
شکوه طال در ماراتن قیمت 
مغلوب می شود؟

 رسول یونان 
مشت مرد دروغگو 
را باز کرد 

در دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در سال 92

زاینده رود در بازار قدم می زند:

در انتخابات آینده به مانور 
وحدت نیاز داریم  فرا خوان انجمن سینمای2

56 جوانان اصفهان برای حمایت

3

4

 سهم اندک اصفهان 
5در اردوی تیم ملی جوانان

مشکل ما، 
ضعف مدیریت است

اصفهان دوباره میزبان فرزندانش

سری که هیچ سرآمدن نداشت، آمد 

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران گفت: بی انصافی است اگر 
بگوییم کاری انجام نشده اس��ت؛ کارهای زیادی انجام شده، 
اما در حد بضاعت و توانش��ان. حرف ما این اس��ت که به توان 
مدیریتی و بضاعت بیش از این نیاز است. ما منتقد و معترض 

نیستیم ؛ حرف ما این است که وقتی امکانات وجود ...

کپی برداری از جام حذفی

طوفان در بهار آزادی!

بازی امروز استقالل و سپاهان را در حالی فینال لیگ 
دوازدهم نامگذاری کرده اند که بعد از این مس��ابقه، 
هنوز دو هفته دیگ��ر تا پایان لیگ زمان باقی اس��ت 
 و ش��ش امتیاز این دو هفته پایانی می تواند نقش��ی 

تأثیر گذار در سرنوشت قهرمان لیگ ایفا کند.
مس��أله اصلی اینجاس��ت که تیم پیروز این مسابقه 
می تواند خودش سرنوشت قهرمانی را در اختیار بگیرد 
و بدون توجه ب��ه نتایج حریف مس��تقیمش در دو هفته 

باقیمانده راه رسیدن به جام قهرمانی را طی کند...

2

3

اتصال دانشگاه شهرکرد به بخش 
7

گزارش های استنادی جهان اسالم

5

 این هفته تغیی��رات قیمت در ب��ازار طال و  طیورات بس��یار 
 محس��وس ب��ود، ت��ا جایی ک��ه ب��ازار ط��ال  باکاه��ش40 تا 
 50 هزار تومان��ی روبه رو بود که این تأثیر سرچش��مه جهانی 

داشت. 
کاهش قیمت طال در بازار جهانی، روزهای نفسگیری را دنبال 
می کند که در این مو رد رویترز گزارش می دهد: »قیمت طال 
در روز جمعه ب��ا 84 دالر کاهش ب��ه 1478 دالر در هر اونس 
رسید و پس از این که دوباره افزایش یافت در 1501/40 دالر 

ثابت ماند. 
قیمت ای��ن فل��ز گرانبه��ا در هفته گذش��ته ب��ا 4/9 درصد 

 کاه��ش و ط��ی ی��ک م��اه گذش��ته ب��ا 111 دالر کاه��ش
 روبه رو ش��ده اس��ت.  قیم��ت ط��ال در بازاره��ای جهانی به 
پایین تری��ن میزان از ج��والی 2011 که ب��ه1920/30 دالر 

رسیده بود، سقوط کرد.
 کاهش ضریب اطمینان مصرف کننده در آمریکا و آمار ضعیف 
خرده فروشی در این کشور، نگرانی ها در مورد تضعیف اقتصاد 
 آمریکا را افزایش داده و این امر س��بب کاهش ارزش س��هام 
در بازارهای س��هام در جه��ان و افت قیمت نفت و طال ش��ده 

است.«...

 مردم هرگونه قاچاق دارو 
را گزارش کنند

 شعب اخذ رأی استان  
50 درصد افزایش می یابد

لزوم کاهش حق بیمه 
ساختمانی در استان اصفهان

منابع طبیعی نقش خود را 
به خوبی ایفا نماید

امروز چارلی چاپلین
  124  ساله شد
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زاینده رود ،آبی بر آتش دعوای مدیران

امکانات و پتانسیل هایی که 
هدر می روند
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بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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مناقصه
اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

10/000/0001/001/230/448عمرانیخط انتقال فاضالب مناطق جنوب شرق اصفهان92-1-26

116/500/0002/755/487/488جاریخط انتقال فاضالب مسکن مهر فوالدشهر92-1-27

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/2/7
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1392/2/8

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه��ای ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول/2

مقدارواحدموضوع مناقصهردیف

1040مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 10 اتمسفر و قطر 400 میلیمتر1

1100مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 10 اتمسفر و قطر 500 میلیمتر2

4385مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 16 اتمسفر و قطر 600 میلیمتر3

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شرکت در مناقصه 
می توانند از روز ش��نبه مورخ 92/1/17 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 به 

نشانی خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد اقالم موردنیاز ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان



چهره روزیادداشت

سفر هیأتی از کمیسیون امنیت ملی 
مجلس به جزیره ابوموسی

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفر 
هیأتی از این کمیس��یون به جزایر سه گانه در اوایل اردیبهشت سال 
جاری خبر داد. منصور حقیقت پور نماینده اردبیل، نمین، سرعین و 
نیر از سفر هیأتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس به جزایر سه گانه در اوایل اردیبهشت سال جاری خبر داد.
وی افزود: این هیأت هفتم اردیبهشت ماه به جزایر سه گانه کشورمان 
 متش��کل از ابوموس��ی، تنب بزرگ و تنب کوچک س��فر می کنند.

نایب رییس کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
خاطرنشان کرد: سفر به جزایر سه گانه در راستای وظیفه ذاتی این 
کمیسیون مبنی بر بازدید از مناطق حساس کشوربوده و از چندی 

پیش در دستور کار قرار دارد. 

نیمه اردیبهشت؛ زمان معرفی نامزد 
نهایی ائتالف پیشرفت

رییس ستاد ائتالف پیش��رفت گفت: نامزد نهایی این ائتالف تا نیمه 
 اردیبهش��ت انتخاب و به مردم معرفی خواهد ش��د. حسین مظفر، 
رییس ستاد ائتالف پیش��رفت با بیان این که مکانیزم های الزم برای 
انتخابات نامزد نهایی ائتالف فعال است، افزود: انشاءاهلل قبل از ثبت نام 

و تا نیمه  اردیبهشت نامزد خود را معرفی خواهیم کرد. 

 اخبارکوتاه

خود را یک اصالح طلب نمی دانم
باهنر / نایب رییس مجلس 

یک نکته وجود دارد که برخی از گرایش های تندرو قصد دارند تمام 
اصالح طلبان را با چوب فتنه برانند. من هرگ��ز با این موضوع موافق 
 نیس��تم. من اصالح طلبی را یک تفک��ر می دانم. هرگ��ز خود را یک 
اصالح طلب نمی دان��م، بلکه آنها را رقیب خود می دانم. س��ران فتنه 
به انقالب و نظام و ظلم کردند و تمام خدمات گذش��ته خودش��ان را 
بر باد دادند. رهبر معظ��م انقالب نیز در س��خنرانی نوروزی خود در 
مشهد مقدس فرمودند که همه جریانات سیاسی داخل نظام باید در 
انتخابات شرکت کنند. البته 
به ش��رطی ک��ه در چارچوب 
قانون اساس��ی باشند، وگرنه 
فتنه گران هزینه های بسیاری 
را به نظ��ام وارد کردند و باید 
پاس��خ اعمال خود را بدهند. 
البته واقعه 9 دی اتفاق افتاد 
که نظام خیلی س��ود برد در 
این قضیه و آن بازیافت انرژی 

کامل نظام بود.
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 مقابل زیاده خواهی آمریکا می ایستیم 

سردار جزایری، معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح با ارزیابی برخی مواضع در قبال تنش در 
شبه جزیره کره گفت: ما هر جا الزم باشد در برابر زیاده خواهی های آمریکا می ایستیم و بر سر 

حق با کسی معامله نمی کنیم.
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سال ۱۳9۲ را باید سالی مهم دانست؛ سالی که انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار خواهد ش��د و س��الی که به نظر می رسد تکلیف 

مذاکرات جمهوری اسالمی با ۱+ ۵ تعیین می شود و سالی که... .
در زیر نگاهی انداخته می شود به همه ابهاماتی که موجب شده تا 

»آیا«  هایی جدی در فضای سیاسی خودنمایی کند. 

آیا انتخابات با آرامش برگزار خواهد شد؟
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در ش��رایطی به روز برگزاری 
نزدیک می شود که فضای سیاسی-انتخاباتی عجیبی رقم خورده 
است. جناح راس��ت همانندچند س��ال اخیر درگیر اختالف ها و 
تنش های درون جریانی است که انگار باید پذیرفت که نمی توان 
نقطه پایانی ب��رای آن در نظر گرفت. به همی��ن دلیل اصولگرایان 
همانند انتخابات مجلس نهم به چند دسته تقسیم شده اند و همین 
امر، احتمال ریزش آرای اصولگرایی را به باال ترین حد ممکن خود 
 رس��انده اس��ت. در س��وی دیگر، اصالح طلبان با وجود این که به 
۲۴ خرداد م��اه فقط دو ماه مان��ده، هنوز به تحلیل مش��خصی از 
وضعیت خود نرسیده اند و نمی دانند که آیا »شرایط« برای تجربه 
فضای رقابتی ایجاد خواهد شد یا همچون چند انتخابات گذشته 
محکوم به حاشیه نشینی خواهند بود.  اما مسأله مهم دیگر »احتمال 
 تأثیرگذاری دولت بر انتخابات به نفع کاندیدای خود« اس��ت که 
 به عنوان یک نکت��ه نگران کننده مورد بررس��ی ق��رار می گیرد. 
فعالیت های چند وقت اخیر دولتی ه��ا و مخصوصا احمدی نژاد و 

مشایی، تحلیلگران سیاسی را به این نتیجه رسانده که دولت فعلی 
در پایان هشت سال قانونی، به فکر تمدید موقعیت خود است و حتی 
نگرانی هایی وجود دارد که ممکن است احمدی نژاد در صورتی که 
اوضاع را به نفع خود ببیند، اقداماتی تن��ش زا انجام دهد و مثاًل از 

برگزاری انتخابات خودداری کند.

آیا احمدی نژاد به حاشیه می رود؟
 ش��ناخت طبیعت و خصلت احمدی نژاد باعث ش��ده تا این طور 
 نتیج��ه گیری ش��ود ک��ه رییس هش��ت س��ال گذش��ته دولت 
 حاشیه نش��ینی را بر نمی تابد و همچنان دنبال این خواهد بود تا 
به نوعی در بطن سیاسی به عنوان چهره ای تأثیرگذار خودنمایی 
کند. اما چط��ور؟ اگر کاندیدایی از طیف دولتی ه��ا به رأس دولت 
برسد، احمدی نژاد به عنوان رییس در سایه عمل خواهد کرد و اگر 
قرار بر خروج قطعی طیف فعلی از مدیریت کش��ور باشد، احتمال 
این می رود که فعالیت های خود را برای پیروزی در انتخابات سال 
۱۳9۶ از     همان فردای انتخابات ۱۳9۲ آغاز کند. البته برخی سخن 
از بررسی پرونده های دولت و دولتی ها در پایان دوران احمدی نژاد 
می دهند؛ بررسی هایی که ممکن است پایان حیات سیاسی این 

طیف را برای همیشه رقم بزند.

آیا ایران و ۱+۵ به اشتراک می رسند؟
مذاکرات هس��ته ای ای��ران و ۱+۵ را می ت��وان به عن��وان یکی از  

موضوعات سیاس��ی مهم روز دنیا تلقی کرد؛ جایی که جمهوری 
اسالمی همچنان بر استفاده از حق مسلم خود تأکید دارد و ۱+۵ هم 
همچون گذشته اصرار دارد به این که غنی سازی باید متوقف شود تا 
بعد از آن درباره مسائل دیگر، باالخص تحریم ها تصمیم گیری شود. 
نکته مشخص این است که هر دو طرف روی نظر خود اصرار دارند 
و به همین دلیل مذاکرات به نتیجه مش��خصی نرس��یده اس��ت. 
باید منتظر ماند و دید آی��ا باالخره ای��ران و ۱+۵ می توانند راهی 
 برای کاهش اختالف نظر ها پیدا کنند ی��ا مذاکره هایی که در این 
چند وقت به طور متناوب برگزار شده است، همچنان برگزار خواهد 

شد یا این که باب مذاکره بسته می شود؟
هر چند رهب��ر معظم انقالب در س��خنان ابتدای س��ال خویش، 
ابراز تمای��ل آمریکا برای مذاک��ره با ایران را تاکتیک کاخ س��فید 
نامیدند، ول��ی در عین حال ع��دم مخالفت خود ب��ا گفتگو را نیز 
اعالم کردند. از آن س��و نیز مقامات ارش��د آمریکای��ی، همچنان 

 به آغاز گفتگوه��ا ابراز عالقه 
م��ی کنن��د و حت��ی اع��الم 
ک��رده ان��د تیم��ی آم��اده 
مذاک��ره دارند. ب��ه رغم این 
عالیم مثب��ت کالم��ی، آنها 
 در عم��ل هی��چ نش��انه ای

از نرمش و حس��ن نیت نشان 
نمی دهند و چن��د روز پیش 
نیز اعالم شد که کنگره آمریکا 
تحری��م های جدی��دی علیه 
ایران را در دست بررسی دارد.  
این نشانه های توأمان مثبت 
 و منفی، این س��ؤال را ایجاد 
می کنند که آیا س��رانجام دو 
کشور ایران و آمریکا، در مسیر 
تنش زدای��ی از رواب��ط قرار 

خواهند گرفت یا در، بر همان پاشنه خواد چرخید؟!

آیا بحران سوریه پایان می یابد؟
هر چند که بحران سوریه، موضوعی در فراسوی مرزهای ایران است 

اما به طرز آشکاری با منافع جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارد.
بحران س��وریه در حالی وارد س��ومین سال خود ش��ده که هیچ 
دورنمایی برای پایان آن دیده نمی ش��ود. نه بش��ار اسد، به حدی 
تضعیف شده که انتظار س��قوطش برود و نه معارضانش آن اندازه 
ضربه خورده اند که دست تس��لیم بلند کنند. این که آیا در سال 
پیش رو، بحران سوریه به پایان می رس��د یا خیر، سؤالی است نه 
تنها ناظر به طرفین درگیر بر روی زمین، که موضوعی مهم و حیاتی 
است برای حامیان هر کدام از طرفین، از آمریکا و ترکیه و عربستان 

گرفته تا روسیه و چین و ایران.
آنچه ذکر شد، تنها بخشی از مهم ترین آیاهای پیش رو بود.

»آیا« های سیاسی سال ۹2

نخست وزیر تشکیالت از انتخابات تا پایان بحران سوریه
خودگردان استعفا داد

س��الم فی��اض، نخس��ت وزی��ر تش��کیالت خودگ��ردان 
 فلسطین شنبه شب به صورت رسمی اس��تعفای خود را به 

محمود عباس، رییس این تشکیالت تقدیم کرد. 
خبرگزاری فرانس��ه، در خبری فوری به نقل از یک مسئول 
فلسطینی گزارش داد که سالم فیاض، نخست وزیر تشکیالت 
خودگردان رسماً استعفانامه خود را به محمود عباس، رییس 
تشکیالت تقدیم کرد. در این گزارش به علت استعفای وی 
اشاره نش��ده، اما منابع آگاه فلسطینی علت استعفای سالم 
فیاض را اختالف وی با سیاست دولت محمود عباس اعالم 

کردند.

 حمایت مفتی قطری 
از گروهک منافقین

»یوس��ف قرضاوی« مفتی مص��ری – قطری ک��ه بارها به 
دلی��ل فتنه انگی��زی در کش��ورهای عرب��ی و اس��المی 
و حمای��ت از فتنه گران و تروریس��ت ها با اعت��راض علما و 
فعاالن در این کش��ورها مواجه ش��ده، ب��ار دیگر حمایتش 
را از گروه��ک تروریس��تی منافقین اعالم ک��رد.  قرضاوی 
در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه الجزی��ره قط��ر مدع��ی ش��د که 
 ای��ن اف��راد )عناص��ر گروه��ک تروریس��تی منافقی��ن( 

انسان های مستضعفی هستند و باید به آنها کمک کرد! 
 این نخستین بار نیست که قرضاوی به صورت آشکار از عناصر 

این گروهک تروریستی حمایت می کند.  

جاسوسان کره جنوبی: تنش 
جدی است

 به رغ��م افزای��ش تن��ش در ش��به جزیره ک��ره، ب��ه نظر 
 م��ی رس��د هم��ه ش��هروندان ک��ره جنوب��ی آن را جدی 
نمی گیرند، از جمله برخی از گردش��گرانی که با دوربین از 

منطقه غیرنظامی حائل به همسایه شمالی خود می نگرند.
به گزارش خبرآنالین به نقل از یورو نیوز،  جاسوسان سابق 
کره جنوبی که در دوره جنگ و پس از جنگ سه ساله ۱9۵0 
تا ۱9۵۳ در کره شمالی بوده اند، تنش را به خاطر کیم جونگ 
اون، رهبر جوان این کشور، جدی می شمارند. پارک یونگ 
رائه، جاسوس سابق ۶۲ ساله، تنش حاضر را بیشتر از گذشته 
می داند و می گوید: »زمانی مردی معقول بر کره ش��مالی 

حکومت می راند، اما رهبر فعلی معقول رفتار نمی کند.«

اخبار بین الملل

فعالیت های 
چند وقت اخیر 

دولتی ها و مخصوصا 
احمدی نژاد و 

مشایی، تحلیلگران 
سیاسی را به این 
نتیجه رسانده که 

دولت فعلی، به فکر 
تمدید موقعیت خود 

است

پیشنهاد  اداره دولت   به شیوه شوراییانتقاد  فیروزآبادی  از احمدی نژاد 
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح با تأکید بر اهمی��ت درک روش��ن از اوضاع و 
شرایط کش��ور گفت: مس��ئوالن به عمق کینه و دشمنی س��لطه گران و جریانات 
 غیرهمس��و با نظام واق��ف باش��ند و اقدام��ی انجام ندهن��د که س��بب تنش در 

جامعه شود. 
سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از مسئوالن نظامی پیرامون 
شرایط روز کشور، اظهار کرد: همه مسئوالن باید درک روشنی از اوضاع و شرایط 
رو به پیشرفت کشور عزیزمان، ایران اسالمی داشته باشند. فیروزآبادی، از تحویل 
پرچم و نماد ملی کشور از سوی رییس جمهور به مشایی که در سمنان انجام و در 
برخی رسانه ها منتشر شد، انتقاد کرد و همگان را به هوشیاری هرچه بیشتر در این 

مرحله حساس فراخواند.

همایش منطقه ای حزب مؤتلفه اس��المی در اصفهان با حضور محمدنبی حبیبی 
دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی، اس��داهلل بادامچیان نایب رییس شورای مرکزی، 
یحیی آل اس��حاق عضو ائتالف جبهه پیروان و جمعی از دبیران استان های این 
حزب در اصفهان برگزار شد. نایب رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: طبق 
اصل۱۲۱ و ۱۲۲ رییس جمهور می تواند اختیارات خود را به شورایی واگذار کند. 
این موضوع را ما با جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علما 
مطرح کرده ایم که این مسأله را مفید می دانند. بادامچیان در این همایش با اشاره 
به وضعیت سیاسی کشور در انتخابات ریاست جمهوری، گفت : ریاست جمهوری 
امانت اجرایی است که باید در دست فردی باشد که بتواند  بازوی قوی نایب امام 

زمان)عج( باشد و کشور را به خوبی اداره کند.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت : بی انصافی است اگر بگوییم کاری 
انجام نشده است؛ کارهای زیادی انجام ش��ده، اما در حد بضاعت و توانشان. 
حرف ما این اس��ت که به توان مدیریتی و بضاعت بیش از این نیاز اس��ت. ما 
منتقد و معترض نیستیم ؛ حرف ما این اس��ت که وقتی امکانات وجود دارد، 
چرا باید این گونه باشد؟ این دیگر معضل کمبود امکانات و منابع نیست، این 

ضعف مدیریت است.
قالیباف خاطر نشان س��اخت: امروز اگر در کش��ور بیکاری، تورم و گرانی که 
دش��منان نیز از همین نقطه به ما می تازند وجود دارد، نیازمند این است که 
افرادی مدیرتر، الیق تر و کسانی که بتوانند با مدیریت بهتر و استفاده از خرد 
جمعی کار درست انجام دهند وجود داشته باشند. شهردار پایتخت با تأکید 
بر تمرکز زدایی و تجربه موفق مدیریت ش��هری در واگذاری امور محالت به 
ش��هروندان تهرانی، گفت: در هر اس��تان باید اجازه دهیم وقتی نیروی الیق 
وجود دارد، خود آنها در امور شرکت کرده و مدیریت کنند. وی با بیان این که 
مشکل امروز ما مدیریت جامع، کامل و جامع نگر است که در اوج امکانات دچار 
مشکالت عدیده هستیم، ادامه داد: باور دارم که اگر ما بتوانیم خوزستان را به 
درستی بسازیم، اقتصادش را احیا کنیم و آن را بر بستر مناسب قرار دهیم، دو 

کار بزرگ انجام داده ایم؛ هم خوزستان را ساخته ایم و هم ایران را.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درمراسم عزاداری شهادت جانگداز بانوی دو عالم، 
ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا)س( که با حضور جمع��ی از روحانیون تهران و قم 
و اقشار مردم برگزار شد، گفت: آنچه بعد از پیامبر گرامی اسالم امتش را آزرده 
کرده، بی وفایی ها و مظالم نس��بت به اهل بیت ایشان بوده که باعث اختالف در 

امت اسالم شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از س��خنانش با توجه به شرایط 
امروز کش��ور و با تشریح فهرست وار مش��کالت و معضالت، عقیدتی، اخالقی، ا 
قتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، انتخابات آینده ریاست جمهوری را بسیار 
مهم خواند و گفت: در انتخابات آینده نیاز به مان��ور وحدت همه جانبه داریم تا 
بتوانیم با تحقق عملی حماسه سیاسی، زمینه های اجرایی حماسه اقتصادی را 

نیز ایجاد کنیم. 
هاشمی رفسنجانی با اشاره به توقعات بحق اقشار گوناگون جامعه و به خصوص 
جوانان از انقالب و نظام اسالمی پس از سه دهه، تصریح کرد: مردم مؤمن ایران، 
با استعدادهای تمدنی و تاریخی فراوان و ذخایر غنی مادی، جغرافیایی و انسانی 
بی نظیر، مستحق رفاه، پیشرفت و فعالیتی بیش از پیش هستند و امیدواریم با 
برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه فشارها و توطئه های دشمنان را خنثی و کید 

آنان را به خودشان باز گردانیم.

انتخابات مجمع تشخیص مصلحت

مشکل ما
 ضعف مدیریت است 

در انتخابات آینده به مانور وحدت نیاز 
داریم

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره 910/1007

شركت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: تأمین مصالح و اجرای عملیات تکمیلی س��اختمانی، تأسیساتی و جاده 

های دسترسی منتهی به پست 400/230/63 کیلوولت سپاهان )شمال شرق(
دريافت اسناد مناقصه:

دریافت اینترنتی اس��ناد با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 
برق منطقه ای اصفهان به آدرس: www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود. )در صورت 

نیاز تماس در ساعات اداری با شماره تلفن 6269948(
تضمین ش�ركت در مناقصه: ضمانتنام��ه بانکی به مبل��غ 217/000/000 ریال در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
 تاريخ دريافت اس�ناد مناقصه: از روز چهارش��نبه م��ورخ 92/1/21 لغایت پنجش��نبه 

مورخ 92/1/29
مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 92/2/9

محل تحويل پاكات مناقصه: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت برق منطقه 
ای اصفهان

زمان و محل بازگش�ايی پاكات مناقصه: س��اعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 92/2/9- 
سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نکات قابل توجه:
1- شرط ورود به مناقصه، دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و یا راه از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.
2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد موجود می باشد.

ضمناً می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir             http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

نوبت دوم

م الف/ 366

با مصرف بهینه برق هزینه های خانواده خود را کاهش دهیم.



یادداشت

گشتی در اخبار

میراث تاریخی شناسنامه اصفهان 
هستند

شهردار اصفهان / سید مرتضی سقائیان نژاد 
می��راث تاریخی، هویت و شناس��نامه اصفهان هس��تند و اگ��ر از بین 
بروند هویت اصفهان نیز از بین می رود. ش��هرداری اصفهان چند برابر 
 بودجه میراث فرهنگی برای احیای بافت تاریخی اصفهان هزینه کرده 
 اس��ت. پروژه احی��ای می��دان ام��ام عل��ی)ع( یک��ی از پ��روژه های 
بی نظیر کش��ور اس��ت و فاز اول این پروژه به س��رعت اجرا ش��د و فاز 
 دوم آن نیز در حال اجراس��ت و در بهار س��ال جاری به به��ره برداری 

می رس��د و اجرای فاز س��وم 
آن نیز حدود چهارسال طول 
خواهد کش��ید. هم��کاری و 
تعامل ش��هروندان با مدیریت 
ش��هر در اج��رای ای��ن پروژه 
در کش��ور بی نظیر ب��ود، لذا 
اگ��ر هم��کاری ش��هروندان 
 نبود ای��ن پ��روژه ب��ه نتیجه 

نمی رسید.

چهره روز
برای پیش ثبت نام عتبات عالیات کلیک کنید

پیش ثبت ن��ام دور جدید اعزام زائ��ران به عتب��ات عالی��ات از ۲۴ فروردین ماه در 
 سراسر کشور آغاز شده اس��ت. مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: 
پیش ثبت نام دوره جدید اعزام به عتبات عالیات از ۲۴ فروردین ماه آغاز شده است. 
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بهره برداری از 35 هزار 
واحد مسکن مهر 

معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: مردم هرگونه 
 اطالع درباره قاچاق دارو را به بازرسان این دانش��گاه گزارش دهند؛ زیرا 

اطالع رسانی آنها در این زمینه بسیار مهم است.
غالمحس��ین صادقیان در گفتگو با ایرنا افزود: اطالع رس��انی مردمی در 
زمینه قاچاق دارو کمک زی��ادی به معاونت غ��ذا و دارو می کند و تأثیر 
بسیاری در حمایت از صنایع غذایی دارد. وی اضافه کرد: مردم در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف در صنایع غذایی، به صورت کتبی، حضوری یا 
تماس تلفنی با بازرس��ان معاونت غ��ذا و دارو اطالعات خ��ود را در میان 
بگذارند. صادقیان گفت: بازرسان و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه 
اصفهان در چند روز اخیر در یک منزل مسکونی در شهر اصفهان، مقادیر 

قابل توجهی دارو و الکل قاچاق کشف کرده اند.

تاکنون بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال تس��هیالت توسط دولت به صورت 
مستقیم در بخش مسکن مهر استان هزینه شده است.

احداث بیش از ۶۵ هزار واحد مسکن ش��هری و بیش از ۱۵۰ هزار واحد 
مسکن مهر بافت فرسوده و روستایی در استان در حال اجراست.

 مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان ب��ا اعالم این خب��ر گفت: با 
بهره برداری بیش از ۳۵ هزار واحد مس��کن مهر اصفهان در سال جاری، 
 مجموع واحدهای مس��کن مهر تکمیل ش��ده در اس��تان در امس��ال به 

۱۳۰ هزار واحد می رسد.
محمود محمود زاده پیش بینی کرد در دومین مرحله واگذاری مس��کن 
مهر در شهرهای استان، بیش از ۳۵ هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری 

برسد.

جلس��ه علن��ی ش��ورای   دریا
اسالمی شهر اصفهان این  قدرتی پور

بار جدی تر از قبل برگزار 
شد تا به تمامی شایعات مربوط به دعوای شهردار 
و اس��تاندار به عنوان دو مقامی که ب��ر تخت بلند 
سیاس��ت های ش��هری تکیه زده اند،خاتمه دهد. 
جلس��ه ای که طبق معمول به بزرگ ترین مشکل 
 اصفهان؛ یعنی نب��ود آب و معض��الت زاینده رود 
 می پرداخت، ولی در پس آن به رس��انه ها یادآور 
می شد که سیاس��تمداران دعوای پشت پرده را با 

دوستی های روی صحنه عوض نخواهند کرد.
این ب��ار علیرضا ذاک��ر اصفهانی و س��ید مرتضی 
س��قائیان نژاد در کنار هم قرار گرفتن��د تا به دور 
 از دعواهای رس��انه ای، بر س��ر بودن و ی��ا نبودن 
زاینده رود مباحثی کالن را مطرح کنند؛ مباحثی 
که رنگی متفاوت داش��ت. در این جلس��ه شهردار 
اصفهان خط بطالنی بر تمامی اذهان کش��ید و با 
خطاب قرار دادن رس��انه ها، تأکید کرد: رسانه ها 

باید بدانند که شهرداری، شورای شهر و استانداری 
از یکدیگ��ر جدا نیس��تند و فقط در انج��ام امور با 

یکدیگر مسابقه می دهند.
وی که ت��ا چندی پیش ب��ا لحنی تحک��م آمیز از 
دیر باز ش��دن زاینده رود بعد از رفتن مس��افران 
نوروزی گله می ک��رد و بدون این که ش��خص یا 
مقامی را خطاب ق��رار دهد در س��خنانش که در 
اکثر خبرگزاری ها تیتر ش��ده بود این مس��أله را 
دلیلی بر کاهش مس��افران دانس��ته ب��ود، این بار 
متفاوت از قبل، ضمن قدردانی از حضور استاندار 
اصفهان و معاونان وی، در جلس��ه علنی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان خواس��تار ارتباط بیشتر 
اس��تانداری با بدنه ش��هرداری و اعضای ش��ورای 
اسالمی این شهر شد و اظهار کرد: در حال حاضر 
آب، بزرگ ترین دغدغه تمام مس��ئوالن اس��تان 
اصفهان است و مس��ئوالن می توانند با هماهنگی 
مناسبی که بین بخش های مختلف ایجاد می کنند، 
مدیری��ت آب را بهتر انج��ام دهند؛ چ��را که عدم 

هماهنگی های مدیریتی در اصفهان باعث ش��ده 
است که به مشکالت کنونی دچار شویم. شهردار 
اصفهان اضافه کرد: استان های یزد و چهارمحال و 
بختیاری در حوزه مدیریت آب خود دچار مشکل 
بودند، ولی با هماهنگی بین بخش ها توانستند این 
مشکالت را مدیریت کنند اما این اتفاق تاکنون در 

اصفهان نیفتاده است. 
سقائیان نژاد به درختان ۴۰۰ ساله هم اشاره کرد؛ 
فضای س��بزی که چهارباغش س��رآمد شهرهای 
جهان است و نیازمند س��فره های آب زیرزمینی 
اس��ت تا به نابودی درخت��ان کهنس��ال اصفهان 

نینجامد.

آب، یک معادله چندمجهولی است 
شهردار اصفهان در خصوص اظهار برخی از مقامات 
اس��تانی در خص��وص پای��داری آب در رودخانه 
زاینده رود در مح��دوده ناژوان تا پل شهرس��تان 
نیز اظهار کرد: مس��ئوالن از ش��هرداری اصفهان 

می خواهند که به این طرح جامه عمل بپوش��اند، 
ولی باید توجه داشته باش��یم که نگهداری آب در 
رودخانه یک معادله چند مجهولی اس��ت و به کار 

کارشناسانه نیاز دارد.
البته بماند که وجود خبرنگاران در این جلسه باعث 
ش��د که مرد خاکس��تری پوش اصفهان بر خیلی 
معضالت چش��م ببندد و مهر س��کوت را جایزتر 
بداند و بگوید: فقط در این حد می توانم بگویم که 
 عدم کنترل برداش��ت های غیر مجاز از رودخانه، 

زاینده رود را به این وضع تبدیل کرده است.
اما این معادله چند مجهولی نگذاشت که استاندار 
س��اکت بماند و او این بار توپ را در میدان حریفی 
چون مجلس شش��م انداخت تا حق آبه کشاورزان 
اصفهان��ی را در گرو تدابیر نادیده گرفته ش��ده در 
مجلس شش��م بداند: » عدم مدیریت یکپارچه بر 
حوضه آبی زاینده رود عامل خشکسالی و کم آبی 
استان است و تصمیم گیری های نادرست مجلس 
ششم در خصوص آب زاینده رود باعث شد که در 
سالیان دراز حق آبه کشاورزان نادیده گرفته شود و 
استانداران مختلف به صورت سلیقه ای در خصوص 

مدیریت آب رفتار کنند.«
 وی در خص��وص بازگش��ایی آب در رودخان��ه 
زاینده رود نیز اظهار ک��رد: آب به مدت 9۰ روز در 
رودخانه جاری خواهد ماند و امیدواریم کشاورزان 
شرق استان با اس��تفاده از الگوی کشت مناسبی 
که به آنها ارایه ش��ده، بتوانند خس��ارت ناش��ی از 
عدم کش��ت در پاییز سال گذش��ته را تا حدودی 

جبران کنند.
اس��تاندار اصفهان حجم آب پشت سد زاینده رود 
در وضعیت کنون��ی را ۳8۵ میلی��ون متر مکعب 
اعالم کرد و گفت: امیدواریم ب��ا مدیریت صحیح 
در خصوص تأمین آب با مش��کل اساس��ی مواجه 

نباشیم.

راه اندازی پروژه بهشت آباد؛ راهکاری 
اساسی 

ذاکر اصفهان��ی راه ان��دازی پروژه بهش��ت آباد را 
راهکاری اساس��ی در تأمین آب م��ورد نیاز مردم 
در مناطق مختلف اس��تان عنوان کرد و افزود: این 
پروژه تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

گرچه در پس حرف های باالترین مقام استان هم 
خوب می ش��د فهمید که این جلسه مهری است 
بر پایان دعواهای رس��انه ای دو مقام اس��تان در 
 مورد آب زاینده رود که گویی خودشان هم از این 
پاس دادن های سیاس��ی در م��ورد آب زاینده رود 
خسته ش��ده اند و آمده اند تا در مقابل چشم های 
تیزبین خبرنگاران اعتراف کنند که دست دوستی به 
یکدیگر داده اند؛ چرا که ذاکر اصفهانی به صراحت 
اعالم کرد:»هدف از دیدار با اعضای ش��ورای شهر 
و ش��هردار اصفهان تجدی��د دوستی هاس��ت و از 
شهرداری اصفهان خواست تا برای ساماندهی مسیر 

رودخانه زاینده رود همکاری کند.

مترو، اندر خم یک کوچه 
در دومین جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی شهر 
اصفه��ان دومین مش��کل بزرگ اصفه��ان، یعنی 
مترو هم مورد بررس��ی قرار گرفت؛ معضلی که به 
گفته یکی از تندترین اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان هنوز در خم یک کوچه مانده است و حاال 
با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اجرای این طرح با 

مشکالت متعددتری هم مواجه شده است.
نقش جهان پروژه دیگری بود که مقام های شهری 
و اس��تانی در خصوص آن صحب��ت کردند؛ پروژه 
 ای که همواره ن��ام ملی را برپیش��انی خود یدک 
می کشد، اما سال هاست که با معضالت بسیاری 

روبه رو است. 
استاندار اصفهان در خصوص پروژه ورزشگاه نقش 
جهان نیز اظهار کرد: »ورزش��گاه نقش جهان یک 
پروژه ملی است که وزارت ورزش و جوانان مسئول 
ساخت آن است، اما از سال گذش��ته و با توجه به 
اجازه ای که از رییس جمه��ور گرفتیم، با دخالت 
فوالد مبارکه در س��اخت این پروژه پیشرفت های 
خوبی در س��اخت این ورزش��گاه مش��اهده شده 

است.«
اس��تاندار اصفهان با بیان این ک��ه در حال حاضر 
ورزش��گاه برای بهره برداری آماده اس��ت، افزود: 
»تمام تجهیزات مورد نیاز و چمن مصنوعی برای 
این ورزشگاه خریداری ش��ده و به محض ساخت 
س��ایبان، این ورزش��گاه به بهره ب��رداری خواهد 

رسید.«

در دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در سال 92

زاینده رود ،آبی بر آتش دعوای مدیران

مردم هرگونه قاچاق 
دارو را گزارش کنند

الحاق شهر خوراسگان به شهر 
اصفهان متوقف شد

 ش��عبه ۲8 دی��وان عدال��ت اداری در ش��رایط کنونی الحاق ش��هر 
خوراسگان به اصفهان را متوقف کرد. 

دیوان عدال��ت اداری اعالم کرد که در ش��رایط فعلی و در آس��تانه 
انتخابات ش��وراهای اسالمی ش��هر و ریا س��ت جمهوری، این عمل  
خس��ارت زیادی را به هر دو ش��هر وارد خواهد کرد. به گزارش ایلنا، 
در پی شکایت انجام شده در خصوص فرایند غیرقانونی الحاق شهر 
خوراس��گان به اصفهان، دی��وان عدال��ت اداری رأی توقف عملیات 

اجرایی الحاق شهر خوراسگان به اصفهان را صادر کرد.

 آموزش مددجویان  براساس 
نیازهای فعلی جامعه باشد

اولین نشست مش��ترک مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان با  
مدیر کل و معاونین بهزیستی استان در راستای تعامل و هم افزایی  
بین دستگاهی به منظور ارایه مشاوره و هدایت شغلی  جامعه هدف 
بهزیس��تی، در دفتر محمود محمدزاده،  مدیر کل بهزیستی استان 

اصفهان برگزار شد.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، ضمن قدردانی از تعامالت سازنده 
اداره کل فنی و حرفه ای با سازمان بهزیستی در راستای ارتقای سطح 
کمی و کیفی مهارت های فن��ی و هنری جامعه هدف بهزیس��تی، 
 خواس��تار آموزش مددجوی��ان  براس��اس نیازهای فعل��ی جامعه 

شد. 
هدف از برگزاری این نشست مش��ترک، توانمندسازی جامعه هدف  
بهزیس��تی از طریق ارایه آم��وزش های مهارتی و ش��غلی به منظور 
کارآفرینی، احراز شغل مناسب، توانمند سازی افراد تحت پوشش به 
ویژه زنان سرپرس��ت خانوار، آموزش مشاغل خانگی و ارتقای سطح 

مهارت شغلی جامعه هدف بهزیستی عنوان شد.

 50 کیلوگرم تریاک 
در اصفهان کشف شد

 رییس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان از دس��تگیری 
یک قاچاقچی و کشف۵۰ کیلوگرم تریاک خبر داد. 

به گزارش پای��گاه خبری پلیس، س��رهنگ حس��ین رضایی گفت: 
مأموران انتظامی مبارزه با مواد مخدر ای��ن مقدار تریاک را از داخل 
یک دس��تگاه کامیون در یکی از ورودی های ش��هر اصفهان کشف 
کردند. وی اف��زود: این م��واد به ط��رز ماهران��ه ای در بدنه خودرو 

جاسازی شده بود. 
سرهنگ رضایی افزود: راننده خودرو به جرم قاچاق دستگیر و خودرو 

او به پارکینگ منتقل شد.

برنامه ای منسجم برای ایجاد 
مدیریت بحران یکپارچه نداریم

پروژه های شهری با رعایت اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
اجرایی شود. 

به گزارش ایمنا، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
این که وجود برنامه ای منسجم برای ایجاد مدیریت بحران یکپارچه 
نداریم، اظهار داش��ت: در حال حاضر تعامالت ما با سایر ارگان ها به 
صورت غیررسمی است، این در حالی است که برای مدیریت بحران 

باید ساختاری یکپارچه تشکیل شود. 
رنجبر به بحران خشکسالی اشاره کرد و ادامه داد: بحران خشکسالی 
و کم آبی زاینده رود چندسالی اس��ت که گریبانگیر اصفهان شده و 
بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته 

است.
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»توسعه و گس��ترش صنعت گردش��گری در اصفهان به وجود 
مدیریت واحد و یکپارچه نیاز دارد«. مهدی جمالی نژاد، معاون 
عمرانی استاندار این دیالوگ را در جلسه علنی شورای اسالمی 
 ش��هر اصفهان در حالی به می��ان آورد که طبق آم��ار، اصفهان 
با وجود خش��کی زاینده رود با رشد ۱7 درصدی حجم مسافران 
 ن��وروزی مواجه بوده اس��ت؛ رش��دی که ب��ه گفته ای��ن مقام 

مسئول، نشان از جذابیت شهر گنبدهای فیروزه ای دارد. 

   ایام نوروز امسال با افزایش ۱7درصدی حجم مسافران نوروزی 
به شهر اصفهان مواجه شده ایم، البته به دلیل تمر کز زدایی و توزیع 
عادالنه سفر به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر، امسال در ایام نوروز 

در اصفهان با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم.
   امسال حدود ۱۰ هزار نفر به صورت شبانه در باغ فدک اسکان 
یافتند و با فعال ش��دن روس��تا ها در ایام نوروز حج��م باالیی از 

مسافران نوروزی در روستا ها اسکان یافتند.
   هویت سازی، توزیع عادالنه سفر، بازگشت به هویت و مشارکت 
با بخش خصوصی از جمله سیاست هایی تلقی می شود که استان 
در مدت محدودی این سیاست ها را اجرا کرده و اصفهان تبدیل به 

شهری زنده و همانند یک موزه شده است.
   بسیاری از ظرفیت های گردشگری موجود در استان در سطح 

کشور بی نظیر است. 
   توسعه و گسترش صنعت گردش��گری در اصفهان به وجود 
مدیریت واحد و یکپارچه نیاز دارد و مس��ئوالن باید در  راستای 

توسعه صنعت توریسم در اصفهان تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

 

 بی��ش از دو م��اه مان��ده ت��ا انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری، 
محمد مهدی اسماعیلی با اشاره به مقدمات فراهم شده برای این 
حماسه بزرگ به افزایش تعداد شعب اخذ رأی اشاره کرد. صحبت 

های این مقام مسئول را در ادامه می خوانید: 
   با توجه به افزایش تعداد اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
و تراکم جمعیت در شعب اخذ رأی تعداد صندوق های رأی استان 

نسبت به انتخابات دور گذشته۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

   با توجه به این که بیش از دو ماه تا برگ��زاری یازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و چهارمین دوره انتخابات ش��ورای 
اسالمی شهر و روستا باقی مانده، تمام فعالیت های سخت افزاری 
مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان اصفهان انجام شده است.

   در حال حاضر محور تمام برنامه های کمیته انتخاباتی استان 
اصفهان بر مبنای افزایش حضور مردم پای صندوق های رأی است. 
از همین جا اعالم می کنم که هیچ یک از اعضای کمیته انتخاباتی 
استان اصفهان طرفدار هیچ گروه، باند و یا حزب خاصی نیست و 

کاماًل بی طرفانه برای تمام کاندیداها آرزوی موفقیت دارد.
    برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری و شورای اسالمی شهر 
و روستا به صورت همزمان کار بس��یار مشکلی خواهد بود. تراکم 
جمعیت در بسیاری از ش��عب باالی سه هزار نفر اس��ت و باید با 

برنامه ریزی مناسب، این مسأله مدیریت شود.
   در انتخابات دوره گذشته ۳۵۰ شعبه فعالیت داشت که با توجه 
به صرف هزینه های باال تعداد این شعب در انتخابات سال جاری 

افزایش چشمگیری خواهد داشت. 

شعب اخذ رأی استان  50 درصد افزایش می یابدتوسعه گردشگری در اصفهان،  نیازمند مدیریت یکپارچه

زیر پوست شهر/سری که هیچ سرآمدن نداشت، آمد 

س: حمیدرضا نیکومرام[
]عک

SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1010  |  April  15  ,2013  |  8 Pages



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

4
استراتژی صنعتی و تجاری رونمایی شد

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کش��ور طی مراس��می ب��ا حضور رییس  جمه��ور در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما رونمایی شد. این برنامه راهبردی در30 جلد کتاب تنظیم شده 

است.
 عدم محدودیت برای 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی
فرماندار اصفهان/ فضل اهلل كفيل 

اس��تفاده از ظرفیت ها و امكانات موجود همراه با تدوین برنامه هاي 
کوتاه مدت و بلندمدت براي اجراي طرح هاي زودبازده راهبرد عملیاتي 
کردن تئوري بي نظیر اقتصاد مقاومتي است. برای تدوین برنامه کوتاه 
مدت با محوریت سازمان بسیج سازندگي، جهاد کشاورزي استان و 
شهرستان و بسیج باید همه امكانات برای اجراي طرح هاي زودبازده 
از جمله تولید شترمرغ، پرورش انواع ماهي، ماهیان زینتي و آرتیمیا، 
پ��رورش ق��ارچ خوراکي و 
مرغ بوم��ي را فراهم کنند و 
به منظ��ور حمایت از اجراي 
طرح هاي زودبازده در حوزه 
اقتصاد مقاومتي و حمایت از 
کشاورزان شرق شهرستان، 
هیچ محدودیتي براي تغییر 
کارب��ري زمین م��ورد نیاز 

متقاضیان وجود ندارد.

 انتقال نیروی برق اصفهان
 با۱۲۰ میلیون یورو تسهیالت 

مع��اون وزیر امور اقتص��اد و دارای��ی از تصوی��ب۱۲0 میلیون یورو 
تس��هیات بانک توس��عه اس��امی به نفع طرح انتقال نیروی برق 

اصفهان خبر داد.
 بهروز علیش��یری اعام کرد: هیأت مدیره بانک توسعه اسامی در 
دویست و هشتاد و نهمین جلسه خود این وام را تصویب کرده است. 
وی افزود: دوره ساخت این طرح، سه سال و دوره بازپرداخت اقساط 
وام ۹ سال است که پس از پایان دوره س��اخت، بازپرداخت خواهد 
شد. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: طرح انتقال 
نیروی برق اصفهان از جمله طرح های اولوی��ت دار برنامه همكاری 
میان دولت جمهوری اسامی ایران و بانک توسعه اسامی برای سال 
جاری هجری قمری )۱۴3۴( است. مطابق بررسی های انجام شده، 
هزینه های اجرای طرح حدود۱30/57 میلیون یورو برآورد شده که 
از این مبلغ، ۱۲0 میلیون یورو از طرف بانک توسعه اسامی به شیوه 

»استصناع« تأمین مالی خواهد شد.
 اهداف این طرح ش��امل بهب��ود ظرفیت و توان و زیرس��اخت های 
الزم ش��بكه انتقال برق اس��تان اصفهان و چهار مح��ال و بختیاری 
متناسب با رشد تقاضای مصرف برق در این منطقه است و این طرح 
از طریق ایجاد 5 پست ولتاژ باال در دو استان اصفهان و چهار محال 
 و بختیاری، در توسعه و رش��د اقتصادی منطقه مش��ارکت خواهد 

داشت.

ثبت نام بیش از ۱۰۹ هزار نفر 
متقاضی صدور سند مالکیت 

مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان گفت: با اجرایی 
ش��دن قانون تعیین تكلیف اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی از آبان سال گذش��ته تا نیمه فروردین امسال، 
۱0۹ هزار ۹۱۲ فقره در خواست درحوزه های ثبتی استان 
اصفهان اجرا شد. محمد مجنون با اشاره به تعداد متقاضیان 
ثبت نام شده در سایت سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
در خصوص قانون تعیین تكلیف اراضی و س��اختمان های 
 فاقد س��ند رس��می، اظهار داشت: بیش��ترین درخواست

  ثبت نام اینترنتی مربوط به اداره ثبت اسناد و اماک شمال 
غرب، غرب و شمال شرق اصفهان است. 

لزوم کاهش حق بیمه ساختمانی 
در استان اصفهان

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان گفت: ح��ق بیمه 
ساختمانی، متری ۱6 هزار تومان و بس��یار زیاد است و باید 
این رقم در راستای مطالبات مردمی کاهش پیدا کند. علیرضا 
نصر اصفهانی در جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
با اشاره به ضرورت تس��ریع در رینگ چهارم ترافیكی اظهار 
داشت: قوانین ساخت و ساز، بیمه های ساختمانی و افزایش 
هزینه های آن بر مردم فشار می آورد. وی با بیان این که نیاز 
تسریع در اجرایی شدن رینگ چهارم ترافیكی ضروری است، 
به مشكل بیمه های ساختمانی اش��اره کرد و افزود: مردم به 
ازای هر متر مربع باید مبلغ ۱6 ه��زار تومان به عنوان بیمه 

بپردازند که این امر باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

سه جلسه فوق العاده 
خودرویی شورای رقابت 

یک عضو شورای رقابت با بیان این که تا ابتدای اردیبهشت ماه 
دستور العمل قیمت گذاری خودرو نهایی می شود، گفت: در 
همین راستا این شورا جلسه مشترکی با قطعه سازان برگزار 
کرد، همچنین این هفته با تشكیل سه جلسه فوق العاده در 
این شورا ، دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین تكلیف 
خواهد شد. محمد علی مددی اظهار داشت: جلسه شورای 
رقابت با قطعه سازان درادامه روند تدوین دستورالعمل نهایی 
قیمت گذاری خودرو برگزار شد. مددی تصریح کرد: با تدوین 
 و اجرای این دس��تورالعمل نهایی، قیمت  خ��ودرو کاهش 

می یابد و بازار خرید و فروش به تعادل می رسد.

اخبار کوتاه

 این هفته تغییرات قیمت در بازار طا 
 داوود 
و  طیورات بس��یار محس��وس بود، تا شیخ جبلی

 جای��ی که ب��ازار طا  باکاه��ش۴0 تا 
 50 هزار تومان��ی روبه رو بود که این تأثیر سرچش��مه جهانی 

داشت. 
کاهش قیمت طا در بازار جهانی، روزهای نفسگیری را دنبال 
می کند که در این مورد رویترز گزارش می دهد: »قیمت طا 
در روز جمعه ب��ا 8۴ دالر کاهش ب��ه ۱۴78 دالر در هر اونس 
رس��ید و پس از این که دوب��اره افزایش یاف��ت در ۱50۱/۴0 
دالر ثابت مان��د. قیمت این فل��ز گرانبها در هفته گذش��ته با 
 ۴/۹ درصد کاهش و طی یک ماه گذش��ته با ۱۱۱ دالر کاهش

 روبه رو شده است. 
قیمت طا در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان از جوالی 
۲0۱۱ که به۱۹۲0/30 دالر رس��یده بود، سقوط کرد. کاهش 
ضری��ب اطمین��ان مصرف کنن��ده در آمریكا و آم��ار ضعیف 
خرده فروشی در این کشور، نگرانی ها در مورد تضعیف اقتصاد 
 آمریكا را افزایش داده و این امر س��بب کاهش ارزش س��هام 
در بازارهای س��هام در جه��ان و افت قیمت نفت و طا ش��ده 

است.«
رویترز همچنین در گ��زارش خود بیان می کن��د:» از عوامل 
کاهش قیمت ط��ا در جهان، ط��رح پیش��نهادی به قبرس 

برای فروش ذخایر طای این کش��ور به عنوان یكی از شروط 
اعطای بسته کمک مالی از سوی قرض دهندگان بین المللی و 

شكنندگی قیمت اوراق قرضه دولت ژاپن عنوان شده است.«

جذابیت طال ب�رای خرید و س�رمایه گ�ذاری کم 
می شود

یكی از نكاتی که این روزها در ازای ب��اال و پایین رفتن قیمت 
 طا به چش��م می خورد خارج ش��دن این کاال ب��رای خرید و 

سرمایه گذاری است. 
محمد کش��تی آرای رییس اتحادیه کش��وری ط��ا و جواهر 
در این م��ورد به مهر گف��ت:» قیمت طا در روز ش��نبه هفته 
پی��ش۱583 دالر بود که ه��م اکنون به ۱۴78 دالر رس��یده 
اس��ت و باز هم انتظار م��ی رود کاهش یاب��د. افزایش ارزش 
دالر در بازاره��ای مالی و فروش بخش��ی از ذخایر طا در یک 
بانک قبرس��ی باعث کاه��ش بی��ش از۱00 دالری هر اونس 
 ط��ا در ب��ازار جهانی در ی��ک هفته اخیر اس��ت، ب��ه طوری 
که به تدریج طا جذابیت الزم را برای خرید و سرمایه گذاری 
را از دست می دهد و پیش بینی می شود باز هم کاهش یابد.«

به گفته کشتی آرای، این در حالی است که در سال های پیشین 
قیمت ها در این دوره زمانی افزایش می یافت و قیمت هر اونس 

طا حتی به۱۹00 دالر در هر اونس هم رسیده بود. 

 ریی��س اتحادیه کش��وری ط��ا و جواه��ر پیش بین��ی کرد: 
» قیمت ها در بازار طا و سكه این روزها متناسب با کاهش نرخ 

در بازارهای جهانی کاهش یابد.«

تخم مرغ در رقابت با مرغ 
بازار طا کم کم جای خ��ود را باید با اق��ام خوراکی از جمله 
 مرغ عوض کند زی��را با گران ش��دن ای��ن کاالی مصرفی در 
خانواده های کم بضاعت و حتی متوسط، این کاال از سبد خانوار 

حذف و یا تعدیل می شود. 
رشد لحظه ای کاالهای ضروری بدون در نظر گرفتن باال رفتن 
سطح درآمد خانوار باعث شده است تا مردم برای تهیه مایحتاج 
ضروری با مشكاتی عدیده مواجه شوند. در آغاز هفته جاری 
در خصوص تغییرات قیمت مرغ و تخم مرغ تصمیماتی گرفته 
شد که می توان به نشس��ت تخصصی امور طیور وزارت جهاد 
کش��اورزی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره 
کرد. عبدالرضا ترکاش��وند مدیرکل امور طی��ور وزارت جهاد 
 کش��اورزی در خصوص این نشس��ت به خبرنگاران می گوید:

» قیمت پیش��نهادی مرغداران برای هر کیلوگ��رم مرغ زنده 
تحویل از درب مرغداری ها3۹00 تا۴000 تومان است که این 
میزان با افزایش 7 درصد سود، با قیمت5700 تومان به دست 
مصرف کننده می رس��د. این کارگروه بعد از بررسی نرخ های 
ارایه شده، پیشنهاد نهایی خود را برای تصویب در اختیار ستاد 
تنظیم بازار قرار خواهد داد و امیدواریم در جلس��ه امروز نرخ 

پیشنهادی به تصویب برسد.« 
وی معتقد اس��ت:»  قیمت کف و س��قف مرغ و تخم مرغ باید 
مشخص ش��ود تا تولیدکنندگان انگیزه ادامه تولید را داشته 
باشند. احتمال کاهش قیمت خرید تضمینی هم وجود دارد، 
اما با توجه به این که تولیدکنن��دگان در حال حاضر تولیدات 
خود را با ضرر و زیان می فروش��ند، حتی کاهش قیمت خرید 
تضمینی به نفع تولیدکنندگان اس��ت و آنان از این امر راضی 

هستند.«

قیمت تخم مرغ؛4۱۰۰ تومان
قیمت پیش��نهادی مرغ��داران برای تخم مرغ ب��ا ۴00 تومان 
افزایش نسبت به قیمت قبل عنوان ش��د. قیمت کف و سقف 
تخم مرغ قبا حداقل 3300 تومان و حداکثر 3700 تومان بود 
که در صورت تأیید این پیش��نهاد در ستاد کنترل تنظیم بازار 
قیمت تخم مرغ کیلویی حداقل 3700 تومان و حداکثر ۴۱00 

تومان خواهد بود.

زاینده رود در بازار قدم می زند

شکوه طال در ماراتن قیمت مغلوب می شود؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1010 | دوشنبه 26  فروردین  1392 |  4 جمادی الثانی 1434
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ وقت رسیدگی
192 در خصوص پرونده کالس��ه 1680/91 خواهان مهروت افش��اری دادخواس��تی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند پژو به ش��ماره انتظامی 462/81 س 22 به طرفيت س��جاد احمدی، 
علی موس��وی زادگان تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخه 92/2/14 س��اعت 
4/30 عص��ر تعيي��ن گردي��ده. با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در 
خيابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نيلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 
کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
 وقت رسيدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
193 در خصوص پرونده کالس��ه 1561/91 خواهان ابراهيم رضايی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت فرامرز بهرامی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخه 92/2/25 
س��اعت 5 عصر تعيي��ن گرديده. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نيلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

مزایده در خصوص مال غیرمنقول
296 اج��رای احکام ش��عبه 15 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در 
خص��وص کالس��ه 413/91 و 412/91 و 447/91 ج 15 له آقاي��ان عليرضا و ناصر هر دو 
نگهبان با وکالت آقای س��عيد مهرابی عليه آقای علی اصغر بديعی با وکالت س��يد محمدامين 
ثباتيان به نش��انی ميدان ش��هدا، ابتدای چهارباغ پايين، کوچه حاج رسوليها، پ 16 مبنی بر 
مطالبه مبلغ 30/928/801/508 ريال بابت اصل خواس��ته و هزينه های دادرس��ی و اجرايی 
متعلق��ه و مبل��غ 1/260/000/000 ريال حق االجرای دولتی در روز يکش��نبه مورخ 92/2/8 
ساعت 8:30 تا 9:30 صبح در محل اين اجرا )اتاق 345 طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ 
شهيد نيکبخت( جهت فروش مازاد بازداشت های قبلی شش دانگ هر يک از پالک های 102، 
97� 95- 94-48-45� 35-33-32-31-28-25 فرعی از اصلی 2171 و 38/5 حبه از 72 حبه 
مازاد پالک 96 فرعی از 2171 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان واقع در آبش��ار س��وم، بعد از 
اش��کاوند، ابتدای روستای چريان که اکنون خالی از س��کنه می باشد با وصف کارشناسی 
ذيل الذکر که مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از 
جلسه مزايده به نشانی شرکت قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10 درصد قيمت 
پايه در جلس��ه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 

هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. 
بموج��ب ابالغ واصله و در اجرای دس��تور آن مقام محترم قضاي��ی، ارزيابی پانزده پالک 

و بازداش��تی متعلق ب��ه آقای علی اصغ��ر بديعی موضوع پرونده کالس��ه ه��ای 413/91 
176/91 و 171/91 /ج 15 به استحضار می رساند طبق دستور، کارشناسی انجام و گزارش 
آن در نه 9صفحه به پيوست تقديم می گردد. با توجه به حجم کار انجام شده، مطالبه پرونده 
ثبت��ی، تطبيق موقعيت هر پالک با محل وقوع و معاينه هر پالک و با رعايت تعرفه دس��تمزد 
کارشناس��ان رسمی دادگس��تری دس��تمزد کارشناس��ی به ازاء ارزش هر پالک بصورت 
مج��زی جمع��ًا بمبلغ پنجاه ميليون ريال اعالم می گردد. 1- ارزش ش��ش دانگ باغچه پالک 
2171/28 معادل 2/550/425/000 ريال دس��تمزد ريال 4/400/000. 2- ارزش ش��ش دانگ 
باغچه پالک 2171/31 معادل 1/740/000/000 ريال دس��تمزد ريال 3/740/000. 3- ارزش 
ش��ش دانگ باغچه پالک 2171/32 معادل 1/740/000/000 ريال دستمزد ريال 3/740/000. 
4- ارزش ش��ش دان��گ باغچه پ��الک 2171/33 مع��ادل 1/624/000/000 ريال دس��تمزد 
ري��ال 3/640/000. 5- ارزش ش��ش دانگ باغچه پالک 2171/35 مع��ادل 1/740/000/000 
ريال دس��تمزد ري��ال 3/740/000. 6- ارزش ش��ش دان��گ باغچه پ��الک 2171/45 معادل 
1/276/000/000ري��ال دس��تمزد ري��ال 3/276/000. 7- ارزش ش��ش دان��گ باغچه پالک 
2171/48 معادل 1/155/600/000 ريال دس��تمزد ريال 3/150/000. 8- ارزش ش��ش دانگ 
باغچه پالک 2171/25 معادل 59/920/000 ريال دستمزد ريال 1/750/000. الف-9- ارزش 
ش��ش دانگ باغچه پالک 2171/94 معادل 1/312/150/000 ريال دستمزد ريال 3/200/000. 
ب-10- ارزش شش دانگ باغچه پالک 2171/95 معادل 1/865/250/000 ريال دستمزد ريال 
2/760/000. ج-11- 38/5 حبه مزايده می باش��د ارزش ش��ش دانگ باغچه پالک 2171/96 
معادل1/537/920/000 ريال دس��تمزد ريال 3/500/000. د-12- ارزش ش��ش دانگ باغچه 
پالک 2171/97 معادل 1/617/000/00 ريال دستمزد ريال 3/600/000. ه�-13- ارزش شش 
دانگ باغچه پالک 2171/102 معادل 1/573/920/000 ريال دستمزد ريال 3/500/000. جمع 

کل: معادل 23/427/465/000 ريال و جمع کل: دستمزد ريال 51/1369/000 ريال.

عطف به ابالغ پرونده کالس��ه های 413/91 و 176/91 و 170/91 ج/15 در خصوص دعوی 
آقای عليرضا نگهبان و غيره به وکالت آقای سعيد مهرابی به طرفيت آقای علی اصغر بديعی 

با موض��وع ارزيابی پالک های ثبتی بازداش��تی، اينجانب کارش��ناس منتخ��ب در تاريخ 
91/9/27 به دفتر آن دادگاه مراجعه، پرونده امر را مطالعه، از دس��تور مقام محترم قضايی 
مطلع گرديدم. با عنايت به اينکه موضوع کارشناس��ی، ارزيابی تعداد 15 پالک ثبتی متعلق به 
آقای علی اصغر بديعی می باش��د به علت در اختيار نبودن اس��ناد مالکيت، بدين منظور در 
تاريخ های 27 و 91/9/28 به اداره ثبت و اسناد و امالک منطقه جنوب مراجعه و پرونده ثبتی 
پالک اصلی 2171/2 و فرعی های مجزی شده از آن مطالعه گرديد. به استناد صورت مجلس 
ش��ماره 1/8259-64/5/2 تجميع و تفکيک پالک های ثبتی 2171/25 و 2171/2 بخش 6 ثبت 
اصفهان. ابتدا در بند يک صورت مجلس مذکور حدود 6 دانگ تجميعی 25 و 2171/2 اصلی 
بمس��احت 62095 مترمربع تحت پالک 26 فرعی تعريف می ش��ود. س��پس حدود اربعه و 
مشخصات تعداد 25 پالک فرعی بصورت شش دانگ باغچه پالک ها 27 تا 49 فرعی، بموجب 
توضي��ح مندر در صورت مجلس تفکيکی فوق کليه پالک های مورد تفکيک حق المجرای آب 
که از پالک های 2 فرعی و 48 فرعی عبور و وارد خيابان های 10 متری و 7 متری می شود 
پالک های باال را مشروب می سازد. با عنايت به مراتب فوق در معيت خواهان آقای عليرضا 
نگهب��ان در تاري��خ های 9/26 و 91/10/11 به روس��تای اش��کاوند در فاصله ده کيلومتری 
اصفه��ان محل وقوع پالک های موردنظر عزيم��ت و موقعيت و حدود اربعه هر پالک ثبتی 

روی عرصه پياده و با مندرجات صورت مجلس تفکيکی فوق الذکر و برگ پيش نويس اسناد 
مالکيت صادره تطبيق داده شد که خالصه آن به تفکيک هر پالک به شرح زير به استحضار 
می رسد. 1- حدود 6 دانگ باغچه 28 فرعی از 2171 بمساحت 2639 مترمربع، شمااًل بطول 
35 متر شياريست به خيابان آسفالته احداثی )که وضعيت موجود بصورت ديوار بلوکيست(، 
ش��رقًا بطول 58 متر شياريست اش��تراکی با 6 دانگ باغچه پالک 2171/29، جنوبًا بطول 22 
متر شياريس��ت به پالک فرع��ی 27 )وضعيت موجود اين حد بص��ورت کانال بتنی آبياری 
اشتراکيست(، غربًا بطول 60/25 متر شياريست به حريم جاده جرقويه )جاده اصفهان زيار( 
که اين ضلع اکنون بصورت ديوار بلوکيس��ت با توجه به نامه ش��ماره 16/91/74596 مورخ 
91/10/10 اداره کل راه و شهرس��ازی استان اصفهان، مساحت فعلی ملک با عنايت به حريم 
تصرفی اداره راه حدود 3000/5 متر می باشد. حدود 20 اصله درخت گالبی 10 تا 20 ساله 
اش��جار موجود در اين پالک می باش��د. لذا ارزش کل عرصه )3000/5 مترمربع( و اشجار 
موج��ود در آن از قرار هر مترمربع 850/000 ريال بمبلغ 2/550/425/000 ريال )دو ميليارد 
و پانصد و پنجاه ميليون و چهارصد و بيس��ت و پنج هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. 
2- حدود ش��ش دانگ باغچه 2171/31 مجزی شده به مساحت 2320 مترمربع شمااًل بطول 
40 متر شياريس��ت به خيابان 7 متری احداثی از مورد تفکيک، شرقًا بطول 58 متر مرزيست 
مش��ترک با ش��ش دانگ باغچه 2171/33، جنوبًا بطول 40 متر شياريست اشتراکی با باغچه 
2171/32 )اين مرز مش��ترک در وضعيت موجود بصورت کانال بتنی آبرس��انی اش��تراکی 
است(، غربًا بطول 58 متر شيار اشتراکيست با باغچه 2171/29- پالک حقوق ارتفاقی ندارد. 
قس��متی از محدوده شرقی پالک با نرده چوبی و توری جهت نگهداری مرغ و ساير پرندگان 
خانگی مجزی ش��ده که تعداد 5 اصله درخت مو ده ساله در امتداد اين توريها کاشته شده و 
ش��اخه های آنها روی اين نرده ها رشد کرده اس��ت. حدود يکصد اصله از انواع نهال ميوه 
سردس��يری 2 تا سه ساله روی عرصه پالک کاشته شده است. ارزش کل عرصه و اعيان 

ش��ش دانگ پالک مذکور از قرار هر مترمربع 750/000 ري��ال جمعًا 1/740/000/000 ريال 
)ي��ک ميلي��ارد و هفتصد و چهل ميليون ريال( برآورد و اعالم گرديد. 3- حدود ش��ش دانگ 
باغچه 2171/32 مجزی ش��ده بمس��احت 2320 مترمربع، ش��مااًل بطول 40 متر شياريست 
اش��تراکی با باغچه 2171/31، ش��رقًا بطول 58 متر شياريست اشتراکی با باغچه 2171/34، 
جنوبًا بطول 40 متر شياريس��ت به خيابان ده مت��ری احداثی از مورد تفکيک و مجاور، )اين 
ضلع در وضعيت موجود ديواريست بلوکی(، غربًا بطول 58 متر شيار اشتراکيست با باغچه 
2171/30- حقوق ارتفاقی ندارد. حدود 160 اصله انواع نهال ميوه سردس��يری به س��ن 2 تا 
س��ه سال در سطح اين پالک موجود است ارزش 6 دانگ عرصه و اشجار اين پالک از قرار 
ه��ر مترمربع 720/000 ريال جمع��ًا 1/740/000/000 ريال )يک ميلي��ارد و هفتصد و چهل 
ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. 4- حدود ش��ش دانگ باغچه 2171/33 مجزی شده 

بمساحت 2320 مترمربع، شمااًل به خيابان 7 متری احداثی از مورد تفکيک که با نرده چوبی 
و توری مجزی شده، شرقًا بطول 58 متر شياريست اشتراکی با باغچه 2171/35 )روی اين 
مرز س��اختمانی وياليی احداث شده بطوری که قسمتی از آن روی عرصه پالک فرعی 33 و 
قس��مت ديگر روی عرصه پالک 35 واقع ش��ده است(، جنوبًا شياريس��ت اشتراکی با پالک 
2171/34 )وضعيت موجود اين مرز کانال بتنی آبرسانی اشتراکيست(. ساير اعيانيها شامل 
اس��تخر، محوطه س��ازی، آالچيق و انواع درختان زينتی شامل س��رو، کبوده، نارون، توت 
مجن��ون، اقاقيا، برگ بو و انواع گلها و گياهان زينتی دائمی و فصلی ديگر می باش��د. ارزش 
ش��ش دانگ عرصه و اشجار پالک به استثناء ارزش س��اختمان و ابنيه از قرار هر مترمربع 
700/000 ري��ال و جمعًا 1/624/000/000 ريال )يک ميليارد و شش��صد و بيس��ت و چهار 
ميليون ريال( برآورد واعالم می گردد. شياريس��ت اش��تراکی با باغچه 2171/33 )وضعيت 
موجود اين مرز بصورت کانال بتنی آبرس��انی اشتراکيس��ت(، ش��رقًا بطول 58 متر ش��يار 
اشتراکيست با باغچه 2171/36، جنوبًا بطول 40 متر شياريست به خيابان ده متری )که اين 
ضلع در وضعيت موجود درب و ديوار بلوکی اس��ت به خيابان ده متری( از مورد تفکيک و 

مجاور، غربًا بطول 58 متر شياريس��ت اش��تراکی با باغچه 32 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. 
حدود 170 اصله نهال از انواع ميوه جات سردس��يری روی عرصه پالک کاشته شده است. 
با توجه به مراتب فوق و موقعيت و شرايط تعريف شده باال ارزش شش دانگ عرصه پالک 
و اش��جار موجود در آن از قرار هر مترمربع 700/000 ريال به مبلغ 1/624/000/000 ريال 
)يک ميليارد و شش��صد و بيست و چهار ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. 6- حدود 
ش��ش دانگ باغچه 2171/35 بمساحت 2320 مترمربع، ش��مااًل بطول 40 متر شياريست به 
خيابان 7 متری احداثی از مورد تفکيک که حدود 13 متر آن با نرده چوبی و توری محصور 
و مجزا گرديده، شرقًا بطول 58 متر شياريست اشتراکی با باغچه 2171/37، جنوبًا بطول 58 
متر شياريست اشتراکی با باغچه 2171/33، غربًا بطول 58 متر شياريست اشتراکی با باغچه 
2171/33- حقوق ارتفاقی ندارد. تعدادی درخت س��رو ده تا 15 ساله يک باب گلخانه شيشه 
ای دائمی، و يک باب س��اختمان وياليی در ضلع غربی اش��تراکی با پالک 2171/33 احداث 
گرديده و عرصه س��اختمان در هر دو پالک مش��ترک اس��ت. يک باب هانگار ماشين آالت، 
تعدادی درخت گالبی 25 س��اله و انجير- اقاقيا و انواع گلها و گياهان زينتی جزء اشجار اين 
پالک می باش��د. ارزش ش��ش دانگ عرصه و اش��جار موجود در پالک به اس��تثناء ارزش 
ساختمان و س��اير مس��تحدثات از قرار هر مترمربع 750/000 ريال مبلغ 1/740/000/000 
ري��ال )يک ميليارد و هفتصد و چه��ل ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. شياريس��ت 
اش��تراکی با باغچه 35 فرعی )اين ضلع در وضعيت موجود بصورت کانال بتنی آبرس��انی 
اشتراکيست(، ش��رقًا بطول 58 متر شياريست اشتراکی با باغچه 38 فرعی، جنوبًا بطول 40 
متر شياريس��ت به خيابان ده متری احداثی از مورد تفکيک و مجاور، )اين ضلع در وضعيت 
موج��ود درب و ديواريس��ت بلوک��ی به خيابان ده مت��ری( غربًا بطول 58 متر شياريس��ت 
اشتراکی با شش دانگ پالک فرعی 34- حقوق ارتفاقی ندارد. حدود 160 اصله از انواع نهال 
ميوه های سردس��يری به س��ن دو تا سه سال در بستر پالک غرس شده است. ارزش شش 
دان��گ عرص��ه و اش��جار موج��ود در پالک از ق��رار هر مترمرب��ع 650/000 ري��ال بمبلغ 
1/508/000/000 ريال )يک ميليارد و پانصد و هشت ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. 
8- حدود شش دانگ پالک 2171/45 مجزی شده بمساحت 2320 مترمربع، شمااًل بطول 40 
متر شياريس��ت به خيابان 7 متری احداثی از مورد تفکيک، ش��رقًا بطول 58 متر شياريست 
اش��تراکی با باغچه 2171/47، جنوبًا بطول 40 متر شياريست اشتراکی با باغچه 2171/46، 
غربًا بطول 58 متر شياريس��ت اش��تراکی با باغچه 2171/43 حقوق ارتفاقی ندارد. اش��جار 
موجود در اين پالک حدود 170 اصله از انواع نهال دو تا سه سال ميوه های سردسيريست. 
ارزش ش��ش دانگ عرصه و اش��جار موجود در پالک از قرار ه��ر مترمربع 550/000 ريال 
جمعًا به مبلغ 1/276/000/000 ريال )يک ميليارد و دويس��ت و هفتاد و ش��ش ميليون ريال( 
برآورد و اعالم می گردد. 9- حدود ش��ش دانگ باغچه 2171/48 بمساحت 2568 مترمربع، 
شمااًل بطول 45 متر شيار اشتراکيست با پالک 2171/47 )وضعيت موجود اين مرز بصورت 
کانال انتقال آب اشتراکيس��ت(، ش��رقًا بطول 48 متر ش��يار اشتراکيست با پالک 2171/25، 
جنوبًا اول بطور غيرمستقيم بطول های 19 متر و 24 متر ديواريست به جوی راشنان پالک 
2177، دوم بطول 13 متر ش��يار اشتراکيس��ت با پالک 2171/26، غربًا اول بطول ده متر به 
انتهای خيابان ده متری احداثی از مورد تفکيک و مجاور )فعاًل بصورت ديوار بلوکی اس��ت( 
دوم بطول 58 متر شياريس��ت اشتراکی با پالک 2171/46 )وضعيت موجود بصورت ديوار 
اس��ت( تعدادی درخت گالبی و گردو و حدود 120 اصله نهال دو تا س��ه س��اله ميوه های 
سردس��يری جزء اشجار موجود در اين پالک می باشد. ارزش شش دانگ عرصه و اشجار 
موجود پ��الک از قرار هر مترمربع 450/000 ريال بمبلغ 1/155/600/000 ريال )يک ميليارد 
و يکصد و پنجاه و پنج ميليون و ششصد هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. 10- حدود 
ش��ش دانگ باغچه پالک 2171/25 باقيمانده به مساحت 1498 مترمربع، شمااًل اول بطول 5 
متر شياريست به کوچه احداثی، دوم بطول 42 متر شيار اشتراکيست با پالک 2171/49 )اين 
حدود در وضعيت موجود بصورت کانال بتنی انتقال آب اشتراکيست(، شرقًا و جنوبًا بطور 
غيرمستقيم ديواريست به جوی راشنان پالک 2177 بطول 75 متر. غربًا بطول 48 متر شيار 
اشتراکيس��ت با پالک 2171/48 حقوق ارتفاقی ندارد. در انتهای ضلع شمالی به سمت شرق 
و در ابتدای کانال بتنی آبرسانی اشتراکی که در گزارش به آن اشاره شد يک حلقه چاه آب 
با لوله خروجی 6 اينچ محفور و در حال بهره برداری اس��ت که قرائن و ش��واهد حاکيس��ت 
پالک های فوق از اين چاه مشروب می شوند. حدود 50 اصله نهال دو تا سه ساله انواع ميوه 
سردس��يری روی عرصه غرس ش��ده و تعداد اندکی درخت گالبی قديمی نيز مش��اهده می 
شود. ارزش شش دانگ عرصه و اشجار پالک مذکور به استثناء ارزش چاه اشتراکی از قرار 
ه��ر مترمربع 400/000 ريال جمعًا بمبل��غ 599/200/000 ريال )پانصد و نود و نه ميليون و 
دويست هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. حدود و مشخصات پالک های 94 و 95 و 96 
و 97 و 102 مج��زی ش��ده از 2171/5. حدود اربعه پالک های ف��وق بعلت در اختيار نبودن 
صورت مجلس تفکيکی و يا اس��ناد مالکيت به اس��تناد نقشه تفکيکی پيوست که روی عرصه 
پي��اده گردي��د موقعيت هر پالک به ش��رح زير می باش��د: الف- حدود و مش��خصات پالک 
2171/94، بمس��احت 1874/5 مترمربع، شمااًل اول بطول 69 متر به خيابان 8 متری تفکيکی 
از مورد تفکيک، دوم بطول 8/4 متر به ميدان احداثی از مورد تفکيک، شرقًا بطول 10 متر به 
باغچه 95 فرعی، جنوبًا در وضعيت موجود ديواريس��ت به پالک 2171/6 اصلی و بطول 79 
متر، غربًا بطول 35/7 متر به ديوار پالک فرعی 93 در سطح اين پالک حدود 28 اصله درخت 
گردو با سن بيش از 25 سال موجود است. يک باب سرويس بهداشتی در تالقی ضلع جنوبی 

و غربی بنا ش��ده اس��ت. ارزش ش��ش دانگ اين پالک با اش��جار موجود در آن از قرار هر 
مترمربع 700/000 ريال بملغ 1/312/150/000 ريال )يک ميليارد و سيصد و دوازده ميليون 
و يکصد و پنجاه هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. ب- حدود ششدانگ پالک 2171/95 
بمساحت 2487/5 مترمربع ش��مااًل بطول 28 متر به باغچه 2171/103، شرقًا ديواريست به 
اراضی اش��کاوند به طول 66 متر، جنوبًا بطول 50 متر ديواريس��ت به پالک 2171/6 و غربًا 
اول بطول 10 متر به پالک فرعی 94 دوم بطول 25/20 متر به ميدان احداثی از مورد تفکيک 
س��وم 52 متر به پالک فرعی 96. حدود ده اصله درخت گردو با س��ن بيش از 25 سال چند 
اصله کاج معمولی و مطبق و درخت چنار و تعداد زيادی گل رز و ساير گلها و درختچه های 
زينت��ی جزء اش��جار موجود اين پالک هس��تند. کل عرصه پالک جدول بندی و با س��نگ و 
موزائيک مفروش ش��ده و يک باب استخر روی آن احداث گرديده است. دو باب ساختمان با 
پوش��ش س��قف ايرانيت در مجاور ديوار شرقی احداث گرديده اس��ت. ارزش شش دانگ 
عرصه و اشجار پالک از قرار هر مترمربع 750/000 ريال بمبلغ 1/865/250/000 ريال )يک 
ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال( برآورد می گردد. 
ج- حدود ش��ش دانگ پالک باغچه 96 مجزی شده به مساحت 2136 مترمربع، شمااًل بطول 
38/5 متر مرز مشترکيس��ت با پالک فرعی 103، ش��رقًا بطول 52 متر مرزيست مشترک با 
پالک 95 فرعی، جنوبًا اول بطول 8/40 متر به ميدان احداثی از مورد تفکيک، دوم بطول 31/5 
متر به خيابان 8 متری احداثی از مورد تفکيک، غربًا بطول 56 متر مرز مشترکيست با پالک 
97 يک باب برج کبوتر قديمی در مرز مش��ترک غربی پالک پابرجاست که قسمتی از عرصه 
اين پالک و پالک فرعی 97 را اش��غال کرده اس��ت. حدود 12 اصله گردو با سن بيش از 25 
س��ال از اش��جار موجود در اين پالک می باشد. ارزش ش��ش دانگ عرصه و اشجار پالک 
مذکور از قرار هر مترمربع 720/000 ريال جمعًا به مبلغ 1/537/920/000 ريال )يک ميليارد 
و پانصد و س��ی و هفت ميليون و نهصد و بيس��ت هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. د- 
حدود ش��ش دانگ باغچه 97 فرعی به مس��احت 2156 مترمربع، شمااًل بطول 38/5 متر مرز 
مشترکيس��ت با شش دانگ فرعی 102، ش��رقًا بطول 56 متر مرز مشترکيست با فرعی 96، 
)قس��متی از برج کبوتر فوق االشاره روی اين مرز قرار گرفته است.( جنوبًا بطول 38/5 متر 
مرزيس��ت به خيابان 8 متری احداثی از مورد تفکيک، غربًا بطول 56 متر محدود اس��ت به 
ديوار پالک فرعی 98 حدود 8 اصله درخت گردو 25 ساله، چهل اصله آلبالو، 8 ساله و انواع 
گل های زينتی از جمله اش��جار موجود در اين پالک می باش��ند. ارزش شش دانگ عرصه و 
اش��جار پالک مذکور از قرار هر مترمربع 750/000 ريال جمعًا بمبلغ 1/617/000/000 ريال 
)يک ميليارد و ششصد و هفده ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. و- حدود شش دانگ 
باغچه 102 فرعی بمس��احت 2136 مترمربع شمااًل اول بطول 31/5 متر به خيابان ده متری 
احداثی از مورد تفکيک، دوم بطول 8/4 متر به ميدان احداثی از مورد تفکيک، شرقًا بطول 52 
متر به پالک فرعی 103، جنوبًا مرزيس��ت مشترک به پالک فرعی 97، غربًا 56 متر به ديوار 
پالک فرعی 101 فرعی. سه اصله درخت گردو و 170 اصله آلو و آلوچه جزء اشجار موجود 
در اين پالک می باش��د. ارزش ش��ش دانگ عرص��ه پالک مذکور و اش��جار آن از قرار هر 
مترمرب��ع 720/000 ريال بمبلغ 1/537/920/000 ريال )يک ميليارد و پانصد و س��ی و هفت 
ميليون و نهصد و بيس��ت هزار ريال( برآورد واعالم می گردد. در نهايت ارزش کل پانزده 
پالک مورد گزارش مبلغ 23/427/465/000 ريال )بيس��ت و سه ميليارد و چهارصد و بيست 
و هفت ميليون و چهارصد و ش��صت و پنج ريال( برآورد و اعالم می گردد. توضيحات: 1- 
اش��جار موجود در کليه پالک های فرعی مجزی ش��ده از 2171/2 بعل��ت کم آبی علی رغم 
مرغوبيت خاک دارای سرس��بزی و شادابی الزم نمی باش��ند خصوصًا نهال های دو، سه 
ساله که با روش انتقال آب با شيلنگ آبياری می شود. 2- از قرائن و شواهد چنين استنباط 
می ش��ود منبع تأمين آب پالک های فوق الذکر چاه محفوره، در پالک 25 و احتمااًل حقابه و 
يا س��هم آب از رودخانه زاينده رود می باش��د. 3- مرز اشتراکی شمالی و جنوبی بين پالک 
های فوق در صورت جلس��ه تفکيکی شيار فرضی اعالم شده ولی در زمان معاينه محل اين 
مرزها از سمت شرق به غرب بصورت کانال بتنی آبرسانی اشتراکيست که در متن گزارش 
به آن اش��اره شده اس��ت. 4- براساس صورت مجلس و نقش��ه های تفکيکی موجود حدود 
اربعه اغلب پالک های فرعی شيار فرضی و يا اصاًل آثار خط فرضی اوليه کاًل محو گرديده 
است که با مترکشی می توان موقعيت آن را روی عرصه تعيين نمود. 5- اشجار موجود در 
پالک های 94 و 95 و 96 و 97 و. 102 فرعی دارای رش��د و نمو مناس��بتری نسبت به ساير 
پالک های فرعی مورد معاينه می باش��ند. 6- بموجب مطالعه پرونده ثبتی به نظر می رس��د 
کليه پالک های مورد ارزيابی توسط محاکم قضايی و واحد اجرايی ثبت اسناد در قبال مبالغ 
مختلف در حق اش��خاص حقيقی و يا حقوقی بازداش��ت باش��د لذا از محضر دادگاه محترم 
تقاضا می ش��ود قبل از دس��تور هر گونه اقدام موارد بازداشتی و يا نقل و انتقاالت احتمالی 
پ��الک ها از رئيس منطقه ثبت جنوب اس��تعالم گ��ردد. نظر به نامه ش��ماره 413/91 مورخ 
91/9/27 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص حريم جاده اصفهان به زيار 
در محدوده روستای اشکاوند به آگاهی می رساند: حريم مصوب و قانونی جاده مذکور 45 
متر )از وسط جاده به طرفين 22/5 متر( می باشد که از حريم مورد اشاره 25 متر )از وسط 
ج��اده به طرفين 12/5 متر( در تصرف و تمل��ک اين اداره کل بوده و مازاد بر حريم 25 متر 
همچنان در تصرف و متعلق به مالکين اس��ت و مش��اراليهم می توانند نس��بت به اس��تمرار 
تصرفات س��ابق خود در آن اقدام نمايند. اين نامه مجوز س��اخت و س��از نمی باشد. مدير 

اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب 

اخبار کوتاه

»گذشته« و آغازپروژه افتخارات 
فیلم س��ینمایی »گذش��ته« تازه ترین س��اخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه 
جشنواره فیلم کن فرانس��ه2013حضور خواهد داشت. این موضوع طی روزهای 

آینده درکنفرانس خبری فستیوال کن به صورت رسمی اعالم خواهد شد. 
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 فراخوان انجمن سینمای
 جوانان اصفهان برای حمایت

سرپرست انجمن س��ینمای جوانان اصفهان گفت: این انجمن همچون 
س��ال های گذش��ته از فیلمس��ازان جوان دعوت می کند ک��ه به منظور 
 ارای��ه فیلمنامه های خ��ود ک��ه نیازمند حمایت اس��ت به ای��ن انجمن 

مراجعه کنند. 
محمد طباطبایی افزود: البته افرادی که قبال آثارشان به ثبت رسیده است 
در اولویتند و اثرشان بعد از گرفتن تأییدیه مورد حمایت قرار می گیرد. وی 
افزود: ما از کار  اولی ها هم حمایت می کنیم، ولی این حمایت بیشتر در عرصه 

اعطای تجهیزات فیلمسازی و حمایت جهت اخذ مجوز های الزم است.

 ثبت نام کالس های آموزشی
 ترم بهار تاالر هنر آغاز شد

ثبت نام کالس های آموزشي هنرهای نمایشی در تاالر هنر، مرکز تخصصي 
سینما و تئاتر سازمان فرهنگی-  تفریحی شهرداری اصفهان آغاز شد. مسئول 
آموزش تاالر هنر با اشاره به کالس های آموزشی ترم بهار این مرکز تخصصی 
تئاتر و سینما گفت: ثبت نام تا پایان فروردین ادامه  دارد. مریم سلمانی اظهار 
داشت: عالقه مندان مي توانند همه روزه  از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر به 
واحد آموزش تاالر هنر مراجعه و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 

۵۶۶0۸۸1 تماس بگیرند یا به سایت www.arthall.ir مراجعه نمایند.

 رسول یونان 
مشت مرد دروغگو را باز کرد 

کتاب »آن مرد دروغ می گفت، اینجا بلدرچین نیس��ت« شامل چند 
نمایشنامه از رسول یونان توسط انتشارات امرود به بازار نشر عرضه شد.

»آن مرد دروغ می گفت، اینجا بلدرچین نیست« عنوان کتابی است که 
پیش از پایان سال91 توسط نش��ر امرود به چاپ رسید. این کتاب سه 

نمایشنامه کوتاه از رسول یونان شاعر و مترجم را شامل می شود.
عنوان سه نمایش��نامه چاپ شده در کتاب، عبارت اس��ت از: »آیمان، 

مردی از ماه«، »آن مرد دروغ می گفت، 
اینج��ا بلدرچین نیس��ت« و »رؤیاها ما 
را ب��ه ای��ن روز انداختند«  که هر س��ه 
نمایشنامه پیش از این به طور مستقل 

چاپ شده اند.
کت��اب حاضر ب��ا انتخ��اب و ترجمه دو 
نمایشنامه از »دوئل«  و یک نمایشنامه 
از مجموعه دیگر این نویس��نده حاصل 
ش��ده اس��ت. این کتاب با ۵۵ صفحه،  
شمارگان۵00 نس��خه و قیمت 3 هزار 

تومان منتشر شده است.  

موسیقی در زیر زمین
مدتی است که اصطالحی به نام موسیقی زیر زمینی در 
ادبیات فرهنگی ما جای خود را باز کرده است که از لحاظ 
اصطالحی به نوعی از موس��یقی می گویند که به دالیل 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی نه در سالن های 
اجرای کنسرت و رسانه های دیداری و شنیداری دولتی، 

بلکه در مکان های غیر رسمی ظهور پیدا می کنند.
علت زیرزمینی ش��دن برخی از انواع موسیقی این است 
که وقتی نهادهای متولی فرهنگ��ی، به هر دلیل نوعی از 
موسیقی را شایسته اش��اعه و ترویج نمی بینند، از صدور 
 مجوز ب��رای آن خودداری م��ی کنن��د، در نتیجه وقتی

عده ای نم��ی توانند از مجاری رس��می این خواس��ته را 
برآورده کنند، به مجاری غیر رسمی روی می آورند.

اص��وال موس��یقی رپ، راک و ... از دوجنب��ه موس��یقی 
)ریتمیک و ملودیک( و یا شعر مورد ایراد واقع می شوند، 
ولی در موسیقی اصیل بیشتر انتخاب شعر است که کار را 

به عدم صدور مجوز می کشاند.
موس��یقی زیر زمینی در ایران به نوعی از موسیقی گفته 
می شود که مجوز رسمی از دس��تگاه های رسمی کشور 
دریافت نکرده است، در صورتی که تعریف بین المللی آن 
به نوعی از موسیقی گفته می شود که تمایلی برای حضور 

در صحنه و اجرای زنده ندارد.
اینترنت تنها وس��یله ارتب��اط این گروه ها ب��ا یکدیگر و 
تنها بازار معرفی محصوالتش��ان اس��ت. کیفیت کار این 
 گروه ها پایین و س��طحی اس��ت، اما برخی از این گروه ها 
عالقه مندان��ی دارند که پیگی��ر قطع��ات اینترنتی آنها 

هستند.
 از دو سال گذش��ته بس��یاری از خوانندگان مطرح ابتدا 
به وسیله اینترنت شناخته می شوند و سپس با برگزاری 
کنس��رت به دنبال اخذ مجوز می روند که این موضوع به 

نوبه خود نیاز به کارشناسی و بحث دارد.
همچنین سال ها قبل بنیامین، محسن چاووشی، محسن 
یگان��ه، رضا صادقی و خیل��ی های دیگر، ابتدا با انتش��ار 
کارهایش��ان در فضای مجازی مطرح ش��دند و س��پس 

توانستند مجوز آلبوم خود را بگیرند.
البته باید در نظر داش��ت بس��یاری از جوان��ان هنرمند 
نتوانس��تند با تالش های خود به صورت قانونی فعالیت 
کنند و در نتیجه به بیراهه های موسیقی کشیده شده و از 

مسیر اصلی خود دور افتادند.
حال باید به این پرس��ش  بی جواب پاسخ داد که چگونه 
می توان این هنرمندان جوان را به عرصه موسیقی مجاز 

هدایت کرد؟

 سریال های قدیمی که مدت ها قبل از 
  جمال 
آنتن ش��بکه های مختلف پخش شده نوروز باقری

اس��ت، امروز بخش اعظمی از جدول 
پخش شبکه های مختلف را گرفته وشبکه استانی اصفهان نیز 
از این قاعده مس��تثنا نمانده ومی توان اوج آن را در این چند 
س��اله اخیر به خوبی مش��اهده کردک��ه نه تنها ش��بکه های 
سراسری،  بلکه ش��بکه های تازه تأس��یس هم به همان روند 
س��ابق خود؛ یعنی بمباران تماش��اگر با س��ریال های تکراری 
مشغول هس��تند، این ضعف در شبکه های اس��تانی به دلیل 

محدود بودن، نمود بیشتری دارد.
بخش تولی��د در این چند س��اله، به خاطر ش��رایط اقتصادی 
نتوانسته به حجم انبوهی از تولیدات دست بزند وتنها به چند 
فیلم داستانی بس��نده کرده اس��ت و در این بین آنچه در نظر 
گرفته نمی شود مخاطب است که باید سریال های قدیمی را 
تحمل کند، اگرچه  با دس��ت گذاشتن روی قسمت خاطرات، 
 بعضی از این س��ریال ها کمی از ضعف خود را می پوش��انند،

 ولی ای��ن دلیل نمی ش��ود ک��ه ازاحساس��ات بینن��ده خود 
سوء استفاده کنند.

فضای دیجیتال بهترین امکان ب��رای راه اندازی ارزان قیمت 
شبکه های جدید است، به طوری که در مدت بسیار کوتاهی 
شاهد هستیم که چند شبکه متنوع به لیست شبکه های صدا و 
سیما افزوده شده است. تلویزیون نیز در تبلیغات پرحجم خود 

از مردم می خواهد هرچه سریع تر با تهیه یک مبدل دیجیتال 
بتوانند تصاویر شبکه های نوظهور را دریافت کنند . به احتمال 
زیاد راه اندازی ش��تابزده این ش��بکه ها، ایجاد فضای بیشتر 
برای رقابت صدا و سیما با شبکه های ماهواره است؛ سیاستی 
 که معتقد اس��ت به وسیله کش��اندن مردم به پای برنامه های 
ش��بکه های داخلی، ماهواره از رونق می افتد و مشتری های 

خودش را از دست می دهد.
توسعه کمی و باالبردن آمار شبکه های دیجیتالی داخلی، در 
رقابتی تنگاتنگ با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای هستند 
که هرروز آنان هم به سرعت تکثیر و زیاد می شوند. شبکه های 
فارسی زبان ماهواره، اما در یک قدم جلوتر از صدا و سیما اقدام 
به تهیه و پخش سریال هایآمریکایی و ترکی می کنند، آن هم با 
دوبله ای ابتدایی که به مرور زمان به سمت حرفه ای شدن پیش 
می رود،اما تجربه شبکه های مختلف نشان داده که منبع تغذیه 
 اصلی آنها آرشیو صدا و سیماست و مهم ترین برنامه هایشان

 بازپخ��ش فیلم ها و س��ریال هایی اس��ت ک��ه قب��ل از آن از 
شبکه های سراسری حداقل برای یک بار پخش شده اند.

سیاس��ت پخش برنامه های تکراری گویا یک��ی از مهم ترین 
سیاست های سازمان اس��ت. بمباران تماشاگر با سریال های 
تکراری، آن هم برای ش��بکه ه��ای تازه تأس��یس که منبعی 
برای شبکه های اس��تانی اس��ت نمی تواند چندان خوشایند 
باشد. ش��بکه ها این قابلیت را دارند که به جای محدود کردن 

 خود به بازپخش سریال های تکراری، به سمت خرید و دوبله 
س��ریال های جدید خارجی و س��فارش س��اخت س��ریال به 
فیلمس��ازان داخلی برود. مس��لما پخش تولی��دات نو از یک 
شبکه، مزیت قابل توجهی برای ترغیب بیننده برای تماشای 

آن شبکه است.
درحال��ی که صداوس��یمای س��ایر اس��تان ه��ا در پی جذب 
مخاط��ب حداکثری اس��ت، صداوس��یمای اس��تان اصفهان 

نتوانس��ته، اندک مخاطبان 
خود را راضی نگه دارد، صدا 
وسیمای اس��تان حال و روز 
خوش��ی ندارد و نه تنها کمر 
به دفع مخاطب بسته بلکه به 
اندک مخاطب��ان ناراضی نیز 
 راضیست. مانده ایم از پخش 
س��ریال های تاریخ گذشته 
و به قول بعضی ه��ا »مقوا« 
انتقاد کنیم یا از برنامه های 
تکراری س��یمای اس��تان یا  
از بی محتوای��ی برنامه های 
آن؟ چه بر سر صداوسیمای  
 این اس��تان  آمده اس��ت که 
نمی تواند بازدهی مناس��بی 
داشته باش��د؟چه شده است 

که پناه بر س��ریال هایی می برد که در دهه های گوناگون در 
شبکه های1 و 2 و 3 پخش می شده است؟چه بر سر این شبکه 
آمده است که برای این که کنداکتور پخش برنامه های سیما را 

پر کنند، برنامه کودک را دوباره پخش و تکرار می کند؟
نمی دانم به کلیشه شدن اعتقاد دارید یا نه، اما متأسفانه باید 
قبول کرد که چهره بس��یاری از مجریان پا به س��ن گذاش��ته 
سیمای استان برای بیننده کلیشه ای شده است و باید نیروی 
جوان و تازه نفسی هم به صدا و هم به سیما تزریق شود، البته 
بر اساس معیارهای اصولی نه سفارش دوستان یا از طریق اقوام 
یا از شهرهای دیگر. سؤال ها فراوان هستند، اما آیا در این میان 

کسی پاسخگو هست؟
آنچه که باید سیاس��تگذاری این سازمان باش��دعبارت است 
از: نظر مخاط��ب و جلب رضایت او که در ای��ن میان فراموش 
ش��ده اس��ت و هر بار که  کارمان گیر می کند، با میکروفن در 
 سطح شهر به دنبال او می رویم و یا درمسابقه ای او را شرکت 

می دهیم. 

شبکه اصفهان درمسیر تکرار 

امکانات و پتانسیل هایی که هدر می روند 

 بخش تولید 
در این چند ساله، 

به خاطر شرایط 
 اقتصادی 

نتوانسته به حجم 
انبوهی از تولیدات 

 دست بزند وتنها 
به چند فیلم 

 داستانی 
بسنده کرده است
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ابالغ
161 ش��ماره: 515/91 ح/ 6 ش��ماره درخواس��ت: 9110460350600011، شماره پرونده: 
9109980350600970، ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910994، خواهان آقای فرج اله قورجانی 
فرزند نوروزعلی با وکالت علی نصری دادخواس��تی به طرفيت خواندگان 1- بهرام نادری 
فرزند منوچهر 2- فرهاد محمدی س��يچانی فرزند حسنعلی دادخواستی به خواسته مطالبه 
جلب ثالث در پرونده 910515 ح 6 به انضمام خس��ارات دادرس��ی تقديم دادگاه نموده که 
جهت رس��يدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9109980350600994 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
بتاريخ 1392/02/30 و س��اعت 9:30 تعيين ش��ده اس��ت. که به علت مجهول المکان بودن 
خوانده رديف دوم و درخواس��ت وکيل خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
162  ش��ماره ابالغيه: 9110100350504815، شماره پرونده: 9109980350501057، شماره 
بايگانی ش��عبه: 911069، خواهان ش��رکت حاير آسا به ش��ماره ثبت 23087 با امضا آقايان 
س��تاری و ش��يرانی فر دادخواستی به طرفيت خواندگان ش��هره بختياری نژاد و يداله توکلی 
به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه يک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980350501057 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1392/02/30 و ساعت 
11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. دفتر شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

احضار
163 چون خانم محترم برومند بارده فرزند درويش ش��کايتی عليه آقای رضا اميری مبنی بر 
تهديد، فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911067 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز 92/2/31 ساعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15846 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
164 ش��ماره درخواس��ت: 9110460353600039، ش��ماره پرونده: 9109980364800780، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 911095، چون در پرونده کالس��ه 9109980364800780 چون خانم 
خديجه اکبريان برای اردش��ير غالمی به اته��ام ايراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق به اين 
ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخه 92/3/1 س��اعت 9 صبح تعيين گرديده است. با 
عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم در اجرايی مقررات ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يک نوبت منتش��ر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رس��يدگی غيابی بعمل خواهد آمد. م الف/ 18853 ش��عبه 110 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
165 شادی درخشنده چالشتری فرزند محمد به نشانی اصفهان دادخواستی به خواسته طالق 
بطرفيت س��يد غالمرضا هاش��می نژاد فرزند جالل تقديم که به اين ش��عبه ارجاع و به کالسه 
911788 ح/ 25 ثبت گرديده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت براس��اس 
دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی يک 
نوبت در روزنامه کثيراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای 
روز 92/2/31 س��اعت 10 صبح جهت رس��يدگی در دادگاه ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان 
واقع در خيابان نيکبخت حاضر و در همين فرصت نيز جهت دريافت نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. بديهی اس��ت در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 

ش��ده تلقی و دادگاه غيابًا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا به خوانده ابالغ می گردد 
داور واجد ش��رايط خود را ظرف مدت يک ماه به دادگاه معرفی نمايد. دفتر ش��عبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
166 ش��ماره ابالغيه: 9110100350805414، شماره پرونده: 9109980350801100، شماره 
بايگانی ش��عبه: 911153، خواهان مؤسسه مالی و اعتبار مهر بسيجيان به مديريت آقای حميد 
نوری دادخواستی به طرفيت خوانده سيد منتجين نبوی به خواسته مطالبه طلب تقديم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350801100 ثبت گرديده 
که وقت رسيدگی آن 1392/3/1 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
170 ش��ماره ابالغيه: 9110100350206008، شماره پرونده: 9109980350200636، شماره 
بايگانی ش��عبه: 910647، خواهان محمد آزادی دادخواستی به طرفيت خوانده مسعود شبکی 
س��از به خواسته مطالبه تقسيم مال مش��ترک و مطالبه خسارت تأخير تأديه تقديم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9109980350200636 ثبت گرديده 
که وقت رسيدگی آن 1392/3/1 و ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد. قربانی- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
174 شماره: 16279 چون تحديد حدود ششدانگ يکدرب باغ مشجر و حصار جنب آن معروف 
گل پ��ل باال به ش��ماره پالک 890 فرعی از 128- اصلی واق��ع در هنجن جزء بخش 10 حوزه 
ثبت��ی نطنز بنام طلعت معماری هنجنی در جريان ثبت می باش��د بعلت عدم رعايت ماده 71 و 
78 آيين نامه در آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينک بموجب دس��تور اخير ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/2 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين صاحبان امالک 

اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رس��انند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د. م الف/ 430 ش��ادمان- رئيس ثبت اس��ناد و 

امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
175 ش��ماره: 15874 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين معروف مظفرآباد و بشماره 
پ��الک 473 فرعی از 34- اصلی واق��ع در مزرعه خطير جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقا 
عل��ی تبرايی نطنزی و غيره فرزند احمد در جريان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينک بموجب دس��تور اخير م��اده 15 قانون ثبت و تقاضای 

نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/26 در محل ش��روع و 
بعم��ل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين صاحبان امالک اخطار می 
گردد که در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رسانند. ضمنًا اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 

تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 431 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
182 ش��ماره: 15039 آگهی تأس��يس ش��رکت ارتباطات بهتا نت )س��هامی خ��اص(. خالصه 
اساس��نامه و اظهارنامه شرکت ارتباطات بهتا نت سهامی خاص که در تاريخ 91/12/27 تحت 
شماره 841 با شناسه ملی 14003327019 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 91/12/27 
از لحاظ امضاء ثبت تکميل شده است و برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان به ش��رح زير آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: مطابق ماده 2 
اساس��نامه ش��رکت مصوب مجمع عمومی مورخه 1391/10/1 به شرح راه اندازی و مديريت 

ش��بکه های داخلی و اداری، خريد و فروش انواع کامپيوتر، لپ تاپ، سخت افزار، ماشين آالت 
اداری و کلي��ه کاالی ديجيت��ال، تعمي��رات و راه اندازی انواع کامپيوتر، لپ ت��اپ و انجام کليه 
خدمات کامپيوتر، مشاور فناوری اطالعات، خدمات پشتيبانی، فروش پنل پيام کوتاه و ارسال 
انبوه پيام کوتاه به جز مواردی که در انحصار ش��رکت مخابرات ايران می باش��د. شرکت در 
مناقص��ات و مزاي��دات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تس��هيالت ارزی و ريالی از بانک ها و 
مؤسس��ات خصوصی و دولتی، ترخيص کاال از گمرکات کش��ور، تأمين نيروی انسانی موقت 
نهادها و س��ازمان های دولتی و خصوصی. 2- مرکز اصلی ش��رکت: اردستان بلوار مصلی، 
خيابان حافظ، کوچه احمدی، کدپس��تی: 8381786311، 3- س��رمايه شرکت: سرمايه نقدی به 
مبلغ يک ميليون ريال که به يکصد س��هم با نام ده هزار ريالی تقس��يم می شود که 35 درصد 
آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامح��دود. 5- اولين مدي��ران و صاحبان امضاء: آقای عليرضا ذبيحی به س��مت رئيس هيئت 
مدي��ره و نيز مديرعامل، آقای محمود ذبيحی به س��مت نايب رئيس هيئت مديره و خانم اعظم 
نيک پور به سمت عضو هيئت مديره برای مدت 2 سال انتخاب شده اند و کليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضای مديرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری 
به امضای مديرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 6- اختي��ارات مديرعامل: آقای 
عليرض��ا ذبيحی مديرعامل ش��رکت مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرس��ان 
اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا فدائی به س��مت بازرس اصلی و آقای روح اله کاظم زاده 
به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت يک س��ال انتخاب شده اند. 8- روزنامه زاينده 
رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گرديد. م الف/ 21 فدايی- رئيس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
184 در خص��وص پرونده کالس��ه 19/92 خواهان مصطفی پيرخليلی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه 4 فقره س��فته به طرفيت س��يد محمد مهدی صفايی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 92/3/27 س��اعت 10/30 تعيين گرديده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
185 در خصوص پرونده کالس��ه 37/92 ش 33 خواهان مجيد اليل زاده دادخواستی مبنی بر 
جل��ب ثالث و تقابل در پرونده کالس��ه 1854/91 ش 33 مبنی بر انتقال س��ند اتومبيل 206 به 
ش��ماره انتظامی 956 و 79- ايران 13 به طرفيت حميد پوريان زاده- حميد خم زاد و حس��ين 
طلوعی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 5شنبه مورخ 92/3/2 ساعت 11/30 صبح 
تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
186 در خصوص پرونده کالسه 34/92 ش 9 خواهان سعيد حدادی با وکالت ابراهيم جاللی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به تحويل و تس��ليم مبيع ش��امل 10 کيلوگرم طالی آب شده با 
عيار 750 به موجب فاکتور خريد مورخ 91/8/30 علی الحساب مقوم به 50/000/000 ريال 
و کليه خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکيل به طرفيت احسان توالئی تقديم نموده است. 
وقت رس��يدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/4 س��اعت 11/30 صبح تعيين گرديده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
187 ش��ماره: 1041/91 ش 14 ح ب��ه موجب رأی ش��ماره 1563 تاري��خ 91/9/16 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه آقای محمدعلی 
رجائی نژاد مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در يکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال 
رس��می خودروی پرايد به شماره انتظامی 725 ی 54- ايران 13 و پرداخت مبلغ سی و چهار 
هزار ريال )34/000 ريال( بابت هزينه دادرس��ی و هزينه نش��ر آگهی در حق محکوم له آقای 

حس��ين بديعی نام پدر: مهدی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ نيکبخت روبروی دادگس��تری 
س��اختمان ماکان واحد 35. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همين ک��ه اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف اس��ت 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 اس��تيفاء محکوم 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 قس��مت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

دفتر شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
188 شماره دادنامه: 1937، کالسه: 1567/91، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: علی رضا صادقی نش��انی: اصفهان خ جابر انصاری کوچه الله بن بس��ت 
ش��ادی ساختمان زمرد پ 43/1، خوانده: علی مصطفی بيلی مجهول المکان، خواسته: الزام به 
انتقال خط تلفن همراه به ش��ماره 09131113001 مقوم به 3/500/000 ريال. ش��ورا با عنايت 
به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی 
قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دع��وی آقای علی رضا صادقی ب��ه طرفيت علی 
مصطف��ی بيلی به خواس��ته الزام به انتق��ال فيش خط تلفن همراه به ش��ماره 09131113001 
و خس��ارات دادرس��ی به شرح دادخواس��ت تقديمی اس��ت که خواهان با ارائه قرارداد اجاره 
به ش��رط تمليک مورخ 1388/5/20 اعالم می نمايد خط مذک��ور را از خوانده خريداری و کل 
ثمن آن را پرداخت نموده اس��ت و خط مذکور در يد او و مورد اس��تفاده نامبرده بوده اس��ت 
خواستار انتقال امتياز شماره فوق الذکر شده است. خوانده با وصف ابالغ از طريق نشر آگهی 
در جلس��ه رس��يدگی مورخ 1391/10/26 حاضر نشده و اليحه ای نيز تقديم ننموده است نظر 
به اس��تعالم واصله از امور مش��ترکين مخابرات اصفهان به شماره ثبت اليحه 91/9/12-527 
که خوانده را مالک خط همراه 09131113001 اعالم نموده اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را 
وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
واگذاری خط تلفن همراه فوق الذکر و پرداخت مبلغ س��ی و دو هزار ريال هزينه دادرس��ی و 
هزينه های نش��ر آگهی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه می باش��د. شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
189 در خصوص پرونده کالسه 2123/91 ش 33 خواهان حسن ابوطالبی اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند يک دستگاه موتورسيکلت کيوان به شماره انتظامی 4238-اصفهان 22 به 
انضمام مطلق خسارات به طرفيت وحيد براتی سودانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 ساعت 12 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
190 در خصوص پرونده کالس��ه 33/92 ش 7 خواهان ايران حاجی حيدری ورنوس��فادرانی 
دادخواستی مبنی بر تحرير ترکه )متوفيان( به طرفيت عباس، اصغر، حسن )ناصر(، علی )امير( 
همگی حاجی حيدری ورنوس��فادرانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 92/3/16 
ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای 
خيابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. دفتر شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
191 در خصوص پرونده کالس��ه 91-32 خواهان ش��رکت به رس��ان دارو به مديريت عاملی 
مهندس فرهادپور با وکالت حس��ين محمديان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 17/858/677 
ثم��ن دو فقره فاکتور ف��روش دارو و حق الوکاله وکيل و هزينه دادرس��ی ب��ه طرفيت محمد 
رضايی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 92/3/4 ساعت 9 صبح تعيين گرديده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود. خالويی- مدير دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 سهم اندک اصفهان 
در اردوی تیم ملی جوانان

بس��کتبال  مل��ي  تي��م  آمادگ��ی  اردوي  گ�روه ورزش_  
در  م��اه  فروردی��ن   26 ام��روز  بعدازظه��ر  از  جوان��ان 
برگ��زار  آزادی  ورزش��ی  مجموع��ه  بس��کتبال   س��الن 
می شود  و در این ميان سهم بسکتبال اصفهان دراین اردو تنها یک 

نفر است. 
متين طالبی تنها بازیکن اصفهانی اس��ت که در ای��ن اردو زیر نظر 
مهران حاتمی سرمربی تيم ملی جوانان حضور خواهد داشت. استان 
اصفهان همواره به عنوان استانی بسکتبال خيز در کشور مطرح بوده 
اس��ت و حضور تنها یک بازیکن در تيم ملی جوانان عالمت سؤال و 
نگرانی را در جامعه بسکتبال اس��تان به وجود آورده است. آیا سهم 
اصفهان دراین اردو واقعا یک نفر اس��ت و دیگر بسکتباليس��ت های 
 جوان اس��تان هنوز به اندازه و قامت یک ملی پ��وش در نيامده اند؟

یا این که مسئوالن بسکتبال اس��تان در این راه کم کاری کرده و از 
توجه به این رده و رده های پایين تر غافل ش��ده ان��د؟ به ویژه امروز 
که باشگاهی چون فوالدماهان با تش��کيل آکادمی های مختلف در 
سطح استان، اقدام به استعدادیابی نموده و در تمامی رده های سنی 
در زیرگروه تيم داری می کند. یا ش��اید فدراسيون نشين ها با دیده 
اغماض به س��رمایه های اصفهان ن��گاه کرده و س��هم ناچيزی را به 
اصفهانی ها اختصاص داده اند، هر چند دعوت از سه بازیکن از استان 
چهارمحال و بختياری به خودی خود ب��ر روی احتمال آخری خط 

قرمز می کشد. 

 سرنوشت جام حذفی
 در دست تفاهمنامه! 

انگار فوتب��ال ایران نمی خواه��د رنگ و بوی حرفه ای بگيرد. مش��خص 
نيست تا کی قرار است به جای برنامه های از پيش تعيين شده و طرح های 

حرفه ای، »تفاهم« طرفين، سرنوشت فوتبال ایران را روشن کنند! 
صحبت از یک مشکل کوچک در رشته ای کم طرفدار و در کشوری دور 
افتاده نيست. اینجا ایران است با7000 سال سابقه تمدن. اینک چه شده 
که مسئوالن یک رشته ورزش��ی پرطرفدار در تشکيالت عریض و طویل 
فدراسيون فوتبال و در کش��وری با این س��ابقه از یک برنامه ریزی ساده 

عاجزند و سرنوشت را به »تفاهم« طرفين می سپارند؟ 
جام حذفی فوتبال به مرحله پایانی رسيد و دو فيناليست این جام مشخص 
شدند. معضلی که فوتبال ایران، اکنون با آن روبه رو است، تعيين ميزبان 
تک بازی فينال اس��ت؛ معضلی که فقط در ایران معضل است! در بيشتر 
کشورهای صاحب فوتبال که در آن بازی می شود، تعيين ميزبان فينال 
جام حذفی و حتی زمان برگزاری آن مسأله ای به غایت ساده است و اگر 
به فرض مثال از یک مسئول اروپایی بپرسيد که برای فينال جام حذفی 
کشورش چه برنامه ای دارد، اگر به شما نخندد، خواهد گفت که همه چيز 

از قبل مشخص است. 
جمله »همه چيز از قبل مشخص اس��ت« در فوتبال ایران بيشتر به یک 
آرزو که نه، بلکه یک آرمان دس��ت نيافتنی شبيه اس��ت. البته در برخی 
کشورها مانند اسپانيا ميزبان فينال جام حذفی از قبل مشخص نيست و به 
این که چه تيم هایی فيناليست می شوند بستگی دارد، اما آنجا نيز خبری 
از تفاهم و کدخدامنشی نيست و باشگاه ها باید به انتخاب فدراسيون تن 
دهند. پرسپوليس و سپاهان با عبور از سد حریفان سخت و با پيروزی در 
بازی های حساس به فينال جام حذفی رس��يده اند و حاال نمی دانند که 
این بازی سرنوشت س��از را کجا باید برگزار کنند! این اتفاقی است که از 
بی برنامگی فوتبال ایران حکایت می کند. هرچند، مسئوالن فوتبال ایران 
برای تدوین برنامه کوشش زیادی می کنند، ولی گاهی هم دیده می شود 
که برنامه های از پيش تعيين شده کمی قبل از اجرا با اعمال سليقه هایی 

تغيير می کند! 
فوتبال ایران چند سالی اس��ت که در هيچ رقابت بين المللی موفق نبوده 
 اس��ت. حتی در بازی های دوس��تانه و تدارکاتی هم از فوتب��ال مقتدر و  
صاحب س��بک اثری دیده نمی ش��ود. پيروزی  مقدمات��ی دارد و بدون 

مقدمات هيچ کاری سامان نمی یابد. 

نوشاد عالمیان به مقام چهارم رسید
نماینده تنيس روی ميز ایران به مقام چهارم مسابقات کاپ آسيا دست 

یافت.
در مسابقه رده بندی رقابت های کاپ مردان آسيا در هنگ کنگ، نوشاد 
عالميان ستاره ایران به مصاف چيوانگ مرد شماره یک تایوان و نفر ششم 
رده بندی جهان رفت. عالميان در این دیدار مثل قبل نبود و با ارایه یک 
بازی پر اش��تباه نتيجه را 4 بر صفر به حریف قدرتمند خود واگذار کرد. 
چيوانگ این دیدار را ب��ا امتي��ازات11 - 9 ، 11 - 7، 11 - 3 و 11 - 7 به 
سود خود تمام کرد. عالميان در هر حال موفق شد در این رقابت ها مقابل 
سه بازیکن که رنکينگ جهانی آنها باالتر از او بود به برتری دست یابد که 
در رده بندی بازیکنان جهان در ماه آینده ميالدی تأثير بسزایی خواهد 
داشت. وی که در رقابت های دور قبل کاپ آسيا نيز همين رتبه را به دست 
آورده بود3400 دالر جایزه گرفت و نيما عالميان نيز به واسطه حضورش 

جایزه1400 دالری دریافت کرد.
ابراهيم عليدخت سرمربی جدید تيم ملی ایران هدایت برادران عالميان 

در هنگ کنگ را بر عهده داشت.

عمال شانسی در لیگ قهرمانان 
نداریم

سرمربی تیم سپاهان  
زالتوکرانچار 

به خاطر اشتباهات انفرادی به االهلی باختيم و االن تمام تمرکزمان بر 
روی بازی حساس با استقالل است. 

باید روی بازی های داخلی متمرکز شویم. س��پاهان مدعی قهرمانی 
در ليگ برتر و ج��ام حذفی ایران اس��ت و باید با 
تمام قوا در این رقابت ها حاضر ش��ویم تا نتيجه 

مطلوب بگيریم. 
ما عمال دیگر شانسی برای صعود در ليگ قهرمانان 
آسيا نداریم، اگر چه در دو بازی بعدی برابر 
الغرافه و النصر با روحي��ه خوب و حداکثر 
توان ظاهر می شویم. فکر می کنم االهلی 
تيمی اس��ت که می تواند تا فينال ليگ 

قهرمانان هم پيش  رود. 

6
نبرد تاریخی کشتی گیران ایران و آمریکا روی ریل های نیویورک 

مسابقه کشتی بين تيم های ایران، آمریکا و روسيه به جای ميدان تایمز در ایستگاه قطار تاریخی 
Grand Central Terminal برگزار می شود. آمریکایی ها اعالم کرده اند این امر برای حفظ 

کشتی در المپيک و کمک به پروژه » کمک به کودکان خيابانی با کشتی«  است.

رفتگری که عضو کادر فنی رئال  شد 
ژوزه مورینيو در رخدادی کم نظير ی��ک رفتگر نيازمند مکزیکی را از 
خيابان های سرد مادرید نجات داد و او را به عنوان یکی از اعضای کادر 
فنی رئال مادرید مشغول به کار کرد. آبل رودریگس رفتگری41 ساله 

در شهر لس آنجلس از هواداران سرسخت رئال مادرید است. 

قهرمانی            السد    در لیگ ستارگان قطر 
السد با پيروزی سه بر یک برابر یاران تيموریان 
جام قهرمانی ليگ س��تارگان قطر را باالی سر 
برد. رائول گونزالس با زدن 9 گل، سهم بسزایی 

در این قهرمانی داشت. 

سومی آرسنال قطعی نیست 
آرس��ن ونگربعد از پيروزی تيمش مقاب��ل نورویچ 
سيتی از بازیکنان تيمش خواست همچنان به روند 
پيروزی های خود ادامه دهند و گفت: » قرار گرفتن 

ما درجایگاه سوم تضمين شده نيست.«
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 فوتبال 
فقط غیرت نیست!

بازگشت رضا یزدانی 
به کشتی 

کارش��ناس فوتبال درباره عملکرد ضعيف نمایندگان فوتبال ایران در ليگ 
قهرمانان آسيا، گفت: اگر هر س��ه مربی تيم های ما ایرانی بودند می گفتيم 
مربيان ایرانی از مربيان خارجی حریفان عقب ترند، اما مشکل اینجاست که 

دو مربی ما خارجی اند و اتفاقا جزء خارجی های خوب هم هستند.
 پس باید قبول کنيم چيزی که باعث می ش��ود ما در یک هفته  ، س��ه بار به 
عربستانی ها ببازیم، تفاوت فوتبال ماست. بهمن فروتن تأکيد کرد: نمی دانم 
چند س��پاهانی بعد از 120دقيقه بازی جلوی اس��تقالل به خانه رفتند و تا 
دو شب تخمه شکس��تند،  اما مطمئنم بازیکنان ایرانی روی استراحت خود 
برنامه ریزی ندارند و ما ش��اهد یکس��ری اختالالت در کار تيمی و باشگاهی 
هستيم. استقالل هم باید کمی فوتبالش را نوتر کند و امير قلعه نویی نيز باید 

به این نتيجه  برسد که همه فوتبال غيرت نيست.

 آزادکار 96 کيلوگرم کش��تی ای��ران قص��د دارد از جام تختی ب��ه ميادین 
بازگردد.

 رضا یزدانی که در المپيک لندن مصدوم ش��د و چند ماهی از تشک دور بود  
اظهار داشت: مصدوميتم برطرف ش��ده و تمرینات روی تشک و مرور فن را 

شروع کرده ام که خوشبختانه مشکل خاصی ندارم.
 وی همچنين گفت: خدا را شکر شرایطم خوب است و سعی می کنم آرام آرام 
خود را به شرایط مسابقه برسانم. هدفم این است که در جام تختی، کشتی 
 بگيرم و اگر خ��دا بخواهد با صالحدی��د کادر فنی می توان��م در رقابت های 
 جهانی مجارس��تان روی تش��ک بروم. یزدانی در المپيک لندن تا آس��تانه 
کس��ب مدال پيش رفت، اما مصدوميت ش��دید، او را هش��ت ماه از ميادین 

دور کرد. 

کن��اره گي��ری تيم مه��رام از حض��ور در 
نجمه 
رقابت ه��ای غرب آس��يا باعث ش��د تيم کرمی

بس��کتبال فوالدماهان بنا به درخواس��ت 
فدراسيون بسکتبال و همچنين حفظ سهميه دوم ایران در این 

رقابت ها اعالم آمادگی کند.
فوالدماهان به واسطه مشخص ش��دن حضور تنها دونماینده در 
رقابت های غرب آسيا -که از21 تا 28 اردیبهشت ماه در دهوک 
عراق برگزار می ش��ود- با پای��ان یافتن رقابت ه��ای ليگ برتر 
تمرینات تيم خود را تعطيل کرد و هر یک از بازیکنان این تيم به 

نحوی به تعطيالت رفتند.
 س��امان ویس��ی، محمدرض��ا اکب��ری و اصغ��ر کاردوس��ت از 
غایب��ان ب��زرگ ای��ن تيم محس��وب م��ی ش��وند که ه��ر یک 
ب��ه دالیلی در خ��ارج از کش��ور به س��ر م��ی برند. البت��ه طبق 
آخری��ن اخب��ار، کاردوس��ت ب��ا روش��ن ش��دن وضعيت��ش 
با تيم ش��انفيل لبنان ش��نبه ش��ب در ایران حضور پي��دا کرده 
 اس��ت و هيچ مش��کلی برای همراهی تيمش درای��ن رقابت ها

ندارد. همچنين با آس��يایی ش��دن آنی ماهانی ها حضور اوشين 
س��اهاکيان و اصغرکاردوس��ت به عنوان بازیکنان کمکی در تيم 

پتروشيمی بندرامام)ره( هم منتفی ش��د، هرچند پيش از اعالم 
آمادگی تيم اصفهانی واب��ا در آیين نام��ه ای بازیکنان کمکی را 
بازیکنان خارجی به حس��اب آورد و با این تفاسير مهران حاتمی 
ترجيح داد به ج��ای گزینه داخل��ی بر روی بازیکن��ان خارجی 
سرمایه گذاری کند و به خودی خود حضور این دو بازیکن در تيم 

پتروشيمی بندرامام)9(، قهرمان فصل پيش ليگ منتفی شد.
 تکليف تيم ماهشهری برای حضور در این رقابت ها مشخص است 
و به واسطه آمادگی قبلی، تمرینات خوب و منسجمی را تاکنون 
پشت سر گذاشته و تنها نگرانی آنها جذب بازیکن خارجی کارآمد 
است. ابتدا سانی بچيرویچ دست بندری ها را در پوست گردو قرار 
داد و از همراهی این تيم در غرب آسيا امتناع کرد و از طرفی جليل 
آکنده لو مورد توجه تيم لبنانی قرار گرفت و این شرایط  حاتمی 
را به صرافت انداخته تا هر طوری ش��ده خيال تيمش را از حيث 
بازیکن خارج��ی راحت کند. تجربه نش��ان داده حاتمی در صيد 
بازیکن خارجی حداقل در تيم ماهشهری تبحر داشته است.تنها 
نگرانی او بد موقع بودن زمان برای خرید بازیکن اس��ت و دراین 
ش��رایط خرید بازیکن خارجی، خود حکایت پيدا کردن سوزن 
درانبار کاه است. البته این شرایط درمورد  فوالدماهان هم صدق 
می کند. آنها فصل قبل کریس ویليامز و محمد کونه را در اختيار 
داشتند که بعيد است با این دوبازیکن، راهی این رقابت ها شوند. 
محمد کونه مشکالت خانوادگی را بهانه کرده و از حضور دوباره در 
ایران سرباز زده و کریس ویليامز هم به واسطه عمکلرد نه چندان 
خوب خود در ني��م فصل دوم رقابت های لي��گ برتر فصل پيش 
جایگاه مطلوبی در ذهن سرمربی اصفهانی تيم فوالدماهان ندارد. 
البته هنوز هيچ چيز قطعی نيست، اما بنابه گفته مسئوالن باشگاه 
فوالدماهان، آنها ترجيح می دهند به جای جذب بازیکن خارجی 
از بازیکنان شاخص و طراز اول داخلی استفاده کنند و در این راه 
صمد نيکخواه بهرامی و مهدی کامرانی از تيم مهرام گزینه های 

شاخص آنها برای حضور قدرتمند در این رقابت هاهستند.
 البته رقابت بر روی صمد نيکخواه باالگرفته  اس��ت و پترو برای 
اميدواری بيشتر، فيتيله رقم پيشنهادی خود را باالتر بوده است، 
اما آخرین خبرها حاکی از حض��ور این بازیکن در تيم اصفهانی و 
ثبت قرارداد او با این تيم در شامگاه پنج شنبه بوده است. با حضور 
صمد در ماهان به نوعی به حواش��ی اخير که شنيده می شد وی 
به خاطر حضور محس��ن صادق زاده به پيشنهاد ماهان جواب رد 
می دهد پایان خواهد داد. از طرفی اصفهانی ها از مهدی کامرانی 
چندان دل خوش��ی ندارند و ظاه��را دل به دل راه پي��دا کرده و 
کامرانی هم در سال های اخير نمایش مثبتی در برابر تماشاگران 
اصفهانی از خود نش��ان نداده اس��ت، اما در ح��ال حاضر که وی 
 در جمع پنج گارد راس برتر آس��يا در آس��تانه رقابت های جام 
ملت ه��ای فيليپين قرار گرفت��ه حضورش در تي��م ماهان برای 
هواداران اصفهانی قابل تحمل بوده و او را به خاطر این معامله دو 

سر سود با آغو ش باز  می پذیرند. 
در حالی که دو تيم ایرانی بر س��ر صمد نيکخ��واه بهرامی جدال 
 داش��تند س��اجس لبنان جدی ترین رقيب آنها در این رقابت ها

با ح��ذف الریاضی و آن��ی ب��ال، »کوئينس دوبی« گ��ران ترین 
بازیکن تاریخ بس��کتبال لبنان را جذب کرد تا بعد از هفت سال،  
 قدرتمندان��ه و با س��کانداری فؤاد چاک��را دوباره به غرب آس��يا 
پا بگذارد. تيم بس��کتبال ساجس لبنان که س��ه عنوان قهرمانی 
در آس��يا را در کارنامه خود دارد، گارد راس آمریکایی را با 191 
سانتيمتر قد و با مبلغی برابر با150 هزار دالر جذب کرده است تا 
برای یک ماه این تيم را برای ليگ لبنان، جام عرب و وابا همراهی 
کند. این بازیکن که ملقب به مورچه اس��ت در ليگ چين آماری 
برابر با 31/6 امتياز و 3/7 ریباند در هر بازی به خود اختصاص داده 
است. با این شرایط رقابت صمد نيکخواه بهرامی و ابراهيم جابر با 

مورچه ساجس بيش از پيش تماشایی است. 
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بازی امروز استقالل و س��پاهان را در  مسعود
حالی فينال ليگ دوازدهم نامگذاری افشاری

کرده اند که بعد از این مسابقه، هنوز دو 
هفته دیگر تا پایان ليگ زمان باقيس��ت و شش امتياز این دو 
هفته پایانی می تواند نقش��ی تأثير گذار در سرنوشت قهرمان 

ليگ ایفا کند.
مسأله اصلی اینجاس��ت که تيم پيروز این مس��ابقه می تواند 
خودش سرنوش��ت قهرمانی را در اختيار بگي��رد و بدون توجه به 
نتایج حریف مستقيمش در دو هفته باقيمانده راه رسيدن به جام 
قهرمانی را طی کند. فاصله یک امتيازی آبی و زرد در صدر جدول 
رده بندی ش��رایط را به گونه ای رقم زده که اگر ش��اگردان امير 
قلعه نویی در مقابل ش��اگردان کرانچار به پيروزی برسند، تقریبا 
کار قهرمانی را تمام کرده اند و اس��تقالل می تواند با گرفتن س��ه 
امتياز از دو مسابقه آینده اش با فوالد در اهواز و با داماش در تهران 
به س��ومين قهرمانی خود در تاریخ ليگ برتر دست پيدا کند، اما 
اگر باز هم مانند بازی نيمه نهایی جام حذفی، سپاهان این بار در 
نود دقيقه کار استقالل را تمام کند می توان گفت که زردها برای 
رس��يدن به چهارمين عنوان قهرمانی متوالی خودشان در ليگ و 
پنجمين جام قهرمانی در تاریخ 12 دوره ليگ برتر، احتياج به شش 
امتياز بازی با داماش در رش��ت و آلومينيوم در اصفهان خواهند 
داشت.  البته این بازی حالت س��ومی هم دارد و تقسيم امتيازات 
در این مسابقه همچنان کورس قهرمانی در صدر جدول را حفظ 

خواهد کرد و شاید یکی از دو تيم فوالد و داماش در هفته سی و  
سوم، سرنوشت قهرمان ليگ را مشخص کنند، اما در این حالت به 
 خاطر اختالف تفاضل چهار گله و برتر سپاهان در مقابل استقالل 
می توان اميدوار بود که در صورت هم امتياز شدن دو تيم در هفته 
پایانی، باز هم جام قهرمانی به کرانچار و ش��اگردانش برسد. هم 
استقالل و هم سپاهان در هفته اول دور برگشت ليگ قهرمانان 
آس��يا عملکرد مناس��بی در مقابل نمایندگان فوتبال عربستان 
نداشتند و دو شکست در مقابل الهالل و االهلی به همراه باخت 
تراکتور به الش��باب، ش��ب کابوس وار فوتبال ای��ران را تکميل 
کرد. به همين خاطر می توان انتظار داش��ت که س��رمربيان هر 
دو تيم به منظور فراموش��ی خاطره تلخ هفته گذشته، به دنبال 
پيروزی در این مسابقه و به دست آوردن دل هوادارانشان باشند.

فش��ردگی بازی های داخلی و خارجی اس��تقالل و سپاهان که 
تأثيری منفی بر روی شرایط بدنی بازیکنان هر دو تيم گذاشته 
مهم ترین دغدغه قلعه نویی و کرانچار است و باید دید که کدام 
تيم می تواند در ای��ن ماراتن فوتبال ایران به س��المت از زمين 
خارج شود. کرانچار در طی این دو س��ال اخير به اندازه کافی در 
 رقابت با اس��تقالل و پرسپوليس تجربه به دس��ت آورده و امروز 
می تواند با شکست مجدد اس��تقالل، هم انتقام شکست یک بر 
صفر هفته پانزدهمش در مقابل امير قلعه نوی��ی را بگيرد و هم 
نش��ان دهد که پيروزی س��پاهان در جام حذف��ی اتفاقی نبوده 
و زردها شایس��تگی قهرمانی همزمان در لي��گ و جام حذفی را 

هم دارند.

خلعتبری و خس�رو حیدری؛چهره ه�ای ویژه این 
دیدار

عنوان چهره های ویژه این مسابقه را هم باید به محمدرضا خلعتبری 
و خسرو حيدری داد که حاشيه های اختالفشان در بازی جام حذفی 
عالوه بر این که به سود س��پاهان تمام شد خوراک خوبی هم برای 
رس��انه ها فراهم کرد تا به دنبال پرداختن به تمام��ی زوایای این 
اختالف باشند و رویارویی مجدد این دو بازیکن در بازی امروز سوژه 
اصلی دوربين های تلویزیونی و حتی داور مسابقه خواهد بود. هر دو 
تيم هفته31 ليگ برتر را با پيروزی پشت سر گذاشته اند و شکست 
نفت تهران در مقابل سپاهان و برد استقالل در مقابل گهر نشان داد 
که استقالل و سپاهان با وجود نتایج ضعيف در مسابقات آسيایی در 
ليگ داخلی همچنان هم مدعيان اصلی قهرمانی هستند و هرگز 
نباید نتایج این دو تيم را در ليگ قهرمانان آسيا به عملکرد داخلی 
آنها ربط داد.  گلزنی زودهنگام سپاهان در نيمه اول می تواند باز هم 
 فریاد تماشاگران استقالل در حمایت از فرهاد مجيدی را به گوش

 قلعه نویی برس��اند و همين مسأله بدون ش��ک از لحاظ روحی و 
روانی کيفيت فنی بازیکنان اس��تقالل را کاهش خواهد داد، البته 
به شرطی که دوباره اشتباهات قلب خط دفاعی سپاهان و عملکرد 
ضعيف احسان حاج صفی نسخه س��پاهان را در این بازی حساس 
و سرنوشت س��از نپيچد.  تقابل محرم و جواد نکونام در کنار دوئل 
مجتبی جباری و اميد ابراهيمی نقشی تعيين کننده ای در معرفی 
تيم پيروز ای��ن بازی ایفا خواهد کرد و البت��ه غير قابل پيش بينی 
بودن سوکای و تکنيک خلعتبری هم شاید یکی از راه های رسيدن 
به گل در مقابل دروازه بان سابق سپاهان و تيم ملی باشد. قضاوت 
این مسابقه بر عهده سعيد مظفری زاده قرار داده شده و در ترکيب 
استقالل هاشم بيک زاده و آرش برهانی به دليل محروميت غایب 
خواهند بود و البته وضعيت ساموئل هم هنوز برای رسيدن به این 
مسابقه مشخص نيست. در سوی مقابل هم سپاهان اروین بولکو را 
به خاطر اخراج در بازی مقابل نفت تهران در اختيار ندارد و پزشکان 
سپاهان هم تالش می کنند تا مصدوميت حسين پاپی را برای این 
مس��ابقه برطرف کنند تا سپاهان با خيالی آس��وده و با استفاده از 

تمامی نفراتش کار استقالل را  درتهران تمام کند.

کپی برداری از جام حذفی

    دعوای مدیران طوفان در بهار آزادی!
در اداره ورزش و جوانان  

حق با کیست؟
گروه ورزش_  حض��ور فيزیکی مدی��رکل اداره ورزش و 
جوانان استان در اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان 
برای کنار گذاشتن احمد جمشيدی از ریاست این اداره هم 
کارس��از نبود و ظاهرا وی برای انجام این تغييرات موافقان 

زیادی ندارد.
شنيده ش��ده که روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان برای عمل��ی کردن حرف خود راهی 
اداره شهرس��تان ش��ده و درحال��ی که افش��ين موالیی او 
را در این حرک��ت همراهی م��ی کرده ب��رای تغييرات در 
رأس این اداره دس��ت به کار ش��ده اس��ت که ظاهرا باز با 
مخالفت برخی مدیران اس��تانی روبه رو ش��ده و در نهایت 
کاری از پي��ش نبرده اس��ت. محمدرضا جواه��ری که در 
طول مدت کوتاه حضور خ��ود در اصفهان اقدامات درخور 
توجهی داش��ته اس��ت از همان ابت��دای حض��ور  در این 
پس��ت در صدد برکن��اری ریي��س اداره ورزش و جوانان 
شهرستان اصفهان برآمد که ظاهرا به واسطه عملکرد خوب 
جمشيدی در این پس��ت و حمایت های پشت پرده ای که 
تاکنون از او شده اس��ت، جواهری را درانجام تصميم خود 
 درمانده کرده اس��ت، به گونه ای که به گفته شاهدان، روز 
پن��ج ش��نبه نمای��ش و حکایت��ی مان��دگار ب��رای ثبت 
در  تاری��خ  اداره شهرس��تان رقم خورده اس��ت. جواهری 
بدون اطالع قبل��ی و پيرو حکمی که پيش ازس��ال جدید 
ارس��ال کرده و در آن از عملکرد جمش��يدی در این اداره 
قدردانی و از افش��ين موالی��ی به عنوان جانش��ين وی در 
این پس��ت نام برده اس��ت راهی چه��ارراه تختی ش��ده و 
قصد داش��ته طی یک حرک��ت انتحاری حرف خ��ود را به 
کرس��ی بنش��اند که به واس��طه همين بی خب��ری و عدم 
هماهنگی با برخی افراد باالدس��تی، ای��ن عمليات ناموفق 
مانده اس��ت. هر چقدر عملک��رد مدی��رکل اداره ورزش و 
جوانان در تغييرات در رأس هيأت کش��تی و هيأت فوتبال 
استان، حراست اداره کل،  ش��رکت تعاونی چند منظوره، 
ورزشگاه ش��هيد نصر و ...منطقی و قلدرمآبانه و قابل دفاع 
 اس��ت، در مورد اداره ورزش و جوانان کم��ی ابهام برانگيز

 بوده و جای س��ؤال دارد و ای کاش اداره کل نش��ين ها در 
این باره شفاف سازی بيش��تری انجام داده و دالیل خود را 
برای این کناره گي��ری صریح تر اعالم م��ی کردند تا بلکه 
دراین راه، موافقان و مخالفان نيز با دید بازتری به حمایت 

و یا مخالفت خود اصرار ورزیده و یا عقب نشينی کنند.

خبر روز

مهرام کنار کشید، ماهان به حقش رسید

ماهان آسیایی

برنامه بازی های امروز )دوشنبه(
استقالل- سپاهان ساعت 19

تراکتورسازی- فوالد ساعت 19
گهر- آلومینیوم ساعت17



یادداشت

اخبار کوتاه

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
داوود شیوندی   

دوره های آموزش کارآفرینی در سال گذش��ته برای زندانیان در استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار ش��د. برای جوانان متقاضی در زندان های 
استان دوره های مختلف آموزش در ش��غل های جدید در سال گذشته 
 برگزار ش��د که افراد زیادی از این دوره ها اس��تقبال کردند. کار آفرینی 
نقش بسیار زیادی در آموزش ایجاد شغل، فروش و تولید، بازاریابی و... دارد 
و نقش مهمی درکسب درآمد در یک شغل دارد.  تعاونی های تشکیل شده  
 در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات 
 ب��وده اس��ت. 38 درص��د اعض��ای 
 تعاونی ه��ا جوان��ان و 11 درصد آنها 
فارغ التحصیالن در رشته های مختلف 

بوده اند. 
رشته های فرهنگی، خدماتی، هنری 
از جمله س��فالگری در س��ال گذشته 

تشکیل تعاونی داده بودند.

دوره های آموزش کارآفرینی برای 
زندانیان برگزار شد

چهره روزیادداشت
500 اصله درخت در فضاهای سبز شهر هفشجان کاشته شد

شهردار هفشجان گفت:500 اصله درخت در فضاهای سبز شهر هفشجان کاشته 
شده است.لقمان سلطانی اظهار داشت:500 اصله درخت شامل درخت بید، زبان 

گنجشک و درخت توت بوده است که در فضاهای سبز این شهر کاشته شد.

7

15عنوان برنامه در هفته سالمت 
مسئول بسیج سازمان جامعه پزش��کی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
15 عنوان برنامه به مناسبت هفته س��المت در کانون های این سازمان 
در اس��تان خبر داد.  دکترحس��ن اسحاقی اظهار داش��ت: نواخته شدن 
زنگ سالمت در مدارس، تهیه، تنظیم و ارس��ال پیامک های بهداشتی 
و آموزش��ی، ویزیت رایگان بس��یجیان در مطب اعضای بس��یج جامعه 
 پزش��کی و مراکز درمان��ی دولتی و خصوصی اس��تان، اع��زام تیم های 
بهداش��تی درمانی و آموزشی به روستای س��رقلعه لردگان و حضور تیم 
سنجش سالمت و بررسی فش��ار خون در ادارات عضو کارگروه سالمت 

استان از برنامه های این سازمان در هفته سالمت است.

اتصال دانشگاه شهرکرد به بخش 
گزارش های استنادی جهان اسالم

مدیر روابط عمومی دانش��گاه ش��هرکرد از اتصال این دانشگاه به بخش 
گزارش های استنادی علوم جهان اسالم )آی اس سی( خبر داد. 

محمد رضا زارعیان س��امانی گفت: با تالش مسئوالن کتابخانه مرکزی 
دانشگاه شهرکرد این دانش��گاه به بخش گزارش های استنادی نشریات 
فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم متصل شد. 
وی افزود: بر این اس��اس، کاربران کتابخانه مرکزی دانش��گاه شهرکرد 
 می توانن��د با مراجع��ه ب��ه س��ایت www.isc.gov.ir وانتخاب زبان 
مورد نظر، گزارش های نشریه های فارسی، عربی و انگلیسی را مشاهده 

کنند.
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 عرصله تلالش و کار در نظلام اسلالمی 
آزمونی بزرگ است

نماینده ولی فقیه در اس��تان، در دیدار با مدیریت و 
کارشناس��ان منابع طبیعی در آس��تانه سال جدید 
گفت: عرصه تالش و کار در نظام اس��المی آزمونی 
 ب��زرگ اس��ت و امید اس��ت از ای��ن امتح��ان الهی 

سربلند بیرون آمده و نمره مطلوب بیاوریم.
وی افزود: امروز پرچم اسالم و قرآن در دست رهبری 
و مردم اس��ت و ما آمده ایم که پرچم دین را استوار 
کنیم و سیاست امروز این اس��ت که این پرچم را با 

ظرفیت دینی استوار و تکمیل کنیم.
حج��ت االس��الم نکون��ام در ادامه س��خنان خود 
بیان داش��ت: هیچ چی��ز نباید ما را از این ش��اخصه 
 جدا کن��د. آنهایی که پرچ��م انح��راف و فتنه بلند 

می کنند خودش��ان را فریب می دهند، ل��ذا ما باید 
بصیرت الزم را داشته باشیم که در این بازیگری ها 
نیفتی��م. وی انجام مس��ئولیت و خدم��ت به مردم 
و س��رافرازی در عرصه ه��ای سیاس��ی، اقتصادی، 
مدیریت��ی و عبودیت را امری س��خت ذک��ر نمود و 
 گف��ت: اگ��ر م��ا در عرص��ه عبودی��ت خداوند که 
سخت ترین امتحان الهی است س��ربلند و سرافراز 
بی��رون آمدی��م، در عرصه ه��ای دیگر نی��ز توفیق 
انجام رسالت کاری و مس��ئولیت را به نحو شایسته 
 آن خواهی��م داش��ت. وی در ادام��ه اف��زود: مردم 
ولی نعمت ما هس��تند و از طرف ما باید مورد تکریم 
قرار گیرند. مردم وقتی دلخون می ش��وند که مورد 

بی احترامی قرار گیرند و حرفشان را نشنویم.
حجت االس��الم نکون��ام بی��ان داش��ت: در عرصه 

مدیریت برای به ب��ه و چه چه ای��ن و آن کار نکنید. 
 باید س��عی کرد با ظرافت خاص به تقاضاهایی که از 
جانب های مختلف مطرح می ش��ود و می خواهند 
دخل و تصرف در مدیریت م��ا بکنند و می خواهند 
باب میل ش��ان عمل ش��ود، به عنوان یک آس��یب 
جدی توجه ش��ود.  وی گفت: باید در راستای قانون 
و سیاس��ت های کالن نظام حرکت کنیم و رضایت 
خداوند را برتر بر توصیه ها و رضایت ها بدانیم. باید 
 توجه کنیم در عرصه مناب��ع طبیعی با حیف و میل

نم��ودن بی��ت المال، اش��خاص ی��ا جری��ان هایی 
را متم��ول و برخ��وردار نس��ازیم. نماین��ده ول��ی 
 فقیه در اس��تان گفت: توس��عه باید باش��د، ولیکن 
 حیف و میل نباشد. وی اظهار داشت: افرادی آمدند و 
زمین های��ی را از منابع طبیع��ی گرفتند که ضمن 

ای��ن ک��ه سیاس��ت های مناب��ع طبیع��ی را اجرا 
 نکردند، متم��ول نیز ش��دند. وی جم��ع بین همه 
این مس��ایل را یک هنر مدیریتی ذکر نمود و اظهار 
داش��ت: منابع طبیعی نقش خ��ود را در برخورد با 

متخلفین و فرصت طلبان به خوبی ایفا نماید. 

قوانین مغفول مانده منابع طبیعی را فعال 
کنیم

خسرو عبدالهی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 اس��تان ط��ی س��خنانی در مالق��ات حض��وری با 
حجت االسالم نکونام، نماینده ولی فقیه در استان، 
ضمن تشکر از رهنمود عالمانه و توجه شایسته وی به 
منابع طبیعی و حوزه های آبخیز استان، با برشمردن 
نقش و اهمیت منابع طبیعی در زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی جامعه، به لزوم مشارکت 
س��ازنده مردم در عرصه های منابع طبیعی و بسط 
و گس��ترش فرهنگ حفاظت و احیای عرصه های 
ملی با مش��ارکت قانونمند مردم تأکید کرد و گفت: 
مناب��ع طبیعی همچون گذش��ته آمادگ��ی دارد در 
 راستای سیاست های توسعه ای استان نقش خود را 

به خوبی ایفا نماید. 
 وی افزود: در س��ال حماس��ه اقتصادی م��ا باید به 
 داش��ته هایم��ان برگردی��م و  مه��م تری��ن بخش 
داشته های ما عرصه های ملی است. مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان در ادامه بیان داش��ت: 
زمین به خودی خود واجد ارزش است و ما باید نگاه 
خود را عوض کرده و قوانین مغف��ول مانده را در این 
زمینه فعال و مردم را از نگاه متخلف خارج و به همیار 
منابع طبیعی تبدیل کنیم و در این زمینه هوشمندانه 
بین فرصت طلبان و سودجویان و مردم تفاوت قائل 
هستیم. وی نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر قطع دس��ت متج��اوزان و س��ودجویان از 
عرصه های ملی گفت: با بهره گیری از ظرفیت های 
قانونی، قاطعانه در تحقق منوی��ات معظم له تالش 

خواهیم داشت.

التزام به اصول شرعی و قانونی سر لوحه 
کارها قرار گیرد

خس��رو عبدالهی در اولین جلسه هماهنگی شورای 
حفاظ��ت اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری 

اس��تان گفت: مؤلف��ه و منش��ور اساس��ی وظایف 
ما ک��ه در صدر همه وظای��ف قانونی تعیین ش��ده، 
 حفاظت و صیانت از منابع مل��ی )جنگل ها، مراتع و 

حوزه های آبخیز ( است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان افزود: 
باید با به��ره گیری از ظرفیت ه��ای قانونی موجود، 
راهکارهای فنی و کارشناس��ی بهتر و مناسب تری 
 را جهت حفاظت از منابع طبیعی جستجو کرد و به 

سرانجام مطلوب رساند.
وی بیان داش��ت: باید تهدیدهای تخریب در بخش 
منابع طبیعی را با طرح های کارشناسی و سنجیده 
مناس��ب، تبدیل به فرصت کنیم. مدی��ر کل منابع 
طبیعی و آبخی��زداری اس��تان نهای��ت حفاظت را 
حف��ظ آب و خاک دانس��ت و با بیان ای��ن که حفظ 
خاک با پوش��ش مناس��ب بر بس��تر عرص��ه تحقق 
خواهد یافت و نباید خاک گرانبها و ارزش��مند بر اثر 
بارندگی از دسترس خارج ش��ود، افزود: بهره گیری 
از ظرفیت های قانون��ی و تدابیر الزم با مش��ارکت 
 نهادینه و قانونمند مردم در حفاظت از منابع طبیعی 

تجدید شونده را باید مورد تأکید قرار داد. 
خسرو عبدالهی که در  اسفندماه 91 به سمت مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منصوب شده، 
در فصل الخطاب سخنان خود در جمع همکاران بیان 
داشت: التزام به اصول شرعی و قانونی در انجام وظیفه 

و خدمت به مردم در سر لوحه کارها قرار گیرد.

در دیدار نماینده ولی فقیه با  مدیریت و کارشناسان منابع طبیعی 

منابع طبیعی نقش خود را به خوبی ایفا نماید

سازمان منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سال نو را با تحوالت تازه ای آغاز کرده است و در این مسیر توانسته  گروه 
با اقدامات ویژه از دیدگاه ها و نظرات بزرگ ترهای استان بهره ببرد. به همین دالیل، در ادامه به برخی از این اقدامات شهرستان

اشاره خواهیم کرد. 

در عرصله مدیریت بلرای به به 
و چه چله ایلن و آن کار نکنید. 
باید سلعی کرد با ظرافت خاص 
 به تقاضاهایی کله از جانب های
  مختللف مطلرح ملی شلود و 
می خواهنلد دخلل و تصرف در 
مدیریت ما بکنند و می خواهند 
باب میلل شلان عمل شلود، به 
عنوان یک آسلیب جدی توجه 

شود

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

اخطار اجرائي
20 ش��ماره: 48/91ح��ل4 بموجب راي ش��ماره 187 تاريخ 91/5/25 حوزه چهارم ش��وراي حل 
اختالف شهرس��تان خميني شهر که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه شفيع گزجي مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت اصل خواس��ته به مبلغ ده ميليون ريال و پرداخت سي هزار ريال هزينه 
دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک شماره 355/458704 مورخ 89/2/5 لغايت 
اجراي حکم در حق محکوم له بيژن خانجاني به نش��اني خميني شهر قرطمان بلوار ايران خودرو 
کوچه اول دست راست پالک 128. و پرداخت 500/000 ريال نيم عشر دولتي. راي صادره غيابي 
اس��ت. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اختالف: چنانچه محکوم عليه، محکوم به را پرداخت نکند و 
اموالي از وي به دس��ت نيايد با تقاضاي ذينفع و دس��تور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء، محکوميت هاي مالي به اجراء احکام دادگس��تري اعالم مي ش��ود. شعبه 4 حقوقي شوراي 

حل اختالف خميني شهر

مزایده
27 آگه��ی مزايده پرونده اجرايی کالس��ه: 111548-4078 و 111549-4078. براس��اس پرونده 
اجراي��ی کالس��ه: 111548 و 111549-4078 تمامت نوزده حبه و دو دهم حبه مش��اع از 72 حبه 
شش��دانگ پالک 299/552 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان ملک��ی آقای نعمت اله عدالتی نيا فرزند 
علی که برابر نامه ش��ماره 22244-91/7/6 اداره ثبت شاهين شهر در صفحه 16 دفتر 575 به نام 
نامبرده س��ابقه ثبت دارد که در قبال طلب آقايان س��عيد عرشی فرزند رجبعلی و اسداله کارگران 
طالخونچه فرزند اس��ماعيل و 5 درصد اجرايی بازداش��ت گرديده از س��اعت 9 صبح الی 12 روز 
يکش��نبه مورخ 92/2/15 در ش��عبه اس��ناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در 
اصفهان خيابان هش��ت بهشت چهارراه حمزه اصفهانی ابتدای خيابان الهور طبقه چهارم از طريق 
مزايده به فروش می رس��د و مورد مزايده از مبلغ 890/180/906 ريال قيمت ارزيابی شده توسط 
کارشناس شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. ضمنًا 
حس��ب گزارش هيأت س��ه نفره کارشناسی: پالک مذکور و س��ه پالک فرعی ديگر همگی واقع در 
مح��دوده مورچه خورت و در مقابل مرغداری قدس قرار گرفت��ه و از يک حلقه چاه عميق با دبی 
ح��دود س��ی ليتر در ثانيه که در محل پالک 548 فرعی حفر گردي��ده آبياری می گردد، پالک 552 
و نيز پالک 549 فرعی از آب اس��تحصالی چاه مورد اش��اره آبياری می گردد، يکباب س��اختمان 
مس��کونی و يک باب س��اختمان دامداری نيز در محدوده پالک ثبتی 548 فرعی موجود اس��ت و 
بقيه س��طح پالک های ديگر به صورت زمين کشاورزی مورد اس��تفاده قرار می گيرد. ششدانگ 
پالک مورد مزايده در غرب پالک 548 فرعی قرار گرفته و مس��احت آن 87846/8 مترمربع و فاقد 
اعيانی اس��ت و محدود اس��ت: شمااًل بطول 113 متر مرزی است به آسفالته شرقًا: بطول 779 متر 
مرزی است اشتراکی به پالک 549 فرعی مفروزی جنوبًا: بطول 113/10 متر مرزی است به جاده 
صحرائی و غربًا : بطول 777/25 متر مرزی است اشتراکی با پالک 551 فرعی مفروزی. اين پالک 
بصورت زمين کش��اورزی است و قسمت جنوبی آن به کشت پياز اختصاص داده شده است. اين 
پالک دارای س��هم آب از چاه عميق واقع در پالک 548 فرعی می باش��د و با توجه به موقعيت و 
مساحت و کاربری کشاورزی آن از قرار هر مترمربع سی و هشت هزار ريال و ارزش 87846/8 
مربع آن مبلغ 3/338/178/400 ريال برآورد می گردد. و طالبين می توانند به آدرس فوق مراجعه 
و از م��ورد مزايده ديدن به عم��ل آورند. ضمنًا هزينه ها و بدهی های انش��عابات متعلقه به عهده 
خريدار می باشد. اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ و منتشر خواهد شد. م الف/ 

173 اسدی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
28 آگهی مزايده پرونده اجرايی کالسه: 111592-4080 و 111593-480. براساس پرونده اجرايی 
کالس��ه: 111592 و 111593-4080 تمامت ش��صت و شش حبه و شصت و سه صدم حبه مشاع 
از 72 حبه شش��دانگ پالک 299/550 واقع در بخش 16 ثبت اصفه��ان ملکی آقای ولی اله عدالتی 
نيا فرزند علی که برابر نامه ش��ماره 22244-91/7/6 اداره ثبت ش��اهين شهر در صفحه 11 دفتر 
47 امالک به نام نامبرده س��ابقه ثبت دارد و حدود و مش��خصات ششدانگ پالک مرقوم به شرح 
شمااًل: بطول 113 متر مرزی است به جاده آسفالته شرقًا: بطول 775/50 متر مرزی است با پالک 
551 جنوب��ًا: بطول 116/65 متر مرزی اس��ت به جاده صحرائی غربًا بط��ول 761/65 متر مرزی 
اس��ت اشتراکی با باقيمانده پالک مزبور که در قبال طلب آقايان اسداله کارگران طالخونچه فرزند 
اس��ماعيل و سعيد عرش��ی فرزند رجبعلی و 5 درصد اجرايی بازداشت گرديده از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز يکش��نبه مورخ 92/2/15 در شعبه اس��ناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خيابان هش��ت بهشت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی ابتدای خيابان الهور طبقه چهارم 
از طري��ق مزايده بفروش می رس��د و مورد مزايده از مبل��غ 2/839/055/485 ريال قيمت ارزيابی 
ش��ده توسط کارشناس ش��روع و به هر کس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته 
می ش��ود. ضمنًا حسب گزارش هيأت س��ه نفره کارشناسی: پالک مذکور و سه پالک فرعی ديگر 
همگ��ی واقع در محدوده مورچه خورت و در مقابل مرغداری قدس قرار گرفته و از يک حلقه چاه 
عميق با دبی حدود س��ی ليتر در ثانيه که در محل پالک 548 فرعی حفر گرديده آبياری می گردد، 
پالک مذکور و نيز پالک 549 فرعی از آب اس��تحصالی چاه مورد اشاره آبياری می گردد، يکباب 
س��اختمان مسکونی و يک باب س��اختمان دامداری نيز در محدوده پالک ثبتی 548 فرعی موجود 
اس��ت و بقيه س��طح پالک های ديگر به صورت زمين کش��اورزی مورد اس��تفاده قرار می گيرد. 
شش��دانگ پالک مرقوم در غرب پ��الک 551 فرعی قرار گرفته مس��احت آن 87653/35 مترمربع 
و محدود اس��ت از طرف ش��مال بطول 113 متر به خيابان آس��فالته مرغ��داری قدس و از طرف 

ش��رق بطول 775/5 متر به پ��الک 551 فرعی و از طرف جنوب بط��ول 116/45 به جاده خاکی و 
همچني��ن از ط��رف غرب بطول 761/65 متر ب��ه باقيمانده پالک اصلی، اي��ن پالک بصورت زمين 

کش��اورزی است و قس��مت جنوبی آن به کشت پياز اختصاص داده شده است و قسمت شمالی 
آن بصورت ش��خم و بالاشکال مش��اهده می گردد، اين پالک دارای سهم آب از چاه عميق واقع 

در پالک 548 فرعی می باش��د و با توجه به موقعيت و مس��احت و کاربری کشاورزی آن از قرار 
هر مترمربع س��ی و پنج هزار ري��ال و ارزش 87603/35 مترمربع آن مبلغ 3/067/867/250 ريال 
ب��رآورد می گردد. و طالبين م��ی توانند به آدرس فوق مراجعه و از م��ورد مزايده ديدن به عمل 
آورند. ضمنًا هزينه ها و بدهی های انش��عابات متعلقه به عهده خريدار می باشد. اين آگهی در يک 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ و منتش��ر خواهد شد. م الف/ 171  اسدی- رئيس اداره اجرای 

اسناد رسمی استان اصفهان

مزایده
29 آگه��ی مزايده پرونده اجرايی کالس��ه: 111547-4078 و 111591-4080 و 4080-111594 
و 111588-4080 و 11482-4076. 1- براس��اس پرونده های اجرايی کالس��ه: 4078-111547 
و 111591-4080 تمامت هجده حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 299/548 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان ملکی آقای ولی اله عدالتی نيا فرزند علی که برابر نامه ش��ماره 91/7/6-22244 
اداره ثبت ش��اهين ش��هر در صفحه 13 دفتر 575 به نام نامبرده س��ابقه ثبت دارد که در قبال 

طلب آقای اس��داله کارگران طالخونچه فرزند اس��ماعيل و 5 درصد اجرايی بازداش��ت گرديده. 
2- براس��اس پرونده های اجرايی کالس��ه 482-4076 و 588-4080 و 594-4080 تمامت هجده 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 299/548 واق��ع در بخش 16 ثبت اصفه��ان ملکی آقای 
نعمت اله عدالتی نيا فرزند علی که برابر نامه ش��ماره 22244-91/7/6 اداره ثبت ش��اهين ش��هر 
در صفح��ه 7 دفتر 575 به نام نامبرده س��ابقه ثبت دارد که در قبال طلب آقای اس��داله کارگران 
طالخونچه فرزند اس��ماعيل و آقای س��عيد عرش��ی فرزند رجبعلی و 5 درصد اجرايی بازداشت 
گرديده. 3- براس��اس پرونده اجرايی کالس��ه 591-4080 تمامت دوازده حبه و دو دهم حبه از 
هجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 299/548 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان ملکی آقای 
فضل اله عدالتی نيا فرزند علی که برابر نامه ش��ماره 22244-91/7/6 اداره ثبت شاهين شهر در 
صفحه 4 دفتر 575 به نام نامبرده س��ابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ پالک مرقوم 
به ش��رح ش��مااًل: بطول 113 متر مرزی است به جاده آسفالته ش��رقًا: بطول 780/70 متر مرزی 
اس��ت اش��تراکی با پالک 549 فرعی جنوبًا: بطول 113/10 متر مرزی اس��ت به جاده صحرائی 
غربًا: بطول 779 متر مرزی اس��ت اش��تراکی با پالک 552 فرعی می باشد که در قبال طلب آقای 
اس��داله کارگران طالخونچه فرزند اس��ماعيل و 5 درصد اجرايی بازداش��ت گرديده از ساعت 9 
صبح الی 12 روز يکش��نبه مورخ 92/2/15 در ش��عبه اس��ناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خيابان هش��ت بهش��ت ش��رقی چهارراه اول ابتدای خيابان الهور طبقه چهارم 
از طري��ق مزايده بفروش می رس��د و مورد مزايده بترتي��ب 1- از مبلغ 1/005/477/000 ريال و 
2- 1/005/477/000 ريال و 3- 681/489/967 ريال قيمت ارزيابی شده توسط کارشناس شروع 
و به هر کس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيش��نهادی فروخته می شود. ضمنًا حسب گزارش 
هيأت س��ه نفره کارشناسی: پالک مذکور و سه پالک فرعی ديگر همگی واقع در محدوده مورچه 
خ��ورت و در مقاب��ل مرغداری قدس قرار گرفته و از يک حلقه چاه عميق با دبی حدود س��ی ليتر 
در ثاني��ه که در محل پالک فوق )548( حفر گرديده آبياری می گردد، پالک 550 و نيز پالک 549 
فرعی از آب اس��تحصالی چاه مورد اش��اره آبياری می گردد. ششدانگ پالک مرقوم در فاصله 

حدود 1400 متری جاده اصفهان به تهران قرار گرفته و محدود است از طرف شمال بطول 113 
متر بصورت بن بس��ت به خيابان آسفالته و از طرف شرق بطول 780/7 متر به پالک 549 فرعی 
و از ط��رف جنوب بطول 113/1 متر به جاده خاکی و از طرف غرب بطول 779 متر به پالک 552 
فرعی. مس��احت اين پالک 88047/7 مترمربع و دارای يک حلقه چاه مش��ترک بين 5 پالک فرعی 
اس��ت و يکباب ساختمان مسکونی به مساحت 120 مترمربع و آغل محصور با ديوارهای آجری 
به مس��احت 154 مترمربع در اين پالک قرار دارد، در خصوص ارزيابی پالک مذکور با توجه به 
موقعيت و مساحت و کاربری کشاورزی آن و همچنين امکانات بهره برداری های زراعی ارزش 
عرص��ه آن از قرار هر مترمربع چهل هزار ريال و ارزش 88047/7 مترمربع مس��احت اين پالک 
مبلغ 3521908000 ريال و ارزش س��اختمان مسکونی و آغل و اشجار موجود در اين پالک مبلغ 

پانص��د ميليون ري��ال و ارزش عرصه و اعيانی آن جمعًا مبل��غ 4/021/908/000 ريال برآورد 
می گردد به آدرس جاده اصفهان- تهران روبروی ش��رکت مرغ قدس می باش��د و طالبين می 

توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزايده ديدن به عمل آورند. ضمنًا هزينه ها و بدهی های 
انش��عابات متعلقه به عهده خريدار می باشد. اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 

و منتشرخواهد شد. م الف/ 172 اسدی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
86 کالس��ه پرون��ده ها: 910477 و 910570 و 910833 ت 21. وقت رس��يدگی: س��ه ش��نبه 
92/3/7 ساعت 9 صبح، خواهان ها و تجديدنظرخواهان: شهرداری اصفهان و محمود و محمد 
چاووش��ی و خانم عزت خدادوس��تان با وکالت آقای س��يد جمال حجازی. خواندگان: آقايان 
ميرعلی جبارزارع و حس��ن جبارزارع و عبدالعلی مصداقيان، مرتضی فرهاديه، فرامرز مساح، 
منوچهر س��لطانی، علی ابوطالبيان، مجيد، حسين، حس��ن، شمسی، مهين تاج، اسماعيل، فائزه، 
س��عيد، احمد، فوزيه، حميد، شريفه، محمدعلی شهرت همگی مسعودپور، فاطمه حسن روغنی، 
فائقه مس��عودپور، خواس��ته و تجديدنظرخواس��ته: جلب ثالث و تجديدنظرخواهی نس��بت به 

دادنامه شماره 91000129-91/2/9 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان، خواهان ها و تجديدنظرخواهان دادخواست هايی تسليم نموده اند که جهت رسيدگی 
به شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده است و وقت رسيدگی تعيين شده 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان ها و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود تا خواندگان فوق الذکر از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف ي��ک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر باال جهت رسيدگی در اين شعبه حضور 
بهم رس��انند. محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال، چهارراه نظر، ساختمان دادگاه تجديدنظر 
اس��تان اصفهان، طبقه سوم، ش��عبه 21 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان. حاج هاشمی- مدير 

دفتر شعبه 21 دادگاه تجديدنظراستان اصفهان

ابالغ افراز
106 ش��ماره: 103/92/50/24 آگه��ی ابالغ مفاد رأی افراز ش��ماره 8863-1391/12/27. نظر 
به اينکه آقای رمضانعلی صادق فرزند علی اکبر مالک مش��اعی پالک 8027 فرعی از ش��ماره 
يک اصلی واقع در ميمه کوی باس��ياه بخش ثبتی ميمه درخواست افراز سهم مشاعی خود از 
س��اير مالکين پالک فوق را نموده اس��ت که پس از طی مراح��ل قانونی صورت مجلس افراز 
شماره 8706-1391/12/23 تنظيم و رأی شماره 8863-1391/12/27 صادر که طبق اظهارات 
خواهان آقای صفر علی بيکی حس��ن مجهول المالک می باشد لذا طبق ماده 5 آيين نامه قانون 
افراز امالک مشاع مصوب 1357 در نظريه افراز چنين اظهارنظر گرديده که افراز سهم خواهان 
به ش��رح صورت مجلس افراز شماره 8706-1391/12/23 و رأی صادره شماره 27-8863-
1391/12 و نقشه مربوطه که به تأييد شهرداری محل رسيده موافقت می گردد و مابقی سهم 
مش��اعی متعلق به س��اير مالکين می باشد که نقشه قطعه مفروزی و قطعه باقی مانده که سهم 
خواهان در آن مفروز گرديده به شرح ذيل می باشد: بنابراين به موجب اين آگهی و در اجرای 
ماده 2 قانون افراز امالک مشاع به آقای صفرعلی بيکی حسن فرزند علی اصغر مالک مشاعی 
اخط��ار می گردد چنانچه بر نقله فوق اعتراض دارد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش��ار اين 
آگه��ی ب��ه دادگاه عمومی محل مراجعه و اعتراض خود را تقدي��م و گواهی آن را اخذ و جهت 
انعکاس در پرونده ثبتی ارائه نماييد. در غير اين صورت مطابق قوانين و مقررات سند مالکيت 

مفروزی صادر و تسليم خواهد شد. 

نوروز- رئیس ثبت میمه

مزایده
118 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوقی در اجرای کالس��ه 910539 خواه��ان خانم مريم نصر 
اصفهان��ی بطرفيت خانم زهره نصراصفهانی به آدرس خيابان آتش��گاه خ زيتون س��رازيری 
ناج��ی محله لحاف دوزها مبنی بر دس��تور فروش پالک ثبت��ی 5/865 بخش 14 ثبت اصفهان 
واق��ع در انتهای خيابان ميرزاطاهر خيابان زيتون س��رازيری ناجی کوچه افروز )محله لحاف 
دوزها( در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در روز س��ه ش��نبه مورخ 92/2/10 از ساعت 9 صبح 
الی 10 صبح واقع در اصفهان خيابان نيکبخت دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه س��وم 
اتاق 358 برگزار نمايد. اين ملک تحت يک جلد س��ند رس��می مشاع به ش��ماره ثبت 215269 
دفتر 953 صفحه 233 خواهان مالک يک س��هم و س��ه چهارم سهم مشاع از هفت سهم مشاع 
از 72 س��هم ششدانگ می باش��د که دارای عرصه حدود يکصد و بيس��ت مترمربع و در حد 
دو طبقه س��اخت ش��امل 60 باضافه طبقه همکف( دو طبقه مسکونی با مشخصات ساختمانی 
ديوارها آجری پوش��ش س��قف ها تيرچه بلوک و مصالح سطوح رويه شامل کف ها موزاييک 
فرش، ديوارها اندود گچ و نقاش��ی، دربه��ای داخلی چوبی، پنجره ها آلومينيوم، آش��پزخانه 
کاش��ی و س��راميک با کابينت )60 متری فلزی و همکف mdf( بدون نما دارای حياط س��ازی 
و انش��عابات آب، برق و گاز بمس��احت اعيانی کل حدود يکصد و س��ی مترمربع می باش��د 
ب��ا عنايت به مطالب صدراالش��اره متراژ عرصه و اعيان، موقعيت، امکانات، انش��عابات پالک 
و قدمت س��اخت و بررس��ی جميع جهات مؤثر در قضيه ميزان ارزياب��ی کل منزل مذکور به 
مبل��غ 1/107/500/000 ري��ال )معادل يکص��د و ده ميليون و هفتصد و پنج��اه هزار تومان( 
ارزياب��ی گردي��د. طالبي��ن خريد می توانن��د 5 روز قب��ل از مزايده از مزايده به نش��انی ملک 
مراجعه و بازديد و با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه کارشناس��ی در جلسه مزايده شرکت 
 نماي��د. پيش��نهاددهنده باالترين قيمت برنده مزاي��ده خواهد بود. امينی- مدي��ر اجرای احکام 

شعبه 13 حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
156 کالس��ه پرونده: 1734-91 ح/16، وقت رس��يدگی: 92/2/31 س��اعت 10 صبح، خواهان: 
زهرا نورباش��ی، خوانده: بابک پيرعلی، خواسته: طالق، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��يدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی 
تعيين ش��ده بعل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار 
محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 

مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
157 ش��ماره ابالغيه: 9110100351506105، شماره پرونده: 9109980351501273، شماره 
بايگانی شعبه: 911287، خواهان آرمان باورساد دادخواستی به طرفيت خوانده محمد صمدی 
به خواس��ته اعسار از پرداخت هزينه دادرس��ی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 345 ارجاع و به کالس��ه 9109980351501273 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1392/02/31 و س��اعت 8:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. رحيمی- مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
158 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100350504891، ش��ماره پرون��ده: 9109980350500599، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910602، خواهان شرکت شير پاس��توريزه پگاه اصفهان به مديريت 
آقای مهرداد روی دادخواس��تی به طرفيت خوانده محمدحس��ين صفايی به خواس��ته مطالبه 
وجه چک تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه 
پنج��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه يک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9109980350500599 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1392/02/29 و ساعت 12:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
159 ش��ماره ابالغيه: 9110100351405677، شماره پرونده: 9109980351400873، شماره 
بايگانی شعبه: 910873، خواهان بهرام دادخواه دادخواستی به طرفيت خواندگان هسنا سعادت 
پناه و علی عمادی به خواسته تأمين خواسته و مطالبه طلب تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالسه 9109980351400873 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1392/02/28 و س��اعت 9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. شيرين کام- منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
160 خانم س��هيال چاروئی فرزند علی دادخواس��تی به طرفيت آقای س��ياوش کماچی فرزند 
منصور بخواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است که به کالسه 9109980352201610 
و به ش��ماره بايگانی 911663 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت 
رس��يدگی روز س��ه شنبه مورخ 92/2/31 س��اعت 10/30 ظهر تعيين شده اس��ت. از آنجا که 
خوانده مجهول المکان می باش��د به دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدن��ی مرات��ب در يکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر 
و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر دادگاه 
مراجعه نمايد. نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. افغانی- مدير دفتر ش��عبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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به تازگی پژوهشی توسط استرالیایی ها انجام شده که بیانگر ارتباط 
کاهش نسبی فشار خون با نوشیدن چای سیاه بوده است، به همین 

دلیل ما بر آن شدیم تا فواید نوشیدن چای را گردآوری کنیم.
 مطالعه ای در س��ال۲۰۱۰ در دانش��گاه UCL نش��ان داد کسانی 
که یک فنجان چای سبز می نوشند، در مقایس��ه با کسانی که سایر 
نوشیدنی های آرامش بخش را می نوشند، زود تر می توانند بر استرس 
خود غلبه کنند. چای سیاه در مقایسه با چای سبز محافظت بیشتری 

در برابر  ترکیبات استرس دارد.
این شما و این خواص نوشیدنی محبوب:

نهسرطان،نهسکته
1 چای سبز خواص ضد س��رطانی دارد. در پژوهش های متفاوت 
نشان داده ش��ده اس��ت که کاتچین، ماده ای که در چای سبز یافت 
می ش��ود و EGCG نام دارد، با توقف یا تأخیر در رش��د سلول های 
س��رطان مرتبط اس��ت. این ماده می تواند در کاهش سرطان هایی 
همچون مثانه، روده بزرگ، مری، لوزالمعده، مقعد و شکم مفید باشد. 
مطالعات فنالندی ها هم اخیرا نشان داده، نوشیدن چای سبز در حد 

متعادل، خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش می دهد.
2  مصرف چای س��بز، س��بب پایین آمدن خطر بیماری انسداد 
شریان ها می  شود. در مطالعه ای که ژاپنی ها انجام داده اند، محققان 
دریافته اند هرچه بیش��تر چای سبز بنوشید، ش��انس مبتال شدن به 

بیماری گرفتگی رگ ها در شما کمتر می  شود.
3 چای سبز قادر است خطر لخته شدن خون و سکته ها را کاهش 
دهد. دکتر »جانی بوون« در کتاب»۱۵۰ خوراکی سالم این سیاره« 
می گوید: »چای سبز میزان ماده ای به نام فیبرینوژن را که می تواند 

باعث لخته شدن خون و بروز سکته  شود، در بدن پایین می آورد.«

بیخیالاضطراب
4  چای س��یاه می تواند به کاهش اس��ترس ها در زندگی روزمره 
کمک کند. مطالعه ای در س��ال۲۰۱۰ در دانشگاه UCL نشان داد 
کس��انی که یک فنجان چای سبز می نوش��ند، در مقایسه با کسانی 
که سایر نوشیدنی های آرامش بخش را می نوشند، زود تر می توانند بر 
استرس خود غلبه کنند. چای سیاه در مقایسه با چای سبز محافظت 

بیشتری در برابر ترکیبات استرس دارد.
5  ان��واع چای ه��ا و دمنوش ه��ای ب��دون کافئی��ن و چای های 
گیاهی می توانند بیماری های متابولیکی ی��ا بیماری های مربوط به 

سوخت و ساز بدن را کاهش داده و درمان کنند.
به طور کلی این که نوشیدن انواع مختلف چای، بخشی از یک زندگی 
سالم است، به اثبات رسیده اس��ت. نمونه پژوهش هایی که در باال به 
آنها اشاره شد، تنها قطره ای از دریای تحقیقات و مطالعات انجام شده 
در این زمینه اس��ت که می تواند شما را به نوشیدن چای عالقه مند و 

در شما حس بهتری ایجاد کند.

جوانیدرفنجان،منتظرشماست
6  دمنوش ها و چای »هانیب��وش« )نوعی گیاه دارویی که طعم و 
بوی عسل دارد( و نوعی از چای سبز می توانند سرطان پوست را از بین 
ببرند. در یک پژوهش در آزمایشگاه، مصرف دمنوش ها و هانیبوش، 
مانع ایجاد سرطان پوست در موش ها شده اس��ت و ما امیدواریم در 

آینده این مواد روی انسان ها نیز همین تأثیرات را داشته باشند.
7  انواع چای خاصیت ضد پیری دارند. دانشمندان با مطالعه روی 
بلدرچین دریافته اند فرآورده ه��ای موجود در بوته چ��ای به توانایی 
تخمگذاری آنها در طوالنی مدت کمک می کند. از آنجایی که پرندگان 
حیوانات پیشنهاد شده برای تحقیقات ضد پیری بودند، انتظار می رود 

دمنوش ها به همین میزان برای انسان ها نیز مفید باشند.

هر کس ب��رای ازدواج معیارهایی دارد ک��ه به اعتقاد 
خودش منطقی و اصولی اس��ت، اما واقعیت این است 
که حتی منطقی ترین معیاره��ای ازدواج هم ممکن 
اس��ت با باورهای غلط و تمایالت اش��تباهی ترکیب 
شوند که چشم شما را روی واقعیت ها ببندند. چطور؟ 
فرض کنید شما با فردی مواجه شده اید که بخشی از 
خواسته ها و نیازهایتان را برآورده می کند. آدم جالبی 
است، اما شخصیت او تفاوت های عمیقی با شخصیت 
ش��ما دارد. با این حال تصمیم می گیرید دل به دریا 
بزنید و زندگی را با او ش��روع کنید، به این امید که در 
طول زندگی بتوانید او را تغییر دهید یا ش��اید همین 

تفاوت ها تبدیل به جذابیت های زندگی شما شود. 
 تصمیم م��ی گیرید ب��ا او ازدواج کنید ت��ا با صبوری 
 و محب��ت، نواق��ص ش��خصیتی او را ک��ه ب��ه دلیل 
محرومیت ها و مشکالت دوران کودکی اش به وجود 
آمده تغییر دهید یا او را زی��ر پر و بالتان بگیرید و به او 
اعتماد به نفس دهید و تشویقش کنید تا به راه درست 
 بیاید. اینجاست که شما درگیر یک باور غلط شده اید؛

تغییر دادن همس��ر بع��د از ازدواج و نادی��ده گرفتن 
مش��کالت موجود به امید معجزه ای که در آینده رخ 

دهد و اوضاع را عوض کند! 
 اما باورهای غلط به همین جا ختم نمی ش��ود. ش��ما 
گاهی خواسته یا ناخواس��ته جذب افرادی می شوید 
 که در جایگاه قدرت قرار دارند یا ب��ه خاطر موقعیت 
شغلی ش��ان برجس��ته اند یا جذابیت ظاهری شان، 
محبوبیتشان در جمع و س��ایر ویژگی هایشان آنها را 
برجسته کرده است. این فرد کس��ی است که هر فرد 
دیگری دوس��ت دارد با او ازدواج کند، اما واقعیت این 
اس��ت که هر کس باید با فردی که ب��رای زندگی با او 

مناسب است، ازدواج کند! 
 تناس��ب در ازدواج بر ه��ر گرایش و تمای��ل دیگری 
ارجحی��ت دارد و کس��ی که ه��ر م��رد و زن دیگری 
 در آرزوی ازدواج با او باش��د، تنها با ف��ردی در حد و 

اندازه های خودش خوشبخت خواهد بود. 
 اش��تباه بعدی وقتی رخ می دهد که ش��ما با کس��ی 
ازدواج می کنید که معتقدید خودش خوب است، اما 
ش��رایط خوبی ندارد، خودش خوب است، اما خانواده 
خوبی ندارد و...؛ یعنی بین فرد مورد نظر با ش��رایط یا 
موقعیت واقعی او یک مرز قائل می شوید. در صورتی 
 که هر ک��دام از ما همان چیزی هس��تیم ک��ه به نظر 
می رسیم. مردی که خوب است، اما شغل ندارد، یا در 
حال حاضر اعتیاد دارد، همس��ر مناسبی نیست. زنی 
که خودش خوب است، اما فعال افسردگی دارد گزینه 
مناسبی برای ازدواج شما نخواهد بود. یادتان باشد ما 
ناجی نیستیم. شما ازدواج می کنید تا همراه و همدل 
و شریک زندگی داشته باش��ید، نه این که کسی را از 
بدبختی نجات دهید. اعتیادش را درمان کنید، تنهایی 
اش را پایان دهید یا ضعف هایش را بپوشانید. اگر قرار 
اس��ت چنین نقش��ی برای فرد مقابل ایفا کنید، شما 
مددکار او هستید نه همسرش و بعد از مدت کوتاهی 
 از تالش برای نجات خسته خواهید شد و زندگی تان را 

خسته کننده و عذاب آور خواهید دید. 
 باور غلط بعدی را کس��انی دارند که معتقدند ازدواج 
تمام و کمال به قس��مت بر می گردد و به همین دلیل 
دور مشورت و مطالعه و تحقیق را خط می کشند. آنها 
به جای تحقیق، استخاره می کنند و به جای مشورت، 
می گویند: یا نصیب و یا قس��مت! و صرف��ا با توجه به 
کلیات پیش می روند تا در زندگی مش��ترک باالخره 
راهشان را پیدا کنند. برای این افراد، ازدواج یعنی یک 

تقدیر از پیش تعیین شده نه یک انتخاب.

تخممرغسیاهرنگ!

دیده ش��دن تخم مرغي س��یاه رنگ در شهر موغالي 
ترکیه همه را شگفت زده کرده است.

مرغ مس��بب این تخم م��رغ بارباروس نامیده ش��ده 
 که صاحب آن در ش��هر موغ��الي ترکیه ب��ه هنگام 
جمع آوري تخم  مرغ ها متوجه حضور تخم مرغي به 

رنگ سیاه شده است.
صاحب این مرغ بالفاصله موضوع فوق را با مطبوعات 
در میان گذاشته و پس از مدتي مشخص شده که این 
دومین بار است که در جهان تخم مرغي به رنگ سیاه 

رؤیت مي شود.
تخم مرغ سیاه رنگ قبلي از کشور ژاپن گزارش شده 
است و گفته مي شود که طبق افس��انه هاي باستاني 
ژاپن هرکس تخم مرغي سیاه رنگ را رؤیت کند، هفت 

سال به عمرش اضافه مي شود.
هنوز کارشناسان کشاورزي و علوم دامي علت اصلي 

وقوع چنین اتفاقي را پیدا نکرده اند.
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جام جهانی ن��وآوری تکنولوژی ۲۰۱۲ به دو محقق ایرانی دانش��گاه بریتیش کلمبیا در ونکوور 
کانادا اعطا شد.

دکتر بابک شادگان محقق دپارتمان ارتوپدی دانشگاه UBC کانادا که به همراه مهندس بهنام 
مولوی موفق به دریافت این جایزه ش��ده اس��ت در گفتگو با خبرنگار علمی ایسنا اظهار داشت: 
طرح ما شامل اختراع یک کاله ایمنی کوچک برای آتش نشانان مجهز به فناوری توسعه یافته 
نوری بدیعی است که امکان نظارت مستمر بر عالئم حیاتی و احتمال مسمومیت ناشی از گاز را 

فراهم می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: این کاله ایمنی مجهز به موقعیت یاب )GPS(  است که یافتن نیروهای 

گرفتار در خطر را در حین انجام مأموریت امکان پذیر می کند.
شادگان تصریح کرد: فناوری مورد اس��تفاده در این اختراع، موضوع تحقیق بالینی و مهندسی 

پزشکی ما در دانشگاه بریتیش کلمبیا طی سال های اخیر محسوب می شود.

استفاده از وس��ایل الکترونیکی قبل از رفتن به رختخواب، منجر به ایجاد اختالل در خواب فرد 
می شود.

نور ناشی از تماشای تلویزیون، رایانه و یا تلفن همراه می تواند روند طبیعی به خواب رفتن را مختل 
کند، بر این اساس پژوهشگران اصطالح »غدغن کردن استفاده از وسایل الکترونیک قبل از رفتن 

به رختخواب« را استفاده می کنند.
آلیسون هاروی از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص تأکید دارد که رفتن به خواب 
نیاز به زمان دارد و قرار گرفتن به مدت طوالنی در مقابل نور وسایل الکترونیکی این روند را مختل 
می کند. پژوهش��گران عقیده دارند که قرار گرفتن در مقابل نور وس��ایل یاد شده قبل از خواب 
می تواند ریتم بدن و ترشح هورمون هایی که روند طبیعی خواب را پیش می برند، مختل کند. این 
در حالی است که در دنیای مدرن به خودی خود بسیاری از افراد دارای خواب کافی نیستند و این 

مسأله می تواند آسیب ناشی از این کمبود را تشدید کند.

»اس��تیو لودوین« برخالف دیگر انس��ان های دنیا از مار به 
هیچ عنوان ترس ندارد و سم مار را به عنوان بهترین دوست 
 خود  می دان��د. مارها انس��ان های زیادی را در طول س��ال 
می کشند و سم آنها یکی از وحشتناک ترین موادی است که 
می تواند وارد خون انسان شود و بسیاری از مردم دنیا از این 

خزنده بسیار وحشت دارند.
»اس��تیو لودوین«  برخالف دیگر انس��ان های دنیا از مار به 
هیچ عنوان ترس ندارد و سم مار را به عنوان بهترین دوست 
 خود می داند. او می گوید س��االنه ۱۰۰ هزار نفر از س��م مار

این  جوان4۲ ساله که در کالیفرنیا زندگی می کند هر هفته  می میرند، ولی بدن من در مقابل تمامی سم ها مقاوم است. 

سم مارهای مختلف را وارد بدنش می کند، اما هیچ کدام روی 
او تأثیری ندارند و تنها قوی ترین سم ها کمی سردرد را برای 
 او به همراه دارند. او در خانه ۲۵ مار واقعا کش��نده نگهداری 

می کند و سم آنها را بسیار دوست دارد.
 اس��تیو می گوید من همچن��ان به دنبال مارهای کش��نده 
 هس��تم تا ش��اید آنها بتوانند من را کمی از پ��ا بیندازند.او 
می گوید۲3 سال پیش برای اولین بار سم مارها را وارد بدنش 
کرد و از آن زمان متوجه ش��د در مقابل سم مار مقاوم است. 
او همچنین اعتقاد دارد روزی به همه ویروس ها و سم های 

دنیا مقاوم خواهد شد.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

 امروز یکصد و بیس��ت و چهارمین س��الروز 
تول��د »چارل��ی چاپلی��ن« کارگ��ردان، 
فیلمنامه نویس و بازیگر توانمند س��ینمای 

جهان است.
»س��ر چارلز اسپنس��ر چاپلین« معروف به 
»چارلی چاپلین« روز شانزدهم آوریل۱889 
از والدینی هنرمند در لندن به دنیا  آمد و روز 
۲۵ دس��امبر۱977در سن 88 س��الگی در 

سوئیس درگذشت.
وی از بزرگ ترین کارگردانان، آهنگس��ازان 
و بازیگران آث��ار کمدی در عص��ر »هالیوود 
کالسیک« سینمای آمریکا به شمار می آید 
که این توانایی را داش��ت ک��ه درد و رنج را 
در کنار عش��ق و انس��انیت به تصویر بکشد، 
بدون این ک��ه بتوان به آن ن��ام فیلم هندی 

اطالق کرد.
و  خالق تری��ن  از  به راس��تی  چاپلی��ن 
عص��ر  ش��خصیت های  تأثیرگذارتری��ن 
فیلم های صامت بود که همزمان با بازیگری 
 در فیلم هایش، کارگردان��ی، تهیه کنندگی 
 و س��اخت موس��یقی آنه��ا را نی��ز برعهده 

داشت.
وی طی چند دهه فعالیت س��ینمایی موفق 

به کسب جوایز متعددی چون جایزه اسکار 
بهتری��ن موس��یقی ب��رای »الیم الیت« در 
س��ال ۱973، جایزه اس��کار افتخ��اری در 
سال۱97۲، نامزد اس��کار بهترین فیلمنامه 
در س��ال ۱948 برای »آق��ای وردو«، نامزد 
اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه 
در س��ال۱94۱ برای »دیکتات��ور بزرگ«، 
جایزه اس��کار افتخاری در سال ۱9۲9 برای 
فیلم »س��یرک«، جایزه افتخاری از انجمن 
کارگردان��ان آمری��کا، جایزه رب��ان نقره ای 
بهترین فیلم خارجی از انجمن روزنامه نگاران 
فیلم ایتالیا در سال۱9۵3 برای »الیم الیت« 

و جایزه ش��یر طالی افتخاری ونیز در سال 
۱97۲شد.

از مهم تری��ن آث��ار کارنام��ه فیلمس��ازی 
چارل��ی چاپلی��ن می ت��وان از »ولگ��رد«،  
»ش��غل«، »بانک«، »مأمور آتش نش��انی«، 
س��گی«،  »زندگ��ی  آرام«،  »خیاب��ان 
ئ��ر«،   »دوش فن��گ«، »پس��ربچه«، »زا
»زن پاریس��ی«، »جوین��دگان ط��ال«، 
ش��هر«،  »روش��نایی های   »س��یرک«، 
»عص��ر جدی��د«، »دیکتات��ور ب��زرگ«، 
»موس��یو وردو«، »الیم الیت«، »س��لطانی 
در نیوی��ورک«، »کنتس��ی از هنگ کنگ«، 

»خانه به دوش«، »پروفسور« و »طبقه مرفه« 
نام برد.

در م��اه ژوئن س��ال گذش��ته ب��ود که یک 
دستنوشته کمیاب متعلق به چارلی چاپلین 
ک��ه اولین تالش ه��ای این نابغه س��ینمای 
کمدی به سمت فیلم های دیالوگ دار را نشان 

می دهد، کشف شد.
در رونمای��ی از آرش��یو خانوادگ��ی چارلی 
چاپلین، یک متن۵۰ صفحه ای دست نویس 
کشف ش��د که نش��انه اولین تالش های این 
چهره نامدار س��ینما برای ورود ب��ه دنیای 

فیلم های دیالوگ دار است.
 این مت��ن دستنوش��ته اثری طن��ز درباره 
کولونیزم است که برگرفته از سفر »چاپلین« 
 به جزی��ره بال��ی اندونزی در س��ال ۱93۲ 

است.
وی قصد داش��ت فیلمی با نام »بالی« بسازد 
 که در صورت تحقق، اولی��ن فیلم او می بود 
که همراه ب��ا دیالوگ ب��ود، اما سرنوش��ت 
 ای��ن گونه رقم خ��ورد که فیل��م »دیکتاتور 
بزرگ« در س��ال ۱94۰ که از شاهکارهای 
چاپلین است این عنوان را به خود اختصاص 

دهد.
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بیشترعمرکنید!

عمر طوالنی یکی از آرزوهایی بوده اس��ت که بش��ر همواره به دنبال آن 
می گشته و انسان های بسیاری برای رس��یدن به این آرزو حتی جانشان 

را از دست داده اند، اما می توان با تغذیه سالم هم طول عمر را افزایش داد.
این روزها برای از بین بردن بس��یاری از بیماری ها می توان به پزش��کان 
مراجعه کرد، اما محققان همیش��ه در تالش بوده اند تا م��ردم را از بیمار 
ش��دن دور کنند. یکی از جدیدترین تحقیقات دانش��مندان در دانشگاه 
هاروارد نشان از آن دارد که ماهی می تواند باعث افزایش طول عمر شود. 
این تحقیقات نشان می دهد آنهایی که امگا 3 زیادی مصرف می کنند، به 
طور میانگین۲/۲ سال بیشتر زندگی می کنند. در ادامه، اعالم شد که این 
افراد۲7 درصد به هر دلیلی کمتر می میرند و سیستم های بدن 37 درصد 
نیز به خوبی کار می کند. امگا 3 می تواند س��لول های بدن را تقویت کند، 
عفونت ها را از بین ببرد، استخوان ها را تقویت و ضربان قلب و میزان فشار 

خون را کامال تنظیم کند.
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