س��ن، آفتاب، سیگار 
و همچنین الکل از عوامل پیری زودرس پوس��ت اس��ت، گفت: برای 
خودمراقبتی از پوست باید به دو مسئله مهم سیگار و آفتاب توجه کرد.

وی در خصوص نحوه خودمراقبتی از پوست بیان کرد: افراد باید به دلیل 
تابش اشعه ماورابنفش از پوشیدن لباس های بدون آستین به ویژه در 
کودکانی که رنگ پوست روش��ن دارند و در جنوب کشور یا ارتفاعات 
مانند دماوند که آفتاب شدیدتر اس��ت، پرهیز کنند. همچنین افراد 
سیگاری نیز باید سیگار را ترک کنند، چرا که این عوامل باعث پیری 

زودرس پوست می شوند.
این متخصص پوس��ت و مو با تاکید بر اینکه پوش��ش لباسی، کاله، 
عینک آفتاب��ی و ضد آفت��اب به خص��وص در 10 س��ال اول زندگی 
برای کودکان بس��یار حائز اهمیت اس��ت، افزود: به دلی��ل اثرات بد 
آفتاب در کانادا، آمریکا و استرالیا س��رطان های پوستی بسیار شایع 
 است و آنان دارای بیشترین افراد س��رطانی در سن 25 تا 29 سالگی 

هستند.
اعتمادزاده یادآور ش��د: به دلیل افزایش سرطان پوست طی 20 سال 
آینده در کشور اس��ترالیا، برنامه های متنوعی برای مدارس از جمله 
مسقف کردن حیاط های مدارس و اجبار به گذاشتن کاله در ساعات 
11 صبح تا 3 بعد از ظهر که زمان بیش��ترین تابش آفتاب است، برای 

دانش آموزان گذاشته شده است.
ای��ن متخصص پوس��ت و م��و بیان ک��رد: می��زان معم��ول مصرف 
روزان��ه آب بای��د 12 لی��وان و ح��دود 2 ت��ا 3 لیت��ر باش��د ک��ه به 
 ص��ورت آب، چ��ای و آب موج��ود در می��وه و غ��ذا ج��ذب ب��دن

 می شود.
اعتمادزاده در خصوص مصرف انواع کرم ها و ماس��ک ها برای پوست 
بیان کرد: این کرم ها چندان در جوان نگه داشتن پوست تاثیری ندارند، 
چرا که پوست قوام خود را از عوامل بیرونی می گیرد، در صورتی که این 
کرم ها فقط بر الیه های باالیی پوست تاثیر دارند اما شکست پوست از 

قسمت زیرین پوست است.
وی در پای��ان توصیه کرد: اف��راد نباید از پمادهای کورت��ن دار بدون 
 مشاوره پزشک استفاده کنند و همچنین باید از مواد حساسیت زا مانند

  مواد ش��یمیایی و لوازم آرایش اجتن��اب کنند و در س��نین کمتر از 
20 س��ال، مواد رنگی را برای پوس��ت اس��تفاده نکنند، زیرا منجر به 
شکنندگی پوست در سن 30 سالگی و حساسیت که عمده ی بیماری 

پوست است می شود.

 ی��ک روانپزش��ک گف��ت: مبتالی��ان ب��ه بیم��اری خ��ود
زش��ت پنداری معموالً تن ب��ه اعمال جراح��ی غیر ضروری 
می دهند و گاه��ی این اعم��ال جراحی را چندین ب��ار تکرار 
می کنند در حالی که این رفتارها موجب تغییر باور آنها نسبت 

به ظاهرشان نمی شود.  
افشین یداللهی ، خود زشت پنداری  را اختاللی دانست که طی 
آن فرد بدون اینکه مس��ئله خاصی در ظاهرش وجود داشته 
باشد یا در صورتی که مشکل کوچکی در ظاهر و جسم خود 

دارد احساس نقصان شدیدی می کند.
وی اظهار داشت: معموالً این افراد توصیف مبهمی از مشکل 
خود دارند مثاًل می گویند گونه ام مچاله است و با این توضیح 
 ش��نونده نمی تواند متوج��ه نقصی ک��ه آنها مد نظ��ر دارند 

شود.
مبتالیان با توضی�ح و اطمینان بخش�ی دیگران 

قانع نمی شوند
این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: مبتالیان به اختالل 
خود زشت پنداری با توضیح و اطمینان بخشی دیگران قانع 
نمی شوند ضمن اینکه رفتار دوگانه ای دارند یعنی یا از آئینه 
اجتناب می کنند یا آن قدر در آینه نگاه می کنند تا نقصی که 

خیال می کنند در ظاهر دارند را پنهان کنند.
وی ادامه داد: خیلی وقت ها این افراد معاش��رت های خود را با 
دیگران محدود می کنند و این اختالل روابط فردی و اجتماعی 

آنها را تحت الشعاع قرار می دهد، این مسئله می تواند اعتماد به 
نفس آنها را به شدت کاهش داده و عملکرد شغلی، اجتماعی و 
خانوادگیشان را تحت تاثیر قرار دهد، حتی در برخی افراد دیده 
می شود که از ازدواج پرهیز می کنند چرا که چنین می پندارند 

کسی آنها را نمی پسندد.
مبتالیان تن به عمل های جراحی زیبایی متعدد   

می دهند
این روانپزشک با بیان واکنش مبتالیان به اختالل خود زشت 
پنداری گفت: مبتالی��ان معموالً تن به اعم��ال جراحی غیر 
ضروری می دهند و گاهی این اعمال جراح��ی را چندین بار 
تکرار می کنن��د در واقع تکرار این اعم��ال جراحی یا به دلیل 
مشکلی که اصاًل وجود ندارد اتفاق می افتد یا به دلیل مشکل 
 مختصری که با یک عمل جراحی قابل پوش��ش اس��ت، رخ

 می دهد.
وی افزود: اعمال جراحی متعدد نیز نمی تواند رضایت مبتالیان 
را ایجاد کند و آنها همچنان خود را زشت می پندارند چرا که 
اندیشه، فکر و خیال درونی آنها غیر قابل تغییر است و با اعمال 

جراحی متعدد اصالح نمی شود.
یداللهی ب��ا تاکید بر درمان ه��ای دارویی و مش��اوره ای برای 
مبتالی��ان پیش از اق��دام به اعم��ال جراحی متع��دد اظهار 
داشت: بهتر اس��ت مبتالیان پیش از هر اقدامی جهت انجام 
اعم��ال جراحی زیبایی ب��ه روانپزش��کان مراجع��ه کنند تا 

 تحت درمان های دارویی، مش��اوره ای و حت��ی تحلیلی قرار
 گیرند.

خود زش�ت پن�داری ممکن اس�ت ناخ�ودآگاه   
 باشد

این متخصص حوزه بهداشت روان با اشاره به دالیلی که منجر 
به اختالل خود زش��ت پنداری می ش��ود، گفت: این اختالل 
ممکن اس��ت خودآگاه یا ناخودآگاه باش��د که بای��د از منظر 
تحلیلی نیز بررسی ش��ود، ممکن اس��ت مبتالیان در دوران 
کودکی دچار اتفاقاتی شده باشند که بعد حس کنونی آنها از 

ظاهرشان موثر باشد.
وی افزود: همچنین عالئم وسواسی نیز ممکن است این حس 

را تشدید کند.
به کودکان خود نگویید زشت هستند  

این روانپزش��ک اظهارداش��ت: گفتن این جمله مانند چقدر 
زشتی یا سیاهی می تواند در ش��کل گیری این اختالل موثر 
باش��د، اما لزوماً کس��انی که این جمالت را می شنوند دچار 
اختالل خود زشت پنداری نمی ش��وند و ابتال به این اختالل 
به علت احساس نقصان در یک یا چندین عضو اتفاق می افتد 
که منجر می ش��ود تا فرد مبتال احس��اس زیبایی نکند و در 
صورتی که فرد دچار نقص کوچکی باش��د این نقص با میزان 
 نگرانی، ش��کایت و رفتارهای��ی که انجام می دهد متناس��ب

 نیست.

یک روانپزشک مطرح کرد

مبتالیان زشت پنداری به جراحی های زیبایی متعدد تن می دهند

س
طرح : فار
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