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پیامک هایی که چوپان دروغگومی فرستد   

رهبر معظم انقالب در جمع مردم شیروان :

»تراژدی ننه دریا« 
تمدید شد  5

 بیانات رهبر  انقالب 
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سؤال از رییس جمهور 
5منتفی می شود

 نتیجه سؤال از  رییس جمهور 
لج و لجبازی است

 اصفهان در رکود مسکن
 دست و پا می زند

دبیرکل جبهه پایداری معتقد است سؤال از رییس جمهور نتیجه 
اش لج و لجبازی دوباره اس��ت. حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی 
نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرآنالین درخصوص ارزیابی اش 
درباره سؤال از رییس جمهور، گفت: من با این کارها در این شرایط 
موافق نیستم، منتها باید در یک فرصت موسع به این مسئله بپردازم.

اومدن شیش تایی ها

سرانجام روز سرنوشت ساز فوتبال ایران فرا رسید تا 
مردان سرزمین پارس��ی با روحیه ای باال و انگیزه ای 
دو چندان به دنبال پی��روزی در مقابل کره جنوبی و 
افزایش شانس صعود مستقیم به جام جهانی 2014 
برزیل باش��ند. مسابقه امش��ب ایران و کره جنوبی را 
باید رقابتی بین مدعیان سنتی قاره آسیا دانست که 
هر دو تیم به دنبال رسیدن به سه امتیاز این مسابقه 
هستند تا با پایانی خوش دور رفت مرحله گروهی را 

به پایان برسانند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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هنر، نقش مهمی  در پیشگیری
 از وقوع  جرم دارد 7

برای ادامه فصل زرد، قهرمان الزم است  5

حضرت آیت اهلل خامنه ای روزگذش��ته  در جمع مردم شیروان 
با تأکید بر این که م��ردم این دیار در انتخابات دش��وار و بزرگ 
سربلند بیرون آمده اند، اظهار داش��تند: مردم این خطه باید به 
 خود ببالند و خود را برای موفقیت ها در کارهای بزرگ در آینده

 آماده کنند.
 ایش��ان افزودند: یکی از برجس��تگی های این ش��هر و استان 
همزیستی افراد مختلف با یکدیگر اس��ت که همه این اقوام در 
کنار هم برادرانه و مسلمانانه زندگی می کنند و امیدوارم جوان 
های شما در آینده کشور عزیزشان چهره های درخشان دیگری 
تحویل جامعه بدهند و این امیدی اس��ت که دور از دس��ترس 

نیست. 

رهبر معظم انق��الب با تأکید ب��ر این که هوش��مندی، آگاهی 
و بصیرت م��ردم عزیز ما در این اس��تان و در سراس��ر کش��ور 
موجب شده است که کش��ور ما از یک ثبات سیاسی مستمری 
برخوردار باشد بیان داش��تند: کش��ورهای قدرتمند، زورگو و 
تجاوزگر یکی از سالح هایش��ان این اس��ت که در کشورهایی 
که طمع ورزی��ده اند و م��ی خواهند س��لطه خود را مس��تمر 
کنن��د، ب��ی ثبات��ی ایج��اد کنن��د و بین م��ردم آن کش��ور و 
 همچنین ب��ا همسایگانش��ان اخت��الف بیندازند تا ب��ی ثباتی

 به وجود آید. 

 مساوی نمی خواهیم
 فقط برد!

 من آخرت را دیده ام
بهشت واقعیت دارد

 کاهش بی سر وصدای
 سهمیه سوخت

 اتصال مترو به فوالدشهر
  و بهارستان درحال

 اجراست

خودروهای داخلی 
ازهمه آلوده ترند 
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آگهی مزایده 
شهرداری درچه در نظر دارد نس�بت به فروش زمينی به 
مساحت حدود 1200 مترمربع واقع در بر خيابان آيت اله 
درچه ای ش�هر درچه با كاربری تجاری مس�كونی اقدام 
نمايد. لذا از متقاضيان درخواست می گردد جهت دريافت 
اسناد مزايده تا مورخ 91/8/6 به شهرداری درچه مراجعه 

علیرضا اطهری فرنمايند.
شهردار درچه

آگهی مزایده شماره 91-3-269
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد منابع آب فلزی مازاد خود را به شرح 

ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/6
گشايش پاكات مزايده: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

تضمین )ریال(شرح
6/975/000منبع آب فلزی واقع در طالخونچه )حومه مباركه(

1/560/000منبع آب فلزی واقع در سياهبوم )حومه مباركه(

1/560/000منبع آب فلزی واقع در كركوند محله محمديه )حومه مباركه(
1/300/000منبع آب فلزی واقع در كركوند خيابان امام كوی نشاط 3 )حومه مباركه(

آگهی تجدید مناقصه
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات زیر را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت، سابقه، 

توان مالی وتجهیزات جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
1- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

2- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/7/25 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/7/29 و از طریق مراجعه 
به پایگاه اینترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر تلفن: 0334-2620161-5
3- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 
91/8/9 و محل تحویل دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدش��هر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در 

تاریخ 91/8/10 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
4- نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار 
سه ماه و قابل تمدید به مدت س��ه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام تمرکز 

وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
5- مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

شماره و تاریخ ردیف
مناقصه

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد )ریال(
گواهینامه صالحیت )از 
معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی(
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تجديد 

مناقصه شماره 
91/6867/ص 
مورخ 91/7/24

اجرای اسكلت )فونداسيون، ستون و سقف( 
ساختمان اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، 

ستون، سقف و ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی 
مدرسه دوازده كالسه محله F1 واقع در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر

100/000/000
1/970/473/097 ريال براساس 
فهرست بهای ابنيه سال 88 با در 

نظر گرفتن ضريب بهنگام تا متوسط 
زمان اجرای پروژه و احتساب مبلغ 

تجهيز و برچيدن كارگاه

پنج ساختمان و ابنيه
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ساختمان اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، 

ستون، سقف و ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی 
مدرسه دوازده كالسه محله F4 واقع در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر

100/000/000
1/856/041/887 ريال براساس 
فهرست بهای ابنيه سال 88 با در 

نظر گرفتن ضريب بهنگام تا متوسط 
زمان اجرای پروژه و احتساب مبلغ 

تجهيز و برچيدن كارگاه

پنج ساختمان و ابنيه
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اجرای اسكلت )فونداسيون، ستون و سقف( 
ساختمان اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، 

ستون، سقف و ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی 
مدرسه دوازده كالسه محله F5 واقع در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر

100/000/000
1/970/473/097 ريال براساس 
فهرست بهای ابنيه سال 88 با در 

نظر گرفتن ضريب بهنگام تا متوسط 
زمان اجرای پروژه و احتساب مبلغ 

تجهيز و برچيدن كارگاه

پنج ساختمان و ابنيه
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مورخ 91/7/24

اجرای اسكلت )فونداسيون، ستون و سقف( 
ساختمان اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، 

ستون، سقف و ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی 
مدرسه دوازده كالسه محله F6 واقع در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر

100/000/000
1/970/473/097 ريال براساس 
فهرست بهای ابنيه سال 88 با در 

نظر گرفتن ضريب بهنگام تا متوسط 
زمان اجرای پروژه و احتساب مبلغ 
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اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، ستون، سقف و 
ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی مدرسه دوازده 
كالسه واقع در شرق مركز برزن ششم در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر

100/000/000
1/970/473/097 ريال براساس 
فهرست بهای ابنيه سال 88 با در 

نظر گرفتن ضريب بهنگام تا متوسط 
زمان اجرای پروژه و احتساب مبلغ 

تجهيز و برچيدن كارگاه

پنج ساختمان و ابنيه
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91/6865/ص 
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اصلی و اجرای اسكلت )فونداسيون، ستون، سقف و 
ديوارهای باربر( سرويس بهداشتی مدرسه دوازده 
كالسه واقع در غرب مركز برزن ششم در محدوده 

مسكن مهر شهر جديد فوالدشهر
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1/970/473/097 ريال براساس 
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روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر



 حضرت آی��ت اهلل خامنه ای روزگذش��ته  در جمع 
مردم ش��یروان با تأکید بر این که مردم این دیار در 
انتخابات دش��وار و بزرگ س��ربلند بیرون آمده اند، 
اظهار داش��تند: مردم این خطه باید به خود ببالند و 
خود را برای موفقیت ه��ا در کارهای بزرگ در آینده 
 آماده کنند. ایشان افزودند: یکی از برجستگی های

این شهر و استان همزیستی افراد مختلف با یکدیگر 
است که همه این اقوام در کنار هم برادرانه و مسلمانانه 
زندگی م��ی کنند و امی��دوارم جوان های ش��ما در 
آینده کشور عزیزشان چهره های درخشان دیگری 
تحویل جامعه بدهن��د و این امیدی اس��ت که دور 
از دسترس نیس��ت. رهبر معظم انقالب با تأکید بر 
این که هوش��مندی، آگاهی و بصی��رت مردم عزیز 
ما در این اس��تان و در سراس��ر کش��ور موجب شده 
اس��ت که کش��ور ما از یک ثبات سیاسی مستمری 
برخوردار باشد بیان داش��تند: کشورهای قدرتمند، 
زورگو و تجاوزگر یکی از س��الح هایش��ان این است 
که در کشورهایی که طمع ورزیده اند و می خواهند 

سلطه خود را مس��تمر کنند، بی ثباتی ایجاد کنند 
و بین مردم آن کش��ور و همچنین با همسایگانشان 
 اخت��الف بیندازن��د تا ب��ی ثباتی ب��ه وج��ود آید. 
رهبر معظم انقالب با تأکید بر این که دشمنان قصد 
دارند ثبات و امنیت سیاسی کشور را برهم بزنند اظهار 
داشتند: یک ملت اگر ثبات سیاسی داشته و از آرامش 
برخوردار باشد ملت فرصت می کند در میدان های 
گوناگون به مسابقه های بزرگ بش��ری وارد شود و 
پیشتاز باشد و اگر کشوری در سایه امنیت نباشد در 
علم، صنعت و عزت ملی نمی تواند خودش را به جلو 
بکشد.ایش��ان افزودند: این انقالب به برکت بصیرت 
مردم توانسته است به کوری چش��م دشمنان، یک 

کشور باثبات به وجود بیاورد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای ایج��اد ب��ی ثباتی را 
یکی از سیاس��ت های دس��تگاه اس��تکبار دانستند 
و تصریح کردند: دش��منان در اوایل انق��الب با ایجاد 
اختالف های قومیتی می خواستند بی ثباتی ایجاد 
کنند، اما موفق نش��دند و بعد از آن نیز با تهاجم یک 

همسایه دیوانه و افسارگسیخته سعی داشتند امنیت 
کش��ور را به هم بریزند و از داخل نیز گروهک هایی 
 به آن��ان کمک کردن��د، اما آنچه که می خواس��تند

 180 درجه برخالف میلش��ان تمام ش��د و نه تنها 
جنگ تحمیلی ثبات را بر هم نزد، بلکه اتحاد کشور 
را بیشتر کرد. رهبر معظم انقالب با تأکید بر این که 
ملت و مسئولین باید قدر این ثبات و امنیت سیاسی 
 کشور را بدانند، فرمودند: البته ملت قدر این آرامش را 
 می دانن��د، اما صحب��ت من با کس��انی اس��ت که 
می خواهند قدرنشناس��ی کنند و با اعمال نادرس��ت 
و کج تازی ه��ای خود س��عی می کنن��د این ثبات 
را در کش��ور به هم بزنند. حضرت آی��ت اهلل خامنه 
ای تأکی��د کردن��د: وظیف��ه ق��وه مجری��ه، مقننه 
و قضائیه این اس��ت ک��ه مراقب باش��ند بدخواهان 
 نتوانن��د آرام��ش و ثب��ات کش��ور را بره��م بزنند.

 رهبر معظم انقالب در بخش دیگری از بیانات خود 
خاطرنش��ان س��اختند: ما در چند ماه بعد مس��ئله 
انتخابات را داریم، باید همت مس��ئوالن این باش��د 

که آرامش سیاس��ی را حفظ کنند و نگذارند فضای 
سیاس��ی متش��نج و ن��اآرام شود.ایش��ان تصری��ح 
 کردند: عامه مردم به مصالح کش��ور با نگاه درستی 
می نگرند، در طول این س��ه دهه هرجا مس��ئولیت 
متوجه مردم بود به بهترین وجه انجام دادند، دشمنان 
می خواس��تند مردم را دچار اختالف و تش��تت آراء 
کنند تا از مصالح کشور و پیش��رفت غافل شوند، اما 
مردم از خود بصیرت نشان دادند و همه امور از لطف 

خداوند سرچشمه می گیرد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکید کردن��د: مردم، 
مؤم��ن و متوج��ه به حقایق هس��تند، س��فارش ما 
به مس��ئوالن این اس��ت که مراقب باش��ند دشمن 
نتواند ای��ن آرامش و اس��تقرار که در کش��ور وجود 
دارد بر هم بزنند. مسئوالن این اس��قرار و آرامش را 
حفظ کنن��د و نگذارند تالطم به وج��ود آید، گاهی 
یک حرف و اق��دام نابجا موجب تالط��م در محیط 
سیاسی می شود. ایشان ادامه دادند: مردم استحقاق 
دارند که مس��ئوالن این همه وقت خود را صرف حل 
مشکالت آنها کنند. رهبر معظم انقالب درخصوص 
 مشکالت استان خراسان شمالی اظهار داشتند: در 
شهرستان های خراسان شمالی کارهای زیادی وجود 
دارد که نمایندگان و قوه مجریه موظفند در راستای 

حل مشکالت مردم کار کنند.
ایشان ادامه دادند: مردم به مسئوالن اطمینان داشته 
باشند، زیرا نیت آنها خوب اس��ت و قصد خدمت به 
مردم وجود دارد، اما گاهی سلیقه ها درست نیست و 
گاهی امکانات فراهم نیست، باید دست به دست هم 

دهیم تا مشکالت برطرف شود.
رهبر معظم انقالب مهم ترین مش��کل شهرس��تان 
شیروان را بیکاری خواندند و افزودند: مسئله اعتیاد 
در این استان و این بخش وجود دارد. من به جوانان 
هشدار دادم و از آنها خواستم جوانان عزیز را پرشور و 
بامقاومت می بینم. جوانان این استان از نظر فرهنگی 
جزء پیشروان هس��تند، این جوانان باید در مقابل و 
مبارزه با خطر مهلک اعتیاد پیش��رو باشند.ایشان با 
تأکید بر این که مردم در همه جای کشور سرحال و 
بانشاط هستند، اظهار داشتند: دشمنان و آنهایی که 
می خواستند با تحریم مردم را خسته و افسرده کنند، 
این اجتماعات عظیم مردم را ببینند که مردم چقدر 
در صحنه حض��ور دارند و اراده آنه��ا در دفاع از نظام 

مستحکم است. رهبر معظم انقالب افزودند:  دشمنان 
سعی می کنند در خبرگزاری هایشان خبرها را کمرنگ 
کنند و حضور مردم را کمرنگ نشان دهند اما واقعیات 

را خودشان می بینند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش دیگری از 
سخنانش��ان درخصوص راهکارهای حل مشکالت 
اقتصادی ادام��ه دادند: در زمینه مس��ائل اقتصادی 
که دش��منان بر آن متمرکز ش��دند برای پیشرفت 
اقتصادی س��ه عنصر »نگاه علم��ی«، »برنامه ریزی 

مدبران��ه ب��ه دور از کن��دی، تنبل��ی، ش��تابزدگی، 
کوتاهی« و »ثبات و استمرار سیاس��ت ها« را مورد 
توجه داشته باشید. ایش��ان تأکید کردند: دشمنان 
همچنان که در بخش های دیگر نتوانس��تند کاری 
 کنن��د، در مقابله با اقتص��اد ایران ه��م هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند. رهبر معظم انقالب تصریح کردند: 
حضور مردم با بصیرت و توأم با عزم و اراده است، مردم 
با حرکات خود نشان می دهند که دشمنان دروغ می 
گویند و مغرضانه قضاوت می کنند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطر نش��ان کردند: برخی از رویدادهای 
داخلی هم نه عمدا بلکه غفلتا مطابق میل دشمنان 
می گویند مردم خسته شدند در حالی که خودشان 
خسته اند، مردم هرجا که احساس کنند وظیفه ای 

وجود دارد با اهتمام و عزم راسخ وارد می شوند.

چهره روزیادداشت

مخالفت با سؤال از رییس جمهور
محمد رجایی عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس 
اظهار داشت: اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس در جلسه خود 
سؤال از رییس جمهور و استیضاح وزیر را با توجه به عمر کوتاه دولت، 

راهکار مناسبی برای حل مشکالت اقتصادی کشور ندانستند.

 درخواست »شرق« از احمدی نژاد
مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه »شرق« از رییس جمهوری 
خواست به هیأت نظارت بر مطبوعات دستور دهد شکایت خود را از 
این روزنامه پس بگیرد. وکیل مدیرمسئول روزنامه شرق گفت: این 
نامه روز یک شنبه تقدیم رییس جمهور ش��ده است و انتظار داریم 

ایشان به هیأت نظارت توصیه الزم را داشته باشند.

سؤال از رییس جمهور صالح نیست 
غالمعلی حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اس��المی در گفتگو با فارس، با اشاره به مطرح ش��دن طرح سؤال از 
رییس جمه��ور گفت: س��ؤال از رییس جمهور را در ش��رایط کنونی 
به صالح نمی دانم. وی با بیان این که اولویت کش��ور طرح س��ؤال از 
رییس جمهور نیس��ت، افزود: اتحاد و همدلی برای حل مش��کالت 

اقتصادی باید اولویت کار مجلس و دولت باشد.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: انتظار مردم از مسئوالن 
تالش برای حل مش��کالت اقتصادی اس��ت لذا همه باید برای حل 

مشکالت اقتصادی متحد باشیم.

کاهش 16 درصدی مهاجرت نخبگان
نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رییس جمهور، درمورد خروج 
نخبگان از کش��ور گفت: یک گزارش تحلیلی آماری در رابطه با خروج 
نخبگان از کشور از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور منتشر 
شده اس��ت. س��لطانخواه درمورد جزئیات این گزارش اظهار داشت: در 
این گزارش جامعه آماری 13 هزار و 500 نفر از کنکوری ها در دوره 15 
ساله مورد بررس��ی قرار گرفته اند. وی افزود: در این گزارش آمار خروج 
500 نفر اول کنکور ریاضی، 300 نفر اول کنکور انسانی و تجربی و 100 
نفر اول کنکور هنر مورد بررسی قرار گرفته است. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور درمورد آمار خروج نخبگان از کشور در سال های 76 تا 81 
اظهار داشت: در سال های 76 تا 81 آمار خروج نخبگان 33 درصد بود، در 
حالی  که از سال 82 تا 86 آمار خروج نخبگان به 17 درصد کاهش یافته 
است. سلطانخواه با اش��اره به این که چهار هزار و 120 نفر در المپیاد ها 
مدال های کشوری و جهانی دریافت کردند، تصریح کرد: این گزارش به ما 
نشان می دهد از ابتدای حضور در این المپیادها تا پایان سال 81 خروج 
40 درصدی را داشتیم، ولی این آمار از سال 82 تا 86 به 23 درصد تقلیل 
پیدا کرده و این نشان دهنده کاهش شیب خروج نخبگان از کشور است. 

فرمانده پدافند اسرائیل برکنار شد
فرمانده پدافند هوایی رژیم صهیونیس��تی بالفاصله پس ازموفقیت 
پهپاد حزب اهلل و شکس��ت افتضاح آمی��ز پدافندهوایی این رژیم در 
رهگیری برکنار شد. خبرگزاری »معا« اعالم کرد: سران ارتش رژیم 
صهیونیستی »دورون غبیش« را به بهانه پایان دوره خدمت سی ساله 
از کار برکنار و »شاحر شوحط« را به جای وی منصوب کردند. رژیم 
صهیونیستی برای سرپوش گذاش��تن بر این شکست افتضاح آمیز و 
پاسخ به افکار عمومی فلسطین اشغالی، ش��مار زیادی از تأسیسات 
ضدهوایی خود را در بندر اش��غالی »حیفا« در شمال سرزمین های 

اشغالی مستقر کرده است.

 ترکیه هواپیمای دیگری را 
وادار به فرود کرد

ش��بکه های تلویزیونی عرب زبان از اقدام ترکیه مبنی ب��ر وادار کردن 
هواپیمای ارمنستانی به فرود در خاک کشورش و بازرسی آن خبر دادند.

این اقدام چند روز پس از این صورت می گیرد که ترکیه 19 مهر دو فروند 
جنگنده F-16 ارتش این کشور را که از مسکو عازم دمشق بوده وادار به 
نشستن در فرودگاه آنکارا کرده و مأموران پس از بازرسی و توقیف بخشی 

از محموله آن، اجازه پرواز مجدد داده اند.

کمیسیون   سبک زندگی در مجلس
عضو هیأت رییس��ه مجلس گفت: با توج��ه به بیان��ات رهبر معظم 
انقالب و اهمیت نگاه به س��بک زندگی و آسیب شناسی این موضوع، 
کمیسیون ویژه ای برای این موضوع تشکیل می شود. محمد حسین 
فرهنگی اظهار داش��ت: با توجه به شرایط کشور که در دوران اقتصاد 
مقاومتی قرار گرفته اس��ت، انجام اقدامات گسترده ای از سوی همه 
افراد از عامه مردم تا عالی ترین مقامات کشوری الزم است. وی افزود: 
رهبر معظم انقالب این توصیه را در میان عموم مردم مطرح کردند تا 
متناسب با این شرایط، برنامه های خود را تنظیم کنند و الگوی مصرف 
در برنامه های ملی و منطقه ای طراحی و اجرا شود. دبیر مجلس نهم 
توضیح داد: باتوجه ب��ه اهمیت این موضوع، کمیس��یون ویژه ای در 

مجلس برای آسیب شناسی و ارایه راهکارها تشکیل می شود.

اخبار کوتاه 

تنها راه حل سوریه 
دموکراسی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
سعید جلیلی  

در نظر گرفتن مصلحت مردم س��وریه ، کلید و رمز موفقیت هرگونه 
طرح و پیشنهادی است  و تنها راه حل مشکل سوریه ،  دموکراسی و 
احترام به خواس��ته های مردم و برگزاری انتخاباتی با استانداردهای 
الزم اس��ت . باید به هیچ جریانی اج��ازه نداد به جای مردم س��وریه 
تصمیم گیری کند. البته به نظر می رسد طرف هایی با اجرای دموکراسی 
نتخاب��ات در  و برگ��زاری ا
س��وریه مخالف هستند، زیرا 
آنها قصد دارن��د اراده خود را 
به نام مصلحت مردم س��وریه 
بر این کش��ور تحمیل کنند. 
ب��رای توقف خش��ونت ها در 
شهرهای س��وریه، ابتدا باید 
مانع ورود س��الح و اقدامات 

تروریستی شد.
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احمدی نژاد عازم جمهوری آذربایجان شد

 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان ظهردیروز به منظور شرکت در دوازدهمین اجالس 
سران کشورهای عضو سازمان اکو که قرار است در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شود،تهران را به 

مقصد این کشور ترک کرد.

 بیانات رهبر  انقالب 
نقشه راه مسئوالن

 پیشرفت  های  ایران 
 S 300 درمورد  جایگزین

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: بیانات رهبری 
گره گشا و راهنمای عمل مسئوالن اس��ت که اگر به درستی اجرایی شود 
مشکالت کمرنگ و موانع پیشرفت برداش��ته خواهد شد. زهره الهیان در 
گفتگو با مهر، با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقالب به مسئوالن 
کشور، اظهارداشت: فرمایشات رهبری در خراسان شمالی افق و چشم انداز 
امیدوار کنن��ده ای در مقابل مردم و نظام قرار داد که باید این فرمایش��ات 
س��رلوحه کار مس��ئوالن و مردم قرار گیرد. وی با بیان ای��ن که رهبری با 
هوشمندی و تدبیر خود همواره چراغ راهی در مقابل مسیر انقالب، مردم 
و مسئوالن بوده اند، تصریح کرد: بیانات رهبری گره گشا و راهنمای عمل 
مسووالن اس��ت و اگر به درستی اجرایی شود مش��کالت کمرنگ و موانع 

پیشرفت برداشته خواهد شد.

سردار سید محمد حجازی با بیان این که در تولید جایگزین سامانه S300 به 
پیشرفت های خوب و اطمینان بخشی دست یافته ایم، اظهار داشت: کسانی که 
سعی کردند این تجهیزات را از دسترس ملت و نیروهای مسلح کشورمان دور 
نگه دارند به زودی با مشاهده توانمندی جوانان متخصص ایرانی در این عرصه، 

از کار خود پشیمان خواهند شد. 
معاون تحقیقات، پشتیبانی و آماد س��تاد کل نیروهای مسلح با اعالم این که 
در آینده  نزدیک خبرهای خوش��ی در زمینه ساخت تجهیزات جدید نظامی 
منتشر می شود، افزود: رزمندگان اس��الم در دوران دفاع مقدس در حالی که 
از کمترین امکانات بهره من��د و تقریبا در هر عرصه ای ب��ا محدودیت روبه رو 
 بودند، کمبودها را بهانه ای برای سازش قرار نداده و با تمام وجود از آرمان های 

خود دفاع کردند. 

وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران اعالم کرد: 
پیشنهادات و نظرات جمهوری اس��المی ایران را درمورد 
بحران س��وریه به صورت غیر رس��می و مکتوب به اخضر 
ابراهیمی ارایه کردیم و یک نسخه از این پیشنهادات نیز به 
دولت سوریه تحویل داده شد. صالحی افزود: انتظار داریم 
با تجربه ای که اخضر ابراهیم��ی در حل بحران های بین 
المللی در کارنامه خود دارد، بتواند با همیاری کشورهای موثر 
منطقه راه حل مناس��بی برای برون رفت را برای س��وریه 
بیابد تا از این طری��ق موضوع و بحران س��وریه به صورت 
مسالمت آمیز توسط خود سوری ها حل و فصل شود. وی 
تصریح کرد: نظر ما و اخض��ر ابراهیمی درخصوص بحران 
سوریه این است که قبل از هر اقدامی باید توقف خشونت 
و کشتار صورت گیرد. وزیرامورخارجه کشورمان گفت: هر 
روز که می گذرد تعدادی از خواهران و برادران در سوریه 
کشته می ش��وند که این نه به مصلحت مردم سوریه و نه 
منطقه و جامعه بین الملل اس��ت. صالحی ادامه داد: بنده 
نیز اعالم کردم جمهوری اس��المی ای��ران آمادگی کامل 
برای همکاری با ایش��ان را دارد، چرا که س��ازمان ملل در 
این موضوع به خص��وص دارای ویژگی هایی اس��ت که با 
مسئولیت اخضر ابراهیمی این سازمان را در جایگاهی قرار 

می دهد که بی طرفانه است.

دبیرکل جبهه پایداری معتقد است سؤال از رییس جمهور 
نتیجه اش لج و لجبازی دوباره است. حجت االسالم مرتضی 
آقاتهران��ی نماینده مردم ته��ران در گفتگو ب��ا خبرآنالین 
درخصوص ارزیابی اش درباره سؤال از رییس جمهور، گفت: 
من با این کارها در این شرایط موافق نیستم، منتها باید در یک 
فرصت موسع به این مسئله بپردازم. سؤال از رییس جمهور با 
102 امضا به هیأت رییسه مجلس تحویل و به دنبال آن جهت 
بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. به گفته 
کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز محور اصلی 
این سؤال نوسانات ارزی کشور است. آقاتهرانی درباره این که 
نمایندگان مجلس به دلیل گرانی اقالم مختلف کاال و نوسانات 
ارزی به این اقدام روی آورده اند، گفت: دغدغه درباره گرانی 
درست اس��ت، ولی با این روش چیزی پیش نمی رود. باید 
تعامل باشد. این کار نتیجه اش لج و لجبازی است و قشنگ 
در نمی آید. پیش از این، سید مهدی هاشمی نماینده تهران 
در گفتگو با خبرآنالین گفته بود من این طرح را امضا نکردم 
و ندیده ام ولی من هم شنیده ام که مسائل اقتصادی، محور 
سؤال است. ضمن این که دولت و ریاست محترم جمهور هم 
باید بداند که ابهام، اش��کال و ایراد وجود دارد و اگر اینها به 
صورت رایج پاسخگو نباشند، ممکن است سؤال اجرایی شود.

 رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد در 
مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داد کاترین اشتون رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که نماینده شش کشور )آمریکا، آلمان، 
فرانسه، چین، انگلیس و روسیه( در مذاکرات با ایران است 
روزگذشته  در آستانه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه 
اروپا در لوکزامبورگ با اشاره به از سرگیری گفتگوها اظهار 

کرد: امیدوارم قادر باشیم به زودی پیشرفت حاصل کنیم.
وی افزود: قطعا فکر می کنم فضا برای مذاکرات وجود دارد.

سخنان اش��تون در حالی مطرح می شود که انتظار می رود 
وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود 

دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران را تصویب کنند.
به گزارش رویترز، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس که 
برای شرکت در این نشست در لوکزامبورگ به سر می برد، 
گفت: ما فش��ار را تش��دید خواهیم کرد و در صورتی که در 
ماه های آینده مذاکرات با موفقیت روبه رو نشود به این کار 

ادامه خواهیم داد.
اشتون آخرین بار در ماه سپتامبر با سعید جلیلی در استانبول 
مالقات کرد و مذاکراتی داش��ت که س��خنگوی وی آن را  

»مفید و سازنده« خواند.

حس��ینعلي حاجي دلیگاني عضو هیأت رییس��ه فراکسیون 
اصولگرای��ان مجل��س  از نامه رس��مي چند ت��ن از اعضاي 
فراکسیون اصولگرایان به رییس مجلس جهت اعالم انصراف 
از طرح سؤال از رییس جمهور و احتمال از حد نصاب افتادن 
این طرح خب��ر داد و گفت: فراکس��یون اصولگرایان با طرح 
س��ؤال از رییس جمهور در این مقطع موافق نیست، چرا که 
تجربه سؤال از رییس جمهور در اواخر سال گذشته باخت �  باخت 
بود؛ به این معني که هیچ کدام از طرفین نتوانستند به نتیجه  
مطلوب دست  یابند. وي در ادامه افزود: پیش بیني مي شود 
که در این مقطع نیز اگر سؤال از رییس جمهور مطرح شود، 
نتیجه اي بهتر از تجربه پیشین نخواهد داشت و نهایتا ضمن 
ضربه اي که به مجلس و دولت وارد مي شود، این مردم هستند 
که باید تبعات ای��ن عمل را در عرصه اقتصادي و سیاس��ي 

متحمل شوند. 
وی با اش��اره به این که این فراکس��یون به این جمع بندي 
رسیده است که در این مقطع طرح س��ؤال راهکار مناسبي 
نیس��ت، اظهار داش��ت: راه��کاري ک��ه در نشس��ت اخیر 
فراکسیون مطرح شد آن بود که با توجه به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب مبني بر لزوم همدلي بین مس��ئولین، خارج 
 ش��ویم که این راهکار نیز مورد قبول اکثری��ت نمایندگان

 دلسوز قرار گرفت.

مجلس  سیاست خارجی  سیاست خارجی  مجلس 

پیشنهاد مکتوب ایران 
برای حل بحران سوریه

 نتیجه      سؤال از  رییس جمهور 
لج و لجبازی است 

 ابراز امیدواری اشتون 
به پیشرفت مذاکرات ۵+1

سؤال از رییس جمهور 
منتفی می شود 
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رهبر معظم انقالب در جمع مردم شیروان :

دشمن درمقابله اقتصادی هم هیچ غلطی نمی تواند بکند

دشمنان در اوایل 
انقالب 

با ایجاد اختالف های 
قومیتی می خواستند 
بی ثباتی ایجاد کنند، 

اما موفق نشدند و بعد از آن 
نیز با تهاجم یک 

همسایه   دیوانه   و 
افسارگسیخته 

سعی داشتند 
امنیت کشور را 

به هم بریزند
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 تشییع پیکر دو شهید گمنام 
در شهرضا

پیکر پاک و مطهر دو تن از شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس 
روزگذشته  از میدان تاسوعای شهرضا به سمت ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تشییع شد. در این مراسم معنوی که با حضور 
مردم، مسئوالن، جمعی از خانواده های شهدای دوران هشت سال دفاع 
مقدس و رزمندگان و آزادگان سرافراز برگزار شد، در طول مسیر مردم با 
سر دادن شعارهایی بر ایستادگی  خود در راه دفاع از آرمان های شهیدان 
انقالب اسالمی، معمار کبیر انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب تأکید 
کردند. در پایان این مراسم پیکر این دو شهید واالمقام به منظور تدفین به 

شهرستان دهاقان منتقل شد.

 اعزام  دومین کاروان هالل  احمر
 اصفهان به مناطق محروم

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: دومین 
کاروان نیکوکاری و سللالمت هالل احمر اصفهان به مناطق محروم 
اعزام شد. علیرضا سلیمی اظهار کرد: نخستین کاروان نیکوکاری و 
سالمت امسال 5 تا 7 مهرماه به مناطق محروم پشتکوه فریدونشهر 
و دومیللن کاروان نیللز 19 تا 21 این مللاه به پنج روسللتای محروم 
شهرستان سمیرم اعزام شد. وی ادامه داد: سومین کاروان نیکوکاری 
و سالمت جمعیت هالل احمر اسللتان اصفهان از 17 تا 19 آبان ماه 

امسال به روستاهای محروم خوروبیابانک اعزام می شود.

قفل نوسازی همت آباد باز شود
شهردار اصفهان در حاشللیه دیدار با اهالی منطقه  از تصویب الیحه 
نوسازی بافت فرسوده محله همت آباد از سوی شورای اسالمی این 
کالن شهر خبرداد و اظهار امیدواری کرد: با تأیید این طرح از سوی 
کمیسیون ماده 5، قفل ساماندهی و نوسللازی بافت فرسوده محله 

همت آباد اصالح و باز شود.

سیتی سنتر اصفهان تا ۲ سال آینده 
به بهره برداری می رسد

ابطحی، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با 
اشاره به این که پروژه سیتی سنتر اصفهان توسط بخش خصوصی و با 
پشتیبانی شهرداری اصفهان در حال اجراست و مراحل طراحی این 
پروژه توسط مشاور خارجی انجام شده است، گفت:موقعیت مکانی 
احداث سیتی سنتر اصفهان با مساحتی بالغ بر 12 هکتار در جنوب 

شهر تا دو سال آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد. 

 انجمن های اولیاء و مربیان 
نیاز به تفکرجدید دارد 

معاون پژوهللش و برنامه ریزی نیللروی انسللانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر ذهنیت سنتی در سطح 
کشور نسللبت به انجمن های اولیاء و مربیان وجود دارد و باید تفکر 

جدیدی وارد فعالیت این انجمن ها در کشور شود.
حمیدرضا مؤتمر که در مراسللم نمادین گرامیداشللت هفته اولیاء و 
مربیان سخن می گفت به فارس اظهار کرد: در گذشته انجمن های 
اولیاء و مربیان تنها در شرایطی تشکیل می شد که مسئوالن مدارس 

از اداره مسائل فیزیکی مدارس تا حدودی ناتوان می شدند.

 افزایش 6۲ درصدی تصادفات 
اصفهان در شهریور 

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست سال 
جاری تست الکل، مواد روانگردان و مواد مخدر 47 درصد از رانندگان 

درون شهری استان اصفهان مثبت اعالم شده است.
سرهنگ حسین غالمی که با ایسنا سللخن می گفت به کاهش 13 
درصدی تصادفات فوتی درون شهری در شش ماهه نخست امسال 
در اصفهان اشاره کرد و افزود: تصادفات جرحی درون شهری اصفهان 

نیز در این بازه زمانی با کاهش هفت درصدی روبه رو بوده است.
وی با بیان این که درشش ماهه نخست سال جاری بیش از 51 درصد 
از تصادفات درون شهری اسللتان در شهرستان اصفهان اتفاق افتاده 
اسللت، اضافه کرد: درشللهریور ماه، این عدد بلله 62 درصد افزایش 

یافته است.
رییس پلیللس راهور اسللتان اصفهان به انجام تسللت الللکل، مواد 
روانگردان و مواد مخدر بر روی 120 راننده درون شللهری اسللتان 
اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: تست الکل و مواد مخدر از رانندگانی 
گرفته می شود که با سرعت باال رانندگی می کنند و یا رفتارشان در 
هنگام رانندگی عادی به نظر نمی رسللد که  نتایج به دسللت آمده از 
50 نفر این رانندگان نشللان مللی داد مواد مخدر صنعتی، سللنتی و 

نوشیدنی های الکلی مصرف کرده اند.

اتصال مترو به فوالدشهر و 
بهارستان درحال اجراست

اصفهان- قائم مقام وزیر راه و شهرسللازی گفت: برای 
آسان سازی ارتباط ساکنان دوشللهر جدید فوالدشهر 
و بهارسللتان با اصفهللان، متروی این دوشللهر در حال 

ساخت است.
 محمللود محمللودزاده که حللرف هایللش را بلله ایرنا 
 می زد، اظهللار کرد: پللروژه احداث مترو از 103 شللهر

  ایللن اسللتان فقللط در شللهر اصفهللان در حللال 
 انجام بود، اما اکنون با احداث مسللکن مهر در شهرهای 
 جدیللد فوالدشللهر و بهارسللتان، احللداث قطللار 
شهری برای این دو شللهر نیز با اعتبار دولتی آغاز شده 

است.

کارشناس؛ به جای نوریان 
نوریان به عنوان سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در 

حیدرآباد هند منصوب می شود.
روز گذشللته  با برگزاری مراسمی طی حکمی رسمی از 
سوی صالحی وزیر امور خارجه، محمدرضا کارشناس به 
عنوان رییس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه استان 

اصفهان منصوب می شود.
محمدرضا کارشللناس قبل از انتصاب به عنوان رییس 
جدید نمایندگللی وزارت امور خارجه اسللتان اصفهان، 

رییس اداره قوانین و مقررات وزارت امور خارجه بود.
شایان ذکر است این مراسللم  دیروز  با حضور مسئوالن 
کشللوری و اسللتان اصفهان سللاعت 15 در استانداری 

اصفهان برگزار می شود.

خودروهای داخلی 
ازهمه آلوده ترند 

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
باید نهادی مشللخص در کشور برای آسللیب شناسی و 
نظارت مداوم بر کاهش مصرف انرژی به میزان استاندارد 

جهانی ایجاد شود.
 روبرت بگلریان  نماینده مللردم ارامنه اصفهان و جنوب 
کشور ادامه داد: خودروهای تولیدی کشور به دلیل عدم 
برخورداری از اسللتانداردهای مصرف پنج لیتر برای هر 
100 کیلومتر و نیز نوع بی کیفیت سوخت های تولیدی، 
بیشترین میزان اتالف انرژی کشور را به خود اختصاص 

داده اند.

گشتی در اخبار

 عمر ناوگان تاکسیرانی
 به ۵ سال رسیده است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: عمر 
تاکسی های پالک قرمز، 5/3 سال و تاکسی های پالک سفید شامل 

آژانس ها و سرویس مدارس، 7/4 سال است.
علیرضا تاجمیر ریاحی با بیان مطلب فوق گفت: در سال گذشته یک 
هزار و ۸95 تاکسی فرسوده در شللهر اصفهان تبدیل به احسن شده 
است. وی با اشاره به عمر ناوگان تاکسیرانی افزود: عمر تاکسی های 
پالک قرمز که در سطح شللهر فعال هسللتند به 5/3 و تاکسی های 
پالک سفید شامل آژانس ها و سرویس مدارس به 7/4 سال رسیده 

اسللت. مدیر عامل سللازمان 
تاکسیرانی شللهر اصفهان با 
اشللاره به طرح توسللعه این 
ناوگان تصریح کرد: در سللال 
جاری 305 تاکسی به ناوگان 
افزوده شللده، همچنین 53 
مسللافربر شللخصی تحللت 
پوشش سللازمان تاکسیرانی 

قرار گرفته است.
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چهره روز
اصفهانی به استقبال شهدا می آیند 

 شللورای اسللالمی شللهر اصفهان با صدور اطالعیلله ای، آحاد مللردم مؤمن و شللهیدپرور
 این شهر را به حضوری گسترده و پرشور در آیین تشییع پیکر پاک پنج تن از شهدا در روز 

سه شنبه  دعوت کرد. 
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دعوتنامه گنج در یک پیامک  
حاال دیگر اس م اس هایی از این دست پا را فراتر گذاشته اند واین 
روزها داستان به گدایان پیامکی رسللیده است. طی ماه های 
اخیر صدها پیامک از سوی یک چوپان به هزاران نفر در سراسر 
ایران ارسال شده که منجر به ده ها میلیارد تومان کالهبرداری 
از افرادی شده اسللت که به راحتی فریب خورده اند. متن این 
پیامک بدین شکل بود »من چوپانی هستم در یک شهر منطقه 
مرکزی ایران و گنجی یافته ام و حاضرم آن را به شما بفروشم«. 
دریافت کنندگان پیامک نیز با امید به پولدارشدن، این ماجرا 
را محرمانه نزد خود نگه داشته و ضمن تماس با آن فرد و قرار 
مالقات، نمونه ای از سللکه طالی قدیمی را رؤیت کرده و بعد 

برای دریافت اصل گنج با صدها میلیون تومان پول نقد راهی 
محل قرار با چوپان دروغگو شده اند و ادامه ماجرا را خود شما 

می توانید حدس بزنید؛ زورگیری و کالهبرداری!

این بار گدایی پیامکی 
این بار رییس پلیس مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
کشور از  گدایی پیامکی در کشللور خبرداده است که طی آن  

پیام های زیادی با مضمون گدایی به افراد ارسال می شود.
سرهنگ مهرداد امیدی در این باره گفته است : اخیرا افرادی با 
ارسال پیامک های گروهی، اقدام به گدایی پیامکی می کنند و 
در پیامک ها از هموطنان می خواهند با توجه به نداشتن تمکن 

مالی مبالغی را به حساب این افراد واریز کنند.
وی ادامه داد: گدایان، شماره حسللاب یا شماره کارت خود را 
برای افراد پیامک می کنند و از آنها می خواهند مبالغی  را به عنوان 
کمک به حساب آنها واریز کنند. با گسترش نفوذ تلفن همراه 
در ایران، آمار مربوط به کالهبرداری های پیامکی نیز افزایش 
 یافته اسللت. اگر چه هنوز هیچ منبع مسللئولی آمار کاملی از 
این گونه پیامک ها ارایه نداده است، اما بررسی ها نشان می دهد 

که تعداد این کالهبرداری ها اندک هم نیست.

به پیامک فریبنده توجه نکنید
رییس پلیس فتای اسللتان اصفهان در ارتباط با شیوه جدید 

کالهبرداری از طریق ارسال پیامک به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ ستار خسروی در گفتگو با زاینده رود در این باره گفت: 
تعداد زیادی از این پیامک ها را  در اختیار داریم که تمامی آنها 
به کالهبرداری ختم شده اسللت، به طوری که با عنوان هایی 
همچون برنده شللدن در انواع قرعه کشللی ها، برنده شدن در 
بانک، پیامک بانکی برای تغییر رمز یا ارسال اطالعات حساب 
شخصی، همه مواردی بوده است که در نهایت به کالهبرداری 

از مشترکان تلفن همراه ختم شده است. 
رییس پلیس تولید و تبللادل اطالعات اسللتان اصفهان با بیان 
این که موارد کالهبللرداری تاکنللون از 100 هزارتومان تا 1۸ 
میلیون تومان بوده اسللت، در این باره اظهار کرد: به هیچ وجه 
پاسللخ پیامک های فریبنده را ندهید، چرا که این پیامک ها با 
محتوایی درخصوص در یافت شللماره رمز اول عابر بانک و رمز 
cvv2، فقط نشان کالهبرداری است. این مقام انتظامی افزود: 
در مواردی شاهد نفوذ هکرها به سیستم های مخابرات و ارسال 
پیامک ازاین سیسللتم ها بوده ایم، ازاین رو حتی در این موارد، 
فرد ازاطمینان بلله پیامک خودداری کنللد. وی تأکید کرد: در 
مواردی نیز مشاهده شده که پیامک از سوی بانک ها ارسال شده 
اسللت، اما باید مردم بدانند بانک، اطالعات کارت و رمز افراد را 
دارد و این فقط یک شیوه کالهبرداری است. رییس پلیس فتای 
استان اصفهان  بااشللاره به این که کالهبرداری با این شیوه در 
حال گسترش است، به مردم اصفهان هشدار داد: هرگز شماره 
و رمز عابر بانک خود را در اختیار افراد ناشللناس قرار ندهند تا 
در آینده شللاهد تکرار چنین مواردی نباشیم. وی همچنین از 
شهروندان درخواسللت کرد در صورت مواجهه با مواردی از این 
قبیل، بالفاصله رمز کارت را تغییر داده و  فورا مراتب را با پلیس 

آگاهی و یا 110 در جریان بگذارند.

پیامک هایی که چوپان دروغگومی فرستد   

کالهبرداران در کمین مشترکان اصفهانی 

جهت دریافت دو بلیت رایگان استخر و سینما در منطقه خود عدد 1 را ارسال نمایید. مشترک  شهرزاد 
گرامی، کلمه   MOVA را به ۲0۲۲ ارس�ال کنید: ممکن است ش�ما برنده بعدی قرعه کشی باباعلی پور  

هفتگی یک دستگاه تلویزیون فلت 40 اینچی سامسونگ باشید؛ با این پیامک ها پیش از این 
آشنا بوده ایم. شما در قرعه کشی مش�ترکان تلفن همراه برنده ۵00 هزار تومان شده اید، لطفا شماره عابر بانک و 
رمز cvv۲ خود را به شماره ...... ارسال کنید تا جایزه شما به حسابتان واریز شود؛ اینها پیامک هایی هستندکه هیچ کس 
نمی تواند جلوی ارسال آنها را بگیرد. هیچکس نمی تواند نسبت به ارس�ال آن به شماره اش شکایت کند وحتی 
درخواست کند که حداقل این تماس ها محدود به پیامک باش�د و مدام گوشی همراهش زنگ نخورد که یک  نفر 

تبلیغ کند که فالن کتاب را بخرید یا آن که فالن مجموعه سی دی را اگر نخرید از دستتان رفته است. 
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استفاده از گیاهان دارویی در اصفهان افزایش یافته است
مدیرعامل سللازمان میادین و مشاغل شهری شللهرداری با اشاره به 
وضعیت این بازار به عنوان اولین بازار تخصصی گیاهان دارویی کشور، 
مساحت آن را سه هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: شهرداری اصفهان 
در سللال ۸۸ این بازار را راه اندازی نموده و 30 شللرکت از استان های 
مختلف در این بازار غرفه داشته و در سه بخش کشت و تولید، فرآوری 
و تبدیل و نیز در بخش تجارت و بازرگانی گیاهان دارویی فعالیت می کنند.

به گزارش ایمنا، رضا حکیم فعال ساماندهی مبادالت عمده درون کشور 
و فعال نمودن و ایجاد ارتباط بین بخش های تولید، فرآوری و تبدیل و 
بازرگانی و گیاهان دارویی را مهم ترین هدف راه اندازی این بازار دانست.

وی تصریح کرد: با هدف فرهنگ سازی برای مصرف گیاهان دارویی، 
صبح جمعه هر هفته، کالس های رایگانی برای آشنایی با این گیاهان 
و خواص طبی آن در این بازار برگزار می شود و از کارشناسان، اساتید 
 دانشگاه و اساتید طب سنتی برای سللخنرانی در این کالس ها دعوت 
می شود. حکیم فعال خاطرنشللان کرد: معرفی تغذیه سالم و گیاهان 
دارویی، شناسایی طبع و استفاده از مواد غذایی متناسب با آن از دیگر 
مواردی اسللت که در این کالس ها آموزش داده می شود و با افزایش 
آگاهی شهروندان از خواص این گیاهان، مصرف آن نیز بسیار افزایش 
یافته و در حالی که در سللال اول درآمد ماهانه این بللازار 1/5 میلیون 

 تومان بود، در حللال حاضر بلله 250 میلیون تومان افزایللش یافته و 
بهره برداران از این بازار نیز که از ابتدا پنج نفر بودند به 30 نفر رسیده اند.

مدیرعامل سللازمان میادین و ساماندهی مشللاغل شهری شهرداری 
با اشللاره به گیاهللان و اقالم قابللل عرضه در ایللن بازار بیان داشللت: 
گیاهان دارویی خشللک، داروهللای گیاهی، انواع عرقیجات، عسللل، 
ادویه جات، بذرهللای خوراکی گیاهان دارویللی، محصوالت طبیعی 
و سللالم که به صورت بومی و سللنتی تهیه می شللود همچون روغن 
 حیوانی، تخم مرغ بومی، برنج قهوه ای و سللرکه خانگللی عرضه و به 

مردم ارایه می شود.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مزایده
ش��هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اس��تناد مصوبات شماره 1104 
مورخ 91/7/15 و 1100 مورخ 91/7/15 و 1103 مورخ 91/7/15 شورای 
اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش 6 قطعه زمین بشرح ذیل با 
قیمت پایه کارشناسی با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، 
اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
نوبت دوم این آگهی به ش��هرداری آران و بیدگل مراجع��ه نمایند. ضمناً 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین شماره 339 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م با قیمت 

پایه کارشناسی از قرار متری 600/000 ریال.
2- قطعه زمین ش��ماره 348 با کاربری صنعتی به مت��راژ 3000 م.م با 

قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 500/000 ریال.
3- قطعه زمین شماره A85 و A86 با کاربری مس��کونی به متراژ هر 

کدام 152 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 1/700/000 ریال.
4- قطعه زمین ش��ماره A87 با کاربری مس��کونی به متراژ 150 م.م با 

قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 1/900/000 ریال.
5- قطعه زمین ش��ماره A120 با کاربری مسکونی به متراژ 158 م.م با 

قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 1/900/000 ریال.
مهدی عموزاده

شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم آگهی مناقصه
دو مرحله ای عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه 
خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز 
شنبه مورخ 1391/8/6

گش�ایش پاکات مناقص�ه: از س��اعت 8:30 صبح روز یکش��نبه مورخ 
1391/8/7

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

91-3-270
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره 
فاضالبی کاروگیت بقطر 600 

میلیمتر کوپلر دار جهت خوراسگان
165/500/000جاری

91-3-271
خرید، نصب و راه اندازی تابلو و 

الکتروپمپ در شهرهای کوهپایه، 
 اردستان، لنجان به منظور 
بهینه سازی مصرف انرژی

132/500/000جاری

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

SMS



چهره روزیادداشت

 حذف دو اولویت 
از دریافت ارز مبادله ای

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعالم تازه ترین تصمیمات 
ارزی دولت، از حذف اولویت ه��ای 9 و 10 از فهرس��ت دریافت ارز 
مبادله ای خبر داد و گف��ت: صادرکنندگان تا 10 روز آینده، ارز خود 
را با نرخ مبادله ای در مرکز مبادالت ارزی عرضه خواهند کرد. حمید 
صافدل درباره  تازه ترین تصمیم��ات ارزی دولت گفت: اولویت های 
10 گانه کاالیی برای دریافت ارز به سه دس��ته  تقسیم بندی شدند 
که براساس آن، دس��ته اول ارز را با نرخ مرجع )اولویت یک و دوم(، 
دسته دوم با نرخ مبادله ای )اولویت 3 تا 8 ( و دسته سوم )اولویت 9 
و 10( با نرخ آزاد می گیرند. گروه اول کاالیی شامل کاالهای اساسی 
و نهاده های تولید غذا، اولویت دوم ش��امل دارو و تجهیزات پزشکی 
ضروری، اولویت سوم شامل مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه 
پایه صنعت��ی، اولویت 4 ش��امل قطعات منفصل��ه خودرویی و مواد 
شیمیایی، اولویت 5 و 6 ش��امل اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی، 
اولویت 7 شامل اجزا و قطعات و ماشین آالت خطوط تولیدی، اولویت 
8 شامل ماشین آالت سواری کم مصرف و ماشین آالت راهسازی و 
حمل و نقل عمومی، اولویت 9 شامل ماشین آالت سواری پرمصرف، 
لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزای آن و اولویت ده شامل 
کاالهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضروری، اس��باب بازی، 

وسایل تزئینی و لوکس است.  

 واریز یارانه نوزادان
 3 ماه پس از تولد

فوت سرپرس��ت خانوار باعث قطع موقتی یارانه ها می شود.
همچنین نوزادان نیز تا سه ماه بعد از تولد یارانه دریافت نمی 
کنند.مراکز ثبت احوال به والدین اعالم کرده است که سه ماه 
پس از ثبت اطالعات نوزاد و دریافت شناس��نامه، یارانه فرد 
جدید به حساب سرپرس��تان خانوار واریز خواهد شد. البته 
در این مورد نیز توضیح داده نشده که آیا سه ماه توقف یکجا 
محاسبه و پرداخت می شود و یا این که مانند فوت سرپرستان 
خانوار، یارانه نوزادان نیز در س��ه ماه اول پ��س از تولد حذف 

می شود؟

 کاهش بی سر وصدای
 سهمیه سوخت

در حال��ی ک��ه ط��ی ماه ه��ای گذش��ته ب��ه هر خ��ودرو 
ش��خصی ماهیان��ه 60 لیت��ر س��همیه 400 تومان��ی و 
500 لیت��ر س��همیه 700 تومان��ی تعل��ق م��ی گرف��ت، 
چند روزی اس��ت ک��ه این س��همیه بدون اطالع رس��انی 
قبلی دس��تخوش تغییر ش��ده اس��ت. در ماه ج��اری هر 
 خودرویی که ب��رای س��وختگیری به جایگاه ه��ا مراجعه 
می کرد، پس از اتمام سهمیه 400 تومانی با کاهش سهمیه 
آزاد خود مواجه می ش��د و این در حالی است که مسئوالن 
دولتی هیچ اطالع رسانی در این خصوص انجام نداده بودند. 
س��همیه جدید خودروها از 500 لیتر به 300 لیتر کاهش 
یافته است و مشخص نیست این کاهش ۲00 لیتری با چه 

توجیهی صورت گرفته است.  

 اختصاص 200میلیارد تومان
 به طرح های آبفای کشور 

در دیدار مدیرعامل شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
از ش��هرهای حبیب آباد،دس��تگرد، گز،خورزوق، دولت آباد 
 و شاهین شهر، مس��ائل و مشکالت این ش��هرها در رابطه با 
بهره مندی از خدمات شبکه فاضالب و آبرسانی به این شهرها 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهدی ثمره هاشمی با بیان این 
که در حال حاضر برخی از شهرهای منطقه برخوار و شاهین 
ش��هر به دلیل عدم  تأمین منابع مالی،  تحت پوشش شبکه 
فاضالب قرار ندارند،  افزود: برآورد ش��ده حدود ۲00میلیارد 
تومان از طریق فروش اوراق مشارکت حاصل شود که سهمیه 
استان اصفهان از این رقم حدود 15 الی۲0میلیارد تومان است.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

4
وزیر صنعت و تجارت به استیضاح نزدیک تر شد

طرح اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکن��ون در 1۲ محور تهیه ش��ده و به امضای 65 
 نماینده مجلس رسیده است. جلسه روز گذشته طراحان طرح استیضاح با غضنفری بی نتیجه بود و 

استیضاح کنندگان بر انجام استیضاح مصر هستند.

رییس سازمان توسعه تجارت
حمید صافدل

فهرست کامل واردکنندگان خودروهای لوکس با ارز مرجع به نهادهای 
نظارتی و سازمان حمایت و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم 
شده اس��ت. روند واردات یک خودرو ممکن است بیش از شش ماه زمان 
ببرد، بنابراین خودروهایی که با ارز مرجع وارد شده اند ممکن است مربوط 
به ثبت سفارش قبل از اولویت بندی کاالهای وارداتی باشند. شهریور ماه 
به نهادهای مربوطه اعالم شده 
از تخصیص ارز مرجع به ثبت 
سفارش های قبلی خودداری 
کنند. به دلیل وضعیت خاص 
بودج��ه مش��وق های نق��دی 
صادرات حذف ش��ده اس��ت 
و از صادرکنن��دگان ب��ا دادن 
تس��هیالت خاص ب��ه صورت 

غیرنقدی حمایت می شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 904 | سه شنبه 25 مهر1391 | 29 ذی القعده  1433

کافی است صفحات نیازمندی های روزنامه ها را ورق بزنید تا 
بدانید اصفهان نه تنها در بازار باال کشیدن نرخ ها عقب نمانده، 

بلکه در بعضی موارد از پایتخت هم پیشی گرفته است. 
واحدهای 47 تا 63 متری در خیابان شیخ بهایی با نرخ متری 
دو میلیون و 650 ه��زار تومان برای فروش معرفی ش��ده اند. 
یک واحد 55 متری در فاز دوم منطقه بهارس��تان 31 میلیون 
 و 400 هزار تومان نرخ گذاری شده است. آپارتمانی 90 متری در 
 ملک ش��هر 90 میلیون تومان و... . س��راغ قیمت سایر مناطق 
نمی توان رف��ت؛ نرخ ه��ای عجیب و غریب س��اختمان های 
منطقه بیش��ه حبیب، آذر، چهار باغ باال و مرداویج حتی برای 

افراد متمول جامعه هم باعث شگفتی است.
 در چنین ش��رایطی به نظر می رس��د با رکود بای��د در انتظار 
کاهش نرخ ب��ود، اما اظهارات رییس اتحادیه دفاتر مش��اوران 

امالک اس��تان اصفهان حکایتی دیگر دارد. رسول جهانگیری 
در گفتگو ب��ا زاینده رود دراین باره گفت: نوس��انات اقتصادی 
در بازار س��که و ارز، عالوه بر اث��ر گذاری ب��ر افزایش 100 تا 
۲00 درصدی مصالح س��اختمانی از یک س��و موجب تعطیل 
ش��دن بس��یاری از پروژه های عمرانی ش��ده و از سوی دیگر 
قیمت زمی��ن و مس��کن را با افزای��ش های بی م��ورد مواجه 
 کرده است، به طوری ش��اهد رکود بازار مس��کن در اصفهان

 هستیم.  
 وی با بی��ان این که بی��ش از تأثی��رات واقعی بازار ط��ال و ارز 
 این روزها جو روانی اس��ت که بر بازار مسکن س��ایه انداخته 
 اس��ت، در این ب��اره اظه��ار ک��رد: خری��داران ب��ه خرید در 
 چنی��ن ش��رایطی اعتم��اد ندارن��د و ب��ر ای��ن اعتقادند که

 قیمت ها غیر واقعی اس��ت و کاهش پیدا می کند. جهانگیری 

افزود: از سوی دیگر فروش��ندگان با نوس��انات قیمت مواجه 
ش��ده و بدین ترتیب در فروش مس��کن به تردی��د می افتند، 
 چرا که بحث س��ود بیش��تردر میان اس��ت و آنه��ا در انتظار 

گران تر شدن هستند. 
 رییس اتحادیه دفاتر مش��اوران امالک استان اصفهان با بیان 
این که بر اساس قانون اقتصاد، زمانی که با افزایش نرخ مواجه 
می شویم رکود شکل گرفته و بدین ترتیب با طوالنی شدن رکود، 
ش��اهد کاهش قیمت خواهیم بود ، گفت: با وجود آن که چند 
ماهی است رکود در بازار مس��کن اصفهان وجود دارد، باز هم 

شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
به گزارش زاینده رود، نه تنها بازار خری��د و فروش واحدهای 
آماده تحویل، ماه هاست راکد است، بلکه پیش فروش واحدهای 
مس��کونی هم چندین ماه اس��ت که با عدم تقاضا مواجه شده 

است.
جهانگیری در این باره اظهار کرد:در ح��ال حاضر پروژه های 
واحدهای مسکن پیش فروش از ضمانت اجرایی الزم برخوردار 
نیس��تند و مش��کالت فروش این واحدها، امکان فروش واحد 
به چند نف��ر و در نیمه راه ماندن پروژه ها از عواملی اس��ت که 
دردسرهای زیادی برای مشاوران امالک اصفهان ایجاد کرده 
اس��ت، از این رو به تمامی واحدهای صنفی توصیه می کنیم 

درگیر این حوزه نشوند.

وعده در هم شکستن قیمت ها
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر 
این که با واگذاری مسکن مهر، امسال قیمت ها کاهش می یابد، 
گفت: مطمئن باشید واگذاری مسکن مهر در شهرهای جدید 

قیمت مسکن را در هم می شکند. 
 س��ید محمود فاطمی عقدا درخص��وص اجاره به��ا و قیمت 
 مس��کن در ته��ران اظه��ار داش��ت: در چنی��ن ش��رایطی 
عرضه کنندگان نیز مجبور می شوند قیمت ها را تعدیل کرده 
و به قیمت مناسب و س��ود منصفانه، مسکن خود را به فروش 

برسانند.
 فاطمی عقدا با بیان این که فروشندگان با قیمت های سرسام آور 
نمی توانند دوام بیاورند، افزود: وقتی متقاضی وجود نداش��ته 
باشد آنها مجبور به کاهش قیمت ها می شوند و تنها راه برخورد 
با آنها همین است که دولت  در پیش گرفته است و امیدواریم 

ادامه پیدا کند.
با وج��ود چنی��ن اظهاراتی کارشناس��انی همچ��ون بیت اهلل 
ستاریان اس��تاد دانش��گاه تهران از ادامه روند افزایش قیمت 
 مسکن در شش ماهه دوم  س��ال جاری، خبر داد و در این باره 
گفت: پیش بینی ما برای فصول پاییز و زمستان ادامه افزایش 
قیمت مسکن اس��ت. تأثیر سیاس��ت های اقتصادی دولت به 
جایی رسیده که اعالم شده است در صورتی که حتی نرخ ارز 
هم در بازار تثبیت شود، افزایش قیمت مسکن همچنان روند 

صعودی خود را ادامه خواهد داد.

قیمت ها خیال کاهش ندارند

اصفهان در رکود مسکن دست و پا می زند

ابتدای سال جاری بود که کارشناسان مسکن، افزایش قیمت مسکن در نیمه نخست سال را   گروه 
پیش بینی کردند که در حال حاضر شاهد تحقق این افزایش قیمت هستیم. کارشناسان بازار اقتصاد

 مس�کن هش�دار داده اند که امکان جهش دوباره قیمت ها همانند س�ال 86 وج�ود دارد. این 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در صورتی که حتی نرخ ارز هم در بازار تثبیت شود، افزایش قیمت مسکن همچنان 
روند صعودی خود را ادامه خواهد داد، زیرا سیاست های اقتصادی دولت، بیشترین تأثیر را در بخش مسکن به جای 
خواهد گذاشت.حاال دیگر پیش بینی ها محقق شده است؛ افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در نیمه نخست سال 

به حقیقت پیوست و بر خالف اظهارات مسئوالن، کارشناسان باز هم از افزایش نرخ ها سخن می گویند.

ارایه    اسامی  واردکنندگان خودروهای لوکس 
به نهادهای نظارتی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه
4966 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420361500102، ش��ماره پرون��ده: 9009980361501551، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901607، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090361501245 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970361500725 محکوم علیه علی 
توکل��ی ناغانی نام پدر: عزیزاله مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: 1- پرداخت 12/255/000 
ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 90/5/1 تا 91/2/12 و در ضمن نفقه ماهانه زوجه مبلغ 
1/320/000 ریال در حق محکوم لها خدیجه عالقمند الدش��تی نش��انی: خ الله بین ترمینال و 
پمپ بنزین ک ش اس��دالهی ک شهرینی 3. اجرایی 2- پرداخت مبلغ 612/750 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

م الف/ 11047 منصوری- مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اخطار تبادل لوایح
4967 بدینوسیله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدیدنظرخوانده مجهول المکان پرونده 
بدوی 891040 ح/ 14 به ن��ام فرزاد نوروزی فرزند ذبیح اله ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه 
اکبر گلزار فرزند قربانعلی دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 159-

910 مورخه 91/2/19 به طرفیت ش��ما تقدیم نموده که تحت ش��ماره 91/75 تاریخ 91/4/17 
در این ش��عبه ثبت ش��ده و از تاریخ انتش��ار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 
14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه و پس از تحویل 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگه��ی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در 
مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارس��ال خواهد شد. م الف/ 11049 

مرتضایی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4968 ش��ماره دادنامه: 9109970350800386، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800720، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900721، خواهان: تعاونی اعتب��اری ثامن االئمه ب��ا وکالت آقای 
احمدانصاری به نش��انی اصفهان میدان آزادی ابتدای هزار جریب ساختمان فراز ط 1 واحد 
5، خواندگان: 1- آقای جمیل پیل تن 2- آقای غالمحسین پیریایی 3- آقای داریوش پیریایی 
همگی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالب طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت 

احمد انصاری بوکالت از مؤسس��ه مالی و اعتباری ثامن االئم��ه به طرفیت خواندگان 1- 
غالمحسین پیریایی 2- جمیل پیل تن 3- داریوش پیریایی دایر بر مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال وجه چک ش��ماره 153417 بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 
دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوست ش��امل رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آن که حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان داشته و بقاء اصل چک در ید خواهان نیز 
ظهور در اس��تمرار مدیونیت خواندگان دارد و از ناحی��ه خواندگان نیز دفاع و ایرادی بعمل 
نیامده، ادعای خواهان را وارد دانس��ته و باس��تناد م��واد 314 و 313 قانون تجارت و مواد 
198-519-522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و با احتساب 
خس��ارات دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت زمان تأدیه محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان 
غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد. م الف/ 11366 بهرامیان- 

رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4969 ش��ماره دادنامه: 9109970350500691، ش��ماره پرون��ده: 9109980350500018، 
شماره بایگانی شعبه: 910018، خواهان: آقای علیرضا مشهدیان با وکالت آقای محمدجواد 
شریفیان اصفهانی به نشانی خ هشت بهشت غربی بین چهارراه ملک و گلزار نبش کوچه 13 
دفتر وکالت شریفیان، خوانده: آقای محمدرضا اسماعیلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای علیرضا 
مشهدیان به طرفیت آقای محمدرضا اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه سفته شماره 0949789-89/2/26 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه 

به تصاویر مصدق مس��تندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم 
حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی مبین برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 

100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/009/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همینطور حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 89/9/26 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باش��د. م الف/ 11371  زباندان- رئیس شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4970 ش��ماره دادنامه: 9109970350800644، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800220، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900220، خواهان: آقای جعفر خیرخواه حسین آبادی به نشانی خ 
حکیم نظامی خ حس��ین آباد کوچه ش��هیدان ذاکر پالک 492، خوان��دگان: 1- عاطفه گرجی 
2- خانم فاطمه ایران نژاد 3- آقای علی گرجی همگی به نشانی نجف آباد میدان بسیج کوچه 
سرکوب پالک دوم، 4- خانم آزاده گرجی به نشانی خ رباط اول کوچه طالقانی کوچه ستایش 
پالک 27، 5- آقای امیر گرجی به نشانی خ امام خمینی کوچه شریعتی بن بست سعادت پالک 
80، 6- آقای امید گرجی به نش��انی نجف آباد میدان بسیج کوچه سرکوب پالک دوم )کوچه 
ش��هید معین پ 15( 7- زهرا س��وداوی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت جعفر خیرخواه حس��ین آبادی بطرفیت 1- زهرا سوداوی 
2- امیر گرجی 3- آزاده گرجی 4- فاطمه ایران نژاد 5- امید گرجی 6- علی گرجی 7- عاطفه 
گرجی دایر بر مطالبه خسارت وارده به اتومبیل کشنده به شماره انتظامی 386 ع 23- ایران 
به میزان ش��صت میلیون ریال به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با احراز تقصیر مورث 
خواندگان بداللت مس��تندات تقدیمی پیوست از جمله دادنامه قطعی شماره 5300262 مورخ 
89/5/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش اشترنیان به میزان پنجاه درصد و ایراد 
خس��ارت به اتومبیل خواهان به میزان یکصد و بیست میلیون ریال حسب نظریه کارشناس 
رسمی در تأمین دلیل که مصون از اعتراض خواندگان قرار گرفته و عنایت به اینکه از ناحیه 
خوان��ده ردی��ف چهارم دفاع موجهی به عمل نیامده و س��ایر خواندگان نی��ز ایراد و دفاعی 
به عمل نیاورده اند ادعای خواهان را وارد دانس��ته و مس��تنداً به م��واد 232 و 233 قانون 
امور حس��بی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
خواندگان را به نس��بت سهم االرث آنان از مورث خود به مبلغ شصت میلیون ریال محکوم 
نموده و اعالم می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف چهارم حضوری بوده و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر اس��تان و نس��بت به س��ایر 
خوان��دگان غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و س��پس 
ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر اس��تان اس��ت. م الف/ 11372  

بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4971 ش��ماره اجرائیه: 9110420352400246، ش��ماره پرون��ده: 9009980352400527، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900532، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 

شماره دادنامه مربوطه 9009970352400965 محکوم علیهما 1- اکبر داوری نام پدر: رضا 
2- صدیق��ه ناصری نام پدر: منده هر دو مجهول المکان، متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ 
77 میلی��ون ریال بابت وجه یک فقره چک بش��ماره 254260و مبل��غ 1/625/000 ریال بابت 
خس��ارت دادرس��ی و مبلغ 2/772/000 ریال بابت حق الوکاله بدوی ونیز خس��ارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ 89/4/27 لغایت تاریخ اجرای رأی در حق محکوم لهما 1- تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه 2- رضا رضائی نش��انی: خ آمادگاه جنب کوچه نجفی س��اختمان نساجی پارس طبقه 
س��وم دفتر وکالت. و پرداخت مبلغ 3/850/000 ری��ال به صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 

ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 11370 عرفان- مدیر دفتر 

شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4972 ش��ماره اجرائیه: 9110420350500211، ش��ماره پرون��ده: 9009980350500505، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900563، بموجب درخواس��ت اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره 

و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350500447 محکوم علیهم 1- آزیتا میرزایی مجهول 
المکان 2- ولی اله ملکی نش��انی: خ سروش چهارراه عس��گریه حراست آموزش و پرورش 
ناحیه 4، 3- داود کریمی مجهول المکان، 4- احمدرضا اسماعیلی نشانی: اصفهان خ آل محمد 
جنب دبیرس��تان دخترانه کیخسروی کوچه فیزیوتراپی بعثت طبقه فوقانی فیزیوتراپی بعثت 
متضامنًا محکومند به: 1- پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت 
تأخیر تأدیه از 90/1/27 لغایت اجرای حکم، 2- مبلغ 4/656/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 
2/700/000 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له شرکت تعاونی اعتبار مولی 
الموحدین با مدیریت آقای محمدرضا حسنخانی نشانی: تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی 
نبش خیابان 68 پ 472. 3- مبلغ 3/750/000 ریال حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي 
تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به 
م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. م الف/ 

11369 زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4973 ش��ماره دادنامه: 9109970350800407، ش��ماره پرون��ده: 9009980350801163، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901176، خواهان: بانک ملت به مدیریت عل��ی دیواندری با وکالت 
آقای حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر س��اختمان بهش��ت طبقه سوم واحد 34، 
خواندگان: 1- خانم زهره جمش��یدیان به نشانی مجهول المکان، 2- آقای مهدی جمشیدیان 
به نشانی میدان میوه و تره بار تاالر 6 غرفه 12، 3- آقای علیرضا ایهامی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته ها: 1- تأمین خواس��ته 2- مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت ب��ه مدیریت علی دیواندری به طرفیت 1- 
زهره جمشیدیان 2- مهدی جمشیدیان 3- علیرضا ایهامی دائر بر مطالبه مبلغ 15/000/000 
ریال بابت یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 280083 با احتساب خسارات دادرسی 
و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه قرارداد بانکی استنادی با موضوع جعاله اعتبار اسناد مدت 
دار فیمابین که حکایت از مدیونیت خواندگان داشته و حسب ادعای وکیل خواهان خواندگان 
به تعهدات خود عمل ننموده و از ناحیه خواندگان موصوف نیز دفاع و ایردی به عمل نیامده 
و دلیلی بر برائت ذمه ارائه نگردیده لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تش��خیص و به استناد 
ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی خواندگان را متضامنًا 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه وفق 
قرارداد بانکی پیوس��ت پرونده با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( 
محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
قاب��ل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 11367 بهرامیان- رئیس ش��عبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4974 ش��ماره دادنامه: 9109970350500700، ش��ماره پرون��ده: 9109980350500358، 
شماره بایگانی شعبه: 910358، خواهان: شرکت مجتمع صنعت سپاهان با مدیرعاملی آقای 
خسروی راد با وکالت آقای علیرضا یدی به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر خ بی سیم چهارراه 
سوم خ شهید صالحی بن بست مسجد پ 86، خواندگان: 1- خانم مرضیه متولیان 2- آقای 
غالمرضا بیات همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست 
ش��رکت مجتمع صنعتی س��پاهان باطری به طرفیت آقای غالمرضا بیات و مرضیه متولیان 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 2/000/000/000 ریال وجه چهار فقره چک به ش��رح مش��خصات 
مضبوط در پرونده به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به تصاویر مصدق 
مستندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خواندگان است و با عنایت به عدم حضور خواندگان 
و ع��دم ایراد دفاعی مبین برائت ذمه آنان دادگاه دع��وی خواهان را محمول بر صحت تلقی 
و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
2/000/000/000 ری��ال ب��ه عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 40/118/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و همین طور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خس��ارات تأخیر تأدیه از 
تاری��خ هر یک از چک ها لغایت اجرای حک��م در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باشد. م الف/ 11365 

زباندان- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4975 نظ��ر ب��ه اینک��ه در پرون��ده کالس��ه 90/5685/111/169 ک 12 این دادی��اری آقای 
محمدرض��ا غالمی کوپایی به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت آقای مهدی مس��یبی از 
طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به آدرس 
اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11362 ش��عبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
4976 ش��ماره: 901402 د 28 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 9009980364701363 این 
دادیاری آقایان 1- مهدی رجبی فرزند قربانعلی 2- محس��ن س��امانی فرزند اکبر 3- اصغر 
پشندیان به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی و فحاشی و قدرت نمایی با چاقو حسب 
ش��کایت آقای حسین قدوسی از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت ایش��ان ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 
2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف/ 11361 شعبه 

28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
4977 نظرب��ه اینکه آقای جواد معروف به جواد س��بیل به اته��ام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو حس��ب ش��کایت آقای مهدی حس��ن خانی فرزند محمود از طرف این دادس��را در 
پرونده کالس��ه 910962 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل 
اقام��ت او ممکن نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکم��اه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود در ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11363  ش��عبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
4989 نظر به اینکه آقای عبدالصاحب جامچی شکایتی علیه سام راستگو فرزند هوشنگ مبنی 
بر تظاهر به امر وکالت- کالهبرداری و خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
910820 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 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 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 11554 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4995 در خصوص پرونده کالس��ه 507/91 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمدرضا خلیلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/8/24 س��اعت 16/30 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 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 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4996 در خصوص پرونده کالس��ه 506/91 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علی سیالوی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/8/24 س��اعت 16 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 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 

39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



 هنرمند واقعی 
وطنش را ترک نمی کند

طالبی نژاد چند  فیلمنامه 
آماده ساخت دارد

مصطفی کم��ال  پورتراب گفت: هنرمندان واقعی کس��انی هس��تند که 
در کش��ور مانده اند؛ این دس��ته از هنرمندان هیچ گاه وطنش��ان را ترک 
نمی کنند. مش��اور مدیر کل دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد اظهار کرد: 
هنرمندان واقعی کسانی هستند که در کشور مانده اند و مشغول فعالیت 
هستند. همچنین هیچ وقت هنرمند واقعی وطنش را ترک نمی کند، این 
در حالی است که متأسفانه برخی از موزیس��ین های ما تنها برای کسب 

درآمدهای بیشتر به کشورهای خارجی رفته و کنسرت برگزار می کنند.
وی ادامه داد: برخی از این افراد سواد الزم در موسیقی را ندارند و تنها با 
تکیه بر شهرت کاذبی که دارند راهی کشورهای دیگر شده و کنسرت هایی 
با بلیت هایی بس��یار گ��ران برگزار می کنن��د. حاصل برگ��زاری چنین 

کنسرت هایی تنها پول زیادی است که به جیب این افراد می رود.

احمد طالبی نژاد منتقد و فیلمس��از درباره فعالیت ه��ای تازه اش گفت: 
پنج فیلمنامه و طرح آماده دارم که برای هیچ کدام ش��رایط تولید پیش 
نیامده است. فیلمنامه »ش��هروند درجه یک« را نوشته ام که کارگردانان 
و بازیگران زیادی آن را دوست داشته اند، اما ش��رایط مالی برای ساخت 
محقق نشده است. طالبی نژاد گفت: فیلمنامه »بچه های خاک« را دو بار 
تا پای تولید بردم، اما متأس��فانه ساخته نش��د. این دو فیلمنامه را شاید 
به دالیلی تهیه کننده ها دوس��ت نداش��ته اند، اما هر دو قابلیت فروش و 
جذب مخاطب را دارد. وقتی نمی توانم آن طور که دوست دارم در حوزه 
فیلمسازی فعالیت کنم بیشتر روی س��اخت مستند تمرکز می کنم. وی 
افزود: به هر حال از می��ان این پنج فیلمنامه، مترصد س��اخت یک فیلم 

سینمایی هستم، اما باید شرایط مساعد پیش بیاید. 

درخشیدن نمایش اصفهانی در فرهنگسرای نیاورانخاطراتم از اصفهان را کتاب می کنم 

داوود شیخ جبلی - یک نویس��نده اتریشی که به تازگی 
به اصفهان س��فر کرده اس��ت، گفت: خاطراتی که از سفرم 
به اصفهان داش��تم را به صورت کتاب درم��ی آورم. اروین 
 clauber« اورمن که به تازگی کتاب چهارم خود را به نام
rochu« به پایان رسانده است از طریق سفارت اتریش در 
ایران برای تبادالت فرهنگی به کشور ایران دعوت شده و به 
خواسته خویش به اصفهان عزیمت کرده است. او در گفتگو 
با زاینده رود با اش��اره به این که متولد شهر وین در کشور 
اتریش است، اظهار کرد: دو س��ال گذشته ایده نوشتن این 

کتاب در سرم پرورانده ش��د و با ارایه طرح به کشور اتریش 
توانس��تم به خاطر کتاب چهارم بورس ادبی این کش��ور را 
دریافت کنم، سپس با در اختیار قراردادن امکانات از جمله 
خانه به نوشتن کتابم مش��غول شوم و با گذشت چند هفته 

توانستم کتابم را به چاپ برسانم.
وی از طریقه آش��نایی خود با ایران گف��ت و در ادامه بیان 
کرد: من از طریق مطالعاتی که در پنج سال گذشته از ایران 
داشتم به این کشور عالقه مند شدم و در تکمیل مطالعاتم به 
اصفهان برخوردم که سبب شد تا به این شهر عالقه مند شوم. 
پس از چاپ کتاب »clauber rochu« کشور اتریش به 
منظور تبادالت فرهنگی پیشنهاد س��فر به ایران را به من 
داد که من به ش��رطی که به اصفهان بیایم این پیشنهاد را 
قبول کردم و حتی در شعرهایی که سرودم یک دو بیتی را 
در ارتباط با اصفهان سرودم که هم اکنون در خاطرم نیست 

تا بیان کنم.
وی همچنی��ن ادامه داد : من درصدد هس��تم که خاطرات 
س��فرم را در کش��ور خود ب��ه رش��ته تحری��ر درآورم و در 

داستان هایم از آنها استفاده کنم.

گروه فرهنگ - نمایش کمدی »خاطرات جوجه اردک 
زش��ت«  از نمایش های تولید ش��ده در تاالر هنر وابسته 
به سازمان فرهنگی -تفریحی ش��هرداری اصفهان  با نام 
جدید  »دختر بودن یا پس��ر نبودن؛ مس��ئله اینست« در 

فرهنگسرای نیاوران تهران به روی صحنه رفته است.
نمایش »خاطرات جوجه اردک زش��ت« که به قلم فرهاد 
نقدعلی ب��ه ن��گارش در آمده اس��ت را  هاجر پورس��ینا 

کارگردانی کرده است.
این نمایش بناست  از 5 تا 29 مهرماه  ساعت 18  در سالن 

گوشه فرهنگسرای نیاوران میزبان شهروندان تهرانی باشد.
در نمایش »خاط��رات جوجه اردک زش��ت«  بازیگرانی 
همچون  علی قیومی، الهه خوشکام، سولماز زمانی وعادل 

یوسفی به ایفای نقش پرداخته اند. 
جالب این که   این نمایش توانسته نظر مخاطبان تهرانی 

را به خود جلب کرده و با استقبال خوب آنها مواجه شود.
عالوه بر این، از ن��کات قابل توجه در اج��رای این نمایش 
حضور بازیگران و کارگردانان نام آشنایی همچون علیرضا 
 خمس��ه، رامین ناصرنصیر، فرهاد نقدعل��ی و نادرنادرپور

 در میان تماشاگران است.
بد نیس��ت بدانید  نظرات تحس��ین کننده میهمانان این 
نمایش مؤید موفق عمل کردن این گروه نمایش اصفهانی 

در پایتخت است.
گفتنی اس��ت نمایش »خاطرات جوجه اردک زش��ت«  
در دومی��ن جش��نواره نمایش ه��ای کم��دی اصفهان 
موفق به کس��ب عناوین��ی همچ��ون کارگردان��ی اول، 
 بازیگری مرد اول، بازیگری زن اول و نویس��ندگی س��وم

 شده است. 

کافه کتابیادداشت

هفت

جشنواره »بوسان« به فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد
فیلم کوتاه ایرانی از هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم »بوسان« جایزه گرفت. این جشنواره 
در این دوره 304 فیلم از 72 کش��ور جهان را در بخش های مختلف به نمایش گذاشت.کمی 

آن سوتر ساخته نکان نظامی جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش »وایدانگل« را از آن خود کرد.

5

  » غزلی دراحساس« 
درخانه هنرمندان

گروه فرهنگ - نمایشگاه نقاشی »غزلی 
دراحساس« شامل 47 اثر پاستل از آثار 
نقاشی راحله هنری با موضوعات متنوع 
از جمله موضوع طبیعت است که از 20 
مهرماه مصادف با روز بزرگداشت حافظ 
تا 28 مهر ماه در خانه هنرمندان اصفهان 

گشایش یافت.
آثار این نمایش��گاه در قطع های متفاوت ارایه ش��ده است و کلیه درآمد 
حاصل از فروش آثار نقاش��ی این نمایش��گاه، صرف تهیه مس��کن برای 
 دختران بی سرپرس��ت و بد سرپرست زیر نظر مؤسس��ه نسیم فردوس 

خواهد شد.

حال عمومی »نریمان« خوب است
هفته گذشته خبر بستری شدن و جراحی 
»نریمان« و به کما رفتن او منتشرش��د؛ 
خبری که در روزهای گذشته بازتاب های 
جالب��ی را در پی داش��ت و بس��یاری به 
عناوین مختلف نسبت به این اتفاق ابراز 

نگرانی کردند.
مدیر برنامه های این خواننده از به هوش 
آمدن »نریمان« و بهبود احواالت عمومی او خبر داد و این که پس از چند 
روز حضور در اتاق مراقب های ویژه، حال عمومی این خواننده بهبود پیدا 

کرده و بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شده است.

»تراژدی ننه دریا« تمدید شد 
 گ�روه فرهن�گ - نمای��ش موزیکال 
»ت��راژدی ننه دری��ا« که از روز ش��نبه 
پانزدهم مهرماه لغایت بیست و پنجم ماه 
جاری به مدت ده ش��ب در سالن اصلی 
مجموعه استاد فرشچیان اجرا شده بود و 
قرار بود تا پایان مهر ماه به اتمام برسد، تا 

دوم آبان ماه تمدید شد. 
این نمایش که نویسنده و کارگردان آن، فرود حیدری است، هر شب رأس 
 ساعت 20 در س��الن اصلی مجموعه فرهنگی فرشچیان به روی صحنه 
می رود. در این نمایش بازیگرانی همچون مریم کمال، حامد اهلل بیگی، 

وحید عمرانی و... به ایفای نقش پرداخته اند.

جایزه بهترین فیلم نروژ 
به فیلم ایرانی اهدا شد 

»آینه های روبه رو« جایزه بهترین فیلم 
بلند داستانی را از نروژ دریافت کرد.

نکته جالب این جایزه مهم س��ینمایی، 
متن بیانیه ای است که در آن آمده بود: 

»جایزه بهترین فیلم بلند داستانی اهدا 
می ش��ود به »آینه های روبه رو« ساخته 
نگار آذربایجانی، به خاطر تأثیر گذاری آن 

در به تصویر کشیدن چالش های یک فرد »ترنس« در ایران.«
در وهله اول، میشود تصور کرد که س��اخت چنین فیلمی در ایران، کار 
آسانی نیس��ت و در وهله دوم، داس��تان فیلم دارای پیچش های بسیار 
غافلگیر کننده ای است و باورهای اجتماعی مهمی را در فرهنگ کنونی 
ایران مطرح می کند؛ ترکیب سبک روایتی و مرسوم یک فیلم، جاده ای با 
نوآوری های چشمگیر در فیلمسازی. »آینه های روبه رو« فیلمی است که 

ما امشب مفتخر به معرفی آن هستیم.

 »گردشگری اسالمی« 
منتشر شد 

کتاب »گردشگری اسالمی« اثر دکتر مهدی جمالی نژاد با مقدمه دکتر 
علی اکبر والیتی است که با تیراژ 3000 نسخه  و به قیمت 8500 تومان 
به بازار آمده اس��ت. در مقدمه این کتاب می خوانید: کش��ور ایران نیز با 
برخورداری از کالنشهرهای مذهبی و مناطقی باستانی مانند مشهد، قم، 
اصفهان، آذربایجان، کرمانش��اهان، خوزس��تان، فارس، کرمان و یزد که 
جزء شهرهای مقدس و نقاط تاریخی جهان به ش��مار می روند، توانسته 

در پرت��و جهان بینی پدی��د آمده از 
سرشت دینی و مذهبی خود، فضای 
اجتماعی و اقتصادی خ��ود را کامال 
تحت تأثیر عوامل مذهبی، فرهنگی 
و گردشگری زیارتی برخاسته از آن 
قرار داده و با جذب گردشگر - زائر از 
دیگر کشورهای مسلمان، زمینه ساز 
وح��دت و همگرایی هرچه بیش��تر 
کش��ورهای اس��المی را ایجاد کند.  
برای تهی��ه کتاب کافی اس��ت با 
ش��ماره تلفن 03112351709 

تماس بگیرید.
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پیشنهاد زاینده رود
این روزها چه غیلم هایی در اصفهان اکران است

گروه فرهنگ  - این روزها گر چه اصفهان به میزبانی 
از جشنواره فیلم کودک و نوجوان پایان داده است 
 ولی کاش رس�م س�ینما رفتن و س�نت فیلم دیدن 
با قی بماند تا پاییز اصفهان با س�ینما و فیلم دیدن 

همراه باشد. 
به همین دلیل روزنامه زاینده رود پیشنهاد می کند 
برای دوری از غصه خوردن ناش�ی از قدم زدن کنار 
زاینده رود یا تردد در چهارباغ آلوده به سینما بروید 
 چون هنوز ه�م ارزان ترین تفریح و س�رگرمی که

 می تواند آموزنده هم باشد سینما رفتن است. 
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خرمشهر؛ پایتخت جنگ 
ش�هید به�روز م�رادی/ به کوش�ش قاس�م 

یاحسینی
بهروز م��رادی اصالتا 
اصفهانی ب��ود، اما در 
خرمشهر بزرگ شد. 
برای همین وقتی که 
جنگ شروع شد، توی 
آن حماسه معروف، 
همراه با جه��ان آرا و 
بقیه جنگید. بهروز فتح خرمشهر را هم دید. بعد از آن 
هم در جبهه ماند و ماند تا عاقبت در شلمچه شهید 
شد. این کتاب، مجموعه یادداشت های روزنامه، نامه 
ها و مصاحبه های بهروز مرادی است درباره سقوط و 
آزادسازی خرمشهر. اینجا بخش هایی را می خوانید 
که ماجرای آن تابلوی معروف »به خرمش��هر خوش 
آمدید – جمعیت 35 میلیون نفر« )جمعیت آن روز 

ایران( را روایت کرده است.

حرمان هور
به کوشش علیرضا کمری

احمدرض��ا احمدی 
دانشجوی سال دوم 
پزش��کی دانش��گاه 
شهیدبهش��تی بود و 
 ورودی س��ال 64. 
 کتاب »حرمان هور«،  
دست نوشته های آن 
شهید است؛ 93 قطعه از یادداشت های روزانه او که 
توی س��ه دفتر مختلف یادداشت شده بودند. جناب 
کمری این مجموعه را مرتب و مدون کرده اس��ت و 
شده این چیزی که از زمان انتشار )چاپ اول: 1372( 

تا به حال جزء پرطرفدارها باقی مانده است.

متن کتاب پر از تشبیهات دهه شصتی است و چون 
شامل یادداشت هایی مناجات گونه هم هست درواقع 
شناختنامه ای از حال و هوای عرف این رزمندگان هم 
به دست می دهد. ظاهرا علیرضا داوودنژاد کارگردان 
معروف سینما دارد فیلمی از روی این کتاب می سازد 

به اسم »چشمه«.
دا

سیده زهرا حسینی
دا، در لهج��ه محلی 
یعن��ی م��ادر و این 
کتاب درواقع خواسته 
رنج، ان��دوه، تالش و 
مقاوم��ت م��ادران 
ایران��ی را بازگو کند. 
سیده زهرا حسینی 
خرمش��هری است. جنگ که شروع ش��د، مثل بقیه 
جوان های خرمشهری رفت مسجد جامع و خودش را 
معرفی ک��رد. در ه��ر کاری ک��ه پیش م��ی آمد، از 
امدادگری، حمل مجروح، تعمیر اسلحه، پخت و پز و 
 توزیع مهمات کمک می کرد. پدر و مادرش ش��هید 
می شوند و او با دست خودش آنها را خاک می کند. 
»دا«، روایت همین روزهاس��ت، با زبانی ساده و پر از 

جزئیات.

کنار رود خّین
اشرف السادات مساوات

مهرداد سیستانی سال 
61 و برای آزادسازی 
خرمشهر رفت جبهه. 
وقتی م��ی رفت 17 
س��اله بود. تا ابد هم 
برای مادرش 17 ساله 
ماند. چون دیگر هیچ 

وقت برنگشت. یک روز از سپاه آمدند دم خانه خانم 
مس��اوات و به او گفتند پس��رش مفقوداالثر است؛ 
داستان از اینجا شروع می شود. خانم مساوات دنبال 
جسد پسرش بیشتر جبهه ها را می گردد تا عاقبت 
سال 69 جنازه مهرداد پیدا می شود. »کنار رود خین« 
داستان این جس��تجو اس��ت و البته محل شهادت 

مهرداد.

جنگ دوست داشتنی
سعید تاجیک

برای این نویس��نده 
خوش ذوق  د استان 
های جنگ��ی، خود 
جنگ ه��م مثل یک 
داس��تان بوده؛ یک 
داستان مهیج و البته 
خن��ده.  از  پ��ر 
کاراکترهای کتاب تاجیک، هم رزمندگان معمولی و 
گمنام هستند و هم شهدای نامداری مثل حاج همت.

روزهای آخر
احمد دهقان

دهق��ان را ب��ا آن 
داستانی می شناسیم 
که تبدیل شد به فیلم 
»پاداش سکوت«. رد 
داس��تان نویس��ی او 
اینجا هم پیداس��ت. 
»روزه��ای آخ��ر« 
روایتگر روزه��ای عملیات بیت المقدس 7 اس��ت و 
روزهای آماده ب��اش، بعد برمی گردن��د به دوکوهه. 
معروف ترین پادگان جنگ ایران. خبر قبولی قطعنامه 
را همان جا می شنوند و بعد همه چیز، تمام می شود.

هفت روز آخر
محمدرضا بایرامی

منظور از »هفت روز 
آخر«، هفت روز آخر 
جنگ است؛ از 21 تا 
27 تی��ر 1367 ک��ه 
ای��ران قطعنام��ه را 
قبول می کند. راوی، 
س��ه روز از این هفت 
روز را در مناطق جنگی بوده و چهار روزش را در خانه. 
حجم کتاب 150 صفحه اس��ت که 117 صفحه به 

حوادث روز سه شنبه 21 تیر اختصاص دارد.
 ش��اید به این خاطر ک��ه اتفاقی ک��ه در روز 21 تیر 
می افتد؛ یعنی عقب نشینی اجباری گردانی که راوی 
عضو آن است، تأثیر بیش��تری در کل داستان کتاب 
دارد. روایت کتاب داس��تانی و پر از جزئیات اس��ت. 
توی انتخاب های کارشناسان ما، بیشترین امتیاز را 

همین کتاب آورد.

یادگاران
گروه نویسندگان روایت فتح

ای��ن یک��ی، مکمل 
مجموع��ه »   نیم��ه 
پنه��ان ماه« اس��ت؛ 
از  ای  مجموع��ه 
اف��راد  خاط��رات 
مختل��ف از زندگ��ی 
اجتماعی هر ش��هید 
معروف. فرم تنظیم و بازنویسی خاطره ها، فرم مینی 
مال اس��ت و توی هر کت��اب، 100 خاط��ره از یک 
ش��خصیت معروف جنگ آمده اس��ت. یک نمونه از 
خاطرات کتاب »همت« این فرمانده جوان اسطوره ای 

جنگ را که نوشته مریم برادران است، بخوانید.

زندگی خوب بود
حسن رحیم پور

این رحیم پور با دکتر 
 رحی��م پ��ور عص��ر 
جمعه های ش��بکه 
ی��ک ف��رق دارد. او 
مس��ئول بانک خون 
اس��ت؛ بان��ک خون 
یعنی قسمتی از یک 
بیمارستان که بسته های خون را نگهداری می کنند. 
حسن رحیم پور در یکی از دوره های اعزام 45 روزه 
عازم جبهه می ش��ود و در یک بیمارستان صحرایی 

مشغول می شود.
این کتاب، خاطرات همان اعزام است. اسم کتاب هم 
از وصیتنامه کوتاهی گرفته شده که راوی در همان 
شب اول نوشته، وقتی که یکدفعه کاغذی جلویشان 
 گذاش��ته اند و گفته اند وصیتنامه بنویسید و او که 
نمی دانسته چی بنویسد، نوشته: »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم. زندگی خوب بود.« روایت او بس��یار انسانی 
 اس��ت. در بدترین حالت ها، چیزهایی را می بیند و 

می کشد بیرون که حیرت انگیز است.

نیمه پنهان ماه
گروه نویسندگان روایت فتح

یک سری  مصاحبه  با 
همسران فرماندهان 
و ش��هیدان معروف، 
یعنی روی دیگری از 
شخصیت این شهدا. 
سه کتاب  این مجموعه 
)چم��ران / هم��ت / 
حمید باکری( نوشته حبیبه جعفریان خودمان است 

که در زمان انتشار حسابی پرطرفدار شدند.

10 کتاب خواندنی از خاطرات دفاع مقدس برای بقیه پاییز 

برای ادامه فصل زرد، قهرمان الزم است 
گروه  ش�ب های پاییز گرچه ب�ه بلندی 

شب های زمستان نیست، ولی چون فرهنگ
آدم هنوز درحال و هوای تابستان 
است، بلندتر به نظر می رسد و برنده کسی است که بتواند 
شب های نیمه بلند پاییز را که مقدمه زمستان است کاری 

برای خود جور کند که در زمستان سرش گرم باشد و در 
این مس�یر چه کاری بهتر ازخواندن کتاب و چه کتابی 
بهتر از کتاب های دوران دفاع مقدس؟ کتاب هایی که پر 
از قهرمانان کوچک و بزرگ است و قهرمان چیزی است 

که این روزها خیلی به آن احتیاج داریم. 

 جالب تراین که وقتی داش�تم معرفی ای�ن کتاب ها را 
می نوش�تم، به یک مورد عجیب برخوردم. این که اکثر 
قهرمان ها و راوی های این مجموعه خاطرات، در شروع 
کتاب، 17 ساله هستند. بهروز مرادی و سیده زهرا حسینی 
در شروع جنگ و قصه خرمشهر 17 ساله هستند. مهرداد 

سیستانی )پس�رمادر»کنار رود خین«( در 17 سالگی 
شهید می شود. سعید تاجیک 17 س�اله است که برای 
اولین بار به جبهه م�ی رود و... . در واقع می ش�ود این 
فهرست را فهرس�ت خاطرات جوانان از جنگ و دفاع 

دانست؛ یک حماسه کامال جوانانه.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 کرباسچی 
سرپرست ذوب آهن می ماند

    با وجود ش��ایعاتی که پیرام��ون حضور عباس رمضان��ی به عنوان 
سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن مطرح ش��ده، این شایعات صحت 
ندارد. ابراهیمی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگو با رسانه ها در 
این زمینه می گوید: من  نمی دانم این شایعات از کجا آب می خورد، 
اما باید بگویم این مس��ئله اصال صحت ندارد و کرباسچی همچنان 
به عنوان سرپرس��ت تیم ذوب آهن فعالیت می کن��د. آقای کاظمی 
 تاکنون این مسئله را مطرح نکرده و بعید می دانم این خواسته را نیز 

داشته باشد. 

ایران با لباس قرمز به میدان می رود 
تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی ب��ا پیراهن قرمز به میدان 

خواهد رفت.
 در جلسه هماهنگی دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی مقرر شد 
تیم ملی فوتبال ایران در دیدارام��روز با پیراهن قرمز به میدان برود. 
کره ای ها نیز در این دیدار با پیراهن سفید حضور خواهند یافت. نکته 
جالب این که پیراهن اصلی ایران س��فید و پیراهن اول کره جنوبی 
قرمز است، اما با درخواست مسئوالن ایران، تیم ملی کشورمان امروز 

پیراهن قرمز برتن خواهد کرد. 

شمسایی در راه میثاق 
وحید شمس��ایی آقای گل جهان،  از ابتدای فص��ل به علت کاهش 
قراردادهای بازیکنان به هیچ تیمی ملحق نشد و به هیمن دلیل نیز 
تیم ملی را از دست داد. البته شمسایی قصد داشت در برهه ای به تیم 
دبیری بپیوندد که با مخالفت کمیته فوتسال روبه رو شد. حال باید 
دید شمسایی در این فصل از رقابت ها به تیمی خواهد پیوست یا خیر. 
البته طبق اظهار نظر اخیر خوراکچی سرمربی تیم میثاق، شمسایی 

تا پایان هفته به میثاق خواهد پیوست. 

 ادغام هیأت های ناشنوایان،
 بیماران خاص و پیوند اعضا    

با ادغام هیأت های ورزشی ناشنوایان و بیماران خاص و پیوند اعضا، 
سرپرس��ت هیأت » ورزش های ناش��نوایان، بیماران خاص و پیوند 

اعضا«ی استان اصفهان منصوب شد.
بنا به پیش��نهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و با استناد 
به ماده ۱۰ آیین نامه های هیأت های ورزشی و طی حکمی از سوی 
کرم اهلل علیمرادی سرپرست فدراسیون، عباس یزدان پناه به عنوان 
سرپرست هیأت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای 
استان اصفهان منصوب ش��د. همچنین طی حکمی از سوی حسین 
گروسی نماینده و رییس فراکس��یون ورزش های رزمی و قهرمانی 
مجلس شورای اسالمی، عباس یزدان پناه به عضویت کارگروه حقوقی 

این فراکسیون نیز منصوب شد.

قاسمی: حقوقم عادالنه نیست
قاس��می که نماینده ایران در ماده ۱۰۰ متر رقابت های دوومیدانی 
المپیک لندن بود، در گروهی س��خت عملکردی قابل قبول داشت، 
اما از رسیدن به مرحله فینال بازماند. قاس��می بعد از این رقابت ها 
درخواست اعزام به کمپ دوومیدانی جامائیکا را مطرح کرد و با پاسخ 
مثبت فدراسیون برای اعزام به این کمپ که سرمربیگری اش بر عهده 

اوسین بولت است روبه رو شده است. 
دون��ده المپیکی ای��ران در این ارتباط ب��ه ایمنا گفت: فدراس��یون 
درخواس��ت من را به کم��پ جامائیکا ارای��ه کرده اس��ت و منتظر 
پاس��خ نهایی آنها هس��تیم. قرار بود در هفته جاری جلس��ه نهایی 
 فدراس��یون در این خصوص برگزار شود تا نحوه و ش��رایط اعزام ما 

مشخص گردد. 
وی در خصوص دوره های تمرینی این کمپ گفت: این دوره حدود ۶ 
تا ۸ ماه به طول می انجامد و مربیان بزرگی مثل اوسین بولت و آسافا 
پاول که نامداران دوی سرعت جهان هستند در این کمپ مربیگری 
می کنند که حضور من و حس��ن تفتیان از ایران م��ی تواند فرصت 
خوبی برای رشد در دوی سرعت باشد. قاسمی از تصویب آیین نامه 
حقوقی دوومیدانی کاران هم صحبت کرد و گفت: من جزء تاپ لیست 
بین المللی هستم و رکورددار دوهای ۶۰ متر، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، اما از 
طرف فدراسیون اعالم کردند که حقوق من فقط بر اساس یکی از این 

عناوین محاسبه می شود.

جواز لیگ برتر از دست رفت
تیم اسکواش هیأت اصفهان عنوان س��وم لیگ دسته یک باشگاه های 

کشور را کسب کرد، اما از صعود به رقابت های لیگ برتر بازماند. 
در پایان رقابت های لیگ دسته یک اسکواش بانوان باشگاه های کشور 
که در شیراز برگزار شد، هیأت اصفهان بعد از تیم های گلستان و فارس 
بر سکوی سوم ایستاد.  این رقابت ها با حضور شش تیم به صورت دوره ای 

برگزار شد و دو تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر را کسب کردند. 

 نتیجه
 تأثیری در صعود مان ندارد

جواد نکونام /کاپیتان تیم ملی
از زمانی که کی روش آمده در حمله و دفاع و س��ازماندهی 
تیم��ی کار کردیم، مش��کل هم فقط مش��کل دفاعی نیس��ت؛ کل 
تیم اس��ت. با کار دفاعی که داش��تیم حالت تدافعی گرفتیم و فکر 
می کنم مش��کلی نداریم. در حمله نیاز به کار داریم که این مس��ئله 
هم به ش��خص برنمی گردد، چرا که کار حمله 
کار گروهی اس��ت. ما هنوز بازی های دیگری 
پیش رو داریم که می توانی��م امیدوار یا ناامید 
ش��ویم. ممکن اس��ت این بازی را ببریم 
و س��ایر بازی ها را ببازیم یا بالعکس. 
راه برای ما زیاد اس��ت و نمی شود با 
 یک برد، باخت یا تساوی صعود به 
ج��ام جهان��ی را مش��خص کرد، 
بنابرای��ن این نتیج��ه، تأثیری در 

صعود یا عدم صعود ما ندارد. 

6
سومین قضاوت مالک عبدالبشیر برای تیم ملی ایران  

دیدار ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱4 را یک داور س��نگاپوری سوت خواهد زد. مالک 
عبدالبشیر 7 بازی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا را سوت زده است که 4 برد، یک تساوی و ۲باخت برای 
آنها ثبت شده است. او 5 بازی برای سپاهان، یک بازی برای ذوب آهن و یک بازی نیز برای استقالل سوت زده است.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 904 | سه شنبه 25 مهر1391 | 29 ذی القعده  1433

مساوی نمی خواهیم، 
فقط برد

خلعتبری دفاع کره را 
به هم می ریزد

کانگ هی درباره بازی امروز تیمش برابر ایران در چارچوب رقابت های مقدماتی 
جام جهانی فوتبال گفت: ما تاکنون در تهران نتوانسته ایم ایران را شکست دهیم 

و این بار می خواهیم این طلسم را بشکنیم.
وی گفت: حریف ما در خانه خودش بازی می کند و همه چیز به نفع اوست و از 
امتیاز میزبانی استفاده می کند. نه تنها تیم ما بلکه هر تیم دیگری که در ایران 
بازی کرده به مشکل برخورده اس��ت، اما همان طور که گفتم برای بازی  امروز 
آماده هستیم و این را باید بگویم که ۲۰ دقیقه ابتدای بازی برایمان بسیار مهم 

است و عملکردمان در این ۲۰ دقیقه می تواند نتیجه بازی را تعیین کند.
وی افزود: ما نمی خواهیم که این بازی مساوی شود، البته بازی در خارج از خانه 

بسیار سخت است، اما ما همیشه فقط برای پیروزی به میدان می رویم.

گفته می شود شاید سرمربی پرتغالی تیم ملی بعد ازمدت ها مسعود شجاعی 
را یک خط عقب تر برگرداند و ازاین لژیونرتیم ملی در کنار نکونام وتیموریان 
استفاده کند. دراین صورت بحث نیمکت نشینی کریمی پیش خواهدآمد و 
شایداین بازیکن ازنیمه دوم به بازی بیاید تاجان دوباره ای به تیم ایران بدهد. 
گفته می ش��ود چون کی روش می خواهد از مثلث خلعتبری، قوچان نژاد و 
دژآگه در خط حمله استفاده کند، شجاعی رایک خط عقب ترخواهدآورد، اما 
نیمکت نشینی کریمی با توجه به انگیزه های بسیارباالی او هم کمی عجیب 
به نظر می رس��د. نکته جالب توج��ه در ترکیب احتمالی تی��م ملی، حضور 
خلعتبری در رأس مثلث خط حمله است؛ جایی که در ذوب آهن ۲۰۱۰-۱۱ 

در آنجا بازی می کرد و هر خط دفاعی را به هم می ریخت.

ملکه زیبایی کرواسی؛ مربی فوتبال مردان
تیانا نیمش��ش ملکه زیبایی کرواس��ی در س��ال ۲۰۰۸ رس��ما 
مسئولیت مربیگری تیم فوتبال »کی ویگتوریگا« را در کشورش 
برعهده گرفت تا به گفته رس��انه های این کشور، نخستین مربی 

زن برای یک تیم فوتبال مردان باشد.

کیائر: کنترل کردن بالوتلی با من!
کیائر مدافع دانمارک اعالم ک��رد او توانایی کنترل کردن 
ماریو بالوتلی را دارد. دیدار تیم های مل��ی فوتبال ایتالیا با 
دانمارک در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۲۰۱4 سه شنبه 

شب در جوزپه مه آتزا میالن برگزار خواهد شد. 

حمله پسر بداخالق انگلیس به آپاچی
هافبک انگلیسی باشگاه مارسی مهاجم من سیتی را 
»مزدور« خواند. بارتون هافبک انگلیسی که از سوی 
اتحادیه فوتبال انگلیس ۱۲ جلسه محروم شده است، 

به کارلوس توز حمله کرد و او را مزدور خواند.  

فرهاد کاظمی اغراق می کند

از کربکندی درم��ورد اظهار نظر فره��اد کاظمی که گفته ب��ود هر روز با 
کربکندی در تماس است، می پرس��یم که او تصریح می کند: به نظر من 
بخشی از این حرف ها شکسته نفسی بوده است. او روز اول فقط زنگ زد و از 
من برای حضور در ذوب آهن اجازه گرفت و من به او گفتم حتما در ذوب آهن 
موفق می ش��وی، اما دیگر بعد از آن روز تماسی بین ما رد و بدل نشده و او 

درمورد این که گفته بود هر روز با من تماس می گیرد اغراق کرده است.
وی درمورد مصاحبه های اخیر بازیکن��ان این تیم و به کار بردن جمالتی 
درمورد فرهاد کاظمی مشابه آنچه درمورد کربکندی به کار می بردند نیز 
می گوید: به نظرم افراد جامعه قاضی های خوبی هستند و این جمله های 
کلیشه ای که برای من یا خیلی های دیگر می گویند، برای من عادی است.

فوتبال ایران فراتر از آسیاست

محمود یاوری درمورد دیدار ایران برابر کره جنوبی، اظهار داش��ت: حضور 
5 بازیکن لژیونر به نوعی روح تازه ای در کالبد تیم ملی ایران دمیده اس��ت. 
نظری، قوچان نژاد، دژآگه، تیموریان و مسعود شجاعی می توانند برای تیم 
ملی بسیار مفید باشند، البته به شرطی که به صالحدید سرمربی در ترکیب 
تیم ملی باشند. کی روش وعده داده بود در تیم ملی تغییراتی ایجاد می کند 
و حضور این بازیکنان همان تغییر وعده داده شده است. سرمربی تیم فجر 
شهید سپاسی تصریح کرد: اگر ریسک کنیم کار خطرناکی است، اما نباید 
دست از حمله برداریم. وی گفت: فوتبال ایران فراتر از آسیاست و آنهایی که به 
فوتبال ایران حمله می کنند توجهی به بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران ندارند ، 
پتانسیل فوتبال ایران را نمی دانند و برای حرف این افراد ارزشی قائل نیستم.

 اسیر حاشیه ها نمی شوم

فرهاد کاظمی با اش��اره به این که از تمامی همکارانش در تیم ذوب آهن 
رضایت کامل دارد، گفت: من برای کار کردن به ذوب آهن آمده ام و آن قدر 
تجربه دارم که  اسیر حاشیه های حاکم بر لیگ و فوتبال نشوم.  وی درمورد 
شایعات مطرح ش��ده درخصوص س��ردی روابطش با مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن، افزود: این مسئله به هیچ وجه صحت نداشته و به طور کامل آن 
را تکذیب می کنم. با ابراهیمی درمورد همه مسائل گفتگو کرده و با یکدیگر 
هیچ مشکلی نداریم. من به عنوان سرمربی ذوب آهن  در درجه اول به ایشان 
و همچنین به هیأت مدیره باشگاه پاسخگو هس��تم و تاکنون نیز تمامی 
خواسته های تیم را تا حد  امکان برآورده کرده اند.  وی گفت: در پنج روز اخیر 
به واسطه انگیزه مثبتی که بازیکنان  دارند، به اندازه شش ماه کار کرده ایم. 
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نقدی بر نقد رییس جمهور
 محمود احمدی نژاد عاشق فوتبال اس��ت. این را می توان از 
پوش��یدن گرمکن ورزش��ی و حضور در تمرین تیم ملی در 
دوران دادکان حدس زد. همین دو روز پیش هم با کت وشلوار، 
خودش را به تمرین تیم ملی فوتبال رساند. این را می شود به 
»دستورش« ربط داد که به علی آبادی گفت: »برو فوتبال را 
درس��ت کن«. عالقه او تمام شدنی نیست و هنوز هم فوتبال 
برایش مهم است. در چهارسالی که علی آبادی انتخاب نشد 
و کفاشیان رییس ش��ده بود، این »دولت« بود که فوتبال را 
هدایت و راهبری کرد. »دولتی« ها فوتبال را دوست دارند ولی 
پای شکست ها نمی ایس��تند! می خواهد تعلیق فوتبال ایران 
باش��د یا حذف از جام جهانی، می خواهد قانون انتقال تیم ها 
باشد یا فوتبال دولتی امروز... . آقای احمدی نژاد باز هم درباره 

فوتبال و نقش رسانه ها حرف زده است...
 اما ممکن اس��ت ناگهان به ملی پوش��ان فوتبال بگویند که 
رس��انه ها را رصد نکنند، چون »چند نفر بیکار نشس��ته اند و 
می گویند چه کاری انجام بده و چه کاری انجام نده، آنها فکر 
می کنند اگر به ما مسئله ای را نگویند اتفاق  خاصی می افتد. 
خیلی از مطالب، ارزشی ندارد، اما برخی ها می خواهند به ما 
خط بدهند که این طوری کار کنید.«  محمود احمدی نژاد از 

چه فوتبالی حمایت می کند؟
آقای احمدی نژاد! تضمین می دهید اگر رس��انه ها نباش��ند 
»فاجعه« تعلیق فوتبال ای��ران تکرار نخواهد ش��د. مجامع 
بین المللی با همین نگاه مش��کل دارند، دولت ها همه چیز را 
برای خود می خواهند و فوتبال را اب��زار خود می کنند. هنوز 
از یاد نبردیم کرسی هیأت رییس��ه AFC با درایت دولتی ها 
و به خاطر کاندیداتوری علی س��عیدلو از فوتبال ایران گرفته 
ش��د. در همین روز ها ورزش ایران به خاطر دولتی ها درگیر 
 فرار از تعلیق اس��ت و هیچ کس هم آن را به گردن نمی گیرد. 
همه ارکان کشور در یک زنجیر هستند. از تصمیمات دولتی 
تا وزارتخانه ه��ا و حتی فوتبال؛ در اقتصاد و »چرخه س��الم« 
مطمئنا اس��تراتژی، برنامه ریزی، مدیری��ت، انضباط مالی، 
سازماندنی و تولید کامال مشهود اس��ت، اما چه بالیی بر سر 
کش��ور آمده که هیچ کدام از این ها را نمی توانیم در فوتبال 
بینی��م؟ ورزش حرفه ای فوتب��ال می تواند »تولید« باش��د؛ 
مثل تولید ماش��ین، اما وقت��ی وضعیت ای��ن روزهای تولید 
ماش��ین و ارقام س��نگین را می بینیم دیگر چ��ه امیدی به 
فوتبال می توانیم داش��ته باش��یم؟ لزومی به پیوند اقتصاد و 
ورزش نیس��ت، ورزش حرفه ای بخش��ی از اقتصاد است اما 
وضعیت به گونه ای ش��ده اس��ت که سیس��تم مدیریتی در 
 ورزش ایران، مکانیزمی برای اتالف سرمایه کشور شده است

 آقای احمدی نژاد!

یادداشت

اختالف سه امتیازی ایران و کره در جدول رده بندی گروه اول این 
 شانس را برای ش��اگردان کی روش ایجاد کرده تا با شکست دادن 
چشم بادامی ها، هفت امتیازی ش��وند و حتی به صدر جدول 
گروه هم برس��ند و از طرف دیگر کره ای ها هم با وجود ادعای 
سرمربیش��ان که گفته برای شکس��ت ایران راهی ورزش��گاه 
آزادی می ش��ود، بدون ش��ک به دنبال کس��ب حداقل امتیاز 
از ورزش��گاه آزادی هس��تند و به همی��ن خاطر بای��د انتظار 
داش��ت که ش��اگردان چوی کانگ هی ب��ا انجام ی��ک بازی 
 محتاطانه و منطق��ی به دنبال بس��تن روزنه ه��ای تهاجمی 

تیم ملی ایران باشند. 
خوش��بختانه تاریخچه بازی ای��ران در قابل ک��ره جنوبی هم 
نشان می دهد که تیم ما در طی۱9  س��ال گذشته در بازی های 
 حساس و سرنوش��ت س��از هرگز در طول نود دقیقه بازی به 
کره ای ها نباخته و دو شکست ایران در جام ملت های لبنان و قطر 
در وقت های اضافه حاصل شده است و به همین خاطر امیدوار 

 هس��تیم که الاقل در طول ن��ود دقیقه بازی، امش��ب مغلوب 
کره ای ها نشویم. 

شاید نقطه عطف تاریخچه بازی های دو تیم آن پیروزی شش بر 
دوی تیم مایلی کهن در مقابل کره ای ها باشد که هرچند تکرارش  
 دور از انتظار اس��ت، ولی ب��ه هرحال یادآوری همی��ن نتیجه هم 
 م��ی توان��د کف��ه ت��رازو را ب��ه س��ود بازیکن��ان ای��ران 

سنگین تر کند.
البت��ه چش��م بادامی ه��ا یک س��ابقه تاری��ک دیگ��ر هم در 
کارنام��ه دارند و در تاریخچه بازی های مس��تقیم ای��ران و کره 
هیچ گاه تی��م ملی ای��ران در خانه مغلوب کره جنوبی نش��ده 
اس��ت و به همین خاط��ر اگر کمی خ��وش بین باش��یم باید 
 امیدوار بود که بازی امش��ب ادامه رکورد نب��ردن کره جنوبی

 در ایران هم باشد. 
فوتبال سرعتی کره که با نفوذ از کناره ها و ارسال توپ های تند 
و تیز به مقابل دروازه همراه می شود، در کنار شوت های از راه 

دور بازیکنان با تجربه این تیم که نمونه اش در جام ملت های 
قطر باعث حذف تیم افشین قطبی ش��د از نقاط قوت این تیم 
است که بدون شک باید از جانب کادر فنی تیم ملی، تاکتیکی 

مناسب برای مقابله با این نوع حمالت اتخاذ شود. 
شاید حضور بازیکنانی مثل خسرو حیدری و حسین ماهینی 
در کناره های خ��ط طولی زمین و البته تجم��ع نکونام و آندو 
تیموری��ان در مقابل محوط��ه جریمه خودی بتوان��د یکی از 
راهکارهای مقابله با س��رعت بازیکنان کره و شوت های از راه 
 دور آنها باشد، اما ایران هم تیم دس��ت و پا بسته ای در مقابل 
چش��م بادامی ها نخواهد بود و حضور یک صد هزار تماشاگر 
مشتاق در ورزش��گاه آزادی می تواند جهنمی را برای کره ای ها 
ایجاد کند تا فوتبال ملی ایران در ش��بی درخش��ان دوباره با 

تماشاگرانش آشتی کند. 
تنها نگرانی عالقه مندان به تیم ملی، نمایش ضعیف تیم ملی 
در س��ه بازی قبلی خودش در مقابل ازبکس��تان، قطر و لبنان 
 بوده که همه را تا حد زیادی نگران نتیجه این بازی کرده است، 
ولی به هرحال حمایت همه جانبه رس��انه ها از بازیکنان تیم 
ملی در طی دو هفته گذشته و حضور رییس جمهور و ریاست 
مجلس بر س��ر تمرینات تیم ملی، این فرصت را به کی روش 
داده تا الاق��ل تیمش را از جلد س��ه بازی قبلی خ��ارج کند و 
عملکردی متفاوت با بازی های گذش��ته در ورزش��گاه آزادی 

نشان دهد. 
حضور بازیکنان با تجرب��ه در خط هافبک ایران بدون ش��ک 
می تواند جریان بازی را به س��مت برتری ایران تغییر دهد، البته 
به ش��رطی که هم نکونام و هم کریمی قصد نداش��ته باشند تا 
آن نمایش ضعیف خودشان در بازی های لیگ را ادامه دهند. 

البته مسعود ش��جاعی هم به نوعی کابوس کره ای هاست که 
در سه بازی قبلی، دو بار دروازه این تیم را باز کرده و اگر به مرز 
آمادگی رسیده باش��د، در بازی امش��ب هم می توان بر روی 

انگیزه شجاعی حساب ویژه ای باز کرد. 
تیم ایران این ب��ار بر خالف بازی های قبلی س��نت ش��کنی 
کرده و قرار اس��ت که ب��ا لباس سراس��ر قرم��ز در مقابل کره 
س��فیدپوش ب��ازی کند تا ش��اید ای��ن تغییر رن��گ پیراهن، 
خوش یمنی ب��رای فوتبال ما به همراه داش��ه باش��د، ولی به 
هر حال پیروزی در این مس��ابقه به معن��ای پیمودن نیمی از 
راه صعود خواهد بود و البته شکس��ت و تس��اوی هم هرچند 
به معن��ای پای��ان راه نیس��ت، ولی ب��ه هرحال ش��رایط تیم 
 ایران را در ط��ی روزهای آین��ده تاریک تر از س��ه بازی قبلی

 خواهد کرد. 
این دیدار س��اعت ۲۰ امش��ب از ش��بکه سوم س��یما پخش 
خواهد ش��د. ترکیب احتمالی ایران: س��ید مه��دی رحمتی، 
سیدجالل حسینی، پژمان منتظری، خسرو حیدری، مهرداد 
پوالدی، حس��ین ماهین��ی، آن��دو تیموریان، ج��واد نکونام، 
 اشکان دژآگه)مس��عود ش��جاعی(، علی کریمی و محمدرضا 

خلعتبری.

در انتظار حماسه مردان پارسی

اومدن شیش تایی ها

سرانجام روز سرنوشت ساز فوتبال ایران فرا رسید تا مردان سرزمین پارسی با روحیه ای  مسعود 
باال و انگیزه ای دو چن�دان به دنبال پیروزی در مقابل کره جنوبی و افزایش ش�انس صعود افشاری

مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل باشند. مسابقه امشب ایران و کره جنوبی را باید رقابتی 
بین مدعیان سنتی قاره آسیا دانس�ت که هر دو تیم به دنبال رسیدن به سه امتیاز این مسابقه هستند تا با پایانی 

خوش دور رفت مرحله گروهی را به پایان برسانند. 



یادداشت

 هنر، نقش مهمی
 در پیشگیری از وقوع جرم دارد 

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: هنر، نقش مهمی در 
پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد.

حجت اهلل ش��یروانی افزود:در راس��تای بهره گیری از ظرفیت های 
هنری برای پیشگیری از وقوع جرم، حوزه هنری و معاونت اجتماعی 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تفاهمنامه همکاری امضا 

کردند.
وی گفت:این تفاهمنامه به منظور استفاده بهینه و تخصصی از هنر 
در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آس��یب های اجتماعی و ایجاد 
حساس��یت های اجتماعی برای هنرمندان و نی��ز هدایت اعتبارات 
فرهنگی جهت تولید آثار تأثیرگذار هنری بین این دو دستگاه امضا 
شده است. شیروانی افزود: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، استفاده از 
توانایی ها و تجارب هنری و توسعه همکاری ها،  در جهت پیشگیری 
از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اس��ت. به گفته وی ایجاد بانک 
طرح، فیلمنامه و نمایش��نامه با رویکرد پیش��گیری از آسیب های 
اجتماعی،مشارکت در برگزاری مس��ابقات و جشنواره های مختلف 
هنری، برگزاری نمایش��گاه های هنری با موضوعات آس��یب های 
اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم، تهیه نش��ریه کتابک و کتاب، 
حمایت و همکاری با هنرمندان رشته های مختلف جهت خلق آثار 
ادبی و هنری با موضوع پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی از 

کارهایی است که در آینده این دو دستگاه انجام خواهند داد.

 خشکسالی
 چالش مهم استان است

مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: بیشترین ش��یب زمین در کشور متعلق 
به این استان اس��ت. عطا اهلل ابراهیمی اظهار داشت: طی 
چند سال گذشته، خشکسالی به یک دغدغه مهم در این 
استان تبدیل شده و خس��ارت زیادی را برجای گذاشته 
اس��ت. وی افزود: خشکسالی باعث خش��کیدگی برخی 
از گونه های نادر شده، به طوری که این موضوع »گون« 
که یکی از این گونه های ارزشمند استان است را با خطر 

مواجه کرده است.

تلقیح مصنوعی نژاد گوسفند 
لری برای دومین سال متوالی 

مسئول ایستگاه اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری از تلقیح 
مصنوعی یک صد رأس گوسفند نژاد لری بختیاری به روش 
الپاراسکوپی در استان خبر داد. مهیار آذری با بیان این که 
تلقیح مصنوعی نژاد رومانوف روسی با لری بختیاری سال 
گذش��ته به صورت آزمایشی در اس��تان انجام شد، گفت: 
امس��ال این کار روی یک صد میش نژاد لری بختیاری به 
روش الپاراسکوپی انجام می شود. وی با اشاره به چربی باال 
و سنگین وزن بودن گوسفند نژاد لری بختیاری خاطرنشان 
کرد: انسان در جامعه امروز به دنبال افزایش تولید با چربی 
محدود و کیفیت باالست، به همین منظور نژاد رومانوف 
روس��ی که دارای چربی محدود و خاصیت چند قلوزایی 

است، ما را به هدفمان نزدیک تر می کند.

 تبلیغات باید با هویت 
ایرانی اسالمی هماهنگ باشد 
مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تبلیغات ش��هری باید با هویت ایرانی اسالمی هماهنگی 
داش��ته باش��د. حجت االس��الم رحم��ت اهلل اروجی در 
نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های 
مذهبی بر ضرورت حفظ و احیای هویت ایرانی اسالمی 
در تبلیغات و منظر ش��هری تأکید ک��رد. وی ادامه داد: 
س��اماندهی تبلیغات ش��هری و توجه ب��ه هویت مدنی 
اس��المی در منظر ش��هری نیازمند ایج��اد هماهنگی و 
وحدت رویه میان ادارت و نهاده��ای مختلف و پرهیز از 

موازی کاری در این زمینه است.

خبر ویژه

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال وبختیاری
غالمرضا کشاورز 

تکمیل اجرای طرح هادی 107 روستای اس��تان ازمحل اعتبارات 
تملک دارایی و سرمایه ای س��ال90  انجام شد که اجرای این تعداد 
 طرح هادی ب��ا بیش از 112 میلی��ارد ریال اعتبار به اتمام رس��یده 

است.
البته طی این مدت 112 طرح هادی روستایی تهیه و 24 طرح نیز بازنگری 
ش��ده اس��ت که برای تهیه و مطالعه این طرح ها دو میلیارد و یک صد 
 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده و تاکنون دو هزار

و 250 میلی��ارد ری��ال اعتبار 
به ص��ورت تس��هیالت بانکی 
برای مقاوم س��ازی واحدهای 
روستایی اس��تان هزینه شده 
است.این تس��هیالت به 474 
 روستا و20 شهر با جمعیت زیر 
25 هزار نفر در استان پرداخت 

شده است.

اجرای طرح هادی 107 روستا 
تکمیل شد  

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
هزار میلیون ریال برای مرمت مسجد جامع هرچگان هزینه شد

شاهین ایلبیگی پور سرپرس��ت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری از هزینه یک هزار میلیون ریالی برای مرمت و 

نوسازی مسجد جامع هرچگان از توابع شهرستان شهرکرد خبر داد.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان با اشاره به آمار چهارساله  
اخیر این اداره کل در زمینه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت 
گفت: با توجه به روند رو به رشد خشکسالی در استان، آمارها نیز 
حاکی از افزایش تعداد آتش س��وزی ها در مناطق چهارگانه است 
ولی علیرغم این افزایش، کاهش بسیار چشمگیری در میزان سطح 
آتش س��وزی در مناطق تحت مدیریت را ش��اهد هستیم. سعید 
یوسف پور با اش��اره به اقدامات این اداره کل در سالیان اخیر، این 
کاهش را نتیجه سرعت عمل در شناسایی و اطفای حریق در مناطق 
عنوان کرد. یوسف پور تصریح کرد: کمبود بودجه و امکانات در این 
حوزه کامال مشهود است و با افزایش برنامه های آموزشی و میزان 
گشت و کنترل در مناطق، توانسته ایم به این موفقیت نسبی دست 
یابیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اجرای طرح 
ممنوعیت شکار در تاالب گندمان توضیح داد: پس از بررسی به این 

نتیجه رسیدیم که یکی از عوامل ایجاد آتش سوزی در این تاالب 
حضورشکارچیان است که با اعمال ممنوعیت شکار، ایجاد و تجهیز 
واحد اطفای حریق و افزایش گش��ت و کنترل در این تاالب، روند 
نزولی آتش سوزی در تاالب را شاهد بوده ایم تا امسال که علیرغم 
خشکی شدید تاالب، هیچ گونه آتش سوزی تا کنون نداشته ایم. 
یوسف پور ایجاد حداقل یک واحد مجهز اطفای حریق در مناطق و 
تهیه خودروی اطفای حریق مناسب را از امکانات اولیه مبارزه با این 
پدیده عنوان کرد و افزود: باتوجه به صعب العبور بودن اکثر مناطق 
طبیعی استان، وجود یک بالگرد مخصوص، به راحتی می تواند در 
مراحل اولیه، آتش سوزی را در مناطق طبیعی به سرعت مهار کند.

همایش تجلیل از محیط بانان برتر استان 
همایش تجلیل از محیط بان��ان با معرفی برترین های اس��تانی 

جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی، برگزارشد. در مراسم 
گرامیداشت روز محیط بان در چهارمحال و بختیاری برترین های 
استانی جشنواره عکس و فیلم، محیط زیست در آموزه های رضوی 
معرفی شدند. در این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
ضمن ارایه دستاوردهای حوزه حفاظت محیط زیست کشور در دو 
سال اخیر، گزارشی از فعالیت این اداره کل نیز ارایه کرد. یوسف پور 
در حوزه عمرانی به بازسازی پاسگاه محیط بانی معدن و ساخت 
پاسگاه محیط بانی بره مرده اشاره نمود و افزود: گازکشی به موزه 
تاریخ طبیعی استان با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال، مبارزه با 
خشکسالی و کاهش تبعات آن در مناطق تحت مدیریت با اعتباری 
بالغ ب��ر دو میلیارد ری��ال، خریدتجهیزات و راه اندازی ایس��تگاه 
سنجش آلودگی هوا در شهرکرد با اعتبار دو میلیارد و 100 میلیون 
ریال، ارتقای تجهیزات الکترونیکی و تجهیز تاالب گندمان جهت 
 افزایش ضریب حفاظتی، از اهم فعالیت ها در این حوزه به شمار 
می رود. وی با ذکر این که این اداره در س��ال گذش��ته در زمینه 
س��نجش عملکرد به رتبه خوب دست یافته اس��ت گفت: یگان 
حفاظت این اداره کل در کش��ور ب��ه عنوان یگان برتر ش��ناخته 
شده است. یوس��ف پور در ادامه از نهایی شدن اصالح مرز مناطق 
تحت حفاظت خب��ر داد و تصریح کرد: هم اکن��ون چهار منطقه 
جهت حفاظت و ارتقا، شناس��ایی و معرفی شده است. وی گفت: 
بازنگری پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و سبزکوه 
درحال انجام است و به زودی مطالعات توجیهی و تفصیلی مناطق 
حفاظت شده جنگلی هلن و قیصری پایان خواهد یافت. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان از پوشش 65 درصدی شبکه بی سیم 
در استان س��خن گفت و در ادامه افزود: 38 پست سازمانی جهت 
تبدیل وضعیت استخدامی محیط بانان به چارت سازمانی اضافه 
شده و با ایجاد 145 پست جدید در این اداره کل نیز موافقت شده 
است و در آینده بخش قابل توجهی از کمبود نیروی انسانی جبران 
خواهد شد. یوسف پور گفت: هزینه جیره غذایی پرسنل اجرایی 
بیش از سه برابر افزایش داشته و در اعتبارات هزینه ای در بخش 
پرداخت به پرسنل و نیروهای اجرایی رشد 37 درصدی را شاهد 
هستیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به ساخت 
پنج پاسگاه محیط بانی تا پایان س��ال 90، آن را حاصل تعامالت 
بین بخشی با سایر دستگاه ها دانست. وی از الیحه حمایت قضائی 
از محیط بانان سخن گفت و از بررس��ی آن طی ماه های آینده در 
کمیسیون قضائی مجلس خبر داد و خواستار تسریع در تصویب و 
اجرایی شدن آن شد. یوسف پور کمبود بودجه و اعتبارات در حوزه 
آموزش و پژوهش را مشکلی اساسی ارزیابی کرد و خواهان توجه 

جدی مسئولین خصوصا در تخصیص بودجه به این حوزه شد.

در همایش »مقابله با آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور«  مطرح شد: 

خشکسالی یکی از عوامل مهم آتش سوزی جنگل هاست 

چندی پیش همایش دوروزه ای تحت عنوان »مقابله با آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی  گروه 
کشور«  با حضور مسئولین استانی و کشوری دستگاه های مرتبط، به همت مدیریت بحران در مجتمع شهرستان

آفتاب چغاخور از توابع شهرستان بروجن چهارمحال وبختیاری برگزار شد. دراین همایش ضمن 
ارایه گزارش عملکرد، مصوبات جلسات قبل، مورد  بررسی قرارگرفت و درمورد چگونگی مقابله با آتش سوزی در عرصه های 
طبیعی بحث و تبادل نظر شد. تدوین طرح جامع مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع و تهیه راهکارهای عملیاتی 
مقابله با بحران در آتش سوزی درعرصه های جنگلی کشور از اهداف این همایش بود و نمایندگان حفاظت محیط زیست، 
مدیریت بحران وزارت کشور، منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع، دستگاه هایی هستند که در همایش حضور یافته بودند.
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ابالغ وقت دادرسی
1686 کالس��ه پرونده: 634/90 ح 1، وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخ 91/9/3 ساعت 8/30 
صب��ح، خواهان: بانک ملت به وکالت آقای جالل ش��یروانی، خوان��دگان: 1- ناصر پهلوان زاده 
فرزند رضا، 2- معصومه برش��ان فرزند اکبر 3- مهدی امین الرعایا فرزند رمضان، خواس��ته: 
مطالبه، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 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 بهمرس��اند. رنجبر- مدیر 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
4869 به موجب پرونده اجرایی کالسه 30976-2/827 و به استناد سند رهنی شماره 51610-

86/10/5 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 96 اصفهان له بانک ملی دولت آباد علیه 
ش��رکت حمل و نقل رهام بار س��پاهان و غیره، تمامی ش��ش دانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 
15186/26 تفکیک ش��ده از 15186/2 واقع در بی��رون دروازه طوقچی بخش 5 ثبت اصفهان با 
جمیع متعلقات آن ملکی حس��ین و حسن صادقی دولت آبادی )هر کدام نسبت به پانزده حبه و 
س��ه هفتم حبه( و فاطمه و صدیقه و زهرا صادقی دولت آبادی )هر کدام نس��بت به هفت حبه و 
پنج هفتم حبه( باس��تثنای ثمنیه اعیانی و ربابه زارعان دولت آبادی نس��بت به یک دانگ و نیم 
مش��اع و بهای ثمنیه اعیانی 54 حبه به نش��انی اصفهان خیابان زینبیه کوچه شهید مهدی عرب 
ش��ماره 13 پالک 15 که س��ند مالکی��ت آن در صفحه 108 و 47 ال��ی 56 و 111 دفتر 296 و 5 
خروجی ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن که بدین شرح می باشد شمال دیواری است به 
کوچه 6 متری جدید االحداث به طول 13/20 متر ش��رق دیواری است به شارع به طول 18 متر 
جنوب ب��ه دیوار باغ 15176/150 به طول 15/90 متر غرب دیواری اس��ت به خانه 15186/27 
به طول 21/80 متر که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگس��تری به شرح ذیل توصیف گردیده 
محل مورد بازدید یک باب منزل مس��کونی در حد یک طبقه که حدود 276 مترمربع مس��احت 
و حدود 13 مترمربع از عرصه زیر س��اخت ملک در تعریض گذر قرار دارد و مس��احت اعیانی 
حدود 187 مترمربع و زیرزمین 35 مترمربع که با مصالح ساختمانی دیوارهای آجری پوشش 
سقف قس��متی تیرچوبی و قسمتی فلزی نمای خارجی قسمتی س��نگ و پالستر با پنجره های 
پروفیلی س��طوح داخلی گچ و خاک و س��فیدکاری و رنگ ریزی ش��ده ب��ا درب های چوبی و 
کف موزاییک با س��رویس های بهداشتی موردنیاز بدنه آش��پزخانه کاشی پوشش کف حیاط 
موزائیک سیس��تم گرمایش بخاری و پکیج و سیس��تم س��رمایش کولر آبی و دارای انشعابات 
ب��رق و آب و گاز مش��ترک و دارای بیمه می باش��د در رهن بانک ملی دول��ت آباد قرار گرفته 
از س��اعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 91/8/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هش��ت بهشت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان اداره ثبت اسناد و 
امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/130/000/000 ریال شروع 
و به هر کس که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف، 
بده��ی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن 

معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/7/25 چاپ و منتشر خواهد شد. و آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. م الف/ 11486 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تأسیس
4939 ش��ماره: 6124 خالصه اساس��نامه و تقاضانامه ثبت مؤسس��ه بوستان مهر سمیرم که 
در تاریخ 1391/6/4 ذیل ثبت ش��ماره 73 در دفتر ثبت مؤسس��ات این اداره به ثبت رس��یده و 
از جهت امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده اس��ت جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور 
آگهی می گردد. 1- نام مؤسس��ه: مؤسسه بوستان مهر سمیرم. شناسه ملی: 14002442865، 
2- موضوع مؤسس��ه: به شرح ماده 2 اساس��نامه )ارائه خدمات مالی به دانش آموزان مستعد 
و نیازمند شهرس��تان سمیرم( می با شد. 3- مرکز مؤسسه: سمیرم- خیابان سپاه- فرعی 21. 
کدپستی: 8661634941، 4- مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 5- سرمایه 
مؤسس��ه: یک میلیون ریال )1/000/000 ریال( که تمامًا پرداخت گردیده اس��ت. 6- مؤسسین: 
1- فیض اله عباسی فرزند عبداله شماره ملی 1209613360، 2- ناصر افشاری فرزند محمد به 
شماره ملی 1209604191، 3- فیروزه بهرامیان فرزند بهمن به شماره ملی 1209631091، 4- 
طاهره پیرمرادیان فرزند صمد به شماره ملی 1288907591، 5- منوچهر رحیمی فرزند قدراله 
به ش��ماره ملی 1209617358، 6- اصغر طایی فرزند حس��ین به ش��ماره ملی 1209628104، 
7- زرین لقا س��امی فرزند محمد به ش��ماره ملی 1209086492، 8- سیده نسرین قائم مقامی 
فرزند سید ضیاءالدین به شماره ملی 1209635178، 7- هیئت مدیره: آقایان ناصر افشاری به 
س��مت مدیرعامل و فیض اله عباسی به س��مت رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 س��ال انتخاب شدند. 9- اشخاصی که حق امضا دارند: کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل 
)ناصر افش��اری( همراه با مهر مؤسس��ه معتبر می باش��د. م الف/ 113 موسوی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ رأی
4947 کالس��ه: 548/91 ش 9، ش��ماره دادنامه: 1090، مرجع رس��یدگی: ش��عبه نهم ش��ورای 
ح��ل اخت��الف، خواهان: غالمعلی عش��قی به نش��انی: اصفه��ان خ جی خ اله اکبر کوچه ش��هید 
ملکیان پالک 32، خوانده: لیال بخش��ی اورگانی مجهول المکان، خواس��ته: انتقال س��ند، شورا با 
عنای��ت ب��ه محتویات پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مب��ادرت بصدور رأی 
م��ی نمای��د. رأی قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دع��وی آقای غالمعلی عش��قی 
 بطرفی��ت خانم لیال بخش��ی اورگانی به خواس��ته الزام خوانده به انتقال س��ند موتورس��یکلت 
بش��ماره 2459- اصفه��ان 61 در یک��ی از دفاتر رس��می بانضم��ام مطلق خس��ارات و هزینه 
دادرس��ی مقوم به مبلغ 1/500/000 ریال بش��رح متن دادخواس��ت نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی مورخه 91/5/17 حضور نیافته و الیحه 
دفاعی��ه ای نیز ارس��ال ننموده و با توجه ب��ه جوابیه اس��تعالم از اداره راهنمایی و رانندگی که 
خوانده را مالک موتورس��یکلت اعالم نموده و اظهارات خواهان در جلس��ه مذکور شورا دعوی 
 خواهان را وارد دانس��ته و باس��تناد به مواد 237 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
موتورسیکلت موضوع پرونده به نام خواهان و پرداخت مبلغ 86/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این مرجع می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4948 کالس��ه پرونده: 583/91، ش��ماره دادنامه: 1090، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمدعلی قاس��می نش��انی: اصفهان بهارستان خ فرهنگ کوچه آرمان 
بلوک 6 واحد 6، وکیل: اصیل، خوانده: س��ید سعید حسینی مجهول المکان، وکیل: اصیل، خواسته: 
مطالب��ه مبل��غ 13/860/000 ریال وجه دو فق��ره چک، با عنایت به محتوی��ات پرونده واخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمدعلی قاس��می به طرفیت آقای سید سعید حسینی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و ش��صت هزار ریال 13/860/000 ریال وجه دو 
فقره چک به ش��ماره های 448401-91/3/10 و 321299-91/2/11 عهده بانک ملی و صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال 13/860/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 350/000 ریال س��ی و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )سررسید چکها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4958 شماره اجرائیه: 9110420350900267، شماره پرونده: 9009980350901001، شماره 
بایگانی شعبه: 901051، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970350900577 محکوم علیه فخرالس��ادات تابش نام پدر: س��ید محمد مجهول 
المکان محکوم است به: 1- خلع ید خوانده به تصرفات وی به میزان 120 مترمربع از پالک ثبتی 
26/850 بخش 14 ثبت اصفهان وفق نظریه های کارشناس��ی موضوع دادنامه های صادرشده 

در پرون��ده های اس��تنادی 1908-74 ش��عبه 28 عمومی و پرونده ش��عبه 9 حقوقی در حق 
محک��وم لهما 1- محمدعلی اقتداری نام پدر: محمد 2- عذرا اقتداری نش��انی هر دو: اصفهان خ 
آب 250 خ کاخ س��عادت آب��اد کوی اطلس پالک 22، بعالوه پرداخ��ت 250/000 ریال بابت حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام 
یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 

اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 11695 دفتر شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

4959 شماره دادنامه: 9009970352401996، ش��ماره پرونده: 9009980352401122، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901131، خواه��ان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکال��ت آقای رضا رضایی به 
نش��انی خ آمادگاه جنب کوچه نجفی ساختمان نساجی پارس طبقه دوم دفتر وکالت، خواندگان: 
1- آقای س��یامک س��تایش 2- خانم ش��هرزاد آصف همگی به نش��انی خ مطهری حد فاصل خ 
اردیبهش��ت و پل فلزی روبروی بوس��تان کودک ساختمان ش��ماره 165 طبقه دوم شرکت افرا 
دیزل، 3- آقای امین اعتزازیان به نشانی خ رباط خ رزمندگان مجتمع زیتون بلوک c واحد 321، 
4- خانم لیال س��یفی زارع به نش��انی مجهول المکان، 5- آقای سهیل ستایش به نشانی خ صائب 
جنب دبیرس��تان صائب فروشگاه ابزاران آقای محمدرضا ستایش، خواسته ها: 1- مطالبه طلب 
2- مطالبه خس��ارت، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای رضا رضایی 
به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه بطرفیت بانو لیال س��یفی زارع و آقایان ش��هرزاد آصف و 
سیامک ستایش و امین اعتزازیان و سهیل ستایش بخواسته مطالبه مبلغ 300 میلیون ریال وجه 
یکفقره چک بشماره 974376-90/6/12 خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک مس��تند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه 
خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 
515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان 
را به پرداخت مبلغ س��یصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و خسارت دادرسی و حق الوکاله 
بمیزان مقرره قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/6/12 لغایت تاریخ اجرای رأی در حق 
خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه می باشد. م الف/ 11038 قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4960 شماره دادنامه: 9009970352401529، شماره پرونده: 9009980352400685، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900691، خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی محمدحس��ین نظری 
توکل��ی با وکالت خانم فائزه عبدالهی به نش��انی خ ش��یخ بهایی روبروی بیمارس��تان مهرگان 
ابتدای کوی نش��اط انگیز س��اختمان پاس��تور طبقه اول دفتر بابک کیانی، خواندگان: 1- آقای 
محمد صادق کاظمی به نش��انی هشت بهشت شرقی روبروی سالن مطالعه بهشت مغازه میوه 
فروش��ی کاظمی، 2- آقای مجتبی جاللی به نش��انی اصفهان خ عس��گریه کوچه مشکین کوچه 
فجر پ 17، 3- آقای س��عید پاتریک 4- آقای تیمور محمودی همگی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانو فائزه عبدالهی 
ب��ه وکالت از تعاونی اعتباری مالی ثامن االئمه بطرفیت آقایان تیمور محمودی و مجتبی جاللی 
و محمد صادق کاظمی و س��عید پاتریک بخواس��ته مطالبه مبلغ 55 میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 324674-89/3/20 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه 
خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 
515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/175/000 
ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و مبلغ 1/980/000 ریال بابت حق الوکاله بدوی و نیز خسارت 
تأخیر تأدیه از تاری��خ 89/3/20 لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات در حق خواهان محکوم 
می نماید. رأی صادره در خصوص آقای کاظمی حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باش��د و در خصوص س��ایر خواندگان غیابی 
اس��ت و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف/ 11039 

قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
پرون��ده: 8909980350201285،  اجرائی��ه: 9110420350200150، ش��ماره  4961 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 891315، بموج��ب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره 
9110090350202188 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9009970350200324 محکوم علیه علی 
آش��وری نام پدر: عباسعلی مجهول المکان محکوم است به: 1- غیابًا تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد 
مورخه 84/3/8 منعقده فیمابین طرفین و پرداخت جمیع خس��ارات دادرس��ی در حق محکوم له 
عباس��علی جمشیدی نام پدر: امیرحسین نش��انی: خ معراج ک ش ابراهیم رستمی پ 5 کدپستی 
8199138166. و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخ��ت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از 
ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي 
مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 
1377 توجه نمائید. م الف/ 11041 قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4962 شماره دادنامه: 9109970350600674، شماره پرونده: 9009980350601168، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901183، خواهان: خانم رضوان ریحانی به نشانی خ خاقانی ک اسفندیاری بن 
ش حس��ینی پ 78، خوانده: آقای محمدرضا آقایی میبدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: خانم رض��وان ریحانی فرزند قنبرعلی به طرفیت 
آقای محمدرضا آقایی میبدی فرزند رضا دادخواس��تی به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان وجه یک فقره چک به ش��ماره 90/8/28-318397 
تقدیم نموده اس��ت با عنایت به مفاد دادخواس��ت تقدیمی اظهارات خواهان شهادتنامه ضمیمه 
اظهارات شهود و عدم حضور خوانده در دفاع از دعوای مطروحه خواسته ثابت مستنداً به مواد 
504 و 511 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر اعس��ار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی صادر و اعالم می گردد. بدیهی اس��ت در صورت محکوم 
له واقع شدن خواهان در دعوای اصلی و خروج از اعسار هزینه دادرسی اخذ خواهد شد. رأی 
صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می 

باشد. م الف/ 11042 راجی- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4963 شماره دادنامه: 9109970350500695، شماره پرونده: 9009980350501411، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901471، خواهان: آق��ای احمد چهرآزاد با وکالت آقای محمد مش��اوری به 
نش��انی خ حکیم نظامی حدفاص��ل نظر و خاقانی مجتمع تجاری مرین��وس ط 2، خوانده: آقای 
ایمان مختارزاده به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص دادخواس��ت آقای احمد چه��رآزاد به طرفیت آقای ایم��ان مختارزاده به 
خواس��ته مطالبه مبل��غ 78/800/000 ریال وجه چک های ش��ماره 694573-90/8/25 به مبلغ 
50/000/000 ری��ال و 694574-90/10/10 ب��ه مبلغ 28/800/000 ریال به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه، با توجه به تصاویر مصدق مس��تندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه 
خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی مبین برائت ذمه وی، دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آئین دادرس��ی مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 78/800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/609/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و همین طور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خس��ارات تأخیر 
تأدی��ه از تاریخ هر یک از چ��ک ها لغایت اجرای حکم در حق خواه��ان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باش��د. م الف/ 

11043 زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4964 ش��ماره دادنامه: 9109970351300720، ش��ماره پرونده: 9009980351300586، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900591، خواهان: آقای مصطفی خرازیها اصفهانی با وکالت آقای حامد امیری به 
نش��انی چهارراه شکرش��کن ابتدای خ احمدآباد نبش ک 5 شهید یزدخواستی مجتمع پارسیان ط 3، 
خوانده: آقای مهرداد مهربانی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 
گردش��کار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد 
متعال بشرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی مصطفی خرازیها 
اصفهانی با وکالت حامد امیری به طرفیت مهرداد مهربانی به خواس��ته الزام خوانده به انتقال س��ند 
رسمی پالک ثبتی 594/177 بخش دو ثبت اصفهان به انضمام هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل با توجه به محتویات پرونده و مس��تندات اب��رازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد عادی 
م��ورخ 89/3/28 یک دس��تگاه آپارتمان به پالک ثبتی 594/177 بخ��ش 2 ثبت اصفهان را از خوانده 
خریداری نموده لیکن خوانده از انتقال س��ند رس��می استنکاف نموده است و حسب پاسخ استعالم 
ثبتی به شماره 6594 مورخ 90/7/5 تمامی شش دانگ پالک ثبتی مذکور در مالکیت خوانده قرار دارد 
و س��ند مالکیت بنام خوانده می باشد و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 
دادگاه حاضر نش��ده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد ماده 
519 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
انتقال سند رسمی مالکیت پالک ثبتی 594/177 بخش 2 ثبت اصفهان به نام خواهان در یکی از دفاتر 
اس��ناد رسمی و پرداخت مبلغ یک میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. م الف/ 11048 طاوسی- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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امام رضا )ع( :
كسی  كه  فقیر مسلمانی  را مالقات  نماید و بر خالف  سالم  كردنش  

بر اغنیا براو سالم  كند ، در روز قیامت  در حالی  خدا را مالقات  
نماید كه  بر او خشمگین  باشد .

جمالت  فلسفی
   انتقاد هم مانند باران، باید آنقدر نرم باش��دتا بدون خراب کردن 

ریشه های آن فرد، موجب رشد او شود.
   مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است.

   عشق مثل عبادت کردن اس��ت؛ بعد از این که نیت کردی دیگر 
نباید به اطرافت نگاه کنی.

   خاموش کردن شمع فردی دیگر، باعث نخواهد شد که شمع شما 
درخشان تر  نور افشانی کند.

   نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمی کند؛ من از سکوت 
موریانه می ترسم.

   هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ 
سمتی به یک احمق نزدیک نشوید.

   تونل ها به ما آموختند که حتی در دل س��نگ ه��م راهی برای 
عبور هست.

   بخش��ش کنید اما نگذارید از ش��ما سوءاس��تفاده ش��ود، عشق 
 بورزید اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود، اعتماد کنید اما ساده و 

زود باور نباشید.
   بهترین راه برای این که یک »قانون بد«  لغو شود، استمرار زیاد 

به اجرای آن قانون است.
   هیچ گاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر این که قوی 

بودن، تنها گزینه باقی مانده برای شما باشد.

فرزندان خود را »کامروا« کنید 
یکی از مش��کالتی که این روزها بس��یاری از والدین با آن در ارتباط 
هستند، بیدار کردن فرزندانشان برای حضور در مدرسه است. بسیاری 
از دانش آموزان به دالیل متفاوت، دوس��ت دارند بیشتر بخوابند و به 
همین علت بیدار کردن آنها بسیار سخت است. در این مطلب، نگاهی 
داریم به مهم ترین دالیل و همچنین راه هایی برای حل این مشکل: 

   چرا برای کودکان بیدار شدن از خواب، کار دشواری است؟
نوجوانان به طور متوسط روزانه به 9 ساعت خواب نیاز دارند. ساعت 
بیولوژیک بدن آنها نیز به گونه ای است که خوابیدن قبل از ساعت 11 
برایشان دشوار است و به موقع بلند شدن تقریبا امکان ندارد. زمانی 
که فرزند شما می خواهد برای رفتن به مدرسه، صبح زود بلند شود 
در واقع برخالف ساعت بیولوژیک خواب خود عمل می کند، ولی این 
موضوع به این مفهوم نیست که ش��ما جنگ صبحگاهی برای بیدار 

کردن او را اجتناب ناپذیر بدانید.
   مسئولیت پذیری کودکان

والدین نباید مس��ئولیت بلند کردن به موقع فرزندان خود را برعهده 
بگیرند، زیرا این کار اوضاع را بدتر می کند. در این صورت کودک شما 
لزومی نمی بینید که خودش کاری انجام ده��د. وقتی او می داند تا 
زمانی که مادرش تهدید به آوردن آب یخ نکرده، نباید بلند شود، چرا 
باید با اولین زنگ ساعت رختخواب را ترک کند؟ به هر حال از نظر او 

10 دقیقه خواب بیشتر، ارزش زیادی دارد.
   وضع قوانین جدید

اگر م��ی خواهید کودک ش��ما صب��ح ها ب��ه موقع بیدار ش��ود باید 
مسئولیت این کار را به دوش خود او بگذارید. ش��ما می توانید به او 
بگویید: ما صبح ها برای بیدار کردن تو دچار مش��کل می شویم. من 
دیگر نمی خواهم در این مورد مسئولیتی قبول کنم. من یک بار تو را 
صدا می زنم و اگر بلند نشوی و سرویس را از دست بدهی، باید خودت 

به مدرسه بروی یا این که مجبور می شوی به معلمت زنگ بزنی.
ش��اید این روش در تمام خانواده ها مؤثر نباشد. ممکن است کودک 
شما کوچک تر از آن باش��د که به تنهایی به مدرسه برود. شما باید با 
توجه به شرایط خانوادگی، تنبیهاتی را برای او در نظر بگیرید؛ به عنوان 

مثال می تواند به مدت یک ساعت کارهای منزل را انجام دهد.
مسئله مهم این است که تا وقتی شما مسئولیت بیدار کردن فرزندتان 
را قبول می کنید او تمایلی به تغییر اوضاع ندارد. ممکن است چند روز 
طول بکشد، ولی س��رانجام او خواهد فهمید که یا باید در رفتار خود 

تجدیدنظر کرده و یا در انتظار عواقب آن باشد.
در صورتی که مدرسه برای تأخیر دانش آموز مجازاتی تعیین کرده با 
آن مخالفت نکنید. کودک شما باید مسئولیت کارهای خود را بپذیرد.

   زمان خواب
روانشناس��ان بر این عقیده اند که والدین باید ساعت خواب کودک 
خود را جلو بیندازند. یکی از بهترین روش هایی که می توانید از آن 
کمک بگیرید تعیین جایزه اس��ت. از فرزندتان بخواهید که در طول 
هفته در زمان مشخصی؛ برای مثال 10 شب به رختخواب برود و به 
او قول یک جایزه خوب در آخر هفته را بدهید. شاید برای فرزندتان 
خوابیدن قبل از ساعت 11 سخت باشد ولی سر ساعت معین چراغ ها و 
وس��ایل الکتریکی را خاموش کنید. اگر فرزند شما توانست پنج روز 
پیاپی صبح ها به موقع بلند ش��ود، زمان خواب را یک س��اعت عقب 
بکشید و در صورتی که دوباره صبح ها خواب ماند، آن را تغییر دهید.

   به کودک خود کمک کنید
اگر کودک شما نمی داند چه کار باید بکند، بهتر است با برنامه ریزی 
به کمک او بشتابید. از او بخواهید کیف و وسایل مدرسه اش را شب 
قبل آماده کند. یادتان باش��د او باید مس��ئولیت بلند شدن به موقع 
را بپذیرد و اگر ش��ما همه کارها را انجام دهید دلیلی برای پیشقدم 

شدن نمی بیند.
   دقت در تغذیه

یکی دیگر از مواردی که مادران باید به آن توجه داشته باشند، تغذیه 
 دانش آموزان اس��ت. خوردن غذاهای چرب و سنگین به عنوان شام 
می تواند باعث خواب آلودگی کودکان ش��ود و همی��ن یکی از علل 
خواب ماندن دانش آموزان اس��ت. بهتر است برای ش��ام از غذاهای 

ساده مانند سوپ و یا آش استفاده کنید.

در ش��رایطی که در کنگره IUCN از فهرست بیش 
از ۶0 محیط بانی که در س��ال گذشته در راه حفاظت 
از محیط زیست در سراسر جهان کشته شده اند، ده ها 
نفر از آنها از محیط بانان قاره آفریقا بوده اند که از آن 
جمله می توان به 1۵ محیط بانی که تنها در کنیا کشته 

شده اند اشاره کرد.
 بس��یاری از این محیط بانان در راه دفاع از فیل هایی 
کشته ش��ده اند که در حال حاضر یکی از مهم ترین 
هدف های شکارچیان غیرقانونی در آفریقا به حساب 
می آیند. نرخ کش��تار فیل در سال ۲011 به باالترین 
میزان از زمان ممنوعیت تجارت عاج در سال 19۸9 
 رسید. کشتار فیل ها برای اس��تفاده از عاج آنها انجام 
می ش��ود. از این عاج ه��ای خونین برای تراش��یدن 
مجس��مه های برخی قدیس��ین، مهره های مقدس، 

تعویذ و اقالمی از این دست استفاده می شود.
اگرچه آمار ساالنه دقیقی در دست نیست، اما می توان 
تخمین زد که در سال ۲011 دست کم ۲۵ هزار فیل 
کشته شده اس��ت و جالب آن است که عمده تقاضای 
عاج این فیل های کشته ش��ده از طرف بازار کاالهای 
مذهبی کشورهای مختلف است. از عاج های قاچاق در 
کشورهای مسیحی مانند فیلیپین برای تهیه صلیب 
و مجسمه های حضرت مسیح و س��ایر قدیسین، در 
کش��ورهای بودایی مانند چین و تایلن��د برای تولید 
تعویذ و مجسمه های حکاکی شده و در برخی کشورها 
نیز برای ساختن مهره های مقدس استفاده می شود.

چین بزرگ ترین ب��ازار مصرف عاج در جهان اس��ت 
که با توجه به رونق اقتصادی این کش��ور، تقاضا برای 
نمادهای مذاهب تاوئیسم و بودیسم تهیه شده از عاج 
فیل افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده است. قیمت 
یک مجسمه از جنس عاج می تواند تا ۲1۵ هزار دالر 
بالغ گردد. همچنی��ن در فیلیپ��ن ۷۵ میلیون نفری 
نیز که سومین کش��ور پر جمعیت کاتولیک جهان به 
حساب می آید، اگرچه فیل نماد کشور است، اما این 
سبب نمی شود حساس��یت ویژه ای نسبت به کشتار 
بی رحمانه فیل برای استفاده از عاج آن وجود داشته 
باشد و سنت استفاده از عاج فیل برای تولید نمادهای 
مذهبی کاتولیک در این کش��ور چن��ان قدمتی دارد 
که در زب��ان محلی آن کلمه عاج به معنای مجس��مه 

مذهبی نیز هست.
اگرچه از س��ال 19۸9 تجارت عاج در سراسر جهان 
ممنوع شده است، قاچاق این کاال در سراسر جهان از 
جمله چین و فیلیپین همچنان ادامه دارد. در مذهب 
بودیسم، فیل حیوان مقدس��ی به شمار می رود، ولی 
این هم مردم را از استفاده از کاالهای تهیه شده از عاج 
این حیوان باز نمی دارد، بلکه راهبان بودایی به کسانی 
که به معابد کمک مالی می کنند، تعویذهایی از جنس 
عاج هدیه می دهند و در هر معبد بودایی ممکن است 
ماهانه تا هزاران دالر نمادهای مذهبی تهیه ش��ده از 
عاج فیل فروخته ش��ود. آنها معتقدند عاج فیل ارواح 

خبیثه را دور می کند.
موضوع کش��تار فیل ها و افزایش س��طح حفاظت از 
آنها در اجالس اخیر IUCN نیز مطرح شد و در آن، 
فعاالن حفاظت از محیط زیست از این اتحادیه برای 
نجات جمعیت رو به کاهش فیل ها در خواست کمک 
کردن��د. در حالی ک��ه در ده ه��ای ۳0 و ۴0 میالدی 
جمعیت فیل آفریقایی به حدود پنج میلیون می رسید، در 
حال حاضر تخمین زده می شود تنها بین ۴۷۲ هزار 
تا ۶90 هزار فیل از این گونه در این قاره وجود داشته 
باشد. به همین دلیل نیز این گونه در فهرست گونه های 

آسیب پذیر IUCN قرار دارد.
در حال حاضر محیط بانانی که در پارک های جنگلی 
آفریقا مس��ئولیت حفاظت از حیات وحش و از جمله 
فیل ها را ب��ر عهده دارن��د، عمال با جنگ مس��لحانه 
کارتل های مافیایی قاچاق عاج، مواجه هستند و برای 
مواجهه با این تهدید، نیازمند سرمایه گذاری، آموزش 
و تجهیزات بیشتری هس��تند. این در حالی است که 
عمال حقوق بسیاری از این محیط بان ها عقب افتاده 
است و در مناطقی خطرناک و در شرایط بسیار سخت 

و نامطلوب زندگی می کنند.
بنیاد جهانی حی��ات وحش اخی��را کمپینی را تحت 
عنوان »توق��ف جرائم حیات وحش« ب��ه راه انداخته 
اس��ت که یکی از اهداف اصلی آن، ارتق��ای آموزش 
و افزای��ش حمای��ت از محیط بانان اس��ت. همچنین 
اس��تاندارد س��ازی آموزش های محیط بانی نیازمند 
سرمایه گذاری عمده ای از طرف نهادهایی نظیر بانک 
جهانی و یا بنیاد محیط زیس��ت جهان��ی برای ایجاد 
یک مدرسه آموزش محیط بانی و یا راه اندازی برنامه 

گواهینامه محیط بانی است.
گس��تاخی ش��کارچیان به حدی رس��یده اس��ت که 
اتومبیل های حامل محیط بانان را مس��تقیما هدف 
قرار می دهند. به همین دلیل گابن یکی از کشورهایی 
که جدی ترین رویکردها را در مب��ارزه با قاچاق عاج 
در پیش گرفته است، اخیرا تعداد پرسنل پارک ملی 
خود را از 100 نفر به ۵00 نفر افزایش داده و قصد دارد 
به زودی یک ش��اخه نظامی ۲۵0 نفری را نیز به آنان 
اضافه کند. البته همه جالدان فیل نمی توانند از چنگ 

عدالت فرار کنند.
 س��ال ۲011 از لحاظ میزان ضبط محموله های عاج 
نیز س��ال منحصر به فردی بود و 1۴ محموله به وزن 
کل ۲۴ هزار کیلوگرم در سراسر آفریقا ضبط شد، اما 
مشکل اینجاست که روش های کار شکارچیان روز به 
روز پیچیده تر می شود. روش جدید شکارچیان برای 
از پا درآوردن فیل ها استفاده از سم است که عالوه بر 
فیل، می تواند سایر حیوانات را نیز از پا درآورد. حتی 
در برخی مناطق آفریقا شکارچیان از هلی کوپتر برای 
حمل عاج فیل های ش��کار شده اس��تفاده می کنند. 
پیش بینی می ش��ود اگر روند فعلی کش��تار فیل ها 
متوقف نشود، ظرف مدت پنج س��ال، نسل فیل های 

آفریقا منقرض شود.

بی رحمانه ترین شغل دنیا 
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خواندنی

دانستنی

ایستگاه فکر

اخبار ویژه

عکس نوشت

یک جراح مع��روف آمریکایی ادعا می کن��د در مدتی که در 
کما به سر می برده، به جهان آخرت سفر کرده و بهشت را به 
چشم خود دیده است. دکتر »ابن الکساندر« استاد دانشکده 
پزش��کی هاروارد و جراح معروف مغز و اعصاب، ادعا می کند 
که این اتفاق در دوران کمای یک هفته ای وی در پاییز سال 
۲00۸ رخ داده اس��ت. وی می گوید ک��ه در دوران کما ابتدا 
خود را بر روی ابرها در حال پرواز دیده و پس از آن، ش��اهد 
عبور موجودات شفاف و نورانی در آس��مان بوده که از خود، 
خطی نوار مانند به جا می گذاشته اند. این جراح آمریکایی در 
مطلب اصلی شماره این هفته نشریه »نیوزویک« نوشت: »بر 
پایه یافته های کنونی پزش��کی درباره مغز و ذهن، هیچ کس 
نمی تواند در دوران کما حتی ذره ای هوش��یاری به دس��ت 
آورد، چه برسد به این که مانند من پدیده ای چنین واضح را 

مشاهده کند.« الکس��اندر در ادامه مدعی شده است که یک 
زن ناشناس در مسیر، او را همراهی کرده است. وی می افزاید 
که از این موجودات آس��مانی پیام ه��ای امیدبخش دریافت 
می کرده و این پیام ها به شیوه ای فراتر از ارتباط کالمی به او 
منتقل می ش��ده اند. وی ادعا می کند که پس از آن به فضایی 
نامحدود و کامال تاریک رفته که به او آرامش مطلق داده است. 
الکس��اندر این فضا را خانه خدا می داند. این جراح آمریکایی 
ماجرای تجربه خود را در کتابی با عنوان »اثبات بهشت: سفر 
یک جراح مغز و اعصاب به جهان آخرت« به نگارش درآورده 
که اواخر ماه جاری میالدی به چاپ خواهد رسید. الکساندر 
تأکید کرده است: »من هنوز پزشک و کامال اهل حقایق علمی 
هستم، اما در نگاه عمیق تر، نسبت به گذشته ام فرق بسیاری 

کرده ام، چون به بارقه ای از حقیقت دست یافته ام.«

معماران جهان در حال حاضر از ش��یوه جدی��دی برای تبدیل 
چوب به مواد ساختمان سازی اس��تفاده می کنند که می تواند 
راه حلی سریع و سازگار با محیط زیست برای سازه های جدیدی 
باشد. اتمام اخیر بلوک هش��ت طبقه چوبی اداری در اتریش و 
یک بلوک مسکونی 9 طبقه در لندن، نش��انه ای از ورود سریع 
این رویکرد به جامعه انسانی است. ساختمان LCT One در 
دورنبیرن اتریش یک ساختمان دوگانه از چوب و بتن بوده که 
توسط شرکت معماری Cree طراحی شده است. این ساختمان 
با فناوری پیشرفته از صفحات جامد س��اخته شده از الیه های 
چوب و م��واد دیگر مونتاژ ش��ده و از یک هس��ته مرکزی بتنی 
برخوردار است که آسانسورها و تجهیزات آن را دربر گرفته است.

تیرک های عمودی از چوب گلوالم، از یک پایه بتنی و پانل های 
سطحی ترکیبی س��اخته ش��ده از پرتوهای گلوالم، پشتیبانی 
می کنند.گلوالم که از به هم چسباندن تکه های کوچک تر چوب 
برای ساخت عناصر ساختاری با کشش بیشتر از فوالد به وجود 

آمده، می تواند حتی بهتر از بتن در برابر فشار مقاومت کند، اما 
در عین حال از وزن کمتری برخوردار بوده و پایدارتر است.

به ادعای این شرکت، پیش س��اخت عناصر گلوالمی در خارج از 
محل ساختمان س��ازی می تواند زمان ساخت را تا نصف کاهش 
داده، کیفیت را تضمین کرده و انتشارات کربن را از بین ببرد. بتن 

در زمان تولید تقریبا به اندازه وزن خود، کربن تولید می کند، اما 
یک ماده خام برای آسمان خراش های چوبی، درعوض به معنی 
واقعی کلمه روی درختان روییده و در همان حال کربن را از هوا به 
خود جذب می کند. طبق محاسبات معماران انگلیسی، از تولید 
1۲۵ تن دی اکس��ید کربن در زمان س��اخت ساختمان 9 طبقه 
Stadthaus که بلندترین س��ازه الوار مدرن جه��ان در لندن 
بوده، جلوگیری شده است. این ساختمان از بتن کمتری نسبت 
به سیستم اتریش��ی اس��تفاده کرده و دیوارهای تیغه و تاوه های 
 )CLT(کف به همراه پلکان، کام��ال از پانل های الوار تار عمودی
ساخته شده اند. این پانل ها شامل 10 الیه تخته چوب با ضخامت 
یک اینچ بوده که تارهای آن در زاویه 90 درجه نسبت به هم قرار 
گرفته اند که می تواند حتی نامرغوب ترین چوب ها مانند صنوبر را 
به پانل هایی با قابلیت تحمل بارهای عظیم تبدیل کند. معماران 
اکنون در حال رقابت برای س��اخت س��اختمان های چندطبقه 

سازگارتر با محیط زیست هستند. 

ادعای جراح معروف آمریکایی:

من آخرت را دیده ام؛ بهشت واقعیت دارد

آسمان خراش های چوبی هم از راه می رسند

چیزی که در تصویر می بینید، دهان یک موجود فرازمینی نیست. تصور کنید موجوداتی 
را که گیر این هیوالی وحشتناک بیفتند.

آنچه در تصویر می بینید ده��ان یک هیوالی فرازمینی نیس��ت، بلکه متعل��ق به یکی از 
آرام ترین و بی خطرترین موجودات زمین است. الک پشت پوست چرمی یکی از بزرگ ترین 
خزندگان روی زمین و از گونه های در معرض انقراض جانوران است. این الک پشت که در 
دریا زندگی می کند، دارای یکی از عجیب ترین دهان های دنیا با ظاهری وحشتناک است. 
البته آنچه که در دهان این الک پشت دریایی مشاهده می شود، دندان نیست بلکه عضوی 
است که جانور از آن برای نگهداشتن غذا در دس��تگاه گوارش استفاده می کند. غذای این 
جانور عموما عروس دریایی و موجودات آبزی است که بدنی لزج دارند و در هنگام بلع و حتی 

در هنگام هضم، ممکن است از معده و دهان الک پشت خارج شوند.
 این الک پشت غول پیکر برای تأمین غذای مورد نیاز خود باید هر روز معادل ۷0 درصد از 
وزنش غذا بخورد، از این رو تمام روز در دریا مش��غول شنا و خوردن است و از آن جایی که 
تشخیص کیسه های پالستیکی و زباله های شفاف از عروس دریایی برای این حیوان مشکل 

است، خوردن این مواد زائد، جانور را در معرض انقراض زودتر قرار می دهد.

چنانچه انس��ان از ش��خصی متنفر باش��د، مغز وی، فرد مورد نفرت را به گونه ای متفاوت 
می بیند.

 نتایج مطالعه دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی حاکی از آن است که 
عاطفه می تواند بر ادراک و احس��اس تأثیر بگذارد. هنگامی که شخص به فردی دیگر نگاه 
می کند، رویدادی به نام »انعکاس در مغز«، رخ می دهد که طی آن عصب ها توس��ط آنچه 

چشمان فرد نظاره گر با نگاه کردن به شخص دیگری می بیند، فعال می شوند.
 مطالعات پیشین نشان داده بودند که مشخصه های فیزیکی از جمله نژاد یا شباهت به خود، 
می تواند بر شیوه رفتاری اعصاب اثر بگذارد. پژوهش اخیر نیز با در اختیار داشتن گروهی 
از مردان که دیگران را نظ��اره می کردند و گروهی دیگر که مورد مش��اهده بودند، صورت 
گرفت. افراد مورد مشاهده نیز به دو دس��ته مورد نفرت و دوست داشتنی از نظر افراد مورد 
مطالعه تقسیم شدند. نتایج نشان داد: مشاهده کس��انی که مورد تنفر افراد مورد مطالعه 
بودند، موجب بروز یک فعالیت با الگوی متفاوت در مغز شد و این اتفاق زمانی رخ می داد که 

افراد مورد تنفر حرکت می کردند.
به گفته افراد مورد مطالعه، کسانی که مورد تنفر بودند، به نظر آهسته تر حرکت می کردند.

مغز، افراد مورد تنفر را چگونه می بیند؟ترسناک  ترین دهان جهان 

کشف چشم بزرگ  یک موجود ناشناخته دریایی 
در سواحل فلوریدا.

 متخصصان  در حال بررسی این چشم  هستند  
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