
سوءاستفادهکالهبرداراندررقصقیمتها
خریدوفروش کاغذی طال باطل و غیرقانونی است

افزایش 51 درصدي تولید فوالد خام در ذوب آهن

امروز بازدید از بناهای تاریخی رایگان است
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در جدید ترین رده بندی اعالم شده حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان با یک پله صعود در رده  ۲۵۸ جهان قرار گرفت.

در تازه ترین رده بندی مربیان باشگاهی جهان حسین فرکی سرمربی 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و افشین قطبی هرکدام با یک پله 

صعود نسبت به اعالم قبلی، به ترتیب در..

صعود حسین فرکی در رده بندی 
بهترین مربیان جهان 

معرفي بانوان شاخص در حوزه ایثار 
شهادت و فداکاري به جهانیان 3

 برداشت 5۰۰ تن زیتون
4 از باغ های استان       2

 حضور رئیس جمهور ایران
 در نیویورک از دریچه غرب

عملیاتی که حصر 
 آبادان را
 درهم شکست

امنیتایرانقابلمقایسهبا
هیچکشوریدرمنطقهنیست

ایجادکمربندسبزدردستور
کارمنابعطبیعیاستان

عیدیامسالکارمنداندولت
۵۰۳هزارتومان

مأمورانتوزیعبرقاصفهانملزم
بهارائهکارتشناساییهستند

حفرچاههایغیرمجاز
شیرهزمینرامیمکد

4

2

3

4

4

4

اینچئون زنگ خطر ورزش 
ایران در شکست ها

مدیری��ت غیرتخصصی تأثیر منف��ی زیادی روی 
ورزش ما گذاش��ته اس��ت و با توجه به هزینه های 
بس��یار باال و تل��ف کردن عمر بس��یار زی��ادی از 
جوان ه��ای مملکت که جهت اخذ م��دارک عالی 
ورزش که در اغل��ب دانش��گاه ها تحصیل کرده یا 
مشغول تحصیل هس��تند و تعداد بسیار اندکی از 

آن ها جذب مدیریت ورزشی شده اند...

6

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

گامبلندذوبآهن
درتولید

گردشگری واقعیت های جامعه میزبان را عیان می کند
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: بازدید از 
بناهای تاریخی تحت نظر استان اصفهان در  امروز )پنجم مهرماه( به مناسبت روز جهانی 
جهانگردی رایگان است. محسن مصلحی اظهار کرد: پنج مهرماه روز جهانی جهانگردی 
است و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز در این 

روز برنامه های ویژه ای دارد.وی افزود:  امروز فعاالن صنعت گردش��گری در گلس��تان 
شهدای به مقام شامخ شهدای اس��تان اصفهان ادای احترام خواهند کرد.وی گفت: در 
ادامه برای آشنایی تور گردشگری آشنایی با مجموعه فرهنگی تخت فوالد، نواختن زنگ 

گردشگری در مدارس ، اجرای تورهای اصفهان گردی از جمله...

س :آرشیوی 
]عک

ثبت جهانی آیین سنتی مذهبی 
قالیشویان کاشان

 وقتی باکتری ها 
مرگبار می شوند

چیپس های خانگی 
سرطان زا هستند 

مسئول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان 
در مش��هد اردهال از رونمایی لوح ثبت جهانی ای��ن آیین با حضور 
س��فرای کش��ورهای اس��المی خبر داد. محمد احترامی با تشریح 
برنامه های ستاد برگزاری مراسم س��نتی مذهبی قالیشویان گفت: 

سفرای کشورهای اسالمی در همایشی که روز پنجشنبه دهم...

مدیرعامل ذوب آهن :جهت کسب استانداردهای جدید برای صادرات محصوالت 
ذوب آهن سیستم هایی را خریداری کردیم که تا پایان امسال وارد شرکت می شود
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آگهیمزایدهشهرداریشهرضا
 شهرداری شهرضا در نظر داردتعدادی از مستغالت خود را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . 

شهرداریشهرضا

مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

ماهیانه12۳/۰۰۰/۰۰۰ماهکیوسکاغذیهفروشیپارکخانهشهر)مرحلهاول(1
1/8۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه122/۵۰۰/۰۰۰ماهکیوسکاغذیهفروشیروبرویبیمارستانامیرالمومنین)ع()مرحلهاول(2
1/۵۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه12۳/۵۰۰/۰۰۰ماهکیوسکاغذیهفروشیترمینالشرق)مرحلهدوم(۳
2/1۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه61%12ماهجایگاهCNGخیابانوصال)مرحلهاول(4
1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)شصتویکدرصد(

ماهیانه1214/۰۰۰/۰۰۰ماهپارکینگخصاحبالزمان)عج()مرحلهاول(۵
8/4۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه122۵/۰۰۰/۰۰۰ماهپارکینگپشتبیتالعباس)مرحلهاول(6
1۵/۰۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه127/۰۰۰/۰۰۰ماهپارکینگبازار)مرحلهاول(7
4/2۰۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه1228/۰۰۰/۰۰۰ماهپارکینگخابوذر)مرحلهاول(8
16/8۰۰/۰۰۰ریالریال

۳/9۰۰/۰۰۰ریالماهیانه6/۵۰۰/۰۰۰ریال6ماهترامبولینپارکملت)مرحلهاول(9

ماهیانه121/8۰۰/۰۰۰ماهاتاقفتوکپیواقعدرشهرداری)مرحلهسوم(1۰
1/۰8۰/۰۰۰ریالریال

ماهیانه12۳۰/۰۰۰/۰۰۰ماهجمعآوریموادبازیافتازمبداء)مرحلهدوم(11
18/۰۰۰/۰۰۰ریالریال

12
مشارکتدراستفادهازفضاهایتبلیغاتیتابلوهایچهاروجهیسطحشهر

)بهتعداد4۰عدد(
12ماه

1-قبولهزینهساخت
،نصب،نگهبانیو
محافظتازتابلوها

2-واگذاریدووجه
بهشهرداریشهرضا

1۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مبالغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 31۰۰۰۰۰۰52۰۰2  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرینمهلتدریافتاسناد: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 

آخرینمهلتتحویلاسناد:ساعت 14 روز شنبه مورخ 93/۰7/19 
تاریخگشایشاسناد:ساعت 16:3۰ روز یکشنبه مورخ 93/۰7/2۰ در محل شهرداری شهرضا 

محلتحویلاسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد. 
نحوهتحویلاسناد:

سایت www.shahreza.ir و یا مراجعه به واحد حقوقی و امور قرار دادهای شهر داری شهرضا

روشنائیبیشازحدحتی
باالمپهای

کممصرفباعثافزایش
هزینهبرقشمامیشود.

روابطعمومیشرکت
توزیعنیرویبرقاستاناصفهان

آگهیمناقصهحملگوشت)مرحلهاول(
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

48/۰۰۰/۰۰۰ریال8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال12ماهحملگوشتازکشتارگاهبهسطحشهر1-

مبالغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 31۰۰۰۰۰۰52۰۰2  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرینمهلتدریافتاسناد: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 

آخرینمهلتتحویلاسناد: ساعت 13 روز شنبه مورخ 93/۰7/19 
تاریخگشایشاسناد:ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 93/۰7/2۰ در محل شهرداری شهرضا 

محلتحویلاسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد. 
نحوهتحویلاسناد:

مراجعه غیرحضوری به سایت www.shahreza.ir و یا مراجعه حضوری به واحد حقوقی و

 امور قرار دادهای شهردار ی شهرضا 

شهرداریشهرضا

نوبت   دومچاپ  دوم



دفاعیيادداشت

بینالملل

فرماندهنیرویدريايیارتش:

امنیتايرانقابلمقايسهباهیچ
کشوریدرمنطقهنیست

فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش بابی��ان اینکه امنی��ت ایران 
قابل مقایسه با هیچ کشوری در منطقه نیست، تصریح کرد: جمهوری 
اس��امی ایران امروز بس��یار قوی اس��ت و کش��وری که قوی باشد 

سلطه پذیر نخواهد بود.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری  افزود: همه مرزهای آبی، خاکی 
و هوایی جمهوری اسامی و منابع و منافع کشور ما در امنیت 

کامل است.
وی با اشاره به این که دفاع مقدس کشور ما را بیمه کرد، گفت: 
باید در همه برهه ها و مقاطع یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس 

را گرامی بداریم.
دریادار س��یاری بابی��ان این که جن��گ در دری��ا یک جنگ 
تجهیزات محور اس��ت گفت: نیروی دریایی در جنگ نقشی 
کامًا محوری و اس��تراتژیک چه در عرص��ه نظامی و چه در 
عرصه اقتصادی و حفظ سیادت ایران بر آب های منطقه را بر 

عهده داشته است.
فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارت��ش بابی��ان این ک��ه یکی از 
افتخارات نی��روی دریایی این اس��ت ک��ه در کمترین زمان 
ممکن با اج��رای عملی��ات مروارید نیروی دریایی دش��من 
را شکس��ت داد، گفت: در همان س��ال و ماه ه��ای اول جنگ 
 نیروی زمینی ما موفق می ش��ود جلوی پیش��روی دشمن را

 بگیرد.
دریادار سیاری بابیان این که نیروهای ما در آن زمان با حداقل 
امکانات بزرگ ترین کارها را انجام دادند، تصریح کرد: ما در آن 
مقطع زمانی موفق شدیم تمامی نقشه های راهبردی دشمنان 

را با شکست مواجه کنیم.
فرمانده نی��روی دریایی ارت��ش در ادامه با اش��اره به فعالیت 
نیروی دریای��ی ارت��ش در آب ه��ای آزاد بین المللی تصریح 
کرد: ما تا چند س��ال پیش)س��ال86( منطقه مأموریت مان 
 محدود ب��ود و به س��مت آب ه��ای بین الملل��ی آزاد حرکت

 نمی کردیم.
دریادار سیاری افزود: باتدبیر فرمانده معظم کل قوا تصمیم بر 
این شد که نیروی دریایی ما باید در آب های آزاد حضورداشته 
باش��د و م��ا از وقتی که ای��ن تصمی��م را عملیات��ی کرده ایم 
 ناوهای ما به صورت مس��تمر در حال گش��ت زنی در منطقه 
هستند.فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: تجهیزات و 
امکانات ما بومی شده و آماده به کار است و در این عرصه نیازی 

به دیگران نداریم. 
 وی در بخ��ش پایان��ی س��خنان خ��ود تنگ��ه هرم��ز را 
اس��تراتژیک تری��ن نقط��ه دنی��ا دانس��ت و ضم��ن تبریک 
هفته دف��اع مق��دس، یاد و خاطره ش��هدای هش��ت س��ال 
دفاع مق��دس را گرامی داش��ت و گف��ت: امروز م��ا هرچه از 
ع��زت و اقت��دار و موقعی��ت و جای��گاه بین الملل��ی در 
 جه��ان داری��م هم��ه ب��ه برک��ت خ��ون ش��هدای عزی��ز

 است.
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سخنگوی کمیسیون سیاس��ت خارجی مجلس تأکید کرد دولتمردان در پاسخ به 2
اظهارات سخیف کامرون، بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را متوقف کرده و اعام 

کنند ما نیازی به روابط دیپلماتیک با لندن نداریم.
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دیدار رئیس جمهور ایران با نخست وزیر انگلیس، مواضع 
مشابه روحانی و اوباما در بحث مبارزه با داعش، وظیفه 
دشوار حسن روحانی در اجاس امسال مجمع عمومی، 
بازتاب س��خنان روحانی در یک اندیشکده آمریکایی و 
بررسی چش��م انداز بهبود روابط ایران و آمریکا، ازجمله 
 مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جه��ان درباره ایران

 اس��ت.دیدار رئیس جمهور ایران و نخست وزیر انگلیس 
در حاشیه اجاس مجمع عمومی سازمان ملل، ازجمله 
مهم ترین موضوعاتی اس��ت ک��ه تاکن��ون موردتوجه 

مطبوعات بین المللی قرارگرفته است. 
خبرگ��زاری »رویترز« ضمن پرداختن ب��ه این موضوع 
می نویس��د:» دفت��ر نخس��ت وزیری انگلی��س پس از 
دیدار دیوید کام��رون با حس��ن روحانی اع��ام کرده 
در این دی��دار، دو طرف توافق کردند که هر دو کش��ور 
بای��د در راس��تای بهبود رواب��ط تاش کنن��د و تأکید 
کردند دس��تیابی به تواف��ق نهایی میان ای��ران و گروه 
1+5 نی��ز ض��رورت دارد. «این خبرگزاری می نویس��د 
موضوع تهدید گ��روه داع��ش ازجمله دیگ��ر مواردی 
 ب��وده ک��ه در ای��ن دی��دار موردبح��ث قرارگرفت��ه

 است. 
گفتنی اس��ت تاکنون، بخش عمده مطال��ب مربوط به 

ایران در میان دیگر مطبوعات و رس��انه های بین المللی 
 نیز به حضور رئیس جمهور ایران در نیویورک اختصاص 
دارد. روزنام��ه »نیویورک تایم��ز« ازجمل��ه مطبوعاتی 
اس��ت که به ای��ن موض��وع پرداخت��ه و می نویس��د:» 
رئیس جمه��ور ای��ران در جری��ان حض��ور خ��ود در 
 نیوی��ورک بر رویک��رد هم��کاری جویانه تأکی��د کرده

 است. «
ای��ن روزنامه می نویس��د :»در جری��ان دو روز مصاحبه 
پش��ت س��ر هم با رس��انه های مختل��ف در نیویورک، 
رئیس جمه��ور روحانی مواضع��ی را بیان ک��رده که تا 
ح��د زی��ادی ش��بیه مواض��ع اوبام��ا درب��اره ضرورت 
مبارزه ب��ا تروریس��ت های داعش و همچنی��ن اهمیت 
 دس��تیابی ب��ه تواف��ق هس��ته ای ط��ی دو م��اه آینده

 اس��ت.« بااین ح��ال، وی آمری��کا را ب��ه س��بب اقدام 
 دیرهن��گام علی��ه داع��ش موردانتق��اد ق��رار داده

 است.
روزنامه »لس آنجلس تایم��ز« ازجمله دیگر مطبوعاتی 
است که این موضوع را موردتوجه قرار داده و می نویسد 
»رئیس جمهور ایران در دومین حضور خود در اجاس 
س��االنه مجمع عمومی، با وظیفه بس��یار دش��وارتری 
روبروس��ت. این روزنامه می نویسد روحانی امسال هم با 

لبخند و رویکرد خوش بینانه به نیویورک آمده، اما این بار 
وظیفه دشوارتری را درزمینه پیشبرد رویکرد همکاری 

جویانه خود در پیش دارد.
 روحانی که به عنوان یک میانه رو ش��ناخته می شود، در 
پی آن است که به جهان نش��ان دهد جمهوری اسامی 

ایران خواستار روابط بهتر با 
غرب ب��وده و درصورتی که 
در  مطرح ش��ده  م��وارد 
مذاکرات هسته ای منصفانه 
 باش��د، آن را خواهن��د

 پذیرفت. 
اما اظهارنظر روحانی درباره 
رویک��رد آمری��کا در قبال 
موضوع تروریسم از یک سو 
و برنام��ه هس��ته ای ایران 
از س��وی دیگر، موضوعی 
اس��ت ک��ه موردتوج��ه 
س��اینس  »کریس��تین 
مانیتور« قرارگرفته است. 
 ای��ن روزنامه می نویس��د

روحان��ی،  حس��ن   «
ای��ران،  رئیس جمه��ور 
س��خنرانی  جری��ان  در 

خود در اندیش��کده »نی��و آمریک��ن« از ایاالت متحده 
خواس��ته ترس ه��ای خ��ود درب��اره اینک��ه ای��ران در 
پی س��اخت س��اح هس��ته ای اس��ت را کن��ار بگذارد 
و تأکی��د ک��رده که در ح��ال حاض��ر، هم ای��ران و هم 
 آمری��کا بای��د بر موض��وع مب��ارزه ب��ا داع��ش تمرکز 
کنن��د. درنهای��ت، خبرگ��زاری »آسوش��یتدپرس« 
نیز مطلب��ی را درباره حض��ور رئیس جمه��ور ایران در 
نیویورک منتش��ر کرده و دو موضوع برنامه هس��ته ای 
ایران و مبارزه با گروه تروریس��تی داع��ش را مهم ترین 
 محورهای حضور وی در اجاس مجمع عمومی دانسته

 است.
 این خبرگزاری معتقد اس��ت ازآنجا مذاکرات هسته ای 
ایران و گروه 1+5 تاکنون پیش��رفت خاصی نداش��ته و 
همچنین با توجه به ماهیت دیپلماس��ی در پیش گرفته 
ش��ده از س��وی آمریکا در مقاب��ل گروه داع��ش، نباید 
 انتظار گرم ش��دن س��ریع روابط میان ایران و آمریکا را 

داشت. 

کیوسکبینالمللیمطبوعات:

حضور رئیس جمهور ایران در نیویورک از دریچه غرب

دولت بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را متوقف کند

اوباماخطاببهايران:

اجازهندهیدفرصت
ازدستبرود

میتوانیمبهراهحلمناسبدستيابیم
باراک اوبام��ا رئیس جمهوری آمریکا در س��خنانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطاب به دولت ایران 
گفت: من به ش��ما اطمینان می دهم می توانید برنامه 
هسته ای صلح آمیز خود را ادامه دهید.باراک اوباما در 
ادامه سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
آمریکا ب��ه دنبال راه حل دیپلماتیک برای حل مس��ئله 
هسته ای ایران اس��ت. حل این مشکل به استفاده ایران 
از این فرصت استثنایی بس��تگی دارد.رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: من به شما اطمینان می دهم که می توانید 
برنامه هسته ای صلح آمیز خود را ادامه دهید. تأکیدداریم 
که همه کشورها باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: پیام من به دولت و مردم ایران روشن 
است: اجازه ندهید این موقعیت از دست برود. باید به راه حل 
برسیم.از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از اظهارات 
اوباما، افزوده است: ما می توانیم به راه حلی دست یابیم که 
پاسخگوی نیازهای ایران درزمینه انرژی باشد و برنامه 

صلح آمیز هسته ای را برای این کشور تضمین کند.
ديويدکامرون:

ايرانمیتواندبهغلبهبرداعش
کمککند

دیوید کامرون در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد بر اهمیت مبارزه با داعش تأکید کرد و گفت که 
کشورش در این مبارزه نقش خود را ایفا خواهد کرد.دیوید 
کامرون، نخست وزیر انگلیس گفت: ایران می تواند به شکست 
دادن داعش کمک کند.کامرون اضافه کرد: مانند همیش��ه 
انگلیس در زمینه تحقق آزادی، دموکراس��ی و عدالت نقش 
خود را ایفا خواهد کرد.وی همچنین تصریح کرد: داعش به 
یک منطقه محدود نمی شود زیرا برنامه های خطرناکی برای 
گسترش و انجام اقدامات تروریستی در سراسر جهان دارد.

نخس��ت وزیر انگلیس در بخش دیگ��ری از اظهارت خود به 
موضوع سوریه پرداخت و مدعی ش��د، پایان حکومت بشار 
اسد کلید شکست دادن داعش اس��ت.وی خواهان گذاری 
سیاس��ی در س��وریه برای خاتمه دادن به حکومت اسد شد 
و گفت: معامله کردن با اسد به شکست دادن داعش منجر 

نخواهد شد.

لسآنجلستايمز:
روحانیامسالهم
بالبخندورويکرد

خوشبینانهبه
نیويورکآمده

امااينباروظیفه
دشوارتریرا

درزمینهپیشبرد
رويکردهمکاری
جويانهخوددر

پیشدارد

سالمت

مس��ئول کلینی��ک اندومتری��وز مرکز فوق 
تخصص��ی درمان ناب��اروری و س��قط مکرر 
ابن س��ینا گف��ت: اندومتریوز لگن��ی یکی از 
بیماری های ش��ایع زنان در س��نین باروری 
است که س��بب درد ش��دید و گاهی اوقات 

نازایی می شود.
 شاهین خزعلی، در تش��ریح دردهای لگنی 
گفت: منظور از دردهای لگنی، آن دس��ته از 
دردهایی اس��ت که در زیر ش��کم و محوطه 
لگن ایجاد می ش��ود و به دردهای استخوانی 
چون آرت��روز و امثال آن ه��ا ارتباطی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دردهای لگنی در زنان 
دالیل متعددی دارد، عنوان کرد: بیش��ترین 
مش��کل در تش��خیص علل دردهای لگنی 
همان تعدد دردها است که ازجمله مهم ترین 
علل آن ه��ا می توان به اندومتریوز، س��ندرم 
روده تحریک پذیر، چس��بندگی های ناشی 
از اعم��ال جراحی، عفونت ها، کیس��ت های 
تخمدانی و ... اش��اره کرد. خزعلی همچنین 
افزود: عائم این بیماری ممکن اس��ت از هر 

بیمار به بیم��ار دیگر متفاوت باش��د که باید 
ش��رایط آن ها را س��نجید و به عبارتی عائم 
بالینی همیش��ه هم اختصاصی نیس��تند و 
موارد خفیف بیماری ممکن اس��ت س��ال ها 
تش��خیص داده نش��ود.به گفته این جراح و 
متخصص زن��ان، دردهای لگن��ی قاعدگی 
و ناب��اروری مهم ترین عارضه ه��ای همراه با 
اندومتریوز هستند.خزعلی با تأکید بر اهمیت 
تشخیص زودهنگام این بیماری خاطرنشان 
کرد: تشخیص به موقع و صحیح این بیماری 
می توان��د زمان مناس��ب تری را برای درمان 
ناباروری این افراد، اعم از درمان های طبی و 
در صورت لزوم جراحی در اختیار تیم پزشکی 
قرار دهد.رؤیا پادمهر، جراح و متخصص زنان 
و عضو تیم تخصصی مرک��ز درمان ناباروری 
ابن س��ینا، نیز در پاس��خ به این پرس��ش که 
کدام یک از دردهای لگنی توس��ط زنان باید 
جدی گرفته شود، گفت: دردی که انسان را 
از انجام فعالیت ه��ای روزانه بازدارد وزندگی 
را دچار اختال کند، یا در زندگی ش��خصی 

و روابط زناش��ویی تأثیر منفی بگذارد، جزو 
دردهای طبیعی به ش��مار نمی روند و نیاز به 

توجه بیشتری از سوی زنان دارند.
این عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری 
ابن س��ینا، ادامه داد: بیماری دردهای لگنی 
را می ت��وان ب��ا تجوی��ز آنتی بیوتیک ها و در 
موارد ش��دید از طریق جراحی الپاراسکوپی 

درمان کرد.
پادمهر افزود: ش��دت درده��ای لگنی و نیز 
ش��دت ناباروری، همیشه با ش��دت بیماری 
در ارتباط نیستند، بااین حال وجود دردهای 
حین مقارب��ت و عائ��م گوارش��ی معموالً 
نش��انه ای از عمق زیادتر بیم��اری در حفره 

لگن دارند.

دردهای لگنی به آرتروز ارتباطی ندارد
احتمال ناباروری با اندومتریوز لگنی

محققان آمریکایی اعام کردند: مصرف پتاسیم در 
دوران میانسالی و کهنسالی سبب جلوگیری از 

بروز سکته در زنان می شود.
 محققان علوم پزشکی دریافتند که زنانی که در 
وعده های غذایی خود پتاس��یم را به میزان الزم 
دریافت می کنند در مقایس��ه با افرادی که از این 
ماده استفاده نمی کنند کمتر دچار حمات سکته 
می شوند.در این بررسی بیش از 90 هزار زن یائسه 
را که بین 50 تا 79 سال سن دارند به طور میانگین 
به مدت 11 س��ال زیر نظر گرفتند. آن ها در این 

مدت در تاش بودند ارتباطی میان نرخ س��کته 
در این زنان و میزان مصرف پتاسیم پیدا کنند.

سرانجام پس ازاین دوره بررس��ی دریافتند زنان 
یائس��ه ای مواد غذایی غنی از پتاس��یم دریافت 
می کنند کمتر از گروه های دیگر در معرض خطر 

سکته و مرگ ناشی از آن قرار گرفتند.
دانش��مندان پیش تر در مورد تأثیر پتاس��یم بر 
سیستم ایمنی و حفظ س��امتی فرد اطاعاتی 
را ارائه کرده بودن��د. طبق ای��ن گزارش ها افراد 
دارای پرفش��اری خون باید در مصرف این ماده 
غذایی با پزش��ک خ��ود مش��ورت کنند.براین 
اس��اس ، بزرگ ترین مش��کات تغذی��ه جوامع 
امروزی این است که سدیم زیاد و پتاسیم کمی 
مصرف می کنند. مطالعات نش��ان می دهند که 
افزایش جذب پتاس��یم و کاهش نمک و سدیم 
 تا 21 درصد ریس��ک حمل��ه قلب��ی را کاهش

 می دهد.

همه دندان ها به وسیله کانال هایشان روی فک 
قرارگرفته ان��د. معموالً دندان ه��ای جلو یک 
کاناله هستند ولی دندان های عقب تر بیش از 
یک کان��ال دارند. در درون ه��ر دندان انبوهی 
از بافت ها وجود دارند که رشته یا ساقه نامیده 
می شوند. در یک دندان س��الم ساقه ها شامل 
فیبرهای زنده، سلول های عصبی و خون وجود 
دارد که خون  را به تمامی قس��مت های ریشه 

پخش می کنند.
پوسیدگی یا آس��یب می توانند سبب تخریب 
رشته های زنده شود. س��لول های مرده سبب 
کمبود تولید خون شده و زمینه را برای ایجاد 
عفونت فراهم می کنند که منجر به آبسه کردن 

دندان و درد شدید می شود.
درمان ش��دید ی��ا روت کانال ک��ه به عنوان پر 
کردن ریشه شناخته می شود به معنای ترمیم 

آسیب دیدگی دندان است.

پس از اتم��ام روت کان��ال باید انتظ��ار وقوع 
رویداده��ای زی��ر را داش��ته باش��ید:- دندان 
برای چند روز حس��اس و دردناک می ش��ود. 
ب��رای تس��کین درد می ت��وان ایبوپروف��ن 
مص��رف ک��رد.- بای��د از جوی��دن و گاز 
گرفت��ن توس��ط دن��دان ترمیم ش��ده پرهیز 
ک��رد.  - پ��س از تحمل درد و فش��ار ش��دید 
 چن��دروزه در دندان ترمیم ش��ده به پزش��ک

 مراجعه کنید. 

متخصصپوستوموتشريحکرد

خالهایعفونیدردناکمیشوند
متخصص پوست و مو خال ها 
را به دو بخ��ش رنگ دانه ای 
و رنگ دانه ای تقس��یم کرد 
و گفت: خال ه��ا در صورتی 
دردناک می شوند که عفونت 

کرده باشند .
 حبیب انص��اری، متخصص 
پوست و مو تصریح کرد: خال 
یعنی افزایش س��لول هایی از پوس��ت بدن درنتیجه اختال 
تکاملی که درگذر زمان افزایش پی��دا می کنند و توده هایی 
تشکیل می دهند و بر اس��اس اندازه و وضعیت تقسیم بندی 
می ش��وند.وی افزود: برخ��ی خال ها مربوط به س��لو ل های 
رنگ ساز بدن است که به چند نوع تقسیم می شود و علتشان 
مشخص نیست؛ یک نوع از این خال ها پس از تولد در صورت و 
بدن ظاهر می شود و در ابتدا به اندازه سکه است ولی با افزایش 
حجم بدن وسعت پیدا می کند ولی به مکان دیگری سرایت 
نمی کند و انتقال نمی یابد.انصاری گفت: این نوع خال ها ممکن 
است یک یا چند عدد و رنگی باش��د و در مکان های مختلف 
خود را نشان دهند اما معموالً به رنگ های تیره هستند مانند 
رنگ های قهوه ای ک��ه در بدن ب��روز می کند.این متخصص 
پوس��ت و مو خاطرنش��ان کرد: نوع دیگر خال های درشت و 
غول آسا هس��تند که حالت بزرگی دارد و گاهی به اندازه کف 
دس��ت در بخش های مختلف بدن ظهور و ب��روز می کند و با 
باال رفتن سن پررنگ تر می شود و حالت ناصافی پیدا می کند 
و امکان دارد در طول زمان رش��د موها در این نقاط بیشتر از 
سایر نقاط بدن باشد.وی گفت: یک نوع از خال رنگی نیز وجود 
دارد که بسیار وسیع است و به لباس شنا معروف است یعنی 
طوری بدن را می پوشاند گویا فرد لباس شنا پوشیده است و 
گاهی تا حدی رنگی است که در زمان رشد موها پرپشت تر و 
مشکی تر هس��تند.انصاری افزود: باید به خال هایی که منشأ 
جنینی دارند و از ابتدا رشد می کنند دقت کرد و آن ها را زیر 
نظر گرفت زیرا این خال ها با توجه به شکل به انواعی تقسیم 
می شوند برای مثال در یک نوع این خال ها قرینه نیست یعنی 
اگر از ش��کل را از وس��ط تا کنیم بر روی هم قرار نمی گیرند، 
نوع دیگر رنگ کناره ها یکنواخت نباش��ند یعنی حاشیه اش 
دالبری باش��د و صاف نباش��د.این متخصص پوست تصریح 
کرد: نوع دیگر می تواند طیف رنگ در یک خال باش��د یعنی 
از کم رنگی به پررنگ��ی تغییر کند و نوع دیگ��ر افزایش قطر 
داشته باش��د قطرش افزایش پیدا کند.وی گفت: باید به این 
عامت ها و نوع خال ها دقت کرد و تحت نظر داشت بخصوص 
آن هایی که غول مانند هس��تند زی��را باید ب��ا نمونه برداری 
 بتوان تش��خیص داد چه س��لول هایی در حال مشکل سازی

 هستند.

سه توصیه مفید برای درمان ریشه دندان پتاسیم ضد سکته ویژه زنان

وقتیباکتریها
مرگبارمیشوند

باکتری ها موجودات اجتماعی نیس��تند اما از سیستم 
مش��ترکی برخوردارند که بر اس��اس آن می دانند چه 

زمان به نوعی کشنده تبدیل شوند.
 باکتری ها به دلیل برخورداری از سیستم سیگنال دهی 
خاص به نام »سنجش حدنصاب« در زمان معین تأثیر 
مرگبار پیدا می کنند. باکتری، موجودی تک س��لولی 
اس��ت که می تواند احس��اس کند چه زمانی جمعیت 
گونه شان به تعداد میلیونی رسیده و سپس به موجودی 

کشنده تبدیل می شود.
 این سیس��تم س��یگنال ده��ی، باکتری را از ش��کل 
بی ض��رر ب��ه بیم��اری زا و ی��ا در حالت عک��س از نوع 
مضر ب��ه مفید تبدی��ل می کند. متخصصان دانش��گاه 
ویسکانس��ین برای بررس��ی این فرآین��د ترکیب های 
 مصنوع��ی را س��اختند ک��ه از عملک��رد سیس��تم

 س��یگنال دهی »س��نجش حدنصاب« تقلید می کند 
و مانع می ش��ود که س��یگنال طبیعی یک باکتری به 
پروتئینی خاص در ب��دن موجود زن��ده پیوند بخورد. 
این متخصصان تأکید کردند که اگ��ر بتوان از فعالیت 
طبیعی س��یگنال دهی باکتری جلوگی��ری کرد این 
وضعی��ت می توان��د در مقابله ب��ا تأثی��ر بیماری زایی 
باکتری مؤثر باش��د. در ادام��ه متخصصان بخش های 
 کلی��دی پروتئین موردنظر را یک به ی��ک تغییر دادند. 
»هلن بلک ول«، متخصص ارش��د ای��ن مطالعه گفت: 
درصورتی که این بخش��ی از پروتئین مهم باشد، تغییر 
آن تأثیر قابل توجهی بر فعالیت سیستم سیگنال دهی 
باکتری خواهد داش��ت. به گفته بل��ک ول،  ایجاد این 
تغییرات کوچ��ک در پروتئین  می توان��د یک ترکیب 
را از بازدارن��ده ب��ه فعال کنن��ده ی��ا بالعک��س تبدیل 
کند. این نش��ان می دهد که کنترل سیس��تم هشدار 
 دهی بیش از تص��ورات فعلی، یک مکانیس��م تنظیم 

شده است.
 سیستم هشدار دهی »سنجش حدنصاب« در اکثریت 
باکتری ها وجود دارد. بنابرای��ن کمتر از 100 باکتری 
نمی توانند ب��دن موجود میزبان را از پ��ای درآورند اما 
درصورتی که تع��داد آن ه��ا میلیونی ش��ود به راحتی 
می توانن��د بدون آنک��ه در این فرآیند آس��یب ببینند 
بر سیس��تم ایمن��ی بدن غلب��ه کنن��د. متخصصان با 
آگاهی یافتن از این تغییر می توانند آنتی بیوتیک های 
مؤثرت��ری را تولید کنند ک��ه به جای ت��اش برای از 
 بی��ن ب��ردن میکروب ه��ا سیس��تم س��یگنال دهی 
»س��نجش حدنص��اب« در آن ه��ا را مخت��ل کنند و 
 درنتیج��ه خاصی��ت بیماری زای��ی آن ه��ا را از بی��ن 

ببرند.
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یادداشت

 عملیاتی که حصر آبادان را
 درهم شکست

پنجم مهر م��اه ۱۳۶۰ نقطه عطف��ي درتاريخ ۸ س��ال دفاع 
مق��دس به ش��مار م��ي آي��د. در اي��ن روز اولي��ن عمليات 
گس��ترده ايران در مقابل ارتش متجاوز ع��راق پس از حدود 
 يک س��ال که از اش��غال بخش هايی از س��رزمين اس��امی 

می گذشت، با موفقيت کامل صورت گرفت.
محاصره شهر آبادان:

 پس از تجاوز عراق در ۳۱ ش��هريور ۱۳۵۹ و اش��غال س��ريع 
بخش هايی از خاك ايران، خرمش��هر مهم ترين شهر بندری 
ايران، پس از ۴۰ روز مقاومت دليرانه، با خيانت آشكار ليبرال 
ها و منافقين، به دست دشمن افتاد. پس از سقوط خرمشهر، 
رژيم عراق در صدد برآمد تا جزيره آبادان را هم اش��غال کند 
و تاش کرد تا از طريق ش��رق کارون و شمال بهمنشير وارد 
آبادان شود، زيرا عبور از اين قسمت آسان تر از عبور از رودخانه 

کارون در جنوب خرمشهر بود.
  ب��ا چني��ن وضعيت��ی آب��ادان در ي��ک محاص��ره ۳۳۰ 
درج��ه ای ق��رار می گرف��ت و عب��ور از رودخانه بهمنش��ير 
 م��ی توانس��ت آن را با خط��ر جدی روب��ه رو کند. دش��من

 می پنداشت اگر بتواند از اين رودخانه بگذرد، آبادان را برای 
هميشه از آن خود کرده است. عراقی ها برای تصرف آبادان در 
۸ آبان ۱۳۵۹، در منطقه ذوالفقاری روی رودخانه بهمنشير 
پل ش��ناور نصب و با عب��ور دادن قس��متی از نيروهای خود، 
وارد جزيره آبادان ش��دند و از آن جهت منطق��ه ذوالفقاری 
را انتخاب کرده بودند که با اس��تفاده از پوشش نخلستان ها 
 بتوانند از ديد رزمندگان اسام دور مانده و به راحتی وارد شهر

 گردند.
طرح عملیات ثامن االئمه)ع(

پايدار ماندن س��رپل دش��من در ش��رق کارون تهديد بالقوه 
خطرناکی برای جزيره آبادان بود زيرا با اشغال جزيره آبادان 
تمام کرانه ش��مالی اروندرود در کنترل عراق قرار می گرفت 
و بنادر ماهش��هر و امام خمينی)ره( و تاسيسات اقتصادی و 
دريايی ايران در خور موسی در کنترل مستقيم و غير مستقيم 
دولت عراق قرار می گرفت. در برابر چنين رويدادی کش��ور 
 ايران از بخش کرانه ای ش��مال غربی خليج ف��ارس محروم 
می گرديد و مجبور می ش��د برای اس��تفاده بی خطر از آبراه 
دريايی، تاسيس��ات اقتصادی و نظامی و بندری منطقه را به 
بنادر ديگر مانند بندر ديلم، گناوه يا بوشهر تغيير مكان دهد 
که اين امر مس��تلزم صرف ميلياردها دالر هزينه و سال های 
متمادی وقت بود. عاوه بر اين فرمان امام مبنی بر اين که حصر 
آبادان بايد شكسته ش��ود مس��ئوالن جنگ را برآن داشت تا با 
اطاعت از فرمان امام ره ، عملياتی برای رفع محاصره آبادان انجام 
دهند. اولين بار شهيد يوسف کاهدوز قائم مقام وقت فرماندهي 
سپاه پاسداران انقاب اسامي در بهار سال۱۳۶۰، طرح شكست 
حصر آبادان را که توسط شهيد حسن باقري طراحي شده بود، 
به ش��وراي عالي دفاع ارائه داد.سرانجام اين طرح بعد از تشكيل 
چندين جلس��ه بين فرماندهان ارتش، س��پاه و اعضای شورای 
عالی دفاع در ۱۵ ش��هريور ۱۳۶۰ با عنوان طرح عملياتی ثامن 
االئمه)ع( برای شكس��تن محاصره آبادان تكميل و به واحد ها و 

قرارگاه ها اباغ شد.
شرح عملیات

 عمليات در س��اعت ۱ بام��داد روز پنج��م مه��ر ۱۳۶۰ با رمز 
نصر م��ن ا... و فتح قريب آغاز ش��د و در هفتم مه��ر با موفقيت 
به پايان رس��يد. نيروهای ايران در س��اعات نخست عمليات، با 
تهاجم به مواضع دش��من و در هم شكس��تن مقاومت نيروهای 
آنان، خاکريزهای اول دشمن را تصرف وتأمين کردند. مقاومت 
اوليه نيروهای عراقی در برخی از محورها و به ويژه تداوم آن در 
منطقه پل حفار، نش��ان دهنده هوشياری نس��بی دشمن بود. 
با روشن ش��دن هوا و ادامه پيش��روی نيروهای خودی از محور 
ش��مالی به س��مت پل مارد و تهديد عقبه نيروهای دش��من، 
نخس��تين ضربه ش��كننده بر نيروهای عراق��ی وارد آمد. بااين 
 حال، نيروهای دش��من در منطقه پل حف��ار همچنان مقاومت 
می کردند. گستردگی محورهای تهاجم و عقب ماندگی دشمن 
سبب شد تا نيروهای خودی با به دست گرفتن ابتكار عمل و ادامه 
پيشروی در محورهای مختلف، دشمن را تحت فشار قرار دهند. 
با آزاد شدن جاده ماهش��هر – آبادان در ساعت ۸:۳۲ بامداد 
روز پنجم مهر و پيشروی نيروهای خودی از شمال به جنوب 

وتصرف پل قصبه، امكان مقاومت از عراقی ها گرفته شد.
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وقتیترقهدرچینجانسینفررامیگیرد
چينی ها عاقه مفرطی به ترقه بازی دارند و اين عاقه همواره کار دستشان داده است.در 
آخرين اتفاق انفجار يک کارخانه توليد ترقه در استان هانون چين  و در شهر جيلينگ 

سی نفرا را راهی ديار باقی کرد و ۳۳ نفر مجروح بر جای گذاشت.
3

معاون تشكل های مردمی س��تاد احيا امربه معروف 
اس��تان اصفهان گفت: مدتی است دالالنی در صنف 
طافروشان باهدف سوءاس��تفاده از نوسانات قيمت 
طا و ارز اقدام به خريدوفروش کاغذی طا و س��كه 

می کنند که اين کار غيرشرعی است.
 اي��ن روزها درحالی ک��ه کاهب��رداری و اخاذی در 
جامعه افزايش می يابد، اما جای خوشبختی است که 
به اصطاح مچ خيلی از آن ها گرفته می شود و باهمت 
مسئوالن امر ازجمله ستاد احيای امربه معروف و نهی 

از منكر، نيروی انتظامی تخلفاتشان برما می شود.
دراين بين نوسانات طا و ارز ماجراهايی را با خود به 
همراه داشته که بسی جای تعجب است وقتی عده ای 

از دالالن به فكر کاهبرداری هايی می افتند.
مدتی اس��ت دالالنی در صنف طافروشان باهدف 
سوءاس��تفاده از نوس��انات قيم��ت ط��ا و ارز اقدام 
ب��ه خريدوف��روش کاغذی ط��ا و س��كه می کنند 
درعين حالی که چيزی ردوبدل نمی شود و دراين بين 
فقط ميزان��ی طا به ص��ورت گفتاری و نوش��تاری 
ردوبدل می شود که براثر نوسانات قيمت در روزهای 
بعد يك��ی از دو طرف س��ودی کند که می بايس��ت 
سودش را پرداخت کند و يا اينكه به نوعی ديگر بدون 

دريافت کااليی و با پرداخت وجهی وعده سودی داده 
شود که اصًا وجود خارجی نداشته باشد. 

مدير اصناف و اماکن ستاد احيا امربه معروف و نهی 
از منكر شهرس��تان اصفهان در توضيح اين موضوع 
ضمن اشاره به مكان تخلفات دالالن و واسطه گران 
طا که در حال حاضر بيش��تر در سرای باربند ملک 
ميدان امام )ره( مش��غول به کار هستند، گفت: اين 
تخلفات حدود يک س��ال اس��ت که توسط برخی از 
دالالن طافروشان صورت می گيرد و معموالً آن ها 
در همان محل مي��دان امام )ره( تجم��ع کرده و به 

مذاکره باهم می پردازند.
حجت االس��ام حمزه حاج حيدری اظهار کرد: اين 
موضوع که توسط مقامات امنيتی و مسئول اتحاديه 
پيگيری ش��ده تا حدودی به نتيجه رسيده است اما 
هنوز ريشه کن نشده و همچنان نياز به پيگيری های 
الزم دارد.وی با اش��اره به اينكه از س��وی دادستان 
دس��تور قضايی صادرشده اس��ت، افزود: همين طور 
جلس��ه نهايی در اتحاديه با حض��ور  رئيس اتحاديه 
صنف طافروشان و فروشندگان سرای باربند ملک 
و مس��ئوالن س��تاد احيا امربه معروف و نهی از منكر 
برگزارشده که طی آن مصوب ش��د نيروی انتظامی 

برخورد قاطع با متخلفان داشته باشد.
مدير اصناف و اماکن س��تاد احيا امربه معروف و نهی از 
منكر شهرس��تان اصفهان از بازرس��ی های ويژه که در 
همين راس��تا صورت گرفته اس��ت، خبر داد و تصريح 
کرد: به تعدادی از متخلفان اخطار پلمب فروشگاه شان 

داده شده است.
وی با اشاره به اينكه در حال حاضر به گفته فروشندگان 
طا فعًا تجمعی نداش��ته اند، اف��زود: بااين وجود بايد 
همچنان توجه داش��ت و مانع از اي��ن اعمال خاف در 

جامعه شد.
حاج حيدری ضمن درخواست از نيروی انتظامی مبنی 
بر ای که مدتی اين فروشگاه ها را به صورت مستمر مورد 
بازرسی و کنترل خود قرار دهند، خاطرنشان کرد: قطعاً 
تحت کنترل ق��رار گرفتن اين محدوده توس��ط نيروی 
انتظامی و همكاری بازرسان اتحاديه طافروشان سبب 

حذف اين شغل کاذب و غيرشرعی خواهد بود.
وی يادآور شد: الزم به ذکر است که سرشاخه های اصلی 
اين جريان در تهران هس��تند و با اين شگرد که ما اين 
شغل را ادامه می دهيم و سود سرشار نصيبمان می شود، 

ديگران را تشويق به چنين فعاليتی می کنند.
مدير اصناف و اماکن س��تاد احيا امربه مع��روف و نهی 
از منك��ر شهرس��تان اصفهان ب��ا تأکيد بر پيش��گيری 
ازاين گونه تخلفات، عنوان داش��ت: در حال حاضر اين 
ن��وع خريدوفروش ها از طري��ق فضای مج��ازی بافرم 
نرم افزارهای داخل گوش��ی تلفن همراه انجام می گيرد 

که نياز به پيگيری جدی تری دارد.
معاون تش��كل های مردمی س��تاد احيا امر به معروف 
استان اصفهان نيز اظهار کرد: مدتی است دالالن فروش 
طا که در حواش��ی بازار طا حضور پي��دا می کنند، با 

شگردهای مختلف سر عده ای را کاه می گذارند.
حجت االس��ام محمد زارعان گفت: اين اف��راد پولی را 
بدون ارائه طا از افراد دريافت می کنند و با اين شگرد که 
با اين پول کار می کنم و سود آن را خواهم داد، به شيادی 
می پردازند.وی چنين نوع خريد و فروش��ی را به خاطر 
عدم هيچ گونه مثمن و ثمن و درواق��ع دريافت نكردن 
هيچ کااليی باط��ل اعام کرد و اف��زود: ازلحاظ عرف و 

شرع نيز اين نوع خريدوفروش باطل و غيرقانونی است.
زارعان افزود: عاوه بر اي��ن ازآنجايی که فروش طا در 
اين نوع خريدوفروش تنها با يک کاغذ معمولی و به اسم 
حواله صورت می گيرد، به هيچ عنوان قابل قبول نيست و 

درواقع باطل و غيرقانونی محسوب می شود.
 به گ��زارش فارس وی ب��ا تأکيد بر دقت م��ردم هنگام 
خريد طا با فاکتور و از فروشگاه های معتبر طافروشی 
اظهار کرد: مردم در صورت مش��اهده هرگونه تخلف در 
حيطه طافروشی با س��تاد احيا و شماره تماس ۱۸۸۸ 

اطاع رسانی کنند تا موضوع پيگيری شود.

خریدوفروش کاغذی طال باطل و غیرقانونی است

سوءاستفادهکالهبرداراندررقصقیمتها

یادداشت

تحویل شیر در مدارس با هماهنگی 
کارگروه شیر استان

مديران مدارس از تحويل هرگونه ش��ير، از افراد معرفی شده 
خارج از مجاری آموزش وپرورش، بدون هماهنگی با کارگروه 

شير استان و دريافت دستورالعمل اجرايی خودداری کنند.
 در نامه س��يد محم��د بطحايی مع��اون توس��عه مديريت و 
پش��تيبانی آموزش وپرورش ب��ه ادارات کل آموزش وپرورش 
استان ها آمده اس��ت: با عنايت به تأکيد رئيس جمهور و ماده 
۱۳ مصوبه شماره ۳۱۱۳۶.ت ۵۰۵۳۹ ه. مورخ ۲۴ خرداد ۹۳ 
هيئت وزيران مبنی بر اختصاص اعتبار از محل هدفمندسازی 
يارانه ها به موضوع شير مدرس��ه و تهيه دستورالعمل اجرايی 
آن به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و معاونت برنامه ريزی 
نظارت راهبردی رئيس جمهور، مقتضی است دستور فرماييد 
با ش��روع س��ال تحصيلی، مديران مدارس از تحويل هرگونه 
شير، از افراد معرفی ش��ده خارج از مجاری آموزش وپرورش، 
بدون هماهنگی با کارگروه شير استان و دريافت دستورالعمل 

اجرايی خودداری کنند.

معرفي بانوان شاخص در حوزه ایثار 
شهادت و فداکاري به جهانیان

حسين ميرزايي دبير جش��نواره بين المللی ميراث فرهنگي 
ناملموس ضمن تبريک هفته دفاع مقدس گفت: بس��ياري از 
بانوان در هشت سال دفاع مقدس؛ فرزند، همسر و يا برادرشان 
به ش��هادت رس��يده و بعضاً در جبهه به عنوان بانوي ايثارگر 
حضور داش��تند که دبيرخانه اجاس و جشنواره در راستاي 
تروي��ج و نهادينه کردن فرهن��گ معنوي و ارزش��مند ايثار، 
فداکاري و در بين م��ردم ايران و جهان اي��ن برنامه را برگزار 

خواهد نمود.
 وی فرهنگ ايثار، ش��هادت و ف��داکاري را مي��راث معنوي 
ارزش��مند هشت س��ال دفاع مقدس دانس��ت و تصريح کرد: 
برگزاري کارگاه هايی با موضوع ايثار و شهادت، نشست هايی 
در همين زمينه ويژه جوان��ان و نوجوانان ب��ا همكاري بنياد 
شهيد و امور ايثارگران از ويژه برنامه هايی است که در حاشيه 

اجاس و جشنواره برگزار خواهد شد. 
شايان ذکر اس��ت اصفهان از ۱۶ تا ۲۰ مهرماه ميزبان اجاس 
و جشنواره بين المللی ميراث فرهنگي ناملموس با محوريت 

شهرداري اصفهان خواهد بود.

اجرای طرح زوج و فرد در حوالی 
میدان امام حسین )ع(

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري اصفهان از اجرای طرح 
زوج و فرد در حوالی ميدان امام حسين )ع( تا پايان سال خبر 
داد.عليرضا صلواتي بابيان اين که رنگ زدن و زيباسازی حصار 
فلزی اطراف ميدان امام حسين )ع( تنها به دليل اين است که 
در مرکز شهر و محلی تردد بسياری از گردشگران است وگرنه 

اين حصارها دائمی نخواهد بود .

 برگزاری هشتمین 
جشنواره انار بادرود

دبير هشتمين جشنواره انار بادرود گفت: جهت هرچه باشكوه 
برگزار شدن و تخصصی بودن هشتمين جشنواره انار ۶ کميته اجرايی 

و نظارتی کار برگزاری جشنواره انار را بر عهده گرفتند.
عيسی باغبانيان در جلسه هماهنگی هشتمين جشنواره انار 
بادرود ، اظهار کرد: جش��نواره انار بادرود ظرفيتی قوی برای 
جذب گردشگر است و امروزه گردشگری در رديف صنعت های 

پردرآمد، پاك و کم هزينه دنيا قرار دارد.
وی اف��زود: هزينه هايی که در برگزاری جش��نواره انار برگزار 
می شود تماماً يا از طريق خيرين جذب می شود و يا از راه اجاره 

غرفه ها در سايت جشنواره تحصيل می شود.
باغبانيان تصريح ک��رد: درصددي��م با راه ان��دازی دبيرخانه 
دائمی جش��نواره عاوه ب��ر برگزاری جش��نواره ان��ار، برای 
معرفی ظرفيت ه��ای گردش��گری و همچني��ن محصوالت 
 متع��دد کش��اورزی ب��ادرود برنامه ريزی ه��ای الزم انج��ام

 شود.

چیپس های خانگی سرطان زا هستند 
دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان چيپس و اسنک 
ايران گفت: غات حجيم شده و چيپس  در سلفون های شفاف 
که تح��ت عنوان محص��والت خانگی به صورت گس��ترده در 
بوفه های سينما و سوپرمارکت ها در حال توزيع است، بسيار 
مضر بوده و خطر سرطان زايی دارند که به هيچ وجه مصرف اين 

محصوالت به مردم توصيه نمی شود.
علی ش��ريعتی ب��ا اش��اره ب��ه اينكه غ��ات حجيم ش��ده و 
چيپس هايی که در س��لفون های ش��فاف به فروش می رسند 
فاق��د هرگون��ه اس��تاندارد و پروان��ه بهداش��تی هس��تند و 
هيچ گونه قيمت گذاری ني��ز روی آن ها وجود ن��دارد، اظهار 
کرد: فروش��ندگان اي��ن محص��والت غيربهداش��تی تنها به 
 دنب��ال کس��ب س��ودهای کان از مش��تريان موقت��ی خود

 هستند.

جانبازان شهدای زنده اند
 مدير کل بنياد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اس��تان 
اصفهان با اش��اره به تحمل سال ها س��ختی توسط جانبازان 

گفت: جانبازان شهدای زنده اند.
 س��ردار مجتبی ش��يروانيان روز پنجش��نبه در هنگام ديدار 
مردم اصفهان ب��ا جانبازان آسايش��گاه ش��هيد مطهری اين 
ش��هر گفت: ش��هدای ما در دفاع مقدس پس از اصابت گلوله 
به س��رعت به دي��دار محبوب خوي��ش می رفتن��د و يا پس 
از اندکی تحمل س��ختی ب��ه محب��وب خود می رس��يدند.

 وی ادام��ه داد: جانب��ازان ما ش��هدای زنده ای هس��تند که 
 سال های سال اس��ت که رنج جراحات دفاع مقدس را تحمل 
 می کنند و با صبر و بردباری برای رضای خدا در مس��ير خود 
ايس��تاده اند.ش��يروانيان خاطر نش��ان کرد: وظيفه امروز ما 
قدردانی از اين زحمات و فداکاری هاست زيرا امنيت بی نظير 
 ايران اس��امی مرهون مجاهدت و ف��داکاری های اين دالور

 مردان است.

اخبار کوتاه

SMS

ازدواج و طاق به عنوان دو واقعه از وقايع چهارگانه حيات 
همواره موردتوجه و حساسيت مس��ئوالن هر کشوری 
بوده است.در کشورهای مدرن و کشورهايی که پا درراه 
توسعه اقتصادی نهاده اند معموالً نهاد خانواده و به تبع آن 
پديده های مانند ازدواج و طاق با دگرگونی هايی همراه 
بوده اند.اين دگرگونی ه��ا در هر ش��كل و صورت باعث 
کاهش نرخ ازدواج و افزايش نرخ طاق شده است. گرچه 
در بس��ياری از اين کش��ورها طاق امر مذمومی نيست 
اما تأثير کلی اين روند نهاد خانواده را در بسياری از اين 

کشورها تهديد می کند.
وضعیت ایران

کش��ور ما از ديرباز به عنوان کشوری با داشتن نرخ باالی 
ازدواج در جهان شناخته می ش��ده است تقريباً در تمام 
س��ايت های مربوط به ثبت ازدواج در دنيا را که بگرديد 
الاقل تا سال ۲۰۱۱ هنوز ايران را در رده های باالی ثبت 

ازدواج می توانيم بيابيم.
اما حقيقت اين است که در طی ۵ سال گذشته همواره 
نرخ ازدواج در حال سقوط و نرخ طاق در حال صعود بوده 
است.نابسامانی های اقتصادی در دولت قبل و احساس 

باتكليفی و آينده مبهم از داليل اصلی سقوط نرخ ازدواج 
بود و هس��ت . ضمن آن که گرايش های جديد در مورد 
ازدواج های دوستانه وزندگی مجردی و حتی ازدواج هايی 
که بازندگی دور از هم توام اند بسيار در تغييرات اين دو 
واقعه مهم حيات تأثير گذاشته اند.بر اساس آمار سال های 
۹۱ تا ۹۲، کل ازدواج ها با ۶.7- روب��رو بوده که اين رقم 
نشان دهنده آن اس��ت که نبود تسهيات و زمينه سازی 
برای ازدواج، بی رغبتی برای زوج ها برای تشكيل خانواده 
را رقم زده است.همچنين کل ازدواج در سال ۹۱ به ۸۲۹ 
هزار و ۹۶۸ نفر رسيده که در سال ۹۲ آمار ازدواج 77۴ 

هزار و ۵۱۳ بوده است. متأسفانه اين آمارها در روستاها 
بدتر است زيرا در س��ال ۹۱ تعداد کل ازدواج ها به ۱۵۱ 
هزار و ۹۸۰ نفر رسيده اما در س��ال ۹۲، اين رقم معادل 
۱۱۰هزار و ۳۸۰ نفر است که در اينجا شاهد رشد منفی 
۹، ۲۶ درصدی هس��تيم.در س��ال ۹۲ تعداد 77۴ هزار 
۵۱۳ واقعه ازدواج به ثبت رسيده است که بر اين اساس 
نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج در کش��ور ۱۰.۱ در هزار 
به دس��ت آمده است.اس��تان های اردبيل، کردس��تان و 
خراسان شمالی به ترتيب با ۱۳.۶، ۱۳.۲ و ۱۳.۲ در هزار 
بيشترين و استان های تهران، البرز و کرمان به ترتيب با 
7.۵، 7.۶ و 7.۸ در هزار کمترين ن��رخ ثبت ازدواج را به 
خود اختصاص داده اند.در سال ۱۳۹۲، بيشترين ازدواج 
ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۲۸۴ 
هزار و ۶۲۴ نفر بوده است، بيش��ترين ازدواج ثبت شده 
زنان در گروه س��نی ۲۰ تا ۲۴ س��ال با رقم ۲۵۲ هزار و 
۵۸۶ نفر و بيشترين ترکيب ازدواج ثبت شده مربوط به 
ترکيب سنی مردان گروه س��نی ۲۰ تا ۲۴ سال با زنان 
 ۱۵ تا ۱۹ س��ال بوده که تعداد آن برابر ۱۲۹ هزار و 7۸۰ 

واقعه است.

مسئول س��تاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قاليشويان 
فين کاشان در مشهد اردهال از رونمايی لوح ثبت جهانی 

اين آيين با حضور سفرای کشورهای اسامی خبر داد.
 محم��د احترامی با تش��ريح برنامه های س��تاد برگزاری 
مراسم سنتی مذهبی قاليشويان گفت: سفرای کشورهای 
اسامی در همايشی که روز پنجش��نبه دهم مهر برگزار 

می شود در اين آيين حضور خواهند يافت.
به گفت��ه وی در اين همايش افزون بر معرفی ش��خصيت 
حضرت س��لطان علی بن امام محمدباق��ر )ع( و چگونگی 
شهادت اين امامزاده عظيم الشان، نحوه ثبت جهانی آيين 

قاليشويان توسط معاون سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
و گردشگری تشريح خواهد شد.

وی با اش��اره به ويژگی های برگزاری مراس��م قاليشويان 
امسال خاطرنشان کرد: اين آيين نخستين بار در دومين 

جمعه مهر با يازدهم اين ماه مصادف شده است.
مسئول س��تاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قاليشويان 
فين کاشان در مش��هد اردهال افزود: ش��هادت حضرت 
س��لطانعلی بن امام محمدباق��ر)ع( در ۲7 جمادی الثانی 
س��ال ۱۱۶ هجری قمری نيز برابر با يازدهم مهرماه بوده 
که اهال��ی فين آرزو داش��تند که در چني��ن جمعه ای به 
برگزاری اين مراس��م باش��كوه بپردازند.وی بابيان اينكه 
برگزاری آيين س��نتی »جار« توس��ط اهالی فين کاشان 
نيز )پنجشنبه شب( سوم مهر، يک هفته قبل از برگزاری 
مراسم قاليشويان در مسجد جامع فين کاشان برگزار شد، 
افزود: در ش��ب های نهم، دهم و يازدهم مهر امس��ال نيز 
که مصادف با شب شهادت امام محمدباقر )ع( و حضرت 
مسلم )ع( و روز عرفه اس��ت، آيين های سوگواری توسط 

اهالی فين کاشان در مشهد اردهال برگزار می شود. 
وی پي��اده روی بي��ش از يک ه��زار نفر از مس��جد جامع 
فين کاشان به س��مت مش��هد اردهال کاش��ان از صبح 
پنجشنبه دهم مهرماه برای شرکت در آيين سنتی مذهبی 

قاليشويان را از ديگر برنامه های اين ستاد برشمرد.

دکتر رامين ک��ردی در کنگره ي��ک روزه انجمن علمی - 
پزش��كی و ورزش��ی ايران با عنوان»رويكردهای نوين به 
تمرين های قدرتی در پزش��كی ورزشی « گفت : برخاف 
باورهای موجود گزارش های علمی از ۱۰ سال پيش اين 
امر را نشان می دهد که انجام ورزش های قدرتی و سنگين 

در سامتی و بهبود و آن مفيد است.
رامين کردی با اش��اره به اينكه ۱۳ درصد از بيماری های 
س��رطان و ۲۲ درص��د از بيماری های قلب��ی و عروقی به 
دليل عدم فعاليت بدنی ايجاد می شود ، افزود: پزشكان از 
سال های گذشته می دانستند که انجام فعاليت های آرام و 

ورزش های هوازی بسياری از اين مشكات را کم می کند. 
وی خاطرنشان کرد :در س��ال های اخير تحقيقات نشان 
داده که انجام بسياری از ورزش های قدرتی مانند بسياری 
از ورزش های باستانی ما، استفاده از دستگاه های بدنسازی 
و وزنه ب��رداری که س��بب مقاومت عض��ات و قدرتمند 
 ش��دن آنان می ش��ود می تواند به بهبود بيماری ها کمک

 کند. 
وی در ادام��ه اف��زود: انج��ام ورزش ه��ای بدنس��ازی 
 در م��ردان س��بب افزايش ق��درت و قطر عض��ات آنان

 می شود. 
رئيس بيمارستان نورافشار بابيان اينكه انجام ورزش های 
قدرتی برای س��امتی روزانه زنان نيز بسيار مفيد است، 
ادامه داد: با انجام ورزش های قدرتی زنان ش��يوه زندگی 

بهتری را انتخاب می کنند. 
نامبرده گفت: انجام ورزش های هوازی مانند پياده روی، 
دوچرخه س��واری به هم��راه انجام ورزش های س��نگين 
شرايط مناس��بی را برای زندگی روزانه و بهبود بيماری ها 

ايجاد می کند. 
کنگره يک روزه انجمن علمی - پزش��كی - ورزشی ايران 
با حضور اساتيدی از ايران و خارج از کشور در بيمارستان 

نورافشار تهران برگزار شد. 
بيمارستان نورافشار وابسته به جمعيت هال احمر است .

با حضور سفرای کشورهای اسالمی:
ثبت جهانی آیین سنتی مذهبی قالیشویان کاشان

یک پزشک ورزشی مطرح کرد:
ورزش های قدرتی به بهبود بیماری ها کمک می کند
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آیا ایران هنوز پر ازدواج ترین کشور دنیاست؟ 



اخبار کوتاهيادداشت

 برداشت ۵۰۰ تن زيتون از
 باغ های استان      

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود امسال ۵۰۰ تن زیتون از باغ های این 
استان برداشت شود که به علت سرمازدگي در مقایسه با سال 

گذشته ۱۵ درصد کاهش دارد.
احمد رییس زاده با اشاره به آغاز برداش��ت زیتون از باغ های 
استان اصفهان اظهار داشت: یک هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ های 
اس��تان به کش��ت زیتون اختصاص دارد که ح��دود نیمي از 
آن بارور اس��ت. وی افزود: شهرس��تان های اصفهان، کاشان، 
نجف آباد، اردستان، مبارکه، خور و بیابانک، فالورجان و لنجان 

عمده مراکز تولید زیتون در استان اصفهان است. 

 عرضه بنزين و گازوئیل اروپايی
 در تمامی کالنشهرهای ايران

     مع��اون وزیر نفت با اش��اره به پیش��رفت نزدی��ک به ۱۰۰ 
درصدی طرح توس��عه پاالیش��گاه نفت الوان اع��الم کرد: با 
بهره برداری از طرح های جدید پاالیش��گاهی به زودی بنزین 
و گازوئی��ل یورو ۴ در تمامی کالنش��هرهای کش��ور عرضه و 
توزیع می شود.عباس کاظمی با اش��اره به تسریع در عملیات 
اجرایی طرح توس��عه پاالیش��گاه نفت الوان گف��ت: در حال 
حاضر پیشرفت اجرایی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت 
فرآورده های پاالیشگاه نفت الوان به بیش از ۹۶ درصد رسیده 
است. وی با اعالم اینکه هدف فعلی ایران خودکفایی در تولید 
بنزین و گازوئیل به عنوان دو فرآورده پرطرفدار نفتی اس��ت، 
تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود با تکمیل طرح های جدید 
پاالیشگاهی، بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه 
اروپا ابتدا در کالنش��هرها و پس ازآن در دیگر مناطق کش��ور 

توزیع خواهد شد. 

ايجاد کمربند سبز در دستور کار 
منابع طبیعی استان

مدیرکل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان گفت: 
3۰۰ هزار هکتار از اراضی اس��تان اصفهان به منظور مقابله با 

بیابان زایی در سال های گذشته نهال کاری شده است.
حس��ین ش��املی بابیان اینکه اس��تان اصفهان ۱۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار هکتار وس��عت دارد اظهار داشت: 3۰ درصد آن را 
مناطق بیابانی تش��کیل می دهد که 3۰۰ ه��زار هکتار از این 
اراضی به منظور مقابله با بیابان زایی در س��ال های گذش��ته 
نهال کاری ش��ده اس��ت. وی خواس��تار جلوگیری از توسعه 
بیابان زایی در شرق اصفهان ش��د و افزود: ایجاد کمربند سبز 
در دستور کار منابع طبیعی اس��ت. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: شهرستان های نائین، 
کاش��ان، نطنز، اردس��تان، آران و بیدگل در مج��اورت کویر 
مرکزی ایران قرار دارن��د. وی بابیان اینک��ه به منظور مقابله 
با پدیده بیابان ز دایی همه س��اله فعالیت های��ی برای تثبیت 
شن های روان در استان انجام می شود، تأکید کرد: حفاظت از 
تأسیسات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، حفظ محیط زیست 
و کاه��ش آلودگی ناش��ی از ایج��اد گردوغب��ار از مهم ترین 
 نتایج عملی��ات مقابل��ه ب��ا بیابان زدایی در س��ال های اخیر

 است. 
شاملی مس��احت کل مراتع اس��تان اصفهان را 3، ۶ میلیون 
هکتار برشمرد و بیان داشت: از این میزان حدود ۱/۹ میلیون 
هکتار آن را مراتع ییالقی و ۴/۴ میلی��ون هکتار آن را مراتع 
قش��القی تش��کیل می دهد. وی اظه��ار کرد: تولید س��االنه 
حدود ۴۰۰ هزار ت��ن علوفه، تأمین بخ��ش اعظمی از علوفه 
موردنیاز۴/۵ میلیون رأس دام، حفاظ��ت از منابع آب وخاک 
و جلوگی��ری از فرس��ایش خاک، تلطی��ف هوا، تولی��د انواع 
محصوالت فرع��ی و دارویی از مهم تری��ن ویژگی های مراتع 

استان محسوب می شود. 

مأموران توزيع برق اصفهان ملزم به 
ارائه کارت شناسايی هستند

    ش��رکت توزیع ب��رق اس��تان اصفه��ان اعالم ک��رد: همه 
مأموران این ش��رکت در مراجعه به منازل مش��ترکان ملزم 
به ارائه کارت شناس��ایی ش��رکت هس��تند.این ش��رکت در 
اطالعیه ای آورده اس��ت: مأموران توزیع برق استان اصفهان 
که به عناوین مختلف مانند مأم��ور قطع و وصل، قرائت کنتور 
و لوازم اندازه گیری به درب منزل مشترکان مراجعه می کنند 
ملزم به ارائه کارت شناسایی شرکت با عنوان »شرکت توزیع 
برق اس��تان اصفهان«هس��تند. در این اطالعیه آمده است: 
مش��ترکان در هنگام مراجعه هرکدام از مأموران شرکت برق 
 به درب منازلش��ان، از آن ها ارائه کارت شناسایی را خواستار 

شوند.

 مرسدس بنز کامیون
 بدون راننده می سازد

مرسدس بنز به تازگی کامیونی را رونمایی کرده که به فناوری 
هدایت اتوماتیک مجهز است و نیازی به کنترل فرمان ندارد.

 این خودروی مفهومی به ادعای سازنده اش می تواند بدون نیاز 
به دخالت راننده در بزرگراه حرکت کند.

این کامیون نی��ز همانند بعضی از مدل های مرس��دس بنز از 
دوربین ها و رادارها بهره گرفته اس��ت و می تواند با اتصال به 
اینترنت از سیس��تم ارتباطی خ��ودرو به خودرو و سیس��تم 
ارتباطی خودرو به زیرساخت اس��تفاده کند و با سرعت ایمن 

در بزرگراه حرکت کند.
نمونه اولیه کابی��ن این کامیون یک می��ز متحرک و صندلی 

راننده با امکان چرخش ۴۵ درجه دارد.
 فضای بیرونی این کامیون نیز به شکلی طراحی شده تا اقتصاد 

سوخت را بهبود ببخشد.
مرسدس بنز نخستین شرکتی است که کامیون های اتوماتیک 

مفهومی را معرفی می کند. 
این کامیون در نمایش��گاه خ��ودروی تج��اری هانوفر آلمان 
 به نمای��ش درآم��د و " کامیون آین��ده ۲۰۲۵" ن��ام گرفته

 است.

4
خداحافظی المپ های مدادی با مشترکان

 مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران از جمع آوری المپ های مدادی پرمصرف از بخش تجاری با 
مشارکت شرکت های توزیع برق خبر داد و اعالم کرد: با ترویج فرهنگ استفاده از المپ کم مصرف پیک 

مصرف برق در ساعات شب به شدت کاهش می یابد.
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کسی دقیقاً نمی داند چند حلقه چاه غیرمجاز در اقصی 
نقاط کش��ور حفرش��ده و ش��یره جان زمین های رو به 
خشک شدن را می مکد. وزارت نیرو می گوید »بیش از 
۱۰۰ هزار حلقه«؛ اما به تازگی نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، ح��رف از »۴۰۰ هزار حلقه« چ��اه غیرمجاز زده 

است.
در یک دهه اخی��ر، تقریباً هرس��ال، فصل تابس��تان با 
ش��نیدن اخبار کم آبی و ضرورت صرفه جویی مردم در 
مصرف آب عجین بوده است. چند سالی است که وقتی 
نگاه ها به زاینده رود و دریاچه ارومیه می افتد، آه از نهاد 

مردم اصفهان و ارومیه بلند می شود. 
مدت هاست که می دانیم وضع منابع آب در ایران ناگوار 

است و باید چاره ای اندیشید
نتایج پژوهش صورت گرفته در »انس��تیتو منابع آب« 
نش��ان می دهد ایران در می��ان ۱8۰ کش��ور جهان، به 
لحاظ تنش آبی در رتبه ۲۴ قرار دارد. بر اساس تازه ترین 
اظهارات قائم مق��ام وزیر نیرو از ۶۰۹ دش��ت کش��ور، 
۲۹۴ دش��ت با کاهش منابع آب های زیرزمینی روبه رو 
هس��تند. همچنین در ۲۴ اس��تان از 3۱ استان کشور، 
میزان بارندگی ها حاکی از بروز بحران کم آبی و وضعیت 

هشدار است.
به گفته س��تار محمودی، کش��ور در ح��وزه منابع آب 
زیرزمینی با دو مش��کل روبه رو اس��ت: اضافه برداشت 
از چاه های مجاز و برداشت از چاه های غیرمجاز. او آمار 
»چاه ه��ای غیرمجاز ثبت نام ش��ده« را »بی��ش از ۱۰۰ 
هزار حلقه« برش��مرده و گفته: »ازآنجاک��ه جلوگیری 
از برداش��ت از چاه ه��ای غیرمجاز به معیش��ت مردم و 
کشاورزان خسارت خواهد زد، رسیدگی به این موضوع 

کند شده است.«
 به گزارش خب��ر آنالی��ن علیرضا دائمی، مع��اون امور 
برنامه ری��زی و اقتص��ادی وزی��ر نی��رو در توضیح این 
»کن��دی« می گوید: »مجموع��ه وزارت نی��رو، نیروی 
انتظامی و ق��وه قضائیه قادر به تعیی��ن تکلیف چاه های 
غیرمج��از نیس��تند. حت��ی در برخ��ی م��وارد، وقتی 
نماینده های وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص 
چاه های غیرمجاز مراجعه می کنند، دادگاه ها به برائت 

فردی که این خطا را انجام داده، حکم می دهند.«
بااین وجود محسن جالل پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمار چاه های غیرمجاز 

را بس��یار بیش��تر از ۱۰۰ هزار حلقه ب��رآورد می کند و 
می گوید: »۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز آب در کشور وجود 

دارد.«
چرا به اينجا رسیديم؟

اما چرا این تعداد چاه غیرمجاز در کشور حفرشده است؟ 
پاس��خ نایب رئیس اتاق ایران به این س��ؤال این اس��ت: 
»س��نت پنج هزارس��اله »حیازت آب« در ایران، بعد از 
انقالب تغییر کرد و موجب ش��د مالکیت آب در دست 
دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاس��تفاده 
از منابع مح��دود آب های زیرزمین��ی را فراهم کرد. اگر 
مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان 

بهتر از آن استفاده و حراست می کردند.«
س��نتی که محس��ن جاللپور از آن صحبت کرده است، 
موضوعی اس��ت که س��الیان دراز -چه قبل از اسالم و 
چه بعدازآن- در اقص��ی نقاط ایران به عن��وان معیاری 
برای تعیین مالکیت آب معمول بوده اس��ت؛ »حیازت« 
در اح��کام فقهی به معن��ای »تحت تص��رف درآوردن 
مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها 
و رودخانه ه��ای عمومی، ماه��ی دریا، هی��زم و علوفه 
زمین های بدون مالک و پرندگان بی صاحب« است. نحوه 
عمل در این شیوه مالکیت، بدین ترتیب است که اولویت 
باکسانی اس��ت که زودتر از س��ایرین اقدام به استفاده 

مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند.

بااین حال، در سال های نخست پس از انقالب و با تصویب 
قانون »توزیع عادالنه آب« این حق حیازت عماًل ملغی 
شد و »مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری 
از آب ه��ای دریاها و آب ه��ای جاری در روده��ا و انهار 
طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و 
زیرزمینی و سیالب ها و فاضالب ها و زه آب ها و دریاچه ها 
و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های 
معدنی و منابع آب های زیرزمینی به دولت محول شد.«

سخنان نایب رئیس اتاق ایران درباره دوره زمانی ای که 
حفر چاه های غیرمجاز رایج ش��ده و اندک اندک بحران 
آب را به پهن��ه ایران تحمیل کرده اس��ت، با س��خنان 
مع��اون وزیر نیرو همخوان��ی دارد؛ هرچند ش��اید علل 
متفاوتی برای آن برشمرده شده باش��د. علیرضا دائمی 
در مصاحبه ای که حدود دو ماه قب��ل با »تجارت فردا« 
انجام داد، گفته بود: »در چند برهه زمانی، از منابع آبی 
کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کرده ایم. یکی از 
این دوران، سال های ۱3۵۶ تا ۱3۵۹ بوده که ما شاهد 
بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بوده ایم. در ضمن 
بسیاری از این چاه ها بر اساس تصمیماتی که در کشور 
گرفته شد، در س��ال های ۱3۶۱ تا ۱3۶۵ دارای پروانه 
شدند. تصمیم گیری های مقطعی در این برهه، بیشترین 
فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. سپس در دوره ای 
که بحث حق النظاره حذف ش��د، یعنی در سال ۱38۴ 

مجدداً شوکی به منابع آب کشور وارد شد، در این دوره 
نظارت کاهش و برداش��ت ها افزایش یافت. متأسفانه از 

همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شد.«
آن گونه که معاون وزیر نیرو گفته اس��ت، در س��ال های 
اخیر هم اس��تفاده از منابع آبی ایران به ش��دت بیشتر 
از اس��تانداردهای جهانی بوده اس��ت: »در خشکسالی 
بزرگ س��ال ۱38۷ که س��ه س��ال به طول انجامید، ما 
ساالنه 3۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع آبی استفاده 
کردیم. یعنی در این سه سال ۱۰۰ میلیارد مترمکعب از 
منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی استفاده شده است.«

چه بايد کرد؟
راه بازگش��ت از این مسیر چیست؟ محس��ن جاللپور، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است »راه اصلی، 
برگش��ت مالکیت آب به خود مردم اس��ت. فقط در این 
صورت اس��ت که آب کاالی باارزش قلمداد می ش��ود و 

خود مردم از آن حفاظت می کنند.«
 او می گوید: »تجدیدنظر جدی در مالکیت و قانون آب از 
اصلی ترین مواردی است که باید در مراکز تصمیم سازی 
کشور همچون ش��ورای عالی آب انجام ش��ود.«اما این 
روش، راهکاری بلندمدت به نظر می رسد و شاید منابع 
آبی تحت تنش ش��دید ایران تا به نتیجه رس��یدن آن 
دوام نیاورند. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو می گوید: 
»اگر ما رویه های کش��اورزی را اصالح کنیم می توانیم 
ساالنه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب آب را به منابع مان 
برگردانیم.« ولی واقعیت این است که تغییر این رویه ها 
و بهبود بهره وری ه��م در مقیاس های بزرگ و س��ریع 
قابل دستیابی نیس��ت و عماًل برای اجرای این روش نیز 

وقت زیادی نیاز است.
مش��اور عال��ی وزارت جه��اد کش��اورزی اخی��راً اعالم 
کرده اس��ت از ابتدای س��ال آبی جدید )مهرماه( سهم 
بخ��ش کش��اورزی از آب های ش��یرین تجدی��د پذیر 
کش��ور به حدود نصف می��زان مص��رف کنونی کاهش 
خواهد یافت؛ یعن��ی از حدود ۹۰ میلی��ارد مترمکعب 
در س��ال ب��ه ۵۰ میلی��ارد مترمکعب کاه��ش خواهد 
یاف��ت. ازآنجاک��ه بخ��ش کش��اورزی مصرف کنن��ده 
بی��ش از ۹۰ درصد از منابع آب کش��ور اس��ت، به نظر 
می رس��د عملیاتی ش��دن این وعده خواهد توانس��ت 
 فش��ار بی س��ابقه روی مناب��ع آب��ی کش��ور را کاهش

 دهد.

ايران رتبه 24 تنش آبی را در دنیا دارد 

حفر چاه های  غیر مجازشیره زمین  را می مکد 

دکتر سعد محمدي ضمن  گفت : در شش ماهه اول سال 
جاري تولید آگلومره در ذوب آهن با رش��د ۵۶ درصدي به 
رقم یک میلیون 8۶۶ هزار تن رسید ضمن اینکه تولید کک 
 بیش از ۵۱ درصد و تولید محصوالت فوالدي نیز بیش از

 ۴ درصد رشد داشته است .
مدیرعام��ل ذوب آهن با اش��اره به پروژه های توس��عه ای 
ذوب آهن گفت : خوشبختانه اولین محموله کشتي جهت 
تجهیزات تولید ریل بارگیري شده و به زودی به ذوب آهن 

اصفهان می رسد که این پروژه طبق برنامه پیش می رود .
وي تصریح کرد : تولید ریل UIC۶۰ با توجه به نیاز صنعت 
حمل ونقل ریلي کشور به این محصول ، یکي از پروژه های 
ملي باارزش است که توس��ط متخصصین ذوب آهني در 
حال اجرا هست . در این راستا متخصصین ذوب آهن موفق 
شدند شمش مربوط به تولید ریل با مقطع ۲۵۰ در 3۲۰ 

را تولید کنند.
دکتر س��عد محمدي همچنین از خرید کارخانه ای برای 
تولید تیرآهن بال پهن ۲۰تا3۰ خبر داد و گفت : هم اکنون 
جهت فونداسیون ها و اسکلت ساختمان های نیمه مرتفع از 
قوطی استفاده می شود .خوشبختانه با خرید این کارخانه 
که در س��ال آینده راه اندازی می ش��ود قادر خواهیم بود 
تیرآهن هایی با سایز ۲۰ تا  3۰ در کشور تولید کنیم که در 
استحکام و شرایط فنی ساختمان ها بسیار مؤثر خواهد بود .
 دکتر سعد محمدی با اش��اره به نهایی شدن قراردادهای

 منو بل��وک گفت : در س��ال ۹۴ ش��اهد تولی��د کالف در 
ذوب آهن  هستیم .

وی یک��ی از اس��تراتژی های اصل��ی ذوب آه��ن را تولید 
محصوالت منحصربه فرد و متف��اوت از محصوالت کنونی 
دانس��ت و گفت : امیدواری��م در ای��ن راه گام های مؤثری 

برداریم . در این راستا به دنبال فعالیت تحقیقي برای تولید 
شمش های فرو آلیاژی هستیم . ضمن اینکه جهت کسب 
استانداردهای جدید برای صادرات محصوالت ذوب آهن 
سیس��تم هایی را خریداری کردیم که تا پایان امسال وارد 
شرکت می ش��ود تا در س��ال ۹۴ نوع آج هایی که بر روی 
میلگردهای ذوب آهن نقش می بندد مطابق استانداردهای 
روز جهانی ش��ود . لذا امکان ص��ادرات محصوالت مان به 
کش��ورهای خارجی با توجه به تغییر شرایط تولید بسیار 
گسترده تر خواهد بود و ما می توانیم صادرات مان را به طور 

جدی افزایش دهیم .
مدیرعامل ذوب آهن افزود : همچنین طرح اس��لیتر نیز تا 
ماه آینده به مرحله اجرا درمی آی��د تا بتوانیم میلگردهای 
سایز کوچک ۱۲ را با استانداردهای جهانی با سه شاخه و 
 تناژ  باالتر تولید کنیم که در تقویت بازار صادراتی ما مؤثر

 است .
وي تصریح کرد :  پروژه اره  نورد نیز جهت برش تیرآهن ها 
مطابق استانداردهای جهانی در دست اجراست و تجهیزات 
الزم خریداری شده است و مشکل چندین ساله ما را حل 
می کند . امیدوارم با اجرای این پروژه در سال ۹۴ بتوانیم 
این ش��رایط را برای تولید تیرآهن ش��یب دار و برش های 
منظم به اجرا بگذاریم .دکتر س��عد محمدی در خصوص 
محیط زیس��ت و تصحیح کوره های کنورتور گفت : امروز 
قرارداد نهایی با یک ش��رکت اروپایی برای شروع عملیات 
س��اخت سیس��تمی که تمامی غبارکنورتور ذوب آهن را 

تصفیه می کند  صورت گرفت . 
امی��دوارم طب��ق قول��ی ک��ه دادی��م ای��ن معض��ل را تا 
ابت��دای س��ال ۹۴ به طور کام��ل و برای همیش��ه مرتفع 
کنی��م . پروژه ه��ای متن��وع و بس��یاری را در دس��ت 

اجرا داری��م . خوش��بختانه ذوب آهن طرح تولید پش��م 
از س��رباره را ب��ه اج��را گذاش��ت و  ب��ا بازاریابی ه��ای 
 جدی��د تولی��د انب��وه ای��ن محص��ول را در دس��تور کار

 قراردادیم .
وی در خص��وص اقدامات ذوب آه��ن ب��رای تأمین مواد 
اولیه گفت : امس��ال موفق شدیم شرکت زغال سنگ البرز 
شرقی را در شاهرود برای ذوب آهن خریداری کنیم وبرای 
افزایش تولی��د زغال در این ش��رکت برنامه ریزی کردیم . 
معدن طب��س را هم به مدت ۱8 س��ال در اختیار گرفتیم  
که شروع به کارکرده است . هم اکنون در حال تدارک برای 

گرفتن محدوده سنگ آهن 
 نی��ز هس��تیم ت��ا چرخ��ه 
م��واد اولی��ه موردنظ��ر 
ذوب آه��ن را خودم��ان 
مدیریت کنیم .مدیرعامل 
ذوب آه��ن ی��ادآور ش��د : 
امی��دوارم با رون��د مثبت 
توسعه و تولید در ذوب آهن 
در س��ال آینده به ظرفیت 
اس��می 3 میلی��ون و ۶۰۰ 
هزار تن برسیم و همچنین 
ط��رح اساس��ی افزای��ش 
۲میلی��ون تن��ی تولی��د را 
نیز به مناقص��ه بین المللی 

بگذاریم .
وي تصریح کرد : ذوب آهن 
مسیر و استراتژی مشخصی 
را دنبال می کن��د و به امید 
خدا در ش��روع س��ال ۹۴ 
نسبت به تولید محصوالت 

جدید اقدام می شود لذا شرایط خوب اقتصادی در سال ۹۵ 
ملموس خواهد بود .

دکتر سعد محمدی در خصوص هزینه پروژه های توسعه 
در ذوب آهن گفت : جهت مجم��وع پروژه های مربوط به 
 توس��عه جذب چ��دن در ذوب آهن ۱۷3 میلی��ون دالر و

 ۹۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که  پیشرفت 
38 درص��دی دارد . همچنی��ن پروژه های بهینه س��ازی 
 خط تولید نی��ز بااعتب��اری بالغ بر ۲8۰ میلی��ارد تومان و

 ۱3۹ میلی��ون دالر در ح��ال اجراس��ت ک��ه منج��ر 
 ب��ه افزای��ش به��ره وری و کاه��ش مص��رف ان��رژی

 می شود .
وي افزود : در شش ماهه اول سال ۹3 رکوردهای خوبی نیز 
در عرصه تولید به جا گذاشتیم . ازجمله رکوردهاي ماهانه 
همچون تولید 3۵۱ هزار تن آگلومره در اردیبهش��ت ماه ، 
تولید ۲۵۷ هزار ۷۶3 تن چدن در فروردین ماه و ۲۵3 هزار 
و ۴۹۲ تن ش��مش فوالدی و ... . ضمن اینکه  رکورد تولید 
۹ هزار تن فوالد در یک روز را نیز داشتیم و هم اکنون هم 
ش��رایط تولید را برای روزی ۱۰ هزار تن تولید چدن مهیا 
می کنیم تا ذوب آهن بتواند سال آینده به ظرفیت 3 میلیون 

و ۶۰۰هزار تن دست یابد .
دکتر س��عد محمدي یادآور ش��د : صادرات ش��ش ماهه 
اول س��ال ج��اري ذوب آه��ن ح��دود ۶۰ میلی��ون دالر 
بوده اس��ت که امیدواریم می��زان صادرات این ش��رکت 
ب��ا راه ان��دازی پ��روژه اس��لیتر جه��ت تولی��د میلگ��رد 
 ۱۲ ب��ا اس��تاندارد جهان��ی  افزای��ش قابل مالحظ��ه اي

 بیابد.

در شش ماهه اول سال 93 صورت گرفت :

افزايش ۵1 درصدي تولید فوالد خام در ذوب آهن
گام بلند ذوب آهن در تولید 

 جزئیات ضوابط مالی بودجه 94 
ابالغ شد؛

عیدی امسال کارمندان دولت 
۵۰3 هزار تومان سال گذشته

     ب��ر اس��اس ضوابط مال��ی بودج��ه ۱3۹۴ ک��ه معاون 
برنامه ری��زی اب��الغ ک��رد، دس��تگاه های دولت��ی بای��د 
مبلغ پاداش پای��ان س��ال )عی��دی( را در بودجه ۱3۹۴ 
معادل بودجه س��ال ۱3۹3 منظور کنن��د و مبلغ قطعی 
 پاداش پایان س��ال ب��ه تصوی��ب هیئت وزی��ران خواهد 

رسید.
معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور در 
ابالغ ضوابط مال��ی ناظر بر تهیه و تنظی��م بودجه ۱3۹۴ 
دس��تورالعمل های الزم در ارتب��اط با اع��الم بودجه های 
هزینه ای را به دستگاه های اجرایی در بودجه پیشنهادی به 

این معاونت ابالغ کرد. 
بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه های 
اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هم چنین 
پیش بینی در س��قف اعتبارات اعالم ش��ده پ��س از تأیید 
معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رئیس جمهور 

مجاز خواهد بود.
دس��تگاه های اجرایی موظف اند افزایش حق��وق، مزایا و 
فوق العاده های کارمن��دان را در قالب س��قف های اعتبار 
اعالم شده پیش بینی کنند. س��قف اعتبار مربوط به اضافه 
کار کارمندان در بودجه ۱3۹۴در قالب س��قف اعتبارات 
اعالم ش��ده حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اضافه کار 
س��ال ۱3۹3 منظور خواهد ش��د. دس��تگاه های اجرایی 
موظف اند مبلغ پ��اداش پایان س��ال یعنی عی��دی را در 
بودجه ۱3۹۴ معادل بودجه سال ۱3۹3 اعالم کنند. این 
درحالی که است که مبلغ قطعی به تصویب هیئت وزیران 
خواهد رس��ید. میزان پرداخت های مأموریت های خارج 
از کش��ور کارمندان حداکثر مع��ادل پیش بینی عملکرد 
اعتبار س��ال ۱3۹3 تعیین می ش��ود. کمک های رفاهی 
مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات 
اعالم ش��ده حداکثر معادل پیش بینی عملکرد س��ال ۹3 
در بودجه دس��تگاه ها پیش بینی می ش��ود. دستگاه های 
اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مؤسسات 
پژوهشی موظف اند اعتبار الزم برای فعالیت های تحقیقاتی 
و پژوهش��ی خود را در قالب برنامه پژوهش های کاربردی 
لحاظ و از درج اعتبار در س��ایر برنامه ه��ا اجتناب کنند.

بر اساس بخشنامه بودجه س��ال ۱3۹۴ پیش بینی اعتبار 
برای قرار داد با اش��خاص حقیقی برای انجام کار معین با 
رعایت قوانین و مقررات حداکثر در س��قف تعداد س��ال 
۹3 و در حدود اعتبارات اعالم شده مجاز است. همچنین 
پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین 
 و مق��ررات حداکثر در س��قف اعتب��ار و تعداد س��ال ۹۰ 

مجاز است. 
دستگاه های اجرایی که طبق ابالغیه شماره ۲8۲۹8/۲۰۰ 
نهم بهمن م��اه ۹۰ معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه 
انسانی رئیس جمهور، بخش��ی از نیروهای خود را تبدیل 
وضعیت کرده اند باید این تعداد را از س��قف سال ۹۰ کسر 
و برای باقی مانده نیروهای شرکتی در سال ۹۴ پیش بینی 
اعتبار کند. این درحالی که است که پیش بینی اعتبار برای 
 به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱3۹۴ ممنوع 

است. 

 صادرات شش ماهه 
اول سال جاري 

ذوب آهن حدود 6۰ 
میلیون دالر بوده 

است که امیدواريم 
میزان صادرات 

اين شرکت با 
راه اندازی پروژه 

اسلیتر جهت 
تولید میلگرد 

12 با استاندارد 
جهانی  افزايش 
قابل مالحظه اي 

بیابد.

ب�ا ت�الش متخصصی�ن و تالش�گران ذوب آه�ن اصفه�ان در 6 ماه�ه اول س�ال 93 می�زان تولی�د فوالد خ�ام اين 
ش�رکت  نس�بت به 6 ماهه اول س�ال گذش�ته بی�ش از ۵1 درصد رش�د داش�ت و ب�ه رق�م يک میلی�ون و 41۰ هزار 
 ت�ن رس�ید درحالی ک�ه اي�ن ش�رکت  در دوره زمان�ي مذکور در س�ال گذش�ته 933 ه�زار تن ف�والد خ�ام تولید

 کرده ب�ود .



یادداشت

     فیلم سینمایی »شیار ۱۴۳« به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برای عموم 
شهروندان و در یک سانس ویژه برای مدیران شهری در اصفهان به نمایش در می آید.

فیلم سینمایی»شیار ۱۴۳« به کارگردانی نرگس آبیار با موضوع دفاع مقدس همزمان با 
این هفته از سوم مهرماه سال جاری به مدت سه روز در تاالر هنر اکران می شود. 
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هفتیادداشتاکران رایگان فیلم سینمایی »شیار ۱۴۳« برای عموم شهروندان

 وقتی سنت ازدواج و سفر
 پیوند می خورد

حدود چهار هزار سال پیش در بابل باستان رسمی بوده است که بر 
پایه آن،پدر عروس برای داماد نوعی نوشیدنی شیرین که از عسل 
تهیه می شده می داده و ازاین رو به ماه نخست پس از ازدواج ماه عسل 
می گفتند.در کتاب تثبیه آمده است:)مردی که تازه ازدواج کرده 
است ،نباید به خدمت س��ربازی برود،یا وظایف دیگر اجتماعی به 
عهده او گذاشته شود.او باید برای مدت یک سال معاف باشد تا در 
خانه بماند و همسرش را خوش��حال کند.(در فرهنگ غرب ،رسم 
مس��افرت رفتن عروس و داماد پس از ازدواج،در اوایل س��ده ۱9 
میالدی در انگلستان باب شد،که خود برگرفته از رسم برگزیدگان 
هندی در شبه قاره هند بوده است.امروزه تورهای ازدواج برگزاری 
ماه عسل برای شرکت های مسافرتی فرصتی بازاریابی مناسب به 
شمار می آید که همه ساله طرفداران بیشتری در میان مسافران و 
همچنین برنامه ریزان سفر پیدا می کنند.افرادی که در این تورها 
شرکت می کنند مانند سایر تورها نیاز به خدمات جانبی ازجمله 
امکانات تفریحی و رفاهی و همچنین خدمات اصلی تورمانند پرواز  
و هتل ،دارند که این امکان را برای شرکت های مسافرتی به وجود 
می آورد تا با همکاری یکدیگر خدمات متمایز و ویژه ای را برای جلب 
رضایت مشتریان خود فراهم آورندو با برنامه ریزی دقیق،مراسمی 
فراموش نشدنی را برای آنان برگزار کنند.یک کارشناس گردشگری 
می گوید:آمارها از روند رو به رشد این بخش از صنعت گردشگری 

حکایت دارند.

 امروز بازدید از بناهای تاریخی 
رایگان است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفهان گفت: بازدید از بناهای تاریخی تحت نظر استان اصفهان 
در  ام��روز )پنجم مهرماه( به مناس��بت روز جهان��ی جهانگردی 
رایگان است. محسن مصلحی اظهار کرد: پنج مهرماه روز جهانی 
جهانگردی اس��ت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان نیز در این روز برنامه های ویژه ای دارد.

وی افزود:  امروز فعاالن صنعت گردشگری در گلستان شهدای به 
مقام شامخ شهدای استان اصفهان ادای احترام خواهند کرد.وی 
گفت: در ادامه برای آشنایی تور گردش��گری آشنایی با مجموعه 
فرهنگی تخت فوالد، نواختن زنگ گردشگری در مدارس ، اجرای 
تورهای اصفهان گردی از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفه��ان همچنین خاطر نش��ان کرد: مراس��م بزرگداش��ت روز 
جهانی گردش��گری عصر ش��نبه در باغ موزه چهلستون با حضور 
مسووالن برگزار می ش��ود.مصلحی اضافه کرد: روز پنجم مهرماه 
 درباغ موزه چهلستون تولید زنده صنایع دستی را شاهد خواهیم

 بود.
وی افتتاح کاروانس��رای اقامتی کوهپایه، مجموعه گردش��گری 
 آبگ��رم ورت��ون از دیگ��ر برنام��ه ه��ای هفت��ه گردش��گری

 برشمرد.

    قطار شادی در اصفهان 
به راه می افتد

  همزمان ب��ا برگزاری جش��نواره فیلم کودک، 
قطار ش��ادی در اصفهان به راه می افتد.رئیس 
اداره ام��ور تربیتی اس��تان اصفه��ان گفت: در 
ایام برپایی جش��نواره فیلم کودک قطاری که 
حامل ۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان اس��ت در 
شهر به صورت کارناوال ش��ادی به راه می افتد. 
تحویل پور افزود: تالش می شود که این قطار از 
تمامی خیابان های ش��هر عبور کند تا کودکان 
با مشاهده آن از برپایی جش��نواره مطلع شده 
و نسبت به تماشای فیلم های جشنواره مشتاق 

شوند. 

آسیاب قدیمی »آخرین« 
کاشان مرمت شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاش��ان از مرمت آسیاب تاریخی 
»آخری��ن« )عطارها( در این شهرس��تان خبر 
داد. »مهران س��رمدیان« افزود: ب��رای مرمت 
و بازس��ازی این اث��ر تاریخی اف��زون بر ۳۰۰ 
میلیون ریال از مح��ل اعتب��ارات ملی میراث 
فرهنگی هزینه شده اس��ت.وی اظهار داشت: 
آوار برداری، پی سازی، دیوار چینی، استحکام 
 بخش��ی قس��مت های مورد نی��از و الیروبی و 
 کول گذاری مسیر قنات خروجی آب، اصالح و 
طوقه گذاری دهانه های چاه مربوط به قنات از 
اقداماتی است که برای مرمت این اثر انجام شد.

 پخش سریال جدید
 »دولت مخفی« از امروز

 مجموعه تلویزیونی »دولت مخفی« به تهیه کنندگی 
مش��ترک حمید آخوندی و علیرضا جاللی از  امروز 
)شنبه - پنجم مهر( ساعت 2۱:۳۰ روی آنتن شبکه 
دو می رود. »دولت مخفی« به سفارش گروه مجموعه 
های تلویزیونی شبکه دو در 28 قسمت ۴۵ دقیقه ای 
در سه فصل، سال های دفاع مقدس و مقاومت اسرا در 
اردوگاه های رژیم بعث را به نمایش می گذارد، فصل 
اول و دوم »دولت مخفی« را حسن برزیده ساخته و 
بخش سوم آن که به اردوگاه اسرا مربوط می شود را 

راما قویدل کارگردانی کرده است.

روز جهانی گردشگری امسال با شعار  
گردش��گری و توس��عه جماعت های 
محلی در سراسر جهان برگزار می شود.

این روز که هرساله 27 سپتامبر با موضوع مشخصی در سراسر 
جهان موردتوجه قرار می گیرد، درس��ال 2۰۱۴ مش��خصاً به 
بررس��ی نقش ارزش ها و آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاس��ی و 
اقتصادی صنعت گردشگری بر جماعت های محلی در سراسر 
جهان اختصاص یافته است.روز جهانی گردشگری با توجه به 
این موضوع، بر توان صنعت گردش��گری ب��ر تقویت و تحکیم 
امکانات تسهیالت برای مردم و تأمین امکانات برای یادگیری 
مهارت ها و دس��تیابی به تحوالت الزم در سطح جماعت های 
محلی تمرکز دارد.مراس��م رس��می روز جهانی گردشگری از 
 سوی سازمان توریسم جهانی امسال در »گواداالجاریا«واقع در

کش��و رمکزیک برگزار می ش��ود و این سازمان با اس��تفاده از 
صفحات و امکانات ویژه خود در ش��بکه های اجتماعی همانند 
فیس بوک و توییتر و ... از همه جهانیان خواسته است با ارسال 
عکس دراین باره تجربه و ایده های خود را با جماعت های محلی 

و فعاالن صنعت گردشگری درسطح جهان در میان بگذارند.
اثرات گردشگری بر فرهنگ و اجتماع غیرملموس و در روندی 
طوالنی و به آرامی و به صورت ناخواس��ته و ناخودآگاه صورت 
می گیرد. گردشگری دارای آثار فرهنگی و اجتماعی متعددی 
است که بی توجهی به آن می تواند پیامدهای نامطلوبی در پی 
داشته باش��د. منظور از اثرات اجتماعی گردشگری تغییراتی 
اس��ت که در زندگی م��ردم جامعه  میزبان به وج��ود می آید و 

این تغییر به دلیل تماس مس��تقیم میزبانان و گردش��گران با 
یکدیگر است و منظور از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در 
هنر ، آداب ورسوم و معماری و سایر ابعاد فرهنگ مردم ساکن 
در جامعه میزبان رخ می دهد.بی اهمیتی به گردشگری باعث 
بیزاری انسان ها از یکدیگر و بیگانه تر شدن آن ها باهم است که 
به دنبال آن بدگمانی و کینه ورزی در میان ایشان رخ می نماید 
و سرانجام آن دشمنی و درگیری است. اما گردشگری الگوهای 
ایجادشده غیرواقعی و افکار کلیش��ه ای را تغییر داده و با ایجاد 
تعامالت مستقیم، واقعیات درونی یک اجتماع را عیان می کند. 
ورود گردشگران خارجی، فرصت مناسبی را درزمینه شناخت 
واقعیت های جامع��ه میزبان فراه��م می کند. در بع��د روابط 
بین المللی به عنوان نیرویی کمکی در کاه��ش و از بین بردن 
خصومت ها بین دولت هاست بی تردید ش��ناخت بیشتر افراد 
یک کشور یا کشورهای مختلف از یکدیگر، تأثیر بسیار مطلوبی 
در اس��تحکام روابط سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و... دولت های آنان دارد و از طرف��ی تضادهای فرهنگی میان 
جامعه میزبان و مبدأ را کاه��ش می دهد و با باال بردن ظرفیت 
تحمل انس��ان های بافرهنگ های متفاوت، تعصب فرهنگی و 
»قوم مداری« را تبدیل به »نس��بی گرایی فرهنگی«  می کند. 
این حقیقت  تفاهم، شناخت و درک متقابل در رابطه با آداب و 
برداشت ها فرهنگ های دیگر را آسان تر می کند و به گردشگران 
می آموزد تا وج��وه تمایز و اختالف و تفاوت ه��ای میان خود و 

دیگران را به عنوان یک ارزش وجودی بشناسند.
بعد از مسافرت، حالت ها و برداشت های فرد در رابطه با مکان ها و 

محیط می تواند تغییر پیدا کند. گردشگری به عنوان یک نیاز 
منطقی در جهت برآورده ساختن خواسته های مادی و فطری 
انس��ان ها جهت ایجاد تفاهم و گس��ترش فرهنگ و انس��جام 
اجتماعی در همه  جهان هس��ت. بنابراین در یک نتیجه گیری 
می توان گفت، گردش��گری در ایجاد ارتباط بین فرهنگ های 
جوامع مؤثر اس��ت. هیچ فرهنگی را نمی توان بدون ش��ناخت 
هس��ته اصلی ارزش ه��ا و پیش فرض های منطقی ش��ناخت. 
انسان ها نمایندگان فرهنگ های گوناگون اند و تماس رودرروی 
این نمایندگان، تماس رودرروی فرهنگ هاست. با این نگرش 
می توان گفت که مسافرت صرفاً به معنای »دیدن« نیست بلکه 
»تجربه کردن«است.از دیگر سو گردشگری اثرات منفی نیز بر 
جامعه های محلی می تواند داش��ته باش��د. زیرا در گردشگری 
میزبان چه��ره ای از یک نق��ش متفاوت اجتماع��ی را به خود 
می گیرد. به طوری که می ت��وان گفت که »مردم نمایش��ی از 
خودشان هس��تند«. آداب، عادت ها، جشن ها، هنرهای قومی 
به صورت محصوالتی برای جهانگردان درمی آیند. توریسم روند 
تغییر در اشیاء را برای غایت تجارت سرعت می بخشد و به دلیل 
آن است که افراد محلی می توانند معنای اصیل اعمال خود را 
فراموش کنند. این برخورد متقابل سنت های مادی و معنوی 
در سطح تجاری گردشگری، باعث می شود فرهنگ دستخوش 
»نوعی روند تجاری س��ازی تحت تأثیر گردش��گرانی است که 
ازلحاظ فرهنگی به کاال پرس��تی دچار می آیند« شود.در این 
حالت گردشگران نه تنها منابع و کاالهای مادی، بلکه فرهنگ 
مکان را نیز به مصرف می رس��انند. کاالیی کردن رویدادهای 
آیینی و اجتماعی، به رنگ باختن معانی آن ها منجر می شود و 
این تغییر معنا، با زوال احساس همبستگی اجتماعی، از دست 
دادن احساس هویت محیطی و تاریخی و شیوع ازخودبیگانگی 
جامعه میزبان همراه اس��ت از طرفی کاالی��ی کردن فرهنگ 
و مصرف گرایی کاالیی از س��وی گردش��گر، به وابستگی هایی 
همچون وابس��تگی فرهنگی مقصد به گردش��گر پذیر منجر 
می شود. این میل و تمنای مصرف بصری اماکن، تأثیر متقابلی 
بر صنایع گردش��گری محلی گذاشته اس��ت که اکنون اماکن 
ش��هری و روس��تایی را درس��ت با همان روش هایی بازاریابی 
می کنند که س��ایر کاالهای مصرفی چون پوشاک، موسیقی 
را به بازار عرضه می دارند.از طرفی دیگر اس��تفاده نادرس��ت و 
بیش ازحد گردش��گران از مناطق باستان شناس��ی و تاریخی 
می تواند موجب ساییده شدن و تخریب آن ها شود. برای کسب 
اطالعات بیشتر درباره تأثیر گردشگری بر جماعت های محلی از 
منظر جامعه شناسی و مردم شناسی به این نشانی مراجعه کنید.

گردشگری و جماعت های محلی، شعار روز جهانی گردشگری شد

گردشگری واقعیت های جامعه میزبان را عیان می کند 

مجتبی 
رحیمی

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

مفاد آرا 
821 شماره: 93/3303/32/و-93/6/11 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور 

اسناد مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
جمشیدیها  عذرا  خانم   1393/03/21 مورخه   139360302032000235 شماره  رای 
فرعی   39 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  درب  یک  فرزند صفرعلی ششدانگ 
از 75 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع انتقالی 

رسمی از طرف غالمرضا مسکین مالک رسمی. 
رای شماره 139360302032000075 مورخه 1393/02/03 آقای ناصر زارعی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 52 اصلی گرمسیر واقع در بخش 

هفده ثبت اصفهان به مساحت 475/19 مترمربع انتقالی عادی از طرف عباس زارعی. 
شفیعی  علی  آقای   1393/03/12 مورخه   139360302032000209 شماره  رای 
اردستانی فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از پالک 6921 
فرعی از یک اصلی واقع در اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 70 مترمربع 

انتقالی رسمی از طرف فاطمه فدائی مالک رسمی. 
سیدی  رضا  سید  آقای   1393/04/23 مورخه   139360302032000299 شماره  رای 
از  مشاع  دانگ  سه  از  احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  قسمتی  حسن  سید  فرزند 
ششدانگ پالک 162 فرعی واقع در کچو مثقال 75 اصلی اردستان واقع در بخش هفده 
مالک  دهقانی  بتول  خانم  از  رسمی  انتقالی  مترمربع   56/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

رسمی. 
فرزند  نبوی  ناصر  آقای   1393/06/09 مورخه  رای شماره 139360302032000430 
علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از روستای گونیان از پالک 116 اصلی 
علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 363/98 مترمربع انتقالی رسمی از طرف علی 

کوهی گونیانی مالک رسمی. 
رای شماره 139360302032000429 مورخه 1393/06/09 خانم بتول سادات رحمتی 
کچو مثقالی فرزند سید علی اکبر ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 753/1 فرعی 
که به پالک 1326 فرعی تبدیل شده از 75 اصلی واقع در کچومثقال بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 206/45 مترمربع انتقالی رسمی از طرف عباس سبیالن اردستانی 

مالک رسمی. 
رای شماره 139360302032000426 مورخه 1393/06/09 خانم سیمین دوخت امیری 
فرزند نظام الدین ششدانگ یک باب خانه احداثی قسمتی از مزرعه طالقان از پالک 32 

اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 156/08 مترمالک رسمی.
تاریخ انتشار اول: 93/06/19
تاریخ انتشار دوم:93/07/05 

م الف:282 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
     مفاد آرا

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي   2031
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد محل 

تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر راي شماره 139360302013000889 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین کیاني فرزند 
امیر بشماره شناسنامه 252 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 706 
مترمربع پالک 41 فرعي از 240 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 240 
اصلي واقع در روستای چغیورت فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فریدون 

اصالنی  محرز گردیده است. 
2-برابر راي شماره 139360302013000893 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جان محمد خودسیاني 
دیواری   باب چهار  فریدونشهر در یک  از  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 59 صادره 
به مساحت 209/80مترمربع پالک 2309 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 503فرعي از 237 اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسن 

محرابی محمد آبادی  محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000894 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رحیمي  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فوقانی  مغازه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   152 شناسنامه  بشماره  اله  نعمت 
از 231 اصلي مفروز و مجزي  به مساحت 75  مترمربع پالک 420 فرعي  مسکونی  
شده از پالک 12فرعي از231  اصلي واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي محمد رضا خلیقی  محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000918 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي یار هارون رشیدي 
فرزند اله کرم بشماره شناسنامه 59 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 994 
مترمربع پالک 18فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي واقع 
در روستای میدانک دوم  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد هارون رشیدی  محرز 

گردیده است.
5-برابر راي شماره 139360302013000917 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي مرادي فرزند ولي 
بشماره شناسنامه 1120031249 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
175.70 مترمربع پالک 2310 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 20 
و 21 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی 

الچینانی محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013000940 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي قلي محمدي آخوره 
سفالئي فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 1199 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه  به مساحت 151.50 مترمربع پالک 425 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک2 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقایمحمد علی عسگری محرز گردیده است.
7-برابر راي شماره 139360302013000939 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا پور احمدي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 715 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
اصلي   270 از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   270 از  فرعي  پالک19  مترمربع   992.80
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد هارون 

الرشیدی  محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/7/5

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/7/20  
 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

تحدید حدود اختصاصی 
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/3/3-103/93/686/337 شماره:   23303
معروف باغادی به شماره پالک 1734 فرعی از شماره 1- اصلی واقع در اوره جزء 
بخش 9 که به نام سید باقر رضازاده طباطبایی و غیره فرزند سید قاسم در جریان ثبت 
می باشد که به علت عدم رعایت حدفاصل در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک 
به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در ساعت 9 صبح روز 1393/9/1 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و 
و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  بهم  حضور  محل  در  آگهی  این  در  مقرر  روز 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/07/05 م الف:64 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/3/3-103/93/686/337 شماره:   23304
معروف باغادی شش قفیزی و به شماره پالک 1793 فرعی از شماره 1- اصلی واقع 
در اوره جزء بخش 9 که به نام سید باقر رضازاده طباطبایی و غیره فرزند سید قاسم 
در جریان ثبت می باشد که به علت عدم رعایت حدفاصل در آگهی قبلی بایستی تجدید 
آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/9/1 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/07/05 م الف:63 مجتبی شادمان رئیس 

ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

 9000400200400350 پرونده:  شماره   139303902004000147 آگهی:  شماره   7/14
آگهی مزایده 9001060 شش دانگ پالک شماره 34/604 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
در  آن  مالکیت  سند  که  اصلی  جاده  آباد-بر  جیالن  نایین-روستای  جاده  آدرس:   به 
صفحه 572 دفتر 33 امالک ذیل شماره ثبت 8488 و با شماره چاپی 250291 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 6/76 متر درب و دیواریست به گذر شرقًا 
به طول 30/22 متر دیوار به دیوار پالک 603 فرعی جنوبًا به طول 5/70 متر درب و 
دیواریست به گذر غربًا به طول 290/4 دیوار به دیوار پالک 605 فرعی حقوق ارتفاقی 
ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق که توسط نماینده بانک و نماینده مالک 
معرفی شد هیچگونه حصاری ندارد لذا کنترل حدود و مشخصات با محل عماًل امکان 
شده  معرفی  محل  با  بانک  اولیه  گزارش  پرونده  در  ملک  موقعیت  کروکی  نبود.  پذیر 
مطابقت دارد. ملک مذکور شمااًل به خیابان نایین-شرقًا و غربًا به امالک مجاور و جنوبًا 
به کوچه منتهی می گردد. عرصه ملک 183مترمربع برآورد می گردد ملکی آقای ابوالفضل 
موسوی که سند رهنی شماره 23471-86/12/20 دفترخانه 101 اصفهان در قبال بدهی 
آقای اسماعیل موسوی محمدآبادی در رهن بانک صادرات اصفهان واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک فاقد بیمه است و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 93/8/17 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 247/000/000ریال شروع و به هرکس 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار 
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 93/07/05 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف:16912 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

7/15 شماره:103/93/1137/24-93/6/31 آقای محمود طهماسبی فرزند یدا... به استناد 
یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دو قفیز و نیمی چاله 

شاهی به پالک شماره 26/3229 واقع در ونداده بخش ثبتی میمه که در صفحه 500 دفتر 
61 امالک ذیل شماره 9713 به نام محمود طهماسبی فرزند یدا... ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شماره 154955-1376/02/01 دفترخانه 2 کاشان به او 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری نیز انجام نشده و به علت جابجایی اثاثه منزل از بین 
رفته/مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

 7/16 شماره: 103/93/1159/24 - 93/7/1 ورثه آقای منصور آقا شهبازی فرزند محمدعلی
 به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
 که سند مالکیت شماره 178931 تمامت ششدانگ یکبابخانه قطعه باقیمانده و مغازه های

وصل به آن به پالک شماره 1/2026 واقع در میمه خیابان حافظ بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 421 دفتر 5 امالک ذیل شماره 974 به نام منصور آقا شهبازی فرزند محمدعلی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده و به علت جابجایی اثاثه 
منزل از بین رفته/مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
ابالغ رای 

7/46 شماره دادنامه: 1729-92/11/29 شماره پرونده:1116/92 مرجع رسیدگی: شعبه 
بهرامی  مسعود  مدیریت  با  صادرات  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5
نشانی میدان آزادی-خیابان سعادت آباد-ساختمان مرکزی وکیل: طاهره علیرضایی 
عطایی-ساختمان71-واحد6  شهید  ارتش-کوچه  نظامی-ابتدای  حکیم  راه  سه  نشانی 
سه  هر  آقابابایی  اکبر   -3 غفاری  سیاوش   -2 افراسیابی  محمدرضا   -1 خواندگان: 
به  پرونده  ارجاع  از  مطالبه وجه سفته گردشکار: پس  نشانی مجهول المکان خواسته: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
صادرات  بانک  دادخواست  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  می نماید. 
آقایان  طرفیت  به  علیرضایی  طاهره  خانم  وکالت  با  بهرامی  مسعود  آقای  مدیریت  با 
1- محمدرضا افراسیابی 2- سیاوش غفاری 3- اکبر آقابابایی به خواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت سه فقره سفته با احتساب 
کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به نرخ 23% از زمان واخواست لغایت زمان اجرای 
حکم و حق الوکاله وکیل با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه  در  خواندگان 
307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوی  شورا 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بابت سه فقره سفته به 
شماره های 982799)سری/چ( و 560869)سری/ح( و 982734)سری/چ( جمعًا به مبلغ 
دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ یکصد و چهل و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ واخواست 91/9/15 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس توافق طرفین قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ واخواست 91/9/15 
احکام می باشد در حق خواهان  اجرای  بر عهده  آن  تاریخ وصول که محاسبه  لغایت 
واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  صادر 
 به خوانده قابل واخواهی در شورا می باشد.م الف:15890 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

صعود حسین فرکی در رده بندی 
بهترین مربیان جهان 

در جدید ترین رده بندی اعالم ش��ده 
حسین فرکی س��رمربی تیم فوتبال 
فوالد مبارکه س��پاهان ب��ا یک پله 
صعود در رده  ۲۵۸ جهان قرار گرفت.

در تازه تری��ن رده بن��دی مربی��ان 
باش��گاهی جه��ان حس��ین فرکی 
س��رمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان و افش��ین قطبی هرکدام با 
یک پله صعود نس��بت به اعالم قبلی، به ترتیب در رده  ۲۵۸ 
و۳۴۴ قرار گرفتند. امیر قلعه نویی س��رمربی استقالل هم در 

رده  ۴۹۱ قرار گرفت.
در این رده بندی کارلوآنجلوتی س��رمربی رئال مادرید، دیگو 
سیموئنه س��رمربی اتلتیکو مادرید و پپ گواردپوال سرمربی 
بایرن، بدون تغییر در رده های اول تا س��وم قرار دارند. خوزه 
مورینیو سرمربی چلس��ی با یک پله صعود نس��بت به هفته 

گذشته در رده ۶ قرار گرفت.

 16مهر مسابقات شطرنج
 اُپن زاینده رود

عباسعلي وحید ، دبیر هیئت شطرنج 
استان اصفهان اظهار کرد: مسابقات 
اُپن زاینده رود از ۱۶ ت��ا ۲۱ مهرماه 
برگ��زار خواه��د ش��د ک��ه در این 
مس��ابقات تمام رده های سنی آزاد 
هستند و تفکیک سنی وجود ندارد و 
ک��ودکان، نوجوان��ان، جوان��ان ، 
بزرگساالن و پیشکسوتان می توانند 

در این مسابقات شرکت کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی تعلق 
می گیرد و نتایج ای��ن تورنومنت ب��ر روی رنکینگ بازیکنان 
تاثیر می گذارد که الزم به ذکر اس��ت این مس��ابقات در خانه 
ش��طرنج شهرس��تان اصفهان واقع در خیاب��ان محمد طاهر 

برگزار می شود.

 سوریان: کشتی فرنگی ناکام
 نخواهد شد

نابغه کشتی  فرنگی ایران گفت: تیم 
فرنگی شرایط بس��یار خوبی دارد و 
مطمئن باشید کشتی گیران فرنگی 
ای��ران در بازی های آس��یایی ناکام 

نخواهند شد.
حمید س��وریان ، درمورد ش��رایط 
تیم ه��ای مل��ی کش��تی ای��ران در 
بازی های آس��یایی ۲0۱۴ اینچئون 
اظهار داش��ت: دوره گذش��ته 7 طال گرفتی��م و فکر می کنم 
تیم های کشتی ایران بتوانند عنوان دوره گذشته را تکرار کنند 

و حتی انتظار می رود بتوانیم مدال های بیشتری هم بگیریم.
وی ادامه داد: تیم فرنگی شرایط بسیار خوبی دارد و مطمئن 
باشید کش��تی گیران فرنگی ایران در بازی های آسیایی ناکام 

نخواهند شد.
س��وریان درباره اینکه به وی لقب نابغه کشتی داده می شود، 
تصریح کرد: این موضوع لطف و محبت مردم و مسئوالن است 
و امیدوارم لیاقتش را داشته باشم. هدفم موفقیت در المپیک 
است و می خواهم مدال طالی آن مسابقات را هم کسب کنم.

 ایران در مسابقات پارا آسیایی
 هیچ گاه بدون مدال نبوده است

شناگر اصفهانی اعزامی به مسابقات 
پارا آسیایی اینچئون گفت: هیچ گاه 
 ای��ران در مس��ابقات پارا آس��یایی 
بی مدال نب��وده و مطمئنا بچه ها در 
اینچئون نیز با دس��ت پر ب��ه ایران 

بازخواهند گشت.
عل��ی امین��ی  اظهارک��رد: وضعیت 
خوبی دارم و ت��ا االن ۶ دوره اردو را 
پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر در آخرین اردو قرار داریم 

و امیدوارم بتوانیم مدال های خوش رنگی به دست آوریم.
وی با بی��ان اینکه ما ت��الش  زی��ادی کردیم، اف��زود: خودم 
را در ح��دی نمی بین��م که بخواه��م صحبت از م��دال کنم، 
 ام��ا بچه ه��ای دیگ��ر واقع��ا شایس��تگی کس��ب م��دال را

 دارند.
این شناگر با بیان اینکه تمام کشورها بر روی ایران در مسابقات 
پارا آسیایی به عنوان رقیبی سرس��خت حساب باز می کنند، 
خاطرنشان کرد: هیچ گاه ایران در مس��ابقات پارا آسیایی بی 
مدال نب��وده و مطمئنا بچه ها در اینچئون نیز با دس��ت پر به 

ایران بازخواهند گشت.

AFC بازیکن ترکمنستان را به دلیل 
دوپینگ محروم کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا خورشید 
بکن��ازاروف بازیک��ن تی��م فوتبال 
تاجیکس��تان را به دلی��ل دوپینگ 

محروم کرد.
بکنازاروف که با تیم تاجیکستان در 
بازی های آس��یایی اینچئون حضور 
دارد ۱۴ سپتامبر قبل از دیدار مقابل 
سنگاپور به دلیل مثبت اعالم شدن 
تس��ت دوپینگش ب��ا ۳0 روز محرومیت تمام��ی فعالیتهای 

فوتبالی روبرو شد.
کمیته ضد دوپینگ آس��یا اعالم ک��رد این بازیک��ن از ماده 
ممنوع��ه متی��ل اگزانیمای��ن اس��تفاده ک��رده و احتم��اال 
 ۲0 روز دیگ��ر ب��ه م��دت محرومیت��ش اضاف��ه خواه��د

 شد.

6
همايش بزرگ پیاده روی هفته دفاع مقدس

این همایش بزرگ پیاده روی خانوادگي ساعت ۶:۳0 صبح  جمعه چهارم مهرماه برگزار شد. 
خانواده بزرگ بسیجیان و نیروهاي مسلح و همچنین شهروندان اصفهاني شرکت کنندگان 

در این همایش از ورزشگاه آبشار تا گلستان شهداي اصفهان را پیاده طي کرند. 

مدیریت غیرتخصص��ی تأثیر منفی 
زیادی روی ورزش ما گذاشته است 
و با توجه به هزینه های بسیار باال و 
تلف کردن عمر بس��یار زیادی از جوان های مملکت که 
جهت اخذ مدارک عالی ورزش که در اغلب دانش��گاه ها 
تحصیل ک��رده یا مش��غول تحصی��ل هس��تند و تعداد 
 بس��یار اندکی از آن ها جذب مدیریت ورزشی شده اند با 
س��وء مدیریت حاصل حضور مقطعی مدیران سیاس��ی 
بدون استفاده از کارشناسان تحصیل کرده و مرتبط است 
اما جای افسوس است که ش��یب بسیار خفیف صعود در 
اخذ مدال را بدون در نظر گرفت��ن مقدار هزینه عمری و 
ریالی مدیران وقت مایه فخر و مباهات خود می شمارند 
و متأسفانه گاهی اوقات مسئوالن بر سر ملت ایران منت 
هم می گذارند که با حضور این دولت یا این مسئول چنین 
افتخاراتی به دس��ت آمده درحالی که ح��ق ملت با توجه 
به سرمایه گذاری انجام ش��ده، بیش از این است و لیاقت 
ما جایگاهی باالتر از این در ورزش دنیا اس��ت که باید به 
ارمغان آید.جایی که انتظارات از کسانی که زمام ورزش 
کشور را در دست دارند از سوی مردم  بیش از این ها است 
چراکه عدم زمان بندی مناس��ب ناکامی های شگرفی را 
در مسابقات جهانی برای ما رقم زده است- زمان بندی و 
برنامه ریزی که جزو اولین و اساسی ترین وظایف یک مدیر 

ورزشی در انجام فعالیت های مدیریتی اش هست.
اما بارها ورزش ما از این سوء مدیریت رنج برده است مثال 
بارز آن ناکامی ه��ای فوتبال امید و ج��ودو در بازی های 

آسیایی است.
کاروان ج��ودو  ای��ران در 
اینچئون، شباهت بسیاری 
به تی��م امید داش��ت. آن ها 
خیلی زود تر از موعد به قول 
رزمی کار ها حوله انداختند؛ 
ام��ا چیزی که بی��ش از این 
حوله انداختن م��ا را نگران 
می کن��د، کیفی��ت پایی��ن 

جودوکارهای ایرانی است.
ج��واد محج��وب، آخرین 
نماینده ایران در رقابت های 
جودو بود که  در وزن ۱00- 
کیلوگرم به می��دان رفت و 
در هفت ثانیه ایپون شد، تا 
تیم ملی جودو  ایران با پنج 

ورزشکار حتی یک مدال برنز هم نیاورد و با بد ترین نتیجه 
ممکن از دور رقابت ها در اینچئون کنار برود. 

برگزاری رقابت هایی همچون بازی های آسیایی با توجه 

به حجم باالی رقابت ها و کسب موفقیت های گوناگون در 
رش��ته های متفاوت، هرچند موجب می شود کام ورزش 
دوستان ایران شیرین شود، نباید سبب گردد  نتایج ضعیف 
برخی رش��ته ها در س��ایه قهرمانی ها به دست فراموشی 
سپرده شود. پس از شاهکار فدراسیون فوتبال ایران � که 
تیمش پیش از آغاز بازی ها حذف شد � در پایان روز چهارم 
کاروان جودو  ایران هم دست به خلق یک شاهکار جدید 
زد و با پنج ورزشکار حتی یک برنز آسیایی هم کسب نکرد. 
این را همه می دانیم که شکست جزء جدانشدنی ورزش 
است، ولی وقتی  به عادت تبدیل می شود، باید پی اش را 
گرفت. بنابراین گزارش، در چهار روزی که  از رقابت های 
آسیایی گذشت، ورزشکاران ایرانی به »یوکو«، »وازاری« 
و »ایپون« های حریفان »نه« نگفتند و نگاهی به کارنامه 
و کارکرد آن ها در سال های اخیر هم نشان می دهد،  این 
حکایت چند سالی است  با جودو  ایران عجین شده است. 
دراین باره بای��د گفت، هرچند رئیس فدراس��یون جودو 
پس از شکس��ت های پیاپی ملی پوش��ان ایرانی از مردم 
بابت نتایج ضعیف این تیم عذرخواهی کرد، انگار   همان 
»عادت« ش��دن موجب ش��ده کاروان جودو  ای��ران در 
اینچئون، چندان نگران نتایج ضعیف خود نباشد و همین 
موضوع اس��ت که زنگ خطر را برای جودو   ایران به صدا 
در می آورد. کاروان ج��ودو  ایران در اینچئون، ش��باهت 

بسیاری به تیم امید داش��ت. آن ها خیلی زود تر از موعد 
به قول رزمی کار ها حوله انداختن��د؛ اما چیزی که بیش 
از این حوله انداختن م��ا را نگران می کند، کیفیت پایین 
جودوکارهای ایرانی است. گفتنی است، جودو نزدیک به 
یک صد فن دارد؛ اما آنچه جودوکاران ایرانی در رقابت ها 
از خود به نمایش گذاشته بودند، بویی از این یک صد فن 
نداشت. جودوکاران ایرانی در این رقابت ها مانند همشه 
تلفیقی از جودو و کشتی و چوخه را به نمایش گذاشتند 
و این تفاوت زیادی با واقعیت این روزه��ای جودو دارد؛ 
عملکردی که نتیجه اش این می شود که در یک مسابقه 
داور س��ه اخطار به ج��ودوکار ایرانی بده��د و ملی پوش 
ایران را اخراج کند و بعد که مسابقه پایان می یابد، خیلی 
ساده و آس��ان، مسئوالن فدراس��یون دوباره دست روی 
موضوع تکراری ناآشنایی ما با قوانین می گذارند و معلوم 
 نیست، س��رانجام قرار اس��ت چه زمانی این فاصله را کم 

کنیم؟!
 چند سالی است،  فدراسیون جهانی جودو با وضع قوانین 
سفت و سختی، به دنبال این است که جودو، جودو  بماند و 
به کشتی و چوخه تبدیل نشود و در همه این سال ها، جودو  
ایران درگیر اختالفات داخلی بود که موجب توقف جودو  
ایران شد؛ توقفی که البته تنها برای ما بود و جودو  آسیا و 
دنیا، حرکتش را سرعت بخشید، به گونه ای که امروز باید 
بی هیچ تردیدی گفت، جودویی که ما در اینچئون دیدیم، 
نه به اندازه چهار سال، که به اندازه ده، پانزده سال از ایران 
جلو تر است.خالصه آنکه در پایان باید این مهم را یادآور 
ش��د، آنچه ما در اینچئون دیدیم، باید بیشتر  از روزهای 
پیش از بازی های آس��یایی  نگرانی مسئوالن را تحریک 
کند تا  کاری کنند؛ هرچند بعید اس��ت ب��ه این زودی ها 

روی دهد.

فراموشی نتایج ضعیف برخی رشته ها در سایه قهرمانی ها  

اينچئون زنگ خطر ورزش ايران در شکست ها
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محسن شادی به مردم 
ایران شادی بخشید

 هفته چهارم 
سری آ 

روئینگ س��وار ایران می گوید دو س��ال تمام حرف هایی که می خواسته 
بزند را در دلش نگه داشته اس��ت.به گزارش خبرنگار اعزامی به بازی های 
آسیایی؛محسن شادی پس از کسب طالی بازی های آسیایی گفت:» من 
برای چنین روزی خیلی تالش کردم.خدا رو شکر توانستم مزد زحمات 
دوساله ام را بگیرم.این نتیجه تالش شبانه روزی خودم و خانواده و مسئوالن 
بوده است.«شادی این را گفت و ادامه داد:»در این مسابقه  رکورد خوبی 
نزدم اما برایم مهم نبود.فقط از خط رد ش��دن برایم مهم بود.در لحظات 
آخر بدنم کم آورده بود و غیرتی خودم را باال کشیدم.س��ال گذشته فشار 
زیادی روی من بود.برخی از اعزام من ناراحت بودند اما خدا را شکر مدال 
گرفتم.«شادی در پایان گفت:»دو سال حرف در دلم نگه داشتم.مسئوالن 
فدراسیون به من دلداری می دانند.مدال هایم را مدیون دنیامالی هستم.او 

خیلی برای من زحمت کشیده است درست مثل پدرو مادرم .«

دیدار دو تیم یوونتوس و چزنا با نتیجه ۳ بر صفر به سود یوونتوس 
به پایان رس��ید.در هفته چهارم سری آ، هش��ت دیدار انجام شد و 
یوونتوس قهرمان س��ه فصل اخی��ر، به چهارمین ب��رد پیاپی خود 
دست یافت.آرتورو ویدال، س��تاره این دیدار بود و دو گل از سه گل 
تیمش را به ثمر رس��اند. دیگر گل یوونتوس رالیش اشتاینر به ثمر 
رساند تا بانوی پیر، با نتیجه۳ بر صفر بر حریف خود چزنا غلبه کند. در 
 دیدار دیگر، اینتر توانست با دو گل اوسوالدو آتاالنتا را شکست دهد.

آ اس رم نیز موفق شد تا میزبانش پارما را با نتیجه دو بریک شکست 
دهد و چهارمین برد متوالی اش را جش��ن بگی��رد. در حال حاضر 
یوونتوس صدرنشین سری آ هست.دیدار دو تیم ناپولی و پالرمو نیز 
با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان رسید و ناپولی در ادامه روند ناکامی هایش، 

در خانه، دو امتیاز دیگر را از دست داد.

صعود چلسی ومنچسترسیتی
تیم های چلسی ومنچسترسیتی )چهارشنبه( با پیروزی برابر حریفانشان 
به دور بعد رقابت های جام اتحادیه فوتبال انگلیس صعود کردند.گل های 
چلسی را کورت زوما در دقیقه ۲۵ و اسکار به ثمر رساندند. میلس نیز تک گل 

بولتون را به ثمر رساند و چلسی به دور بعد راه پیدا کرد.

ناکامی شناگران ایران در صعود به فینال
شناگران ایران در شش��مین روز از بازی های آسیایی ۲0۱۴ از راه یابی به 
فینال بازماندند. ابتدا مهدی انصاری در ۵0 متر در بین ۲۸ شرکت کننده در 
مکان شانزدهم قرار گرفت.سپس احمدرضا جاللی در کرال سینه ۱00 متر 

در مکان بیستم قرار گرفت و آرشام میرزایی بیست و چهارم شد. 

کامپوندمردان مغلوب هندوستان شد
تیم کامپوند مردان ایران با نتیجه ۲۳۱ بر ۲۲7 مغلوب تیم 
هندوستان شد و از راهیابی به دیدار نهایی تیمی این رشته 
بازماند.در این دیدار نمایندگان کشور هندوستان به سختی 

از سد نمایندگان ایران گذشتند و راهی دیدار نهایی شدند.

علی پروین 68 ساله شد تولدت مبارک سلطان!

اسطوره ای با کسب 25 قهرمانی
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پنج شنبه۳مهرماه علی پروین شمع ۶7 سالگی خود را فوت کرد 
و وارد ۶۸ سالگی شد.

بی شک مشهورترین چهره فوتبال و شاید ورزش کشور در دهه 
۶0 و 70 کس��ی نبود به غیراز علی پروین. محبوبیت پروین به 
حدی بود که برای سال ها، هیچ کس جرات انتقاد از پرسپولیس 
و حتی تیم ملی تحت هدایتش را نداشت اما در اوایل دهه ۸0، 
محبوبیت پروین به شدت رو به نزول گذاشت و تا جایی رفت که 
به خاطر شعار تماشاگران عصبانی از نتایج بد پرسپولیس، مجبور 
به خانه نشینی شد. او اما در تمام این سال ها، منتظر مالکیت و 
مدیریت بر باشگاه بود و آرزو می کرد پرسپولیس از سوی وزارت 

ورزش به پیشکسوتان تحویل داده شود.
 پروین برخالف ناصر حجازی، اسطوره استقالل، در سال های 
اخیر به چهره ای محافظه کار بدل ش��د و سعی کرد حرف های 
دلش در قبال افراد مختلف را فق��ط در محافل خصوصی و در 
نزد نزدیک ترین دوس��تانش ب��ه زبان بی��اورد. دوره مدیریتی 
کوتاه و پر از جنجال پروین در باش��گاه پرسپولیس، خیلی زود 
به اتمام رسید. او نتوانست از موانع مالی باشگاه برای مدیریت 
آسان بر آن بگذرد و راه رویانیان را ادامه دهد. بااین حال، سلطان 
همچنان ب��رای پرسپولیس��ی ها به عنوان یک نماد ش��ناخته 
 می شود. پروین توانایی هایش را در عرصه مربی گری، به اثبات 

رساند.
بچه خیابان عارف، کوچه غریبان در تاریخ س��وم مهرماه سال 
۱۳۲۵ در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمد. عش��ق به فوتبال 
در همان دوران کودکی در قلب پروین بود و اس��تعداد در این 
زمینه باعث شد زمین خاکی های جنوب ش��هرتهران، با یک 

اعجوبه آشنا شود؛ 
علی زاغی! 

او به خاطر چش��م های آبی رنگش به علی زاغ��ی معروف بود و 
خیلی زود، فوتبال را در سطح جوانان با باشگاه البرز شروع کرد 
و سپس به کیان پیوست. بازی های جذابش در کیان زمینه ساز 
حضور زودهنگامش در تیم ملی جوانان شد و در مسابقات سال 

۱۹۶۶ فیلیپین توانست در دو بازی برابر ژاپن و سریالنکا ۵ گل 
به ثمر برساند.

علی پروین
پروی��ن در همان عنف��وان جوانی، به پیکان رفت و یک س��ال 

درخشان در این تیم داشت سپس به دعوت همایون بهزادی، 
مرد ش��ماره یک پرس��پولیس، در س��ال ۱۳۴7 راهی باشگاه 
سرخ پوش پایتخت ش��د. دو سال طول کش��ید تا به تیم ملی 
بزرگساالن برسد و باالخره در سال ۱۳۴۹ در نیمه دوم بازی با 
پاکستان برای تیم ملی بزرگساالن به میدان رفت و توانست گل 

هفتم ما مقابل این تیم را به ثمر برساند. 
درخشش عجیب و پیش��رفت روزبه روز پروین، از او یک چهره 
محبوب ساخت به خصوص که طرز صحبت کردن و رفتارهایش 
کاماًل منحصربه فرد ب��ود. پروین به عنوان بازیک��ن، افتخارات 
زیادی با پیراهن پرس��پولیس رقم زد به خصوص گل هایی که 
برابر گوارانی برزیل، کریستال پاالس انگلیس، کلودین دانمارک، 
کروزیرو برزیل، منچستریونایتد انگلیس، ناسیونال اروگوئه و 

اسلوبو یوگسالوی به ثمر رساند. 
پروین در سال ۶۸ س��رمربی تیم ملی ش��د اما در سال 7۲ به 
خاطر ناکامی در بازی ه��ای مقدماتی جام جهان��ی ۱۹۹۴ از 
 تیم ملی برکنار ش��د البته این برکناری، تبعات زیادی برایش

 داشت. 
پروین ت��ا س��ال 77 خانه نش��ین ب��ود ولی ب��ا دع��وت امیر 
عابدینی، مجدداً س��رمربی پرس��پولیس ش��د ک��ه درنهایت 
در س��ال ۸۲ از این تیم به عنوان س��رمربی کنار رفت. او دیگر 
هرگز نتوانس��ت در عرصه مربی گری، موفقیتی کس��ب کند 
اما تع��داد قهرمانی هایش از م��رز ۲۵ قهرمانی گذش��ت. این 
 رکورد، ب��رای مربی��ان ایرانی بع��د از پروین، دس��ت نیافتنی

 اس��ت.اما خارج از تمام انتقاداتی که به او می ش��ود، پروین را 
نمی توان دوس��ت نداش��ت. او چهره قابل احترامی در فوتبال 
 ایران اس��ت که ب��ا خاطرات��ش، می ش��ود ده ها جل��د کتاب

 نوشت.

آنچه ما در اینچئون 
دیدیم، باید بیشتر  
از روزهای پیش از 
بازی های آسیایی 
 نگرانی مسئوالن 
را تحریک کند تا 

 کاری کنند؛ هرچند 
بعید است به این 

زودی ها روی دهد

گروه 
ورزش
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یادداشت

ارتقای سطح کیفی مدیران مدارس 
در استان عملیاتی می شود

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری از عملیاتی 
شدن ارتقای سطح کیفی مدیران مدارس در این استان خبر 
داد.علیرضا کریمیان اظه��ار کرد: ما در تالش هس��تیم تا با 
به کارگیری تمام توان و امکانات موجود در این استان بتوانیم 

خدمات قابل قبولی را به دانش آموزان ارائه دهیم.
وی افزود: برای ارتقای س��طح کیفی مدیران مدارس در این 
اس��تان ما 120 مدرس��ه را انتخاب کرده ایم که مدیران این 
مدارس تحت آموزش قرار می گیرند.کریمیان بیان داش��ت: 
در استان چهارمحال و بختیاری در تالش هستیم در مناطق 
دوردس��ت که تعداد دانش آموزان بیش��تری داری��م و تراکم 
دانش آموزان زیاد است برویم به سمت خرید خدمت از بخش 
غیردولتی که این مهم در حال انجام است و امیدوارم بتوانیم 

به نتایج خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

 بهره برداری از پروژه های
 چهارمحال و بختیاری تا پایان سال 

مع��اون برنامه ری��زی اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت:بس��یاری از پروژه های چهارمح��ال و بختیاری تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد.اسماعیل عامری گلستان بابیان 
اینکه آموزشکده دختران جونقان 45 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، اظهار داشت: برای س��اخت این پروژه 32 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.
وی تصریح کرد: تاکنون 25 میلیارد ری��ال این میزان اعتبار 
نام برده شده تخصیص داده ش��ده و الزم است هرچه سریع تر 
مابقی اعتبار آن تخصیص داده ش��ود تا به بهره برداری کامل 

برسد.
عامری با اشاره به اینکه پروژه هایی که درصد پیشرفت فیزیکی 
آن ها باال بوده اس��ت باید تا پایان س��ال جاری افتتاح و قابل 

بهره برداری باشند.

برداشت 165 هزار تن ذرت علوفه ای 
در استان 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از پیش بینی برداشت 165 هزار تن ذرت علوفه ای در استان 

خبر داد.
سیروس بیک بکان بابیان اینکه فصل برداشت ذرت در استان 
از اواخر شهریورماه آغازشده است، افزود: پیش بینی می شود 
از سه هزار و300هکتار زمین زیر کشت در استان 165 هزار 

تن ذرت برداشت شود.
وی از افزایش 10درصدی سطح زیر کش��ت ذرت در استان 
خبر داد و تصریح کرد: با توجه به وجود شرایط مناسب کشت، 
داشت و برداشت این محصول پیش بینی می شود میزان تولید 

نیز 10درصد افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ارتقای باورهای دینی 
نخستین دغدغه معلمان باشد

استاندار چهارمحال و بختیاری ایستادگی بر اصول و 
ارزش ها را رمز پیروزی و ماندگاری جمهوری اسالمی 

ایران دانست.
قاسم سلیمانی در جلسه ش��ورای اقامه نماز استان، 
با گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس، مب��ارزات ملت 
ب��زرگ ای��ران قب��ل و بع��د از ش��کل گیری انقالب 
در مقابل بیگانگان، مس��تبدان و زورگوی��ان عالم را 
یادآور ش��د و ایس��تادگی بر اصول و ارزش ه��ا را رمز 
 پی��روزی و مان��دگاری جمه��وری اس��المی ای��ران

 دانست.
وی جنگ هشت س��اله دف��اع مق��دس، تفرقه افکنی 
بین اقوام و قبای��ل، تحریم های ظالمان��ه اقتصادی، 
 جنگ ن��رم و تهاج��م فرهنگی و تش��کیل گروه های

 ضد اسالمی القاعده، منافقین و داعش به منظور ضربه 
زدن به اصل و ریش��ه اس��الم را ازجمله دشمنی های 

استکبار با نظام جمهوری اسالمی ایران برشمرد.
س��لیمانی ارتق��ای باوره��ای اعتق��ادی و س��وق 
دادن دانش آم��وزان به فرهن��گ ناب اس��المی را از 
مهم ترین وظای��ف معلمان دانس��ت و گفت: معلم در 
کالس درس بای��د اولی��ن دغدغه و فکرش مس��ئله 
 فرهنگ و اعتق��ادات دینی و اس��المی دانش آموزان

 باشد.
سلیمانی در ادامه به بخش��ی از آیه 28 سوره رعد که 
می فرماید:»أاَلَ بِِذْکِر اللِهّ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب؛ آگاه باش که با 
یاد خدا دل ها آرامش می یابد« اشاره و از نماز به عنوان 
یکی از راه های اصلی ارتباط باخدا و رسیدن انسان به 

آرامش و امنیت روحی یادکرد.
وی ب��ر حض��ور مس��تمر مدی��ران دس��تگاه های 
 اجرای��ی در فعالیت ها و برنامه ه��ای فرهنگی به ویژه

 نم��از جمع��ه و کالس مع��ارف تأکید ک��رد و گفت: 
متأسفانه حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان 
در فعالیت های فرهنگی کم رنگ است که این درشان و 

جایگاه یک مدیر در نظام اسالمی نیست.
سلیمانی احداث نمازخانه بین راهی در نقاط پرتردد 
اس��تان را ضروری دانس��ت و گفت: در آینده نزدیک 
بزرگ راه ه��ا و چه��ار خطه ه��ای عظیم��ی همچون 
بن به خوزس��تان و جاده ه��ای منتهی ب��ه کازرون و 
مسجدس��لیمان بازگش��ایی خواهند ش��د و احداث 
نمازخانه بین راهی و مکان اس��تراحت در این مناطق 

اجتناب ناپذیر است.

اخبار کوتاه یادداشت فعالیت ۲۲ درصد شاغالن   در بخش کشاورزی
مدیرکل آمار و اطالعات استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 54 درصد شاغالن در 
سطح کشور در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و در چهارمحال و بختیاری 
نیز 22 درصد در بخش کش��اورزی مش��غول به فعالیت هس��تند. سرشماری عمومی 

کشاورزی الزمه آبادانی و خوداتکایی است.

7

رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمحال  
و بختیاری گفت:خرید س��هام صنایع فوالدی اس��تان 
نظیر فوالد یک میلی��ون تنی و ش��رکت ورق خودرو از 
س��وی فوالد مبارکه، رونق اقتصادی و توسعه استان را 

به همراه دارد.
 سید نعیم امامی با تأکید بر لزوم رونق سرمایه گذاری در 
استان در راستای افزایش اش��تغال پایدار گفت:شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان برای تحقق اهداف سند چشم انداز 
کشور، تحقق س��هم 50 درصدی تولید فوالد، گسترش 
صنایع و ایجاد اش��تغال در چهارمحال و بختیاری، 66 

درصد از سهام شرکت ورق خودرو را خریداری کرد.
وی اضافه کرد:حضور فوالد مبارکه اصفهان در تکمیل 
چرخه فوالد در فالت مرکزی ایران، چهارمحال بختیاری 
را به بزرگ ترین تولیدکننده ورق های پوشش دار کشور 
تبدیل کرده و این مهم عالوه بر توسعه صنایع جنبی در 
این منطقه باعث ایجاد اشتغال هر چه بیشتر خواهد شد.

امامی گفت:شرکت فوالد مبارکه اصفهان تأمین کننده 
مواد اولیه ش��رکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
اس��ت و با تأمین نیاز این ش��رکت، ورق تولیدش��ده به 
محصول باارزش اف��زوده باالتر تبدیل خواهد ش��د که 
در صنایع مختلف ازجمله خودروس��ازی مورداستفاده 
قرار می گیرد و از واردات این محصول پرارزش به کشور 

جلوگیری می شود.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمحال 
و بختی��اری افزود:ش��رکت ورق خودرو در این اس��تان 
با ظرفیت 400 ه��زار تن ورق گالوانیزه در س��ال 89 با 
س��رمایه گذاری 98 میلیون ی��ورو و 415 میلیارد ریال 
به بهره برداری رسیده اس��ت که در حال حاضر به دلیل 
کمبود سرمایه در گردش ساالنه حداکثر 200 هزار تن 

تولید ورق گالوانیزه داشته است.
وی اف��زود: با اس��تفاده از دان��ش فنی و تج��ارب فوالد 
مبارکه، مصمم هس��تیم با تأمین مواد اولیه موردنیاز و 

مدی��رکل نوس��ازی و تجهی��ز م��دارس چهارمح��ال 
و بختیاری گفت: با اعتبارات بنیاد برکت س��ه مدرس��ه 
 جدید در این اس��تان افتتاح و م��ورد بهره ب��رداری قرار 

گرفت.
علی علیاری با اعالم این خب��ر اظهار کرد: همزمان با آغاز 
سال تحصیلی جدید سه مدرسه جدید در سه نقطه محروم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
وی افزود: یک مدرسه 6 کالسه در روستای دوآب صمصای 
در شهرستان کوهرنگ، یک مدرسه 6 کالسه در روستای 
عزیزآباد شهرس��تان اردل و یک مدرس��ه س��ه کالس��ه 

در روس��تای علی آباد شهرس��تان اردل ازجمله این سه 
مدرس��ه افتتاح ش��ده در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
هستند.علیاری بیان داشت: زیربنای این پروژه ها تقریباً 
550 مترمربع اس��ت ک��ه بااعتباری بالغ ب��ر 11 میلیارد 
ریال از مح��ل اعتبارات بنیاد برکت فرم��ان حضرت امام 
 خمین��ی)ره( افتت��اح و م��ورد بهره ب��رداری قرارگرفته

 است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری 
گفت: این مدارس کاماًل تجهیز ش��ده اند و در حال حاضر 
دانش آموزان در این مدارس در حال تحصیل هس��تند و 
هیچ مشکلی بر سر راه آن ها برای تحصیل در این مدارس 

وجود ندارد.وی تصریح کرد: ما در س��ازمان نوس��ازی و 
تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری تمام توانمان 
را به کار گرفتیم تا بتوانیم این مدارس را برای آغاز س��ال 
 تحصیلی جدید در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری آماد

 کنیم.

قطعات یدکی و اصالحات الزم بتوانیم از تمامی ظرفیت 
این واحد اس��تفاده کرده و در ادامه با اجرای طرح های 
بهینه سازی و توسعه، ظرفیت این شرکت را تا 700 هزار 
تن افزایش دهیم.امامی تأکید کرد:در سفر هیئت دولت 
به استان چهارمحال بختیاری، طرح فوالد یک میلیون 
تنی در فازهای 2 و 3 نیز تصویب شد که در سال های 94 
تا 95 تکمیل شده و در اشتغال و توسعه استان تأثیرگذار 
خواهد ب��ود.وی افزود: ب��ا تکمیل زنجی��ره فوالدی در 
اس��تان، ظرفیت تولید فوالد چهارمح��ال بختیاری از 

یک میلیون تن به دو میلیون تن افزایش می یابد.
به گفته وی، با تکمیل زنجیره فوالدی در استان در سه 
سال آینده سه هزار شغل به صورت مستقیم و 30 هزار 
فرصت ش��غلی به صورت غیرمس��تقیم در چهارمحال و 

بختیاری ایجاد می شود.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ادامه 
داد: با مش��ارکت ف��والد مبارکه، مش��کل تأمین منابع 
مالی طرح ف��والد یک میلی��ون تنی و ورق خ��ودرو در 
چهارمحال و بختی��اری رفع شد.ش��رکت ورق خودرو 
زمینه اش��تغال 350 نفر را به صورت مستقیم و 7 هزار 
نف��ر را به طور غیرمس��تقیم فراه��م کرده اس��ت که با 
 توسعه این ش��رکت اشتغال بیش��تری در منطقه ایجاد 

خواهد شد.

فروش سهام صنایع فوالدی چهارمحال و بختیاری موجب رونق است

با اعتبارات بنیاد برکت

3 مدرسه جدید در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

شعله صنعت مادر در استان باال می گیرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای اصالحی  
شعبه  رسیدگی:  مرجع   92/12/10-1830 دادنامه:  شماره   1939/92 پرونده:  کالسه   7/47
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک صادرات ایران به مدیریت شعبه استان به 
مدیرعاملی مسعود بهرامی وکیل: طاهره علیرضایی نشانی اصفهان-سه راه حکیم نظامی 
مختاری  سیاوش   -1 خواندگان:  واحد6  ساختمان71-  عطایی-  ش  ک  ارتش-  ابتدای   - 
2- اکبر آقابابایی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته 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 اصالحی قاضی شورا: نظر به اینکه در رای شماره 1592-92/10/30 صادره 
از این شعبه سهواً تاریخ واخواست سفته ها 92/9/15 اعالم گردیده در حالی که صحیح آن 
91/9/15 می باشد لذا دادنامه فوق االشاره اصالح می گردد دادن رونوشت از رای بدون این 
اصالحیه ممنوع است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد. م الف: 15885 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/48 شماره:92-1721ش13 به موجب رای شماره 36 تاریخ 93/1/19 حوزه 13 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا محمدی خراجی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 8/300/000 ریال بابت اصل خواسته 
چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000 و 
460847-91/10/6و460848-92/2/6 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له محسن مجدم 
فالحیه به نشانی اصفهان-خیابان وحید-جنب گل ماهور-ساختمان صدیق-واحد2 و نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15891 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/49 شماره:1394/92 به موجب رای شماره 213 تاریخ 93/2/11 شعبه نهم شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرف السادات طباطبایی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت بهای کل سود معامله به مبلغ 6/187/500 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 192/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و تاخیر تادیه برابر ماده 3 قرارداد از قرار روز رسیدگی 3 هزار ریال 3 ریال که 
احتساب آن از طریق اجرای احکام از تاریخ 92/3/7 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له 
بانک قوامین با نمایندگی احمدرضا خطیبی با وکالت ابوالفضل اصغریان به نشانی اصفهان-خ 
شمس آبادی-حدفاصل چهارراه قصر و عباس آباد-جنب بانک ملی-ساختمان اسپادانا-طبقه 
دوم و همچنین مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:15898 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
    ابالغ رای 

ششم  شعبه  رسیدگی:  مرجع   194 دادنامه:  شماره  91-2160ش6  پرونده:  کالسه   7/50
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید کاظمی نائینی نشانی: اصفهان-میدان امام-جنب 
بازارمسگرها-پالک20 خوانده: حمیدرضا بهداروندی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه دو فقره چک به شماره 107760-89/6/28 به مبلغ 12/000/000 ریال و چک 107775-

89/6/22 به مبلغ 3/250/000 ریال به انضمام مطلق خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
نائینی به طرفیت حمیدرضا بهداروندی به خواسته مطالبه مبلغ  دادخواست سعید کاظمی 
15/250/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 107760-89/6/28 و 2- 107775-

89/6/22 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی )نشرآگهی( وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 15/250/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 38/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:15900 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/5/27-871  پرونده: 165/93ش33 شماره  7/51 کالسه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل صادقی نشانی: خمینی شهر-خ 
مدرس-جنب مسجد مصلی-پالک27-کدپستی 1142236838 وکال: 1- پیام عزیزیان 2- مریم 
پدیدار هر دو نشانی: اصفهان-خ نیکبخت-مقابل دادگستری-ساختمان ماکان5-طبقه3-واحد32 
خواندگان: 1- سودابه نیک بخش 2- شرکت پاکباز صنعت کسری هر دو نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 895586-90/2/5 عهده بانک ملی ایران به مبلغ 
5/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
ابوالفضل صادقی با وکالت پیام عزیزیان و مریم پدیدار به طرفیت 1- سودابه نیک بخش 2- 
شرکت پاکباز صنعت کسری به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 895586-90/2/5 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله و یکصد و شصت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )90/2/5( لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:15901 

شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

7/52 کالسه پرونده: 164/93ش33 شماره دادنامه: 863-93/5/27 مرجع رسیدگی: شعبه سی و 
سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل صادقی نشانی: خمینی شهر-خ مدرس-
 جنب مسجد مصلی-پالک27-کدپستی 1142236838 وکال: 1- پیام عزیزیان 2- مریم پدیدار

ماکان5-طبقه3-واحد32  دادگستری-ساختمان  نیکبخت-مقابل  اصفهان-خ  نشانی:  دو  هر 
نشانی:  دو  هر  اروند  جزیره  ستاره  بازرگانی  شرکت   -2 حسینی  احمد   -1 خواندگان: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 996064-89/6/12 عهده بانک 
تجارت به مبلغ 42/395/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست ابوالفضل صادقی با وکالت پیام عزیزیان و مریم پدیدار به طرفیت 
1- احمد حسینی 2- شرکت بازرگانی ستاره جزیره اروند مطالبه مبلغ 42/395/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 996064-89/6/12 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
قانون  دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249  آیین  قانون  مواد 198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون 
و سیصد و نود و پنج هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق کانون وکال و یکصد و شصت و پنج هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )89/6/12( لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:15902 شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/5/27-872  پرونده: 166/93ش33 شماره  7/53 کالسه 
33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل صادقی نشانی: خمینی شهر-خ مدرس-
اصفهان- نشانی:  دو  هر  پدیدار  مریم  عزیزیان 2-  پیام  وکال: 1-   مسجد مصلی-پالک27 
خ نیکبخت-مقابل دادگستری-ساختمان ماکان5-طبقه3-واحد32 خوانده: سید عادل قارونی 

نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 367085-91/10/30 عهده 
بانک سپه به مبلغ 6/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست ابوالفضل صادقی با وکالت پیام عزیزیان و مریم پدیدار به طرفیت سید 
عادل قارونی به خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 367085-
91/10/30 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و 
پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله طبق کانون 
وکال و یکصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید )91/10/30( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف:15903 شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

7/54 شماره: 1242/92ش12 به موجب رای شماره 681 تاریخ 93/4/26 حوزه 12 شورای 
به  رضایی  حجت ا...  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
 نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 106000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک به شماره 363/344747/24 مورخه 91/2/31 عهده بانک ملت تا تاریخ 
 اجرای حکم در حق خواهان حمیدرضا میرحیدری منش فرزند عبدالحسین به نشانی اصفهان-

خ میرزاطاهر-خ مظاهری-کوچه8-بن بست سعادت-پ24 صادر و اعالم می نماید و هزینه 
نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15904 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهر ستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/55 شماره: 654/92 به موجب رای شماره 96 تاریخ 93/2/21 حوزه 35 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا عسگری شغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت 
 اصل خواسته در حق خواهان علی اکبر محوری فرزند علیرضا شغل آزاد به نشانی اصفهان-

خ کشاورزی-سه راه سیمین-جنب بانک صادرات-کوچه زینالیان-بن بست عنایت-پالک92 
و پرداخت نیم عشر اجراییه. ضمناً زمان تقدیم دادخواست 92/12/6 می باشد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15905 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/56 کالسه پرونده: 217/92 شماره دادنامه: 724-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
 اختالف اصفهان خواهان: سید عطاءا... شکراللهی نشانی اصفهان-نجف آباد-خ شیخ بهایی مرکزی
 - کوی نیک مهر-پ2 وکیل: مریم شریفیانا نشانی اصفهان-نجف آباد-خ امام-خ شیخ بهایی مرکزی

-کوی نیک مهر-پ2 خوانده: کمال نوحی نشانی مجهول المکان خواسته: انتقال یک قطعه زمین 
به شماره ثبتی 2559-12و12/2042 بخش 14 اصفهان قطعه 717 مقوم به پانصد هزار تومان 
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 سید عطاءا... شکرالهی با 
وکالت خانم مریم شیریفیانا و به طرفیت آقای کمال نوحی به خواسته الزام خوانده به انتقال 
 رسمی یک قطعه زمین واقع در اصفهان به شماره ثبتی 12/2559و12/2042 بخش 14 اصفهان

قطعه 717 مقوم به پانصد هزار تومان نظر به دادخواست تقدیمی و صورتجلسه تفکیکی و 
اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارائه نکرده 
است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد و الزام به 

انتقال سند از دو پالک مذکور هر کدام به میزان پنج حبه که طبق قرارداد عادی خواهان 
از خوانده خریداری کرده است لذا شورا با توجه به قرارداد عادی فروش ملک مذکور که 
به امضاء شهود و طرفین دعوی رسیده است و با توجه به جوابیه استعالم ثبت اصفهان 
با استناد به مواد  و فتوکپی مصدق اصل اسناد مالکیت دعوی خواهان را وارد دانسته و 
بر محکومیت  آ.د.م حکم  قانون مدنی و مواد 198و515و519 ق  10و219و220و225و362 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال پنج حبه از پالک ثبتی 12/2559 
و پنج حبه از پالک ثبتی 12/2042 هر دو واقع در بخش 14 اصفهان در حق خواهان اقدام 
و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15906 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/57 کالسه پرونده: 141/93ش6 شماره دادنامه: 869-93/6/1 مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری نشانی: اصفهان-

خیابان توحید-جنب تاالرفرشچیان-سرپرستی بانک مهر اقتصاد وکیل: نیلوفر قاضی نوری 
نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک ملت-ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه 
 حقوقی جم خواندگان: 1- جعفر امحمدی فرزند کرمعلی 2- علی داد تخت آبنوس فرزند سیف ا...
 3- محمدرضا صادقیان فرزند منصور هر سه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
 اقتصاد با وکالت نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- جعفر امحمدی 2- علی دادتخت آبنوس
 3- محمدرضا صادقیان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال از وجه دو چک به شماره های

401352-92/4/3 به مبلغ 100/000/000 ریال و 159176 به مبلغ 100/000/000 ریال به عهده 
بانک صادرات ملک شهر کد3772 به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ارایه ننموده  ابراز و  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 249و313و314 
ردیف  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
و بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 50/000/000  پرداخت  به   اول و سوم بصورت تضامنی 

290/000 ریال )بیست و نه هزار تومان( بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )92/4/3( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.نسبت به خوانده ردیف دوم 
با توجه به الیحه شماره 708-93/5/11 وکیل خواهان در ارتباط با چک شماره 159176به 
مبلغ 100/000/000 ریال دادخواست خود را به وی را مسترد نموده وفق ماده 107 رد دعوی 
صادر می گردد. م الف:15907 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/60 در خصوص پرونده کالسه 1113/93 خواهان مهین تاج کاویانیان دادخواستی مبنی بر 
تحریر ترکه به طرفیت پری مهتابیان – احسان خانساالر  ورثه مرحوم پرویز خانساالر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ93/8/7 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:17102 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7/61 در خصوص پرونده کالسه 965/93 خواهان ابراهیم زارع دادخواستی مبنی بر مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ ده میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی به شرح دادخواست 
تقدیمی و بدواً صدور قرار تامین خواسته به طرفیت مصطفی غریب زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 93/8/6 ساعت 8:30 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:17121 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



امام على علیه السالم :
هر كس نيّتش خوب باشد، توفيق ياريش خواهد 

اسفرزه: از الغری تا کاهش نمود.
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اجتماعی 

خودروه��ای مختلف از بنتلی و رولزروی��س تا المبورگینی 
و بوگاتی زیر تی��غ جراحی خانه تیونیگ منص��وری رفته و 
توجهات بسیاری را جلب کرده اند. اگرچه ظاهر این خودروها 
به خودی خود چشم نواز و تأثیرگذار بوده، اما زیر درپوش موتور 
آن ها نیز هیوالهایی خفته آماده بیدار شدن هستند. در ادامه 
این مطلب معرفی کوتاهی از خودروهای منصوری - شرکتی 
آلمانی با مدیریت کوروش منصوری  در نمایشگاه خودرو ژنو 

خواهیم داشت.

منصوری بنتلى کانتیننتال فالیینگ اسپر
این خودرو از طراحی رنگ جدید و ادوات داخلی چشم نواز و 
پیچیده منصوری سود می برد.منصوری بنتلی فالیینگ اسپر 
دارای پیشرانه 6 لیتری 12 سیلندر )W12( با دو توربوشارژر 
است که توانایی تولید 888 اسب بخار نیرو را دارد. این خودرو 
تنها طی 3.6 ثانیه سرعت خود را از صفر به 100 کیلومتر در 

ساعت می رساند.

 منصوری رولز رویس ریث
 )V12( این خ��ودرو از پیش��رانه 6.6 لیتری 12 س��یلندر
ارتق��ا یافته ب��ا دو توربوش��ارژر ک��ه توانای��ی تولید 730 
اس��ب بخار نی��رو را دارد، س��ود می ب��رد. منص��وری رولز 
رویس ری��ث قادر اس��ت ط��ی 4.4 ثانیه س��رعت خود را 
از صفر ب��ه 100 کیلومتر در س��اعت رس��انده و درنهایت 
 بیش��ینه س��رعت 300 کیلومت��ر در س��اعت را کس��ب 

کند.

 درخشش ستاره های منصوری در آسمان ژنو!

طراحان فرانسوی گلدانی ساخته اند 
که روش��نایی، دما، رطوب��ت اتاق و 
مقدار و زمان کود موردنی��از گیاه را 

اندازه گیری می کند
 »مگ« توس��ط »رافائل سیفرید« و  

»فرانز ازین« در فرانسه ساخته شده 
اس��ت؛ ای��ن گل��دان به ط��ول 40 
س��انتیمتر اس��ت و از طریق iOS یا 
آندروید به WIFI متصل می شود و 

از طریق سنسورهایی که دارد، قادر است به نیازهای گیاه رسیدگی کند.
کاربر از طریق برنامه مخصوص که روی گوشی باید داش��ته باشد می تواند نیازهای 
گیاه موردنظر را انتخاب کند و گلدان با استفاده از حس��گرهایی که دارد، روشنایی، 
دما، رطوبت اتاق، مق��دار و زمان کود موردنیاز را ارزیاب��ی می کند.مگ مجهز به یک 
مخزن 4 لیتری آب اس��ت که در صورت لزوم و به طور منظم به گیاه آب می رس��اند؛ 
گل��دان دارای چراغ های رنگی LED اس��ت که هرک��دام از رنگ ها نش��ان دهنده 
 وضعیت گیاه هس��تند و کاربر از طری��ق گوش��ی می تواند از وضعی��ت گیاه مطلع 

شود.

  پزشکان در یک مطالعه استثنایی دریافته اند که مصرف 
تخم مرغ به دلیل غنی بودن از آنتی اکسیدان های ضروری 
برای س��المت بدن مانند لوتئین می تواند روند از دست 
دادن حافظه و »زوال مغز«را در افراد کاهش دهد.گفتنی 
است، دانش��مندان این نتایج را با بررسی بر روی دو گروه 
فرد بزرگسال و قرار دادن 2 عدد تخم مرغ در رژیم غذایی 
گروه هدف و درنهایت بررس��ی میزان حافظه دو گروه به 

دست آورده اند.
بررس��ی ها نش��ان می دهن��د تخم م��رغ س��بب افزایش 
قابل توج��ه در عملکرد ذهنی افراد س��المند می ش��ود.

عالوه بر بهبود عملکرد ذهنی، مصرف تخم مرغ سبب بهبود حافظه  کالمی، روانی، استداللی و شناختی 
افراد نیز می گردد.پزش��کان درعین حال توصیه می کنند افراد قبل از انجام این شیوه  درمانی با پزشک 
متخصص مش��اوره انجام دهند، زیرا مصرف تخم مرغ زیاد می تواند سبب »باال رفتن کلسترول خون« و 
بروز بیماری های خطرناک شود.برای مصرف تخم مرغ افراد باید از سالمتی آن محصول اطمینان حاصل 
کنند و از خرید تخم مرغ های شکسته و یا مصرف تاریخ گذشته ها جدا خودداری کنند.پزشکان هشدار 

می دهند افراد تخم مرغ را به صورت پخته و بدون نمک مصرف نمایند.

حاضری ترین غذای دنیا قوی ترین داروی حافظه شد! گلدان هوشمند

خواص اس��فرزه به الغ��ری ختم نمی ش��ود. این 
تخمه ها قادرند روده ها را تمی��ز کنند، قند خون 
را کاهش دهند، یبوست و اسهال را درمان کنند 

و غیره.
اسفرزه چگونه الغر مى کند؟

 غ��الف تخمه  اس��فرزه به ط��ور مس��تقیم باعث 
چربی س��وزی نمی ش��ود. درواقع ای��ن دانه های 
کوچک باعث کاهش میزان چربی های جذب شده 
توسط بدن می شوند. به خاطر اینکه می توانند مواد 
غذایی مصرف شده را خیلی زود از بدن خارج کنند. 
درنتیجه بدن زمان کمی برای جذب چربی بیشتر 

خواهد داشت.
غالف یا همان پوش��ش تخم اسفرزه همچنین با 
بهبود هضم مواد غذایی و بدون جذب زیاد آن ها و 
همچنین کمک به پاک سازی بدن و حجیم شدن 
در معده ب��ه الغری کمک می کن��د. می توانید از 
تخم یا پودر اسفرزه به عنوان مکملی برای الغری 
اس��تفاده کنید. برای این کار کافی است که ده تا 
بیست دقیقه قبل از غذا آن را مصرف کنید. اسفرزه 
سرشار از فیبرهای غذایی است و بهتر است در ابتدا 
به میزان کم مصرف شود. معموالً روی پودر اسفرزه 

میزان و نحوه مصرف آن نیز ذکر می شود. 
اسفرزه برای کاهش قند خون

اس��فرزه با آن قد و ق��واره  کوچکش قادر اس��ت 
می��زان قن��د خ��ون، می��زان انس��ولین، میزان 
کلس��ترول بد خون و خطر ابتال ب��ه بیماری های 
قلبی عروق��ی را کاهش دهد. نتای��ج پژوهش ها 
نشان می دهند مواد غذایی سرش��ار از فیبرهای 
غذایی ب��ه کاهش می��زان قند خون و انس��ولین 
دیابتی ها کمک می کن��د. از آنجای��ی که غالف 
اس��فرزه نیز سرش��ار از فیبرهای غذایی اس��ت 
مص��رف آن برای کاه��ش قند خون و انس��ولین 
توصیه می ش��ود. نتای��ج پژوهش ه��ا همچنین 
نشان می دهند که میزان باالی فیبرهای غذایی 
روی میزان کلس��ترول خون نیز تأثیر گذاشته و 
باعث کاهش آن می ش��ود. درنتیجه اس��فرزه نیز 
می تواند کلسترول بد خون را کاهش داده و خطر 
 ابتال ب��ه بیماری های قلبی عروق��ی را نیز کاهش

 دهد.

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

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

قدرت اندیشه
  پیرمردي تنها دریکی از روس��تاهای آمریکا زندگي می کرد . 
او می خواست مزرعه سیب زمینی اش را شخم بزند اما این کار 
خیلي سختي بود. تنها پسرش بود که می توانست به او کمک 
کند که او هم در زندان بود . پیرمرد نامه ای براي پسرش نوشت 
و وضعیت را براي او توضیح داد : »پسر عزیزم من حال خوشي 
ندارم چون امسال نخواهم توانست س��یب زمینی بکارم . من 
نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم،  چون مادرت همیشه 
زمان کاشت محصول را دوست داش��ت.   من براي کار مزرعه 
خیلي پیر ش��ده ام. اگر تو اینجا بودي تمام مشکالت من حل 
می ش��د . من می دانم که اگر تو اینجا بودي مزرعه را براي من 

شخم می زدی. دوستدار تو پدر«.
 طولی نکشید که پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد: »پدر، به 
خاطر خدا مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان کرده ام«.

 ساعت 4 صبح فردا  مأمور اف.بي.آی و افسران پلیس محلي در 
مزرعه پدر حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه 
اسلحه ای پیدا کنند . پیرمرد بهت زده نامه دیگري به پسرش 
نوشت و به او گفت که چه اتفاقي افتاده و می خواهد چه کند؟

 پسرش پاسخ داد : »پدر! برو و سیب زمینی هایت را بکار، این 
بهترین کاري بود که می توانستم از زندان برایت انجام بدهم«.

 نکته: در دنیا هیچ بن بستی نیست. یا راهي  خواهیم یافت و یا 
راهي  خواهیم ساخت.

رقابت
روزی دو شکارچی برای ش��کار به جنگلی می روند . در حین 
شکار ناگهان خرس گرس��نه ای را می بینند که قصد حمله به 
آن ها را دارد. با دیدن این خرس گرس��نه ه��ردوی آن ها پا به 
فرار می گذارند در حین فرار ناگهان یکی از آن ها می ایس��تد 
 و وس��ایل خود را دور می اندازد و کفش های��ش را نیز  از پا در

می آورد ...
و دور می ان��دازد دوس��تش ب��ا تعج��ب از او می پرس��د: فکر 
 می کن��ی ب��ا ای��ن کار از خ��رس گرس��نه س��ریع تر خواهی

 دوید؟
 او می گوید : از خرس سریع تر نخواهم دوید ولی از تو سریع تر 
خواهم دوی��د در این صورت خرس اول به تو می رس��د و تو را 

می خورد و من می توانم فرار کنم!

شنبه  5 مهر  1393 |2 ذی الحجه   1435
شماره 1411 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

موسسه خیریه دیابت اصفهان

 آیا می دانید جمعیت 

دیابتی 
 دنیا هر 20 سال 2 برابر

 میشود؟

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد به اس�تنادآئین نامه اجرائى بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابى 
پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه ذیل اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : انجام کلیه عملیات آماده سازی ، محوطه س�ازی، دیوار کشى و فضای سبز سایت گردشگری - جهانگردی واقع در 
شهر جدید مجلسى بصورت تهاتر با زمین 

2- مبلغ برآورداولیه : 31/000/000/000 ریال 
3- مدت زمان اجرا ی کار : 12 ماه 

4- شرایط مناقصه گر : دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
 5- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدین ش�رایط مى توانند حداکثر تا تاریخ 93/7/8 جهت دریافت اس�ناد ارزیابى به امور

 قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.
6- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضیان پس از تکمیل اسناد ، حداکثر تا تاریخ 93/7/22 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.
7- نش�انی کارفرما  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ى - بلوار ارم- ش�رکت عمران مجلسى تلفن : 

52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستى : 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتى 

کلیه هزینه های چاپ آگهى بعهده برنده نهائى مى باشد.

نوبت اول 

م الف 17191

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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