
ایجاد بزرگ  ترین باغ یکپارچه انار کشور در اصفهان
کودتا در 
پرسپولیس؛ 
یک برکناری 
درخشان!

برای افزایش تولیدات کشاورزی استان
اساتید برتر تغذیه جهان

3 به ایران می آیند
تأثیر پارازیت ها

35 بر سقط جنین
خرید برنج وارداتی

 ممنوع شد

مهلت 4 ماهه استان ها
 درباره اکتشافات معدنی

تورهای گردشگری را از دفاتر 
خدمات مسافرتی مجاز بخرید

حمل ونقل بار و کاال در اصفهان 
ساماندهي می شود

متقاضیان تعویض کارت وظیفه 
عمومی زودتر مراجعه کنند

میدان میوه و تره بار مسئول 
گران فروشی مغازه داران نیست

یو 
رش

س : آ
عک

اصفهان از آلودگی هوا در امان نیست 3
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
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4
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4

نابینایان ایران صاحب عصا ی 
هوشمند می شوند

معاون امور توانبخشی س��ازمان بهزیستی کشور ضمن 
اعالم این خبر که از امس��ال » خرید عصای هوش��مند 
لیزری برای نابینایان آغاز ش��ده است: افزود: از این عصا 
به تعداد محدودی خریداری و توزیع ش��ده، اما در صدد 

گسترش این گونه تجهیزات هستیم.
دکتر یحیی س��خنگویی با تبیین برنامه ه��ای ویژه این 

سازمان برای نابینایان ادامه داد: روند توانبخشی

3
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امیدواریم گزارش زاینده رود به 
مقام معظم رهبری ارائه شود

استاندار اصفهان اظهار کرد 

3

4

3

رئیس پلیس راه��ور نیروی انتظام��ی با اعالم 
خبره��ای ت��ازه ای در ح��وزه ح��ل و نقل 
و ترافیک، ب��ر جایگزینی رویک��رد ایجابی 
به جای برخوردهای س��لبی در این حوزه 
تاکید کرد. سردار »اسکندر مومنی« که در 
حاشیه «پنجمین نشس��ت معاونان حمل 
و نق��ل و ترافیک و روس��ای پلی��س راهور 
کالن شهرهای کشور« در جمع خبرنگاران 

سخن می گفت، با اشاره....

دوره و زمانه عوض ش��ده؛ در گذشته یکی 
از دم دس��تی ترین گره گش��ایی ها ب��رای 
اختالف زناش��ویی، بچه دار ش��دن بود. اما 
اکن��ون زوج های ج��وان زیادی ب��ا وجود 
وضع مالی مناس��ب، تن به بچه دار ش��دن 
نمی دهند. دلیلش چیست؟به دلیل همین 
بی عالقگی هاس��ت ک��ه برخ��ی معتقدند 
برنامه های تش��ویقی برای افزایش باروری 

زنان ایران، چشم انداز روشنی ...

نماینده  مردم اصفهان در مجلس  :برای تأمین آب شرب بیش از 5 میلیون مصرف کننده اصفهان 
دچار مشکل شده ایم

اعمال مدیریت واحد آب زیر نظر وزیر نیرو مهم ترین خواست ما است

 بخشودگی جریمه های 
»گردش به راست« تا آبان

فرار زوج های پولدار از
 بچه دار شدن

 3 برابر استاندارد 
جهانی است؟

 آیا می دانید سرانه مصرف
 برق خانگی در ایران

  در مصرف برق 
صرفه جوئی کنید

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

چاپ اول

شهرداری فوالدش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 4/1655 مورخ 92/5/6 ش�ورای اسالمی شهر 
 در نظر دارد مزایده ذی�ل را برگزار نماید. ل�ذا از کلیه متقاضیان جهت ش�رکت  دعوت به عمل

 می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93/6/30 جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده  به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

قیمت پایه ماهیانه  )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره مزایدهموضوع مزایده ردیف

 -1
 بهره برداری از غرفه چاپ و تکثیر واقع در طبقه همکف ساختمان

 اداری شهرداری فوالد شهر
930/0001/550/000

حسین امیری شهردار فوالد شهر

93/19380

93/6/20

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت  اول 
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 سیاست خارجهيادداشت

دستور کار، مذاکره با سه کشور 
اروپايی

تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست »مجید تخت 
روانچی« و »س��ید عباس عراقچی« عازم وین پایتخت اتریش 
شدند تا با نمایندگان سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
عضو گروه ١+٥ مذاکره کنند.گفت وگوه��ای دوجانبه ایران با 
اعضای گروه ١+٥ برای کاستن از اختالفات و رسیدن به توافق 
نهایی جامع هسته ای است. دور بعدی مذاکرات ایران و ١+٥ در 
تاریخ ١٨ سپتامبر) ٢٧ شهریورماه جاری( در نیویورک برگزار 

خواهد شد. 

 ابهام در ائتالف بین المللی مبارزه 
با داعش

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: ائتالف موسوم به ائتالف 
بین المللی مبارزه با داعش که پس از اجالس سران ناتو در ولز 
اعالم موجودیت کرده و در حال ش��کل گیری است ،با ابهامات 
جدی مواجه بوده و در جدیت آن برای مبارزه ریشه ای و صادقانه 
با تروریسم تردید اساس��ی وجود دارد .مرضیه افخم در جمع 
خبرنگاران درباره تشکیل ائتالف بین المللی علیه داعش تصریح 
کرد: برخی کشورهای درون این ائتالف در شمار حامیان مالی 
و امنیتی تروریست ها در عراق و س��وریه بوده اند و برخی دیگر 
به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه 
در عمل به مسئولیت بین المللی خود کوتاهی کرده اند . مرضیه 
افخم همچنین درباره اظهارنظر سخنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا مبنی بر گفتگوی هیئت های دو کشور پیرامون موضوع 
داعش در حاشیه مذاکرات هسته ای اخیر در ژنو گفت :در مذاکره 
با طرف آمریکائی هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته ای مطرح 
نشده و صرفاً طرف آمریکائی مواضعش را در مورد داعش بیان 

کرده است .

 تهديد بازگشت تروريست ها 
به انگلیس 

وزیر خارجه انگلیس بازگشت اتباع انگلیس��ی حاضر در کنار 
تروریست ها در عراق و سوریه را بزرگ ترین تهدید علیه امنیت 
ملی کش��ورش عنوان کرد.»فیلی��پ هامون��د«، وزیر خارجه 
انگلیس روز چهارشنبه گذشته گفت بازگشت اتباع انگلیسی 
حاضر در کنار تروریست ها در عراق و سوریه بزرگ ترین تهدید 
علیه امنیت ملی لندن به شمار می رود.این اولین باری نیست 
که مقامات غربی نس��بت به بازگش��ت اتباع خود از گروه های 

تروریستی حاضر در عراق و سوریه ابراز نگرانی می کنند.
چندی پیش نیز سخنگوی کاخ سفید از بازگشت تروریست های 
خارجی حاضر در گروه تروریستی موسوم به دولت اسالمی عراق 
و ش��ام )داعش( به خاک آمریکا ابراز نگرانی کرد.این در حالی 
است که آمریکا و متحدان غربی اش با ارسال کمک های مالی و 
نظامی از این گروه های تروریستی به خصوص آن هایی که علیه 

دولت بشار اسد در سوریه می جنگند حمایت می کنند.
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عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه کشورمان و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 2
از کشورهای غربی خواست که خواس��ته های غیرمنطقی خود را رها کنند. مذاکرات می تواند 
سریعتر به نتیجه برسد. به این ش��رط که کشورهای طرف مذاکره حس��ن نیت نشان داده و 

خواسته های غیر منطقی خود را رها کنند.
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حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در شورای 
اداری استان اصفهان گفت: زمانی که در کشور سوریه بحران 
ایجاد ش��د برخی می گفتند این موضوع به ایران ارتباطی 
ندارد و ورود به مسئله س��وریه به صالح نیست درحالی که 
رهبر معظم انقالب یک تنه در برابر این اظهارنظرها و در کنار 
مردم سوریه ایستاد و همین امر باعث شد تا ادبیات استکبار 

و اسرائیل نسبت به سوریه تغییر کند.
وی اظهار ک��رد: رهب��ر معظم انق��الب معتق��د بودند که 
س��وریه و غزه خط مقدم ایران برابر اس��رائیل است چراکه 
صهیونیس��ت ها برای رس��یدن به تفکر پ��وچ و واهی خود 
مبنی بر حاکمی��ت از نیل تا ف��رات با اس��تفاده از حمایت 
ابرقدرت ه��ای دنیا از هیچ کاری دری��غ نمی کنند و همین 
امر باعث شد تا خواب های آشفته ای که جهان خواران برای 
 تصرف سوریه و محدود کردن ایران داده بودند هرگز تعبیر

 نشود.
 وی ادام��ه داد: مدیریت و رهبری مق��ام معظم رهبری در 
منطقه و جهان اس��الم مثال زدنی اس��ت و باید قدر وجود 
چنین نعمتی را به خوبی دانست و برای طول عمر ایشان به 

درگاه الهی دعا کرد.
رئیس دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری گفت: باید اذعان 

کرد که اصفهان درگیر مش��کل مضاعفی اس��ت که باید با 
مدیریت صحیح مرتفع ش��ود.علی اکبر ناطق نوری، رئیس 
دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در جلسه ش��ورای اداری با حضور استاندار و 
مسئوالن استان اصفهان شرکت کرد و در جریان مسائل و 

مشکالت قرار گرفت.
وی به مس��ئله خشکسالی و گزارش اس��تاندار در ارتباط با 
مسئله زاینده رود اشاره کرد و گفت: متأسفانه خشکسالی 
کل کشور را درگیر کرده اس��ت و حتی استان های شمالی 
که بارندگی مناس��بی ه��م دارند در ش��رایط مطلوبی قرار 
ندارن��د، اما بای��د اذعان کرد ک��ه اصفهان درگیر مش��کل 
مضاعفی اس��ت که باید ب��ا مدیریت صحیح مرتفع ش��ود. 
خوشبختانه س��فر معاون اول رئیس جمهوری به اصفهان 
به هم��راه وزی��ر نی��رو و گزارش هایی ک��ه از این س��فر به 
مقامات کش��وری ارائه ش��د بسیار مفید و س��ازنده است و 
 می تواند در تصمیم گیری ها برای مسئله زاینده رود کارساز 

باشد.
ناطق نوری ادامه داد: اس��حاق جهانگیری به دلیل سال ها 
مدیریتی که در استان اصفهان داشته است کاماًل با استان 
اصفهان آشنایی دارد و قطعاً بدنه دولت به دنبال حل مشکل 

زاینده رود خواهد بود، روز گذش��ته نیز اس��تاندار اصفهان 
گزارش مفصل��ی را در ارتباط با حوضه آبری��ز زاینده رود از 
ابتدا تا انتهای این رودخانه ارائه کرد که حتماً این گزارش به 

پایتخت منتقل خواهد شد.
رئیس دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری ضمن اش��اره به 
حضور مردم اصفهان در همه عرصه های انقالب خاطرنشان 
کرد: هیچ کس نمی تواند رش��ادت مردم این اس��تان را در 
هش��ت س��ال جنگ تحمیلی نادیده بگی��رد و امنیتی که 
امروز در سراس��ر ایران وج��ود دارد مره��ون خون همین 
 شهدا و ایثارگرانی اس��ت که خالصانه از خاک کشور دفاع

 کردند. 
امروز نیز مردم استان اصفهان باذکاوت و بردباری و حفاظت 
از امنیت ملی کشور بر خشکسالی و جفاهایی که در حقشان 

شده غلبه خواهند کرد.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در ادامه س��خنان 
خود به بحران های منطقه و گروه های تندروی تروریستی 
اشاره و تصریح کرد: امنیت نعمت بزرگی است که خداوند 
 به برک��ت وجود نظ��ام اس��المی نصیب این کش��ور کرده 

است. 
مرزهای ای��ران در مقابل کوچک تری��ن حرکت خرابکارانه 
با جدیت مب��ارزه خواهد کرد و در مقابل توطئه دش��منان 

قسم خورده انقالب خواهد ایستاد.
ناطق نوری همچنین به شکل گیری گروه های تروریستی 
در کشورهای همسایه ایران اشاره کرد و گفت: قدرت های 
استکباری طالبان را ش��کل دادند تا موازی با انقالب ایران 
قدم بردارد و جوانان مس��لمان جهان را به سوی خود جلب 
کند اما از درون آن، طالبان القاعده و بن الدن شکل گرفت 
و تا به امروز که النصره و داعش گریبان خود غرب را گرفته 
و از گس��ترش تروریس��م افراطی آن ها را به واهمه انداخته 
است و به این نتیجه رس��یده اند که برای مقابله با این گرو 
ه های تروریس��تی راهی به جز همکاری با ایران ندارند زیرا 
 غرب و آمریکا به درس��تی می داند که ای��ران قدرت منطقه

 است.
وی ضمن بیان این نکته که باید همه ما پاسدار امنیت کشور 
باش��یم گفت: حفظ امنیت تنها مب��ارزه در جبهه و جنگ 
نیست و ما در شرایط فعلی و با توجه به آرامشی که در کشور 
حاکم است باید به دولت کمک کنیم و برای حل مشکالت 
متعددی که در کشور وجود دارد با صبر و حوصله و امید به 
آینده تالش کنیم و از ایجاد الته��اب و هیجانات کاذب در 

کشور خودداری کنیم.

حجت االسالم ناطق نوری در اصفهان:

ايران در جنگ اخیر مردانه از غزه حمايت کرد
مرزهای ایران در مقابل حرکت خرابکارانه مبارزه می کند

کشورهای غربی باید خواسته های غیرمنطقی خود را رها کنند

 گوشه هايی از سفر روحانی
 به تاجیکستان

آکادمی علوم تاجیکستان چهارشنبه شب گذشته لباس 
زرین ویژه اعضای رسمی این آکادمی را به دکتر سید 
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران اهدا کرد و 
آن را بر تن وی پوشاند. این اقدام پس ازآن صورت گرفت 
که هیئت عالی آکادمی علوم تاجیکستان دکتر روحانی 
را به عن��وان عضو خارجی این آکادم��ی معرفی کرد.بر 
اساس این گزارش، اس��اتید آکادمی علوم تاجیکستان 
پس از اعالم نام دکتر روحان��ی به عنوان عضو خارجی 
این آکادمی ، یک صدا به تشویق رئیس جمهوری ایران 
پرداختند.روی بنر معرفی دکتر روحانی به عنوان عضو 
آکادمی علوم تاجیکس��تان، این بیت از رودکی شاعر 
بلندآوازه فارسی که اهل تاجیکستان بود، نوشته شده 
بود:'هیچ شادی نیس��ت اندر این جهان - برتر از دیدار 

روی دوستان'
امض�ا۹ س�ند هم�کاری می�ان اي�ران و 

تاجیکستان
۹ س��ند همکاری میان جمه��وری اس��المی ایران و 
جمهوری تاجیکس��تان با حضور روس��ای جمهور دو 

کشور در محل کاخ ملت در شهر دوشنبه امضا شد.
موافقت نامه امنیتی و انتظام��ی، تفاهم نامه همکاری 
در مبارزه با م��واد مخدر، همکاری کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی)ره( و کمیت��ه کار وزنان سرپرس��ت خانوار 
تاجیکس��تان و هم��کاری کمیته امداد ام��ام خمینی 
)ره( با وزارت کار تاجیکس��تان ازجمله اس��نادی بود 
که به امضای طرفین رسید.همچنین پس از برگزاری 
مذاکرات روسای جمهور ایران و تاجیکستان به همراه 

هیئت همراه، بیانیه مشترک دو کشور صادر شد.
دي�دار روحانی ب�ا دبی�ر کل س�ازمان همکاری 

شانگهای
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی ئی��س 
جمهوری اسالمی ایران با »مزن سف« دبیر کل سازمان 

همکاری شانگهای دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار با رئیس جمهور ازبکستان، وزیر امور خارجه هند، 
ایرانیان مقیم تاجیکس��تان از دیگر برنامه های حجت 
اسالم والمسلمین حسن روحانی در تاجیکستان  بود. 

رئیس جمهوری سال گذشته نیز در اولین سفر خارجی 
به شهر بیش��کک پایتخت قرقیزستان س��فر کرد و در 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای حضور یافت.

س��ازمان هم��کاری ش��انگهای ب��رای همکاری های 
چندجانب��ه امنیت��ی، اقتص��ادی و فرهنگ��ی می��ان 
دولت های عضو تشکیل ش��ده اس��ت. این سازمان در 
سال ٢00١ توس��ط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، 

قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد.

استاندار: سفره مسکن مهر تا سال آينده 
دراستان  جمع می شود

استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: س��فره مسکن مهر به عنوان 
یکی از طرح های نیمه تمام دولت قبل تا سال آینده در استان جمع 

و مشکالت آن رفع می شود.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی در آیی��ن افتت��اح مس��کن مه��ر 
کارکن��ان اس��تانداری در جمع خبرن��گاران افزود: دول��ت تدبیر 
و امی��د س��اماندهی و اتم��ام پروژه های مس��کن مه��ر به عنوان 
 یک��ی از برنامه های نیمه تم��ام دولت قب��ل در اولویت ق��رارداده

 است.
وی اظهار کرد: برای اجرای ای��ن طرح ملی اعتبارات زیادی هزینه 
ش��د و بایس��ت به این مهم توجه ویژه ش��ود و دولت تدبیر و امید 
خود را موظف می داند که تعهدات دولت قبل را با رفع مشکالت و 

کاستی های آن به تمام برساند.
سلیمانی دشتکی افزود: بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده در 
استان نیازها و مشکالت در واحدهای در دست اجرا شناسایی شده 
و به شکل مطلوب، این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

وی مهم تری��ن مش��کل طرح مس��کن مه��ر در اس��تان را تأمین 
زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: احداث واحدهای مازاد برنیاز، نرخ 
متفاوت بین مس��کن ها بین مجریان متعدد و طوالنی شدن زمان 

اجرا از مشکالت این طرح است.
اس��تاندار چهارمحال وبختیاری افزود: در سفر اخیر وزیر و معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی به اس��تان مش��کالت تأمین زیرساخت ها 
مطرح شد که وزیر قول کمک برای تأمین زیرساخت ازجمله آب، 
برق و گاز را داد.س��لیمانی دشتکی مش��کالت زیرساختی معضل 
مسکن مهر در سراسر کش��ور دانس��ت و افزود: وزارت نیرو و راه و 
 شهرسازی اعتبارات مناسب برای تأمین این زیرساخت ها  رادر نظر

 گرفته است.
٢0 واحد مسکن مهر کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری با 
حضور اس��تاندار و معاون امور عمرانی استاندار در منطقه منظریه 

به بهره برداری رسید.

شهریورماه زمان برداشت میوه های باغی استان چهارمحال و 
بختیاری ازجمله هلو، گردو، بادام، انگور و.... است، باغداران 
محصوالت باغی خود را به کنار جاده ها آورده و می فروشند و 

بازار داغی را در مناطق مختلف استان رقم زده اند.
چهارمحال و بختیاری دارای تنوع آب و هوایی است و همین 
امر موجب شده است که در مناطق مختلف آن محصوالت 
کشاورزی و باغی مختلفی پرورش داده شود.این استان دارای 
آب وهوای بسیار گرم و هم دارای آب وهوای بسیار خنک در 
مناطق مختلف خود است که زمینه رشد درختان میوه که نیاز 
به آب وهوای گرم مانند انار و هم درختان مقاوم به آب وهوای 
سرد مانند بادام و گردو را دارد را فراهم کرده است.مهم ترین 
میوه تولیدی این استان بادام است البته گردو و هلو و انگور 
نیز میوه های تولیدی دیگر این استان هستند که بازارپسندی 
باالیی بین مردم دارند.شهرستان سامان مهم ترین قطب تولید 
میوه باغی اس��تان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود و 
هم اکنون برداشت محصوالت باغی در این شهرستان آغازشده 
است و حال و هوایی خاص به این منطقه داده است.جاده های 
این منطقه مملو از خودروهایی کوچک و بزرگ هستند که 
هلوی چیده شده در سبدهای میوه را به مناطق مختلف کشور 

ازجمله تهران، اصفهان و خوزستان می برند.

تولید باالی هلو در شهرستان سامان موجب شده است که 
جاده هایی که در این شهرستان از کنار باغات می گذرد بوی 
هلو گرفته و زیبایی خاصی پیدا کنن��د.در کنار باغات میوه 
سبدهای خالی میوه مانند کوهی انباشته شده و یکی پس از 
دیگری توسط باغداران و کارگران در حال پر شدن هستند. 
بس��یاری از باغداران محصوالت باغی خود را در کنار جاده 
چیده اند واقدام به فروش آن ها می کنند، بسیاری از مسافران 
منطقه نیز که اقدام به خرید هلو می کنند با اجازه باغدار به 
داخل باغ می روند و لذت چیدن میوه از درخت و خرید آن را 
تجربه می کنند.در بسیاری از مناطق دیگر استان نیز ازجمله 
فرخ شهر بازار داغ فروش انگور وجود دارد، بسیاری از باغداران 
فرخ شهری سبدهای انگور خود را در محل پلیس راه شهرکرد 
- اصفهان آورده اند و اقدام به فروش آن ها به مس��افرانی که 
قصد خروج از اس��تان رادارند کرده اند.انگور قرمز و سبز این 
منطقه بازارپس��ندی باالیی دارد و همین امر موجب ش��ده 
است بسیاری از مسافران چندین صندوق انگور بخرند و به 
شهر محل سکونت خود ببرند.در مناطق مختلف دیگر استان 
نیز که بیشتر محصوالت زراعی تولید می شود بازار داغ فروش 
محصوالت زراعی ازجمله خیار، لوبیا سبز، گوجه، بادمجان، 

سیب زمینی و... وجود دارد.

چهارمحال و بختیاری زمینه توسعه بسیاری از 
باغات را دارد

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه استان چهارمحال و بختیاری با داشتن شرایط خاص 
ارتفاعی و توپوگرافی محلی برای توسعه بسیاری از باغات میوه 
است، بیان کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری در 

تولید بسیاری از محصوالت باغی دارای رتبه است.
رستم غیبی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری در تولید 
بادام دارای رتبه اول کشور اس��ت و در تولید گردو و هلو نیز 
دارای رتبه برتر است.وی با اش��اره به اینکه هم اکنون هلوی 
چهارمحال و بختیاری رسیده و در حال فروش در بازارهای 
مختلف است، ادامه دارد: محصوالت باغی این استان کیفیت 
باالیی دارند و کیفیت باالی محصوالت موجب شده است که 
بازارپسندی باالیی داشته باشند. وی عنوان کرد: مهم ترین 
محل تولید هلو در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان 
سامان است که س��طح باغات این میوه در حدود چهار هزار 
هکتار است.وی برداشت ساالنه هلوی در این استان در حدود 
40 هزار تن برداشت می شود و به استان های مختلف کشور 

ازجمله اصفهان، تهران، خوزستان، یزد و... صادر می شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه 
با اشاره به اینکه نیاز است س��رمایه گذار برای توسعه صنایع 
تبدیلی محصوالت باغی در این استان سرمایه گذاری کند، 
گفت: هم اکنون بسیاری از محصوالت باغی به علل کم بودن 

صنایع تبدیلی به ضایعات تبدیل می شوند.
وی بیان کرد: باید برای توسعه بخش صنایع تبدیلی در این 
استان سرمایه گذاری شود و زمینه برای رشد بخش کشاورزی 

و توسعه اشتغال فراهم شود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
در گفتگو با مهر با اش��اره به اینکه هم اکنون فصل برداشت 
محصوالت باغی استان چهارمحال و بختیاری است، عنوان 
کرد: برداش��ت بادام آغازشده است و برداش��ت گردو نیز در 
حال آغاز است.س��ید طاهر نوربخش گفت: برداش��ت انگور 
در بس��یاری از باغات میوه در این اس��تان آغازشده است و 
 بس��یاری از کش��اورزان اقدام به ف��روش در بازارهای میوه

 کرده اند.
وی گف��ت: وج��ود ش��رایط آب و هوای��ی مناس��ب و آب 
باکیفیت و خاک حاصلخیز موجب ش��ده اس��ت میوه های 
 باغ��ی تولی��دی این اس��تان از کیفی��ت باالیی برخ��وردار

 باشند.

برداشت میوه های باغی در شهريور ماه 

بازارپسندی  محصوالت کشاورزی  چهارمحال و بختیاری

1250 نفر در از بیمه بیکاری 
استفاده می کنند

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی چه��ار محال و 
بختیاری گفت: یک ه��زارو ٢٥0 نفر در چه��ار محال و 
بختیاری از بیمه بیکاری استفاده می کنند.داوود شیوندی 
اظهار داشت: بیمه بیکاری به کسانی تعلق خواهد گرفت 
که برخالف میل باطنی از کار خود بیکار شده باشند.وی 
تصریح کرد: بخ��ش دولتی به افرادی ک��ه برخالف میل 
خود از کار بیکار شده اند تا مدت ٥0 ماه بر اساس سنوات 
بیمه حمایت خواهد کرد.شیوندی ادامه داد: افرادی که از 
بیمه بیکاری استفاده می کنند تا زمانی که از بیکاری رنج 

می برند می توانند از این مزیت استفاده کنند.

برگزاری بیش از 100 عنوان 
برنامه با محوريت دفاع مقدس

معاون فرماندار بروجن گفت: بیش از ١00 برنامه فرهنگی 
همزمان با هفته دفاع مقدس در شهرستان بروجن اجرا 
می ش��ود.علی محمد مرادی جلس��ه س��تاد بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس با اش��اره به ٨ س��ال دف��اع مقدس و 
حماسه آفرینی رزمندگان در جنگ تحمیلی و تأکید بر 
بزرگداشت یاد و خاطره ش��هدا و رشادت های ایثارگران 
و رزمن��دگان اظهار کرد: برنامه های مختلفی در س��طح 
شهرستان و بخش های تابعه در هفته دفاع مقدس برگزار 
می شود.وی افزود: به صدا درآمدن زنگ مقاومت در سطح 
مدارس شهرس��تان، اجرای رژه موتوری نیروهای مسلح 
وامدادی، اکران فیلم ویژه دفاع مقدس، صبحگاه مشترک 
نیروهای نظام��ی و انتظامی، برگزاری عصر ش��عر دفاع 
مقدس از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده شهرستان 

بروجن در هفته دفاع مقدس است.

افزايش ۶ درصدی آمار زايمان 
طبیعی در استان

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ترویج فرهنگ 
زایمان طبیعی را از بسته های هفتگانه برنامه تحول نظام 
سالمت دانست و از افزایش ۶ درصدی آمار زایمان طبیعی 
در استان خبر داد.مرتضی هاشم زاده ١۹ شهریورماه در 
همایش آموزشی مزایای زایمان طبیعی و عوارض سزارین 
در س��الن غدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرکرد، گفت: 
تحقیقات نشان می دهد زایمان طبیعی به لحاظ علمی و 
آموزشی به عنوان بهترین و مناسب ترین روش در جهان 

مطرح است.
وی افزود: کش��ور ای��ران نه تنها به دلیل برخ��ورداری از 
فرهنگ ایرانی اسالمی بلکه به دلیل اثبات مزایای انجام 
زایمان طبیعی در نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای 
توس��عه یافته، به دنبال ترویج فرهنگ زایمان طبیعی و 

تالش برای کاهش آمار سزارین های غیرضروری است.
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یادداشت

سیزدهمین کنگره تغذیه 
ایران و نخس��تین کنگره 
بین المللی تغذی��ه با پیام 
»عل��وم تغذی��ه، چش��م 
اندازهای نوین، نقش های 
ت��ازه« در آذرم��اه س��ال 

جاری برگزار می شود.
ب��ه  تغذی��ه  کنگ��ره 

عن��وان مهم ترین همایش دوس��االنه جامع��ه تغذیه، 
ب��ه هم��ت انس��تیتو تحقیق��ات تغذی��ه و صنای��ع 
غذایی کش��ور، دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی ش��هید بهش��تی و انجم��ن تغذیه 
 ای��ران، در ته��ران در محل پژوهش��گاه نی��رو برگزار 
می شود.در این همایش قرار اس��ت حدود 3 هزار نفر 
از متخصصان حوزه ه��ای مختلف تغذیه، س��امت و 
پزشکی حضور به هم رس��انند و انتظار می رود حضور 

20 نف��ر از  بی��ش از 
برجس��ته ترین اس��اتید 
بین الملل��ی حوزه های 
مختلف رش��ته تغذیه از 
دانشگاه های برتر جهان 
در این همایش به عنوان 
عضو کمیت��ه راهبری، 
س��خنران میهمان و یا 
رئیس س��مپوزیوم ها به اس��تقبال کم نظیر و کیفیت 
بسیار باال در این رویداد علمی کمک قابل توجهی کنند.

ظرفیت س��ازی در حوزه های غ��ذا و تغذی��ه، امنیت 
غ��ذا و تغذی��ه، تغذی��ه بالین��ی و رژی��م درمان��ی، 
پیش��رفت های ح��وزه عل��وم و سیاس��ت گذاری 
غ��ذا و تغذی��ه، عل��وم و صنای��ع غذای��ی، ژنومیکس 
 تغذی��ه ای از جمل��ه محوره��ای ای��ن کنگ��ره 

هستند.
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63 1مرکز توانبخشی در اصفهان به معلوالن خدمات ارائه می دهد
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان از ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن در 163 مرکز 

توانبخشی شبانه روزی و روزانه در استان خبر داد.
 'سعید صادقی' افزود: از این تعداد 92 مرکز روزانه و 69 مرکز توانبخشی شبانه روزی 

است.

3

دوره و زمانه عوض ش��ده؛ در گذش��ته یکی از دم دس��تی ترین 
گره گشایی ها برای اختاف زناشویی، بچه دار شدن بود. اما اکنون 
زوج های جوان زیادی با وجود وضع مالی مناسب، تن به بچه دار 

شدن نمی دهند. دلیلش چیست؟
به دلیل همین بی عاقگی هاست که برخی معتقدند برنامه های 
تشویقی برای افزایش باروری زنان ایران، چشم انداز روشنی ندارد. 
بسیاری دلیل را اقتصادی می دانند. اما آن هایی که دستشان به 

دهانشان می رسد چرا تن به بچه دار شدن نمی دهند؟ 
 کار می کنم، زن�م درس می خوان�د، وق�ت نداریم، بچه 

می خواهیم چیکار؟!  
حدود س��اعت 5 دقیقه ب��ه 7 صب��ح، ص��دای در آپارتمان 54 
متری ش��ان در گوش کوچه ش��ان می پیچد؛ صدایی که معنای 
از خانه بیرون زدن به قصد فعالیت روزان��ه می دهد. این صدای 
تکراری تمام روزهای هفته به جز جمعه هاست تا رامین عظیمی 

کارمند بانک به موقع سر کار خود حاضر شده باشد.
او 38 سال سن دارد و حدود 9 سال اس��ت که ازدواج کرده اما تا 
کنون به طور جدی به بچه دار ش��دن فکر نکرده است: »جدی 
بهش فکر نکردم.« ای��ن را می گوید و وقتی با »چ��را؟!« مواجه 
می شود با جدیت بیشتری قصد پاسخگویی دارد: »برای بچه دار 
شدن باید موقعیت کاری و شرایط اقتصادی بهتر از شرایط کنونی 
باش��د تا بتوان از عهده تأمین مخارج و هزین��ه های فرزند برای 

راحتی و رفاه کامل بر آمد.«
همسرش دانشجوست: »باید فارغ التحصیل شود و مدرکش را 
بگیرد تا بتواند بچه را تربیت کند.« استداللش به همین اظهارنظر 
کوتاه ختم نمی شود؛ سینه اش را صاف می کند و ادامه می دهد: 
»با پایان دوران دانش��جویی قاعدتا اتفاق های بهتری می افتد. 
اینکه دیگر همسرم دغدغه درس و امتحان را هم از خودش دور 

کرده است. والدین باید وقت بیشتری صرف تربیت بچه ها کنند 
تا هم تربیت درستی داشته باشد و هم در جامعه به مشکل نخورد. 
در حال حاضر من و همسرم فرصت کافی برای این کار نداریم.« 
نظر رامین عظیمی، کارمند بانک را محمدجواد محمودی، رئیس 
سابق موسس��ه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصي جمعیت 
کشور هم می پذیرد، اما اعتقاد دارد باید شرایطی رقم زد که کمک 
بانوان به تولید ملی در مغایرت با بچه دار نشدن نباشد: »با توجه 
به اینکه وجود خانم ها هم در اجتماع برای افزایش رش��د تولید 
ملی و توسعه اجتماعی کش��ور ضروری است، بیشتر آنها تمایل 
دارند که شاغل باشند. با توجه به این موضوع برای این افراد عاوه 
بر موقعیت شغلی باید شرایطی مهیا باشد که فرزندآوری هم در 
برنامه هایشان قرار گیرد. در اینجا دولت باید امکانات و شرایط 
را برای این افراد فراهم کند.« گفته های محمودی در واقع همان 
دغدغه ای است که رامین به عنوان یک همس��ری که در بانک 

مشغول به کار است نیز آن را از دید خود مطرح کرد.
پولداریم، اما هنوز برای بچه دار شدن وقت هست!

خودش را درس��ا امیری معرفی می کند که 5 سال از ازدواجش 
گذشته و بدون معطلی می گوید که خانه دار است: »شغلم؟ خانه 
دارم.« گوش��ه ای در مرکز خرید شناخته شده ای مشغول خرید 
با یکی از دوستانش است. از اینکه دوس��تش به جای همراهی 
 برای خرید، مدام س��رش به موبایل گرم است ش��کایت دارد اما 
خوش انرژی آماده می شود تا به س��ؤاالتی درباره دالیل نبودن 
فرزند در زندگی ش��ان توضیح دهد. ظاهرش نشان می دهد که 
باید وضع مالی خوبی داشته باشد. این را از سوییچ یک شاسی بلند 
وارداتی که در دستانش می چرخاند به راحتی می شد حدس زد: 
»وضع مالی ما خوب است. به هر حال همسرم شغل آزاد دارد و 
در همین مدت زندگی خوبی برای من دس��ت و پا کرده است. 

البته قبل��ش هم وضع ه��ر دوی مان خوب بود ام��ا خب اوضاع 
اقتصادی و موقعیت مالی مان در حال حاضر مجزا از خانواده ها 

خوب اس��ت.« با این اوصاف 
البد وضع مالی ش��ان کفاف 
 بچ��ه دار ش��دن را می دهد:

 » قطع��اً اوض��اع اقتصادی 
مان پاسخگوی نیاز بچه دار 
شدن مان هست.« اما سؤال 
پیش می آید پس چرا با این 
وصف بچه دار نشده اند: »من 
و همسرم اعتقاد داریم برای 
شناختن همدیگر باید زمان 
بیشتری صرف کرد. چرا که 
قبل از بچه دار شدن باید مادر 
و پدر با هم آنقدر آش��نا شده 
باشند و نیازهای همدیگر را 
برطرف کرده باشند تا بتوانند 
برای فرزن��دان ش��ان وقت 
بگذران��د. عاوه ب��ر این باید 

برنامه ریزی دقیق و مش��خصی برای زندگی شان داشته باشند 
که هنوز این موقعیت فراهم نشده اس��ت. دلیل اصلی که هنوز 
تصمیمی برای بچه دار ش��دن نداریم ت��رس از آینده فرزندمان 
اس��ت و باید این مهم برنامه ریزی دقیقی داش��ته باش��د.«این 
جمات را این چنین می شود معنی کرد؛ سرمایه بچه دار شدن 
هست اما این زوج حاضر نیستند تا س��رمایه ای به اسم فرزند را 
به زندگی مشترکشان اضافه کنند. رئیس کمیسیون مطالعات 
و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگی دراین باره می گوید: »از جمله فواید فرزندآوری، تولید 
یک سرمایه روانی است. یکی از نیازهای اصلی انسان که در همه 
مکاتب روانشناسی مورد تأکید قرارگرفته، »احساس مولد بودن« 
است. احساس مولد بودن به انسان آرامش می دهد. البته یکی 
از راه های مولد بودن فرزندآوری است. آنچه که در طول زندگی 
همراه انس��ان اس��ت و به او آرامش می دهد، تولید فرزند است. 
انسان در این وضعیت احساس بی پناهی نمی کند.از منظر دیگر 
 با وجود فرزندان بیش��تر در خانواده، آرامش روانی افراد بیشتر

 می ش��ود و این آرامش روانی در اس��تحکام خانواده تأثیرگذار 
است.«

»نه« درسا و همسرش به فرزند آوری و ایجاد یک سرمایه روانی 
زیر ذره بین »عالیه شکر بیگی«، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
قرار می گیرد. او در واکنش به آن توضیحاتی مطرح می کند که 
قابل توجه است: »ترس از آینده فرزند تا حدی طبیعی است. اگر 
قرار باشد ما مدام زندگی فرزندان مان را کنترل کنیم، کار بسیار 
 مش��کل خواهد بود. چون ما نمی توانیم این کار را بکنیم سعی 
می کنیم از طرق دیگری وارد عمل ش��ویم، مث��ًا بیش از حد 
مراقب آن ها باش��یم. برای اوقات فراغت آنها خارج از حد برنامه 
ریزی کنیم، زیاد با آنها بحث کنیم و یا سخت گیری بیش از اندازه 
داشته باش��یم که اینها با توانایی کودکان در یادگیری و تاش  
برای کنترل رفتارها و بحث هایشان و قبول مسئولیت زندگیشان 

منافات دارد.« 
او ادامه می دهد: »خیلی از والدین اطاعات کافی درباره تکامل 
طبیعی کودک ندارند و به دنبال آن هم نیستند که بدانند مثًا 

یک کودک 2 ساله چگونه باید باشد و چه کاری انجام دهد. زمانی 
که آنها صاحب فرزند می ش��وند رفتار طبیعی کودک برایشان 
مشکل اس��ت و به همین دلیل ممکن اس��ت علی رغم این که 
فرزندشان کارهایی را که کامًا متناسب با سنش است و طبیعی 
قلمداد می شود انجام می دهد بسیار عصبی یا نگران شوند. این 
نبود آگاهی باعث می ش��ود که والدین به علت انتظارات خاف 

واقعی که دارند در فرزندشان ایجاد استرس کنند.« 
این جامعه شناس و استاد دانشگاه در نهایت توصیه ای که برای 
درسا دارد را به این شکل می گوید: »شما می توانید با استفاده از 
کتب و مقاالت مطالب زیادی در مورد تکامل کودک بیاموزید و 

مهم تر این که با کودکان بیشتری سر و کله بزنید.«
شکر بیگی می گوید: »وقتی بچه داری سخت باشد لذتی از آن 
حاصل نمی شود و وقتی لذتی نباشد ما نمی توانیم وظیفه پدر و 
مادری را به نحو احسن اجرا کنیم. سرحال باشید. بزرگ کردن 
فرزندان مشکاتی دارد اما همیشه سرسخت نباشید. با بچه ها 
بازی کنید. اگر در بازی بچه ها ش��ریک شوید بچه ها خوشحال 
خواهند شد و رفتارهای جالبی از خودشان نشان خواهند داد. این 

کار باعث لذت بردن هر دوی شما خواهد شد.«
به گفته شکربیگی، در بررسی پاسخ های فوق به نظر چند عامل 
قابل بررسی است، طبیعتاً تغییر نگرش ساختار، زمان زیادی را 
باید طی کرد تا بتوان ذهنیت والدین را نس��بت به فرزند آوری 
تغییر داد. نبود احس��اس امنیت برای آینده فرزندان احتمالی، 
نداشتن مهارت های الزم برای بچه داری، فراهم آوردن زمینه و 
مقدمه ای که فرزندان بتوانند به محض دنیا آمدن در رفاه روانی 
و مادی باشند واین به نوعی آینده نگری والدین را نشان می دهد، 
اهمیت و توجه زوجین نسبت به یک رابطه عاطفی ناب در بین 
خود و نگرش های مدرن پایه گذار باعث کاهش فرزند آوری در 

جامعه ی ایران شده است.
باید چه کرد؟

اگر قصد بر این باشد تا روایت های زوج های جوان از عدم تمایل به 
بچه دار نشدن را گردآوری کنیم می توان کتابی قطور در رابطه با 
آن تهیه کرد، فرهنگ تغییر کرده است و همه چیز مادی نیست. 
هر چند منتقدان طرح های افزایش جمعیت می گویند باید اوضاع 
اقتصادی و اشتغال زوج ها به سامان شود که البته درست است. اما 
دختران و پسران و زن و شوهرهای جوانی زیادی پیدا می شوند 
که دستشان به دهانشان می رسد،  ولی تن به ازدواج و مهم تر از 

آن، بچه داری نمی دهند.  
به عقیده محمودی، دلیل اصلی در کاهش زادوولد، ازدواج جوانان 
نیس��ت بلکه معضل عدم تمایل آنان برای بچه دار ش��دن است: 
»مشکل در این است که زوجینی که ازدواج می کنند تمایلی به 
فرزندآوری ندارند. از نظر تعداد ازدواج بعد از تاجیکستان باالترین 
عمومیت ازدواج مربوط به کشور ما است. امروزه با توجه به تعییر 
س��اخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در جامعه مان پدید 
آمده خیلی از جوانان یا ازدواج شان را به تاخیر می اندازند یا اگر 

ازدواج می کنند، فرزندآوری را به تعویق می اندازند.«
به گفته او این ذهنیت زوج های ج��وان در روبرویی بازندگی، به 
نوعی روی نظریه پردازی »آرس��ن دومانت«، جمعیت ش��ناس 
فرانسوی سدة نوزدهم دست می گذارد: »دومانت بر این گمان 
بود که اصلی نو در مورد جمعیت یافته است که آن را »مویینهگی 
اجتماعی« نامید. منظور از »مویینهگی اجتماعی« تمایل فرد به 
ارتقای اجتماعی، افزایش فردیت و کس��ب سرمایه فردی است. 

نظر جامعه شناسان درباره علل بی میلی به فرزند آوری 

فرار زوج های پولدار از بچه دار شدن

یادداشت

 همایش سراسری فرماندهان
 دفاع مقدس برگزار می شود

مدیرکل س��ازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور از 
برگزاری همایش سراس��ری »فرماندهان دف��اع مقدس« در 

پنجم مهرماه سال جاری خبر داد.
سردار »حسین دقیقی« در حاش��یه آیین غبارروبی حضرت 
سلطانعلی بن امام محمدباقر )ع( در مش��هد اردهال کاشان 
اظهار داشت: پنج هزار نفر از فرماندهان ارتش، سپاه و بسیج 
در رده فرمانده گردان به باال که در دوران دفاع مقدس حضور 

داشتند در این همایش تجلیل خواهند شد.
وی برگزاری این همایش را اقدامی در جهت پاسداشت غیور 
مردان و حماسه سازان دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: کسانی 
که دفاع مقدس را رهبری می کردند، سربازان شایسته ای برای 
امام بودند و امروز نیز در مسیر تحقق دس��تاوردهای نظام و 

فرمایشات رهبری تاش می کنند.

تأثیر پارازیت ها بر سقط جنین
یک ج��راح و متخص��ص زن��ان گف��ت: تأثی��ر پارازیت ها بر 
سقط جنین موضوعی اس��ت که اثبات آن نیازمند تحقیقات 

فراوان است و هنوز ثابت نشده است.
دکتر الهام نقشینه در خصوص تأثیر پارازیت ها بر جنین اظهار 
کرد: هنوز تحقیقاتی در خصوص اینکه آیا پارازیت ها منجر به 
سقط جنین می شوند یا خیر، صورت نگرفته است و تحقیقات 

علمی اثبات شده ای در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: تأثیر پارازیت ها بر س��قط جنین موضوعی اس��ت 
که اثبات آن نیازمند تحقیقات فراوان اس��ت و در حال حاضر 

هیچ گونه تحقیق ثابت شده ای در این زمینه موجود نیست.
این عض��و هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان در 
خصوص نقش پارازیت ه��ا در تغییر جنس��یت جنین گفت: 
تاکنون مطل��ب علم��ی اثبات ش��ده ای در خص��وص اینکه 
پارازیت ها منجر به تغییر جنس��یت می ش��ود، منتشر نشده 

است.

احیای زنگ انشا در مدارس 
     پس از تألیف کتاب آموزش مهارت های نوشتاري )نگارش 
و انش��ا(، از مهرماه س��ال تحصیلي 94-93، کتاب انشا براي 

دانش آموزان هفتم و هشتم تدریس می شود.
حسن روحاني، رئیس جمهور در آیین نواخته شدن زنگ آغاز 
سال تحصیلي در مهرماه سال 92، خواستار احیاي زنگ انشا، 

گفت و گو و کتاب خوانی در مدارس شد. 
طرح تألیف کتاب انشا در دستور کار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفت که درنهایت کتاب آموزش مهارت های نوشتاري 

)نگارش و انشا( تألیف و به چاپ رسید. 
گفتني اس��ت، کتاب انش��ا با بیش از 100 صفحه از مهرماه 
سال تحصیلي 94-93 روي میز دانش آموزان هفتم و هشتم 
قرارگرفته و در 24 جلسه آموزشي دو ساعته در سال تدریس 

می شود. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، کاس ه��ای ضم��ن خدم��ت 
 معلم��ان ب��راي تدری��س ای��ن کت��اب در ح��ال برگ��زاري

 است.

 تصادف در مسیر »بی آرتی «منجر به 
فوت شهروند اصفهانی شد

پنج شنبه گذشته تصادفی در مسیر بی آر تی  اصفهان رخ داد 
که این تصادف منجر به فوت یک زن 47 ساله شد.

یکی از اتوبوس های تندرو شهری در مسیر فاز نخست خط یک 
بی  آر تی  با یکی از شهروندان تصادف کرد.

این مسافر که یک زن 47 ساله بود در مسیری که ویژه عبور 
اتوبوس های تندرو ش��هری اس��ت در حال حرکت بوده که با 
اتوبوس بی آر تی  تصادف می کند.یکی از شهروندان اصفهانی 
که پزش��ک بود نیز در مح��ل حادثه حضور داش��ت و تاش 
بسیاری انجام داد تا فرد مورد نظر را نجات بدهد، اما این زن 

47 ساله به دلیل خونریزی شدید جان خود را از دست داد.

17 هزار پرستار جذب می شوند
معاون درمان وزارت بهداشت در جریان بازدید از روند اجراي 
طرح تحول نظام سامت، از به کارگیری 17 هزار پرستار خبر 
داد.دکتر محمد حاجی آقاجاني افزود: در حال حاضر کمبود 
ش��دید پرس��تار در مراکز درماني و بیمارس��تان های کشور 
وجود دارد که امید است با جذب و به کارگیری این پرستاران 
کمبودها تا حدودي مرتفع ش��ود.وي با اشاره به اجراي طرح 
تحول نظام س��امت از پانزدهم اردیبهش��ت ماه امس��ال در 
تمامي بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، گفت: این طرح 
دربردارنده 7 دستورالعمل اس��ت و در سال جاري بیش ترین 
تمرکز حوزه درمان ب��ر تکمیل اجرا و اس��تقرار مطلوب این 

برنامه قرار گرفته است.

 بخشودگی جریمه های 
»گردش به راست« تا ابتدای آبان

رئیس پلیس راهور نیروی انتظام��ی با اعام خبرهای تازه ای 
در حوزه حل و نقل و ترافیک، بر جایگزینی رویکرد ایجابی به 

جای برخوردهای سلبی در این حوزه تاکید کرد.
 سردار »اس��کندر مومنی« که در حاشیه » پنجمین نشست 
معاون��ان حم��ل و نق��ل و ترافیک و روس��ای پلی��س راهور 
کان شهرهای کش��ور« در جمع خبرنگاران سخن می گفت، 
با اشاره به لزوم حفظ کرامت انسانی افراد اظهار کرد: موضوع 
حقوق شهروندی از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه 
پلیس کشور بوده و بر این مبنا در دستور جدی کار پلیس نیز 
قرار گرفته است.وی در همین راستا افزود: پلیس تاش کرده 
تا در مسئله انتقال خودروهایی که در مکان های توقف ممنوع 

پارک می کنند، تجدیدنظر کند.
مومنی با بیان اینکه » حمل خودروها توسط جرثقیل باید به 
حداقل میزان ممکن برسد« افزود: در موارد نادر نیز باید این 
اقدام به صورت زمان بر انجام ش��ود، درحالی که اکنون شاهد 
وجود تابلوهای توقف ممن��وع در برخی فرعی ها و کوچه های 
شهر هستیم که مدیریت شهری باید در مورد تعداد این تابلوها 

تجدیدنظر کلی انجام دهد.

اخبار کوتاه
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

اصفهان از آلودگی هوا در امان نیست

صدور هشت میلیون کارت هوشمند سربازی

متقاضیان تعویض کارت زودتر مراجعه کنند
برای شرکت در سیزدهمین کنگره تغذیه ایران

اساتید برتر تغذیه جهان به ایران می آیند

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور

نابینایان ایران صاحب عصا ی هوشمند می شوند

معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان با اظهار 
تأسف از اینکه تعداد روزهای پاک در کل سال در اصفهان به 
عدد یک ماهه نیز نمی رسد، گفت: بر اساس آخرین آمار 15 
میلیون خودرو در کشور داریم که تا 10 سال آینده این عدد 

به 30 میلیون می رسد.
علیرضا صلواتی در پنجمین نشست معاونان حمل ونقل و 
ترافیک و روسای پلیس راهور کان شهرهای کشور، اظهار 
کرد: حمل ونقل 3 ضلع دارد، مهندس��ی ترافیک بر عهده 
شهرداری، اعمال قوانین با پلیس راهور و آموزش که متولی 

خاصی ندارد.
وی با بی��ان اینکه بح��ث حمل ونق��ل و آلودگ��ی هوا جز 
 دغدغه های مدیریت ش��هری ش��ده اس��ت، تصریح کرد:

 50 درصد آلودگی هوا متأثر از خودروهای شخصی و تردد 
آن ها است و اصفهان نیز به عنوان دومین کانشهر کشور از 

آلودگی هوا در امان نیست.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اظهار تأسف 
از اینکه تعداد روزهای پاک در کل سال در اصفهان به عدد 
یک ماهه نیز نمی رسد، بیان کرد: بر اساس آخرین آمار 15 
میلیون خودرو در کشور داریم که تا 10 سال آینده این عدد 
به 30 میلیون رسیده و باید در این مورد فکری اساسی شود.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر کان شهرها به سمت سیستم 
هوشمند در مدیریت حمل ونقل حرکت می کنند و امیدواریم 
که از این سیستم ها حداکثر استفاده شده و نه تنها در مراکز 
که در شهرستان ها نیز شاهد استفاده از سیستم هوشمند در 

مدیریت حمل ونقل حرکت کنند.
صلواتی افزود: با وجود همکاری پلیس راهور با ش��هرداری 
اصفهان تصمیم گی��ری در باره برخی از اقدام��ات از حوزه 

اختیارات آنان خارج است.

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور ضمن 
اعام این خبر که از امس��ال » خرید عصای هوش��مند 
لیزری برای نابینایان آغاز ش��ده است: افزود: از این عصا 
به تعداد محدودی خریداری و توزیع ش��ده، اما در صدد 

گسترش این گونه تجهیزات هستیم.
دکتر یحیی س��خنگویی با تبیین برنامه ه��ای ویژه این 
س��ازمان برای نابینایان ادامه داد: روند توان بخش��ی در 
بهزیستی تغییر کرده است و امروز نیاز نابینای از یک نوار 

کاست فراتر رفته است.
وی افزود: اکنون نابینای��ان و کم بینایان به چاپگر بریل، 
به دید و ... نیاز دارند. بهزیس��تی نیز برای رفع این نیازها 
اقداماتی انجام داده اس��ت، به عنوان مث��ال کتب مورد 
نیاز این افراد به صورت لوح فش��رده در اختیارشان قرار 
می گیرد.معاون امور توانبخش��ی س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور همچنین با بی��ان اینک��ه برنامه ریزی های الزم 
برای توانمندس��ازی معلوالن از جمل��ه نابینایان و افراد 
ضایعه نخاعی در کشور در دست انجام است گفت: بر این 
اساس تاش می کنیم این افراد از آخرین تکنولوژی های 
توانبخشی مربوط به خود باخبر شوند؛ زیرا همه معلوالن 

ما ممکن اس��ت نیاز مالی نداش��ته و چه بسا گرفتار فقر 
اطاعاتی باشند. آن ها باید بدانند جدیدترین تجهیزاتی 
که توسط معلوالن مورد استفاده قرار می گیرد شامل چه 
مواردی اس��ت تا بتوانند آن را در صورت نیاز خریداری 
کنند.س��خنگویی افزود: البته بهزیس��تی هم در تاش 
است از روند فعلی تأمین تجهیزات فراتر برود و در همین 
راستا امسال شروع به خرید عصای هوشمند لیزری برای 
نابینایان کرده که به تعداد محدودی خریداری و توزیع 

شد و در صدد گسترش آن هستیم.
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جانش��ین رئی��س س��ازمان 
وظیفه عمومی ناجا از صدور 
قریب به هشت میلیون کارت 
پای��ان خدم��ت و معافی��ت 
هوش��مند خبر داد.س��ردار 
ابراهی��م کریمی با اش��اره به 
رون��د تعوی��ض کارت ه��ای 
معافی��ت و پای��ان خدم��ت 

کاغذی با کارت های هوشمند، خاطرنشان کرد: از زمان 
آغاز اجرای طرح تعویض، تا کنون قریب به هشت میلیون 
کارت هوشمند پایان خدمت و معافیت از سربازی صادر 
شده است.وی با اشاره به تمدید مهلت تعویض کارت های 
قدیمی تا پایان امس��ال از متقاضیان تعویض کارت های 
پایان خدمت خواس��ت تا برای تعویض کارت های خود 
هرچه زودتر ب��ه دفاتر پلی��س  10 +مراجعه ک��رده و از 
موکول ک��ردن آن به روزه��ای پایانی س��ال خودداری 

کنند.جانشین رئیس سازمان 
وظیف��ه عمومی ناجا ب��ا بیان 
اینک��ه کارت ه��ای معافی��ت 
قدیمی از درجه اعتبار ساقط 
ش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: با 
این وجود همچن��ان تعویض 
ای��ن کارت ها انجام می ش��ود 
و پ��س از اتمام مهل��ت مقرر، 
کارت ه��ای پایان خدم��ت نی��ز از درجه اعتبار س��اقط 
می ش��ود.کریمی با بیان اینک��ه دارن��دگان کارت های 
معافیت و پایان خدمت س��ال های 60 ب��ه بعد باید برای 
تعویض کارت خود اقدام کنندگفت: جلوگیری از جعل، 
تجمی��ع اطاعات به ش��کل هوش��مند، یکسان س��ازی 
کارت ها و ... از مزایای ط��رح تعویض کارت های قدیمی 
 پایان خدمت و معافیت س��ربازی با کارت های هوشمند

 است.

 احساس مولد بودن 
به انسان آرامش می 

دهد. البته یکی از 
راه های مولد بودن 
فرزندآوری است. 

آنچه که در طول 
زندگی همراه انسان 
است و به او آرامش 

می دهد، تولید 
فرزند است



اخبار کوتاهيادداشت

مهلت 4 ماهه استان ها درباره 
اکتشافات معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه دولت یازدهم را در 
بخش معدن اجرای اکتشافات معدنی به روش سیستماتیکی 
اعالم کرد و گف��ت: اس��تان ها حداکثر 4 م��اه مهلت دارند تا 

فراخوان پهنه های اکتشافی را انجام دهند.
جعفر س��رقینی گفت: هدف گذاری که در بخ��ش معدن در 
دولت یازدهم صورت گرفت��ه، اجرای اکتش��افات معدنی به 
روش سیس��تماتیک اس��ت که با کمک بخ��ش خصوصی و 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت می گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ش��یوه های سنتی 
اکتشاف باید کنار گذاش��ته و در این راه از فناوری های جدید 
جایگزین بهره گیری شود. بر اساس قانون معادن، هر ذخیره 
معدنی گروه 6 که در این پهنه ها شناس��ایی شود، بدون هیچ 
تردید متعلق به مکتشف است.وی اضافه کرد: ایران به عنوان 
یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان محسوب می شود و در 
سال 1392 به میزان 420 میلیون تن مواد معدنی از 5 هزار و 

400 معدن فعال کشور استخراج شد.

خريد برنج وارداتی ممنوع شد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جلسه 
ویژه دول��ت به منظور تصوی��ب خرید توافقی برنج از ش��الی 
کاران شمال کشور خبر داد و گفت: همه دستگاه های دولتی 
از این تاری��خ و همزمان باعرضه برنج داخل��ی در بازار، خرید 
برنج وارداتی را باید متوقف کنند.محمدباقر نوبخت در پایان 
نشس��تی که با موضوع خرید توافقی برنج استان های شمالی 
با حضور وزرای جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت و 
مدیران مرتبط برگزار ش��د، گفت: در پی گزارش استانداران 
اس��تان های ش��مالی از جمله مازندران و گیالن در خصوص 
بازار راکد فروش محصول برنج کشاورزان همزمان با برداشت 
و اجبار کش��اورزان به فروش محصوالتشان به قیمت نازل به 
واسطه ها، هیئت دولت مأموریتی را به این معاونت برای خرید 
توافقی برنج از کشاورزان واگذار کرد که در جلسه فوق العاده 
عصر امروز خرید توافقی برنج از ش��الی کاران ش��مال کشور 

تصویب شد.

 ايران جزو چهار کشور نخست 
در تولید روغن های گیاهی است

محقق و پژوهشگر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی گفت: ایران 
جزو چهار کشور نخست در تولید روغن های گیاهی است.

حمید دوازده امامی در نخس��تین جش��نواره مل��ی نعنا در 
کاشان اظهار داشت: ایران با هشت هزار گونه گیاهی متنوع، 
باسابقه ترین کش��ور جهان در تولید روغن های گیاهی است.

وی افزود: با وجودی که شهرستان کاشان یکی از قطب های 
تولید گل محمدی و فرآورده های آن در کشور است و به رغم 
سبقه تاریخی و علمی گل محمدی، هیچ گونه مستنداتی در 
این زمینه ندارد.این محقق، س��رعت توسعه گل محمدی در 
کرمان را طی سال های اخیر بیش��تر از منطقه کاشان عنوان 
کرد و اذعان داشت: توجه بیش��تر به گل، علت اصلی توسعه 
آن در منطقه کرمان شده است. دوازده امامی، عدم سازگاری 
محیط را یکی دیگر از دالیل این امر دانست و گفت: تا زمانی 
که به قدمت و پشتوانه تاریخی نپردازیم و به روز نشویم سال ها 
عقب خواهیم ماند.وی با اش��اره به وجود حدود 200 تا 300 
هزار نوع گونه گیاهی در جهان خاطرنش��ان کرد: گیاهی که 
برای اولین بار در هر منطقه ای وارد می شود را »گیاه جدید« 
می گویند که همین مسا له ورود گیاهان جدید به هر منطقه 

را ضروری می سازد.
نخستین جشنواره ملی نعنا با رویکرد علمی و تخصصی به این 
گیاه دارویی از نوزدهم شهریور به مدت سه روز در کاشان در 

جریان است.

 بزرگ ترين باغ يکپارچه انار کشور 
در اصفهان به بهره برداری رسید

با حضور استاندار اصفهان بزرگ ترین گلخانه باغ یکپارچه انار 
کشور که برای افزایش تولیدات کشاورزی استان ایجادشده، 
در شهرستان نجف آباد استان اصفهان با مساحت 3۸5هکتار 
به بهره برداری رسید.به رسول زرگر پور استاندار اصفهان در 
بازدید از بزرگ ترین باغ یکپارچه انار کش��ور در شهرس��تان 
نجف آب��اد، اظهار کرد: در ح��ال حاضر به دلیل خشکس��الی 
25 درص��د از اراضی مرغوب اس��تان از چرخ��ه تولید خارج 
شده است.وی با اش��اره به ظرفیت های فراوان استان افزود: 
بخش کش��اورزی اس��تان یک بخش قوی و اثرگذار بوده که 
حائز رتبه های زیادی در کشور است.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه 25 درصد از اراضی مرغوب استان به دلیل خشکسالی 
از چرخه تولید خارج شده اس��ت، بیان کرد: خوشبختانه در 
بخش ه��ای گلخانه ای و با اس��تفاده از تکنول��وژی در بخش 
کشاورزی، تولیدات این بخش افزایش داشته است.وی تصریح 
کرد: اس��تفاده از روش های نوین آبیاری و تکنولوژی روز در 
بخش کش��اورزی و به خصوص گلخانه ها توانس��ته خسارت 

ناشی از خشک سالی را کاهش دهد.

 افزايش 20 درصدی نیاز به آب 
در جهان تا 2030

مدیر امور مطالعات طرح گرمس��یری ش��رکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران گفت: پیش بینی می ش��ود تا سال 2030 
حدود 4۸00 میلیارد مترمکعب مخزن آب در سراسر جهان 

ایجاد شود.
داریوش محجوب که به نمایندگی از این ش��رکت در اجالس 
ICOLD  اندون��زی حض��ور داش��ت با اش��اره ب��ه مباحث 
مطرح ش��ده گفت: در اجالس ICOLD اندونزی بر اساس 
اطالعات ارائه شده با توجه به نرخ رشد جمعیت جهان، تقاضا 
برای محصوالت کشاورزی در جهان تا سال 2030 به میزان 
50 درصد و تا سال 2050 تا 70 درصد و در کشورهای در حال 
توسعه تا 100 درصد افزایش خواهد یافت که این بدان معنی 
است که تا س��ال 2030 نیاز به منابع آبی حداقل 20 درصد 

افزایش می یابد.

4
فروش فوری محصوالت ایران خودرو با تحویل ۵روزه

ایران خودرو فروش فوری محصوالت خود ویژه ش��هریورماه را از امروز آغاز خواهد کرد.گروه صنعتی 
ایران خودرو به مناسبت هفته دفاع مقدس و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید محصوالت تولیدی 

خود را تنها در این طرح فروش تا 5 روز پس از ثبت نام تحویل خریداران می دهد.
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رئیس اتحادی��ه میدان ها می��وه و تره بار 
اصفهان ب��ا تاکید بر اینکه ن��رخ میوه در 
اصفهان تابع فرمول خاصی نیس��ت و بر 
مبنای عرضه و تقاضا مش��خص می شود، 
افزود: در بازار میوه عالوه بر عرضه و تقاضا، 

نظارت بر قیمت ها باید قوی باشد. 
ناصر اطرج با بیان اینکه بازرسان اتحادیه، 
صنعت معدن و تجارت و اصناف بر قیمت 
میوه ها و عرضه و تقاضای آن در اصفهان 
نظ��ارت می کنند، اظهار داش��ت: میدان 
میوه و تره بار فق��ط وظیفه قیمت گذاری 

میوه و سبزی ها را دارند. 
وی گفت: در سطح ش��هر و درب مغازه ها 
بازرسان باید بر اساس فاکتورهای خرید و 
میزان درصد مشخص قیمت ها را بررسی 
کنن��د و میدان می��وه و تره بار مس��ئول 
گران فروش��ی برخی مغازه داران نیست و 
نظارت با اتاق اصناف، تعزیرات و سازمان 

صنعت، معدن و تجارت است. 
رئیس اتحادی��ه میدان ها می��وه و تره بار 
اصفهان تاکی��د کرد: بع��د از نرخ گذاری 
میوه در میدان میوه و تره بار، مغازه داران 
بر اساس فرمول مش��خص بین 15 تا 35 
درص��د می توانند محصوالت خ��ود را به 
فروش برس��انند. قیمت میوه در ایام حج 
ثابت نگه داشته می شود وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا برای ایام حج تدابیری 
در خصوص فراوانی میوه پیش بینی شده 
است، گفت: ما در این خصوص اقداماتی 
را مدنظر قرار داده ایم و امیدواریم در آن 
روزها کمبودی وجود نداشته باشد اما اگر 
میوه ای هم در آن زمان وجود نداشت به 
دلیل این اس��ت که فصل آن میوه خاص 
به پایان رس��یده اس��ت. اطرج با اشاره به 
اینکه ام��کان دارد در این ای��ام برخی از 
میوه های خاص از قبیل ش��لیل، گالبی و 

آلو در سردخانه ها نگه داری می شود، ادامه 
داد: ما تالش خود را برای ثابت نگه داشتن 
قیمت میوه به ای��ام حج انجام می دهیم و 

امیدواریم قیمت ها افزایش پیدا نکند.
وی تاکید کرد: قیم��ت میوه هایی که در 
فصل خود برداش��ت ش��ود روبه کاهش 
اس��ت اما ممکن اس��ت نرخ میوه هایی از 
جمله گالبی که فصل برداشت آن به پایان 

رسیده است، افزایش داشته باشد. 
رئیس اتحادی��ه میدان ها می��وه و تره بار 
اصفهان تصریح ک��رد: در حال حاضر نرخ 
 گالب��ی در میدان می��وه و تره بار اصفهان

 ۸ هزار تومان به پائی��ن، گالبی باکیفیت 
پائین ت��ر بین 7 ه��زار تومان ت��ا 5 هزار 
تومان، آلو ش��ابلون بی��ن 6000 تومان 
تا 2000 توم��ان، آلو جنگل��ی 2500 تا 
1200 تومان، موز بی��ن 3۸00 تا 2000 
تومان، قیمت خیار گلخانه ای بین 2500 
تا 2000 توم��ان، خیار بوت��ه ای 2200 
تا 1000 توم��ان، س��یب درخت گالب 
که��ن 3500 ت��ا 2000 تومان، س��یب 
درخ��ت گالب 2500 ت��ا 1500 تومان، 
سیب درخت گالب قرمز 2500 تا 1500 
تومان، هلو معمولی 3000 تومان تا یک 
هزار تومان اس��ت که در س��طح مغازه ها 
باید متناسب با نوع میوه با سود 20 تا 30 

درصد فروخته شود.

مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری ش��هرداری اصفهان اظهار 
داش��ت: وضعیت حمل ونقل بار و کاال در ش��هر 

اصفهان ساماندهي می شود.
محمد شباني با بیان این مطلب گفت: سازمان 
حمل ونقل بار ب��ه منظور س��اماندهي و بهبود 
وضعیت حمل ونقل کاال و بار در ش��هر اصفهان 
و حومه از طریق مطالع��ه، برنامه ریزی،آموزش، 
نظارت، هماهنگي و مدیریت در این حوزه ایجاد 
شده است. وي جابجایي ایمن، مناسب و سریع 
کاال و بار و کاهش تقاضاي س��فر با اس��تفاده از 
توانمندي دولت الکترونیک��ي را از دیگر اهداف 
تش��کیل س��ازمان مدیریت حمل ونق��ل بار و 
کاال عنوان کرد و اف��زود: البته ح��وزه فعالیتی 
سازمان محدود به رانندگان وانت بار یا کامیون 
و کامیون��ت نیس��ت، بلکه تمام��ی فرایندهای 
مدیریتی سیس��تم اعم از روبنای��ی و زیربنایی 
مانند احداث توقفگاه ها، باراندازه��ا و پایانه ها، 
اس��تقرار سیس��تم های هوش��مند برای بهبود 
فضای کسب وکار و تسهیل دسترسی شهروندان 
به خدمات ایمن و س��ریع جابجایی بار و کاالی 

درون شهری را شامل می شود. 
مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری ش��هرداری اصفهان تصریح 
ک��رد: اتص��ال و ارتب��اط فرآین��د جابجایی بار 
درون شهری با فرآیند جابجایی بار برون شهری 
نیز مد نظر این سازمان بوده و اقداماتی نیز در این 

راستا انجام شده 
است. ش��باني با 

اشاره به ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل عمومی 
و مدیریت مصرف سوخت کش��ور خاطرنشان 
کرد: بر اس��اس قانون مدیریت حمل ونقل بار و 
مسافر فارغ از حوزه کارکرد شخصی یا عمومی 
در شهرها بر عهده شهرداری ها است. وي اظهار 
داش��ت: همچنین کلیه فعالیت ه��ای مرتبط با 
این حوزه از جمله آم��وزش، زمان بندی فعالیت 
شاغلین، نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی 
حمل بار، نظارت و رسیدگی به تخلفات شاغلین 
در حوزه حمل ونقل بار و کاالی درون ش��هری و 
تعیین محدوده های زمانی و جغرافیایی جابجایی 
بار و کاال بر عهده س��ازمان مدیریت حمل ونقل 
ب��ار و کاالی درون ش��هری و حوم��ه هس��ت. 
مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
وظایف سازمان ادامه داد: تهیه آمار و اطالعات و 
ایجاد بانک اطالعات حمل ونقل کاال و بار شهري 
و حومه و ارتباط با دس��تگاه های ذی ربط، تهیه 
برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت 
در راستاي مدیریت، توس��عه ،اصالح ، نظارت و 
ساماندهي حمل ونقل کاال و بار شهري و حومه، 
مدیریت مصرف سوخت ، بررسي و تعیین تعداد 
مورد نیاز ناوگان حمل ونقل کاال و بار ش��هري و 
حومه و تالش در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده 

از جمله وظایف این سازمان است. 

ش��باني اضافه کرد: انجام مطالع��ات مورد نیاز 
حمل ونقل کاال و بار شهري ، احداث پایانه ها ی 
کاال و بار شهري و حومه و ایستگاه های استقرار 
وس��ایل نقلیه باربري و تجهیز و مکانیزه نمودن 
ناوگان، برنامه ریزی در راستاي کاهش آلودگي 
هوا و صدا ناشي از حمل ونقل کاال و بار در معابر 
شهري و کاهش تقاضاي سفر شهروندان و اعمال 
محدودیت های زماني و مکاني حمل ونقل کاال 
و بار شهري و حومه، برنامه ریزی جهت مکانیزه 
نمودن مدیریت حمل ونقل کاال و بار ش��هري و 
حومه، برنامه ریزی جهت خریدهاي الکترونیکي 
در من��زل و محل کار و تحویل س��ریع و ایمن و 
مناسب کاال و بار به شهروندان بدون حضور آن ها 
در راستاي کاهش تقاضاي سفر از دیگر وظایف 
این سازمان است. مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار و کاالی درون ش��هری شهرداری 
اصفهان اظهار داش��ت: تدوین و اج��راي برنامه 
آموزش عمومي ب��راي ارتقاء س��طح فرهنگ و 
رفتار ترافیکي شهروندان در ارتباط با حمل ونقل 
کاال و بار بر اساس سیاست های آموزشي مصوب 
و با همکاري قس��مت های مرتبط در شهرداري 
و دیگر دس��تگاه ها نیز از دیگ��ر برنامه های این 
سازمان محس��وب می شود. ش��باني بیان کرد: 
صدور پروانه های اشتغال به حمل ونقل بار، پروانه 
فعالیت وس��ایط نقلیه باربر، پروانه بهره برداری 
ش��رکت های حمل ونق��ل کاال و بار ش��هري و 
حومه و تمدید و تعوی��ض و تغییر آن ها و صدور 
و یا لغو بارنامه و برگ ویژه ترافیکي و پاس��خ به 
استعالم س��ایر مراجع در خصوص شرکت های 
 حمل ونقل کاال و بار شهري نیز از وظایف سازمان 

هست. 
وي با اش��اره به طرح شناس��ایي حمل ونقل بار 
و کاالي درون ش��هری گف��ت: از آنجایی که در 
مرحله اول از طرح شناسایی ناوگان حمل ونقل 
بار و کاالی درون ش��هری اصفه��ان بیش از 32 
هزار نفر از رانندگان دارای خودروی باربر ثبت نام 
نموده اند پیش بینی ما این است که با اجرای فاز 
دوم از طرح شناسایی و ساماندهی ، 45 هزار نفر 

ثبت نام نمایند. 

مديرعامل سازمان مديريت حمل ونقل بار و کاال درون شهری شهرداری اصفهان: 

حمل ونقل بار و کاال در اصفهان ساماندهي می شود
رئیس اتحاديه میدان ها میوه و تره بار اصفهان

میدان میوه و تره بار مسئول گران فروشی 
مغازه داران نیست

میدان میوه و تره بار مسئول گران فروشی مغازه داران نیست

اس��تاندار اصفهان گفت: امیدواریم گزارشی که به رئیس 
بازرس��ی دفتر مقام معظ��م رهبری ارائه ش��د در صورت 
صالحدید به مقام معظم رهبری ارائه شود تا ایشان هرگونه 

که صالح می دانند به حل بحران زاینده رود کمک کنند.
رسول زرگر پور در جلسه شورای اداری استان که با حضور 
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری برگزار شد  گفت: 
حضور مقامات مختلف کشور در استان و پیگیری مسائل 
و مشکالت این استان باعث دلگرمی مردم خواهد شد زیرا 
مهم ترین مسئله استان اصفهان در شرایط کنونی بحران 
خشکسالی و خش��کی رودخانه زاینده رود است که توجه 
ویژه را می طلبد.وی افزود: زاینده رود در طول هزاران سال 
جاری و ساری بوده است و حیات اصفهان و فالت مرکزی به 
آن وابسته است و به دلیل همین وابستگی ها و حفظ میراث 
ارزش��مندی که تنها متعلق به اصفهان نیست و به جهان 
تعلق دارد باید فکری عاجل اندیشید.استاندار اصفهان در 
ادامه به انتظار مردم از مسئوالن کشور اشاره و تصریح کرد: 
آنچه مردم انتظار دارند احیای مجدد زاینده رود و بازگشت 
حیات دوباره به ش��هر اصفهان اس��ت و همچنین انتظار 
دارند که بحران زاینده رود با اولویت خاص و درشان مردم 

اصفهان در بدنه کشور بررسی شود. 
زرگر پور به استفاده از حق آ به ها در حوضه آبریز زاینده رود 
اشاره کرد و گفت: اس��تفاده از منابع آبی و حق آ به ها باید 
در چارچوب ش��رع و قانون باش��د نه مصلحت اس��تان ها 
زی��را در غیر این صورت بح��ران زاین��ده رود حل نخواهد 
ش��د. طرح های اجرایی مصوب باید هر چه س��ریع تر اجرا 
ش��ود زیرا حاصل سال ها کار کارشناس��ی شده است.وی 
اضافه کرد: باید ب��ا هرگونه برداش��ت غیرقانونی از جانب 
هر استانی که صورت می گیرد با جدیت برخورد شود. این 
خواسته های به حق مردم استان اصفهان است که باید در 

شورای عالی آب و دولت مطرح شود و امیدواریم گزارشی 
که روز گذشته ارائه شد در صورت صالحدید به مقام معظم 
رهبری ارائه شود تا ایش��ان هرگونه که صالح می دانند به 

حل بحران زاینده رود کمک کنند.
ب�رای تأمی�ن آب ش�رب بی�ش از 5 میلی�ون 

مصرف کننده اصفهان دچار مشکل شده ايم
حجت االس��الم موس��وی ال رگانی گفت: مشکالت آب به 
قدری در اس��تان اصفهان ش��دت گرفته و بحرانی ش��ده 
است که حتی برای تأمین آب شرب بیش از 5 میلیون نفر 
مصرف کننده دچار مشکل شده ایم و حتی دیگر جایی برای 

ماندن خود اصفهانی ها در این استان نیست.
حجت االسالم سید ناصر موس��وی ال رگانی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  بی شک 

بزرگ ترین مشکل استان آب و کمبود آن است.
وی بیان کرد: حقیقتاً شاهد یک عدم اعمال مدیریت واحد 

در بحث آب حوزه زاینده رود هستیم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
ک��رد: بزرگ ترین مطالبه م��ا یک برخورد در ش��أن ملت 
ایران نس��بت به مردم اصفهان در بحث خش��ک سالی و 
آب است چرا که اصفهان فقط متعلق به خودش نیست و 
افتخار کشور ایران اس��ت.وی تصریح کرد:  مشکالت آب و 
خشکسالی به قدری در این استان شدت گرفته و بحرانی 
شده است که حتی برای تأمین آب شرب بیش از 5 میلیون 
نفر مصرف کننده دچار مشکل شده ایم و حتی دیگر جایی 
برای ماندن خود اصفهانی ها در این استان نیست.موسوی 
ال رگانی یادآور شد: بر این اس��اس دیگر نمی توان به فکر 
توریس��ت پذیری اصفهان بود و طبیعتاً به دنبال خشکی 
زاینده رود و کمبود شدید آب در اصفهان بیکاری ها افزایش 
یافته است و بیداد می کند، آمار جوانان تحصیل کرده بیکار 

به شدت افزایش یافته و حتی قلب صنعت فوالد کشور که 
در اصفهان است دچار رکود شده چرا که تقریباً با 40 درصد 

از ظرفیت خودش کار می کند.
اعمال مديريت واح�د آب زير نظ�ر وزير نیرو 

مهم تري�ن خواس�ت ما 
است

نماینده  م��ردم اصفهان در 
مجل��س گف��ت: مهم ترین 
خواس��ت و مطالب��ه م��ا 
در بح��ث ح��وزه آبری��ز 
زاینده رود اعمال مدیریت 
واحد زی��ر نظر وزی��ر نیرو 
است.حجت االسالم احمد 
س��الک اظهار ک��رد: رهبر 
معظ��م انقالب در س��فری 
که در ده��ه ۸0 به اصفهان 
داش��تند با گذر از روی رود 
زاین��ده رود چشمانش��ان 
به خش��کی ای��ن رود افتاد 
ک��ه ایش��ان در مواجهه با 
خش��کی زاین��ده رود ک��ه 
حقیقتاً حیات کشور است 

چشمان خود را بس��تند و روی خود را برگرداندند که این 
نش��ان از عدم تحمل و طاقت رهبری نس��بت به خشکی 
زاینده رود بود.حجت االسالم س��الک توضیح داد: مسئله 
حیات بخش اصفه��ان آب، آب و آب اس��ت م��ا خواهان 
اجرای طرح ها و مصوبات شورای عالی آب هستیم و بر این 
مطلب اعتقادداریم که تنها راه رفع مشکالت در حوزه آبی 

زاینده رود اعمال مدیریت واحد است.
وی خاطرنش��ان کرد: اعم��ال مدیریت واح��د آب از بدو 
سرچشمه های زاینده رود و تاالب گاوخونی زیر نظر شخص 

وزیر نیرو از مطالبات و خواسته های جدی ما است.
نماینده مردم اصفهان بیان ک��رد: باید یک برخورد جدی 
نسبت به برداش��ت های غیرمجاز آب در باالدست در هر 

استان و توسط هر شخص صورت گیرد.
وی گفت: ما خواهان قدرت و جدیت بیشتر وزیر نیرو دولت 
یازدهم هستیم چنانچه اگر طرح های حوزه زاینده رود به 
طور واقعی انجام نشود و اعمال مدیریت واحد صورت نگیرد 

بیش از 200 میلیون مترمکعب آب هدر می رود.
حجت االس��الم س��الک اظهار کرد: در حال حاضر مردم 
اصفهان با افت فشار آب شرب برای 5 میلیون مصرف کننده 

دست و پنجه نرم می کند.
وی اذعان کرد: در صورت عدم رفع مشکل آب در اصفهان 
ما در سطح جامعه شاهد بحران های بالقوه ای خواهیم بود 
که چنانچه معضالت و مشکالت و بی تدبیری ها رفع نشود 

بالفعل خواهد شد و به یک چالش ملی تبدیل می شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد :

مسئله زاينده رود با اولويت خاص و در شأن مردم اصفهان بايد بررسی شود

امیدواریم گزارش زاینده رود به مقام معظم رهبری ارائه شود
دامپینگ واردات دولتی 
کاغذ به تولید ضربه  زده 

است
کارش��ناس صنعت کاغذ گفت: دامپینگ شرکت های 
دولتی واردکننده کاغذ، به تولید کاغذ در کش��ور ضربه 

زده و خروج ارز را به همراه داشته است.
نعی��م اصغری در یک نشس��ت خب��ری با بی��ان اینکه 
بخش های دولتی نس��بت ب��ه واردات کاغذ س��فید و 
دامپینگ آن اقدام می کنند، اظهار داشت: با وجود تولید 
کاغذ سفید در داخل، برخی ش��رکت های دولتی برای 
واردات این کاغذ از کشورهای خارجی اقدام و در عرضه 

این محصول دامپینگ می کنند.
وی تصریح کرد: شرکت های دولتی هر بند کاغذ سفید 
70 گرمی واردات��ی را به قیمت 62 ه��زار تومان عرضه 
می کنند، درحالی که اگر قرار باشد قیمت خرید این کاغذ 
از خارج و هزینه انتقال آن به داخ��ل را در نظر بگیریم، 

قیمت آن بیش از 72 هزار تومان خواهد بود.
اصغری ادامه داد: این ش��رکت ها باهدف ضربه زدن به 
تولید داخل، اقدام به دامپینگ می کنند که متأس��فانه 

برخوردی با آن ها نمی شود.
به گفت��ه این کارش��ناس صنع��ت، بخش��ی از واردات 
کاغذ با اس��تفاده از منابع مالی آزادش��ده ایران صورت 
می گی��رد، درحالی که بهتر اس��ت از ای��ن منابع برای 
واردات محصوالتی ک��ه تولید داخل ندارند، اس��تفاده 
شود.وی با اش��اره به مطرح بودن بحث حمایت از تولید 
داخل، گف��ت: با این وج��ود در تولید کاغذ در کش��ور، 
 حمای��ت الزم از صنع��ت داخ��ل ص��ورت نمی گیرد و 

گوش شنوایی برای مشکالت ما وجود ندارد.
 وی در ادامه با بیان اینکه نیاز کش��ور به کاغذ س��االنه

 2 میلیون و 200 هزار تن اس��ت، گفت: ب��رای واردات 
کاغذ، ارز زیادی مصرف می ش��ود و حتی ش��رکت های 
دولتی، کاغذ وارداتی را 20 تا 30 درصد پایین تر از قیمت 

تولید داخل عرضه می کنند.
این کارش��ناس صنعت کاغذ با بیان اینکه ساالنه 250 
میلیون جلد دفتر در کش��ور مصرف می ش��ود، گفت: 
بخش عمده این دفاتر با استفاده از کاغذ وارداتی تولید 
می ش��وند، درحالی که قیمت تولی��دات داخل پایین تر 
از قیمت این دفترهای وارداتی اس��ت.وی با بیان اینکه 
کاغذ مورد نیاز ب��رای تولید این دفات��ر از اندونزی، کره 
و چین تأمین می ش��ود، گفت: کاغذ س��فید باید برای 
تهیه کتاب های مرجع که در درازمدت مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند و مصرف روزانه ندارند، به کار رود و برای 
مصرف روزانه باید از کاغذ مکانیکال که برای س��المت 
افراد ضرر ندارد، استفاده شود.مدیرعامل شرکت پدیده 
مبتکران تجارت با بیان اینکه این کارخانه جهت تولید 
50 میلیون جلد دفتر مشق با استفاده از کاغذ مکانیکال 
مشغول فعالیت اس��ت، گفت: تفاوت کاغذ مکانیکال با 
کاغذ سفید این اس��ت که در تولید کاغذ سفید از مواد 
شیمیایی استفاده می ش��ود، ولی پایه کاغذ مکانیکال، 

چوب است و هیچ آالیندگی ندارد.

 ما خواهان قدرت و 
جديت بیشتر وزير 
نیرو دولت يازدهم 

هستیم چنانچه 
اگر طرح های حوزه 

زاينده رود به طور 
واقعی انجام نشود 

و اعمال مديريت 
واحد صورت نگیرد 
بیش از 200 میلیون 
مترمکعب آب هدر 

می رود

بررسي و تعیین 
تعداد مورد نیاز 

ناوگان حمل ونقل 
کاال و بار شهري و 
حومه و تالش در 
راستاي نوسازي 

ناوگان فرسوده از 
جمله وظايف اين 

سازمان است



یادداشت

     لوح فشرده فیلم سینمایی »طبقه حساس« ساخته کمال تبریزی و نقش آفرینی رضا 
عطاران همزمان با میالد حضرت امام رضا )ع( در نقاط مختلف ایران توزیع شد.
در مرحله اول تعداد ششصد هزار نسخه از »طبقه حساس« تکثیر و توزیع شد.
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»طبقه حساس« به شبکه نمایش خانگی آمد
هفتیادداشت

حسین علیزاده با »نغمه ای در 
پرده ای« به اصفهان می آید

حسین علیزاده در ادامه برگزاری تور کنسرت های »نغمه ای در 
پرده ای« هفته آینده به اصفهان می آید.

برگزارکننده این کنسرت با اعالم این خبر  گفت: این کنسرت 
به همت انجمن موسیقی اصفهان برگزار می شود.

عسگری پور ادامه داد: در این اجرا استاد حسین علیزاده،صبا 
علیزاده و پژمان حدادی، محمد معتمدی را در کنس��رتی به 

شکل بداهه نوازی و بداهه خوانی همراهی خواهند کرد.
او اضافه کرد: این برنامه در همدان، آباده، س��نندج، خرم آباد، 
اراک، کرمانشاه و شهرکرد اجراشده و در ادامه به اصفهان هم 

خواهد آمد.
 این کنس��رت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ ش��هریور در محل تاالر 

رودکی ملک شهر برگزار می شود. 
عالقه مندان ش��رکت در این کنس��رت می توانن��د به آدرس 
navayemehr.ir و  Isfahanconcert.com مراجعه 

نمایند. 

مجتمع سینمایی کاشان به سیستم 
پخش دیجیتال مجهز شد

مدیر مجتمع سینمایی کاشان گفت: سه سالن این مجتمع به 
سیستم های پخش فیلم دیجیتال مجهز شد.

 سیداحمد حس��ینی خالدی اظهار داشت: با دیجیتالی شدن 
مجتمع س��ینمایی کاش��ان، فیلم های روی پرده همزمان با 
پایتخت و دیگر ش��هرهای بزرگ کشور در این مجتمع پخش 
می شود.وی افزود: درگذشته به دلیل نبود دستگاه های پخش 
فیلم دیجیتال برخی فیلم های پرمخاطب با تأخیر به کاشان 

می رسید که موجب نارضایتی می شد.
حس��ینی تصریح کرد: دیجیتالی کردن س��الن های س��ینما 
عالوه بر کمک به اقتصاد این هنر بر کیفیت پخش فیلم ها نیز 

تأثیرگذار است.

مسجد جامع اشترجان فالورجان 
مرمت شد

مس��جد جامع اش��ترجان، یکی از قدیمی ترین آث��ار تاریخی 
شهرس��تان فالورجان مرمت ش��د. رئیس نمایندگی میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان فالورجان گفت: 
در عملیات مرمت این مسجد کف سازی، تعمیر نمای بیرونی، 

گنبد و گنبد خانه و درب مسجد به طور کامل انجام شد.
کریمیان افزود: عملیات مرمت مسجد جامع اشترجان طی دو 
ماه، توسط پیمانکار میراث فرهنگی بااعتبار 700 میلیون ریال 

از محل اعتبارات ملی انجام شده است.
وی اظه��ار ک��رد: شهرس��تان فالورج��ان دارای ۴61 اث��ر 
 تاریخی اس��ت که ۲7 اثر آن در فهرس��ت آثار مل��ی به ثبت

 رسیده است.

مجل��ه اقتص��ادی »فورب��ز« 
پردرآمدتری��ن  فهرس��ت 
نویسندگان جهان طی 1۲ ماه 
گذشته را اعالم کرد.در فهرست 
پردرآمدتری��ن نویس��ندگان 
جهان که از سوی مجله معتبر 
»فوربز« منتشر ش��د، »جیمز 
پترسون« رمان نویس معروف 
ب��ا 90 میلی��ون دالر افزایش 
درآمد طی یک س��ال گذشته 
مقام نخس��ت را کس��ب کرد.

این نویس��نده آثار تریلر که دو 
س��ال پیش نیز چنین رتبه ای 
را از آن خودکرده بود، در سال 
۲013 جایگاه��ش را به »ای.

ال جیمز«، نویسنده انگلیسی 
مجموعه رمان ه��ای پرفروش 
»۵0 طیف خاکستری« واگذار 
کرده بود. جیمز س��ال گذشته 
9۵ میلیون دالر به سرمایه اش 
 افزود، اما امس��ال ای��ن رقم به

 10 میلی��ون دالر تن��زل پیدا 
کرد و وی را ت��ا جایگاه یازدهم 
پایین آورد.»فورب��ز« این آمار 
را بر اساس ارقامی که موسسه 
معتب��ر »نیلس��ن« از ف��روش 
کتاب های چاپ��ی، دیجیتالی 
و صوت��ی این نویس��ندگان به 
دست آورده ارائه می کند.جیمز 
پترسون به عنوان پردرآمدترین 
نویس��نده ِ دنیا به طور میانگین 
سالی 1۴ کتاب منتشر می کند. 
اخت��الف فاح��ش او ب��ا »دن 
 براون«، نفر دوم این فهرس��ت، 
6۲ میلیون دالر است. نویسنده 
کتاب های »رم��ز داوینچی«، 
»نماد گمشده«، »فرشتگان و 
ش��یاطین« و »دوزخ« ث��روت 
خود را ۲8 میلیون دالر افزایش 
داده است.نام »نورا رابرتز« که 
لقب ملکه کتاب های دیجیتالی 

را یدک می کشد، با ۲3 میلیون 
دالر افزای��ش س��رمایه در 
 رتبه س��وم دی��ده می ش��ود.
  »دنیل استیل« در سال گذشته

 ۲۲ میلی��ون دالر ب��ه دس��ت 
آورده اس��ت. وی طی ۴0 سال 
فعالیت ادبی 1۲8 عنوان کتاب 
به چاپ رسانده و این به معنای 
انتش��ار میانگی��ن س��ه کتاب 
 در س��ال اس��ت. آثار او بیش از

 600 میلی��ون نس��خه فروش 
 داش��ته اند. »ژان��ت ایوانوویچ«

 )۲0 میلیون دالر( هم پنجمین 
رتب��ه را در فهرس��ت »فوربز« 
دارد.به گزارش گاردین،  »جف 
کین��ی«، نویس��نده مجموعه 
کتاب های پرفروش »خاطرات 
بچه ب��زدل« تا ژوئ��ن ۲01۴ 
توانس��ته 17 میلی��ون دالر به 
جیب بزند و پس از او از »ورونیکا 
راث« با همین می��زان افزایش 
 درآم��د نام برده ش��ده اس��ت.

»جان گریش��ام« و »اس��تفن 
کینگ« که هر دو از نویسندگان 
سرشناس آمریکایی هستند و 
کارهایشان بسیار مورد اقتباس 
قرار می گیرد نی��ز 17 میلیون 
دالر ب��ه ثروت خ��ود افزوده اند 
و رتب��ه شش��م را ب��ا کینی و 
راث تقس��یم کرده اند.استفن 
کینگ، نویس��نده آثاری چون 
»مسیر س��بز«، »رستگاری در 
شائوش��نگ« و »درخش��ش« 
اس��ت که اقتباس ه��ای موفق 
آن ها در س��ینما مندگار شده 
است. »زیر گنبد« و ادامه رمان 
»درخشش« کارهای سال های 
اخیر کین��گ هس��تند که به 
سرعت از س��وی کمپانی های 
تلویزیونی مورد اس��تقبال قرار 

گرفتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان از مردم 

خواس��ت ت��ا توره��ای گردش��گری را 
فقط از طریق دفاتر خدمات مس��افرتی 

دارای مجوز از س��ازمان میراث فرهنگی 
خریداری کنند.

محس��ن مصلحی اظهار ک��رد: مردم در 
سفرهای داخلی و خارجی باید به فعالیت 
دفات��ر خدمات مس��افرتی و جهانگردی 

غیرمجاز هوشیارباشند
.وی اف��زود: ب��ا توج��ه به سوءاس��تفاده 
برخ��ی اف��راد س��ودجو و کاروان ه��ای 
زیارت��ی، س��یاحتی غیرمجاز، ب��ه کلیه 
گردشگرانی که قصد س��فر دارند توصیه 
می ش��ود با آژانس هایی که دارای مجوز 
و پروان��ه بهره ب��رداری از ای��ن اداره کل 
 هستند و مشخصات آن ها در وب سایت

 www.isfahancht.ir موجود است 
مراجعه نمایند.

وی گف��ت: م��ردم می توانن��د ب��رای 
اط��الع از فعالی��ت قانون��ی ای��ن تورها 

ب��ا ش��ماره تلف��ن 031-3۲681036 
واح��د نظ��ارت و بازرس��ی معاون��ت 
 گردش��گری ای��ن اداره کل تم��اس

 بگیرند.
وی با اش��اره به اینک��ه ت��ور گردانی در 
حیطه وظایف دفاتر خدمات مس��افرتی 
و جهانگردی که دارای مج��وز بند )ب( 
از این اداره کل هس��تند، هس��ت، گفت: 
فروش تور سیاحتی و مش��هد مقدس و 
مواردی ازاین دس��ت حتی توسط دفاتر 
و شرکت هایی که از سازمان هواپیمایی 
کش��وری ) فقط مجاز به ف��روش بلیت 
می باشند( و ش��رکت های زیارتی دارای 
مج��وز از س��ازمان حج و زی��ارت ) فقط 
مجاز به فروش توره��ای زیارتی عتبات 
 عالیات و حج می باشند( غیرمجاز قلمداد 

می شود.

رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری شهرس��تان نایی��ن 
گفت: کاروانس��رای تاریخی بالباد 
ب��ه مجموع��ه اقامت��ی، پذیرایی و 
گردشگری س��نتی تبدیل خواهد 
ش��د. محمود مدنیان گف��ت: این 
اقدام در راستای توسعه گردشگری 
شهرس��تان و حفظ، مرمت و احیاء 

آثار تاریخی ارزش��مند صورت خواه��د گرفت.وی 
افزود: کاروانس��رای بالباد یکی از هفت کاروانسرای 
تاریخی شهرس��تان و متعلق به دوره صفویه است و 
با مساحتی نزدیک به دو هزار مترمربع در مجاورت 
جاده اصفه��ان- نایین ق��رار دارد.مدنیان گفت: این 
بنای تاریخ��ی دارای ابعاد ۴0*۵0 متر اس��ت و در 
چهارگوشه آن چهار برج مدور قرار دارد.وی افزود: این 
بنا با مصالح آجر و به صورت دو ایوانه ساخته شده و در 
سال های 8۴ تا 86 بااعتباری بالغ بر 1۵00 میلیون 

ریال، استحکام بخشی دیوارهای 
ش��مالی، بازس��ازی ایوان ه��ای 
فروریخته، دیوارهای تخریب شده 
و ایزول��ه کاهگل بام آن توس��ط 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردشگری انجام ش��ده است.

وی ادام��ه داد: مجموعه مذکور 
به سرمایه گذار بخش خصوصی 
واگذار و موافقت اصولی و مجوزهای الزم صادرشده 
اس��ت که پس از اتمام مراحل اداری مرمت و تجهیز 
آن شروع خواهد شد.وی افزود: یکی از سیاست های 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل 
بناهای تاریخی شهرستان به مجموعه های اقامتی، 
پذیرای��ی و گردش��گری از طریق جذب و تش��ویق 
س��رمایه گذاران اس��ت.مدنیان گفت: امید داریم در 
آینده ای نزدیک شاهد تبدیل شدن شهرستان نایین 

به یکی از قطب های گردشگری کشور باشیم.

با حضور هیئت مدیره و بازرس��ان انجمن سینماگران 
اصفهان، مراسم انتخابات کمیته مستندسازان اصفهان 
برگزار شد و شورای ۵ نفره این کمیته مشخص شدند.

در این جلس��ه که در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 
شد، 9 نفر برای حضور در شورای این کمیته کاندیدا 
ش��ده بودند که اس��امی آن ها عبارت است از: محسن 
صفوی فر، س��ید هاش��م مرتضویان، محم��د غازی، 
جمشید ابرازی، حمید صابری، شهره سجادیه، مجتبی 
وطن خواهان، علی رضا ابراهیمی و عزت اله پروازه؛ که 
بعد از رأی گیری از میان اعضای این انجمن درنهایت و 
به ترتیب آرا: 1- سید محمد غازی با 19 رأی ۲- عزت 
اهلل پروازه با 18 رأی 3- مجتب��ی وطن خواهان با 16 
رأی ۴- محس��ن صفوی فر با 16 رأی ۵- سید هاشم 
مرتضویان با 16 رأی به عنوان اعضای اصلی این شورا 
انتخاب و شهره سجادیه و جمشید ابرازی به عنوان دو 

عضو علی البدل معرفی شدند.

توصیه مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به مردم:

 کاروانسرای تاریخی بالباد نایین به مجموعه اقامتی
تبدیل می شود

ترکیب شورای 5 نفره کمیته 
مستندسازان انجمن سینماگران 

اصفهان 

تورهای گردشگری را از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز بخرید
 ثروتمندترین نویسندگان 

جهان را بشناسید 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
حقوقی   38 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه: 93/6/3-279  شماره   55/93 پرونده:  کالسه   933
بهارستان-خ شمشاد- نشانی  اندلو  فرهمند  اصفهان خواهان: غالمرضا  اختالف  شورای حل 
میالد22-واحد11-بلوک1 خوانده: عباسعلی کریمی احمدآبادی نشانی مجهول المکان خواسته: 
فاکتور و قرارداد  اثر سانحه تصادف خوانده طبق  انجام شده در  التفاوت هزینه  مطالبه مابه 
استیجاری خودرو خواهان و افت خودرو و هزینه دادرسی مقوم 35/000/000 ریال گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای غالمرضا فرهمندازلو به طرفیت عباسعلی 
احمدآبادی به خواسته مطالبه مابه التفاوت هزینه انجام شده در اثر سانحه تصادف خوانده طبق 
فاکتور و قرارداد استیجاری خودرو خواهان و افت خودرو و هزینه دادرسی با توجه به محتویات 
و مستندات پرونده و اظهارات خواهان که مبلغ 50/000/000 ریال خسارت دیده است و مبلغ 
هیجده میلیون ریال آن را در بیمه دریافت نموده است و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای هم تقدیم ننموده و دفاع موثری از خود به عمل نیاورده 
است بر شورا ثابت تشخیص داده شده فلذا با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 355/000 
ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع وپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به مازاد خواسته قرار رد دعوی صادر می نماید.

م الف:14736 شعبه 38 حقوقی مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شماره   8909980358301478 پرونده:  شماره   9309970354700845 دادنامه:  934شماره 
اسدا... سبحانی  آقای  فرد 2-  آقای محمدرضا شهبازی  متهمین: 1-  بایگانی شعبه: 900935 
همگی به نشانی مجهول المکان 3- خانم لیال احمدی به نشانی فوالدشهرB 3 بلوک20 ورودی 
328 شماره 413 اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهمین 1- اسدا... سبحانی 2- محمدرضا 
نظام  در  اخالل  بر  دائر  فرزند سیدحسن  احمدی  لیلی  دو مجهول المکان 2-  هر  فرد  شهبازی 
اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت شاکیه لیلی احمدی و گزارش و تحقیقات پلیس اطالعات 
اتهام  ناحیه متهمین  از  امنیت عمومی و مالحظه جینولوژی متهمین و عدم حضور و دفاع  و 
انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق یک بند و یک تبصره به قانون 
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور و با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسالمی 
)حاکم در زمان وقوع بزه( به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری هر یک از متهمین ردیف اول و 
دوم را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهم ردیف سوم را به پرداخت 
ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و مضافًا هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به 
پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف سوم را به ده میلیون ریال جزای نقدی 
بابت پورسانت دریافتی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص رد مال با توجه 
به عدم وجود شاکی خصوصی برای متهم ردیف سوم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد در 
خصوص متهمین ردیف اول و دوم با توجه به اینکه شاکیه لیلی احمدی دالیل و مدارکی که پول 
به متهمین داده باشد یا به حساب ایشان واریز کرده باشد ارائه ننموده است مستنداً به ماده 177 
از قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین در این قسمت صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 
 مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:14747 

مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجراييه 

شماره   9209980350100405 پرونده:  شماره   9310420350100217 اجراییه:  شماره   935
بایگانی شعبه: 920405 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9209970350101579 محکوم علیه حبیب ا... امینی فرزند نبی ا... نشانی مجهول المکان 
محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 82/820/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تا تاریخ وصول براساس شاخص اعالمی و پرداخت مبلغ 4/709/020 ریال بابت   89/12/17
خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد نشانی پل آذر-ابتدای 
خ توحید-پ3 و پرداخت مبلغ 4/376/451 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 

بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:14756 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شماره   9209980358701244 پرونده:  شماره   9309970354300566 دادنامه:  شماره   936
بایگانی شعبه: 921378 شاکی: آقای محمد ستوده به نشانی اصفهان-خ جی-ک گلخانه-پ34 
متهمین: 1- آقای پیمان واثقی به نشانی اصفهان-خ جی-خ ابر-خ اطشاران-ک حسینعلی اعرابی-

جنب مکینه 2- آقای وحید فروغی به نشانی مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید فروغی فرزند رحیم متواری دائر بر ایراد 
جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای محمد ستوده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی 
فوق الذکر – کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – گواهی های پزشکی 
قانونی مندرج در پرونده – گزارش ضابطین دادگستری و نتیجه تحقیقات معموله توسط آنان – 
متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود 
علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاری نامبرده رامحرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 462-449-290-

488-559-710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک و نیم درصد 
دیه کامل بابت ارش جراحت متالحمه سمت راست خلف قفسه صدری - پنج درصد دیه کامل 
بابت ارش عمل جراحی باز کردن خلف قفسه سینه )تراکوتومی(- یک درصد دیه کامل بابت ارش 
آسیب خفیف و آسیب عروق بین انتهای طرف راست خلف قفسه سینه – دو درصد دیه کامل بابت 
ارش آسیب نسج نرم ناشی از تعبیه لوله قفسه سینه در قدام قفسه سینه ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع جرم در حق شاکی خصوصی و از حیث جنبه عمومی جرم )با توجه به وسیله جارحه( 
نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید. در خصوص اتهام متهم 
دیگر پرونده آقای پیمان واثقی فرزند ارسالن دائر بر معاونت با متهم ردیف اول در ارتکاب بزه 
ایراد ضرب و جر ح عمدی نسبت به شاکی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای اصفهان و 
شکایت شاکی مذکور با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وانکار مصرانه متهم در مراحل 
تحقیقاتی و دادرسی و با توجه به اینکه دلیل متقن و محکمه پسندی که داللت بر وحدت قصد 
وی و متهم اصلی در ارتکاب جرم )به عنوان رکن معنوی بزه معاونت در جرم( نماید در پرونده 
موجود نمی باشد لذا دادگاه وقوع بزهی را از ناحیه وی محرز ندانسته و با استظهار از اصل 
برائت و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعالم می نماید.

م الف:14761 رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

شماره   9209980365700540 پرونده:  شماره   9309970354300517 دادنامه:  شماره   937
بایگانی شعبه: 921425 شاکی: آقای رضا کلوشانی به نشانی رباط اول-کوی سپاهان-مجتمع 
مهر-واحد6 متهم: آقای نیما خلیل زاده به نشانی مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای نیما خلیل زاده که سایر مشخصات وی در دسترس 
نمی باشد دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی آقای رضا 
کلوشانی کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان پاسخ شرکت ارتباطات 
سیار مبنی بر تعلق خط تلفن همراه شماره 9359116782 به متهم موصوف و همچنین پرینت 
مکالمات مربوط به تلفن مزبور که حاکی از تماس های مکرر این خط با تلفن ثابت به شماره 
به شاکی فوق می باشد متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات  4360255 متعلق 
تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی در 
امارات موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه را  روزنامه های کثیراالنتشار و سایر قرائن و 
محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 641 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 
را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:14764 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

شماره   9209980362601191 پرونده:  شماره   9309970352700858 دادنامه:  شماره   938
بایگانی شعبه: 921220 شکات: 1- آقای سعید حصیری 2- خانم معصومه فریدنی همگی به 
نشانی  به  فریدنی  مجید  آقای  متهمین: 1-  اصفهان-خاقانی-ک46پ32 جنب م صدف  نشانی 
تاالر نصف جهان- امام خمینی-پشت  نشانی اصفهان-خ  به  فریدنی  آقای مهدی   متواری 2- 

به اشخاص عادی  اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین  امام حسین-پ40  ک الله-ک 
3- مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 4- تهدید 5- تهدید از طریق ارسال پیامک گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای و خانم 1- سعید حصیری مارنانی فرزند احمد 
2- معصومه فریدنی فرزند جواد علیه آقایان 1- مهدی 2- مجید شهرت هر دو فریدنی و فرزندان 
جواد و هر دو دائر بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک و مشارکت در ضرب و جرح عمدی 
دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده محتویات صفحات 2-1 
پرونده پیاده شدن پیامکهای ارسالی شکایت شکات نحوه اظهارات مطلع در صفحه هفتم گواهی 
های پزشکی قانونی تحقیقات معموله در صفحه 12 و اذعان و اقرار متهم ردیف اول به حضور در 
محل درگیری و اینکه برای جدا نمودن مجید با شاکی سعید حصیری بوده و مفاد کیفرخواست 
صادره پیوستی و عدم حضور متهم ردیف و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و دفاعیات غیر 
موثر متهم ردیف اول و سایر محتویات پرونده در مجموع )و ضرب و جرح عمدی نسبت به هر دو 
متهم و نسبت به سعید حصیری فقط نسبت به هر دو متهم و نسبت به سعید حصیری فقط نسبت 
به هر دو با توجه به نحوه اظهارات شاکی ردیف دوم که در جلسه دادگاه اظهار داشته ضرب و 
جرح نسبت به اینجانب صرفاً توسط مجید صورت گرفته است( اتهام انتسابی را ثابت و محرز 
 دانسته مستنداً به مواد 449-559-462-488-2-709-710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
و مواد 42-608-669 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات و رعایت بند دوم ماده سوم قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت هر یک از متهمان موصوف الذکر را باالشتراک و التساوی 
جهت دامیه سمت چپ صورت به پرداخت دو صدم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی 
ردیف اول و متهم ردیف دوم را جهت تورم محاذات مفصل گیجگاهی گونه چپ به پرداخت نیم 
درصد دیه کامله و به عنوان ارش و از نوع انتخابی در حق شاکی ردیف دوم و نیز هر یک از 
متهمان ردیف اول و دوم را جهت بزه توهین از طریق ارسال پیامک به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی و جهت بزه تهدید از طریق ارسال پیامک به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه به مدت 
یکسال می باشد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم 
غیابی وظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس 
 از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:14774 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

939 شماره دادنامه: 9309970354700806 شماره پرونده: 9209980358300693و92099803
58301498و9209980358301497 شماره بایگانی شعبه: 920932و921661و921660 متهمین: 
1- خانم کیمیا حیدری به نشانی مجهول المکان 2- خانم زهرا اخوان موحد به نشانی اصفهان-خ 
سروش-آل خجند-خ فرسان جنوبی-ک ش هرندی-پنجمین سمت راست 3- آقای نعیم کلینی با 
وکالت آقای سلمان رحیمی و آقای محمدرضا پورداورانی و آقای احسان اکبری فرد به نشانی 
اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-خ شیخ مفید-ساختمان شماره14-ط دوم-موسسه تحقیقات 
حقوقی کتیبه 4- آقای محمدامین دادگستر به نشانی اصفهان-خ مهرآباد-بن بست اول-پ29، 
5- آقای محمدصادق مأنوسی به نشانی اصفهان-فلکه ش کشوری-به سمت اصفهانک-بعد از 
روستای چیریان-بعد از کارخانه سیمان-اولین کوچه-سمت چپ-اولین منزل سمت چپ اتهام: 
اقتصادی کشور گردشکار: دادگاه با  عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم 1- زهرا اخوان موحد فرزند حسن 2- محمدصادق مأنوسی 
فرزند حسن 3- محمدامین دادگستر فرزند مرتضی 4- کیمیا حیدری مجهول المکان 5- نعیم 
کلینی فرزند علی محمد دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی 
موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه در خصوص متهمین ردیف 
اول الی سوم از بابت جنبه عمومی جرم نظر به اینکه به ترتیب به موجب دادنامه های شماره 
911847-91/12/20و920432-92/4/12و920409-92/4/9 این شعبه به همین جرم محکوم شده 
و حسب گواهی دفتر احکام صادر قطعی و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است موضوع 
اعتبار امر مختومه را دارد مستنداً به ماده 6 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب 
صادر و اعالم می نماید در خصوص اتهام متهمین ردیف چهارم و پنجم و همچنین موضوع رد 
مال متهمین ردیف اول الی سوم دادگاه از توجه به شکایت شاکیان خصوصی و فیش های واریز 
وجه و اقرار صریح متهم ردیف پنجم و دوم و سوم و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین 
ردیف اول و چهارم اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق یک 
بند و یک تبصره به قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور و با رعایت ماده 22 از 
قانون مجازات اسالمی )قانون حاکم در زمان وقوع بزه( به لحاظ فقدان سابقه کیفری و مشهود 
نبودن سوابق کیفری هر یک از متهمین ردیف چهارم و پنجم را به پرداخت بیست میلیون ریال 
جزای نقدی بدل از حبس و مضافًا ردیف چهارم را به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی 
دیگر و متهم ردیف پنجم را به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت دو برابر 
پورسانت دریافتی با رعایت تخفیف در حق صندوق دولت و مضافًا متهم ردیف اول را به رد مبلغ 
 2/501/608/000 ریال و متهم ردیف دوم به رد مبلغ 187/954/000 ریال در حق محمدامین گستر

مبلغ  رد  به  را  ردیف سوم  متهم  و  ریال  مبلغ 1/800/000/000  رد  به  را  دوم  ردیف  متهم  و 
44/714/000 ریال در حق نعیم کلینی محکوم می نماید. در خصوص رد مال متهم ردیف پنجم 
باشد رای صادره در  نمی  تکلیفی  با  دادگاه مواجه  به عدم وجود شاکی خصوصی  با توجه 
ابالغ  از  پنجم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس  خصوص متهمین ردیف دوم و سوم و 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و در خصوص متهمین ردیف اول 
و چهارم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن 
 ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر ذکر شده می باشد.م الف:14796 

مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

شماره   9209980359800335 پرونده:  9309970353800735شماره  دادنامه:  شماره   940
بایگانی شعبه: 921000 شکات: 1- آقای مجید موذنی به نشانی خ فرایبورگ-کوی11-پ20-

متهم:  اعتماد  فرسان-دفتر  عسگریه-چهارراه  خ  نشانی  به  کریمی  رجبعلی  آقای   -2 واحد3، 
آقای محمد مولوی به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدعلی مولوی فعاًل مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت با 
این توضیح که شکات طی شکایت خود اعالم نموده اند مشتکی عنه به عنوان شاگرد در بنگاه 
معامالتی امالک ما کار می کرده و دو فقره چک به شماره های 811287و783448 عهده بانک 
سپه را به وی تحویل دادیم تا پس از وصول وجه چکها آن را به حساب تعیین شده واریز نماید 
ولی به نفع خود تصاحب نموده علیهذا با توجه به شکایتهای مطروحه و کیفرخواست صادره و 
اظهارات مطلعین و جواب استعالم از بانک محال علیه که اعالم نموده چکهای موضوع شکایت 
توسط مشتکی عنه پاس شده و با توجه به متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم 
دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:14861 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان  
ابالغ وقت رسيدگی

بر  مبنی  دادخواستی  آذربایجانی  نیلوفر  خواهان   478/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   941
مطالبه وجه به طرفیت 1- علی اکبر قاسمی 2- عبدالرسول اکبر جزی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/7/23 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
اصفهان-شعبه  اختالف  حل  کدپستی 8165756441 شورای  پالک57   – ساختمان صبا  جنب 
19 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15264 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

942 در خصوص پرونده کالسه 359/93ش ح20 خواهان علی محمد سوادکوهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 15/400/000 ریال خسارات و ضرر و زیان ناشی از سانحه تصادف و 
مبلغ 700/000 ریال هزینه کارشناسی به انضمام مطلق خسارات قانونی با قرار تامین خواسته 
به طرفیت حسن کوره پز میدان میری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخه 93/7/23 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:15275 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

943 شماره ابالغیه: 9310100351403231 شماره پرونده: 9209980351401266 شماره بایگانی 
شعبه: 921266 خواهان بانک ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان منوچهر رهنمافر و مهدی نصیری و محمود مرتضوی کاویانی به خواسته مطالبه 
طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9209980351401266 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/22 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:15295 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

معرفی ملی پوشان ژیمناستیک 
اعزامی به اینچئون

محمد آذرپ��ی س��رمربی تیم ملی 
ژیمناس��تیک گفت: پنج ژیمناست 
به نام های محم��د رمضانپور، هادی 
خن��اری ن��ژاد، س��عیدرضا کیخا، 
محمدرضا حمیدی و ایمان خاموشی 
به بازی های آسیایی اعزام خواهند 
شد.بازی های آسیایی اینچئون کره 
جنوبی از28 ش��هریور تا12 مهرماه برگزار می ش��ود.رقابت های 
ژیمناستیک این دوره از بازی های آسیایی از 30 شهریورماه آغاز 
خواهد شد و اعضای تیم ملی کشورمان 26 شهریورماه تهران را به 

مقصد کره جنوبی ترک خواهند کرد.

وقتی ژنرال اخالق را می بازد
سرمربی تیم فوتبال استقالل در پایان 
دیدار برابر سایپا برخورد تند و عجیبی 
با مدافع مصدوم این تیم داشت. این 
برخورد از سوی یکی از نزدیکان امیر 
قلعه نویی شدت بیش��تری داشت و 
منجر به کتک خوردن امیرحس��ین 
صادقی ش��د.وی پس از این برخورد 
اعالم ک��رد از اس��تقالل خداحافظ��ی خواه��د کرد!درحالی که 
امیرحسین صادقی در پایان دیدار استقالل برابر سایپا قصد رفتن 
به رختکن آبی پوشان را داش��ت ابتدا نزد امیر قلعه نویی رفت اما 
سرمربی استقالل برخورد غیرمنتظره ای با مدافع مصدوم تیم خود 
داشت و او را نپذیرفت و از خود دور کرد.صادقی که از این برخورد 
شوکه و ناراحت شده بود به امیر قلعه نویی گفت: خداحافظ؛ من از 
اس��تقالل رفتم.مدافع اس��تقالل پس از این اتفاق قصد خروج از 
ورزشگاه را داشت که به یک باره از س��وی دو نفر مورد حمله قرار 
گرفت و کتک خورد تا جایی که پیشانی او متورم شد. در این هنگام 
نیروی انتظامی که شاهد ماجرا بود فرد ضارب را دستگیر کرد. گفته 
می شود این فرد یکی از نزدیکان امیر قلعه نویی است. امیرحسین 
صادقی به دلیل مصدومی��ت از ابتدای فصل تاکنون فرصت بازی 
برای استقالل را پیدا نکرده و این بازی را هم از روی سکوها تماشا 

کرد.

 چهار بازیکن والیبال ایران 
در صدربازیکنان جهان

در انتهای بازی های روز اول از مرحله 
دوم رقابت ه��ای جهان��ی لهس��تان 
کمیته آمار و ارقام مسابقات برترین 
بازیکن��ان فاکتوره��ای مختل��ف را 
معرفی کرد.بر اساس اعالم این کمیته 
سید محمد موسوی در دفاع روی تور، 
فره��اد قائم��ی در دریافت، س��عید 
معروف در پاسوری و فرهاد ظریف به عنوان لیبرو در صدر فهرست 
 بهتری��ن بازیکن��ان مس��ابقات ت��ا ب��ه اینج��ای کار ق��رار 

دارند. 

کاپیتان ذوب آهن به گیتي پسند 
پیوست

محمد صلصالی کاپیتان فصل گذشته 
ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادی به 
جمع یاران واهیک طروسیان جهت 
حضور در لی��گ دس��ته اول فوتبال 
کشور پیوست.به نقل از سایت باشگاه 
گیتي پس��ند، محم��د صلصالی در 
س��ابقه خود حضور 12 ساله در تیم 
فوتبال ذوب آهن و بستن 6 سال بازوبند کاپیتانی این تیم باسابقه 
را دارد.صلصالی در گفتگوی کوتاهی با اشاره به وضعیت مناسب 
تیم گیتی پسند در فصل نقل و انتقاالت خاطرنشان کرد: امیدوار 
است حضور موفقی در گیتی پسند داشته باشد و به همراه این تیم 

به لیگ برتر فوتبال صعود کند.

 نوجوانان و جوانان پینگ پنگ
 در هند

تیم های مل��ی نوجوان��ان و جوانان 
پینگ پنگ کشورمان جهت شرکت 
در مسابقات آس��یایی هند عازم این 
کشور شد.تیم ملی پسران کشورمان 
با 7 بازیکن عازم این دوره از مسابقات 
شد در بخش جوانان مربی گری این 
تیم به عهده محسن شیشه گرها و در 
بخش نوجوانان به عهده کاظم مس��تحقی خواهد بود مسابقات 
قهرمانی آسیا در هندوستان روزهای 21 تا 25 شهریورماه برگزار 
خواهد شد. اعضای تیم ملی جوانان کشورمان سروش امیری نیا، 
حامد باشت باوی، متین حیدری و آرمان حاجی ئی خواهند بود و 
در بخش نوجوانان مهدی جلیلی، امین احمدیان و آریان امیری 
خواهند بود. تیم ملی کشورمان قبل از اعزام به مسابقات هند سه 
اردو در تهران و اصفهان را پشت سر گذاشته است اردوی تیم ملی 
کشورمان در ش��هر اصفهان به صورت مشترک با تیم مجارستان 

برگزار شد.

وزنه برداران اعزامي به بازی های 
آسیایي پاک هستند

بنا ب��ر اع��الم رس��مي فدراس��یون 
بین الملل��ی وزنه ب��رداری، نتای��ج 
آزمایش دوپینگ همه وزنه برداران 
اعزامي ایران به بازی های آس��یایي 
منفي است.فدراس��یون بین المللی 
وزنه برداری به صورت رسمي اعالم 
کرد، نتیجه آزمای��ش دوپینگ 10 
وزنه بردار ایراني که در کمپ تمریني تاتاي مجارس��تان شرکت 

کرده بودند، منفي است

6
آیت الهی به تایلند رفت

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال برای دیدار تیم ملی نوجوانان ایران با سوریه وارد تایلند 
ش��د.آیت الهی بعد از دیدار مرحله یک چه��ارم نهایی تیم ملی نوجوان��ان ایران عصر روز 
یکشنبه، 23 شهریورماه برای حضور در مس��ابقات آسیایی اینچئون از تایلند مستقیماً به 

کره جنوبی می رود.
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احداث مجهزترین 
کمپ فوتبال جهان

 جریم به خاطر
 » رفتار غیر ورزشی«

نشریه دیلی میل انگلیس اعالم کرد، کمپ تازه احداث شده تیم مانچستر 
سیتی یکی از زیباترین و مجهزترین مکان های تمرینی و اقامتی یک 
باشگاه فوتبال در سطح جهان است.در ادامه گزارش روز پنجشنبه این 
نشریه آمده است ، دست اندرکاران باشگاه مانچستر سیتی برای احداث 
و تجهیز این کمپ مبلغ 200 میلیون پوند هزینه کردند که صرف این 
مبلغ برای احداث یک کمپ تمرینی از نوع خود در جهان بی نظیر است. 
تأسیس��ات این کمپ که ش��امل 17 زمین فوتبال و چند هتل مجلل 
است بر روی 80 هکتار زمین احداث شده است. بنابراین گزارش ،این 
مجموعه استثنایی دارای یک اکادمی فوتبال است که با بهره گیری از 
مربیان برجسته استعدادهای فوتبال انگلیس و دیگر کشورها افراد را در 

رده های سنی پایین شناسایی و در این مکان آموزش می دهند.
تمام س��رمایه گذاری این مرکز توس��ط مالکان ثروتمند اماراتی تیم 

منچستر سیتی هزینه شده است .

آرای انضباطی تیم های متخلف لیگ برتری از س��وی کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتبال اعالم ش��د.در دیدار تیم های ذوب آهن و سپاهان 
اصفهان از هفته ششم لیگ برتر از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی 
مبنی بر اهانت به تماشاگران تیم حریف صورت گرفت. برهمین اساس 
کمیته انضباطی تی��م مربوطه را به پرداخ��ت 20 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد.همچنین محمدرضا خلعتبری بازیکن سپاهان نیز به 
دلیل رفتار غیر ورزشی بعد از به ثمر رساندن گل اول این بازی به پرداخت 
30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.باشگاه ملوان بندر انزلی نیز 
به دلیل فحاشی تماشاگران این تیم نسبت به یکی از بازیکنان استقالل 
خوزس��تان و پرتاب ترقه به داخل زمین به پرداخت 100 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد.البته این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.

البته در صورت تکرار تخلفات فوق در دیدار بعدی این تیم، برابر آیین نامه 
بازی بعدی ملوان بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.

مهاجم برزیلی در الجیش قطر 
روماری��و ری��کاردو دی س��لوا رومارینه��و مهاج��م تیم 
فوتبال باش��گاه کورنتین��اس برزیل با عقد ق��راردادی 
 بالغ ب��ر 24 میلی��ون پوند ب��ه تیم الجی��ش قطر ملحق

 شد.

خدیرا زانوی چپش را عمل کرد
باشگاه رئال مادرید اعالم کرد که خدیرا )بازیکن آلمانی این باشگاه 
( در حال حاضر به دلیل مصدومیت همس��ترینگ چپش و عمل 
آرتروسکوپی زانوی چپ در حال استراحت است. این بازیکن هنگام 

تمرین با تیم ملی فوتبال آلمان دچار مصدومیت شد. 

باید لشگر جنگ زده را آماده جنگ کنیم!
علیرضا رضایی مدیر تیم های ملی کشتی آزاد با دفاع از عملکرد تیم ملی در 
مسابقات جهانی ازبکستان گفت: کسب عنوان نایب قهرمانی نتیجه بدی 
نیست.حاال باید یک لشگر جنگ زده را آماده و مهیای حضور در بازی های 

آسیایی اینچئون کنیم.

کی روش در ایران ماندنی شد

ترابیان: در مقابل بعضی زیاده خواهی ها پافشاری کردیم
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کارلوس ک��ی روش ای��ن هفته  ب��رای عقد ق��رارداد با 
فدراسیون فوتبال به ایران سفر می کند.

علی کفاش��یان، در حاشیه فس��تیوال فوتبال با اشاره به 
ارسال قرارداد پیشنهادی فدراسیون فوتبال به سرمربی 
تیم ملی گفت: کی روش در پاسخ به ایمیل ما اعالم کرد 
که با پیش��نهادهای فدراس��یون فوتبال موافقت کرده و 
حاضر اس��ت در ادامه راه نیز هدایت تیم ملی ایران را بر 
عهده داشته باشد.وی افزود: کی روش ظرف این چند روز 
برای امضای قرارداد به تهران س��فر می کند و نخستین 
اردوی تیم ملی برای حضور در جام ملت ها از 10 تا 23 

مهر در پرتغال برگزار می شود.
ترابیان: تا دوشنبه قرارداد امضا می شود

دبیر کمیته  اقتصادی فدراسیون و مسئول تنظیم قرارداد 
کارلوس ک��ی روش گفت: ق��رارداد س��رمربی تیم ملی 
حداکثر تا دوشنبه امضا می شود که احتماالً این روز فردا 
یکشنبه باشد.عباس ترابیان درباره پاسخ مثبت کارلوس 
کی روش به فدراس��یون فوتبال برای سرمربیگری تیم 
ملی ایران ، اظهار ک��رد: کی روش پاس��خ مثبتش را از 
طریق ایمیل به فدراس��یون فوتبال اع��الم کرد و قرار بر 
 این ش��د تا هر چه زودتر برای امضای ق��رارداد به ایران

 بیاید.ترابیان درب��اره زمان حضور ک��ی روش در ایران 
نیز گفت: فدراس��یون فوتبال ب��ا او در تماس اس��ت تا 

هماهنگی های الزم دراین باره را انجام دهد.
مس��ئول تنظیم قرارداد کارلوس کی روش در پاسخ به 
این سؤال که این قرارداد با قرارداد قبلی کی روش که سه 
سال پیش با ایران امضا کرد چه تفاوت هایی دارد؟ گفت: 
بنیاد قرارداد همان اس��ت، اما یکس��ری توافقات جدید 
میان طرفین ش��کل گرفته که در ق��رارداد جدید لحاظ 
شده است.ترابیان در پاسخ به این سؤال که آیا در قرارداد 
جدید محدودیت های کی روش بیشتر شده است؟ گفت: 
نمی توان به وض��وح دراین باره صحبت��ی را بیان کرد. از 
طرفی متن این قرارداد هم هنوز به زبان التین است و به 
فارسی ترجمه نشده و کسی هم از آن اطالعی ندارد، اما 
می توانم بگویم که ضوابط جدیدی که مدنظر فدراسیون 
فوتبال بود در این قرارداد به طور کامل دیده شده است. 
حتی ما تا حدودی از شرایط یک قرارداد صرفاً بین المللی 

فاصله گرفتیم و خواستیم با محترم شمردن قوانین 
داخلی کش��ورمان و محدودیت های که داریم 
همه آن ه��ا را لح��اظ کنیم که خو ش��بختا نه 

همین هم شده است.
ترابیان همچنی��ن در واکنش ب��ه این که به 
صراحت به نظ��ر می آم��د مهم ترین اختالف 
فدراس��یون و ک��ی روش ب��ر س��ر می��زان 
دس��تمزد او تا پایان جام ملت های آسیا بود 

که کی روش دس��تمزد یک س��اله را طلب می کرد، اما 
فدراس��یون معتقد بود که به میزانی که او کار کند باید 
حق الزحم��ه اش پرداخت ش��ود، حال مرب��ی پرتغالی 

پذیرفت، گفت: کوتاه آمد و خواس��ته فدراسیون را 
نمی توانم دراین باره که 

ج��زو مف��اد مهم و 
محرمانه ق��رارداد 
اس��ت صحبت��ی 
داشته باشم، اما 
به ه��ر ح��ال ما 
در لحظه لحظ��ه 

مذاکرات و تنظیم قرارداد هم��واره تالش کردیم منافع 
ایران را به طور کامل ببینیم. البته ش��رایط طرف مقابل 
هم به صورت منصفانه در نظر گرفته ش��ده است، اما در 
مجموع همان طور که گفتم یکسری نظرات فدراسیون 
در قرارداد دیده ش��ده و م��ا در مقابل بعضی 
زیاده خواهی ها هم پافش��اری کردیم 
و از این نظ��ر کار ب��رای ما خوب 

پیش رفت.

در واقع اگ��ر هیئت مدیره این گون��ه ضربتی وارد 
کار نمی شد و یا دس��ت کم برای جانشین دایی از 
گزینه بهتری که عملکرد فنی قابل دفاع تری داشت 
استفاده می کرد، دست کم هواداران راضی تر بودند 
و با این تصمیم همراه��ی می کردند؛ اما هم اکنون 
پرسپولیسی باقی مانده که هوادارانش در این هفت 
هفته از کارکرد تیمشان راضی نبودند و از هم اکنون 
نیز  با توپ پ��ر علیه کادر فنی جدید به ورزش��گاه 
می روند.نگاهی به س��یر رخدادهایی که یک روزه 
در باش��گاه پرس��پولیس روی داده، واژه ای بهتر از 
»کودتا« را به ذهن نمی آورد؛ کودتایی که دایی را 
از پرس��پولیس  بیرون کرد و درخشان را پس از دو 
سال خانه نشینی به نیمکت سرخ ها رساند؛ مربی 
که تا همین چند هفته پیش به دنبال این بود تا  هر 
گونه شده به نیمکت نفت مسجدسلیمان برساند، 
ولی نتوانست و   یک باره سر از پرسپولیس درآورد. 
شاید خوش بین ترین هوادار پرسپولیس هم گمان 
نمی کرد در هیئت مدیره انتخابی که قرار بود، همه 

مشکالت پرسپولیس را حل کند، بزرگ ترین 
بحران مدیریتی چند سال اخیر این تیم 

رخ بدهد. روز چهارش��نبه گذشته 
یک��ی از زش��ت ترین رخدادهای 
تاریخ باش��گاه پرس��پولیس در 
ورزش��گاه درفش��ی فر روی داد؛ 
جایی که دو سرمربی در تمرین 
پرسپولیس حاضرشده بودند و هر 
یک خود  را س��رمربی واقعی این 

تیم می دانستند.علی دایی بر 
این باور بود، حمیدرضا 

سیاسی  نمی تواند شفاهی او را برکنار کند، بلکه باید 
برگه اخراجش را با مهر و امضا به دستش بدهند تا 
از پرسپولیس برود.در سوی دیگر، حمید درخشان، 
سرمست از این پیروزی برای معارفه به درفشی فر 
آمده بود. اوضاع  درفش��ی فر چنان آشفته بود که 
نیروهای پلیس سرانجام برای ایجاد آرامش وارد کار 
شدند و هواداران عصبانی را متفرق کردند و حتی 
رئیس کالنتری برای جلوگیری از کش��یده شدن 
درگیری ها به امروز اعالم کرد، دایی و پیروانی حق 

ندارند در تمرین پرسپولیس حاضر شوند. 
وقتی علی دایی جلوی دهان پیروانی را 

گرفت
در بخشی از این تمرین پر حادثه ، حمید درخشان 
برای دایی و دوستانش پیغام فرستاد که می خواهد 
رخصت بگیرد. حرفی که س��بب ش��د تا افشین 
پیروانی با لحنی تند از مربی جدید تیم انتقاد کند. 
شدت کالم پیروانی به حدی بود که دایی ناچار شد 
دهان دستیارش را بگیرد.این همه اتفاقات عجیب 
نبود. درگیری دایی با پلیس ، دس��تور 
کالنتری به اطرافی��ان دایی برای 
منصرف ک��ردن او برای حضور 

در تمرینات روز بعد  و...
ب��رای واکاوی ابع��اد این 
ماج��رای پرس��پولیس، 
بد نیست اندکی به قبل 
بازگردی��م؛ جای��ی که 
وزارت ورزش و جوان��ان 
پ��س از بح��ران ب��زرگ 
زم��ان  مدیریت��ی 
رویانی��ان 

دست به  کار ش��د تا با تش��کیل یک هیئت مدیره 
جدید، پرس��پولیس را به س��احل آرامش برساند. 
در این می��ان، هرچند اعض��ای هیئت مدیره روی 
گزینه های نزدیک به اسپانس��ر برای مدیرعاملی 
نظر داش��تند، معلوم نشد چه ش��د که محمدرضا 
رحیمی،  مدیرعامل پرسپولیس معرفی شد!همین 
تصمیم اشتباه، سرآغاز اختالفات کشدار بیشتری 
شد که سرانجام پرس��پولیس را به این حال و روز 
انداخت.دراین باره باید گفت،  نخس��تین اختالف 
هیئت مدیره با رحیمی به ماجرای ادامه همکاری 
با علی دایی برمی گ��ردد. درحالی که هیئت مدیره 
نزدی��ک ب��ه حمی��د اس��تیلی چندان دوس��ت 
نداش��تند، دای��ی در رأس کار باش��د،  محمدرضا 
رحیمی در   همان روزه��ای ابتدایی خیلی محکم 
 گفت که دایی س��رمربی فصل جدید پرسپولیس

  می ماند. 
اما حمایت های رحیمی از دای��ی به همین جا هم 
ختم نش��د. او بنا بر یکی از بندهای ق��رارداد دایی 
از محل اولین پولی که از اسپانسر به باشگاه رسید، 
بخش بزرگی از بدهی های گذشته و مبلغ قرارداد 
کنونی دایی را به حس��اب دایی واریز کرد  و همین  
موجب شد تا هیئت مدیره، دس��ت رحیمی را در 
خریدهای پیش فصل چندان باز نگذارد و رحیمی 
بدون پ��ول هیئت مدی��ره نتوانس��ت خلعتبری، 
حس��ینی، پوالدی و مس��لمان را در پرسپولیس 
حفظ کند ت��ا نارضایتی س��رمربی و ه��واداران را 
به  همراه داش��ته باش��د. آتش اختالف��ات دایی و 
رحیمی با هیئت مدی��ره و در رأس آن حمیدرضا 
سیاسی، روزبه روز بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه 
نتایج ضعیف پرس��پولیس و به ویژه س��ه گلی که 
تراکتورسازی به این تیم در تهران زد، موجب شد 
تا هیئت مدیره تصمیم به برکناری دایی بگیرد؛ اما 
مگر هیئت مدیره می تواند خود ای��ن کار را انجام 
بدهد؟ مسلماً نه. در س��وی مقابل اگر دایی جای 
خود را به هر مرب��ی دیگری می داد، ه��واداران با 
آغوش بازتری از س��رمربی که با پیروزی کارش را 
آغاز می کند، استقبال می کردند. اما عدم تمکین 
رحیمی به نظر سیاس��ی در جلس��ه ، موجب 

شد تا هیئت مدیره پرسپولیس در اقدامی عجیب 
هم مدیرعامل و هم س��رمربی را از کار برکنار کند 
تا اتفاقی ش��بیه کودتا در پرس��پولیس رخ بدهد. 
خوشحالی حمید درخش��ان از اتفاقات رخ داده در 
پرسپولیس و رخدادهای روز گذشته درفشی فر اما 
سبب شده تا هوادارانی که دل خوشی از علی دایی 
نداشتند، به حضور دوباره او راضی شوند. در واقع اگر 
هیئت مدیره این گونه ضربتی وارد کار نمی شد و یا 
دست کم برای جانش��ین دایی از گزینه بهتری که 
عملکرد فنی قابل دفاع تری داشت استفاده می کرد، 
دس��ت کم هواداران راضی تر بودند و با این تصمیم 
همراهی می کردن��د؛ اما هم اکنون پرسپولیس��ی 
باقی مانده ک��ه هوادارانش در این هف��ت هفته از 
کارکرد تیمشان راضی نبودند و از هم اکنون نیز  با 
توپ پر علیه کادر فنی جدید به ورزشگاه می روند. 
به هر ح��ال هیئت مدی��ره، مدیری��ت و کادر فنی 
پرسپولیس در یک بازی دو سر باخت امسال، کاری 
کردند که هواداران پرسپولیس از همین هفته هفتم 
لیگ بر تر، حساب کار دستش��ان بیاید و آن اینکه 
تیمشان در کورس قهرمانی جایی ندارد. شاید اگر 
روزی منیت های آقایان تمام شد و کمی هم به فکر 
پرسپولیس و تماشاگرانش افتادند، بشود دراین باره 

هم حرف زد و فکر کرد!
رحیمی برکنار و منتقمی سرپرست شد

رحیمی از مدیرعاملی پرس��پولیس برکنار ش��د و 
بهروز منتقمی جای او را در این پست گرفت.طبق 
صحبت هایی که رحیمی در شبکه تلویزیونی خبر 

انجام داد این موضوع تأیید شد که او از سوی رئیس 
هیئت مدیره برای برکناری دایی تحت فشار بوده 
اس��ت اما خود او حاضر به انجام این کار نمی شده 
است. گذش��ته از اختالف رحیمی و سیاسی، برای 
برکناری دایی، آینده خود رحیمی نیز دستخوش 
تغییر بود چرا که سیاسی گفته بود اگر دایی را برکنار 
نکنی، طب��ق مصوبه هیئت مدیره خ��ودت برکنار 
می ش��ود.حتی پس از اعالم خبر برکن��اری دایی، 
رحیمی از مدیر روابط عمومی باشگاه می خواهد که 
اطالعیه او را روی سایت باشگاه قرار دهد اما مدیر 

روابط عمومی از این کار امتناع می کند.
تاباالخره نام و عکس رحیمی از س��ایت باش��گاه 
پرسپولیس هم برداشته ش��د تا برکناری او قطعی 
ش��ود. حاال منتقمی به عنوان سرپرس��ت جدید 

باشگاه انتخاب شده است.
حمید درخش�ان: فعال نمی ش�ود قول 

قهرمانی داد
سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که 
با وضعیت فعلی این تیم نمی شود قول قهرمانی داد. 
او همچنین از همه پیشکسوتان پرسپولیس دعوت 
کرده اس��ت که به او کمک کنند.حمید درخشان 
س��رمربی جدید تیم فوتبال پرس��پولیس پس از 
امضاء قرارداد با این باشگاه و دریافت حکمش گفت: 
امروز از من دعوت کرده اند که در جلسه هیئت مدیره 
ش��رکت کنم و همین جا هم بحث سرمربی  شدنم 
مطرح شد. خدا شاهد است که پیش از این صحبتی 

با من نشده بود.

بازی دو سر باخت در جمع مدیریتی قرمزها!

کودتا در پرسپولیس؛ یک برکناری درخشان!
سرمربی جدید: فعال نمی شود قول قهرمانی داد
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مفاد آرا
890 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
اخذ رسید  از  تسلیم وپس  وامالک  شهرضا  اسناد  ثبت  اداره  رابه  اعتراض خود  ماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  و.صول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد. 
 اول  -شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا 

1 - رای شماره 139360302008002902 –غالمرضا امیری فرزند گنجعلی به ش ش 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209823861 ملی  وشماره  سمیرم   14

مفروزی از پالک 2680/1 به مساحت ششدانگ 245 متر مربع.
–بیژن شیر احمدی فرزند آقاشیر به ش   2 - رای شماره 139360302008002903 
ش 188 سمیرم وشماره ملی 1209485397 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2680/1 به مساحت ششدانگ 245 متر مربع.
3- رای شماره 139360302008002845 –محمد حسین مطلوبی  فرزند محمد علی به 
ش ش 2178 شهرضا وشماره ملی 1199307981 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2687/3 به مساحت ششدانگ 123/90 متر مربع.
ش  به  علیرضا  فرزند  هداشهرضا  139360302008002847-الهام  شماره  -رای   4
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199918083  وشماره  یک شهری شهرضا   حوزه  ش8313 
از پالک 2687/3 به مساحت ششدانگ 123/90 متر  ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مربع.
 5 - رای شماره 139360302008003501 –داود صادقی فرزند مظفر به ش ش 423 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  1198602181 ششدانگ  ملی  وشماره  شهرضا 
پالک 3916 به مساحت 41/65 متر مربع که بانضمام پالک 3008/1 جمعا تشکیل یک 

با ب خانه راداده است.
6-رای شماره 139360302008003342 –سید حسام الدین نورالهی فرزند سید علی 
به ش ش 4775قمشه وشماره ملی 1199882704 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3694 و3695 به مساحت ششدانگ 229 متر مربع.
7 -رای شماره 139360302008003343 –فرزانه قبادی فرزند عبدالحسین به ش ش 
وکد ملی 1190093790 شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3694 و3695 به مساحت ششدانگ 229 متر مربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

8 -رای شماره 139360302008003695 –فریبا دهقانزاد فرزند محمد به ش ش وکد 
ملی 1190112639 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

78 به مساحت 158/40 متر مربع.
9 -رای شماره 139360302008003696 –محمد جواد دهقانزاد فرزنداسداله به ش ش 
7580 شهرضا وشماره ملی 1199910759 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ 158/40 متر مربع.
فرزند  هونجانی  پور  محسنی  –حسینعلی   139360302008002867 شماره  -رای   10
از  مشاع  دانگ  سه   1199722499 ملی  وشماره  حوزه2شهرضا   5 ش  ش  به  محمد 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت ششدانگ 123/60 

متر مربع.
فرزند  هونجانی  پور  محسنی  –جواد   139360302008002868 شماره  -رای   11
دانگ مشاع  به ش ش 87 حوزه2شهرضا وشماره ملی 1199821500 سه  حسینعلی 
از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت ششدانگ 123/60 

متر مربع.
12 -رای شماره 139360302008003049 –محمد یزدانی شهرضا فرزند حسین به ش 
ش 535 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199352926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 483 به مساحت ششدانگ 179/70 متر مربع.
پری یزدانی فرزند علی به ش ش 992   – 13 -رای شماره 139360302008003052 
شهرضا وشماره ملی 1199081019 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 483 به مساحت ششدانگ 179/70 متر مربع.
به  علی  فرزند  زیارتگاهی  توکلی  زهرا  شماره139360302008003110-  رای   -14
مفروزی  دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1199574155ششدانگ  و شماره  ش ش8 شهرضا 

ازپالک517به مساحت100مترمربع.
–زهراصادقی فرزند حسین به ش ش 5   15 -رای شماره 139360302008003623 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199618373 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ  198/85متر مربع.
 16 -رای شماره 139360302008003624 –عبدالجواد همائی فرزند عبدالوهاب به ش 
ش 871 شهرضا وشماره ملی 1199065013 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
ش  ش  به  علیرضا  فرزند  بگی  -مجید   139360302008003278 شماره  رای    –  17
ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ   1199262234 ملی  وشماره  قمشه  یک  1716حوزه 
ششدانگ  مساحت  به  و753/5   753/4 پالکهای  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب   یک 

150/22 متر مربع.
به ش ش  فرزند حسن  نیا  قبادی  -الهه   139360302008003280 رای شماره   –  18
2548 شهرضا وشماره ملی 1199860433 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی ازپالکهای 753/4 و753/5 به مساحت ششدانگ150/22 متر مربع.
 19 -رای شماره 139360302008003089 –مجید شاملی شهرضا فرزند عبد الرسول 
به ش ش 354 شهرضا وشماره ملی 1199229271 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 757 به مساحت ششدانگ 178/63 متر مربع.
 20 -رای شماره 139360302008003090 –مژگان گالبی فرزند محمد به ش ش 246 
شهرضا وشماره ملی 1199211168 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 757 به مساحت ششدانگ 178/63 متر مربع.
 21-رای شماره 139360302008003053 –کمال عشقی فرزند محمد به ش ش 375 
باب  یک  از ششدانگ  ملی 1199340251 چهاردانگ مشاع  حوزه 6 شهرضا وشماره 
خانه مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 252/25 متر مربع.

زهرا دهقان فرزند رضاقلی به ش ش   –  22 -رای شماره 139360302008003054 
252 شهرضا وشماره ملی 1199103497 –دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 252/25 متر مربع.
23 -رای شماره 139360302008003198 –سید محسن قرشی فرزند کمال به ش ش 
781 شهرضا وشماره ملی 1199122661 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 867 به مساحت 255 متر مربع.
24 -رای شماره 139360302008003048 –سید محمد قرشی فرزند سیدکمال به ش 
ش 1447 حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199223174 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک867 به مساحت 149 متر مربع.
 25 -رای شماره 139360302008003885 – شهناز مصلحی فرزند عبدالرسول به ش 

ش 197 حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199343102 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 210/59 متر مربع.

 26 -رای شماره 139360302008003887 –یداله نصیریان فرزند نصر اله به ش ش 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  1198932473 سه  ملی  73 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 210/59 متر مربع.
27 -رای شماره 139360302008003267 –سید محسن مدینه فرزند  سیدابراهیم به 
ش ش1884 شهرضا وشماره ملی 1199284815 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1068/2به مساحت ششدانگ 173/10 متر مربع.
به  حسن  محمد  فرزند  مقصودی  –الهام   139.60302008003268 شماره  -رای   28  
دانگ مشاع  ملی 1199895474 سه  یک شهری شهرضا وشماره  ش ش6052 حوزه 
 173/10 ششدانگ  مساحت  به   1068/2 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

متر مربع.
29 -رای شماره 139360302008002874 –نعمت اله طبیبیان فرزند حسین به ش ش 
567 شهرضا وشماره ملی 1198925442 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 1072 به مساحت 240/27 متر مربع.
30 -رای شماره 139360302008003508 –قدرت اله حقانی نژاد فرزند غضنفر به ش 
ش 135 شهرضا وشماره ملی 1198861452 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1484 به مساحت 242 متر مربع .
31 -رای شماره 139360302008003281 –مهناز سادات میر اجاق فرزند سید رضا به 
ش ش 641 شهرضا وشماره ملی 1199841358 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ181/15 متر مربع
 32 -رای شماره 139360302008003282 –محمد باقر جعفری فرزند محمد حسین به 

ش ش 1050 شهرضا وشماره ملی 1199318744  یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 181/15 متر مربع.

33 -رای شماره 139360302008003447 –حجت اله ذوالفقاری فرزند اسداله به ش 
ش 531 شهرضا وشماره ملی 1199214019 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1553 به مساحت ششدانگ 120/60 مترمربع. 
34 -رای شماره 139360302008003448 –مریم کفاش فرزند محمد باقر به ش ش25 
شهرضا وشماره ملی 1199266221 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1553 به مساحت ششدانگ 120/60 متر مربع.
35 -رای شماره 139360302008003163 حسام صالحپور فرزند ابراهیم به ش ش 
611 شهرضا وشماره ملی 1199231843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع.
36 -رای شماره 139360302008003165 –اعظم مطلوبی فرزند محمد علی به ش ش 
1345 شهرضا وشماره ملی 1199258520 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع.
–حسام دانائی فرزند رضا به ش ش 21  37 -رای شماره 139360302008003492 
مغازه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199178918 ملی  وشماره  شهرضا 

مفروزی از پالک 1644 به مساحت ششدانگ 14/79 متر مربع.
ش  ش  به  اسماعیل  فرزند  منصف  –زهرا   139360302008003494 شماره  38-رای 
925 شهرضا وشماره ملی 1199398446 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1644 به مساحت ششدانگ 14/79 متر مربع.
 39 -رای شماره 139360302008003307 –امیر پورزاهد فرزند قره به ش ش 334 
دوطبقه  خانه  باب  یک  1209433461 ششدانگ  ملی  وشماره  سمیرم  2مرکزی  حوزه 

مفروزی از پالک 1760به مساحت 186/5 متر مربع.
40 -رای شماره 139360302008002698 –نصر اله مرادی فرزند اسفندیار به ش ش 
3236 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209243245 ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 157/86 متر مربع.
به ش ش 453  فرزند علیرضا  یزدانی  –رای شماره 139360302008003506لیال   41
قمشه وشماره ملی 1199213233 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 162/06 متر مربع.
ش  به  اکبر  علی  فرزند  احمدیان  –مهدی   139360302008003507 شماره  –رای   42
ش 705 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199409251 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 162/06 متر مربع.
43 -رای شماره 139360302008002705 مریم سبزواری فرزند حبیب اله به ش ش 
27 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199411760 یکدانگ  ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 211/20 متر مربع.
شهرضائی  سبزواری  رضا  –محمد   139360302008002706 شماره  -رای   44
دانگ  چهار   1199104930 ملی  وشماره  شهرضا    396 ش  ش  به  اله  سیف  فرزند 
 ونیم مشاع از ششدانگ    یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ
 211/20 متر مربع.                                                                                                                                            

45 -رای شماره 139360302008003341 –محمود رضا پیمان فرزند رمضانعلی به 
ش ش 1123 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199400424  سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک1780 به مساحت ششدانگ 284 متر مربع.
 46 -رای شماره 139360302008003344 –اعظم نامدار شهرضا فرزند علی اصغر 
به ش ش 587 قمشه وشماره ملی 1199271845 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 284 متر مربع.
به  عباسعلی  فرزند  جعفریان  –علیرضا   139360302008002983 شماره  -رای   47
ش ش 3 حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129874609 پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8567 به مساحت ششدانگ 103/41 متر مربع.
ش  ش  به  عبدالعلی  فرزند  عبدی  –مریم   139360302008002984 شماره  -رای   48
1557 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی به شماره ملی 5129463013 یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8567 به مساحت ششدانگ 103/41 متر مربع.

سوم - شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان
49 -رای شماره 139360302008003479 –نعمت اله علی زاد فرزند عبدالرسول به ش 
ش 640 شهرضا وشماره ملی 1198866500 ششدانگ یک باب ساختمان محل کارگاه 

آجیل پزی مفروزی از پالک 552 به مساحت 600 متر مربع. 
50 -رای شماره 139360302008003477 –زهرا گالبی فرزند علی اصغر به ش ش 
1518 شهرضا وشماره ملی 1199301371 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 251/65 متر مربع.
51- رای شماره139360302008003478- غالمحسین حیدرپورفرزندحبیب اله به ش 

یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1289548269سه  وشماره  ش1107حوزه6اصفهان 
باب خانه مفروزی ازپالک782به مساحت ششدانگ 251/65مترمربع.

–فاطمه احمدی باصیری فرزند غالمرضا  52 -رای شماره 139360302008003140 
به ش ش 486 بروجن وشماره ملی 4650437636 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1124 به مساحت ششدانگ 68/80 متر مربع.
53 -رای شماره 139360302008003141 –مهدی بهرامی فرزند اسفندیار به ش ش 
840 شهرضا وشماره ملی 1199132489 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1124 به مساحت ششدانگ 68/80 متر مربع.
54 -رای شماره 139360302008002711 –محمود شجاعی شهرضا فرزند حسن به 
ش ش1021 وشماره ملی 1198992425 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 

به مساحت 169 متر مربع.
–آرش توکلی فرزند اسماعیل به ش ش   55 -رای شماره 139360302008003666 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1754213537 ملی  وشماره  حوزه2اهواز   1150

پالک 1230به مساحت 139/88 متر مربع.
56 -رای شماره 139360302008003457 –مرتضی مومنیان فرزند عبداله به ش ش 
742 شهرضا وشماره ملی 1198989637 چهل وپنج حبه مشاع از 72حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
 57 -رای شماره 139360302008003459 –مهین مومنیان فرزند رجبعلی به ش ش 
31 بوشهر وشماره ملی 3500786936 27 بیست وپنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
58 -رای شماره 139360302008003476 –حسن شبانی فرزند عباس به ش ش 736 
شهرضا وشماره ملی 1198950978ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2318 به 

مساحت 161 متر مربع.
چهارم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه 

 59 -رای شماره 139360302008003522 –علیرضا رستمی فرزند حسن به ش ش 
382 شهرضا وشماره ملی 1199344958 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 146 

به مساحت 256/35 متر مربع.
 60 -رای شماره 139360302008003195 –احمد رضا کاویانی فرزند مرتضی به ش 
ش 556 شهرضا وشماره ملی 1199158550 –ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 436 به مساحت 131/35 متر مربع.
61 -رای شماره 139360302008002900 فضل اله بابا عبداله فرزندعلی اکبربه ش ش 
434 شهرضا وشماره ملی 1198855789 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 671 به مساحت 162/27 متر مربع.
پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

 62 -رای شماره 139360302008002707 قدرت اله محمد زمانی فرزند رضا به ش 
ش 46 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199748471 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت ششدانگ 165/90 متر مربع.
 63 -رای شماره 139360302008002708 –شهپر علوی فرزند حسن به ش ش 761 
شهرضا وشماره ملی 1198964261 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3 به مساحت ششدانگ165/90 متر مربع.
  64 -رای شماره 139360302008003502 –مجتبی اسالمی فرزند محمد حسن به ش 
ش 443 حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199386073 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 160 به مساحت 171/12 متر مربع.
65 - رای شماره 139360302008003109 –جواد پور غالم فرزند رحمت اله به ش ش 
1133 شهرضا وشماره ملی9220035 119 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

779 به مساحت 155/76 متر مربع. 
 ششم -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

 66 -رای شماره 139360302008003490 –آرام رضائی فرزند ولی اله به ش ش 247 
شهرضا وشماره ملی 1198959126 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 84 به مساحت ششدانگ 86/45 متر مربع.
 67 -رای شماره 139360302008003491 –شهین رضائی فرزند ولی اله به ش ش 
29 شهرضا وشماره ملی 1199336793 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 84 به مساحت ششدانگ 86/45 متر مربع.
 68 -رای شماره 139360302008003660 –مرضیه جاللی فرزند سهراب به ش ش 
33 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 5129908902  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 107 به مساحت ششدانگ 103/20 متر مربع.
 69 -رای شماره 139360302008003661 –عباسعلی حدیدی فرزند نصراله به ش ش 
87 حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129869362 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 107 به مساحت ششدانگ 103/20 متر مربع.
 هفتم  –شماره های  فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه 

70 -رای شماره 139360302008002469 –شوکت ربیعی جعفر آبادی فرزند صفر به 
ش ش یک حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199496006 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 19 باقیمانده به مساحت 224/70 متر مربع.
 71 -رای شماره 139360302008003335 –احمد قنبر زاده سگز آبادی فرزند ابراهیم 
به ش ش 5897 تهران وشماره ملی 0066942853 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 374 به مساحت 245/71 متر مربع.
 هشتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد 

–علی قاسمی فرزند جعفرقلی به ش ش   72 -رای شماره 139360302008003976 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209550751 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   2926

مفروزی از پالک 10 به مساحت 153 متر مربع.
به ش ش 90  فرزند حسن  زمانی  –بتول  73 -رای شماره 139360302008003504 
شهرضا وشماره ملی 1198908769 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 26 به 

مساحت 296 متر مربع.
74 -رای شماره 139360302008003300 –مرضیه پارسائی فرزند غالمرضا به ش 
از  مشاع  دانگ  سه   1199943738 ملی  وشماره  مرکزی شهرضا  یک  حوزه   833 ش 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 187 به مساحت ششدانگ 123/45 متر مربع.

 نهم -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد
 75 -رای شماره 139360302008005842 –عبدالرضا امیری فرزند ابراهیم به ش ش 
3333سمیرم وشماره ملی 1209554828 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 233 

به مساحت 165 متر مربع.
76 -رای شماره 139360302008001366 –فضل اله خلیلی فرزند جمال به ش ش 48 
حوزه 2 سمیرم وشماره  ملی 1209817942 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 261 به مساحت 168/50 متر مربع.
ش  به  سپهدار  فرزند  نصیری  –محسن   139360302008002872 شماره  -رای   77  
ش 2890 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209550393  ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 267 به مساحت 152/15 متر مربع.
 78 -رای شماره 139360302008003656 –داود علی پور فرزند نبی اله به ش ش 38 
سمیرم سفلی وشماره ملی 5129906195 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 277 

به مساحت 200 متر مربع.
79 - -رای شماره 139360302008006977 –غالمحسین رضوانی فرزند حبیب اله به 
ش ش 166 شهرضا وشماره ملی 1199154652 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دوطبقه مفروزی از پالک 281 به مساحت ششدانگ 156 متر مربع.
ش  فرزندمحمدبه  فریبانقاشی  شماره139260302008006978-  رای   -80
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  ملی1199220310دودانگ  ش1161شهرضاوشماره 

دوطبقه مفروزی ازپالک281به مساحت ششدانگ 156مترمربع.
81 - –رای شماره 139360302008006972  -فضل اله رضوانی فرزند حبیب اله به 
ش ش 1449 شهرضا وشماره ملی 1199223190 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 281 به مساحت 129 متر مربع.
 82 -رای شماره 139360302008003194 –سید علی نقی قریشی فرزند سید غفار به 
ش ش 118 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209849534 ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 501 به مساحت 241/85 متر مربع.
به ش  پنجعلی  فرزند  انصاری  –محمد  -.رای شماره 139360302008002671   -  83
ش 135 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209856204 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از 502 به مساحت 156/93 متر مربع.
84 - رای شماره 139360302008003308 – گل عنبر مسعود نوه فرزند عدل به ش 
ش 481 حوزه2بویر احمد وشماره ملی 4230760825 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 514 به مساحت 128 متر مربع.
 85 - رای شماره 139360302008003134 –علیرضا انصاری فرد فرزند مصطفی به 
ش ش 2934  حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209550830 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 534 به مساحت197/90 متر مربع.
86  -رای شماره 139360302008002574 –علی ضامن جعفری فرزند اشکبوس به 
ش ش 2927 حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209550768 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 537 به مساحت 145/06 متر مربع.
علی  جعفر  فرزند  اسماعیلپور  –شهربانو   139360302008003505 شماره  -رای   87
به ش ش 349 سمیرم وشماره ملی 1209660296 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 537 به مساحت 141/50 متر مربع.
اله به ش ش 6  –علی یگانه فرزند رحمت  88 -رای شماره 139360302008003475 

حوزه1روستائی دهاقان وشماره ملی 5129875435 
–ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1444 به مساحت 117/26  الف 

متر مربع که بانضمام قسمتی از پالک 537 جمعا" تشکیل یک باب خانه راداده است.
ب- ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 537 به مساحت 22/92 متر 

مربع که بانضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
89-رای شماره 139360302008003196 –قاسمعلی امیری فرزند اردشیر به ش ش 
1963 حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209541041 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 589 به مساحت 172/75 متر مربع.
90  -رای شماره 139360302008003625 –علی اصغر کهن سال فرزند منوچهر به 
ش ش 154 حوزه 2 مرکزی  سمیرم  وشماره ملی 1209411903 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1081 به مساحت ششدانگ 149/30 

متر مربع.
–کبری ذوالفقاری فرزند اسفندیار به ش  91 -رای شماره 139360302008003627 
ش 372 شهرضا وشماره ملی 1199137601 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1081 به مساحت ششدانگ 149/30 متر مربع.
 دهم -شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

92 -رای شماره 139360302008003306 –فیض اله اکبری فرزند غفاربه ش ش 794 
حوزه یک روستائی گندمان وشماره ملی6299573716ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 14 به مساحت214/34 مترمربع.
یازدهم –شماره فرعی از 176 اصلی مزرعه اسالم آباد

 93 -رای شماره 139360302008003338 –فیض اله بهزادی فرزند روز علی به ش 
با  وپارکینگ  مغازه  باب  یک  ششدانگ   6299573910 ملی  وشماره  گندمان   814 ش 
ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 760  به مساحت 69/35 متر مربع که میزان 21 سهم 

انتقال عادی از طرف بابادی عکاشه می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/06/22                                                                                                                                                                                        

تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/07/06 
م الف:227 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا            

مفاد آرا
614 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302012002733  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس اسدي فرزند قدمعلي بشماره 
پالک  مترمربع   172.11 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدن  از  541 صادره  شناسنامه 
12/29 واقع در  داران خریداري از مالک رسمي آقاي علی یار شفیعی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/6/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/6/22
محمد سلمانی- رئیس ثبت فریدن           

آگهی ارزيابي بهای ثمنيه اعياني 
بیست  اعیاني  ثمنیه  بهاي  مالک  جنابعالي  اینکه  به  نظر  توحیدی  فنا  سرکارزهرابیگم 
 16 زواره  در  واقع  2360فرعي  پالک  حبه ششدانگ   72 از  مشاع  حبه  نیم  و  و سوم 
 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان موروثی از خلیل گنجی زاده مي باشید 
کارشناسی شماره 93/571مورخ93/04/24  برگ  دادگستري طي  کارشناس رسمي  و 
حبه   72 از  حبه  –سیصدوششم  سه  و  بیست  و  ودویست  حبه  یک  نموده   اعالم 
 ششدانگ پالک مرقوم  که بموجب سند رسمی شماره 28226 مورخه 1392/07/13 به
 آقای احمدحبیب پور فرزندعباس انتقال شده فاقد بها ثمنیه اعیانی می باشد .لذا مراتب 
 آگهي تا از تاریخ انتشار در ساعت اداري به این اداره مراجعه وچنانچه نسبت به کارسناسی 
 فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده 
 و گواهي آن را به این اداره ارائه نمائیددرغیر اینصورت بهاي ثمنیه اعیاني سند مالکیت

  یک حبه ودویست و بیست و سه –سیصدوششم حبه مشاع از پالک مذکور حذف مي گردد. 
ذبیح اله فدایی رئیس ثبت اسنادوامالک زواره

مزايده 
 9204002004000107 پرونده:  شماره   139303902004000129 آگهی:  شماره   892
 28/17227 شماره  پالک  دانگ  شش   9200257 شماره:  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
هوایی- نیروی  اصفهان-چهارراه  خانه  آدرس:  به  اصفهان  ثبت   14 بخش  در   واقع 
متری   6 بست  نرگس-بن  گل  شفیعی-کوچه  کوچه  ارغوان-  گلخانه-کوچه  متری   36
پالک2 که سند مالکیت آن در صفحه 71 دفتر 729 امالک ذیل شماره ثبت 113321 و 
باشماره چاپی 783702 سری الف/85 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 
11/15 متر دیواری است به باقیمانده 28/1119 شرقًا به طول 13/55 متر دیوار به دیوار 
زمین محصور پالک 17228 فرعی جنوبًا به طول 11/17 متر دیواریست به کوچه بن 
بست شش متری غربًا به طول 13/74 متر دیواریست به پالک 17226 فرعی و حقوق 
مجتمع مسکونی  به صورت  فوق  پالک  کارشناس رسمی  نظر  طبق  که  ندارد  ارتفاقی 
باشد طبق  نمی  مالکیت مجزا  دارای سند  بوده ولی  آپارتمان مستقل  دارای سه واحد 
سند ششدانگ مساحت عرصه پالک 152/30 مترمربع که از جنوب به کوچه 4 متری 
ابعاد عرصه  است(  به حیاط  )درب  است  مجاور محدود  پالکهای  به  بقیه جهات  از  و 
حدود 11 متر در 13/50 متر است. مشخصات هر طبقه: طبقه منهای 60 دارای 112/30 
اول 111/30 مترمربع و طبقه دوم  از کوچه، طبقه  دارای درب مجزا  اعیانی  مترمربع 
دارای 111/30 مترمربع اعیانی می باشد. ساختمان بدون آسانسور هر طبقه دو خواب 
– کف پذیرایی سرامیک و کف خوابها سیمان و بعضی موزاییک- دارای کابینت ام دی 
طبقه اول و دوم دارای پکیج و منهای 60 بدون پیکج- بدنه ها طبقه 60 و دوم  اف – 
سفید و نقاشی ولی طبقه اول سفید بدون نقاشی – دربهای داخلی چوبی و پنجره های 
خارجی آلومینیومی معمولی – راه پله با نرده فلزی و سنگ پله و بدنه راه پله سرامیک 
و هر طبقه دارای انشعاب برق مجزا و آب و گاز مشترک و اسکلت ساختمان بتن آرمه 
با سقف تیرچه بلوک و حیاط سازی کف موزاییک و بدنه آجر و سنگ و نمای ساختمان 
آجر و سنگ می باشد ملکی آقای محسن عباسی که طبق سند رهنی شماره 156926-
90/3/2 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه توحید اصفهان واقع 
می باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق تا 94/3/3 اعتبار دارد و از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 93/7/12 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 4/400/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/6/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:15529 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9209983640200926 پرونده:  شماره   9310103640203653 ابالغیه:  شماره   893
طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  وکیلی  رمضان  خواهان   920959 شعبه:  بایگانی  شماره 
نامه  مبایعه  ابطال  خواسته  به  جاهد  پرتوی  سیروس  و  قاسمی  جهانگیر  خواندگان 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهر  زرین  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  )مالی( 
شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان لنجان )زرین شهر( واقع در 
که وقت رسیدگی  ثبت گردیده  به کالسه 9209983640200926  و  ارجاع  زرین شهر 
آن 1394/03/19 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:437 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980352400660 پرونده:  شماره   9310100352405854 ابالغیه:  شماره   928
شماره بایگانی شعبه: 930699 خواهان محسن زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی طیبی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  کالسه 9309980352400660  به  و  ارجاع   352 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/13 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:14740 

میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9009980351400463 پرونده:  شماره   9310100351403146 ابالغیه:  شماره   929
شماره بایگانی شعبه: 900463 خواهان محمود گلستان دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  الشه  استرداد  خواسته  به  گلستان  خدیجه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9009980351400463 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1393/11/12 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.)حضور شما در جلسه دادگاه 

الزامی است(.م الف:14742 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980350400335 پرونده:  شماره   9310100350403876 ابالغیه:  شماره   930
شماره بایگانی شعبه: 930360 خواهان صندوق تامین خسارت های بدنی به مدیریت 
علی جباری دادخواستی به طرفیت خواندگان شهال نکوئی قهفرخی و امرا... نهال قهفرخی 
به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980350400335 کالسه  به  و  ارجاع   308 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/23 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
الف:14743  گردند.م  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  برادران  هفت  ناصر  خواهان   942-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   931
نموده  تقدیم  جنگجو  مرضیه  طرفیت  به  غیره  و  دادرسی  هزینه  و  مطالبه  بر  مبنی 
 است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/30 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل   تا خوانده 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  دو   شماره 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  می شود.م الف:15121 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9109983642200785 پرونده:  شماره   9310100354603266 ابالغیه:  شماره   932
علی  برای   9109983642200785 کالسه  پرونده  در   930639 شعبه:  بایگانی  شماره 
بیگیان محمدی – اداره آب و فاضالب لنجان و مصطفی هاشمی فرزند حاتم – مدیریت 
فوت  به  منجر  که  کار  در  ایمنی  رعایت  عدم  اتهام  به  خوزستان  اعالء  شرکت سجاد 
مرحوم محمد عزیز جاللی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/07/29 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. 
مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   عنایت  با 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:15185 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
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چند روش طبیعی برای 

درمان گلودرد 1634

1132

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

داستان

No. 1399,sep13  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

جس��تجو به دنبال واحده��ای بنیادی فضا و زمان رس��ماً 
آغازشده است. به گزارش نیوساینتیست، هولومتر به دنبال 
آزمودن این نظریه اس��ت که هس��تی درواقع از قطعه های 
ریزی ساخته شده است؛ درست مشابه عکس های روزنامه 
که از نقطه های ریز تشکیل شده اند. این واحدهای بنیادی 
فضا و زمان، می بایست خیلی خیلی کوچک باشند، یک صد 
میلیارد میلیارد بار کوچک تر از یک پروتون. همچنین رفتار 
این واحدها درست مش��ابه رفتار کوانتومی ماده و انرژی، 
بیش��تر در قالب موج خواه��د بود تا ذره.کری��گ هوگن از 
دانشگاه شیکاگو که مغز متفکر این آزمایش است می گوید: 

»نظریه ای که قصد آزمایش آن راداریم می گوید فضا نه از 
ذرات، بلکه از موج ساخته شده است و همه چیزها همیشه 
قدری در لرزش بوده و هی��چ گاه آرام نمی گیرد.«هولومتر 
برای اندازه گیری همین »لرزش« طراحی ش��ده است. این 
دستگاه که به طرز عجیبی بسیار ساده است، از کلبه ای در 
یک مزرعه نزدیک ش��یکاگو راه اندازی می ش��ود. دستگاه 
ش��امل دو پرتو قدرتمند لیزر اس��ت ک��ه درون لوله هایی 
به طول ۴۰ مت��ر تابانده می ش��وند. این لیزره��ا موقعیت 
آینه هایی را که سر راهشان هس��ت، به دقت در دونقطه از 
زمان اندازه می گیرند.اگ��ر فضازمان هموار باش��د و رفتار 
کوانتومی از خود نش��ان نده��د، آینه ها بای��د کاماًل ثابت 
بمانند. اما اگر هر دو پرتو لیزر، تغییری کوچک و یکس��ان 
را در موقعیت آینه ه��ا در طول زمان کش��ف کنند، این به 
آن معنی اس��ت که آینه ها به واسطه نوسان های بافت خود 
فضا، تغیی��ر موقعی��ت داده اند.اما تکلیف ای��ده هولوگرام 
بودن جهان چه می ش��ود؟ این ایده از مفهومی سرچشمه 
می گیرد که بیان می دارد اطالعات نمی تواند نابود ش��ود؛ 
برای مثال، افق رویداد دوبعدی یک سیاه چاله، هر چیزی را 
که به درون آن سقوط کند »ثبت« می کند. اگر این مفهوم 
صحیح باشد، مرز جهان می تواند نماینده ای دوبعدی از هر 

چیزی باشد که درون جهان وجود دارد؛ همانند هولوگرام 
که تصویری س��ه بعدی را در دو بعد ذخیره می کند.هوگن 
انتظار دارد هولومت��ر در طول یک س��ال بتواند داده های 
 الزم برای رسیدن به پاسخ پرسش کوانتومی را جمع آوری 

کند. 
وی می گوید اگر لرزش فضازمان وجود داشته باشد، ممکن 
است تفس��یرهای تازه ای بر چرایی شتاب گیری گسترش 
جهان هس��تی بنیان نهد. در حال حاضر، افزایش ش��تاب 
دور شدن کهکش��ان ها به پدیده انرژی تاریک نسبت داده 

می شود که دانش ما درباره آن هنوز اندک است.
ن��ی از دانش��گاه واش��نگتن در  آن نلس��ون، فیزیکدا
س��یاتل، می گوی��د هولومت��ر آزمایش��ی بدی��ع اس��ت 
که فض��ا را در کوچک ترین ابع��ادش م��ی کاود. اما حتی 
اگر ای��ن آزمایش چی��زی هم بیاب��د، اثرات عام ت��ر آن بر 
دانش فیزیک امروز هنوز چندان شناخته ش��ده نیس��ت. 
نلس��ون می گوی��د: »ای��ن ب��ه آن معناس��ت ک��ه تم��ام 
فرض های معم��ول ما درباره فضازم��ان و دیگر نظریه های 
کوچک تر ک��ه در حال حاضر مؤثر هس��تند، غل��ط از کار 
 درمی آیند؛ حداق��ل آنجاهایی که اثر جاذب��ه اهمیت پیدا

 می کند.«

شرکت ر نوو موتورز با الهام از خودروی زیبای شلبی دایتونا، 
کوپه الکتریکی و دوسرنشینه رنوو را باهدف ارتقای فناوری 

خودروهای الکتریکی به بازار عرضه کرده است. 
 Renovo مدل زیبای ش��لبی دایتونا دس��ت مایه کمپانی
قرارگرفت��ه و بهانه ای ش��ده برای ارائه یک تجربه س��واری 
متفاوت و دل چسب. درواقع کوپه Renovo، بر پایه شاسی 
آن ساخته ش��ده که ی��ک پروتوتایپ دوسرنش��ینه و کاماًل 
الکتریکی است.س��وپر اسپرت الکتریکی س��اخت کمپانی 
آمریکایی ر نوو موتورز تقریباً آماده ارائه به مش��تریان است. 
این خودرو کوپه که در گردهمایی پیبل بیچ رونمایی ش��د، 
بر اساس مدل ش��لبی دایتونا ساخته شده و یک نمونه اولیه 

)پروتوتایپ( دوسرنشینه و کاماًل الکتریکی است.کمپانی از زمان تأسیس کاماًل بی سروصدا 
مش��غول انجام تحقیقات بر فناوری های الکتریکی بوده و حاال آن ها را در این نمونه به کار 
گرفته است. در کوپه Renovo شاسی و بدنه ش��لبی دایتونا به روزرسانی شده اند. به طور 

دقی��ق دایتونا از نو طراحی ش��ده و از بدن��ه، فریم)چارچوب( 
،سیستم تعلیق و کابین کاماًل به روزرسانی شده سود می جوید.

منبع تأمین نیروی آن هم از یک جفت موتور تشکیل می شود 
که هرکدام یکی از چرخ های عقب را ب��ه حرکت درمی آورند. 
نیروی تولیدی موتورها در مجموع ۵۰۰ اسب بخار و گشتاور 
آن ها ۱۳۵۶ نیوتن متر اس��ت. این موتورها از یک پک باتری 
یون لیتیومی تغذیه می کنند که در مدت زمان تنها ۳۰ دقیقه 
شارژ می ش��ود.با اس��تفاده از این موتور، کوپه Renovo که 
۱۴۷۵ کیلوگرم وزن دارد، به حداکثر س��رعت ۱۹۳ کیلومتر 
بر ساعت می رسد. شتاب گیری صفرتاصد کیلومتر بر ساعت 
آن هم ۳.۴ ثانیه طول می کشد.مدیرعامل کمپانی در رابطه با 
این مدل می گوید: ما احس��اس و خالقیت خود را در این خودرو قرار داده ایم تا یک تجربه 
سواری بی نظیر ارائه کنیم.این مدل از همین حاال پیش فروش می شود درحالی که تنها تعداد 

محدودی از آن تولید خواهد شد. تولید آن در سال ۲۰۱۵ آغاز می شود.

کوپه الکتریکی شلبی دایتونا با صفرتا صد 3/4 ثانیه 

آیا ما در یک هولوگرام بزرگ زندگی می کنیم؟

  چنارود چادگان، میعادگاه چهارمین جشنواره ورزش 
روستائی وبومی محلی کشور

این مطلب می تواند پیش و در حوالی فصل پاییز که 
در کالن شهرها انواع آلودگی  بر سر ما آوار می شود 
جهت  کمک به درمان بیم��اری و آلرژی ها مثل 

گلودردهای مضمن موثرباشد.
س��رماخوردگی، آنژی��ن، الرنژیت ,حساس��یت 
گلو .... از بیماری های ش��ایع فصل سرما و پدیده 
وارونگی هوا محسوب می شود. اگر سرماخورده اید 
و گلویتان درد می کند و وقت دکتر رفتن ندارید یا 
اهل دارو و به خصوص آمپول زدن نیستید نگاهی 

به این مقاله بیندازید. 
 لیموترش، گلودرد را درمان و بدن را تقویت 

می کند
لیموترش، درمان طبیعی و مؤثری است. لیموترش 
خواص اعجاب انگیزی دارد که درمان گلودرد یکی 
از آن هاس��ت. این ترش خوش��مزه و پرخاصیت 
ضدعفونی کننده است، تولید گلبول های سفید را 
فعال می سازد و به این ترتیب قدرت دفاعی طبیعی 

بدن را تحریک می کند.
 لیموترش را با آب گرم مخلوط کرده و با محلول 
به دست آمده قرقره کنید. این کار را چندین بار در 

روز انجام دهید تا عالئم بیماری از بین برود.
 درخت چای: ضدعفونی و ضدویروس

درخت چای گلودرد را درمان می کند. معموالً از 
روغن ضروری این گیاه بیشتر استفاده می کنند 
چون ضد قارچ، ضدوی��روس و ضد باکتری خوبی 
اس��ت. دو قطره روغن ضروری درخ��ت چای را 
باکمی عسل مخلوط کنید و قبل از این که قورتش 
دهید چند لحظه دردهان خود نگه دارید. هرروز 
سه مرتبه این کار را انجام دهید تا عالئم بیماری 

کاماًل از بین برود.
 توجه داشته باش��ید که روغن ضروری این گیاه 
برای زنان باردار، شیرده و کودکان زیر ۳ سال مورد 

منع مصرف دارد.
 عسل، تسکین دهنده و تقویت کننده است

وقتی دچار گلودرد و التهاب در این ناحیه می شوید 
بدون معطلی سراغ عسل بروید. عالوه بر این، عسل 
»تقویت کننده« طبیعی محسوب می شود و برای 

تقویت بدن ایده آل است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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عجایب هفتگانه 
معلمی از دانش آموزان خواس��ت تا عجای��ب هفتگانه جهان را 
فهرست وار بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم 
نوشته های آن ها را جمع آوری کرد. بااینکه همه جواب ها یکی 
نبودند اما بیش��تر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: 
اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین و... در میان 
نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد.معلم پرسید: این 
کاغذ سفید مال چه کسی اس��ت؟ یکی از دانش آموزان دست 
خود را ب��اال برد. معلم پرس��ید: دخترم چرا چیزی ننوش��تی؟ 
دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند 
و من نمی توانم تصمیم بگی��رم کدام را بنویس��م. معلم گفت: 
بس��یار خب، هرچه در ذهنت اس��ت را به من بگو، شاید بتوانم 
کمکت کنم. در این هنگام دخترک مکثی کرد و گفت: به نظر 
من عجایب هفتگانه جهان عبارت اند از: لمس کردن، چشیدن، 
دیدن، شنیدن، احساس کردن، خندیدن و عشق ورزیدن.پس 
از شنیدن سخنان دخترک، کالس در سکوتی محض فرورفت. 
آری؛ عجایب واقعی همین نعمت هایی هس��تند که ما آن ها را 

ساده و معمولی می انگاریم.

قورباغه
چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آن ها 
به داخل گودال عمیقی افتادند.بقیه قورباغه ها در کنار گودال 
جمع ش��دند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو 
قورباغه دیگر گفتند: که دیگر چاره ای نیس��ت ش��ما به زودی 
خواهید مرد.دو قورباغه این حرف ها را نشنیده گرفتند و با تمام 
توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند. اما قورباغه های دیگر 
مدام می گفتند: که دس��ت از تالش بردارند چون نمی توانند از 
گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد. باالخره یکی از دو 
قورباغه تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تالش 
برداشت. سرانجام به داخل گودال پرت ش��د و مرد.اما قورباغه 
دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تالش می کرد. هر 
چه بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که تالش بیشتر فایده ای ندارد 
او مصمم تر می ش��د تا اینکه باالخره از گودال خارج شد. وقتی 
بیرون آمد. بقیه قورباغه ها از او پرسیدند: مگر تو حرف های ما را 
نمی شنیدی؟ معلوم شد که قورباغه ناشنواست. درواقع او در تمام 

مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می کنند.

شنبه  22 شهریور  1393 |17 ذی القعده   1435
شماره 1399 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

کناره سرسبزومصفای زاینده رود،دریک 

روز به یادماندنی وخاطره انگیزودرهوائی 

مطبوع وعطرآگین بخش چنارود شهرستان 

چادگان، میزبان جمع کثیری از عشایر غیورودالورمردان ورزش روستائی 

وبومی محلی کشور عزیزمان ایران بود.

600عشایرش��رکت کننده اع��م ازکردولروبلوچ وترکم��ن وآذری های 

خوش قلب ومهربان و کاکوهای شیرین سخن شیرازی دراین جشنواره 

که بالباس های س��نتی ومحلی خ��اص خودبرای احیای ای��ن ورزش ملی 

ازراه های دورونزدیک 23اس��تان عشایر نشین ایران زمین )ازبلندای 

سهندوسبالن تاآب های نیلگون خلیج همیشه فارس ، ازجنگل هاومزارع 

سرسبزگیالن ومازندران وگلستان تا دامنه کوه های سربه فلک کشیده 

زاگروس واز جوار حرم مطهر ش��مس الش��موس امام رضا )ع ( تاحاشیه 

زاینده رودبه تجلی گاه رفاقت وصمیمیت آمدندتا ارج نهند ورزش های 

ملی وسنتی کشورمان را که به نام روستائی وبازیهای بومی محلی، به همت 

واالی گروهی عاشق ودلباخته ورزش های سنتی می رودتا ازجایگاه رفیع 

وخاص خودبرخوردارشود.

زن ومرد،پیر وجوان وخردوکالن باشور وشعف و بالباس های زیباوسنتی 

ویژه مناطق عشایر نشین ایران اسالمی درکنارهم،بابه نمایش درآوردن 

ورزش های خاص خود رونق افزای این جش��نواره باش��کوه ش��دندکه 

به میزبانی خوب هیئت ورزش روس��تائی وبومی محلی اس��تان اصفهان 

برگزارشد.هیئتی که درمدت زمان کمتر از پنج س��ال بامدیریت خوب 

س��رهنگ س��پاه مهدی اس��دی بازیرمجموعه ای توانمند اداره میشود 

ودرهمین زمان کوتاه با بینش ونگرش فرهنگ��ی درجهت احیاءورزش 

های بومی محلی وروستائی ره صدساله راپیموده اس��ت وبدون اغراق 

منشاء خدمات ارزشمندی بوده وباتلفیق تجربه وعلم روزوبا هدف یافتن 

راهکارهاودرنهای��ت چالش ها این ورزش س��نتس وملی م��ان رارونق 

ببخشندوبرای ارتقای جایگاه ورزش سنتی ایرانیان بابهره برداری از تجربه 

ودانش باالی مربیان وپیش کسوتان درراستای برنامه های استراتژیک 

وراهبردی با عشق وعالقه ای که دروجودشان نهادینه است همت گمارند 

تابااجرای برنامه های راهبردی این ورزش های مفرح ومتنوع را به س��ر 

منزل مقصود برسانند.

سرهنگ اس��دی باآگاهی کامل وآش��نائی باپتانس��یل های باالوموجود 

درمنطق مختلف عشایر نشین اس��تان امید فراوان داردبتواند باکمک 

مسئوالن وزارت ورزش وجوانان، فدراسیون مربوطه وهمچنین مقامات 

بلندپایه محلی برنامه استعدادیابی علمی وصحیح راعملی کندوباکشف 

استعدادهای ناب وشکوفاشده زمینه رابرای اجرای برنامه های جشنواره 

ای س��ال های آینده مهیاکند،البته این مهم محقق نمی شود مگرباتالش 

وکوشش همه ی دست اندرکاران که بی گمان عاشق وشیفته این رشته 

ورزشی هستندوبه اهمیت توسعه وارتقاء ورزش روستائی وبومیمحلی 

واقفند،هیئت ورزش روستائی وبومی محلی استان اصفهان باوقوف به 

این مهم تمام تالش خودرا برروی این موضوع معطوف داشته وباتوجه به 

ارتقاءسطح دانش مربیان،بابرخورداری ازافرادخبره وکاردان که ازتجربه 

واندوخته های فراوان��ی برخوردارندبه ویژه علی صفائ��ی دبیر کاردان 

وتالشگروپیش کسوتانی که دراقصی نقاط استان نقش مؤثری درتوسعه 

ورشد ورزش های روستائی وبومی محلی دارند وهمچنین بااستفاده از 

امکانات سخت افزاری ونرم افزاری به مهیاکردن زمینه فرهنگی باکمک 

رسانه ها وصدا وسیما درجهت گشترش هرچه بیشتر این ورزش ملی دل 

بسته وامیدوارمی باشدتا نتیجه مطلوب رابه دست آورد.

درمراسم باشکوه وتماشائی افتتاحیه چهارمین جشنواره ورزش روستائی 

وبومی محلی کش��ور که دردشت وس��یعی درحاش��یه زاینده رود واقع 

درچلچشمه بخش چنارود شهرستان چادگان برگزارشدوبا استقبال کم 

نظیرخانواده هاروبروبودوجمع کثیری ازاهالی روستاهای همجواردرکنار 

مسئوالن ازجمله احمد جمشیدی مدیرکل امور اجتماعی استانداری که 

س��ابقه مدیریت درورزش اصفهان راداراست ،عیسی بهمنی مدیرکل 

دفترامورروستائی استانداری،غالمرضاجعفری ومحمدمستجاب الدعوه 

رئیس ودبیرفدراسیون ورزش روستائی وبومی محلی کشور،حبیب ا...

معتمدی فرماندارشهرستان چادگان، مهدی اسدی رئیس هیئت ورزش 

روستائی وبازی های بومی محلی استان اصفهان ودیگرمسئوالن استانی 

گردآمده بودندتاازنزدیک شاهد هنرنمائی عشایر سلحشوروغیورمردان 

قبایل گوناگون اقصی نقاط کشورمان باشند.

دراین مراسم ابتدا فرماندارچادگان که سهم بسزائی درمیزبانی ازتیم 

های شرکت کننده دراین جشنواره داشت طی سخنانی ضمن عرض تبریک 

میالدباسعادت حضرت رضا)ع( به حاضران دراین جشنواره خوش آمدگفت 

وازهمه ی کسانی که درامر برگزاری چهارمین جشنواره ورزش روستائی 

وبازی های بومی محلی مشارکت داشته ومسئوالن برگزاری رامورد حما یت 

قرارداده اند تش��کر وقدردانی کردودرپایان اظه��ار امیدواری نمودکه 

میزبانی شایسته برای سلحشوران عشایر کشور باشند.

غالمرضا جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستائی وبازی های بومی محلی 

نیز با ابراز رضایت مندی از میزبانی خوب هیئت ومقامات مسئول برگزاری 

جشنواره اظهار داشت:ملت سرافرازایران دردنیانه فقط به خاطرکسب 

مدال وعناوین قهرمانی مطرح اند که به بین��ش ونگرش فرهنگ دینی 

واخالق واعتقادات اسالمی درعرصه های فراملی شهره دردنیامی باشند.

وی درپایان ازکلیه کس��انی که درامر برگزاری جش��نواره همت گمارده 

وتالش داشتند تشکرنمود.

عیسی بهمنی مدیرکل دفترامور روستائی استانداری اصفهان بااشاره به 

ورزش های فرنگی که رقابت راسرلوحه قرارداده اند گفت:ما امروزدراین 

جا اجتماع کرده ایم تا به نمایش درآوردن گوشه هائی از ورزش روستائی 

وبازیهای بومی محلی مان که ورزش ملی وس��نتی مردم ایران محسوب 

می ش��ود به جهانیان ثابت کنیم ورزش روس��تائی وبومی محلی عشایر 

سلحشوروغیور ایرانی میدانی اس��ت برای ایجاد رفاقت ورفاقت حرف 

اول واصل اصول ورزش ما ایرانیان را می زند.

مهدی اس��دی رئی��س هیئ��ت ورزش روس��تائی وبومی محلی اس��تان 

دیگرسخنران مراسم افتتاحیه جش��نواره بابیان این مطلب که زیبائی 

کارما دراین است که 23استان دعوت شده ازسوی فدراسیون ورزش 

روستائی وبومی محلی) تنها فدراس��یونی که ورزش مربوط به خود رابه 

طور رایگان دراختیار عموم مردم قرارداده(همگی دراین جشنواره که 

چهارمین دوره خودراجشن گرفته حضورپیداکرده اند گفت:به مصداق 

فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند ورزش های سنتی وبازیهای 

بومی محلی رازنده کنید،سعی داریم باتمام وجود بکوشیم تا این ورزش 

ها رادرتمام سطوح متحول سازیم 

س��رهنگ اس��دی افزود:کج��ای ورزش کش��ور س��راغ داری��د زن 

ومردوپیروجوان درکنار هم بتوانند بدون کوچکترین مش��کلی ورزش 

کنند؟ 

رئیس هیئت ورزش روس��تائی وبوم��ی محلی اس��تان درخاتمه ازتمام 

کس��انی که هیئت را درراه برگزاری این مراس��م یاری داده اندوازهیچ 

گونه کمک ومساعدتی دریغ نورزیده اند تشکروقدردانی کرد وزحمات 

بی شائبه رسانه ها به ویژه عکاس��ان وتصویربرداران سیمای جمهوری 

اس��المی مرکزاصفهان��ارج نهادوس��تودوقدردانی ویژه به عم��ل آورد. 

درپایان س��خنان مقامات ومس��ئوالن حاضر دراین جش��نواره تیم های  

ش��رکت کننده با لباس های بس��یار زیبا ونفیس خود درحالیکه از سوی 

نوازندگان سازهای محلی خودهمراهی می شدندازمقابل جایگاه که مزین 

به تمثال های بنیانگذارکبیرانقالب )امام راحل( ومقام معظم رهبری بود 

رژه رفتند وسپس مسابقات زیر نظر فدراس��یون وبه همکاری مجدانه 

هیئت ورزش روستائی وبومی محلی استان اصفهان رسماافتتاح وآغازبه 

کار کرد که این نتایج حاصل گردید. دررش��ته سوارکاری مردان:استان 

ف��ارس اول ،کهکیلوی��ه وبویراحم��د دوم واصفهان.دررش��ته قیق��اچ 

آقایان:چهارمحال وبختیاری اول،آذربایجان ش��رقی دوم وبوشهر سوم.

درکشتی سنتی: قاسم بیاتی ازاستان یزد اول ،عبدا...قمر ازکردستان 

دوم وفرشادکاسبی ازآذربایجان شرقی سوم.دررشته دال پالن آقایان: 

کهکیلویه وبویر احمد اول، لرس��تان دوم وایالم س��وم شدند.در رشته 

پنجگانه مردان: اردبیل اول،بوشهر دوم وسمنان سوم شدنددربخش 

بانوان: دررشته دال پالن: کهکیلویه وبویراحمد اول،یزد دوم ولرستان 

سوم شدند.دررش��ته س��ه گانه: س��منان اول کرمان دوم وچهارمحا ل 

وبختیاری س��وم شدند.دردرس��وارکاری: اس��تان فارس اول،اصفهان 

دوم وکهکیلویه وبویراحمد سوم .دررشته قیقاچ: کهکیلویه وبویراحمد 

اول، اصفهان دوم وفارس س��وم شدند.درقسمت نوازندگی موسیقی 

محلی س��نتی :گروه موسیقی کردس��تان اول،گروه موس��یقی اصفهان 

دوم وگروه موس��یقی سیستان وبلوچستان س��وم درمجموع امتیازات: 

 اس��تان کهکیلویه وبویراحمد اول شد،لرس��تان دوم وکردستان سوم

 شدند.

درحاشیه:افرادزیادی برای هرچه بهتر برگزارشدن این جشنواتره تالش 

کردند ام��ا آنکه بیش از همه دل ش��وره داش��ت وباچش��مانی نگران و 

شوروحال وصف ناپذیری به هرسو می دوید وکارهارا پی می گرفت مهدی 

اس��دی رئیس وعلی صفایی دبیر هیئت ورزش روستائی وبومی محلی 

استان اصفهان بودند ضمن اینک زحمات بی شائبه حسن اسماعیلی نایب 

رئیس درامورمردان وخانم 

امینواهری نایب رئیس درامور بانوان هیئت ،علی دادفر مسئول کمیته 

روابط عمومی ومظاهر نحمودی مس��ئول کمیته اجرائی مس��ابقات راهم 

نباید نادیده انگاشت که واقعا زحمات فراوانی رامتحمل شدند.پیش از 

شروع مراسم افتتاحیه از هرگوشه ای ازمیدان نوای دلنشین موسیقی 

محلی خاص مردم عشایر ایران گوش جان رانوازش می دادو تاخت وتاز 

سوارکاران زن ومرد کهبادردست داشتن پرچم پرافتخار ومقدس ایران 

درمیدان جوالن می دادندهر بیننده ای رابه وجد درمی آورد زیبائی کار 

این سوارکاران دراین بود که دختر درکنار پدروخواهر درکناربرادرخود 

مسابقه داده وبه برتری رسیدند.عشایر زاده پنج ساله ای باآن لباس های 

مخصوص ایل بختیاری همپای بزرگان به پایکوبی پرداخته وتوجه هنگان 

به ویژه عکاسان رابه سوی خود جلب کرده بود تا ازچپ وراست عکاسان 

ازوی تصویر برداری کنن.

آذربایجان غربی غایب بزرگ این جش��نواره بود که گویا به خاطر پاره ای 

مشکالت بافدراسیون حاضر نشدند دراین دوره حضور پیدا بکنند ناگفته 

نماند که آذری های غربی که دردوره های پیشین دررشته های گوناگون 

خوش می درخشیدن واز رئیس فهیم وبادانشی بنام شرسف پور سود می 

برتد که مدیرکل امور روستائی استانداری این استان می باشد اگردراین 

جشنواره حضورپیدامیکردندبه طور یقین  حرف های زیادی برای گفتن 

داشتند.

عکس ها ازمهدی جانی پور عکاس چیره دست وپرتجربه خبرگزاری های 

اصفهان است که جادارداز ایشان به خاطر همکاری صمیمانه شان تشکر 

وقدردانی به عمل آوریم.

اصغر
قلندری
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