
 اشک ها و لبخندهایی که 
از روی شادی بودند 

داروهایی که به 
 جای شفا
 بال می آورند!

شهردار اصفهان اعالم کرد:

ورزش چهارمحال وبختیاری در سالی که گذشت 

یارانه نقدی فروردین، این هفته 
واریز می شود 2

۷ وزیر در اولین هفته راهی 
بهارستان می شوند 24

2

 تلویزیون 60 اینچی اپل 
4به فروش می رسد

 جایگاه  علوم  قرآنی در  نظام  اسالمی  
ویژه است

حرف های مهم منوچهر متکی دراصفهان 

تولید ملی، ناموس اقتصاد کشور است

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی اصفهان گفت: 
جایگاه قرآن و ترویج علوم و فرهنللگ قرآنی یک جایگاه 

ویژه در نظام مقدس جمهوری اسامی است.
حجت االسام محمد قطبی در مراسم افتتاح ساختمان 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی اصفهان اظهار داشت: جایگاه 

قرآن و ترویج علوم و فرهنگ قرآنی یک جایگاه ویژه...

امر به معروف نقش سازنده ای 
در فرهنگ اسالمی دارد         

مدیر کل فرهنگ و ارشللاد اسامی اسللتان چهارمحال 
 و بختیللاری اظهللار داشللت: امللر بلله معللروف نقللش 
سللازنده ای در ترویج فرهنگ اسللامی دارد که می توان 
نوعی انتقاد از ناراسللتی ها و کژی های موجود در جامعه 

و مردم قلمداد کرد.
حسین گنجی اظهار داشللت: امر به معروف و نهی از 
منکر را می توان نوعی انتقاد از ناراستی ها و کژی های 
موجود در جامعه و مردم قلمللداد کرد. وی  افزود: اما 

نقد و نقادی آدابی دارد که ...
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 خودروسازان برای مصوبات دولت
2

 تره هم خرد نمی کنند

غربی ها
 قابل اطمینان نیستند3

ورزش چهارمحال و بختیاری در سللال 91 روزهای خوشی را 
پشت سر گذاشت، هر چند بی پولی و نداشتن اسپانسر مالی، 
زخم کهنه ای است که بر تن ورزش استان همچنان باقی است.

یکی از مهم ترین رخدادهای ورزشی سال 91برای چهارمحال 
وبختیاری المپیکی شدن سه نفر از ورزشکاران این استان در 

یک رشته بود. 
این سلله ورزشللکار بللا کسللب سللهمیه Aورودی المپیک 
2012لندن، شهرستان بروجن در ایران را به عنوان المپیکی 
ترین منطقلله معرفی کردنللد و در همان فروردین سللال 91 
نخستین افتخار برای اسللتان را باز هم رشللته دوومیدانی به 
ارمغان آورد. ملی پوشان تیم دو ومیدانی چهارمحال وبختیاری 

فروردین سال91در مسللابقات دو ومیدانی قهرمانی کشور در 
 شیراز به میدان رفتند و موفق به کسب مدال در این رقابت ها

شللدند، در حالی که سللال90نیز در مسللابقات دو ومیدانی 
قهرمانی کشور در شیراز دو ورزشکار این استان موفق به ثبت 

رکورد ملی شده بودند. 
در هفدهم فروردین ماه سال91، احسان امینیان در رده سنی 
بزرگسللاالن و محمد مهدی رحمتی در رده سللنی جوانان از 
 اسللتان به عنوان اعضای تیم ملی ورزش سلله گانلله ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا در کشور ژاپن شرکت کردند و در حد 

و اندازه خود ظاهر شدند.

 افزایش صادرات نفت
 ایران  در آوریل

بی طرفی مجریان انتخابات 
ضروری است

تب تورم، ناشی از اجرای 
سلیقه ای قانون است

 تکرار حادثه خمینی شهر
 این بار در فارس

 عدم تحقق اصالح 
ساختار اقتصادی کشور
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آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول شماره 800/165(

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات نظافت فضای سبز آبدارخانه و نمازخانه های بین راهی 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 145/000/000 ریال به عنوان سپرده 
نقدی به حساب جاری ش��ماره 4120075101008 )سیبا بانک ملی (و شناس��ه واریز 26100000026 به نام 

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه .
 مهل��ت اع��ام آمادگ��ی :ب��ه م��دت دو هفت��ه از تاری��خ آگه��ی نوب��ت دوم من��درج در روزنام��ه ک��ه از

HTTP://IETS.MPORG.IRوWWW.MONAGHESE.NIOPDC.IRسایتهای 
 قابل رویت می باش��د و تحویل آن به آدرس اصفهان ،خیابان چهارب��اغ باال،جنب پمپ بنزین ،ام��ور قراردادها ،

تلفن :6244618
شرایط متقاضی کلیه شرکتهای توانمند دارای گواهی صاحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی 

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای دارای گواهینامه صاحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه توزیع خواهد 
شد .

ضمنا متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IR  قابل رويت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان

دانش��گاه ش��هرکرد در نظر دارد فعالیت خدماتی ذیل را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی ،طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :
موضوع مناقصه :»خدمات حفاظت، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد 

در سال 92«
حجم تقريبی موضوع قرارداد: 110 هکتار

محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاری دانشگاه 
زمان و مدت قرارداد: از تاریخ 92/2/1 لغایت 93/1/31 به مدت یکسال 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد میلیون 
ریال (به ص��ورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین ش��ده بانکی در وجه دانش��گاه 

شهرکرد.
مدت اعتبار پيشنهادها: از تاریخ گشایش پاکتهای پیشنهاد به مدت 3 ماه خواهد 

بود.
متقاضیان واجد شرایط الزم است حداکثر تا تاریخ 92/1/21 با واریز مبلغ 400/000 
)چهارصد هزار (ریال باب��ت دریافت اس��ناد مناقصه در وجه حس��اب تمرکز وجوه 
درآمدهای اختصاصی دانش��گاه ش��هرکرد ب��ه ش��ماره 7871915028 نزد بانک 
تجارت شعبه دانشگاه ش��هرکرد و ارائه فیش پرداختی به همراه تقاضا نامه کتبی از 
سوی شرکت متقاضی با مراجعه به آدرس :ش��هرکرد ،بلوار رهبر ،دانشگاه شهرکرد 
ساختمان ریاست )ضلع غربی دانشکده فنی مهندسی (دفتر حقوقی و امور قراردادها 
و یا از طریق سایت اینترنتی دانشگاه شهرکرد به آدرس www.sku.ac.ir  به صورت 
رایگان نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام و در ادامه طبق شرایط تعیین شده 

مدارک و پیشنهادات خود را تهیه و تحویل نمایند.
آخرين مهلت قبول پيشنهادها: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/1/27 .

زمان و مكان گشايش پيشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 ساعت 10:30 
صبح در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه شهرکرد.

دانشگاه در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادها مختار است .

مناقصه شماره 92/2

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت 
به آدرس ذیل درج میگردد.

سایر موارد:
زمان دریافت اس��ناد از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول تا پایان س��اعت اداری مهلت دریافت اسناد 

)مندرج در جدول(
www.esfahansteel. جهت اطالع از محل دریافت اس��ناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

com  مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد تامین خود رو سواری جهت سرویس 
ایاب و ذهاب اداری در سطح استان )شهری و برون شهری ( را از طریق مناقصه عمومی و به مدت 
یک سال واگذار نماید لذا شرکت های دارای س��ابقه در انجام خدمات مزبور و دارای گواهی تایید 
صالحیت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت تمایل می توانند در ساعات اداری 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ نش��ر آگهی )1392/1/17( جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نش��انی 
اصفهان- خیابان کارگر- دفتر حقوقی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان مراجعه و 
پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1392/1/29 به دبیرخانه اداره کل 

تحویل و رسید اخذ نمایند. اداره کل در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
ضمنا شماره تلفن 6693156 آماده پاسخگویی به هر گونه سواالت احتمالی می باشد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

م الف / 19962

م الف/19965

مهلت ارائه پیشنهاد مهلت دریافت اسناد موضوع شماره نوع فراخوان ردیف
31/01/92 - شناسایی تامین کنندگان حدود 10 هزار تن 

ماسه کوارتزیت 3-0 میلیمتر
8715-90 شناسایی پیمانکار 1

11/02/92 28/01/92 خرید 18 هزار تن فلورین 60-10 میلیمتر 8712-90 مناقصه 2

21/2/92 28/1/92 خرید چهار عدد چرخ کاری مربوط به توربو 
اکسپاندر

1603-91 مناقصه بین المللی 3

آگهی فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

نوبت اول
 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

 منطقه اصفهان



چهره روزیادداشت

آمار سایت ها و دامنه های ثبت شده 
در کشور

براساس آمارهای به ثبت رسیده از ساماندهی سایت ها و تارنماهای ایرانی، 
از میان 45 هزار و711 رکورد در بانک ساماندهی، بیشترین تارنماهای 
ثبت ش��ده در این بانک اطالعاتی، مربوط به فعالیت های تجاری بوده و 
تهران نیز بیشترین آمار ثبت سایت ها و تارنماها را به خود اختصاص داده است.

 تکرار حادثه خمینی شهر
 این بار در فارس

حکم اعدام سه عضو باند دزدان مس��لح که کلکسیونی از جرائم خشن را 
در پرونده خود داش��تند در دیوان عالی کشور تأیید شد. اعضای این باند 
شبانه با ورود به باغی ، مردان را گروگان گرفته و زنان را مورد آزار و اذیت 
قرار دادند. مأموران پلیس آگاهی استان فارس از چندی قبل در جریان 
حمله سارقان مسلح به باغ های اطراف روستاهای تفیهان و محمودآباد 
قرار گرفتند. دزدان مس��لح پس از ورود به باغ با تهدید اس��لحه اقدام به 
سرقت اموال افرادی که در باغ حضور داشتند، می کردند. سارقان در یکی 
از سرقت های خود وارد باغ های ویالیی منطقه کوهپایه شده و افرادی که 
در داخل باغ بودند را با اسلحه تهدید کردند و هنگامی که دزدان مسلح در 
حال سرقت پول های آنها بودند یکی از افراد داخل باغ به نام جمال به سوی 

دزدان حمله کرده که سارق مسلح با شلیک گلوله وی را به قتل رساند. 

 نمی شد زاینده رود
 15 روز زودتر باز می شد؟

شهردار اصفهان با اشاره به افزایش1۹درصدی تعداد مسافران این کالن 
شهر در نوروز سال جاری نسبت به س��ال گذشته اظهارداشت: ای کاش 
15روز زودتر آب زاینده رود جاری می شد تا سه میلیون مسافر به همراه 
 دومیلیون اصفهانی، س��ال جدید را با فرح افزایی و نشاط بیشتری آغاز 
می کردند. سید مرتضی سقائیان نژاد در مراسم تجلیل از مسئوالن ستاد 
تسهیالت نوروزی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: فعالیت های ستاد تسهیالت نوروزی در قالب یک مدیریت 
واحد نهادینه شده، به طوری که این ستاد در طی 15 روز ایام تعطیالت، 

آرامش و امنیت را برای مسافران فراهم کرد. 

با شعار »پاک باش و خدمتگذار« 
وارد عرصه می شوم

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: با شعارهایی مانند گفتمان 
مبتنی بر علم و اخالق، استفاده از عقل جمعی و گفتمان مبتنی بر مشورت 
و شعار زیبای »پاک باش و خدمتگذار« انشااهلل به سوی جلو پیش خواهیم 
رفت. حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد که در روزهای آغازین سال 
نو کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعالم کرد، در سفر خود به 
استان گلستان با اقوام مختلف این استان گفتگویی داشته و از نزدیک با 
آنها دیدار کرد.  وی در این دیدار اعالم کرد: مردم ایران حماسه سیاسی را 
با شرکت در راهپیمایی22 بهمن کلید زدند و انشااهلل با حضور گسترده در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹2 این حضور را به اوج خواهند رساند.

 ۷ وزیر در اولین هفته
 راهی بهارستان می شوند 

هفت وزیر دولت در اولین هفته کاری سال جدید به مجلس می روند.
 نخستین نشس��ت علنی کمیس��یون های تخصصی مجلس از فردا آغاز

 می شود و بر اساس اعالم لطف اهلل فروزنده معاون پارلمانی دولت، بررسی 
الیحه بودجه سال۹2 کل کشور از این هفته در مجلس آغاز می شود. بر 
اساس ماده 225 آیین نامه داخلی مجلس، هنگام طرح الیحه بودجه در 
مجلس، جلسات باید بالانقطاع در تمام ایام هفته غیر از جمعه و تعطیالت 
رسمی، حداقل روزی 4 ساعت برگزار ش��ود و تا زمانی که شور و مذاکره 
پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نش��ده اس��ت، از دس��تور مجلس خارج 
نمی شود و هیچ الیحه و طرح دیگری نمی تواند مطرح شود، مگر الیحه 

یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت. 

 خودروسازان برای مصوبات دولت 
تره هم خرد نمی کنند

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به عدم توجه 
خودروس��ازان به اس��تانداردهای یورو 4 گفت: تا امروز خبری از شماره 
گذاری خودروهای نو با استانداردهای یورو 4 دریافت نکرده ایم و این نشان 
می دهد خودروسازان تره هم برای مصوبات دولت خرد نمی کنند. وحید 
نوروزی با بیان این که قرار بود سازمان محیط زیست تنها به خودروهایی 
مجوز پالک گذاری بدهد که استاندارد یورو 4 داشته باشند گفت: متأسفانه 
خودروسازان با قدرت باال و نفوذ زیاد مانع پیشرفت یورو 2 به یورو 4 شدند 
و سه سال زمان برای خود خریدند و حتی زیرساخت های الزم برای ارتقای 

کیفیت خودرو ها را نیز فراهم نکرده اند.

 اخبارکوتاه

 افتتاح پروژه های مهم دفاعی 
در شش ماه نخست 92

وزیر دفاع 
 سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی

وزارت دفاع هم��ان گونه ک��ه در س��ال های گذش��ته در عرصه های 
مختلف به ویژه افزایش اقت��دار ملی و ق��درت بازدارندگی جمهوری 
 اس��المی ای��ران نقش آفرینی ک��رده اس��ت، حداکثر ت��الش خود را 
 برای نقش آفرینی در خلق حماس��ه های سیاس��ی و اقتصادی خواهد 

کرد.
حماسه چیزی فراتر از یک اقدام 
و کار معمولی است و دستاورد 
آن یکی شدن و نو شدن است. 
در حماسه، حرکت، جوشش، 
نشاط، نو شدن و جهش وجود 
دارد و مدی��ران، دانش��مندان، 
متخصص��ان و کارکنان وزارت 
دفاع با این روحیه به استقبال 

سال ۹2 رفته اند .

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1004 | یک شنبه 18  فروردین  1391 |  26 جمادی االول 1434

2
یارانهنقدیفروردین،اینهفتهواریزمیشود

یارانه نقدی فروردین ماه تا چند روز آینده به میزان 45 هزار و500 تومان به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. یارانه نقدی مرحله بیست و ششم مربوط به اولین ماه سال جاری به ازای 

هر نفر45500 تومان خواهد بود که به زودی به حساب ها واریز می شود.
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بی طرفی مجریان 
انتخابات ضروری است

تحقق شعار امسال  در گرو 
اقدام جهادی قواست

دبیرکل حزب مردم ساالری، بر فراهم شدن مقدمات حماسه های سیاسی و 
اقتصادی سال۹2 از سوی متولیان امور تأکید کرد.

مصطفی کواکبیان در جمع اعضای حزب مردم ساالری با اشاره به نامگذاری 
سال ۹2 به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم 
انقالب گفت: آنچه به م��ردم و اجزای جامعه مدنی یعن��ی مراکز مردم نهاد و 
احزاب و فعاالن سیاس��ی و مطبوعاتی و دانش��گاهی و اقتصادی و اجتماعی 
مربوط می شود، جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اما تمام بحث این است که 
آیا متولیان امور می خواهند یا می توانند چنین بستری را برای جامعه فراهم 
سازند؟ برگزاری یک انتخابات پرشور و خلق حماسه های سیاسی و اقتصادی، 

مقدماتی الزم دارد که باید از سوی دست اندرکاران امور فراهم شود. 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی گفت: برای 
تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی امس��ال، اقدام جهادی سه قوه، 

ضروری است. 
محمدعلی اسفنانی اظهار داشت: حماس��ه سیاسی در انتخابات ریاست 
جمهوری محقق خواهد ش��د و مردم ایران تمام معادالت جهان را برهم 
خواهند زد و جهانیان خواهند دید که ملت ما با وجود مشکالت، به شکل 

باشکوهی در صحنه حاضر می شوند.
وی افزود: حماس��ه اقتصادی نیز از این نظر که ملت ما با مقاومت، ایثار و 
پایداری خود تحریم های دشمنان را پش��ت سر خواهد گذاشت، محقق 

خواهد شد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: جایگاه 
قرآن و ترویج علوم و فرهنگ قرآنی یک جایگاه ویژه در نظام 

مقدس جمهوری اسالمی است.
حجت االس��الم محمد قطبی در مراس��م افتتاح ساختمان 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی اصفهان اظهار داشت: جایگاه 
قرآن و ترویج علوم و فرهنگ قرآنی یک جایگاه ویژه در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است. وی افزود: انسان های وارسته 
و آغش��ته به علوم و معارف قرآنی به این نکته بیشتر توجه 
دارند که این جایگاه، چگونه جایگاهی است و چه مقبولیتی 
در بارگاه الهی دارد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان با بیان 
این که باید همه امکانات را در راه توسعه علوم و معارف قرآنی 
بسیج کنیم، ادامه داد: ضروری است اعتبار در نظر گرفته شده 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی، جهت ترویج و اعتالی فرهنگ 
قرآنی در س��ال۹2 ادامه یابد. وی تأکید کرد: همه ترویج و 
دخیل دهندگان علوم و معارف قرآنی اهل بهشتند و به یاری 
خداوند با اهل بیت)ع( محشور هستند. حجت االسالم قطبی 
افزود: آغ��از کننده و حرکت دهن��ده فعالیت های قرآنی در 
جهان اسالم، حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب 
هستند که ایشان نیز ترویج و اعتالی فرهنگ و علوم قرآنی را 

در اولویت مسائل فرهنگی قرار داده اند. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان این که 
اهداف آموزش و پرورش در هوشمندسازی مدارس محقق 
نشد، گفت: هوشمندسازی باید به عنوان یک پروژه و در یک 
دوره 5 ساله تعریف شود، به گونه ای که فاز به فاز در بودجه 
سنواتی دیده شده تا بعد از این 5 سال بتوان هوشمندسازی 

مدارس را مورد ارزیابی قرار داد.
عبدالوحید فیاضی با بیان این که بدون ش��ک باید در الیحه 
بودجه س��ال۹2 کل کش��ور اعتباری برای هوشمندسازی 
مدارس در نظر گرفته شود، افزود: هوشمندسازی ضرورت 
امروز آموزش ماس��ت و آموزش س��نتی ب��ه روش تکیه بر 

محتوای کتاب، روش درست و بهینه ای نیست.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی، 
با تأکید بر این که هوشمندسازی مستلزم تأمین اعتبار قابل 
توجهی در آموزش و پرورش است، ادامه داد: در شرایطی که 
آموزش وپرورش در تأمین ابتدایی تری��ن نیازهای خود به 
 دلیل کمبود بودجه و کاهش اعتبارات، با مش��کالت جدی

 روبه روس��ت، نمی توان ام��روز از هوشمندس��ازی مدارس 
حرفی به می��ان آورد. وی ب��ا غیرمنطقی خوان��دن اجرای 
هوشمندس��ازی مدارس در کش��ور، تصریح ک��رد: اجرای 
هوشمندس��ازی مدارس به جهت آن که دولت هزینه ای را 

پرداخت نکرده تنها بر مشکالت مدارس افزوده است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با تأکید بر این که تورم 
ناشی از اجرای هدفمند س��ازی یارانه ها قابل کنترل بود و 
سیاست های نادرست اجرایی دولت منجر به شدت گرفتن 
تورم شد، افزود: این که تورم به رقم بس��یار باالیی رسیده، 
ناشی از این مسأله اس��ت که نقدینگی بدون توجه به اصول 
منطقی اقتصاد، روند رو به رشدی داشته و رشد تولید با رشد 

نقدینگی هماهنگ نبوده است.
سید ناصر موس��وی الرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری خان��ه ملت در خص��وص نرخ تورم در کش��ور 
گفت:بخشی از تورم موجود در کشور ناشی از اجرای قانون 
هدفمندس��ازی یارانه هاس��ت، اما همین می��زان نیز قابل 
 مدیریت بود و اگر قان��ون مصوب مجلس به درس��تی اجرا 
می ش��د هرگز تورم به این اندازه نمی رسید. نماینده مردم 
فالورجان افزود: میزان نقدینگ��ی موجود در جامعه با تورم 
ارتباط مس��تقیمی دارد و متأس��فانه به این دلیل که دولت 
نقدینگ��ی موجود در جامع��ه را مدیریت نک��رد، در نتیجه 
 نقدینگی ناش��ی از توزیع یارانه نقدی منج��ر به ایجاد تورم 

شد.
 موسوی الرگانی  همچنین عدم هماهنگی میان رشد حجم 
نقدینگی و نرخ تولید در کش��ور را از دیگر عوامل موجود در 

رسیدن تورم به نقطه فعلی در جامعه توصیف کرد.

رییس کمیس��یون حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان این که اصالح ساختار اقتصادی کشور محقق 
نشده است، گفت: اصالح ساختارهای اقتصادی کشور که در 
برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تأکید شده، هنوز به مرحله اجرا 

در نیامده است.
حمیدرضا فوالدگر که با ایسنا س��خن می گفت، با اشاره به 
نزدیک شدن به مهم ترین رویداد سیاسی کشور و انتخابات 
ریاست جمهوری گفت:کاندیداهای ریاست جمهوری باید 
برنامه محور بوده و بیش از دولت فعلی از تولید حمایت کنند. 
وی افزود: افزایش تحریم ها، مشکالت ساختاری و مدیریتی، 
مشکالت حوزه تولید را در س��ال۹1 رقم زد. فوالدگر ادامه 
داد: رفع مشکالت ساختاری بر عهده تولیدکنندگان است 
که آنها باید با افزایش بهره وری بر کیفیت تولیدات افزوده و  
با کاهش قیمت تمام شده به دنیای رقابت وارد شوند. رییس 
کمیس��یون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، 
رفع مشکل مدیریتی در کشور را بر عهده مسئوالن دانست و 
اظهار  داشت: در این زمینه، مسئوالن باید با رفع موانع تولید 
و اصالح ساختار اقتصادی کشور که در برنامه پنجم توسعه 
نیز بر آن تأکید ش��ده، مشکالت موجود بر س��ر راه تولید را 

کاهش می دادند که این مسأله میسر نشد.

آموزش اقتصادفرهنگ و ارشاد اقتصاد

 جایگاه  علوم  قرآنی در  
نظام  اسالمی  ویژه است 

هوشمندسازی مدارس 
محقق نشد

تب تورم، ناشی از اجرای 
سلیقه ای قانون است

 عدم تحقق اصالح 
ساختار اقتصادی کشور

نامزد بالقوه انتخابات ریاس��ت جمهوری ک��ه به دعوت جبهه 
پیروان خط امام و رهبری استان به اصفهان سفر کرده بود در 
 جمع مردم به تش��ریح ابعاد مختلف برنامه ها و سیاست های

خود پرداخ��ت و مواضع خود را در این باره ش��فاف س��اخت. 
متکی ه��م  مانن��د دیگر رقب��ای بالفع��ل و بالق��وه انتخابات 
آتی از هم��ان ابتدا پ��ای اقتصاد را ب��ه میان کش��ید و آنقدر 
بر این موضع پافش��اری کرد تا تیت��ر اصلی را ب��ه ایمنا داد و 
 گفت:» تولی��د ملی، ناموس اقتصاد کش��ور اس��ت«. در ادامه 

بخش هایی از این جلسه را با هم مرور می کنیم. 
    ع��الج وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور کاه��ش تصدیگری 
و دخالت دولت در س��هم کلی اقتصاد  اس��ت که در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته دنیا باید س��هم دولتی از۸0 درصد به20 
درصد برس��د و این اختالف را باید با واگ��ذاری امور به بخش 

تعاون و بخش خصوصی کاهش داد.
     همواره پیش��رفت، مق��دم بر عدال��ت بوده کم��ا این که 

هیچ کس به دنب��ال توزیع عادالنه فقر نیس��ت بلک��ه ما باید 
درصدد توزیع عادالنه ثروت در جامعه باشیم.

    باید در برنامه های دولت یازدهم تولید ملی مقدس شمرده 
ش��ود، همان طور که در حدیث معصوم آمده است که هرکس 
درصدد برآوردن نیازهای خانواده خود باش��د همانند مجاهد 
فی سبیل اهلل است. حال تولید ملی درنگاه کالن درصدد رفع 
نیاز کشور برآمده است که بالطبع باید مقدس و قابل ستایش به 
شمار آید، همچنین واضح است که تولید ملی برطرف کننده 
بیکاری در جامعه است. ش��ما مش��اهده می کنید در همین 
 اصفهان تا چندی پیش رونق بخش نس��اجی تا چه حد بوده و 

هم اکنون چقدر شده است.
    در یک سیستم اقتصادی سالم باید جایگاه بانک ها ثابت 
باشد و بخش تولیدی به کمک تسهیالت بانک ها جایگاه خود را 
ارتقا دهد، ولی در سیستم معیوب اقتصادی مشاهده می کنید 
که همواره جایگاه بانک ه��ا در حال باال رفتن و ارتقای جایگاه 

و تجمیلی شدن ساختمان بانک ها و ... وبخش تولیدی دچار 
انحطاط می شوند که باید ارایه تس��هیالت بانکی و همچنین 

چرخه های تولید ملی در دولت یازدهم بازنگری جدی شود.
 ارایه تس��هیالت به بخش خصوصی باید سیستمی باشد و نه 
سفارش��ی که به راحتی در وضعیت سفارش��ی اختالس های 

3000 میلیاردی پیش می آید.
   متأسفانه در برخی ادارات، ابتدایی ترین کارها بدون رشوه 
امکان پذیر نیست که به عنوان مثال اگر تولیدکننده ای برای 
شکایت از جعل تولید خود به رش��وه متوسل شود، چون یک 
هزینه باال س��ری برای خود در نظر می گیرد، نهایتا در قیمت 
تمام ش��ده محصول خود باید این ضرر را  جب��ران  کند و این 
وضعیت اقتصادی کش��ور بدون یک حماس��ه اقتصادی قابل 

حل نیست.
     باید با اس��تفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و همچنین 
خیرین مدرس��ه س��از حماس��ه ای در رابطه با ایمن س��ازی 
مدارس در دول��ت یازدهم، جریانی به راه افتد تا دیگر ش��اهد 
مصیبت های مدرسه ش��ین آباد نباش��یم، چرا که مهم ترین 
نکته در آموزش و پرورش ایمنی و حف��ظ جان دانش آموزان 

و معلمان است.
   نکته بعدی عدم تطبی��ق آموخته های دان��ش آموزان با 
ابتدایی تری��ن نیازها و برخورده��ای اجتماعی اس��ت که به 
عنوان مثال متأس��فانه دیده می ش��ود برای دانش آموزان ما 
در پای��ان دوره تحصیل، نوش��تن نام��ه ها در س��از وکارهای 
اداری بسیارس��خت اس��ت وهمچنین علیرغم تعلیم ش��ش 
 سال زبان انگلیس��ی در مدارس و بعد در دانشگاه، در برآوردن 
ابتدایی ترین نیازهای خود در محیط های بین المللی محروم 

وعاجزند.
   نکته آخر نیز تأمین معاش معلمان و س��ر و س��امان دادن 
به وضعیت معلمان حق التدریس اس��ت که ب��ا برگزاری روز 
 معلم و یا س��رود معلم و ... محقق نمی ش��ود و تطبیق دخل و 
خرج معلمان ب��رای ایجاد آرام��ش و روحیه تعلی��م و تربیت 

الزم است. 

حرف های مهم منوچهر متکی دراصفهان 

 امنیت اسرائیل را تولیدملی،ناموساقتصادکشوراست
حفظ می کنیم

رادیو ارتش صهیونیس��تی از ارس��ال نامه توسط تعدادی از 
گروه های معارض س��وری به تل آویو مبنی بر تأمین امنیت 

اسرائیل خبر داد.
رادیو ارتش صهیونیس��تی ب��ه نقل از مقام��ات امنیتی این 
رژیم اعالم کرد: گروه های مختلف معارض سوریه با ارسال 
نامه هایی به تل آویو متعهد ش��ده اند که در صورت صعود به 

هرم قدرت، امنیت اسرائیل را تضمین کنند. 

 افزایش صادرات نفت ایران 
در آوریل

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: صادرات نفت ایران در ماه 
آوریل  به 1/0۸میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.

رویترز به نق��ل از منابع آگاه صنعتی نوش��ت: صادرات نفت 
ایران در ماه آوری��ل )فروردین ماه( افزای��ش خواهد یافت. 
پیش از این، رویترز به نقل از منابع آگاه پیش بینی کرده بود، 
مشتریان نفت ایران در ماه مارس، روزانه۸10 هزار بشکه نفت 
از ایران خریداری خواهند کرد که نسبت به 1/1میلیون بشکه 
نفت در ماه فوریه کمتر است. این ادعا در حالی بیان شده است 
که مقامات رسمی ایران آمار و ارقامی که از سوی رسانه های 
غربی درمورد میزان صادرات نفت این کشور منتشر می شود 
را تأیید نمی کنند و رویترز نیز اذعان دارد که ارقام گزارش آن 
بر اساس برنامه های بارگیری است و ممکن است در نهایت 

آمار نفت صادراتی ایران این ارقام نباشد. 

نتیجه مذاکرات به اراده 
سیاسی طرفین بستگی دارد

سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این 
کشور در گروه 1+5 پس از پایان نخس��تین روز از مذاکرات 
با ایران در آلماتی قزاقستان گفت: موفقیت این مذاکرات به 
وجود اراده سیاس��ی دو طرف و توانمندی آنها برای بررسی 

جدی پیشرفت در مذاکرات بستگی دارد. 
وی گفت: همه چیز به دو مورد بس��تگی دارد: یکی این که 
تا چه حدی دو طرف بتوانند حسن نیت خود را برای حل و 
فصل مسأله هسته ای ایران  به اثبات برسانند و دوم این که 
توانمندی دو طرف برای تعیین ابعاد مسیر پیشرفت و در نظر 
داشتن نکاتی که باعث ایجاد اختالف در این مسیر می شود 

و رفع آن چقدر است.

اخبار بین الملل



یادداشت

خبر ویژه

خطیب جمعه شهرکرد
 حجت االسالم محمد علی نکونام

غربی ها به وی��ژه آمریکایی ها، صداق��ت گفتار ندارند و قاب��ل اعتماد و 
اطمینان نیس��تند. غربی ها در حالی صحبت از مذاک��ره می کنند که 
حق مسلم ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز انرژی هسته ای را به 

رسمیت نشناخته اند.
غربی ها اگر صداقت گفتار دارند و در کردار خود راستگو هستند باید بدون 
هیچ وقفه ای حق هسته ای ملت ایران را به رسمیت بشناسند. آمریکا در 
حالی دم از گفتگو و مذاکره می زند که رییس جمهوری این کشور فردی 
دروغگو و فریبکار اس��ت و صداقتی در او وجود ندارد. جمهوری اسالمی 
ایران در نشست آلماتی 2 باز 
 هم بر روی انرژی هس��ته ای 
صلح آمیز که حق مسلم ایران 
است تأکید می کند. دستیابی 
به فناورهای انرژی هسته ای 
صل��ح آمی��ز و قط��ع رابطه با 
آمریکا از دستاوردهای انقالب 

اسالمی ایران است.

 غربی ها
 قابل اطمینان نیستند

چهره روزیادداشت
تصویب قوانین در حوزه سالمت همراه با ضمانت اجرایی باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تصویب قوانین در حوزه سالمت باید همراه 
با ضمانت اجرایی باشد. حمیدرضا عزیزی افزود: در حال حاضر بخش عمده ای از قوانین 

تصویب شده، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی اجرایی نشده  است.
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امر به معروف نقش سازنده ای در 
ترویج فرهنگ اسالمی دارد

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: امر 
به معروف نقش سازنده ای 
در ترویج فرهنگ اس��المی 
دارد که می توان نوعی انتقاد 
از ناراس��تی ها و کژی های 
موجود در جامع��ه و مردم 

قلمداد کرد.
حسین گنجی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر را می توان 
نوعی انتقاد از ناراس��تی ها و کژی ه��ای موج��ود در جامعه و مردم 
قلمداد کرد. وی  افزود: اما نقد و نقادی آداب��ی دارد که منتقد برای 
تأثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب خود باید این آداب را رعایت کند.

گنجی بیان داش��ت: اگر قرار باش��د این امر ونه��ی و انتقاد،مفید و 
تأثیرگذار باشد کاری پیچیده و مس��تلزم مهارت انتقادگری و انجام 
آن نیازمند مهارت خاصی است که بتوانیم فرد را بدون آن که ناراحت 
شود متوجه اش��تباهش نماییم. وی گفت: در حالی که پیشرفت هر 
انسانی در سایه نقد شدن و نقد کردن و بقا و ثبات زندگی اجتماعی با 
امر به معروف و نهی از منکر میسر است، در چنین وضعیتی اطالع و 
آگاهی از شیوه های انتقادگری و ایراد گرفتن ضروری به نظر می آید .

ادامه از صفحه یک -در همین ماه یوسف رسول 
زاده بر اساس دعوتنامه فدراسیون بوکس کشور به 
اردوی تیم ملی بوکس دعوت شد و نادر منوچهری 
مقدم و اف��روزه مولوی در مس��ابقات انتخابی تیم 
ملی تیراندازی با کمان و در رشته ریکرو با کسب 
امتی��از الزم جواز ورود ب��ه اردوی تی��م ملی را به 

دست آوردند.
در فروردین ماه س��ال91در رشته بسکتبال بهنام 
یخچال��ی و عل��ی یارنجف��ی تیم ملی بس��کتبال 
جوانان ای��ران راه یافتند و تیم مل��ی را در مرحله 
دوم مسابقات قهرمانی جوانان غرب آسیا همراهی 
کردند. در رش��ته هندب��ال نیز غالمعل��ی پایدار 
هندبالیس��ت با س��ابقه بختیاری به عنوان مربی 
تیم ملی جوانان ایران انتخاب ش��د. اما در رش��ته 
فوتبال در مسابقات لیگ برتر نیز از جوان ترین داور 
مسابقات رونمایی ش��د و موعود بنیادی فر عنوان 
جوان ترین داور لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 

را به نام خود ثبت کرد. در همین ماه در آخرین رده 
بندی کنفدراسیون دو ومیدانی آسیا13ورزشکار 
ایرانی در رتبه های برتر ایس��تادند که چهار نفر از 
این ورزشکاران از چهارمحال وبختیاری بودند. در 
دوی800 متر آسیا سجاد مرادی به عنوان یکی از 
بهترین دوندگان ایران، رده سوم رنکینگ آسیایی 
را کس��ب کرد. در ماده پرتاب دیس��ک رشته دو 
ومیدانی ب��رادران محمد صمیمی ب��ا رکورد 64 
متر و10 س��انتیمتر و محمود صمیمی  نیز با ثبت 
رکورد 63متر و 98 س��انتیمتر در مکان های سوم 
و چهارم قرار گرفتند. در روزهای پایانی فروردین 
سال91 نیز امین حیدری سورشجانی هندبالیست 
جوان چهارمحال و بختیاری به عضویت تیم ملی 
هندبال جمهوری اس��المی ایران در آم��د و امیر 
 خدیوی رکاب زن بروجنی نیز در اردوی تیم ملی 
دوچرخه س��واری حض��ور یافت. در اردیبهش��ت 
ماه91 وی��دا احمد پور، س��ارا جعف��ری، نرگس 

جعفری، صح��را بابای��ی، میت��را امی��دی و زهرا 
فدای��ی مق��ام دومی تیم��ی را ب��رای چهارمحال 
وبختیاری در مس��ابقات دوومیدانی بانوان کسب 
کردن��د. در این ماه، تیم بس��کتبال دانش��جویان 
دانش��گاه پی��ام ن��ور اس��تان ب��ا شکس��ت تی��م 
 همدان، ب��ه مق��ام قهرمانی رقابت ه��ای پیام نور

ای��ران دس��ت یاف��ت. مس��ابقات جای��زه بزرگ 
م��اده پرتاب ه��ای رش��ته دو ومیدانی ای��ران در 
اردیبهش��ت ماه س��ال91 به میزبانی ش��هرکرد 
برگزار ش��د که در رش��ته پرتاب دیسک محمود 
)می��الد( صمیم��ی از چهارمح��ال و بختی��اری 
ب��ا پرتاب62مت��ر و30 س��انتیمتر ب��ر س��کوی 
نخس��ت ایس��تاد و محمد صمیمی دیگر پرتابگر 
 چهارمحال��ی و دارن��ده م��دال نقره ب��ازی های

آس��یایی از دس��تیابی ب��ه ورودی المپیک لندن 
بازماند.

در خردادماه س��ال91 برای نخس��تین بار مهدی 

مرتضوی  ب��ه عنوان نماینده اس��تان ب��ه اردوی 
تمرین��ی راه یافت و در همین ماه نی��ز زهرا جیره 
بانوی جوان چهارمحالی به اردوی آمادگی تیم ملی 
فوتبال بانوان کش��ور دعوت شد. همچنین اردوی 
آمادگی و بدنسازی تیم فوتبال لیگ برتری سایپا 
در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
برپا شد که در این اردو کریم انصاری فرد به صورت 
رسمی از سایپا جدا شد و به پرسپولیس پیوست. 
یزدان جاللی معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
در این ماه ریی��س هیأت تیران��دازی چهارمحال 
و بختیاری شد. در تیرماه س��ال91 نیز نخستین 
دوره مسابقات رالی کامیون رانی خانوادگی ایران 
در شهرس��تان بروجن برگزار شد. بهنام یخچالی، 
رس��ول مظفری، علی ی��ار نجفی،ابراهیم بیگی و 
آرش بنی مهدی بسکتبالیس��ت های اس��تان در 
تیرماه ب��ه اردوی تیم ملی دعوت ش��دند. ورزش 
چهارمحال و بختیاری در رش��ته ووشو در تیرماه 
شاهد ملی پوش ش��دن پنج ورزشکار بود که زهرا 
کیانی، سهیل محمودی، مهدی مختارپور، محمد 
غفاری و محمد هیبت��ی از آن جمله اند. در تیرماه 
به یکباره ورزش چهارمحال و بختیاری در س��طح 
ملی مط��رح ش��د و ورزش��کاران دوومیدانی این 
اس��تان موفق به کسب س��همیه ورودی المپیک 
2012لندن شدند. سجاد مرادی نخستین دونده 
ایران��ی بود که موفق به کس��ب س��همیه المپیک 
 لندن 2012ش��ده بود ، اما در تیرماه91 روح اهلل

عس��گری گندمان��ی  ج��وان ب��ا اس��تعداد 
س��همیه  چهارمح��ال  بروج��ن  شهرس��تان 
Aمس��ابقات المپیک لن��دن را از آن خ��ود کرد. 
محمد ارزن��ده رک��ورددار پرش طول ای��ران، در 
 آخری��ن فرص��ت رکوردگی��ری ب��ازی ه��ای

المپی��ک در تیرماه91که از س��وی فدراس��یون 
دوومیدانی در تهران برگزار شد، با پرشی به طول 
8 متر و 17 سانتیمتر ضمن شکستن رکورد ایران، 
ورودی ب��ازی ه��ای المپیک2012 لن��دن را نیز 
کسب کرد. س��ه ورزش��کار بروجنی با کسب سه 
س��همیه مهم برای ورودی المپی��ک 2012لندن 
موفق شدند نام این شهرستان را به عنوان المپیکی 
ترین منطقه ای��ران در بازی های لن��دن معرفی 
کنند. در ماه تیر س��ال91 اردوی تیم ملی والیبال 

نوجوانان ایران در ش��هرکرد برپا ش��د و نوجوانان 
موفق به کسب قهرمانی مسابقات آسیایی شدند. 
در روزهای پایانی ای��ن ماه یک اتف��اق نادر برای 
استان ثبت شد که طی آن مدیرکل میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
به عنوان نخس��تین زن تاریخ ورزش ایران موفق 
به پرش با چتر ب��ا حفظ کامل حج��اب بر گردنه 
رخ در ش��هرکرد شد. مردادماه س��ال91برای این 
استان روز خوش��ی نبود و بر اثر کش و قوس های 
فدراس��یون تیر اندازی با کمان، ن��ادر منوچهری 
مقدم در آخرین لحظه از حضور در المپیک لندن 
باز ماند. نخس��تین دوره مس��ابقات هفت س��نگ 
کش��ور به میزبانی ش��هرکرد در مرداد برگزار و از 
این ب��ازی به صورت رس��می در کش��ور رونمایی 
شد. در مهرماه سال91حسام تیش��نیزی در این 
مس��ابقات دانش��جویان جهان در ایتالیا موفق به 
کسب سه مدال طالی شد. محمد قائدی در آبان 
ماه91در نخس��تین دوره مس��ابقات جایزه بزرگ 
جام ستارگان کیک بوکسینگ ایران قهرمان شد. 
در آذرماه91برادران صمیمی بر سکوی مسابقات 
پرتاب دیس��ک قهرمانی دو ومیدانی غرب آس��یا 
ایس��تادند که محمد صمیمی ب��ا پرتابی به طول 
62 متر و 38 سانتیمتر قهرمان شد و به مدال طال 
دست یافت و برادرش محمود با رکورد 59 متر در 
جایگاه سوم ایس��تاد و برنز گرفت. سال 91 به دی 
ماه که رسید عبدالرحمان قاسمی به جای محمود 
شمسی پور، سکاندار مدیریت ورزش استان شد. 
بهمن ماه س��ال91یک اتفاق نادر دیگر در ورزش 
استان افتاد و انتخابات رییس هیأت رشته کشتی 
س��ه بار برگزار شد که مسعود س��وردی به عنوان 
رییس هیأت انتخاب شد و در این رشته نیز محمد 
مدرسی از سوی فدراسیون کشتی، به اردوی تیم 
ملی کشتی دعوت ش��د. وزیر ورزش و جوانان در 
نیمه اس��فندماه س��ال91 جهانگیر خبازی را به 
عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان چهارمحال 

و بختیاری معرفی کرد.
هفته پایانی اس��فندماه91 که رس��ید حس��نعلی 
ورپش��تی رکابزن بروجنی برای نخس��تین بار در 
تاریخ دوچرخه سواری ایران موفق به کسب مقام 

نایب قهرمانی در ماده200متر این رشته شد.

ورزش چهارمحال وبختیاری در سالی که گذشت 

اشک ها و لبخندهایی که از روی شادی بودند 
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ابالغ وقت رسيدگي
1 درخصوص پرونده کالسه 91/1291 خواهان مسعود فرهنگ دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفيت محمد کريمي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ92/2/23ساعت 
6 عصر تعيين گرديده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول 
ارباب- روبروي مدرسه نيلي پور، جنب ساختمان صبا پ57 مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 18 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2 درخصوص پرونده کالسه 91/48 خواهان احمد شيراني دادخواستي مبني بر انتقال سند به 
طرفيت مجيد بابايي- مصطفي زارع تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 
92/2/23 ساعت 5/30 تعيين گرديده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان 
محتشم کاشاني، جنب بيمه ايران مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
بر  مبني  دادخواستي  غفوري  حسين  خواهان   91/2063 کالسه  پرونده  درخصوص   3
انضمام  به  اصفهان13   57325 شماره  به  اسکوتر  کوير  موتورسيکلت  انتقال  به  الزام 
رسيدگي  وقت  است.  نموده  تقديم  مظاهري  مرضيه  طرفيت  به  دادرسي  خسارات  مطلق 
المکان  مجهول  به  باتوجه  است.  گرديده  تعيين  صبح   9 ساعت   92/3/16 مورخ  براي 
مراتب  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن 
ابتداي  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگي  قبل  تا خوانده  منتشر،  در جرايد 
ثاني دادخواست  خيابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 5 حقوقي مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
بر  مبني  دادخواستي  نادري  محسن  خواهان   91/1797 کالسه  پرونده  درخصوص   4
مطالبه وجه پنجاه ميليون ريال بابت اصل طلب و هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه 
يکشنبه  روز  براي  رسيدگي  وقت  است؛  نموده  تقديم  رناني  عليجاني  حامد  طرفيت  به 
بودن  المکان  به مجهول  باتوجه  است.  گرديده  تعيين  مورخ 92/2/22 ساعت 12/15 ظهر 

مراتب  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده 
ابتداي  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگي  قبل  تا خوانده  منتشر،  در جرايد 
ثاني دادخواست  خيابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 9 حقوقي مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
بر  مبني  دادخواستي  نادري  محسن  خواهان   91/1796 کالسه  پرونده  درخصوص   5
مطالبه وجه چهل ميليون ريال بابت اصل طلب و هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه 
يکشنبه  روز  براي  رسيدگي  وقت  است؛  نموده  تقديم  رناني  عليجاني  حامد  طرفيت  به 
المکان  مجهول  به  باتوجه  است؛  گرديده  تعيين  صبح   11/30 ساعت   92/2/22 مورخ 
مراتب  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن 
ابتداي  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگي  قبل  تا خوانده  منتشر،  در جرايد 
ثاني دادخواست  خيابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 9 حقوقي مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
بر  مبني  دادخواستي  نژاد  ايزدي  پرونده کالسه 91/2125 خواهان مژگان  6 درخصوص 

يکشنبه  روز  براي  رسيدگي  وقت  است؛  نموده  تقديم  طالبيان  اله  روح  طرفيت  به  مطالبه 
مورخ 92/3/19 ساعت 8/30 تعيين گرديده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 

جرايد  در  مراتب  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضاي  حسب 
خيابان  ابتداي  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگي  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر، 
آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 
اصفهان اختالف  حل  شوراي   2 شماره  مجتمع  حقوقي   12 شعبه  دفتر  شود.  مي  اتخاذ 

ابالغ وقت رسيدگي
دادخواستي  مارناني  نجار  سعيد  خواهان  91/1970ش/11  کالسه  پرونده  درخصوص   7
مبني بر مطالبه به طرفيت مسعود رحيمي کوجاني تقديم نموده است؛ وقت رسيدگي براي 
المکان  مجهول  به  باتوجه  است.  گرديده  تعيين   8/30 ساعت   92/2/28 مورخ  شنبه  روز 
مراتب  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن 
ابتداي  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگي  قبل  تا خوانده  منتشر،  در جرايد 
خيابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
بر مطالبه  8 درخصوص پرونده کالسه 91/916 خواهان حميد عابدي دادخواستي مبني 
براي روز چهارشنبه  است؛ وقت رسيدگي  نموده  تقديم  به طرفيت محمود سجادي  وجه 
بودن  المکان  به مجهول  باتوجه  است.  گرديده  تعيين  مورخ 92/2/25 ساعت 3/30 عصر 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در جرايد 
خيابان  ابتداي  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگي  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر، 
آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 
اصفهان اختالف  حل  شوراي   2 شماره  مجتمع  حقوقي   3 شعبه  دفتر  شود.  مي  اتخاذ 

ابالغ وقت رسيدگي
بر  مبني  دادخواستي  آقاي حميد عابدي  پرونده کالسه 91/1075 خواهان  9 درخصوص 
مطالبه به طرفيت آقاي کورش زارع تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 
مورخ 92/2/23 ساعت 15/30 تعيين گرديده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در بهارستان- انتهاي خيابان الفت- جنب شرکت عمران- مجتمع قضايي بهارستان مراجعه 

و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 
شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تبادل لوايح
خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  اسفندياري  علي  تجديدنظرخواهي  پرونده  درخصوص   10
کالسه  پرونده  در  مطروحه   91/11/29  -1277 شماره  دادنامه  به  ريزي  چراغي  عباس 
91/105تجديدنظر شعبه 19 شوراي حل اختالف اصفهان واقع در خيابان ارباب، روبروي 
ارائه  و  لوايح  تبادل  جهت  چراغي  عباس  تجديدنظرخوانده  به  خطاب  پور  نيلي  مدرسه 

اقدام فرماييد. عدم حضور وفق  تاريخ نشر آگهي  از  اليحه دفاعيه ظرف مهلت ده روز 
اصفهان اختالف  حل  شوراي  حقوقي   19 19928شعبه  الف/  م  گردد.  مي  اقدام  مقررات 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   590 شماره  شناسنامه  داراي  دهقاني  مهين  خانم   11
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  اين  از  91/7136ح10 
اقامتگاه   91/10/8 تاريخ  در   5544 بشناسنامه  دهقاني  محمدرضا  شادروان  که  داده 
مهين   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي 
مزبور  درخواست  قانوني  تشريفات  انجام  با  اينک  والغير.  مادر   590 ش  ش  دهقاني 
دارد  اعتراضي  هرکسي  تا  نمايد  مي  آگهي  يکمرتبه  ماهي  پي  در  پي  نوبت  يک  در  را 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 

اصفهان اختالف  حل  شوراي  حقوقي  دهم  شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهي  اال  و  دارد 

حصر وراثت
12 آقاي سيروس ضرغاميان داراي شناسنامه شماره 1251 به شرح دادخواست به کالسه 
91/7198 ح10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان سينا ضرغاميان بشناسنامه 1270556886 در تاريخ 91/11/28 اقامتگاه دائمي 
مادر  و  پدر  يک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود 
متوفي( 2- سيروس ضرغاميان  )مادر  افسانه صادقي ش ش 334  ذيل: 1-  هاي  نام  به 
را  مزبور  درخواست  قانوني  تشريفات  انجام  با  اينک  والغير.  متوفي(  )پدر  ش ش 1251 
از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضي  هرکسي  تا  نمايد  مي  آگهي  يکمرتبه  نوبت  يک  در 
اال گواهي  تقديم دارد و  تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا  از  او باشد  متوفي نزد 
اصفهان اختالف  حل  شوراي  حقوقي  دهم  شعبه  الف/19944  م  شد.  خواهد  صادر 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  به شرح   38983 شماره  شناسنامه  داراي  مغزيان  محمد  آقاي   13
91/7212ح10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان فرزين عالم کارالداني بشناسنامه 1024 در تاريخ 90/7/14 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و يک همسر به نام هاي ذيل: 
1- علي مغزيان ش ش 1272047474 )پسر متوفي( 2- عرفان مغزيان ش ش 1272829030 
)پسر متوفي( 3- محمد مغزيان ش ش 38983 )همسر متوفي( والغير. اينک با انجام تشريفات 
قانوني درخواست مزبور را در يک نوبت يکمرتبه آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شد. م الف/19956 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   649 شماره  شناسنامه  داراي  دمارکش  علي  آقاي   14
91/7075ح10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان صديقه افشار بشناسنامه 32886 در تاريخ 84/9/28 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و سه دختر به نام هاي 
ذيل: 1- مصطفي تجلي نژاد ش ش 433 )پسر متوفي( 2- محسن تجلي نژاد ش ش 117 
)پسر متوفي( 3- حسين تجلي نژاد ش ش 80 )پسر متوفي( 4- اکبر دمارکش ش ش 197 
)پسر متوفي( 5- رضا دمارکش ش ش 853 )پسر متوفي( 6- علي دمارکش ش ش 649 )پسر 
متوفي( 7- زهرا دمارکش ش ش 155 )دختر متوفي( 8- شهناز دمارکش ش ش 294 )دختر 
متوفي( 9- زهره دمارکش ش ش 284 )دختر متوفي( والغير. اينک با انجام تشريفات قانوني 
درخواست مزبور را در يک نوبت يکمرتبه آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شد. م الف/19942 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   478 شماره  شناسنامه  داراي  صفاري  محمدعلي  آقاي   15
و  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  دادگاه  اين  از  ح7  91/1012ش  کالسه  به 
در   2882 بشناسنامه  فرزاني  رمضاني  صغرا  شادروان  که  داده  توضيح  چنين 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حين  گفته  زندگي  بدرود  دائمي خود  اقامتگاه   91/7/1 تاريخ 
 -2 )فرزند(   478 ش  ش  عباس  فرزند  صفاري،  محمدعلي   -1 به  است  منحصر 
فرزند  صفاري  سکينه   -3 )فرزند(   59 ش  ش  عباس  فرزند  خوزاني  صفاري  محمد 
درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينک  والغير.  )فرزند(   380 ش  ش  عباس 
وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضي  هرکسي  تا  نمايد  مي  آگهي  نوبت  يک  در  را  مزبور 
دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  يک  ظرف  آگهي  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از 
شهر خميني  اختالف  حل  شوراي  حقوقي   7 شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهي  واال 

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح   213 داراي شناسنامه شماره  درچه  پناهي  آقاي حسين   16
کالسه 91/1024ش ح7 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 

توضيح داده که شادروان علي اکبر پناهي درچه بشناسنامه 513 در تاريخ 91/7/13 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  دائمي خود  اقامتگاه 
اسحقي  بتول   -2 متوفي(  )پدر   213 ش  ش  رضا  فرزند  درچه  پناهي  حسين   -1 به 
درچه فرزند کريم ش ش 5032 )مادر متوفي( والغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
يا  و  دارد  اعتراضي  هرکسي  تا  نمايد  مي  آگهي  نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 
دارد واال گواهي صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر

اخطار اجرايي
حوزه   91/10/25 تاريخ   1974 شماره  راي  موجب  به  91-1536ش/6  شماره   22
ايرج  عليه  محکوم  است  يافته  قطعيت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  6 شوراي 
دادخواه مجهول المکان محکوم است به حضور در يکي از دفاتر رسمي و انتقال رسمي 
و انتقال سند رسمي يک دستگاه کاميونت ون نيسان به شماره 971و24- 13 به رنگ 
آبي مدل 1388 به نام خواهان سعيد و شلروي خوزاني به نشاني خميني شهر خ کهندژ 
در حق محکوم له ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاءمحکوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد 
صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که 
محکوم عليه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن براي فرار از آن اموال 
خود را معرفي نکرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام يا 
قسمتي از مفاد اجرائيه متعصر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز 
اصفهان اختالف  حل  شوراي  حقوقي  ششم  شعبه  شد.  خواهد  محکوم  ماه  شش  تا 

ابالغ
23 شماره پرونده: 91/1071 شماره دادنامه: 1277 شماره بايگاني: 91/1071 خواهان: 
علي اسفندياري به نشاني اصفهان، خيابان رودکي، جنب امامزاده محسن، کوي دولت 
)مجهول  ريزي  چراغي  عباس  خوانده:  پالک63  کليشادي،  حسين  شهيد  کوي  آباد، 
به محتويات پرونده  با عنايت  انتقال سند گردشکار: شورا  به  الزام  المکان( خواسته: 
ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي 
شورا: درخصوص دادخواست خواهان علي اسفندياري به طرفيت عباس چراغي ريزي 
به شماره 7243  انتقال سند يک دستگاه موتور سيکلت  به  الزام خوانده  به خواسته 
به  عنايت  با  و  دادخواست خواهان  مفاد  پرونده  اوراق  به جميع  باتوجه  اصفهان23. 
استعالم از راهور و با عنايت به اينکه رابطه قراردادي في مابين خواهان و خوانده وجود 
ندارد، لذا شورا رسيدگي به اين چنين دعوي را مسموع ندانسته و قرار عدم استماع 
صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره پس از ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض 
و تجديدنظر مي باشد. م الف/19929 شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکيت
24 آقاي بهرام صابري فرزند نصراله باستناد دو برگ استشهاد محلي که هويت و 
امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت خود از ششدانگ يک 
واحد آپارتمان پالک شماره 435/2084 واقع در سميرم بخش يک سميرم که در صفحه 
373 دفتر 66 امالک ذيل ثبت 12994 بنام آقاي بهرام صابري فرزند نصراله ثبت و 
صادر گرديده و بعدا بموجب سند رسمي شماره- دفترخانه- باو انتقال قطعي يافته و 
معامله ديگري انجام نشده/ بموجب سند- دفتر- نزد بانک- رهن است. مي باشد. چون 
درخواست صدور سند مالکيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود 
سند مالکيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز باين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در 
صدور المثني سند مالکيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 282 موسوي- رئيس 

ثبت اسناد و امالک سميرم



 عصب شناس��ان اعالم کردند که  با اس��کن مغ��ز، راهی پیدا 
کرده اند که براس��اس آن می توانند پیش بینی کنند که آیا 
مجرمان محکوم شده بار دیگر جرائم خود را تکرار می کنند 
یا خیر. براساس اعالم کارشناس��ان تصویربرداری از مغز در 

آمریکا، متهم��ان در منطقه ای از مغز که ب��ه تصمیم گیری 
مرتبط است فعالیت اندکی دارند، از این رو این احتمال وجود 
دارد که آنها اقدامات خود را بار دیگ��ر تکرار کرده و بار دیگر 

محکوم شوند.
یک گروه به ریاست کنت کیل عصب شناس شبکه تحقیقات 
ذهن در البوکرکی نیومکزیکو به بررسی 96 زندانی مرد، پیش 

از آزادی پرداختند.
این محققان، مغز زندانیان را اس��کن کردندو  با اس��تفاده از 
عملیات رایانه ای زندانیان را مجبور کردند تصمیم های سریع 

گرفته و از واکنش های شدید و فوری پرهیز کنند.
محقق��ان از تصویرس��ازی تش��دید مغناطیس��ی کارکردی 
)fMRI( برای تمرکز بر فعالیت در یک بخش از قشر قدامی 

کمربندی منطقه کوچکی در جلوی مغز که عملکرد کنترل 
حرکتی را برعهده دارد، استفاده کردند.

محققان این پژوهش را چهار سال بعد هم پیگیری کردند.
درمیان این محکومان س��ابق که مورد بررس��ی قرار گرفته 
بودند، افرادی که در قش��ر قدامی کمربن��دی خود فعالیت 
کمتری در کارهای مربوط به تصمیم گیری داشتند بار دیگر 

به زندان بازگشته اند.
نتایج این تحقیقات حتی مقدم بر سایر عوامل خطری چون 
س��ن، اس��تفاده از مواد مخدر یا الکل و ی��ا ویژگی های عدم 

سالمت روانی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیقات در مجله مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر 

شده است.
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 داروهایی که به جای شفا
 بال می آورند!

پزشکان می گویند برخی افراد تحت تأثیر تبلیغات ماهواره، داروهایی را 
مصرف می کنند که به سالمت روان و جسم آنها صدمات جبران ناپذیری 
می زند. میزان تأثیرگذاری تبلیغات ماهواره ای به حدی است که برخی 

از مخاطبان آن، برای درمان ناچارند به روانپزشک مراجعه کنند.
این روزها اگر گذرتان به مطب پزشکان پوست و مو بیفتد، ممکن است 
در بین بیماران، چشمتان به افرادی بیفتد که فریب تبلیغات ماهواره ای 
را خورده اند و با مصرف انواع کرم ها و داروهای تبلیغ شده در شبکه های 
ماهواره ای، به جای زیبا ش��دن با عوارض ش��دید و گاهی جبران ناپذیر 

پوستی مواجه شده اند. 
طب��ق گفت��ه متخصصی��ن پوس��ت و زیبای��ی، تمام��ی ای��ن داروها 
از راه ه��ای غیرقانون��ی وارد کش��ور می ش��وند و ب��ه هیچ عن��وان در 
تولید آنه��ا از م��واد م��ورد ادعا اس��تفاده نمی ش��ود. کس��انی که به 
عنوان پخ��ش کننده ای��ن داروها فعالی��ت می کنند، به هی��چ عنوان 
آدرس معین��ی ندارند و داروی مورد درخواس��ت مش��تری را توس��ط 
پیک های موتوری ارس��ال می کنند. این موضوع باعث می ش��ود افراد 
بدون این ک��ه تحت پیگ��رد قانونی ق��رار گیرند، به پخ��ش داروهایی 
 که حتی در بعض��ی مواقع، خط��رات و لطمات جب��ران ناپذیری برای 

مصرف کننده دارند، بپردازند.

الغری شیشه ای
از بحث کرم ها و داروهایی که س��المت پوس��ت را به خطرمی اندازند که 
بگذریم، یکی دیگر از اقالم پرطرفدار اینگون��ه داروها، داروهای افزایش 
یا کاهش وزنند. داروهایی که به گفته بس��یاری از متخصصان، در آنها از 

مخدرهایی مانند شیشه استفاده شده است.
داروهای کاهش وزن، اگرچه در ابتدا به سرعت، مصرف کننده را به وزن 
ایده آل می رسانند، اما پس از مدتی بدن به آنها عادت می کند و وزن، دوباره 
به سرعت باال می رود. زمانی که فرد دوباره به وزن سابق خود برمی گردد، 
دچار نوعی حالت افسردگی می شود که او را نسبت به ظاهرش حساس و 
حتی بدبین می کند. در این داروهای الغری، از انواع مخدر ها به خصوص 
شیشه و هم خانواده هایش استفاده شده است، آن هم به خاطر خاصیت 

کم کردن اشتها که زیاد هم دوام ندارد.

شلیک به مخاطبان
اما چرا برخی افراد آنقدر ناآگاهانه با مس��أله تبلیغات دارویی در ماهواره 
برخورد می کنند و با اعتماد نابجای خود سالمتشان را به خطر می اندازند؟

   به نظ��ر یک پژوهش��گر ح��وزه ارتباط��ات، اگ��ر رس��انه های داخلی 
بتوانن��د برنامه های��ی در جه��ت ب��اال بردن س��طح س��واد رس��انه ای 
مخاطب��ان تولی��د و پخ��ش کنن��د، ت��ا ح��د زی��ادی می ت��وان از 
پذی��رش اینگون��ه تبلیغ��ات در جامع��ه جلوگی��ری ک��رد. هنگام��ی 
 ک��ه مخاط��ب در س��طح قاب��ل قبول��ی، ب��ه ش��یوه های اغواکنن��ده 
تبلیغ کنندگان آگاهی پیدا کن��د، در واقع نوعی مصونی��ت در او ایجاد 
می ش��ود که باعث عدم اعتماد راحت در فرد می ش��ود. اغلب مخاطبان 
برنامه های ماهواره ای که به سادگی جذب تبلیغات گوناگون می شوند، در 
واقع اهداف بی دفاع و قابل دستیابی هستند که اگر این مصونیت در آنها 

ایجاد شده بود، دچار عواقب بعدی و زیان های مالی و جانی نمی شدند.

داروهای ماهواره ای مجنون  می کنند! 
پزشکان می گویند برخی افراد تحت تأثیر تبلیغات ماهواره، داروهایی را 
مصرف می کنند که به سالمت روان و جسم آنها صدمات جبران ناپذیری 

می زند.
می��زان تأثیرگذاری تبلیغ��ات ماهواره ای به حدی اس��ت ک��ه برخی از 
مخاطبان آن، برای درمان ناچارند به روانپزشک مراجعه کنند. برخی افراد 
با مشاهده تبلیغات شبکه های ماهواره ای، نگران سالمت خود می شوند و 
با مراجعه به پزشکان می خواهند تحت درمان قرار گیرند و در بعضی افراد 
که از این داروها استفاده کرده اند  و دچار مشکل شده اند، شدت آسیب ها 
به حدی است که برای درمان به متخصصان روانپزشکی معرفی می شوند. 
به همین دلیل علت مراجعه بسیاری از بیماران در گروه سنی جوانان به 
مراکز درمانی، اس��تفاده از دارو ها و وسایلی اس��ت که برای کاهش وزن، 
درمان اعتیاد و رفع مشکالت جنسی، این روز ها در شبکه های ماهواره ای 

تبلیغ می شود. 
تبلیغات این دارو ها و وسایل در ش��بکه های ماهواره ای، بسیار خطرناک 
اس��ت و امکان درمان افرادی ک��ه خودس��رانه از این دارو ها و وس��ایل 
 اس��تفاده کرده و دچار مش��کالتی ش��ده اند، در برخی موارد دش��وار یا 
 غیر ممکن اس��ت. گفته می ش��ود بیم��اری هایی مانند نارس��ایی های

 قلبی- عروقی، چش��می و اختالالت روانی از عوارض مصرف خودسرانه 
داروهای تبلیغ شده در ماهواره هستند. 

پزش��کان می گوین��د بس��یاری از بیمارانی ک��ه تحت تأثی��ر تبلیغات 
 ش��بکه های ماه��واره ای به مص��رف ای��ن دارو ه��ا گرای��ش می یابند، 
هیچ گونه مش��کلی ندارند و در ش��رایط طبیعی به س��ر می برند. این در 
حالی است که وزارت بهداش��ت و درمان، مطابق قانون باید هر دارویی را 
که وارد چرخه توزیع داروخانه ها می شود، اس��تانداردگذاری کرده و به 
 آن پروانه توزیع بدهد. ولی داروهای غیر قانون��ی فعلی که در ماهواره ها

  تبلیغ می ش��ود، دارای اس��تانداردهای الزم و پروانه وزارت بهداش��ت 
نیستند.

آی پد مینی برای رقابت با تبلت های ارزان
شرکت اپل، آی پد مینی را 
به عنوان نسخه کوچک تر از 
تبلت محبوب خود با قیمت 
مناس��ب تری ارای��ه کرد تا 
بتوان��د با آم��ازون، گوگل و 
 سامس��ونگ رقاب��ت کند. 
آی پد مین��ی دارای صفحه 
نمایش 7/9 اینچی است و نس��خه 16 گیگابایتی آی پد 
مینی با قابلیت اتصال Wi-Fi با قیمت 329 دالر، مدل 
16 گیگابایتی با قابلیت اتصال Wi-Fi و سیم کارت 459 
دالر به فروش می رسد. آی پد مینی64 گیگی با قابلیت 
اتصال Wi-Fi و سیم کارت که گران ترین این محصوالت 
محسوب می ش��ود به قیمت 659 دالر عرضه می شود و 
چون نسخه های قدیمی تر آی پد، این تبلت جدید اپل از 

دوربین جلو و دوربین اصلی برخوردار است.

رونمایی از جدیدترین تبلت هوش�مند با 
پردازنده دوهسته ای اتم

جدیدترین تبلت هوشمند 
دارای پردازنده دو هسته ای 
اتم در نمایش��گاه کاالهای 
الکترونی��ک   مصرف��ی 
الس وگاس آمریکا رونمایی 
شد.  کمپانی ایسوس نیز از 
اینچ��ی   10 /1 تبل��ت 
 HD مجه��ز به صفح��ه نمایش VivoTab Smart
سیستم عامل ویندوز هشت و برای استفاده در امور روزمره 
و بازی رونمایی ک��رد. این تبلت س��بک وزن و باریک از 
پردازنده های دو هسته ای اتم )ATOM( استفاده کرده 
و به طور کامل با سیستم عامل ویندوز هشت سازگار است. 
تلبت VivoTab Smart با ضخام��ت9/7 میلیمتر و 
وزن580 گرم مجهز به صفحه نمایش با پانل IPS و دقت 
تصویر 768x1366 پیکسل بوده و زاویه دید باالیی دارد.

تصاویر تبلت 20 اینچی پاناسونیک
در حالی که اپل و سامسونگ 
و ال جی بر روی س��اخت و 
عرض��ه مینی تبل��ت هایی 
متمرکز  شده اند که می توان 
آنها را با یک دس��ت گرفت، 
پاناس��ونیک تصمیم گرفته 
متف��اوت رفتار کن��د. این 
شرکت ژاپنی در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی 
الس و گاس از تبل��ت20 اینچ��ی خ��ود رونمایی کرد. 
پاناسونیک مدعی است این تبلت می تواند کل صفحه یک 
 مجله یا روزنامه را نمایش دهد و معتقد اس��ت این تبلت 

می تواند مورد عالقه و استقبال عکاسان قرار گیرد.

تولید باریک ترین تبلت دنیا
تبلت 10/1 اینچی شرکت   
 Z سونی که با نام ایکسپریا
عرضه م��ی ش��ود، دارای 
سیستم عامل اندروید 4/1 و 
صفح��ه نمایش��گاه1920 
 ، 1پیکس��لی 2 0 0 ر د
پردازش��گر چهار هسته ای 
1/5گیگاهرتزی و دوربین 8 مگاپیکسلی است و از آن با 
عنوان باری��ک ترین تبلت دنیا یاد می ش��ود. براس��اس 
اظهارات سونی این تبلت نخستین تبلت در نوع خود است 
که دارای حسگر نور قسمت پشتی است. شاید عکاسی با 
این تبلت، ایده ای متفاوت با عکاسی سایر تبلت ها باشد، 
شرکت سونی نیز  قابلیت های عکسبرداری این تبلت را به 
شدت تبلیغ کرده و بر حالت عکاسی اتوماتیک در نور کم 

آن تأکید داشته است.

گرانقیمت ترین تبلت دنیا
مایکروس��افت  ش��رکت 
طرح ه��ای جدید خ��ود را 
برای ارایه جدیدترین عضو 
از خانواده  تبلت »سرفیس« 
که گرانقیم��ت ترین تبلت 
دنیا بوده، اعالم کرد. این آی 
پ��د ک��ه دارای حافظه 64 
گیگابایتی و قابلیت اتصال به نس��ل جدید ش��بکه تلفن 
 هم��راه اس��ت 829 دالر و تبل��ت س��رفیس پ��رو 
)Surface Pro( 899 دالر  است. این تبلت با امکانات 
کامل، 128گیگابایت حافظه خواهد داش��ت. این تبلت 
دارای ویندوز RT بوده و تنها از نرم افزار رابط کاربری مترو 
استفاده می کند. پردازش��گر Core i5 در این تبلت پرو 
می تواند کل نرم افزارهای ویندوز هفت و هش��ت شامل 
فتوشاپ، مایکروسافت آفیس و حتی بازی های ویدئویی 

را اجرا کند.

جدیدترین تبلت سامسونگ
تبلت جدید سامس��ونگ با 
صفح��ه نمای��ش 8 اینچی 
جایی بین تلفن هوش��مند 
گلکسی نت 2 و تبلت 10/1 
 اینچی گلکس��ی ن��ت قرار  
 م��ی گیرد.مانن��د س��ایر 
دستگاه های سری گلکسی 
 S نت سامسونگ این گلسکی نت 8/0 هم دربرگیرنده یک
pen است که سامسونگ تأکید می کند تنها یک قلم ساده 
نیست و کاربر می تواند از این قلم دیجیتالی که قدرت آن 
با فناوری شرکت Wacom ارایه شده یادداشت بنویسد، 

محتوای صفحه را تغییر دهد و... . 

گران ترین، محبوب ترین و 
باریک ترین تبلت ها)2(

+20+4

+170

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

بازدم نیز مانند اثر انگش��ت در افراد، منحصر به فرد و حاوی مولکول هایی است که در هر 
 فرد نس��بت به دیگری متفاوت اس��ت و از این رو می تواند به ابزار مناسبی برای تشخیص 

 بیماری ها تبدیل و جایگزین آزمایش های خون و ادرار رایج شود.
  پزش��کان به طور معمول از آزمایش های خون و ادرار برای دستیابی به شواهدی از وجود 
 بیم��اری ه��ای عفون��ی و متابولیک��ی، تش��خیص س��رطان و نارس��ایی ه��ای 
 ارگان های بدن، بررس��ی دوز داروها بر اس��اس ترکیبات موجود در مایعات بدن استفاده 

می کنند.
  اکنون محققان مؤسس��ه ETH زوریخ و بیمارستان دانش��گاه زوریخ قصد دارند چنین 
بررسی هایی را به آزمایش تنفسی گسترش دهند و از مزایای شیوه های تحلیلی شفافیت 
باالی مدرن که می توانند اطالعات زمان واقعی را از ترکیبات شیمیایی بازدم فراهم کنند 

بهره مند شوند. 
دانشمندان بر همین اساس ابزاری ساخته اند که پزشکان با استفاده از آن می توانند درمورد 

وضعیت سالمت بیمار بر اساس بوی بازدم نتیجه گیری کنند.

این مسأله که اپل می خواهد با ارایه دستگاه تلویزیون خود، وارد اتاق نشیمن کاربرانش شود 
بر کسی پوشیده نیست و به رغم شایعات بسیاری که درباره چگونگی و زمان عرضه آن وجود 
دارد، یک گزارش از ورود این تلویزیون60 اینچی در س��ال جاری خبر می دهد. یک تحلیلگر 
 اعالم کرده است که این تلویزیون  اواخر س��ال جاری به قیمت1500 تا2500 دالر به فروش 

می رسد.
برایان واتیت از تاپکا کپیتال مارکتس اظهار داشت که تلویزیون اپل که از آن با عنوان iTV یاد 
می شود، 60 اینچ است اما این احتمال وجود دارد که نسخه های50 و 55 اینچی آن نیز ارایه 
شود. براساس اظهارات این تحلیلگر، اپل یک iRing نیز در کنار این تلویزیون عرضه می کند 
که دور انگشت مخاطب تلویزیون چون یک حلقه قرار می گیرد و به کاربر این امکان را می دهد 
که صفحه تلویزیون را با آن کنترل کند. جدا از این موارد، این تلویزیون همراه یک دس��تگاه 
 9/7 اینچی  به نام مینی iTV  اس��ت که هم اندازه یک آی پد با اندازه کامل اس��ت که این دو 
می توانند ویدئوها و تصاویر را به صورت وایرلس برای هم ارسال کنند. این طرح شبیه همان 

شیوه ای است که شرکت های تلویزیونی کابلی و ماهواره ای انجام می دهند.

دانشمندان با اس��تقرار یک دس��تگاه دو میلیارد دالری در 
ایستگاه بین المللی فضایی، در آستانه توضیح» ماده تاریک« 
به عنوان یکی از اسرارآمیزترین حقایق درباره کیهان و کل 
جهان هستند. یک گروه بین المللی از دانشمندان که اظهار 
می دارند این آشکارساز اشعه کیهانی نخستین سرنخ از ماده 
تاریک را که هرگز پیش از این به طور مستقیم مشاهده نشده 

را یافته است.
این تیم اظهار داش��ته که نخس��تین نتایج از دستگاه طیف 
نگار آلفا مغناطیس��ی که دوس��ال پیش به فضا پرتاب ش��د 
 نخستین شواهد از وجود یک پدیده فیزیکی را نشان داده که 
می تواند همان ماده عجیب و ناشناخته باشد که دانشمندان 

در جستجوی آن هستند.
دستگاه طیف نگار آلفا مغناطیس��ی، یک نوع شتابگر ذرات 
اس��ت که به»برخورد دهنده بزرگ ه��ادرون فضایی« هم 
مشهور ش��ده اس��ت که اش��اره ای به برخورد دهنده بزرگ 
هادرون روی زمین دارد. نخستین نتایج از این دستگاه یک 
نگاه اجمالی به چیزی را فراهم کرده که می تواند ماده تاریک 
باشد. ساموئل تینگ فیزیکدان برنده جایزه نوبل که ریاست 
این تیم را در آزمایش فیزیک ذرات اروپا نزدیک ژنو برعهده 
 دارد اظهار داشت که وی انتظار دارد ظرف چند ماه به نتایج 

جامع تری دس��ت یابد. نتایج به دس��ت آمده براساس مازاد 
پوزیترون ها به عنوان ذرات ریزاتمی باردار مثبت است.

مایکل ترنر فیزیکدان دانش��گاه ش��یکاگو به عنوان یکی از 
برجسته ترین دانش��مندان در زمینه ماده تاریک گفت: این 
داستان اکتشاف80 ساله است که درحال حرکت به سمت 
پایان خود است. نتایج بیشتر این دستگاه می تواند داستان 

را خاتمه دهد.
شناسایی نهایی آنچه که این ماده معمایی و مبهم را تشکیل 
داده می تواند عرصه های جدی��دی از تحقیق را باز کند که 
در آن میان می توان به احتمال وجود چندین کیهان و ابعاد 
 دیگر اش��اره کرد. یک تیم بین الملل��ی در مرکز تحقیقات 

هس��ته ای س��رن در ژنو اعالم کرد که به وس��یله دس��تگاه 
آشکارساز اشعه های کیهانی در ایستگاه فضایی طی18ماه 
گذش��ته به نخس��تین رد فیزیکی به جای ماده توسط ماده 

تاریک دست یافته اند.
آنها یک تغیر ولتاژ از ذرات پوزیترون را مشاهده کرده اند که 

به واسطه واپاشی ماده تاریک ایجاد شده است.
س��اموئل تینگ رییس این پروژه در س��رن اظهار داشت که 
هنوز هم باید به اطالعات بیش��تری دست یابیم تا اطمینان 
 حاصل کنیم که ماده تاریک مشاهده شده است. طی ماه های

آینده طیف نگار آلفا مغناطیس��ی می تواند به طور کامل به 
ما بگوید که آیا این پوزیترون ها نشانه ای برای ماده تاریک 
هستند یا منشأ دیگری برای آنها وجود دارد،چرا که براساس 
اظهارات تینگ، این احتمال وج��ود دارد که این تغییر ولتاژ 
توسط پالسارها ایجاد شده باشد؛ ستاره های نوترونی درحال 

گردشی که امواج ضربانی منتشر می کنند.
ماده تاریک در اخترشناسی و کیهان شناسی، ماده ای فرضی 
است که چون از خود نور گسیل یا بازتاب نمی کند، نمی توان 
آن را به طور مس��تقیم مش��اهده کرد، اما از اثرات گرانشی 
موجود بر روی اجس��ام مرئی، مثل س��تاره ها و کهکشان ها، 

می توان به وجود آن پی برد.

تلویزیون 60 اینچی اپل به فروش می رسدآزمایش بازدم به جای آزمایش خون و ادرار

 پایان داستان کشف مجهول ترین ماده، نزدیک است

دبی از باالی برج خلیفه 
در ارتفاع 828 متری، 
طبقه 163
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