
رکورد 5 قلوزایی در دست اصفهانی ها 
تهران ، فارس و مرکزی در صدر چندقلوزایی
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اکنون که در موقعیت حس��اس چند ماه مانده تا انتخابی 
المپیک ری��و، زنگ خطر ب��رای فوتبال امید م��ا به صدا 
درآمده، وقت آن است که فدراس��یون فوتبال، بازنگری 
دقیق تری در جایگاه تیم امید انجام دهد تا خدایی ناکرده 

حسرت چندساله ای بر حسرت های....

تیم ملی امید همه 
را ناامید کرد!

 هر اصفهانی می تواند یک 
سلمان محمدی باشد 5

رویگری : دیر آمدم، ترکه خوردم
، منضبط شدم! 5 2

 دفاع مقدس نقاب جهان خواران 
 را برداشت 

ضربه چاقو و 
 خفگی روش های 
قتل  خانوادگی در 
ایران

راه اندازی قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران تا سال 95

 کالس اولی ها  امروز به
 »جشن شکوفه ها« می روند

 وآتس آپ، وایبر و تانگو تا 
یک ماه دیگر فیلتر شوند

 راه شاهی میدان نقش جهان
 باز می شود

 10 سال دیگر ایران بیابانی
 می شود
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پلیس به سارقان
  مجال نمی دهد

س��ردار عبدالرض��ا آقاخانی در نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه با اش��اره به آغاز فصل بازگشایی 
مدارس اظه��ار داش��ت: موتورس��واران تخلفات 
فراوانی ازجمله عدم اس��تفاده از قوانین راهنمایی 
و رانندگی، عدم اس��تفاده از تجهیزات، س��رعت 
بسیار زیاد، تردد در پیاده رو و تخلفاتی دیگر انجام 

می دهند که برای مردم دغدغه آفرین..

3

س :آرشیوی[
]عك

 گرامی باد
 آن پایمردی ها
دف��اع مق��دس، رس��اترین واژه در قام��وس 
ایستادگی ملت قهرمان ماس��ت. در پی تجاوز 
کفتار صفتان ننگ و نفرین، هفت ش��هر عشق 
را بیدار دالن ما در هشت بهار آزادگی پیمودند.

هفته دفاع مقدس، هفته ای در گذر ایام نیست، 
واژه ای در حص��ار تنگ زمان نیس��ت؛ فصلی 
اس��ت در بی زوال ترین تقویم های ابدی. آنجا 
که زمان، خود نیز کرانه ای محدود دارد. ملت 
ما با دفاع مقدس خویش، حصار تنگ زمان را 
شکست و دیواره کوتاه ایام را در نوردید و ار آن 
سوی مرزهای سبز توحید، گلستانی از شهادت 

را هدیه آورد.
آری، جای جای دشت های س��وزان جنوب و 
بلندی های برف گرفته غرب، نشان از رشادت 
و پیروزی ایثارگ��ران خداجو دارد. هم آنان که 
مرگ سرخ را برننگ س��کوت، ترجیح دادند و 
اهریمن پلید را از خطه سبز خود بیرون راندند.

هفته غرور آفرین

 دفاع مقدس
  بر دلیر مردان عرصه رشادت و ایثار

 مبارک و گرامی باد

بسم رب شهداء و صدیقین 

به راستی که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر
 از شهادت نیست 

 
فرماندار اصفهان با اش��اره به اینک��ه هفته دفاع 
مقدس، ی��ادآور مقاومت و رش��ادت رادمردان و 
شیرزنان ایران اس��ت، گفت: در این دوران، زن و 
مرد و پیر و جوان با تبعیت از والیت و با تمس��ک 
به قرآن توانستند دش��من را به َزبوني و شکست 

وادار کنند.
 فضل اهلل کفیل به مناس��بت ۳۱ ش��هریورماه و

 فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، پیامی صادر کرد 
که به این شرح است: 

»هفته دفاع مقدس ب��ه ویژه ۳۱ ش��هریور ماه، 
ی��ادآور مظلومی��ت و در عی��ن ح��ال مقاومت، 
پایمردی و رش��ادت رادمردان و شیرزنانی است 
که با قدرت ایمان و قوت همت و با دس��ت خالی 
در مقابل دشمن دژخیم تا دندان مسلح ایستادند 
و صفحات��ی زرین و مان��دگار از خود ب��ه یادگار 

گذاشتند. 
هش��ت س��ال دف��اع مق��دس، مجموع��ه ای از 
برجس��ته ترین افتخ��ارات ملت ب��زرگ ایران با 
رهب��ری معمار کبی��ر انقاب اس��امي حضرت 
 امام خمین��ی)ره( در دفاع از انقاب اس��امی و

 ارزش ه��اي واالي اس��امي و دف��اع از 

مرزه��ای اعتق��ادی، آب��ی و خاک��ی میه��ن 
اس��امی را در خ��ود دارد ک��ه دلیرمردان��ش 
درخش��نده ترین و نفی��س ترین حماس��ه ها را 
 در ط��ول تاری��خ ای��ن س��رزمین ب��ه ی��ادگار

 گذاشته اند. 
هفته دفاع مقدس، نماد و الگوی انسجام، اراده و 
حضور مردم کشورمان اعم از زن و مرد، پیر و جوان 
برای دفاع از آرمان های مقدسی بود که با تبعیت 
از والیت و با تمسک به قرآن توانستند دشمن را 
به َزبوني و شکست وادار کنند و کشور را در همه 
 ابعاد ارتقا دهند و آرامش و امنی��ت را به ارمغان

 بیاورن��د. ام��روز اگ��ر انق��اب اس��امی ایران 

 توانس��ته اس��ت در مقابل زی��اده خواه��ی ها و 
یاوه سرایی های استکبار جهانی چون کوه استوار 
ایس��تادگی کند و الگوي مقاومت و ایستادگي و 
حق مداري مس��تضعفان جهان باش��د، در سایه 
ات��کا به پش��توانه معن��وی و می��راث گرانبهایی 
اس��ت که حاصل خون ه��زاران ش��هید گلگون 
 کفن و ایثارگ��ران س��رافراز دوران دفاع مقدس

 است. 
اینجانب با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان 
عزیز و واالمقام، فرا رس��یدن هفته دفاع مقدس 
که نمود برجس��ته تری��ن افتخارات مل��ت ایران 
در دفاع از مرزهای میهن اس��امی و جانفشانی 
دالورانه در پای پرچم برافراش��ته اسام و قرآن 
است را به ساحت مقدس حضرت بقیة ا... االعظم 
 )عج(، رهب��ر معظ��م انقاب اس��امي حضرت 
آیت اهلل العظمي ام��ام خامنه اي )مدظله العالي( 
و ملت َغیور و حماس��ه آفرین ایران اس��امي به 
خصوص مردم ش��هید پرور شهرستان اصفهان، 
خانواده معظم شهدا، آزادگان سرافراز، جانبازان 
عزیز و ایثارگران گرانقدر تبریک عرض کرده و از 
 خداوند متعال توفیق ادامه راه شهیدان را مسئلت

 مي کنم.«

فرماندار اصفهان:

هفته دفاع مقدس مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت بزرگ ایران است 

 روابط عمومی شهرداری و
 شورای اسالمی شهر مبارکه 

مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان 

 فرارسیدن 

هفته دفاع مقدس
 یادآور ایثار و استقامت و رشادت های رادمردان و شیرزنانی  که در لبیک به 

فرمان امام و مقتداي خویش در دفاع از کیان آب و خاك نظام مقدس جمهوري اسالمي 
جانفشاني نمودند را به ملت سرافراز ایران اسالمی به ویژه  خانواده شهداء و همچنین 

رزمندگان، آزادگان، جانبازان و ایثارگران تبریک عرض می نماییم . 
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اخبار کوتاهيادداشت

بیانیه ارتش به مناسبت فرارسیدن 
آغاز هفته دفاع مقدس

ارتش جمهوری اس��امی ای��ران با 
ص��دور بیانی��ه ای فرارس��یدن 31 
ش��هریور ، آغاز هفته دفاع مقدس و 
نکوداش��ت یاد و خاطره ایثارگری ها 
و رش��ادت های دلیرمردان نیروهای 
مسلح جمهوری اس��امی ایران که 
با نثار جان خویش؛ ع��زت، اقتدار و 

امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند، گرامی داشت.
دربخشی از این بیانیه آمده است:

ارتش جمهوری اسامی ایران، هفته دفاع مقدس را به عموم 
ملت غیور ایران اسامی،امام خامنه ای و تمامی آزادی خواهان 
جهان تبری��ک گفته و اعام می دارد در کنار س��ایر نیروهای 
مس��لح و در ظل توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم، امام زمان 
روحی فدا، آمادگی کامل دارد همانند سال های پرافتخار دفاع 
مقدس و باقدرت و قوت��ی بی��ش از آن دوران، تحت رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(؛ از نظام، 
کیان و آب وخاک ایران اسامی دفاع کرده و تمامی تهدیدات 

علیه کشور را در نطفه خفه نماید.

هرگونه دخالت خارجی در عراق 
می تواند شرايط    را دشوارتر کند

نیکوالی مادنف،نماینده دبیر کل 
س��ازمان ملل در عراق نی��ز در این 
دیدار با اش��اره به ش��رایط سخت و 
پیچیده عراق تأکید ک��رد: هرگونه 
دخال��ت خارج��ی در این کش��ور 
می تواند ش��رایط فعلی را دشوارتر 
کند.در این ماقات وزیر امور خارجه 
کشورمان ضمن تبیین اهداف سفر اخیر خود به عراق اظهار 
داشت: ثبات و امنیت عراق و توس��عه و پیشرفت این کشور و 
تقویت مناسبات همه جانبه فیما بین تهران و بغداد از اهمیت 
راهبردی برای جمهوری اس��امی ایران برخوردار است. وی 
افزود: در تحوالت اخیر و زمانی که دیگران مش��غول تدارک 
برگزاری یک اجاس نمایش��ی بودند، عمًا و به طورجدی از 
دولت و مردم عراق برای رفع تهدید فوری گروه تروریس��تی 
داعش حمایت کردیم.ظریف همکاری و رایزنی مستمر میان 
کش��ورهای منطقه برای حل مش��کات ع��راق و دفع خطر 
تروریزم در این کشور و منطقه را امری ضروری خواند  مادنف 
نماین��ده دبیر کل س��ازمان مل��ل در عراق نیز مش��ارکت و 
همکاری های منطقه ای برای برخورد جدی با مسئله تروریزم 
را ضروری و آمادگی سازمان ملل برای ایفای نقش مؤثر در این 
زمینه اع��ام کرد.مادنف ضمن تأکید بر ض��رورت توجه به 
نیازها و خواس��ته های مردم عراق برای گ��ذر از بحران فعلی 
خواستار تعامل سازنده و مؤثرتر جامعه جهانی دراین باره شد.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در اجرای بند یک اصل 11۰ قانون اساسی 2
سیاس��ت های کلی »علم و فناوري« را که پس از مش��ورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تعیین شده است، به رؤسای قوای سه گانه اباغ کردند.
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ابالغ سیاست های کلی "علم و فناوري" از سوی رهبر معظم انقالب

برگزار ی نخستین جشنواره»رسانه، 
نظم و امنیت عمومی« در شهرکرد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
نخستین جشنواره استانی»رسانه، نظم و امنیت عمومی« اسفندماه 

امسال در شهرکرد برگزار می شود.
س��رهنگ ش��هریار حی��دری اف��زود: ای��ن جش��نواره باه��دف 
تقوی��ت بس��ترها و زمینه ه��ای رس��انه ای نظ��م و امنی��ت 
عموم��ی، بس��ط و گس��ترش تعام��ل هدفمن��د ناجا و رس��انه ها 
 و تقوی��ت س��هم رس��انه ها در پیش��گیری اجتماع��ی برگ��زار 

می شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
ظرایف روان ش��ناختی نش��ر و تحلیل اخبار ح��وادث و رخدادها، 
ابعاد جامعه ش��ناختی تهی��ه، تدوین و انتش��ار اخب��ار اجتماعی، 
کنش وری رس��انه ها در حیطه ترویج قانون گرای��ی و نظم پذیری 
 از محورهای نخستین جشنواره »رس��انه، نظم و امنیت عمومی«

 است.
حیدری خاطرنشان کرد: س��ازوکارهای رس��انه ای ارتقای نظم و 
امنیت اجتماعی و سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و 

مردم از دیگر محورهای این جشنواره است.
وی با اش��اره به برگزاری جش��نواره در اسفندماه امس��ال، افزود: 
مهلت جمع آوری آثار و ارس��ال مق��االت تا پایان دی ماه امس��ال 
 است وقابل تمدید نیس��ت و داوری مقاالت نیز در بهمن ماه انجام 

می شود.
مع��اون اجتماع��ی فرماندهی انتظام��ی چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: عاقه مندان برای کس��ب اطاعات بیش��تر ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره واقع در معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان 
 مراجعه و یا با ش��ماره تلف��ن 2- ۰3812183311 تماس حاصل 

کنند.

برداشت ذرت علوفه ای به منظور 
جلوگیری از سرمازدگی تسريع شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ش��هرکرد بر تسریع در برداشت 
ذرت علوفه ای توسط کشاورزان به منظور جلوگیری از سرمازدگی 

تأکید کرد.
ناص��ر واح��د اظه��ار ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه پیش بینی ب��رودت 
ه��وا و به منظ��ور جلوگی��ری از س��رمازدگی ذرت علوف��ه ای، 
 کش��اورزان محترم هرچه س��ریع تر نس��بت ب��ه برداش��ت اقدام 

کنند.
وی همچنی��ن از  افزایش چش��مگیری ذرت علوفه ای نس��بت به 
متوسط برداش��ت در این شهرس��تان خبر داد و اس��تفاده از بذر 
مناسب، آبیاری به موقع، استفاده از ریز مغزی ها و کودهای حیوانی 
و به کارگی��ری نظرات کارشناس��ان کش��اورزی را دلی��ل افزایش 

برداشت برشمرد.
واحد خاطرنش��ان کرد: 18هزار و 85۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرس��تان ش��هرکرد ب��ه کش��ت ذرت علوف��ه ای اختص��اص 
 دارد ک��ه ب��ا توجه ب��ه تع��داد دام پاس��خگوی نی��از دام��داران 

خواهد بود.

 

فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت:برگزاری نمایش��گاه مطلع عشق در منطقه 
 رحمتی��ه از برنامه ه��ای هفت��ه دف��اع مقدس در اس��تان

 چهارمحال و بختیاری اس��ت ک��ه در آن عملیات والفجر ۴ 
به صورت نمادین بازسازی شده است.

 سردار رضا محمدسلیمانی اظهار کرد: فلس��فه یادبودها و 
گرامیداشت ها که در میان ما شیعیان، عاشورا مظهر برجسته 
آن است دو مطلب ارج گذاری گذشتگان و آموزش به آیندگان 

است.
وی اف��زود: ما موظفی��م با توج��ه به رس��التی ک��ه داریم 
فلس��فه دفاع مق��دس را در رابطه ب��ا ای��ن دو مطلب جزء 
راهب��رد و برنامه اصلی ق��رار دهیم.فرمانده س��پاه حضرت 
قمر بنی هاش��م )ع( چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: فراز و 
نش��یب انقاب نعمت، جای جای آن رحم��ت و لحظات آن 
معجزه ب��ود ولیکن نعمتی ک��ه در جنگ نهفته بود ش��اید 
در هیچ ف��رازی از انقاب اس��امی به این وس��عت نمایان 
 نبود.محمدس��لیمانی بابیان اینکه ما توانس��تیم در 8 سال 
دفاع مقدس به باورهای واقعی و تحول روحی معنوی برسیم، 
خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری این 
جنگ یک گنج اس��ت.وی بابیان اینکه دوران دفاع مقدس 
مقطع مهم و سرنوشت سازی برای کش��ور ایران بود، افزود: 
ما وظیفه داریم با توجه به رسالتمان با زبانی گویا و در بستری 

مناسب و زیبا این جنگ را ترسیم کنیم.
فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت: 6 جنگ بزرگ در جهان اتفاق افتاده است که 
در این میان جنگ 8 ساله ایران و عراق ازنظر وسعت، کمیت و 

کیفیت بزرگ تر از بقیه بود.
محمدسلیمانی ادامه داد: در طول تاریخ ایران از زمان صفویه، 
قاجار و پهلوی نزدیک به 25 جنگ علیه ایران انجام شد و بیش 

از یک هزار کیلومترمربع از خاک ایران جدا شد.
دوران 8 س�ال دفاع مقدس، نشانگر اقتدار ملی 

ايران است
وی افزود: امروز م��ا باافتخار و عزت از 8 س��ال دفاع مقدس 
کشورمان به عنوان یک اقتدار ملی یاد می کنیم چراکه ایران 

قادر است 8 سال در مقابل دنیای تا بُن دندان مصلح بایستد.
فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت: ما در دوران دفاع مقدس باقدرت اقتصادی 
جامعه عرب، قدرت اطاعاتی و پشتوانه عملیاتی و سیاسی 
امریکا که خود را سمبل ابرقدرت محسوب می کند، قدرت 
نظامی اروپ��ا و روس��یه و با ماش��ین جنگی عراق 8 س��ال 
جنگیدیم.محمدسلیمانی تصریح کرد: انسان هایی که این 
حادثه را آفریدند یعنی ایثارگران، ش��هدا و خانواده ش��هدا 

هیچ گاه در طول تاریخ مورد شماتت قرار نمی گیرند.
وی افزود: مگر زیبایی منطقه عاشورا و کربا جز شعار »هیهات 
من الذله«بود؟ ما در دفاع مقدس دقیقاً همان منطق را به کار 
بردیم و منطق ما جنگ ما را زیبا کرده بود و زیبایی جنگ ما 

سبب شد تا باافتخار از این مرحله حساس بگذریم.
فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: 
ملت ها مقاطعی در زندگی دارند که اگر از این مقاطع خوب 
عبور کنند سرنوشت آن ها سرنوشت مشخصی خواهد ماند، 
در این مقاطع خیلی ها از بین می روند و شهید می شوند لیکن 

تأثیر کار آن ها در تاریخ می ماند.
امروز موج اس�ام خواهی در جهان برگرفته از 

انقاب اسامی و دفاع مقدس است
محمدسلیمانی ادامه داد: امروزه در جهان موج اسام خواهی 
و حرکات ضد اس��تبدادی و اس��تکباری همگی برگرفته از 
انقاب اس��امی و دفاع مقدس اس��ت و ما در دفاع مقدس 
بود که توانس��تیم انقاب اس��امی را ثابت کنیم.وی افزود: 
ما مظلومیت خویش و س��تم متج��اوزان را در جنگ ثابت 
کردیم و پرده از چهره جهان خوارانی که دم از دموکراسی و 
مردم ساالری می زدند، کنار زدیم.فرمانده سپاه حضرت قمر 
بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ما در 
جنگ دوستان و دشمنان خود را هم در بعد داخلی و هم در 
بعد خارجی شناختیم، گفت: اگر امروز در عرصه های مختلف 
نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، انرژی هسته ای صلح آمیز 
و ساح های مدرن و پیش��رفته نظامی به قدرت بازدارندگی 
رسیدیم، همگی بر اس��اس اعتمادی است که در این جنگ 
به خود پیدا کردیم.محمدسلیمانی ادامه داد: ما در این جنگ 
ریشه های انقاب اسامی را پربار و مستحکم کردیم و حس 

برادری و وطن پرستی را در یکایک مردم بارور کردیم.
ارتباط تنگاتنگ بین امام خمینی )ره( و جوانان از 

رموز جاودانگی دفاع مقدس است
وی تصریح کرد: تکلیف گرایی مردم، هدایت توس��ط فقیه 
عادل وحدت و یکپارچگی مردم، خدا گونگی انسان ها، صبر 
و استقامت مردم و ارتباط تنگاتنگ بین امام خمینی )ره( و 

جوانان از رموز جاودانگی دفاع مقدس است.
فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت: در دوران دفاع مقدس 213 هزار ش��هید و 
نزدیک به ۴۰ هزار آزاده تقدیم شده است که 8۰ درصد آن ها 

جوانان بین 18 تا 2۰ سال بوده اند.
محمدسلیمانی گفت: ما امسال در استان 561 برنامه ریزی 
تحت عنوان نیروهای مسلح انجام داده ایم که مهم ترین بحث 

در این رابطه بسترسازی با رویکرد جوان گرایی است.
وی افزود: از این تعداد ۴58 برنامه درون سازمانی با مخاطب 
عموم مردم به ویژه قش��ر جوان، دانشجو و دانش آموز و 1۰2 
برنامه برون س��ازمانی با مخاطب مردم و جوانان، بسیجیان، 

پاسداران و سربازان برنامه ریزی شده است.
فرمانده س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت: رژه نیروهای مسلح با برنامه ریزی 5۰ گردان 
در روز 31 شهریورماه رأس ساعت 8 صبح در مقابل استانداری 
از برنامه های هفته دفاع مقدس در اس��تان است.پیاده روی 
خانوادگی در ۴ مهرماه، دیدار با خانواده های معزز ش��هدا و 
جانبازان در 5 مهرماه و دیدار با نمایندگان ولی فقیه در استان، 
برگزاری یادواره ش��هدا و شرکت در نمایش��گاه بین المللی 
کتاب دفاع مقدس در ته��ران از دیگر برنامه های هفته دفاع 

مقدس است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری

 بازسازی عملیات والفجر ۴ در منطقه رحمتیه استان 

دفاع مقدس نقاب جهان خواران  را برداشت 

شوق تحصیل، سختی کوچ را 
برای دانش آموز عشاير آسان 

می کند
کودک عش��ایری در 
حالی سال تحصیلی 
را آغ��از می کن��د که 
مدت زی��ادی تا کوچ 
ای��ل او باق��ی نمانده 
است و سال تحصیلی 
جدی��د را ب��ه دور از 
هیاهوی مدرس��ه ها 
آغاز می کند. مهرماه برای همه ما تداعی کننده خاطرات 
خوش دوران مدرسه و سال تحصیلی جدید است که با 

به صدا درآمدن زنگ شکوفه ها در مدارس آغاز می شد.
خاطرات��ی که هی��چ گاه از ذهنمان محو نمی ش��ود و با 
دیدن دانش آموزان در کوچه پس کوچه های ش��هر آن 
روزها برای همه ما زنده می شود.یکم مهر، روز گریه های 
معصومانه کاس اولی هایی است که قرار است نخستین 
روز مدرس��ه را در کنار هم کاسی ها در محیطی جدید 
تجربه کنند.و بازهم خیابان های شهر پرشده از هیاهوی 
دانش آموزانی که شادی کودکانه خود را در گوش خیابان 
زمزمه می کنند.ب��وی مهر، بوی کی��ف و کتاب نو، بوی 
پاک کن ه��ای عطری و صدای نواختن زنگ آغاز س��ال 
تحصیلی برای همه ما بزرگ ترها یادآور مهرهایی است 

که با هزاران امید به فردایی روشن پشت سر گذاشتیم.
این روزها لوازم التحریر رنگارنگ از پشت ویترین مغازه ها 
خودنمایی می کند و نگاه های کودکان را به س��وی خود 
می کش��اند.چه زیباس��ت روز آغاز دوس��تی های پاک 
و معصومان��ه، روز همهم��ه دانش آموزان در این س��و و 
آن سوی مدرسه، روز آغاز آموختن و روز هم صدا شدن 
برای تکرار الفبای زندگی. با آغاز مهرماه، مدارس شهری 
باکاس ه��ای تازه رنگ ش��ده، می��ز و نیمکت های نو و 
تخته سیاه های دست نخورده چشم انتظار دانش آموزانی 
است که س��ال تحصیلی جدید را با ش��ور و شوق آغاز 
می کنند. در آن سوی شهرها، فرسخ ها دورتر از هیاهوی 
زندگی ش��هری، کودکان معصومی را می  توان دید که 
روزها را باکار و مش��قت به شب می رس��انند و لحظه ها 
را در انتظار رسیدن مهر س��پری می کنند.اینجا خبری 
از زرق وبرق لوازم والتحریرهای ش��هری نیست، کودک 
عش��ایری در حالی س��ال تحصیلی را آغاز می کند که 
مدت زیادی تا کوچ ایل او باقی نمانده اس��ت. کودکان 
سخت کوش عشایر شهرس��تان کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاری یکتا دو ماه از آغاز س��ال تحصیلی جدید را در 
این شهرستان سپری می کنند و ادامه سال تحصیلی را 
بعد از کوچ و قشاق به خوزستان در آنجا دنبال می کنند 
و هنوز خستگی سفر را از تن بیرون نکرده آماده ییاق 
می شوند و به کوهرنگ بازگشته و پایان سال تحصیلی 

خود را در این شهرستان سپری می کنند.
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در تمام دورانی که روابط خوب میان دو کشور 
برقرار بود همواره یک حس بی اعتمادی میان دو 
طرف وجود داشته است حمله آمریکا به عراق 
و سقوط  ر  ژیم بعث عراق س��رآغاز سلسله ای از 
تغییرات دامن��ه دار و صف بندی های جدید در 
خاورمیانه ب��ود. به تبع این موض��وع ، وضعیت 
ایران و عربس��تان هم صورت بندی جدیدي به 
خود گرفت. یک تحقیق راهبردي از سوي مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دراین باره می نویس��د که با س��قوط رژیم 
عراق، عربس��تان برای تحقق اهداف منطقه ای 

سه گزینه پیشرو داشت:
1.کمک به عراق برای بازگرداندن آن به جبهه 
عربی، مشروط به نهادینه سازی دولت متمایل 

به خود در عراق؛
2. هم��کاری هامون��ی با ای��ران ک��ه به منزله 
حل وفصل اختافات سیاسی ریاض و تهران بود؛

3. همکاری هامونی با  آمریکا به شرط هم جهت 
کردن سیاس��ت  آمری��کا با ریاض در مس��ائل 
حس��اس منطقه ای. در این گزینه عربس��تان 
به عنوان همکار هامون و آمریکا هامون اس��ت، 
به این ش��رط که سیاس��ت ها و اهداف آمریکا 

هم سو باشد.
به سادگی می توان دریافت که از میان این سه 
گزینه، انتخاب ریاض کدام بوده اس��ت. باروی 
کار آمدن دولت نوري المالکي عماً گزینه اول از 
میان رفت و عربستان نتوانست دولتي همسو با 

خود را در عراق مستقر کند. 
دوره دولت های نهم و دهم هم بدترین دوره در 
روابط دو کشور بوده است و امیدي به نزدیکي 
ایران و عربس��تان وجود نداش��ت. گزینه سوم 
تنها گزینه و انتخاب پادش��اهي س��عودي بود. 
ازاین رو عربس��تان و ایران پس از سقوط رژیم 

صدام حسین یک ماراتن از تقابل و رودررویی 
را آغاز کردند. ماراتني که خود را در ماجراهاي 
س��وریه، بحرین، لبنان ، عراق و برخي جاهاي 
دیگر نشان داد. عربستان س��عودی همواره از 
ایفای نقش هژمون در منطقه اجتناب می کند 
و به دنبال ایفای نقش نیابتی و همکار هژمون 
بوده است. اکنون عربستان این نقش نیابتی را 
از سوی آمریکا و در جهت اتحاد سنی ها و اعراب 
در برابر ایران و در مسائل اصلی منطقه ای به ویژه 
روند صلح خاورمیانه دنبال می کند.براي بررسي 
موازنه ایران و عربس��تان در منطقه خاورمیانه 

می توان سه منطقه کانوني را متمایز کرد:
ال�ف: ع�راق، اوج موازنه ق�درت ايران و 

عربستان
علت اینکه گفته می ش��ود پس از سقوط عراق 
دوره جدیدي از موازنه میان ایران و عربس��تان 
شکل گرفته است این اس��ت که تا پیش ازاین ، 
صدام حسین خود به عنوان یک قدرت منطقه ای 
به دنبال ایجاد هژموني در کش��ورهاي منطقه 
به خصوص اعراب بود. دولت عربس��تان هم از 
موازنه ایران و عراق به س��ود خود بهره می برد. 
اما پس از س��قوط این موازنه به س��مت ایران 
س��نگیني کرد و عربس��تان نیازمن��د رویکرد 
جدیدي براي حفظ قدرت خود شد. دراین بین 
عراق کانون این موازن��ه جدید بود. دولت ایران 
که سیاس��ت حمایت از دولت ش��یعي عراق را 
در پیش داشت توانست حرف اول را درصحنه 
سیاست این کشور ایفا کند، تا جایي که بسیاري 
از رسانه های آمریکایي اعام کردند که آمریکا 
صدام را برکنار و کشور را تحویل ایرانی ها داد. 
دراین بین عربس��تان به حمای��ت از بعثی های 
عراقي پرداخت و اگرچه نه درصحنه رس��مي 
اما عمًا پش��ت پ��رده بس��یاري از گروه های 
 تروریس��تي س��لفي در این کش��ور عربستان

 سعودي است.
ب:کشورهاي حاشیه مديترانه

مراد از کش��ورهاي حاش��یه دریاي مدیترانه، 
س��وریه و لبنان اس��ت. ای��ن منطق��ه دومین 
کانون مهم منازعه سیاس��ي میان عربستان و 
ایران اس��ت. در جریان دعواهاي سیاس��ي در 
 لبنان ایران همواره از ح��زب اهلل لبنان حمایت

 کرده است.
 حزب اهلل هم عمًا اختیارات وسیعي در جنوب 
لبنان دارد. در مقابل سیاست عربستان حمایت 
از سعد حریري بوده اس��ت. در سال های اخیر 

هم باوجودآنکه در برخي دوره های عربس��تان 
توانسته است به پیروزی هایی درصحنه سیاسي 
لبنان دس��ت یابد اما نتوانس��ته اس��ت قدرت 
حزب اهلل لبنان را در این کش��ور از بین ببرد.اما 
بیش از لبنان ، سوریه کانون محوری تری براي 
درگیری های ایران و عربستان بوده است. با آغاز 
شورش ها در س��وریه ، ایران به حمایت قاطع و 
یک جانبه از دولت س��وریه پرداخت. در مقابل 
عربستان هم تمام قد پشت سر نیروهاي معارض 
بشار اسد ایستاد. این مقابله تا جایي پیش رفت 
که عربستان به کمک ترکیه مخالفان بشار اسد 
را مسلح کرد و مخالفان رژیم بش��ار اسد را که 
تا پی��ش از آن به تظاهرات غیر خش��ونت آمیز 
اقدام می کردند، عمًا ب��ه رویارویي نظامي در 
مقابل رژیم واداشت. این مسئله سوریه را کانون 
حضور تروریس��ت های س��لفي موردحمایت 
عربس��تان کرد و اآلن چندین س��ال است که 
 سوریه درگیر یک جنگ داخلي فرسایشي شده

 است.
ج: منطق�ه خلیج فارس و ن�زاع اقتصادي 

ايران و عربستان
ایران و عربستان دو تولیدکننده بزرگ نفت در 
جهان هستند.  تس��لط بر منطقه خلیج فارس 
و تأمین امنیت ص��دور نفت در این منطقه یک 
مس��ئله جدي براي هر دو طرف بوده است. در 
این میان عربستان با نزدیک شدن به آمریکا از 
حضور نظامي این کشور در منطقه خلیج فارس 
حمایت کرده است. در مقابل ایران مخالف جدي 
حضور نیروهاي خارجي در منطقه خاورمیانه 
بوده است. البته تسلط بر ش��اهراه صدور نفت 
تنها منازعه ایران و عربس��تان در منطقه نبوده 
است. ایران و عربستان به صورت کلي دو قدرت 
رقی��ب اقتصادي ازنظ��ر صدور نف��ت بوده اند. 
سابقه این منازعه نیز به پیش از انقاب اسامي 

بازمی گردد.
البته نزاع ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس 
تنها محدود به مسئله نفت نیست. این دو کشور 
در پ��اره ای از مس��ائل دیگر نی��ز در منطقه رو 

درروی هم هستند.
 یک��ي از کلیدی تری��ن و ش��اخص ترین ای��ن 
رویارویی ها مس��ئله قیام مردم بحرین بود. در 
این قیام ، ایران از مردم بحرین که عمدتاً شیعه 
هستند حمات کرده است. در مقابل عربستان 
سعودي اصلی ترین حامي دولت بحرین بود که 

مانع سقوط آن شد.

ماراتن منازعه ايران و عربستان

کانون های محوری مقابله تهران-ریاض کجاست؟

پیشینه روابط ايران و عربستان در منطقه خاورمیانه از کسی پوشیده نیست. تاريخی از بدبینی و خصومت که در برخی برهه ها به همگرايی 
نزديک ش�ده و بافاصله دوباره به خصومت بدل گش�ته اس�ت. اکنون ديگر همه می دانند که از بعد از پیروزي انقاب ايران و عربستان 
رودرروي هم ايس�تاده اند و صحنه ثبات يا درگیری ها در منطقه نتیجه نزديکي و دوري اين دو کشور بوده است. خاصه ترين حالت براي 
توصیف اين دوري و نزديکي هم اين است که در دوره جنگ تحمیلي عربستان حامي عراق بود و از ايران فاصله گرفت ، در دوره هاشمي 
آغاز نزديکي روابط دو کش�ور بود، اين نزديکي در دوره خاتمي به اوج خود رسید اما در دوره رياس�ت جمهوري نهم و دهم فضاي عمیق 

بی اعتمادی میان دو کشور برقرار بود. 



یادداشت

 برگزاری یک هزار برنامه 
در هفته دفاع مقدس

فرمان��ده ناحیه مقاومت بس��یج امام ص��ادق )ع( 
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه با اش��اره به 
برخی از برنامه های بسیج امام صادق )ع( در هفته 
بزرگداش��ت دفاع مقدس اظهار داش��ت: 19 قشر 
تخصصی بسیج ناحیه امام صادق )ع( برنامه هایی 
را ویژه ای��ن ایام اجرا خواهند کرد.س��رهنگ دوم 
پاسدار علی مقواساز بابیان اینکه بیش از یک هزار 
برنامه در 10 مسجد، اداره، کارخانجات، مدارس، 
دانشگاه ها و اصناف توسط بسیج ناحیه امام صادق 
)ع( برگزار می شود، افزود: از مهم ترین آن ها اجرای 
رزمایش گردان های عاش��ورا و الزه��را در مناطق 
عمومی اصفهان به ش��کل گس��ترده  برای تقویت 

بنیه بسیج در حال اجراست.
وی بابیان اینکه رویکرد اصلی بسیج در هفته دفاع 
مقدس مردمی کردن برنامه های این هفته است،  
گفت:  بیش از یک هزار برنامه توسط بسیج ناحیه 
امام صادق )ع(در هفته دفاع مقدس اجرا می شود 
که رزمایش گردان های عاشورا و الزهرا در مناطق 

عمومی اصفهان ازجمله مهم ترین آن هاست.
فرمانده بس��یج ناحیه امام صادق )ع( افزود: هفته 
دفاع مقدس فرصتی در دس��ت نظ��ام جمهوری 
اس��امی ایران برای انتقال فرهنگ این حماس��ه 
عظیم به نس��ل جوان، تجلیل از خانواده ش��هدا و 
بازخوانی اندیشه ها و دروس دفاع مقدس به منظور 
باز ک��ردن راه آینده نظ��ام و راه یابی ب��ه افق های 

پیشرفت کشور است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری ی��ادواره ش��هدای 
شهرس��تان ها در کوه صفه اصفهان بیان داش��ت: 
این مراسم در روز جمعه این هفته از ساعت 7 صبح 
برگزار می شود.پاسدار مقواساز افزود: پخش فیلم 
در جش��نواره مقاومت، اجرای بیش از 30 یادواره 
شهدا در مس��اجد، مدارس، محات، اجرای بیش 
از 40 نمایش فرهنگی در مساجد محات، اجرای 
نمایشگاه های متمرکز ناحیه در باغ فدک )بازسازی 
عملیات خیبر( از دیگر برنامه های ناحیه بسیج امام 

صادق )ع( در این هفته است.
وی با اش��اره به اینکه دو گروهان نمونه بس��یج به 
رزمایشی که در تاریخ 31 شهریورماه توسط ارتش 
اجرا می شود اعزام می ش��وند از افتتاح بیش از 50 
نقطه اتصال پایگاه های بس��یج به ش��بکه داخلی 
شباب )اینترانت بسیج( در طول این هفته  خبر داد.
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حضور رئیس موسسه اکو در آیین سنتی مذهبی قالیشویان کاشان
مدیر حوزه گردشگری شهرداری کاشان از حضور پرفسور »افتخار حسین عارف« رییس 
موسسه اکو به همراه جمعی از سفرا، رایزنان فرهنگی و نمایندگانی از کشورهای عضو اکو 

در آیین سنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال کاشان خبر داد.
3

س��ردار عبدالرضا آقاخانی در نشس��ت 
خبری با اصحاب رس��انه با اشاره به آغاز 
فصل بازگش��ایی مدارس اظهار داشت: 
موتورسواران تخلفات فراوانی ازجمله عدم استفاده از قوانین 
راهنمای��ی و رانندگی، عدم اس��تفاده از تجهیزات، س��رعت 
بس��یار زیاد، تردد در پیاده رو و تخلفاتی دیگر انجام می دهند 
که برای مردم دغدغه آفرین شده اس��ت.وی افزود: آمار باالی 
تصادفات منجر به جرح موتورس��واران در اصفه��ان کمتر از 
خودرو سواران نیس��ت و برخورد جدی با تخلفات آن ها انجام 
می شود.فرمانده انتظامی استان اصفهان با توجه به نزدیک شدن 
به زمان بازگشایی مدارس بیان داشت:  تمام برنامه ریزی های 
الزم برای ایجاد امنیت برای دانش  آم��وزان در هنگام تردد در 
مسیر خانه تا مدرسه صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار 
زاینده رود، سردار آقاخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 65 
هزار موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ های نیروی انتظامی 
وجود دارد، افزود: پارکینگ های نیروی انتظامی دیگر ظرفیت 
نگهداری موتورسیکلت های توقیفی را ندارد و ضروری است که 
هر چه زودتر راهکار های اساسی تری برای مقابله با این افراد در 

دستور کار قرار گیرد.
به کارگی�ری یک هزار پلیس افتخ�اری در نیروی 

انتظامی
وی در ادامه با اش��اره به به کارگیری یک هزار پلیس افتخاری 
در اصفهان در آینده ای نزدیک نیز بیان داشت: این افراد از بین 

متقاضیانی که طی 2 ماه گذش��ته ثبت ن��ام کرده اند انتخاب 
خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان  تأکید کرد: مهرماه ماه افزایش 
کش��فیات پلیس اس��ت و امیدواریم به نقطه مطلوب و مورد 
رضایت مردم برسیم و بر این مبنا دستور ویژه ای برای کمیت 
و کیفیت بخشیدن به کشفیات جرائم به ویژه سرقت ها انجام 

می شود.
سردار آقاخانی با اشاره به گسترش ادارات پلیس فتا در سراسر 
استان از 10 مهرماه اظهار داشت: در حال حاضر تنها در 6 شهر 
استان پلیس فتا فعالیت دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته اکثر شهرهای استان به دفاتر پلیس فتا تجهیز خواهند 
شد.وی بابیان اینکه برخورد با سارقانی که به صورت متمادی 
اقدام به سرقت می کنند از دیگر برنامه های نیروی انتظامی در 
استان اصفهان بوده است، افزود: طی هفته گذشته در عملیاتی 
برای مقابله با سارقان متمادی یکی از نیروهای پلیس استان به 

مقام شهادت رسید . 
توقیف 43 خودرو متخلف در کاروان های عروسی

وی در خصوص برخ��ورد ب��ا کاروان های عروس��ی نیز بیان 
داشت: در این راستا هفته گذش��ته 43 خودرو در طرح مقابله 
با کاروان های عروس��ی در اصفهان توقیف ش��ده است.سردار 
آقاخان��ی در ادامه با اع��ام برخی از برنامه های بزرگداش��ت 
هفته ناجا در اصفهان گفت: این هفته در س��ال جاری با شعار 
»پلیس تاش جه��ادی، کارآم��دی، اقت��دار« از 14 مهرماه 

آغاز و تا 20 مهرماه پایان می یابد.وی بابی��ان اینکه برگزاری 
برنامه  های مناسب برای کارکنان نیروهای انتظامی و خانواده 
آن ها محوریت برنامه های نیروی انتظامی استان اصفهان در 
هفته بزرگداشت ناجا اس��ت، افزود: برگزاری مراسم صبحگاه 
و افتتاحیه در پادگان شهید بهش��تی، جنگ شادی همیاران 
پلیس، مراسم تجلیل از موتورسواران قانونمند، غبارروبی گلزار 
شهدا و مواردی دیگر ازجمله برنامه های هفته ناجا در اصفهان 
اس��ت.آقاخانی اضافه کرد: یکی از طرح های موفق در امر مواد 
مخدر رویکرد جدید در محات و برخورد با موادفروشان خرد 
بوده است که نسبت به سال گذشته با هشت درصد افزایش در 

محات همراه بوده است
کش�ف 12 درص�دی کش�فیات م�واد مخ�در 

و سخت خارج از کانال قانونی
وی افزود: در بح��ث مبارزه ب��ا قاچاقچیان،قاچ��اق خارج از 
سیس��تم عرضه س��وخت و ش��بکه های مختلف فعال یکی 
از مواد مه��م پیگی��ری ناجا ب��وده اس��ت که ب��ا هماهنگی 
 س��ایر دس��تگاه های مربوط��ه 12 درص��د کش��فیات

 م��واد مخ��در و س��وخت خ��ارج از کان��ال قانون��ی صورت 
گرفته اس��ت.این مقام مس��ئول در بخش��ی از صحبت های 
خود به  س��رقت های ب��ه عنف در ش��هریورماه جاری اش��اره 
و بی��ان کرد: 40 نف��ر در این رابطه دس��تگیری داش��ته ایم و 
نی��ز در بحث پاکس��ازی مح��ات نی��ز 18 عملی��ات محله 
 مح��ور در مح��ات انجام ش��ده اس��ت ک��ه 50 پات��وق

 مواد مخدر در این زمینه متاشی ش��د.وی یکی از طرح های 
موفق نیروی انتظامی را شبکه های تولید، توزیع موارد مخرب 
فرهنگی عنوان ک��رد و گفت:15 عملیات موف��ق ویژه در این 
زمینه انجام شده است که جزء عملیات موفق شهریورماه جاری 
بوده است.آقاخانی همچنین ش��بکه های مخرب فرهنگی را 
شامل، توزیع س��ی دی های مبتذل، مجات و وسایل صوتی 

غیرمجاز و شبکه های غیرمتعارف زیرزمینی عنوان کرد.
هیچ کس حق ندارد در پارك ها، پاتوق قلیان راه بی اندازد 
فرمانده انتظامي استان اصفهان بابیان اینکه مهرماه امسال، ماه افزایش 
کشفیات است، خاطرنشان کرد: هدف ما، کیفیت و کمیت بخشیدن به 
کشفیات به ویژه سرقت است، خاطرنشان کرد: متأسفانه شهریورماه 
امسال، در مقابله با سارقي سابقه دار، یکي از همکاران ما دچار حادثه 
شد و به لقاءاهلل پیوست و همین امر نشان دهنده برخورد قاطع پلیس 
با سارقان است. وي بابیان اینکه طرحي براي ساماندهي اتباع بیگانه، 
تهیه شده اس��ت، تصریح کرد: ازآنجایی که در بحث ورود اتباع بیگانه 
بدون مجوز، دغدغه هایي وجود دارد لذا کنترل  هاي الزم به عمل آمده 

و اتباع غیرمجاز دستگیر خواهند شد. 
س��ردار آقاخان��ي، ش��ماره تلف��ن 2183030 را ب��راي ط��رح 
مش��کات دانش آموزان اع��ام کرد و اف��زود: تم��ام قهوه خانه هاي 
ب��دون مج��وز تعطیل ش��ده و ب��ه مراک��ز انتظام��ي نیز دس��تور 
 داده ایم ک��ه هیچ کس ح��ق ن��دارد در پارک ه��ا، پاتوق قلی��ان راه 

بی اندازد.

هیچ کس حق ندارد در پارك ها، پاتوق قلیان راه بیاندازد 

آماده باش پلیس برای ایجاد امنیت دانش آموزان  

پلیس به سارقان  مجال نمی دهد 

یادداشت

وآتس آپ، وایبر و تانگو تا یک ماه 
دیگر فیلتر شوند

     معاون اول قوه قضاییه با ارس��ال نامه ای به وزیر ارتباطات 
خواس��تار فراه��م آوری زمین��ه و بس��تر فن��ی موردنی��از 
مسدودس��ازی و کنترل اطاعاتی مؤثر شبکه های اجتماعی 
 نظی��ر وآت��س آپ، وایب��ر و تانگ��و ظرف ی��ک م��اه آینده 

شد.
مع��اون اول قوه قضاییه با ارس��ال نامه ای به وزی��ر ارتباطات 
ضمن این که خواستار فراهم آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز 
مسدودس��ازی و کنترل اطاعاتی مؤثر شبکه های اجتماعی 
نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده ش��د، اعام 
کرد که در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام 

خواهد کرد.

دانشجویان به کویر»مصر« می روند
هفتمین دوره کویر نوردی و کویرشناسي دانشجویان ایران17 
و 18 مهرماه امسال در کویر »مصر: واقع در شهرستان خور و 

بیابانک استان اصفهان برگزار می شود.
با توجه به اهمی��ت جایگاه کویر ن��وردی در طبیعت گردی و 
همچنین استقبال گس��ترده عاقه مندان به این حوزه، مرکز 
گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران پس از برگزاری 
موفق 6 دوره کویر نوردی در کویر مرنجاب، مصر و ش��هداد، 
هفتمین دوره این طرح را در کویر مصر واقع در شهرس��تان 

خور و بیابانک برگزار می کند.
بازدید از روس��تاهاي زیباي مصر، گرمه و بیاض��ه، بازدید از 
دریاچه خور و بیابانک، رمل نوردی، رصد س��تارگان در شب 
کویر با تلسکوپ های پیشرفته، گشت شبانه و شب نشینی دور 

آتش در کویر از برنامه های این طرح به شمار می رود.

 راه شاهی میدان نقش جهان
 باز می شود

عملیات احیا و بازسازی راه شاهی میدان نقش جهان اصفهان 
تا پایان آبان ماه امس��ال تمام و این راه برای ورود گردشگران 

باز می شود.
فریبا خطابخ��ش مدیر پای��گاه میراث جهان��ی نقش جهان 
گفت: قرارداد فاز چهارم احیا و بازس��ازی این راه بسته ش��ده 

و به احتمال زیاد تا پایان آبان ماه این اقدام به نتیجه می رسد.
وی ادام��ه داد: ی��ک راه ورودی از پش��ت عم��ارت عالی قاپو 
در دوران صفوی��ه تنه��ا مس��یر ورودی ش��اه ب��ه عم��ارت 
ب��وده اس��ت و م��ردم ع��ادی تنه��ا از مس��یرهای دیگ��ر 
 منته��ی ب��ه می��دان مانن��د مس��یر س��عدیه عب��ور و مرور 

می کردند.
خطابخش بیان کرد: در کمیته راهبردی اس��تان پیش��نهاد 
می کنم که این مس��یر ب��رای ورود گردش��گران به مجموعه 
اختصاص پی��دا کند و س��امانه بلیت فروش��ی مجموعه را در 
همین جا مستقر کنیم. چون اکنون ورود توریست ها به میدان 
از تمام ورودیه های آن قابل کنترل نیست. منتها تأییدیه این 
اقدام هنوز گرفته نشده و اجرای آن به مطالعه بیشتر و تائید 

کمیته راهبردی نیاز دارد.
عملیات مرمت مسیر شاهی از سال 1374 آغازشده و تاکنون 
حدود 50 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته اس��ت. این راه به 
طول 135 متر از خیابان اس��تانداری ت��ا کاخ عالی قاپو ادامه 

دارد.

 شکست مکرر النه گزینی جنین 
مشکل اساسی در درمان ناباروری 

یک فلوش��یپ نازایی، شکس��ت مکرر النه گزینی جنین را، 
مشکل اساس��ی در درمان ناباروری به روش ART در تمام 
دنیا دانس��ت و گفت: مطالعات جهانی در این زمینه در حال 
انجام است.پژوهش��گاه فن آوری ه��ای نوین علوم زیس��تی 
جهاد دانش��گاهی ابن س��ینا، کنفرانس علمی »ررس��ی علل 
و درمان شکس��ت مکرر الن��ه گزینی جنی��ن )RIF(« را در 
تاریخ س��وم مهرماه س��ال جاری به مدت ی��ک روز در مرکز 
فوق تخصصی درمان ناباروری و س��قط مکرر ابن سینا برگزار 
می کن��د.در این کنفران��س، علل درمان شکس��ت مکرر النه 
 ،RIF گزینی جنین را از جنبه های مختلف همچون تعریف
علل آناتومیکال رحمی، پذیرش اندومتر، ماحظات اخاقی 
در IVF، عل��ل ژنتیک، عل��ل ایمونولوژیک، عل��ل جنینی، 
 ترومبوفیل��ی ارث��ی و اکتس��ابی موردبحث و بررس��ی قرار 

می گیرد.

 کالس اولی ها  امروز به
 »جشن شکوفه ها« می روند

با فرارس��یدن بهار علم و دانش و آغاز سال تحصیلی94 -93 
کاس اولی ها امروز  )دوشنبه( 31 ش��هریورماه، طبق روال 
سال های گذشته یک روز، زودتر به مدرسه می روند تا با محیط 

مدرسه و معلمان آشنا شوند.
عل��ی زرافش��ان، مع��اون وزی��ر آموزش وپ��رورش از 
برگزاری جش��ن ش��کوفه ها با حض��ور بی��ش از یک میلیون 
کاس اول��ی به ط��ور همزمان در ح��دود 59 هزار مدرس��ه 
ش��هریورماه  31 روز  در  کش��ور  سراس��ر  بتدای��ی   ا

 خبر داد.
وی بابی��ان اینکه عملی��ات اجرایی پ��روژه مه��ر از چند ماه 
گذشته آغازشده اس��ت، اظهار کرد: مدارس برای شروع سال 
تحصیلی جدید آماده هس��تند.رییس س��تاد اجرایی پروژه 
مهر وزارت آموزش وپ��رورش همچنین از برگزاری مراس��م 
جش��ن آغاز س��ال تحصیلی در مدارس کش��ور در سه شنبه 
هفته ج��اری )اول مه��ر( خب��ر داد و گف��ت: رئیس جمهور 
همانند س��ال های گذش��ته دریکی از مدارس تهران حضور 
یافته و زنگ آغاز س��ال تحصیلی را به صورت نمادین خواهد 
نواخت.وی با اش��اره ب��ه تأکید وزیر آموزش وپ��رورش مبنی 
بر اهمیت آغاز س��ال تحصیلی پرنش��اط در م��دارس گفت: 
امس��ال عاوه بر اعزام تیم های ارزیاب به استان ها، هر یک از 
معاونین وزیر دریکی از استان ها حضور یافته و در کنار سایر 
 مسئوالن، فرهنگیان و دانش آموزان در این جشن ملی حضور

 می یابند.

اخبار کوتاه

SMS

 ضربه چاقو و خفگی روش های قتل  
خانوادگی در ایران

جنایی ترین قاضی ایران گفت: ضربه چاقو و خفگی مهم ترین روش های قتل های خانوادگی 
در ایران است.قاضی نوراهلل عزیزمحمدی در تحلیل قتل های خانوادگی در ایران اظهار داشت: 
در حوزه قتل های خانوادگی با یک پیچیدگی روبه رو هس��تیم. زیرا در این جنایت ها یکی از 
اعضای خانواده عامل جنایت و عضو دیگر خانواده قربانی جنایت می شود. حال عوامل مختلفی 
دست به دست هم می دهند تا این جنایت ها رقم بخورد.وی افزود: فرزندکشی، والدین کشی، 
همسرکشی و خواهر و برادرکشی از مهم ترین قتل های است که در دسته قتل های خانوادگی 
قرار می گیرد. بر اساس پرونده هایی که به دادگاه ارسال می شود، زن کشی بیشترین آمار را در 
قتل های خانوادگی به خود اختصاص داده است. زنان قربانیان اصلی قتل های خانوادگی هستند 
و کمترین آمار مربوط به قتل مادر به دست فرزندان است.این قاضی دادگستری خاطرنشان 
کرد: ضربه چاقو و خفگی مهم ترین روش ها در ارتکاب قتل های خانوادگی است. به دلیل اینکه 
جنایت در محیط خانه رخ می دهد کارد آشپزخانه مهم ترین آلت قتاله است.عزیزمحمدی، 
مسائل ناموسی، سوءظن، اختافات خانوادگی ، اعتیاد و  اختافات مالی ازجمله بر سر تقسیم 
ارثیه را از مهم ترین انگیزه ها در ارتکاب قتل های خانوادگی اعام کرد و گفت:  متأسفانه طی 
سال های مصرف مواد مخدر روان گردان باعث شده که سوءظن در بین زوج ها و اختاف بین 
والدین و فرزندان افزایش یافته و باعث قتل می شود.رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری تأکید کرد: 
قتل های خانوادگی اغلب در محیط خانه رخ می دهد و پلیس نمی تواند از وقوع آن جلوگیری 
کند. در این زمینه نیاز به کارهای فرهنگی برای پیشگیری است و دستگاه های مسئول باید 

اقدامات خود را در جهت شناسایی خانواده های آسیب پذیر آغاز کنند.

آالینده ترین کشورهای جهان
بنا برگزارش��ی که از سوی مرکز تحقیق و سیاس��ت گذاری محیط زیست آمریکا 

منتشر شد، 10 کشور به عنوان آالینده ترین کشورهای جهان معرفی شدند.
مرک��ز تحقی��ق و سیاس��ت گذاری محیط زیس��ت آمری��کا 10 کش��ور آالینده 
محیط زیست را معرفی کرد که در این فهرست نام کشورهایی نظیر هند، روسیه، 
ژاپن و آمریکا به چشم می خورد و این 10 کشور رکورد تولید آالینده دی اکسید 
کربن را شکس��ته اند.در این گ��زارش، آمریکا ب��ه لحاظ دارا ب��ودن آالینده ترین 
نیروگاه های برق در رتبه سوم و به لحاظ تولید بیشترین حجم گازهای گلخانه ای در 
رتبه دوم قرار دارد.در گزارش ساالنه 2012 این موسسه اعام شد که نیروگاه های 
برق در آمریکا به تنهایی 6 درصد از کل آالینده هایی را که منجر به گرمای جهانی 
زمین شده اند، تولید کرده اند. 50 واحد از آالینده ترین نیروگاه های برق آمریکا در 
سال 2012 میادی 30 درصد و 100 واحد از آالینده ترین نیروگاه های برق این 

کشور حدود 19 درصد از حجم کلی آالینده دی اکسید کربن را تولید کرده اند.
از سوی دیگر کانادا با اجرای برنامه »تولید برق پاک« قصد دارد انتشار آالینده های 
کربنی را در سراسر این کشور متوقف کند. این کشور در حال حاضر به لحاظ تولید 
بیشترین حجم گازهای گلخانه ای در رتبه هشتم آالینده ترین کشورهای دنیا قرار 
دارد. فهرست 10 کشوری که بیشترین حجم تولید گازهای گلخانه ای را در جهان 
دارند به ترتیب شامل چین، آمریکا، روسیه، هند، ژاپن، آلمان، کانادا، انگلیس، کره 

جنوبی و ایران است و چین نیز به نوبه خود رکورددار این فهرست است.

شکارچیان با کوکتل مولوتوف پاسگاه 
محیط بانی را آتش زدند

فرمانده یگان محیط زیس��ت اصفهان گفت: ش��کارچیان متخلف عصر روز چهارشنبه با 
کوکتل مولوتوف پاسگاه محیط بانی قمیشلو را به آتش کشیدند.مرتضی جمشیدیان افزود: 
چهارشنبه گذشته دو محیط بانان مستقر در پاسگاه قلعه یاور پارک ملی قمیشلو به دنبال 
دریافت گزارشی مبنی بر ورود شکارچیان متخلف به پارک، عازم منطقه شده و شب را در 
تعقیب و ردزنی متخلفین در کوه سپری کردند.فرمانده یگان محیط زیست اصفهان گفت: 
نیمه های شب درحالی که محیط بانان داخل پاسگاه حضور نداشتند گروهی از شکارچیان 
غیرمجاز وارد محیط بانی شده و پس از سرقت دو دستگاه موتورسیکلت تریل متعلق به دولت، 
با پرتاب کوکتل مولوتوف و مواد منفجره دست ساز به دورن  پاسگاه، ساختمان محیط بانی 
قلعه یاور را به آتش کشیدند.جمشیدیان اظهار داشت: پرتاب مواد منفجره ابتدا موجب انفجار، 
خرد شدن شیشه ها و درب پاسگاه و درنهایت منجر به آتش سوزی و سوختن محیط بانی 
شد.به گفته وی، صبح روز پنج شنبه نیروهای آتش نشانی، پلیس آگاهی نجف آباد، فرماندهی 
انتظامی نجف آباد و نیروهای یگان محیط زیست در محل حادثه حاضرشده و ضمن خاموش 
کردن آتش، بررسی ها برای شناسایی عوامل این حمله را آغازشده کردند.جمشیدیان تصریح 
کرد: شکارچیان متخلف همچنین مقادیر زیادی میخ سه سر را در مسیر منتهی به پاسگاه 
روی زمین پخش کرده بودند تا در صورت حضور نیروهای امدادی و امنیتی تایر خودروهای 
آنان پنچر شود که هم در حال حاضر میخ ها نیز از سطح جاده جمع آوری شده است.وی افزود: 
عاملین این تعرض با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی استان اصفهان به زودی شناسایی 

و دستگیر خواهند شد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: هرماه بین 
یک تا دو کودک مشکوک به بیماری گلین باره به بیمارستان 
اطفال ) امام حسین)ع((اصفهان مراجعه می کند.جعفر نصیری 
اظهار داشت: بیماران گلین باره براثر عفونت، میکروب یا یک 
ویروس مبتا می ش��وند و تمام ش��رایط که برای ابتا به یک 
بیماری عفونی مهیا اس��ت درنهایت منجر ب��ه بیماری گلین 

باره می شود.
وی با اش��اره به اینکه کودکانی که مبتابه گلین باره می شوند 
در ابتدا با ضعف اندام مواجه و به مرور به فلجی مبتا می شوند، 
ادام��ه داد: در ابتدا ضعف از پاها آغ��از و به تدریج این ضعف در 
عضات دیگر رخنه و شاهد فلج شدن دست ، صورت و نارسایی 

تنفسی مبتا می شود.
فوق تخصص نورولوژیست اطفال در پاسخ به اینکه آیا با توجه 
به وضعیت آلودگی هوای اصفه��ان و ویروس ها و باکتری های 
جدید امکان شیوع این نوع بیماری در کودکان اصفهان وجود 
دارد یا خیر، اضافه کرد: هرچند در این خصوص تحقیقات علمی 

صورت نگرفته اما امکان آن و جود دارد.
نصیری با اظهار اینکه کودکان مبتابه گلین باره تا 80 درصد 
امکان برگشت و بهبود آن ها وجود دارد، ادامه داد: این کودکان 
پس از طی دو تا یک هفته پس از بیماری عائم خود را آشکار 
می کند و درمان آن ها بسته به نوع پیشرفت بیماری بین دو تا 

سه ماه یا حتی به سال هم می کشد.
بیماری گلین باره تا 95 درصد قابل درمان است

وی بابی��ان اینک��ه ای��ن بیم��اری بیش��تر در کودکان پس��ر 
مشاهده شده است، اظهار داشت: به ندرت واکسیناسیون ها هم 

دلیل ابتا کودکان به گلین باره می شود.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعام اینکه همان طور 
که کودکان براث��ر عفونت یا رعایت نکردن بهداش��ت مبتابه 
بیماری گلین باره می ش��وند امکان اینکه بزرگس��االن نیز به 
خاطر عفونت به این بیماری دچار ش��وند وج��ود دارد، گفت: 
با رعایت اصول اولیه بهداش��ت، اس��تفاده نک��ردن از ظروف 
غذایی دیگ��ران ، غ��ذای س��الم و مطمئن مص��رف کردن و 
 شس��تن مرتب دس��ت از ابت��ا به ای��ن بیماری پیش��گیری 

می شود.

مدیرکل دفتر اطاع��ات آمار با جمعیت و مهاجرت س��ازمان 
ثبت احوال با اش��اره به اینکه 3/2 درصد کل موالید مربوط به 
چندقلوزایی است، گفت: تمامی 5 قلوهای ثبت شده در کشور 
مربوط به استان اصفهان اس��ت.علی اکبر محزون افزود: طی 5 
ماه امسال 19 هزار و 942 مورد والدت چندقلوزایی در کشور 
رخ داده که از این تعداد استان های تهران با 3/9 درصد، فارس با 
3/8 درصد و استان مرکزی با 3/7 درصد بیشترین آمار والدت 
چندقلوها را به خود اختصاص داده اند.وی تأکید کرد: همچنین 
استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، قم و مازندران نیز 
با 3/5درصد در رده های بعدی ازلحاظ چندقلوزایی در کش��ور 
قرار دارند این در حالی است که سال گذشته استان خوزستان 

و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار چندقلوزایی بوده اند.وی 
در مورد آمار دوقلوها نیز گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده 
9 هزار و 364 مورد دوقلوهایی در کشور رخ داده که تعداد آن ها 
بیش از 18 هزار کودک می ش��ود.مدیرکل دفتر اطاعات آمار 
با جمعیت و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال با اشاره به آمار سه 
قلوزایی و بیشتر در کشور تأکید کرد: 375 سه قلوزایی، 16 مورد 
چهارقلوهایی و 5 مورد نیز 5 قلوزایی و بیشتر در کشور انجام شده 
اس��ت که نکته جالب این اس��ت که تمام 5 قلوزایی در استان 
اصفهان به ثبت رسیده است.محزون به موسسه ای که در مورد 
دوقلوزایی فعالیت می کند اشاره کرد و گفت: این موسسه که در 
انگلیس قرار دارد از سال 2005 آمار دوقلوهایی را در دنیا رصد 
می کند به طوری که بر اساس آمارهای این موسسه 125 میلیون 
چندقلوزایی در کشور زندگی می کنند که یک سوم دوقلوهایی، 
دوقلوهای همسان بوده اند.به گفته وی، 22 درصد کل دوقلوها 
چپ دست هستند این در حالی است که در غیر دوقلوها میزان 
چپ دستی کمتر از  10 درصد متولدین است.وی اظهار داشت: 
نیجریه باالترین آمار نرخ چندقلوزایی را در میان کشورها به خود 
اختصاص داده است.مدیرکل دفتر اطاعات آمار با جمعیت و 
مهاجرت س��ازمان ثبت احوال گفت: در شهریورماه از 91 هزار 
و 315 والدت انجام شده 2 هزار و 877 مورد چندقلوزایی بوده 
است که این میزان 3.2 درصد کل والدت ها می شود که بازهم 
استان اصفهان با یک مورد 5 قلوزایی در کل کشور باالترین آمار 

5 قلوها را به خود اختصاص داده است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی استان 

آلودگی هوا و عفونت ها از علل بیماری » گلین باره « کودکان 
تهران ، فارس و مرکزی در صدر چندقلوزایی

رکورد 5 قلوزایی در دست اصفهانی ها 

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1407  sep22   ,2014  |  8 Pages

 گروه 
جامعه

س: ایمنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

امیدواريم قطار سريع السیر اصفهان 
- تهران تا سال 95 راه اندازی شود

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان با اش��اره به اینکه 
عملیات زیرسازی پروژه قطار سریع السیر اصفهان - تهران 85 
درصد پیشرفت داشته است، گفت: امیدواریم تا سال 95 این 

پروژه به بهره برداری برسد.
محمود محم��ودزاده در خص��وص پروژه قطار سریع الس��یر 
اصفهان - تهران اظهار کرد: عملیات زیرسازی این پروژه ملی 
در استان اصفهان و قم با بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

به اتمام رسیده است.
وی اف��زود: عملی��ات زیرس��ازی 30 کیلومت��ر باقی مان��ده 
 انته��ای ش��هر اصفه��ان نی��ز در آین��ده ای نزدی��ک آغ��از 

می شود.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان تصریح کرد: این 
پروژه در توسعه اقتصاد و ارتباط سریع اصفهان با تهران بسیار 

مهم است.
وی گفت: در س��فر اخیر مع��اون اول رئیس جمهور فاینانس 
این پروژه قطعی و مقرر شد به زودی عملیات ریل گذاری آن 

آغاز شود.
محمودزاده در خصوص مس��افت زمانی س��فر این قطار نیز 
اضافه کرد: مسافت زمانی س��فر این قطار کمتر از دو ساعت 
 ب��وده و امیدواریم تا س��ال 95 این پ��روژه ب��ه بهره برداری

 برسد.

 سطح زير کشت استان
 100 هزار هکتار کاهش يافته است

رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی اصفه��ان نی��ز در این 
همایش گفت: حوض��ه آبریز زاین��ده رود 200 ه��زار هکتار 
 اراضی کش��اورزی دارد که 100 هزار هکتار آن کاهش یافته

 است.
قدرت اهلل قاسمی افزود: این میزان کاهش به دلیل کاهش آب 

زاینده رود و به طور عمده در شرق اصفهان است.
وی اظهار کرد: در س��ال آب��ی 92-91 از رودخانه زاینده رود 
کمتر از 150 میلیون مترمکعب و در س��ال آبی 93-92 نیز 
برای غرب اصفهان 100 میلیون مترمکعب آب برداشت شد.

همای��ش م��ردم ب��رای زاین��ده رود ب��ا حض��ور اعض��ای 
 س��ازمان های مردم نه��اد زیس��ت محیطی ش��هر اصفه��ان

 برگزار شد.

 راه اندازی طرح صداي مشتري
 در شرکت مخابرات استان 

     مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان از راه اندازی 
طرح صداي مشتري در استان طي آینده ای نزدیک خبر داد 
و گفت: شماره دسترسی به این س��امانه و اطالعات تکمیلی 

به زودی اعالم خواهد شد.
حسین کش��ایي به تدوین و تصویب طرح صدای مشتری در 
شرکت مخابرات استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: این 
طرح برای دریافت مجوز به شرکت مخابرات ایران ارائه شد که 
به دلیل اهمیت موضوع، طرح به صورت کشوری پذیرفته شد. 
وي ادامه داد : هدف از اجرای ای��ن طرح دریافت،اندازه گیری 
و تبدی��ل تم��ام داده ه��ا ب��ه گزارش ه��ا مفید و ه��دف دار، 
اندازه گی��ری می��زان رضایتمن��دي مش��تریان و همچنین 
ریش��ه یابی و تجزیه وتحلی��ل تم��ام تماس های مش��تریان 
 بیروني و داخلي و پاالیش آن در جهت همسوسازی اقدامات

 است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان تصریح کرد: پرهیز 
از موازي کاری های بی ثمر و نیز حذف چندپارگی کانال های 
مختلف ارتباطي باهدف ایجاد یک بانک اطالعاتي متمرکز از 
تمام نیازمندی ها و مشکالت مشتریان از دیگر اهداف اجرای 

این طرح است. 
وی افزود: طرح مذکور این امکان را در اختیار سطوح مختلف 
فعالیتی ش��رکت قرار می دهد که ب��ه بهترین نح��و بتوانند 
وضعی��ت س��رویس های ش��رکت را مانیتور ک��رده و اهداف 
رضایت مندی مشتریان و به تبع آن دریافت سهم بیشتر بازار 

را برآورده سازند . 
کش��ایي بازنگری در رویه های مختلف ارتباط با مشتری در 
شرکت و یکپارچه سازی مراکز تماس را براي اجرای این طرح 

ضروری دانست. 

افزايش 2 درصدی تولید آهن 
اسفنجی مدول C فوالد اصفهان

رئیس واحد احیای مستقیم شماره یک فوالد مبارکه اصفهان 
از افزای��ش 2 درصدی تولید آهن اس��فنجی در مدول C این 

واحد خبر داد.
داریوش رش��یدی بابیان اینکه ظرفیت ف��ن مکنده گازهای 
حاصله از س��وخت ریفرمر مدول C واحد احیای مس��تقیم 
 افزایش یافت، اظهار داش��ت: با این افزای��ش ظرفیت حدود
  2 درصد به ظرفیت تولید آهن اس��فنجی ای��ن مدول افزوده

 شد. 
 وی اف��زود: یک��ی از محدودیت های افزای��ش ظرفیت تولید

 م��دول ه��ای احی��ای مس��تقیم در محفظ��ه ریفرم��ر و 
 نب��ود ظرفی��ت مناس��ب ف��ن مکنده ه��ای ای��ن بخ��ش

 بود. 
رئیس واحد احیای مستقیم شماره یک فوالد مبارکه اصفهان 
ادامه داد: در راستای بهبود فرآیند و افزایش تولید، طراحی، 
ساخت و نصب تجهیزات موردنیاز برای این افزایش ظرفیت 

در دستور کار قرار گرفت. 
گفتنی است؛ فوالد مبارکه اصفهان با تولید حدود 6 میلیون 
تن فوالد خام از شرکت هایی است که درزمینه تولید ورق های 

فوالدی فعالیت می کند. 
همچنی��ن بی��ش از 50 درص��د از ورق ف��والدی موردنی��از 
کش��ور ب��رای اس��تفاده در صنای��ع خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی، فل��زی س��بک، فل��زی س��نگین ولوله ه��ای 
انتق��ال س��یاالت، صنای��ع بس��ته بندی و لوازم خانگ��ی و 
 الکتریکی ولوله و پروفایل در ش��رکت ف��والد مبارکه تأمین

 می شود. 

4
سکه دراصفهان ۹۱۵ هزار تومان معامله شد

    با کاهش نرخ دالر دیروزهر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار اصفهان با کاهش 6 هزار تومانی نسبت 
به چند روز گذشته ، 915 هزار تومان معامله شد.دیروزدر بازار اصفهان هر نیم سکه نیم سکه ۴55 هزار 

تومان، ربع سکه 260 هزار تومان و سکه گرمی 160 هزار تومان اعالم شد. 
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دبیر کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه تراکنش ش��اپرک 
به حدی باالس��ت که ح��ذف یارانه کارمزد در اس��تفاده از 
کارتخوان ها تغییری ایجاد نمی کند، گفت: مبلغ کارمزدها 
کمتر از رقمی که اکن��ون بانکها می پردازن��د، خواهد بود.

محمود احمدی با بی��ان اینکه پرداخت کارمزد از س��وی 
صاحب��ان کارتخوان ها ب��ه هیچ وجه موج��ب کاهش این 
دس��تگاه ها و یا اضافه ش��دن قیمت کاال ب��ه دلیل هزینه 
کارمزدها نمی ش��ود اظهار ک��رد: اصناف به ط��ور کلی با 
پرداخت کارم��زد کارتخوان ها توس��ط پذیرن��ده مخالف 
 نیس��تند؛چراکه به هرحال کس��ی که خدمتی را دریافت 
می کند باید همگام با اس��تاندارهای همه جای دنیا هزینه 
آن را نیز بپردازد.وی با بیان اینکه عمق توس��عه بانکداری 
 )POSS( الکترونیکی باالخص در دستگاه های کارتخوان

آمار قابل قبولی است افزود: ش��اپرک در سه ماهه ابتدایی 
امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته 
اس��ت که به طور متوس��ط ماهان��ه بیش از ی��ک میلیارد 
تراکنش در ش��بکه ش��اپرک مدیریت می ش��ود؛ بنابراین 
به هیچ وجه ممکن نیس��ت که حجم کارب��ر کارتخوان ها 
کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم ش��ود.احمدی با اش��اره 
به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توس��ط ش��بکه بانکی 
پرداخت و به حس��اب ش��رکتهای psp وازیر ش��ده است، 
گفت: متاسفانه اش��تباه هم همین جاس��ت؛ چراکه تعداد 
محدودی پذیرنده دس��تگاه ک��ه کمت��ر از دو میلیون نفر 
هس��تند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را 
 کل ش��بکه بانکی و به نوعی مردم می پردازن��د. به عبارتی

 هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به 
نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می ش��ود.وی توضیح 
داد: به عنوان نمونه بان��ک ملی که بی��ش از 20 درصد در 
تراکنش های شاپرک س��هم دارد باید به عنوان یک بانک 
دولتی هزینه کس��انی را بپردازد که در مغ��ازه های خود از 
این س��رویس اس��تفاده می کنند که منطقی به نظر نمی 
 رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول

 هزینه های آن هم باشد.دبیر کل بانک مرکزی همچنین در 
مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوان ها بعد از واگذاری 
پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در 
حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی شود و مبلغ آن 

کمتر از همانی است که اکنون بانک ها می پردازند.

 

مدیر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: ب��ا توجه به 
شرایطی که منطقه ش��رق اصفهان دارد، محدودیت های 
اشتغال زایی در منطقه شرق اصفهان برداشته و وام اشتغال 
به کارآفرینان داده می ش��ود .  مهدی مجلس آرا از اقدامات 
حمایتی  کمیت��ه امداد در منطقه ش��رق اصفهان خبر داد 
و اظهار کرد: یک هزار و 100 مددجو در ش��هرهای  هرند و 
ورزنه تحت پوشش کمیته امداد هستند . وی افزود: با توجه 
به شرایط معیشتی مردم منطقه شرق اصفهان، 25 تن آرد 
از طریق کمیته امداد به منطقه محروم شرق اصفهان اهدا 
ش��د، همچنین توزیع 10 تن برنج پیش بینی شده که بین 

خانواده های مددجوی کمیته امداد آن منطقه توزیع شود . 
مدی��ر کل کمیت��ه ام��داد اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره 

ب��ه وضعی��ت معیش��تی و نی��ز وام اش��تغال ب��ه م��ردم 
محروم منطقه ش��رق اصفه��ان، تصریح کرد: ب��ا توجه به 
ش��رایطی که منطقه ش��رق اصفهان دارد، محدودیت وام 
اش��تغال مددجوی��ی برای آن منطقه برداش��ته ش��د . وی 
 بی��ان ک��رد: در 5 ماه��ه گذش��ته، مبل��غ 5 میلی��ارد و

 500 میلیون تومان در سرفصل سبد کاال کمک های موردی 
برای توزیع گوش��ت، آرد، برنج و خدم��ات دانش آموزی و 
بهداشتی، و هزینه جهیزیه خانواده های تحت پوشش منطقه 
هرند، ورزنه، کوهپایه هزینه  شده است . مجلس آرا خاطرنشان 
کرد: ارائه این خدمات جدای از مستمری خانواده های تحت 
پوشش بوده ، ضمن اینکه حامیان ایتام در  5 ماهه گذشته 
۴18 میلیون تومان به ایتام منطقه ش��رق اصفهان کمک 
کردند . وی با بیان اینکه در منطقه ش��رق اصفهان وام های 
اشتغال را به  صورت ویژه پرداخت می کنیم، گفت: در پرورش 
ش��ترمرغ و بوقلمون و نیز صنایع دستی و س��ایر مشاغل 
درآمد  زا حمایت ویژه صورت می گیرد. مدیر کل کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: به عنوان نمونه، یک کارگاه  قلم زنی در 
تودشک و یک گلخانه در منطقه شرق وجود دارد، که البته 
وجود چنین کارگاه هایی نیاز به حمایت سایر دستگاه هایی 
همچون جهاد کشاورزی دارد . وی همچنین اظهار کرد: در 
بحث س��نگ های تزئینی آموزش های الزم به مددجویان 
 عالقمند داده و ش��رایطی برای ورود به این صنعت فراهم 

شده است . 

 131X در ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مرداد ماه،سه خودروی سایپا
محصول سایپا، سایپا 131X محصول پارس خودرو و سایپا 132X در گروه 

قیمتی زیر 20 میلیون تومان بی کیفیت ترین خودروها معرفی شدند.
براساس گزارش بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در مرداد ماه 1393 و 
مطابق آمار تولید ارائه شده از سوی شرکت های خودروساز جهت ارزشیابی 
محصوالت، مجموع خودروهای تولید ش��ده اعم از سبک و سنگین، نسبت 
به ماه قبل با افزایش یک درصدی و در مقایس��ه با زمان مش��ابه سال قبل با 
روند صعودی 85.۴ درصدی مواجه گردی��د. در ماه اخیر 99 درصد از حجم 
خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک )سواری و 
وانت( و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین )مسافری و باری( 

بوده است.
گروه سبک:

در مرداد ماه سال جاری مجموع خودروهای سواری تولید شده نسبت به ماه 
قبل)براساس آمارهای رسمی( روند یکس��انی داشته و دستخوش تغییری 
نگردیده است. این در حالیست که تعداد خودروهای ارزشیابی شده توسط 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مردادماه نسبت به ماه قبل 0.7 
درصد افزایش یافته، بطوریکه جمعا 23 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت 
که 18 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 5 مدل هم در سطح کیفی خوب 

قرار گرفته اند.
در این ماه خودروی تندر 90 اتوماتیک محصول ش��رکت ای��ران خودرو به 

خودروهای ارزیابی شده اضافه شد که با کس��ب 20.5 نمره منفی همراه با 
خودروی پارس تندر به عنوان باکیفی��ت ترین خودروهای مردادماه معرفی 

شده اند.
در این ماه همچون ماههای گذشته سه خودروی سایپا 131X محصول سایپا، 
سایپا 131X محصول پارس خودرو و سایپا 132X در گروه قیمتی زیر 20 

میلیون تومان مورد ارزیابی قرار گرفتند که ب��ه ترتیب 78.8، 80.2 و 82.۴ 
نمره منفی کسب کرده اند و در رده کیفی  B+ قرار گرفته اند.

در گروه قیمتی بین 20 تا ۴0 میلیون تومان نیز 1۴ خودرو مورد ارزیابی قرار 
گرفت که در آن میان خودروهای پارس تندر، تندر90 پارس خودرو، تندر90 
ایران خودرو، پژو 206 و پژو206SD در جایگاه اول تا پنجم و در رده کیفی 
A+ قرار گرفتند. این خودروها به ترتیب 20.5، 20.8، 20.8، 22.7 و 22.8 
نمره منفی کسب کرده اند. همچنین خودروی تیبا که در ماههای گذشته در 
رده کیفی B+ قرار می گرفت این ماه جایگاه خود را ارتقا داد و با کسب 59.۴ 

نمره منفی در رده کیفی A قرار گرفت.
این گزارش حاکی از آن است که در ارزیابی های انجام شده در مردادماه سال 
جاری یک خودرو به گروه قیمتی خودروه��ای بین ۴0 تا 60 میلیون تومان 
افزوده شده و بنابراین ۴ خودرو در این گروه مورد ارزشیابی قرار گرفته اند که 
نتیجه آن بدین شرح است: تندر90 اتوماتیک با 20.5 نمره منفی در جایگاه 
اول جدول قرار گرفت، جک 5J اتوماتیک ۴۴.6 نمره منفی کسب کرد و در 
جایگاه دوم قرار گرفت. لیفان 620 و ام وی ام 530 نیز با 51.3 و 51.۴ نمره 

منفی در رده های بعدی قرار گرفتند.
همچنین همانند ماه گذشته لیفان 60X و ام وی ام 33X در دسته قیمتی 
بین 60 تا 80 میلیون قرار گرفتند و لیفان 60X با کسب 50 نمره منفی رتبه 
کیفی A  را از آن خود کرد اما ام وی ام 33X با 63.9 نمره منفی در رده کیفی 

خوب با رتبهB+  قرار گرفت.

مدير کل کمیته امداد استان اصفهان:

اعطای وام اشتغال به کارآفرينان تحت پوشش  

حذف يارانه کارمزد استفاده از کارتخوانها در اصناف

نگران نباشید؛ تعداد کارتخوانها کم نمی شود

از سوی سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ايران؛

بی کیفیت ترين خودروها معرفی شدند

رئیس ات��اق بازرگانی اصفه��ان گفت: جاری ش��دن آب در 
زاینده رود باید به صورت دائمی باش��د زیرا مس��ئله خشکی 
زاینده رود یک بعدی نبوده و احیای دوب��اره زاینده رود، یک 
خواسته جهانی است. خسرو کسائیان در جلسه اتاق بازرگانی 
بابیان اینکه مسئله خشکی زاینده رود تک بعدی نیست، اظهار 
کرد: باید کاری کرد که اگر آب در زاینده رود جاری می شود 
موقتی نبوده و دائمی باشد.وی افزود: اهمیت آب زاینده رود 
ازنظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین استانی مطرح بوده و 
این یک مسئله تک بعدی نبوده که راه حل آن تک بعدی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اینکه باید جاری شدن 
آب در زاینده رود دائمی باش��د، تصریح کرد: مسئله خشکی 
زاینده رود یک بعدی نیست و یک انس��ان فنی، اقتصادی یا 
فرهنگی به تنهایی نمی تواند پاس��خگوی آن باشد و اگر این 
مسئله همه جانبه دیده نشود قابل حل نیست.وی خاطرنشان 
کرد: کسانی که به دنبال تفرقه افکنی در بین استان ها هستند 
مسائلی را به وجود آوردند که مشکالت امروز را ایجاد کرده 
و اصفهان در این میان بس��یار مظلوم بوده و کسانی که باید 
حمایت می کردن��د، این کار را انجام ندادن��د اما اکنون همه 
دس��تگاه ها باید تالش کرده تا این مش��کل رفع شود و البته 
فرهنگ سازی تنها در اس��تان اصفهان کافی نبوده و باید فرا 

استانی عمل کرد.
کس��ائیان بیان کرد: اصفهان متعلق به ایران اس��ت و اگر در 
این شهر تالش��ی برای احیای زاینده رود شود برای کل دنیا 

مفید است.
مقصد اصلی تونل بهشت آباد، يزد و کرمان است

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: مقصد اصلی 
تونل بهشت آباد طبق مصوبه ش��ورای عالی آب یزد و کرمان 
و در کنار آن اصفهان است. محمد کوشافر در جلسه پرسش 
و پاس��خ دومین همایش »مردم برای احیای زاینده رود« در 
اتاق بازرگان��ی اصفهان افزود: مقصد تونل بهش��ت آباد برای 
بسیاری از مردم در روزهای اخیر شبهاتی ایجاد کرده و فقط 
بخشی از این طرح مربوط به اصفهان اس��ت.وی با اشاره به 
ابالغ سیاست های کلی افزایش جمعیت از سوی رهبر معظم 
انقالب اظهار کرد: بند 9 و 10 این سیاست ها درباره حوضه 
زاینده رود بوده که در آن بر باز توزی��ع فضایی و جغرافیایی 
جمعیت و تأمین آب باهدف توزیع متعادل و کاهش فش��ار 
جمعیتی تأکید شده اس��ت.عضو کمیته آب اتاق بازرگانی 
اصفهان ادامه داد: این دو بند یکی از مهم ترین راهکارها برای 
حل بحران زاینده رود است.وی اضافه کرد: روزی فرامی رسد 
که باید صنای��ع پرمصرف آب از اس��تان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری به حاش��یه خلیج فارس منتقل شود 

اما این کار نیازمند مطالعه و تحقیق است.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اصفه��ان گفت: وزارت نی��رو پیگیری مجدد 
احداث تونل بهشت آباد را به شرکت آب نیرو واگذار کرده تا 
بررس��ی هایی برای نحوه انتقال آب ازلحاظ اقتصادی و فنی 
انجام شود.مس��عود میر محمدصادقی افزود: با نهایی شدن 
این بررس��ی ها ادامه احداث تونل بهشت آباد اجرایی خواهد 
ش��د.وی اظهار کرد: برای اجرای مصوبه 9 ماده ای ش��ورای 
عالی آب، اقدامات مختلفی صورت گرفته و مهم ترین آن ها 
اس��تقرار مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز زاینده رود است.

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان بابیان اینکه این مدیریت 
اکنون در تهران مستقرشده است، ادامه داد: کنترل برداشت ها 
در پایین دست و باالدست سد زاینده رود با استقرار دو مشاور 
در حال انجام است.وی تأکید کرد: مهم ترین کار این مدیریت 
بررسی میزان برداشت ها در دو استان اصفهان و چهارمحال 

و بختیاری و شفاف سازی آن است.کار خود قرار داده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: کنترل 
برداشت های سطحی و زیرسطحی آب سخت ترین اقدام است 
و در این راستا در استان چهارمحال و بختیاری نیز همچون 
اصفهان بر روی برداش��ت های آب کنتور نصب شده که یک 

اقدام مؤثر در این زمینه است.
وی افزود: در ش��ورای عالی آب به موضوع حقا به کشاورزان 
رسیدگی شد و امروز در این ش��ورا حقا به این کشاورزان به 

رسمیت شناخته شد.
بحران زاينده رود اصفهان به وضعیت قرمز رسیده 

است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: روضه خوانی 
برای آب بس است اما نمایندگان مجلس بر این باور هستند که 
اقدامات انجام شده برای زاینده رود کافی نیست و امام جمعه 
اصفهان گفتند که بحران زاینده رود به وضعیت قرمز رسیده 
است.عبدالوهاب سهل آبادی در جلسه اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهار کرد: من به احمدی نژاد گفتم زاینده رود را به اصفهان 
برگردانید و امروز نیز به مس��ئوالن کشور می گویم که برای 
زاینده رود کاری کنید.رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران تصریح کرد: کش��اورزانی که تا دی��روز خمس و زکات 
می دادند امروز زکات می گیرند و ما داریم گداپروری می کنیم، 
رئیس جمهور س��ابق گفتند دع��ا کنید تا ب��اران آید اما من 

می گویم از بس گناه می کنیم و می کنید باران هم نمی آید.
وی بابیان اینک��ه حیات و روح مردم اصفه��ان در زاینده رود 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: مردم اصفهان زنده به زاینده رود 
هستند و چگونه می شود که استان کرمان بتواند آب خریداری 
کند و قرارداد لوله کش��ی ببندد و آب را از کن��ار گوش ما رد 

کند و ما فقط حرف بزنیم و بقیه هم بگویند روضه نخوانید.
آق��ای ک��ه  می ش��ود  مگ��ر  اف��زود:   س��هل آبادی 

 میر محمدصادقی را برکنار کنند و ما سکوت کنیم اما ما هیچ 
اجتماعی را برای مخالفت با حکومت نداریم و چندین هزار 
شهید برای بقای کشور دادیم و نمی گذاریم کسی با اصول ما 
مبارزه کند و از دوس��تان می خواهم به دعوای مردم صاحب 

حق رسیدگی کنند.
ريز گردهای تاالب گاوخونی به زودی تا تهران هم 

می رسد
عض��و کمیته آب ات��اق بازرگان��ی اصفهان گفت: خش��کی 
زاین��ده رود س��ال 75 پیش بین��ی ش��د و کمت��ر کس��ی باور 
می کرد روزی رودخانه خش��ک ش��ود، اکنون نی��ز پیش بینی 
 می ش��ود اگ��ر ب��رای ری��ز گردها فک��ری نش��ود، ب��ه زودی

 ریز گردهای تاالب گاوخونی تا تهران هم می رسد.
س��ید احمد خاتون آبادی در این  همایش مردمی برای احیای 
زاینده رود گفت: موضوع خش��کی زاینده رود بیش ازآنچه یک 
مسئله فنی باشد، یک موضوع اخالقی است، چراکه هم مردم و 
هم مسئوالن به منافع جمعی بی توجه بودند و بیشتر به منافع 
فردی پرداختند.وی اظهار کرد: متأسفانه فّناوری به نوعی قاتل 
اخالق بوده درحالی ک��ه در دنیای مدرن تکنولوژی به دس��ت 
می آوریم تا تکریم اخالق را نهادینه کنیم.عضو کمیته آب اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریح کرد: امروز تکنولوژی سبب شده انسان 
هر کاری بخواه��د انجام دهد، درحالی که اخالق باید انس��ان را 
محدود کند.وی ادامه داد: وقتی به تکنولوژی سدسازی می رسیم 
یعنی اینکه می توانیم سد را در سریع ترین زمان ممکن هم 
احداث کنیم اما فراموش کردیم با این کار جلوی جاری شدن 

سیالب را برای تغذیه س��فره های زیرزمینی می گیریم و از 
سوی دیگر تجمیع آب پشت سدها تبخیر فاجعه بار آب را به 
دنبال دارد.خاتون آبادی با اشاره به اینکه امروز مردم نسبت 
به اطرافشان بی تفاوت ش��ده اند، اضافه کرد: پیش ازاین اگر 
رودخانه زاینده رود خشک می شد مردم به آن توجه می کردند 
اما در دنیای م��درن امروز مردم از میان رودخانه خش��ک با 
سرعت عبور می کنند تا به سریال، فیلم و یا موضوع مورد عالقه 

خود برسند و این بی تفاوتی نتیجه تکنولوژی است.
با تداوم خشکسالی تا 10 س��ال آینده ایران به طور کامل به 

بیابان تبدیل می شود
وی با تأکید بر اینکه بای��د نگاهمان به زاینده رود تغییر کند، 
افزود: اگر مسئوالن در نگاهشان تغییر ایجاد نکنند، مشکالت 
همچنان ادامه دارد و تغییر اقلیم و گرم شدن زمین تنها عامل 

خشکی رودخانه نیست، بلکه فقط آن را تشدید می کند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی اصفه��ان گفت: هرگز 
نمی توان اکوسیس��تم ها را از هم جدا کرد و اگر قس��متی از 
اکوسیس��تم یک منطقه از بین برود، تمام اکوسیس��تم آن 
منطقه از بی��ن می رود.خاتون آبادی تصریح کرد: بحران مرحله 
به مرحله می آید و بحران های امنیت��ی نیز نتیجه بی توجهی به 
همین مرحله به مرحله بودن اصل بحران است.عضو هیئت مدیره 
جمعیت سبز استان اصفهان اضافه کرد: به طور مثال زاینده رود 
در ابتدا به مواد شیمیایی و سمی آغشته شد، سپس بحران کم آبی 
در این رودخانه به وجود آمد و پس از آن نیز خشکی کامل دامن 
رودخانه را گرفت، در حالی که به لحاظ علمی امکان جلوگیری 
از ورود به مرحله بعدی بحران در هر یک از این مراحل وجود 

داشت.

در نشست » مردم برای احیای زاينده رود « عنوان شد 

۱0 سال دیگر ایران بیابانی می شود
احیای دوباره زاينده رود، مطالبه جهانی است



یادداشت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد نطنز گفت: در هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان نطنز، 
بیش از ۵۲ فیلم سینمائی با موضوع دفاع مقدس و جنگ نرم اکران می شود.

 وی پیرامون بخش های مختلف این فیلم ها افزود: این فیلم ها در بخش های سینمائی، 
تله فیلم، کوتاه، پویا نمائی،و.. است به اکران درمی آید.
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اکران ۵۲ فیلم سینمائی هفته دفاع مقدس در نطنز
هفتیادداشت

 هر اصفهانی می تواند یک 
سلمان محمدی باشد

نویسنده و پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به اهمیت فعالیت  های 
فرهنگی و رسانه ای در کشور، گفت: امروزه دنیا منتظر تولیدات و 

دستاوردهای فرهنگی جمهوری اسالمی است.
حجت االسالم محمدرضا زائری در جمع فعاالن فرهنگی در سالن 
اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان ضمن تأکید بر ظرفیت باالی 
جوانان اصفهان در مس��ائل فرهنگی و مذهبی، اظهار داشت: هر 

جوان اصفهانی این ظرفیت را دارد که یک سلمان محمدی باشد.
وی ادامه داد: جوانان اصفهان می توانند پیام استقامت، ظلم ستیزی 
و آزادی را در گوش همه مردم جاهل فریاد بزنند، جوانان اصفهان 
باید توجه داشته باشند که قرار نیست کسی برای فعاالن فرهنگی 
و افسران جنگ نرم ذوق و شوقی نشان دهد و به آن ها خدمت کند 
بلکه حتی عده ای برای آن ها مش��کالتی پدید می آورند.زائری در 
پایان بیان کرد: امروزه دنیا منتظر تولیدات و دستاوردهای فرهنگی 
جمهوری اس��المی است و ش��اهد هس��تیم که مبانی فرهنگی و 
اجتماعی مانند حجاب را در دیگر کش��ورها نهادینه کرده ایم که 

تبدیل به یک گفتمان شده است.

 برگزاری تئاتر خیابانی در 40 نقطه
 از شهر اصفهان

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج امام رضا سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان، از برگزاری تئاتر خیابانی در 40 نقطه شهر اصفهان 

در هفته دفاع مقدس خبر داد.
مرتضی عمومهدی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس 
با اش��اره به حضور بیش از دو میلیون نفر رزمن��ده در دوران دفاع 
مقدس اظهار کرد: ایثار و جان فش��انی رزمندگان و شهدا موجب 
آرامش و آسایش امروز ما ش��ده است.عمومهدی در ادامه تصریح 
کرد: دشمن پس از انقالب اس��المی در عرصه های مختلف برای 
مبارزه با انقالب اس��المی و جمهوری اس��المی حاضرشده است، 
جنگ هشت ساله با حضور بیش از 40 کش��ور، ایجاد دو فتنه در 
جنگ سیاسی و جنگ بزرگ اقتصادی و فرهنگی از فعالیت های 
دشمن علیه انقالب اسالمی است، این مقاومت و ایستادگی مردم 

در برابر دشمن ریشه در تعالیم اسالمی دارد.

 نمایش » زندگی با طعم خردل«
 روی صحنه

نمایش »زندگی با طعم خردل« به مناسبت هفته دفاع مقدس در 
سالن سوره حوزه هنری استان اصفهان به روی صحنه رفت.

 امین پناهی کارگردان این نمایش اظه��ار کرد: نمایش زندگی با 
طعم خردل از تاریخ ۲8 شهریور تا 7 مهر در ساعت 19:4۵ در سالن 
سوره حوزه هنری اصفهان اجرا می ش��ود.وی با اشاره به داستان 
این نمایش گفت: زندگی با طعم خردل درباره ش��یمیایی شدن 
 یک سردار جنگ است که گاز خردل به زن و بچه اش انتقال پیدا 

می کند.

بهزاد فراهانی: به خاطر لهجه  روستایی  
راهم ندادند!

»همیشه یک پای بساط لنگ است ! “ وقتی بهزاد 
فراهانی با آن صدای دلنشین این جمله را از زبان 
روباهی گفت که می خواست اهلِی شازده کوچولو 
بش��ود، هیچ وقت تصور نمی کردم ت��وی هنرمند 
شدنش هم یک پای بساط لنگ بوده باشد!منظورم 
روزهایی است که معلم موسیقی شان – برادر مجید 
محس��نی، از بازیگران مطرح تئاتر و سینما - برای 
اجرای یک نمایش، با همکاری یکی از دوستانش 
کالس��ی در مدرس��ه راه می اندازد، اما بهزاد را به 
خاطر ته لهجه روستایی اش به جلسات تمرین راه 
نمی دهد. این می شود که پسربچه کالس چهارمی 
هرروز روی لبه پنجره می نش��یند و زل می زند به 
تمرین بچه ها. ماجرا ه��رروز تکرار می ش��ود، اما 
درنهایت معلم جل��وی س��ماجت دانش آموز کم 
می آورد و ب��ه کالس راه��ش می دهد.تصور کنید 
اگر روزی چای به دس��ت، جلوی عده ای میهمان 
وارد ش��وید، پایتان به جایی گیر کند، سینی چای 

از دس��تتان بیفتد و ش��ما بتوانید با یک تردستی 
ماهرانه، س��ینی رابین آس��مان و زمی��ن بگیرید، 
بعدش چه اتفاقات جالبی ممکن است برایتان پیش 
بیاید؟ » برای اینکه دلم نشکند و من هم نقشی توی 
آن نمایش داش��ته باشم، قرار ش��د زمان اجرا بین 
میان پرده ها، برای تماشاچیان چای ببرم. شب اول، 
درست لحظه ورود به سالن، پایم به چارچوب دکور 
گیر کرد و زمین خوردم. تشویق تماشاچیان همان 
و تحسین معلم همان که وادارم کرد هر شب زمان 
عوض شدن هر پرده، چای به دست وارد شوم، زمین 
بخورم و س��ینی را روی هوا نگه دارم !«آن زمان که 
خواندن کتاب های هدایت ممنوع بود، از پنجره اتاق 
دایی جانش – که دنیایی کتاب داشته – خودش 
را داخل می کشد و » صادق گوژپشت« را دزدکی 
می خواند. خودش می گوید این قصه تأثیر زیادی 
رویش گذاشته اس��ت اما بهترین و تأثیرگذارترین 
کتابی که در دوران کودک��ی اش خوانده » دوران 
کودکی « نوش��ته ماکس��یم گورکی است و آنچه 
برای خواندن نوجوان های ام��روز توصیه می کند 
»داستان های پداگوژیکی « ویکتورماکارنکو است.

محبوبه بیات : جرأت نداش�تم روبان به 
موهایم بزنم!

محبوبه بیات با کتاب» سگ ولگرد «  برای اولین بار  
فهمیده است که موجودات جاندار رنج می کشند. 
فرق نمی کند انسان باش��ند، حیوان  یا گیاه. شاید 
برای همین است که مدت ها از دو سگ نگهداری 
می کرده که یکی ش��ان ناخوش ب��ود و احتیاج به 
مراقبت و البته هزینه داشت. پیش تر از سگ ولگرد، 
کتاب » وغ وغ س��اهاب « را از هدایت خوانده، اما 
برایش قابل درک نبوده است.این نسل کتاب خوان ها 
خاطرات جالب��ی دارند از کتاب های اج��اره ای ، از 
قراری، ش��بی یک قرآن! و اولین رویارویی ش��ان 
بامطالعه آزاد برمی گردد به داس��تان های کیهان 
بچه ها.اما برای محبوبه بیات » پر « نوشته ماتیسن، 
تأثیرگذارترین کتاب دوران نوجوانی بوده است. او 
می گوید: » ای��ن کتاب را در 1۲ س��الگی خواندم. 
بسیار عاش��قانه و رمانتیک بود و تا مدت ها بعد از 
خواندنش قاطی بودم «. خاطرات او از دوران مدرسه 
کمی آدم را دمغ می کند. جای شکرش باقی است 
که آخرش خوب تمام می شود. می گوید: »پدر من 
تمام اموالش را به برادرش سپرد، چون مادرم بسیار 
جوان بود. خانواده عمو هم به رویش��ان نیاوردند و 
هنوز هم اموال پدر مرا استفاده می کنند. این باعث 
شد از گذشته، زندگی نسبتاً مشکلی داشته باشیم. 
آن روزها هم در مدرسه، بین پولدارها و کسانی که 
ضعف مالی داشتند مثل ما  فرق می گذاشتند.بچه 
پولدارها هر کار که می خواستند می کردند، اما ما 
جرأت نداشتیم مثاًل یک روبان به موهایمان بزنیم. 
از کالس 11 با برادرم به شیراز مهاجرت کردم و چه 
خاطرات خوبی از آن سال ها دارم. چه معلم ها، چه 
مدیر و چه بچه ها، همه خوب برخورد کردند و رسم 
میهمان نوازی را به بهترین شکل بجا آوردند. آن ها 
بودند ک��ه امکانات مناس��ب تئات��ر در اختیارمان 

گذاشتند تا آن سال در شیراز برنده باشیم «.
بیات قبل از انقالب یکی از داستان های کلیله ودمنه 

را برای گروه سنی نوجوان کارکرده است.
رضا رویگری:مدرس�ه مان آتش گرفت

رضا رویگری در عرصه فرهنگ ش��فاهی زحمات 
زیادی کشیده است. هنوز کاست هایی که او در گروه 
بیژن مفید قصه خوانی کرده است، نسل به نسل ارث 
می رس��ند و حاال ه��م ط��راوت و تازگ��ی آن ها، 
عالقه مندان این جور قصه ها را شگفت زده می کند.» 
ش��اپرک خانوم« و » کو ت��ی موت��ی « از بهترین 
قصه خوانی ها محسوب می شود که در هردوی آن ها، 
رویگری نقش های مهم و حساس��ی را گفته است. 
جالب است بدانید هیچ کدام از این ها اما اولین کتاب 
یا قصه ای نیست که روی او تأثیر گذاشته است. » 
پر «نوش��ته ماتیس به ترجمه میمنت دانا آن قدر 
احساساتی اش کرده است که پس از سال ها هنوز 
هم از یادآوری آن احساساتی می شود. از کتاب های 
قاضی سعید که اغلب ترسناک و پلیسی بودند نیز 
تأثیر فراوانی گرفته است. خاطره او از دوران مدرسه 
خیل��ی دراماتیک و س��ینمایی اس��ت، می گوید: 
»زمستونا در تجریش برف شدیدی می بارید. سرما 
بیداد می کرد. آن قدر برف می آمد که وقتی بوم ها را 
پارو می کردن و در کوچه می ریختن، تا لب پشت 
بوم باال می آمد. وضع مالی ما خوب نبود. مادرم روی 
ُکتم، ُکت دیگری می پوش��اند. وقتی از مدرس��ه 
می آمدم خونه، کفش��م پُر آب بود و مادر انگش��ت 
پاهایم را که خیلی یخ کرده بودن در دست می گرفت 

و گرم می کرد«.
و یک دفعه صدایش را ب��اال می برد، » من نمی دانم 
بچه ه��ا و نوجوان های امروزی چ��ه می خواهند؟ 
دیگر آن ق��در پرتوقع ش��ده اند که خ��دا می داند. 
آن زم��ان اغل��ب جوراب ها و س��ر زانوه��ا وصله 

 می خ��ورد، ام��ا هیچ ک��س به ای��ن چیزه��ا فکر
 نمی کرد«.

خاط��ره او از س��ال اول دبس��تان جالب اس��ت؛ 
مدرسه ش��ان آتش می گیرد و مجبور می ش��وند 
بعدازظهرها در مدرسه ای دخترانه درس بخوانند 
و قابل پیش بینی اس��ت که توسط دخترها گاهی 

»هو« می شدند!
تا یادم نرفته این را هم بگویم که رویگری قبل از کاله 
قرمزی و پسرخاله در برنامه ای با آقای مجری ) ایرج 
طهماسب ( به جای عروس��ک، نقش سیب زمینی 
پشندی را می گفت. س��ریال » محله بهداشت « و 
فیلم سینمایی» رانده شده « از دیگر کارهای گروه 
کودک و نوجوان رضا رویگری است. کدامشان را به 

خاطر دارید؟
منوچه�ر وال�ی زاده: دیر آم�دم، ترکه 

خوردم، منضبط شدم!

ما نسبت به نسل قبل از خودمان خوش شانس تریم 
چون بخشی از خاطرات خوشمان مربوط به پخش 
کارتون لوک خوش شانس در سال های نوجوانی مان 

است. 
خوانن��دگان این گزارش هم نس��بت ب��ه دیگران 
خوش ش��انس ترند که منوچهر والی زاده - گوینده 
نقش لوک خوش شانس - برایشان از شکل گیری 
انضباطش می گوید؛ »کالس پنجم دبستان به دلیل 
دیر آمدن، ترک��ه خوردم و از آن ب��ه بعد باانضباط 
ش��دم «.کهنه کار واحد دوبالژ در مدرس��ه برزویه 
در محله عرب های ناصرخس��رو – که یکسرش به 
پامنار می خورد – درس خوانده و کتاب تأثیر گذاری 
که هیچ گاه از یادش نمی رود “ تصویر دوریان گری” 

است.

هنرمندان از روزهای مدرسه می گویند...

دیر آمدم، ترکه خوردم، منضبط شدم!
 از اولین روز مدرسه انشاء هم شروع می شود، انشایی که بخشی از آن در ذهن حک شده و می ماند تا انتهایی ترین روزی که هستیم، روزهای 
مدرسه، روزهایی به خاطر ماندنی است، پاک نمی شود، حتی با پاک کن بی رحم روزگار!اول مهر، این بار بهانه ای شد پای خاطرات دوران 
مدرسه کسانی بنش�ینیم که اکنون در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری به مرتبه ای رسیده اند که الزم اس�ت کنار نامشان » استاد« 
بگذاریم. به گزارش فارس گفت وگوها کوتاه است و اصرار داشتیم تأثیرگذارترین کتابی را که استادان امروز عرصه های هنر و فرهنگ، در 
کودکی خوانده اند، توصیه کنند، تا به روز 24 آبان نیز که بانام و کتاب و کتاب خوانی نام گذاری شده است، ادای احترامی کرده باشیم!بعضی 

از این گفت وگوها پیش تر انجام شده، اما مناسبت انتشار آن ها ماند تا مهرماه 93.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
924 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  5489 هیات: آقای رضا خانی آرانی فرزندحسن به شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(در   118 شناسنامه  شماره  فرزندحیدر  آرانی  اشتیاقی  مهین  وخانم    172
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 217/14مترمربع پالک 1381فرعی  مجزی شده از 

235فرعی از 2640 اصلی واقع آران دشت بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره3222 هیات:خانم صدیقه دهقانی آرانی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
607  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 249/84مترمربع پالک 1368فرعی مجزی 
شده از 351 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  3217هیات:آقای عباسعلی حسن زاده اف آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه   
108  در شش دانگ یک باب دامداری به مساحت  910/55 مترمربع  پالک 1371فرعي  مجزی 
 شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 3216 هیات :آقای حسین محمودآبادی آرانی فرزندعلی محمد بشماره 
شناسنامه 366در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 282/87مترمربع پالک 1372 فرعی  
 مجزی شده از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره   3213هیات:آقای مانده علی رهی آرانی  فرزند رضا  شماره شناسنامه 
43وخانم فرزانه دادگر آر انی فرزند قاسم شماره شناسنامه715 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت244/80مترمربع پالک 1374 فرعی مجزی شده از 235 

فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  3211هیات: آقای محمد جواد عالئی  آرانی   فرزندسیف اله  بشماره 
شناسنامه279  وخانم زهرا رفیقی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 7)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/35مترمربع پالک 1375فرعی مجزی شده 

از 235 فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3205 هیات: آقای علیرضا متین پور آرانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  خدامیان  زهره  وخانم   347 شناسنامه 
272)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93 مترمربع پالک1378 فرعی 
 مجزی شده از 235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3583هیات:آقای ماشااله انارکی آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
304  وخانم زهرا خانی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 4  )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 185 مترمربع پالک 1384فرعی مفروزو مجزی شده  از  
235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از صفرعلی قدیریان )مالک رسمی(
شماره  هالل  محمد  فرزند  آرانی  کمصدا  علیرضا  3456هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
اله شماره شناسنامه 9687)بالمناصفه(   الهه احسنی فرزند نعمت  شناسنامه 19وخانم 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/26 مترمربع پالک1389 فرعی مجزی شده 

از  235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  اسفندیار  فرزند  زاده  خدیش  علی  امیر  2282هیات:آقای  شماره  رای  10ـ 
شناسنامه 6199638050 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 128/20مترمربع پالک 

981فرعی 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 2281 هیات:خانم فاطمه بوستان پیرا  فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
11292 در شش دانگ یک باب تعمیرگاه به مساحت 220/90 مترمربع پالک 982فرعی 

2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 2817 هیات: آقای ماشااله سعد آبادی  آرانی  فرزند حسینعلی بشماره 

فرزند محمدشماره شناسنامه 7964  آرانی  زاده   و خانم زهرا عظیم  شناسنامه 123 
987فرعی  پالک  271مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 

مجزی شده از340 فرعی از 2645اصلی واقع دروشادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  رمضانعلی  فرزند  قدیریان  معصومه  هیات:آقای   2814 شماره  رای   -13
شناسنامه 208  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/45 مترمربع پالک989 فرعی 
 مجزی شده از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

14- رای شماره  3195هیات:آقای محسن منصوری  آرانی فرزند نصرت اله بشماره 
پالک  مترمربع   94/63 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1228 شناسنامه 
بخش وشاد  در  واقع  اصلی   2645 از  فرعی   340 از  شده  مجزی  فرعی   شماره990 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره3193هیات:آقای ماشااله عصار مفرد  آرانی فرزند سلطانعلی بشماره 
شناسنامه 320  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195/38مترمربع پالک شماره 992فرعی 
 مجری شده از 343 فرعی از  2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  ماشااله  فرزند  آرانی   مفرد   عصار  قاسم  3192هیات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 726 شش دانگ یک باب خانه به مساحت166مترمربع پالک 993فرعی مجزی 

سده از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 3191هیات:خانم معصومه قدیریان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
208  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/70 مترمربع پالک 994فرعی مجزی 
وبیدگل. آران  ثبتی  حوزه   3 دروشادبخش  واقع  2645اصلی  از  343فرعی  از   شده 
غالمرضا  فرزند  آبادی  جعفر  غالم  پور  مهدی  آقای  شماره3184هیات:  رای   -18
بشماره شناسنامه  591 و خانم فاطمه سر کار آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
3134)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/32مترمربع  پالک شماره 996 
 فرعی مجزی شده از323فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 3181هیات:آقای روح اله حاجی پورمفرد آرانی فرزند سیف اله  بشماره 
شناسنامه672 وخانم اعظم خاکسار فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 97)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/64 مترمربع پالک 997فرعی مجزی شده از 

340 فرعی از 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره3524هیات: آقای احمد مقنی فرزند مهدی بشماره شناسنامه  10717   
در  6651)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  شاهزاده  صدیقه  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 445/78مترمربع  پالک شماره 1000فرعی مجزی 
شده از 323 فرعی 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از موسی مهران )مالک رسمی(
بشماره  فرزندماشااله  آرانی  رزاقیان  ابوالفضل  3523هیات:آقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  489  وخانم منیر فرزاد پور فرزند علی شماره شناسنامه2577 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع پالک شماره 1001فرعی مجزی 

شده از 340فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره 3584هیات: خانم محبوبه خدیش زاده فرزنداسفندیار شماره شناسنامه 
پالک  مساحت119/95مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   619-007227-5

1004فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23-رای شماره 3581 هیات :آقای جواد خدیش زاده  فرزند اسفندیار  بشماره شناسنامه 
2-011756-619  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/60مترمربع پالک 1005  

فرعی از2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 392هیات:آقای الهیار صدری  فرزند غالمر ضا بشماره شناسنامه 202 
)نسبت به  4دانگ ( وخانم جمیله آقائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2797)نسبت به 
2 دانگ(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 204مترمربع پالک 1170 فرعی مجزی 
 شده  از152فرعی از 2809 اصلی واقع در محمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

25- رای شماره383هیات:آقای علیرضا سبزی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 492 و 
خانم سیده زهرا موسوی  فرزندسید نور اله شماره شناسنامه 279)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 211/45مترمربع پالک 1171فرعی مجزی شده از 152  

از  2809 اصلی واقع درمحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره  5208 هیات: آقای مهدی نادری صفا فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
9924 وخانم فاطمه دست افکن فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 9878 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/83مترمربع پالک شماره7706 فرعی مجزی 

شده از 729 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اله  نعمت  فرزند  حساب  خوش  طلعت  خانم  2293هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه184در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 89/87 مترمربع پالک 4765فرعی 
 مجزي شده  از205 فرعی 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

28- رای شماره 2869هیات:آقای رمضانعلی قره گلی فرزندقربانعلی بشماره شناسنامه 
417 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93/03 مترمربع پالک 4770فرعی مجزی 
آران  ثبتی  حوزه   3 دیمکاربخش  درریگستان  واقع  2840اصلی  از  423فرعی  از  شده 

وبیدگل.خریداری عادی از ورثه غالمرضا دادخواه )مالک رسمی(
بشماره  فرزندغالمحسین  بیدگلی  ساجدی  مهدی  آقای  شماره2863هیات:  رای   -29
شناسنامه  933 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107/70مترمربع  پالک شماره 
بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  2840اصلی  از  از455فرعی  مجزی شده  4771فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
30- رای شماره 2858هیات:آقای مهدی گیاه دوست فرزند حسین بشماره شناسنامه402 
وخانم طاهره گیاه دوست آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 49230)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/70 مترمربع پالک 4773فرعی مجزی شده از 

205 فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
ثبت  شماره  خاص  سهامی  آران  بافت  شاکرین  شرکت  شماره3178هیات:  رای   -31
461وشناسنامه ملی 10260095517 بانمایندگی آقای احمد شکوری در شش دانگ یک 
باب کارخانه به مساحت 3675/50مترمربع پالک شماره 4776فرعی مجزی شده از 141 

فرعی 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
32- رای شماره 3175هیات:خانم اعظم رسولیان آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه  
536 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197 مترمربع پالک شماره 4777فرعی مجزی 
 شده از 205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3ثبتی آران وبیدگل

شماره  فرزندحسین  آرانی  هاشمی  اله  رحمت  آقای  3500هیات:  شماره  رای  33ـ 
شناسنامه 8091 )نسبت به 4 دانگ( وخانم اعظم گلچی آرانی فرزند محمد حسین شماره 
شناسنامه 224)نسبت به 2دانگ(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت505/5مترمربع 
پالک 4797فرعی مجزی شده از 266 فرعی ا از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندرضا  آبادی  نوش  سجادی  زهره  3169هیات:خانم  شماره  34-رای 
شناسنامه70  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  228مترمربع پالک 3638  فرعی 
 مجزی شده از3003 فرعی  از40اصلی واقع در نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

تقی  سید  فرزند  آبادی   نوش  سعادتی  جواد  سید  3167هیات:آقای  شماره  35-رای 
بشماره شناسنامه 7 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195مترمربع پالک 3639 
 40 از  فرعی   2445 مشاعات  از  وقسمتی  و944فرعی  از934و938  مجزی شده  فرعی 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
36- رای شماره3520هیات:آقای محمد تقی جهانتاب فرزندعلی بشماره شناسنامه 9 و 
خانم فاطمه پور قدرت فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 45238)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  243/75مترمربع پالک 3648فرعی مجزی شده از 2921  

از  2921 اصلی واقع درنوش آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
37- رای شماره  669هیات:آقای اسمعیل ابراهیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 42 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 220/55 مترمربع  پالک شماره3651 فرعی مجزی 

شده از 3016فرعی از 40 اصلی واقع درنوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
38ـ رای شماره  3164هیات: آقای محمد نجاریان نوش آبادی فرزندابوالقاسم بشماره 
شناسنامه24در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 217 مترمربع پالک 755فرعی مجزي 
 شده  از34 فرعی 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

39- رای شماره3163هیات : آقای محمد نجاریان نوش آبادی فرزند ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 24 در شش دانگ یک باب  خانه  به مساحت 156/50مترمربع  پالک شماره 
756فرعی مجزی شده از 34 فرعی 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
فرزندعلی محمد   آبادی  نوش  زاده  قلی  رای شماره 3166هیات:آقای غالمحسین   -40
بشماره شناسنامه  5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202 مترمربع پالک شماره 
20فرعی مجزی شده از 42اصلی واقع در نور آباد نوش آباد بخش 4ثبتی آران وبیدگل

41ـ رای شماره 2866هیات: آقای جواد نزادی نوش آبادی فرزندمحمدشماره شناسنامه 

192 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت160/30مترمربع پالک 415فرعی مجزی 
وبیدگل. آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی   43 از   شده 

بشماره  فرزندمحمد  آبادی  نوش  روشنی  حسن  3515هیات:آقای  شماره  42-رای 
شماره  احمد  فرزندسید  آبادی  نوش  متولی  سادات  اعظم  وخانم  شناسنامه5367 
شناسنامه 2494 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  180مترمربع پالک 
419  فرعی از 43 اصلی  واقع درغیا ث آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  محمود  فرزندسید  بیدگلی  سادات  فاطمه  خانم  4196هیات:  شماره  43-رای 
20فرعی  پالک  مساحت89مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   9329 شناسنامه 
اماکن بخش 3 حوزه  از 24  اصلی واقع در  از مشاعات  از 16 وقسمتی  مجزی شده 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/31 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/16     
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 ابالغ رای 
2073 کالسه پرونده:894/92 شماره دادنامه: 64-93/2/14 مرجع رسیدگی: شعبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی نشانی: اصفهان-منطقه صنعتی-
مجهول المکان  نشانی:  فراهی  اردشیر  خوانده:  نسیم  گچ-سنگبری  محمودآباد-خ 
به   048599 به شماره  وجه چک  از  بخشی  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته: 
انضمام تاخیر تادیه هزینه دادرسی و ... با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
رای قاضی شورا: دعوی مختار عباسی به طرفیت اردشیر فراهی به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 048599 به عهده بانک سپه شعبه لویزان 
خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
)درج در نشریه نسل فردا مورخ 92/12/14( در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شورا ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:15271 

رفیعی قاضی شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
آگهي ابالغ  اخطاریه ماده  101 آئين نامه اجرا

بدینوسیله به آقایان طهمورث نره اي فرزند هادي به شماره شناسنامه 109صادره از 
سمیرم  و شماره ملي 1209570645 متولد 1343 و بابک نره اي فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 506 صادره ازحوزه یک شهرضاوشماره ملي 1199129143 متولد 1349 
ساکنین: جاده شهرضا – سمیرم کیلومتر40 روستاي هوک  که برابر گزارش پاسگاه 
انتظامي کهرویه نامبردگان در آدرس فوق مورد شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ می 
شود در موضوع پرونده هاي اجرائي به شماره بایگاني 9200050 و 9200052 له بانک 
کشاورزي شعبه شهرضا و علیه شماوغیره پنج سه چهارم حبه مشاع بانضمام ثمیه 
اعیاني پنجاه  شصت و چهارم حبه دیگر ملکی  بابک نره اي طهمورث نره اي و تمامت نه 
یک چهارم حبه مشاع ملکي محسن میربدازهفتادودوحبه ششدانگ آب و امالک مزرعه 
باغ  اطراف  کشي  وفنس  آبیاري  اشجاروتاسیسات  بانضمام   265/1 ثبتي  پالک  هوک 
موردرهن اسناد رهني شماره 71858 مورخ 1380/10/08 و 89967 مورخ 1389/12/09 
میلیون  میلیاردوهفتادوهشت  دوازده  مبلغ  145شهرضابه  شماره  رسمي  اسناد  دفتر 
شده  انجام  ارزیابي  به  اعتراضي  چنانچه  لذا  است  گردیده  ارزیابي  وهفتادهزارریال 
دارید، ظرف مدت 5 روز پس ازانتشار اگهي، اعتراض خودرابه ضمیمه مبلغ پنج میلیون 
ریال هزینه تجدیدارزیابي به این اجرا اعالم نماییدواالبه قیمت کارشناسي، آگهي مزایده 

خواهدشد. محمد مهدی یوسفیان -  مسئول واحد اجرای اسناد رسمي شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

۷ گل اصفهانی ها در دروازه 
هنگ کنگ

در چارچوب مرحله گروهی مسابقات 
هندب��ال بازی ه��ای آس��یایی ۲۰۱۴ 
اینچئون و در گروه B، تیم ملی هندبال 
مردان ای��ران از س��اعت ۷:۳۰ دیروز 
یکش��نبه به مصاف هنگ کنگ رفت. 
همان طور که قبل از این مس��ابقه هم 
پیش بینی می شد، تیم ملی کشورمان 
در این دیدار کار س��ختی نداشت و در 
نیمه اول به برتری قاطع ۲۲ بر ۷ رسید. در این مسابقه سید علیرضا 
موسوی، س��عید پورقاس��می، احس��ان ابویی و امین کاظمی ۴ 
ملی پوش اصفهانی به میدان رفتند که ابویی ۳ و کاظمی ۴ گل به 
ثمر رس��اندند. امین کاظمی بازیکن اصفهانی در اواخر نیمه دوم 
مصدوم شد و بیرون رفت و احسان ابویی دیگر ملی پوش اصفهانی 
جایگزین او شد. در پایان این دیدار، امید سه کناری با زدن ۹ گل 

بهترین بازیکن زمین شد. 
بدین ترتیب تیم ملی هندبال کش��ورمان در اولی��ن دیدار خود 
دربازی های آسیایی اینچئون، تیم ملی هنگ کنگ را گلباران کرد.

استقبال ورزشکاران از غذاهای 
ایرانی در اینچئون

رایزن سیاس��ی - مطبوعات��ی ایران از 
اس��تقبال ورزش��کاران و نمایندگان 
کشورهای آسیایی از غذاهای ایرانی در 
جشنواره غذاهای آسیایی در اینچئون 

خبر داد .
 کاظم سلطان احمدی افزود : جشنواره 
غذاه��ای ایران��ی از ۲8 ش��هریورماه 
و همزم��ان با آغاز بازی های آس��یایی 
اینچئون برپاشده اس��ت و از مهم ترین ویژگی های این جشنواره 
حضور آشپز ایرانی و ارائه غذاهای حالل است.وی خاطرنشان کرد 
که این جشنواره در مدت سه روز برپایی از س��وی ورزشکاران و 
نمایندگان کشورهای آسیایی بسیار مورد استقبال قرارگرفته است 
و در این مدت غرفه ایران بیشترین میزان استقبال را داشته است. 
به گفته وی بیشتر بازدیدکنندگان از کشورهای اندونزی ،مالزی 
و دیگر کشورهای اسالمی هس��تند .در این جشنواره آشپزهای 
۱۰ کشور ش��رکت کننده دربازی های آسیایی ۲۰۱۴ شامل کره 
جنوبی ، چین، ژاپن، هند، اندونزی، ویتنام، تایلند، ایران، سریالنکا 
و قرقیزستان شرکت دارند.این جشنواره تا ۱۲مهرماه در اینچئون 

ادامه دارد.

فرکی:امیدوارم اصفهان را با 
خاطره ای خوب ترک کنم

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان گفت: 
امیدوارم مانند فوالد خوزستان زمانی 
که قصد ترک سپاهان رادارم با خاطره و 
افتخارات بسیار خوب این تیم را ترک 

کنم.
حسین فرکی با اشاره به بازی تیمش 
برابر صبا اظهار کرد: ما می دانس��تیم 
مقابل حریفی قرار می گیریم که قصد 
دارد یک بازی بسته را برابر تیم ما به نمایش بگذارد و در ابتدا یک 

امتیاز و اگر هم توانست سه امتیاز را بگیرد.
وی تصریح کرد: در کمال تأسف این اتفاق نیز رخ داد و ما برخالف 
جریان بازی یک گل دریافت کردیم که این گل فش��ار بس��یاری 
به تیم ما وارد کرد اما بازیکنان ما تالش بس��یاری کردند که این 
گل را جبران کنند اما پس از زدن گل دیگر برای کس��ب پیروزی 
دیر شده بود.سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: فکر می کنم 
درصحنه ای داور مسابقه یک پنالتی را به سود ما نگرفت و زمانی که 
این اشتباهات رخ می دهد جبران آن بسیار سخت است.وی افزود: 
اینکه عالقه داشتم سرمربی سپاهان شوم واقعیتی است که به طور 
مکرر آن را بیان کرده ام، تیم و استان بسیار خوبی از هر نظر داریم و 
اصفهان نیز یکی از شهرهای پرخاطره من از دوره بازیکنی تاکنون 
بوده است.فرکی اضافه کرد: وضعیت امکانات این باشگاه در سطح 
باشگاه های حرفه ای اس��ت و امیدوارم مانند خوزستان زمانی که 
قصد ترک این باشگاه رادارم با خاطره و افتخارات بسیار خوب هم 

برای سپاهان و هم برای خودم این تیم را ترک کنم.

 جریمه کادر فنی و بازیکنان 
تیم فوتبال ذوب آهن 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به 
دلیل عملکرد ضعیف تیم فوتبال این 
باشگاه، پس از کسب نتایج ضعیف و دور 
از انتظار تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در رقابت های لیگ برترو جایگاه این تیم 
در جدول رده بندی لی��گ چهاردهم، 
تمامی اعضای کادر فنی و بازیکنان این 
تیم با کسر 5 درصد از مبلغ قراردادشان 

جریمه می شوند.
این جریمه در حالی ب��رای کادر فنی و بازیکن��ان تیم ذوب آهن 
اصفهان در نظر گرفته ش��ده که روز جمعه، این تیم در شرایطی 
که مقابل تیم گسترش فوالد با نتیجه ۲ بر یک پیش بود درنهایت 

بازی را با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کرد.

 جریمه 500 میلیون ریالی
برای دهنوی

کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن اصفهان هافبک تیم فوتبال این 
باشگاه را به جریمه نقدی و اخراج در صورت تکرار رفتار محکوم 
کرد.قاسم دهنوی، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به دلیل 
رفتار غیرحرفه ای و غیبت در دیدار این تیم مقابل راه آهن تهران 
بارأی کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن اصفهان به پرداخت مبلغ 

5۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
در این حکم آمده است در صورت تکرار تخلفات ، دهنوی از باشگاه 

ذوب آهن اصفهان اخراج می شود.

6
مسابقات بازي هاي رايانه اي قهرماني كشور

محمدمهدی کاظمی رئیس کمیته بازی های الکترونیکی هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان 
گفت: اولین دوره مسابقات رسمي بازي هاي رایانه ای کشور از تاریخ ۲۲ لغایت ۲5 مهرماه به میزباني 
استان اصفهان در مجموعه ملی اصفهان )سیتی سنتر( برگزار می شود نفرات برتر این دوره از رقابت ها 

به مسابقات جهانی باکو اعزام خواهند شد

 

پس ازاینک��ه دوپین��گ ۴ ملی پ��وش وزنه برداری ای��ران در 
رقابت های قهرمانی نوجوانان آس��یا ۲۰۱۴ تایلند مثبت شد، 
فدراسیون جهانی وزنه برداری عالوه بر محرومیت وزنه برداران 
دوپینگی فدراسیون کشورمان را ۱۰۰ هزار دالر جریمه کرد.

بر همین اساس فدراسیون ایران این جریمه را برای پرداخت 
قس��ط  بندی کرده که در همین راستا بخش��ی از این جریمه 
پرداخت ش��ده و بخش باقی مان��ده به م��رور پرداخت خواهد 
شد.رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: نباید این طور استنباط 
شود که فدراسیون جهانی فقط ما را جریمه کرده است بلکه این 
اتفاق برای کشورهای متخلف رخ می دهد و البته این موضوع 
فقط مختص وزنه برداری نیست. حسین رضازاده در اینچئون 
در مورد عملکرد مجید عسکری گفت:  از عسکری در دوضرب 
توقع بیش��تری داش��تیم و او نتوانس��ت در دوضرب وزنه های 
موردنظر کادر فنی را باالی س��ر ببرد، هرچن��د همان طور که 
دیدید او در این دسته حریفان قدرتمندی داشت که درنهایت 
رکورد جهان نیز شکسته شد.وی بابیان اینکه پس از چندین 
سال در سبک وزن به بازی های آسیایی وزنه بردار اعزام کردیم، 
ادامه داد: البته عس��کری در یک ضرب خوب بود و توانس��ت 
رکورد ایران را ارتقا دهد اما در دوض��رب همان طور که گفتم 
از مجید توقع بیشتری داشتیم. عس��کری می توانست حدود 
5-6 کیلوگرم در دوضرب بیشتر وزنه بزند که این اتفاق نیفتاد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد صحبت های تاماش 
آیان در مورد دوپینگ وزنه برداران ایرانی گفت: آیان در 
این مورد به همه کش��ورها تذکر می ده��د. خود من که 
5 سال پیش رئیس فدراسیون ش��دم از من خواست تا با 

یک برنامه ریزی جدی با دوپینگ به مبارزه بپردازم. البته این 
مختص ایران نیست و آیان از همه کشورها می خواهد تا مبارزه 
جدی با دوپینگ داشته باش��ند.وی ادامه داد: بر همین اساس 
طی سال های اخیر برنامه های خوبی را برای مبارزه با دوپینگ 

داشته ایم تا شاهد چنین اتفاقات تلخی در ورزش نباشیم.
رضازاده گفت: قزاق ها و آذربایجان نیز طبق قانون جریمه خود 

را پرداخت کردند. آیان نیز تأکید کرده بود که جریمه فقط برای 
ایران نیست و طبق قانون جریمه برای تمام کشورهایی است که 
ورزشکارانشان دوپینگ می کنند.وی در مورد اینکه بااین وجود 
حق را به آیان می دهد، یادآور شد: آیان رئیس فدراسیون جهانی 
است، البته ما هم مبارزه می کنیم و همه کمک می کنیم تا پدیده 
دوپینگ از ورزش پاک ش��ود. آیان هم می خواهد وزنه برداران 
تمام کش��ورهای دنیا هرگز دوپینگ نکنند و من هم به عنوان 
رئیس فدراسیون ایران باید طوری در این مورد برنامه ریزی کنم 

تا شاهد دوپینگ در بین وزنه برداران ایرانی نباشم.
رضازاده گفت: نباید این طور اس��تنباط ش��ود که فدراسیون 
جهانی فقط ما را جریمه کرده است بلکه این اتفاق برای تمام 
کشورهای متخلف رخ می دهد و البته این موضوع فقط مختص 

رشته وزنه برداری نیست 
آیان: رض�ازاده به جای پرداخ�ت جریمه ، جلوی 

دوپینگ را بگیرد
رییس فدراسیون بین المللی وزنه برداری 

پای��ان  از  پ��س 
ت  بقا مس��ا

دس��ته 
 5 6

کیلوگرم بازی های آسیایی ۲۰۱۴ گفت: رییس فدراسیون ایران 
به جای هزینه ای که برای پرداخت جریمه وزنه برداران دوپینگی 

در نظر می گیرد، بهتر است جلوی دوپینگ آنان را بگیرد.
تاماش آیان درباره جریمه ۱۰۰ هزار دالری فدراس��یون ایران 
افزد: این موضوع بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی است. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی در مورد اینکه چرا قزاقس��تان با ۱۳ 
وزنه بردار دوپینگی جریمه نشد، گفت: تفاوتی بین فدراسیون ها 
قائل نیستیم و آن ها هم جریمه می شوند. طبق قانون با جدیت 
این موضوع را پیگی��ری خواهیم کرد.آیان خاطرنش��ان کرد: 
درست است که رضازاده از قهرمانان بزرگ وزنه برداری جهان 
بوده است اما به جای پرداخت جریمه دوپینگی ها بهتر از این 
پول برای جلوگی��ری از دوپینگ آن ها اس��تفاده کند.رییس 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری در مورد شرایط برگزاری 
مس��ابقات وزنه برداری بازی آس��یایی ۲۰۱۴ نیز س��الن 
برگزاری این رقابت ها را نامناسب توصیف کرد و ادامه داد: 
به عنوان مثال یکی از مشکالت مکان استقرار تماشاگران 
کوچکی سالن اس��ت.وی مورد مسابقات قهرمانی جهان 
هم گفت: این مسابقات ۴۰ روز دیگر با حضور بیش از 8۰ 
کشور در قزاقستان و به خاطر توزیع سهمیه المپیک از اهمیت 
بسیاری برخوردار است.به گزارش زاینده رود: مسئله دوپینگ 
در ورزش وزنه برداری برای خانواده های ورزشکاران نیز دغدغه 
ساز بوده اس��ت و تمایل آنان را برای حضور فرزندانشان در 
عرصه این ورزش دچار تردید نموده اس��ت چنانچه تا 
مدتی پیش شاهد اعتراض ش��دید یکی از والدین 
وزنه بردارجوان تیم ملی به دلیل استفاده فرزندش 
از مواد نیروزا بودیم ک��ه آن را نتیجه مدیریت بد 
تیمی می دانس��ت و رییس فدراسیون را مسئول 
آسیب این رخ داد برای فرزندش تلقی می کرد.در 
کنار این مس��ئله , بروز دوپینگ در بع��د بین المللی نیز 
به حیثیت و جای��گاه وزنه برداری ایران ضرب��ه می زند که باید 

مسئوالن این رشته پاسخ گوی چنین تبعاتی باشند.

آیان: رضازاده به جای پرداخت جریمه ، جلوی دوپینگ را بگیرد

رضازاده:جريمه دوپینگی ها فقط مختص ايران نیست 
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 شناگر اصفهانی
 رکورد زد

حاشیه به وجود آمده 
برای تیم امید ایران

جمال چاووشی فر شناگر اصفهانی تیم ملی ایران در ماده ۱۰۰ متر 
کرال پشت بازی های آسیایی رکورد ملی این ماده را ارتقا بخشید .

جمال چاووشی فر پس از شکستن رکورد ایران گفت:» خوشحالم که 
بعد از شش ماه تمرین و سختی کشیدن سرانجام رکورد ملی ایران 
را شکستم. خودم دوست داشتم که رکورد بهتری بزنم او این را گفت 
و ادامه داد با این رکورد جواب خیلی ها را دادم. من مدتی بود که در 
استخر مسافت بلند مسابقه نداده بودم. بعد از مدت ها بود که در این 
شرایط مسابقه می دادم. خدا کمک کرد که موفق شدم. امیدوارم که 
با مسابقات تدارکاتی بیشتری در مسابقات اصلی شرکت کنیم و با 
آمادگی کامل در همه مسابقات حاضر شویم.« به گزارش خبرنگار 
اعزامی به بازی های آسیایی؛محسن رضوانی رییس فدراسیون شنا 
پس از شکسته ش��دن رکورد ایران به جمال چاوشی فر ۳۰۰ دالر 

پاداش داد.

شیخ فهد، رئیس ش��ورای المپیک آسیا در نشس��ت خبری خود در 
واکنش به اتفاق رخ داده در تیم امید گفت:» این موضوع تفاوت فرهنگی 
کشورهاست. هر کشور سنت و فرهنگ مختلف خودش را دارد.«وی در 
پاسخ به این سؤال یک خبرنگار ایرانی که در مورد مشکالت خبرنگاران 
ایرانی و اینکه میزبان برای این رقابت ها انگیزه میزبانی ندارد، گفت:» 
برخی مشکالت وجود دارد اما باید این رقابت ها برگزار شود تا کشورها 
بتوانند رشد کنند.«از او درباره مشکالت میزبانی کره پرسیدم که او این 
واکنش را نشان داد:».می دانم که میزبانی  از گوانگ ژو ضعیف تر است 
اما فراموش نکنید که آن ها بعد از المپیک میزبان بودند.ما داریم میزبانی 
رابین کشورهای مختلف تقسیم می کنیم.«  شیخ فهد ادامه داد:»برای 
اینکه کشورها رشد کنند رویدادهای مختلف را ایجاد کرده ایم.بازی های 
ساحلی،داخل سالن و ....اینجا سنت ها و مذاهب گوناگون وجود دارند و 

همه باید درگیر بازی ها باشند.« 

گوچی گل زد الکویت صعود کرد
تیم الکویت در این هفته توانست با حساب ۴ بر ۲ از سد 
التضامن بگذرد که دو گل الکویت در این بازی توسط رضا 
قوچان نژاد به ثمر رس��ید. گفتنی است گوچی با ۷ گل 

همچنان آقای گل لیگ کویت باقی مانده است.

تمجید از فرزند عابدزاده 
نادر باقری مربی گلرهای پرس��پولیس به تمجید از فرزند عابدزاده که 
حدود 6۰ دقیقه مقابل پرس��پولیس بازی کرده بود، پرداخت و گفت: 
دوست داشتم همیشه امیر را در این ش��رایط ببینم او با خروج های به 

موقعی که داشت نشان داد می تواند ستاره نسل جدید گلرها شود. 

عکس بهداد سلیمی در حال پرچمداری
قوی تری��ن م��رد جه��ان ک��ه پرچم��دار کاروان ای��ران در هفدهمین 
دوره بازی های آس��یایی اینچئون ب��ود، در حال رژه رفتن هم عکس��ی 
 از خ��ود گرفت��ه و آن را در صفح��ه اینس��تاگرامش منتش��ر ک��رده 

است.

شکست تحقیرآمیز ایران در برابر ویتنام و...؛

تیم ملی امید همه را ناامید کرد!       

چرا ما مثل کره جنوبی نباشیم؟
ش��هر اینچئ��ون ک��ره جنوبی ب��ا کمتری��ن امکانات 
 میزب��ان خوب��ی ب��رای بازی ه��ای آس��یای نب��وده

 است.
مرتضی رضایی:از مدت ها پیش که کره ای ها میزبانی 
بازی های آسیایی را دراینچئون گرفتند در بوق و کرنا 
کردند که یکی از بهترین مس��ابقات آسیایی را در این 
ش��هر بندری میزبانی می کنند.چیزی شبیه به سئول 
یا بوس��ان.اینچئون یا ب��ه تعبیر خ��ود کره ای ها" رود 
مهربان"یکی از شهرهای مهم چش��م بادامی ها است 
اما در قیاس با پایتخت امکانات چندان خوبی ندارد.از 
همان روز برگزاری افتتاحیه هم می شد به خوبی فهمید 
که آن ها فقط و فقط برای اینکه این شهر کوچک را در 
دنیا معروف کنند میزبانی بازی های آس��یایی را به آن 
سپرده اند.دقیقاً مثل دادن میزبانی به شهر بوسان.این 
همان کاری بود که چینی ها هم ب��رای گوانگژو انجام 

داده بودند.
اینچئون؛شهری که برخالف تبلیغات قبل از برگزاری 
بازی ها چن��دان چنگی ب��ه دل نمی زند.ش��هری در 
گوشه ای ترین قس��مت نقشه کش��ور کره، با امکانات 
نه چندان مناسب.دقیقاً مشخص است که از کمترین 
امکانات بیش��ترین بهره را برده اند ت��ا بتوانند میزبان 
خوب��ی ب��رای بازی های آس��یایی باش��ند ام��ا عدم 
س��رویس دهی خوب،تأخیر در رساندن خبرنگاران به 
محل بازی ها،عدم پاسخگویی مناسب و ...باعث شده 
تا نقطه های تاریک زیادی در این میزبانی کره ای ها به 

چشم بخورد.
اولین چیزی ک��ه آدم را اذی��ت می کند پ��رت بودن 
مکان های برگزاری مس��ابقات اس��ت.حتی امکانات 
جنوبی تری��ن نقط��ه پایتخ��ت ای��ران را هم ن��دارد.

اصاًل چ��را پایتخت؟ایران در ش��هرهای بزرگش مثل 
اصفهان،مشهد،شیراز و تبریز امکاناتی دارد که می تواند 
حتی میزبان بازی هایی بزرگ تر از بازی های آسیایی 

باشد اما...
آیا واقعاً چ��را ما نباید مثل کره جنوبی باش��یم و برای 
اینکه ش��هرهای کوچک ایران را در دنیا مطرح کنیم 
میزب��ان یک��ی از رویدادهای مهم ورزش��ی باش��یم 
؟کره ای ها با کمترین امکان��ات اما بافرهنگ کارتیمی 
هفدهمین دوره بازی های آسیایی را میزبانی کرده اند 
و باید گفت که به هدفشان هم رس��یده اند.بعید است 
تا س��ال ها س��ال بعد برگ��زاری این مسابقات،ش��هر 
 اینچئون و به قول خودشان "رود مهربان"از یاد کسی

 پاک شود.
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اکنون که در موقعیت حساس چند ماه مانده تا انتخابی 
المپی��ک ریو، زنگ خطر ب��رای فوتبال امی��د ما به صدا 
درآمده، وقت آن است که فدراس��یون فوتبال، بازنگری 
دقیق ت��ری در جایگاه تی��م امید انجام ده��د تا خدایی 
ناکرده حسرت چندساله ای بر حس��رت های فوتبال ما 
افزوده نشود!هنوز بازی های آسیایی اینچئون رسماً آغاز 
نش��ده بود که تیم ملی فوتبال امید ایران، خیال همه را 
آسوده کرد و با یک شکس��ت تحقیرآمیز در برابر ویتنام 

مط��رح و تس��اوی در براب��ر تی��م نه چندان 
قرقیزس��تان، تقریباً در آس��تانه 

ح��ذف از ای��ن رقابت ه��ا قرار 
گرف��ت. امیدهای ای��ران تنها 
ب��ازی  در  درصورتی ک��ه 
دوشنبه ویتنام و قرقیزستان، 
نتیجه ای بهتر از پیروزی ۱-۴ 
ویتنام رقم بخورد، می توانند 
به دور بعدی راه یابند. درواقع 
تکلیف تیم صعودکننده این 
گروه از میان دو تیمی که 
بهت��ر ب��ه ویتن��ام باخته 
باشند، مشخص می شود. 
تکلی��ف تیم نل��و وینگادا 
در کره جنوبی خیلی زود 
مشخص شد تا دعوایی که 
پیش ازاین بر سر تشکیل 
تیم امید شکل گرفته بود، 

بسیار زود به پایان برسد. 
تیم های باش��گاهی 

برت��ری  لی��گ 
از  پیش ازای��ن 

دادن بازیکن��ان خود 
به تیم ملی امید ابراز 
نارضایتی کرده بودند 

حت��ی  و 
در مقطعی تشکیل 
تیم امید در هاله ای 
از ابه��ام رفته بود. 
ح��اال با شکس��ت 
تیم  مفتضحان��ه 
امید در بازی های 
آسیایی، تیم های 
برت��ری  لی��گ 
می توانند به آسانی 
بازیکن��ان خ��ود را 

داشته باشند. 
بنابرای��ن، کلید 
ناامی��دی تی��م 
امی��د را باید در 
همی��ن رفت��ار 
باال جست وجو 
کرد. رس��یدن 
ب��ه پاس��خ این 
پرسش چندان 
س��خت نیست 
که چرا نزدیک 
به چهل س��ال 
است، تیم امید 

ایران راهی به بازی ه��ای المپیکی ندارد و ب��ا اینکه در 
هر دوره نس��ل درخش��انی در این تیم ت��وپ می زدند، 
 نتوانس��تند هیچ گاه در این س��ال ها، راهی به المپیک 

پیدا کنند. 
واقعیت ماجرا این است که هیچ گاه تیم امید در ساختار 
فوتبالی فدراسیون فوتبال، جایگاه مستحکمی نداشته و 
همواره به آن به صورت تیم فصلی نگاه می ش��ده که گاه 
تش��کیل می ش��ود و گاه هم نه. بنابراین گزارش، همین 
مسئله موجب شده تا در س��ال های اخیر از بازیکنان تا 
باشگاه ها و خیلی های دیگر هیچ گاه خیلی جدی به این 
تیم فکر نکنند و نتیجه اش همینی شود که اکنون پیش 
روی ماس��ت. تیمی که با هفت بازیکن تقریباً بزرگسال 
راهی اینچئون ش��ده بود، هفت بازیکنی که امکان بازی 
در المپیک ریو را ندارند، در دو بازی ساده برابر تیم های 
درجه دو و درجه سه آسیایی، نتیجه ای بهتر از سوم شدن 
در میان سه تیم ندارد. اما کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
ایران، امروز از اخراج نشدن نلو وینگادا سخن گفته است؛ 
مربی پرتغالی  که مدت کوتاهی پ��س از بالتکلیفی تیم 
ملی به صندلی این تیم رسید تا ش��اید ما پس از سال ها 
روی المپیک را ببینیم. ماندن یا نماندن وینگادا در اینجا 
چندان مهم نیست. اکنون که در موقعیت حساس چند 
ماه مانده تا انتخابی المپیک ریو، زنگ خطر برای فوتبال 
امید ما به صدا درآمده، وقت آن اس��ت که فدراس��یون 
فوتبال، بازنگ��ری دقیق تری در جای��گاه تیم امید انجام 
دهد تا خدایی ناکرده حسرت چندساله ای بر حسرت های 

فوتبال ما افزوده نشود!

زاویه
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مفاد آرا
765 آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 

سند رسمى» هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالك زواره
سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  «قانون  آراء  مفاد  آگهى 
رسمى» كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره صادر گرديده ودر اجراى ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت 
در  مى شودو  آگهى  محلى  و  كثيراالنتشار  روزنامه هاى  طريق  از  روز   15 فاصله  به 
روستاها عالوه بر انتشار آگهى،راى هيات با حضور نماينده شوراى اسالمى روستا در 
محل الصاق نمايد تا شخص يا اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها 
از تاريخ انتشار اگهى و در روستا از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
اين  نمايند،در  تسليم  ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم  گواهي  و  نموده 
صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است.در صورتى كه اعتراض 
به دادگاه عمومى  تقديم دادخواست  يا معترض،گواهى  قانونى واصل نگردد  در مهلت 
محل را ارائه نكند،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد. صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1-راى شماره 139360302021000612 مورخ 93/05/26 – خانم پروين دخت عامرى 
فرزند بهمن بشماره ملى 1189445131 ششدانگ يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
مزرعه مزدآباد باال 17 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 686/80 

مترمربع خريدارى رسمى از حسين عامرى مزدآبادى.
2- راى شماره 139360302021000613 مورخ 93/05/26 – خانم ليلى رئيسى فرزند 
حسن بشماره ملى 0037149075 ششدانگ يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از مزرعه 
 472/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلى  دهستان  اصلى   17 باال  مزدآباد 

مترمربع خريدارى عادى از گل اندام حاجى حسينى و ورثه حسن رئيسى.
عامرى  محمد  آقاى   –  93/05/26 مورخ   139360302021000614 شماره  راى   -3  
برروى  احداثى  يكبابخانه  ششدانگ   1189458438 ملى  بشماره  رحيم  فرزند  سفيده 
قسمتى از پالك شماره 1776 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 348/50 مترمربع خريدارى رسمى از سمانه فخارى زواره 

و ورثه مرحومين رضا فخارى زواره وطيبه عظيميان زواره.
آقاى اكبر دشتى فرزند  4- راى شماره 139360302021000632 مورخ 93/06/04 – 
پالك  از  قسمتى  برروى  احداثى  يكبابخانه  1189581043 ششدانگ  ملى  بشماره  باقر 
شماره 1812 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 313 مترمربع خريدارى رسمى از ورثه مرحومين سيدمهدى وسيدحسن و 

سيدرضا شاهمرادى و خريدارى عادى از مريم ابراهيمى على آبادى.
5- راى شماره 139360302021000633 مورخ 93/06/04 – آقاى مهدى جمالى فرزند 
حسين بشماره ملى 1189604851 ششدانگ يكباب دكان احداثى برروى قسمتى از پالك 
شماره 2367 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 36/80 مترمربع خريدارى رسمى از مريم آغا ديباج.
جاللى  اسماعيل  آقاى   –  93/06/04 مورخ   139360302021000634 شماره  راى   -6
قسمتى  برروى  احداثى  يكبابخانه  ششدانگ   1188930176 ملى  بشماره  حسن  فرزند 
از پالك شماره 692 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 195/10 مترمربع خريدارى رسمى از وراث مع الواسطه خانم بيگم 

سلطان جعفرى طحان زواره.
7- راى شماره 139360302021000635 مورخ 93/06/04 – آقاى ابوذر شفيعى نسب 
برروى قسمتى  احداثى  يكبابخانه  ملى 1189587343 ششدانگ  بشماره  فرزند حسين 
 17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلى   16 زواره  در  واقع  فرعى   1845 شماره  پالك  از 
ثبت اصفهان به مساحت 199 مترمربع خريدارى رسمى از مرتضى شهريارى وزكيه 

عابدينى و خريدارى عادى مع الواسطه از ورثه ميرسيدعلى هاشمى طباطبائى.
8- راى شماره 139360302021000641 مورخ 93/06/04 – آقاى محمد باقرى فرزند 
ولى اله بشماره ملى 1188835327 ششدانگ يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
شماره 2337 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 مترمربع خريدارى عادى از زهرا زائرى اميرانى.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/06/16                                                                                                                                                
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/31                                                                                                                           

ذبيح اله فدائى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره       
مزايده 

1026 شماره آگهى: 139303902004000115 شماره پرونده: 9100400200400458 
آگهى مزايده پرونده هاى رهنى 9101215و9101216 به موجب پرونده اجرايى كالسه 
عرصه  ششدانگ  تمامى  مصطفى  فرزند  زارعى  زهرا  خانم  9101215و9101216 
از 3122 فرعى از 15190 اصلى به مساحت  واعيان پالك 10042 فرعى مجزى شده 
دفترچه  شماره  با  آن  مالكيت  سند  كه  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  مترمربع   630
ذيل شماره  امالك  459و969  دفتر   210 و   1 در صفحه  3/480776و257597  مالكيت 
77277و180665 ثبت و صادر گرديده به نشانى اصفهان-خ عسكريه-كوى گلستان-

كوى شهيد قاسم زاده-پ6-كدپستى 8197799771 كه حدود شمال به طول 15 متر پى 
است به كوچه شرق به طول 42 متر پى است به زمين 10043 فرعى جنوب به طول 15 
متر پى است به خيابان غرب به طول 42 متر به پى زمين 10041 فرعى را طبق سند 
رهنى شماره 19643-86/6/31 و 15221-85/9/29 و 19644-86/6/31 دفترخانه 129 
اصفهان در قبال بدهى مصطفى فنائى كهرائى و رضا امينى فرد در رهن بانك انصار 
قرار داده محل مورد نظر يك خانه مسكونى به مساحت عرصه حدود 630 مترمربع 
واعيانى يك طبقه به ميزان حدود 360 مترمربع با سقف تيرچه آهن روى ديوارهاى 
باربر آجرى ساخته شده است قسمتى از حياط با سقف ورق شفاف و اسكلت آهن به 
اوليه  قديمى  درآمده ساختمان  آالچيق  و  گياهان  و  پرندگان  نگهدارى  صورت فضاى 
اوليه در قسمت نازك كارى بازسازى شده است كف ساختمان با  با حفظ سفتكارى 
سراميك قرمز فرش شده درب و پنجره خارجى از پروفيل آلومينيوم و آهن دربهاى 
داخلى چوبى آشپزخانه اوپن با كابينت ام.دى.اف نماى خارجى از آجرنما 4 سانتى بند 
كشى شده ديوارهاى داخلى گچ پرداختى و رنگ روغنى مرغوب كف حياط موزاييك 
فرض و سيمان داراى انشعابات برق و گاز و آب و فاضالب مى باشد. پالك فوق از 
ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 93/07/20 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان بزرگمهر-خيابان هشت بهشت شرقى – ابتداى خيابان الهور از طريق 
مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 19/740/000/000 ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و 
نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و 
مكان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 93/06/31 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به 
روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى 

معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان 
روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:16082 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
آگهي مزايده

9000081و9000082و900 بايگاني  به شماره  اجرائى  هاي   پرونده  اساس  بر   1033
واقع  مربع  متر  به مساحت 9490  زمين  قطعه  يك  همگى  و  تمامت  0083و9200082  
در شهرك صنعتى رنگساران كه قطعه زمين فوق طبق قرارداد شماره 3906-09-و-

واگذار  آدرگان  شركت  به  اصفهان  صنعتى  شهركهاى  شركت   1393/08/28 مورخ  ج 
گرديده با جميع توابع و و لواحق و ضمائم و متعلقات و منضمات و مشتركات موجود 
و منصوبه در آن وبه موجب اسناد رهنى شماره 65787  مورخ 1386/02/10 و 66607 
1387/01/29دفتر   مورخ  و67760   1386/08/30 مورخ  و66871   1386/07/09 مورخ 
وبه علت  گرفته  قرار  بانك صادرات   در رهن   مذكور  از طرف  شركت  اصفهان   85
اجرائيه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائيه  صدور  تقاضاى  بستانكار  بدهى  پرداخت  عدم 
و  ثبت  قانون  اصالحى   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانكار  بانك  درخواست  به 
آئين نامه اصالحى مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابى قرار گرفته وبرابرصورتجلسه 
ماموراجراو برگ ارزيابى كارشناس رسمى دادگسترى بدين شرح توصيف وارزيابى 
مساحت  به  زميني  با  فعال  غير  كارخانه  باب  يك  از  عبارت  مذكوركه  :شركت  گرديد 
تاسيسات  هرگونه  وفاقد  درمحل  محصور  صورت  وبه  عرصه  مربع  متر   9490
وتجهيزات مكانيكي ،توليدي،وانشعابات،آب وبرق وگاز وداراي اعيان ها به شرح زير 
ميباشد.1. سوله اي به مساحت 3605 مترمربع با ديوارهاي آجري لفتون به ضخامت 

35 و23 سانتي متري با احتساب نقابهاي خارجي واسكلت فلزي وسقف سبك با ورق 
درب  فاقد  كه  نما  آجر  خارجي  ونماي  خاكي  وكف  وشيشه  وپشم  وتوري  گالوانيزه 
وپنجره ميباشد.2.ساختمان اداري با مساحت 237/5 مترمربع با سقف تيرچه وبلوك 
وديوارهاي آجري وسطوح داخلي سفيد كاري وكف سراميك بدون درب چوبي وداراي 
درب وپنجره هاي يو پي وي سي دوجداره بدون شيشه 3.ساختمان كارگري به مساحت 
كاري  سفيد  داخلي  آجري وسطوح  وديوارهاي  بلوك  تيرچه  با سقف  مربع  متر   146
داراي درب وپنجره هاي يو پي وي سي ونماي خارجي آجر لفتون  4.دراطراف كارخانه 
فوق درضلع شمالي 260 متر مربع ديوار كشي آجري با ضخامت 35/ متر ضلع شرقي 
وجنوبي وغربي 670 متر مربع ديوار كشي آجري لفتون به ضخامت 35/متر درضلع 
غربي وشرقي9/2 متر درب پروفيل آهني موجود ميباشد.5.كف محوطه كارخانه فوق 
آسفالت وبخشي خاكي كه درقسمت هايي از محوطه داراي جدول كاري با جدول بتني 
به ارتفاع 35/ متر ميباشد.كه با توجه به توضيحات مشروحه فوق وشرايط حاكم بر 
بازار ونوع وقدمت ساخت ومصالح ساختماني مصرفي وديگر عوامل موثر ملك فوق به 
مبلغ هفده ميليارد ريال ارزيابي ميگردد. در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الى 12 
روز دوشنبه مورخ 1393/07/28 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از 
طريق مزايده به فروش ميرسد ومورد مزايده طبق اعالم  بانك فاقد بيمه ميباشد.چنانچه 
از آن جلسه مزايده  بعد  اى مواجه گردد روز  بينى نشده  پيش  تعطيل  با  روز مزايده 
تشكيل ميگردد.موردمزايده از مبلغ كارشناسى هفده ميليارد ريال شروع وبه باالترين 
قيمت پيشنهادى و به هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از 
تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: جاده شهرضا – اصفهان شهرك صنعتى رازى 
خيابان دهم پالك 88 كد پستى 11855-86391 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است 
كه عرصه مورد مزايده طبق شرايط و ضوابط شركت شهركهاى صنعتى اصفهان از 
طرف شركت شهركها به برنده مزايده واگذار و كليه هزينه هاى قانونى اعم  ازماليات 
دارائى وعوارض شهردارى وبدهى  هاى مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق 
وگازوساير هزينه هاى متعلقه تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
انتقال بر عهده برنده مزايده ميباشد  نقل  به  يا نشده باشد و كليه هزينه هاى مربوط 
1393/06/31درج  تاريخ  در  اصفهان  رود چاپ  زاينده  روزنامه  در  يكنوبت  آگهى  اين 

ومنتشر ميشود.
آگهى تحديدحدوداختصاصى  

از  شده  مجزي   2/14201 پالك  يكبابخانه  از  قسمتي  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
ازپالك 2/1615 جمعًا  انضمام قسمتي  به  كه  از 2 اصلي و 2/1614   فرعي    1614/1
طبق  كه  ثبتي شهرضا  يك  بخش  آباد  درفضل  واقع  است  راداده  خانه  يكباب  تشكيل 
پرونده ثبتى بنام خانم شهين ناظم فرزند سيف اله در جريان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ساعت   1393/8/5 روز  در  مرقوم  ملك  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضاى  برطبق  و  ثبت 
و  مالكين  بكليه  آگهى  اين  موجب  لذابه  آمد0  خواهد  بعمل  و  شروع  درمحل  صبح   9
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
صورتمجلس  تنظيم  ازتاريخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  وصاحبان  مجاورين 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدى 
تكليف پرونده هاى معترضى ثبت،معترض مى بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خودرابه اين اداره گواهى تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايى اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلى پيش بينى نشده 
گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار:1393/06/31 

سيدمهدى ميرمحمدى رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا    
اخطار اجرايى

2055 كالسه:111/93 به موجب راى شماره 255 تاريخ 1393/3/31 حوزه 19 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه صباح كريمى فرزند 
حسين شغل آزاد به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 160/000 ريال و خسارات 
تا   93/2/9 مورخه  تاريخ سررسيد  از  مركزى  بانك  براساس شاخص  تاديه  و  تاخير 
نشانى  به  كارمند  شغل  فرزند صادق  مرتضى صديقى  خواهان  درحق  زمان وصول 
كيان  نخل-شركت  شيرين  رستوران  سهروردى-جنب  سيمين-خ  راه  اصفهان-سه 
پالست سپاهان. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد. م الف: 15234 شعبه 19 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2056 كالسه: 338/92 به موجب راى شماره 2 تاريخ 93/1/17 حوزه 35 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه على نيكبخت فرزند عباس 
شغل آزاد به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ دو ميليون و سيصد 
و نود و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت اصل دين و كليه خسارات قانونى در 
حق خواهان حسين عابدى فرزند محمدعلى شغل آزاد به نشانى اصفهان-خوراسگان-خ 
اباذر-روبروى مسجد گلزار-لوازم پالستيك فروشى و پرداخت نيم عشر اجراييه.ضمنًا 
كه  همين  احكام:  اجراى  قانون   34 ماده  باشد.  1392/6/2 مى  دادخواست  تقديم  زمان 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم  شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه 
يا مالى معرفى كند  بدهد  به  پرداخت محكوم  براى  ترتيبى  يا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
را  خود  كه  صورتى  در  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجراى  كه 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
15235 م الف:  نمايد.  اعالم  صريحا  ندارد،  مالى  اگر  و  كند  تسليم  اجرا  قسمت  به  را 

شعبه 35 حقوقى مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

 12 حوزه   93/4/29 تاريخ   685 شماره  راى  موجب  به  كالسه:1920/92ش12   2058
عليه مصطفى  است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  شوراى حل 
معينى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليون و صدو هفت 
هزار ريال بابت اصل خواسته و 132/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
330897-88/11/15و88/10/15-330896  شماره  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  و 
عهده بانك صادرات و هزينه نيم عشر حق االجرا. مشخصات محكوم له محسن كريمى 
لوازم  زينبيه-دارك-فروشگاه  اصفهان-خيابان  نشانى  به  آزاد  محمدعلى شغل  فرزند 
ابالغ  اجرائيه به محكوم عليه  قانون اجراى احكام: همين كه  خانگى رخشان. ماده 34 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
استيفاء محكوم  و  اجراى حكم  كه  كند  مالى معرفى  يا  بدهد  به  پرداخت محكوم  براى 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 
ندارد، صريحا اعالم نمايد. م الف:15240 شعبه 12 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

 14 حوزه   93/4/24 تاريخ   685 شماره  راى  موجب  به  كالسه:1856/92ش14   2059
صغرى  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شوراى 
هزار  ميليون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانى  به  اسدى 
ريال وجه يك فقره رسيد عادى به تاريخ 1389/6/6 و مبلغ يكصد و هشت هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى وهزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخيردر تاديه 
له  محكوم  حق  در  حكم  اجراى  لغايت   1392/12/5 مورخ  دادخواست  تقديم  تاريخ  از 
زينبيه-دارك- اصفهان-خيابان  نشانى  به  آزاد  محمدعلى شغل  فرزند  كريمى  محسن 
فروشگاه لوازم خانگى رخشان و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالى معرفى  يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتى  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجراى  كه  كند 
دارايى  جامع  مزبور صورت  مهلت  بايد ظرف  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجراى  به  قادر  را 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:15241

شعبه14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

محمود  خواهان:   93/6/15-1035 دادنامه:  شماره   540-93 پرونده:  شماره   2060
24-فرعى3-پالك42  شرقى-كوچه  بهشت  هشت  اصفهان-خيابان  نشانى:  ميرزايى 
گردشكار:  چك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانى:  اسدى  فرزانه  خوانده: 
شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى محمود ميرزايى به طرفيت 
فرزانه اسدى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 
به  توجه  با  قانونى  خسارت  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانك  عهده  به   129/074397
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونى و انتظار كافى در جلسه حضور نيافته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان ارايه ننموده لذا دعوى مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
در  اجراى حكم  تاريخ  تا  تاريخ سررسيد چك 89/12/25  از  تاديه  در  تاخير  خسارت 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
در محاكم  اعتراض  قابل  آن  از  و ظرف 20 روز پس  همين مرجع  در  واخواهى  قابل 
محترم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد.م الف:15242 شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

دادنامه: 868-93/5/30 مرجع رسيدگى: شعبه  2061 كالسه پرونده: 93-512 شماره 
8 شوراى حل اختالف خواهان: محمود ميرزايى نشانى: خ هشت بهشت شرقى-ك24-
فرعى3-پالك42 خوانده: ارسالن بابامنصورى نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
نظريه  اخذ  پرونده و  به محتويات  با عنايت  ريال  مبلغ 33/740/000  به  فقره چك  يك 
مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمود ميرزايى به 
طرفيت آقاى ارسالن بابامنصورى به خواسته مطالبه مبلغ 33/740/000 ريال وجه چك 
به شماره 138/616690 به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 33/740/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/3/4) تا تاريخ اجراى حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:15243 

شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
                                              ابالغ راى 

شعبه  رسيدگى:  مرجع   93/5/30-869 دادنامه:  شماره  پرونده:511-93  كالسه   2062
هشتم شوراى حل اختالف خواهان: محمود ميرزايى نشانى: هشت بهشت شرقى-ك24-
امير محمدى نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه يك فقره چك  ف3-پ42 خوانده: 
به مبلغ 26/000/000 ريال با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمود ميرزايى به طرفيت آقاى امير 
به  به شماره 448419  ريال وجه چك  مبلغ 26/000/000  مطالبه  به خواسته  محمدى 
تاريخ 93/3/1 به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
هيچگونه  و  نداشته  حضور  رسيدگى  جلسه  در  قانونى  ابالغ  رغم  على  خوانده  اينكه 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان  اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/3/1) تا تاريخ اجراى حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:15244 

شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

شعبه  رسيدگى:  مرجع   93/5/30-867 دادنامه:  شماره  پرونده:513-93  كالسه   2063
هشت  نشانى:  امان ا...  فرزند  ميرزايى  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شوراى  هشتم 
بهشت شرقى-ك24-ف3-پ42 خوانده: امير عموعلى خسروآبادى فرزند يدا... نشانى: 
مجهول المكان خواسته: مطالبه چك به شماره 807820-92/10/24 به مبلغ يازده ميليون 
ريال و كليه خسارات تاخير تاديه و هزينه دادرسى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمود ميرزايى 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خسروآبادى  عموعلى  امير  آقاى  طرفيت  به  ا...  امان  فرزند 
10/000/000 ريال وجه چك به شماره 807820-92/10/24 به عهده بانك كشاورزى 
به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  على  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشر آگهى 170/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (92/10/24) 
تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 

ميباشد. م الف:15245 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

2064 كالسه پرونده: 93-115 شماره دادنامه: 447-93/6/4 تاريخ رسيدگى: 93/5/11 
عبدا...  خواهان:  بهارستان  اختالف  حل  شوراى  حقوقى   46 شعبه  رسيدگى:  مرجع 
 AS-كيهان غربى-مجتمع  الفت  جديدبهارستان-فاز1-اول  شهر  نشانى  زاده  شلهاوى 
مبلغ  به  موتورسيكلت  استرداد  خواسته:  مجهول المكان  نشانى  محمدى  برزو  خوانده: 
20/000/000 ريال گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان عبدا... شلهاوى زاده فرزند عبدالخالق به طرفيت خوانده برزو محمدى 
شرح  و  پرونده  مفاد  به  عنايت  با  موتورسيكلت  استرداد  خواسته  به  سهراب  فرزند 
اظهارات خواهان مبنى بر اينكه 4 سال قبل به خوانده رجوع و موتورسيكلت متعلق به 
خود را در اختيار وى قرار داده تا پس از فروش ثمن معامله را به وى مسترد نمايد 
ليكن پس از مدتى خوانده نقل مكان نموده است لذا خواهان با تقديم دادخواست تقاضاى 
استرداد موتورسيكلت به شماره پالك 77613 به انضمام غرامات را نموده است نظر 
به وجود كليه مدارك در يد خواهان و به نام وى و شهادت شهود وفق موازين شرعى 
و قانونى و عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه اليحه به شورا من 
مواد  به  استناد  با  و  تلقى  صحت  به  مقرون  را  خواهان  دعوى  شورا  المجموع  حيث 
198و519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 620و619 قانون مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به استرداد موتورسيكلت (شماره پالك 77613) به مبلغ بيست ميليون ريال در 
ريال  هزار  يك صدو شصت  مبلغ  پرداخت  همچنين  مى نمايد  اعالم  و  خواهان صادر 
هزينه دادرسى و مبلغ 120/000 ريال هزينه نشر آگهى راى صادره غيابى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجديدنظر خواهى مى باشد.م الف:15246 شعبه 46 حقوقى مجتمع شماره4 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

 33 شعبه   93/3/7 تاريخ   364 شماره  راى  موجب  به  ح33  كالسه:1871/92ش   2065
حسين  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شوراى 
مورخه  قرارداد  انفساخ  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانى  به  فرزند حسن  اكبرى 
دادرسى  بابت هزينه  ريال  پرداخت يكصد و هشت هزار  به  1388/5/26 و محكوميت 
اختالف  حل  شوراى  احكام  اجراى  واحد  توسط  كه  تعرفه  طبق  آگهى  نشر  هزينه  و 
محاسبه مى گردد مى باشد. مشخصات محكوم له: مهدى اسماعيلى فرزند اصغر شغل 
آزاد به نشانى خيابان حكيم نظامى-خيابان حسين آباد-كوچه شهيد ناصر هادى-كوچه 
سينا-پالك31. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:15249 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايى
2066 كالسه:1409/92 به موجب راى شماره 194 تاريخ 93/2/20 شعبه 45 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه كاظم فروغى به نشانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت بيست و شش ميليون ريال و صد و ده هزار 
ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از زمان 78/7/26 لغايت 
زمان اجراى حكم. مشخصات محكوم له: جهانگير مظفرزاده به نشانى خ نواب صفوى-
كوچه ولى ا... شفيعى-پشت مدرسه هنرى-پالك14. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:15250 شعبه 45 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ راى 

شعبه  رسيدگى:  مرجع   93/6/3-980 دادنامه:  شماره   222-93 پرونده:  كالسه   2067
پور نشانى اصفهان-خيابان  اختالف اصفهان خواهان: محمد جابرى  13 شوراى حل 
محسن  خوانده:  آبادى-پالك45  يحيى  شرقى-كوچه14(بهار)-كوچه  طوسى  شيخ 
محمدى نشانى آبشار اول-بن بست رضوان-مجتمع نگين زاينده رود-واحد204-و 205 
خواسته: فسخ قرارداد و استرداد الشه چك گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست آقاى محمد جابرى پور به طرفيت آقاى محسن محمدى 
به خواسته اعالم فسخ و مطالبه ضرر و زيان وارده به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
و هزينه  دادرسى استرداد دو فقره چك به شماره هاى 806806و806807 با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه كارشناسان رسمى دادگسترى خوانده در انجام تعهد سهل 
انگارى نموده و معايبى در كار انجام شده مشاهده مى گردد كه در اين رابطه دعوى 
از  و  مى گردد  قرارداد صادر  فسخ  تاييد  بر  حكم  و  تلقى  به صحت  محمول  مطروحه 
طرفى با توجه به مواد 10و310و311 قانون مدنى و ماده 198و519و515 آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده نسبت به استرداد چكهاى شماره 806806و806807 و 
همچنين مبلغ 1/200/000 ريال هزينه دادرسى و كارشناسى صادر و اعالم مى دارد كه 
خوانده در قبال 47/500/000 ريال كار انجام داده مبلغ 1/350/000 تومان ديگر طلبكار 
است كه ضمن تحويل چكها از خواهان مطالبه مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل رسيدگى تجديدنظر در دادگاههاى حقوقى عمومى اصفهان مى باشد.م الف:15251 

شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

 33 حوزه   93/3/20 تاريخ   443 شماره  راى  موجب  به  كالسه:73/93ش33   2068
آقاى  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شوراى 
ناصر محرم زاده به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و يكصد  ريال(50/000/000ريال) 
و دوازده هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد (83/11/9) تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد در حق محكوم له آقاى مختار عباسى به نشانى 
اصفهان-محمودآباد-خ گچ-سنگبرى نسيم و نيم عشر در حق اجراى احكام مدنى. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:15252 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

                                               اخطار اجرايى
2069 كالسه:71/93ش33 به موجب راى شماره 439 تاريخ 93/3/20 حوزه 33 شوراى 
سيد  آقاى   -1 عليهم  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
اسماعيل حسينى 2- خانم زهرا درامامى هر دو به نشانى مجهول المكان  محكوم هستند 
اصل  بابت  (12/500/000ريال)  ريال  هزار  پانصد  و  ميليون  دوازده  مبلغ  پرداخت  به 
هزينه  بابت  ريال  هزار  دوازده  و  يكصد  و  تعرفه  طبق  آگهى  نشر  هزينه  و  خواسته 
تاريخ  تا   (86/9/5) سررسيد  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  همچنين  و  دادرسى 
اجراى  عهده  بر  مركزى  بانك  از سوى  اعالمى  نرخ  براساس  آن  كه محاسبه  وصول 
احكام مى باشد در حق محكوم له آقاى مختار عباسى به نشانى اصفهان-محمودآباد-خ 
گچ-سنگبرى نسيم به صورت تضامنى و نيم عشر در حق اجراى احكام مدنى. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:15254 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

2070 كالسه:92/93 به موجب راى شماره 211 تاريخ 93/4/1 حوزه 27 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين عزيزى به نشانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
پانصد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
86/10/30لغايت اجراى حكم در حق محكوم له مختار عباسى به نشانى محمودآباد-خ 
گچ-سنگبرى نسيم و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
به  بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را  نداند،  اجرائيه  اجراى مفاد 
نمايد.م الف:15255 شعبه 27  اعالم  ندارد، صريحا  اگر مالى  اجرا تسليم كند و  قسمت 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

2071 كالسه:90/93 به موجب راى شماره 212 تاريخ 93/4/1 حوزه 27 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه شهروز سعيدى به نشانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسى  هزينه  ريال  هزار  پانصد 
83/3/15 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له مختار عباسى به نشانى محمودآباد-خ 
به  نيم عشر حق االجرا.شماره چك 83/3/15-728133  پرداخت  و  نسيم  گچ-سنگبرى 
همين  احكام:  اجراى  قانون   34 ماده  ريال.  ميليون  چهل  مبلغ  به  بانك صادرات  عهده 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم  شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه 
يا مالى معرفى  يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتى  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجراى  كه  كند 
دارايى  جامع  مزبور صورت  مهلت  بايد ظرف  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجراى  به  قادر  را 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:15256 

شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

 14 حوزه   93/1/19 تاريخ   26 شماره  راى  موجب  به  كالسه:92-1543ش14   2072
سجاد  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شوراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  نشانى مجهول المكان  محكوم  به  فرزند جواد  تودشكى  حيدرى 
چهل ميليون و هفتصد هزار ريال بابت وجه چكهاى به شماره 726538و726539و726

540و726537و726535و056270و056271و056269و056262و056259و056265 به 
عهده بانك تجارت و صادرات و يكصد و شصت و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
91/3/25و91/4/25و91/3/29و90/11/28و90/10/26و90/10/20و9/10/23 موصوف 

محكوم  حق  در  حكم  اجراى  تاريخ  تا  0و90/11/20و91/1/30و90/12/29و90/12/27 
پروين-خ  اصفهان-خ  نشانى  به  آزاد  العابدين شغل  زين  فرزند  شاديانيان  مسعود  له 
معراج-عباس آباد-بن بست ارغوان-پ555 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:15257 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
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یک گروه طراح��ی خودرو به تازگی از وس��یله ای رونمایی 
کرده اند که می تواند سیستم سوم حمل و نقل در دنیا باشد. 
این وس��یله قرار است تله کابین ش��هری نام بگیرد و خوب 
همه با مکانیزم تله کابین ها آشنا هستم اما این طرح کمی 

متفاوت است.
 سیستم حمل و نقل عمومی که شامل اتوبوس و مترو است 
شاید تا 20 سال آینده جواب گوی همه نیازهای ما نباشد و 
باید یک سیستم جدید به این موارد اضافه گردد و این دقیقا 

کاری است که طراحان از همین االن به دنبال آن هستند.

یک گروه طراحی خودرو به تازگی از وس��یله ای رونمایی 
 ک��رده اند ک��ه م��ی تواند سیس��تم س��وم حم��ل و نقل 

در دنیا باشد. 
این وسیله قرار است تله کابین ش��هری نام بگیرد و خوب 
همه با مکانیزم تله کابین ها آشنا هستم اما این طرح کمی 

متفاوت است.
برای ساخت این تله کابین نیاز به ستون های بتونی و غول 
آسا نیست و تمامی ستون ها از پیش ساخته شده اند و در 
عین حال سبک اس��ت و باعث زیباتر شدن جلوه شهر نیز 
خواهد شد. این س��تون ها و ایس��تگاه ها با محیط سازگار 

هستند و به راحتی خراب نمی شوند.
در این خطوط تله کابین، واگن های دو نفره تا 8 نفره موجود 
است و سیس��تم ان طوری طراحی شده است که کسی در 

صف برای س��وار ش��دن به یک تله کابین قرار نخواهد 
گرفت و این میتواند یک نکته 
کامال مثبت برای سیس��تم 

حمل و نقل عمومی باشد.

با اس��تفاده از این وس��یله که سیس��تم انرژی آن از طریق 
خورشید و البته سیستم برق به صورت هیبریدی تامین می 
شود ترافیک ها بس��یار کاهش می یابد و مردم سریع تر جا 

به جا خواهند شد.
بزرگترین مزیت آن کوچک بودن تمامی چیزهایی اس��ت 
که در ارتباط با این وسیله هستند از س��تون ها تا کابین و 
ایس��تگاه ها و این یعنی مشکل فضا برای اس��تفاده از این 
دستگاه هیچگاه وجود ندارد و می تواند به باریک ترین نقاط 

هم سفر کند.

سيستم حمل و نقل عمومی در سال 2030 

گفت وگو ی زاینده رود با یکی از اسرای اصفهانی 8 سال  دفاع مقدس

عراقی ها وقتی  در مذاکرات با ایران مغلوب می شدند ، ما را به باد کتک می گرفتند
باشگاه بدنسازي جایگاه همیشگي اوس��ت. 4  تا 5  ساعت در این باشگاه فعالیت 
دارد. ورزشکاری با اخالق، شاداب و  با اینکه در میانسالی قرار دارد به آینده امیدوار 

و از گذشته خویش با نیکی و زیبایی یاد می کند.
شفاهي مقدم متولد سال 1345 است و استواری در تصمیم از ویژگی های اوست. 

خاطره های بسیار دارد و  انگار توگویی سخنش را پایانی نیست.
رنج بسیاری دیده اما اصاًل از رنج و  ش��کنجه هیچ نمی گوید. دو فرزند پسر،  یک 
دختر و  یک نوه دارد. با ش��ش برادر و یک خواهر و پدر و  مادر نازنینش زیباترین 

زندگی ها را تجربه می کند. 
 وی می گوید:بعد از بازنشستگی بازهم به باشگاه بدن سازی می روم و روزانه 4 تا 
5 س��اعت به ورزش می پردازم و آموزش بدن سازی می دهم و زمان را به سالمتی 
می گذرانم .  بیشتر وقت باقیمانده را در خدمت خانواده هستم و  گاه گاهی سری به 

دوستان  و رفقای گذشته  و  حال می زنم.
 اصالتاً اصفهانی است. از خانواده اش می گوید که یکی از بچه ها یعنی دخترش به 
خانه بخت رفته، از او یک نوه دارد. یکی از پسرانش دانشجو و دیگری نیز دبیرستانی 
است.  دو بار عشق را تجربه کرده، هم در اردوگاه و  هم در میان خانواده. زیرا پیش 
از آن که به سربازی برود پیمان زناشویی را که سنت حسنه پیامبر و از میثاق های 
عاشقانه در خانواده است به زیباترین شکل می پذیرد. اما این عشق نیز در همان 
ابتدا با جلوه ای جدا از زندگی امروزی که با بادی بر باد می رود چونان سنگ بنایی 
محکم بنیان زندگی پرباری را بر جای می گذارد، زیرا پیمان زناشویی که پیش از 
اعزام به سربازی منعقد می شود دو روز بعد از آزادی از زندان ها و اردوگاه های عراق 
به عروسی می انجامد و  همسر نام برده بیش از چهار سال انتظار شوهر را می کشد. 
اما چه زیبا و سخت است عشقی که با انتظاری طوالنی همراه است. از او علت رفتن 
به جبهه را جویا شدم که می گوید برای سربازی دو سال به اسالم آباد اعزام شدند. 
همه خدمت را در خط مقدم بودم تا به اضافه خدمت رسید و با پذیرش قطع نامه 
عملیات مرصاد آغاز شد منافقین و صدام این بار با خیالی واهی می خواستند آنچه 
در هشت سال به دس��ت نیاورده بودند این بار با حمالت غافلگیرانه چپاول کنند 
اما فراموش کرده بودند که ملتی این چنین همیش��ه از برای دفاع از آب خاک و 
ناموسش به ویژه اعتقاداتش آماده است. زمان اعزام او مرداد سال 65 هست. این 

سربازی به اسارت او در ساعت 7  شب31 مرداد 67 می انجامد. 
نمی دانم زیبا بوده یا سخت که ساعت اسارت را به خاطر دارد.

وی ادامه می دهد از هنگام اسارت بی درنگ به شهر مندلی اعزام شدند. از ساعت 
12 شب تا اوایل صبح در مندلی بودیم تا آمارگیری شویم. در این هنگام یکی از 
افسران عراقی گفت غم!!  نمی دانستم یعنی چه!!  بعد فهمیدم که می گوید» بعد« 
پرسید چرا به جبهه آمدی گفتم سرباز هستم از طرفی وظیفه من بود اگر سرباز هم 
نبودم باید برای دفاع از کشورم می آمدم. گفتم شما به ایران که خاک ماست حمله 
کردید اینجا بود که نخس��تین چک را از عراقی ها دریافت کردم. دست سنگینی 
داشت که هنوز ضربه اش را احساس می کند زیرا کم سن  و  سال  بودم. از مندلی که 
سوار شدیم هنگامی که وارد بعقوبه شدیم مردم ما را با سنگ استقبال کردند. در 
کالم آن ها ما اجنبی بودیم. در اولین لحظاتی که به اردوگاه وارد شدیم تشنگی بر 
ما غلبه کرد  یاد شهدای کربال کردیم که این لحظات بسیار سخت گذشت ساعت 
1  بعدازظهر اول مرداد سال 67 وارد اردوگاه بعقوبه شدیم. از فرط تشنگی افتادیم 
روی زمین، بعد از مدتی ب��ا قوطی روغن نباتی آبمان دادن��د، چه آبی می توانید 
تصورش را بکنید؟! سریع وارد سوله ها ش��دیم، فکر می کردیم که داخل سوله ها 
خنک تر باشد اما چه خیال باطلی که داخل سوله ها از بیرون گرم تر بود. جهنمی 

بود آنجا، سوله های آهنی با گرمای زیاد، بعدها در آن اردوگاه دستشویی حمام و  
دیگر تأسیسات موردنیازمان را ساختیم.

از او درباره کتک زدن ها می پرسم می گوید: 
هنگامی که در گفت وگو  و  مذاکرات به نتیجه نمی رس��یدند با کتک و  فحاش��ی 
جبران می کردند. هنگامی که دولتی های ع��راق در مذاکرات با نمایندگان ایران 
مغلوب می ش��دند ما را به باد کت��ک می گرفتند زیرا زمان اس��ارت ما با پذیرش 

قطع نامه و به دنبال آن مذاکرات سازمان ملل همراه شده بود. 
می پرسم آنچه در فیلم های تلویزیونی  و  مستند بازگو می شود تا چه حد به حقیقت 

نزدیک است می گوید: 
کامالً واقعی است، فیلم ها یادآور زمان سخت اردوگاه های عراق است. به خاطر دارم 

برای نظافت اردوگاه به بیرون از سوله ها آمده بودیم. 
آن روز نیز من بسیار تشنه بودم. هنوز به ما لباسی نداده بودند. بی لباس به سمت 
تانکر آب رفتم. یکی از عراقی ها مرا دید و با کابل از من پذیرایی کرد. بعد متوجه 
شدم که پایم آسیب دیده، با آب کمی که بچه ها در اختیار داشتند پای مرا شستند 
و به دکتر نشان دادند و  پانسمان کردند. من با دست مجروح اسیر شدم و بااین حال 

مجبور به کالغ پر شدم. 
گفتم در اردوگاه هم کار بدن س��ازی و  ورزش را ادامه دادی، گفت: بله اما تنبیه 

سختی شدم. 
پرسیدم چرا؟! 

داستان را این گونه مرور می کند: 

اتاقکی بیرون از آسایشگاه بود که در آن با دله های روغن دمبل و  هارتل درست 
کرده بودم که بچه ها فعالیت کنند و فرسوده نشوند. برخی این موضوع را به اشتباه 
در ذهن عراقی ها جا نهاده بودند که این ها با تمرین های ورزشی برای فرار آماده 

می شوند. 
گفتند: حسین نور اله شفا!! به سبک عراقی ما را صدا می کردند. 

بعد شروع به پرس و جوی بسیار کردند و حسابی کتکم زدند.
پرسیدم امکان فرار بود گفت اصاًل، طوری اردوگاه را حصار کشی کرده بودند که 

اصاًل امکان فرار نداشت. 
کمی از داخل اردوگاه می گوید که هر سوله 1100 نفر اسیر داشت. ما فقط با یکی 
دو پتو زندگی می کردیم کف آن سیمانی بود و چیز دیگری نداشتیم. حتی یکی 
دو ماه اول به ما لباس هم ندادند از هنگام اسارت تا زمان آزادی همه اش در اردوگاه 

بعقوبه گذشت و بسیار هم سخت گذشت. 
در ادامه از شرایط اردوگاه که بیش از 5  هزار نفر بودند می گوید: در اواخر سال 68 
بدرفتاری های بسیاری با بچه های بسیجی داشتند، کار به تحریم آب و غذا رسید 
و  یکی از آن برادران شهید شد. ما نیز خوردن غذا را تحریم کردیم. شورش شروع 
شد اهلل اکبر گویان مشت به درهای اردوگاه می کوبیدیم. این کار ادامه پیدا کرد تا 
ساعت 11 شب، بعد تماس گرفتند بارده های باال، با بالگرد آمدند و در داخل اردوگاه 
نشست. این گونه که ما را دیدند گفتند ماشا اهلل، اگر ما این گونه سربازهایی داشتیم 

هرگز شکست نمی خوردیم.
فهمیدیم که عراق شکست خورده و خبری هست که ما نمی دانیم، به خود بالیدیم 

و افتخار کردیم. وقتی به او گفتیم که بچه ها تحریم هستند. همین االن به آنان آب  
و  غذا بدهید گفتند می دهیم،  ما گفتیم این گونه نمی شود؛ گفتند پس چگونه، 
گفتیم ما نماینده ای را مش��خص می کنیم که همراه شما بیاید، چون پس از نیم 
ساعت خبری نشد دوباره شورش کردیم که این باریکی از عراقی ها گفت میاید، 
منتظر است تا آب و  غذا به بچه ها بدهند، گفتیم ما شمارا قبول نداریم باید یکی از 
نماینده های ما نتیجه را اعالم کنند، تا این که یکی از نماینده ها بازگشت و  گفت 
ما منتظریم تا بچه ها آب و  غذا بخورند و مش��کلی نیست. قرار شد هواخوری نیز 
روزها انجام شود که انجام ش��د. درباره اعضای گرداننده اردوگاه نیز گفت: برخی 
از افراد ش��یعه بودند که در ایام عزاداری از نظرات ما استفاده می کردند. بعضی از 
آن ها نیز خیلی اذیت می کردند. نمازخواندن م��ا به جماعت نبود. اگرچه در بین 
ما یک نفر روحانی وجود داشت، اما اجازه برگزاری نماز جماعت را نمی دادند. از 
محدودیت های دیگر نداشتن قلم و کاغذ بود. یعنی اگر قلم و کاغذ از ما می گرفتند 
حتماً برخورد می شد، داشتن رادیو ممنوع بود فقط ما از طریق صدای مجاهد یا 
همان رادیو منافقین باید همین رادیو را گوش می کردیم  یا از طریق رادیوی عراق 
اخبار را می ش��نیدیم. از خبر ارتحال امام پرس��یدم که گفت: این خبر را از رادیو 

منافقین شنیدیم و بسیار گریستیم. 
آن روز درب های آسایشگاه را از ترس شورش بستند. بسیاری از عراقی ها امام ما 

را قبول داشتند.
اما از زمان بازگشت می گویم بهترین خاطره زمان بازگشتمان بود. 

از او می پرسم در زمان اسارت چند بار با خانواده تماس داشتید، می گوید:
 ما در لیست مفقوداالثر ها بودیم، از ابتدای اسارت تا زمان آزادی حتی هنگامی که 

به اصفهان آمدیم خانواده ام از زنده بودنم مطلع نبودندوبه استقبالم نیامدند. 
بچه های محل که برای اس��تقبال از یکی از هم قطاران ما آمده بودند مرا دیدند و 
خانواده ام را مطلع کردند. به هرحال من در هیچ لیستی نبودم. این دوست گرامی 
برای مطلع کردن خانواده و پذیرش آن ها که من زنده هستم کیف من را برد تا پدر 
و مادرم قبول کنند که هنوز زنده ام. حلقه گلی به گردن من انداختند وارد محله 
شدم اما همسرم بعد از دو ساعت که وارد منزل شده بودیم مطلع شد و  به دیدار 

من آمد، خیلی ها را نمی شناختم. 
پرسش تلخی از او کردم که آیا برای شما که مفقود بودی مراسم نیز گرفته بودند 

گفت نه اجازه برگزاری مراسم نداده بودند.
بعد از آزادی چند جا برای کار رفتم ازجمله بهزیستی و مخابرات، دکانداری کردم، 
تأسیساتی داشتم تا سرانجام در سال 71 استخدام شرکت برق شده و در بخش 

الله مشغول به کار شدم. 
همه طول خدمت خود را در محدوده امور برق شرق، بخش الله، برق خوراسگان 
سپری کردم، آن روزها شرکت دارای امور برق شرق، جنوب و شمال غرب بود. در 

بخش خوراسگان سال 1390بازنشسته شدم.
اما از بدترین خاطراتم این که برخی از آزادگان را در اثر ش��کنجه شهید کردند و 
بدتر این که ما را شکنجه روحی می کردند، می گفتند ما دیگر به ایران نمی رویم یا 

کشته خواهیم شد.
اما بهترین خاطرات من زمانی است که آزاد شدیم، حتی نمی دانستیم گروه گروه 

ما را انتقال دادند. 
اصالً پشیمان نیستم وظیفه ای بود که خدا را شکر سربلند از عهده برآمدیم، ما نه از 
جنگ خسته شدیم نه ناراحت هستیم بلکه بسیار خوش حال هستیم که سربلند 
شدیم. بسیاری از هم قطاران ما مش��کل روحی پیدا کردند اما من سرگرم ورزش 

شدم. اآلن هیچ مشکلی ندارم.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بی خوابی وضعیتی 
نیست که تنها در ش��ب رخ دهد بلکه یک وضعیت 24 
ساعته است و افرادی که دارای مغز فعال تری هستند 

به بی خوابی بیشتر دچار می شوند.
به گزارش ایرنا از یونایتدپرس، محققان دانش��گاه جان 
 هاپکینز در ای��ن مطالعه انعطاف پذی��ری مغز 18 فرد

 بی خواب را با 10 فردی که مشکلی در ارتباط با خواب 
نداشتند ،مقایسه کردند.

در این مطالعه محققان با اس��تفاده از ش��بیه س��ازی 
مغناطیسی ترانس-کارنیال )TMS(، پالس های مغناطیسی را به منطقه ای از مغز که 

حرکت انگشت شست را کنترل می کند، ارسال کردند.
سپس محققان از مغز حرکاتی را به انگشت شست هدایت کردند و پس از ارزیابی حرکت 

انگشت شست توانستند انعطاف پذیری مغز افراد را بررسی کنند.
شبیه سازی TMS نش��ان داد که مغز افراد بی خواب انعطاف پذیری بیشتری دارد که 
نشان دهنده فعالیت بیشتر مغز آنها است.نتایج مطالعاتی که پیش از این انجام شده است 
نشان می دهد که مغز افراد بی خواب نسبت به افرادی که به طور عادی به خواب می روند 

متفاوت عمل می کند به طوری که آنها را مستعد داشتن خواب منقطع می کند.

گروهی از دانشمندان در بررسی های خود فهمیدند که 
مورچه ها در النه های خود پزش��کي دارند که بچه های 

آنها را واکسیناسیون می کند.
در یک الن��ه مورچه  زمان��ی که نقش هر ی��ک از اعضا 
مشخص می ش��ود کسی نیز شغل پزش��کی را انتخاب 
می کند. در اصل این شغل یک نقش براي همه نیست 
که تمام مورچه ها توانایی انجام آن را داش��ته باش��ند. 
پزش��ک مورچه ه��ا متخص��ص بیماری ه��ای عفونی 
وواگیردار اس��ت.به گزارش روزنامه قانون این پزشک 
در واقع یک مورچه بیمار اس��ت که در سراس��ر کلونی )النه( می چرخ��د و از آن درمان 
بیماری ها برای سایر مورچه ها گرفته می شود. دانشمندان با کشف این اثر از آن به عنوان 
نوعی واکسیناسیون یاد کرده اند که در حفظ سالمت کل خانواده مورچه ها نقش بسیار 
مهمی بازي می کند. برای درک بهتر این که این سیس��تم بهداشتی تا چه حد در داخل 
النه مورچه ها اهمیت دارد کافی است که جایی مثل یک شهر شلوغ و پرجمعیت را در نظر 
بگیرید که در آن خطر ابتال به یک بیماري عفوني می تواند به تمام مردم شهر سرایت کند.

به گفته این دانشمندان، مورچه ها در برابر عوامل بیمار کننده به بهترین شکل یعنی به 
صورت گروهي عکس العمل نشان می دهند.

مورچه ها پزشک دارند!افراد بی خواب مغزهای فعال تری دارند

مدام کس��الت دارید؟ در هضم غذا مشکل دارید؟ 
پاهایتان درد می کند؟ زیاد عرق می کنید؟ نفستان 
بدبو شده؟ اگر جوابتان به این سواالت مثبت است 
برایتان درمانی از دل طبیعت آورده ایم که راس��ت 
کار خودتان اس��ت. نعنا فلفلی! این سبزی نه تنها 
تمام مش��کالتی که بر ش��مردیم را رف��ع و رجوع 
می کند بلک��ه کلی خاصیت دیگر نی��ز دارد که در 

ادامه ی مطلب خواهید خواند. با ما همراه باشید.
 نعنا فلفلی برای هضم راحت غذا

غذا را خورده نخورده احس��اس نفخ و س��نگینی 
می کنید و همیش��ه با هض��م غذا مش��کل دارید! 
درمان آن خیلی ساده است نعنا فلفلی را دریابید. 
به خاطر اینکه باعث افزایش ترش��ح صفرا شده و 
برای همین هم به هضم غذا کمک می کند. سازمان 
جهانی سالمت استفاده از عصاره  روغنی )افشره ی 
خوراکی( نعنا فلفلی را برای درمان سندرم روده ی 
تحریک پذیر و رفع مشکالت گوارشی مانند نفخ و 

ورم معده به رسمیت شناخته است.
روش استفاده

روی یک حبه قند 2 قطره عص��اره ی روغنی نعنا 
فلفلی بچکانی��د و آن را در ده��ان بگذارید تا آب 
شود. می توانید روزانه س��ه مرتبه این کار را انجام 
دهید. می توانید از عطاری ای��ن عصاره ی روغنی 

را تهیه کنید.
نعنا فلفلی برای داشتن نفس خوشبو  

بوی بد دهان روی اعتمادبه نفس آدم ها تأثیر منفی 
می گذارد و باعث عذاب اس��ت. نگران نباشید نعنا 

فلفلی کمکتان می کند.
 نعنا فلفلی ضد باکتری اس��ت و تجمع میکروب ها 
در دهان را کاهش می دهد. برای همین هم دهان 

تمیز و خوشبو می شود.
 عالوه بر این نعنا فلفلی سرش��ار از »منتول« است 
و برای همین هم دهانتان ب��ه مدت طوالنی تازه و 

خوشبو می ماند.
روش استفاده

1 قطره عصاره  روغنی یا همان افش��ره ی خوراکی 
نعنا فلفلی را روی یک حبه قن��د بچکانید و داخل 

دهانتان بگذارید.
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خوشبخت ترین آدم !

 پادش��اهی پ��س از اینکه بیمار ش��د گف��ت:  »نص��ف قلمرو 
پادشاهی ام را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند«

تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند  تا ببیند چطور می شود 
شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک ندانست.

 تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را 
معالجه کند، اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید،  پیراهنش 

را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود.
 ش��اه پیک هایش را برای پی��دا کردن یک آدم خوش��بخت 
فرستاد. آن ها در سرتاسر مملکت سفر کردند  ولی نتوانستند 
آدم خوش��بختی پیدا کنند.  حتی یک نفر پیدا نشد که کامال 

راضی باشد.
 آن که ثروت داشت، بیمار بود.

آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند 
بود زن و زندگی بدی داشت. یا اگر فرزندی داشت، فرزندانش 

بد بودند.
 خالصه هر آدمی چیزی داش��ت که از آن گله و شکایت کند. 
آخرهای یک شب،  پسر شاه از کنار کلبه ای محقر و فقیرانه رد 

می شد  که شنید یک نفر دارد چیزهایی می گوید.
 » ش��کر خدا که کارم را تمام کرده ام. سیر و پر غذا خورده ام 
و می توانم دراز بکش��م و بخوابم!  چه چی��ز دیگری می توانم 

بخواهم؟«
 پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد را بگیرند و 

پیش شاه بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.
 پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتند، اما 

مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت!!!.
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