
زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

7 عضو اصلی هیأت اجرایی مرکزی 
انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید

هفت عضو اصلی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست 
جمهوری در جلسه معتمدین مردمی شناخته شدند.

جلس��ه انتخاب معتمدی��ن مردمی هی��أت اجرایی مرک��زی انتخابات 
یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری در محل وزارت کشور برگزار شد که 
با رأی گیری به عمل آمده، مرتضی بختیاری، خانم خزعلی، اس��ماعیل 
کوثری، حجج االس��ام محمد محمدیان، سیدرضا تقوی، محمدحسن 
رحیمیان و همچنین محمد مهدی زاهدی به عنوان هفت نفر معتمد اصلی 
هیأت اجرایی مرکزی انتخابات شناخته شدند. اولین جلسه اجرایی هیأت 
اجرایی مرکزی انتخابات امروز )14 اردیبهشت( در محل وزارت کشور به 
ریاست وزیر کشور و رییس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات برگزار می شود. 

بنفش؛ رنگ انتخاباتی حسن روحانی
اولین همایش خانوادگی طرفداران حس��ن روحانی با عنوان »همایش 
بزرگ خانواده خوان ساالر « )حامیان حسن روحانی( که 12 اردیبهشت 

در حسینه خویی ها برگزار شد، با حاشیه های جالبی همراه بود.
هر مدعویی که وارد همایش می شد، دست اندرکاران همایش دست بند 
بنفش به دستانش می بستند، همچنین رنگ یکی از بسته ها نیز بنفش 
بود و بر وی آن عکس حسن روحانی به همراه شعار انتخاباتی اش»دولت 
امید و تدبیر« چسبانده شده بود. در داخل سالن هم بادکنک های زیادی 
با همین رنگ دیده می شد. پخش موسیقی های پاپ و راک هم یکی دیگر 

از حاشیه های جالب این همایش انتخاباتی بود. 

 واکنش جالب نیکزاد 
به نامزدی ریاست جمهوری

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرس��ش یک خبرنگار مبنی بر حضور 
یا عدم حض��ور به عنوان نام��زد انتخابات ریاس��ت جمه��وری واکنش 
 جالبی داش��ت. علی نیکزاد در حاشیه بازدید پنج س��اعته از پروژه های

در حال اجرای مسکن مهر شهر جدید پردیس که با حضور محمدهادی 
رستمیان مدیرعامل شهرهای جدید کش��ور، مهدی هدایت مدیرعامل 
شهر جدید پردیس و سایر مسئوالن انجام ش��د، از نحوه علمکرد رسانه 
ملی در برخی موارد نیز گایه کرد. وی ابتدا از تعامل خوب رس��انه ملی 
با مسئوالن در بخش مسکن تقدیر کرد و س��پس تصریح کرد: گاهی در 
مواردی مانند بخش »صرفاً جهت اطاع« شب گذشته رسانه ملی برخی 
اتفاقات می افتد؛ به هر حال در زندگی روزمره نیز رسیدگی به امور منزل 
در یک ساعت پایانی حضور میهمان به شکلی ویژه از سوی صاحب خانه 

انجام می شود.

 مشایی یک پوپولیست
و فرصت طلب است

اکبر اعلمی، کاندیدای احتمالی ریاس��ت جمه��وری در دیدار جمعی از 
فرهنگیان با اش��اره به این که در صورت پیروزی خاتم��ی در انتخابات 
همچون گذش��ته معجزه ای در کش��ور رخ نخواه��د داد، گفت: رحیم 
 مشایی فاقد پایگاه اجتماعی الزم است و بیشتر به عنوان یک پوپولیست و 

فرصت طلبی که نقش اپوزیسیون را بازی می کند شناخته می شود.
اکبر اعلمی شب گذشته در دیدار جمعی از فرهنگیان تهران، در واکنش 
به احتمال کاندیداتوری س��ید محمد خاتمی گف��ت: اگر در یک جامعه 
دموکراتیک مانند آمریکا زندگی می کردیم، به شما می گفتم به همان 
دلیلی که رؤسای جمهوری مانند کلینتون، بوش و اوباما پس از پایان دو 
 دوره ریاس��ت جمهوری خود هرگز برای دور س��وم در انتخابات شرکت 
نمی کنند، امثال آقای خاتمی و هاش��می هم دیگر نباید با اس��تفاده از 
رانت ناشی از شهرت دوران ریاست جمهوری خود وارد میدان رقابت ها 
شوند، مضاف بر این که آنها در بهترین شرایط و فرصت ها هرآنچه را که در 
چنته خود داشته اند عرضه کرده اند و در دوره بعدی که اوضاع به مراتب 

نامناسب تر از گذشته است، کار چندانی از پیش نخواهند برد.

وزیر ارشاد به کمیته نظارت و ارزشیابی 
نمایشگاه کتاب  تذکر داد 

خبرگزاری تسنیم نوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به کمیته نظارت 
و ارزشیابی برای عرضه کتاب هایی با مضامین س��ریال های ماهواره ای، 
تذکر و دستور پیگیری داد. چند کتاب با محتوایی شبیه به سریال های 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان این روزها در نمایشگاه عرضه شده بود.

س��ید محمد حس��ینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اس��امی ضمن بازدید از 
نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران گفت: در نظر داشتیم تا طبق 
سال های گذشته ارزیابی از وضع نشر در کشور را در سالن یاس به نمایش 
بگذاریم و در این دوره آثار بیش��تری نسبت به س��ال گذشته به نمایش 
گذاشته ایم. وی در پاس��خ به انتقادات به عرضه کتاب »عشق ممنوعه« 
و »سلطانه« که محتوایی با مضمون سریال های ماهواره ای دارند، گفت: 
باید نظارت انجام شود تا اگر این آثار مجوز انتشار داشته اند و سهل انگاری 

در صدور مجوز رخ داده کنترل شود. 

در سال های اخیر، افشاگری های سیاس��ی و اقتصادی در ایران 
با اصطاح معروف »بگم بگم« پیوند خورده است؛ اصطاحی که 
رییس جمهور کنونی ایران در مناظره با رقیب خود، برای تهدید و 
ترساندن وی به افشاگری در مورد وی و خانواده اش استفاده کرد. 
اما ظاهرا این ش��یوه جواب داده که تعدادی از کاندیداهای کنونی 

انتخابات ریاست جمهوری هم گفته اند قصد افشاگری دارند.
افشاگری همیشه جذاب بوده اس��ت، به ویژه وقتی که کانال های 
انتقال ش��فاف اطاعات، کارکرد خود را به درستی انجام ندهند و 
همواره هاله ای از ابهام دور عملکردها، افراد و شخصیت ها وجود 
داشته باشد، این افشاگری است که در جامعه موج ایجاد می کند، 

حتی اگر افشاگری، بر مبنای اطاعات درستی بنا نشده باشد.
در سال های اخیر، افشاگری های سیاسی و اقتصادی در ایران با 
اصطاح معروف »بگم بگم« پیون��د خورده؛ اصطاحی که رییس 
جمه��ور کنونی ای��ران در مناظره ب��ا رقیب خود، ب��رای تهدید و 
ترساندن وی به افشاگری در مورد وی و خانواده اش استفاده کرد. 
البته این پایان ماجرای افشاگری رییس جمهور نبود. وی پیش از 
آن مناظره و پس از آن، همواره به  وجود 300 نام مفسد اقتصادی 
در جیب های خود اشاره کرد و می کند؛ مفسدانی که بعدا تعداد 
آنان حتی به سه هزار نفر هم رسید. سه هزار نفری که اقتصاد ایران 
را در دستان خود داشتند، اما هیچ گاه نام آنان حداقل برای مردم 
مشخص نشد. از آن سو اما رییس جمهور، در مقابل افشاگری علیه 

اعضای کابینه خود به شدت ایستادگی می کند. 

درس��ت زمانی که برخی از مقامات مجلس و قوه قضائیه از برخی 
از اتهامات برخی از اعضای کابینه سخن گفتند، رییس جمهور در 
مقابل آنان ایستاد و گفت که کابینه، خط قرمز اوست؛ خط قرمزی 

که احتماالً کسی نباید به آن نزدیک می شد.
اما این تنها رییس جمهور نیست که عاقه شدیدی به افشاگری 
دارد؛ در فضای انتخاباتی اخیر ای��ران، برخی از کاندیداها نیز از 
افشاگری سخن می گویند، افش��اگری هایی که اگر برای مردم 
هیچ نداشته باش��د، برای برخی ش��اید نان دارد که به سراغ آن 
می روند. کاندیداهایی که برای ریاست جمهوری نامزد شده اند، 
الجرم برای این که رجل سیاسی باشند، باید پیش از این مناصب 
مهم سیاسی و مدیریتی را تجربه کرده باشند؛ مناصبی که یقینا آنان 
را از مجموعه ای از اطاعات که مردم عادی به آن دسترسی ندارند، 
مطلع کرده است. طبیعتا رییس س��ازمانی مانند سازمان بازرسی 
اطاعات زیادی در ب��اره تخلف افراد مختل��ف و از جمله برخی از 
مقامات دارد یا شخصی که وزیر خارجه ایران بوده، اطاعات خوبی 
درباره برخی از تصمیم گیری های مرتبط با سیاست خارجی دارد. 
پرسش اکنون این است که این افراد آیا مجازند اطاعاتی را که بر 
اساس پس��ت و مقام خویش در اختیار دارند برای گرفتن رأی، با 

افشاگری علیه رقیب منتشر کنند؟
فرض کنید س��ازمانی مانند س��ازمان بازرسی کش��ور، اطاعاتی 
درباره تخلف مقامات مختلف یا کاندیداهای رقیب رییس سازمان 
بازرسی کشور در اختیار داشته باشد. اس��تفاده از این اطاعات از 

دو حالت خارج نیس��ت:یا اطاعات موجود داللت بر جرم و تخلف 
افراد دارد و در دادگاهی صالحه جرم ثابت شده و فرد متخلف هم در 
 معرض مجازات قرار گرفته است. در چنین مواردی قاعدتا این حق 
مردم است که از چنین مسأله ای در زمان خود مطلع شوند و لزوما 
 خبر محکومیت یک مقام، نباید از مردم مخفی نگه داش��ته شود 
تا روزی به عنوان افش��اگری از آن برای کسب محبوبیت استفاده 

کرد.
حالت دوم این است که مدارک کم یا زیادی علیه برخی از مقامات 
وجود داشته باشد که اگر چه داللت بر تخلف و وقوع جرم یا انجام 
مفسده ای داشته باشد، اما هنوز در دادگاه جرم یا فساد ثابت نشده 
است. طبیعتا افشای چنین مدارکی مصداق تام و تمام بی تقوایی، 

بی اخاقی و... اس��ت که رهبر 
انقاب در مورد رفتاری مشابه، 

به آن اشاره کردند.
پ��س در ه��ر ص��ورت رییس 
سازمان بازرس��ی کل کشور، 
که کاندیدای انتخابات اس��ت 
و البته هن��وز هم ریاس��ت بر 
سازمان بازرس��ی کل کشور را 
بر عهده دارد، یا در زمان خود 
باید مردم را از وج��ود جرم یا 
فس��اد محرز ش��ده در دادگاه 
مطل��ع می ک��رد و اطاعات 
 را برای ش��ب انتخاب��ات باقی 
 نم��ی گذاش��ت ی��ا ای��ن که 
نمی تواند از اطاعات و مفاسد 
محرز اما ثابت نش��ده به قصد 

افشاگری انتخاباتی استفاده کند. 
راستی شفاف س��ازی و گردش آزاد اطاعات چه اشکالی دارد 
 که افراد با آن میانه ای ندارند و رو به افشاگری می آورند؟ مگر 
افشاگری های سال 88 در دادگاه اثبات شد و از بابت آن نفعی 
به ملت رسید جز این که جامعه را به ش��دت رادیکال کرد؟ اگر 
اطاعاتی هس��ت که باید مردم بدانند، چرا باید شب انتخابات 
منتشر ش��ود؟ چرا در زمان خود برای اطاع مردم و پیشگیری 
از حوادث مشابه بعدی استفاده نمی ش��ود؟ به قول »ارسطو«، 
 ش��خصیت »س��ریال پایتخت دو« آی��ا این درخواس��ت مردم 

غیر قانونی است؟
 اکنون رییس سازمان بازرسی، وزیر سابق خارجه، رییس جمهور 
و... می خواهند افش��اگری کنند. باید ببینیم که این بار آنان چه 

بایی بر سر جامعه خواهند آورد؟

این روزها همه از افشاگری می گویند!

دور جدید مذاکرات کاندیداهایی که عاشق »بگم بگم« هستند
اشتون - جلیلی در استانبول

کاترین اشتون برای انجام دور دیگری از مذاکرات با جمهوری 
اسامی ایران در تاریخ 15 مه )25 اردیبهشت( در استانبول 
با سعید جلیلی دیدار می کند. دفتر کاترین اشتون، رییس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعام کرد که »این گفتگو ها 
ادامه آخرین دور از مذاکراتی است که در آلماتی )در تاریخ 
پنج و ش��ش آوریل( برگزار شد.« اش��تون به نمایندگی از 
اعضای گروه موسوم به 1+5 متشکل از اعضای دایم شورای 
امنیت و آلمان با ایران مذاکره می کند. بر اساس این گزارش، 
اشتون اعام کرده که این کشورها همچنان در انتشار مشاهده 
»تعامل جدی« ایران درباره پیشنهادشان مبنی بر لغو برخی 
تحریم ها در ازای پذیرش محدودیت هایی از جانب تهران در 

زمینه برنامه هسته ای هستند.

لهستان منشأ حمالت شدید 
سایبری به وب سایت های بسیج

معاونت فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات س��ازمان بس��یج 
مستضعفین اعام کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات، 
عوامل استکبار جهانی دور جدیدی از حمات سایبری را به 
وب سایت های بس��یج و در رأس آنها پایگاه اینترنتی بسیج 
به نشانی Basij.ir شروع کرده اند. به گزارش پایگاه رسمی 
سازمان بسیج مس��تضعفین، این حمات سایبری در قالب 
یک حمله اینترنتی توزیع شده از »آی پی«های )IP( متعدد 
مربوط به کشور لهستان است که از ابتدای رصد این حمات، 
اقدامات دفاعی از سوی معاونت فاوای بسیج انجام شده است.

سازمان بسیج مستضعفین اعام کرد: طبق پیگیری به عمل 
آمده از مبادی مربوطه، عامان حمات س��ایبری از کشور 
لهستان به چندین جای مختلف کشور در حال حمله هستند 

که تا کنون به موفقیت چشمگیری دست نیافته اند.  

کره شمالی می تواند با سالح 
اتمی آمریکا را هدف بگیرد

بر اس��اس گزارش جدید پنتاگون که به کنگره ارایه ش��ده، 
گسترش تکنولوژی هسته ای و موشک های دوربرد بالستیک 
از سوی کره شمالی، این کشور را به سمت نابودی آمریکا با 
س��اح اتمی پیش می برد. در این گزارش که اولین ارزیابی 
س��االنه پنتاگون است، آمده که موش��ک »تائه پودونگ 2« 
پیونگ یانگ به طور مداوم در حال گس��ترش است و ممکن 

است نهایتاً به بخش هایی از آمریکا اصابت کند. 

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

برقراری ارتباط با آمریکا از  
اختیارات رهبری است

امام جمعه موقت تهران

آیت اهلل امامی کاشانی

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم اس��ت، ولی این مسأله در 
نظام جمهوری اسامی ایران یک تکلیف است؛ چراکه دشمن، نظام و 
کشور را احاطه کرده است و حضور مردم در انتخابات می تواند دشمن 
را به عقب بران��د. انتخابات برای ایران نقش مهم��ی دارد. مرکز ثقل 
جهان اسام، جمهوری اسامی اس��ت، به همین دلیل ایران از نظر 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و حتی نظامی احاطه ش��ده 
و هدف، ناب��ودی خیمه ایران 
اس��ت.  برق��راری ارتب��اط با 
آمریکا در توان و اختیار شما 
نیس��ت که بخواهی��د درباره 
آن صحبت کنی��د، بلکه این 
موض��وع از اختیارات رهبری 

و ولی فقیه است. 
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جزئیات فساد کیش را فاش می کنم

یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: به زودی جزئیاتی از پرونده فساد 450میلیارد 
یورویی کیش را فاش خواهم کرد. مصطفی پورمحمدی افزود: علت فسادها این است که یا قانون نداریم، یا 

قوانین حقوق افراد را خوب تضمین نمی کند، یا اگر هم قانون داریم، قانون رعایت نمی شود.

پرسش این است 
که این افراد آیا 

مجازند اطالعاتی 
را که بر اساس 

پست و مقام 
خویش در اختیار 

دارند  برای گرفتن 
رأی، با افشاگری 

علیه رقیب منتشر 
کنند؟

نارضایتی رییس جمهور  
 از همزمانی دو انتخابات 

 حماسه  اقتصادی 
در گرو حماسه سیاسی

رییس جمهور از همزمانی انتخابات ش��ورای شهر و روستا و ریاست جمهوری 
انتقاد کرد و گفت: انتخابات شوراهای شهر و روستا نباید تحت الشعاع انتخابات 
دیگر از جمله انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد. احمدی نژاد در همایش 
ملی شورای اسامی شهر و روس��تا که با حضور تعدادی از اعضای شوراهای 
شهر و روستای استان تهران در وزارت کشور برگزار شد، در بخشی از سخنان 
خود گفت: من از این که برگزاری انتخابات ش��ورای شهر و روستا با انتخابات 
ریاست جمهوری همزمان شده خوشحال نیس��تم. آمدند و گفتند که این دو 
انتخابات را با هم یکی کنید تا هزینه ها کمتر ش��ود، ولی با توجه به چیزی که 
تصویب ش��ده ما مجبوریم دو برابر قبل هزینه کنیم و در واقع یک حرفی زده 

شد، ولی ضد آن شد.

رییس ش��ورای عالی استان ها گفت: چش��م جهانیان به دنبال انتخابات 
ایران است و هرچه حضور مردم در این حماسه سیاسی مثبت تر باشد، به 

دنبال آن حماسه اقتصادی نیز محقق خواهد شد.
مهدی چمران که در همایش نقش ش��وراها در تحقق حماسه سیاسی و 
حماسه اقتصادی سخن می گفت با بیان این مطلب، اظهار کرد: نامگذاری 
امسال به دلیل برگزاری دو انتخابات مهم در کش��ور است، اما متأسفانه 
انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها سایه افکنده است، در حالی 
که رییس جمهور یک نفر اس��ت، اما جمعیت شوراها در سراسر کشور به 
124 هزار نفر می رسد. وی تأکید کرد: برای هر دو حالت انتخاباتی سعی 

خواهیم کرد که این امر آبرومند برگزار شود.

 دبی��رکل خان��ه کارگ��ر گف��ت: هاش��می و خاتمی به 
هیچ وج��ه در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری کاندیدا 
نمی شوند و حرف هایی که در مورد آمدن آنها در عرصه 

انتخابات زده می شود شایعه است. 
علیرضا محجوب در حاش��یه دی��دار با برخ��ی مراجع 
تقلی��د در گفتگو با خبرن��گاران اظهار ک��رد: کاندیدای 
نهایی خانه کارگر آقای کمالی است و ما قبل از انتخاب 
ایش��ان، خدمت آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی رفتیم 
و از ایش��ان خواهش کردی��م که وارد عرص��ه انتخابات 
ش��وند ولی ایش��ان نپذیرفت. بعد از این جلسه بود که 
آقای کمالی را ب��ه عنوان گزینه نهای��ی انتخاب کردیم. 
وی ادام��ه داد: حت��ی جلس��ه ای ب��ا آیت اهلل هاش��می 
داشتیم و هیچ حسی از کاندیداش��دن ایشان استشمام 
 نکردیم. محج��وب گفت: آق��ای خاتمی ه��م زودتر از 
این ها اعام کرد که قرار نیست در این انتخابات کاندیدا 
ش��ود و حتی از ما خواس��ته ب��ود از آیت اهلل هاش��می 

رفسنجانی بخواهیم که اعام کاندیداتوری کند. 
دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از 
او خواسته بود ویژگی های کمالی را تشریح کند، گفت: 
آقای کمالی یکی از اجرایی ترین و عملیاتی ترین کسانی 

است که احاطه کامل به اقتصاد سیاسی ایران دارد. 

عضو هی��أت رییس��ه مجل��س، محمد حس��ین فرهنگی 
درخصوص افزایش نرخ اجاره بهای مسکن طی چند سال 
اخیرگفت: قیمت مسکن به عوامل مختلفی از جمله، نرخ 
مصالح ساختمانی، میزان عرضه و تقاضا و همچنین برخی 
واسطه هایی که برای کسب درآمدهای بیشتر عاقه مند به 

افزایش قیمت ها هستند، وابسته و مرتبط است.
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس شورای 
اسامی، با بیان این که طرح مسکن مهر توانست تا حدودی 
از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند، افزود: عرضه انبوه 
مس��کن مهر که موضوع آن قبل از ای��ن دولت، در مجلس 
هفتم مطرح بود توانست تا حدودی التیام بخش زخم افراد 
فاقد مسکن باشد. وی با اشاره به این که طرح مسکن مهر 
باید در دولت بعدی نیز ادامه داش��ته باش��د، تصریح کرد: 
طرح مسکن مهر باید در کشور و به ویژه کان شهرها ادامه 
یابد؛ چراکه این موضوع می تواند باعث خانه دار شدن آحاد 
مردم به ویژه افراد کم درآمد و فاقد مسکن شده و به کاهش 
نرخ اجاره بها نیز کمک کند. عضو هیأت رییس��ه مجلس، 
اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای مسکونی مسکن مهر با 
افزایش قیمت هایی مواجه شده که مسئولین ذیربط باید با 
توجه به این موضوع ارتقای کیفی پروژه مسکن مهر را نیز 

مد نظر قرار دهند. 

محمدرضا عارف در ادامه دیدار ب��ا علما و مراجع تقلید با 
آیات امینی، جوادی آملی، گرامی و آیت اهلل شهرس��تانی 

نماینده آیت اهلل سیستانی در قم دیدار و گفتگو کرد.
مع��اون اول دولت اصاح��ات پیش تر با آی��ت اهلل مکارم 
شیرازی، آیت اهلل موسوی اردبیلی و آیت اهلل بیات زنجانی 
دی��دار و گفتگو کرده ب��ود. آیت اهلل ابراهی��م امینی، امام 
جمعه موقت قم در دیدار ب��ا محمدرضا عارف با بیان این 
که وضعیت دول��ت آینده وضعیت خوبی نیس��ت،گفت: 
هر دولتی س��ر کار بیاید با انبوهی از مش��کات رو به رو 
اس��ت که حل این مشکات آس��ان نیس��ت. وی با بیان 
این که مردم نگران هس��تند، اظهار داش��ت: آنچه مردم 
را نگ��ران می کند ت��ورم و گرانی اس��ت. م��ردم کارد به 
استخوانشان رسیده است. وی با انتقاد از وضعیت فرهنگی 
 جامعه به مسأله اشتغال اشاره کرد و گفت: بیکاری واقعاً 
 رنج آور است. بیکاری باید ریش��ه ای حل شود. ما اکنون 
فارغ التحصیان بیکار فراوانی داریم. وی همچنین با بیان 
این که به خاطر عملکرد بد مسئوالن در حوادث انتخابات 
 88 بس��یاری از افراد بی انگیزه ش��د ه اند،اظهار داش��ت: 
اصاح طلبان به خاطر احساس وظیفه در قبال کشور خود 
هیچ گاه قهر نکرده اند و در انتخابات پیش رو نیز علی رغم 

برخی دلخوری ها حضور فعالی دارند.  

 س��یدمحمد مهدی پور فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس ب��ا بیان این که انتخاباتی بودن س��فرهای اس��تانی 
احمدی نژاد باعث استقبال سرد مردم از او شد، گفت: دولت 
مصوبات سفرهای استانی پیشین خود اجرایی نکرده است 
و دادن وعده های رنگارنگ دیگر نم��ی تواند بازار تحرکات 

انتخاباتی رییس جمهور را داغ کند.
نماینده مردم تنگستان و دشتی در مجلس شورای اسامی با 
بیان این که باید اعتبار قول های که دولت در سفرهای استانی 
به مردم می دهد در مجلس تأیید شود، تصریح کرد: بودجه 
عمرانی و وعده هایی که احمدی نژاد به مردم می دهد باید در 
قالب بودجه سالیانه به مجلس ارایه شود. وی با تأکید براین 
که سفرهای استانی دولت رنگ و بوی انتخاباتی دارد، ادامه 
داد: یکی از علت های استقبال سرد از دور چهارم سفرهای 
اس��تانی تبلیغات برای نامزد مورد حمایت دولت اس��ت که 
با بودجه بیت الم��ال مبادرت به این کار م��ی کند. نماینده 
اصولگرای مجلس، نهم، تصریح کرد: م��ردم با نگاه عمیقی 
 که دارند، وقتی می بینند که نیازهایشان محقق نمی شود،

 دیگر رغبتی برای اس��تقبال از رییس جمه��ور ندارند؛ زیرا 
می دانند  بیشترین وعدهای س��فرهای استانی غیر عملی 
است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رییس جمهور 

باید در شرایط کنونی به فکر مشکات کشور باشد.

مسکن  انتخاباتانتخابات  نقد 

 هاشمی و خاتمی 
قطعاً کاندیدا نمی شوند

ناهماهنگی در عرضه و 
تقاضا، مسکن را گران کرد

 اصالح طلبان هیچ گاه 
قهر نکرده اند

  انتخاباتی بودن سفرهای 
استانی، مردم را دلسرد کرد
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 اعتماد مردم موجب دقت 
در رسیدگی به پرونده ها می شود

رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: اعتماد مردم به تشکیالت 
قضایی، موجب دقت و سرعت در رسیدگی پرونده ها خواهد شد. به گزارش 
موج، غالمرضا انصاری اذعان داشت: کارمندان این مجموعه بدون توجه به 
توصیه و سفارش افراد دارای قدرت و نفوذ، تنها در چارچوب و مدار قانون 
تصمیم می گیرند. وی نرخ باالی احساس امنیت در شهروندان اصفهانی 
را نتیجه تالش نیروهای انتظام��ی، اطالعاتی و قضای��ی خواند و اظهار 
داشت: برخورد مقتدرانه دادگستری استان با اخالل کنندگان در نظم و 
قانون  موجب ایجاد امنیت و احساس امنیت در بین شهروندان شده است.

انهدام 8 باند قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کش��ف مقدار دو هزار کیلو گرم انواع 
مخدر و انهدام هشت باند حرفه ای قاچاق از سال جاری تا به امروز خبر داد.

سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: از ابتدای امسال تا کنون مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان، مقدار دو هزار کیلو گرم انواع مواد مخدر را 
کش��ف و ضبط کردند. وی افزود: از این مقدار یک تن و ۹۲۵ کیلو، ۷۷۳ 
گرم تریاک، ۱۰ کیلو و ۱۷۵ گرم شیش��ه، ۲۰ کیلو و ۶۷۲ گرم هروئین، 
۹۷۸ گرم حشیش و ۴۳ کیلو و ۹۴۷ گرم سایر مواد مخدر بوده است. این 
مقام مسئول عنوان داش��ت: در این مدت یک هزار و ۶۹۷ نفر قاچاقچی، 
توزیع کننده و معتاد دستگیر، هش��ت باند قاچاق منهدم و ۴۸ دستگاه 

خودرو سبک و سنگین از قاچاقچیان توقیف شده است. 

 هزینه تاکسی متر را 
با وام 5 ساله پرداخت کنید

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت:تمام هزینه های 
مورد نیاز برای زیر ساخت های ش��هری پروژه تاکسی متر تأمین شده و 
رانندگان تاکس��ی نیز برای خرید این تجهیزات از تس��هیالتی که بانک 
ملی در اختیارشان قرار داده است، اس��تفاده خواهند کرد. ریاحی افزود: 
تاکسی داران می توانند کل هزینه تجهیزات و پشتیبانی پنج ساله آن را با 
وام بدون سپرده و با سود ۱۵درصد و در اقساط طوالنی مدت تا سقف ۶۰ 
قسط پرداخت کنند و بانک ملی این تسهیالت را با ضمانت بسیار مناسب 

و آسان در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

 تصویب رشته های جدید 
در دانشگاه آزاد خمینی شهر

معاون آموزش��ی دانش��گاه آزاد واحد خمینی ش��هر گفت: س��ه رشته 
 جدید تحصیلی در مقطع کارشناس��ی ارشد در دانش��گاه آزاد اسالمی 
خمینی شهر دایر ش��د. ش��هرام قهرکی اظهار کرد: بر اساس چشم انداز 
دانشگاه آزاد اس��المی و استراتژی تدوین ش��ده در واحد خمینی شهر و 
در راس��تای تأکیدات رییس منطقه چهار دانشگاه در خصوص توسعه و 
گسترش رش��ته های تحصیالت تکمیلی، تالش مستمری جهت ایجاد 
امکانات مناسب و ش��رایط مطلوب برای اخذ رشته های تحصیلی جدید 

صورت گرفت.

 ارتقای سطح ایمنی دانش آموزان 
در حاشیه راه ها

با اج��رای طرح ارتقای س��طح ایمن��ی عبور و م��رور دانش آم��وزان در 
مدارس حاش��یه راه ها، حوادث جاده ای به ش��دت کاهش و در مناطقی 
به صفر رسیده اس��ت. به گزارش ایلنا، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های 
استان اصفهان ارتقای س��طح ایمنی عبور و مرور دانش آموزان مدارس 
حاش��یه راه ها را گامی مؤثر در جهت رش��د و آگاهی دان��ش آموزان به 
 قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ایمنی عبور و مرور دانش آموزان 

بیان کرد.

گشتی در اخبار 

اصفهان، میزبان اجالس میراث 
 ICCN معنوی سازمان

مرتضی سقاییان نژاد/ شهردار اصفهان 

این اجالس فرصتی است تا آداب و رسوم و فرهنگ کشور جمهوری اسالمی 
ایران به خصوص اصفهان که خاستگاه تمدن اسالمی در آن تبلور یافته به 
کشورهای دیگر جهان منتقل شود. برپایی اجالس میراث معنوی سازمان 
ICCN به منظور حفاظت از میراث معنوی کش��ورهای مختلف در شهر 
گانگ نئونگ کره جنوبی است. امس��ال دومین اجالس میراث معنوی در 
کراوسی و سومین اجالس میراث معنوی سازمان ICCN در سال ۲۰۱۴ 

در اصفه��ان برگزار می ش��ود. 
امید اس��ت با توجه به تأکیدات 
رهبر معظم انقالب، با برگزاری 
ای��ن اج��الس آداب و رس��وم 
و فرهنگ جمهوری اس��المی 
ایران به خص��وص اصفهان که 
خاس��تگاه تمدن اس��المی در 
آن تبلور یافته، به کش��ورهای 
 دیگ��ر جه��ان منتقل ش��ود. 
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چهره روز
اصفهان، تنها شهری که در آن زباله دفن نمی شود 

تیمور باجول، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اصفهان، گفت: روزانه چهار تا پنج کیلوگرم زباله 
الکترونیکی در شهر اصفهان تولید می شود که بر اس��اس این میزان، سرانه تولید زباله  هر شهروند 

اصفهانی ۴۷۵ گرم زباله در طول روز است، ولی خوشبختانه زباله در آن دفن نمی شود.
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 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

 اولویت های جدید 
حج تمتع اعالم شد

کارش��ناس ایدز مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: ۲۵ تا ۳۴ ساله ها 
باالترین نس��بت مبتالیان ب��ه HIV را در میان گروه های س��نی به خود 

اختصاص داده اند.
  مرجان مش��کاتیان در گفتگو با ایس��نا اظهار کرد: تا پایان س��ال گذشته 
۵۵۷ مورد مبتال به ایدز در اس��تان شناسایی شده اس��ت که از این تعداد 
۴۸۴ نفر مرد و ۷۳ نفر زن هستند. وی با اشاره به افزایش شمار زنان مبتال 
به ایدز افزود: آمار زنان مبتال به ایدز از ۵ درصد در س��ال ۸۵ ، به ۱۳ درصد 
در سال ۹۱ افزایش یافته که در بیش��تر موارد انتقال ایدز به زنان از طریق 
همسرانشان است. وی با اشاره به این که تاکنون هفت نوزاد مبتال به ایدز در 
استان اصفهان متولد شده اند، تصریح کرد: تاکنون ۹ نوزاد در استان به علت 

اقدامات پیشگیرانه از مادران مبتال به ایدز، سالم متولد شده اند.

س��ازمان حج و زیارت اعالم ک��رد: دارندگان ودیعه های ح��ج تمتع ۲۱ آبان 
۸۴ تا ۲۰ آذرماه ۸۴ می توانند جهت نام نویسی به کاروان ها معرفی شده در 
شهرس��تان ها مراجعه کنند. به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
حج، در این اطالعیه آمده است: با توجه به پایان فراخوان نوبت اول، در راستای 
تکمیل ظرفیت های موجود، بدین وس��یله از تمامی ودیعه گذاران حج تمتع 
۲۱ آبان ۸۴ تا ۲۰ آذرماه ۸۴ که در بانک ملی ثبت نام کرده اند، دعوت به عمل 
می آورد به منظور تش��رف به حج تمتع ۱۳۹۲ جهت تکمی��ل ظرفیت های 
موجود، به کاروان های اعالم ش��ده درسطح اس��تان مراجعه و ثبت نام کنند. 
گفتنی است، در مراجعات حضوری ثبت نام بر اساس مراجعه افراد است که در 
صورت مراجعه همزمان، نام نویسی با رعایت اولویت و سابقه ثبت نام بانکی از 

افراد فوق خواهد بود.

    وظیفه قانونی و دینی ماست که به دنبال راهکاری 
برای جریان دایمی آب در رودخانه باشیم.

    زنده رود سرمنش��أ تمدن عظیم است، لذا الزم 
است میراث طبیعی آن حفظ شود. 

    مردم اصفهان همواره خواس��ته ه��ای خود را به 
 صورت علم��ی مطرح م��ی کنند و امروز خش��کی 
زاینده رود یکی از مطالبات و خواس��ته های نه تنها 
مردم شهر و استان اصفهان، بلکه تمام مردم کشور و 
عالقه مندان به اصفهان است، بنابراین امید است این 
همایش منجر به ارایه راهکاری برای جریان دایمی 
آب که سرچشمه حیات است در رودخانه زاینده رود 

که سر منشأ تمدن در اصفهان است شود.
    اگر زاینده رودی نبود، اصفهانی هم وجود نداشت. 

پایداری جریان آب به مطالبه اجتماعی تبدیل شده 
و الزم اس��ت با تصمیم گیری های علمی و مدیریتی 
صحیح، این مطالبه بحق را تأمین کنیم و مسئوالن 
 باید ب��ا مدیریت مش��کالت ایجاد ش��ده در حوضه 
زاینده رود نس��بت به پاس��خ گویی به این مطالبات 

تالش کنند.
    اصفهان درمنطقه توانسته به لحاظ زیبایی و حفظ 
بهداشت حرف اول را بزند. حفظ این مقام اولی بسیار 

مشکل تر از به دست آوردن آن است.
    رهب��ر معظم انقالب اس��المی توج��ه ویژه ای 
به محیط زیست داش��ته اند. ایش��ان در مراسم روز 
درخت��کاری در س��ال ۸۹ این گونه مط��رح کردند:     
»مسأله محیط زیست خیلی مهم است. منابع طبیعی 

ثروت های ملی است و مربوط به این دولت و آن دولت 
نیس��ت. بلکه متعلق به ملت ها در طول تاریخ است، 
بنابراین منابع طبیعی را باید حفظ کرد.« به همین 
منظور شهرداری اصفهان با توجه به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب و اسناد باالدستی اقدامات متنوعی را 

برای بهبود محیط زیست برنامه ریزی کرده است.
   به دلیل وجود زاینده رود ب��ه طول بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر در هزاران سال ثروت های مادی و معنوی 
زیادی کسب ش��ده اس��ت. این رودخانه ثروت های 
مادی و معنوی را به بش��ر هدیه کرده و این مهم به 
خاطر جاری بودن آب در زاینده رود بوده اس��ت، لذا 
این وظیفه قانونی و دینی ماست که به دنبال راهکاری 

برای جریان دایمی آب باشیم.

    از ۷۰ سال گذش��ته تاکنون تغییرات زیادی در 
اصفهان رخ داده است. عدم رعایت ظرفیت محیط، 
توس��عه پیش از حد آن از نظر انسانی و شهری یکی 
از عوامل محدود کننده ظرفیت آب است، در حالی 
که به آن توجهی نمی شود و دومین عامل که باعث 
خشکی زاینده رود شده، قوانین وضع شده در مورد 

حق آبه است. 
    تبخی��ر و آالیندگ��ی از دیگ��ر عوامل خش��کی 
زاینده رود است. تبخیر باعث کاهش آب قابل مصرف 
می ش��ود و عاملی که در این زمینه مؤثر است نوع 
کشت اس��ت، به گونه ای که آبیاری بارانی در مزارع 
اصفهان باع��ث کاهش راندمان در مناطق خش��ک 
می شود، اما آبیاری قطره ای و زیرزمینی برای این کار 
مؤثر است، همچنین جمعیت زیاد گیاهان پرمصرف 

در تبخیر تأثیر بسزایی دارند.
    عامل اصلی خشکی این تاالب ها سدسازی های 
بی رویه و بهره برداری نامناسب از این آب هاست؛ زیرا 
سد موجب تغییر الگوی کشت غیرمناسب در مناطق 
خشک می شود و در نهایت موجب از بین رفتن فضای 

مطلوب زیستی می شود. 
    خشکی زاینده رود عالوه بر تأثیرات مخرب روحی 
که می تواند به دنبال داش��ته باشد، باعث فرسایش 
بادی که بیش��ترین ضرر را به اس��تان می زند، شده 
اس��ت. در واقع زمین های کشاورزی موجب شوری 
زمین می شوند و افزایش فرسایش بادی را به دنبال 

خواهند داشت.
    برداش��ت های بی رویه از آب های زیرزمینی نیز 
ممکن است باعث کاهش آب و تغییر پوشش های این 

ناحیه از زاینده رود شود.
    تاالب گاو خونی با ۴۷هزار کیلومتر مربع وسعت، 
پتانسیل باالیی از فرسایش بادی است که کشاورزی 
مردم منطقه و ش��هر های اطراف آن را تحث تأثیر 

قرار داده است.
    با خشک ش��دن زاینده رود، پساب های شهری 
 برای تولید صیفی جات مورد اس��تفاده مجدد قرار 
می گیرد که فلزات و مواد شوینده در آن موجب ایجاد 

انواع و اقسام بیماری ها شده است.
    مدیری��ت آب بای��د مدیریت حوزه ای باش��د نه 
استانی، در واقع برداشت های غیرمجاز از زمانی آغاز 

شد که مدیریت آب به مدیریت استانی تبدیل شد.
    ایران تا س��ال ۲۰۵۰ در ردیف کش��ورهایی قرار 
می گیرد که با کاهش ۲۰ ت��ا ۴۰ درصدی منابع آبی 
مواجه خواهد بود و کمربندهای ما با ۳۶ درصد کمبود 

آب مواجه می شوند.
    ما س��االنه با کمب��ود ۱۰ میلی��ارد متر مکعبی 

آب مواجه هستیم که این مس��أله به دلیل خشکی 
رودخانه، کمبود آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی 
است که به دنبال آن ساالنه ۱۰ میلیارد متر مکعب 

برداشت اضافه داریم.
    در استان چهارمحال و بختیاری به ازای هر نفر ۱۲ 
هزار متر مکعب و در خوزستان هشت هزار متر مکعب 
آب وجود دارد. این مقدار برای اصفهانی ها ۹۰۰ متر 
مکعب است و در حقیقت در این استان هر نفر ۱۰۰ 

متر مکعب آب کم دارد.
    زمانی که با کاهش منابع آب مواجه می شویم، بر 
سر منابع در حوزه آب ریز اختالفاتی به وجود می آید.

    جمعیت و تکنول��وژی منجر ب��ه تغییر کاربری 
اراضی می شوند. این دو عامل بر تأمین نیازهای آبی 
ما تأثیر گذار است، لذا می طلبد که برای حل آن از دو 
جبهه وارد عمل شویم؛ نخست مدیریت مصرف و دوم 

سازگاری و تلفیق با وضعیت موجود.
    چرخه آب زاینده رود،چرخه ای بس��یار پیچیده 
است. منابع آب سطحی تاالب ها و حق آبه ها در این 
زمینه مطرح هستند و در هیچ کجای دنیا وضعیت آب 
به پیچیدگی اصفهان نیست و تصمیماتی که از بیرون 
اتخاذ می شود نیز این مسأله را پیچیده تر کرده است.

    خشک شدن رودخانه، عدم تأمین حق آبه تاالب 
گاوخونی، افت کمی و کیفی آب ه��ای زیر زمینی و 
افزایش جمعیت و برداشت های بی رویه از نشانه  های 

کمبود آب در حوزه آب ریز است.
    در باال دست وزارت نیرو ۵۰ میلیون متر مکعب 
آب تخصیص می دهد، ام��ا ۲۳۰ میلیون متر مکعب 
آب برداشت می شود، بنابراین نباید اجازه داد آب از 

حوزه خارج شود.
    تغییرات اقلیمی از دیگر عوامل منجر به کاهش 
آب است. بارندگی ها کاهش و درجه حرارت افزایش 
یافته اس��ت که پیش بینی می ش��ود تا سال ۲۰۴۰ 
درجه حرارت باالتر نیز برود و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۴ 

منابع آبی بازهم کاهش یابد. 
    س��اخت تونل ممکن اس��ت ۱۶ س��ال به طول 
بینجامد که برداشت آن می تواند یک شبه باشد. بحث 
رویکردهای مدیریتی نیز می تواند شامل رویکردهای 
فنی، مهندسی، فرهنگی و جلوگیری از برداشت های 

بی رویه باشد.
    در بخش صنعت نیازمن��د ایجاد تغییراتی کالن 
هس��تیم. باید در مصرف آن صرفه جویی کرد که در 
این زمینه در بخش کشاورزی می توان به روش های 
بس��یاری تکیه کرد؛ همچون آبیاری تحت فش��ار، 
تسطیح لیزری و اس��تفاده از سیستم های هوشمند 

آبیاری و توسعه کشت گلخانه ای.

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

 گروه همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این همایش، محسن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری اصفهان،   شهر 

صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضالب استان اصفهان و بصیری عضو هیأت علمی دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه 
صنعتی اصفهان سخنرانی کردند که مشروح آن در ذیر می آید:

نخستین س��مپوزیوم ملی فیزیولوژی در 
گروه
روانشناس��ی در روزه��ای ۱۴، ۱۵ و ۱۶  شهر

اردیبهشت سال جاری درکتابخانه مرکزی 

اصفهان برگزارمی شود. این خالصه ای است از صحبت های سامان 
اکبرزاده، دبیرنخستین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی 
که در جمع خبرنگاران اصفهانی گفت. شرح کامل آن در زیر می آید:

     ترکی��ب فیزیول��وژی در روانشناس��ی عاملی برای ش��ناخت 
روش های درمان بیماری های ش��ایع روانی همچون استرس، ام 

اس و پارکینسون است. 
     در ای��ن س��مپوزیوم ب��ا بررس��ی دقی��ق تم��ام روش ه��ای 
درمان��ی می ت��وان فهمید ک��ه  چ��ه بیماری هایی را می ت��وان از 
 نظر روانی کنت��رل کرد و ب��ه بازدهی بهینه در این زمینه رس��ید. 
     محورهای این س��مپوزیوم ش��امل فیزیولوژی و روانشناسی 
ورزشی، چرخه های زیس��تی، روش های نوین درمان بیماری های 
روانی و مغز، فارماس��ایکولوژی )دارو در روانشناس��ی(، روش های 
نوین تحقیق در روانشناس��ی، س��لول های بنیادین و روانشناسی 
فیزیولوژیک، جنین شناسی و روانشناسی، CNS یا همان سیستم 
اعصاب مرکزی و تم��ام اعصاب متصل و PNC سیس��تم اعصاب 

انسانی و یا رشته اعصابی که به مغز و نخاع می رسند می شود. 
     مهم ترین بخش این سمینار بررس��ی روش های نوین درمان 
بیماری های روانی و مغز اس��ت و دریافت راه حل های پزشکی از 
متخصصان امر، بهترین راه��کار دریافت نتایج م��ورد نیاز در این 

سمپوزیوم است.
     معرف��ی داروهای نس��ل جدید ب��رای درمان بیم��اری های 

روانشناسی از دیگر اهداف برگزاری این سمپوزیوم است.همچنین 
در این سمینار داروهای نس��ل قدیم و جدید مقایسه شده و مزیت 
ها و معایب هر یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به 

دست آمده از این بخش در اختیار متخصصان قرار خواهد گرفت. 
     از دیگرموضوعاتی که در این س��مپوزیوم مورد بحث و بررسی 
قرار خواهد گرفت، سلول های بنیادین و روانشناسی فیزیولوژیک 
اس��ت. با ش��ناخت س��لول های بنیادین برای درمان بیماری های 
مانند اس��کیزوفرنی و یا صرع که غدد آن دچار مش��کل می شوند 
 تالش می شود.  بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته شناسایی 

بیماری های روانی جنین در هفت ماهگی قابل تشخیص است.
     اس��تفاده از الگوهای درمانی بیماری های روانی در کشورهای 
پیشرفته اروپایی یکی از پیش نیازهای برگزاری این سمپوزیوم است. 
بر این اساس، از روش های درمانی کشورهای اتریش و ایتالیا و تطابق 

آنها با فرهنگ عموم جامعه الگوبرداری شده است.
     افزایش ن��رخ تولید علم در دانش��گاه ها از مه��م ترین اهداف 
برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی است. 
ارایه آثار به صورت مقاله، پوستر، اسالید و وبالگ، نوعی استفاده از 

روش های نوین ارایه علم و دانش در سطح جامعه می داند.

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

 افزایش نرخ تولید 
علم در دانشگاه ها 
از مهم ترین اهداف 
برگزاری نخستین 

سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در 

روانشناسی است

زیر پوست شهر/دشت الله های واژگون در روستای دره بید اصفهان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود [
]عک
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چهره روزیادداشت

مسئوالن در مقابل پیشرفت صنعت 
سنگ، سنگ اندازی می کنند

گروه اقتصاد - مسئول اتحادیه س��نگ بری های استان اصفهان گفت: 
اگر چه صنعت سنگ در زمینه تولید و فراوری سنگ فعالیت می کند، اما 

مسئوالن در مسیر فعالیت این صنعت سنگ اندازی می کنند. 
محمد دفاعی در آیین بازگشایی نهمین دوره از نمایشگاه تخصصی سنگ، 
معادن و صنایع وابسته با اشاره به این که اصفهان از ظرفیت های بسیاری 
در زمینه س��نگ برخوردار اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر نیز درصد 
باالیی از سنگ کشور در اصفهان تولید می ش��ود. وی با اشاره به این که 
صنعت و تولید در سطح کشور مظلوم واقع شده و صنعت سنگ نیز از این 
موضوع مستثنی نیست، ادامه داد: صنعت سنگ از صنایع خودکفا بوده و 
نیاز به ارز آوری و کمک دولت ندارد و در حال حاضر هیچ حمایتی از این 
صنعت نمی شود. مسئول اتحادیه سنگ بری های استان اصفهان تأکید 
کرد: سنگ اندازی های ایجاد شده در مسیر فعالیت های صنعت سنگ از 
پیشرفت و توسعه این صنعت جلوگیری می کند. وی با بیان این که صنعت 
سنگ با وجود محدودیت ها و محرومیت های موجود در سطح کشور رشد 
قابل توجهی یافته است، گفت: این صنعت با وجود نارسایی های مختلف 
اقتصادی و عدم اختصاص تسهیالت مناسب، روی پای خود ایستاده و در 
مسیر پیشرفت و توسعه فعالیت می کند. دفاعی با اشاره به این که شهرک 
صنعتی محمودآباد از نخستین شهرک های فعال در زمینه صنعت سنگ 
به شمار می رود، تأکید کرد: این ش��هرک یکی از مجموعه های بی نظیر 

صنعتی در جهان است.

خبر ویژه

4
کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن نباتی

قاسم فالحتی، دبیرانجمن صنفی روغن نباتی ایران گفت: به لحاظ  تخصیص روغن های خام از شرکت 
بازرگانی دولتی به صورت تلفیقی، قیمت روغن نباتی کاهش یافت. روغن نباتی از تاریخ دوازدهم اردیبهشت 

92 با 10 درصد کاهش نسبت به نرخ های اعالمی قبلی مورخ اول اردیبهشت ماه تولید و عرضه می شود.
سامان دهی قیمت وظیفه دولت 

است
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس 

شورای اسالمی/ حمید رضا فوالدگر 

دولت در روزهای اخیر باید به کارهای نیمه تمام خود و حل مشکالت 
مردم برس��د و از تصمیمات ناهماهنگ جلوگیری کند. در حال حاضر 
تک نرخی کردن ارز صورت نمی گیرد و باید به کاالهای اساسی یارانه 
ریالی داده شود تا زمانی که به قیمت تعادل ارز برسیم. مجلس در زمینه 
تنظیم و قیمت گذاری فقط می تواند نظارت داشته باشد و دولت باید 
قیمت را سامان دهد و شرایط 
را به گون��ه ای فراهم کند که 
افزایش قیمت نداشته باشیم. 
دولت باید قبل از آش��فتگی 
به قیمت ها رس��یدگی کند و 
سفرهای غیر ضروری استانی 
را کم کرده و وظیفه اش را در 
این ماه ه��ای پایانی به خوبی 

انجام دهد.
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گروه اقتصاد - این روزها اغلب مسئوالن به این فکر هستند تا 
با اس��تفاده از متدهای جدید یک نوع پایداری در آب زاینده رود 
ایجاد کنند که در همین راستا همایش ها و مراسم های گوناگون 
برای ارایه این متدهای جدید برگزار می شود. در مراسمی با عنوان 
همایش ملی »پایداری آب در زاینده رود« که در شهر اصفهان با 
حضور مسئولین شهری و اس��تانی برگزار شد، اسفندیار امینی، 
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی به ایراد سخن پرداخت که 

گزیده ای از صحبت های وی را در ادامه می خوانید:
    طومار شیخ بهایی سند جزء قدیم است که آب را به 33 سهم 
تقسیم کرده، این طومار در تاریخ چهارم مهر 1307 به شماره 920 
در اداره مالیه قدیم ثبت شده است. صاحب آب با حق آبه متفاوت 
است، ما صاحب حق آبه هستیم و این یعنی اگر آب باشد یا نباشد 
قانون گذار تعیین کرده که ما صاحب آب باشیم. همچنین در قانون 
ذکر شده است که اگر به خاطر طرح های عمرانی مانند سد سازی 
آب متعلق به حق آبه بخشکد، وزارت نیرو مکلف به پرداخت هزینه 
است. در این قانون نیز ذکر شده که هرکس سابقه تملک داشته 
باش��د صاحب حق آبه نیز هس��ت، این در حالی است که امسال 
گفته اند به اشتراکی های حق آبه، آب نمی دهیم و این جای سؤال 

است که چرا به اشتراکی های باال دست آب می رسد؟
   مأموریت ما این بود که هوای سالم، گندم سالم، برنج سالم و 
گوشت سالم تأمین کنیم، اما شما چه کردید؟ وقتی بر اساس قانون 
آمدیم دنبال حق مان، چطور جوابمان را دادید؟ شش هزار سال 
 رودخانه جاری بوده، این همه درخت س��بز رشد کرده اند و همه 

این ها به دست رعیت کاشته شده بود. آن همه افتخاری که اکنون 
شما به آن می بالید با زحمت رعیت به وجود آمده است.

   نیازی به گفتن ندارد، اما این سؤاالت مطرح است، اگر کسی 
خانه ای ندارد می شود از کس دیگری خانه بگیرید و به او بدهید؟ 
اما اکنون آب ما را غارت کردید. آیا تعداد مشاغل بخش کشاورزی 
حوضه زاینده رود بیشتر است یا پمپاژ باال دست؟ آیا تنش ها اینجا 
بیشتر است یا در باالدست؟ آیا محصوالت کشاورزی پایین دست 
 استراتژیک است یا در باالدست؟ آیا فصل زراعی در پایین دست 
9 ماه است یا در باال دست؟ آیا پایین دست آب نداشته باشد آبروی 
ما در دنیا می رود یا در باالدست؟ چرا می شود آب پایین دست را با 

این همه جمعیت خشکاند، اما در باال دست نمی شود؟
    من یک کش��اورز هس��تم، آب گاوداری ام را ب��ه خاطر عدم 
پرداخت بر اس��اس ماده 34 قطع کرده اند. این چه قانونی است 
که ماده 34 آن اجرا می شود، ولی ماده 44 آن نه؟ آیا می دانید در 
این مدت چه تعداد مرگ خاموش در بخش کشاورزی داشتیم؟ 
آیا می دانید سه برادر که چاه را الیروبی می کردند کشته شدند؟ 
اگر می دانید فکری برای خودتان بکنید، البته باالترین مقصر ما 
کشاورزان هستیم. در گذش��ته وقتی پدران ما با خشکی مواجه 
می شدند سراغ استانداری و فرمانداری نمی رفتند، خودشان به 
دنبال قنات راه می افتادند و وقتی برمی گشتند با مذاکره موضوع 
را حل می کردند. اما حاال من حق آبه دار نمی توانم به باال دس��ت 
بروم و پمپاژ را ببینم. آیا نشس��ته اید تا رودخانه چند هزار ساله 

خشک شود؟

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به 
گروه 
مناس��بت روز کارگر در اصفهان برگزار اقتصاد

شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر 
جامعه کارگری استان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی به ایراد سخن پرداختند که در 

ادامه می خوانید:

حسن رحمانی، دبیر جامعه کارگری استان اصفهان
    اگر کارگران نباش��ند، جامعه فلج خواهد شد. در صورتی که 
امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار نگیرد، موجبات اضمحالل 
اقتصاد کشور فراهم می آید. در چند سال گذشته با محرومیت ها 
و مشکالت بسیاری روبه رو بوده اند. این قشر زحمتکش جامعه در 
س��ال های اخیر مورد ظلم و جفا قرار گرفته اند و ش��رایط زندگی 
آنها، هر روز سخت تر از روز قبل می ش��ود. پیش از این 80 درصد 
از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، به صورت استخدام رسمی 
فعالیت می کردند اما اکنون، 80 درص��د به صورت قرارداد موقت 
اقدام به فعالیت می کنند که این موضوع موجبات نارضایتی را هم 
از سوی کارفرمایان و هم از س��وی کارگران فراهم آورده است. در 
شرایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های بیکاری 
بسیار طوالنی تر از صف های تشکیل شده برای کار است. متأسفانه 
در حال حاضر ش��اهد اخراج دس��ته  جمعی کارگ��ران از برخی 
مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این موضوع، آینده 

مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
    اگر تمامی مردم، مدیران و س��رمایه گذاران کش��ور بخواهند 
مشکالت کنونی رفع شود، باید بر اس��اس سیاست های کلی که 
توسط رهبر معظم انقالب ابالغ می شود، حرکت کنند. مسیر کنونی 
کشور ما برای برون رفت از مشکالت مشخص شده است. اکنون باید 
شرایطی ایجاد شود که اقدام به اجرای سیاست گذاری انجام شده در 
حوزه های مختلف کنیم تا کشور از شرایط کنونی خارج شود. شرط 
برون رفت کشور از مشکالت، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از 
انحراف در مسیر اجرای سیاست گذاری ها است. برای مثال واگذاری  
امور به بخش خصوصی، یکی از بهترین راهکارهایی بود که از سوی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شد، اما دولت به درستی آن را اجرا نکرد و 
اکنون شاهد کاستی های بسیاری در این زمینه هستیم. در بسیاری 
از شرکت هایی که به اصطالح به بخش خصوصی واگذار شده اند، 
دولت همچنان صاحب رأی است و حتی در عزل و نصب معاونان 
آن شرکت ها هم دخالت های ویژه ای دارد. اقتصاد کشور ما، اوضاع 
نابس��امانی دارد، در صورتی که قرار بود وضعیت اقتصاد کشور هر 
روز بهتر از روز قبل باشد، اما با اجرای نادرست سیاست های کلی، 
هم اکنون رتبه اقتصادی کشور ما در منطقه دو تا به آخر مانده است 
و در کشورهای جهان نیز رتبه های130 تا 140 را در اختیار داریم. 
یکی از مطالبات اصلی مردم از کاندیداهای ریاست جمهوری باید 
این باشد که چگونه می خواهند از تولید ملی، کار، سرمایه  ایرانی، 
جهاد اقتصادی و منوی��ات رهبر معظم انق��الب در حوزه اقتصاد 

حمایت کنند تا کشور از مشکالت کنونی رهایی یابد.

 اقتصاد کشور ما، 
اوضاع نابسامانی 
دارد. قرار بود 
وضعیت اقتصاد 
کشور هر روز بهتر 
از روز قبل باشد، اما 
با اجرای نادرست 
سیاست های کلی، 
هم اکنون رتبه 
اقتصادی کشور ما در 
منطقه دو تا به آخر 
مانده است

در گذشته وقتی 
پدران ما با خشکی 
مواجه می شدند 
سراغ استانداری 
و فرمانداری 
نمی رفتند، 
خودشان به 
دنبال قنات راه 
می افتادند و وقتی 
برمی گشتند با 
مذاکره موضوع را 
حل می کردند

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستندمدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی گفت: 

اقتصاد ایران رتبه ۱4۰ دنیا را داردگفته اند به اشتراکی ها حق آبه نمی دهیم 
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وقت دادرسی
208 کالس��ه پرونده: 912000ح26. وقت رس��یدگی: 92/3/21 س��اعت 10 صبح. 
خواه��ان: مهناز جعفری فرزند حس��ن. خوان��ده: رضا س��لمانی کرچگانی فرزند 
فرامرز. خواس��ته: ابقای حضانت فرزند. خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و بتجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. 

ارژندی – مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
232 شماره ابالغیه: 9110100353404619. شماره پرونده: 9109980352601120. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911437. شاکی فاطمه پرویزی علیه سعادت اله جهانداری 
ش��کایتی مبنی بر تهدید از طریق ارسال پیامک نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان – خ چهارباغ 
باال – خ ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه همکف 
– اتاق ش��ماره 258 ارج��اع و به کالس��ه 9109980352601120 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1392/03/21 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 19515 شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
بایگان��ی ش��عبه:  درخواس��ت: 9110460353600040. ش��ماره  233 ش��ماره 
911466. چ��ون در پرون��ده کالس��ه 9109980359201271 چ��ون آقای محمد 
ج��واد علیمی ب��رای کاوه صائبی فرزند اس��ماعیل به اتهام س��رقت از مغازه به 
این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1392/03/21 س��اعت 12 صبح 
تعیی��ن گردیده اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول الم��کان بودن و عدم دسترس��ی به 

و مته��م در اجرای مقررات م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی ب��ه عمل خواهد آمد. م الف: 19509 ش��عبه 110 دادگاه 

عمومی کیفری اصفهان 

احضار 
252 چون آقای محمود محمدی ش��کایتی علیه 1- عباس��علی اسماعیلی 2- مریم 
امیری 3- حمید جعفری 4- مرتضی دهوری – 5- محمود اخوت 6- محمد نصیری 
مبنی بر اعس��ار از محکوم به مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911021 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 92/3/21 س��اعت 11 ظهر تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
 اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 18160 ش��عبه 104 دادگاه عموم��ی جزایی اصفهان

مزایده اموال رهنی 
602 به موجب پرونده اجرائی 8700400213700001، آقای نجفقلی جباری فرزند 

حسین به موجب سند رهنی 5216-83/07/27 دفترخانه 129 اصفهان تمامت پالک 
ثبت��ی 1/10317 واق��ع در میمه بع��د از پمپ گاز، به مس��احت 4408 مترمربع که 

مدیون حس��ب قرارداد واگذاری 91/6810/53-83/06/11 مسکن و شهرسازی 
اصفهان تعهد احداث 17 واحد مس��کونی نمود که س��ند مالکیت آن قبل از تفکیک 
ذیل ش��ماره 22550 صفح��ه 347 دفتر 145 بنام دولت جمهوری اس��المی ایران 
به نمایندگی مس��کن و شهرس��ازی اصفهان صادر گردیده، در رهن بانک تجارت 
شعبه سرپرستی اصفهان قرار داد. پالک مزبور نیز به موجب صورتجلسه تفکیکی 
4142-86/06/25 ثبت میمه تفکیک و شماره های 1/10591 الی 1/10607 که شامل 
قطعات 249 تا 256 می باشد از آن مجزا شد که حدود و مشخصات آن بدین شرح 
اس��ت: پالک ثبتی 1/10591 به مس��احت 258 مترمربع شماال به طول 25.80 متر 
دیواریست به کوجه سه متری شرقًا به طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 
10600 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10592 و 
غربًا به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10592 
به مساحت 258 مترمربع شمااًل به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 

10591 فرعی ش��رقًا به طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 10601 فرعی 
جنوبًا به طول 80/25 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10593 و غربًا به طول 
10 متر درب و دیواریست به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10593 به مساحت 
258 مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست مش��ترک با شماره 10592 
فرعی ش��رقًا به طول 10 متر دیواریست مش��ترک با شماره 10602 فرعی جنوبًا 
به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10594 و غربًا به طول 10 متر 
درب و دیواریست به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10594 به مساحت 259.95 
مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10593 فرعی 
ش��رقًا به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با ش��مارعه 10603 فرعی جنوبًا به 
طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10595 و غربًا به طول 10.15 متر 
درب و دیواریس��ت به کوچه هش��ت متری. پالک ثبتی 1/10595 به مساحت 258 
مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10594 فرعی 
ش��رقًا به طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 10604 فرعی جنوبًا به طول 
25.80 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10596 و غربًا به طول 10 متر درب و 
دیواریس��ت به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10596 به مساحت 258 مترمربع 
ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با ش��ماره 10595 فرعی شرقًا به 
طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 10605 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر 
دیواریست مشترک با ش��ماره 10597 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریست 
به کوچه هش��ت متری. پالک ثبتی 1/10597 به مس��احت 258 مترمربع شمااًل به 

طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 10596 فرعی شرقًا به طول 10 متر 
دیواریس��ت مشترک با شماره 10606 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریست 
مش��ترک با ش��ماره 10598 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به کوچه 
هش��ت متری. پالک ثبتی 1/10598 به مس��احت 309.60 مترمربع شمااًل به طول 
25.80 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10597 فرعی ش��رقًا به طول 12 متر 
دیواریس��ت مشترک با شماره 10607 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریست 
مش��ترک با ش��ماره 10599 و غربًا به طول 12 متر درب و دیواریس��ت به کوچه 
هش��ت متری. پالک ثبتی 1/10599 به مس��احت 307.60 مترمربع شمااًل به طول 
25.80 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10598 فرعی ش��رقًا به طول 11.95 

متر دیواریست مشترک با شماره 10317 فرعی جنوبًا به طول 24 متر دیواریست 
به خیابان 16 متری و غربًا اول که به صورت پخ اس��ت به طول 2.82 متر و دوم 
به طول 9.85 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10600 
به مس��احت 243.50 مترمربع شمااًل به طول 24.35 متر به کوچه سه متری شرقًا 
به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به کوچ��ه ده متری جنوبًا به طول 24.35 متر 
دیواریس��ت مشترک با شماره 10601 و غربًا به طول 10 متر دیواریست مشترک 
با ش��ماره 10591 فرعی. پالک ثبتی 1/10601 به مساحت 243.55 مترمربع شمااًل 
به طول 24.35 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10600 فرعی شرقًا به طول 10 
متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.36 متر دیواریس��ت 
مش��ترک با ش��ماره 10602 و غربًا به طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 

10592 فرعی. پالک ثبتی 1/10602 به مس��احت 243.60 متر مربع شمااًل به طول 
24.36 متر دیواریست مشترک با شماره 10601 فرعی شرقًا به طول 10 متر درب 
و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.36 متر دیواریس��ت مشترک 
با ش��ماره 10603 و غربًا به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10593 
فرعی. پالک ثبتی 1/10603 به مس��احت 244.80 مترمربع ش��مااًل به طول 24.36 
متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10602 فرعی ش��رقًا به طول 10 متر درب و 
دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.36 متر دیواریس��ت مشترک با 
ش��ماره 10604 و غربًا به طول 10.10 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره های 
10594، 10595 فرعی. پالک ثبتی 1/10604 به مس��احت 244.25 مترمربع شمااًل 
به طول 24.36 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10603 فرعی شرقًا به طول 10 
متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.37 متر دیواریس��ت 
مشترک با شماره 10605 و غربًا به طول 10.05 متر دیواریست مشترک با شماره 
های 10594 و 10595 فرعی. پالک ثبتی 1/10605 به مس��احت 240.05 مترمربع 
ش��مااًل به طول 24.37 متر دیواریست مش��ترک با شماره 10604 فرعی شرقًا به 
طول 10 متر درب و دیواریس��ت ب��ه کوچه ده متری جنوبًا ب��ه طول 24.37 متر 
دیواریست مشترک با شماره 10606 و غربًا به طول 9.70 متر دیواریست مشترک 
با ش��ماره 10596 فرعی. پالک ثبتی 1/10606 به مساحت 246.75 مترمربع شمااًل 
به طول 24.37 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10605 فرعی شرقًا به طول 10 
متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.37 متر دیواریس��ت 
مشترک با شماره 10607 و غربًا به طول 10.20 متر دیواریست مشترک با شماره 
های 10597 و 10598 فرعی. پالک ثبتی 1/10607 به مس��احت 292.50 مترمربع 
ش��مااًل به طول 24.37 متر دیواریست مشترک با ش��ماره 10606 فرعی شرقًا به 
طول 12 متر درب و دیواریس��ت ب��ه کوچه ده متری جنوبًا ب��ه طول 24.38 متر 
دیواریست مشترک با شماره 10317 باقیمانده و غربًا به طول 12 متر دیواریست 
مشترک با شماره 10598 فرعی. به علت عدم تسویه دیون بستانکار توسط مدیون 
بنا به تقاضای مدیریت حقوقی ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان مورد وثیقه 
توسط سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردید. اعیانی های مورد  
وثیق��ه 1750 مترمرب��ع به صورت یک قطعه با دیوارهای آجری و س��قف تیرچه 
بل��وک بتنی و نمای خارجی آجرنمای پالکی با بندکش��ی و س��طوح داخلی اندود 
گچ س��فید پرداختی، دربه��ای خارجی و پنجره ها پروفیل فل��زی، دربهای داخلی 
روکش چوب با چهار چوب فلزی، دارای س��رویس های آش��پزخانه، دستشویی، 
توالت و حمام با کاش��ی بدنه و سرامیک کف و نماسازی دیوار حیاط به صورت 
قاب آجری و داخل قابها با اندود تخته ماله و رویه س��یمانی سفید و کف حیاطها 
ب��ا موزائیک ایرانی فرش گردیده اس��ت. محل دارای انش��عابات آب و برق و گاز 
بوده و دفع فاضالب به وس��یله چاه امکان پذیر اس��ت. قدمت س��اختمانها 4 سال 
می باشد. با توجه به موقعیت محل و قدمت و کیفیت ساخت موجود در آن و نوع 
کاربری و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش کل عرصه و اعیان از قرار هر 
مترمربع عرصه 340000 ریال و هر مترمربع اعیانی 1800000 ریال جمعًا به مبلغ 
4648720000 ریال معادل چهارصد میلیارد و شش��صد و چهل و هشت میلیون 
و هفتصد و بیست هزار ریال ارزیابی گردیده است. مورد وثیقه طبق نامه شماره 
29136/953114/53 – 1391/12/07 مدیریت ش��عب بانک تجارت استان اصفهان 
فاقد بیمه نامه می باش��د. مزایده از مبلغ ارزیابی آغاز و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است کلیه بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
انجام شده از محل مزایده به برنده مزایده مسترد می گردد. حق حراج و نیم عشر 
اجرائی نیز نقداً وصول خواهد ش��د. جلسه مزایده حضوری روز دوشنبه مورخه 
92/02/30 از س��اعت 9 صب��ح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت میمه به نش��انی 
خیاب��ان طالقانی جنب اداره بهزیس��تی برگزار می گردد. ای��ن آگهی در یک نوبت 
مورخ��ه 1392/02/14 در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می 
گردد. در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می ش��ود. م الف: 1524 

نوروز – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه 

فقدان سند مالکیت 
624 س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از شش��دانگ پالک ثبتی شماره 1805 فرعی از 
2267 اصلی مفروز مجزی ش��ده از ش��ماره 64 فرعی از اصل��ی مذکور واقع در 
بخ��ش 6- ثبت اصفهان ذیل ثبت 48146 در صفحه 240 دفتر امالک جلد 188 بنام 
آقای سعید میرزایی تشنیزی فرزند حیدرعلی تحت شماره چاپی مسلسل 056954 
ثبت و صادر و تسلیم شده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 92/18/35 و مورخه 1392/02/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء ش��هود آن ذیل ش��ماره 28722 مورخه 1392/01/29 به گواهی دفتر خانه 
110- بهارس��تان رسیده مدعی است که س��ند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود 
ش��ده است و درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانونی ثبت در یک 
نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه 
کننده سند مس��ترد گردد. بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، اقدام به صدور 
س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. داریوش مرادی – رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
634 بدینوسیله به شرکت خدمات رسانی آمبوالنس ایمان پیام بدهکار و حمیدرضا 
لطفی راهن پرونده کالس��ه 1/9100400200400824 س��اکن اصفهان خ باهنر خ 
هدایت جنب کوچه ش��هید ش��هبازی که برابر گزارش مامور واح��د ابالغ نیروی 
انتظامی ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی شماره 9070-

13871016 دفترخانه 167 اصفهان بین شما و بانک صادرات مبلغ 340/000/000 
ری��ال اصل طلب و مبلغ 186/301 ریال ذم��ه روزانه از تاریخ 1389/7/25 و مبلغ 
5/000/000 ری��ال ح��ق الوکاله بدهکار می باش��ید که بر اثر ع��دم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی موضوع شش��دانگ پالک 
40/359 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق مقررات علیه ش��ما تعقییب خواهد 

شد. م الف: 1286 اسدی – اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه 
635 شماره پرونده: 9100400200301357/1. شماره ابالغیه: 139205102003000231. 
بدینوس��یله به خانم رویا ابوطالبی چادگانی فرزند قدرت شناسنامه شماره 3432 
ساکن سپاهان ش��هر ابتدای بلوار غدیر مجتمع تجاری سپید آرایشگاه مریم ابالغ 
می ش��ود که بانک قوامین ش��عبه کاوه جهت وصول مبلغ 15000000 به استناد 
چک شماره 249744-90/12/16 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالس��ه 9102300 در این اداره تشکیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 91/11/19 
مامور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن س��ند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائی��ه فقط یک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایی��د، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 1109 اس��دی – اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 

 



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

مرد آهنی به تنهایی از همه جلو زد 
 فیلم ابرقهرمانی »آیرون من 3« با بازی رابرت داونی جونیر در هفته اول اکران نام خود را در 
کتاب های تاریخ ثبت کرد. با اکران سومین قسمت مجموعه ماجرایی اکشن »آیرون من«، 

تابستان سینمایی کار خود را با قدرت آغاز کرد. 
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 نقش خانه، رنگ گرفت
خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان، نمایش��گاه نقاشی آثار مژگان 
رییسی را در ساعت پنج عصر روز پنجش��نبه 12 اردیبهشت ماه در گالری 
نقش خانه، واقع در مجتمع فرهنگی و هنری س��وره اصفهان افتتاح کرد. 
این نمایشگاه ش��امل 19 اثر با تکنیک اکریلیک و ترکیب مواد است که بر 
روی چوب و پارچه کار شده است. این نقاشی ها انتزاعی و متأثر از طبیعت 
است که در ابعاد بزرگ ارایه شده اند.گفتنی است، مژگان رییسی )مدرس 
هنرستان هنرهای زیبا( نقاشی را از س��ال 1361 به صورت حرفه ای آغاز 
نموده و تاکنون بیش از هشت نمایش��گاه انفرادی و20 نمایشگاه گروهی 

داشته است. 

حراج ویالی مهران مدیری
مهران مدیری پس از موفقیت نسبی در سریال » قهوه تلخ« به سراغ ساختن 
سریال دیگری با عنوان » ویالی من« برای شبکه خانگی رفت. این سریال 
با تبلیغات بسیار از سال گذشته وارد شبکه توزیع سینمای خانگی شد. اما 
گویا عملکرد این سریال چندان موفقیت آمیز نبوده و این امر موجب شده تا 
از طرق دیگری به فروش آن بپردازد. هم اکنون یکی از لوح های فشرده این 
سریال به همراه چند نسخه از مجالت به قیمت پنج هزار تومان به فروش 
می رسند. قسمت های ابتدایی این سریال به س��بب وجود فضای تعلیق و 
گره افکنی خوب مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفتند، اما پس از مدتی 
به دلیل لوث شدن فضای سریال و عدم گره گشایی در داستان، بسیاری از 

مخاطبان از این سریال مهران مدیری استقبال نکردند.

»کارنامه چهل ساله«
مانی حقیقی، گفتگوی مفصلش را با داریوش مهرجویی کتاب کرده 

است: »مهرجویی: کارنامه چهل ساله«. 
حقیقی پیش از این، مستند جذابی به همین نام ساخته بود و کتاب 
 فعلی، نس��خه کامل تر همان گفتگوس��ت که فیلم ب��ه فیلم، پیش 
 می رود و حاوی نکات جالب و خواندنی، از زندگی و آثار این فیلمساز 

نام آشناست؛ از الماس 33 تا سنتوری. 
کتاب همان قدر درباره  وجوه س��ینمایی و هنری کارنامه مهرجویی 

است، که به شکلی غیر مستقیم، راوی 
نزدیک به پنج دهه شرایط فرهنگی این 
س��رزمین و خاطرات و خط��رات فیلم 
س��اختن در آن اس��ت. گفتنی است، 
این کت��اب را نش��ر مرک��ز در 3000 
نسخه، منتش��ر کرده اس��ت. مطالعه 
این کتاب را به عالقه مندان س��ینما و 
پیگیران مسائل فرهنگی و اجتماعی 
در ای��ران، توصی��ه می کنی��م؛ کتابی 
 حاوی نکته های فراوان که روان، پیش 

می رود. 

گذار از سنت تا گروه
گروه فرهنگ - گذار از گروه های س��نتی به تش��کل های 
حرفه ای، وجهی از فرآیند طرح استقرار گروه های نمایشی 

است که الزم است مورد تأمل بیشتری قرار گیرد.
بای��د در نظ��ر بگیریم ک��ه در حوزه هن��ر عموم��ا تغییرات 
س��اختاری دش��وارتر اتفاق می افتد؛ چرا که در فعالیت های 
هنری احساسات هنرمندان نیز دخیل است. به خصوص در 
 بحث استقرار گروه های نمایشی که پیش از این گروه هایی 
چندنف��ره تش��کیل ش��ده اند و س��ال ها ب��ا ه��م کار 
کرده ان��د و باه��م ان��س گرفته ان��د. گروه ها اگ��ر بخواهند 
در ش��رایط حرف��ه ای ق��رار بگیرن��د، الزم اس��ت 
 یکپارچ��ه ت��ر ش��وند و در کن��ار ه��م ق��رار بگیرن��د و از 
یک سری مسائل حاش��یه ای دور بش��وند تا بتوانند تشکل 
قوی تری را ایج��اد کنند و مطمئناً در این صورت اس��ت که 
مورد حمایت بیشتر و بهتری قرار می گیرند. وقتی یک گروه 
تئاتری از طریق طرح اس��تقرار بخواهد کارش به س��رانجام 
برسد، قصدش این اس��ت که دارای یک هسته مرکزی شود. 
این هس��ته مرکزی گروه را قدرتمند می کن��د؛ یعنی گروه 
می داند که حتماً باید در هسته مرکزی خودش باید ساختاری 
را رعایت کند که متشکل بش��ود از یک تعداد هنرمند که در 

زمینه های مختلف هنری در حوزه تئاتر فعالیت می کنند. 
ب��ه این معن��ی که ی��ک بازیگر ی��ا کارگ��ردان ب��ه تنهایی 
نمی توان��د گروهی را تش��کیل بده��د. در هس��ته مرکزی 
بحث نمایش��نامه نویس��ی، کارگردانی، بازیگ��ری، طراحی 
 صحنه و لباس و ن��ور پیش می آید و تمام اج��زای یک گروه 
در نظر گرفته می شود. در چنین ساختاری، تنها یک بخش 
از هزینه های گروه از حمایت های مرکز هنرهای نمایش��ی 

معاونت هنری تأمین خواهد شد. 
وقتی گروه شکل می گیرد و دارای پروانه فعالیت می شود، با در 
نظر گرفتن و محاسبه هزینه ها در هسته مرکزی برای جذب 
حمایت های بخش خصوصی و نهاده��ای دیگر نیز تدابیری 
اندیشیده می شود. به خصوص که گروه ها با در دست داشتن 
پروانه های فعالیت از اعتبار و وجهه باالتری برخوردار خواهند 
بود. استقرار گروه های نمایشی با شاکله ای قانونمند و هدف دار 
در اس��تان ها می تواند تأثیر بس��زایی در ارتقای تئاتر کشور 
داشته و گام مهمی به سوی حرفه ای شدن به لحاظ صنفی در 
این عرصه به حساب آید، اگر نقش شورای استان ها با توجه 
به شناخت مسئولین استانی از گروه های تئاتری گسترده تر 
ش��ود. تجربه های موف��ق در حوزه تئاتر نش��ان می دهد که 
 انس��جام، موفقیت، پیشرفت و توس��عه فعالیت های تئاتری 
تا حد زیادی بس��تگی به ثبات، دوام و اس��تمرار حیات این 

گروه ها دارد.

 در ابتدا باید گفت که این فیلم آخرین 
 جمال
عنوانی بود که بر پرده ایران نشست و  نوروز باقری

س��الن این س��ینما را با تماش��اچیان 
قسمت کرد.

در این چند ساله شاهد هستیم که ژانر کمدی بار اعظم تولیدات 
س��ینما را بر عهده گرفته و تولید خ��ود را بر مبن��ای تفریح و 
سرگرمی مردم پایه گذاری کرده است، ولی آیا در تولیدات این 
چند ساله کمدی بوده که در کنار جنبه تفریحی وسرگرمی و به 
جای خلق موقعیت های کمدی رایج که بر اساس ادا و اطوارهای 

گوناگون و هرچیز آید، خوش آید ساخته شده باشد؟!
بی ش��ک اگر از ابتدا نگاهی گذرا به س��ینمای کم��دی ایران 
بیندازیم، هستند آثار ارزشمندی که هم توانسته با خلق فضای 
کمدی در کالم و در موقعیت و در راس��تای آن آگاهی سازی و 
انتقال یک مفهوم به بیننده گام برداشته و در قالب یک داستان و 

فیلمنامه ای منسجم به تماشاچی خود انتقال داده اند.
آنچه که مرسوم شده درسینمای کمدی، بیشتر بیانگر سینمای 
صامت و متعلق به آن جنس کمدی  است که با یک ضربه چکش 
به سر و درآوردن شکلک سعی در خنداندن تماشاچی داشت، 
اما انگار امروز نیز هنوز آن جنس کمدی ها در س��ینمای ایران 
به قوت خود باقی مانده است. »دزدان خیابان جردن«، عنوان 
فیلمی اس��ت که چند ماهی در س��ینماهای ای��ران جا خوش 

کرده و ان��گار تا هزینه های جاری س��ازندگان خ��ود را تأمین 
نکند،جایگزین پیدا نمی کند. این اولین ساخته وحید اسالمی 
اس��ت که پیش از این در زمینه نقد و مطبوعات فعالیت داشته 
داری��وش بابائیان نیز تهی��ه کنندگی این اثر را ب��ر عهده دارد. 
»دزدان خیابان جردن«، برداشت آزادی از فیلم کمدی »دردسر 
 بهش��ت« س��اخته ارنس��ت لوبیک و روایتگر دو دزد خرده پا 
 به نام  سامی سه سوت و هوشنگ  است، که قصد سرقت از یک

گاو صندوق در خیابان جردن را دارند و می خواهند ره صدساله 
 را در یک شب پیموده و دس��ت به یک دزدی بزرگ بزنند. این 
دو دزد جوان سعی می کنند با بررسی همه جوانب دست به یک 
دزدی بزرگ زده و پول زیادی را به دست بیاورند، اما وقایع طبق 
 پیش بینی آنها جلو نمی رود و با ماجراه��ای عجیب و غریبی 
رو به رو می ش��وند. رضا ش��فیعی جم، فتحعلی اویسی، ارژنگ 
امیرفضلی،حدیث فوالدوند، محمد شیری، سیدرضا حسینی، 
رابعه اسکویی، ناصر سهرابی و آرام جعفری  بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.
 آنچه که در این فیلم نمود بیشتری می کند، همان شوخی های

قدیمی بازیگرانی اس��ت ک��ه روزگاری تلویزی��ون محل بروز 
 استعداهایش��ان بود و ای��ن بار در پ��رده نق��ره ای خودنمایی 
می کنند، با همان تکیه کالم ه��ا وادا واطوارها اما این بار برای 

جذب مخاطب بیشتر زمانش طوالنی تر شده است.

بدیهی است که در وجه س��اده فیلم و کمدی بودن آن و میزان 
فروش، نیاز بدنه اجتماع را به این نوع آثار نشان می دهد، اما نه به 
هر قیمتی. در زمانی که مردم  در سطوح اجتماعی با مضیقه های 
اجتماعی، گرانی و اضطرابات ناشی از آن روبه رو هستند، دیدن 
چنین فیلمی ن��ه به عنوان یک دریچ��ه ای آرامش بخش، بلکه 

صرف سوزاندن پول و وقت به شمار می رود.
در س��ینمای بدنه عموم��ا کاراکترها هویتی روانش��ناختی و 
موش��کافانه ندارند و آنچه بروز می دهند نه کنش��ی معنا دار و 
دارای محتوا، که رفتارهایی صرف هستند که در سطح و در فرم 
می مانند و متکی بر ظاهر کاراکترهاست و با ساده ترین نشانه ها 
و دیالوگ ها به تصویر کشیده می شود. »دزدان خیابان جردن« 

نیز از این قاعده مستثنی نیست و از آن پیروی می کند.
هر چه در س��ینمای بدنه به تصویر کشیده می شود، ظاهری و 
زود گذر است؛ یعنی تالش می شود به ساده ترین شکل ممکن 
کاراکترها و اتفاقات و س��ایر وجوه دراماتیک به تصویر کشیده 
ش��وند و تنها چیزی که اهمیت ندارد، فرصتی است که باید در 

اختیار مخاطب قرار گیرد تا خود، به اندیشیدن بپردازد.
 سینمای بدنه ایرانی مانند هر پدیده ایرانی دیگر گاه نشانه های
 دگرگون��ه دارد. در ای��ن ن��وع از س��ینما و این محص��ول تازه

» دزدان خیابان جردن« گاه تهیه کننده نقشی بسیار پر رنگ 
 تر از سناریس��ت و کارگردان می یابد.گاه تم��ام درام و انتخاب 
نقش ها توسط خود تهیه کننده صورت می گیرد و کارگردان 
تبدیل به اپراتوری می ش��ود تا به دلخواسته های تهیه کننده 
بپردازد. گاه یک نقش خاص تنها به خاط��ر حضور یک بازیگر 
خاص نوشته می شود و گاه لوکیش��نی ویژه تنها استفاده ای 
کارت پستال گونه می یابد و گاه بازیگری جلوی دوربین بدون 
سناریو حاضر می شود و آنچه خود دوس��ت دارد و بلد است یا 
بداهه به ذهنش می رسد بیان می کند و این اصاًل به هیچ جای  
متن بر نمی خورد؛ چرا که متن اصوالً بیرونی است  و مهم حضور 

خود بازیگر است!
در پایان باید گفت، گردش سرمایه در س��ینما و نیاز مبرم آن 
به مخاطب در همه دنیا امری اس��ت انکار ناپذیر و البته همواره 
س��طحی از مخاطبان ساده خواه و ظاهر دوس��ت وجود دارند؛ 
مخاطبانی که ترجیح می دهند تنه��ا از لذتی بصری در زمانی 
محدود بهره مند ش��وند و این که فیلم الیه های درونی و ریشه 
دار نداشته باشند، برایشان مهم نیست.پس فیلم های سطحی 
 ساخته می ش��وند و دیده می ش��وند و به حیات خویش ادامه 
می دهند، حتی اگر به عنوان مخاطبی جدی از این نوع سینما 

خوشتان نیاید.

خیابان تهران در اصفهان چه می کند؟ 

بررسی سینمای بدنه با حضور»دزدان خیابان جردن«
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
641 در خصوص پرونده کالس��ه 1948 خواهان س��جاد کریمیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید حاج هاشمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
646 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 30/92 خواه��ان خلیل قربانی ب��ا وکالت 
امیرحس��ین مهرداد امرالله��ی و ابراهیم رجبی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت س��عید ناظمی اثنی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 92/3/5 س��اعت 8 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
647 خانم ربابه محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 295 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 558/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالرحمن احمدی بشناس��نامه 16 در تاریخ 
1391/7/7 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به چهار پس��ر و چهار دختر و همسر به ش��رح ذیل: 1- مهدی 
احم��دی ش ش 40169 )فرزن��د متوفی(. 2- محمدتقی احم��دی ش ش 49299 
)فرزند متوفی(. 3- رس��ول احم��دی ش ش 59961 )فرزن��د متوفی(. 4- حمید 
احمدی ش ش 46234 )فرزند متوفی(. 5- ش��هال احم��دی ش ش 1171 )فرزند 
متوف��ی(. 6- راضیه احم��دی ش ش 0-011386-127 )فرزند متوفی(. 7- زهره 

احم��دی ش ش 1402 )فرزن��د متوفی(. 8- زهرا احمدی خونس��ارکی ش ش 
52814 )فرزند متوفی(. 9- ربابه محمدی ش ش 295 )همس��ر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
649 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 2306 / 50  واقع 
دراله آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محسن صادق 
فرزند صادق درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 10 / 4 / 1392 س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع 
وبعمل خواهدآم��د0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکی��ن ومجاورین اخطارمی 
گ��ردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 اعتراض��ات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 

قضایی اخذوبه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی 
پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطی��ل انجام خواهدش��د. 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا   

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
650 چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ ی��ک قطعه باغ پ��الک ش��ماره 324 / 
3  واق��ع درموغ��ان بخ��ش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرون��ده ثبتی بنام 
آق��اي ناصرخرمي فرزند بمانعل��ي وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نیام��ده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 
15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 8 
/ 4 / 1392 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه موجب 
ای��ن آگهی بکلی��ه مالکی��ن ومجاورین اخطارم��ی گردد که درروزوس��اعت 
مقرردرمح��ل حضوریابن��د0 اعتراضات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 

خواهدش��دوطبق تبصره 2 م��اده واحده قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های 
معترض��ی ثبت،معت��رض می بایس��ت ظ��رف مدت یکم��اه ازتاریخ تس��لیم 
اعت��راض خودرابه این اداره گواه��ی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی 
 پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطی��ل انجام خواهدش��د.

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادو امالک شهرضا        

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
652 چون تحدید حدود شش��دانگ یک درب باغ پالک ش��ماره 514 / 10  واقع 
درروس��تاي زیارت��گاه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام 
موقوفه امامزاده محمد زیارتگاه به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا 
درجریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضورمتقاضی ثبت ب��ه عمل نیامده اینک 
بناب��ه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاض��ای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 4 / 4 / 1392 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موج��ب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
گردد ک��ه درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابن��د0 اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه 

ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع 
ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 
باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطی��ل انج��ام 

خواهدشد. سیدمهدی میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
653 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب کارخانه پالک شماره 832 / 4  واقع 
دربرزوک آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم مهین 

نادري فرزند حس��ین درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطبق 
تقاض��ای نامب��رده تحدیدحدودملک مرق��وم درروز 8 / 4 / 1392 س��اعت 8 
صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین 
ومجاوری��ن اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 
اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظی��م صورتمجل��س تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 
2 م��اده واح��ده قانون تعیی��ن تکلیف پرون��ده های معترض��ی ثبت،معترض 
می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودراب��ه این اداره 
گواه��ی تقدی��م دادخواس��ت راازمرجع ذیص��الح قضایی اخذوب��ه این اداره 
ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بینی نش��ده 

گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د0 سیدمهدی میرمحمدی 
- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

وقت دادرسی 
654 خواهان رس��ول ش��ریفی فروشانی دادخواس��تی به خواسته مطالبه یک 
فقره چک به شماره 121207/755518/42-89/9/15 به مبلغ 9/000/000 ریال 
به همراه جمع خس��ارات به طرفیت خوانده محمدعلی خالدی سردشتی فرزند 
عبداله به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم نموده که پس از ارجاع به این 
ش��ورا به کالسه 27/92 ثبت گردیده اس��ت علیهذا چون خوانده دارای نشانی 
معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دس��تور ش��ورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار و 
محل��ی آگهی می ش��ود و به خوانده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خ شهید بهشتی مراجعه و 
نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرس��ی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا 
به خواس��ته رسیدگی نموده و تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. وقت رسیدگی 
92/3/25 ساعت 5 عصر می باشد. شورای حل اختالف شماره 8 خمینی شهر 

وقت دادرسی 
655 خواهان احس��ان شمس دادخواستی به خواس��ته مطالبه طلب به طرفیت 
خوانده محمد جوالیی به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به این ش��ورا به کالسه 361/91حل8 ثبت گردیده است علیهذا چون 
خوانده دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می ش��ود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نش��ر آگهی ظ��رف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر بلوار 
بهش��تی مجتمع قضایی مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلس��ه دادرس��ی تعیین ش��ده حضور یابد بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رس��یدگی نموده و تصمیم 
شایس��ته اتخ��اذ خواهد نم��ود و چنانچه نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د 
 فقط یک نوبت درج خواهد ش��د. شورای حل اختالف ش��ماره 8 خمینی شهر

اخطاریه 
656 ش��ماره پرونده: 92-77ش ح1. نام اخطار شونده: مسعود سلمانی نیکچه 
فرزند عبدالعظیم شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محل حضور: شورای حل 
اختالف ش��عبه اول خمینی شهر. وقت حضور: دوشنبه 92/3/27 ساعت 5:30 
عصر. علت حضور: در خصوص دعوی خواهان آقای روح اله حیدری به طرفیت 
شما مبنی بر مطالبه در وقت مقرر حاضر گردید در ضمن نسخه ثانی دادخواست 
 به ضمیمه ارس��ال می گردد. ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف خمینی شهر

تغییرات 
657 آگهی تغییرات ش��رکت پسته افشان اردس��تان )سهامی خاص به شماره 
ثبت 165 و شناس��ه ملی 10260042959. مس��تند به صورت جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده واصله به این اداره مورخه 1392/01/29 تغییرات ذیل در 
شرکت پس��ته افشان اردستان به شماره ثبت 165 دایره شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت اس��ناد و امالک اردستان تغییرات ذیل به عمل آمد: 1- موارد 
)مکانیزاس��یون و باغداری( به موضوع ش��رکت الحاق و ماده 2 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح می گردد: .... کش��ت و صنعت و باغی، دامداری، دامپروری 
و مکانیزاس��یون و هر نوع اقدامی که با موضوع ش��رکت ارتباط داشته باشد. 
2- موضوع مذکور به اتفاق آراء مورد تایید سهامداران و اعضای هیئت مدیره 

قرار گرفت. م الف: 41  رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

وقت تحقیقات مقدماتی
658 بدینوسیله اعالم می گردد آقای محمدحسین صادقی رنانی شکایتی علیه 
آقای س��ید تقی جده دایر بر خیانت در امانت مجهول المکان به این بازپرسی 
تس��لیم و به شماره 910798ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با 
تجوی��ز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی ب��ه منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 
عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 205 شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

وقت تحقیقات مقدماتی
659 بدینوس��یله اعالم می گ��ردد خانم طاهره زمانی فرزند پرویز ش��کایتی 
علیه آقایان 1- مس��لم مصطفوی 2- مهدی طبیبان دایر بر تصرف عدوانی – 
تحصیل مال از طریق نامش��روع مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به 
ش��ماره 911389ب16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 
159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 206 شعبه 16 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
660 آقای ابوالفضل حبیبی فرزند محمد به اس��تناد یک برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضای ش��هود رسما گواهی ش��ده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1027 فرعی 
از 30 اصلی واقع در روس��تای زیادآباد بخش ثبتی میمه که در صفحه 508 
دفتر 121 امالک ذیل شماره 17903 به نام ابوالفضل حبیبی فرزند محمد ثبت 
و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت و در قید رهن و بازداشت نیز نمی باشد به 
علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده اس��ت چون درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده اس��ت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انج��ام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
661 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1588/91ش9 خواهان مه��رداد تربیت 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 180 سهم مشاع از پالک ثبتی 405/1785 
واق��ع در بخش 16 ثبت اصفهان مقوم به 3/300/000 ریال به طرفیت س��عید 
طاهر زاده – فاطمه مالیی دستجردی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 92/3/27 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

آذرنیا، سرمربی موقت تراکتورسازی
تونی اولیویه را، س��رمربی پرتغالی تیم فوتبال تراکتورسازی از سمتش 
برکنار و حسن آذرنیا به عنوان سرمربی موقت این تیم تبریزی انتخاب شد. 

 لیگ جودوی بانوان 
روی نوار برنامه ریزی 

مسئول برگزاری لیگ جودوی بانوان از برگزاری هفته  سوم این رقابت ها 
در 26 اردیبهش��ت خبر داد تا این لیگ هم تقریباً برنامه ریزی منظمی 

داشته باشد.  
میترا کفشدار اظهار کرد: طبق هماهنگی که در جریان برگزاری هفته  دوم 
مسابقات داشتیم، قرار شد هفته  سوم این رقابت ها 26 اردیبهشت ماه در 
سالن افراسیابی تهران برگزار شود. سومین دوره لیگ برتر جودوی بانوان 
در سال 91 با حضور تیم های شرکت لبنیات سهند تبریز، هیأت جودوی 
تهران، هیأت جودوی البرز، باشگاه 22 بهمن شهرداری خرم آباد، ثامن 
خراسان رضوی، منتخب همدان، در حال برگزاری است که تا پایان هفته  

سوم تیم خرم آباد صدرنشین است. 

 پایان مرحله گروهی؛ سه شکست 
در کارنامه گیتی پسند

بانوان والیبالیست گیتی پسند در آخرین مسابقه از مرحله گروهی جام 
باشگاه های آسیا مقابل نماینده ژاپن شکست دیگری را پذیرا شدند.

تیم والیبال بانوان گیتی پسند اصفهان روز چهارشنبه در سومین و آخرین 
مسابقه مرحله گروهی جام باشگاه های ولیبال آسیا مقابل نماینده کشور 
ژاپن قرار گرفت. گیتی پس��ند که در دو بازی قبلی خود در برابر چین و 
کره شمالی ناکام بود، با این که در ست اول بازی خوبی از خود به نمایش 
گذاشت، درنهایت در این مسابقه نیز با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد تا 
بدون برد و گرفتن ست به کار خود در مرحله گروهی این رقابت ها پایان 
دهد. در این مس��ابقه، مائده برهانی با کس��ب 12 امتیاز، امتیازآورترین 

بازیکن گیتی پسند بود. 

 لیگ دوومیدانی 
با سبک و سیاقی جدید

رییس کمیته مسابقات فدراسیون دوومیدانی گفت: با توجه به فراخوان 
داده شده به باش��گاه ها برای حضور در مس��ابقات قهرمانی باشگاه های 
کش��ور، تاکنون پنج تیم اعالم آمادگی کرده اند. احم��د یزدانیان افزود: 
اولین مرحله رقابت های قهرمانی باش��گاه های کشور دهم خرداد ماه در 
تهران برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: امسال مسابقات در پنج مرحله 
 برگزار می ش��ود، چهار مرحله به صورت تک رش��ته ای و در مدت زمان 
سه ساعت و مرحله پنجم آن به صورت کامل و در دو روز برگزار خواهد شد. 

 خروس طالیی دنیا سرتراشیده شد
محمد نصیری، قهرم��ان افس��انه ای المپیک روز چهارش��نبه میهمان 
اصفهانی ها بود. نصیری در میهمانی کوچکی که به افتخار حضور وی در 
باشگاه فوالد ماهان برپا شد، از خاطرات ناگفته  اش گفت که مرور دوباره 

آنها خالی از لطف نیست. 
کس��ب 22 م��دال المپی��ک و جهان��ی در ط��ول س��ال های فعالی��ت 
ورزش��ی اش از او چه��ره ای مان��دگار در اذه��ان عموم��ی پدی��د 
 آورده اس��ت. آنجا ک��ه از ح��اج احمد آق��ا خمینی صحب��ت می کند، 
گل از گلش شکفته می شود: »او قابلیت حضور در تیم ملی را هم داشت.«  
صحبت با محمد نصیری آنجا جذاب می شود که از اولین مالقات حضوری 
تیم وزنه برداری ای��ران با حضرت امام خمینی )ره(،  در س��ال های اولیه 
 انقالب و در ق��م حکایت می کند: »دو س��اعتی در بیت امام نشس��تیم، 
بنیان گذار کبیر انقالب، خود، وسایل پذیرایی را فراهم می کردند؛ چایی و 
دیگر ملزومات. ساده، صمیمی و باور نکردنی بود.« او از بوسیدن جسورانه 
صورت و محاسن مبارک حضرت امام )ره( در آن دیدار، به عنوان شیرین 
ترین خاطره زندگی اش یاد می کند و می گوید: »بعد از آن بود که هرکسی 
در هر کجای ایران من را می دید، یاد امام می افتاد. « نصیری اضافه می کند 
که امام با زبان طنز به او گفتند: »تو که قهرمان جهانی، پس چرا اینقدر 

جثه ات کوچک است؟ « 
نصیری که همراه با زهتاب ب��ه عنوان قهرمان ملی وزنه ب��رداری ایران، 
 مربی و داور درجه یک بین المللی و نایب رییس دبیر کل کنفدراسیون 
وزنه برداری آسیا در دو دوره، سیف زاده رییس هیأت وزنه برداری استان و 
جمعی از پیشکسوتان به دیدار مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان آمده بود، در 
بخش دیگری از خاطرات ناگفته اش عنوان می کند: » در مسابقات جهانی 
19۷۳ کوبا، موهایم را از ته تراشیدم، روزنامه های دنیا نیز با این تیتر که 
»خروس طالیی دنیا سرتراشیده شد« به استقبال این مسابقات رفتند.   
ساکت که با دقت نظر و وسواس صحبت های نصیری را دنبال می کند، از 
میهمانان به عنوان »ستاره های همیشه جاودان ورزش ایران« نام می برد. 
 اینجاس��ت که نصیری با ش��وق  ادامه می دهد: »در کوبا و در عرض تنها 
10 دقیقه چهار مدال طال برای ایران به ارمغان آوردم و هفت کیلو رکورد 

دنیا را در آن رقابت ها ارتقا بخشیدم.« 
مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان س��پاهان یادآوری می کند که زکات علم 
و تجربه شما عزیزان اقتضا می کند که دس��ت حمایت خویش را از وزنه 

برداری ایران اسالمی بر ندارید. 

این بار خداحافظی ام برگشتی 
ندارد، رفتم که رفتم 

مهدی مهدوی کیا/ بازیکن تیم پرسپولیس
هدف اول من رسیدن به پرس��پولیس، فوتبال اروپا و تیم ملی بود که به 
عنوان یک ایرانی به آن رسیدم. از طول کارها و موفقیت هایی که در طول 
22 سال به دست آوردم واقعاً راضی هستم. من ابتدا می خواهم یک سال 
استراحت کنم و در خودم باش��م. پس از 20 و خرده ای سال و یک 
س��ال اس��تراحت به آلمان می روم و پله پله بدون عجله کار 
خودم را دنبال می کنم. در ورزش��گاه کارگران چهار هزار 
هوادار گفتند مه��دی مهدوی کیا خداحاف��ظ و من هم 
در سن 21سالگی از پرس��پولیس رفتم، اما این رفتن 
با آن رفتن فرق دارد، دیگر واقعاً رفتم. یعنی 
رفتیم که رفتیم. این رفت دیگر برگشتن 
ندارد. فقط از خدا می خواهم که با برد 
پرسپولیس و قهرمانی، همه چیز 

برای مهدوی کیا تمام شود.

6
 AFC تسلیت بن همام به مناسبت انتخاب رییس جدید

رییس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شیخ سلمان را به ریاست AFC تسلیت گفت! این واکنش 
عجیب بن همام در مخالفت با شیخ فهد، رییس شورای المپیک آسیا بود که در انتخابات حمایت آشکار 
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کاردوست افت 
کرده است

بالتر تیرماه به ایران 
می آید

س��رمربی تیم بس��کتبال فوالدماهان گفت: بدن اصغر کاردوست پس از 
بازگشت از لبنان افت کرده و آمادگی خوبی ندارد. محسن صادق زاده در 
مورد این که حضور در غرب آسیا بدون انجام بازی تدارکاتی برای ماهان 
مشکل ایجاد نمی کند، گفت: صحبت شما درس��ت است. تالش زیادی 
کردیم که با چند تیم بازی دوس��تانه انجام دهیم، اما نش��د و مجبوریم 
بدون دیدار تدارکاتی به عراق برویم. وی در مورد این که اکثر کارشناسان 
می گویند، فینال تم��ام ایرانی بین ماهان و پتروش��یمی در غرب آس��یا 
 ش��اهد خواهیم بود، گفت: دیگر تیم ها هم با قدرت حضور پیدا می کنند. 
لبنانی ها ت��دارک خوبی دیده اند و نباید از آنها غافل ش��ویم. مس��ابقات 
بسکتبال غرب آسیا از 21 تا 28 اردیبهشت ماه در شهر دهوک عراق و با 

شرکت هشت تیم برگزار می شود. 

رییس فدراسیون فوتبال پس از نشس��ت با بالتر، پالتینی، شیخ سلمان 
و رییس فدراسیون عربستان، از سفر رییس فیفا به ایران در تیرماه سال 
جاری خبر داد. علی کفاش��یان اظهار داشت: خوش��بختانه بعد از مدت 
زمانی طوالنی با انجام این رأی گیری، AFC س��رو س��امان می گیرد و 
مشکالتی که با ش��ورای المپیک آسیا  و IOC داش��ت، برطرف خواهد 
شد. مطمئنا با آرامشی که بعد از انتخاب رییس به وجود می آید، امیدوارم 
سریعا اصالحات مورد نیاز در فوتبال آس��یا صورت گیرد. وی با اشاره به 
نشست مشترک با برخی از روس��ای فدراسیون ها و مخصوصا فدراسیون 
فوتبال عربستان گفت: در نشستی که با رییس فدراسیون فوتبال عربستان 
داش��تیم، در خصوص همکاری های متقابل دو کشور و همچنین امضای 

تفاهم نامه همکاری صحبت هایی انجام دادیم.  

تحقیر فنرباغچه توسط سرمربی بنفیکا! 
سرمربی بنفیکا با خوشحالی از صعود تیمش به فینال لیگ اروپا این 
افتخار را افتخاری تاریخی برای باش��گاه بنفیکا قلمداد کرد:» آنها 
تیمی بودند که مشکل زیادی برای ما ایجاد نکردند. حریفان قبلی ما 
مثل نیوکاسل و بایر لورکوزن از فنرباغچه به مراتب قوی تر بودند.« 

خداحافظی پیرلو از تیم ملی  
آندره آ پیرلو تاکنون 9۷ بازی ب��رای تیم ملی ایتالیا 
انجام داده و همراه با تیمش در جام جهانی 2006 به 
قهرمانی رسیده اس��ت. او می گوید با خداحافظی او 

فرصت خودنمایی بازیکنان جوان به وجود می آید. 

شیخ سلمان رییس AFC شد
شیخ سلمان بن ابراهیم، رییس فدراسیون فوتبال بحرین 
با کسب بیشترین آرا به عنوان جدید رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا انتخاب شد. او با کسب ۳۳ رأی از 46 رأی، 

رییس جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.  97
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فرزانه فصیحی ب��ه عنوان دونده ماده 
گروه 
100 متر ایران به همراه مریم طوسی، ورزش

نماینده ای��ران در رقابت های جایزه 
بزرگ آسیاس��ت. او در فاصله چند روز مانده ت��ا اعزام به این 
رقابت ه��ا تمریناتش را در پیس��ت اصفه��ان ادامه می دهد؛ 
پیستی که به گفته این ورزشکار بیشتر از آن که تارتان باشد،  

زمین آسفالت است! 
این بانوی ملی پوش دوومیدان��ی کار درباره روند تمریناتش 
برای حض��ور در مس��ابقات جایزه بزرگ آس��یا، م��ی گوید: 
تمرینات��م را در اصفهان انج��ام می دهم، اما تارتان، پیس��ت 
اصفهان از بی��ن رفته و من بر روی آس��فالت تمرین می کنم. 
هر چند شرایط سخت اس��ت، اما نمی ش��ود که تمریناتم را 

تعطیل کنم. 
فصیحی در پاسخ به این که آیا از مس��ئوالن خواسته اید که 
زمین تمرین استانداردی را در اختیار ش��ما بگذارند، گفت: 
خیلی وقت اس��ت که به ما قول داده اند ک��ه زمین تمرین را 

درست کنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. 
اصفهان دوندگان خوبی همچون رضا قاسمی، هادی رحیمی 
و... دارد که همه این ورزش��کاران هم در این پیس��ت تمرین 
می کنند، اما ش��رایط زمین مناسب نیس��ت. وقتی این همه 
انگیزه در اس��تان وجود دارد، چرا نباید ب��ه امکانات توجهی 
شود؟ امکانات پیست تمرین در تهران بهتر است و اگر بتوانند 

اردوی متمرکز بگذارند به نفع ما خواهد بود. 

 وی که دو س��ال اس��ت دوومیدان��ی را آغاز کرده و س��ابقه 
ملی پوش بودنش به یک س��ال می رس��د، ادامه داد: پیش از 
این دوومیدانی را به صورت حرفه ای انج��ام نمی دادم و تنها 
دوسال است که این رشته را به صورت حرفه ای دنبال می کنم 
و در این مدت سال گذش��ته به عنوان ملی پوش درمسابقات 
مالزی حضور داشتم و در ماده 100متر مدال برنز گرفتم. در 
ماده های200 متر و 4 در 100 به مدال نقره رسیدم. همچنین 
در مسابقات غرب آس��یا هم در دوی 100 متر دوم شدم و در 

ماده 4 در 400 تیمی مقام نخست را گرفتیم. 
فصیحی خاطرنش��ان کرد: بعد از مریم طوس��ی، تنها کسی 
هس��تم که در دو 100 متر رکورد کمتر از 12 ثانیه را زده ام 
که این رکورد مربوط به مس��ابقات انتخابی غرب آسیا بود و 
من توانس��تم رکورد 11/98 را ثبت کنم که بهترین رکوردم 
محسوب می شود. البته در مسابقات غرب آسیا نتوانستم این 
رکورد را تکرار کنم و امتیاز 12/0۳ را کسب کردم که دلیلش 
شرایط آب و هوایی امارات و دیر رسیدن تیم به این کشور بود. 
این ملی پوش دوومیدانی کار افزود: من در مس��ابقات جایزه 
بزرگ آس��یا قطعاً رکورد کمتر از 12ثانی��ه را خواهم زد و با 
توجه به این که این مس��ابقات بسیار مهم اس��ت و از سطح 
کیفی باالیی هم برخوردار است، تالشم را می کنم که نتیجه 

خوبی بگیرم. 
مس��ابقات جایزه بزرگ آسیا از 14 اردیبهش��ت در بانکوک 

آغاز می شود.

مسعود  ماجرای اختالف مدیر کل اداره ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان با رییس هیأت افشاری

فوتبال چهارش��نبه هفته گذشته ابعاد 
تازه تری به خود گرفت و حض��ور نماین��دگان اداره کل در دفتر 
ابرقویی نژاد و اصرار آنها برای استعفا دادن رییس هیأت فوتبال، کار 
را به جایی رس��اند که هیچ کدام از طرفین ماجرا حاضر به کوتاه 
آمدن از موضع خودشان نیس��تند و هرچقدر که جواهری سعی 
می کند با معرفی غالم ابراهیمی به عنوان سرپرست هیأت فوتبال 
به هدف خودش برسد، در سوی مقابل ابرقویی نژاد بعد از 11 سال 
حضور در رأس هیأت فوتب��ال اصفهان به ان��دازه کافی با قوانین 
آشناست و با توجه به حمایت کاملی که از سوی علی کفاشیان در 
پشت پرده می بیند، حاضر به کناره گیری از پست ریاست هیأت 
فوتبال نیست. اصرار به اس��تعفای ابرقویی نژاد در حالی از سوی 
مدیرکل مطرح ش��ده که به غی��ر از ابرقویی ن��ژاد، حتی در رأس 
 فدراس��یون فوتبال هم این مش��کالت وجود دارد و در حالی که 
خیلی ها به دنبال استعفا دادن کفاشیان هستند، خود آقای رییس 
همچنان بر سر کار خودش حضور دارد و همه تصمیم گیری ها را بر 
عهده مجمع فدراسیون فوتبال گذاشته است. پرونده اختالف بین 
مدیران ورزشی استان و رییس هیأت فوتبال اتفاق جدیدی نیست 
و در سال های گذشته هم برای مقاطعی شاهد جرو بحث رسانه ای 
 بین محمدرضا س��اکت و اصغر دلیلی با ابرقویی ن��ژاد بودیم که 
هیچ گاه به این حد بحرانی نش��د و طرفین ماج��را بعد از مدتی از 
مواضع خودش��ان کوتاه آمدند، اما موضع گیری علیرضا رحیمی 

مدیر عامل باشگاه س��پاهان و بعد از آن، اظهار نظر مدیر کل اداره 
ورزش و جوانان شرایط را به مرحله ای رس��انده که کار به قشون 
کشی هم کشیده شده و نمایندگان اداره کل با حضوری ناگهانی در 
هیأت فوتبال س��عی در مختومه ک��ردن این پرونده داش��ته اند؛ 
ماجرایی که دو سال قبل هم بین دکتر خدابخش و داوود شیران به 
عنوان رییس هیأت کشتی ایجاد شد و در نهایت هم راه به جایی 
نبرد. اما کلید ماجرا در جایی است که رییس هیأت فوتبال اصفهان 
با استناد به ماده 19 اساسنامه هیأت های فوتبال استان ها حرفش 
را بر کرسی نش��انده و به همین خاطر نامه مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان هم از لحاظ قانونی اعتباری پیدا نکرده اس��ت. آن طور که 
شنیده شده، در متن اساس��نامه و در ماده 19 به طور صریح ذکر 
شده که برای تغییر در پست ریاست هیأت فوتبال باید یکی از این 
چهار شرط انجام شود. در مرحله اول یا باید رییس هیأت فوتبال 
استعفای خودش را به صورت کتبی اعالم کند و یا با تشکیل مجمع 
همان طور که اعضا به ابرقویی نژاد رأی داده اند همان طور هم او را 
عزل کنند. بند سوم می گوید که باید توافقی بین مدیر کل اداره 
ورزش و جوانان و رییس فدراس��یون برای انجام تغییر در ریاست 
هیأت فوتبال استان انجام شود و در شرط آخر هم قانون حکمیت 
ذکر شده که با نامه معاون ورزشی وزارتخانه به رییس فدراسیون 
فوتبال از او بخواهند که نس��بت به حل این مشکل اقدام کند. در 
 حال حاض��ر هیچ ک��دام از ای��ن چهار ش��رط در مورد ش��رایط 
ابرقویی نژاد اجرایی نیست و باید دید که جنگ قانون و قدرت در 

نهایت رأی پیروزی را به سود چه کسی صادر می کند.

 ابرقویی نژاد بعد از 
11 سال حضور در 
رأس هیأت فوتبال 
اصفهان به اندازه 
کافی با قوانین 
آشناست و با حمایت 
کاملی که از سوی 
علی کفاشیان در 
پشت پرده می بیند، 
حاضر به کناره گیری 
از پست ریاست 
هیأت فوتبال نیست

اصفهان دوندگان 
خوبی دارد که همه 
این ورزشکاران هم 
در پیست تارتان 
تمرین می کنند، 
اما شرایط زمین 
مناسب نیست. 
وقتی این همه 
انگیزه در استان 
وجود دارد، چرا 
نباید به امکانات 
توجهی شود؟

استعفای  زورکی!بانوی اصفهانی تیم ملی دوومیدانی: 

جنگ قانون و قدرت در فوتبال اصفهانروی آسفالت تمرین می کنم! 

بوروس��یا دورتموند با حذف رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان 
رسید. با این حال، جالب است بدانید که بازیکنانی که در دیدار رفت 
لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید به پیروزی پر گل رس��یدند، 

تنها ۳8 میلیون یورو برای مسئوالن دورتموند هزینه داشته اند. 
بوروسیا دورتموند با صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا نشان داد 
چگونه با پول کم می توان تیمی بزرگ ساخت که بتواند به فینال 
لیگ قهرمانان برسد. شاگردان کلوپ مستقل از این که در فینال 
مقابل رقیب مونیخی چه عملکردی از خود برجای بگذارند تا همین 
جای کار فوق العاده عمل کرده اند، حذف رئال مادریدی که از سال 
2002 در حسرت جام مانده بود، به مراتب دشوارتر از بارسلونایی 

بود که انگیزه کمتری داشت. 
جالب است که تیمی که در بازی رفت موفق شد رئال مادرید را در 

آلمان با نتیجه 4 بر یک شکست دهد، تنها ۳8 میلیون یورو برای 
تیم دورتموند هزینه داش��ته تا بتوانند آنها را پ��رورش دهند. این 
مبلغ تقریباً با مبلغ فروش ماریو گوتسه به بایرن مونیخ در تابستان 
)۳۷ میلیون یورو( برابر است. بنابراین بوروسیا دورتموند با فروش 
تنها یک بازیک��ن، کل هزینه پرورش تیم اصلی خ��ود را دریافت 

خواهد کرد. 
لیس��ت قیمت و هزینه بوروس��یا دورتموند برای خرید یا پرورش 
بازیکنان اصلی خود در ب��ازی با رئال مادری��د در بازی رفت لیگ 

قهرمانان اروپا به این شرح است: 
     رومن وایدن فالر: بدون هزینه. در س��ال 2002 از کایزرس 
الترن راهی دورتموند شد تا جای خالی ینس لمن را پر کند. اکنون 
قیمت این دروازه بان آلمانی که به دلیل ترافیک زیاد دروازه بانان 

آلمانی نتوانسته است به تیم ملی برسد 14 میلیون یورو است. 
     لوکاس پیزچک: بدون هزینه. بازیکنی که در س��ال 2010 
 از هرتابرلین راهی دورتموند ش��د، اکنون یک��ی از بهترین مدافع

راس��ت های بوندسلیگاس��ت. قیمت او در بازار اکنون10 میلیون 
یورو است. 

     متس هوملس: باور کردنی نیست. تنها چهار میلیون یورو. این 
بازیکن در س��ال 2009 از بایرن مونیخ راهی دورتموند شد. بایرن 
مونیخ شاید اکنون بیش از هر چیزی حسرت این را بخورد که چرا 
پدیده خود را به راحتی از دس��ت داد. او در 24 سالگی رهبر خط 
دفاع آلمان است و تا سال 201۷ با باشگاهش قرارداد دارد. قیمت 

این مدافع آلمانی 25 میلیون یورو است. 
     نون س�وبوتیچ : دورتموند برای خرید این مدافع مقتدر که 
ارزش های خودش را در بازی برگشت برابر رئال مادرید نشان داد، 
4/5 میلیون یورو هزینه کرده اس��ت. زردها این مبلغ را در س��ال 
 2008 برای خرید این مدافع به باش��گاه ماینت��س دادند و اکنون 
می توانند چند برابر سود خود را از پرورش این بازیکن کسب کنند. 

قیمت تقریبی این بازیکن اکنون 25 میلیون یورو است. 
     مارسل اشملزر:  بدون هزینه. دفاع چپ دورتموند محصول 
دیگری از آکادمی دورتموند بوده است. او با 25 سال سن، اکنون در 

بازار فوتبال جهان قیمتش 10 میلیون یورو بوده است. 
     س�ون بندر: بدون هزین��ه. یک کار بزرگ دیگ��ر از آکادمی 
دورتموند. محص��ول آکادمی دورتموند اکن��ون 14 میلیون یورو 

قیمت دارد و از سال 2009 در آکادمی دورتموند بوده است. 
     ایلکای گوندوگان: این هافبک ترک تبار در سال 2011 برای 
دورتموند 4/5 میلیون یورو هزینه داشت. او در آن زمان جانشین 
توری شاهین شد که به رئال مادرید پیوسته بود. اکنون قیمت این 
هافبک ترک تبار به 25 میلیون یورو رسیده است. البته او تا سال 

2015 با دورتموند قرارداد دارد. 

     یاکوب بالژکوفسکی : دورتموند این بازیکن را در سال 200۷ 
از ویسال کراکو لهستان با قیمت سه میلیون خرید. او تا سال 201۷ 

با دورتموند قرارداد دارد و قیمت او به 10 میلیون رسیده است. 
     مارکو رویس: گرانقیمت ترین خرید باش��گاه. باش��گاه این 
بازیکن را در س��ال 2012 با قیمت 1۷05 میلیون یورو از مونشن 
گالدباخ خرید. البته با توجه به جوان ب��ودن و بازی های خوب او 
در بوروس��یا دورتموند، اکنون قیمت این مهاج��م آلمانی دو برابر 

شده است. 
     ماریو گوتس�ه: بدون هزینه. قیمت فعلی، ۳۷ میلیون یورو. 
بازی س��از قابل دورتموند بدون این که هزینه ای را باشگاه صرف 
خرید و پرورش او کند، به یک��ی از گرانقیمت ترین هافبک های 
دنیا تبدیل ش��ده اس��ت. او یکی از محصوالت آکادمی بوروس��یا 

دورتموند است. 
     روبرت لواندوفسکی : دورتموند این بازیکن را در سال 2010 
با 4/5 میلیون یورو از لچ پوزان خرید. او در 24 س��الگی به یکی از 
بهترین مهاجمان اروپا تبدیل شده است. عملکرد خوب او در بازی 
برابر رئال مادرید می توان��د قیمت این بازیک��ن را افزایش دهد؛ 

مهاجمی که در حال حاضر بیش از 28 میلیون یورو قیمت دارد. 
البته باید به این لیست شینجی کاگاوا ژاپنی را هم اضافه کرد که 
با مبلغ کمی راهی دورتموند شد اما با 16 میلیون یورو به منچستر 
یونایتد پیوست. دورتموند این چش��م بادامی را با ۳00 هزار یورو 

خرید و با 16 میلیون یورو به منچستر یونایتد فروخت. 
اکنون قیمت تیم اصلی بوروسیا دورتموند 220 میلیون یورو است. 
دورتموند با تمدید قرارداد بازیکنان بزرگش قصد دارد سلطه خود 
در فوتبال را ادامه دهد، اما اگر روزی بخواهد بازیکنان اصلی خود را 
بفروشد220 میلیون یورو به دست خواهد آورد. برای باشگاهی که 

۳8 میلیون یورو هزینه کرده، خیلی هم نمی تواند بد باشد!

دورتموند از کجا به کجا رسید 

دورتموند با تمدید 
قرارداد بازیکنان 

بزرگش قصد دارد 
سلطه خود در فوتبال 

را ادامه دهد، اما 
اگر بازیکنان اصلی 

خود را بفروشد،220 
میلیون یورو به دست 

می آورد



یادداشت

از 25 کارگر و کارفرمای نمونه
 تجلیل شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی چهار محال و بختیاری گفت: 
 از 25 کارگر و کارفرما چهار محال و بختیاری در هفته کارگر تجلیل

 شدند.
داوود شیوندی که در همایش تجلیل از کارگران نمونه چهار محال و 
بختیاری سخن می گفت، اظهار داشت: کارگران نقش برجسته ای 

در جامعه ایفا می کنند.
وی تصریح کرد: کارگران به عنوان نی��روی محرک و چرخه اقتصاد 
نقش برجسته و ویژه ای در پیشرفت کش��ور دارند و باید از این قشر 

حمایت شود.
شیوندی با اشاره به این که کار و تالش در دین اسالم بسیار سفارش 
شده، بیان داشت: باید برای رفع مشکالت کارگران چاره ای اندیشید.

وی ادامه داد: س��ال گذشته در این اس��تان کمترین دادخواست به 
وزارت تعاون بابت حل مسائل کارگری و مسائل حقوقی و فنی بین 

کارگر و کارفرما داده شده است.
شیوندی یادآورشد: سال گذشته 17 کارگر نمونه در این استان و یک 

کارگر نمونه از این استان در کل کشور شناخته شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  چه��ار محال و بختیاری بیان 
داشت: تش��کل های کارگری در س��ال گذش��ته تقویت شدند و در 
 اکثر واحد های زیر مجموعه استانی مس��ائل کارگری پیشی گرفته

 است.

رقابت های قهرمانی تکواندو 
بسیج شهرکرد پایان یافت

رقابت های قهرمانی رشته تکواندو بس��یج استان در سالن 
ورزشی شهید حسینی پور سپاه قمربنی هاشم علیه السالم 

در شهرکرد پایان یافت.
سرهنگ پاسدارمحمد رفیعی، مس��ئول مرکز تربیت بدنی 
س��پاه چهارمحال وبختیاری با اعالم این خبر به خبرنگاران 
استان اظهار داشت: در این دور از مسابقات، هشت تیم جوان 
و نوجوان متشکل از 60 کاراته کار در 9 وزن از نواحی مقاومت 

شهرستان های استان با یکدیگر رقابت کردند.

سمبل حماسه سیاسی، حضور 
پرشور مردم در انتخابات است

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری سمبل حماسه سیاسی 
را حضور پرش��ور مردم در انتخابات دانست و گفت: سمبل 
حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه پویاترین، 
زنده ترین و تهاجمی ترین اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است. رضا 
محمد سلیمانی اظهار کرد: کار بزرگ ترین و زیربنایی ترین 

بخش زندگی انسان است.
وی اف��زود: در حال حاضر اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 با برخ��ورداری از امکان��ات و توانمندی های بس��یار، تولید 
 10 درصدی آب کش��ور چند اس��تان کش��ور را پوش��ش 

می دهد.

جهالت مدرن جایگاه اصلي 
زن را تنزل داده است 

نماینده ولي فقی��ه در چهارمحال و بختی��اري و امام جمعه 
ش��هرکرد گفت: جهالت م��درن جایگاه اصل��ي زن را تنزل 

داده است.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلي نکونام در مراسم تکریم 
همسران و مادران شاهد و ایثارگر شهرستان شهرکرد، افزود: 
حضرت زهرا)س( به مفهوم زن معنا بخشید؛ چرا که ایشان 
الگوي نه فقط زنان بلکه الگوي همه جهانیان است و به برکت 
ایش��ان 12 نور تابناک در عالم به وجود آمد که قافله ساالر 

کمال انسانیت شدند.
وي تصریح ک��رد: حضرت فاطم��ه زه��را)س( الگوي تمام 
ائمه)ع(، کل بشریت و کل جهان هستي است.حجت االسالم 
نکونام خاطرنش��ان کرد: خانواده 14 معصوم)ع( باید به دنیا 
با همه زرق و برق هایش پشت پا مي زدند تا به کمال برسند.

خبر ویژه

معاون سیاسی امنیتی استاندار 
یزدان جاللی 

نخبگان باید نسبت به مباحث اصلی جامعه احساس مسئولیت کرده و 
در ایجاد خلق حماسه سیاسی و اقتصادی باید ایفای نقش کنند. بنیاد 
نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این حماسه ها وظیفه 
س��نگین تری دارند؛ چرا که از نیروهای پرکار جامعه هستند.نخبگان 
متفاوت از همه اقشار جامعه هستند و توانایی بیشتری در انجام کارها 
دارند، پس الزم است آنها هدایت شوند. نخبگان باید بتوانند نیازمندی 
جامع��ه کار را تکمیل کنند 
و اگر اس��تعدادهای خود را 
ش��کوفا کنند، وظیف��ه آنها 
در قبال جامعه س��نگین تر 
خواهد بود؛ چرا که بسیاری 
از جوانان ما زمان بسیاری را 
سپری کردند تا توانستند به 

نتیجه برسند.

نخبگان در ایجاد خلق حماسه باید 
ایفای نقش کنند

یادداشت

اخبار کوتاه 

چهره روز
قبور مطهر معلمان شهید شهرکرد گلباران شد

 س��رهنگ پاس��دارعلی اصغر ایزدی، مسئول س��ازمان بس��یج فرهنگیان س��پاه حضرت 
قمربنی هاش��م )ع( اظهار داشت: مراس��م معنوی گلباران قبور ش��هدا با حضور معلمان و 

فرهنگیان بسیجی، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار شد. 
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مدی��ر گ��روه خدم��ات بیم��ه ای بانک 
گروه 
کشاورزی از وارد آمدن 45 میلیارد ریال شهرستان

خس��ارت س��رمازدگی ب��ه محصوالت 
کشاورزی استان، خبر داد. مجید یوسفی با اشاره به این که، 9 هزار 
هکتار از باغات بادام استان تحت پوشش بیمه بانک کشاورزی قرار 
دارد گفت: از این میزان تا کنون سه هزار هکتار خسارت سرمازدگی 

وارد شده و میزان خسارت را 35 میلیارد ریال عنوان کرد.
وی با بیان این که باغات بادام در مرحله گلدهی دچار سرمازدگی 
شدند، افزود:  ارقام خسارت دیده بادام شامل سفید و مامایی مربوط 
به منطقه بن و سامان هستند. یوسفی همچنین خسارت وارده در 
بخش زراعت را هزار هکتار دانس��ت و گفت: در مناطق کوهرنگ، 
بروجن، سفید دشت، سامان و بن خس��ارت یخ زدگی داشته ایم 
 که تا ای��ن لحظه حدود 10 میلیارد ریال خس��ارت برآورد ش��ده 

است.
 وی خس��ارت وارده  در بخ��ش کش��اورزی در س��ال گذش��ته را 
88 میلیارد ری��ال عنوان کرد و ادامه داد: پی��ش بینی می کنیم با 
توجه به شرایط آبی و هوایی مناسب امسال خسارت نسبت به سال 

گذشته کمتر باشد.

بهره برداری ازواحد تولید پودرماهی در استان   
مدیر صنایع  تبدیلی و تکمیلی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی 

استان، از بهره برداری واحد تولید پودرماهی  باظرفیت شش هزارتن 
دراس��تان خبرداد. مهندس طهمورث فتاحی گفت:تس��هیالت 
دریافتی جهت احداث این واحد تولیدی یک میلیارد تومان از محل 

اعتبارات کارگروه توسعه بخش کشاورزی است.

برگزاری دومین همایش ملی توسعه پرورش ماهیان 
سردآبی در استان

همایش ملی توسعه پرورش ماهیان سردآبی با همکاری استانداری، 
س��ازمان جهادکش��اورزی، مؤسس��ه تحقیقات ش��یالت کشور، 
مرک��ز تحقیقات کش��اورزی، مدیریت ش��یالت، س��ازمان نظام 
 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و با همکاری تعدادی از 
دانش��گاه ه��ا ی اس��تان و تولیدکنن��دگان فعال در ای��ن زمینه  
باحضوررییس مؤسسه تحقیقات  کشور، رییس دامپزشکی کشور و 

دیگر مسئولین برگزار شد.
 دراین همایش ، رییس س��ازمان  جهادکش��اورزی استان، گفت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، تولید ماهی را ب��ا تولید یک هزار 
تن ش��روع کرده و هم اکنون باتولید 18هزار تن ماهی، برای سال 
شش��م رتبه اول تولید ماهی را درکش��ور دارد. مهن��دس نیازی، 
هدف از برگزاری این همایش را جمع آوری آخرین مطالب علمی 
در خصوص بهره وری بیش��تر از این صنعت، یافت��ن راهکارهای 
 عملی توسعه ش��یالت مخصوصا پرورش ماهیان سردآبی،  جلب 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال با توجه به پتانسیل باالی این بخش 
و تولید گوشت ماهی سالم برای مصرف کنندگان دانست.

در ادامه پیرعلی، دبیر کمیته همایش علمی و مدیر شیالت بیان 
کرد: 122مقاله تخصصی درکمیته های برگزار شده تأیید شدکه از 

این  تعداد 22مقاله دراین همایش ارایه خواهد شد.
 

 تقدیر کش�اورزان اس�تان از عزیزی، نماینده مردم 
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی

نوربخش، دبیر خانه کش��اورز اس��تان گف��ت: در مورخه 92/2/7 
خبری از شبکه جهان بین اس��تان مبنی بر ایراد نطق جناب آقای 
دکتر عزیزی در خصوص مسائل و مشکالت استان پخش شد که 
 ایشان یکی از مشکالت استان را انتقال آب بین حوضه ای به صورت 
غیر کارشناس��ی و غیراصولی عنوان کردند ک��ه این موضوع واقعا 
اشرافیت ایشان به مشکالت اساسی استان را می رساند و این خبر 
و نطق ایشان در مجلس شورای اسالمی بازتاب بسیار خوبی بین 
مردم و به خصوص کشاورزان استان داشت و باعث خوشحالی آنها 
شده که بالفاصله با حضور خود در دفتر خانه کشاورز و به صورت 

تلفنی خوشحالی خود را ابراز کردند.

پرداخ�ت 182 میلیارد ری�ال غرامت به کش�اورزان 
استان

مدیر گروه، خدمات بیمه ای بانک کشاورزی از عملیات بیمه گری 
در سطح 88 هزار و 105 هکتار از اراضی استان خبر داد.

مجید یوسفی گفت: در س��ال زراعی 92-91 در بخش زراعت تا 
کنون 71 هزار هکتار با 26 هزار و 296 نفر بیمه گذار، در قس��مت 
باغات سطح 17 هزار هکتار با 32 هزار و 291 نفر  بیمه گذار و در 
بخش تنه درختان ) فقط درختان گردو و بادام( 105 هکتار با 116 

نفر بیمه گذار، تحت پوشش بیمه بانک کشاورزی قرار گرفته اند.
وی افزود: در بخش دام و طیور، 90 هزار رأس دام سبک و سنگین با 
تعداد دو هزار و 416 نفر بیمه گذار، 669 هزار قطعه مرغ تخمگذار 
و گوشتی و همچنین در بخش آبزیان سردآبی، 61 هزار و 507 متر 

مربع استخرتولید ماهی بیمه شده اند.
یوسفی با اشاره به این که، میزان سطح بیمه شده در بخش باغات 
نسبت به سال گذشته 9 درصد و در بخش زراعت 20 درصد کاهش 
یافته، علت این کاهش را تأخیر پرداخت حق بیمه س��طح دولت 
 بیان کرد و گفت: کل حق بیمه اس��تان در سال زراعی )90-91(، 
149 میلیارد ریال بود که 51 میلیارد ریال س��هم کش��اورز و 98 
میلیارد ریال س��هم دولت و همچنین کل غرامت پرداختی، 182 

میلیارد ریال بوده است.

کوتاه از سازمان جهادکشاورزی استان

سرمازدگی دامن 10 هزار هکتار از باغات استان را گرفت
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ابالغ رأی
662 کالسه پرونده: 1346/91 ش ح22. شماره دادنامه:71-92/1/31. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 22 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حس��ین پرک وار نشانی: اصفهان 
– پل آذر – خ خداوردی – روبروی بیمارس��تان س��عدی – پارکینگ سعدی. خوانده: 
اصغر جعفری نشانی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای قاضی ش��ورا. دعوی حس��ین پرک وار فرزند هوش��نگ بطرفیت اصغر جعفری 
فرزند محمدعلی بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال وجه چک شماره 
و 152121- و 90/8/28-202225  و 90/7/20-152123  ه��ای 90/8/17-202224 

90/6/28 و 188670-90/9/20 عه��ده بانک صادرات، رفاه کارگران و بانک صادرات 
و رفاه کارگران و رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخی��ر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 

22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
663 ش��ماره: 1193/91ش14ح. ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1601 تاری��خ 91/9/19 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم 
علیه آقای فرش��اد راوی غریبوند فرزند خدارحم نش��انی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت چهل و ن��ه میلیون ری��ال )49/000/000 ریال( بابت وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 721804-91/5/25 عهده بانک صادرات و مبلغ سی و شش 
هزار ریال _36/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چ��ک لغایت اجرای حکم در ح��ق محکوم له آقای محمد خس��روی فرزند 
خیرو به نش��انی اصفه��ان – خ امام خمینی – مقابل گز مول��وی – آلومینیوم 1001. 
م��اده 34 قان��ون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به 

یا از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را ق��ادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند 
و ظ��رف مهلت مزبور ص��ورت جام��ع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
664 در خصوص پرونده کالس��ه 1966/91 خواهان سعید تیموری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 1/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه چک 
899591 مورخه 88/9/10 به طرفیت صفدر طاهری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/3/1 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
665 در خص��وص پرونده کالس��ه 1989/91 خواهان س��عید تیموری دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه ب��ه طرفیت علی عبدالهی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/3/7 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 
حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
666 در خصوص پرونده کالس��ه 82/92 خواهان عبدالکریم ش��اکری دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال سند به طرفیت اس��ماعیل ناصری قلعه شاهرخی فرزند ابراهیم تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/4/12 ساعت 10 تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
667 در خصوص پرونده کالس��ه 171/92ش7 خواهان مختار عباس��ی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالب��ه مبلغ 45/000/000 ریال به موجب س��ه فقره چک به ش��ماره های 
344760-84/5/5 و 345767-84/4/25 و 344765-84/7/25 ب��ه انضم��ام هزین��ه 
دادرس��ی و تمبر ابطال و خس��ارت تاخیر در تادیه و هزینه س��ه نوبت نش��ر آگهی 
به طرفیت متین ابیضی – مصطفی رجائیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
م��ورخ 92/3/21 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
668 در خصوص پرونده کالس��ه 169/92ش7 خواهان منصور مخط دادخواس��تی 
مبنی بر الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند 
یکدستگاه موتورسیکلت هرمز به شماره انتظامی 7974 تهران47 به انضمام مطلق به 
طرفیت صالح خلیلی مال خلیفه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/20 
س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
 669 ش��ماره: 1546/91. ب��ه موجب رای ش��ماره 2065 تاری��خ 91/12/16 حوزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید 
امی��ر ش��اوران فرزند اکبر نش��انی مح��ل اقامت مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: 
پرداخ��ت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های نش��ر آگهی 

و 36000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 
90/3/25-163915 تا تاریخ اج��رای حکم در حق محکوم له مهدی هنری نصرآبادی 
نش��انی آتش��گاه – ک نصرآب��اد – جنب قرض الحس��نه – ش��هید محم��ودی***. 
م��اده 34 قان��ون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محک��وم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند 
ی��ا ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 
 اگ��ر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه 8 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی

 670 کالسه پرونده: 1978/91. شماره دادنامه:92/1/31-128. مرجع رسیدگی: شعبه 12
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مریم عسگری خوراسگانی نشانی: اصفهان 
– خ جی – ش��هرک اریس��ون – مجتمع میخک 5 – واحد2. خوانده: سعید جمشیدیان 
نش��انی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداون��د متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در 
خصوص دادخواست مریم عسگری خوراسگانی بطرفیت سعید جمشیدیان بخواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه س��ه فقره س��فته به ش��ماره های 1- 064825-

91/2/15 و 2- 0648206-91/2/15 و 3- 0648207-91/2/15 به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دع��وی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی و م��واد 309، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 
پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل و دو هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرس��ی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/2/15 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی 

اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
671 ش��ماره پرونده: 1704/91. ش��ماره دادنام��ه:92/1/31-102. خواهان: محمود 
شکوهیان فرزند پرویز به نشانی: خیابان شیخ بهایی – بعد از چهارراه قصر- پ200. 
خوانده: حس��ن پیرنجم الدین فرزند علی نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه 
سه فقره سفته به ش��ماره های 71954 و 834723 و 834724 تاریخ 91/4/1 به مبلغ 
س��ی میلیون ریال و مطلق خسارات دادرس��ی دیرکرد. صدور قرار تامین خواسته. 
جلسه ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان تشکیل اس��ت با بررسی محتویات 
پرونده به ش��رح زیر مبادرت به رای می نماید. رای شورا. در خصوص دعوی آقای 
محمود ش��کوهیان فرزند پرویز به آدرس فوق به طرفیت آقای حس��ن پیرنجم الدین 
فرزند علی به آدرس فوق به خواس��ته مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال بابت وجه سه 
فقره س��فته به ش��ماره 834724 و 71954 و 834723 به مبلغ س��ی میلیون ریال و 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ حضوری در جلسه 
رس��یدگی مورخه 1392/1/28 حاضر نشده و نس��بت به اصالت سند ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده بنابراین اش��تغال ذمه وی محرز اس��ت و ش��ورا دعوی خواهان را 
وارد تش��خیص و مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 
و 309 و 310 و 313 قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ )س��ی میلیون ریال( 
30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی و دو هزار ریال خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید س��فته 1391/10/2 لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت 
ها در حق خواهان که در اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د محکوم می نماید رای 
صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاههای عمومی 

می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
672 آقای مجاهد ایوبی باصری دارای شناسنامه شماره 1395 به شرح دادخواست به 
کالسه 567/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فرخ بهرامی نیا بشناس��نامه 1260 در تاریخ 1391/7/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منور 
 ایوبی باصری ش ش 1489 )فرزند(. 2- افسانه ایوبی باصری ش ش 1476 )فرزند(.

3- فاطم��ه صغری بهرامی باصری ش ش 268 )فرزن��د(.  4- مجاهد ایوبی باصری 
 ش ش 1395 )فرزن��د(. 5- جهانگی��ر ایوبی باص��ری ش ش 1035 )فرزند( و الغیر.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
673 خانم س��یمین فاضلی دارای شناس��نامه ش��ماره 171 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 542/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان بتول نکیس��ا بشناس��نامه 8 در تاریخ 90/6/14 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه 
 پس��ر و س��ه دختر به نام های ذیل: 1- حس��ین فاضلی ش ش 2247 )پسر متوفی(. 
 2- جمشید فاضلی ش ش 1390 )پسر متوفی(.  3- هوشنگ فاضلی ش ش 580 )پسر متوفی(. 
 4- طاهره فاضلی ش ش 1504 )دختر متوفی(. 5- سیما فاضلی ش ش 541 )دختر متوفی(

6- س��یمین فاضل��ی ش ش 171 )دختر متوف��ی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
 مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی

 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
674 خانم مهری زیدی کوله پارچه با وکالت آقای محس��ن صادقی دارای شناسنامه 
ش��ماره 1350 به شرح دادخواست به کالس��ه 543/92ح10 از این شورا درخواست 
 گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عبداللهی ریزی

 بشناس��نامه 13674 در تاریخ 91/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو دختر و یک همس��ر به ن��ام های ذیل: 
 1- مهس��ا عبداللهی ری��زی ش ش 13537 )دختر متوفی(. 2- روی��ا عبداللهی ریزی 
ش ش 1272183149 )دخت��ر متوف��ی(. 3- مهری زیدی کول��ه پارچه ش ش 1350 
)همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
675 خانم اشرف ربیعی دارای شناسنامه شماره 808 به شرح دادخواست به کالسه 
577/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمد ربیعی بشناس��نامه 32704 در تاریخ 86/10/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
 دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- اشرف ربیعی ش ش 808 )دختر متوفی(.
 2- پری ربیعی ش ش 21201 )دختر متوفی(. 3- مصطفی ربیعی ش ش 27444 )پسر متوفی(.
 4- مهدی ربیعی ش ش 966 )پسر متوفی(. 5- علی ربیعی ش ش 452 )پسر متوفی(. 
6- ع��زت اریینی ش ش 32015 )همس��ر متوف��ی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدمات��ی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدی��م دارد و اال گواه��ی ص��ادر خواه��د ش��د. ش��عبه ده��م حقوق��ی ش��ورای

 حل اختالف اصفهان 

وقت دادرسی 
709 خواهان احمد ترک زاده دادخواس��تی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام 
خوانده به طرفیت خوانده مس��عود زینلی به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تس��لیم 
نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالس��ه 41/92حل8 ثبت گردیده است علیهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دس��تور شورا 
براب��ر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می ش��ود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خ بلوار بهش��تی مراجعه و 
نسبت به دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی 
تعیین ش��ده حضور یابد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، ش��ورا به خواس��ته 
رس��یدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. ضمنًا تاریخ چهارشنبه 92/3/23 ساعت 5 

عصر می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

 

ابالغ رأی
662 کالس��ه پرون��ده: 1346/91 ش ح22. ش��ماره دادنام��ه:71-92/1/31. مرج��ع 
رس��یدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حسین پرک وار نشانی: 
اصفهان – پل آذر – خ خداوردی – روبروی بیمارس��تان سعدی – پارکینگ سعدی. 
خوانده: اصغر جعفری نشانی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید: رای قاضی ش��ورا. دعوی حسین پرک وار فرزند هوشنگ بطرفیت اصغر 
جعف��ری فرزند محمدعلی بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال وجه 
چک ش��ماره های 202224-90/8/17 و 152123-90/7/20 و 202225-90/8/28 و 
152121-90/6/28 و 188670-90/9/20 عهده بانک صادرات، رفاه کارگران و بانک 
ص��ادرات و رفاه کارگران و رفاه کارگران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با 
توج��ه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره از 
س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
663 ش��ماره: 1193/91ش14ح. به موجب رای شماره 1601 تاریخ 91/9/19 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
فرش��اد راوی غریبوند فرزند خدارحم نش��انی محل اقامت مجه��ول المکان محکوم 
اس��ت ب��ه: پرداخت چهل و ن��ه میلیون ری��ال )49/000/000 ری��ال( بابت وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 721804-91/5/25 عهده بانک صادرات و مبلغ س��ی و ش��ش 
هزار ریال _36/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت اجرای حک��م در حق محکوم له آقای محمد خس��روی فرزند 
خیرو به نش��انی اصفهان – خ امام خمینی – مقابل گ��ز مولوی – آلومینیوم 1001. 
م��اده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علی��ه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محک��وم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به 

یا از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند 
و ظ��رف مهل��ت مزبور صورت جام��ع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند 

اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
664 در خصوص پرونده کالس��ه 1966/91 خواهان س��عید تیموری دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالب��ه 1/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و تاخیر 
در تادی��ه چک 899591 مورخ��ه 88/9/10 به طرفیت صفدر طاه��ری تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای م��ورخ 92/3/1 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 م��ی ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
665 در خصوص پرونده کالسه 1989/91 خواهان سعید تیموری دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت علی عبدالهی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/3/7 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 

خوان��ده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
666 در خصوص پرونده کالس��ه 82/92 خواهان عبدالکریم ش��اکری دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند به طرفیت اسماعیل ناصری قلعه شاهرخی فرزند ابراهیم تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/4/12 ساعت 10 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
667 در خصوص پرونده کالس��ه 171/92ش7 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال به موجب س��ه فقره چک به ش��ماره های 
344760-84/5/5 و 345767-84/4/25 و 344765-84/7/25 ب��ه انضم��ام هزین��ه 
دادرس��ی و تمبر ابطال و خس��ارت تاخیر در تادیه و هزینه س��ه نوبت نشر آگهی 
به طرفیت متین ابیضی – مصطفی رجائیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/3/21 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
668 در خصوص پرونده کالس��ه 169/92ش7 خواهان منصور مخط دادخواس��تی 
مبنی بر الزام خوانده نس��بت به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی جهت انتقال 
س��ند یکدستگاه موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی 7974 تهران47 به انضمام مطلق 
ب��ه طرفیت صالح خلیلی مال خلیفه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/3/20 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 

خوان��ده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
 669 ش��ماره: 1546/91. به موجب رای ش��ماره 2065 تاری��خ 91/12/16 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید امیر 
ش��اوران فرزند اکبر نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 

مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 36000 ریال 
هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 163915-90/3/25 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مهدی هنری نصرآبادی نشانی آتشگاه – ک 
نصرآباد – جنب قرض الحس��نه – ش��هید محمودی. م��اده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را ق��ادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارای��ی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ن��دارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
 670 کالسه پرونده: 1978/91. شماره دادنامه:92/1/31-128. مرجع رسیدگی: شعبه 12
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مریم عسگری خوراسگانی نشانی: اصفهان 
– خ جی – ش��هرک اریس��ون – مجتمع میخک 5 – واحد2. خوانده: سعید جمشیدیان 
نش��انی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در 
خصوص دادخواست مریم عسگری خوراسگانی بطرفیت سعید جمشیدیان بخواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه س��ه فقره س��فته به شماره های 1- 064825-

91/2/15 و 2- 0648206-91/2/15 و 3- 0648207-91/2/15 به انضمام خسارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 
نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده ب��ه خواهان را حکایت می 
کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 309، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل و دو هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/2/15 لغایت 
زم��ان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اع��الم می گردد. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این ش��عبه خواهد بود و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در 

دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
671 ش��ماره پرونده: 1704/91. ش��ماره دادنام��ه:92/1/31-102. خواهان: محمود 
ش��کوهیان فرزند پرویز به نش��انی: خیابان ش��یخ بهایی – بعد از چهارراه قصر- 
پ200. خوانده: حس��ن پیرنجم الدین فرزند علی نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: 
مطالبه وجه س��ه فقره س��فته به ش��ماره های 71954 و 834723 و 834724 تاریخ 
91/4/1 به مبلغ س��ی میلیون ریال و مطلق خس��ارات دادرسی دیرکرد. صدور قرار 
تامین خواسته. جلسه شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان تشکیل است با بررسی 
محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به رای می نماید. رای ش��ورا. در خصوص 
دعوی آقای محمود ش��کوهیان فرزند پرویز به آدرس فوق به طرفیت آقای حس��ن 
پیرنجم الدین فرزند علی به آدرس فوق به خواس��ته مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال 
بابت وجه س��ه فقره س��فته به ش��ماره 834724 و 71954 و 834723 به مبلغ سی 
میلی��ون ریال و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، نظر به اینک��ه خوانده با وصف ابالغ 
حضوری در جلسه رس��یدگی مورخه 1392/1/28 حاضر نشده و نسبت به اصالت 
س��ند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اش��تغال ذمه وی محرز است و شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبلغ 
)س��ی میلیون ریال( 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ سی و دو هزار 
ریال خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته 1391/10/2 لغایت اجرای حکم 
طبق ش��اخص قیمت ها در حق خواهان که در اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د 
محک��وم می نمای��د رای صادره ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل اعتراض و تجدید 
نظر در دادگاههای عمومی می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
672 آقای مجاهد ایوبی باصری دارای شناسنامه شماره 1395 به شرح دادخواست به 
کالسه 567/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فرخ بهرامی نیا بشناسنامه 1260 در تاریخ 1391/7/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منور 
 ایوبی باصری ش ش 1489 )فرزند(. 2- افسانه ایوبی باصری ش ش 1476 )فرزند(.

3- فاطم��ه صغری بهرامی باص��ری ش ش 268 )فرزند(.  4- مجاهد ایوبی باصری 
 ش ش 1395 )فرزن��د(. 5- جهانگی��ر ایوبی باص��ری ش ش 1035 )فرزند( و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
673 خانم سیمین فاضلی دارای شناسنامه شماره 171 به شرح دادخواست به کالسه 
542/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان بتول نکیسا بشناسنامه 8 در تاریخ 90/6/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و سه 
دختر به نام های ذیل: 1- حس��ین فاضلی ش ش 2247 )پس��ر متوفی(. 2- جمشید 
 فاضلی ش ش 1390 )پسر متوفی(.  3- هوشنگ فاضلی ش ش 580 )پسر متوفی(. 
 4- طاهره فاضلی ش ش 1504 )دختر متوفی(. 5- سیما فاضلی ش ش 541 )دختر متوفی(
6- س��یمین فاضل��ی ش ش 171 )دختر متوف��ی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
 مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی
 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
674 خانم مهری زیدی کوله پارچه با وکالت آقای محس��ن صادقی دارای شناسنامه 
ش��ماره 1350 به شرح دادخواست به کالس��ه 543/92ح10 از این شورا درخواست 
 گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عبداللهی ریزی

 بشناسنامه 13674 در تاریخ 91/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو دختر و یک همس��ر ب��ه نام های ذیل: 
 1- مهس��ا عبدالله��ی ریزی ش ش 13537 )دختر متوف��ی(. 2- رویا عبداللهی ریزی 
ش ش 1272183149 )دخت��ر متوفی(. 3- مهری زی��دی کوله پارچه ش ش 1350 
)همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
675 خانم اشرف ربیعی دارای شناسنامه شماره 808 به شرح دادخواست به کالسه 
577/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمد ربیعی بشناس��نامه 32704 در تاریخ 86/10/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
 دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- اشرف ربیعی ش ش 808 )دختر متوفی(.
 2- پری ربیعی ش ش 21201 )دختر متوفی(. 3- مصطفی ربیعی ش ش 27444 )پسر متوفی(.

4- مهدی ربیعی ش ش 966 )پسر متوفی(. 5- علی ربیعی ش ش 452 )پسر متوفی(.  
6- ع��زت اریین��ی ش ش 32015 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

وقت دادرسی 
709 خواهان احمد ترک زاده دادخواس��تی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام 
خوانده به طرفیت خوانده مس��عود زینلی به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالسه 41/92حل8 ثبت گردیده است علیهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دس��تور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خ بلوار بهشتی مراجعه و 
نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی 
تعیین ش��ده حضور یابد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، ش��ورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باش��د فقط یک نوبت درج خواهد شد. ضمنًا تاریخ چهارشنبه 92/3/23 ساعت 

5 عصر می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
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حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :
هرکه دخترم فاطمه را دوست داشته باشد، در بهشت با من 

همراه خواهد بود.

پنج راه هکرها برای کشتن 
انسان ها در زمین و آسمان! 

با توسعه فناوری های پیشرفته در هواپیما، خودرو و حتی ایمپلنت های 
پزشکی، خطر حمالت سایبری از س��وی هکرها افزایش پیدا می کند و 
این امر می تواند منجر به مرگ شمار زیادی از مردم شود. آسیب پذیری 
و ضعف امنیتی بسیاری از سیستم های پیش��رفته در هواپیما، خودرو یا 
شبکه های تأمین آب و برق کالنشهرها، آنها را مستعد حمالت سایبری 

هکرها قرار می دهند. 

هک کردن ضربان ساز قلب 
هک کردن دستگاه های پزشکی درون بدن بیشتر شبیه ایده فیلم های 
علمی - تخیلی به نظر می رسد، اما با توجه به ضعف سیستم های جدید 
به ویژه دس��تگاه های دارای بلوتوث، هکرها قادر به از کار انداختن پمپ 
 انس��ولین، ضربان س��از قلب، ایجاد تش��نج در بیماران مصروع و حتی 
شوک های مرگبار قلبی هستند.  محققان اس��ترالیایی در یک آزمایش 
 نشان دادند که یک ویروس رایانه ای قادر به از کار انداختن دستگاه های 

ضربان ساز )پیس میکر( تا شعاع 9 متری است. 

هک کردن هواپیما 
طی س��ال های اخیر کارشناسان امنیت پرواز نس��بت به آسیب پذیری 

سیستم های ناوبری و ارتباطی هواپیماهای مدرن هشدار داده اند. 
هکرهای موسوم به کاله سفید )white hat( بخشی از ضعف امنیتی این 
سیس��تم ها از جمله امکان ربودن ارتباطات هوا به زمین هواپیما و حتی 

نمایش هواپیماهای »شبح« بر روی صفحات راداری را نشان داده اند. 
در کنفرانس امنیتی در آمستردام هلند نیز یک محقق اسپانیایی با تشریح 
آسیب پذیری سیستم ناوبری هواپیماهای مدرن نشان داد که چگونه با 
استفاده از نرم افزار اندروید تلفن همراه می توان کنترل یک هواپیمای در 

حال پرواز را به دست گرفت. 

هک کردن شبکه برق شهری 
شبکه برق، تلفن همراه و اینترنت یکی از اصلی ترین اهداف حمله هکرها 
محسوب می شوند که می تواند زندگی بسیاری از افراد از جمله بیماران 

بستری در بیمارستان ها را با خطر جدی مواجه سازد. 
در اختیار گرفتن کنترل شبکه برق توسط هکرها عالوه بر قطع دسترسی 
به بسیاری از امکانات از جمله سیستم های تهویه هوا و افزایش آمار سرقت 
و جنایات به ویژه در هنگام تاریکی هوا، باعث بروز اختالل در شبکه کنترل 

ترافیک، حرکت قطار و مترو و حوادث مرگبار می شود. 

هک کردن خودروهای پیشرفته 
بس��یاری از خودروها به سیستم های پیش��رفته ای مانند سیستم های 
خودران یا سیستم های کنترل از راه دور مجهز شده اند که آنها را مستعد 

حمالت سایبری قرار می دهند. 
در س��ال2010 میالدی در کنفرانس امنیت سیس��تم های الکترونیک 
 خودروها عنوان ش��د که نصب برخی دس��تگاه های پیش��رفته به ویژه 
سیستم های کنترل از راه دور بی سیم، امکان دسترسی و در اختیار گرفتن 

کنترل خودرو توسط هکرها را فراهم می کند. 

هک کردن پهپادها 
اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنشین طی س��ال های اخیر به شدت 
افزایش یافته و از آنها برای مأموریت های امداد و نجات، نظارت، شناسایی 

و حتی حمله نظامی به اهداف تعیین شده استفاده می شود. 
اما این پرنده های هوش��مند نیز دارای ضعف های امنیتی هستند که به 
هکرها این امکان را می دهد تا کنترل پهپادها را در اختیار گرفته و با تعیین 

مسیر جدید، از آنها برای حمله به افراد یا مناطق خاص استفاده کنند. 

هنرمایی با جسد ماهیان 

یک هنرمند جوان ژاپنی با استفاده از جسد ماهیان مرده، آثار هنری 
جالبی را خلق می کند. 

»ای��وری تومیت��ا« از یوکوهام��ای ژاپن ب��ا تهیه حیوان��ات مرده از 
فروش��گاه های حیوانات خانگی، آنها را ب��ا آنزیم هایی که بافت نرم و 

پروتئین را تجزیه کرده، شست وشو می دهد. 
محصول نهایی، یک نمونه ش��فاف غضروف اس��ت که ب��ه رنگ آبی 

درآمده و یک استخوان که بنفش رنگ آمیزی شده  است. 
بیشتر ماده ای که تومیتای 29 ساله در هنر خود استفاده می کند، از 
ماهی گیرانی به دست می آید که خود تا 25 سالگی جزئی از آنها بوده 
است. این مواد شامل خرچنگ ها، ماهی های غیرقابل فروش اعماق 

دریا و ماهی مرکب مرده هستند که دور انداخته شده اند. 
تومیتا هنوز ماهیگی��ری می کند، اما زندگی وی دو س��ال پیش در 
پی بازدید از یک گالری هنری برای اولین بار تغییر کرد و فهمید که 

می تواند عشق خود به طبیعت را با هنر ترکیب کند. 
تومیتا در ژاپن، به فروش تصاویر و قرار دادن نمونه های بدون گوشت 
و پوست حیوانات در بطری پرداخته است. همچنین یک برنامه آی پد 

موسوم به نمونه های شفاف جدید جهان طراحی شده است. 

بزرگ ترین شهربازی آسیا، بزرگ ترین مرکز فروشگاه 
دنیا و... از جمله مکان هایی هستند که با بودجه های 
فراوان ساخته شده اند، اما این روزها هیچ کس به سراغ 

آنها نمی رود و تنها در حال خاک خوردن هستند.
س��اختمان های عظیم با پشتکار انس��ان ها ساخته 
می ش��وند، ولی گاهی اوقات نیز همین ساختمان ها 
به محلی برای س��رگردانی ارواح تبدیل شده و خیلی 
زود از بین می روند.  در دنیا س��اختمان و مکان هایی 
هستند که سال ها برای س��اخت آن زمان الزم است، 

اما رها شده و در حال تخریب هستند. 

بزرگ ترین مرکز خرید دنیا 
س��ال 2005 چی��ن در 
مراسمی عظیم بزرگ ترین 
مرکز خرید دنیا را افتتاح 
کرد. این مرک��ز خرید در 
جنوب چین ق��رار دارد و 
مس��احت آن نزدی��ک به 
هف��ت میلیون مت��ر مربع 
اس��ت. در این مرک��ز 2350 مغازه به هم��راه جنگل 
مصنوعی، شهربازی داخلی و... بسیاری امکانات دیگر 

است، اما در واقع یک صحرای تمام عیار است. 
از آن س��ال تاکنون هیچ کس از این مرکز اس��تقبال 
نکرده، به طوری که تنها چند مغ��ازه در آن عماًل کار 
می کنند. تمام خرج ها این روزها در حال خراب شدن 

هستند و در دل تاریخ خاک می خورند. 

دهکده فضایی 
یک��ی از جاذب��ه ه��ای   
گردش��گری تای��وان، در 
اوایل دهه 2000 بازگشایی 
ش��د. ای��ن منطق��ه که 
خانه ه��ای ویالی��ی ب��ه 
سبک سفینه های فضایی 
داشت، به دهکده فضایی 
شهرت یافت اما داستان های مختلفی که درمورد آن 
بیان ش��د، باعث از بین رفت��ن تمام ت��الش ها برای 
 س��اختش ش��د. بس��یاری  این منطقه را نفرین شده 
می دانس��تند، به طوری که در همان سال های اولیه 

جندین مرگ با دالیل عجیب در این منطقه رخ داد. 
به همین علت ک��م کم مردم از رفتن ب��ه این دهکده 
پرهیز کردند. این موضوع باعث شد یکی از جاذبه های 

گردشگری تایوان به طور کلی تخریب شود. 

جزایر هاشیما 
 یک��ی از مرموزترین نقاط 
دنیا در دری��ای ژاپن قرار 
دارد. در س��ال1880 در 
میان دریا زغال س��نگ به 
دس��ت آمد. پس کارخانه 
میتسوبیش��ی ش��روع به 
استخراج این معدن کرد و 

برای راحتی کارکنانش جزیره هاشیما را ساخت. 
در همان سال ها این منطقه برای همیشه وارد تاریخ 
شد؛ چرا که با تراکم جمعیت پنج هزار نفری، متراکم 
ترین نقطه دنیا از نظر جمعیت شناخته شد. در سال 
1974 زغال سنگ به پایان رسید، ولی میتسوبیشی 
به افراد جزیره گفت که باید به ژاپن بازگردند، به همین 
علت آنها خیلی سریع تمام نقطه را خالی کردند. این 
خروج به قدری س��ریع بود که حتی ع��ده ای فنجان 
چای خود را روی میز جای گذاش��تند. این روزها این 
جزیره بسیار مرموز شده؛ چرا که هیچ کس نباید حتی 

پای خود را در آن بگذارد. 

بزرگ ترین شهربازی آسیا 
در اوای��ل ده��ه 1990 
پروژه ای با شعار بزرگ ترین 
شهربازی آس��یا شروع به 
کار کرد که با سرعت بسیار 
زی��ادی نیز رش��د خود را 
ادام��ه داد، ام��ا در س��ال 
1998 این منطقه به علت 
اختالفات دولت با صاحبان زمین اطراف ش��هربازی 
 پ��روژه متوقف ش��د. در س��ال 2008 نیز ب��ار دیگر 
تالش هایی برای س��اخت آن انجام شد که بی نتیجه 
ماند. این روزها این پارک رها شده، ولی بچه ها گاهی 
وارد آن می شوند. همچنین تمام مسئولیت اتفاقاتی 
 که برای اف��راد در پ��ارک رخ ده��د، به عه��ده خود 

آنهاست. 

مجسمه های علمی- تخیلی   
در اواخر دهه1960 دولت 
یوگوسالوی تصمیم گرفت 
ب��ا کم��ک ب��زرگ ترین 
کش��ورش   طراح��ان 
مجس��مه ه��ای علم��ی 
تخیلی خاصی را در منطقه 
جنگ زده کش��ور بسازد. 
آنها بهترین طراحان را از سرتاسر کشور جمع کردند و 
پس از چند سال مجسمه های کاماًل بهره برداری شد. 
این منطقه به یک��ی از مهم ترین نقاط گردش��گری 
یوگسالوی تبدیل شده بود تا این که ناگهان همه چیز 

متحول شده و کاماًل مجسمه ها فراموش شدند. 
در آخری��ن باری ک��ه از آنها یاد ش��د، کارشناس��ان 
می گفتند مجسمه ها هنوز س��رپا و سرحال هستند 
 اما کس��ی آنها را نمی شناس��د و تنها در گوش��ه ای 

افتاده اند.

عظیم ترین مکان های
 رها شده 
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

خالی شدن گجت ها از باتری برای افرادی که از آنها استفاده می کنند واقعاً ناامید کننده است، اما 
یک فناوری جدید شرایطی را فراهم کرده که هرکجا اندکی آب وجود داشته باشد، بتوانید با آن 

دستگاه خود را بی نیاز از برق شارژ کنید.
دستگاه س��بک وزن و کوچک پاور ترک )PowerTrekk( می تواند دستگاه های مهم مورد 

استفاده سربازان، فعاالن امداد رسانی و بسیاری دیگر را در مناطق دور افتاده دنیا شارژ کند.
این دستگاه توس��ط یک گروه از محققان مؤسس��ه فناوری رویال کی تی اچ سوئد ساخته شده 
و اولین دستگاه ش��ارژ دنیاست که با آب فعال می شود و براس��اس اظهارات سازندگان، هم آب 
آشامیدنی و هم آب شور را می پذیرد و می تواند عمر باتری را تا سه وات افزایش دهد. برای مثال 
اگر یک آی فن را درنظر بگیرید، این شارژ برای ظرفیت 25 تا صد درصد از باطری آن کافی است. 
استفاده از هر آبی در این دستگاه می تواند به تولید انرژی الکتریسیته کمک کند، این آب می تواند 
از شیر آب آشپزخانه و یا یک گودال آب در جنگل تأمین شود. شاید شارژ خورشیدی تحت تأثیر 
آب و هوا و قرار گیری محل خورشید باشد و اگر نیاز شدید به شارژ در شب هنگام داشته باشید، 

این گزینه کاماًل مؤثر نباشد، اما شارژ آبی به واسطه عوامل خارجی مورد تهدید قرار نمی گیرد.

 محققان IBM کوچک ترین فیلم جهان را با دس��تکاری تک اتم ها روی یک سطح مس تولید 
کرده اند.این پویانمایی فریم به فریم از تعداد اندکی اتم کربن استفاده کرده که با نوک کوچک 

دستگاهی به نام میکروسکوپ تونلی پویشی حرکت می کنند.
قرارگیری هزار فریم از این فیلم یک تار موی انسان را پوشش می دهد. این اثر جالب از دقت اتمی از 
 IBM سوی کتاب رکوردهای جهانی گینس نیز ثبت شده است. این نمونه نمایشی از تالش های
 نشان دهنده طراحی نسل آینده راهکارهای ذخیره اطالعات نسل آینده براساس تک اتم هاست.

دانشمندان IBM تاکنون فناوری هایی در زمینه سیستم های اتمی و ملکولی ارایه کرده اند و 
در تالش های اخیر خود از یک دستگاه مرتبط که میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کرده اند 
که تصاویری از تک ملکول ها و حتی تصاویر جزئی از پیوندهای اتمی بین ملکول ها ارایه کرده 
است. این فیلم جدید»یک پسر و اتمش« نامگذاری شده که در آن از میکروسکوپ تونلی پویشی 
)STM( استفاده کرده است. دستگاهی که اختراع IBM بوده و در سال 1986 برای دانشمندانی 
که آن را اختراع کرده بودند جایزه نوبل فیزیک به ارمغان آورد. این دستگاه براساس روبش سطح 

رسانا به وسیله نوک بسیار باریک و تغییر در میزان جریان عبوری برحسب فاصله کار می  کند. 

محققان مؤسس��ه انفورماتیک مک��س پالنک در س��اربروکن 
آلمان اقدام به ساخت یک دستگاه جدید ردیابی حرکات چشم 
کرده اند که می تواند حرکات چشم چند نفر را تشخیص دهد 
و برای صنعت تبلیغات، بازی ه��ای رایانه ای و عرصه های دیگر 
کاربردی باش��د. فناوری ردیابی حرکات چش��م که در مراحل 
ابتدایی خود به سر می برد، اکنون وارد مرحله ای شده که هنگام 
نگاه خریدار به یک محصول در فروشگاه می تواند آگهی مربوط به 
محصول مورد نظر او را در صفحات نمایش فروشگاه پخش کند. 
آندریس بولینگ، از مؤسسه انفورماتیک مکس پالنک در آلمان و 
همکارانش در دانشگاه لنکستر در بریتانیا نمونه اولیه این دستگاه 
را ساخته اند. این دستگاه با عنوان سایدویز )SideWays( از یک 

دوربین ویدئویی ساده و یک برنامه رایانه ای استفاده می کند.
فناوری ردیابی حرکات چشم جدید نیست، اما اکثر دستگاه هایی 
که از این فناوری برخوردارند به کالیبره شدن نیاز دارند و تنها با 

نگاه یک فرد کار می کنند.

نمونه اولیه دستگاه سایدویز می تواند نگاه 14 نفر را با قد، سن و 
رنگ چشم های مختلف دنبال کند. این افراد با نگاه کردن به یک 
سری جلد لوح های فشرده روی یک صفحه نمایش، با این دستگاه 
ارتباط برقرار می کنند. این دستگاه روز دوشنبه 9 اردیبهشت 
ماه در کنفرانس عوامل انس��انی در سیستم های محاسباتی در 
پاریس، فرانسه رونمایی شد. بولینگ انتظار دارد که این سیستم 

برای رابط های نمایش آگهی که با چشم کنترل می شوند به کار 
رود و براساس اظهارات وی، این روش راهی ساده و طبیعی برای 
برقراری ارتباط اس��ت. فناوری ردیابی حرکات چشم جایگزین 
صفحات لمسی نمی شود، این فناوری امکان تعامل با یک صفحه 
 دور را با نگاه فراهم می کند و سرانجام به ساخت صفحات هیبرید 
لمسی- نگاهی منتهی می شود. فعاالن بخش تبلیغات و آگهی 
نیز می توانند از این سیستم برای بررسی این که کدام مورد بیشتر 
از سایرین رهگذران را عالقه مند کرده استفاده کنند. این گروه 
تحقیقاتی در مرحله بعد در نظر دارد سیستم را طوری تغییر دهد 
تا بتواند نگاه چند نفر را به طور همزمان دنبال کند. این فناوری 
می تواند آگهی های پیچیده ت��ر و بازی های پیچیده ای که با 
حرکات چش��م انجام می شود را به دنبال داش��ته باشد. درحال 
حاضر چالش مهم این سیستم افرادی است که از عینک استفاده 
می کنند و همچنین این که این سیستم درحال حاضر می تواند 

حرکات افقی چشم را ردیابی کند. 

ساخت کوچک ترین فیلم جهان با اتم ها یک قاشق آب، گجت هایتان را شارژ می کند

فناوری ردیابی چشم که نگاه خریدار را می خواند

ارایه الماس 101 قیراطی 
به ارزش حدود 30 میلیون 
دالر در حراج کریستی

براس��اس اظهارات یکی از پیش��گامان پزش��کی هوایی در 
بریتانیا، سفرکردن با هواپیما تفکر را دشوار می کند، از این رو 
در سفرهای هوایی خود باید تصمیم گیری را به زمان دیگری 

موکول کنید.
دیوید گرادول، پزشک پیشگام هوایی به مسافران این سفرها 
توصیه کرده که آرام روی صندلی خود بنشینند و استراحت 
کنند و خود را با حل معماها، جدول کلمات و انجام کارهای 
خود مشغول نکنند. علت این امر، فشار هوا روی هواپیماست 
که از فشار هوا در سطح دریا کمتر اس��ت، از این رو استفاده 
مغز از اکسیژن در هوا را دشوار کرده و عملکرد آن را کاهش 

می دهد. 
وقتی که یک هواپیما در ارتفاع 12 هزار متری سفر می کند، 
فش��ارها در کابین معادل فضای خارج در ارتف��اع 1800 تا 

2400 متری است.
یک کارشناس برجس��ته در این زمینه اظهار داشت که هیچ 
شواهدی در این رابطه وجود ندارد که پوشیدن جوراب های 

تنگ از شکل گیری ترومبوز سیاهرگی عمقی جلوگیری کند.
گرادول از کالج کینگ لن��دن توضیح داد ک��ه یادگیری در 
ارتفاع 2400 متری ضعیف می ش��ود، از این رو  بهتر اس��ت 
در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم درباره مهم ترین موضوعات 

زندگی خود را به زمان دیگر واگذار کنید.

وی افزود: اگرچه در صورتی که در کاری بسیاری ماهر باشید 
و تمرین کرده باشید، بعید اس��ت که عملکردتان تحت تأثیر 

قرار گیرد.
 گرادول که نخس��تین استاد بریتانیایی اس��ت که به صورت 
تمام وقت بر حوزه پزش��کی هوایی تمرکز دارد، گفت: اگر به 
صورت معمول جدول حل می کنید، م��ی توانید باز هم این 
کار را در هواپیما انجام دهید، اما نمی توانید کار جدید ذهنی 

را هنگام پروازهای هوایی به خوبی انجام دهید.
این امر توضیح می دهد که چرا تفکر خلبان هایی که به طور 
مرتب سفرهای هوایی انجام می دهند ضعیف نمی شود. آنها 
به انجام وظایف خود در یک شبیه ساز در سطح زمین عادت 

کرده و پس از آن عازم سفرهای هوایی می شوند.
این پزش��ک تأکید کرد ک��ه توصیه وی زمانی بیش��تر مورد 
تأکید قرار می گیرد که دسترس��ی به اینترنت در هواپیماها 
گسترده شود و بسیاری از تاجران از زمان پرواز خود برای کار 

استفاده کنند. 

چرا نباید در هواپیما تصمیم گرفت؟
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