
اشتغال؛ راه برون رفت خانوارها  از چنبره فقر
غول چراغ جادوی بیکاری کجاست؟
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مطالعات پیشین ارتباط بین تلویزیون و چاقی را نشان داده بودند، 
اما مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه کورنل، تأثیر نوع 

فیلم های تلویزیونی با چاقی را توصیف کرده است.
بر اساس مطالعه جدید، افراد حین تماشای فیلم های اکشن بیشتر 

می خورند و متوجه خوردن بیش ازحد خود نیستند...

 فیلم های اکشن 
افراد را چاق می کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

کارگردان نمایش عروسکی:

نتایج کنکور امروز 
3 اعالم می شود

خرید تضمینی میوه
4 از کشاورزان شهرضا 2

روایت مورخ ایرانی از اسم رمز 
داعش

دنیای دیجیتال 
عواطف کودکان را 
کور می کند

» فاطمه و امیرعلی «
 بیشترین نام انتخابی اصفهانی ها 

 تحصیل 16  هزار اصفهانی در
 مدارس آموزش از راه دور 

دانش فنی تولید  چادر مشکی 
خریداری شد

 استقبال اصفهانی ها از
 کتاب یک اصفهانی

گرانی گوشت قرمز
افزایش  مصرف گوشت سفید

3

3
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ایران دیگر پدیده والیبال 
جهان نیست!

س��رمربی تیم ملی والیب��ال ایران گف��ت: نگران 
مس��ائل روحی بازیکنان��م بودم که ش��اید در این 
بازی دردسرساز شود ولی بازیکنان من عالی بازی 
کردند.اسلوبودان کواچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران پ��س از پی��روزی 3 بر صفر تیم��ش مقابل 
پورتوریک��و در مس��ابقات قهرمانی جه��ان اظهار 

داشت: من فکر می کنم که بعد از..

6

ازدواج  غیرقانونی
  با اتباع بیگانه دردسرساز است 

نمایش عروسکی تنها برای کودکان نیست

س :زاینده رود
]عک

شهردار اصفهان

تأسیس دبیرخانه دائمی میراث 
فرهنگی ناملموس در اصفهان

سازمان وظیفه عمومی ناجا

 فراخوان مشموالن دیپلم 
و زیر دیپلم در شهریور

 رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور در 
نشستی با خبرنگاران در اصفهان با اشاره به کاهش 
چش��مگیر پدیده زمین خواری در کش��ور اظهار 
داش��ت: با ثبت الکترونیکی اسناد و دقت در ثبت 
این اس��ناد پدیده زمین خواری در کشور به شدت 
کاهش یافته است.احمد تویس��ر کانی ادامه داد: 
اگر در برخی موارد خبره��ای خیره کننده ای در 
خصوص پدیده زمین خواری بیان می شود ناشی از 
پرونده های گذشته است که امروز مطرح می شود 

اما من به دس��تگاه های متولی می گویم که بهتر 
اس��ت برای پرونده هایی همچ��ون زمین خواری 
به موقع طرح دع��وا کنند و نگذارند س��ال ها بعد 

پیگیری کنند.
وی در خصوص فعالیت مشاوران امالک در سطح 
کشور نیز گفت: این بنگاه ها ازآنجایی که فعالیتی 
با بار قضایی دارن��د باید زیر نظ��ر و تحت کنترل 
سازمان ثبت اسناد و امالک فعالیت کنند و فعالیت 

این مراکز تحت نظر اصناف...

 چنانچه ازدواجی غیرقانونی صورت گیرد هزینه های سنگینی را در بر خواهد داشت
 چراکه فرزند حاصل از این ازدواج نمی تواند از امکانات تحصیل و ... استفاده کند.
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  انجام داده اید چه زمانی
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جهت دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir مراجعه فرمایید.



اخبار کوتاهيادداشت

ديدار کامرون باروحانی در نیويورک 
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت از تصمیم دیوید کامرون برای 
مذاکره با رئیس جمهور ایران و سران کشورهای عربی و جلب 

کمک آن ها برای نابودی داعش خبر داد.
ایندیپندنت طی این گزارش نوشته است، دیوید کامرون قصد 
دارد به زودی برای جلب کمک ایران و کشورهای عربی با سران 
آن ها مذاکرات دیپلماتیک برگزار کند. گفته می شود طی سفر 
آینده کامرون به نیویورک، وی با چند تن از سران کشورهای 
عربی و احتماالً رئیس جمهور ای��ران دیدار کرده و در رابطه با 

بحران عراق و سوریه با آن ها گفتگو خواهد کرد.
اواخر ماه جاری اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با 
حضور سران بسیاری از کشورهای جهان در نیویورک برگزار 
خواهد ش��د. به گفته یک��ی از مقامات دول��ت انگلیس،»این 
اجالس فرصت بس��یار خوبی برای گفتگو با سران کشورهای 

عربی و ایران و تبادل نظر در رابطه با داعش است.«

رفع تحريم ها يکی از الزامات هرگونه 
توافقی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان 
اینکه رفع تحریم ها یک��ی از الزامات هرگونه توافقی اس��ت، 
گفت: 1+5 باید صداقت و پایمردی خود نس��بت به توافقات 

ژنو را عمال نشان دهد.
»مارتین لیده گارد« وزیر خارجه دانمارک عصر روز، یکشنبه 
در مشهد با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
بروج��ردی در ابت��دای این دی��دار ب��ا تأکید ب��ر نقش مهم 
همکاری های پارلمانی در گس��ترش رواب��ط فی مابین گفت: 
تقویت مناس��بات پارلمانی می تواند بس��تر مناس��بی برای 

گسترش روابط دو کشور در سایر زمینه ها فراهم آورد.

برچسب افراطی بودن به  دانشجوی 
بسیجی انقالبی نمی چسبد

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با انتقاد از کسانی که عملکرد 
انقالبی را با افراطی ب��ودن مترادف می کنن��د، گفت: بعضی 
افراد اگر معذوریت و محدودیت نداش��تند چه بسا به عملکرد 
انقالبی حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری نیز برچس��ب 

افراط می زدند.
محمد ودود حیدری رئیس س��ازمان بس��یج دانشجویی در 
اختتامیه دوره خط امام )ره( اس��تانی در جمع دانش��جویان 

بسیجی شرکت کننده در دوره خط امام )ره( سخنرانی کرد.
وی با انتقاد از کسانی که عملکرد انقالبی را مترادف با افراطی 
بودن معنا می کنند، گفت: این افراد اگر معذوریت و محدودیت 
نداشتند چه بس��ا به عملکرد انقالبی حضرت امام)ره( و مقام 

معظم رهبری نیز اتهام افراط می زدند.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در پایان تصریح کرد: 
ما از خط امام )ره( و منش حضرت امام)ره( یاد گرفته ایم که 

انقالبی باشیم بدون اینکه دچار افراط شویم.
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مراسم تشییع مرحوم حاج عبدالرس��ول مصلحی، پدر حجت االس��الم حیدر مصلحی، وزیر 2
اطالعات دولت دهم صبح دیروز در شهرستان ش��هرضا برگزار شد.مجلس ترحیم آن مرحوم 
نیز امروز سه شنبه 18 شهریورماه، از ساعت 8:30 تا 11:30 در تکیه سنگ زن شهرضا برگزار 

می شود.

عبداهلل شهبازی در یادداش��تی با عنوان »عملیات ایزیس، 
Operation ISIS« به بررسی خاستگاه گروه تروریستی 

داعش پرداخت.
در یادداشت عبداهلل شهبازی مورخ که در صفحه فیس بوک 
او ثبت ش��ده آمده اس��ت: »عکس های که در زیر می بینید 
تظاهرات شیعیان حوثی )زیدی( را در صنعا، پایتخت یمن، 
نشان می دهد. یکی به جمعه 5 سپتامبر/ 14 شهریور تعلق 
دارد و دیگری به جمع��ه 22 اوت 2014/ 31 مرداد 1393. 
خبرگزاری رویتر ش��مار تظاهرکنندگان ش��یعی صنعا را 
»ده ها هزار نف��ر« گزارش کرده اس��ت. حرکت حوثی های 
یمن »جنبش« است و پایگاه وسیع در میان توده مردم دارد.

فیلم های داعش را هم دیده ای��د. اوج تبلیغات داعش نماز 
جمع��ه کذای��ی ابوبکر بغدادی در مس��جد موصل اس��ت. 
متخصص��ان به س��ادگی می فهمن��د ک��ه فیلم ب��رداری 
»استودیویی« است. چند ده نفر، یا حداکثر دویست سیصد 
نفر، را در مسجدی جمع کرده و فیلم تهیه کرده اند. چهره ها 
گویا است. مستندهایی را که از داعش تهیه شده نیز حتماً 
ببینید؛ به ویژه مستند پنج قسمتی »وایس نیوز« )کانادا( را.

  »قضاوت ارزش��ی« نمی کنی��م و کاری به خوب��ی و بدی 
»جنبش« نداری��م. فاشیس��م »جنبش« بود زی��را پایگاه 
اجتماعی داشت. هیتلر می توانست ده ها یا صدها هزار آلمانی 
را با شعارهای پوپولیستی- سوسیالیستی- ناسیونالیستی 

خود بسیج کند و نیز موسولینی.

 

تروریس��م نیز یک گونه نیس��ت به رغم این که ازنظر روش 
یکسان اس��ت. نوعی از تروریسم برخاس��ته از جنبش های 
سیاسی و فکری است. معروف ترین نمونه تاریخی، پیروان 
حسن بن صباح اسماعیلی نزاری هستند. واژه »اسسین« 
انگلیس��ی، به معنی آدمکش یا تروریس��ت حرف��ه ای، از 
»حشاشین« اخذش��ده که به پیروان حسن صباح اطالق 
می شود. در دوران معاصر، نمونه نامدار از این نوع تروریسم 
نارودنیک های روس��یه هس��تند. آن ها به ترورهای بزرگ 
دس��ت زدند به ویژه قتل ت��زار آلکس��اندر دّوم )اّول مارس 
1881(. »نارودیس��م« )خلق گرایی، توده گرایی( را، به رغم 
این که در روش و عملکرد تروریست بود، »جنبش« می دانند 
زیرا خاستگاه فکری و سیاسی و اجتماعی داشت. تروریسم 
انقالبی دهه 1960 نیز این گونه بود؛ از توپاماروهای آمریکای 
جنوبی تا بریگاد سرخ ایتالیا و ارتش سرخ آلمان غربی )گروه 
بادر- ماینهوف( و ارتش آزادی بخش خلق ترکیه و سازمان 

چریک های فدائی خلق ایران.
این نوع از تروریسم می تواند برخاسته از خاستگاه های فکری 
و سیاسی بس��یار متنوع باش��د. می تواند، مانند گروه هایی 
چون بادر ماینهوف، مارکسیست انقالبی باشد یا، مانند اوم 
شینریکو در ژاپن، بودائی معتقد به آخرالزمان یا، مانند پاسه 
کومیتاتوس یا کاهنان فینحاس یا جنبش ملّت های آریایی 

در آمریکا، مسیحی نژادپرست و آخرالزمانی.
نوع دیگری از تروریسم هس��ت که به جنبش های سیاسی 

و فکری ربط ندارد. عملکرد تروریستی شبکه های سّری و 
کانون های قدرت و در یک کالم »توطئه« است. کسی برای 
این گونه از تروریسم پایگاه فکری یا اجتماعی قائل نمی شود 
هرچند می توان درباره علل و انگیزه ها و پیامدهای آن تحقیق 
کرد و این تحقیق البته مهم است. نمونه تاریخی از این نوع 
تروریسم، از گذش��ته دور تا امروز، فراوان است. بسیاری از 
ترورهای سیاس��ی ایتالیا در دهه 1960 این گونه بود. قتل 
جان کندی این گونه بود. و امروزه می دانیم که بس��یاری از 
این ترورها کار شبکه های سّری مشابه با گالدیو در ایتالیا و 

ارگنه کن در ترکیه بوده است.
داعش از کدام جنس است؟ جنبش تروریستی دارای پایگاه 
فکری است، مانند حشاش��ین قدیم یا نارودنیک های سده 
نوزدهم یا چریک های انقالبی دهه 1960، یا »توطئه« است 

از نوع عملیات تروریستی شبکه های مخفی؟
در طول ماه های مدید در بحث های این صفحه نشان داده ایم 
که داعش را تنها می توان »پروژه« دانست. توطئه ای است با 
پشتوانه بسیار قوی تبلیغاتی و مالی که ربطی به سلفی گری و 
جنبش های قشری یا افراطی دینی ندارد. داعش تنها و تنها 
پروژه ای تروریستی و خرابکارانه است با کارکردهای متنوع 
و چندمنظوره. خاستگاه فکری و پایگاه اجتماعی و سیاسی 
داعش، و اهداف و کارکردهای این پروژه، را باید در اتاق های 
بسته و جلسات به شدت سّری کانون های قدرت، به ویژه در 
لندن و نیویورک و تل آویو و ریاض، و در البالی تحلیل های 
سخنگویان فکری نئوکان ها و همدس��تان آن ها در غرب و 

خاورمیانه جستجو کرد الغیر.
داعش سناریویی اس��ت که به جای استودیو درصحنه اجرا 
می شود. سلفی گری، و نحله های ماقبل آن، دارای ریشه های 
فکری دیرین در جهان اسالم است، ولی »داعش« ربطی به 
س��لفی گری و اس��الف آن ندارد. چاک هیگل، وزیر دفاع 
آمریکا، درسخنان پنجشنبه 21 اوت/ 30 مرداد به درستی 
گفت که داعش فراتر از هر گروه تروریستی است که تاکنون 
دولت آمریکا با آن سروکار داشته و از پشتوانه مالی و تبلیغاتی 
و تخصصی فراوان برخوردار اس��ت. اینک، دولت اوباما نیز 

می داند داعش چیست.
حتماً نام »عملیات چکمه« را شنیده اید. نامی است که جرج 
کندی یانگ، قائم مقام وقت ام. آی. س��یکس )اینتلیجنس 
س��رویس بریتانیا( بر عملیات کودتای 28 مرداد 1332 در 
ایران نهاد. داعش پروژه ای اس��ت که با نام رمز »ایزیس«، 
خدای مصر باس��تان، آغاز ش��د. این نام »مق��دس« برای 

البی های سّری قدرت بسیار »معنادار« است.«

نظر عبداهلل شهبازی درباره خاستگاه جنايتکارترين گروه تروريستی قرن

روایت مورخ ایرانی از اسم رمز داعش

مجلس ترحیم پدر حجت االسالم مصلحی امروز درشهررضا

 روسیه: آمريکا ، امنیت جهانی
 را  متزلزل کرده است

نماینده روسیه در سازمان ملل سیاست آمریکا در تغییر 
رژیم های سیاسی س��ایر کش��ورها را اقدامی نسنجیده 
ارزیابی کرد که عواقب س��نگینی در پی داشته و منطقه 
خاورمیانه و آفریقا را با هرج ومرج و ناآرامی جدی مواجه 
کرده اس��ت.به نقل از خبرگزاری »ایتارتاس«، »ویتالی 
چورکین« نماینده دائم روسیه در س��ازمان ملل متحد 
در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که سیاس��ت آمریکا 
در مورد تغییر رژیم سیاس��ی در سایر کشورهای جهان، 
امنیت بین المللی را به شدت در معرض تهدید قرار داده 
و عواقب سنگینی به جای گذاش��ته است.این دیپلمات 
بلندپایه روس توجه جامعه جهانی را به وضعیت کنونی 
در خاورمیانه و آفریقا جلب کرده و یادآور شد که درنتیجه 
همین سیاست آمریکا اکنون این مناطق دچار هرج ومرج 
و ناآرامی بیش ازاندازه ش��ده اند.چورکین افزود: »لیبی و 
عراق نمونه های خوبی در این خصوص هس��تند. وقتی 
آمریکایی ها ازآنجا خارج ش��دند، کار شروع کرده خود را 
ناتمام گذاش��تند. آن ها آمده بودند که رژیم سیاسی این 
کش��ورها را تغییر بدهند و تصور می کردند که رژیم های 
جدید می توانند به تنهایی با خطراتی که در پشت مرزهای 
آن ها به انتظار نشس��ته بودند، مقابل��ه کنند.«چورکین 
توضیح داد: »اکنون در لیبی همه چیز به هم ریخته و این 
کشور به راستی در وضعیت سقوط آزاد قرارگرفته است، 
در کشور مالی نیز وضعیت از این بهتر نیست. جمهوری 
آفریقای مرکزی نیز به خودی خود ازهم پاش��یده است. 
وضعیت عراق در ناآرامی کامل قرارگرفته است.«به عقیده 
وی، همه این مسائل نظریه »مهندسی ژئوپلیتیک« را تأیید 
می کند که تغییر رژیم ها از راه های نظامی و بدون در نظر 
گرفتن همه ابعاد و عوامل، ممکن است به جایی منجر شود 
که عواقب سنگینی در پی داشته باشد.نماینده روسیه در 
س��ازمان ملل وضعیت کنونی در مورد گروه تروریستی 
داعش که در خاک سوریه و عراق فعالیت دارد را به عنوان 
یک »چالش بی س��ابقه« برای کل جهان ارزیابی کرده و 
همچنین یادآور شد که در حال حاضر سیستم مختصاتی 
که بازیگران اصلی در عرص��ه بین الملل باوجود اختالف 
نظرات، در چارچوب آن با یکدیگر همکاری داش��تند، از 

بین رفته است.

 بین الملل  

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  صادره  آراء  آگهي   455

ساختمانهاي فاقد سند رسمي کوهپايه 
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
كوهپايه باستناد اسناد رسمي مالكيت مشاعي و اسناد عادي تسليمي تصرفات مفروزي 
و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وماده 13 آئين نامه اجرائي آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا در صورتي كه اشخاص 
ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايستي پس از انتشار آگهي تا دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به 
واحد ثبتي ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي 
نمايد و گواهي تقديم دادخواست را از مراجع قضائي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل 
دهد دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است در صورتي كه 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
حيدری  مجيد  آقاي   ))93/02/29((  -))139360302028000225  (( شماره  راي   -1
سجزی فرزند رضا  ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی قسمتی ازپالك ثبتی 20 
اصلي واقع در صحرای سجزی بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 135.85 مترمربع 

خريداری بصورت عادی مع الواسطه از رضا ناظمی سجزئی  
محمدی  عليرضا  آقاي   ))93/02/29((  -))139360302028000232  (( شماره  راي   -2
سجزی  فرزند محمد  ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی قسمتی از پالك ثبتي 20 
اصلي واقع در صحرای سجزی  بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 244.06مترمربع 

خريداری بصورت عادی مع الواسطه از رضا ناظمی سجزئی 
3- راي شماره )) 139360302028000246((- ))93/02/29(( آقاي احمد رحيمی كوپائی 
فرزند محمد  ششدانگ يك باب خانه  احداثي بر روی  پالك های262فرعی از47- اصلي 
واقع دركوهپايه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 335.41 مترمربع خريداری بصورت 

عادی مع الواسطه از حسنعلی يوسفی كوپائی  
الماسی  اكبر  آقاي علی   ))93/03/31((  -))139360302028000450 (( 4- راي شماره 
ثبتي 47فرعی از46- اصلي  كوپائی فرزند صفرعلی ششدانگ يكباب خانه تحت پالك 
عادی  خريداري  مساحت333/7مترمربع  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  دركوهپايه  واقع 

مع الواسطه ازعباس ياريان كوپائی فرزند علی 
كريمی  قاسم  خانم    ))1393/03/31((  –  ))139360302028000542(( راي شماره   -5
از پالك 1و  سجزه ئی فرزند حسين   ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روی قسمتي 
 253/80 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  سجزی  در  واقع  اصلي  از19-  2فرعی 
سند  برابر  خريداری  و  كريمی  محمد حسين  از  مع الواسطه  عادی  خريداری  مترمربع 

26170 مورخه 1368/05/08 دفتر 30 اصفهان  
ناظمی  رضا  آقاي   ))1393/04/26((  –  ))139360302028000638(( شماره  راي   -6
پالك  از  قسمتی  روی  بر  احداثي  خانه  يكباب  ششدانگ  جان   علی  فرزند  ئی  سجزه 
 341/33 به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  كوهپايه  در  واقع  از19-اصلي  268فرعی  

مترمربع خريداری سند رسمی 39037 مورخه 92/04/24 دفتر خانه 70 كوهپايه 
تاريخ انتشار نوبت اول:1393/06/03

تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/06/18 
محمد صادق مقدسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه

مزایده 
 9009980352201838 پرونده:  شماره   9310113766600765 نامه:  شماره   766
حقوقی  و  عمومی  دادگاه   22 شعبه  احكام  اجرای   920228 شعبه:  بايگانی  شماره 
له  ج/22  890430ح  اجرای  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان   خانواده 
به  آقای مسعود سجادی جزی  عليه  اكبری  بتول  با وكالت خانم  شراره حقيقت منش 
خواسته اصل مهريه و هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و اجرت كارشناسی و هزينه 
ثبتی  پالك  دانگ   6 از  دانگ   1 فروش  جهت  مزايده ای  جلسه  دولت  حق االجرا  و  نشر 
شماره 2239 بخش 4 مربوط به ملك واقع در اصفهان خ هشت بهشت غربی خ ملك 
تجاری و  طبقه  به صورت يك ساختمان سه  كه  )شماره9(  نسيم  جنوبی جنب كوچه 
 مسكونی به شماره دفترچه مالكيت 179373/3 و شماره ثبت 17068 ص493 دفتر 117
و عرصه  مترمربع   39 مساحت  به  محمد  فرزند  جزی  سجادی  علی  مرحوم   ملكی 

 120 مترمربع اعيانی كه طبقه زيرزمين به صورت اعيانی كه طبقه زيرزمين به صورت 

انباری و چاله و طبقه همكف به شغل تعويض روغن و طبقه اول به صورت مسكونی 
با انشعابات آب – برق – گاز – فاضالب مشترك با درب مجزا از كوچه برای دستگاه 
پله كه طبقه اول پنجره ها فلزی ديوارها آجری و سقف تيرآهن و آجر و درب حصيری 
فلزی كف موزاييك سطوح داخلی مغازه كاشی و طبقه اول رنگ و آشپزخانه اوپن حمام 
و توالت مشترك بدون اتاق خواب و هال و پذيرايی گرمايش شومينه و بخاری گازی و 
سرمايش كولر آبی كه 6 دانگ آن به مبلغ 4/300/000/000 ريال 1 دانگ سهم محكوم 
عليه موضوع مزايده 716/666/667 ريال ارزيابی شده و هم اكنون در تصرف محكوم 
از برگزاری مزايده در  لذا طالبين می توانند 5 روز قبل  عليه می باشد را برگزار نمايد 
محل از ملك ديدن كرده و جهت شركت در مزايده در تاريخ 1393/07/03 ساعت 9/30 
صبح در دفتر اين اجرا اتاق 457 ط4 ساختمان كل دادگستری حاضر شوند فروش از 
مبلغ ارزيابی و برنده كسی خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و حداقل 
10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب سپرده واريز و هزينه های مربوطه را 

متقبل شود.م الف:14498 افغانی مدير دفتر شعبه 22 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

767 شماره نامه: 9310113766300312 شماره پرونده: 9009980351901004 شماره 
بايگانی شعبه: 930034 شعبه 19 اجرای احكام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص 
عليرضا  آقای  عليه  محبوب  فاطمه  خانم  له  ج19  930034ح  كالسه  به  اجرايی  پرونده 
جانقربان مبنی بر مطالبه مهريه به ميزان پرداخت يكصد و هشتاد عدد سكه بهارآزادی 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/883/000 ريال  و مبلغ 212/426/000 ريال 
دادرسی و مبلغ 4/300/000 ريال بابت هزينه كارشناسی خودرو و مبلغ 120/000 ريال 
بابت نشر آگهی در حق محكوم لها و پرداخت مبلغ 4/500/000 ريال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت در نظر دارد جلسه مزايده ای مورخ 1393/7/1 از ساعت 
9 الی 10 صبح جهت مزايده 1- يكدستگاه خودروی سواری پرايد به شماره 531ب39/
ايران68 مدل 1383 به رنگ مشكی روغنی و به شماره موتور 0093829 با توجه به 
وضع ظاهر مطلوب و زدگی به صورت مالشی در پايين بدنه آن و در بازار روز قيمت 
آن بالغ بر 114/000/000 ريال معادل يازده ميليون و چهارصد تومان برآورد می گردد 
6 سيلندر  تن   2 ظرفيت  با  روغنی  آبی  رنگ  به  ميالدی  مدل 1979  وانت شورلت   -2
و وضع  تيرآهن  برای حمل  آهن كشی شده  كه   QE  1015 موتور  به شماره  بنزينی 
ظاهری كال دچار آفتاب زدگی شده و دارای آثار متعدد زدگی در قسمت های مختلف 
اطاق جلو با توجه به مدل قيمت روز آن بالغ بر 46/000/000 ريال معادل چهار ميليون 
و ششصد هزار تومان برآورد می گردد كه حسب نظريه كارشناس رسمی دادگستری 
در نظريه ای كه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و مدت يك سال و نيم از 
تاريخ توقيف در فضای باز متوقف است و اعتبار بيمه نامه آن سپری شده و اسناد و 
مدارك آن رويت نگرديده تا اصالت آن بررسی و منطبق گردد مزايده در اتاق 252 واقع 
در طبقه دوم دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت برگزار می گردد ضمنًا 
متذكر می گردد طالبين خريد می توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده با مراجعه به پاركينگ 
در  نموده و كسانی می توانند  بازديد  اتومبيل مذكور  از  آباد  در دولت  واقع  فرزانگان 
مزايده شركت كه حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده 
مزايده فردی است كه باالترين قيمت از نظريه كارشناس را پيشنهاد نمايد.م الف:14499 

مدير دفتر شعبه 19 اجرای احكام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9309980351200392  ابالغنامه: 9310100351201521 شماره  820 شماره 
اصفهان- نشانی  قنبری  مجتبی  حقيقی:  شونده  ابالغ   930399 شعبه:  بايگانی  شماره 

ميدان امام حسين-مقابل مسجد باب الرحمه-داخل كوچه اداره حقوقی شهرداری تاريخ 
چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   10:30 ساعت:  چهارشنبه   1393/07/30 حضور: 
باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری كل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 
علت حضور: در خصوص دعوی عاطفه ديانی دردشتی به طرفيت شما دروقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه حاضر شويد.ضمنًا به پيوست نسخه ثانی دادخواست 

و ضمايم ارسال می گردد. شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

مرجع   93/5/28 رسيدگی:  تاريخ   358 دادنامه:  شماره   156-93 پرونده:  كالسه   851
 رسيدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن علی خاصی حبيب آبادی

خواندگان:  پ113  خدامی-روبروی  شهيد  قدس-ك  –كوی  زينبيه  اصفهان-خ   نشانی 
1- حسينعلی دائی علی 2- قربانعلی ترابی هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: الزام 
به انتقال گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 

به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
محسن علی خاصی حبيب آبادی به طرفيت 1- حسينعلی دائی علی 2- قربانعلی ترابی 
به خواسته تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند يك دستگاه خودروی نيسان 2400 
مدل 1385 به شماره انتظامی 13-257د71 به انضمام مطلق خسارات و هزينه دادرسی 
به شرح دادخواست و ضمائم تقديمی با عنايت به محتويات پرونده – استماع اظهارات 
رابطه خريد و فروش  احراز  و  نامه عادی مورخ 87/2/26  مبايعه  خواهان و مالحظه 
استعالم شماره  پاسخ  به  توجه  با  اول و همچنين  بين خواهان و خوانده رديف  مبيع 
مالكيت خوانده رديف  بر  فا اصفهان مبنی  پليس راهور  1413/6/257 مورخ 93/5/21 
دوم و همچنين با عنايت به پاسخ استعالم شماره 9/3/3263/18 مورخ 93/5/19 بانك 
صادرات چهارباغ باال اصفهان مبنی بر فقد شدن چك مندرج در قولنامه و با توجه به 
اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و 
دفاعی به عمل نياورده و منكر اصالت اسناد ابرازی از ناحيه خواهان نگرديده و ادعای 
جعل و انكار و ترديد ننموده اند خواهان نيز به شرح صورتجلسه مورخ 93/5/18 اقرار 
نموده كه پالك خودروی مذكور فك شده و به نام شخصی خواهان می باشد شناسنامه 
بنابراين شورا دعوی  مالكيت مورخ 87/4/16 نيز به نام خواهان صادر گرديده است 
خواهان را در خصوص خوانده رديف دوم ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198و519 
قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 10و219و220و223 قانون مدنی حكم به الزام خوانده 
رديف دوم به انتقال سند قطعی خودروی نيسان 2400 به شماره انتظامی 13-257د71 
اعالم  و  خواهان صادر  حق  در  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   374000 مبلغ  پرداخت  و 
می نمايد و در خصوص خوانده رديف اول به دليل عدم توجه دعوی نسبت به نامبرده 
مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به رد دعوی خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:14304 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
 9009980360001155 پرونده:  شماره   930997035300749 دادنامه:  شماره   852
اصفهان- نشانی  به  حيدری  نوراقا  آقای  شاكی:   920594 شعبه:  بايگانی   شماره 
جاده دولت آباد-ك شهيد شاكری-فرعی13-گاوداری عباس گلكار متهم: آقای مهدی 
رفيعی به نشانی جاده دولت آباد-ك شهيد شاكری – مجهول المكان اتهام: شركت در 
ضرب و جرح عمدی گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در مورد شكايت آقای نور آقا حيدری فرزند بازار 
عليه آقای مهدی رفيعی فرزند شيخ محمد و متواری داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی 
موضوع كيفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بدين شرح كه 
شاكی بيان می دارد نامبرده با چوب به دست و سر من زد كه باعث مصدوميت من شد 
حال با توجه به شهادت شهود و گواهی پزشكی قانونی از وی شاكی می باشم متهم 
در هيچكدام از مراحل تحقيق و رسيدگی حاضر نشده و از خود دفاعی ننموده است 
گواهی پزشكی قانونی و اظهارات   – با عنايت به مراتب فوق و شكايت شاكی  دادگاه 
شهود و مطلعين كه حكايت از آن دارد كه متهم با چوب به سر و دست شاكی زده است 
و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم را علمًا محرز و مسلم 
 دانسته و به استناد مواد 448و449و488و709 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

ديه  درصد  نيم   -2 سر  داميه  بابت  كامل  ديه  درصد  دو   -1 پرداخت  به  را  نامبرده 
تاريخ  از  بابت ارش تورم آرنج چپ در حق شاكی و ظرف مدت يكسال قمری  كامل 
درگيری يعنی 1390/2/2 محكوم و اعالم می دارد رای صادر شده غيابی بوده و ظرف 
دادگاه می باشد.م الف:14325  اين  در  قابل واخواهی  واقعی  ابالغ  از  ده روز پس   مدت 

عرب سعيدی دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359501127 پرونده:  شماره   9309970353300677 دادنامه:  شماره   853
اصفهان-خ  نشانی  به  مطيعی  پژمان  آقای  شاكی:   921374 شعبه:  بايگانی  شماره 
مجهول المكان  نشانی  به  مطيعی  نيما  آقای  متهم:  مرادی-پ41  صدوق-كوچه  شيخ 
دادرسی  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشكار:  امانت  در  خيانت  اتهام: 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  ذيل  به شرح  و  اعالم  را 
شكايت  موضوع  امانت  در  خيانت  بر  مبنی  تقی  فرزند  مطيعی  نيما  آقای   اتهام 
آقای پژمان مطيعی دادگاه با توجه به عدم معرفی شهود شاكی و از طرفی فقد دليل 
كافی در توجه اتهام به متهم وقوع بزهی را احراز ننموده فلذا با استناد به بند الف ماده 
177 قانون آيين دادرسی كيفری رای بر برائت وی صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
 حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی می باشد.م الف:14326 

رحيمی فرد رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
854 كالسه پرونده: 17/93 شماره دادنامه: 309-93/5/18 مرجع رسيدگی: شعبه 28 
امانی نشانی اصفهان-خ مولوی- شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدحسين 
مجهول المكان  نشانی  سليمانی  علی  خوانده:  امينی-پ56  بست  غربی-بن  خ22بهمن 
اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  عادی  رسيد  طبق  وجه  مطالبه   خواسته: 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای محمدحسين امانی به طرفيت علی سليمانی به خواسته مطالبه مبلغ 7/630/000 
با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   92/12/19 مورخه  عادی  رسيد  طبق   ريال 
جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  خواهان  اظهارات   – پرونده  محتويات  به  عنايت 
دعوای  شورا  وتكذيب  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و   رسيدگی 
مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا شورا به استناد مواد 198و515و519و522 
محكوميت  بر  حكم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون 
 خوانده به پرداخت مبلغ هفت ميليون و ششصد و سی هزار ريال بابت اصل خواسته 
تاديه  تاخير  خسارت  همچنين  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  هشتاد  و  يكصد  و 
آن  محاسبه  كه  وصول  تاريخ  لغايت   1393/1/20 دادخواست  تقديم  تاريخ  از 
اجرای  بر عهده  ايران  بانك مركزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی  نرخ   براساس 
غيابی  صادره  رای  می نمايد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احكام  محترم 
روز  بيست  ظرف  و  شورا  دراين  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف   و 
عمومی  دادگاههای  در  خواهی  تجديدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از   پس 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:14470 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

855 كالسه: 70/91 به موجب رای شماره 615 تاريخ 91/6/20 شعبه 26 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن مرادی به نشانی 
و  هزار  هشت  و  دويست  و  ميليون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  
هفتصد و سی ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )92/1/27( در حق محكوم له عباس بارانی به 
نشانی اصفهان-خيابان مسجد لنبان-كوچه شهيد بدری-پالك10. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:14471 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   76 شماره  شناسنامه  دارای  اوجنی  اقدس  خانم   856
343/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 75/10/27  در  بشناسنامه 64  اوجنی  قلی  شادروان 
فرزند  قاسمی  عنبر  گل  به:1-  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی 
 حسن، ش.ش 119 )همسر متوفی( 2- صديقه اوجنی فرزند قلی، ش.ش 18 )فرزند متوفی(
3- معصومه اوجنی فرزند قلی، ش.ش 2608 )فرزند متوفی( 4- اقدس اوجنی فرزند قلی، 
ش.ش 76 )فرزند متوفی( 5- تاجماه صادقی زاده فرزند قلی، ش.ش 55 )فرزند متوفی( 6- 
 فاطمه اوجنی فرزند قلی، ش.ش 5 )فرزند متوفی( 7- مهناز اوجنی فرزند قلی، ش.ش 173
9- سليمان  متوفی(  )فرزند   146 قلی، ش.ش  فرزند  اوجنی  خاتون   -8 متوفی(  )فرزند 
 اوجنی فرزند قلی، ش.ش 2609 )فرزند متوفی( 10- عليمردان اوجنی فرزند قلی، ش.ش 8
فريدون  )فرزند متوفی( 12-  قلی، ش.ش 108  فرزند  اوجنی  )فرزند متوفی( 11- علی 
 اوجنی فرزند قلی، ش.ش 50 )فرزند متوفی( 13- رمضان قاسمی فرزند قلی، ش.ش 92
)فرزند متوفی( 14- تيمور اوجنی فرزند قلی، ش.ش 24 )فرزند متوفی( 15- موسی اوجنی 
89 قلی، ش.ش  فرزند  اوجنی  جهانبخش   -16 متوفی(  )فرزند   265 قلی، ش.ش   فرزند 

)فرزند متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران



یادداشت

پسران باالی ۲۳ سال و دختران باالی ۲۸ سال 
بیشترین مراجعه کنندگان به همسریابی ها

 ازدواج آسان
 در کانون پیوند مهر اصفهان 

مدیرعامل کانون پیوند مهر اصفهان گفت: پژوهش های انجام شده 
در این کانون، نش��ان می دهد که معموالً پسران باالی ۲۳ سال و 
دختران باالی ۲۸س��ال برای جستجوی همسر موردنظر خود به 

همسریابی ها مراجعه می کنند.
رضا طیب نیا در جریان بازدید معاون هماهنگی و ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان از کانون پیوند مهر اصفهان بابیان 
اینکه تاکنون بیش از ۷ هزار مراس��م ازدواج آسان برای زوج های 
جوان توس��ط این کانون برگزارشده اس��ت، گفت: این مراسمات 
تنها با هزینه ۵۵۰ هزار تومان و ۱۰۰ میهمان برگزار می شود که 
ثبت و اجرای صیغه عقد، سفره عقد، آرایش عروس، مشاوره های 
رایگان، کارگاه های آموزشی و نیز سفرهای زیارتی و سیاحتی با 
تخفیف های ویژه را در برمی گیرد. وی با اشاره به اینکه در این زمینه 
هیچ یارانه ای از دولت و یا نذورات مردمی دریافت نمی شود، افزود: 
اجرای طرح ازدواج آسان در کانون پیوند مهر اصفهان با مشارکت 
خیران حوزه ازدواج صورت می گیرد. طیب نیا با اش��اره به عرضه 
۵۰۰ عنوان کتاب مرتبط با امر ازدواج در کانون پیوند مهر، تصریح 
کرد: طرح شفا )ش��بکه فعالین ازدواج( فعالیت خود را از سال ۸۵ 
آغاز کرده است؛ همچنین در کانون پیوند مهر، اصول فرزند آوری 
نیز با حضور کارشناسان و متخصصان به زوجین ارائه می شود. وی 
خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده درزمینه موضوع 
ازدواج جوانان مشغول به کار در صنایع مادر اصفهان، جوانان زیادی 
وجود دارند که باوجود ش��اغل بودن در این کارخانه ها و داش��تن 
تمکن مالی، تاکنون ازدواج نکرده اند ل��ذا این گونه جوانان مجرد، 
به مش��وق هایی چون توجه به نیازهای آنان از طرف خانواده ها و 
مسئوالن و نیز ارائه تس��هیالت ازدواج نیاز دارند. طیب نیا به ارائه 
وام های اقساطی و بالعوض از سوی یکی از شرکت های اصفهان 
اش��اره کرد و گفت: این ش��رکت به زوجینی که ازدواج کنند، ۳ 
میلیون تومان وام اقساطی و ۳ میلیون تومان وام بالعوض پرداخت 
می کند؛ همچنین به فرزند اول تا سوم به ترتیب ۳ میلیون تومان 
وام و ۳ میلیون بالعوض، ۳ میلیون وام و ۶ میلیون تومان بالعوض 
و نیز ۳ میلیون وام و ۱۰ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.
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خوش شانسی ۲ هزار یورویی با خوردن شام در یک رستوران

مردی در ایتالیا با س��فارش دادن پنج صدف در یک رستوران صاحب ۳ 
مروارید بزرگ به قیمت ۲۰۰۰ یورو شد. این مرواریدها حدود ۲۰۰۰ یورو 

ارزش دارند.

۳

 رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور در نشس��تی با خبرنگاران در 
اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر 
پدیده زمین خ��واری در کش��ور اظهار داش��ت: با 
ثبت الکترونیکی اس��ناد و دقت در ثبت این اسناد 
پدیده زمین خواری در کشور به شدت کاهش یافته 
اس��ت.احمد تویس��ر کانی ادامه داد: اگر در برخی 
موارد خبرهای خیره کنن��ده ای در خصوص پدیده 
زمین خواری بیان می ش��ود ناش��ی از پرونده های 
گذشته اس��ت که امروز مطرح می ش��ود اما من به 
دس��تگاه های متولی می گویم که بهتر است برای 
پرونده هایی همچون زمین خواری به موقع طرح دعوا 

کنند و نگذارند سال ها بعد پیگیری کنند.
وی در خصوص فعالیت مش��اوران امالک در سطح 
کشور نیز گفت: این بنگاه ها ازآنجایی که فعالیتی با 
بار قضایی دارند باید زیر نظر و تحت کنترل سازمان 
ثبت اسناد و امالک فعالیت کنند و فعالیت این مراکز 
تحت نظر اصناف ک��ه فعالیتی مج��زا دارند امری 
اشتباه است.رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
در خصوص موقوفات غصب شده کشور و به ویژه در  
استان اصفهان توس��ط نهادها و اشخاص نیز گفت: 
خوشبختانه با امضای تفاهم نامه هایی بین اوقاف و 
دیگر ارگان ها پس گرفتن موقوفات تس��هیل شده 
است.وی در ادامه با ارائه آماری در خصوص فعالیت 
سازمان ثبت اسناد و امالک در استان اصفهان اظهار 
داشت:در حال حاضر حدود ۸ درصد از ادارات این 

سازمان در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند 
که حدود ۶/۵درصد از اس��ناد ثبتی کش��ور در این 

مراکز نگهداری می شود.
ثبت ۳6 میلیون سند در کشور

وی افزود: تاکنون ۳۶ میلیون سند در سراسر کشور 
به ثبت رس��یده اس��ت که ۵.۵ درصد از این اسناد 

متعلق به استان اصفهان است.
تویس��رکانی با تأکید بر اینک��ه  ۶/۵ درصد از دفاتر 
ازدواج و طالق کش��ور در اس��تان اصفهان فعالیت 
دارند، تصریح کرد:  این در حالی اس��ت که استان 
اصفهان ۶/4درص��د از جمعیت کش��ور را به خود 
اختصاص داده است.وی بیان داشت: بیش از ۶۳۵ 
هزار و 49۰ سند ثبتی در استان اصفهان وجود دارد 

که ۷/۳ درصد از کل اسناد کشور را شامل می شود.
وی  در ادامه با ارائه آماری از واقعه ازدواج و طالق در 
کشور بیان داشت: در چهار ماه نخست سال جاری 
۲۳9 هزار و ۲۲۰ ازدواج در سراس��ر کش��ور اتفاق 
افتاده است که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۳ مورد که 
۵/4 درصد از کل ازدواج های کشور را شامل می شود 
در اس��تان اصفهان اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: 
در این بازه زمانی 49 هزار و ۷۱۵ طالق در سراسر 
کشور اتفاق افتاده است که ۵/۳درصد از این طالق ها 

مربوط به استان اصفهان بوده است.
قان�ون ثب�ت ازدواج موق�ت را ضروری 

دانسته است
تویسرکانی در ادامه در خصوص ثبت ازدواج موقت 

نیز اظهار داشت: قانون ثبت ازدواج موقت را باوجود 
سه شرط ضروری دانس��ته اس��ت که بر این اساس 
ازدواج های غیررس��می و غیرقانونی کاهش می یابد 
و تس��هیالتی نیز ب��رای ازدواج های موق��ت در نظر 
گرفته شده اس��ت.وی بابیان اینکه متأسفانه برخی 
از افراد از ازدواج موقت برای س��ودجویی اس��تفاده 
می کنند،ادامه داد: در این راستا باید قانون به گونه ای 
وضع گردد که جلوی این سودجویی ها گرفته شود.

رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور و معاون 
رئیس قوه قضاییه در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه 
نیز گفت: قانون منعی برای ازدواج با اتباع بیگانه ندارد 
اما خانواده ها باید توجه داشته باشند چنانچه ازدواجی 
غیرقانونی صورت گیرد هزینه های س��نگینی را در 
بر خواهد داش��ت چراکه فرزند حاصل از این ازدواج 
نمی توان��د از امکانات تحصی��ل و ... اس��تفاده کند.

تویس��رکانی در خصوص وصول معوق��ات بانکی نیز 
بیان داشت: سازمان ثبت اسناد و امالک درصورتی که 
بانک ها تقاضا داشته باشند می تواند نسبت به وصول 
معوقات بانکی اقدام کند.وی ادامه داد: تاکنون بیش 
از ۱۰ هزار و ۷۵۲ میلیارد و 49۵ میلیون ۳4۶ ریال 
از مطالبات بانک ها وصول شده که هرساله ۳۰ درصد 
افزایش داشته اس��ت.رئیس س��ازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور ضمن اش��اره به وصول معوقات بانکی 
استان اصفهان نیز گفت: در چهارماهه نخست سال 
جاری اداره کل ثبت امالک و اس��ناد  استان اصفهان 
۲4۵ میلیارد و ۱۷۷ میلی��ون ریال از معوقات بانکی 
را وصول کرد که ۷/۷ درصد از این اس��ناد متعلق به 
استان اصفهان است.وی افزود:  همچنین تعداد اسناد 
مالکیت ملک��ی در چهارماهه اول س��ال ۸۰۸ هزار و 
9۸۷ س��ند مالکیتی بوده که تحت سیستم کاداستر 
ثبت شده که از این تعداد ۶۸ هزار و 9۰ سند متعلق 
به استان اصفهان اس��ت.وی در ادامه به صدور سند 
برای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: تاکنون برای تمام 
مس��کن مهر کشور سند صادرش��ده است و چنانچه 
مسکن مهری دارای سند نباشد مشکل قضایی دارد. 
وی با اش��اره به آمار صدور سند برای مسکن مهر نیز 
گفت: در سال 9۲ ، ۶۵ هزار و ۲9۷ سند و در سال 9۱ 
،  ۳۸ هزار و ۵۲۰ سند برای این مسکن ها صادرشده 

است.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

ثبت ازدواج موقت ضروری است/کاهش چشمگیر پدیده زمین خواری در کشور
ازدواج  غیرقانونی  با اتباع بیگانه دردسرساز است 

یادداشت

آزادی بیش از ۲۵۰ نفر از زندانیان 
جرائم غیر عمد اصفهان

مدیرعامل ستاد دیه اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون با زمینه سازی، آزادی بیش از ۲۵۰ نفر زندانیان جرائم 
غیر از محل خیران و نیکوکاران، اعتبارات دولتی و تسهیالت 

قرض الحسنه بانکی انجام شده است.
 مجید احس��انی اظه��ار کرد: ب��ه مناس��بت والدت امام رضا

 ۱9 زندانی جرائم غیر عمد که شامل زندانیان بدهکار حوادث 
رانندگی، حوادث کارگاهی، زندانیان مهریه ، نفقه، زندانیان 

بدهکار مالی آزاد می شوند.
وی اف��زود: البت��ه آزادی زندان��ی جرائ��م غی��ر عم��د 
به ص��ورت هفت��ه ای و م��داوم انج��ام می ش��ود ام��ا ای��ن 
 ب��ار به ص��ورت نمادی��ن ب��وده ک��ه ۱9 زندان��ی در آن آزاد

 می شوند.
مدیرعامل س��تاد دیه اس��تان اصفهان بیان کرد: مبلغ بدهی 
این ۱9 زندانی بی��ش از ۱۱۲ میلیون تومان بوده که با کمک 

خیران آزاد شدند.
مدیرعامل س��تاد دیه اصفهان تصریح کرد: ام��ا بهترین راه و 
راحت ترین راه سامانه آسان پرداخت بوده که خیران می توانند 
با ش��ماره گیری #۵۵۶۳*4*۷۳۳* از طری��ق تلفن همراه 
خود  کمتر از یک دقیقه به  کمک خود را انجام دهند و پس از 
پرداختی که از طریق موبایل بانک انجام می شود رسید خود 

را دریافت کنند.

بر خط سازی ایستگاه های معاینه 
فنی مکانیزه خودروهای سنگین 

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
اس��تان اصفهان گفت : صدور کارت معاینه فنی برای وسایل 
سنگین و نیمه سنگین در  ایستگاه های معاینه فنی مکانیزه 
 تح��ت نظ��ارت اداره کل حمل ونق��ل و پایانه ه��ای اس��تان

 هست.
بنی نجاریان اذعان داشت :  در حال حاضر ۸ ایستگاه معاینه 
فنی مکانیزه در این اس��تان وجود دارد که کلیه ایس��تگاه ها 
نس��بت به بر خط س��ازی نتایج آزمایش حاصل از دستگاه ها 
به ص��ورت آنالی��ن و ارس��ال آن ب��ه اداره کل حمل ونقل و 
پایانه های استان اصفهان  و س��ازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای اقدام کرده اند .
وی ه��دف از راه اندازی این س��امانه را  جلوگی��ری از تخلف 
در ص��دور کارت معاین��ه فنی برای وس��ایل نقلیه س��نگین 
و نیم��ه س��نگین عن��وان ک��رد و اف��زود :  درصورتی ک��ه 
انجام ش��ده صالحی��ت  خودروی��ی در آزمایش ه��ای 
 الزم را کس��ب نکن��د کارت معاین��ه فنی دریاف��ت نخواهد 

کرد.

نتایج کنکور امروز  اعالم می شود
رئی��س س��ازمان س��نجش و آموزش کش��ور گف��ت: نتایج 
نهای��ی آزم��ون سراس��ری س��ال 9۳ام��روز سه ش��نبه ۱۸ 
 ش��هریور۸ صبح از طریق سایت سازمان س��نجش به نشانی

 www.sanjesh.org اعالم خواهد شد.
ابراهیم خدایی در نشس��ت خبری اظهار کرد: تعداد ثبت نام 
کنندگان این آزمون یک میلیون و ۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر بوده اند 
که از این تعداد ۸۷۰ هزار و ۵۸4 نفر مجاز به انتخاب رش��ته 
شدند. از میان افرادی که مجاز به انتخاب رشته شدند، ۶۲۵ 
هزار و ۸۷۸ نفر انتخاب رشته کردند که تعداد قبوالن نهایی 
این آزم��ون 4۶۶ هزار و ۸۸۸ نفر اس��ت. درواق��ع ۷۵ درصد 
 از افرادی که انتخاب رش��ته کرده اند، وارد دانش��گاه خواهند

 شد.
وی ادام��ه داد: از ای��ن می��ان ۳۳ درصد پذیرفته ش��دگان با 
س��وابق تحصیلی، ۶۷ درصد آن ه��ا از طریق نتای��ج آزمون 

پذیرش شده اند.

فراخوان مشموالن دیپلم و زیر دیپلم 
در شهریور

 سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن دیپلم و زیر دیپلم 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱9 شهریورماه ۱۳9۳ را به 

خدمت سربازی فراخواند.
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشموالن 
غایب و غی��ر غایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان ش��هریورماه ۱۳۷۵ 
برای انج��ام خدمت دوره ض��رورت، طی اطالعی��ه ای اعالم 
کرد: کلیه مش��موالن دیپل��م و زیر دیپلم س��ال های مذکور 
که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱9 ش��هریورماه سال۱۳9۳ 
دریافت کرده اند، می بایس��ت در س��اعت و محلی که توسط 
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشموالن 
 ب��ه مراک��ز آم��وزش نیروه��ای مس��لح اعالم ش��ده، حضور 

یابند.
مشموالن س�اکن تهران بزرگ: کلیه مش��موالن دیپلم و 
زیر دیپلم غایب و غیر غایب ک��ه دارای برگ آماده به خدمت 
به تاریخ ش��هریورماه س��ال ۱۳9۳می باش��ند می بایس��ت 
رأس س��اعت ۶ صبح روز چهارش��نبه ۱9 ش��هریور به محل 
و مراکزی که توس��ط س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب 
ب��رگ معرفی نامه مش��موالن ب��ه مراکز آموزش ابالغ ش��ده 
 اس��ت حضور یابن��د ت��ا ب��ه خدم��ت دوره ض��رورت اعزام 

شوند.
مش�موالن س�اکن س�ایر اس�تان های کش�ور: کلی��ه 
مشموالن دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه 
آماده به خدمت به تاریخ ش��هریورماه س��ال ۱۳9۳ می باشند 
رأس ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱9 شهریور به معاونت وظیفه 
عمومی اس��تان محل س��کونت مراجعه تا ب��ه خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.
الزم به ذکر اس��ت، عدم حضور به موقع در زمان و محل های 

تعیین شده غیبت محسوب می شود.
گفتنی است، آن دسته از مش��موالنی که به هر دلیل تاکنون 
موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش، 
نشده اند، می توانند به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلی��س+۱۰( مراجعه و نس��بت ب��ه دریافت برگ 
 مذک��ور اقدام و بر اس��اس اطالع��ات درج ش��ده در آن اقدام

 نمایند.

اخبار کوتاه

SMS

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش گفت: 
برای نخستین بار امسال جشنواره قلم به منظور معرفی 
و تجلیل از مدارس آموزش از راه دور نمونه در کش��ور 

برگزار می شود.
گودرز ش��اهمرادی در گردهمایی مؤسس��ان مدارس 
آموزش از راه دور استان اصفهان اظهار کرد: آموزش از 
راه دور، داری ریشه های قانونی و دینی بوده زیرا از همان 
ابتدا تأکید نبی مکرم اس��الم)ص( و اهل بیت)ع( بر این 

موضوع بسیار بوده است.
وی تصری��ح ک��رد: ض��رورت علم آم��وزی و قوانی��ن 
تصویب شده در مجلس و دیگر مجامع کشور، ضرورت 
راه اندازی م��دارس آم��وزش از راه دور را در برمی گیرد 
و توس��عه مش��ارکت های مردم��ی یک��ی از مهم ترین 

شاخصه های آموزش از راه دور تلقی می شود.
مدی��رکل آم��وزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش 
افزود: مدارس آم��وزش از راه دور یک بخش غیردولتی 
در آموزش وپرورش به حساب می آیند که باید با فراهم 
کردن زیرس��اخت ها، زمینه ایجاد تح��ول در مدارس 
آموزش از راه دور نیز فراهم ش��ود که با تصویب س��ند 
بنیادین آموزش وپرورش، گامی مهم در راستای ایجاد 

تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شده 
است.

وی بی��ان ک��رد: در تاری��خ ۶ آذر س��ال ۷۵ مصوب��ه 
راه اندازی م��دارس آموزش از راه دور در ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی تصویب ش��د و این مصوبه در س��ال 
 ۸۳ و ب��ا راه ان��دازی ۱۲۰ مرک��ز آم��وزش از راه دور

 تکمیل شد.
شاهمرادی به شعار مدارس از راه دور اشاره کرد و افزود: 
ش��عار م��دارس از راه دور، »آموزش آس��ان، باکیفیت، 
همیش��ه، همه ج��ا و برای همه« اس��ت که بای��د برای 
بهره گیری این مدارس از فناوری اطالعات بیشتر، تمام 

تالش خود را به کار بگیریم.
وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر نزدیک ب��ه یک هزار 
 و ۷۵۱ مدرس��ه آموزش از راه دور با پوش��ش تحصیلی 
۲۰۶ هزار دانش آموز و اش��تغال ۲۵هزار و ۶4۲ نفر در 
سطح کش��ور فعال بوده و حدود یک هزار و ۶۱9 مورد 
 از این مدارس اس��تیجاری، 9۱ مورد خریداری ش��ده و

 4۱ مورد هم احداثی است.
مدی��رکل آم��وزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش 
گفت: ظرفیت م��دارس از راه دور به گونه ای اس��ت که 
خروجی آن ها می تواند دانش آموزان نخبه و تک رقمی 

در کنکور باشد.
کارش��ناس مس��ئول آم��وزش از راه دور اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: تعداد ۷۷ مدرسه 
آموزش از راه دور در اس��تان فعال اس��ت ک��ه ۱۶ هزار 

دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.
اکبر روحی ابراز داش��ت: افرادی که ش��رایط تحصیل 
در م��دارس روزان��ه را ندارن��د و ب��ه دالیل��ی مختلف 
از تحصی��ل بازمانده ان��د، می توانن��د در م��دارس 
 آم��وزش از راه دور ثبت نام ک��رده و ب��ه تحصیل ادامه

 دهند. 

ش��هردار اصفهان از تأس��یس دبیرخانه دائمی میراث 
فرهنگ��ی ناملم��وس در این کالن ش��هر خب��ر داد و 
گفت: با توجه به این که فرهنگ م��ا در معرض تهاجم 
بوده، برجسته س��ازی و متبلور کردن میراث فرهنگی 

ناملموس می تواند از این مهم حفاظت و حراست کند.
سید مرتضی سقائیان نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: 
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینه ایجاد 
زیرس��اخت های الزم و نرم اف��زاری ب��رای تمدن نوین 
اسالمی، ش��هرداری اصفهان درصدد برگزاری اجالس 
و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس است.

وی با اش��اره به این که تنها ش��هری که ۳ اثر تاریخی 
ثبت جهان��ی از طریق یونس��کو دارد، اصفه��ان بوده، 
افزود: می��راث فرهنگی ملموس اصفه��ان هویدا بوده، 
به طوری که مسجد جامع، کاخ چهل ستون و میدان امام 
)ره( در یونسکو به ثبت رس��یده است.شهردار اصفهان 
بابیان این که اصفهان پایتخت صنایع دستی دنیا بوده، 
بیان کرد: ۶۰۰ اثر صنایع دستی در دنیا به ثبت یونسکو 
رس��یده، به طوری که ۲۰۰ اثر این صنای��ع در اصفهان 
بوده، بنابراین الزم اس��ت عواملی که سبب شده تا این 

صنایع دستی به نس��ل های آینده انتقال یابد، بررسی 
شود بنابراین می توان این مهم را در آداب ورسوم و شیوه 
زندگی اصفهانی جست وجو و روش های نقش آفرین را 

برجسته کرد.
وی با تأکید بر این ک��ه توجه به می��راث فرهنگ����ی 
ناملموس، نقش مهمی در گفت وگوی بین فرهنگ های 
مختلف ایف��ا ک��رده، تصریح کرد: با توج��ه به این که 
فرهن��گ م��ا در مع��رض تهاج��م و ش��بیخون بوده، 
برجسته س��ازی و متبل��ور ک��ردن می��راث فرهنگی 

ناملموس می تواند از این مهم حفاظت و حراست کند.
 س��قائیان نژاد با اشاره به این که کالن ش��هر اصفهان از 
۱۶ ت��ا ۲۰ مهرم��اه، میزب��ان اج��الس و جش��نواره 
بین المللی می��راث فرهنگ��ی ناملموس ب��ا محوریت 
شهرداری اصفهان است، خاطرنش��ان کرد: ۵۰ کشور 
دنی��ا در بزرگ ترین واقع��ه و رویداد فرهنگی امس��ال  
حضور دارن��د، بنابراین مقامات رده نخس��ت کش��ور 
در اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
ناملم��وس دعوت ش��ده اند.وی از تأس��یس دبیرخانه 
دائمی میراث فرهنگ��ی ناملموس در این کالن ش��هر 
خبر داد و گفت: این دبیرخانه، فرهنگ کش�����ور در 
تمام ابع��اد ازجمله زب��ان و گویش را ب��ه رخ جهانیان 
می کشاند.ش��هردار اصفه��ان اظه��ار کرد: جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگ��ی ناملموس، باهدف معرفی 
داش��ته ها و ذخایر فرهنگی جمهوری اس��المی ایران 
به جهانیان، و نی��ز آگاه��ی افزایی و ش��ورآفرینی در 
بین عموم مردم، با حضور اس��تان های کش��ور برگزار 
می شود.وی گفت :  که در مهر امسال  شاهد ۳  رویداد 
بزرگ شامل برگزاری اجالس و جش��نواره بین المللی 
می��راث فرهنگ��ی ناملم��وس، جش��نواره ک��ودک و 
 نوجوان و بهره برداری از اندیش��کده بیداری اس��المی

 هستیم.

مدیرکل آموزش راه دور وزارت آموزش وپرورش:

تحصیل 16  هزار اصفهانی در مدارس آموزش از راه دور 
شهردار اصفهان: 

تأسیس دبیرخانه دائمی میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان
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گروه 
جامعه 

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان بابیان اینکه در ۵ ماهه امسال، ۳4 هزار و 
۶۳۲ نوزاد در این استان متولد ش��دند، گفت: در مدت مذکور، ۱۵ هزار و 4۰۰ 

ازدواج و ۳ هزار و ۱۸۷ طالق در دفاتر ثبت اسناد استان اصفهان ثبت شد.
تورج حاجی رحیمیان گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه سال جاری، 
۳4 هزار و ۶۳۲ نوزاد شامل ۱۷ هزار و ۸۸۰ پسر و ۱۶ هزار و ۷۵۲ دختر در استان 
اصفهان متولد شدند که درمجموع، ۳۱ هزار و ۸۸9 والدت در مناطق شهری و 

۲ هزار و ۷4۳ والدت در روستاها بوده است. 
وی افزود: همچنین در این مدت، 9 هزار و ۲۷9 واقعه فوت شامل ۵ هزار و ۱۲۸ 
مرد، 4 هزار و ۱۵۱ زن و ۳۸۳ نامشخص در سطح استان به ثبت رسید که ۸ هزار 

و ۱9۳ مورد، شهری و یک هزار و ۸۶ مورد، روستایی بوده است. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به صدور ۵۳ هزار و 4۱۵ شناسنامه 
مکانیزه برای افراد باالی ۱۵ س��ال در مدت مذکور، تصریح ک��رد:  در ۵ ماهه 
امسال، ۱۵ هزار و 4۰۰ ازدواج و ۳ هزار و ۱۸۷ طالق در دفاتر ثبت اسناد استان 

اصفهان ثبت شد. 
حاجی رحیمیان اظهار کرد: در مردادماه امسال نیز یک هزار و 9۳۰ واقعه فوت 
شامل یک هزار و ۶4 مرد و ۸۰۶ زن و نیز ۷ هزار و ۱۸۰ والدت شامل ۳ هزار و 

۷۱۶ پسر و ۳ هزار و 4۶4 دختر در استان اصفهان به ثبت رسید. 
گفتنی است، در ۵ ماهه امسال، بیشترین فراوانی نام انتخاب شده برای نوزادان 
دختر به ترتیب فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا و ریحانه و برای نوزادان 

پسر امیرعلی، علی، محمدطه، امیرحسین و محمد بوده است. 

والدت ۳۴ هزار و 6۳۲ نوزاد در سطح استان

» فاطمه و امیرعلی « بیشترین نام انتخابی اصفهانی ها 



اخبار کوتاهيادداشت

 حضور6 استان کشور 
در نمايشگاه عمان

نهمین نمایش��گاه بین المللی غذا و هت��ل داری و همچنین 
چهارمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی 
عمان از تاریخ 18 تا 20 ش��هریور در مس��قط پایتخت کشور 
عمان در حالی برگزارشده که کش��ورمان در هر دو حوزه غذا 
و پزش��کی نمایندگان شایسته ای را از اس��تان های اصفهان، 
تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و منطقه آزاد 
کیش معرفی کرده است. در این دوره شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان به عنوان نماینده انحصاری مرکز 
نمایش��گاه عمان میزبان ش��رکت های نام نیک، آماده لذیذ، 
شاهسوند، خشکبار طارمی بناب، ایران گالب و اتاق بازرگانی 
ایران درزمینه غذا و بیمارس��تان کیش، بیمارس��تان عرفان، 
راد طب نقش جهان، گروه صنعتی هوایار و موسس��ه فناوری 
بن یاخته های رویان درزمینه پزشکی اس��ت. پتانسیل های 
خ��وب کش��ورمان در صنع��ت غ��ذا و پزش��کی، نزدیک��ی 
فرهنگی میان ایران و عم��ان، فاصله ک��م جغرافیایی، ثبات 
و روابط سیاس��ی خوب و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
دولتمردان کش��ور عمان ازجمله عواملی اس��ت که می تواند 
 موفقیت کش��ورمان در بازار بکر و روبه رشد عمان را تضمین 

کند.

توسعه و بهره برداری درفوالدمبارکه
  مهن��دس اجرای طرح و توس��عه آهن س��ازی گف��ت: واحد 
بریکت سازی فوالدسازی و نورد پیوس��ته سبا فوالد مبارکه 
با ظرفیت ۳0 تن بر س��اعت به بهره برداری رسید.علی طویرا 
دراین باره اظهار داش��ت: ب��ا راه اندازی این پ��روژه نرمه های 
آهن اس��فنجی )فاین( به بریکت آهن اسفنجی )خشت آهن 
اس��فنجی( تبدیل می ش��وند و پس از مخلوط شدن با آهک 
و چس��ب مخصوص به صورت بریک��ت درآم��ده و به صورت 
ماده ورودی واحد فوالدس��ازی مورداس��تفاده قرار خواهند 
گرفت. وی هزینه اج��رای این پروژه را بالغ ب��ر 1۷0 میلیارد 
ریال ذکر کرد و با اش��اره ب��ه مزیت های اج��را و بهره برداری 
از این پروژه، گف��ت: با وارد مدار ش��دن این واح��د تولیدی 
عالوه ب��ر مزیت های زیس��ت محیطی، س��االنه 120میلیارد 
ریال صرفه جویی اقتصادی برای ف��والد مبارکه به بار می آید 
که البت��ه این مبل��غ در صورت تولی��د واحد احیا مس��تقیم 
 با ظرفیت اس��می ت��ا 2۴0 میلی��ارد ریال افزای��ش خواهد 

یافت. 
مهندس اج��رای طرح و توس��عه آهن س��ازی ادام��ه داد: با 
بهره برداری رسیدن این واحد برای 1۵ نفر به صورت مستقیم 

اشتغال زایی شده است . 

 تصويب تعرفه پیامک 
تلفن ثابت و بین الملل 

دبیر کمیس��یون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعالم 
این خبر گفت: سقف تعرفه پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت 
داخل استانی، معادل تعرفه 2 دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت 

داخل استان تعیین شده که در حال حاضر ۶0 ریال است. 
علی اصغر عمیدیان افزود: س��قف تعرفه پیامک از تلفن ثابت 
به تلفن ثابت بین اس��تانی و از تلفن همراه به تلفن ثابت و از 
تلفن همراه به تلفن ثابت معادل تعرفه ۴ دقیقه مکالمه تلفن 
ثابت به ثابت داخل استان تعیین شده که در حال حاضر 120 
ریال است. وی درباره تعرفه پیامک صادره بین الملل گفت: بر 
اساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان 
پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و هم��راه می توانند تعرفه هر 
پیامک ص��ادره بین الملل را بر اس��اس توافق ب��ا اپراتورهای 
کش��ورهای مقصد تعیین کنن��د و دارن��دگان پروانه موظف 
هستند تعرفه های توافقی را به مشترکان اطالع رسانی کنند. 
عمیدیان همچنی��ن درباره تعرفه خدمات ش��بکه خصوصی 
مجازی )VPN( بین الملل روی پهن��ای باند اینترنت اظهار 
کرد: سقف تعرفه برقراری این خدمت ۹۷2 هزار تومان است 
که فقط در زمان دایر کردن خدمت دریافت ش��ده و در زمان 

تمدید این تعرفه نباید دریافت شود. 

 صدور کارت بازرگانی پنج ساله
  برای واحدهای تولیدی 

رواب��ط عمومی ات��اق بازرگان��ی اصفهان اعالم ک��رد: پس از 
اس��تعالم ات��اق بازرگانی ای��ران از دفتر مق��ررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ش��رایط صدور کارت 
بازرگانی پنج ساله ابالغ ش��د.تمام مجوزهای صنعتی صادره 
توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت ازجمله کارت شناسایی 
کارگاه،گواهی فعالیت صنعتی در رابطه با بهره برداری به لحاظ 
اعتبار از درجه یکسان برخوردار بوده و در استفاده از تسهیالت 
رعایت ضوابط و مقررات مربوط از ش��رایط مش��ابه بهره مند 
خواهند بود. گفتنی اس��ت واحدهای تولی��دی دارای مجوز 
از وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت می توانند کارت بازرگانی 
پنج س��اله دریافت کنند. کلیه مراحل ص��دور و تمدید کارت 
 www.eccim.com بازرگانی از طریق س��ایت اینترنت��ی

انجام می پذیرد.

  مهلت دوماهه برای  متقاضیان 
وام ازدواج 

طبق اعالم بانک مرکزی متقاضیان وام ازدواج که به ش��عب 
بانک ها مراجعه کرده اند، حداکثر طی دو ماه باید مدارک خود 
را تکمیل کنند در غیر این صورت نام آن ها از سامانه مربوطه 

حذف می شود.
روابط عموم��ی بانک مرکزی اعالم ک��رد: متقاضیان دریافت 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج ک��ه تاکن��ون به س��امانه 
یادشده مراجعه کرده و پس از دریافت کد رهگیری به شعبه 
تعیین ش��ده مراجعه و نس��بت به تکمیل مدارک خود اقدام 
کرده اند، موظف هستند پس از پذیرش توسط شعب بانک ها 
حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تکمیل مدارک موردنیاز اقدام 
کنند.گفتنی است در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی 
از س��امانه مربوطه حذف می ش��ود تا امکان بهره مندی سایر 

متقاضیان در صف از تسهیالت مذکور فراهم شود.

4
برخوار برخوردار از آب شرب و بهداشتی شد

چاه اضطراری آب منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بهره برداری شد .
 پروژه چاه اضطراری آب شرب و بهداشتی منطقه صنعتی شهر دولت آباد در شهرستان برخوار با چاهی 

به عمق 2۶0 متر به بهره برداری رسید.
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اجرای طرح فاضالب
 شهر زواره اصفهان

   تفاهمنامه همکاری برای س��رمایه گذاری ۹۵00 میلیارد 
ریالی بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب با حضور وزیر 

نیرو و مدیران آبفای کشور امضاء شد.
این سرمایه گذاری ها مربوط به هفت پروژه آب و فاضالب در 
شش استان کشور شامل اجرای طرح آب رسانی به خاش در 
سیستان و بلوچس��تان، اجرای طرح آبرسانی به گرمسار در 
استان سمنان، ایجاد تاسیس��ات نمک زدایی بندرترکمن و 
گمیشان در استان گلستان، اجرای طرح فاضالب شهر زواره 
در استان اصفهان، ایجاد تاسیسات نمک زدایی شهر کرمان 
و ایجاد تاسیسات آب و فاضالب منطقه 22 شهرداری است. 
 اجرای طرح فاضالب شهر زواره اصفهان به روش بیع متقابل 
 با نیروگاه س��یکل ترکیبی اردس��تان با اعتب��اری افزون  بر

 21۵ میلی��ارد ریال و ایجاد تاسیس��ات نمک زدایی ش��هر 
کرمان ب��ا حج��م تولی��دی ۵۶0 مترمکع��ب آب به روش 
BOO با مش��ارکت ش��رکت تصفیه آب البرز ب��ا اعتباری 
 بیش از 10 میلیارد ریال نیز شامل این تفاهمنامه همکاری

 است. 
اجرای تاسیسات آب و فاضالب منطقه 22 شهرداری به روش 
بیع متقابل با مش��ارکت شرکت س��رمایه گذاری شهرداری 
تهران با اعتباری افزون بر ۵۴80 میلیارد ریال اس��ت که این 
 توافقنامه مش��ارکت در دو بخ��ش آب با اعتب��اری افزون بر 
880 میلی��ارد ریال و فاض��الب با اعتباری بی��ش از ۴۶00 

میلیارد ریال تنظیم شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی ش��هرضا گفت: برنامه ریزی برای خرید 
تضمینی محصول انار و سیب شهرستان شهرضا انجام شده و با خرید 
تضمینی میوه در شهرستان، زمینه کاهش واسطه گری و داللی را 

فراهم کنیم.
عبدالرضا تاکی ، با اش��اره به برنامه های ص��ورت گرفته برای خرید 
تضمینی میوه در این شهرستان اظهار کرد: برنامه ریزی برای خرید 
تضمینی میوه در شهرضا ضروری است و برنامه های خوبی در این 

زمینه اجرا می شود.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات مناس��ب برای جلوگیری از داللی و 
واسطه گری در میوه افزود: شهرس��تان شهرضا به دلیل استقرار در 
منطقه جنوبی استان و هم جواری با برخی استان ها و شهرستان و 
تنوع آب و هوایی و اقلیم مناسب برای تولیدات کشاورزی و دام پروری 

از جایگاه مهمی برخوردار است.
مدی��ر جه��اد کش��اورزی ش��هرضا گف��ت: تولی��دات انبوهی در 
این شهرس��تان در بخ��ش کش��اورزی و دام و آبزیان وج��ود دارد 
که نیازمند حمایت بیش��تر دول��ت از تولیدات ب��وده و از آن جمله 
 خرید تضمینی محصوالت عمده شهرس��تان ازجمله انار و س��یب 

درختی اس��ت.وی تصریح کرد: الزم اس��ت برای حمایت از تولید 
و کوتاه کردن دس��ت واس��طه ها دولت برای تصویب قانون خرید 
محصوالت س��ردرختی اقدام و با تصویب الیح��ه ای در مجلس و با 
کمک دولت مردان شاهد خرید تضمینی محصول انار شهرضا باشیم.

تاکی بیان کرد: امیدواریم از سوی مسئوالن شهرستان در سال زراعی 
امس��ال برای خرید تضمینی محصول انار و سیب برنامه ریزی الزم 
انجام شود تا شاهد افت بازار فروش محصوالت باغداران در منطقه و 

دالل بازی و واسطه گری نباشیم.

بررس��ی ها نش��ان می ده��د س��ال گذش��ته تنه��ا در 
کشتارگاه های کش��ور ۳۷۷ هزار تن گوشت تولیدشده 

است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد سال گذشته ۷ هزار و 
۴۵0 گوسفند ذبح ش��ده که همگی آن ها 1۳8 هزار تن 
گوشت تولید کرده اند. تنها در استان تهران هم 2۶ هزار 

تن گوشت گوسفندی مصرف شده است.
تعداد الشه های قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده هم به 
عدد 220۶ هزار الشه به وزن ۳۳ هزار تن رسیده است. 
براین اساس اصفهانی ها با ۶02 هزار الشه به وزن 8 هزار 

تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.
تعداد الش��ه های قابل مصرف گاو و گوس��اله ذبح شده 
در سال گذش��ته 10۳۵ هزار الش��ه به وزن 1۹8 هزار 
تن اعالم شده اس��ت. از این میزان استان تهران با 1۹8 
هزار الش��ه به وزن ۳2 هزار تن بیش��ترین میزان را به 
خود اختصاص داده است.تعداد الشه های قابل مصرف 
گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده نیز بر اساس گزارش 
مرکز آمار 20 هزار الش��ه  به وزن ۳ هزار تن اعالم شده 
است. استان خوزستان با ۷ هزار الشه به وزن 1 هزار تن 

بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
همچنین بر اس��اس ای��ن گ��زارش تعداد الش��ه های 
قابل مصرف شتر و بچه ش��تر ذبح شده 2۴ هزار الشه به 
وزن ۵ هزار تن بوده که بیشترین تعداد از مصرف این نوع 
گوشت به اس��تان یزد با 8 هزار الشه ذبح شده به وزن 2 

هزار تن اختصاص دارد.

گزارش مرک��ز آمار نش��ان می دهد متوس��ط وزن یک 
الشه گوس��فند و بره 18/۵ کیلوگرم، بز و بزغاله 1۴/۹ 
کیلوگرم، گاو گوس��اله 1۹1/02 کیلوگرم، گاومیش و 
بچه میش 1۶۶/21 کیلوگرم و شتر و بچه شتر 208/11 
کیلوگرم بوده است.بررسی ها نش��ان می دهد همزمان 
با افزایش میزبان کس��ری بودجه خانوارهای ایرانی در 
سال ۹1 و ۹2 میزان مصرف کاالهای اساسی نیز کاهش 
قابل توجهی را تجربه کرده است. با کاهش تورم رسمی 
کش��ور به عدد 2۳ درصد دولت امیدوار ش��ده تا میزان 
سرانه مصرف خانوارهای شهری نیز به حدود قبل از سال 
1۳8۹ بازگردد.مرکز آمار در گزارش کارشناس��ی خود 
اعالم کرده که دالیلی مانند افزایش قیمت گوشت گاو و 
گوساله، افزایش مصرف گوشت های منجمد وارداتی و 
افزایش مصرف گوشت سفید دلیل اصلی کاهش مصرف 

گوشت قرمز بوده است.

مردم کدام استان ها بیشترگوشت مصرف می کنند؟ 

گرانی گوشت قرمز باعث افزايش مصرف گوشت سفید است 

سرمايه گذاری ۹۵۰۰ میلیارد ريالی بخش 

خصوصی در صنعت آب و فاضالب 

مدير اداره جهاد کشاورزی شهرضا خرداد:

خريد تضمینی میوه از کشاورزان 

مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از راه اندازی واحد تولیدی چادر مشکی 
حجاب شهرکرد تا اواسط سال آینده خبر داد و گفت: با 
راه اندازی این واحد تولیدی 10 میلیون متر انواع پارچه 

ساده و گل دار چادری باکیفیت مرغوب تولید می شود.
گلناز نصرالهی اظهار کرد: در این زمینه تمام گش��ایش 
اعتب��ارات ماش��ین آالت بافندگی و رنگ��رزی و چاپ و 
تکمیل به ارزش 20 میلیون دالر انجام شده و دانش فنی 

آن هم خریداری شده است.
نصر الهی افزود: ش��رکت کره ای دارن��ده دانش فنی آن 
تضمین صادرات ۳0 درصد از تولیدات را دارد و امیدواریم 

از مهرماه سال جاری واردات ماشین آالت انجام شود.
وی تأکید کرد: هرس��اله بحث تولید پارچه چادر مشکی 
در اولوی��ت س��رمایه گذاری صنعت نس��اجی گنجانده 
می شده و این مسئله مورد پیگیری بوده و امسال هم در 

اولویت سرمایه گذاری هست و امسال پیگیری های قبلی 
برای ایجاد یک واحد تولید پارچه چادرمشکی باکیفیت 
مناسب به نتیجه رس��ید.نصرالهی با اشاره به نیاز ساالنه 

۷0 تا ۷۵ میلیون متر پارچه چادر مشکی در کشور اضافه 
کرد: بر اساس نیاز ساالنه به استفاده از پارچه چادر مشکی 
به راحتی می توان گفت که جا دارد چهار یا پنج کارخانه 

مشابه دیگر در کشور راه اندازی شود.
وی تأکید کرد: اعتقادداریم این نوع تولید باید از س��وی 
بخش خصوصی انجام ش��ود و اآلن هم بخش خصوصی 

توانمند در این صنعت تولیدات مرغوب را ارائه می کند.
نصرالهی درزمینه نحوه حمایت از این صنعت افزود: اگر 
درزمینه تولید پارچه به خصوص چادر مشکی تقاضا باشد 
در مراحل طی کار و در زمان گرفتن تس��هیالت ارزی و 
ریالی پیگیری های الزم از طریق وزارتخانه انجام می شود 

و مسائل واحد را با اولویت بیشتری پیگیری می کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوش��اک وزارت صنعت  
معدن و تجارت در ادام��ه یکی از وج��وه حمایت از این 
واحدها را حمایت های تعرفه ای برشمرد و افزود : اآلن به 
علت اینکه پارچه چادر مشکی در کشور تولید نمی شود 
حمایت های تعرفه ای هم نسبت به سایر پارچه ها بسیار 
کم و در حد نخ و الیاف اس��ت اما در ص��ورت راه اندازی 

راه اندازی واحد تولیدی چادر مشکی در شهر کرد

دانش فنی تولید  چادر مشکی خريداری شد

اعالم هش��دار و نگرانی مس��ئوالن عالی رتبه 
کش��ور از رئیس جمهور تا وزرا، اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی کش��ور از ورود حدود 1۳ 
میلیون متقاضی کار به بازار کار طی ده سال 
آینده، نشان می دهد که بیکاری معضل اول 
اقتصاد کشور ش��ده اس��ت. بیکاری همواره 
یکی از تهدیدات کشور به حساب آمده است 
و دولت ها در دوره های مختلف برای حل آن 
برنامه ریزی های مختلف کرده و جامعه با آن 
دس��ت وپنجه نرم کرده اس��ت.باوجوداینکه 
دولت ها ب��رای حل این مش��کل راهکارهای 
مختلفی را ارائه کرده اند اما هیچ گاه غول چراغ 
جادوی بیکاری پیدا نش��ده اس��ت و سالیانه 
تعداد کثیری از جوان��ان تحصیل کرده و غیر 
تحصیل کرده به لیست بیکاران اضافه شده اند.

اما آنچه در این گزارش مدنظر است سونامی 
جدی��د بی��کاری در آین��ده اس��ت. پ��س از 
هشدارهای متعدد مقامات دولت تدبیر درباره 

وقوع بیکاری بزرگ در کش��ور طی سال های 
آینده، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیراً 
جمعیت شاغل کشور را 22 میلیون نفر اعالم 
کرده و گفته اس��ت: جمعیت ش��اغل در افق 
چشم انداز 1۴0۴ باید به ۳۵ میلیون نفر برسد.

ش��کاف موجود در ارقام یادش��ده بیانگر این 
موضوع است که مس��ئوالن باید از اآلن برای 
این بحران بالقوه که با ورود 1۳ میلیون جوان 
آماده به کار به بازار کار همراه است، راهکارهای 

عملیاتی طراحی کنند.
تراک��م بی��کاری به مثابه چال��ش اقتصادی، 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی از طری��ق بزهکاری، 
فساد، انحراف، رش��وه، ناهنجاری، اختالالت 
خانوادگ��ی، س��رقت و... عم��ل می کند. به 
اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی در یک بس��تر 
زمانی مناس��ب اگر واقعیت بیکاری فراموش 
ش��ود با پدیده هایی مواجه می ش��ویم که در 
برنامه ریزی ه��ای، اقتص��ادی و اجتماع��ی 

خلل های جدی ایجاد می کند.
بر اساس تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران 
از وضعیت بیکاری در بهار س��ال ۹۳ منتشر 
کرده است، از مجموع 2۳ میلیون و ۶۳۷ هزار 
جمعیت فعال کشور، بیش از 2 میلیون و ۵۳0 
هزار نفر بیکار هستند که یک میلیون و ۵۷8 
هزار نفر آن ها را جمعیت جوان 1۵ تا 2۹ ساله 

تشکیل می دهند.
فزونی تعداد متقاضیان کار در برابر فرصت های 
موجود، رش��د یک باره جمعی��ت در دهه ۶0 
،ناتوانی بنگاه ها در استفاده از ظرفیت مناسب 
بنگاه ها برای تولید، نبود یک متولی مشخص 
در بازار کار و فعالیت صدها هزار کارگر خارجی 
و مسائل گوناگونی ازاین دست باعث بحرانی تر 
شدن شرایط اش��تغال شده اس��ت تا جایی 
که عالوه ب��ر صاحب نظران و کارشناس��ان,  
مسئوالن دولتی نیز دراین باره اظهار نگرانی 

کرده اند.

روحانی: بیکاری ام افساد است
طی یک سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر 
و امید؛ گزارش های متفاوتی از وضعیت بازار 
کار کشور ارائه شده و برخی مقامات این دولت 
به صورت رسمی دراین باره اعالم نگرانی کرده 
و هشدار داده اند.حسن روحانی رئیس جمهور 
در چن��د مرحل��ه پیرام��ون اش��تغال زایی 
به عنوان مش��کل بزرگ پیش روی دولت و از 
خواسته های اصلی مردم یادکرده و بیکاری را 

»ام المفاسد« خوانده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
نیز درجای��ی تصریح کرد که وضع اش��تغال 
به عنوان یک شاخص، به درجه هشدار در ایران 
رس��یده اس��ت. وی با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر نیروی بیکار در ایران کم سواد یا بی سواد 
نیس��تند، بر بیکاری نیروهای تحصیل کرده 

تأکید کرده است.
وزرای کار، اقتصاد، کشور و سخنگوی دولت 
نیز طی یک س��ال اخیر در مواقع مختلف از 
خطر بزرگ بیکاری در کش��ور سخن گفته و 

اعالم هشدار کرده اند.
 11 میلیون بی�کار تحصیل کرده در 

راهند
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور درجایی تصریح کرد: 
بیکاری در استان های کشور با استخدام دولتی 
حل نمی ش��ود و باید در بخش های مختلف 
س��رمایه گذاری را افزای��ش داد.علی ربیعی، 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی نیز بارها 
نسبت به بیکاری زنان و جوانان تحصیل کرده 
ابراز نگرانی کرده و اخی��راً در اجالس جهانی 
کار به عنوان رئی��س وزرای کار کش��ورهای 
جنبش عدم تعهد با تأکید بر اینکه اش��تغال 
راه برون رف��ت خانوارها از چنبره فقر اس��ت، 
گفته بود: در صورت ادام��ه روند فعلی، تعداد 
کارجویان در کشور طی سال های آینده 1۳ 

میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی با اعالم 
اینکه نرخ بی��کاری جوانان بیش از 2۶ درصد 
و رش��د به��ره وری 1/۳ درصد اس��ت، گفته 
بود: این دو پدیده نش��ان می دهد که جامعه 
در شرایط خوبی نیس��ت و هر جامعه دارای 
چنین شرایطی با معضالت متعددی در بخش 

اقتصادی مواجه خواهد شد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز 
با اعالم نگرانی از اینکه امسال با ورود بیش از 
۴,۵ میلیون نفر دانش آموخته جدید به بازار 
کار که هم اکنون در دانش��گاه های کشور به 
تحصیل اشتغال دارند، بیکاری تشدید خواهد 
ش��د، گفته بود: از موج بیکاران تحصیل کرده 

اعالم خطر کرده بود.
حس��ن طایی، مع��اون اش��تغال و توس��عه 
کارآفرینی وزیر کار نیز به تازگی گفته است: 
آمار بیکاران کشور بر اساس تعریف کامل تر بر 
مبنای محاسبه افرادی که وارد بازار کارشده 
ولی شغلی به دست نیاورده اند از آمار اعالم شده 
فراتر اس��ت.وی ادامه داد: آمارهای رس��می 
منتشرشده در کشور نش��ان می دهد که 22 
میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد و تا افق 
سال 1۴00 این آمار به ۳۵ میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت.با هدف گذاری های انجام ش��ده 
اگر س��االنه یک میلیون فرصت شغلی جدید 
ایجاد شود در س��ال 1۴00 وضعیت مطلوبی 
در اشتغال زایی خواهیم داشت.اعالم نگرانی 
از معضل ب��زرگ بیکاری در س��ال های آتی 
به رئیس جمه��ور و وزرای اقتصادی محدود 
نمی ش��ود و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور نیز اخیراً هشدار داده است که با ادامه 
روند فعل��ی تا س��ال 1۴00 تع��داد بیکاران 
تحصیل کرده کشور به 11 میلیون نفر خواهد 
رسید.از هش��دار مس��ئوالن درباره سونامی 
بیکاری در دهه آینده عبور کنیم، کارشناسان 
و فعاالن بخش خصوصی هم بارها در محافل 
مختلف دراین باره اعالم نگرانی کرده اند که در 
این گزارش کوتاه به اظهارات هش��داردهنده 
اسداهلل عس��گراوالدی، عضو اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران اشاره می کنیم که گفته 
است: ساالنه حدود یک میلیون و ۵00 هزار نفر 
وارد بیست سالگی یعنی سن اشتغال می شوند. 
به اعتقاد بنده اش��تغال باید س��رلوحه تمام 
برنامه های اقتصادی دولت باشد.وی با اشاره 
به اینکه اوایل انقالب جمعیت کش��ور حدود 
۳۵ میلیون نفر بوده است، گفت که جمیعت 
بیش از ۷۵ میلیون نفری ایران در حال حاضر 
نشان می دهد که بیش از ۴0 میلیون جمعیت 
جوان زیر ۳۵ سال در کشور داریم که اشتغال 
خواس��ته اول آن هاس��ت و دولت باید فکری 

عاجل برای این معضل کند.

غول چراغ جادوی بیکاری کجاست؟

اشتغال راه برون رفت خانوارها  از چنبره فقر است
بروز سونامی جديد متقاضی کار در آينده 



یادداشت

اجرای حرفه ای همایون شجریان و برادران پورناظری بدون هیچ کالم اضافه ای برگزار 
شد و ضمن اجرای قطعه پرطرفدار »چرا رفتی«، موسیقی متن سریال »وضعیت سفید« 
نیز اجرا شد.پنجمین ش��ب از فستیوال موس��یقی تهران با اجرای همایون شجریان و 

سهراب و تهمورس پورناظری دوشنبه 16 شهریورماه در عمارت مسعودیه برگزار شد.
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هفتیادداشتشجریان آواز ایرانی را بدون کالم خواند

 استقبال اصفهانی ها از کتاب
 یک اصفهانی

کتاب خنده های امپراتور بازهم جزء پرفروش های نشر آرما است 
و با استقبال گرم مخاطبان در دهمین نمایشگاه کتاب اصفهان، 

چاپ دومش به اتمام رسید.
کتاب »خنده های امپراتور« یکی از جدیدترین کتاب های رضا 
احسان پور شاعر و طنزپرداز کشورمان است که نشر آرما آن را به 
نمایشگاه کتاب رساند.این کتاب که نقیضه ای است بر شعرهای 
فاضل نظری و شعرهای مشهور و بیشتر شنیده شده نظری، در 
نمایشگاه کتاب تهران با استقبال خوبی مواجه شد و مدتی بعد 
به چاپ دوم رسید. هم اینکه که نمایشگاه کتاب اصفهان در حال 
برگزاری است،  کتاب خنده های امپراتور بازهم جزء پرفروش های 
نشر آرما است و با استقبال گرم مخاطبان در دهمین نمایشگاه 
کتاب اصفهان، چاپ دوم خنده های امپراتور به اتمام رس��یده 
اس��ت.»خنده های امپراتور« نقیضه ای اس��ت ب��ر »گریه های 
امپراتور« و شاعر با شوخ طبعی ش��عرهای دل نشینی سروده و 
لحظات خوشی را برای مخاطبش فراهم می کند.نمایشگاه کتاب 
اصفهان هم این روزها تا 20 ش��هریور در اصفهان، پل تاریخی 
شهرستان برگزار است و شما می توانید غرفه نشر آرما را در سالن 

شیخ بهایی این نمایشگاه بیابید.

 مسابقه کتاب خوانی »هرماه یک 
کتاب، هرماه یک مسابقه« 

مس��ابقه کتاب خوانی »هرماه یک کتاب، هرماه یک مسابقه« 
از س��وی مرکز فرهنگی اجتماع��ی بانوان به ص��ورت ماهانه 
برگزار می  شود.چلونگر عنوان کرد: این برنامه باهدف ارتقای 
سطح آگاهی بانوان و باال بردن آمار کتاب خوانی با موضوعات 
مختلف همچون  مباحث خانواده، روانشناس��ی، مذهبی و ... 
اجرا می گردد.  گفتنی است؛ مهلت ش��رکت در این مسابقه تا 
پایان شهریورماه بوده که عالقه مندان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره   ۳۳۳۸20۳0 تماس حاصل نمایند.  

 فیلم های کوتاه و بلند پویانمایی
 در »چشم انداز سینمای ژاپن«    

 مجموعه ای از فیلم های کوتاه و بلند پویانمایی با اولویت مخاطب 
کودک و نوجوان در بخش »چشم انداز سینمای ژاپن« بیست 
و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
به نمایش درمی آید.هدف از این بخش جنبی، آشنایی بیشتر با 
یکی از سبک های مشهور س��ینمای انیمیشن در جهان است. 
فیلم های پویانمایی ژاپنی دارای ویژگی هایی در خلق ایده های 
خالقانه، فانتزی و ش��خصیت پردازی هستند. این گونه فیلم ها 
بیشتر متکی به افسانه های شرقی و ژاپنی اند و روح شرقی حاکم 
بر آن ها به این گونه آثار ویژگی خاص می بخش��د ضمن آن که 
اغلب شخصیت های فیلم های پویانمایی ژاپنی، انسان هایی با 

خصلت های نیک و اخالقی هستند. 

ش��بکه های تلویزیونی در هفته دفاع مقدس سه 
سریال را به روی آنتن می برند.

در نشست دبیر پروژه های دفاع مقدس تلویزیون با 
خبرنگاران، از سریال های »کیفر«، »معراجی ها« 
و »۳9 هفت��ه« به عنوان مجموعه های مناس��بی 

تلویزیون در هفته دفاع مقدس نام برده شد.
بر این اساس سریال »معراجی ها« به کارگردانی 
مسعود ده نمکی از شبکه اول سیما پخش می شود.

سریال »معراجی ها« بیش از ۳0 بازیگر دارد و در 
خالصه داستان آن آمده است: »قرار است تعدادی 
از شهدای گمنام تفحص شده دریکی از دانشگاه ها 
دفن شوند اما گروهی از دانش��جویان با تحریک 
استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه 
می کنند. همین آغاز قصه ای می ش��ود که گروه 
دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند«.

محمدرض��ا ش��ریفی نیا، رضا رویگ��ری، حمید 
لوالیی، مهران رجبی، غالمحس��ین لطفی، نیما 
 شاهرخ شاهی، کامران تفتی، سید جواد هاشمی، 
سید مهرداد ضیایی، کاوه خداشناس و امیر نوری 

ازجمله بازیگران این سریال هستند.
شبکه دو سریال »کیفر«، ساخته حسین تبریزی 

را پخش می کند.
سریال »کیفر« در شش قسمت 45 دقیقه ای برای 
پخش از شبکه دو آماده شده است. کامبیز دیرباز، 
تیرداد کیایی، امیر دژاکام، محسن افشانی، علی 
س��لیمانی، فریبا کوثری، فریبا متخصص، اتابک 
نادری، س��یروس همتی، داود ش��یرعلی، فریبا 
طالبی، مینا دلشاد و حمید شریف زاده از بازیگران 
این سریال مناسبتی هس��تند.»کیفر« به روایت 
زندگی دو دوس��ت می پردازد ک��ه در اوج رفاقت 
به واسطه ی اتفاقی که برایشان می افتد مجبور به 
انتخاب می شوند و به گذشته خود برمی گردند.و 
»۳9 هفته« از شبکه تهران به روی آنتن خواهد 
رفت.این س��ریال روایتی عاش��قانه از سال های 
حماس��ه، دفاع و قصه ی فاصله هاست. امیرعلی 
معلم جوان مدرسه ای قدیمی در محله شمیران 
پس از یک ماه زندگی عاشقانه باعاطفه به جبهه 
می رود. عاطفه روزها رو به امید بازگشت همسرش 
با مرور خاطرات تلخ و شیرین طی می کند تا اینکه 
اولین نامه امیرعلی به او می رس��د و عاطفه وارد 

مرحله ی جدیدی از زندگی می شود.

نویسنده، کارگردان و فعال اصفهانی درزمینه 
نمایش های عروسکی در پاسخ به این سؤال 
که آیا نمایش های عروسکی می توانند برای 
بزرگس��االن نیز جذاب باشند یا تنها مربوط 
به قشر کودک است؟گفت: این تصور غلطی 
است که عموم مردم گمان می کنند، نمایش 
عروس��کی تنها برای کودکان جذاب است.

محمدرضا رهب��ری بابیان اینکه انس��ان از 
دوران کودکی با عروس��ک هم ذات پنداری 
می کرده، ب��ا آن ارتباط داش��ته و همچنین 
از ابت��دا تاکنون کارکرد عروس��ک بس��یار 
متنوع و متفاوت بوده اس��ت، افزود: به دلیل 
اینکه نمای��ش عروس��کی را در برنامه های 
کودک دیدیم، تصور می کنیم برای کودکان 
اس��ت درصورتی که تنها بخش��ی از نمایش 
عروس��کی مربوط ب��ه کودکان هس��ت.وی 
ادام��ه داد: نمایش های عروس��کی می تواند 
برای بزرگس��االن بس��یار جذاب باشد و این 
تص��ور غلطی اس��ت که نمایش عروس��کی 
تنها ب��رای کودکان س��اخته می ش��ود.این 
نویس��نده،کارگردان و فع��ال اصفهان��ی در 

پاسخ به این س��ؤال که کیفیت نمایش های 
عروس��کی که در اصفهان برگزار می شود را 
چگونه می بینید؟ خاطرنش��ان کرد: کمیت 
نمایش های عروسکی در اصفهان در حدی 
نیس��ت که بتوان در مورد کیفیت آن حرفی 

زد.
شهرمان را از یک گونه هنری خالی 

کرده ایم
وی با تأکید بر اینکه ما شهرمان را از یک گونه 
هن��ری خالی کرده ای��م، ادام��ه داد: کمیت 
نمایش های عروس��کی اصفهان قابل توجه 
نیست و این امر به دلیل بی توجهی مسئوالن 

فرهنگی شهر است.
رهبری در این خصوص با اشاره به دید مردم 
اصفهان نسبت به هنر نمایش عروسکی در 
این شهر گفت: اگر فهرس��تی از محصوالت 
هنری نمایشی داش��تیم، اگر در این زمینه 
تنوع داشتیم و مخاطب اجازه انتخاب در این 
حوزه را داشت به طورقطع خوراک فرهنگی 
خوبی را به مخاطبانمان عرضه می کردیم.این 
کارگردان نمایش های عروسکی با تأکید بر 

اینکه اکنون دوران کم رونق نمایش عروسکی 
را در اصفهان س��پری می کنیم، افزود: شاید 
دلیل ک��م رونق ب��ودن نمایش عروس��کی، 
پرهزینه بودن یا عدم حمایت از این هنر و یا 
کم لطفی به این هنر بوده است.وی ادامه داد: 
در سال های گذشته، جشنواره تئاتر کودک 
استانی در هنر س��رای خورشید و جشنواره 
تئاتر عروس��کی دفاع مقدس ب��ه رونق هنر 
نمایش عروس��کی کمک کرد اما کم کم این 
جریان متوقف شد.رهبری با اشاره به اینکه 
اگر مردم خاطره نمایش های برتر عروسکی 
را داشتند به شدت روند هنر نمایش عروسکی 
در اصفهان را پیگی��ری می کردند اما وقتی 
هنری در این زمینه ندیده باشند، چه چیزی 
را پیگیری کنند، گفت: به هرحال ما نه شکل 
سنتی نمایش عروسکی )خیمه شب بازی( را 

در اصفهان داریم و نه شکل امروزی آن را.
این نویس��نده،کارگردان و اصفهانی بابیان 
اینکه اکنون نمایش عروس��کی در اصفهان 
رونقی ندارد، افزود: اکنون شکل بسیار ساده 
نمایش عروسکی در اصفهان برگزار می شود 
که اغلب آن ها نیز مخصوص کودکان است. 
به هرروی مردم اگر کاری خوب و زیبا ببینند 
برای پیگیری آن مش��تاق می شوند اما فعاًل 
شرایط این گونه نیست.وی در پاسخ به اینکه 
به طورکلی کیفیت هنر نمایش عروسکی را 
در اصفهان چگونه ارزیاب��ی می کنید، بیان 
کرد: می توان گفت که تهران، وضعیت بهتری 
دارد اما اصفهان در این زمینه عملکرد خوبی 

ندارد.
تاریخ نمایش عروسکی مربوط به 

قاجار است
رهبری در خصوص تاریخچ��ه هنر نمایش 
عروسکی گفت: تاریخ هنر نمایش عروسکی 
چن��دان دور نب��وده و مرب��وط ب��ه دوران 
قاجار اس��ت. مربوط به یکی از نمایش��گران 
 عروس��کی دوران پهل��وی ک��ه در محل��ه

 بید آباد ک��ه برای نمایش از عروس��ک های 
دوران قاج��ار اس��تفاده می کرد.وی ش��کل 

س��نتی و اصی��ل نمایش عروس��کی جنبه 
تاریخی دارد اما اگر به شکل نمایش عروسکی 
مدرن ب��ه آن بپردازیم بای��د بگوییم که دو 
مرحله نمایش عروس��کی در اصفهان وجود 
دارد. یکی ده��ه 40 که در کان��ون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان راه اندازی شد که 
عالوه بر آموزش نمایش عروسکی، این نوع 

نمایش برای کودکان اجرا می شد.
این کارگردان نمایش عروس��کی ادامه داد: 
اما از اواخر ده��ه 60 حضور بهروز غریب پور 
در سال های 6۸ تا 70 عالوه بر تشکیل گروه 
نمایش عروسکی، چند نمایش نیز کارکردند 
که »سفر سبز در س��بز« نمایش عروسکی 
بسیار بزرگی بوده که سبب جذب اهالی تئاتر 
اصفهان به هنر نمایش عروس��کی شد.وی 
اضافه کرد: نمایش عروسکی سبز در سبز به 
جشنواره های زیادی در تهران و پکن در چین 
رفت و موفق به کسب جایزه شد. بهروز غریب 
بر روی نمایش عروسکی در اصفهان کارکرد. 
حتی تاالر هنر اصفهان نیز به پیشنهاد ایشان 
برای این منظور ساخته شد که بعد از ساخت 
تاالر، کاربردش تغیی��ر کرد.رهبری در این 
خصوص افزود: در دهه۸0 آموزش وپرورش 
در مس��ابقه نمایش دانش آموزی قسمتی را 
با عنوان نمایش عروس��کی آماده کرد. و به 
این س��مت گرایش پیدا کردن��د که نمایش 
عروس��کی در مدارس اجرا ش��ود. اما مرکز 
هنرهای عروس��کی که بهروز غریب مسبب 
برپایی آن بود در سال ۸1 تأسیس و در نیمه 
۸2، بسته یا باهنر سرای خورشید ادغام شد 
و پس ازآن هنر سرای خورشید، مرکز نمایش 
عروس��کی گردید.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: کانون پرورش فکری هنوز به کار نمایش 
خود ادامه می دهد اما هیجان گذشته خود را 
ندارد. این موضوع شاید به دلیل هزینه های 
این هنر بوده است که پس از سال ۸5 کمتر 
اجرا شد.اما ازجمله موفقیت های محمدرضا 
رهبری نویس��نده و کارگ��ردان و همچنین 
هنرمند فعال اصفهانی درزمینه نمایش های 
عروس��کی، می توان ب��ه نمای��ش کودکانه 
»پهلوان مهربان« در س��ال 1۳90 و نمایش 
ویژه بزرگس��االن با عنوان »چگونه می توان 
یک قصه عاشقانه روایت کرد« در سال 1۳۸4 

اشاره کرد.

کارگردان نمایش عروسکی:

شهرمان را از یک گونه هنری خالی کرده ایم

نمایش عروسکی تنها برای کودکان نیست
 پخش 3 سریال در هفته

 دفاع مقدس
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا  
476 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تكليف وضعييت  تعيين  هيات موضوع  آراء صادره  برابر 
بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
1ـ رای شماره  2025هيات: آقای حميد مسلم نژاد فرزند ياسين به شماره شناسنامه 
16645و خانم اعظم عابدين زاده فرزند علی اكبر شماره شناسنامه 497)بالمناصفه( در 
شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 139/15 مترمربع پالك 1343فرعی مجزي شده 

از142 فرعی از2640 اصلی واقع آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل  
بشماره  فرزند رمضانعلی   آرانی  نژاد  آداری  فاطمه  هيات:خانم  رای شماره2057  2ـ 
شناسنامه 43  در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 198/45  مترمربع پالك 1354 
فرعی مفروزومجزی شده از235  فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبيدگل  
حسين  فرزند  آبادی  نوش  زاده  محمد  ابوالفضل  هيات:اقای   2058 شماره  رای   -3
بشماره شناسنامه 202 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 149/39 مترمربع پالك 
آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی   235 از شماره  مفروزومجزي شده  1353فرعي 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 
اكبر بشماره  فرزند علی  آبادی  قمی نوش  نورالدين  4ـ رای شماره 1629 هيات:آقای 
 751 پالك  113/75مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   62 شناسنامه 
مفروزومجزی شده از 396 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبيدگل 
5- رای شماره  2079هيات:خانم مريم خرم آبادی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 
فرعی   2160 پالك  117/5مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   10861
مفروزومجزی شده از 19فرعی از 2638  اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبيدگل خريداری عادی مع الواسطه از حسين متشكر )مالك رسمی ( 
بشماره  يوسف  فرزند  آرانی  هدائی  محسن  آقای  773هيات:  شماره  رای  6ـ 
پالك  مترمربع   161/40 مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  شناسنامه2784 
1344فرعی مجزي شده از 235 فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبيدگل
7ـ رای شماره 1953 هيات: آقای حسين كجائی بيدگلی فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 
170 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 105/5 مترمربع پالك2084 فرعی 3 اصلی 
واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل خريداری عادی مع الواسطه از علی 

مينايی )مالك رسمی(
8ـ رای شماره 2005هيات:خانم فاطمه دياری بيدگلی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
175 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 82/50 مترمربع پالك 179فرعی مفروزو 

مجزی شده از 19 فرعی از 972اصلی واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
شماره  حسن  فرزند  بيدگلی  مقصودی   آقا  علی  2033هيات:آقای  شماره  رای  9ـ 
آقا  فرزندعلی  بيدگلی  آقای حميدرضا مقصودی  و  به 2دانگ(  )نسبت  شناسنامه 332 
فرزند  پور  صابر  ناهيد  2دانگ(وخانم  به  )نسبت   619-005366-1 شناسنامه  شماره 
محمد شماره شناسنامه 322)نسبت به 2دانگ(  در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 
225/71 مترمربع پالك7 فرعی مجزی شده از 190 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبيدگل.
شماره  به  اله  حبيب  فرزند  آرانی  غياث  سجاد  1891هيات:آقای  شماره  رای  10ـ 
شناسنامه 535 در شش دانگ قسمتی از يك باب خانه به مساحت 41/88مترمربع پالك 
4741 فرعی مفروزومجزی  شده از213فرعی 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمكار 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بشماره  يداله  فرزند  بيدگلی  فرزين  محمدحسن  هيات:آقای   2266 شماره  11-رای 
شناسنامه 181در شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 148/74 مترمربع پالك 32فرعی 

مجزی شده از5فرعی از 252 اصلی واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
اله  حمزه  فرزند  بيدگلی  كار  كشت  محمد  علی  آقای  هيات:   1951 شماره  12-رای 

بشماره شناسنامه 148 وخانم اعظم كشت كار بيدگلی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
پالك  164/16مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  285)بالمناصفه( 

2087فرعی  3اصلی واقع معين آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
13- رای شماره 2286 هيات:آقای علی محمدی پور   فرزند حسين بشماره شناسنامه 
290 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 93 مترمربع پالك2096  فرعی از 3 اصلی 

واقع درمعين آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
14- رای شماره  2260 هيات:آقای  مهدی عسكر حكيمی آرانی فرزندمحمد باقر بشماره 
شناسنامه 10495  وخانم فاطمه نورانی فرزند علی اكبر شماره شناسنامه 512در شش 
دانگ يك باب خانه به مساحت 131 مترمربع  پالك شماره2181 فرعی 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
15- رای شماره149هيات:آقای مهدی محرابی پناه فرزند حسن  بشماره شناسنامه 104 
و خانم طاهره حجتی مقدم فرزند قربانعلی  شماره شناسنامه181 )بالمناصفه( در شش 
دانگ يك باب خانه به مساحت 184/60  مترمربع پالك شماره 7646 فرعی مجزی شده 

از  1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 
بشماره  فرزندحسين  بيدگلی  دليری  اصغر  علی  322هيات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 266 وخانم سكينه دهقانی فرزند عباس شماره شناسنامه 488)بالمناصفه(

شش دانگ يك باب خانه به مساحت136مترمربع پالك 7645 فرعی مجزی سده از 2416 
فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

17- رای شماره 660هيات:آقای خيراله رام فرزند رضا بشماره شناسنامه 60 وخانم 
يك  دانگ  شش  7591)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  علی  آقا  فرزند  خبازيان   فرخ 
باب خانه به مساحت 94/15  مترمربع پالك 1364فرعی  مجزی شده از 288فرعی از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
18- رای شماره721هيات: آقای مرتضی دهقانی آرانی فرزندحسن بشماره شناسنامه 
685 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 135 مترمربع  پالك شماره 4769فرعی 
مجزی شده از213 فرعی از 2840اصلی واقع در ريگستان ديمكار بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبيدگل
بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  كش  ستم  اله  حبيب  1930هيات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه6وخانم  فرهنگ خان دل  فرزندعلی محمد شماره شناسنامه263)بالمناصفه( 
در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 234 مترمربع پالك 2149فرعی از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بشماره  اصغر  فرزندعلی  آرانی  محمودی  هادی  آقای  شماره1862هيات:  رای   -20
شماره  به  علی  فرزندسيد  آرانی  زاده  عباس  سادات  زهرا  11972وخانم  شناسنامه  
شناسنامه2578 )بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 124/25مترمربع 
پالك شماره 967فرعی مجزی شده از323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 

3حوزه ثبتی آران وبيدگل
بشماره  فرزندعباس  بيدگلی  پور  عبداله  حسينعلی  2095هيات:آقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  شماره  عليرضا  فرزند  بيدگلی  مقصودی  زينب  وخانم    9365 شناسنامه  
شماره  پالك  مترمربع   99 مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  1-012038-125در 
11فرعی مجزی شده از 9و10و قسمتی از مشاعات از 613اصلی واقع در اماكن بخش 

3ثبتی آران وبيدگل
22ـ رای شماره 2092هيات:آقای سيد هادی لحمی بيدگلی فرزند سيدماشااله شماره 
شناسنامه 176 وخانم زهرا درخشی آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه 266)بالمناصفه( 
در شش دانگ يك باب خانه به مساحت133/85مترمربع پالك 9فرعی مجزی شده از 
ثبتی آران  اماكن  بخش 3 حوزه  از 276 اصلی واقع در  از مشاعات  5و6و8وقسمتی 

وبيدگل.
بشماره  فرزندحسن  بيدگلی  مقصودی  مهدی  2037هيات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 9151 وخانم زهرا طيبی نژاد فرزند عزيزاله شماره شناسنامه 55)بالمناصفه(
در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت  275/04مترمربع پالك 10 فرعی  مجزی 

شده از 7 فرعی از190اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
24-رای شماره 1039هيات:آقای مسلم مهتری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 454 
وخانم اكرم غالمی آرانی فرزند مند علی شماره شناسنامه 242)بالمناصفه( در شش 
دانگ يك باب خانه به مساحت 161/65مترمربع پالك 2143 فرعی  از2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
25- رای شماره1939هيات:آقای حسين رسوليان آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 
533 و خانم مريم مرشدی   فرزند رضا شماره شناسنامه 64)بالمناصفه(در شش دانگ 
يك باب خانه به مساحت 225/54مترمربع پالك 2153فرعی مجزی شده از 64 فرعی از  

2638اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
26- رای شماره  2047 هيات:آقای عباسعلی چوپانی نژاد آرانی فرزندعنايت اله بشماره 
شناسنامه 10911 وخانم فاطمه زارع پور آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 321 
)بالمناصفه( در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 108/82 مترمربع پالك شماره974 
فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبيدگل
بشماره  ناصر  فرزند  آرانی  گی  داروغه  احسان  آقای  2049هيات:  شماره   رای  27ـ 
شناسنامه  شماره  حسين  فرزند  حضرتی  خادم  فاطمه  وخانم  شناسنامه20 
پالك  مترمربع   185/37 مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  335)بالمناصفه( 
973فرعی مجزي شده از 340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبيدگل
جالل  فرزندسيد  بيدگلی   مطلبی  محمد  سيد  آقای  هيات:   2030 شماره  رای  28ـ 
فرزندرضا شماره شناسنامه  بيدگلی  كريميان  بشماره شناسنامه 108 وخانم صديقه 
پالك120  مترمربع   190/40 مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  181)بالمناصفه(در شش 
فرعی مفروزومجزی شده از 3فرعی از 112 اصلی واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبيدگل
29ـ رای شماره 2299هيات :آقای مهدی كرباسی بافی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
(در  اجدادی  آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 2228)بالمناصفه  592 وخانم طيبه 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 114 مترمربع پالك 7630فرعی مفروزو مجزی 
شده  از 550و551 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبيدگل
حسن   فرزندسيد  آرانی   زاده  عباس  حسين  سيد  هيات:آقای   2055 شماره  رای  30ـ 
شماره شناسنامه205 وخانم طاهره در مسجدی آرانی فرزندحسين شماره شناسنامه 
9520)بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 153/38مترمربع پالك1355 
از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از 235 فرعی  فرعی مجزی شده 

ثبتی آران وبيدگل.
31ـ رای شماره  2023هيات:آقای اصغر معيلی آرانی فرزند امراله  به شماره شناسنامه 
215 وخانم زينب طاهری فرزند مرتضی شماره شناسنامه 51761)بالمناصفه( در شش 
دانگ يك باب خانه به مساحت 274/39مترمربع پالك 1348 فرعی مفروزومجزی شده 

از235فرعی 2640اصلی واقع در آران د شت بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1393/06/02 

تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/06/18                  
عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ابالغ رای 
857 كالسه پرونده: 92-1177 شماره دادنامه: 335-93/5/4 مرجع رسيدگی: شعبه 23 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رهنما فالورجانی با وكالت پريسا آزادزاده 
به نشانی اصفهان-خ نيكبخت-روبروی دادگستری-ساختمان ماكان5-طبقه2 خوانده: 
 23 شعبه   93/4/23 تارخ  به  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  مراحی  حسين 
شورای حل اختالف به تصدی امضاءكننده زير تشكيل پرونده كالسه 92-1177 مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
با  به صدور رای می نمايد. رای شورا: در خصوص دعوی محسن رهنما فالورجانی 
وكالت پريسا آزادزاده به طرفيت حسين مراحی به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و 
يكصد هزار ريال وجه چك شماره 121920 عهده بانك ملی شعبه چهارراه نظر اصفهان 
به انضمام تاخير تاديه وخسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده هيچ گونه ايراد و 
دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه ومبنی بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش 
به عمل نياورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 
198-519-515-522 ق آ.د.م رای بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/100/000 
تاديه براساس  ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
حق  در  وصول  زمان  تا   83/9/25 مورخه  سررسيد  تاريخ  از  مركزی  بانك  شاخص 
ابالغ  تاريخ  از  روز   20 و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد  اعالم  و  خواهان صادر 
قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:14472 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
858 كالسه پرونده: 195/93 شماره دادنامه: 346-93/4/30 مرجع رسيدگی: شعبه 19 
الله-خ  اصفهان-پارك  نشانی  فروزان  يعقوب  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نشانی  نصيری  علی  خوانده:  نژاد  هاشمی  منتظری-كوچه  غربی-خ  فرودگاه-حصه 
مجهول المكان خواسته: انتقال سند گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
قاضی  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم 
علی  طرفيت  به  خدارحم  فرزند  فروزان  يعقوب  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا: 
نصيری فرزند محمد به خواسته الزام خوانده به انتقال سند موتور شماره 19285-621 
مفاد  و  پرونده  اوراق  به جميع  توجه  با  دادرسی  هزينه  و  مطلق خسارات  انضمام  به 
دادخواست خواهان و با توجه به اسناد و مدارك ابرازی و قولنامه عادی خواهان و 
استعالم مورخ 93/4/25 پليس راهور و نشر آگهی روزنامه كثيراالنتشار و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسيدگی و عدم ارائه اليحه دفاعی لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت 
225و220و219  مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   198 ماده  به  مستنداً  و  تشخيص 
قانون مدنی خوانده را به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
به مبلغ 165/000 ريال و  موتورسيكلت موصوف و همچنين پرداخت هزينه دادرسی 
هزينه نشر آگهی در حق خواهان محكوم و اعالم می نمايد رای صادره غيابی محسوب 
و ظرف بيست روز قابل واخواهی و اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:14473 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/5/6-723 دادنامه:  شماره   1752-92 پرونده:  كالسه   859
مهدوری  البنين  ام  وكيل:  مرادی  صفرعلی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8
خواندگان: 1- مصطفی انصاری 2- رضا انصاری هردو به نشانی مجهول المكان 3- 
سيد حسين صالحی به نشانی ملك شهر-جنب پست ملك شهر-روبروی پارك ملت-
امالك دوستان 4- شركت تعاونی مسكن كارگران اتوبوسرانی به نشانی خيابان كاوه-

انتقال تمامی 180 سهم مشاع از پالك ثبتی  الزام به  پشت ترمينال بابلدشت خواسته: 
405/1887 بخش 16 ثبتی اصفهان گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
به  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی  مشورتی 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
البنين مهدوری به طرفيت خواندگان فوق به  ام  آقای صفرعلی مرادی با وكالت خانم 
 405/1887 ثبتی  پالك  از  مشاع  سهم   180 تمامی  انتقال  به  خواندگان  الزام   خواسته 
بخش 16 ثبتی اصفهان مقوم به 10 ميليون ريال به انضمام مطلق خسارات دادرسی با 
توجه به اسناد و مدارك و محتويات پرونده و اظهارات وكيل خواهان در جلسه رسيدگی 
و استعالم انجام پذيرفته از اداره ثبت اسناد و امالك كه مالكيت خوانده رديف اول ثبت به 
ملك متنازع فيه را ثابت اعالم نموده و همچنين برابر گزارش كارشناس منتخب مبنی بر 
اينكه برابر تفويض وكالت شماره 37273 مورخ 1380/2/21 دفتر 78 اصفهان اختيارات 
به 180 سهم مشاع  وكالتنامه شماره 78236و87112و87111 دفتر 9 اصفهان نسبت 
از مالكيت موكلين از پالك 405/1887 بخش 16 اصفهان به خواهان تفويض گرديده و 
مالكيت خوانده رديف اول نسبت به ملك مورد دعوی را محرز و ساير خواندگان را 
فاقد مالكيت عنوان داشته است و شاهدان تعرفه شده خواهان نيز صحت معامله انجام 
پذيرفته را برابر گواهی اظهارات شهادت شهود تاييد نموده و خواندگان نيز علی رغم 
ارسال  نيز  نگرديده و هيچگونه اليحه دفاعيه  قانونی در جلسه رسيدگی حاضر  ابالغ 
ننموده اند لذا شورا دعوی را به استناد ماده 10 قانون مدنی و 198 قانون آيين دادرسی 
مدنی محمول به صحت تشخيص داده و حكم به محكوميت خوانده رديف اول به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مقدار 180 سهم مشاع از 2700 سهم مشاع از 11900 
سهم ششدانگ پالك 405/1887 بخش 16 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ يكصد و بيست 
هزار ريال هزينه دادرسی ومبلغ سه ميليون ريال هزينه كارشناسی و حق الوكاله وكيل 
 برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد و در خصوص خواندگان 
رديف 2 الی 4 به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:14474 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اعالم مفقودی 

860 تمامی مدارك خودرو پی. كی از قبيل برگ سبز، كارت ماشين، سند مالكيت، كارت سوخت 
 PSU 68 H 2013013 و شماره شاسی M 13496059 و فاكتور فروش به شماره موتور 
و شماره پالك 13-884ن47 متعلق به اينجانب احمد همدانيان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



اخبار کوتاهیادداشت

کاپیتان

گل محمدی: دوست داشتم  در کنار 
کی روش کارکنم

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن که 
هفت��ه گذش��ته به عن��وان یکی از 
گزینه ه��ای دس��تیاری ک��ی روش 
معرفی شد، گفت: قبل از جام جهانی 
خیلی دوست داشتم در کنار او کار 

کنم اما این اتفاق رخ نداد.
یحیی گل محمدی ابتدا در خصوص 
شرایط نامس��اعد ذوب آهن در لیگ 
برتر گفت: متأسفانه در جدول شرایط مناس��بی نداریم و به 
رغم اینکه بازی های خوبی انج��ام دادیم ولی در نتیجه گیری 
ناموفق بودیم. فکر می کنم سه دلیل باعث شد تا در هفت بازی 
گذشته نتایج خوبی نگیریم. یک موضوع به اشتباهات داوری 
مربوط است که واقعاً ما را اذیت کرد، بحث دیگر به اشتباهات 
خط دفاعی مربوط اس��ت که گل ه��ای بچه گانه می خوریم و 
موضوع دیگر هم این است که سخت گل می زنیم و فرصت ها 

را به سادگی از دست می دهیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد جلسه هیئت 
مدیره این باش��گاه اظهار داش��ت: جلس��ه خوبی بود و نقطه 
نظرات مشترکی داشتیم. در این جلسه مشکالت بررسی شد 
و امیدوارم که هر چه زودتر وضعیت تی��م تغییر کند. هیئت 
مدیره هم به این موضوع واقف اس��ت که زمان می خواهیم تا 
شرایط بهتر شود. ش��اید 10 درصد مشکالت ذوب آهن فنی 
باش��د و برخی مش��کالت وجود دارد که باید ریشه ای از بین 

برود.
گل محمدی در واکن��ش به اینکه نام��ش در بین گزینه های 
دستیاری کی روش قرار گرفته بود، گفت: خدمت کردن در تیم 
ملی افتخار بزرگی است ولی اینکه چگونه باید مربی انتخاب 

شود نیاز به یک پروسه رسمی دارد. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که »اگر ک��ی روش بماند حاضر 
هستید به عنوان دستیار در کنار او باشید؟«، گفت: قبل از جام 
جهانی خیلی دوست داشتم در تیم ملی کنار کی روش کار کنم 
و از تجربیات او بیاموزم اما قسمت نشد. االن هم مربی یک تیم 
لیگ برتری هستم و خیلی چیزها باید کنار هم قرار بگیرد تا در 
کنار کی روش کار کنم. نمی توان به سادگی از آینده حرف زد 

ولی بعید می دانم شریط همکاری ام با کی روش فراهم شود.

»فیال« تغییر نام و آرم داد
جلس��ه کنگره فدراس��یون جهانی 
کشتی در تاشکند ازبکستان در حال 
برگزاری اس��ت. در این جلسه از نام 
جدید این نه��اد و لوگ��و جدید آن 

رونمایی شد. 
در نشست کنگره فدراسیون جهانی 
کشتی تصمیم گرفته شد تا نام این 
نه��اد از FILA ب��ه اتحادیه جهانی 
کشتی )UWW( تغییر نام دهد.همچنین از لوگو جدید فیال 

نیز در این کنگره رونمایی شد. 
در این کنگره درباره موضوعاتی چون قوانین ضد دوپینگ و 
برخی موارد دیگر از جمله تقویم مسابقات بین المللی بحث و 

تصمیم گیری می شود.

رضایی: به کسب مدال خیلی 
امیدواریم

ملی پ��وش اصفهانی شمش��یربازی 
ایران گف��ت: امی��دوارم بتوانم رنگ 
مدال برنزی که ۸ سال قبل در دوحه 
گرفتم را بهتر کنم یا حداقل همان را 
تک��رار کنم. البت��ه کارم��ان خیلی 
س��خت اس��ت چون تمام حریفان 
آس��یایی ما همان رقبای جهانی ما 
هس��تند.محمد رضایی شمشیرباز 
اسلحه اپه ایران در بازی های آسیایی ۲01۴ اینچئون، در مورد 
شرایط خود پیش از آغاز این مسابقات اظهار داشت: از مدت ها 
پیش در اردوهای تدارکاتی به س��ر برده و به س��ختی تمرین 
کرده ایم. مدتی پیش هم شمشیربازانی از اوکراین و لهستان 
به اردوی ما آمدند و با ما تمرین کردند. وی افزود: آمادگی مان 
بسیار باالست و امیدوارم بتوانم رنگ مدال برنزی که ۸ سال 
قبل در دوحه گرفتم را بهتر کنم یا حداقل همان را تکرار کنم. 
البته کارمان خیلی سخت است چون تمام رقبای آسیایی ما 
همان رقبای جهانی ما هس��تند؛ چین، ک��ره جنوبی و ژاپن 
تیم های مدعی در دنیا هستند و قهرمانان آسیا و جهان جزو 
حریفان ما در بازی های آسیایی قرار دارند. وی در پایان گفت: 
۲۴ یا ۲۵ ش��هریور به کره اعزام می ش��ویم و فق��ط از مردم 
می خواهم که دعایشان بدرقه ما باش��د چون کارمان در کره 

خیلی سخت است اما امید مدال آوری داریم. 

افشارزاده:با اکراه مدیرعاملی 
استقالل را قبول کردم

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: با 
اکراه این مس��ئولیت را قبول کردم 
چرا که استقالل بسیار بزرگ است و 

من فرد کوچکی هستم.
بهرام افشارزاده، در حاشیه چهارمین 
گردهمای��ی پیشکس��وتان ورزش 
ای��ران گفت: زب��ان از بی��ان بزرگی 
پیشکسوتان قاصر است. من از همه 
حاضران تشکر می کنم که در اینجا حضور دارند. همه حاضران 
در این مراسم از اراده آهنین برخوردار هستند و این روحیه و 

اراده ستودنی است.
وی در ادامه با اش��اره به قبول س��مت مدیرعاملی استقالل 
تصریح کرد: من با اکراه مدیرعاملی استقالل را قبول کردم چرا 
که استقالل بسیار بزرگ است و من فرد کوچکی هستم. با این 
همه خوشحالم که در موفقیت گام برمی داریم و من دست همه 
همکارانم را در این تیم می بوس��م. در استقالل پیشکسوتان 

زیادی حضور دارند که باید قدردان آن ها باشیم.

6
تیم ملی کشتی فرنگی عازم تاشکند شد

تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن ایران بامداد دیروز )دوشنبه( عازم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی 
۲01۴ جهان در تاشکند ازبکستان شد.رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲1 تا ۲3 شهریورماه 

با حضور کشتی گیرانی از ۸0 کشور دنیا در سالن ژیمناستیک شهر تاشکند برگزار می شود.

س��رمربی تیم ملی والیبال ای��ران گفت: نگران مس��ائل روحی 
بازیکنانم بودم که شاید در این بازی دردسرساز شود ولی بازیکنان 
من عالی بازی کردند.اسلوبودان کواچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش مقابل پورتوریکو در مسابقات 
قهرمانی جهان اظهار داشت: من فکر می کنم که بعد از پیروزی روز 
گذشته، طبیعی بود که بهتر بازی کنیم. من خوشحالم چون نگران 
مسائل روحی بازیکنانم بودم که شاید در این بازی دردسرساز شود 
ولی بازیکنان من عالی بازی کردند.کواچ ادامه داد: بازیکنان ایران 
16 دفاع منجر به امتیاز در دیدار با پورتوریکو داشتند که به شما 
تصویر روشنی از بازی می دهد. ما در طول لیگ جهانی برای حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان به سختی کارکردیم و این پیروزی ها 

نتیجه آن تمرین ها است.
ایران دیگر پدیده والیبال جهان نیست!

امیرحس��ین منظمی مدیر تیم های ملی مدعی شد ایران یکی 
از پنج قدرت برتر والیبال دنیاس��ت و دیگر پدیده نیس��ت.وی 
با اش��اره به اوضاع تیم ایران پیش از ش��روع پیکارهای قهرمانی 
جهان، اظهار کرد: وضعیت بچه ه��ا ازلحاظ روحی و بدنی خوب 
نبود، درگذشت حسین معدنی افت ش��دیدی به والیبال کشور 
داد که اردوی آمریکا و چند باخت در آن نیز س��بب شد روحیه 
تیم پایین تر بیاید ام��ا برتری دربازی های تدارکاتی با اس��ترالیا 
وضعیت را بهتر کرد.وی درباره عملکرد کشورمان در رقابت های 
والیبال قهرمانی جهان، گفت: برد مقابل ایتالیا استارت خوبی بود 

و روحیه تیم را بهتر کرد و بعدازآن برتری مقابل آمریکا که 
قهرمان لیگ جهانی است شرایط روحی و روانی اعضای تیم 

و انگیزه را چند برابر کرد اما دست کم گرفتن فرانسه و نداشتن 
شناخت از این تیم سبب شد بازی سوم را در عین ناباوری واگذار 

کنیم.منظمی تصریح کرد: بازی خوبی با بلژیک داشتیم که 
باخت مقابل فرانسه جبران شد و توانستیم صعود کنیم. 

بازی ایران برابر پورتوریکو راحت تر از دو دیدار دیگر 
بود،  بااین حال فرقی نداشت به عنوان تیم چندم 
صعود کنیم و مهم این است که ایران به دور بعد 

راه یافته و کسب چنین نتایجی 
در رقابت ه��ای قهرمانی جهان 
بی سابقه بوده است.مدیر تیم های 
ملی با اشاره به اینکه در دور دوم 

باید سه بازی برگزار کنیم، تأکید کرد: انتظار می رود نتایج مطلوبی 
بگیریم تا خارجی ها بازهم نگویند ایران پدیده والیبال دنیاست و 
باور کنند که کشور مایکی از پنج قدرت برتر جهان در این رشته 
است.برنامه بازی های تیم ملی والیبال در مرحله دوم اعالم شد/ 

فردا چهارشنبه؛ استرالیا - ایران
با پایان یافتن مرحله اول مسابقات قهرمانی جهان و مشخص شدن 
تیم های صعودکننده به مرحله دوم ای��ن پیکارها، گروه بندی و 
برنامه بازی های مرحله دوم نیز مشخص شد.بر همین اساس گروه 
پنج؛ شامل تیم های لهس��تان - آرژانتین - صربستان - استرالیا 

- ای��ران - فرانس��ه - 
امری��کا - ایتالی��ا و 
گروه ش��ش شامل 
تیم ه��ای برزی��ل 
- روسیه - آلمان - 
بلغارس��تان - کانادا 
- چین -فنالند - کوبا 
می شود.جمعاً شانزده 

تیم این مرحله را در 
خود ج��ا داده اند 

که تیم ها باید طبق برنامه با یکدیگر به رقابت بپردازند. تیم هایی 
که در مرحله اول با یکدیگر روبرو ش��ده بودن��د، در این مرحله 
بازی نخواهند داش��ت و هم��ان نتیجه مرحل��ه اول در جدول 
مرحله دوم نیز لحاظ می ش��ود. لذا هر تیم در مرحله دوم چهار 
بازی را برگزار خواهد کرد که با احتس��اب سه بازی گذشته اش 
مقابل هم گروهی های مرحله اول، جمع��اً هفت بازی در جدول 
رده بندی برایش منظور می شود. در پایان این مرحله با مشخص 
شدن رده بندی گروه ها، سه تیم برتر هر گروه به مرحله سوم راه 

خواهند یافت.

والیبال قهرمانی جهان - فردا چهارشنبه؛ ایران- استرالیا 

کواچ: بازیکنان من عالی بازی کردند

ایران دیگر پدیده والیبال جهان نیست!
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صدور رأی بازیکن دوپینگی
اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال گفت: کمیته انضباطی پس از بررسی و تحقیق از 
سوی کمیته پزشکی و در اختیار گذاشتن گزارش های 

کامل، رأی بازیکن دوپینگی را صادر خواهد کرد.

تشکر ستاره جداشده موناکو
رادامل فالکائو پس از یک فصل حضور در تیم متمول آ.اس.موناکو در فصل 
نقل و انتقاالت تابستانی به تیم نخست شهر منچستر انگلیس پیوست. وی  
از مسئوالن موناکو برای همه چیز قدردانی کرد.فالکائو ادامه داد: هیچ وقت 

محبت های آن ها را فراموش نمی کنم و همیشه به یادشان می مانم.

تمایل رائول برای همکاری با فوتبال ایران
رسول دانشجو سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از ابراز تمایل ستاره 
پیشین تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید برای همکاری با فدراسیون کشورمان 
خبر داد.و گفت: رائول در حال حاضر با باشگاه اسپایر قطر درزمینه شناسایی 
استعدادها همکاری می کند و ابراز عالقه کردتا در آینده همکاری داشته باشیم.

آقای دایی، به اسم پرسپولیس رحم کنید!

وضعیت قرمز ؛قرمزها  نه سکوهاست، نه مافیاست و نه هیئت مدیره!

مسابقات جهانی دستگرمی برای 
المپیک برزیل

رضایزدانی با ۴ طال و برنز جهان ، پرچم دار و کاپیتان 
تیم ملی ، نقطه اتکا و مرکز ثقل روحی و روانی کاروان 
اعزامی کشتی آزاد محس��وب می شود . حضور یزدانی 
در کنار مردان جوان و کم تجربه ای مثل س��ید احمد 
محم��دی ، مصطف��ی حس��ین خانی ، رض��ا افضلی و 
محمدحس��ین محمدیان در اوزان 66 ، 70 ، 7۴ و ۸6 
کیلو بدون تردید بس��یار امیدآفرین خواهد بود . البته 
رس��ول خادم و امیر توکلیان مربیان نام��دار تیم ملی 
در کنار مربیان زحمتکش و س��ازنده ای نظیر حسین 
نقیبی و رس��ول دهقان نژاد نیز تجربیات ارزنده خود 
را به جوانان خ��وش آتیه تیم ملی منتق��ل می کنند . 
هرچند حس��ن رحیمی با دو طال و برنز جهان ، کمیل 
قاسمی با برنز المپیک و مسعود اس��ماعیل پور با برنز 
جهان دیگر نفرات باتجربه و عنوان دار تیم اعزامی به 
تاشکند هستند ولی بدون شک جایگاه رضا یزدانی یک 
سر و گردن از بقیه باالتر است . چکیده ای از حرف های 
کاپیتان تیم ملی کش��تی آزاد قبل از آغاز پیکارهای 

جهانی تاشکند را در زیر می خوانید: 
 نه این که از کس��ب س��ومین مدال طال و هت تریک 
طالیی در 97 کیلو خوش��حال نشوم ولی کسب مدال 
بازی های المپیک ۲016 - ریودوژانیروی برزیل هدف 
اصلی من اس��ت . بدون مدال المپیک اصاًل جنس من 
جور نیست و امیدوارم که ان ش��اءاهلل با مدال المپیک 
برزیل جنسم راجفت و جور و ردیف کنم . لذا تا المپیک 
۲016 مس��ابقات جهانی و ..... برای من دس��تگرمی 
بوده و می خواهم از کورس رقابت با مدعیان طراز اول 
دنیا دور نشوم و کس��ب مدال ازبکستان و آمریکا زیاد 
اهمیت ندارد . ان ش��اءاهلل با مدال المپیک برزیل ، هم 
ملت ایران را شاد می کنم و هم خاطره تلخ مصدومیت 
 و ناکامی کس��ب م��دال المپی��ک لن��دن را فراموش 

می کنم .
 در کنار عبدالس��الم گادیس��وف و خت��اگ گازیموف 
که ش��ما نام بردید ، ملی پوش اوکراین��ی و قربان اف 
ازبکستانی هم تهدید به حساب می آیند . هیچ حریفی 
را دست کم نمی گیرم و فرق نمی کند حریف روبرویم 
قهرمان جهان و المپیک اس��ت یا گمنام و جویای نام 
، باجان و دل می جنگم تا هم وطنان��م از مبارزات من 
مقابل مدعیان لذت ببرند . عشق من همین خوشحالی 

مردم ایران است .

باید گفت مصائب کنار گذاشتن دایی از ادامه همکاری با 
او بیشتر است. کسی ناجی پرسپولیسی که دایی ساخته، 
نیس��ت. این تیم را نه می ت��وان قهرمان لی��گ کرد و نه 
حتی مدعی صعود به آسیا. حواشی پس از جابجا کردن 

دع��اوی مدیریت��ی اش دایی، همان 
اس��ت در اتاق مدیران.

کاب��وس ورزش��گاه 
آزادی، یک ب��ار دیگر 
علی دای��ی را گرفتار 

ک��رده اس��ت؛ اما 
برخ��الف اینک��ه 
آق��ای  همیش��ه 
س��رمربی عوامل 
بیرونی را از خط 
گرفتن سکوها تا 
اشتباهات داوری 
در شکست خود 

مقصر می دان��د، همه می دانند که مش��کل این روزهای 
پرسپولیس نه سکوهاست، نه مافیاست و نه هیئت مدیره! 
مشکل این روزهای علی دایی خود اوست؛ به راستی که 
بزرگ ترین دش��من علی دای��ی خود اوس��ت. از دقیقه 
6۸ بازی با تراکتور هر ب��ار که تور دروازه پرس��پولیس 
می لرزید، عل��ی دایی ب��ا عصبانیت به س��مت نیمکت 
برمی گشت و می نشس��ت، یک تصویر قدیمی و تکراری 
در ذهن پرسپولیس��ی های عصبانی ش��کل می گرفت؛ 
تصویری از روزی که تیم ملی کشورمان 
برای نخستین بار در آزادی به 
عربس��تان باخت تا علی دایی، 
س��کوها را متهم به خط گرفتن 
کند، ولی بار شکس��ت تیمش را به گردن نگیرد. 
اگر تیم ملی علی دایی را در آن س��ال ها به یاد بیاورید، 
ش��باهت های فراوانی میان آن و پرس��پولیس امس��ال 
دایی پیدا می کنید؛ تیمی با یک مربی س��نگین وزن که 
به واسطه حضور همان مربی، س��تاره ها یکی یکی از تیم 
جا ماندند تا یک وقت ت��وازن قوا در تیم ب��ه هم نریزد و 
سرمربی از شخصیت اول تیم به ش��خصیت دوم و سوم 
تبدیل نشود. بنابراین گزارش، هم اکنون همان داستان 
برای پرسپولیس در حال تکرار  است. علی دایی یک تنه 
مأموریت غیرممکنی را ممکن کرد تا ستاره ها و قدیمی ها 

پایشان از پرسپولیس بریده شود تا خدای ناکرده یک وقت 
جا برای سرمربی بزرگ این تیم تنگ نشود و این چنین 
می شود که در هفته هفتم، امید عالیشاه جوان تک ستاره 
پرس��پولیس می ش��ود؛ تیمی ب��ا بازیکنان متوس��ط، 
خریدهای متوس��ط و یک مربی بزرگ همیشه طلبکار. 
علی دایی با قرارداد .۲ 1 میلیارد تومان، گران قیمت ترین 
س��رمربی لیگ برتری فوتبال ایران است و همین بهای 
گزاف، موجب شده تا دست وبال هیئت مدیره برای تغییر 

در کادر فنی پرسپولیس بسته باشد. 
دراین باره باید گفت، بسیار روشن اس��ت که علی دایی 
آن قدر جاه طلب است که هیچ گاه خودش راضی به رفتن 
از پرسپولیس نمی شود. پس چه بالیی بر سر پرسپولیس 
خواهد آمد؟!احتماالً داستان به این ترتیب پیش می رود 
که هیئت مدیره برای اینکه زیر بار جریمه های ناش��ی از 
قطع همکاری با دایی نرود، خ��ود او را برکنار نمی کند. 
داس��تان های کش دار ش��کایت دایی از مد ایران سابق 
پرسپولیس و فدراس��یون فوتبال و دعوای ازلی ابدی با 
مدیرانی که دایی را برکنار کرده ان��د، درس خوبی برای 
مدیران این روزهای پرسپولیس است که تیم پرحاشیه 

خود را با برکناری دایی وارد حاشیه دیگری نکند. 
باید گفت، مصائب کنار گذاشتن دایی، از ادامه همکاری با 
او بیشتر است. کسی ناجی پرسپولیسی که دایی ساخته 

نیس��ت. این تیم را نه می ت��وان قهرمان لی��گ کرد و نه 
حتی مدعی صعود به آسیا. حواشی پس از جابجا کردن 
دایی، همان دعاوی مدیریتی اش است در اتاق مدیران. 
از افش��اگری ها تا ش��کایت بردن به مراجع قانونی برای 
دریافت مطالبات مالی اش. نتیجه ح��ذف دایی، نه یک 
ش��وک روحی مثبت به تیم، که دقیقاً باز کردن درهای 
حاشیه است به روی تیم. دایی به سادگی و با همان روشی 
که با فدراس��یون فوتبال پس از کنار رفتنش از تیم ملی 
بازی کرد و با همان تاکتیکی که حبیب کاشانی را زمین 
زد و با همان برنام��ه ای که محمد رویانیان را به س��وی 
خودش جذب کرد، تمام فکر و روان پرسپولیس را وارد 
جنگی بی ثمر می کند. کنار زدن دایی، یعنی تولد دوباره 
دودستگی ها روی سکوها. یعنی تش��ویق شدن دایی از 
دقیقه سی اولین بازی پس از خروج او! پرسپولیس امسال 
را ببینید. علی دایی خالق تیمی اس��ت ک��ه صرفاً برای 
نداشتن ستاره و بازیکن محبوب روی سکوها بسته شده 

تا نامی غیر از دایی از ورزشگاه ها شنیده نشود.

تصویب آئین نامه جدید 
پاداش قهرمانان

 ورزش رایگان 
برای مردم

نصراهلل سجادی درباره تدوین این آیین توضیح داد: این آیین نامه 
به منظور ارج نهادن به تالش ورزشکاران و کادر فنی در 37 ماده و 
73 تبصره و ۲۵ جدول از سوی کمیته تخصصی معاونت قهرمانی 

وزارت ورزش و جوانان تدوین و به تصویب وزیر هم رسیده است.
مع��اون توس��عه ورزش حرف��ه ای و قهرمان��ی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: در ای��ن آیین نامه به موضوعاتی درب��اره نحوه ارائه 
پاداش و تس��هیالت ب��ه ورزش��کاران، عوامل فنی، پش��تیبانی، 
سرپرستان، داوران و ش��رایط احراز پاداش و سطح بندی رشته ها 

در رده بندی های سنی مختلف به طور کامل توضیح داده شد.
وی گفت: ادامه تحصیل در دانشگاه ها، خدمت سربازی، اشتغال 
به کار، دریافت زمی��ن، عضویت در صندوق اعتب��اری حمایت از 
قهرمانان و پیشکسوتان و تسهیالت المپین ها ازجمله موارد مهم 
پیش بینی شده در آئین نامه نظام تسهیالت پاداش قهرمانی است.

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی  محلی استان اصفهان گفت: 
تنها هیئتی هستیم که ورزش رایگان در اختیار مردم قرار می دهیم.

مهدی اسدی  در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره ملی عشایر که 
به میزبانی چادگان در حال انجام است، اظهار کرد: در این فدراسیون 
ورزش برای عموم مردم رایگان است و مصداق رهبر معظم انقالب که 
فرمودند ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی را زنده کنید، در 
حال انجام شدن است.وی ادامه داد: زیبایی برگزاری جشنواره عشایر 
به این نکته برمی گردد که ۲3 استان توسط فدراسیون دعوت شدند و 
با استقبال خوبی از سوی سایر استان ها مواجه شدیم.رئیس فدراسیون 
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی نیز گفت: ایرانی ها در 
دنیا نه تنها به صرف مدال و رتبه های ورزش��ی مطرح هستند، بلکه به 
بینش و نگرش، اعتقادمان شهره هستند و ورزشکاران ما نیز می توانند 
سفیران شایسته ای برای فرهنگ  اسالمی در عرصه های فراملی باشند.
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کتیبه امامزاده علی ابن احمد 

رونمایی شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از رونمایی 

کتیبه امامزاده علی ابن احمد در بروجن خبر داد.
حجت االسالم محس��ن غالمیان  با اعالم این خبر اظهار کرد: 
کتیبه امامزاده علی بن احمد در شهرس��تان بروجن رونمایی 
شد که این امر مورد استقبال مردم والیتمدار این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: این کتیبه بااعتب��اری بالغ بر یک هزار 
میلیون ریال از محل آورده های غیردولتی آماده شده که من 
در اینجا از خیران و هیئت امنای این امامزاده که در راس��تای 
تأمین هزینه های کتیبه زحمات زیادی را متحمل ش��ده اند 
تشکر می کنم.غالمیان بیان داشت: این امامزاده در نزدیکی 
شهر فرادنبه از توابع شهرستان بروجن اس��ت و فاصله آن تا 
شهر بروجن مرکز این شهرستان نزدیک به 10 کیلومتر است.

 مسابقه کارتینگ رنتال بانوان
 در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رئیس هیئ��ت موتورس��واری و اتومبیل ران��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: مسابقه کارتینگ رنتال بانوان در محل پیست 

کارتینگ در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
قهرم��ان آم��اره اظه��ار داش��ت: در ای��ن مس��ابقه 18 نفر 
ش��رکت کننده خانم حضور داش��تند که پنج نفر از آن ها به 
مرحله فینال راه یافتند.وی تصریح کرد: مرحله بعدی مسابقه 

کارتینگ رنتال بانوان مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
آماره ادامه داد: همین مسابقه برای آقایان در شهریورماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

حضور فعال استان در نمایشگاه 
بین المللی فناوری اطالعات

سرپرس��ت معاونت فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: مرکز فرهنگی دیجیتال استانی 
مهر آفرین با حضور در دومین نمایش��گاه بین المللی فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال، دس��تاوردها و تولیدات 
دیجیتالی خود را به نمایش گذاشت. علی هلل گانی اظهار کرد: 
مرکز دیجیتال استان با ارائه دس��تاوردها، تولیدات درزمینه 
رسانه های دیجیتال در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال حضور فعال و پرشور پیدا کرد. 
وی افزود: مرکز دیجیتال استان در این نمایشگاه با ایجاد خانه 
فرهنگ دیجیتال به صورت نمادی��ن، فعالیت های خود را به 
نمایش گذاشته است.هلل گانی گفت: این مرکز همسو با شعار 
نمایشگاه با عنوان »زندگی هوشمند،توسعه اقتصاد و فرهنگ 
به عنوان نماد همگرایی فناوری، فرهنگ و اقتصاد« و به منظور 
ترویج فرهنگ صحیح استفاده از فناوری دستاوردها، عملکرد، 
تولیدات خود را در حوزه رسانه های دیجیتال به عالقه مندان 

ارائه می دهد.

باهدف توسعه مدیریت یکپارچه منابع 
طبیعی

 اجرای پروژه » منارید« 
 در حوزه آبخیز کارون 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری به منظور 
جل��ب همکاری ه��ای بین المللی ب��رای مدیریت 
یکپارچه کارون توس��ط برنامه توسعه ملل متحد، 
به عنوان پایلوت برای پیوستن به پروژه بین المللی 
منارید انتخاب شده است.خس��رو عبداللهی اظهار 
کرد: پروژه بین الملل��ی منارید در چارچوب برنامه 
توس��عه پایدار و یکپارچه کش��ورهای خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا در 7 کش��ور اردن، الجزایر، ایران، 

تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا می شود.
وی افزود: این پروژه در ایران با مشارکت تسهیالت 
جهانی محیط زیس��ت، برنامه توس��عه ملل متحد 
و س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور 
به عنوان نماینده دولت از ش��هریورماه س��ال 90 
آغازشده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ه��دف نهایی این 
پروژه توس��عه مدیری��ت یکپارچه مناب��ع طبیعی 
تجدیدشونده با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی 
و منافع محیط زیس��ت جهانی است همچنین این 
پروژه به دنبال آن است که از ظرفیت زیست بوم ها 
در راس��تای تأمین معاش م��ردم محلی حفاظت 
کند.عبداللهی تصریح کرد: هدف اصلی این پروژه 
برطرف ک��ردن خالءه��ا و موانع قانون��ی موجود 
به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از طریق 
توس��عه و تقویت هماهنگی، ظرفیت س��ازمانی و 
اشتراک دانش و نیز به نمایش گذاردن شیوه های 
موفق و پایدار مدیریت آب و اراضی و تعمیم آن ها 
به س��طوح باالتر اس��ت.وی اف��زود: چهارمحال و 
بختیاری به منظور جلب همکاری های بین المللی 
برای مدیریت یکپارچه کارون توسط برنامه توسعه 
ملل متحد، به عنوان پایلوت برای پیوستن به پروژه 

بین المللی منارید انتخاب شده است.

اخبار کوتاه یادداشت شانه سازی محور آلونی به برجویی انجام شد
سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان لردگان از شانه سازی محور آلونی به روستای 
برجویی خبر داد. با توجه به همت شورای اسالمی، دهیار و اهالی روستای برجویی نسبت 
به آزادسازی حریم جاده، این اداره برای خاک برداری و شن ریزی اقدام و از محل امانی 

و با استفاده از ماشین آالت راه سازی شهرستان برای شانه سازی این محور اقدام کرد.
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رئیس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این استان رتبه شش��م تا نهم کشور در تولید هلو 

رادار است.
رستم غیبی در دومین جش��نواره هلو در شوراب صغیر 
اظهار کرد: از سطح کل باغات چهارمحال و بختیاری سه 

هزار و 527 هکتار زیر کشت باغ هلو است.
وی افزود: 931 هکتار از باغات هلو نهال اس��ت و مابقی 
آن ها بارور هستند که در سال جاری نیز محصول خوب 

و باکیفیتی نصیب باغداران این استان شده است.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
بابیان اینکه متوسط عملکرد تولید هلو در استان 11 تن 
اس��ت، بیان داش��ت: میزان کل تولیدات هلو در استان 

چهارمحال و بختیاری 38 هزار و 597 تن است.
غیبی ارقام هلو موجود در استان چهارمحال و بختیاری 
را زعفرانی، بلخی، انجیری و ... دانس��ت و گفت: در این 
استان شهرستان سامان بیشترین تولید هلو را دارد و در 

این شهرستان 22 هزار تن هلو و شلیل تولید می شود.
وی با تأکید ب��ر اینکه ایجاد باغ��ات و تولید محصوالت 
کش��اورزی موجب ایجاد اش��تغال زایی و درآمد پایدار 
در جامعه اس��ت، بیان داش��ت: ایجاد باغات در استان 
چهارمحال و بختیاری  نیاز به برنامه ریزی و مش��ارکت 

کشاورزان و مردم دارد.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
اذعان داشت: در این اس��تان چهار محصول بادام، هلو، 
قارچ و گردو ج��زو بهترین تولی��دات محصوالت باغی 

هستند که رتبه خوبی را در کشوری دارند.
وی با اشاره به اینکه در این استان 22 هزار تن بادام در 
سال تولید می شود و بادام تولیدی در استان چهارمحال 
و بختیاری جزو محصوالت صادراتی است، بیان داشت: 
بادام تولید این اس��تان جزو بهتری��ن  تولیدات بادام در 

کشور است.
غیبی بابیان اینکه این استان در تولید ماهیان سرد آبی 
رتبه نخست کش��ور رادار اس��ت، تصریح کرد: در تولید 

قارچ این استان دارای رتبه چهارم در کشور است.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: برای افزای��ش تولیدات باغی بای��د از راهکارهای 
علمی استفاده شود تا ش��اهد رونق بیشتر در این زمینه 

باشیم.
غیبی تصریح کرد: برای رونق بیش��تر در این زمینه باید 
از ظرفیت ها و پتانسیل ها، تجاری نمودن باغات، اجرای 
آبیاری تحت فشار و ... برای افزایش تولیدات کشاورزی 

استفاده شود.

این مسئول بیان داش��ت: باید با برنامه ریزی مناسب و 
استفاده از ش��یوه های علمی بتوانیم اقدامات خوبی در 
راس��تای افزایش تولید و صادرات محص��والت باغی و 
کشاورزی دراستان چهارمحال و بختیاری انجام دهیم تا 
شاهد رونق تولید، صادرات، اشتغال زایی و افزایش درآمد 

 کش��اورزان و باغ��داران
 باشیم.

رئی��س س��ازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: ش��رایط 
آب و هوای��ی مناس��ب، 
از  مناس��ب  ارتف��اع 
سطح دریا و اس��تفاده از 
ش��یوه های نوین آبیاری 
مزیت های��ی  ازجمل��ه 
است که ش��رایط استان 
چهارمح��ال و بختیاری 
را برای کشت محصوالت 
باغ��ی بخص��وص هل��و 

مناسب کرده است.
ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 

 بارور شدن نهالس��تان های هلو در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری تولید محصول هلو در این استان بیشتر شده 
و ما شاهد اشتغال زایی بیشتر در این زمینه خواهیم بود.

غیب��ی تأکی��د ک��رد: س��االنه می��زان قابل توجهی از 
محصوالت باغی ازجمل��ه هلو، بادام و گ��ردو در باغات 
استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود که مقداری 
از این تولی��دات ص��رف مصرف ب��ازار داخل اس��تان، 
قسمتی از آن به اس��تان های هم جوار و درصد مناسبی 
از آن ها بخصوص بادام این استان به کشورهای خارجی 
 صادر می ش��ود و ارزآوری قابل قبولی را برای کشور به 

همراه دارد.
رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال 
و بختی��اری گفت: ما در تالش هس��تیم تا کش��اورزان 
این اس��تان را ب��ا روش ه��ای نوی��ن علم��ی باغداری 
در دنی��ا آش��نا کنی��م ت��ا ش��اهد تولی��د محصوالت 
 مناس��ب تر و باکیفیت ت��ر از آن ه��ا در ای��ن اس��تان 

باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان :

چهارمحال و بختیاری ، ششمین استان تولیدکننده هلو در کشور 

 برای افزایش 
تولیدات باغی باید 

از راهکارهای علمی 
استفاده شود تا 

شاهد رونق
 بیشتر در این
 زمینه باشیم

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهی تحدید حدود عمومی شهرستان نطنز
قبلي و به موجب دستور مادتين 14 و 15 ثبت تحديد  پيرو آگهي هاي 
حدود شش دانگ هر يك از امالك مشروحه ذيل واقع در شهر نطنز و 
قراء تابعه جزء بخش 9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذيل در ايام 

معينه در ذيل آنها در محل شروع و به عمل خواهد آمد
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره 33– اصلي شهر نطنز ، فروعات ذيل
4026 - خانم كبری رحمتی فرزند حسن ششدانگ كوچه متروكه

4032-محمد رضا كيهانيان فرزند مصطفی و غيره ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی 

ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطير ، فرعی ذيل
607– آقاي حسين احمدی مزرعه خطيری فرزند حسن ششدانگ يكباب 

اطاق فوقانی
622و623-اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نطنز ششدانگ يكباب 

مسجد و يكباب حمام
ازشماره 53– اصلي افوشته، فرعي ذيل

1313–آقای حسن محبوبی فرزند علی اكبر ششدانگ قسمتی از يكباب 
مغازه

ازشماره 74– اصلي ويشته ، فرعي ذيل
672–ناصر امينی ويشته فرزند اصغر ششدانگ يكباب خانه

تاريخ تحديد: دوشنبه 1393/7/7
ازشماره 100-اصلی روستای طامه

بائره  بادستان و  باغ معروف  1463-مريم كبيری طامه ششدانگ قطعه 
جنب آن 

از شماره 118-اصلی روستای جاريان
213-سيد علی جاريانی و غيره ششدانگ يكدرب باغ معروف رمضان

593-سيد علی جاريانی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف 
خاك شيره-هشت قفيزی

595-سيد علی جاريانی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف 
خاك شيره شش قفيزی

تاريخ تحديد:سه شنبه 1393/7/8
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل

1396– آقاي سيد احمد حسينی خفری فرزند سيد محمد دو سهم مشاع 
از بيست سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی

1426– آقای حسين عزيزی خفری فرزند رمضان ششدانگ قطعه زمين 
1550- رمضانعلی كريمی خفری  ششدانگ يكباب خانه 

از شماره 127– اصلي دستجرد ؛ فروعات ذيل
137–خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی

219 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
407 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی

تاريخ تحديد:چهار شنبه1393/7/9
481 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

497 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
511 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی و  670 - خانم عذرا زرقامی فرزند 
مشجر

702 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
زمين  قطعه  ششدانگ  غيره  و  بابا   فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  761

مزروعی 
تاريخ تحديد:پنج شنبه 1393/7/10

 866 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا و غيره  ششدانگ قطعه زمين مزروعی
زمين  قطعه  ششدانگ  غيره  و  بابا   فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  890

مزروعی 
زمين  قطعه  ششدانگ  غيره  و  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  954

مزروعی 
از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذيل

مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  جزنی  رشيدی  غالمرضا  آقای   –  413
معروف چاله كره

تاريخ تحديد : شنبه1393/7/12
از شماره 131-اصلی مزرعه رحمه

27-رضا سمنانی جزنی فرزند محمد –ششدانگ يكباب حصار 
متصل  حصار  يكباب  ششدانگ  فرزندمحمد  جزنی  سمنانی  28-رضا 

متصل به ديوار باغ رفيعی
31-رضاسمنانی جزنی فرزند محمد ششدانگ مشاعات قلعه كه عبارت 

است از درب و هشت و ايوان فوقانی روی هشتی مرقوم 
از شماره 144-اصلی مزرعه کريم آباد 

2- حسين كريمی دستجردی قطعه زمين محصور
تاريخ تحديد :دوشنبه 1393/7/14

دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه
از شماره 25 – اصلي چيمه ؛ فروعات ذيل 

577– آقای سيد رحيم جاللی چيمه فرزند سيد مرتضی دو سهم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ يكباب بوم كند 

ابراهيم بيگی چيمهفرزند عزيزاله ششدانگ يكباب  آقای مسعود   –  589
خانه در حين احداث معروف محله سرپشته 

مزروعی  زمين  قطعه  عباس ششدانگ  فرزند  چيمه  اميری  1067-حميد 
معروف سر پرنده 

1935-علی انصاری ششدانگ يكباب اطاق تودر تو معروف به خانه كاظم
1937-علی انصاری ششدانگ يكباب اطاق فوقانی تو در تو معروف به 

خانه كاظم 
1940-علی انصاری ششدانگ يكباب اطاق در خانه معروف كاظم

تاريخ تحديد سه شنبه :1393/7/15
از شماره 38 – اصلی ولوجرد فرعی ذيل

2 –خانم ايران محمدی ولوجردی فرزند عباس ششدانگ يكباب خانه 
از شماره 114-اصلی روستای نی نی

415-اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نطنز به دعوی توليت وقف بر 
حمام مسجد نی نی  ششدانگ قطعه زمين معروف به باغ پايين 

از شماره 128– اصلي هنجن؛ فروعات ذيل
394-نسرين موسوی هنجنی و غيره ششدانگ يكباب خانه مسكونی واقع 

در سر كمر 
باغچه  قطعه  ششدانگ  علی  فرزند  هنجنی  معماری  خانم  1196–ثريا 

معروف سنگ سفيد
تاريخ تحديد : چهار شنبه1393/7/16
1269– آقای حسنعلی مهديان فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين مشجر

1279–آقای محمد حسين نقی زاده هنجنی فرزند عباس ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی و مشجر معروف واجنان

1203-علی مقيمی هنجنی فرزند محمد ششدانگ يكدرب  باغ محصور و 
مشجرهشت قفيزی سنگ سفيد

زمين  قطعه  ششدانگ  احمد  فرزند  هنجنی  مقيمی  رضا  محمد   -2126
محصور 

2128-بتول محسنی ششدانگ قطعه زمين محصور معروف داع
تاريخ تحديد : پنج شنبه1393/7/17

ازشماره 134- اصلی يارند فرعی ذيل
باغ  معروف  محصور  زمين  قطعه  پور ششدانگ  يارند  تقی  246-محمد 

ميزرا
و  طويله  و  يكباب حصار  غيره ششدانگ  و  پور  يارند  تقی  901-محمد 

باغچه در كوی سركوچه
زمين  قطعه  فرزند محمد ششدانگ  يارند  اصغری  عباس  آقای   –  1844

مزروعی 
از شماره 149-اصلی روستای طره

353-رضا كارگر فرزند عباس ششدانگ يكباب حصار مخروبه
تاريخ تحديد شنبه 1393/7/19

ازشماره 150- اصلی برز فروعات ذيل
847– خانم اعظم كريمی پناه فرزند غالمحسينششدانگ يك قطعه باغچه 

معروف فروينه
1168 – آقای سيد مصطفی ميرزاباقربرزی فرزند سيد عزيزاله ششدانگ 

يكباب خانه 
2655 – خانم معصومه بيگم آقاميری برزی فرزند آقانصراله ششدانگ 

قطعه زمين
تاريخ تحديد : يكشنبه 1393/7/20

سوم ( از بخش يازده طرقرود و قراء حومه 
ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذيل

1-خانم اعظم عقيلی ششدانگ قطعه زمين سه رجلی كمر پير مرغزار
دو  مزروعی  زمين  قطعه  يداله ششدانگ  فرزند  كشه  آگاهی  1-عزيزاله 

رجلی  معروف سركمرمرغزار
رجل  يك  زمين  قطعه  ششدانگ  حسين  فرزند  كشه  مبينی  115-قاسم 

مرغزار
194-نصرت مبينی كشه ششدانگ قطعه زمين دو رجلی بخش بندر 

نژاد فرزند حاجی ششدانگ قطعه زمين مزروعی يك  314-زهرا مبينی 
رجل و نيمی سرچشمه 

تاريخ تحديد : سه شنبه1393/7/22
888 – آقای علی مبينی كشه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين محصور 
زمين  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  كشه  مبينی  اسماعيل  –آقای   901

محصور 
از شماره 39-اصلی مزرعه اسفيجار

4-منوچهر شكيبائی كشه فرزند ماشاله ششدانگ يكدرب باغ مشجر و 
بائره معروف هانويه دو رجل و ربع

از شماره 40-اصلی مزرعه مالخليل
نادعلی و غيره ششدانگ چهار قطعه  بيدهندی فرزند  8-خديجه فاضلی 

زمين تقريبا يك رجل و ربع
تاريخ تحديد:چهار شنبه1393/7/23

از شماره 141-اصلی باغستان پايين طرق 
447-رضا باقری طرقی و غيره  ششدانگ قطعه زمين محصور مزروعی 

سه رجلی در بخش كولی
640-سكينه ابوفاضلی فرزند محمد ششدانگ يك درب باغ معروف سه 

رجلی در بخش مرتضی 
1480-اكبر جالليان وغيره ششدانگ يكباب بوم كند هونجك

از شماره 147-اصلی مزده
9-منصور مهدوی مزده-ششدانگ يكدرب باغ معروف الجه 

رجلی  يك  باغچه  قطعه  ششدانگ  غيره  و  مزده  مهدوی  10-منصور 
معروف الجه

تاريخ تحديد :پنج شنبه1393/7/24

ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فرعی ذيل
739-سيدكامران خامسی ابيازنی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

مشهور پشت كاروانسرا
756-سيد كامران خامسی ابيازنی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

معروف بيست قفيزی مشهور پی چاه الری ميرزاآقا
غيره  و  ميرزاابوالقاسم  فرزند  زاده  خامسی  عبداله  سيد  1534–آقای 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی
تاريخ تحديد: شنبه 1393/7/26

ازشماره 193- اصلي طرق ، فرعی ذيل
محصور  باغ  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  طرقی  فوالدی  354-اصغر 

مشجر سه رجلی 
بخش  در  مزروعی  زمين  قطعه  –ششدانگ  طرقی  توكلی  1366-فاطمه 

گوری باال سه رجلی
نطنز-ششدانگ  خيريه  امور  و  اوقاف  2935-2994-2995-2997-اداره 
هريك از دوباب مسجد و يكباب حمام عمومی و يكباب حسينيه و محوطه 

جلو آن هر يك در كوی آبكشه 
3845-3846-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز- ششدانگ هر يك از يكباب 

مسجد جامع و يكباب سقاخانه  هريك در كوی پاچنار 
4813–آقای عليرضا ابوفاضلی فرزند نعمت اله ششدانگ يكباب خانه

تاريخ تحديد:يكشنبه 1393/7/27
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذيل  

1203–آقای حبيب بابايی طرقی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمين 
ازشماره 214– اصلي يحيی آباد ، فروعات ذيل 

 323–خانم فاطمه ضابطی طرقی فرزند عباسخان و غيره ششدانگ قطعه زمين
324-خانم فاطمه ضابطی طرقی و غيره ششدانگ قطعه زمين محصور  

قطعه زمين  اله ششدانگ  قدرت  فرزند  فرانی  فاطمه محمدی  326–خانم 
مزروعی و مشجر

تاريخ تحديد : دوشنبه1393/7/28
327 - خانم زهرا محمدی فرانی فرزند قدرت اله ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی و مشجر 
قطعه  ششدانگ  عباسعلی  فرزند  فرانی  محمدی  اله  قدرت  آقای   -  328

زمين مزروعی و مشجر 
از شماره 215-اصلی مزرعه الدريجه

باغ  يكدرب  ششدانگ  غيره  و  شهرام  فرزند  طاری  سليمی  17-پارسا 
محصور و مشجر 

99- علی خادمی طرقی و غيره ششدانگ يكدرب باغ موستان
از شماره 277-اصلی نسران 

522-عباس لطفی نسرانی ششدانگ يكباب خانه
تاريخ تحديد :سه شنبه 1393/7/29
اين آگهي به صاحبان امالك  لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسيله 
و مجاورين آنها اخطار مي گردد كه در اول ساعت اداري روزهاي ذكر 
شده در ذيل آنها در وقوع ملك حضور به عمل رسانند و چنانچه هر يك 
از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق 
مجاورين  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملك  ثبت  قانون   15 ماده 
تحديد حدود خواهد شد ضمنا ًدر صورتيكه صاحبان امالك و مجاورين 
در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون 
مصوب  ثبتي  هاي  پرونده  تكليف  تعيين  واحده  ماده   2 تبصره  و  ثبت 
اعتراض خود ظرف  تحديدي  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از   1373/2/25

مدت 30 روز به اين اداره و دادگاه محل تسليم نماييد. 
تاريخ انتشار1393/06/18

م الف:112 مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز



حضرت امام باقر )ع( : 
 خداون��د از مردم خواس��تار دو فضيلت اس��ت:
 1- به نعمت ها اقرار كنند تا بر آن بيفزايد2- به 

گناهان اعتراف نمايند تا آن ها را ببخشد.
تكرر ادرار از علت تا درمان
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پژوهشگران دانش��گاه کالیفرنیا مدعی اند کودکان 
به اندازه ای در اب��زار الکترونیکی غرق ش��ده اند که 
قادر به تش��خیص دقیق عواطف انسانی در دنیای 

واقعی نیستند.
این امر به دلی��ل کاهش تعامل ص��ورت به صورت 
اس��ت و این که کودکان هرروز پنج ساعت غرق در 
استفاده از ابزار الکترونیکی هس��تند. این یافته ها 
پس از مطالعه توانایی دانش آموزان 11 تا 12 ساله 

در تشخیص عواطف افراد حاصل شد.
روانشناسان دانش��گاه کالیفرنیا 51 کودک 11 تا 
12 ساله حاضر در یک مدرسه دولتی کالیفرنیای 
جنوبی را مطالعه کردند. 51 تن از این کودکان به 
مدت پنج روز در موسسه Pali در شرق لس آنجلس 

اسکان داده ش��دند و 54 تن نیز در خود مدرسه ماندند. در 
موسسه Pali امکان استفاده از ابزار الکترونیکی وجود ندارد.

به این دانش آموزان 48 تصویر از صورت های غمگین، شاد، 
عصبانی یا وحشت زده نشان داده شد و از آن ها خواسته شد 

احساسات این صورت ها را شناسایی کنند. همچنین به این 
دانش آموزان فیلم هایی از هنرپیش��ه هایی نشان داده شد 
که با یکدیگر تعامل داشتند و از آن ها خواسته شد عواطف 

شخصیت ها را توصیف کنند.

درنهای��ت، مش��خص ش��د دانش آموزانی که 
پنج روز را بدون اس��تفاده از گوشی هوشمند، 
تلویزیون و دیگر صفح��ات دیجیتالی گذرانده 
بودند، به طور قابل توجهی در خوانش عواطف 
انسان ها بهتر از س��وژه هایی عمل کردند که از 

تلفن همراهشان استفاده کرده بودند.
محقق��ان همچنی��ن تع��داد اش��تباهات 
دانش آموزان را هنگام توصی��ف عواطف افراد 
موجود در تصاویر و فیلم ه��ا رهگیری کردند. 
دانش آموزانی که در موسس��ه Pali بودند، در 
پایان مطالعه به طور متوس��ط 9.41 اش��تباه 
مرتکب ش��ده بودند درحالی ک��ه در ابتدا نرخ 

اشتباهاتشان 14.02 بود.
دانش��مندان معتقدند صورتک های روی تلفن های همراه 
جایگزین ضعیفی برای ارتباطات صورت به صورت هستند و 
این که انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی به زمانی فارغ 

از ابزار الکترونیکی نیاز دارند. 

دنیای دیجیتال عواطف کودکان را کور می کند

قایق ه��ای سرخ پوس��تی مش��هور ب��ه کایاک 
از تح��ول منحصربه ف��رد برخوردار ش��ده اند.

کارشناس��ان یک طرح منحصربه ف��رد بر روی 
قایق های سرخ پوس��تی کایاک ایجاد کرده اند 
که از آن طریق فرد پ��ارو زن  می تواند به حالت 
نشسته یا ایستاده قایق سواری و یا ماهیگیری 

انجام دهد.
 ازجمل��ه قابلیت ه��ای دیگ��ر ای��ن نس��ل 
ت��ازه قایق ه��ای تک نف��ره، تع��ادل بس��یار 
آیرودینامیک��ی   پاروه��ای  و  آن   ب��االی 

است.
ای��ن قایق ها بس��یار ش��بیه دوچرخ��ه ای  در 
آب اس��ت که ب��ه نظر عم��ل کرد بهت��ری در 
 پیمای��ش نس��بت ب��ه س��ایر ان��واع  پارویی 

دارند.

یک گجت هوش��مند می تواند جان افراد را در 
شرایط بحرانی به آسانی نجات دهد.

 spot nsar این مچ بند هوش��مند ب��ه ن��ام 
می تواند به راحتی فرد را قادر به ارس��ال پیغام 

کمک اورژانسی یا همان sos کند. 
 گفتنی است، تنها با فش��ار بر روی دکمه های 
نصب ش��ده بر روی ای��ن مچ بن��د اطالعات به 
گوش��ی اندروی��د از طری��ق فن��اوری بلوتوث 
ارس��ال می ش��ود و عالوه بر مأم��وران امداد و 
نجات بس��تگان فرد نیز از روند درمان او باخبر 

می شوند. 
 قیمت ای��ن مچ بند 45 دالر اس��ت و از جنس 
الس��تیک ض��دآب و در رنگ ه��ای س��یاه، 
 س��فید و قه��وه ای آم��اده ف��روش در س��طح

 جهانی است. 

مطالعات پیشین ارتباط بین تلویزیون 
و چاقی را نشان داده بودند، اما مطالعه 
صورت گرفته توسط محققان دانشگاه 
کورنل، تأثیر نوع فیلم های تلویزیونی با 

چاقی را توصیف کرده است.
بر اس��اس مطالعه جدید، اف��راد حین 
تماش��ای فیلم ه��ای اکش��ن بیش��تر 
 می خورن��د و متوجه خ��وردن بیش از

حد خود نیستند.
این تحقیق با مش��ارکت 94 دانش��جو 
انج��ام ش��د و محقق��ان به آن ه��ا در 
هنگام تماش��ای فیلم اکشن، شکالت، 
بیس��کویت، هویج و انگور دادند.سپس 
می��زان م��واد مصرف ش��ده در ط��ول 
یک فیلم اکش��ن و نمایش��ی مبتنی بر 
مصاحبه  را مقایسه شد؛ آن ها دریافتند 
که افراد دو برابر غذا و 65 درصد کالری 

بیش��تری در طول مشاهده فیلم اکشن 
مص��رف کردن��د و این موض��وع درباره 
م��ردان بی��ش از زنان ص��دق می کرد.

محققان معتقدند که فیلم  اکشن حواس 
بینندگان را پرت کرده و آن ها را از مرزی 
 که باید خوردن را متوق��ف کنند، عبور

 می دهد.جزئیات این مطالعه در مجله 
 JAMA Internal Medicine

منتشر شد.

نسل جدید قایق های 
سرخ پوستی هوشمند

 اولین مچ بند هوشمند 
امداد و نجات دنیا

فیلم های اکشن افراد را چاق می کنند

تک��رر ادرار از علت ت��ا درمان درصورتی که تعداد 
دفعات ادرار طي روز از 5 تا 7 بار بیش��تر شود فرد 
اصطالحاً دچار تکرر ادرار شده است که این مسئله 
مي تواند نش��انه بیماري باش��د .دیابت، پرنوشي، 
تحریک شدن کلیه در اثر س��رما و از همه مهم تر 

سن وجنس از دالیل تکرر ادرار است.
علت بیماري 

پزش��کان معتقدند تکرر ادرار اغلب نشانه ابتال به 
یک بیماري است. یکي از دالیل رایج تکرر ادرار، 
عفونت دستگاه ادراري است. سوزش ادرار، ادرار 
بد بو، ت��ب و درد لگني از نش��انه هاي ابتال به این 

بیماري است.
 از دیگر دالیل رایج تکرر ادرار عبارت اند از:

مص��رف مدره��ا )داروه��اي ادرارآور( و برخ��ي 
داروهاي دیگر   ضعیف شدن ماهیچه هاي مثانه، 
مجرا و کف لگ��ن و در مردان، ب��زرگ و یا عفوني 
شدن پروستات مي تواند منجر به تکرر ادرار به ویژه 
در شب شود.سرطان مثانه و سنگ هاي مثانه و یا 

التهاب مثانه.
 زمانی که دیابت باعث مي ش��ود ک��ه قند زیادي 
خ��ون در ادرار دف��ع ش��ود، آب بافت ه��اي بدن 
جذب مي ش��ود و نیاز به ادرار را افزایش مي دهد. 

بیماري هایي که موجب ضعف کلیه مي شود.
 قلب ضعیف که نمي تواند خون را به خوبی تخلیه 
کند و موجب تجمع مایع��ات در بدن و تکرر ادرار 

مي شود.
 تكرر ادرار در زنان حامله 

این حقیقتي اس��ت که زنان حامل��ه دائماً نیاز به 
دفع ادرار دارند.درواقع بس��یاري از زنان در طول 
حامگي دچار »بي اختیاري فشاري« مي شوند. در 
این نوع بي اختیاري، هنگام سرفه، خنده، عطسه 
و بلند کردن اجسام سنگین مقداري ادرار از مثانه 
خارج مي شود. این عارضه در 3 ماهه سوم شایع تر 
است.براي جلوگیري از این عارضه بهتر است قبل 
از پر شدن بیش ازحد مثانه، به دستشویي بروید.

انجام ورزش هایي که س��بب تقویت عضالت کف 
لگن مي ش��ود نیز مي تواند به کاهش بي اختیاري 
فش��اري کمک کند.عالوه بر استفاده از دارو که با 
تجویز پزشک انجام مي ش��ود سعي کنید چاي و 

قهوه کمتر مصرف کنید .

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

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031
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خدمت به علم با سر قطع شده
دکتر ژوزف ایگناس گیوتین پزشکی فرانسوی بود که هنگام 
وقوع انقالب کبیر فرانسه در دانشگاه پاریس تدریس می کرد. 
او که بعد از انقالب به عضویت مجمع انقالبی  فرانسه درآمده 
بود، نخس��تین فردی بود ک��ه در س��ال 1789م. در مجلس 
مؤسسان فرانس��ه پیش��نهاد کرد که به جای اعدام متهمان با 
وسیله ای زجرآور، سر آن ها با ماشین مخصوصی از بدن قطع 
گردد. مجلس مؤسسان فرانسه با پیشنهاد وی موافقت کرد و 
دستگاه گیوتین را که قریب به یک قرن قبل و به مدت کوتاهی 
در ایتالیا استفاده شده بود را وارد کردند. دستگاه ژوزف گیوتین 
از سوی آنتوان لویی، جراح و دبیر مادام العمر آکادمی جراحی 
رسماً تأییدش��ده بود. پس از وقوع انقالب در فرانسه تعدادی 
کثیری توسط همین دستگاه اعدام شدند افرادی که بسیاری 
از آن ها در به ثمر رسیدن انقالب نقش بسزایی داشتند یکی از 

این افراد فیزیکدان و شیمیست معروف الوازیه بود.
الوازیه بعدازاینکه ب��ه اعدام با گیوتین محکوم ش��د تصمیم 
گرفت در آخرین لحظات زندگی هم به علم خدمت نماید . او 
به شاگردان خود گفت : احتماالً جایگاه حواس و شعور انسان 
می بایست در سر ) مغز ( انسان باشد بنابراین پس از جدا شدن 
سر از بدن احتماالً باید تا چند لحظه هنوز حواس و هشیاری 
فرد کار بکند شما پس ازاینکه سر من به وسیله گیوتین قطع 
شد فوراً آن را روی دست باال بگیرید، من شروع به پلک زدن 

می کنم ش��ما تعداد پل��ک زدن های مرا 
بشمارید تا زمان تقریبی از بین 

رفتن هشیاری و مرگ کامل 
به دست بیاید .

پس ازاینکه الوازیه اعدام شد 
س��ر او را باال گرفت��ن و او 

بیش از ده  بار 
پل��ک زد و 
این واقعه 
در تاریخ 
ثبت  ب��ه 

رسید.
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