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استاندار اصفهان تأکید کرد:
 یک هفتم شهدای روحانی کشور

2 از اصفهان هستند
وزارت بهداشت اعالم کرد بنزین 

تولید داخل آلودگی ندارد 3
 ارائه خدمات دندانپزشکی

3 به کودکان زیر 14 سال 

عصاره گیاه خاکشیر سلول های 
سرطانی را متوقف می کند  

راه اندازی قطار سریع السیر تهران-
اصفهان در دستور کار راه آهن 

نقش جهان در میان 10 میراث جهانی 
پربازدید یونسکو

داعش وصله ناجوری بر پیکره 
بیداری اسالمی است

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

4

6

4

3

4

5

2

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

کسی پشت در هتل های 
اصفهان نمانده است 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دوستی بهترین پیام جشنواره ناملموس
 از اصفهانی ها به جهان بود

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان:

گندم اولویت کشت پاییزه
شهردار و استاندار نواقص چهلستون را مرتفع می کنند

33

آئین اختتامیه اجالس و جش��نواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملم��وس در اصفه��ان با حض��ور جمعی از 
مس��ئوالن ملی ازجمله علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اس��المی، علی اکبر والیتی، مشاور رهبر معظم 
انقالب در امور بین الملل ، رس��ول زرگرپور، اس��تاندار 
اصفهان، سید مرتضی س��قائیان نژاد شهردار اصفهان 
و جمعی دیگر از مس��ئوالن ملی و اس��تانی برگزار شد.  
والیتی مش��اور رهبر معظم انقالب در ام��ور بین الملل 

در این آئین با اشاره به وجود تاریخ گسسته سیاسی در 
ایران اظهار داشت: اگرچه تاریخ سیاسی ایران گسسته 
است  اما تاریخ فرهنگی این کش��ور پیوستگی خاصی 

دارد.
علی اکب��ر والیتی بابیان اینکه کش��ور ای��ران در طول 
تاریخ به واسطه اش��غال بیگانگان، موقتاً استقالل خود 
را ازدست داده است ، ادامه داد: به عنوان مثال، مغول ها، 

ایلخانان و تیموریان نزدیک ...

 رئیس اتحادی��ه هتلداران اس��تان اصفهان گف��ت: با آن که 
ظرفیت اقامت در برخی هتل های ش��هر اصفهان صد درصد 
تکمیل است، اما کسی پش��ت در هتل های این شهر نمانده 

است.
برگزاری جش��نواره ی فیلم ک��ودک و پس ازآن جش��نواره 
بین المللی میراث ناملم��وس در اصفهان که ب��ا فصل ورود 
گردشگران خارجی به ایران همزمان شده، هتل های این شهر 
را پر از مسافر کرده اس��ت، به حدی که شایع شده مسافران 
چمدان به دس��ت دربه در اتاق خالی در هتل های باکیفیت 
این شهر تاریخی هستند، اما به اعتقاد مهدی نریمانی رئیس 
اتحادیه هتلداران اصفهان فقط یک هتل در کل شهر مصداق 

این اتفاق است.
هتلی ک��ه نریمانی از آن س��خن می گوید هم��ان تک هتل 
تاریخی پنج ستاره  شهر اصفهان است که گردشگران خارجی 
گاهی فقط به عشق اقامت در آن به ایران سفر می کنند.رئیس 
اتحادیه  هتلداران اصفهان با تائی��د کمبود هتل های چهار و 

پنج ستاره در این شهر گفت: بیشتر گردشگران خارجی چه 
آن هایی که با ت��ور می آیند و چه آن هایی که انفرادی س��فر 
می کنند، بیش��تر عالقه دارن��د در آن هت��ل تاریخی اقامت 
کنند که آن ه��م ظرفیت مح��دودی دارد و س��اختار رزرو 
در این هت��ل نیز خاص اس��ت. این هتل آن ق��در عالقه مند 
 دارد ک��ه از ح��اال رزروهای اردیبهش��ت س��ال 94 را انجام 

می د هد.
او بابیان این ک��ه هم اکنون حدود 80 ت��ا 90 درصد ظرفیت 
اقام��ت در هتل های ش��هر اصفه��ان تکمیل اس��ت، درباره  
وضیعت پذیرش مسافران در هتل های این شهر  اظهار کرد: 
ممکن است گردشگران به صورت موردی در یک روز، جایی 
برای اقامت پیدا نکنند و یا برخی هتل ها گاهی تا صد درصد 
ظرفیتشان تکمیل باش��د،  ولی این طور نبوده که کاًل جایی 
برای اقامت نباش��د، کسی پش��ت در هتل های شهر نمانده 

است.
نریمانی در ادامه  سخنانش درباره گران فروشی.....
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مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغموقعیتعملیاتردیف

تکمیل ساختمان اداری سازمان 1-
ضلع جنوبی ترمینال شرق شهرضااتوبوسرانی

 5/000/000/000 
پنج میلیارد ریال 

 250/000/000 ریال  

دویست و پنجاه میلیون ریال 

احداث مجموعه فرهنگی اختصاصی 2- 
خیابان مدینه بانوان 

 3/000/000/000

سه میلیارد ریال

150/000/000 ریال 

صدو پنجاه میلیون ریال

آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری شهرضا

 شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه های ذیل را  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 

 لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 1393/07/24    همه روزه 
بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/07/26جهت تسلیم 

مدارک  به دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند .
 مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه به ص�ورت ضمانت نام�ه بانکی و ی�ا واریز وجه نق�د به حس�اب 3100000052002  ش�هرداری ش�هرضا 

میباشد.
تاریخ گشایش اسناد : روز یک شنبه مورخ 1393/07/27 در محل شهرداری 

 نوبت دوم

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری 

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

موسسه خیریه دیابت اصفهان

 آیا می دانید  هر 30 ثانیه  

یک قطع پا بعلت  

دیابت
صورت می گیرد؟



اخبار کوتاهيادداشت

ايران با رهبری آيت اهلل خامنه ای 
جزيره ثبات منطقه است

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجل��س گفت: ایران 
اسالمی جزیره ثبات منطقه اس��ت و آن هم به دلیل رهبری 
مقتدرانه مقام معظم رهب��ری و اقتدار س��ربازان و نیروهای 
نظامی و انتظامی است. سیدمحمدحس��ین میرمحمدی در 
همایش پلیس و اصناف ک��ه در تاالر اندیش��ه اداره فرهنگ 
و ارشاد اس��المی برگزار ش��د اظهار کرد: اصناف نقش موثر و 
تاثیرگذاری در پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس 
ایف��ا کردند.نماینده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس 
تاکید کرد: ایران اسالمی جزیره ثبات منطقه است و آن هم به 
دلیل رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری و اقتدار سربازان و 

نیروهای نظامی و انتظامی است.

 فیروزآبادی: بوی توطئه 
به مشام می رسد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پیچیدگی حوادث 
و وقایع جاری و لزوم هوش��مندی و هوشیاری در قبال پشت 
پرده ائتالف نمایشی گفت: بوی توطئه ای به مشام می رسد 
که مردم کوبانی فدا ش��وند تا س��رپلی زمینی ب��رای حضور 
نظامی ائتالف در س��وریه فراهم شود.سردار سرلشکر حسن 
فیروزآب��ادی، در واکنش به قتل عام مردم مس��لمان کرد در 
کوبانی توسط داعش اظهار داش��ت: ما از این قتل عام بسیار 
 نگران هس��تیم و آن را فاجع��ه ای جنایت بار برای بش��ریت 
می دانیم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت 
کمک رس��انی به مردم مظل��وم کوبانی تصریح کرد: کش��ور 
همسایه که نزدیک مرز رسیدن کمک به مردم مظلوم کوبانی 
 است راه را بسته است و از کمک رس��انی به آن ها جلوگیری 
می کند.سرلشکر فیروزآبادی با اش��اره به اینکه مقاومت در 
کوبانی به ش��دت ادامه دارد تأکید کرد: اگ��ر به مردم مظلوم 
کوبانی کمک رسانی شود آنها خواهند توانست انشاءاهلل داعش 

را از کوبانی دور کنند.

  فعالیت ۵ هزار پايگاه
 بسیج در استان

جانشین فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج(استان اصفهان با 
بیان اینکه ۵ هزار پایگاه بسیج در استان اصفهان وجود دارد ، 
گفت: تمام ت��الش این پایگاه ها انج��ام فعالیت های فرهنگی 
در راس��تای مقابله با تهاجم فرهنگی دش��من است.س��ردار 
مجتبی فدا در اختتامیه اوقات فراغت مراکز فرهنگی مساجد 
و بقاع متبرکه اس��تان اصفهان اظهارکرد: نهادهای فرهنگی 
کش��ور و به ویژه نهادهای فرهنگی مس��اجد با یکدیگر باید 
متحد باش��ند و از ظرفیت های فرهنگی ب��رای ترویج معارف 
 اسالمی و ارزش های انقالب اس��تفاده کنند.سردار فدا دیدار 
چهره به چهره در جذب جوانان و نوجوانان به مس��جد مراکز 
فرهنگی را مهم خواند و گفت تنها به فراخوان ها اکتفا نکنیم.
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توافقی که خطوط قرمز و عزتمندی 2
مردم مورد توجه قرار نگیرد، قطعا منجر به شکست می شود و ملت ایران سال هاست که در برابر 

فشار تحریم ها ایستاده اند و هرگز توافق به هر قیمتی را نمی پذیرند.

 :

دبیر شش��مین اجالسیه ش��هدا و 
ایثارگران روحانی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه یک هفتم از شهدای 
روحانی کشور از استان اصفهان هس��تند، گفت: ششمین 
اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان با حضور 
مهمان وی��ژه از اصفهان و تهران  در تاریخ 24 ش��هریورماه 

برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، حجت االسالم رضا غفاری پور 
در نشست خبری ششمین کنگره شهدا و ایثارگران روحانی 
استان اصفهان اظهار داش��ت: حضرت امام خمینی )ره( در 
منش��ور روحانیت می فرمایند که خون پاک شهدای حوزه 
و روحانی��ت افق فقاه��ت را گلگون کرده اس��ت و در پایان 
افتخارآمیز جنگ تحمیلی ش��هدا و مجروحان روحانی در 

مقایسه با قشرهای دیگر زیادتر هستند.
وی  افزود: کنگره شهدای روحانیت در سطح کشور از  سال 
86 کار خود را آغاز کرد و به آماری در زمینه تعداد شهدای 
روحانی دس��ت یافت که تحقق فرمایش امام)ره( را نشان 

می دهد.
دبیر کنگره  شهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان تاکید 
کرد:  بیش از 4 هزار نفر شهید طلبه و روحانی در سطح کشور 
داریم که به نس��بت جمعیت باالترین درصد را نس��بت به 

صنوف دیگر دارند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان هم در دوران انقالب و دفاع 

مقدس پیش��گام و پیشتاز و تعداد ش��هدا و ایثارگران آن از 
استان های دیگر بیشتر بوده است، تصریح کرد: اصفهان در 
زمینه تعداد شهدای روحانی نیز از دیگر استان های کشور 
جلوتر اس��ت و حدود یک هفتم  کل شهدای روحانیت را به 

خود اختصاص داده است.
غفاری پور با اشاره به اینکه تعداد ش��هدای روحانی استان 
اصفهان حدود ۵90 هزار نفر بوده اس��ت،  اضافه کرد: ۵۵7 
 هزار نفر از این تعداد ش��هید طلبه و روحانی  اهل اصفهان

 بوده اند و بیش از 30 نف��ر از این تعداد نی��ز گرچه اصالت 
اصفهانی نداشتند اما برای کار و فعالیت در اصفهان سکونت 

داشتند.
وی با بیان اینکه 21۵ نفر روحانی ایثارگر و جانباز و 22 نفر 
آزاده داریم گفت: از ۵۵7 ش��هید اصفهانی االصل روحانی و 
طلبه 18 نفر سردار و  یک نفر زن بوده اند و ۵33 نفر در دورن 
جنگ تحمیلی، 18 نفر در تهران، یک نفر کربال، یکی نجف، 

دو نفر مکه و 2 تن در خارج از کشور به  شهادت رسیده اند.
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان با اشاره 
به اینکه همچنین با توجه به آمار ارائه شده حدود یک هفتم از 
روحانیون وطالب حوزه اصفهان به شهادت رسیده اند، بیان 
داشت: افتخار روحانیت شیعه این است که اگر برای حضور 
در عرصه های  مختلف از جمله دفاع مقدس از مردم دعوت 

می کردند خودشان در این زمینه پیشتاز بوده اند.
وی با اش��اره به ابعاد مختلف نقش آفرین��ی روحانیون در 

جبهه های حق علی��ه باطل در ط��ول دوران دفاع مقدس 
اب��راز داش��ت: تقوی��ت باورهای دین��ی و تحکی��م عوامل 
معن��وی و بصیرت افزای��ی رزمندگان، تبیین مش��روعیت 
دفاع مل��ت ایران در دف��اع مقدس، بیان اح��کام عمومی و 
مس��ائل دینی خاص جبهه و جنگ، بیان معارف اس��المی 
با اس��تفاده از آیات و روای��ات و برگزاری نم��از جماعت در 
 مقر نظامی س��نگرها و خطوط جبهه از جمل��ه این موارد

 بوده است.
غفاری پور ادامه داد: همچنین مسئولیت نمایندگی  امام در 
رده های مختلف اداره جنگ، بصیرت بخشی به  رزمندگان 
در اطاعت پذی��ری از فرماندهان، همکاری هم��ه جانبه با 
فرماندهان و مس��ئوالن جنگ و فرمانده��ان و مدیریت در 
سطوح مختلف، در دس��ت داشتن مس��ئولیت واحدهای 
عقیدت��ی و تبلیغ��ات در یگان ه��ا، فعالیت در س��تادهای 
پشتیبانی جبهه و جنگ و انجام امور رزمی و نظامی  از دیگر 

وظایف روحانیون در دوران دفاع مقدس بوده  است.
وی بیان داش��ت:  از س��ال 88 با تشکیل رس��می ستاد هر 
س��ال در اس��تان اصفهان در ایام ش��هادت امام صادق )ع( 
اجالس ش��هدا و ایثارگران روحانی اس��تان برگزار می شود 
 که جمع بن��دی از یادواره های شهرس��تان های اس��تان

 است.
وی اضافه کرد: این اجالس در روز پنج شنبه 24 مهرماه از 
ساعت 8:30 تا 11 صبح در محل خیابان کمال اسماعیل، باغ 
گلدسته و در سالن اجتماعات ناحیه امام صادق )ع( برگزار 
می شود که حضور برای عموم آزاد است و مهمانان ویژه ای از 

تهران و اصفهان نیز در این اجالس شرکت دارند.
نماینده ولی فقی��ه در س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان با 
اش��اره به اینکه به فرموده رهبر انقالب فضیل��ت زنده نگه 
داشتن یاد ش��هدا کمتر از ش��هادت نیس��ت، ابراز داشت: 
روحانیت همواره مظلوم بوده اس��ت و بسیاری از روحانیون 
به دلیل مناعت طبع و بزرگواری درباره سوابق خود در طول 
س��ال های دفاع مقدس صحبت نکرده اند که امیدوریم در 
 ادامه این عزیزان همکاری های الزم را در این زمینه داشته

 باشند.وی با اشاره به اینکه سال 88 کتاب شاهدان روحانی 
1 و 2 رونمایی شد، تاکید کرد: در سال 92 نیز تعدادی زیادی 
کتاب و جزوه از زندگی و خاطرات شهدای روحانی تهیه شده 
است که کار مشترک حوزه علمیه و سپاه است و امیدواریم 
در آینده نزدیک با تهیه دانش��نامه ش��هدای روحانی برای 
هرش��هید نیز یک کتاب جداگانه از زندگینامه، خاطرات و 

ویژگی ها چاپ شود.

  به گزارش زاینده رود نخستین خانه بیداری اسالمی با حضور علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن ملی 

و استانی  در اصفهان افتتاح شد.
رئیس مجلس شورای اس��المی در این آئین ایجاد خانه بیداری 
اس��المی در اصفهان را افتخاری بزرگ دانس��ت و اف��زود: برایم 
افتخاری بزرگ است در شهری که مهد فرهنگ، تمدن و تاریخ 
ایران اس��ت درباره مس��ئله مهم بیداری اس��المی که موضوع و 
 دغدغه مهم دنیای اس��الم است در این نشس��ت سهمی داشته

 باشم.
علی الریجانی بیداری اس��المی را موضوع و دغدغه مهم دنیای 
اس��الم دانس��ت و اظه��ار داش��ت: در تاریخ نهضت مش��روطه 
شرایط متفاوتی را در ایران ش��اهد هستیم به گونه ای که نهضت 
مش��روطه در آذربایجان، تهران، اصفهان و شیراز گرچه همگی 
 جوهره ای ضد اس��تبدادی داش��تند، اما جه��ات آن ها متفاوت 

بود.
وی با تأکید بر اینکه جریان مش��روطیت در آذربایجان متأثر از 
فضای روشنفکری بود، افزود: در تهران هم جریان دینی قوی به 
رهبری علمای مشروطه و هم جریان های روشنفکری در این حوزه 

فعال بودند، اما در اصفهان جنبه دینی مشروطیت قوی تر بود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به نقش علما و بزرگان 
اصفهان و به ویژه  آقا نوراهلل نجفی در جریان نهضت مشروطه بیان 
داشت: در جریان های نهضتی با اهداف و مبانی مشترک، کارآمدی 
بیشتری حفظ می شود درحالی که در جریان مشروطه تهران به 
دلیل جریان های چپ و لیبرالی چالش های اساسی زیادی وجود 

داشت که دغدغه شیخ فضل اهلل نوری نیز در این زمینه بود.
وی بابیان اینکه مشروطه با تفکر عدالت خواهانه آغاز شد و قصد آن 
حاکم کردن قوانین و نه نظر یک شخص به عنوان شاه بود که این 
امر در چرخه تفکرات مختلف به یک ساختار مبدل شده و مجلس 
شورای اسالمی ایجاد شد، افزود: بعدها به دلیل فشارهای مختلف 
اینکه مجلس بر چه اساس��ی قانون گذاری کند و اینکه آیا مبانی 
عرفی یا اسالمی مدنظر باشد، اختالف ایجاد شد و بر این اساس 

اضطراب و نگرانی شیخ فضل اهلل نوری بسیار بجا بود.
الریجانی بابیان اینکه مشخص کردن اختالف ها و مبنای حرکت 
مش��روطه یکی از بزرگ ترین کارهای آقا نوراهلل نجفی دانست و 
گفت: با این روند در اصفهان حرکت مشروطه در اصفهان مستمر 
و جهت دار بود و درواقع در دل انقالب مشروطه و سایر نهضت های 

ایران دغدغه بیداری اسالمی در میان افراد فعال وجود داشت.
وی بابیان اینکه امت های اسالمی با توجه به بیداری اسالمی دارای 
روح جمعی هستند، افزود: در این راس��تا باید باور داشته باشیم 
که امت اسالمی لیاقت آن را دارد که در تمام علوم پیشرو بوده و 

وابسته به استعمار و استبداد نباشد.
بیداری اسالمی انسان های هدف دار تربیت می کند

الریجانی اظهار داشت: بیداری اس��المی انسان های هدف دار را 
تربیت می کند درحالی که روابط انسان امروز در غرب مکانیکی 
شده و مشکالت تمدن غرب به حیثیت انسان ها ضربه زده و مسخ 

انسانی رخ داده است.
وی بابیان اینکه همه حرکت های انقالبی قابلیت امت اس��المی 
 را تقویت کردند چراکه هرکدام موجی کوچک در این راس��تا به 
راه انداختند که هرگز نابود نمی ش��ود، ادام��ه داد: امروز هم در 
دنیای اسالم جریان بیداری اسالمی وجود دارد که گاهی به دلیل 
سرکوب ها و شیطنت های غربی ها و تندروی هایی در کشورهای 
عربی مسیر پرتحرک این جریان ها تا حدی متوقف می شود، اما 
به دلیل موج بیداری اسالمی این نهضت ها دوباره بیدار می شوند.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی بیان اینکه نگاه امروز با دیروز 
به مسئله داعش متفاوت اس��ت، اظهار داشت: مستکبران تصور 
می کردند که در صورت کمک به این جریان بهره های زیادی از 
فعالیت های آن ها در راستای مغشوش کردن ذهن جهانیان درباره 
اسالم خواهند برد. اکنون داعش برای آن ها به یک گرفتاری مبدل 

شده است؛ چراکه داعش در جوهره بیداری اسالمی وجود نداشت 
بلکه وصله ای نا ماندگار بر پیکره بیداری اسالمی بود.

وی  با اشاره به اینکه جوهره بیداری اسالمی اتکا بر توانایی های 
خودی است، گفت: در شرایط فعلی با پدیده های تندرو در منطقه 
و دس��ایس غربی ها مواجه هستیم و در چنین ش��رایطی باید بر 
استغناء و  تفکر اسالمی به عنوان مؤلفه هایی که نهضت های قبلی 

را پیروز کرد، تکیه کنیم.
الریجاني بابیان این که  برخي از کشورها در باب مسائل اسالمي 
دچار آفت هایی شده اند که ناشي از ریشه های مبهم هستند که 
باید کالبدشکافی شوند ادامه داد:  بعضی ها در برخي از  کشورها  
جریان های افراط��ي و تندور به وجود می آورند که آس��یب های 

زیادي  را به وجود می آورند.
 وي با اشاره به این که امروز جریان صهیونیست های و استکباري 
آمریکا و  گروهک تروریستي داعش همه یک جهت دارند آن هم 
از هم پاشیدن جریان بیداري اسالمي است اظهار داشت: تشکیل 
ائتالف بر ضد داعش یک حرکت نمایشي اس��ت چراکه مبارزه 
جدي به خصوص در کوباني شاهد نیستیم لذا باید  مسلمانان  براي 
تداوم بیداري اسالمي برخودشان تکیه کنند  و الزم است قبول 
کنند جوهره بیداري اسالمي ایستاندن بر روي پاي خود هست 

نه تکیه بر دیگران .
رئی��س مجل��س ش��وراي اس��المي تأکی��د ک��رد: جری��ان 
بی��داري اس��المي در می��ان ام��ت اس��المي اصی��ل  اس��ت 
 و پای��داري دارد و براي امت اس��المي یک س��رمایه محس��وب

 می شود.
وي با اشاره به افتتاح اولین خانه بیداري اسالمي ایران در اصفهان 
اذعان داشت: این مکان براي بیداري اسالمي به منظور پژوهش 
و کمک به فهم دقیق حرکت امت اسالمي ، مبارزه با استعمار  و 

ماهیت غرب اس��ت. الریجاني اصفهان را همچ��ون رودخانه ای 
موج خیز  تشبیه کرد  که در جریان های متعدد بیداري اسالمي 
پیشرو و راهگش��ا بوده اس��ت بیان کرد: آثاري که براي بیداري 

اسالمي به چاپ رسیده قابل استفاده براي نسل جوان هست. 
امروز در انقالب اس�المی به ادبی�ات جديد بیداری 

اسالمی نیاز داريم
دکتر موسی نجفی رئیس خانه بیداری اسالمی نیز در ادامه این 
آئین افتتاحیه  با اش��اره به اهداف این خانه گفت: بحث بیداری 
اسالمی، مدت هاست که در کش��ور ما مطرح است و باید بر روی 
این گونه بحث ها تفکر و تأمل کنیم و خانه بیداری اسالمی جای 

مناسبی برای این تفکر است.
وی با اش��اره به گفته ش��هید مطهری مبن��ی بر اینک��ه » ما با 
تاریخ، ام��روز را و با ام��روز، تاریخ را بهتر می شناس��یم«، افزود: 
در خانه بیداری اس��المی، مش��روطیت، تمدن نوین اسالمی و 
هویت شناس��ی مورد تفکر و تأمل قرار می گی��رد و در حقیقت، 
 ای��ن خانه، یک می��راث ملموس اس��ت که ظرفی��ت ناملموس

 دارد.
نجفی بیداری اس��المی را دارای ظرفیت های بس��یار دانست و 
افزود:  امروز مدل اس��تعمار غرب تغییر کرده و پای رسانه ها را به 
میان کشیده لذا برای مقابله با این استعمار، می طلبد که نهضت 
 بیداری اسالمی را از نهضت مش��روطه آغاز کرده و تا آینده ادامه

 دهیم.
رئیس خانه بیداری اسالمی با اشاره به اینکه سلطه تمدن نوین 
بر ما، نهضت ما را دوباره دچار انح��راف خواهد کرد، افزود: تاریخ 
اصفهان در سه میدان، نهفته است؛ میدان عتیق، اصفهان قدیم؛ 
میدان نقش جه��ان، اصفهان میانه و میدان ام��ام علی، اصفهان 

جدید است.
وی بابیان اینکه ما امروز در انقالب اس��المی ب��ه ادبیات جدید 
بیداری اسالمی نیاز داریم، اظهار داشت:  اصوالً ترکیب بیداری و 
تمدن، ترکیب مقاومت و تفکر است لذا بهتر است این ترکیب باهم 

دیده شود تا شاید مفید باشد.

برگزاری ششمین اجالس شهدا و ايثارگران روحانی استان اصفهان

رئیس مجلس شورای اسالمی در اين آئین  افتتاح خانه بیداری اسالمی 

داعش وصله ناجوری بر پیکره بیداری اسالمی است

یک هفتم شهدای روحانی کشور از اصفهان هستند

توافق بدون رعایت خطوط قرمز منجر به شکست می شود

 دور جديد مذاکرات ايران
 و آمريکادر سطح وزرای خارجه 

قطعی شد
وزارت خارجه آمریکا از حضور جان کری در نشست سه 
جانبه با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در 
وین در پانزدهم اکتبر خبر داد.در این بیانیه آمده است: 
جان کری در روز پانزدهم اکتبر برای حضور در دیدار 
سه جانبه با حضور خانم اشتون مسئول سیاستگذاری 
خارجی اتحادیه اروپا و ظریف وزیر امورخارجه ایران به 
عنوان بخشی از مذاکرات فراگیر هسته ای ایران، راهی 
وین پایتخت اتریش خواهد ش��د.این دی��دار در ادامه 
دو دیدار سه جانبه ای است که پیش��تر در نیویورک و 
در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان ملل برگزار شد و 
بخشی از مذاکرات بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۵+1 

محسوب می شود.

 هیئت پارلمانی ايران
 به ويتنام می رود

رئیس گروه دوس��تی پارلمانی ایران و ویتنام از س��فر 
هیئت پارلمانی ۵ نفره کش��ورمان به این کش��ور خبر 
 داد و گفت: احتماال این س��فر در نیمه دوم آبان انجام

 می شود.حجت االسالم حسین سبحانی نیا رئیس گروه 
دوس��تی پارلمانی ایران و ویتنام با بیان اینکه ریاست 
این هیئ��ت پارلمانی ۵ نفره را خودش ب��ر عهده دارد، 
افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در 
این سفر عالوه بر دیدار با اعضای گروه دوستی پارلمانی 
ویتنام و ایران با برخی دیگر از مقامات این کش��ور نیز 

دیدار و گفت وگو داشته باشیم.

 تقدير عراقچی از نقش روسیه
 در مسیر مذاکرات هسته ای

در آس��تانه مذاکرات دو جانبه و س��ه جانبه هسته ای 
در وین ، لوانس جاگاریان س��فیر روس��یه در تهران با 
س��یدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزارت امور خارجه مالقات کرد.در این دیدار عراقچی 
با ارائه آخرین وضعیت از مذاک��رات از جمله مذاکرات 
هفته گذش��ته با هیات آژانس انرژی اتمی در تهران ، 
 از نقش مهم و بر جس��ته روس��یه و چین در مذاکرات

 هسته ا ی تقدیر کرد.
وی گف��ت: هیات روس��یه و ش��خص آق��ای ریابکوف 
در ط��ول مذاکرات هس��ته ای همواره نق��ش مثبت و 
سازنده ای ایفا نموده و با ارائه پیشنهادات و راه حل های 
خالقانه و مفید سعی نموده اس��ت تا امکان رسیدن به 

توافق نهایی را تسهیل نماید.
وی با تمجی��د از اراده دو دولت روس��یه و چین برای 
کمک به روند مذاکرات و رسیدن به یک راه حل جامع 
مورد قبول طرفین ، بر ضرورت ادامه رایزنی های مستمر 
و تنگاتنگ با این کش��ورها و بویژه تماس های نزدیک 
بین هیات ه��ای مذاکره کننده ایران ، روس��یه و چین 

تاکید نمود.

 نماينده تهران: انقالب هايی 
 که ولی فقیه ندارد به نتیجه

 نمی رسد
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
انقالب هایی که ولی فقیه در آن وجود نداشته باشد به 

نتیجه نمی رسد.
حج��ت االس��الم والمس��لمین 'مرتضی آق��ا تهرانی' 
در گردهمای��ی ط��الب و روحانی��ون ح��وزه علمی��ه 
امیرالمومنی��ن )ع( آران و بی��دگل گف��ت: یک��ی 
از بهتری��ن راه ه��ای مب��ارزه ب��ا تهاج��م فرهنگ��ی 
 نرم دش��من، پ��رورش ط��الب در حوزه ه��ای علمیه

 است.
وی افزود: درحالی که دین اس��الم ش��امل تمام ابعاد 
وجودی انسان می ش��ود، عده ای زمانی که به مسائل 
جمعی می رسند، می گویند: 'به اسالم چه ربطی دارد و 

اسالم را چه به سیاست؟'.
وی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه عده ای اسالم را آن 
طور که هس��ت نمی پذیرن��د و آن جور ک��ه باید پای 
 آن ایس��تادگی نمی کنند و بعد ننگ به بار می آورند و

 می گویند اسالم نقص دارد.
آقاتهرانی تصریح کرد: بروز چنین مشکالتی در بسیاری 
از موارد نتیجه شهرت طلبی، ریاست طلبی و جهالت 

برخی افراد است.
وی پیروز نش��دن بس��یاری از انقالب های کشورهای 
منطقه را ناش��ی از نداش��تن ولی فقیه عن��وان کرد و 
گفت: والیت فقیه محکم کاری است که پیامبر اسالم 
 )ص( در عید غدیرخم انجام داد و ما بایس��تی قدر آن

 را بدانیم.
وی همچنین به ط��رح حمایت از آم��ران به معروف و 
ناهیان از منکر در مجلس ش��ورای اسالمی اشاره کرد 
و اظهار داشت: با گذشت 36 س��ال از پیروزی انقالب 
اسالمی هنوز کسی نتوانس��ته این طرح را به تصویب 

مجلس برساند.
نماینده م��ردم تهران تاکی��د کرد: هر ک��س را حتی 
 رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس را 

می توان امر به معروف کرد.

سیاست خارجه

گروه 
سیاسی 
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یادداشت

عصاره گیاه خاکشیر سلول های 
سرطانی را متوقف می کند  

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: 
نتایج یک طرح علمی در دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
نشان داد که اس��انس های گرفته ش��ده از عصاره گیاه خاکشیر 
سبب کاهش رشد سلول های سرطانی در این بیماران می شود.

الهه خدا رحمی اظهار داش��ت: بررس��ی اثر سایتوتوکس��یک 
ترکیبات ایزوتیوس��یانات اسانس و فراکس��یون های فرار دانه 
گیاه خاکشیر بر روی رده های سلولی س��رطانی موردبررسی و 

پژوهش قرار گرفت.
وی بیان داش��ت: گیاه خاکشیر گیاهی یک س��اله یا دوساله از 
تیره شب بویان است و دارای تعدادی اس��ید چرب مانند اسید 
لینوئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک، اسید پالمتیک و اسید 
استئاریک است و در خاکش��یر اسانس روغن فراری وجود دارد 

که دارای مواد بنزیل و ایزوسیانات است.
محقق و پژوهش��گر دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان بابیان 
اینکه عص��اره اتانولی اندام هوای��ی و دانه این گیاه قادر اس��ت 
رش��د گونه های مختلف س��لول های س��رطانی را در ش��رایط 
مختلف متوقف س��ازد، خاطرنش��ان کرد: هدف از این تحقیق 
جمع آوری ترکیبات فرار گیاه متعاقب اتولیز و س��پس بررسی 
 اث��ر سایتوتوکس��یک ای��ن ترکیب��ات روی رده های س��لولی

 است.
وی ادامه داد: در این تحقیق دانه خردش��ده گیاه به مدت 17، 
23 و 28 س��اعت در مجاورت آب قرار داده ش��د تا عمل اتولیز 
انجام شود. سپس اس��انس فرار هر یک از نمونه ها )E2 ، E1 و 
E3( به مدت سه ساعت توسط یک دستگاه تقطیر نیمه صنعتی 
تهیه شد آنگاه اس��انس فرار توسط دس��تگاه GC-MS مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
خدا رحمی افزود: نتایج ارزیابی اثر سایتوتوکس��یک اسانس ها 
نشان می دهد که اس��انس های مختلف گرفته ش��ده از عصاره 
 گی��اه خاکش��یر اث��رات مش��ابهی روی رده س��لولی نش��ان 

می دهد.

 سوءمصرف مواد مخدر عامل مرگ 
89 نفر در اصفهان 

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفه��ان گف��ت: از ابتدای 
 س��ال تاکنون 89 نفر ش��امل 7 زن و 82 مرد براثر سوءمصرف 

مواد مخدر در اصفهان جان باختند.
علی س��لیمانی پ��ور اظهار داش��ت: آم��ار متوفیات ناش��ی از 
سوءمصرف مواد مخدر در شش ماهه اول به نسبت سال گذشته 

کاهش یافته است.
وی بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون آمار اجساد معاینه شده 
ناشی از سوءمصرف مواد مخدر که در اداره کل پزشکی قانونی 
استان اصفهان و مراکز تابعه مورد معاینه قرارگرفته اند 89 نفر 
 ش��امل 7 زن و 82 مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل

 )7 زن و 112 مرد( معادل 25 و دودهم درصد کاهش داش��ته 
است.وی بیان داش��ت: آمار فوق بر اس��اس تعداد پرونده های 

تعیین علت فوت شده در مدت مذکور است.
مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: آمار 
پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی 

استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در شش ماهه اول امس��ال تعداد پرونده های به 
نتیجه رسیده در کمیسیون های پزش��کی قانونی استان 556 
مورد بوده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 39 و هفت دهم 

درصد افزایش داشته است.
س��لیمان پور ادامه داد: از کل پرونده های به نتیجه رس��یده در 
این مدت ، 288 مورد مرتبط با رسیدگی به پرونده های پزشکی 
قانون��ی، 142 مورد مرتبط با رس��یدگی ب��ه پرونده های قصور 

پزشکی و 126 مورد روان پزشکی بوده است.    
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افزایش 38 درصدی خدمات بهزیستی در استان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: ارائه خدمات بهزیستی در این استان در یک 
سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است. دو هزار مرکز خدمات بهزیستی شامل یک 
هزار مهدکودک و مراکز توس��عه یافته، مراقبت روزانه، شبانه روز و مراقبت در منزل در 

سطح استان اصفهان فعالیت دارند.

3

علی اکبر والیتی بابیان اینکه کش��ور ای��ران در طول 
تاریخ به واسطه اشغال بیگانگان، موقتاً استقالل خود را 
ازدست داده است ، ادامه داد: به عنوان مثال، مغول ها، 
ایلخانان و تیموریان نزدیک به 300 س��ال کش��ور را 
اش��غال کردند.وی بابیان اینکه طی قرن های اخیر و 
قبل از جنگ جهانی کشور ایران به سه قسمت  روس، 
انگلیس و آزاد تقسیم شد، افزود: در سال 1915 شمال 
و جنوب آن بین روس و انگلیس تقسیم شد و در جنگ 
دوم جهانی نیز کش��ور ما اشغال ش��د و در طول چند 
هزار سال گذشته، بارها گسستگی در حوزه حاکمیت 
سیاس��ی آن به وجود آم��د و اما هیچ گاه پیوس��تگی 
فرهنگی ما یا تاریخ فرهنگی ما گسستی نداشته است.

والیتی در ادامه چهلس��تون را نماد بارز تبلور میراث 
غیرملموس به میراث ملموس دانست و گفت: شهردار 
و استاندار قرار گذاش��تند تا نواقص به وجود آمده در 
چهلستون اصالح شده و این تبلور میراث ناملموس که 
به صورت چهلستون بوده را موردتوجه قرار د هند.وی 
با اشاره به برخی از قابلیت های مسجد شیخ لطف اهلل 
در اصفهان نیز گفت: این مسجد  بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته، برجسته ترین اثر فرهنگی اسالمی جهان 
اس��الم بوده و بناها، معمار، کاش��ی کار، فیزیک دان و 
سایر افراد به جز با طهارت بر سرکار نمی رفتند و امروز 

نیز معماران جز با طهارت این کار را انجام نمی دهند.
مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل ادامه داد: 
زورخانه و محل ورزش، پیش از آنکه محل ورزش باشد، 
محل ذکر است؛ هانری کوربن، فتیان و جوانمردان را 
کس��انی می داند که از فتوت فیزیکی به فتوت انسانی 

رسیده اند.
س�عی در نابودی فرهنگ های بومی کاری 

اشتباه است
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در 
ادامه این آئین با ابراز خرس��ندی از برگزاری  اجالس 
میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان اظهار داش��ت: 
البته هنوز اصطالح می��راث فرهنگی ناملموس برای 
مردم کش��ور ملموس نش��ده و به تازگی مطرح شده 
اس��ت ولی از حقیقت مهمی حکای��ت می کند و آن 
توجه به هویت فردی و اجتماعی است.وی بابیان اینکه 
مردم و اجتماع در هر جامعه ای بافرهنگ خودش��ان 
زندگی می کنند و سعی در نابودی فرهنگ های بومی 
کاری اشتباه اس��ت، ادامه داد: اگر جهان یک بامی از 
فرهنگ ها بوده، زیبایی و طراوت آن به تنوع گل هایی 
بوده که در این ب��اغ فرهنگی رویی��ده و اگر این تنوع 
از بی��ن برود و در جه��ان یک فرهنگ حضورداش��ته 
باش��د، او جلوه ای از یک بوستان ندارد.رئیس مجلس 

شورای اس��المی ش��هر اصفهان زیبایی کش��ور را به 
تنوع فرهنگ ه��ای اق��وام مختلف دانس��ت و افزود: 
برگزاری حرکت هایی مانند اجالس میراث فرهنگی 
ناملموس این اس��ت که ما ب��ه فرهنگ های مختلف 
احترام می گذاری��م و فرهنگ های مختل��ف را پاس 

می داریم و از آن ها صیانت می کنیم.
وی بابیان اینکه امپراطوری صفوی که پایتخت آن در 
اصفهان بود، بخشی از هویت تاریخی ایران بوده که به 
آن فخر می فروشیم، افزود: یکپارچگی ایران در زمان 
صفویه شکل گرفته و س��بکی از حکومت داری در این 
سامان فراهم ش��ده که از خصوصیات بسیار ممتازی 
ازنظر شهرس��ازی، معم��اری، ن��وع اداره حکومت و 

به خصوص توجه به دانشمندان بزرگ برخوردار بود.
اصفهان مظاهر ناملم�وس را در کالبد خود 

پدیدار کرده است
رس��ول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان نیز در ادامه این 
آئین ویژگی های تمدن فرهنگی، هن��ری، معنوی و 
علمی اصفهان، ورزش های ماندگار تاریخی اصفهان 
را سبب نصف جهان خواندن این شهر دانست و افزود: 
درآمیختگی نبوغ هنری هنرمندان مجموعه ای زیبا 
از تاریخی میراث فرهنگ ناملم��وس هنری تاریخی 
و انس��انی که همانا هنرمندان آن را رقم زده، به وجود 
آورده اس��ت.وی باغ م��وزه چهلس��تون را  نمونه بارز 
تلفیق هنرهایی که 400 س��ال گذش��ته با ایده هنر 
ژرف نگرهایی بوده که با میزبانی سفیران مورداستفاده 
قرارگرفته دانست و افزود: سرزمین هنرپرور اصفهان 
مظاهر ناملموس را در کالبد ش��هر خود پدیدار کرده  
و اصفهان مصداق این می��راث فرهنگی ناملموس به 
میراث ملموس ب��وده که متعلق به تمام انس��ان های 
فرهنگ دوست و هنردوست است.زرگرپورادامه داد: 
برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس آغاز وظیفه سنگین در پاسداشت این میراث 
به نسل های دیگر بوده و امیدوار هستیم که با حضور 
مردم، اهداف عالی این همایش توفیق روزافزون برای 

حافظان ناملموس باشد.
ش�هردار اصفهان: ب�ا کمک می�راث فرهنگی 
از انس�ان ها در برابر رفتارهای خش�ونت آمیز 

محافظت می کنیم
شهردار اصفهان گفت: شایسته است با کمک به میراث 
فرهنگی ناملموس انس��ان ها را در براب��ر بی عدالتی و 

رفتارهای خشونت آمیز محافظت کنیم.
س��ید مرتضی س��قائیان نژاد در اختتامی��ه اجالس 
بین المللی میراث ناملموس اصفهان در موزه چهلستون 
اصفهان اف��زود:در دنی��ای امروز قدرت ه��ای بزرگ 

یکه تازی می کنن��د و تک قطبی گ��ری فرهنگی خطر 
بزرگی است.وی اظهار کرد: رفتار گروه های تروریستی 
و غیر مشروط اساس انس��انی و بقای مردم جهان را به 
خطر انداخته است.شهردار اصفهان گفت: در این راستا 
الزم اس��ت ملت ها با گردآوری فرهنگ ها،تاریخ سوابق 

ارزش های خود را به قدرت های بزرگ نشان دهند.
ش��هردار اصفه��ان تصریح ک��رد: برگ��زاری اجالس و 
جش��نواره میراث فرهنگی ناملموس برگ دیگری در 
تاریخ مرزوب��وم کش��ور ورق زد و روی��دادی در خورو 
شان مردم اصفهان برگزار ش��د.وی بابیان اینکه صلح، 
دوس��تی بهترین پیام این جش��نواره از ط��رف مردم 
اصفهان به جهان اس��ت، گفت: این روی��داد فرهنگی 
باعث ش��د تا گروه ها ،مردم،هنرمن��دان، صنعت گران 
وپژوهشگران دورهم جمع شوند تا نشان دهند می توان 
باهم در دست یابی به فرهنگ ها کوش��ید و فاصله ها را 
کم کرد.وی اظه��ار کرد: در س��ایه فرهنگ ها می توان 
به دوس��تی بین انس��ان ها ،فرهنگ ها و محیط زیست 
کوشید.شهردار اصفهان تصریح کرد: نخستین جشنواره 
می��راث فرهنگی ناملم��وس در اصفه��ان و همزمان با 
دهه والیت همراه بود که با ی��ک گردهمایی بزرگ در 
 کهن ترین می��دان و محفل انس با ق��رآن کریم برگزار

 شد.
وی گف��ت: در برگزاری ای��ن اجالس هر گوش��ه ای از 
اصفهان شعله ای برای گرم نگه داشتن میراث فرهنگی 
ناملموس ب��ود.وی افزود: در این اج��الس بیش از هزار 
نفر گردشگر از 30 کشور جهان وارد اصفهان شدند که 
میراث فرهنگی خود را در این شهر به نمایش گذاشتند.

س��قاییان نژاد همچنین از برگزاری نخستین اجالس 
زنان به عنوان یک��ی از ابتکارات این اج��الس نام برد و 
گفت: در سایه اجالس زنان در بیانیه ای اعضای شبکه 
فراخوانده شدند تا از احداث یک مرکز در اصفهان برای 
 حمای��ت از میراث فرهنگ��ی ناملموس زن��ان حمایت

 ش��ود. وی اظه��ار ک��رد: در بیانی��ه مجم��ع عمومی 
برای احیای زاین��ده رود از مقامات مل��ی و بین المللی 
درخواس��ت ش��د که اصفهان را در احی��ای زاینده رود 
یاری کنند.س��قائیان نژاد به نقش آفرینی مردم و توجه 
 به حفظ می��راث فرهنگی ناملم��وس در جهان تأکید

 کرد.ش��هردار اصفه��ان با اش��اره ب��ه اینکه مراس��م 
اختتامیه گفت: این اختتامیه س��رآغاز راهی تازه برای 
پاسداشت این گنج زنده اس��ت که به نام مردم اصفهان 
ثبت ش��ده و باید ادامه یابد.وی اضافه کرد: امید اس��ت 
آیندگان ب��ا اس��تفاده از تجربیات اصفه��ان گام های 
مؤث��ری درراه بردارند.دومی��ن جش��نواره و پنجمین 
اجالس بین الملل��ی مجمع عمومی می��راث فرهنگی 
ناملموس و نخستین نشست زنان این سازمان با حضور 
نماین��دگان بیش از 30 کش��ور از هفدهم ت��ا نوزدهم 
مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار ش��د.آیین اختتامیه 
اجالس و جش��نواره میراث فرهنگی ناملموس شامگاه 
 ش��نبه در محل عمارت تاریخی کاخ چهلستون برگزار

 شد.

شهردار و استاندار نواقص چهلستون را مرتفع می کنند

اختتامیه جشنواره ناملموس سرآغاز راهی تازه برای پاسداشت این گنج زنده است باید ادامه یابد

دوستی بهترین پیام جشنواره از اصفهانی ها به جهان بود

یادداشت

 آماده باش برای سفرهای 
مردم در ماه محرم

معاون گردشگری کش��ور و رئیس س��تاد هماهنگی خدمات 
سفر گفت: از هم اکنون ستاد هماهنگی خدمات سفر در حال 
برنامه ریزی برای س��فرهای مردم در ماه محرم اس��ت تا مردم 
به راحتی بتوانند برای انجام مراس��م مذهب��ی و ادای نذورات 
به شهرهای مختلف مس��افرت کنند. مرتضی رحمانی موحد 
درباره برنامه ریزی ها در خصوص س��فرهای مردم در ماه های 
محرم و صفر به منظور برپایی مراس��م سوگواری اظهار داشت: 
در این زمینه از هم اکنون س��تادهای هماهنگی خدمات سفر 
در استان های مختلف فعال ش��ده اند تا مردم در کمال امنیت 
و آرامش بتوانن��د در ماه های محرم و صفر برای انجام مراس��م 

مذهبی و ادای نذورات به شهرهای مختلف سفر کنند.
وی افزود: معموالً بخشی از مردم که از شهرهای خود مهاجرت 
کرده اند در ای��ن ایام ع��زاداری، به محل اصل��ی زندگی خود 

بازمی گردند که باید شرایط سفرهای مردم تسهیل شود.
معاون گردش��گری کش��ور ادامه داد: در همین راس��تا ستاد 
هماهنگی خدمات سفر در سراسر کشور در این ایام به صورت 

آماده باش خواهد بود.

 اعتیاد در ایران شیب نامناسبی
 را طی می کند 

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه اعتیاد در ایران 
شیب نامناس��بی را طی می کند، گفت: بر اساس گزارش ها هر 
3 ساعت یک نفر جان خود را براثر مصرف مواد مخدر از دست 

می دهد و این آمار در طول یک سال به 3 هزار نفر می رسد.
 همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: 
 هراندازه ک��ه در این بخش س��رمایه گذاری کنی��م می توانیم

 بهره بیشتری را ببریم.
وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته به سالمت به عنوان 
یک مقوله اجتماعی نگاه می کنند تا یک مقوله فردی و ما نیز 
می توانیم با برنامه ریزی صحیح و دقیق اقدامات پیشگیرانه را در 

سطح کشور اجرا کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه قسمت عمده ای از 
فعالیت های پیشگیری در این سازمان متمرکزشده است، بیان 
داش��ت: قبل از اینکه هر اتفاقی بخواهد بیفتد باید به موضوع 
پیشگیری توجه شود چراکه هزینه های پیشگیری بسیار کمتر 
از هزینه های درمان است.وی ادامه داد: سازمان بهزیستی در 
سال های اخیر اقدامات خوبی را در حوزه پیشگیری انجام داده 

است اما با توجه به گستره کار باید این اقدامات گسترش یابد.

 فعالیت بیش از 2 هزار نگهبان 
محله در استان 

     نماینده هیئت مدیره مؤسسات خدمات حفاظتی، مراقبتی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه نگهبانان محله، بازوی توانمند 
نیروی انتظامی در تأمین امنیت محالت هستند، گفت: تعداد 2 
هزار و 400 نگهبان محله در استان درحالی که فعالیت هستند.

کدخدایی در چهارمین گردهمایي نگهبانان مؤسسات خدمات 
حفاظتي، مراقبتي تحت نظارت پلیس پیشگیري فرماندهي 
انتظامي استان با اش��اره به اینکه امروز مرزهای کشور ایران با 
بهره گیری از نیروهای مسلح متخصص و متعهد در امنیت کامل 

است، ابراز داشت: ایران، امن ترین کشور جهان است. 
وی با اش��اره به اینکه ش��هرها و محالت هم به واس��طه تالش 
کارکنان نیروی انتظامی در امنیت هس��تند، افزود: در مواقع 
تعطیل که مردم به تفریح و استراحت می پردازند، کار پرسنل 

نیروی انتظامی، چند برابر می شود. 

 ارائه خدمات دندانپزشکی
 به کودکان زیر 14 سال 

مدیرعامل س��ازمان بیم��ه س��المت از ارائه بس��ته خدمات 
دندانپزش��کی برای کودکان زیر 14 س��ال از در سراسر کشور 

خبر داد.
انوشیروان محس��نی بندپی افزود: بسته خدمات دندانپزشکی 
شامل پیشگیری، آموزش، فلوراتراپی، جرم گیری و فیشوسلند 
بوده که در سراسر کشور به کودکان کمتر از 14 سالی که نیازمند 

دریافت این خدمات هستند ارائه می شود .
وی گفت: این اقدام با همکاری وزارت بهداشت در سال جاری 
انجام شده است و با اجرای طرح بسته دندانپزشکی، هزینه های 
خانواده ها کاهش پیدا می کند.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
تأکید کرد: این بسته خدمتی بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته و 
در آن نحوه صحیح مس��واک زدن، نخ کشیدن، فلورایدتراپی، 
ترمیم، جرم گیری ، معاینات دوره ای و ... آموزش داده شده است.

وزارت بهداشت اعالم کرد بنزین 
تولید داخل آلودگی ندارد

رئیس کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: از کسانی 
که در حوزه سالمت، مسئولیت مستقیم ندارند،  می خواهیم از 
اظهارنظر پرهیز کنند، زیرا وزارت بهداشت که متولی سالمت 

جامعه است اعالم کرد بنزین تولید داخل، آلودگی ندارد.
 حس��ینعلی ش��هریاری گفت: ما در این مدت با دستگاه های 

نظارتی ارتباط داشته و جلسات متعددی برگزار کردیم.
وی با تأکید بر بررس��ی های کامل��ی که کمیس��یون بر روی 
گزارش های دریافتی نهادهای ذی ربط صورت گرفته است، بیان 
کرد: گزارش نهایی را خدمت رئیس مجلس ارائه کردیم تا اگر 

ایشان صالح بداند از تریبون مجلس قرائت شود.
شهریاری درباره نتیجه بررسی ها گفت: ازآنجاکه بنزن موجود در 
بنزین پتروشیمی کمتر از دو درصد است، اظهارنظرها در مورد 

سرطان زا بودن آن مطابق واقع نیست.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اس��المی با تأکید بر 
اینکه مرجع تأییدکننده گزارش ما وزارت بهداش��ت و درمان 
است، گفت: آلودگی هوا صرفاً یکی از فاکتورهایی است که در 
ابتال به سرطان نقش دارد و عوامل متعددی دیگر نیز همچون 
تردد بیش ازحد خودروها و موتورسیکلت ها در آن مؤثرند، لذا 
معرفی بنزین داخل به عنوان تنها عامل ابتال به سرطان،  سخن 

علمی نیست.

اخبار کوتاه

SMS

 رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان گفت: با آن که ظرفیت 
اقامت در برخی هتل های ش��هر اصفهان صد درصد تکمیل 

است، اما کسی پشت در هتل های این شهر نمانده است.
برگزاری جش��نواره ی فیلم ک��ودک و پس ازآن جش��نواره 
بین المللی میراث ناملم��وس در اصفهان که ب��ا فصل ورود 
گردشگران خارجی به ایران همزمان شده، هتل های این شهر 
را پر از مسافر کرده اس��ت، به حدی که شایع شده مسافران 
چمدان به دس��ت دربه در اتاق خالی در هتل های باکیفیت 
این شهر تاریخی هستند، اما به اعتقاد مهدی نریمانی رئیس 
اتحادیه هتلداران اصفهان فقط یک هتل در کل شهر مصداق 

این اتفاق است.
هتلی ک��ه نریمانی از آن س��خن می گوید هم��ان تک هتل 
تاریخی پنج ستاره  شهر اصفهان است که گردشگران خارجی 
گاهی فقط به عش��ق اقامت در آن به ایران س��فر می کنند.

رئیس اتحادیه  هتلداران اصفهان ب��ا تائید کمبود هتل های 
چهار و پنج س��تاره در این ش��هر گفت: بیش��تر گردشگران 
خارجی چ��ه آن هایی که با ت��ور می آیند و چ��ه آن هایی که 
انفرادی سفر می کنند، بیشتر عالقه دارند در آن هتل تاریخی 
اقامت کنن��د که آن هم ظرفی��ت محدودی دارد و س��اختار 
رزرو در این هتل نیز خاص است. این هتل آن قدر عالقه مند 

 دارد ک��ه از ح��اال رزروهای اردیبهش��ت س��ال 94 را انجام 
می د هد.

او بابیان این ک��ه هم اکنون حدود 80 ت��ا 90 درصد ظرفیت 
اقامت در هتل های شهر اصفهان تکمیل است، درباره  وضیعت 
پذیرش مسافران در هتل های این ش��هر  اظهار کرد: ممکن 
است گردش��گران به صورت موردی در یک روز، جایی برای 
اقامت پی��دا نکنند و یا برخ��ی هتل ها گاهی ت��ا صد درصد 
ظرفیتشان تکمیل باش��د،  ولی این طور نبوده که کاًل جایی 
برای اقامت نباش��د، کسی پش��ت در هتل های شهر نمانده 
است.نریمانی در ادامه  سخنانش درباره گران فروشی اتاق در 
برخی هتل ها با توجه به حجم زیاد مسافر و تدابیر الزم برای 
برخورد با متخلفان، گفت: ما تاکنون یک مورد گران فروشی 
در اقامت نداشتیم و گزارشی هم نشده است، اگر تخلفی باشد 
حتماً برخورد می کنیم.وی اضافه کرد: بیشتر هتل های پنج و 
چهار ستاره  اصفهان زیر نظر دستگاه های دولتی هستند که 
دلیلی برای گران فروشی ندارند، هتل های شخصی هم چنین 
کاری نمی کنند. نه تنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
روی این هتل ها نظارت دارد بلکه کمیته  بازرسی اتحادیه هم 
نظارت های محسوس و نامحسوسی را از این هتل ها به عمل 

می آورد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران از وضعیت 
نامطلوب پیش بینی و پیشگیری در حوزه حوادث طبیعی 
انتقاد کرد.مهندس اسماعیل نجار گفت: مهم ترین مسئله ای 
که ما امروز ما با آن روبه رو هس��تیم بحث جذب و افزایش 
همکاری های مردم است و اگر مردم همراه باشند، بسیاری از 
مشکالت و خطرات ناشی از حوادث کاهش خواهد یافت.وی 
بابیان اینکه مهم ترین حادثه ای که از میان 33 حادثه رخ داده 
در کشور ما را تهدید می کند، زلزله است، افزود: حادثه زلزله 
جزو حوادث زیانبار در کشورمان است که تاکنون هزاران نفر 
در آن جان خود را ازدست داده اند، درحالی که می توانیم با 
انجام اقدامات گسترده و فرهنگ سازی، آسیب های ناشی 
از آن را کاهش دهیم. مانند کشور ژاپن که امروزه دستاورد 
خوبی در این حوزه داشته است.معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران بابیان اینکه ایران در بحث امداد و نجات 
پیشرفت قابل توجهی داشته است، ادامه داد: متأسفانه در بحث پیشگیری و پیش بینی، وضعیت مطلوبی نداریم و تمام تالش 
ما این است که با استفاده از ظرفیت های موجود به وضعیتی مطلوب در این حوزه برسیم و در تالشیم تا تمام دستگاه ها در 

این حوزه را به پای کار بیاوریم.
نجار در بخش دیگری از س��خنانش بابیان اینکه وضعیت ساخت وساز در کشورمان مطلوب نیس��ت، اظهار کرد: علی رغم 
پیشرفت هایی که در این حوزه داشته ایم، متأسفانه وضعیت مطلوبی در ساخت وساز نداریم و باید دستگاه های مسئول در این 
حوزه پای کار بیایند.معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به درآمد شهرداری ها از ساخت وساز افزود: 

همین موضوع ممکن است باعث توجه کمتر به کیفیت ساخت وساز شود که ما جلسات مختلفی در این حوزه داشته ایم.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:

کسی پشت در هتل های اصفهان نمانده است 
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معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران

وضعیت ساخت وساز نابسامان است 

آئین اختتامیه اجالس و جش�نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان با حضور جمعی از 
مسئوالن ملی ازجمله علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، علی اکبر والیتی، مشاور رهبر معظم 
انقالب در امور بین الملل ، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان 
و جمعی دیگر از مسئوالن ملی و استانی برگزار شد.  والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل 
در این آئین با اشاره به وجود تاریخ گسسته سیاسی در ایران اظهار داشت: اگرچه تاریخ سیاسی ایران 

گسسته است  اما تاریخ فرهنگی این کشور پیوستگی خاصی دارد.



اخبار کوتاهيادداشت

تدوين سند جامع راهبردی مديريت 
آب در استان برای نخستین بار

مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان از س��ند جام��ع راهبردی 
مدیریت تأمین و توزیع و مصرف آب شرب استان اصفهان خبر 
داد و گفت : برای اولین بار در کشور با تأکید استاندار و حمایت 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور سند جامع 
راهبردی مدیریت تأمین و توزیع و مصرف آب شرب در استان 

اصفهان تنظیم و تدوین می گردد .
مهندس هاشم امینی وقوع خشکسالی های پیاپی در استان 
اصفهان را یکی از علل تدوین س��ند جامع راهبردی مدیریت 
تأمین و مصرف آب شرب دانست و اعالم کرد:از ابتدای سال 
جاری چگونگی تدوین سند جامع راهبردی مدیریت تأمین 
 و توزیع و مصرف آب در اس��تان در دس��تور کار قرار گرفت و 
بر این اس��اس در بخ��ش مدیریت تأمین تدابی��ری همچون 
تسریع در اجرای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ ، اجرای 
گس��ترده سیس��تم تله متری و تله کنترل و هوشمند سازی 

شبکه توزیع آب شهری در دستور کار قرار گرفت .

 برگزاری نمايشگاه تخصصی 
صنايع غذايی اصفهان

 برگزاری نمایش��گاه تخصصی صنایع غذای��ی اصفهان تا 25 
مهر با حضور 83 مش��ارکت کننده برپا خواهد ش��د و نمونه 
محص��والت و خدمات فع��االن صنایع غذایی از اس��تان های 
 اصفه��ان، ته��ران، آذربایج��ان غرب��ی، ف��ارس، هم��دان،

 خراس��ان رض��وی، مازن��دران، لرس��تان، چهارمح��ال و 
 بختی��اری و البرز را در دو س��الن نمایش��گاهی ب��ه نمایش

 می گذارد. 
انواع صنایع غذایی و نوشیدنی، فرآورده های شیر و لبنی، انواع 
نوشیدنی، خش��کبار و محصوالت کش��اورزی، فرآورده های 
قندی، فرآورده های گوشتی، فرآورده های آماده و نیمه آماده، 
چاشنی و افزودنی ها، روغن و فرآورده های دانه های روغنی و 
ماشین آالت و تجهیزات، زیرگروه ها و زمینه های مشارکت در 
این نمایشگاه را تش��کیل می دهد. این نمایشگاه طی ساعات 
بازدید 15الی21 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است. 
مراسم افتتاح نمایشگاه ساعت امروز )سه شنبه 22 مهرماه (

است .

نرخ بیکاری اصفهان ۱۳.۶ درصد
     نرخ بیکاری در 15 استان کشور در تابستان امسال تک رقمی 
و به زیر 1۰ درصد رس��ید بااین حال، هنوز هم فاصله بیکاری 
در بین اس��تان ها به میزان 11.1 درصد بوده که نشان دهنده 
توزیع نامناسب فرصت ها و منابع در کشور است. همچنین نرخ 

بیکاری اصفهان 13.۶ درصد اعالم شد.
بیشترین نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی به میزان 1۶.2 
درصد و کمترین نرخ بیکاری در تهران به میزان 5.1 درصد به 

ثبت رسیده است. 
اصفهان با 13.۶ درصد، البرز با 12.۷ درصد، ایالم 1۴ درصد، 
چهارمحال و بختیاری با 1۴ درصد، خراس��ان شمالی 1۶.2 
درصد، فارس ب��ا 11.5 درصد، کرمانش��اه ب��ا 13.۴ درصد، 
کهگیلوی��ه و بویراحمد با 1۶ درصد، گی��الن با 13.۴ درصد، 
لرس��تان 13.۴ درصد و مازن��دران 12.۴۴ درصد؛ مجموعه 
اس��تان هایی هس��تند که دارای باالترین می��زان بیکاری در 

کشور هستند. 
آذربایجان غرب��ی با ۶.5 درصد، تهران 5.1 درصد، خراس��ان 
جنوبی ۷.5 درصد، خوزستان 8 درصد، زنجان با ۷.8 درصد، 
کردستان 8.۷ درصد، کرمان با ۶.3 رصد، مرکزی با ۶.2 درصد 
و همدان نیز با ۶.۷ درصد دارای کمتری��ن میزان بیکاری در 

کشور هستند.

 هشدار نسبت به تهديد
 تولیدات کشاورزی

رئیس اتحادیه باغداران نس��بت به ش��رایط اقلیمی نامساعد 
برای تولیدات کش��اورزی به وی��ژه محصول باارزش پس��ته 
هش��دار داد و گفت: خشکسالی، افزایش ش��وری آب وخاک 
 و ریز گردها عوامل مه��م تهدیدکننده تولیدات کش��اورزی

 هستند.
مجتبی شادلو اظهار کرد: وضعیت اقلیم درمجموع تغییر کرده 
و مرتباً به نوار خشک و بیابانی کشور اضافه می شود. از سوی 
دیگر نیز همواره شوری خاک و EC آب باالتر می رود. اما در 
این ش��رایط وضعیت آب و هوایی و بارش ها مناسب نیست و 
باعث می شود کش��اورزی و تولید محصوالت باارزش باالیی 

همچون پسته تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: در این ش��رایط که هرروز با س��خت تر شدن تولید 
و افزایش هزینه های آن برای باغداران اس��ت، امکان افزایش 
قیمت پس��ته بیش از میزانی که موردپذیرش بازار باشد، این 
در حالی اس��ت که تصور می ش��ود قیمت ها همچنان رو به 

افزایش هستند.

 گندم اولويت کشت پايیزه
 در اصفهان

   رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان اصفه��ان گفت: 
محصول گندم در اولوی��ت تولید محصوالت زراعي اس��تان 
اصفهان اس��ت چرا که با توجه به ش��رایط خاص مورد توجه 

قرار می گیرد.
ق��درت اهلل قاس��مي در جلس��ه توجیه��ي و هماهنگی الزم 
ب��رای کش��ت پاییزه گن��دم، اظه��ار داش��ت: می��زان بذر و 
نهاده هاي مورد نیاز کش��ت گندم نس��بت به س��ال گذشته 
از ش��رایط مناس��بي برخوردار اس��ت که ب��ا برنام��ه ریزي 
 مي توانی��م ش��اهد تولی��د مطل��وب کش��ت گندم اس��تان 

باشیم.
 وي ادامه داد: در شهرس��تان هاي موث��ر در تولید گندم باید 
به گونه اي برنامه ریزي ش��ود که با آب موجود و در ش��رایط 
خشکس��الي تولیدات بخش کش��اورزي به وی��ژه گندم را در 
دستور کار قرار داده و پیگیر افزایش بهره وري و تولید در واحد 

سطح باشیم.

4
مشارکت نفتی تهران-باکو در خزر

پس از آغاز مذاکرات گازی ایران و جمهوری آذربایجان برای مشارکت در انتقال گاز به اروپا، پژوهشگاه 
صنعت نفت ایران و موسس��ه نفتی »س��وکار« تفاهم نامه جدی��د نفتی به منظور شناس��ایی ذخایر 
هیدروکربوری در حوزه دریای خزر امضا کردند.بر این اساس، ایران در کنار ترکیه با جمهوری آذربایجان 

در این طرح همکاری خواهد داشت.
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وزیر نیرو با اعالم اجرای 3۰ هزار میلیارد ریال پروژه تأمین 
آب و جمع آوری فاضالب با مشارکت بخش خصوصی، گفت: 

2۰ مجتمع آبرسانی در روستاها ساخته می شود.
حمید چیت چیان با اش��اره به محدودیت اعتبارات دولتی 
برای اج��رای پروژه ه��ای آب و فاضالب در کش��ور، اظهار 
داشت: امروز سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد میدان کار 

و فعالیت در این بخش شده اند. 
وزیر نیرو بیان داش��ت: بخش خصوصی عالوه بر سرمایه، 
مدیریت و فناوری را به عرصه کار و فعالیت در بخش آبفا و 

سایر بخش ها انتقال می دهد. 
وی افزود: اکنون وزارت نیرو تع��داد زیادی طرح در بخش 
جمع آوری فاضالب و تأمین آب آش��امیدنی با مش��ارکت 
بخش خصوصی در دس��ت اجرا دارد که ارزش قراردادهای 

منعقدشده در این بخش ها 3۰ هزار میلیارد ریال است. 

چیت چیان ادامه داد: به زودی مناقصه عمومی 2۰ مجتمع 
آبرسانی روس��تایی برای تأمین آب آشامیدنی یک میلیون 
و 2۰۰ هزار نفر از روس��تائیان کش��ور اعالم می ش��ود که 
 این مجتمع ه��ا با مش��ارکت بخ��ش خصوصی س��اخته

 می شود. 
وزیر نیرو گفت: با اح��داث این مجتمع ها، بخش خصوصی 
به روستاها و دولت آب می فروش��د که از این طریق عالوه 
تأمین آب سالم و بهداش��تی برای روستائیان، آب موردنیاز 
مراکز تولیدی نیز تأمین می ش��ود. وی با اشاره به آلودگی 
زیس��ت محیطی ناشی از فاضالب های ش��هری و سطحی، 
اظهار داشت: باید با برنامه ریزی علمی و مناسب نسبت به 
جمع آوری این فاضالب ها با مشارکت بخش خصوصی اقدام 
کرد. چیت چیان خاطرنش��ان کرد: اکنون بیش از نیمی از 
جمعیت کشور از سیستم و ش��بکه دفع فاضالب برخوردار 
نیستند که این وضعیت سبب آلودگی محیط زیست و منابع 

آبی زیرزمینی می شود. 
وزیر نیرو گفت: در پاره ای موارد اس��تفاده از پساب ها برای 
مصارف کشاورزی نیز با مش��کالتی همراه است که در این 

زمینه باید چاره جویی اساسی کرد. 
وی افزایش مهاجرت به ش��هرها و کمب��ود منابع اعتباری 
برای اح��داث پروژه های فاض��الب ش��هری را عمده ترین 
مش��کل وزارت نیرو دانس��ت و افزود: تنها راه برون رفت از 
 این مشکل، بسترسازی برای مش��ارکت بخش خصوصی

 است. 

رئیس هیئت مدیره فوالد مبارکه اصفهان گفت: تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه در زمره نیازهای اساسی صنایع دیگر 

قرار دارد و هیچ گاه قابل حذف نیست.
محمدرضا آیت الله��ی در بازدید از این ش��رکت، افزود: 
باید تالش کرد با توس��عه بیش��تر فوالد مبارکه به عنوان 
یک شرکت بی رقیب، نیاز کش��ور و حتی منطقه به انواع 

ورق های فوالدی رفع شود. 
وی افزود: همچنین از منظر صادرات غیرنفتی باید تالش 
کرد تا صدور تولیدات فوالد مبارکه ارزآوری مناسبی برای 
کشور داشته باش��د که به یقین تنوع محصوالت کاربردی 
این ش��رکت در صنایع خودروس��ازی، بس��ته بندی مواد 
غذایی، لوله س��ازی و لوازم خانگی، این ظرفی��ت را مهیا 

کرده است. 
وی درباره نقش فوالد مبارکه در توسعه ملی کشور، بیان 

داش��ت: انتقال دانش فنی، اش��تغال زایی و توسعه ملی از 
دستاوردهای بزرگ این شرکت است. 

وی بابی��ان اینکه ف��والد مبارکه تأثیر زی��ادی بر صنعت 
فوالد کش��ور دارد، اضافه کرد: صنایع وابس��ته به شرکت 
فوالد مبارکه به طور مستقیم از آن متأثرند تا جایی که با 
کوچک ترین توقف در فوالد مبارکه شاهد خواهیم بود که 

صنایع وابسته دچار مشکل می شوند. 
رئیس هیئت مدیره فوالد مبارکه اظهار داشت: این شرکت 
همان گونه که بر اس��اس تکنولوژی روز دنیا بنانهاده شد، 
به مرورزمان نیز خود را به روز کرده و نه تنها در ایستگاه اول 
متوقف نشده بلکه با اجرای طرح های توسعه خود اکنون 

نیز شرایطی را فراهم کرده است. 
وی ادامه داد: فوالد مبارکه ب��ا تکنولوژی روز خود پله ای 
شد برای رشد صنعت کشور و بنابراین باید به خاطر داشته 
باشیم توسعه صنعت فوالد و معدن کشور به توسعه ملی 

خواهد انجامید. 
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تأمین با تأکید 
بر اینکه در برنامه ها و اهداف این ش��رکت سرمایه گذاری 
درزمین��ه مع��دن و صنای��ع معدن��ی ازجمل��ه فل��زات 
اساس��ی مانند فوالد، مس و فل��زات گرانبها به طورجدی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گف��ت: به همی��ن دلیل این 
سرمایه گذاری ها را در مسیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
ذوب آهن و معادن سنگ آهن و به طورکلی صنایع معدنی 

سوق داده ایم.

رئیس هیئت مديره فوالد مبارکه:

توسعه فوالد رشد ملی را باال می برد
وزير نیرو خبر داد :

۲۰ مجتمع آبرسانی در روستاها ساخته می شود

طرح های س��اخت و توس��عه پروژه های راه آهن برقی و 
سریع الس��یر و دو خطه کردن مسیرهای اصلی با دستور 

رئیس جمهور در اولویت تامین مالی دولت قرار گرفت.
درآخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با 
ریاست رئیس جمهور برگزار ش��د، طرح های وزارت راه 
و شهرسازی برای توسعه ش��بکه راه آهن تا سال 1۴۰۰ 
 مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و بنا ش��د پروژه های

 راه آهن برقی و سریع السیر و دو طرفه کردن مسیرهای 
اصلی در اولوی��ت تامین مالی و البت��ه حمایت صندوق 

توسعه ملی قرار گیرد.
این طرح ها که در گسترش زیربنای ریلی کشور و ارتقای 
آن به سطح اول جهانی نقش مهمی دارند، در سال های 
گذش��ته به دلیل محدودیت های منابع مالی با س��رعت 
پایین کار خود را ادامه داده اند و در برخی محورها حتی 

کار متوقف شده است.
هر چن��د در ماه ه��ای ابتدایی س��ال یخ بعض��ی از این 
پروژه ها آب ش��د و برای س��اخت راه آهن سریع الس��یر 
تهران – مشهد با چینی ها توافقاتی صورت گرفته تا ظرف 
چند سال این پروژه ها پرتردد آماده شود.اما هنوز برخی 
پروژه ها مانند خط سریع السیر تهران – اصفهان سرنوشت 

مشخصی ندارند و شاید دس��تور رئیس جمهور برخی از 
مشکالت مالی این طرح ها را حل کند.

  مدیرعامل راه آهن کش��ور از تولید ریل ملی در شرکت 
ذوب آهن اصفهان از ش��هریور س��ال آینده خب��ر داد و 

گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن برنامه های راه آهن کش��ور، 
 تالش برای راه اندازی قطار سریع الس��یر تهران-اصفهان

 است.
محسن پورسیدآقایی در دیدار استاندار اصفهان از آغاز 
ساخت سایت تعمیرات لوکوموتیو در ایستگاه سیستان 
خبر داد و افزود: با راه اندازی این سایت در مدت 3۰ ماه، 
تعمی��رات لوکوموتیوهای اصفهان در این س��ایت انجام 

خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه با آغاز ب��ه کار عملیات احداث این 
سایت برای 55۰ نفر اشتغال ایجاد می شود،  تصریح کرد: 
بخش خصوصی برای س��اخت این واح��د بیش از 35۰ 

میلیارد ریال هزینه کرده است. 
مدیرعام��ل راه آهن جمهوری اس��المی ایران همچنین 
به تولید ریلی ملی اش��اره کرد و اف��زود: تولید ریل ملی 
ش��هریور س��ال آینده در ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان 
آغاز خواهد ش��د. اس��تاندار اصفهان نی��ز در این دیدار 
خواس��تار اصالح ش��بکه ریلی داخلی اس��تان و تسریع 
در انعقاد ق��رارداد فاینانس ب��ا طرف چین��ی به منظور 
 تکمیل پروژه بزرگ قطار سریع الس��یر اصفهان - تهران

 شد. 

مديرعامل راه آهن عنوان کرد:

راه اندازی قطار سريع السیر تهران-اصفهان در دستور کار راه آهن 

استاندار اصفهان از ش��کل گیری نخستین مدیریت 
حوضه آبریز کش��ور در حوضه زاینده رود خبر داد و 
گفت: با اجرای برنامه ۹ ماده ای، می توان زاینده رود 

را طی دو تا پنج سال احیا کرد.
رسول زرگرپور بابیان اینکه حوضه آبریز زاینده رود 
یکی از حوضه  های بسیار بحرانی کشور است، اظهار 
داش��ت: وزارت نیرو تابس��تان گذش��ته دو استان 
اصفهان و کرم��ان را در وضعیت قرمز اعالم کرد که 
یکی از دالیل اصلی  آن، نبودن سند آمایش منابع آب 
باالدستی است زیرا نوع بارگذاری مصرف منطبق با 
منابع نیست و مصرف فاصله زیادی از منابع موجود 

گرفته است. 
وی بابیان اینکه طی هفت س��ال گذش��ته حوضه 
زاینده رود با خشکس��الی مفرط مواجه بوده و تا 35 
درصد کاهش بارندگی داشته است، یادآور شد: در 
دولت گذش��ته مدیریت یکپارچه حوض��ه آبریز به 
مدیریت چندگانه تبدیل ش��د و پیش بینی می شد 

این کار اثر منفی خود را برجای خواهد گذاشت. 
زرگرپور با انتقاد از برداش��ت های غیرمجاز بس��یار 
وسیع در این حوضه، ادامه داد: در این وضعیت، اگر 
حتی شرایط عادی بارش هم باشد، این حوضه 2۰۰ 

تا 3۰۰ میلیون مترمکعب کس��ری منابع آب دارد 
و در شرایط خشکس��الی این کمبود آب به ۶۰۰ تا 
8۰۰ میلی��ون مترمکعب افزای��ش می یابد که این 
امر زاینده رود را به بحرانی ترین حوضه آبریز کشور 

تبدیل می کند. 
وی بیان داش��ت: با همکاری وزارت نیرو و نهادهای 
مرتب��ط در دو اس��تان اصفه��ان و چهارمح��ال و 
بختیاری، نخس��تین مدیریت حوضه آبریز کش��ور 
در حوض��ه  زاینده رود در حال ش��کل گیری اس��ت 
و این می تواند الگویی برای پیاده س��ازی در س��ایر 
نقاط کش��ور باش��د. اس��تاندار اصفهان به تصویب 
مصوبه ۹ ماده ای مدیریت حوضه آبریز زاینده رود در 
شورای عالی آب اشاره کرد و افزود: از سه ماه گذشته 
با حمای��ت کامل وزارت نیرو، این برنامه پیش��رفت 
مناسبی داشته و با اجرای آن، امیدواریم طی دو تا 
سه سال آینده حوضه زاینده رود جانی دوباره بگیرد. 
وی با اش��اره به طرح احیای رودخان��ه زاینده رود، 
گفت: این طرح به صورت کارشناسی تهیه شده و به 
تصویب شورای عالی آب نیز رس��یده اما آنچه زمان 
احیای رودخانه را تعیین می کند، میزان موفقیت ما 

در اجرای کامل برنامه ها است. 

زرگرپ��ور تصریح ک��رد: اگر تم��ام دس��تگاه های 
اجرای��ی مرتبط با ط��رح همچ��ون وزارتخانه های 
نیرو، جهادکش��اورزی، صنایع و معادن، س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و مدیریت های استانی دو 
اس��تان چهارمحال و بختیاری و اصفهان همکاری 
و مشارکت جدی داشته باش��ند، با اجرای برنامه ۹ 
ماده ای می توان طی دو تا پنج سال آینده زاینده رود 

را احیا کرد. 
 همچنین استاندار اصفهان از اختصاص ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب از آب ذخیره ش��ده پشت سد زاینده رود 
برای کش��ت پاییزه کشاورزان در س��الجاری زراعی 

خبر داد.
وی زمان بازگشایی آب برای کشت پاییزه را نامعلوم 
دانس��ت و افزود: این امر ب��ه میزان ب��ارش و هوای 
اصفهان و همچنی��ن نظر کارشناس��ان حوزه آب و 

کشاورزی منوط است.
وی اظهار کرد: در مصوبه برنامه آبی س��ال ۹۴-۹3 
این مسئله بس��یار حائز اهمیت اس��ت که در بخش 
کشاورزی، ش��رکت آب منطقه ای اصفهان موظف 
است کلیه اقدامات خود را با سازمان جهاد کشاورزی 
و تشکالت کشاورزی استان که در توزیع آب تخصص 

دارند، هماهنگ کند.
استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین باید این مساله 
مد نظر قرار گی��رد که این مصوبه ی��ک برنامه ملی 
اس��ت و وزیر نیرو آن را ابالغ کرده و ممکن است در 
آن محدودیت هایی اعمال شده باشد و ما باید برای 

اجرای درست آن تالش کنیم.
وی اضافه کرد: موضوعاتی مانند تغییر الگوی کشت 
و بیمه کردن کشاورزان باید در سال جاری اجرایی و 
اگر به هر بخشی آب تخصیص نیافت، خساراتی برای 

آن در نظر گرفته شود.
 و ی در پایان با اشاره به وارونگی هوا اظهار کرد: از اول 
مهر جاری نیز با پدی��ده وارونگی هوا و آلودگی های 
ناشی از خودروها مواجه شدیم که با توزیع بنزین یورو 
چهار از هفته گذشته امیدواریم میزان آلودگی های 
شهر اصفهان کاهش یابد.وی افزود: در آینده نزدیک 
هشت فرمانداری اصفهان تحت پوشش توزیع بنزین 

یورو چهار قرار خواهند گرفت.

استاندار اصفهان تأکید کرد:

نخستین مديريت آبريز کشور در حوضه  زاينده رود در حال شکل گیری است

اجرای مصوبه ۹ ماده ای به زاینده رود جان می دهد 
معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه هن��وز به راه��کاری برای 
ح��ذف یاران��ه اقش��ار پردرآمد 
نرس��یده ایم، برهمین اس��اس 
دولت به مدت طوالنی یارانه ای 
را که دیگ��ران بنا گذاش��ته اند، 
باید پرداخت کند و چاره ای جز 
آن ندارد، گف��ت: دولت طرحی 
را در دست بررس��ی دارد که بر 
مبنای آن، قیمت آب در فصول 
تابستان و پاییز متفاوت از دیگر 
مقاطع س��ال باش��د. اس��حاق 
جهانگی��ری در خصوص حذف 
خانوارهای پردآم��د از دریافت 
یارانه نق��دی، گفت: حذف افراد 
به روش��ی که دول��ت در زمان 
فراخوان برای ثب��ت نام جدید 
 در مرحله دوم قانون هدفمندی

 یاران��ه ه��ا انتخاب ک��رده بود، 
بهتری��ن روش ب��ود ت��ا اف��راد 
عالقه مند ب��ه ح��ذف از دولت 
حمای��ت ک��رده و ب��ه صورت 
داوطلبان��ه از دریاف��ت یاران��ه 
نقدی انص��راف دهن��د.وی در 
پاسخ به پرس��ش مهر افزود: در 
روزهای ابتدایی این طرح تا 25 
درصد کاهش نام نویس��ی برای 
دریافت یارانه نقدی را داش��تیم 
اما در روزهای بع��د با مجموعه 
اتفاقاتی که رخ داد، مجددا افراد 
برای ثبت نام به سامانه مربوطه 
مراجعه کردند.وی تصریح کرد: 
هم اکنون روش��ی که برای ارائه 
یارانه و شناسایی اقشار پردرآمد 
دولت می تواند اتخ��اذ کند، آن 
اس��ت که خود افراد یارانه بگیر 
 را طبقه بن��دی ک��رده و یارانه

 آن ه��ا را حذف کن��د در حالی 
که ممکن اس��ت افرادی حذف 
 ش��ده ک��ه س��طح درآم��دی

 آن ها کمتر از باقی ماندگان در 
لیست دولت باش��د و در چنین 
شرایطی، رسانه ها اولین افرادی 
هستند که در این رابطه معرکه 
می گیرند.جهانگیری در پاسخ به 
سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه با 
تعریف موجود، دولت در ماه های 
متمادی دریافت یارانه نقدی را 
ادامه خواهد داد؟ گفت: دغدغه 
اصلی دولت این است که بتواند 
به بهترین راه��کار برای حذف 
دریافت یاران��ه بگیران پردرآمد 
دس��ت یابد و هر وقت ب��ه این 
راهکار برس��د و از آن اطمینان 
الزم داش��ته باش��د ک��ه افراد 
یارانه بگیر حذف ش��ده، سطح 
درآمدی باالتری از مش��موالن 
دریاف��ت یاران��ه دارن��د، حتما 
ای��ن کار را ص��ورت خواهد داد.

وی در ادامه در خصوص برنامه 
دولت برای برخورد با مشترکان 
پرمصرف آب، گفت: کش��ور به 
لحاظ آبی همچنان در ش��رایط 
س��ختی قرار دارد و ش��هرهای 
بزرگ کش��ور همچ��ون تهران، 
اصفهان، ش��یراز و کرمان از نظر 
آب در تنگنا قرار دارند و بنابراین، 
موضوع آب دغدغه جدی است 
که نیازمند تدبیر دولت اس��ت.

معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: در بخش کشاورزی و شرب 
وضعیت مناسبی نداریم و کشور 
در وضعیت بحران��ی قرار گرفته 
اس��ت که نیازمند اس��تفاده از 
روش های مدرن آبی��اری بوده 
و الگوی کش��ت نیز تغییر یابد. 
بدیهی است دولت در این میان 
باید با مشترکانی که بیش از حد 
مجاز مصرف می کنند به شدت 

برخورد نماید.

طرح جدید دولت برای گرانی آب در پاییز و تابستان

 پرداخت يارانه نقدی بدون
 تغییر ادامه می يابد



یادداشت

نگاهی به تاریخ موسیقی اویغوران چین، مقام و موسیقی ایرانی در میان اویغوران،  رواج 
سازهای ایرانی در میان چینیان و واژه ها و اصطالحات موسیقی ایرانی در شین جیان 
چین از بخش های مختلف این کتاب هستند که توس��ط نادره بدیعی در 116 صفحه 

با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 10هزار تومان در نشر پارت به چاپ رسیده است.
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کتاب »موسیقی ایرانی در چین« منتشر شد
هفتیادداشت

رونمایی از قرآن نفیس مستند به 
نقطه گذاری حسن بن علی )ع( 

آیین رونمایی از قرآن نفیس بر روی پوس��ت آهو منقوش به 
دست نوشته امیرالمؤمنین و مستند نقطه گذاری حسن بن علی 
)ع( انجام گرفت.با حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اس��المی و علی اکبر والیتی مش��اور عالی رهبر معظم انقالب 
آیین رونمایی از قرآن نفیس بر روی پوست آهو دست نوشته 
امیرالمؤمنین علی )ع( و مستند به نقطه گذاری حسن بن علی 
)ع( رونمایی ش��د.این قرآن نفیس وقف روس��تای سعیدآباد 
بوده و تمثیلی از فرهنگ وقت در پاسداش��ت میراث فرهنگی 
ناملموس است که از آن رونمایی شد.در بخش دیگری از این 
مراسم از تمبر ویژه اجالس و جشنواره ICCN رونمایی شد.

گفتنی اس��ت؛ در این آیی��ن رونمایی عل��ی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اس��المی و علی اکبر والیتی مشاور عالی مقام 

معظم رهبری یادگاری هایی را بر روی این تمبر نوشتند.

ویژه نامه » غدیر در آئینه پژوهش« 
در کتابخانه دیجیتال شهرداری

ویژه نامه ای الکترونیکی با عنوان »غدیر در آئینه پژوهش« در 
سایت کتابخانه دیجیتال  شهرداری  اصفهان منتشرشده است.    

در این ویژه نامه عناوینی شامل غدیر در آیینه اشعار  شاعران، 
کتاب شناس��ی غدیر، دانل��ود خطابه کامل غدیر، پرس��مان 
غدیر و پرس��ش و پاس��خ هایی در حوزه غدیر شناسی و نقشه 
غدیر خ��م  وج��ود دارد.  در بخش کت��اب شناس��ی غدیر در 
ح��دود ۲0 صفحه ب��ه ارائه و معرف��ی کتاب های��ی درزمینه 
غدیر و والیت ام��ام عل��ی)ع( پرداخته،  همچنی��ن در بحث 
غدیرشناسی به س��ؤاالتی پیرامون واقعه غدیر پاسخ داده شده 
اس��ت.   در این ویژه نام��ه در قالب یک فای��ل صوتی به صورت 
واض��ح و گوی��ا خطب��ه کامل غدی��ر خم بیان ش��ده اس��ت.  
عالقه من��دان می توانند جه��ت بهره مندی از ای��ن ویژه نامه 
 به س��ایت کتابخانه دیجیتال ش��هرداری اصفهان  به  نش��انی
   www.dlim.ir  مراجع��ه ک��رده و از مطال��ب آن بهره مند

 شوند.  

 ایران با کشورهای اروپایی فیلم 
مشترک می سازد

حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان س��ینمایی در حاشیه مراسم 
رونمایی از مجموع��ه فیلم های برگزیده دف��اع مقدس دلیل 
برگزاری بخش بین الملل جش��نواره فیلم فجر به شکل مجزا 
را دیده ش��دن کیفیت هر دو بخش دانس��ت و از تولید آثاری 
مشترک با کشورهایی چون اکراین و هلند در آینده ای نزدیک 
خبر داد.وی افزود: چند تغییر س��اختاری در جش��نواره فجر 
امسال انجام شده که یکی از آن ها تغییر زمان برگزاری بخش 
بین الملل جشنواره است. این بخش قرار است اردیبهشت ماه 

برگزار شود.

تا به امروز 96۲ اثر در فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو 
ثبت ش��ده اند که از این میان ۷۴۵ اثر جزو آثار فرهنگی؛ 
1۸۸ اثر جزو آثار طبیعی و ۲9 اث��ر دیگر از نوع ترکیبی 
هستند و هرس��اله گردشگران مش��تاق از سراسر جهان 
برای بازدید از این میراث بشری رهس��پار ممالک دیگر 
می شوند. به گزارش ایسنا در زیر نگاهی خواهیم داشت 
به فهرس��تی کوتاه از میراث جهانی یونسکو که بر اساس 
نظ��ر کاربران س��ایت مع��روف »TripAdvisor« در 
زمره پر بازدیدترین این آث��ار جهانی قرار دارند و از ایران 
دو نماینده سرش��ناس آن تخت جمش��ید و نقش جهان 

اصفهان در میان آن ها حضور دارند.
قصر پوتاال  

»قصر پوتاال« صومعه مقدس بودائیان و اقامتگاه س��ابق 
داالیی الما است که در شهر لهاسا در تبت قرار دارد. قبر 
هشت داالیی الما در عمارت قصر سرخ این مجموعه قرار 
دارد که دارای بیش از یک هزار اتاق است. در قصر پوتاال 
بیش از بیست هزار مجس��مه و آثار ارزشمند و بی نظیر 
هنری قرار دارد. قصر پوتاال شامل قصر سفید و قصر سرخ 
و ساختمان های الحاقی آن ها در سال 199۴ در فهرست 
میراث جهانی یونسکو قرار دارد. این قصر که نامش را از 
کوه پوتاال که کوهی مقدس در آئین بودایی است گرفته 
است بر فراز کوهس��تان س��رخ در مرکز دره لهاسا و در 

ارتفاع ۳۷00 متری از سطح زمین واقع شده است.
دره »آیرون بیریج«

دره »آیرون بیریج« دره ای زیباس��ت که توسط رودخانه 
سورون در منطقه شروپش��ایر انگلستان ایجادشده است 
و اولین پل آهنی جهان در س��ال 1۷۷9 بر روی این دره 
برای متصل کردن شهر صنعتی »برازلی« به شهر کوچک 
»مادلی« ساخته شده است. این منطقه حاوی معادن غنی 

ذغال سنگ، سنگ آهن، سنگ آهک و خاک رس است و 
از دیرباز و به سبب عمق دره و پهنای رودخانه راه مناسبی 
برای انتق��ال مواد خام به س��ایر نقاط و از راه دریاس��ت. 
منطقه »آیرون بیریج« در س��ال 19۸6 وارد فهرس��ت 

میراث جهانی یونسکو شد.
 قصر فانتینبلو

»قصر فانتینبلو« که در فاصله ۵۵ کیلومتری پاریس در 
فرانسه واقع شده است یکی از قدیمی ترین ئو بزرگ ترین 
کاخ های س��لطنتی فرانسه محسوب می ش��ود و در قرن 
ش��انزدهم میالدی و درزمان فرانسیس اول ساخته شده 
است و در اطراف آن جنگل »فانتینبلو« قرار دارد که در 
زمان های دور شکارگاه س��لطنتی بوده و امروزه میزبان 
بس��یاری از گونه های در معرض خطر در اروپاست. این 
مجموعه در س��ال 19۸1 توس��ط یونس��کو در فهرست 

میراث جهانی ثبت شد.
»گیمارش«

شهر تاریخی »گیمارش« در کش��ور پرتغال که با ظهور 
هویت ملی این کش��ور در قرن دوازده��م میالدی پیوند 
خورده اس��ت نمونه ای کام��ل از تکامل یک س��کونتگاه 
قرون وسطایی به سکونتگاهی مدرن است و تنوع معماری 
س��اختمان های آن نش��انگر توس��عه و تکامل معماری 
پرتغالی از قرن پانزدهم تا نوزدهم میالدی است. این شهر 
تاریخی در سال ۲001 در فهرست میراث جهانی یونسکو 

به ثبت رسیده است.
ماسادا  

قلعه تاریخ��ی »ماس��ادا« در منطقه جنوبی فلس��طین 
اش��غالی و بر روی یک فالت صخره ای مشرف بر دریای 
مرده واقع شده است. ماسادا در روزگارانی بسیار دور، کاخ 

هرود پادشاه باستانی فلسطین بود که بسیار دور 

از شهر قرار داشت. این کاخ سه اش��کوبه، به دیواره های 
صخره عظیم ماس��ادا پیوس��ته و بر آن استوارشده بود. 
برخی امروز نیز معتقدند بااین هم��ه امکانات، هیچ کس 
یارای آن ندارد که بنای��ی را در چنین نقطه ای برپا دارد. 
بااین همه، هرود به افراد تحت فرمان خود دس��تور داد تا 

این کاخ را در آنجا بنا کنند.
»بیبلوس« 

شهر تاریخی و باس��تانی »بیبلوس« در لبنان را می توان 
به عن��وان یک��ی از کهن تری��ن مناط��ق در خاورمیانه و 
قدیمی ترین ش��هر زنده دنیا نامید، چراکه قدمت آن به 
۷000 سال می رسد. این شهر ساحلی در ۳۷ کیلومتری 
شمال بیروت واقع گشته است. شهر از دو بافت قدیمی و 
جدید تشکیل شده است که در بافت قدیمی آن آثاری از 
دوران »عصر حجر« و پس از دوران »فنیقی ها« به چشم 
می خورد. بیبلوس یکی از بهترین جاذبه های گردشگری 
بی��روت و دیدنی های لبنان به ش��مار می رود و از س��ال 

19۸۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

»تخت جمشید یا پرسپولیس«
»تخت جمشید یا پرسپولیس« از شهرهای باستانی ایران 
است که طی سالیان پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتی 
پادش��اهی ایران در زمان امپراتوری هخامنش��یان بوده 
است. در این ش��هر باس��تانی کاخ تخت جمشید وجود 

دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارش��ا 
و اردشیر اول بناشده اس��ت و به مدت حدود ۲00 سال 
آباد بوده اس��ت. این مکان ک��ه از س��ال 19۷9 یکی از 
آثار ثبت ش��ده ایران در میراث جهانی یونسکو است در 
شمال شهرستان مرودش��ت، شمال استان فارس شمال 
شرقی شیراز قرارگرفته اس��ت. بنیانگذار تخت جمشید 
داریوش بزرگ بود، البته پس از او پس��رش خشایارشا و 
نوه اش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به گسترش 
آن افزودند. بس��یاری از آگاهی های موجود که در مورد 
پیشینه هخامنش��یان و فرهنگ آن ها در دسترس است 
به خاطر سنگ نبشته ها و فلز نوشته هایی است که در این 
کاخ ها و بر روی دیواره ها و لوحه ها آن حکاکی شده  است.

قلعه درخشان 
)قلعه درخشان ( دیواری اس��ت در اطراف مرکز سوون، 
مرکز گیونگی-دو، کره جنوبی، که در اواخر قرن 1۸ به وسیله 
پادشاه سلسله چوسون، جیونگجو ساخته شده است . او این 
دیوار را برای احترام به پدرش شاهزاده سادو که توسط پادشاه  
یی اونگ جو، به علت عدم اطاعت ش��اهزاده از پادشاه برای 
خودکشی، در کیسه ای از برنج محبوس شد و به قتل رسید، 
بنانهاده اس��ت . این مکان در ۳0 کیلومت��ری ) 19 مایلی ( 
جنوب سئول قرار داشته و در اطراف سوون مرکزی که شامل 
کاخ پادشاه جیونگجو نیز می شود، قرار دارد و در سال 199۷ 

به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شده  است.

میدان نقش جهان
»می��دان نقش جه��ان« هم چنین مع��روف بان��ام تاریخی 
میدان ش��اه و پس از انقالب 1۳۵۷ ایران بانام رس��می میدان 
امام، نام میدان مرکزی ش��هر اصفهان اس��ت ک��ه در مجموعه 
تاریخی نقش جهان قرار دارد. بناهای تاریخی موجود در میدان 
نقش جهان شامل عالی قاپو، مسجد شاه )اصفهان(، مسجد شیخ 
لطف اهلل و سردر قیصریه است. عالوه بر این بناها دویست حجره 
دوطبقه پیرامون میدان واقع شده است که عموماً جایگاه عرضه 
صنایع دستی اصفهان می باشند. میدان نقش جهان در تاریخ ۸ 
بهمن 1۳1۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت 
1۳۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود که در سال 19۷9به عنوان 

میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.

»TripAdvisor« طبق نظر کاربران سایت معروف 

نقش جهان در میان 10 میراث جهانی پربازدید یونسکو

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مترمربع    1800 تقریبی  بمساحت  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شماره 12 فرعی از شماره151 اصلی واقع درمزرعه سرچشمه ونداده  جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی بنام محمد خوبکردار و غیره  فرزند حسن در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخه 1393/08/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 1393/07/22 حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه 

مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   26 شعبه  احکام  اجرای   7/219
وکالت  با  رسول  فرزند  خدابخش  نجار  سمیه  خانم  له  920224ج/26  کالسه  اجرایی 
آقای مرتضی بهارلو و علیه آقای ایرج شریفی فرزند علی به خواسته مطالبه باقیمانده 
مهریه به مبلغ 682/598/645 ریال در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 راس 
ساعت 9 تا 10 صبح جلسه مزایده ای در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت 
فروش 27/153 حبه  منظور  به  اتاق 451  اصفهان طبقه چهارم  استان  کل  دادگستری 
به  تجاری   ، اصلی   4849 از  فرعی   226 شماره  ثبتی  پالک  دانگ(  )شش  حبه   72 از 
مساحت )13/33( مترمربع مورد ثبت شماره 187394 در صفحه 143 دفتر جلد 1010 
دفاتر بخش 5 اصفهان )جنوب( که به مالکیت آقای ایرج شریفی می باشد برگزار نماید 
از  واصله  گزارش  حسب  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   111 ماده  اعمال  راستای  در 
2 سال  مدت  و  می باشد  السادات  امین  مهرداد  آقای  تصرف  در  فوق  مغازه  کالنتری 
است که از آقای ایرج شریفی اجاره نموده است. ارزش شش دانگ )72حبه( ملک مذکور 
1/810/000/000 ریال برآورد شده که 27/153 حبه آن به ارزش 682/598/645 ریال 
بابت مهریه محکوم لها به فروش می رسد طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده 
داخل  پاساژ گلستان –  ابتدای خ میر –  به نشانی ملک واقع در اصفهان فلکه فیض – 
کدپستی 98339-81649 مراجعه و از ملک مورد مزایده  پاساژ –جنب گل فروشی – 
بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
باشد.  داشته  را همراه  ارزیابی شده  مبلغ  مزایده 10 درصد  در زمان  و  کند  پیشنهاد 
کارشناس:  نظر  ملک طبق  اوصاف  می باشد.  علیه  عهده محکوم  بر  اجرایی  هزینه های 
محل مورد نظر به صورت یکباب مغازه واقع در طبقه همکف پاساژ بوده که در زمان 
از مغازه به عنوان فروشگاه زیورآالت استفاده می گردید. در زمان مباشرت  بازدید 
به امر کارشناس مالحظه گردید که کف مغازه دارای کف پوش و دیوارهای داخلی با 
پوشش و درب مغازه به صورت فلزی با قاب شیشه خور و دارای ویترین می باشد.

م الف:17852 مدیر اجرای احکام شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980352600244  ابالغیه: 9310100352602705 شماره  7/275 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930287 خواهان معصومه مقامی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  مرزبان  جمشید 
شهرستان اصفهان نموده که جهت استماع شهادت شهود به شعبه 26 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 451 ارجاع و به کالسه 9309980352600244 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت استماع شهادت شهود حاضر گردد.م الف:17410 

گله داروند مدیردفتر شعبه 26 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9209980350601049  ابالغیه: 9310100350604327 شماره  7/276 شماره 
مرضیه  خانم  وکالت  با  ملکوتی  سعادت  خواهان   921183 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهزاد  و  فرد  شاهنگ  زهرا  و  رشیدی  اقدس  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی   آهی 

شیخ  فرنوش  و  شیخعلی  بابا  االسالمی  شیخ  فرزاد  و  شیخعلی  بابا  االسالمی  شیخ 
تقدیم  تقابل  دادخواست  تقدیم  و  ورود  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  االسالمی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9209980350601049 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/14و ساعت 09:00 
به  و  و درخواست خواهان  بودن خواندگان  المکان  علت مجهول  به  است  تعیین شده 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف:17413 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350400680  ابالغیه: 9310100350404266 شماره  7/277 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  مکاری  ا...  اشراق  خواهان   930718 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان علیرضا رضائی و علیرضا بزرگی منش و پیمان شمس به خواسته استرداد 
تامین خواسته و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  مال )منقول( و 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400680 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/01/16 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان علیرضا رضایی و علیرضا بزرگی منش و پیمان شمس و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 17414 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
وقت دادرسی 

7/278 کالسه پرونده:93/820ح3 وقت رسیدگی: 93/9/25 ساعت 10/30 خواهان: سید 
سعید طباطبایی خوانده: مریم کفانی اصفهانی فرزند اکبر خواسته:جلب ثالث در کالسه 
930538 مبنی بر خلع ید و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت 
و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 

م الف:17416 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350300804  ابالغیه: 9310100350305015 شماره  7/279 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  محمد سالمتیان  علی  خواهان   930804 بایگانی شعبه:  شماره 
دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  رضایی  فرهاد  خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350300804 
به  است  تعیین شده   09:00 1393/09/12و ساعت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17417 

هاشمی مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100350305019 شماره پرونده: 9309980350300807  7/280 شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عابدی  حمید  خواهان   930807 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  کرکوندی  امرا... 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350300807 کالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  تعیین شده است  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/15 و ساعت 08:00 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17423 

هاشمی مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350300803 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100350305020  شماره   7/281
طرفیت  به  دادخواستی  محمد سالمتیان  علی  بایگانی شعبه: 930803 خواهان  شماره 
ایفای  به  الزام  خواسته  به  رضایی  فرهاد  و  اصفهان  ثبت شهرستان  اداره  خواندگان 
تعهد)مالی( مبنی بر تنفیذ قرارداد و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه9309980350300803 
به  است  تعیین شده   08:00 1393/09/12و ساعت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم )فرهاد رضایی( و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  مدیردفتر  هاشمی   17424 الف:  م  گردد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100351103191 شماره پرونده: 9209980351101317  7/282 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921352 خواهان منصور الوندی دادخواستی به طرفیت خوانده 
کیوان فدایی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351101317 کالسه  به  و  ارجاع   318 شماره  اتاق   3
رسیدگی آن 1393/10/21و ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17425 خزایی مدیردفتر شعبه 

یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/291 شماره دادنامه:223/93 شماره بایگانی: 639-93/4/29 خواهان: الناز جعفرپور 
دادگستری-مجتمع  نیکبخت-روبروی  خ  نشانی  میرمیران  شهریار  وکیل:  اکبر  فرزند 
ا...یاری  2- شریف  ا...یاری  بهروز   -1 دوم-واحد26 خواندگان:  ماکان5-طبقه  وکالی 
هر دو نشانی مجهول المکان 3- فرشاد جعفرپور نشانی خ شیخ صدوق شمالی-کوچه 
شهید احمدی-پالک87 خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی الناز جعفرپور با وکالت شهریار میرمیران به طرفیت بهروز ا...یاری 
ریال وجه   50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  –فرشاد جعفرپور  ا...یاری  –شریف 
چک به شماره 273403 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با ابالغ قانونی و ردیف سوم قانونی 
و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 519-515-198-

مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  به صورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون   522
طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   250/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000

تاریخ  از  تادیه  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در  بابت حق  تعرفه 
سررسید چک/تقویم دادخواست )92/9/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید رای صادره خواندگان ردیف اول و دوم 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 میباشدو ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس 
یک  مجتمع شماره  حقوقی   32 الف:17448 شعبه  باشد.م  می  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309983640700503  ابالغیه: 9310103640705084 شماره  7/330 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930515 خواهان مجید رجبی بیستگانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان حسین کرمی و بنیاد مسکن شهرستان زرین شهر و محمود امامی به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
ثبت   930515 کالسه  به  و  ارجاع  شهر  زرین  در  واقع  شهر(  لنجان)زرین  شهرستان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/21 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:50 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9209980352401187  ابالغیه: 9310100352406499 شماره  7/334 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921281 خواهان محمدتقی حیدری مبارکه دادخواستی به طرفیت 
خوانده محسن امینی فروشانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه طلب 
 24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
کالسه 9209980352401187 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/24 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:18271 میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
مفاد آرا

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/7/10-139360302028000884 شماره:   7/333
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
رای شماره 139360302028000874  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای غالمعلی مظلومی یزدی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 31 صادره 
از کوهپایه در یک باب خانه به مساحت 264/74 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
222 فرعی از 46 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری از 
مالک رسمی مرحوم عبدالجواد نصیری کوپائی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/7/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/8/6

م الف:18748 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 انتخاب برترین های مسابقات 
بدمینتون استان

مس��ابقات بدمینتون آزاد دوس��تانه و 
تدارکاتی به مناسبت گرامیداشت هفته 
تربیت بدنی و ورزش با هدف اش��اعه و 
ترویج ورزش همگانی و توسعه مسابقات 

بدمینتون در بخش بانوان برگزار شد.
این مس��ابقات به صورت ی��ک نفره و با 
 حضور 21 بازیکن ش��رکت کنن��ده در قالب 4 تیم از شهرس��تان

 شاهین شهر ، ورزشگاه امین ، ورشگاه ش��هید سجادی و شرکت 
خطوط لوله و مخابرات استان اصفهان در سالن تخصصی بدمینتون 
 ورزش��گاه ش��هید س��جادی اصفهان برگزار گردید.در نتیجه این 
رقابت ها و در بخش یک نفره زهرا بهمنی از ورزشگاه امین اول شد 
، غزل کاظمی از شهرستان شاهین شهر و نجمه کمالی از ورزشگاه 

شهید سجادی به ترتیب دوم و سوم شدند.

 تیم باشگاه فوالد مبارکه
 برسکوی سوم

در دومین مرحله از رقابت های دوچرخه 
سواری لیگ برترباشگاه های کشور و در 
نخستین روز از این مسابقات تیم باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان چهار مقام 

انفرادی و یک مقام تیمی بدست آورد.
درم��اده 4000 متر تعقیب��ی انفرادی 
2-موسی مصطفوی با ثبت رکورد 26-35-4 پس از ورزشکاری از 
تیم پیشگامان کویر یزد نایب قهرمان شد و بر سکوی دوم ایستاد. 
در همین ماده رضا حسینی دیگر نماینده فوالد مبارکه سپاهان با 
مدت 46-38-4 موفق شد عنوان سوم این رشته را از آن خود نماید.

در ماده اسکرچ حسین ناطقی و در در دور امتیازی داود فروغی از 
فوالد مبارکه س��پاهان نایب قهرمان شدند . در ادامه این مسابقات 
و درماده تیم اسپرینت تیم فوالد مبارکه سپاهان پس از تیم های 

پیشگامان کویر یزد و مس کرمان به عنوان سومی بسنده کرد.

جریمه 4 هزار دالری کره جنوبی برای 
تدارکاتچی تیم ملی امید ایران

تدارکاتچی تیم ملی فوتبال امید ایران که 
در جریان بازی های آسیایی اینچئون 
خبرساز شده بود، سرانجام مجوز خروج 
از کره جنوبی را دریافت کرد. مسئوالن 
این کشور، تدارکاتچی تیم ملی امید را 4 
هزار دالر جریمه کردند و پس از گذشت 
سه هفته اجازه دادند که او از این کشور خارج شود. او به اتهام آزار 
کالمی یکی از خانم هایی که مسئول برگزاری بازی های آسیایی 

بودند، اجازه خروج از کره جنوبی را نداشت.

احضار 27 بازیکن فوتبال اخذ 
دفاعیات از 8 بازیکن

27 بازیکن فوتبال که پیشتر کارت های 
معافیت سربازی آن ها از سوی سازمان 
نظام وظیفه عمومی ابطال شده است، به 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال احضار 
ش��دند. علی اکبر محمد زاده افزود: در 
خصوص کارت های معافیت سربازی، 
برای 27 بازیکن وقت احضار تعیین ش��ده است.این مقام مسئول 
درفدراسیون فوتبال اضافه کرد: کمیته اخالق فدراسیون فوتبال، 
روزهای یکشنبه و سه شنبه به پرونده بازیکنانی که کارت معافیت 

شان ابطال شده رسیدگی می کند.
محمدزاده یادآور ش��د: بازیکنان خاطی، پس از حضور در کمیته 
اخالق، اظه��ارات و دفاعیات خ��ود را ارایه می کنن��د و در نهایت 
کمیته اخالق درب��اره آنها تصمیم گیری م��ی کند.رئیس کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال ادامه داد: تا کنون هشت بازیکن در کمیته 
اخالق حضور یافت��ه و دفاعیات خود را ارایه ک��رده اند.محمدزاده 
درباره مجازات تعیین شده برای این بازیکنان در آیین نامه کمیته 
اخالق گفت: در آیین نامه، ماده ای که صراحتا به این موضوع اشاره 
داشته باشد وجود ندارد بنابراین کمیته اخالق موضوع را از جنبه 
واردن کردن لطمه به آبرو و حیثیت فوتبال بررس��ی می کند و بر 
اساس اظهارات ارایه شده، تصمیم می گیرد.رئیس کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کارت معافیت این بازیکنان جعلی 
نیست گفت: در اصلی بودن کارت پایان خدمت این بازیکنان شکی 
وجود ندارد بلکه مقدماتی که برای گرفتن کارت معافیت طی شده 

دارای اشکال و ایراد است.

امتناع وزیر ورزش از پاسخگویی به 
حواشی اخیر باشگاه پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان از صحبت در مورد 
حواش��ی یک��ی دو روز اخیر باش��گاه 
پرس��پولیس خ��ودداری کرد.محمود 
گودرزی در حاش��یه مراس��م روز ملی 
پارالمپیک که در ورزشگاه 12 هزار نفری 
آزادی برگزار شد گفت: از رسانه ها تشکر 
می کنم که اینگونه رویدادها را انعکاس می دهند. کودکان معلول و 
نوجوان نیاز به توجه دارند و ورزش باعث می شود آن ها نشاط داشته 
باش��ند. امیدوارم اینگونه رویدادها منجر به توسعه ورزش در بین 
معلوالن شود. من هم بسیار خوشحالم که در این جمع حضور دارم.

وی ادامه داد: تحرک ورزش برای معلوالن بسیار خوب است و باعث 
می شود فعالیت جسمانی آن ها بیشتر شود. امیدوارم این برنامه ها 
ادامه دار باشد. همچنین خوش��حالم برگزاری این مراسم همزمان 
 با اعزام کاروان پاراآسیایی کش��ورمان به اینچئون شده و امیدوارم 
همان طور که در بازی های آسیایی موفق بودیم در پاراآسیایی نیز 

موفق باشیم.
وزیر ورزش و جوانان در واکنش به درخواست خبرنگاران مبنی بر 
پاسخ در خصوص حواشی باشگاه پرسپولیس از جمله دیدار مدیران 
این باشگاه با امیرحسین جهانش��اهی عامل ضد انقالب در جریان 
دیدار از باشگاه رئال مادرید؛ از پاسخ به این مسئله امتناع و اعالم کرد 

که فقط در خصوص مراسم  صحبت می کند.

6
رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به ایران می آید

کارلو تاوچیو- رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در نامه ارسالی خود به علی کفاشیان از حضور 
خود در تاریخ 3 آبان 93 در ایران خبر داد و اعالم کرد که به منظور بررسی برنامه های هر چه 

بیشتر دو فدراسیون و ارائه راهکارهای همکاری دوجانبه به ایران خواهد آمد .

یک کارش��ناس فوتبال ایران می گوید ایج��اد تغییرات و 
مطرح کردن مواردی علیه فدراس��یون فوتبال نمی تواند 

کمکی به پیشرفت فوتبال ایران کند.
فریدون معین��ی در مورد لزوم اصالحات در فدراس��یون 
فوتبال اظهار کرد: نوس��انات برای همه تیم های فوتبال 
وجود دارد و باید آن را بپذیریم و با نگاهی به لیگ برتر نیز 

به خوبی این نوسانات را می بینیم.
او ادامه داد: فوتبال ملی ایران نیز خارج از این ش��رایط و 
نوسانات نیس��ت و من امیدوارم همه دس��ت اندرکاران و 
کسانی که می توانند نظرات کارشناس��ی بدهند، با صبر 
و حوصله نظرات خود را ارائه کنن��د. باید از واکنش های 

سریع و احساسی پرهیز کنیم.
این کارش��ناس فوتبال ایران با بیان اینکه حتی نوسانات 
فوتبال گریبانگیر کشورهایی چون اسپانیا نیز شده گفت: 
دیدیم که تیم ملی فوتبال اسپانیا با افتخاراتی که داشت، 
چگونه در جام جهانی برزیل آن نتایج ضعیف را به دست 
آورد. به نظرم در این شرایط باید به شیرازه و پایه فوتبال 

در ایران توجه کرد و همه صبور باشیم.
معینی با بیان اینکه در این شرایط باید آرامش در فوتبال 
ایران حفظ شود خاطرنشان کرد: نباید با عجله نسبت به 
فدراسیون فوتبال قضاوت کنیم. اگر شرایط خاصی وجود 
دارد باید بررسی شود و تغییرات در این شرایط دردی را 
دوا نمی کند. تصمیم گرفتن به ص��ورت منطقی و کار در 
فضای آرام عواملی هس��تند که می توانند فوتبال ایران را 

به موفقیت برسانند.
او اضافه کرد: همه قبول داریم که در آسیا تیم هایی چون 
کره و ژاپن عملکرد موفقی دارند اما ش��اهد ناکامی های 
آنان نیز بوده ایم. م��ا باید به صورت اساس��ی فکری را به 
حال فوتبال بکنیم و این تصمیم گیری های احساس��ی را 

کنار بگذاریم.
این کارش��ناس فوتبال ای��ران با بیان اینک��ه ما حتی در 
موفقیت ها نیز بیش از حد ش��ادی می کنیم گفت: نباید 
در شکس��ت ها و ناکامی ها بیش از حد ناراحت ش��ویم یا 

واکنش های غیر منطقی داشته باشیم.
معینی در مورد نتایج ضعیف و عملکرد نامطلوب تیم های 
پایه در چند وقت اخیر نیز گفت: فوتب��ال دنیا همواره از 
گذشته به سنین پایه توجه ویژه ای داشته و این توجه روز 
به روز افزایش پیدا می کند. با پایین آمدن سن بازیکنان 
سرعت فوتبال هر روز باالتر می رود و در ایران نیز به عنوان 
یک کشور مس��تعد برای بازیکن پروری باید برنامه ریزی 

جامعی در زمینه فوتبال پایه صورت بپذیرد.
او افزود: برای کار بر روی سنین پایه و نتیجه گرفتن نیاز 
به یک زمان 10 ساله همراه با صرف بودجه مناسب داریم. 
اگر تنها به فک��ر تغییرات روبنایی باش��یم، نمی توانیم به 

موفقیت برسیم.
این کارش��ناس فوتبال ایران در مورد اینکه فدراس��یون 
فوتبال به خرد جمعی اعتقاد دارد یا خیر نیز گفت: از من 
و یا امثال من خواسته یا ناخواس��ته مشاوره هایی گرفته 

می ش��ود و ما نیز نظرات خود را مط��رح می کنیم اما باید 
بگویم در این میان یک وحدت نظر در میان کارشناسان 

وجود ندارد.
او به در پیش بودن جام ملت های آسیا و صحبت هایی که 
از حاال در این زمینه مطرح می ش��ود، اشاره کرد و گفت: 
فکر نمی کن��م این روند قاب��ل قبول و منطقی باش��د که 
پیش از جام ملت های آس��یا این گون��ه در مورد تیم ملی 
نظرات مختلف بیان شود. اگر قرار است نسبت به تیم ملی 
مشاوره ای داده ش��ود یا ش��خصی می خواهد دلسوز تیم 
ملی باشد، باید در یک فضای خوب، نظراتش را بیان کند.

این کارش��ناس فوتبال ایران ادام��ه داد: باز ه��م تاکید 
می کنم تغییرات در این ش��رایط دردی را از فوتبال ایران 
دوا نمی کند. شاید انجام برخی از تغییرات سبب به وجود 
آمدن موفقیت های کوچکی ش��ود اما ب��از دوباره گرفتار 

مسائل پیشین می شویم. 
جاللی : شرایط فوتبال ایران به مرز هشدار رسیده 

است
کارشناس فوتبال ایران با اشاره به ناکامی تیم های امید و 
جوانان کشورمان در آسیا، گفت: شرایط فوتبال ایران به 

مرز هشدار رسیده است.
مجید جاللی پس از حذف زودهنگام و ناباورانه تیم های 
امید و جوانان ایران از بازیهای آسیایی اینچئون و مسابقات 
قهرمانی آس��یا تصریح کرد:فاقد برنامه توس��عه فوتبال 
هستیم که نتیجه آن هم شکست های دور از انتظار است.

وی اف��زود: تمام کش��ورها در این زمین��ه صاحب برنامه 
و بودجه مش��خص و تفکیک شده هس��تند، ولی ما هیچ 
ک��دام را نداریم.جاللی عنوان کرد:درحوزه باش��گاه ها و 
فدراسیون فوتبال حاضر به س��رمایه گذاری در رده هاب 
س��نی نوجوانان و جوانان نیس��تیم، درحال��ی که آینده 
موفق فوتبال هر کش��وری به س��رمایه گذاری در سنین 
پایه بستگی دارد.سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز ادامه 
داد:سال های سال است که این مساله وجودداردوهمواره 
مدیران مقصر اصلی را مربی می دانند درحالی که مربیان 
چندان مقصر نیستند و در برنامه ریزی و تخصیص بودجه 
کم کاری شده است.این مربی نام آشنا گفت: از مسووالن 
ورزش کش��ور و حتی مس��ووالن دولت می خواهم تااین 
هشدار را جدی بگیرند، چراکه آینده خوبی را برای فوتبال 

کشورمان پیش بینی نمی کنم.

معینی: باید فکری اساسی کنیم

جاللی : شرایط به مرز هشدار رسیده است

آژیرقرمز برای مستطیل سبز فوتبال ایران
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نه قصد خداحافظی 
دارم نه خسته ام

مسی: روی 2 اشتباه 
به برزیل باختیم 

هافبک تی��م ملی فوتب��ال ایران ب��ا تکذیب اخباری ک��ه در مورد 
خداحافظ��ی یا خس��تگی اش از فوتب��ال مطرح می ش��ود گفت: 
با انگی��زه ای دو چن��دان در تمرینات ش��رکت می کن��م و هدفم 
قهرمان��ی با تی��م ملی در ج��ام ملت ه��ای آسیاس��ت.آندرانیک 
تیموری��ان ک��ه ط��ی روزه��ای گذش��ته خبرهای��ی مبن��ی بر 
 دلزدگی ی��ا خداحافظی اش از فوتبال مطرح ش��ده اس��ت گفت: 
نمی دانم این حرف ها از کجا آمده اس��ت من ب��ا انگیزه دو چندان 
نسبت به گذش��ته در اردوی تیم ملی ش��رکت کرده ام و امیدوارم 
پس از سال ها بتوانیم ایران را در جام ملت های آسیا قهرمان کنیم.

تیموریان در ادامه خاطرنشان کرد: اصال چنین مسایلی صحت ندارد 
و من هم ذهنم را درگیر این مسایل نمی کنم و کارم را با تمام تمرکز 
ادامه می دهم.هافبک ملی پوش تیم فوتبال استقالل در مورد شرایط 

تیم ملی نیز گفت: در لیسبون هم اردوی خوبی داریم.

تیم ملی فوتبال آرژانتین عصر روز)ش��نبه( در دیداری دوستانه با 
نتیجه 2 بر صفر مقابل برزیل در ش��هر پکن تن به شکست داد. در 
این دیدار که به مناسبت صدمین س��الگرد اولین رویارویی دو تیم 
برگزار شد، لیونل مسی در دقیقه 41 بازی یک ضربه پنالتی را برای 

آلبی سلسته از دست داد.
مسی پس از این دیدار گفت: نتیجه این بازی بر اساس دو اشتباهی 
که ما مرتکب شدیم، رقم خورد. اشتباه اول مان روی گلی بود که ما 
خوردیم و دومین اشتباه را هم خودم مرتکب شدم و نتوانستم پنالتی 

را به گل تبدیل کنم.
س��تاره بارس��لونایی آرژانتین تصریح کرد: ما با مربی جدیدی که 
ایده های متفاوتی نسبت به آلخاندرو سابیا دارد فرآیند تغییر را در 
پیش گرفته ایم. ما در تالش هس��تیم تا خودمان را با شرایط جدید 
وفق دهیم برای همین به زمان، تمرین و بازی های بیشتر نیاز داریم.

درگیری درتمرین االتحاد عربستان
درگیری در تمرینات تیم فوتبال باش��گاه االتحاد عربس��تان 
سعودی موجب وقفه در تمرینات این تیم شد.درگیری زمانی 
به اوج خود رسید که مشاجره کالمی مارکینیو برزیلی با قصی 

الخیبری به برخورد فیزیکی و زد و خورد کشیده شد.

خروج خدیرا از فهرست خرید 
رسانه های ورزشی ایتالیا نوش��تند؛ تیم فوتبال باشگاه میالن درنظر ندارد 
در نقل وانتقاالت زمستانی س��امی خدیرا هافبک آلمانی تیم رئال مادرید 
را به خدمت بگیرد زیرا به تازگی روشن شده است که خدیرا با یک باشگاه 
دیگر توافق کرده ، باشگاه میالن ضرورتی نمی بیند با وی وارد مذاکره شود. 

فرانسه، پرتغال را آب گرفت!
کریم بنزما مهاجم تیم فوتبال فرانسه در پی پیروزی مقابل پرتغال 
در دیدار دوستانه و با نتیجه دو بر یک، از این پیروزی ابراز خشنودی 
کرد و گفت: فرانسه موفق به فتح پرتغال ش��د.وی ادامه داد: خط 

حمله خوبی داشتیم به ویژه در نیمه اول که در اوج بودیم.

حضور قدرتمند درانتخابی المپیک 2016 برزیل

جودو چاره ای جز توجه به رده سنی پایه ندارد

سرمربی تیم فوتبال پتوی الله:

بازی با نماینده مرودشت 
یک فینال زودرس است

نتیجه برای هر دو تیم اهمیت دارد

سرمربی تیم فوتبال پتوی الله گفت: بازی هفته سوم 
پتوی الله برابر نماینده مرودشت یک فینال زودرس 
اس��ت و نتیجه این دیدار برای ه��ر دو تیم اهمیت 

زیادی دارد.
علی اسالمی پیرامون بازی هفته آینده تیمش برابر 
پویندگان تالش مرودش��ت اظهار ک��رد: با توجه به 
تغییرات ص��ورت گرفته در برنامه لیگ، قرار اس��ت 
روز عی��د غدیر در ورزش��گاه فخر میزب��ان این تیم 

خوب باشیم.
وی تصریح کرد: تیم مرودشتی تیم بسیار خوبی است 
که هزینه بسیاری نیز برای نتیجه گیری در رقابت های 
لیگ انجام داده و از بازیکنان لیگ برتری و لیگ یکی 

در ترکیب خود سود می برد.
س��رمربی تیم فوتب��ال پتوی الل��ه با بی��ان اینکه 
ای��ن دیدار ی��ک فینال زودرس اس��ت، ادام��ه داد: 
م��ا نیز ب��رای ای��ن دی��دار ش��رایط خوب��ی داریم 
و روی نق��اط ضعف و ق��وت حری��ف کارکرده ایم و 
 امیدوارم بتوانیم س��ه امتی��از این دی��دار خانگی را 

بگیریم.
وی با اشاره به روال میزبانی در لیگ دسته سه تاکید 
کرد: در مرحله نخست لیگ دس��ته سه، میزبانی بر 
اساس قرعه مش��خص می ش��ود و تیم پتوی الله با 
بدشانسی بیشتر دیدارهای خود را باید بیرون خانه 

سپری کند.
اس��المی با ابراز رضای��ت از عملکرد تیم��ش در دو 
دیدار قبلی تصریح کرد: در دی��دار با فجر دهلران و 
نماینده کهگیلویه و بویر احمد به یک تساوی و برد 
 دست پیدا کردیم و از نتیجه به دست آمده رضایت

 دارم.
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سرمربی جدید تیم جودو نوجوانان ایران 
گفت: جودو برای موفقیت در آینده 
باید به رده سنی پایه توجه کند 
و من وظیف��ه دارم تا برای 

رسیدن به این  هدف تالش کنم.
داود میقانی ، در مورد انتخابش به عنوان سرمربی تیم نوجوانان 
جودو ایران، ضمن بیان مطل��ب فوق افزود: در ش��ورای فنی 
جودو مباحث زیادی مطرح شد و در نهایت وظیفه هدایت تیم 
نوجوانان برعهده من گذاشته شد. بنده نیز با قبول این مسئولیت 
تالش می کنم تا با ارائه برنامه های خود برای ساختن آینده جودو 
 ایرنا تالش کرده و تمام تجربیات خ��ود را در اختیار نوجوانان 

قرار دهم.
وی افزود: جودو ایران برای رس��یدن به روزهای خوب 
گذشته چاره ای ندارد جز آن که برنامه های 
خود را روی رده سنی پایه متمرکز کند. 
این برنامه ها از سال گذش��ته آغاز شده و 
برای آنک��ه به هدف نزدیک ش��ود، بنده 
به همراه همکارانم ت��الش خود را دو 
چندان خواهیم کرد ت��ا بتوانیم 
کاری ماندگار در 
جودو ایران انجام 

دهیم.
این پیشکس��وت 
ج��ودو در م��ورد 
هم��کاران خ��ود هم 
اظهار کرد: یکی از مربیان 
کره ای که ه��م اکنون در 

تهران حضور دارد، به همراه ما خواهد بود و دو مربی دیگر هم که 
سابقه کار با رده سنی پایه دارند را طی یکی دو روز آینده انتخاب 
کرده و معرفی خواهیم کرد. برای این انتخاب هم تصخصص کار 
با رده سنی پایه و همچنین تجربه مربیگری مدنظر خواهد بود.

وی در مورد س��وابق خود اینگونه توضیح داد: به مدت 5 سال 
هدایت تیم ملی نوجوانان یمن را برعهده داشتم که موفقیت های 
زیادی در بین کش��ورهای عربی و مدال های متعددی در آسیا 
کس��ب کرد و س��همیه المپیک لن��دن را نیز به دس��ت آورد.

میقانی اضافه کرد: حضور در کالس های آموزش��ی دانش��گاه 
"یونگ این" ژاپ��ن به عنوان یک��ی از معتبرتری��ن مکان های 
آموزشی جودو که بس��یاری از ملی پوش��ان جودو این کشور 
آنجا هستند، به مدت یکس��ال هدایت تیم ملی عراق، هدایت 
تیم مل��ی کاتا که ب��ه نایب قهرمان��ی در مس��ابقات قهرمانی 
آس��یا انجامید، از جمله س��وابق بنده اس��ت. ضمن اینکه در 
مدت هشت سال اس��رات هم به همرزمان خود جودو آموزش 
می دادم.وی در خصوص حضور اس��تاد یکی از پیشکس��وتان 
به عنوان مدیرفنی تیم های رده س��نی پایه تصریح کرد: استاد 
کیهان تجربه زیادی در رده های مختلف س��نی دارد و ما باید 
از این تجربی��ات بهترین بهره را ببریم و انش��ااهلل به کمک هم 
 برنامه خوب��ی را برای س��اختن آین��ده جودو تدوی��ن و اجرا

 خواهیم کرد.سرمربی تیم ملی جودو نوجوانان ادامه داد: یکی از 
مشکالت عمده جودو آموزش است و کار اصلی ما در رده سنی 
پایه همین است که با آموزش صحیح سعی کنیم مشکالت و 

نواقص فنی را کاهش دهیم تا در مراحل بعدی به سمتی برویم 
که جودوکاران ما از پایه راه مبارزه و پیروزی بر رقبای خارجی 
 را اصولی یاد بگیرند و بنده همه تجربیات خود را در اختیار قرار 
خواهم داد.میقانی در پایان گفت: جودو ایران نیاز به همدلی و 
وفاق دارد و اگر این اتق��اق خوب در جودو ایران بیفتد مطمئن 
باشید کارها به سرعت پیش می رود و راه موفقیت هموار می شود 
و امیدوارم همه دوستان کمک کنند تا با کمک آینده ی روشن 
را برای جودو ایران ترس��یم کنیم.فدراس��یون جودو اس��امی 
سرمربیان تیم های نوجوانان و جوانان را اعالم کرد که هدایت 
تیم نوجوانان به داود میقانی سپرده ش��د.در این جلسه مقرر 
ش��د برای حضور قدرتمند تیم ملی بزرگساالن در رویدادهای 
انتخاب��ی المپیک 2016 برزیل فدراس��یون جودو نس��بت به 
استخدام یک مربی خارجی با همکاری و موافقت وزارت ورزش 

و جوانان و کمیته ملی المپیک اقدام کند.
 از س��وی دیگ��ر محم��د کیه��ان از پیشکس��وتان و 
مربی��ان ارزن��ده ج��ودو کش��ور ب��ه عن��وان مدیرفن��ی 
 تیم ه��ای مل��ی ج��ودو نوجوان��ان و نونه��االن منص��وب
  گردید.پی��ش از ای��ن محم��ود میران س��رمربی تی��م ملی

 امید بود.
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یادداشت

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 
سال 91 جذب می شوند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 91 در 

این استان تا پایان سال جاری جذب می شوند.
س��یامک سلیمانی دش��تکی اظهار کرد: در آزمون سال 91 
درمجموع 170 نفر پذیرفته شدند که از این تعداد 35 نفر از 
ایثارگران کد استخدامی و ردیف اعتباری گرفتند و مشغول 
به کار شدند.وی افزود: 35 نفر دیگر از ایثارگران و 121 نفر از 
سایر شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سال 91 به دلیل 

عدم تأمین اعتبار تا امروز مشغول به کار نشده اند.
سلیمانی دشتکی بیان داشت: بر اساس پیگیری های صورت 
گرفته مقررشده که تا پایان سال جاری این تعداد از عزیزانی 
که منتظ��ر ج��ذب در دس��تگاه های اجرایی بوده ان��د، بکار 
گرفته شوند.معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به پذیرفته ش��دگان آزمون 
اس��تخدامی س��ال 92 گفت: در این آزمون مقررشده بود که 
307 نفر از طریق آزم��ون و 167 نفر دیگ��ر از ایثارگران که 
درمجموع 450 نفر می شدند در این استان جذب دستگاه های 
اجرایی شوند.وی تصریح کرد: اسامی س��ه برابر ظرفیت این 
عزیزان اعالم شده و هفت دس��تگاه اجرایی نیز مصاحبه های 
خود را انجام داده اند و تمام تالش��مان را بکار خواهیم بست 
تا در پایان س��ال 94 نیز زمینه به کارگیری این عزیزان را نیز 

فراهم کنیم.

  آغاز طرح پیشگیری از
 تنبلی چشم از آبان  

رئی��س اداره آم��وزش پیش دبس��تانی و دوره اول ابتدای��ی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم 
از اول آبان ماه در اس��تان آغاز می ش��ود.طاهره امیری اظهار 
کرد: همزمان با سراسر کشور برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 
کودکان 6- 3 ساله از اول آبان ماه با همکاری آموزش وپرورش 

و اداره کل بهزیستی به مدت 2 ماه در استان برگزار می شود.

تکمیل مجتمع تولید چادر مشکلی 
شهرکرد با سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از تکمیل مجتمع تولید چادر مش��کلی حجاب ش��هرکرد با 
س��رمایه گذاری خارجی خبر داد. س��ید نعی��م امامی اظهار 
کرد: هم اکنون اعتبار موردنیاز این مجتمع ملی با استفاده از 
فاینانس کشورهای کره و بلژیک به میزان بیش از 16 میلیون 
یورو گشایش یافته است.وی افزود: کارخانه حجاب شهرکرد 
با ظرفیت اسمی افزون بر چهار میلیون مترمربع  از سال 87 
گشایش اعتبار ش��د و هم اکنون 34 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد. 

اخبار کوتاه یادداشت حامیان 21میلیارد  ریال  به ایتام کمک کردند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال بختیاری گفت: حامیان ایتام از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون، 21میلیارد ریال در قالب طرح اکرام ایتام به جامعه هدف کمک 
کردند. ابوالقاسم رستگار افزود: این میزان نس��بت به مدت مشابه سال قبل 62درصد 

رشد را نشان می دهد.
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بادام تولی��دی چهارمحال و بختیاری ب��ه علت کیفیت 
باالی آن در بسیاری از بازارهای جهانی ورود پیداکرده 
و بازارپسندی اش موجب شده است که بخش زیادی از 

تولید بادام در این استان به خارج از کشور صادر شود.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یک اس��تان سردس��یر 
در رش��ته کوه زاگرس اس��ت که به علت داشتن شرایط 
آب و هوایی خ��اص و آب کافی زمینه توس��عه در حوزه 

کشاورزی را دارد.
هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری توانسته در تولید 
بسیاری از محصوالت باغی رتبه برتر در کشور را کسب 

کند که مهم ترین آن ها بادام، گردو و هلو است.
درخت بادام به واس��طه مقاومت بس��یار ب��اال و بازده ای 
مطلوب در این اس��تان در بس��یاری از مناطق اس��تان 
کاشته شده اس��ت و باغات بادام توسعه یافته است.یکی 
از مهم ترین نقاط استان چهارمحال و بختیاری در تولید 
بادام منطقه سامان است که هم آب باکیفیت و هم خاک 
حاصلخیز برای کاش��ت درخت بادام دارد. همچنین در 
شهرستان بن نیز باغات درخت بادام توسعه یافته است 
و یکی از مناطق دیگر اس��تان در تولید بادام است.بادام 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در ارقام بادام ربیع، بادام 

سفید، بادام سنگی و... تولید می شود.

 بادام این استان توانسته در بسیاری از بازارهای جهانی 
ورود پیدا کند و در این بازارها به علت کیفیت باالی آن 
جایگاه قابل توجهی پیدا کند. هم اکنون بیشترین بادام 
چهارمحال و بختیاری به کشور هندوستان و کشورهای 

حوزه خلیج فارس صادر می شود.
تولی�د ب�ادام در منطق�ه س�امان اش�تغال 

قابل توجهی ایجاد کرده است
یکی از باغداران شهرس��تان س��امان در گفتگ��و با مهر 
گفت: تولید بادام در منطقه س��امان توانس��ته اشتغال 

قابل توجهی ایجاد کند.
مرادی ادامه داد: شهرس��تان س��امان یکی از مهم ترین 
مراکز تولید بادام کشور محسوب می شود که بسیاری از 
ساکنان این شهرستان باغدار هستند و بیشترین تولید 

آن ها بادام است.
وی ادامه داد: تمام باغداران با بهره گیری از ظرفیت های 
منطقه و آب وهوای مناسب بادام باکیفیت تولید می کند.

وی بیان داشت: باید برای توس��عه باغات باید باغداران 
حمیت بیش��تر ش��وند و زمینه برای خری��د تجهیزات 

باغداری بیشتر فراهم شود.
شهرستان بن و شهرستان سامان بیشترین 

تولیدکنندگان بادام در استان هستند

مدیر باغبان��ی جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص اظهار داش��ت: شهرستان بن 
و شهرستان سامان بیش��ترین تولیدکنندگان بادام در 
استان هستند و بیشترین س��طح باغات بادام در این دو 

منطقه است.
س��ید طاهر نوربخش ادامه داد: اراضی بادام استان 15 
هزار و848 هکتار اس��ت که 11 ه��زار و583 هکتار آن  

بارور هستند.
وی ادامه داد: تولید ب��ادام چهارمح��ال و بختیاری در 
س��ال بیش از 21 هزار تن اس��ت که رتبه اول کش��ور 
را در تولی��د ب��ادام کس��ب کرده ای��م.وی اذع��ان 
داش��ت: بیش��ترین تولی��د ب��ادام اس��تان به کش��ور 
 هندوس��تان و کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس صادر

 می شود.
خشکس�الی و کم آبی تأثیر کم�ی در باغات   

بادام دارد
مدیر باغبان��ی جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یادآور ش��د: ب��ادام یک درخت مقاوم اس��ت 
و نس��بت به ش��رایط خش��کی و کم آبی بس��یار مقاوم 
است.وی با اش��اره به اینکه خشکس��الی و کم آبی تأثیر 
کمی در باغ��ات ب��ادام دارد، ادامه داد: خشکس��الی و 
کمبود آب در توس��عه باغات بادام تأثیر داش��ته اس��ت  
و ای��ن مهم را ب��ا کن��دی مواجه ک��رده اس��ت.وی در 
ادامه با اش��اره به اینک��ه کیفیت بادام تولیدی اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری بس��یار ب��اال اس��ت، ادامه داد: 
کیفیت باالی ب��ادام چهارمح��ال و بختی��اری موجب 
 شده اس��ت که بادام این اس��تان بازارپس��ندی باالیی

 داشته باشد.
مدیر باغبان��ی جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه یکی از زمینه های توس��عه 
اس��تان در حوزه باغات بادام این است که راندمان را در 
واحد س��طح باال ببریم، بیان کرد: باید ب��ا بهره گیری از 
اصول جدید باغداری زمینه تولی��د را در باغات افزایش 

دهیم.
س��ید طاه��ر نوربخش اظه��ار داش��ت: آم��وزش باید 
بیش ازپیش برای باغداران موردتوجه قرار گرد و باغداران 
با روش های نوین در بهداش��ت، کود ده��ی، آبیاری و... 
آش��نا ش��وند و این مهم نقش قابل توجهی در  افزایش 

تولید بادام دارد.

رتبه اول کشور در تولید بادام

بازارپسندی جهانی بادام چهارمحال و بختیاری 
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ابالغ وقت رسیدگی
7/335 در خصوص پرونده کالسه 667/93 خواهان مجید حیدری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه و تخلیه به طرفیت حسین گنجی فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/8/24 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:18273 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350800454  ابالغیه: 9310100350804454 شماره  7/336 شماره 
بایگانی شعبه: 930477 خواهان علی اصغر مصطفائی دادخواستی به طرفیت  شماره 
تقدیم دادگاههای  تامین خواسته  خوانده مهدی توکلی به خواسته مطالبه وجه چک و 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9309980350800454 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/28 و ساعت 12:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18274   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

7/337 در خصوص پرونده کالسه 533/93 خواهان مینا علی آقایی دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  آبادی  مجید شاه  به طرفیت  اتومبیل  دستگاه  یک  استرداد  بر 
رسیدگی برای روز یک شنبه مورخه 93/8/25  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18275 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

رضوی  سید  حسین  سید  خواهان   1023/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/338
هزینه  و  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  چک  فقره  یک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  نموده  تقدیم  علی  حیدر  فرزند  فروشانی  عموشاهی  زهره  طرفیت  به  دادرسی 
وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 93/8/25 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:18276 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاده  عباس  محمد  خواهان   900/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/339
مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه 
با  ریال   10/000/000 بر  مقوم  13ایران714ص11  شهربانی  شماره  به  پژوپارس 
قدیریان  مهدی   -2 صمیمی  سیروس   -1 طرفیت  به  قانونی  خسارات  کلیه  احتساب 
3- شهرام شارق بروجنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
93/9/10 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:17845 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

احضار
7/340 شماره درخواست: 9310460358900011 شماره پرونده: 9209980358900934 
شماره بایگانی: 920946 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920946ب10 حسب شکایت 
به سرقت یک  آقای عملدار شبانی سفید دشتی فرزند محمد متهم است  بهزاد غفاری 
دستگاه گوشی همراه و از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
اقامت ممکن نگردیده لذا بدینوسیله در اجرای ماده  نیز به واسطه معلوم نبودن محل 
115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب مجتمع پنج اصفهان )به نشانی اصفهان خیابان شریعتی حدفاصل بیمارستان و 
چهارراه پلیس( جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
آمد.م الف:17846  خواهد  عمل  به  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از   پس 

رحمانیان مدیردفتر شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ رای 

7/341 شماره دادنامه: 9309970353500765 شماره پرونده: 9309980359600187 
شماره بایگانی شعبه: 930233 شاکی: آقای علیرضا شاه آبادی به نشانی اصفهان-خ 
اصفهان-خ  نشانی  به  زارعی  میثم  آقای   -1 متهمین:  رنجکش-پالک5  ولیعصر-کوی 
به  غفوری  خلیل  آقای   -2 اطمینان-پ53،  آشپزی  مهرآباد-جنب  ادیب-ک  مدرس-خ 
نشانی متواری اتهام: سرقت موتورسیکلت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان میثم 
زارعی فرزند سید ناصر و 2- خلیل غفوری دائر بر مشارکت بر سرقت موتورسیکلت 
متعلق به آقای علیرضا شاه آبادی دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و گزارش مرجع انتظامی و کشف موتورسیکلت و 
اقرار متهم ردیف اول در دادسرا و دفاعیات بالوجه وی در جلسه دادرسی و متواری 
بودن متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به آنان 
تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون   661 ماده  به  مستنداً  و  بوده  مسلم  و  محرز 
و سی  روز حبس  یک  و  ماه  تحمل سه  به  را  متهمین  از  یک  هر   1375 مصوب سال 
اول  ردیف  متهم  خصوص  در  صادره  رای  می نماید  محکوم  تعزیری  شالق  ضربه 
دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  و  حضوری 
و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.م الف:17408 گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

اجراییه 
پرونده:9009980350301296  شماره   9310420350300291 اجراییه:  شماره   7/342
بر  مبنی  له  محکوم  وکیل  درخواست  بموجب   901296 شعبه:  بایگانی  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350301475 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
9109970350301054 صادره از این دادگاه و دادنامه شماره 9209970370700082 
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر اصفهان محکوم علیهم 1- محسن نوروزی احمدآبادی فرزند 
علی 2- مصطفی هراتی ثانی فرزند محمود 3- محمود نصرآزادانی فرزند نوروز هر 
سه به نشانی مجهول المکان 4- سید محمدرضا بحرانی اصفهان فرزند جواد به نشانی 
اصفهان-خ نظر شرقی-ساختمان امین-واحد9، 5- روح ا... ظاهری فرزند سیف ا... به 
ثبتی  پالک  تکفکیک  و  شهرداری  از  کار  پایان  اخذ  به  محکومند  مجهول المکان  نشانی 
مورد دعوی )4498/2 بخش 5 ثبت اصفهان( و سپس انتقال سند رسمی به نام محکوم 
له به میزان مالکیت ایشان و تحویل آپارتمان فروخته شده براساس قرارداد استنادی 
و پرداخت مبلغ 2137000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه قانونی در حق محکوم له مهرداد صالحی نمین فرزند اسدا... به نشانی اصفهان-خ 
وکالت  با  خیان-ط2  موحدیان-ساختمان  شهید  سیدعلیخان-نبش  فردوسی-چهارراه 
نیکبخت-ماکان5- اصفهان-خ  نشانی  به  عباسعلی  فرزند  احمدیان  حاجی  فرهاد  آقای 

واحد54 و پرداخت مبلغ 2705000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
همچنین محکوم علیه )محسن نوروزی( محکوم است به پرداخت خسارت قراردادی از 
تاریخ 1388/05/15 لغایت زمان تحویل از قرار روزانه یکصد هزار ریال در حق محکوم 
له. توضیح اینکه: وکیل محکوم له موظف به پرداخت مابه التفاوت تمبر مالیاتی و هزینه 
دادرسی به میزان محکوم به در خصوص خسارت تاخیر در تحویل می باشد که در 
پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  گردد.محکوم  اقدام  حکم  اجرای  زمان 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 

اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:17415 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/343 شماره دادنامه: 9309970351801099 شماره پرونده: 9309980351800267 
شماره بایگانی شعبه: 930320 خواهان: خانم مهناز نادری بنی با وکالت آقای حسین 
نشاط-پالک18 خوانده:  بست  بازارچه-بن  دوم-خ  اصفهان-خ مشتاق  نشانی  به  اژده 
درخواست  به  طالق  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  چمگردانی  قاسمی  جواد  آقای 
به  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  زوجه 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان خانم مهناز نادری 
بنی فرزند قربانعلی با وکالت آقای حسین آژده به طرفیت خوانده آقای جواد قاسمی 
چمگردانی فرزند غالمحسین و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ 
تحقق بعضی از شروط ضمن العقد شامل ترک انفاق-سوء رفتار و ترک زندگی )بندهای 
1و2و8( قسمت ب از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه با توجه به محتویات 
ترتیب 10200 مورخ 86/11/3 دفتر  به شماره  نکاحیه  تصویر مصدق سند   – پرونده 
قرائن و شواهد   – شهادت شهود   – اظهارات خواهان   – ازدواج شماره 148 اصفهان 
موجود و اینکه خواهان نصف مهریه خود را بذل نموده و با عنایت به اینکه خوانده از 
طریق نشر آگهی دعوت شده و حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده 
و با مالحظه اینکه مساعی دادگاه و واحد مشاوره و مددکاری خانواده در جهت اصالح 
البین موثر واقع نگردیده دعوی خواهان را محمول بر صحت و مستندا به مواد  ذات 
26و27و28و29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 1145و1146 قانون 
خواهان  و  صادر  خواهان  برای  طالق  در  وکالت  اعمال  شرایط  احراز  به  حکم  مدنی 
می تواند ضمن قبول مابذل از ناحیه خوانده و مراجعه به یکی از دفاتر طالق نسبت به 
مطلقه نمودن خود به نوع طالق خلع با توکیل غیر اقدام نماید و رعایت صحت شرایط 
اجرای صیغه طالق به عهده مجری آن است و عده زوجه پس از طالق سه طهر می باشد 
و حضانت فرزند مشترک به نام آیناز متولد 91/1/23 با مادر می باشد و پدر مکلف است 
ماهانه مبلغ نهصد هزار ریال با افزایش ده درصد به عنوان تورم ساالنه بابت نفقه او 
پرداخت کند و هر هفته یک مرتبه روز جمعه از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 12 همان 
روز حق مالقات با او را خواهد داشت رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی 

می باشد.م الف:17431 توکلی رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/344 کالسه پرونده: 1468/92 شماره دادنامه: 150-93/2/9 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی:  عبدالرسول  فرزند  زرین  رضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت 
اصفهان-خ نشاط-کوچه هاشم بیگ-جنب مسجد حاج ابوالحسن-پالک20 وکیل: رضا 
ترابی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ابتدای خ 22 بهمن-دفتر وکالت خواندگان: 1- حسین 
مجهول  نشانی:  همگی  وارسی  سلطان   -4 زائری  مهدی   -3 زائری  اکبر   -2 ابوطالبی 
المکان خواسته: ابطال اقرارنامه شماره 20598 مورخ 1347/2/21 دفترخانه 40 اصفهان 
مقوم به 30/000/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
طرفیت  به  ترابی  رضا  وکالت  با  عبدالرسول  فرزند  زرین  رضا  دعوی  خصوص  در 
خواندگان 1- حسین ابوطالبی 2- اکبر زائری 3- مهدی زائری 4- سلطان وارسی به 
خواسته ابطال اقرار نامه شماره 20598 مورخ 1347/2/21 دفترخانه 40 اصفهان مقوم 
به 30/000/000 ریال با توجه به اسناد و مدارک و محتویات پرونده و اظهارات وکیل 
خواهان در جلسه رسیدگی و گزارش کارشناس منتخب که به دلیل عدم پرداخت مابه 
اعداد دالیل خارج گردیده  از  اخطاریه رفع نقص صادره  برابر  اعالمی  التفاوت هزینه 
نامه  اقرار  اعتباری  یا مدرکی که علت بی  اینکه خواهان هیچگونه دلیل  به  با عنایت  و 
استناد  به  را  ننموده است شورا دعوی خواهان  ارائه  باشد  داشته  بر  در  را  استنادی 
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرون به صحت تشخیص نداده و قرار رد دعوی 
خواهان را صادر و اعالم مینماید قرار صادر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

 تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان میباشد.م الف:17469 
شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناس 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  محترم  ریاست   7/345
-681/93 شماره  کالسه  پرونده  موضوع  صادره  قرار  اجرای  در  احترامًا  اصفهان 
93/6/22 در تاریخ 93/6/22 از اتومبیل با مشخصات ذیل بازدید شده که نتیجه بدین 
شرح به استحضار میرسد. الف: مشخصات خودرو: نوع: سواری سیستم: پراید تیپ: 
972643-ایران13  انتظامی  شماره   1387 مدل  روغنی  سفید  رنگ:  جی.ال.ایکس.آی 
دوگانه  سوخت:  نوع   1412287886768 شاسی:  شماره   2684562 موتور:  شماره 
)بنزین-گاز( ب: قسمت های آسیب دیده: تعویضی: )درب جلو و عقب سمت چپ-گلگیر 
جلو و عقب سمت چپ-چراخ خطر عقب سمت چپ-آیینه بغل )جانبی سمت چپ-ناودانی 
شیشه جلو-قفل درب صندوق-قفل و دستگیره دربهای سمت چپ(. تعمیری: )صافکاری 
ستون بین دربهای جلو و عقب سمت چپ(. ج:میزان خسارت: با توجه به قیمت قطعات 
و هزینه های تعویض و با احتساب اجرت صافکاری و نقاشی و کلیه هزینه های متعلقه 
جمعًا مبلغ 18/000/000 ریال معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت خسارت 
و مبلغ 6/000/000 ریال معادل ششصد هزار تومان اجرت المثل )خواب( به صورت 
صافی )دستمزد راننده و سوخت و تعمیرات احتمالی کسر میگردد( در مدت 20 روز 
مورد نیاز جهت بازسازی و محرومیت دارنده از بکار بردن آن یا محرومیت از امتناع 
حاصل از کارکرد آن و مبلغ 4/000/000 ریال معادل چهارصد هزار تومان افت قیمت 
که کل مبلغ خسارت عبارتست از 28/000/000 ریال معادل دو میلیون و هشتصد هزار 
تومان برآورد میگردد. توضیح: متنی اجرت المثل )خواب( با نگرش به نامه ارائه شده 
از تاکسی سرویس ساحل پیوستی تعیین شده است.م الف:17477 شعبه ششم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

هفت  شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/7/1-1149  شماره  کالسه:652/93   7/346
نظامی- حکیم  راه  نشانی: سه  فاطمه سلطانی  خواهان:  اصفهان  اختالف  شورای حل 

افشاری نشانی: مجهول  فاتحیان-بن بست آرام-پالک2 خوانده: علیرضا  کوچه شهید 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال طبق رسید عادی 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم فاطمه 
سلطانی به طرفیت آقای علیرضا افشاری به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال 
طبق رسید عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
به  برائت ذمه خویش)خود( نسبت  دلیل و مدرکی که موید  نیافته و هیچگونه  حضور 
با  و  دانسته  ثابت  و  محرز  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  ننموده  ارائه  خواهان  دعوی 
استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست)93/4/21( لغایت تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  میباشد  شعبه  این  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت به مازاد خواسته قرار 
رد دعوی صادر می گردد. م الف:17478 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
احضار

7/347 شماره درخواست: 9310460358900010 شماره پرونده: 9309980358900319 
شماره بایگانی: 930339 نظر به اینکه در پرونده کالسه 930339ب10 حسب شکایت 
سید محسن مجیدی درچه آقای اسفندیار قاسمی قاسم وند فرزند علی متهم است به 
سرقت یک دستگاه گوشی همراه و از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ 
احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی 
شریعتی  خیابان  اصفهان  نشانی  )به  اصفهان  پنج  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
حدفاصل بیمارستان و چهارراه پلیس( جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 

آمد.م الف:17848 رحمانیان مدیردفتر شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

 شهر کرد خواهر خوانده 
» ماربورگ « می شود

مش��اور برنامه ریزی و ام��ور اجرایی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت:با موافقت شورای شهر 
و شهرداری، ش��هرکرد خواهرخوانده »ماربورگ« 

آلمان می شود.
ملک محم��د قربانپورافزود:ش��هرداری ماربورگ 
آلمان برای پیوند خواهرخواندگی این شهر با یکی 
از ش��هرهای چهارمحال و بختیاری اعالم آمادگی 

کرده است .
وی اظه��ار داشت:ش��هر ماربورگ ازنظر ش��رایط 
آب وهوایی و جمعیت 40درصدی دانشگاهی آن، 

شباهت هایی به شهرکرد دارد.
قربانپورب��ا بی��ان اینک��ه اولوی��ت ای��ن پیون��د 
خواهرخواندگ��ی با مرک��ز اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و ش��هرکرد اس��ت، اظهار داش��ت:البته 
در صورت هم��کاری موافق��ت ش��هرداری دیگر 
 ش��هرها ای��ن ام��کان ب��رای آن��ان نی��ز فراه��م

 است.وی افزود:برای انعقاد تفاهم نامه بین دوشهر، 
شورای شهروشهرداری شهرکرد باید اعالم آمادگی 
کرده و مقدمات کار را برای بازدید مسئوالن شهر 

ماربورگ از این شهر فراهم کند.
قربانپور تبادل فرهنگی و علمی اس��تاد و دانشجو، 
اس��تفاده از توانمندی های نرم اف��زاری و برگزاری 
هفته های فرهنگی در شهرهای طرفین و استفاده 
از توان تخصصی و پزشکی آلمان در شهرکرد را از 

اهداف برقراری این پیوند عنوان کرد .
مش��اور برنامه ریزی و ام��ور اجرایی اس��تانداری 
چهارمحال و بختی��اری اظهار داش��ت:در صورت 
تصوی��ب خواهرخواندگی ش��هرکرد ب��ا ماربورگ 
آلمان در شورای شهر، عملیات اجرایی این طرح، 
فروردین 94 آغاز می شود.ماربورگ با بیش از 80 
هزار نفر جمعیت، شهری در مرکز بخش ماربورگ 
بیدنکپف در شمال ایالت هس��ن آلمان است.این 
شهر بر روی رود الن واقع شده و از قرن 12 میالدی 
به عنوان یک شهر شناخته می شود.خواهرخواندگی 
قراردادی بین مسئوالن یک کشور یا سران دو شهر 
اس��ت که برای ایجاد همبس��تگی و اتحاد بیشتر 

انسانی و فرهنگی امضا می شود.
هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین ش��هروندان 
دو شهری اس��ت که دارای منافع مشترک است و 
مفاد این قراردادها موضوع های فرهنگی، اقتصادی 

و بازرگانی و ورزشی را شامل می شود.



امام علي - علیه السالم - فرمود: 
آفت ايمان، شرک است.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

بی گمان همواره در تاری��خ مخترع��ان و فن آوری هایی را 
می توان سراغ گرفت که به گونه ای دنیا را در زمان خود تغییر 
داده اند. این اختراعات و فن  آوری های پیشرو اما در  یک قرن 
اخیر بیش از همیشه خودنمایی کرده اند،  به ویژه آنکه از این 
یازده تکنولوژی، به  بر ترین و پیشرو ترین فن آور ی های تاریخ 

یاد می کنند.
در زیر  خالصه وار شمارا با هشت فن آوری پیشرو که به باور 
مؤسسه MacRobert به عنوان یازده تکنولوژی که دنیا را 

تغییر داده اند، آشنا می سازیم.
۱ � هواپیم��ای Harriet: در س��ال ۱۹۶۹ ش��رکت های 
Freeman و Fox بدنه و ساختاری غول پیکر را برای موتور 
رولز رویس و Severn Bridge طراحی کردند تا هواپیمای 

Harriet نخستین فن آوری پیشرو قرن متولد شود.

 CT Scanner -۲: در س��ال ۱۹۷۱ ی��ک مهن��دس 
انگلیس��ی بانام »گودفری هونس��فیلد« نخستین دستگاه 
CT Scanner را برای عکس برداری از مغز طراحی کرد. 
هفت س��ال بعد، وی نایل به دریافت جایزه نوبل نیز ش��د. 
دستگاه CT Scanner را  رنس��انس در رادیولوژی تلقی 
می کنند که از زمان اختراع تاکن��ون، جان میلیون ها  تن را 

نجات داده است.

 Continuously Regenerated ی��ا CRT – ۳ 
Trap: این فن آوری به کامیون ها و اتوبوس های دیزل این 

اجازه را می دهد  آلودگی که از موتورهای آن ها به راه می افتد، 
کنترل کنند. این ابزار توسط »جانسون ماتی« در سال ۲۰۰ 

طراحی شد.

 ۴ � تکنولوژی CDT: در س��ال ۱۹۸۹ محققان  دانش��گاه 
کمبریج دریافتند، اگر جریان الکتریک��ی را از میان برخی 
خواص پلیم��ری بگذرانن��د، آن ها ب��ه دیود ه��ای نورانی 
 Cambridge Display ،تبدیل می ش��وند؛ بنابرای��ن
Technology در سال ۱۹۹۲ تجاری سازی شد و اکنون 

در نسل جدیدی از پنل ها به کار گرفته می شود.

 ۵ � اسکنر Optos PLC: »داگالس اندرسون« پس ازآنکه 
فرزندش ناباورانه بینایی یکی از چشم هایش را از دست داد، 
این اسکنر لیزری را برای تشخیص بیماری های نادر چشمی 
در س��ال ۲۰۰۶ اختراع کرد. هم اکنون این ابزار در ۶۵۰۰ 

نقطه  سراسر جهان مورداستفاده است.

 i-LIMB Hand � ۶: درواقع i-LIMB Hand همانند 
یکدست واقعی عمل می کند. فن آوری اصلی به کاررفته در 
 Multi-Articulating این ابزار، مرب��وط به وضعی��ت
در انگشتان آن می ش��ود که اجازه می دهد، دقیقاً همانند 
انگشتان واقعی عمل کنند. این دست توسط تیمی برجسته 
از محققان و دانشمندان علم پزشکی و الکترونیک و رایانه در 

سال ۲۰۰۸ طراحی شده است.

 ۷ � مکع��ب آب ppپک��ن: رقابت ه��ای ش��نای المپیک 
۲۰۰۸ پکن در محلی برگزار ش��د که ب��ه دلیل تکنولوژی 
به کاررفت��ه در س��اخت آن، یک��ی از اختراع��ات پیش��رو 
 لقب گرفت��ه اس��ت. در طراحی ای��ن س��اختمان مکعب، 
مفاهیم Virtual Prototyping به کار گرفته شده که 

پس از خود، رهیافتی جدید  در طراحی پیش گذاشت.

BGAN � ۸: در سال ۲۰۱۰ شرکت Inmarsat اقدام به 
 Broadband Global Area یا BGAN پایه گذاری
Network کرد که شبکه نسل سوم اینترنت یا ۳G را ارائه 
نمود. از این سرویس بعداً  بسیاری از شبکه های تلویزیونی 

 استفاده کردند.
 

انحراف اخالقی در رانندگی تاکنون چش��مان بسیاری را 
اشک بار  و دل های فراوانی را داغ دار کرده است .تصور اینکه 
بدخلقی و سوء رفتار در رانندگی س��الیانه چه هزینه های 
هنگفت انسانی عاطفی را بر پشت آسیب دیدگان می گذارد 
و این س��نگینی گاه برای بازمان��دگان می تواند چه تبعات 
شکننده ای داشته باشد- کار دشواری نیست ! اما اینکه چرا 
بیشتر رانندگان در مس��یر و جاده به موزیک بلند،خوردن 
تنقالت،صحب��ت ب��ا موبایل،لجب��ازی و کل انداخت��ن با 
دیگران،سپر به سپر با ماشین جلویی در سرعت های باال و 
بسیاری دیگر ازاین دست توجه دارند جز احتیاط و رعایت 

حق تقدم عابرنکته ای است که جای تعمق دریغ دارد.
شاید شده ش��ما هم خواس��ته اید از خیابان عبور کنید آیا 
احس��اس نکرده اید رانندگان جای تأمل و کاهش سرعت 

شمارا نشانه می گیرند؟ 
انگار زدن  امتیاز دارد !

البته بی توجهی عابران به چراغ قرمز یا عبور نکردن از پل های 
هوایی خود نیز اشکال بزرگی در فرهنگ عبور و مرور است  
که باید توجه جدی ب��ه آن صورت گیرد.بیای��م به جاده و 
خودروهای سنگین هم نگاهی بیاندازیم! در جاده هایی که 
خودروهای  باری و اتوبوس به  علت فرسودگی و بی مباالتی 
برخی رانندگان  حوادث دلخراشی را رقم می زنند اما واقعاً 
توقع جامعه از این گروه به خاطر الگو بودن برای رانندگان 
پایه دوم خیلی بیشتر از این ها است..نقش کنترلی و نظارتی 
گاهی کم رنگ اس��ت چرا پلیس به چراغ های خطر کم نور 
قدیمی یا شکسته پشت خودروهای  سنگین توجه ندارد؟ 
چرا مسئله معاینه فنی این قدر تبلیغاتی و کاغذی است؟ چرا 
نخاله ها و بار کامیون ها درست مهار نمی شود؟ چرا برخورد 

جدی با خاطیان صورت نمی گیرد؟
کشور ما متأسفانه درزمینه حوادث رانندگی باالترین آمار 
راداراست ، سازمان پزشکی قانونی در مورد تلفات تصادفات 
رانندگی س��ال ۹۲ گزارش داد: در سال گذشته ۱۱ هزار و 
۵۶۶ نفر در محورهای برون شهری ، ۵۰۶۳ نفر در مسیرهای 
درون شهری ، ۱۲۹۶ نفر در مسیرهای خاکی روستایی  و ۹۶ 

نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند. 
طبق مصاحبه حضوری خبرنگار زاینده رود با دکتر پزشکیان 
وزیر اسبق وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي این 
مثال در جلس��ه آورده ش��د که در برآورد و مقایسه تعداد 
شهدای  جنگ تحمیلی و کشته ش��دگان جاده های ایران 
خطر سفر از تهران تا مش��هد دو برابر حضوردرخط مقدم 

جبهه ها است.
بااین حال می توان گفت در سه بخش جاده-خودرو و عامل 
انس��انی ؛ نبود فرهنگ صحیح رانندگی پیش��تاز است. در 
جامعه ای که این همه به آموزه های دینی و انس��انی تأکید 
می ش��ود و در تعارف های معم��ول روزمره  حوصله س��ر 
برمی شویم چرا در رانندگی هیچ توجه مسئولیت اجتماعی 
را احساس نمی کنیم؟معموالً پیش��ینه فرهنگی هر ملتی 
بر روی رفتار آن ها در مواجهه ب��ا پدیده های دنیای مدرن 
تأثیر می گذارد.ما ایرانیان علیرغم بهره گیری از س��جایای 
اخالقی که ناشی از تمدنی دیرپا و غالباً اخالق گراست،دارای 
خلقیاتی خاص هس��تیم  یکی از خلقیات اصلی ما ایرانیان 
فردگرایی و غرور کاذب است؛ بر طبق این سابقه اجتماعی 
،منافع فردی بر اجتماعی ترجیح داده می شود چراکه فرد 
منافع فردی خود و گروهی را که در آن زندگی می کند در 
یک راستا ارزیابی نمی کند.از دل این اخالق خاص ،برخی 
رفتاره��ای اجتماعی بی��رون می آید مثل نب��ود فرهنگ 
آپارتمان نش��ینی ویا فرهنگ رانندگی که البته باعث بروز 
مش��کالت کالن نیز می شود .به نظر ش��ما این خلق بد در 
رانندگی تا چه اندازه می تواند در ب��اال رفتن آمار تصادفات 
وآسیب های بغرنج و دردناک اجتماعی آن تأثیرگذار باشد؟

فرزندی که پدر یا مادر خود را در س��انحه تصادف هرچند 
غیر عمد از دس��ت می دهد باید بار دشواری های فراوانی را 
در زندگی تحمل کند و در آینده ش��خصیتی او آثار منفی 
دارد – یا خانواده ای ک��ه فرزند خود را دراثرهمین فرهنگ 
نارس رانندگی از دست می دهد می شود تصور کرد چه درد و 

آالمی سنگین روحی برایشان باقی خواهد ماند!
در اینجا روایتی مس��تند می خوانید ازسرگذشت غم افزای 
پدری که از دست دادن دختربچه خردسالش را نمی تواند از 
یاد ببرد-او مدت فراوان با تماس های پی درپی خواستار درج 
این مطلب در روزنامه زاینده رود شد تا بلکه برخی که مطیع 
قوانین راهنمایی و رانندگی نیس��تند وجدان خود را بیدار 
س��ازند-روزنامه  زاینده رود با در نظر گرفتن حسن وظیفه 
اجتماعی مخاطب محوری  ؛ضمن توجه به کار خداپسندانه 
این شهروند اصفهانی در وقف دیه فرزند خود این مطلب را 

چاپ نموده است.
»به نام خدا 

این جانب زریر هاش��می نظر به اینکه دختری هشت ساله 
داشتم به نام پریسا هاشمی دانش آموز کالس دوم آموزشگاه 
طاهره دزج ک��ه در تاری��خ ۹۱/۹/۵ مصادف با عاش��ورای 
حس��ینی براثر بی احتیاطی راننده خاطی و بروز س��انحه 

تصادف )عابر پیاده( طفل معصوم به شدت مصدوم گردید 
که بالفاصله به اورژان��س دهاقان و ازآنجا به بیمارس��تان 
امیرالمؤمنین ش��هرضا انتقال یافته که ب��ه علت جراحات 
شدید و ضربه مغزی به بیمارستان الزهرا )ع( اصفهان اعزام و 
بستری گردید که حدود شش ماه و نیم اینجانب و همسرم 
و برادرم و بس��تگان نزدیک هرکدام به نوبت به بیمارستان 
مراجعه داشتیم تا به دخترم که در حالت کما به سر می برد 
جهت تهیه لوازم ضروری و عیادت از وی با توجه به مسافت 
طوالنی از روس��تای دزج تا مرکز اس��تان در بیمارس��تان 
رفت وآمد داشته ایم و این قضیه برای من و خانواده ام و اقوام 

و بستگان خیلی تأسف آور بود.
 که اگر بخواهم بنویس��م باید یک کتاب تحریر کنم. به هر 
صورت طبق دس��تور پزشک معالج و مس��ئول آی.سی.یو 
بیمارستان به لحاظ درمان طوالنی و درخواست والدین بیمار 
مبنی بر ایاب و ذهاب همراهان از روستای دزج تا اصفهان و 
مکاتبات بیمارستان مربوطه به معاونت امور درمان استان 
و مرکز مدیریت حوادث و فوریت پزشکی استان در تاریخ 
۹۲/۳/۱۳ به نزدیک تری��ن مرکز درمانی محل س��کونت 
بیمارستان امیرالمؤمنین ش��هرضا انتقال و تحت مراقبت 

قرار گرفت. 
داستان کما غم انگیز است. پریس��ا حدود یک سال در این 
وضعیت قرار داش��ت که از این مدت حدود شش ماه طفل 
معصوم در بخ��ش جراحی اعص��اب بیمارس��تان الزهرا و 
بخش جراحی زنان بیمارستان ش��هرضا توسط والدین در 
سخت ترین شرایط زندگی دوری از خانه و کاشانه پرستاری 

و مراقبت می گردید.
در وضعیت کما بیمار در حالت بی هوش و بی حرکت است 
تنفس مصنوعی داشته و از طریق لوله به دستگاه وینتیالتور 
وصل هست. نوار قلب – فشارخون و اکسیژن مرتب کنترل 
می شود. هر چهار س��اعت از راه بینی و از طریق لوله تغذیه 
می ش��ود. جهت جلوگیری از زخم بس��تر هر چهار ساعت 
یک بار جابجا می شود و احتیاج به نظافت دارد. بله کودکی 
که روزی با پدر - مادر و برادر غذا می خورد حال این چنین 
با لوله ارتزاق می گردد و صدها مصیبت دیگر که چشم هر 
بیننده ای را به خون می گریاند- بله ایاب و ذهاب همه روزه 
از دزج تا اصفهان و شهرضا و بی خوابی و پرستاری هیچ گاه 
فراموش نمی شود.برادری به نام رضا که خواهرش را خیلی 
دوست داشت و در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول تحصیل 
بود در ایام تعطیل و حتی استفاده از مرخصی فکر و حواس 
او خواهرش پریسا و تهیه دارو بوده و بلوغ و غرور جوانی را در 

محیط غم انگیز بیمارستان ها گذراند.
و برادری دیگر به ن��ام ابوالفضل شش��م ابتدایی که بعضی 
مواقع به عیادت خواهرش پریس��ا می آمد و می فهمید که 
خطر جانی حال خواهرش را تهدید می کند ,بسیار ناراحت 
می شد و دس��تان و آس��تین خود را می جوید) خانواده ما 
اعصابی و روانی ش��د(خاطرات تلخ و شیرین می گذرد ولی 

اثر او برجا می ماند. میلیون ها تومان س��رمایه ملی دولت و 
شخصی هزینه می گردد و هزاران ساعت و لحظه دردناک 
با اس��ف و اندوه بر خانواده تحمیل می شود. آیا این صحیح 
است که در روز عاش��ورا هنگام عزاداری س��االر شهیدان 
راننده ای که هیچ اعتنایی به زمان و مکان نداش��ته است و 
هیچ گونه مسئولیت فردی و اجتماعی را احساس نمی کرده 
اس��ت- هیچ گونه توجهی به مقررات راهور نداشته است با 
س��رعت غیرمجاز با ۳۵ متر خط ترم��ز این چنین دختر ۸ 
ساله را به هوا بپراند و روی کاپوت ماشین بخورد و به زمین 
بیفتد به گونه ای که براثر ش��دت ضربه ماشین خودش هم 
آس��یب می بیند و طفل معصوم را به همین صورت از حق 
حیات محروم می سازد و پس از یک سال زندگی در حالت 
کما در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ مص��ادف با اول محرم به دیار 
 معبود می شتابد و چشم های نازنین جگرگوشه ما پر از خاک

 می گردد.
باید پرسید که واقعاً ازنظر اخالقی آیا مقصر حادثه )راننده 
خاطی( با ذکر این موضوع که خودرو بیمه اس��ت و دیه را 

شرکت بیمه می دهد می توانداز خود رفع مسئولیت کند ؟
آیا رانندگانی این چنین بی مب��االت حاضرند جای خود را 
با یک خان��واده داغ دار عوض کند؟ح��ال پس ازاین فقدان 
والدین پریس��ا جهت ش��ادی روح او با همکاری مدیریت 
محترم آموزش وپرورش دهاقان اقدام به احداث یک کارگاه 
کامپیوتر در آموزشگاه محل تحصیل آن زنده یاد نمودند که 
افتتاح هم گردید و جهت س��اخت و تکمیل بنای مسجد و 
حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( روستای دزج نیز مشارکت 
نمودند. در پایان از زحمات کادر پزشکی بیمارستان الزهرا 
و ریاست محترم بخش icu۳ و جراحی اعصاب و پرستاران 
ایثارگر ک��ه در مداوای طفل صغیرت��الش کردند قدردانی 
می ش��ود و همچنین از ریاس��ت محترم و کادر پزشکی و 
بخش ICU و بخش جراحی زنان بیمارستان امیرالمؤمنین 
شهرضا و پرستاران فداکار که تا آخرین لحظات حیات با آن 
زنده یاد و خانواده او هم��کاری و همدردی نموده اند کمال 
 تشکر رادارم و توفیق روزافزون همگان را از خداوند متعال

 خواستارم.

هشت فناوری پیشرو که دنیا را تغییر داد 

سوء رفتار در رانندگی شکستن قبح مسئولیت اجتماعی

داغی که از رعایت نکردن قوانین بر دل می ماند

دستگاه گوارش سالم، تضمین کننده سالمت افراد 
اس��ت. اختالل در این رون��د نه تنها ب��دن را از مواد 
مغذی محروم می کند بلکه باع��ث تجمع مواد زائد 
در بدن می ش��ود که در این میان برخی گیاهان با 
خواص دارویی برای رفع مشکالت دستگاه گوارش 

مفید هستند.
سنا؛ بهترین گیاه برای تخلیه روده در اعمال 

جراحی و یا عکس برداری از روده ها
 سنا بهترین گیاه برای درمان یبوست است. این گیاه 
اثر مسهلی نسبتاً قوی داشته و برای تخلیه روده در 
اعمال جراحی و یا عکس برداری از روده ها استفاده 
می شود. بهتر است سنا از فرآورده های صنعتی آن که 
به شکل قرص است مصرف شود اما نیم تا یک گرم از 
برگ سنا به صورت دم کرده یا جوشانده با یک لیوان 
آب در روز نیز می تواند اس��تفاده ش��ود که محلول 

تهیه شده بسیار تلخ است.
مصرف بیش ازحد این گیاه می تواند سبب دردهای 
ش��کمی، دل پیچه و تنبلی روده ها را در پی داشته 
باش��د؛ برای جلوگیری از تنبل��ی روده ها و عوارض 
طوالنی مدت سنا بهتر است پس از یک یا دو هفته 
مصرف آن قطع شود. سنا در حاملگی و شیردهی منع 
مصرف دارد چراکه مدارکی مبنی بر اثرات موتاژنیک 
و ژنوتوکسیک گزارش شده است. همچنین میوه سنا 
برای کودکان مناسب است و اثری مالیم تر از برگ 

دارد و مقدار مصرف آن همانند برگ است.
شیرین بیان؛ ضدالتهاب راه های تنفسی

 ش��یرین بیان از قدیم به عن��وان بهترین جلوگیری 
کننده و درمان کننده التهاب و زخم های معده مورد 
مصرف بوده اس��ت.نحوه مصرف شیرین بیان بدین 
ترتیب است که ۲ تا ۱۵ گرم پودر ریشه را می توان 
روزانه در یک لیوان آب ریخت��ه و به مدت ۵ دقیقه 
جوشاند س��پس آن را صاف و در یک یا چند نوبت 
مصرف کرد که این مقدار حاوی حدود ۲۰۰ تا ۸۰۰ 
میلی گرم گلی سریزین بوده که مقدار مجاز مصرف 
گلی س��ریزین در روز ۲ دهم میلی گ��رم به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدن است. مصرف روزانه بیش از ۵۰ 
گرم به مدت بیش از ۶ هفته شیرین بیان ممکن است 
باعث عوارضی ازجمله اقتباس آب در بدن، کاهش 

سدیم، افزایش پتاسیم و فشارخون شود.
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تاجر و 4 همسرش
 در روزگار قدی��م تاج��ر ثروتمن��دی ب��ود که چهار همس��ر 

داشت.
همسر چهارم را بیش��تر از همه دوست داش��ت و او را مدام با 
جواهرات گران قیمت پذیرایی می کرد. بس��یار مراقبش بود و 

بهترین چیزها را به او می داد.
همسر س��ومش را هم خیلی دوس��ت داش��ت و به او افتخار 
می کرد.واقعی��ت این بود که او همس��ر دومش را هم بس��یار 
دوست داشت. او بسیار مهربان بود و دائماً نگران و مراقب مرد 

بود. مرد در هر مشکلی به او پناه می برد . 
اما همس��ر اول مرد زنی بس��یار وفادار و توانا که در حقیقت 
 عامل اصل��ی ثروتمند ش��دن او و موفق بودن��ش در زندگی

 بود.
 اما اصاًل موردتوجه مرد نبود. باوجوداینکه از صمیم قلب عاشق 
ش��وهرش بود اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه ای که 
 تمام کارهایش ب��ا او بود حس می کرد و تقریب��اً هیچ توجهی

 به او نداشت.
روزی مرد احساس کرد به شدت بیمار است و به زودی خواهد 

مرد.
آن مرد به دارایی زیاد وزندگی مرفه خود اندیش��ید و با خود 
گفت: من اکنون چهار همسر دارم ،اما اگر بمیرم دیگرکسی را 
نخواهم داشت، چه تنها و بیچاره خواهم شد ! بنابراین تصمیم 
 گرفت با همس��رانش حرف بزن��د و برای تنهای��ی اش فکری

 بکند.
اول ازهمه س��راغ همس��ر چهارمش رف��ت و گف��ت: من تو 
را از همه بیش��تر دوس��ت دارم و از همه بیش��تر به تو توجه 
کرده ام و انواع راحتی ها را ب��رات فراهم آورده ام، حاال در برابر 
 این همه محبت م��ن آیا در م��رگ با من همراه می ش��وی تا 

تنها نمانم؟
زن به س��رعت گفت: »هرگز« ؛ همین یک کلمه و مرد را رها 

کرد.
مرد با قلبی که به شدت شکس��ته بود به سراغ همسر سومش 
رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم آیا در این 

سفر همراه من خواهی آمد؟
زن گفت: البته که نه ! زندگی در اینجا بسیار خوب است . تازه 
من بعد از تو می خواهم دوباره ازدواج کنم و بیشتر خوش باشم. 

قلب مرد از این حرف یخ کرد.
م��رد تاج��ر ب��ه همس��ر دوم رو آورد و گفت: تو همیش��ه به 
من کمک ک��رده ای . ای��ن بار هم ب��ه کمکت نیاز ش��دیدی 
 دارم شاید از همیش��ه بیش��تر، می توانی در مرگ همراه من

 باشی؟
زن گف��ت : این ب��ار با دفع��ات دیگر ف��رق دارد. م��ن نهایتاً 
 می توانم ت��ا گورس��تان هم��راه تو بیای��م ام��ا در مرگ …

 متأسفم !
گوی��ی صاعق��ه ای به قل��ب م��رد آت��ش زد. در همین حین 
صدایی او را به خود آورد: من با تو می مان��م ، هر جا که بروی 
 تاجر نگاه��ی کرد ، همس��ر اولش بود که پوست واس��تخوان

 شده بود. 
غم سراس��ر وجودش را تیره وت��ار کرده بود و هی��چ زیبایی و 
نشاطی برایش باقی نمانده بود . تاجر سرش را به زیر انداخت 
و به آرامی گفت: »باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه 

می کردم و مراقبت می بودم…
در حقیقت همه ما چهار همسر داریم!

۱-همسر چهارم که بدن ماس��ت. مهم نیست چه قدر زمان و 
پول صرف زیبا کردن او بکنی وق��ت مرگ ،اول ازهمه او، تو را 

ترک می کند.
۲- همس��ر س��وم ک��ه دارای��ی ماس��ت. هرچق��در ه��م 
 برات عزیز باش��د وقت��ی بمیری به دس��ت دیگ��ران خواهد

 افتاد.
۳- همسر دوم خانواده و دوستان ما هستند . هرچقدر صمیمی 
و عزیز باش��ند وقت مردن نهایتاً تا سر مزارت کنارت خواهند 

ماند.
۴ -همس��ر اول که روح ماس��ت. غالب��اً به آن ب��ی توجهیم 
و تمام وق��ت خود را ص��رف تن و پ��ول و دوس��ت می کنیم. 
او ضام��ن توانمندی ه��ای ماس��ت ام��ا م��ا ضعی��ف و تنها 
رهای��ش کرده ای��م ت��ا روزی که ق��رار اس��ت همراه باش��د 
 ام��ا آن روز دیگر هی��چ قدرت و توان��ی برایش باق��ی نمانده

 است.
و ج��ا دارد بی��ان وزی��ن و سراس��ر حکم��ت امیرالمؤمنین 
علیه الس��الم را بیان کنیم :کس��ی که یقی��ن دارد )به زودی( 
از دوس��تان جدا می ش��ود و در زیرخاک مس��کن می گزیند 
و با حس��اب اله��ی روبه روس��ت و ازآنچه بر جای گذاش��ته 
بی نیاز می گ��ردد و به آنچ��ه از پیش فرس��تاده محتاج 
را  آرزو  ک��ه  اس��ت  س��زاوار  می ش��ود، 
 کوت��اه و اعم��ال صال��ح را طوالن��ی

 کند. 
)بحاراالن��وار، جلد ۷۰، صفحه 

)۱۶۷
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