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517 میلیارد ریال درآمد 
5عمومی استان وصول شد

 اصالح سبک زندگی 
به سمت شعاری شدن نرود

سرما، سکوت، سیاهی 

متأس��فانه ادارات دولت��ی و نهاده��ا رویکردی ش��عاری به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب دارند. باید حواس��مان باشد 
که اصالح سبک زندگی به سمت شعاری شدن نرود؛ زیرا این 

هم یک خطر است. 

جایزه به فدراسیون ناکامی 

  لحظ��ه ای ک��ه عل��ی کفاش��یان ب��ا آن کت و ش��لوار 
هفت رنگ��ش ب��ر روی س��ن رفت ت��ا جای��زه بهترین 
فدراس��یون فوتب��ال آس��یا در س��ال 2012 را دریافت 
کند، خودش هم می دانس��ت که این نمایش خنده دار 
 درس��ت به مانند انتخاب��ات فوتبال ف��ارس و هرمزگان 
دس��ت آوردی برای او و همکارانش نخواهد داشت و این 
جایزه عجیب هرگز ضعف بزرگ او و همکارانش را در اداره 

فوتبال ایران پوشش نخواهد داد. 

س: مهر[
]عک
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علی کریمی هم مرد سال آسیا نشد 6

حمله به ایران به آتش کشیدن
 کل منطقه است2

 ایجاد فضای مناس��ب برای رش��د اقتصادی، دغدغه ای است 
که چندی پی��ش با گرانی اجن��اس و باال رفتن ن��رخ تورم در 
اذهان مسئوالن شکل گرفت و باعث شد تا با مهم خواندن این 
 موضوع به ایجاد جلسات هم اندیشی برای حل بحران کنونی

 بپردازند. 
ولی در این میان تشکل هایی که مدتی است از دل سازمان های 
دولتی شکل گرفته و به صورت نهادهای غیر دولتی کار خود را 
شروع کرده، به دلیل درگیر بودن با مشاغل و حضور در بخش 
صنعت و اقتصاد راه حل این موضوع را خارج از دس��ت دولت 
دیده و به حل آن با ایجاد همایش های مش��ترک در کش��ور 

پرداختند. 

اتاق صنعت، معدن و تجارت ک��ه از دل وزارت صنعت، معدن 
وتجارت شکل گرفت، یکی از تش��کل هایی بود که به صورت 
جدی با این مشکل دس��ت و پنجه نرم کرد و برای رسیدن به 
نقطه ای مطلوب، اقدام به برگزاری نشس��ت های مش��ترک 
همراه با حضور رؤس��ای خانه های صنعت، مع��دن و تجارت 

استان های کشور کرد.
  اخیراً نیز به میزبانی اتاق اصفهان نشس��تی مشترک با حضور 
رؤس��ای خانه های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور 
برگزار شد که در این همایش کارگروه هایی برای حل بحران 

پیش رو تشکیل شد.
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گاز گران نمی شود

واردات میوه ممنوع است

 تروریست ها در سوریه 
نفس های آخر را می کشند

 مردم، مراقب کالهبرداران 
تلفنی و پیامکی باشند

 برق اصفهان سال آینده 
یک میلیون مشترک دارد 

 40 کاندیدای 
ریاست جمهوری داریم
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
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هیات مدیره
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

 آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون
 تجارت شرکت مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران سهامی خاص ثبت شده بشماره 5824

آگهی تجدید مزایده عمومی

در راس��تای مصوبه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 91/6/26 مبنی بر 
افزایش س��رمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به 
اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت 
از مبل��غ 1/212/000/000 ریال به مبلغ 4/242/000/000 ریال از طریق 
واریز نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید 

افزایش یابد.
 ل��ذا حس��اب ش��ماره 0105011238000 عه��ده بان��ک مل��ی ش��عبه

 ش��مس آبادی جهت واریز مبلغ ناش��ی از افزایش سرمایه اعالم گردید و 
هریک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی 
حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نش��ر آگهی جهت خرید سهام ناشی 
از افزایش س��رمایه به نسبت سهام خویش هر سهم دو و نیم 2/5سهم در 
شرکت هریک سهم به ارزش 10/000 ریال )از طریق واریز نقدی یا تصفیه 
مطالبات خویش( اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیات مدیره دهند.

الزم ب��ه ذکر اس��ت چنانچه در پای��ان مهلت مقرر هریک از س��هامداران 
نس��بت به خرید سهام ناش��ی از افزایش سرمایه و اس��تفاده از حق تقدم 
خویش  اقدام ننمایند هیات مدی��ره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق 
تقدم های اس��تفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران 
یا غیرسهامداران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار نماید و این انصراف 
 به منزله س��لب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه

 می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان در نظر دارد مش��ارکت در بهره برداری و نگهداری 
ایستگاه تولید بذر و نهال نصرآباد شهرستان آران و بیدگل و ایستگاه کاشان را برای مدت 5 سال به منظور 
بهره برداری بهینه از منابع موجود و تولید بذر قره یونجه جهت احیای مراتع از طریق مزایده به پیمانکاران 

واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در رشته کش��اورزی دعوت به همکاری می گردد. جهت کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به امور پیمانها و اداره جنگلکاری این اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هزارجریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
 1- مهل�ت ثبت ن�ام و درياف�ت اس�ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوب��ت اول ت��ا پایان وق��ت اداری روز 

سه شنبه 1391/9/14.
2- مهلت تحويل اسناد: از تاریخ 1391/9/15 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1391/9/14.

 3- زمان و محل بازگش�ايی پیش�نهادها: روز دوش��نبه 1391/9/27 س��اعت 8:30 صبح در محل
 سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

4- محل تحويل اسناد مزايده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- ضمانت نامه شركت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10/000/000 ریال برای ایستگاه 
نصرآباد و 7/000/000 ریال برای ایس��تگاه کاش��ان در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

فرم بازديد از محل اجرا: الزاماً بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تائید 
گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مزایده گر گشوده نخواهد شد همچنین شرکت ها می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه به اداره جنگلکاری این اداره کل مراجعه نمایند.
م الف: 14557

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 تروریست ها در سوریه 
نفس های آخر را می کشند

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با بیان این که گروه های مسلح 
بی مس��ئولیت با برخورداری از حمایت خارجی، س��رمایه های انسانی و 
زیرس��اخت های این کش��ور را هدف قرار داده اند گفت: تروریست های 

سوریه نفس های آخر را می کشند.
حس��ین امیرعبداللهیان با بیان این که س��وریه صرفا راهکار سیاس��ی 
دارد، گفت:  معارضه اصلی و واقعی در س��وریه معتق��د به گفتگوی ملی 
هستند و تروریس��ت ها در س��وریه حکومت، مردم و معارضه را به طور 
همزمان هدف حمالت مسلحانه و تروریس��تی خود قرار می دهند. وی 
یادآور شد: متأس��فانه گروه های مسلح بی مس��ئولیت با برخورداری از 
حمایت خارجی، س��رمایه های انس��انی و زیرس��اخت های این کشور را 
هدف قرار داده اند. معاون وزیر خارجه کش��ورمان با اش��اره به ضرورت 
 حمای��ت منطق��ه ای و بین الملل��ی از مردم س��وریه و ط��رح اصالحات 
بشار اسد، خاطرنش��ان کرد: تضعیف س��وریه تنها به نفع محور آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است و پایبندی به گفتگوی ملی مناسب ترین راهکار 

سیاسی است.

 هک شدن سایت آژانس 
توسط یک هکر طرفدار ایران

آژانس بی��ن المللی انرژی هس��ته ای تأیید کرد هکرها به س��رور اصلی 
این س��ازمان نفوذ کرده اند. هکرهای طرفداران ایران با انتش��ار ایمیل 
کارشناسانی که با سازمان بین المللی IAEA کار می کنند اطالعات این 
سازمان را لو دادند. اسامی و ایمیل ها در سایت پیست بین توسط هکری 
به نام پرستو منتشر شده است.گیل تودور سخنگوی IAEA ضمن ابراز 
تأسف از این اقدام، گفت: سرور قدیمی ما که اطالعات محرمانه ای روی 
آن وجود داش��ت در روز 25 نوامبر هک شد و البته این سرور از دسترس 
خارج شده بود، چرا که ما فکر می کردیم این سرور دچار رخنه شده و ما 
آن را شات دان کرده بودیم! البته رویترز به نقل از رییس آژانس گفته این 

هک ماه پیش صورت گرفته است.

پیروزی مجاهدان فلسطینی در غزه؛ 
از دستاوردهای خون شهدای انقالب  
 وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گف��ت: پیروزی ه��ای غزه 
بی تردید از دس��تاوردهای خون شهدای انقالب اس��المی است، چون 
مجاهدین فلسطینی شاگردان مکتب شهدای ما هستند. سردار وحیدی 
افزود: شهدای غزه از شهدای ما یاد گرفتند که نترسند و در برابر دشمن 
بایستند. س��ردار وحیدی خاطرنشان کرد: این ایس��تادگی و پایمردی 
مسلمانان فلسطینی در غزه موجب ش��د تا چنین افتخار بزرگی را برای 
جهان اس��الم به ارمغان بیاورند. وی با بیان این که امروز شهدای انقالب 
اسالمی وظیفه سنگینی را بر دوش جمهوری اسالمی ایران گذاشته اند، 
گفت: رس��الت امروز جمهوری اسالمی این اس��ت که پیام ماندگار امام 
حسین )ع( و شهدای انقالب را به همه جهانیان برساند تا همه انسان ها به 

نجات، فالح و رستگاری برسند.

 همگامی  آنکارا با  واشنگتن 
در اقدامی ضدایرانی

وزیر انرژی ترکیه اظهار داش��ت که اختالفی میان ترکیه و آمریکا بر سر 
وضع تحریم های شدیدتر مالی و تجاری علیه ایران وجود ندارد.وی این 
سخنان را در پی ارایه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در سنای آمریکا 
ایراد کرد. طبق تحریم های جدید، ترکیه اجازه خرید گاز از ایران در مقابل 

طال را نخواهد داشت.  

 جنگ غزه موجب ارتقای 
جایگاه جمهوری اسالمی شد

سعد اهلل زارعی کارشناس مس��ائل بین الملل با اشاره به تأثیر جنگ غزه 
در منطقه، گفت: جنگ غزه جنگی بود که جامعه اسالمی ایران به عنوان 
مهم ترین حامی مقاومت دینی در آن ایفای نقش کرد کما این که در این 
جنگ، آمریکا و اروپا به عنوان مهم ترین پش��تیبانان رژیم صهیونیستی 

حضور داشتند.

غنی سازی را با قدرت ادامه می دهیم
فریدون عباس��ی رییس س��ازمان انرژی با اش��اره به این که غنی سازی 
را با قدرت ادامه می دهیم، اف��زود: قاطعانه می گویم ک��ه به همت همه 
متخصصان و به لطف خدا راکتور اراک طبق برنامه و بدون هیچ مشکلی 

در حال پیشرفت است.
وی با رد ش��ایعات مبنی بر تاخیر در راه اندازی اراک به دلیل نقص فنی، 
بیان کرد:. تنها ب��ه دلیل مالحظات امنیتی ما ب��ا احتیاط جلو می رویم؛ 
چراکه دشمن قصد آسیب زدن به این راکتور را دارد وگرنه مشکل فنی 

یا بودجه نداریم.

حبیب اهلل عسگراوالدی در مجمع عمومی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری از دیدار این جبهه با آیت اهلل یزدی در جمعه هفته آینده 
خبر داد و گفت: در راستای دیدارهای جبهه پیروان با علما و مراجع 
دینی، هفته آینده با دبیر کل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار 
خواهیم داشت. برگزاری این جلسه مقدمه ای بود تا به این  ترتیب 
فعالیت های  جبهه پیروان خط امام و رهبری شکل جدی تری به 
خود بگیرد. هرچند گمانه زنی های زیادی از نامزدهای احتمالی 
 می ش��ود، اما هنوز معلوم نیس��ت جبهه پیروان با چه گزینه ای

 وارد انتخابات خواهد ش��د وآیا  می تواند مانند انتخابات گذش��ته 
ساز و کاری را برای وحدت اصولگرایان پیدا کند یا خیر.

وی با بیان این ک��ه در انتخابات آینده، 40 کاندی��دا داریم، گفت: 
جبهه تالش می کند از میان کاندیداهای مطرح شده 10 تا 11نفر 
از آنان را دعوت کرده و پیرامون انتخابات با آنها رایزنی کند. دبیر کل 
جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به گفتمان انتخاباتی جبهه 
پیروان خط امام و رهبری گفت: خط امام آهنگ رهبری و دغدغه 
مردم، گفتمان پیشنهادی جبهه پیروان برای انتخابات بوده تا بتوان 

از این گفتمان برای برنامه دولت آینده استفاده کرد.

قانون انتخابات به انتخابات یازدهم نمی رسد
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر این که نظر 
شما درمورد اصالح قانون انتخابات چیست، گفت: من نمی توانم در 

این مورد نظری بدهم و باید منتظر نظر نمایندگان مجلس بمانیم، 
اما آن چیزی که قابل پیش بینی اس��ت این  است که این قانون به 

انتخابات یازدهم نمی رسد.
عس��گراوالدی همچنین در واکن��ش به اظهارات اخیر موس��وی 
خوئینی ها گفت: این که موسوی خوئینی ها می گوید اعالم برائت 
نمی کنیم، اختیار دارد که اعالم برائت بکند یا نکند، اما باید بدانند 

که در صورت عدم اعالم برائت، مردم آنان را نمی پذیرند.
نامزده�ای انتخابات ریاس�ت جمه�وری 88 را اهل فتنه 

نمی دانم
دبیرکل سابق حزب مؤتلفه با بیان این که من نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری 88 را اهل فتنه نمی دانم، گفت: معتقدم اهل فتنه 
دور آنان جمع شده اند و اینان را به سمت خطوط شیطان کشاندند.

وی افزود: اینان چون اعتقاد دارند موس��وی را خودش��ان معرفی 
کردند، نباید اعالم برائت کنند. خب حاال باید پاسخگو باشند که آیا 
نسبت به شعارهایی که داده شد مانند »نه غزه نه لبنان جانم فدای 
ایران« و یا تجمعات خیابانی و بحران هایی که در جامعه به وجود 
آمد آیا از اینها هم نباید اعالم برائت کنند؟ عدم اعالم برائت آنان، 

موافقت با این گونه اعمال است.
دبیر کل جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری با بی��ان این که جبهه 
 پیروان هنوز وارد مصادیق نش��ده اس��ت تصریح ک��رد: بهمن یا 

اسفند ماه وارد مصادیق خواهیم شد.

با کسانی که خودش�ان را از براندازان جدا نکرده اند 
نمی توانیم وحدت کنیم

وی همچنین درمورد ش��عار دولت وحدت ملی گفت: این ش��عار 
پوچی است و علت آن هم این است که با کسانی که خودشان را از 
براندازان جدا نکرده اند، نمی توانیم وحدت کنیم. وحدت ما ایمانی 
بوده و با وحدت ملی شدنی نخواهد بود و وحدت ما آهنگ والیت 
دارد. عس��گراوالدی همچنی��ن تصریح کرد:  مثال  اگ��ر در چنین 
طرحی بخواهیم نخست وزیر سابق موسوی را در فهرست وحدت 
ملی بیاوریم قطعا مقابل مردم قرارگرفته ایم. ما باید خود را با آهنگ 

والیت تطبیق دهیم.
وی همچنین درمورد شعار تقلب که توسط فتنه گران در انتخابات 

88 مطرح ش��د، گف��ت: نظام 
برای انتخاب��ات فرمولی دارد و 
وقتی که س��المت انتخابات را 
وزارت کشور و شورای نگهبان 
تأیی��د کرده ان��د و رهبری نیز 
آن را تنفیذ کردند، اگر کس��ی 
بگوی��د تقلب ش��ده در مقابل 
نظام قرار گرفته است، چرا که 
نمی شود گفت رهبری تقلب را 

تنفیذ کرده اند.
دبی��ر کل جبهه پی��روان خط 
امام و رهبری خاطرنشان کرد: 
واژه تقلب قبل از انتخابات بارها 
توس��ط بی بی س��ی و صدای 
آمریکا س��ر داده می شد و آنها 
با تبلیغات پر س��ر و صدایی از 
قبل از انتخابات قصد زیر سؤال 

بردن آن را داشتند.
وی همچنین درمورد اقدام��ات جریان انحرافی برای انتخابات که 
مورد سؤال خبرنگاری قرار گرفته بود گفت: من تاکنون اقدامی از 
آنان ندیده ام، اما یک س��ری کارهایی که امروز شاهد آن هستیم 
مانند تغییر اس��تانداران و فرمانداران حدس زده می شود که کار 
جریان انحرافی باش��د، اما تاکن��ون موضع نگرفته ان��د، بنابراین 

نمی شود درمورد کارهای آنان اظهار نظر کرد.
 عس��گراوالدی درم��ورد کاندی��دای دولت نی��ز اظهار داش��ت: 
رییس جمهور به عنوان یک شهروند و مجموعه وی حق دارد که 
در این انتخابات مانند دیگر گروه های سیاسی نامزد داشته باشد، 

اما مردم آگاه هستند.

    عسگراوالدی در جمع خبرنگاران:

 ظاهر شدن ملک عبداهلل 40 کاندیدای ریاست جمهوری داریم
در مقابل تلویزیون

تلویزیون رس��می عربس��تان تصاویری از ملک عبداهلل بن 
عبدالعزیز پادش��اه عربس��تان را در حالی پخ��ش کرد که 
شاهزادگان برجسته در بیمارستان از وی مالقات می کردند 
و این نخستین حضور علنی پادشاه عربستان از زمان رفتنش 
به بیمارستان در 17 ماه نوامبر میالدی و انجام عمل جراحی 

در کمرش بود. 
پادشاه عربس��تان در حالی که روی صندلی نشسته و قهوه 
می خورد با  عیادت کنندگان از جمله سلمان بن عبدالعزیز 
ولیعهد عربس��تان و دیگر ش��اهزادگان این کشور صحبت 

می کرد.

 خط و نشان نتانیاهو 
برای فلسطینی ها

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد تا زمانی که این 
رژیم به عنوان موطن یهودیان به رس��میت شناخته نشود، 

کشور مستقلی به نام فلسطین وجود نخواهد داشت.

سفارت آمریکا در قاهره 
تعطیل شد

رسانه های عرب زبان از تعلیق فعالیت های سفارت آمریکا 
در قاهره به دنبال ادامه ناآرامی و تنش در این کش��ور خبر 
دادن��د. ش��بکه المیادین از تعلی��ق فعالیت های س��فارت 
آمریکا در قاهره خبر داد. ش��ایان ذکر است که اخیرا اطراف 
 س��فارت آمریکا صحنه درگیری میان نیروه��ای امنیتی و 

تظاهرات کنندگان بوده است.

صالحی:  منتظر جواب مصری ها 
برای ورود به غزه هستیم

وزیر امور خارج��ه گفت: با وزیر ام��ور خارجه مصر صحبت 
کرده ایم تا از طریق رفح ک��ه تنها راه ورودی به غزه اس��ت 
 به غزه وارد ش��ویم و فعال منتظر جواب مصری ها هس��تیم. 
علی اکبر صالحی درباره چگونگی س��فرش ب��ه غزه، اظهار 
داشت: از دولت مصر تقاضا کرده ایم که اجازه دهد از طریق 
رفح به غزه برویم. وی درباره مس��ئله گروگان های ایرانی در 
س��وریه تصریح کرد: از طریق رایزنی با قطر و ترکیه در حال 
پیگیری این مسئله هستیم و انشاهلل قرار است گروهی به قطر 
بروند و ادامه صحبت ها و رایزنی ها را در این باره انجام دهند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 اصالح سبک زندگی 
به سمت شعاری شدن نرود

حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی 

متأسفانه ادارات دولتی و نهادها رویکردی شعاری به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب دارند. باید حواسمان باشد که اصالح سبک زندگی به 
 سمت شعاری ش��دن نرود، زیرا این هم یک خطر است. حضرت آقا 
سال هاست با سخنانش��ان و نامگذاری سال ها به دنبال ایجاد سبک 
 زندگی ایرانی اس��المی هستند. با س��ند چش��م انداز و برنامه های 
پنج ساله، برخی از این برنامه ها هم عملی ش��ده و برخی نه؛ به طور 
مثال ما واقعا فرهنگ رانندگی 
مان بهتر از قبل است، اما هنوز 
جاده های ما کشته می دهد. 
نخبگان ما باید دور هم جمع 
ش��وند و سبک س��ازی کنند 
ب��رای چیزهای ری��ز زندگی 
نه کل زندگ��ی. اگر متدینین 
 در جامع��ه هم��دل ش��وند 
می توانند سبک سازی کنند.
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کاری نکنیم که ایرانی ها نتوانند در حج شرکت کنند

آیت اهلل صافی گلپایگانی با تأکید بر این که نباید به گونه ای عمل کرد که در آینده حجاج ایرانی 
نتوانند در این مراسم شرکت کنند، افزود: حضور حاجیان ایرانی در مکه بسیار اهمیت دارد و 
این امر بر عهده مسئوالن حج و زیارت است تا موجب افزایش عزت شیعیان ایران و جهان شود.

هنوز معلوم نیست 
جبهه پیروان با چه 

 گزینه ای
وارد انتخابات 

 خواهد شد وآیا 
  می تواند 

ساز و کاری را 
برای وحدت 

اصولگرایان پیدا 
کند یا خیر

 کلید طالیی 
انتخاب اصلح

 زمان مذاکره آژانس
 با   ایران اعالم شد

مجتبی ش��اکری، س��ابقه، تجربه به همراه برنامه را س��ه مؤلفه برای انتخاب 
کاندیدای اصلح  دانست و گفت: کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می 
گیرد باید بتواند با توجه به گس��تردگی حوزه اندیشه های راهبری، برنامه ای 
قوی برای این پست مهم داشته باش��د و آن برنامه  را در معرض نقد و بررسی 

گروه ها و شخصیت های سیاسی و صاحبنظر قرار دهد.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی، افزود: البته معرفی تیم 
همراه و یا معرفی افرادی که می خواهند در پست های کلیدی از آنان استفاده 
شود، در انتخاب کاندیدای برتر بی تأثیر نخواهد بود. شاکری تأثیر مؤلفه سابقه 
در انتخاب کاندیدای برتر را مهم تر از دیگر مؤلفه های انتخاب برتر دانست و 
گفت: آنچه که می تواند مورد نقد قرار بگیر عمل افراد است و نه برنامه و نظر، 

بنابراین سابقه نیز باید در انتخاب کاندیدا مدنظر قرار گیرد.

یوکیا آمانو روز پنج شنبه در نشست شورای حکام در بیانیه مقدماتی خود درباره 
ایران گفت: دور بعدی گفتگوهای ایران و آژانس در 23 آذرماه)13دسامبر( در 
تهران صورت می گیرد. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر بر نبود 
انحراف در برنامه هسته ای ایران تأکید کرد. وی ادامه داد: ما همچنان در پی 
توافق با ایران درمورد رویکرد ساختاری جهت حل و فصل موضوعات باقی مانده 
هستیم. بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر، آمانو با اشاره به این که آژانس قویا 
مصمم به گفتگو با ایران اس��ت،گفت: فرصتی برای ح��ل و فصل دیپلماتیک 
موضوع هسته ای ایران وجود دارد، از این رو زمان آن فرا رسیده است که همه ما 
از این فرصت استفاده کنیم.گزارش درباره کمک های فنی و کمیته همکاری، 
اجرای موافقت نامه پادمان در ایران، سوریه و کره شمالی و اجرای برنامه عمل 

آژانس درباره ایمنی هسته ای از دیگر موضوعات این نشست است.

مرتضی  طالیی عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت: 
اختیارات شوراها نباید به بازی گرفته شود. وی با ابراز تأسف 
از به بازی گرفتن اختیارات شوراهای اسالمی شهرها افزود: 
متأسفانه هم اکنون اختیارات شوراها به بازی گرفته شده و 
به جای تقویت شوراها و گسترش آن، اختیارات کنونی آنان 
نیز سلب شده است و مسئولین باید به صورت جدی با این 

مسئله برخورد کنند.
وی ادامه داد: انتخاب ش��هردار به وسیله اس��تاندار به جای 
مردم جای تأس��ف دارد و نبای��د این حق از م��ردم گرفته 
ش��ود.طالیی گفت: این کار باید توسط منتخبین مردم که 
همان نمایندگان ش��وراها هس��تند صورت گیرد و در این 
امر بای��د از بروز هرگون��ه اختالف نظری جلوگیری ش��ود. 
 وی با اشاره به بحث تمرکززدایی در کشور گفت: متأسفانه 
هم اکنون به جای تمرکززدایی، تمرکزگرایی صورت گرفته 
اس��ت و در مواردی چون اداره کتابخانه ها توسط مدیریت 
شهری در هر شهر، این واقعیت به چشم می خورد که محقق 
نشده و دوباره اداره آن از مدیران شهری سلب شد. وی دوری 
از والیت امر و خارج از حدود عمل کردن را از آس��یب های 
جدی به انقالب اسالمی ایران دانست و گفت: عدم توجه به 
این مهم، موجب اتفاقات گوناگونی در جامعه و کشور خواهد 

شد که در گذشته نیز نظیر آن وجود داشته است.

پس از حمله تعدادی از اعضای گروهک منافقین به سفارت 
ایران در آلمان، علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان گفت: 
روز قبل از تعرض، اخباری به ما رسید مبنی بر این که عده ای 
از منافقین تصمیم دارند به س��فارت حمله کرده و دست به 
اقدامات خش��ونت آمیز بزنند و جالب این که کسانی که این 
خبر را به ما دادن��د از میان افرادی بودند ک��ه بنا به دالیلی 
متقاضی اقامت در کشور آلمان هستند، اما تأکید داشتند که 
به وطن خود عالقه مندند.وی افزود: ما نیز بالفاصله موضوع را 
به پلیس اطالع دادیم، اما متأسفانه در زمان حمله مهاجمان، 
با تأخیر معنادار نیروهای پلیس برای محافظت از ساختمان 
نمایندگی مواجه شدیم. وی افزود: عده ای که تعداد آنها بین 
20 تا 30 نفر ب��ود با تجهیزات کامل، حدود س��اعت 14 به 
ساختمان سفارت تعرض کرده و به طور ماهرانه ای ظرف 10 
دقیقه با باال رفتن از نرده های بلند ساختمان و بریدن سیم 
خاردارهای محکم روی آن، وارد حیاط سفارت شده و بعد از 
اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسالمی اقدام به رنگ پاشی 
به دیوارها کردند. وی خاطرنشان کرد: تعداد کمی از تعرض 
کنندگان، ایرانی بوده و فارسی صحبت می کردند و عملکرد 
آنها نشان می داد که بسیار کار آزموده هستند و برای انجام 

این گونه اقدامات، آموزش های الزم را دیده اند.

مش��اور امنیت ملی اس��بق آمریکا که هرازگاه��ی زبان به 
انتقاد می گشاید، در س��خنانی تند و صریح از روابط آمریکا 
و اسرائیل سخن گفت و با لحنی تند آمریکا را به یک »قاطر 
ابله«تش��بیه کرد! زبیگنیو برژینس��کی در خصوص روابط 
آمریکا و اس��رائیل و اتفاقاتی که در این میان افتاده اس��ت، 
اظهار داش��ت: من فکر نمی کنم که ایاالت متحده تعهدی 
ضمنی به این داش��ته باش��د که مانند یک قاطر ابله دنبال 
رو هر کاری باشد که اسرائیل انجام می دهد. وی که در یک 
نشست کارشناس��ی با عنوان » ایران-2013:کارآمد کردن 
دیپلماس��ی« به عنوان س��خنران کلیدی حضور داشت، به 
صراحت حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران را یک اقدام کامال 
غیر مس��ئوالنه خواند و گفت که چنین اقدامی به معنای به 
آتش کشیدن منطقه خواهد بود. وی همچنین هشدار داد 
 که سیاستی که بر پایه چنین گزینه های غیرواقع گرایانه ای

ش��کل بگیرد، در نهایت اعتبار آمریکا را از بین خواهد برد. 
 وی مش��ارکت آمریکا در جن��گ علیه ای��ران را بی اخالقی 
قابل توجهی توصیف کرد. این سخنان برژینسکی در حالی 
مطرح می ش��ود که طی ماه های اخیر رواب��ط فی مابین از 
اوضاع مناسبی برخوردار نبوده و مقامات دو طرف کمابیش 

به یکدیگر طعنه زده اند. 

س��ردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بس��یج  با اشاره به 
این که گروه ه��ای جهادی،  خطی که والی��ت برای اعتالی 
کشور ترس��یم کردند را به نحو شایس��ته در پیش گرفتند، 
گفت: این خط هم ارتقای معنوی، فکری، کاری و توانمندی 
را برای خود جهادگران به دنبال داشته و هم  رضایت کسانی 
که از خدمات آنها بهره مند شدند، پیشرفت جامعه، سازندگی 
کشور، رفع تبعیض و محرومیت و الفت بیشتر مردم با نظام 
را در پی داشته و در واقع یک معادله تماما برد و موفقیت برای 
همه طرف های درگیر با این کار ارزش��مند بوده است. وی 
خاطرنشان کرد: امسال در یک شرایط خاص قرار داریم که 
الزم است مطالبه جداگانه ای از گروه های جهادی دانشجویی 
داشته باشیم؛ یعنی باید متناس��ب با شرایطی که تحریم ها 
برای ما ایجاد کرده و متناسب با راهکار ها و تدابیری که رهبر 
معظم انقالب برای استفاده از فرصت تحریم در مسیر ایجاد 

یک اقتصاد مقتدر ترسیم فرمودند، گام برداریم.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این که انتظار ما از 
گروه های جهادی این است که رویکرد آنها از خدمت محور 
محض به خدمت تولیدمحور تغییر پیدا کند، گفت: روشن 
است که نفس این انگیزه خدمتگزاری و به جریان افتادن آن 
در صحنه، ارزشمند است و کفایت می کند، اما شما جوانان 

اهل کارهای حداقلی نیستید. 

بین الملل بین المللنقد جهاد

انتخاب     شهردار توسط استاندار 
جای تأسف دارد

جزئیات 
حمله به سفارت ایران 

حمله به ایران به آتش 
کشیدن کل منطقه است

رویکرد گروه های جهادی  به 
خدمت   تولید محورتغییر کند 
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اولین سمپوزیوم سراسری آثار 
حجمی با موضوع دفاع مقدس

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به برگزاری اولین 
 س��مپوزیوم سراس��ری آثار حجمی با موض��وع دفاع مق��دس از ۱۲ تا 
۲۲ آذرماه س��ال جاری اظهار امیدواری کرد: این س��مپوزیوم در س��ال 
آینده در س��طح بین المللی برگزار ش��ود. محس��ن رنجبر با اعالم این 
مطلب گفت: اولین س��مپوزیوم سراس��ری آثار حجمی با موضوع دفاع 
مقدس با هدف ترویج و اش��اعه ایثار وش��هادت و یاد آوری دوران هشت 
س��ال دفاع مقدس در اصفهان برگزار می ش��ود تا با یک نگاه هنرمندانه 
 نقبی ب��ه دوران پر افتخ��ار دفاع مقدس زده ش��ود. وی اذعان داش��ت: 
سازوکاری در خصوص تأیید آثارحجمی ساخته شده از سوی هنرمندان 
تعریف شده و شورای سیاس��ت گذاری و هیأت داوری برای سمپوزیوم 

سراسری آثار حجمی با موضوع دفاع مقدس تعیین شده است. 

 برخورد جدی با مشاغل مزاحم
در دستور کار شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: برخورد جدی با مشاغل 
مزاحم در دستور کار شهرداری اصفهان قرار دارد.

محسن رنجبر با اعالم این مطلب، اظهار داشت: مشاغل مزاحمی که باعث 
سلب آرامش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می شود از طریق مناطق 
۱۴ گانه شناس��ایی و پس از ارایه ابالغ و اخطارهای قانونی به مالکان در 
صورتی که آنان نسبت به رفع تخلف خود اقدام نکنند، نسبت به تشکیل 
پرونده آنها اقدام و سپس در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح و پس از 
صدور رأی اعمال قانون می شود. وی با تأکید بر این که فعالیت دامداری 
ها و گاوداری ها در سطح شهر جزو مشاغل مزاحمی محسوب می شوند 
که سالمت ش��هروندان را به خطر می اندازند، افزود: شهرداری با تعامل 
اداره دامپزشکی و اداره بهداشت نس��بت به انتقال دامداری ها از سطح 

شهر اقدام می کند.

 بهره برداری از فاز دوم خط یک 
بی آرتی همزمان با روز حمل و نقل

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار امیدواری کرد که 
روز ۲۵ آذرماه همزمان با روز حمل و نقل فاز دوم خط یک بی آر تی به بهره 
برداری برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد. مصطفی نوریان گفت: با 
توجه به شرایط فیزیکی و محیطی خط یک بی آرتی، این پروژه در دو فاز 
انجام گرفت که فاز اول آن سال گذشته به صورت پایلوت راه اندازی شد. 
وی با بیان این که مشکالت و ش��رایط محیطی فاز اول بی آر تی بررسی 
و بر اساس آن عملیات اجرای فاز دوم آغاز ش��د، افزود: فاز دوم خط یک 
 بی آر تی از لحاظ طولی دو برابر ف��از اول حدفاصل میدان آزادی و پایانه 

باغ قوشخانه پیش بینی شده است.

 41 خانوار روستای کلوسه 
به مکان های امن هدایت شدند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان درمورد لغزش 
و ریزش سنگ در یکی از روستاهای پشت کوه فریدونشهر اظهار کرد: با 
توجه به این که روستای کلوس��ه از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه 
کوهس��تانی قرار دارد، بارش برف و باران در چند روز گذش��ته منجر به 
لغزش و ریزش شده اس��ت. وی با اشاره به این که روستای کلوسه شامل 
۱68 خانوار اس��ت، تصریح کرد: ۴۱خانوار از این روستا در معرض جدی 
خطر این ریزش قرار داش��ته اند که درمکان های امن اسکان داده شدند. 
حیدرعلی خانبازی ادامه داد: اهالی این روستا فعال در مدرسه، مسجد و 
خانه های دیگر اهالی این روستا اسکان داده شده اند. وی با بیان خسارات 
وارده از این ریزش گفت: در اثر ریزش و لغزش سنگ در روستای کلوسه 

تنها یک مدرسه، یک خانه و یک واحد دامی تخریب شده است.

گشتی در اخبار

 انهدام پاتوق 4سوداگر مرگ 
در اصفهان

سرهنگ یاردوستی
 رییس پلیس مرکز استان اصفهان

رییس پلیس مرکز اس��تان اصفهان از دس��تگیری چهار س��وداگر مرگ 
 که اقدام به توزی��ع مواد صنعت��ی روانگردان در س��طح ش��هر اصفهان 
می کردند،خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقداری مواد 
مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد. سرهنگ یاردوستی گفت:  در پی 
کسب خبری مبنی بر این که تعدادی از افراد معتاد در یکی از کارگاه های 
سطح شهر تجمع و اقدام به توزیع و مصرف ماده افیونی شیشه می کنند، 

موضوع در دستور کار مأموران 
انتظامی این شهرس��تان قرار 
گرفت. مأموران پ��س از انجام 
تحقیق��ات الزم و اطمین��ان از 
درس��تی موضوع، با هماهنگی 
مقام قضای��ی، در یک عملیات 
منسجم و هماهنگ وارد عمل 
شده و موفق شدند چهار نفر از 

متهمان را دستگیر کنند. 
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چهره روز
10 سال حبس برای زن اسید پاش

غالمرضا انصاری، رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: زنی که دو سال پیش 
اقدام به اسید پاشی کرده بود به پرداخت دیه کامل و ۱۰ سال حبس محکوم شد. وی 
افزود: این زن اسیدپاش از نظر جنبه عمومی جرم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
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نگهداری از زندانیان 
وظیفه سختی است

معماری ساخت گنبد 
مصلی عربی نیست 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نگهداری از زندانیان 
وظیفه سختی است و کس��انی که در این عرصه فعالیت می کنند کار مهمی 
بر دوش دارند. عب��اس مقتدایی در صحب��ت هایی عوامل ایج��اد حوادث و 
نابس��امانی های اجتماعی را افراد جامعه دانس��ت و تصریح کرد: مس��ائل و 
حوادثی که برای هرش��خص در ط��ول زندگی رخ می دهد چیزی اس��ت که 
به دس��ت خودمان و یا ش��خص ایجاد کرده ایم و در اصل مس��بب اصلی آن 
خودمان هستیم و بایدبه خودمان پاسخگو باش��یم. وی نگهداری زندانیان و 
شغل زندانبانی را مهم و سخت برشمرد و افزود:کس��انی که در این مجموعه 
 مس��ئولیت پذیرفته ان��د و وظیف��ه نگه��داری و نگهبانی از اف��راد خطاکارو

 خطادیده جامعه را عهده دار ش��ده اند، کار بزرگ و وظیفه سختی را به دوش 
می کشند و باید موضوع گرفتاری انسان ها در زندان ها رامدنظر قرار دهند.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید بر 
این که معماری ساخت گنبد مصلی عربی نیست، اظهار داشت: استفاده از 
شیشه در گنبد این مسجد به اجبار بوده و چاره ای جز سبک کردن سقف 

به دلیل مشکالت سازه ای نبوده است.
مصطفی بهبهانی با بی��ان این مطلب گفت: معم��اری مصلی با معماری 
ایرانی س��نخیت دارد و در گذش��ته این نوع طراحی در شهر و کشورمان 

استفاده شده، لذا معماری ساخت گنبد مصلی عربی نیست. 
وی در خصوص این که چرا کاش��ی در گنبد مصلی به عنوان بزرگ ترین 
مسجد شهر استفاده نشده، اذعان داش��ت: به دلیل مشکالت سازه ای و 
بزرگ بودن دهانه مصلی، الزم بود سقف این مسجد سبک شود و به اجبار 

از شیشه استفاده شده؛ چون چاره ای در این رابطه نبوده است. 

به همین دالیل بود که این قرص خاکستری که به 
عنوان سم دفع آفت در کیسه های برنج نگهداری 
می شود و فقط یک و نیم گرمش برای مرگ یک 
انسان کافی است، امسال هم قربانی گرفت، اما با 
این همه هنوز در سطح شهر تعدادی از مغازه های 
برنج فروشی و عطاری ها بدون ترس و محابا اقدام 

به فروش و عرضه این قرص مرگ آور می کنند.
یکی از این مغازه ها اطراف میدان نقش جهان واقع 
شده اس��ت. »آقا! قرص برنج دارید؟«، با قاطعیت 
و اخم ج��واب می دهد: » مگر ش��ما نم��ی دانید 
فروش این قرص ها ممنوع ش��ده، چرا سراغش را 
می گیرید؟« مرد فروش��نده گر چه اخم می کند 

ولی وقتی دلیل ممنوعیت فروش این قرص را از او 
سؤال کنید، با تردید می گوید: »مثل این که این 
قرص به جای مواد مخدر استفاده می شود، خیلی 

هم خطرناک است.«
همکاران او هم همین راه را می روند؛ مرد میانسالی 
در گوش��ه مغازه اش  بر صندلی تاشوی کوچکی 
 نشسته و چرت می زند: »آقا! قرص برنج بسته ای

چند اس��ت؟« بدون این که حتی س��رش را باال 
بیاورد، با صدایی آرام جواب می دهد: »هزار و ۲۰۰ 
تومان« و بعد انگار چیزی یادش آمده باشد، نگاهی 
به  چهره مش��تری می اندازد: »اما به ش��ما نمی 
فروشیم« با تردید و ترحم ادامه می دهد: »چون 

ش��ما جوانید« و بعد از روزی می گوی��د که مرد 
مسنی به مغازه اش آمده و با جیغ و فریاد ادعا کرده 
دخترش با خوردن همین قرص ها خودکشی کرده 
است: »از آن روز به بعد این قرص ها را به جوان ها 
نمی فروشم و فقط با فاکتور خرید برنج قرص ها را 

به مشتری هایم تحویل می دهم.«
او از وج��ود هرگونه اطالعیه مبن��ی بر غیرقانونی 
 بودن ف��روش این قرص ه��ا اظهار ب��ی اطالعی 
می کند: »هزار راه برای خودکش��ی وجود دارد، 
دلیلی برای جمع کردن ای��ن قرص ها نمی بینم. 
فقط در فروش شان بیشتر دقت می کنم. تازه من 
هزار تا قرص قوی تر از قرص برنج می شناسم که 

می توان با آنها خودکشی کرد.«
این در حالی است که مس��ئوالن بهداشت استان 
وظیفه بازرس��ی از عطاری ها و برنج فروشی های 
سطح شهر را ندارند و فقط با نظارت بر داروخانه ها 

نحوه فروش این ماده کشنده را کنترل می کنند.
از گذش��ته هم مرکز اصلی ف��روش و عرضه این 
قرص، عطاری ها و برنج فروشی ها بوده اند و آنها 
همچنان بدون توجه و یا اطالع از این بخشنامه ها 

به کار خود ادامه می دهند.
گرچه س��ردار آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی 
استان اصفهان چندی پیش در گفتگو با خبرنگار 
ما در این رابطه اعالم ک��رد: »درعطاری ها چنین 
مواردی نیس��ت و اگر وجود داش��ته باشد مردم 
در تماس ب��ا پلی��س ۱۱۰ می توانن��د موضوع و 
تخلف فروش��ندگان را اطالع دهند ت��ا مأموران 
 بالفاصله وارد عمل ش��ده و برخورده��ای الزم را

 انجام دهند. ضمن این که مأموران پلیس اماکن 
نیز در رصدهایی که انج��ام می دهند با متخلفان 

برخورد می کنند«.
اما با توجه به این که قرص برنج نه در جرگه مواد 
مخدر روانگردان و نه در چرخه مواد س��نتی قرار 
می گیرد، بنابراین مبارزه با آن محدودتر می شود. 
چنانچه سرهنگ حس��ین رضایی،رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در این زمینه  
معتقد است:» قرص برنج در اصل یک ماده مخدر 
نیس��ت، به همین دلیل این ستاد پاسخگوی این 
موضوع نیست و بهتر است همان وزارت بهداشت 
با جمع آوری این قرص ها به این ماجراها خاتمه 

دهد«.
وی می افزاید:» س��ودجویان و اف��راد مغرض این 
 قرص را به عن��وان روانگ��ردان به افراد ن��اآگاه و 
بی اطالع قالب می کنند و باعث مرگ آنها می شوند. 
در اماکنی که تخلف ثابت شود و نام قاچاق بگیرد 
ما می توانیم دخالت کنیم، وگرنه این مس��أله در 
چرخه کاری پلیس اماکن نیروی انتظامی است«.

در این می��ان به گفته بس��یاری از کارشناس��ان 
بهداشت، اطالع رس��انی عمومی برای قرص برنج 
چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که در حال 
حاضر هنوز افراد بسیاری هس��تند که از وجود و 

نحوه مصرف این قرص کشنده آگاهی ندارند.

جالب تر این که حتی قانون مش��خص و روشنی 
درباره نحوه برخورد با فروش��ندگان و سازندگان 

مواد مخدر صنعتی در کشورمان وجود ندارد.
این قرص ه��ا خیل��ی راح��ت در کارگاه هایی با 
تجهیزات ساده و مواد ارزان قیمت تهیه می شوند و 
شاید به همین دلیل اس��ت که استفاده کنندگان 
از قرص برنج به جای مواد روانگردان هیچ تفاوت 
معن��اداری را بی��ن این قرص ه��ا و دیگ��ر مواد 

روانگردان احساس نمی کنند. 
 اما همه این اظهارنظرها و ابهام ها باعث نمی ش��ود 
ت��ا در ف��روش نادانس��ته و ناآگاهان��ه ای��ن ماده 
مخدرمهلک و البته ناشناخته اقدام اساسی انجام 

شود. 

در ای��ن رابطه مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان 
 اصفهان م��ی گوید:» در ش��ش ماه س��ال جاری 
دو جوان در ش��هر اصفهان جان خ��ود را به دلیل 
مصرف قرص برن��ج از دس��ت داده ان��د و این در 
حالی است که در ش��ش ماه نخست سال گذشته 
هیچ موردی در این زمینه گزارش نش��ده بود، اما 

مسمومیت با قرص برنج پدیده جدیدی نیست.«
انگار قرار اس��ت هر بار چند مورد مس��مومیت با 
قرص برنج مشاهده ش��ود که ممکن است برخی 
از آنها به مرگ بینجامد؛ مرگی که قرار نیس��ت از 

تریبون های رسمی اعالم شود. 

آفت برنج یا جان آدمیزاد 

رد پای قاتل این بار در عطاری های اصفهان 

»قاتل خاکستری سه گرمی چند روز پیش دو نفر را به قتل رساند«؛ این خبر را مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان  الدن 
اعالم کرد.این روزها خودکشی با هر چیزی میسر اس�ت، اما وقتی پای قرص برنج به میان می آید، این گستره آنقدر ایرانمنش 

بزرگ می ش�ود که باید فکری به حالش کرد.عطاری یا داروخانه خیلی فرقی نمی کند؛ چرا که قرص برنج در همه جا 
هست، وقتی که آمار خودکشی به وفور شنیده می شود با ماده ای که قرار بوده آفت برنج باشد نه جان آدمیزاد. متأسفانه قیمت ارزان جان 

آدمیزاد با سیانوری که به ارزان ترین قیمت فروخته می شود کمتر کسی را متوجه زیان های فراوان آن می کند.   

به گفته بسیاری از کارشناسان 
بهداشت، اطالع رسانی عمومی 
برای قرص برنج چندان صحیح 
به نظر نمی رس�د؛ چ�را که در 
حال حاضر هنوز افراد بسیاری 
هس�تند ک�ه از وج�ود و نحوه 
مصرف این قرص کشنده آگاهی 
ندارند. جالب ت�ر این که حتی 
قانون مشخص و روشنی درباره 
نحوه برخورد با فروش�ندگان و 
سازندگان مواد مخدر صنعتی 

در کشورمان وجود ندارد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: سامانه HIS )سیستم اطالعات بیمارستانی( در 
سه بیمارستان در تهران به صورت پایلوت اجرا می شود.

هدایت اهلل ادی��ب نیا در همایش سراس��ری رؤس��ا و مدیران بیمارس��تان های س��ازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی کش��ور در اصفه��ان اظه��ار داش��ت: پ��س از اع��الم نتای��ج تا س��ه 
 م��اه آین��ده اج��رای ای��ن ط��رح در تم��ام مراک��ز درمان��ی ملک��ی عملیاتی می ش��ود.

وی اضافه کرد: در مراکز ملکی باید به س��مت اس��تفاده از ظرفیت های خالی برای کسب 
درآمد از طریق برنامه ریزی عملیاتی حرکت کرد. معاون درمان س��ازمان تأمین اجتماعی 
گفت: در این برنام��ه ریزی باید بودجه ری��زی عملیاتی صورت گرفته و در بیمارس��تان ها 
قیمت واقعی خدمت ارایه شده محاسبه و دریافت شود.وی با اشاره به قانون پنجم توسعه و 
ادغام تمام صندوق های بیمه و تشکیل سازمان بیمه سالمت ایرانیان افزود: طبق این قانون 
 بیمارستان ها و مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در مالکیت سازمان باقی خواهند بود.

 وی گفت: در مراکز ملکی این س��ازمان فروش خدمت به س��ایر بیمه ها ارایه خواهد ش��د. 
ادیب نیا اس��تخدام پنج ه��زار و777 نف��ر نی��رو در ابتدای س��ال جاری، دی��دگاه مثبت 
مدیران نس��بت به اصالح نظام پرکس پزش��کان و کارکنان و اجرایی ش��دن قانون ارتقای 

 به��ره وری بالین��ی را از جمله عوامل مؤثر بر رش��د ش��اخص ه��ای درمانی عن��وان کرد.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی توجه مدیران به افزایش رضایت بیماران را ضروری 
دانس��ت و گفت: باید تمام فرآیندها از بدو ورود بیمار به مراک��ز درمانی تا هنگام ترخیص، 
کنترل و نظارت ش��ود. به گفته وی، باید نیروهایی که در کاه��ش رضایتمندی بیمار مؤثر 

است را تغییر داد.

جذب پزشکان متخصص و با تجربه در مناطق محروم
مدیرکل درمان س��ازمان تأمین اجتماعی نیز در حاش��یه همایش در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: با تبدیل وضعیت پزشکان و اصالح نظام پرداخت ها، پزشکان متخصص و با تجربه 
جذب مناطق محروم می شوند. وی افزود: این سازمان برای خدمت رسانی بهتر در مناطق 
محروم با ۴7هزار مرکز درمانی برای خرید خدمت قرارداد بسته است. همایش رؤسا و مدیران 
بیمارستان های تأمین اجتماعی سراسر کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد. گفتنی 
است ۱۴8 نفر از رؤس��ا و مدیران بیمارستان های تأمین اجتماعی سراس��ر کشور در این 

همایش شرکت کردند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

اجرای سامانه HIS )سیستم اطالعات بیمارستانی(

گزارش تصویری/ اصفهان در هفته ای که گذشت

SMS

س: ایمنا[
]عک

صبحگاه مشترک مدیران دستگاه های اجرایییازدهمین نمایشگاه دام و طیورادامه عملیات بتن ریزی پل بزرگمهرچهاردهمین مانور سراسری زلزله



چهره روزیادداشت

 برق اصفهان سال آینده 
یک میلیون مشترک دارد 

مدیر توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: مشترکان برق شهرستان 
اصفهان تا س��ال 92 به مرز یک میلیون مش��ترک می رسد. عباس 
رفیعی با اش��اره به این که تعداد مش��ترکان برق هر ساله در نوسان 
است، اظهار کرد: هر سال به تعداد مش��ترکان برق اصفهان بیش از 
40 هزار مشترک جدید اضافه می شود. رفیعی با بیان این که تعداد 
مشترکان برق در حال افزایش است،گفت: سال آینده مشترکان برق 

شهرستان اصفهان به مرز یک میلیون مشترک می رسد.

 واردات 130 میلیون دالری دارو 
به کشور آغاز شد

مدیر کل نظارت بر داروی وزارت بهداشت از آغاز ورود محموله های 
مختل��ف داروی��ی ب��ه ارزش 130 میلی��ون دالر به کش��ور و رفع 
 کمبودهای اخیر دارویی خبر داد. محمد عبدزاده که با فارس سخن 
می گفت،افزود: ب��ا تأمین130 میلیون دالر ارز اضطراری از س��وی 
بانک مرکزی برای جبران سریع کمبودهای دارویی در کشور، خرید 
داروهای مورد نیاز بیماران به صورت فوق العاده انجام شد. وی گفت: 
واردات این محمول��ه های دارویی از طریق هوایی از هفته گذش��ته 
آغاز شده و به تدریج تا دو هفته آینده شاهد ورود همه این داروها به 

کشور خواهیم بود.

اخبار کوتاه

4
واردات میوه ممنوع است

حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز ذخیره سازی سیب و پرتقال شب عید 
خبر داد و گفت: تعرفه واردات میوه امسال از بهمن ماه کاهش نمی یابد؛ چرا که هم اکنون واردات 

میوه ممنوع شده و ذخیره سازی میوه شب عید مدتی است در کشور آغاز شده است.
گاز گران نمی شود

 معاون وزیر نفت/ جواد اوجی 

مصرف گاز ایران از کل اروپا پیش��ی گرفته؛ چرا ک��ه در حال حاضر 
ظرفیت تولید گاز ترش و ش��یرین ایران به بیش از650 میلیون متر 
مکعب در روز افزایش یافته که این میزان گاز توس��ط 13 پاالیشگاه 
 فراورش و به استان های مختلف کش��ور توزیع می شود. هم اکنون 
67 میلیون نفر در کش��ور از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده، ضمن 
آنکه تاکنون50 هزار واحد صنعتی و 105 نیروگاه به شبکه گاز متصل 
شده اند. همزمان با ورود فصل زمس��تان و کاهش دمای هوا در اکثر 
استان های کشور متوسط مصرف روزانه گاز 75 تا 80 درصد افزایش 
می یابد. همچنین هم اکنون 
س��رانه مصرف گاز هر ایرانی 
10 براب��ر مردم کش��ورهای 
اروپایی اس��ت. ق��رار دادن 
دمای رفاه منازل مس��کونی 
و تجاری در مح��دوده 18 تا 
21 درجه سانتی گراد منجر 
به کاهش30 تا 40 درصدی 

مصرف گاز کشور می شود.
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 رییس اتاق ایران: با تهدید پیش نروید
   9 ماه از س��ال تولید ملی می گذرد و باید آمارها 
برای این سال رونمایی ش��ود تا ببینیم چه اقداماتی 
در این رابطه انجام شده است. باید ببینیم در برنامه 
بلند مدت و چش��م اندازی که داریم به چه اندازه به 
هدف چش��م انداز یعنی تولید ملی نزدیک شده ایم. 
تولید ملی را باید به ش��اخص هایی افزایش دهیم و 
یکی از راه های آن، افزای��ش توانمندی های بخش 

خصوصی اس��ت. به جای این که ما بخشنامه داشته 
باشیم و فضا عوض شود و دغدغه ای برای مسئوالن به 
وجود آید، رشد فضای اقتصادی را باید سرلوحه کار 

خود قرار دهیم. 
بخش�نامه ها باعث کاهش س�رعت کار 

می شود
   سازمان مالیاتی، گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک ها

و... بخش��نامه برای صادرات و تولید ما می دهند که 

تأثیر در رشد صنعت دارند.
   اگر فضاهای تعاملی ایجاد نش��ود و صنعتگران، 
صادرکننده ها و تولیدکننده های ما به جای فکر به 
افزایش تولید وقت خود در راه گمرک، وزارتخانه و یا 
در توضیحی بهتر به تشریفات اداری بپردازند، نمی 
توان به رشد اقتصاد کمکی کرد. اگر اصل 44 محقق 
شود، می توان امیدوار بود که به توانمندسازی بخش 
صنعتی و اقتصادی رسید. بلوغ بخش خصوصی این 

است که بتواند خود را اداره کند وتحقق آن منوط به 
این است که نظم تشکلی مناسب ایجاد شود. تعجب 
می کنم که در این ش��رایط اقتصادی از لحن تهدید 
ب��رای بخش خصوصی اس��تفاده می کنن��د! تخلف 
طبیعی است؛ چرا که وقتی در دولت تخلف می شود، 
شأن مدیر متخلف را پایین نمی آوریم، در حالی که در 

بخش خصوصی این چنین نیست.
در قوانین اقتصادی باید بازنگری رخ دهد

   بازنگری در قوانین اقتصادی باید اتفاق بیفتد و در 
این راه همه کمک کنند تا این اتفاق به نحو احسنت 
رخ دهد و به این وسیله ظرفیت های بخش اقتصادی 
شکوفا ش��ود. تصور هرگونه دوگانگی و بیگانگی در 
بخش صنعت غلط است و اتاق بازرگانی وظیفه خود 
می داند که به صنعتگران با همفکری کمک کند. هم 
اکنون آمادگی خود را برای هرگونه اقدام و انس��جام 

اعالم می کنم.
احمد س�الک، نماینده مردم اصفهان در 

مجلس شورای اسالمی 
   برای رفع بحران اقتصادی خألمسائلی که باعث 
می شود مشکالت به وجود آید را حل کنیم. تشکیل 
یک جبهه عظیم اقتصادی در س��ه بخش اقتصادی، 
خصوصی و تعاونی با یک مدیریت کالن و خرد باید 
ایجاد شود و در این راه هم باید فعالیت های اقتصادی 
خرد را هم دید و تنها اکتفا به اقتصادهای کالن نکرد 
تا اقتصاد متناسب دینی بر مبنای ارزش ها با استفاده 
از تجربیات جهانی و به کارگی��ری تجربیات فعاالن 
اقتصادی تشکیل ش��ود. دیرکرد و جریمه وام بانکی 
طبق فتوی مراجع حرام اس��ت و باید بررسی شود. 
معوقات بانک های کش��ور بسیار اس��ت و باید برای 
فرصت طلب هایی که پس از اخ��ذ وام فرار می کنند، 

قانونی داشت.
   اگ��ر معنویت خدای��ی از بین رفت و خ��ود آمد، 
مش��کالتی پدید می آید که باید مصیبت های آن را 
تحمل کنیم و اگر بخواهیم بخش��نامه ای صادر شود 
نباید آن را به کس��ی داد که 10 کارخانه دارد و طبق 

منافع خود بخشنامه را صادر می کند.
خودتحریمی شدت گرفته است

    ایران طی 30 سال گذشته در تحریم  قرار داشته 
و در زم��ان کنونی کمی بر ش��دت آن اضافه ش��ده، 
اما  نکته اصلی اینجا ست که در این شرایط برخی ها 

خود تحریمی   می کنند.
   چ��را کس��ی را که تجربه ن��دارد باید باالی س��ر 
صنعت و اقتصاد کش��ور قرار داد تا با عدم اطالع فرد 

خسارت های جبران ناپذیر به مملکت وارد شود؟
اگر به مس��ائل کارگاهی و اقتص��ادی اصفهان ضربه 
خورد، اثر آن کل کشور را شامل می شود که پیامدی 

منفی در پی دارد.
عبدالوهاب س�هل آب�ادی، رییس خانه 

صنعت و معدن اصفهان
    هم اکنون بیش از 70 ش��هرک و ه��زاران واحد 
صنعتی در اصفهان در حال فعالیت است که این رشد 

را می توان مدیون صنعتگران اصفهانی دانست.
   خانه صنع��ت، معدن و تجارت به دلیل مس��ائل 
مالی که در گذشته داشت، نمی توانست که از عهده 
مخارج خود برآید و به همین دلیل به سختی راه خود 
را ادامه داد، ولی خوشبختانه با اتکا بر دانش و همت 
صنعتمردان این استان با انجام رسالت خود، توانستیم 

تا به خودکفایی برسیم. 
هادی غنیمی فرد، ریی�س خانه صنعت و 

معدن ایران
    ما باید دور هم جمع شویم و قدرت خود را برای 
اعتالی اقتصاد ایران با استفاده از اتحاد یکدیگر نشان 
دهیم. استفاده از ظرفیت تشکل ها راه دیگری است که 
باید در مرحله بعدی به کار گرفته شود. اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن سابقه120 ساله دارد و ما باید همراه و 
همگام با آن پیش رویم و حتی قرار است با نهادهایی 

برای پیشبرد اهداف خود تعامل برقرار کنیم.
محمد صادق مفتح، معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت
   جایی نبوده که دولت تش��کل ها را به کار بگیرد و 

تبعات مثبت به همراه نداشته باشد. 
   زمانی که به س��مت تشکل ها دس��ت یاری بلند 
کردیم، آنها با نهایت درایت قب��ول کردند و از عهده 

آن برآمدند. 
   مدیریت اصناف تعریف ش��ده اس��ت و بایستی 
کس��انی که وارد اصناف می ش��وند حداقل تجربه را 
داشته باشند تا در معادالت و تصمیم گیری ها به دلیل 
بی تجربگی خلل وارد نشود. چه کسانی بهتر از فعاالن 
صنعت، معدن و تجارت می توانند آمایش سرزمین ما 

را در بیاورند و در رشد اقتصادی مؤثر باشند.

در جلسه مشترک رؤسای اتاق های صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد؛

تشکل های همگن راهی برای فرار از موازی کاری است 

 داوود  ایجاد فضای مناسب برای رشد اقتصادی، دغدغه ای است که چندی پیش با گرانی اجناس و باال رفتن نرخ تورم در اذهان 
مسئوالن ش�کل گرفت و باعث ش�د تا با مهم خواندن این موضوع به ایجاد جلسات هم اندیش�ی برای حل بحران کنونی شیخ جبلی

بپردازند. ولی در این میان تشکل هایی که مدتی است از دل سازمان های دولتی ش�کل گرفته و به صورت نهادهای غیر 
دولتی کار خود را شروع کرده، به دلیل درگیر بودن با مشاغل و حضور در بخش صنعت و اقتصاد راه حل این موضوع را خارج از دست دولت دیده 
و به حل آن با ایجاد همایش های مشترک در کشور پرداختند. اتاق صنعت، معدن و تجارت که از دل وزارت صنعت، معدن وتجارت شکل گرفت، 
یکی از تشکل هایی بود که به صورت جدی با این مشکل دست و پنجه نرم کرد و برای رس�یدن به نقطه ای مطلوب، اقدام به برگزاری نشست 
های مشترک همراه با حضور رؤسای خانه های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور کرد.  اخیراً نیز به میزبانی اتاق اصفهان نشستی مشترک 
با حضور رؤسای خانه های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور برگزار شد که در این همایش کارگروه هایی برای حل بحران پیش رو تشکیل 

شد. در مراسم افتتاحیه این همایش سخنرانی هایی توسط مسئولین و صاحبان صنایع انجام شد که در متن زیر آورده شده است:

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

تحدید حدود اختصاصی
4935 شماره: 9612 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی چهارقفیزی مشهور بادستان 
بش��ماره پالک 1497 فرعی از 100- اصلی واق��ع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم 
لیال محمد باقری فرزند غالمعلی در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1391/11/2 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 263 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده
5260 ش��عبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه های 89-

5607 و 89-5611 ش ج 2 له آقای مجتبی هنری فرد به وکالت فرهاد نیک نسب علیه آقای منوچهر 
مومن��ی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی جمع��ًا به مبلغ 114344999 ریال آدرس محکوم علیه 
اصفهان خ رباط 20 متری بهار پ 49 در نظر دارد اموال توقیفی به ش��رح: 1( یکدس��تگاه پرس 250 
تن مس��تعمل که مخزن روغن هیدرولیک و الکتروموتور چینی بقدرت 20 اسب جداگانه نشان داده 
ش��ده که توسط کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 36/500/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2( 
یکدس��تگاه لیفتراک مستعمل چهار سلیندر گازوئیلی مارک تویوتا مدل FD20 که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 37/500/000 ریال ارزیابی گردیده است و مصون از اعتراض مانده است 
در تاریخ 91/10/5 از ساعت 10/30-9/30 جلسه مزایده ای برگزار نمایند که جلسه در محل اجرای 
احکام برگزار می شود. طالبین شرکت در مزایده می توانند با سپردن 10 درصد مبلغ کارشناسی به 
حساب شماره 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش به این اجرا 5 روز قبل از مزایده 
از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. ش��خص یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده 

مزایده خواهند بود. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5315 شماره: 10670 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و باغچه مشجر نیم قفیزی داخل آن 
بشماره پالک 141 فرعی از 120- اصلی واقع در خفر جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حسن 
خدامی خفری فرزند حس��ین و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت اشتباه در نام خانوادگی مالک 
در آگهی تحدید حدود عمومی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 91/11/5 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 293 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
5511 چون آقای جواد ترکیان- حس��ین جهانگیری- هادی علی رحیمی شکایتی علیه آقای رحمان 
اس��تکی مبنی بر مشارکت در سرقت و... مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910159 ک 107 این 

دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1391/11/9 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12759 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5512 چون آقایان ادهانیان- ارش��اد عباس��ی زاده- زایموند هاکوپیان شکایتی علیه آقای داریوش 
عباس��ی مبنی بر مش��ارکت در ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910942 
ک 107 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1391/11/8 س��اعت 9/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12760 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ اخطاریه نتیجه کارشناسی
5862 شماره: 10565 راجع به پرونده اجرائی کالسه 4/1591 علیه علیرضا مصدق اردستانی فرزند 
علی اکبر و عباسعلی کشاورز ده نو فرزند نعمت اله و سید مجتبی حقیقی فرزند سید محمد علی له 
بانک صادرات اصفهان شعبه میدان انقالب، تمامت اعیانی کارگاه ریخته گری احداثی بر روی قطعه 
زمین پالک ثبتی 8 تفکیک شده از پالک 3 فرعی از 284 اصلی واقع در دهستان سفلی اردستان بخش 
هفده ثبت اصفهان با کلیه ملحقات و مش��ترکات و منصوبات و لواحق عرفیه و شرعیه آن )مساحت 
عرصه 2912 مترمربع( که به موجب قرارداد واگذاری 2576-011- و-ج به نامبرده گان فوق واگذار 

گردیده، به انضمام کلیه ماشین آالت و مستحدثات و تاسیسات و تجهیزات موجود در محل اجرای 
طرح که در قبال طلب بانک مذکور بازداشت گردیده، توسط کارشناس رسمی دادگستری اعیانی فوق 
به مبلغ 746/000/000 ریال و ماش��ین آالت و تجهیزات و تاسیس��ات جمعًا به مبلغ 200/000/000 

ری��ال ارزیابی گردیده )ضمنًا عرصه فوق به متراژ 2912 مترمرب��ع به مبلغ 364/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده، لذا بدینوس��یله به متعهدین فوق اخطار می شود که پس از رویت این اخطار )آگهی 
اخط��ار( ب��ه فاصله 5 روز چنانچه اعت��راض دارند اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ علی الحس��اب 
2/000/000 ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی ارس��ال دارند در غیر اینصورت به همان قیمت آگهی 

مزایده تنظیم خواهد شد. م الف: 14351 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
5863 درخصوص پرونده کالس��ه 1457/91 خواهان علیرضا مس��تاجران با وکالت آقای شیرزاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 19/500/000 ریال بابت وجه 1 فقره چک و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت اهلل یار صالحی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای مورخ 91/10/12 
س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه هشت حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5864 ش��ماره: 26/91 بموج��ب رای ش��ماره 433 تاریخ 91/5/18 حوزه 17 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید فتاحیان مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/1/19 لغایت زمان وصول در حق جواد 
الماس��ی به نش��انی خ پروین دوم- طبقه زیرین بانک انصار. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 
چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و 
دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری 

اعالم می شود. شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
5865 نظ��ر به اینک��ه خانم زهراجمال��ي فرزند نوازاله باارائ��ه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت 3 حبه از72 حبه ششدانگ پالک 
476 / 3 بخش یک ثبتي شهرضا  شده که سندمذکورذیل ثبت 61216 درصفحه 490 دفتر 375 بنام 
وي ثبت گردیده اینک نامبرده درخواس��ت صدورس��ندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 
120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 

بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 
دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
5866 نظ��ر به اینکه ورثه آقاي ش��هریار غالمي باس��تناد دو برگ استش��هاد محل��ي که هویت و 
امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده و با ارائ��ه گواهي حصر وراث��ت و ف��رم 19 مالیاتي مربوطه 
مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت نه حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 3/476  واقع دربخش 
یک ثبتي ش��هرضاگردیده اند که س��ندمالکیت 24 حب��ه ذیل ثبت 6150 صفح��ه 471 دفتر 42 بنام 
ش��هریارغالمي فرزند علي صادرگردیده اس��ت که مق��دار 2 حبه آن بموجب سندرس��مي 26554 
– 18 / 4 / 51 دفت��ر 3 ش��هرضا به فردوس اس��کندري صداق گردیده س��پس 12 حبه آن بموجب 

اس��ناد رس��مي 11755 – 4 / 7 / 30 دفتر 3 ش��هرضا و 13135 – 2 / 7 / 31 دفتر 3 ش��هرضا به 
عبدالجوادمجیري و عبدالحس��ین ش��یرعلي انتقال گردیده ونیزمقدار 3 حبه آن بموجب سندرسمي 
 102831 – 7 / 12 / 68 دفتر 3 شهرضا به زهراجمالي صداق گردیده است  اینک ورثه شهریارغالمي 
درخواس��ت صدور سندمالکیت المثني نسبت به 9 حبه را نموده اند که دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
 اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
 تس��لیم خواه��د ک��رد .در ص��ورت ارائ��ه س��ند مالکی��ت ی��ا س��ند معامل��ه ص��ورت مجل��س 
 مبن��ي ب��ر وج��ود آن ن��زد معت��رض در دو نس��خه تنظی��م وی��ک نس��خه آن ب��ه متقاض��ي 
 المثن��ي واصل س��ند ب��ه ارائ��ه دهنده مس��ترد مي گ��ردد. می��ر محم��دي - رئیس ثبت اس��ناد 

وامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
5867 درخصوص پرونده کالسه 1171/91 خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت 
نجمه افشاری پور دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 42/090/000 چهل و دو میلیون و نود هزار ریال 
از چک ش��ماره 8609/126819، 8717/398526، 8350/626369، 8509/515488 هریک به نام های 
علیرضا اعالئی، علیرضا مرادی، محمدعلی لطفی و محمدعلی مجیری مطالبه کلیه خس��ارت قانونی 
و هزینه تاخیر تادیه به طرفیت علیرضا اعالئی، علیرضا مرادی، محمدعلی لطفی، محمدعلی مجیری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/10/12 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
 مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
ثان��ی  نس��خه  و  مراجع��ه  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای   2 ش��ماره  مجتم��ع  آتش��گاه   خیاب��ان 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمای��د. در ص��ورت ع��دم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ م��ی ش��ود. ش��عبه 7 حقوق��ی مجتم��ع ش��ماره 2 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5868 درخصوص پرونده کالس��ه 392/91 خواهان قربانعلی میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 37/000/000 ریال بابت 68 تن س��نگ س��لیس ب��ه انضمام مطلق خس��ارت و تاخیر تادیه تا 
زمان صدور حکم به طرفیت ش��رکت توس��ا به نمایندگی عباس رحمانی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/10/12 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان 
 بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
 منتش��ر ت��ا خوان��ده قب��ل از وق��ت رس��یدگی ب��ه ای��ن ش��عبه واق��ع در اصفه��ان ابت��دای 
ثان��ی نس��خه  و  مراجع��ه  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای   2 ش��ماره  مجتم��ع  آتش��گاه   خیاب��ان 
  دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمای��د. در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوق��ی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل

 اختالف اصفهان

مزایده
5869 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 910057 
ج2 مربوطه به خواهان تورج ش��یران و خوانده داریوش شیرانی به آدرس خ خرم، نمایندگی سابق 
ایران خودرو، شیران با خواسته مطالبه وجه اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 7/25 حبه از 36 
حبه سهم مشاع آقای داریوش شیران از 72 حبه پالک ثبتی 24/456 بخش 14 ثبت اصفهان به مبلغ 
145/068/588 ریال بابت اصل محکوم به، هزینه دادرس��ی، هزینه کارشناس��ی، حق االجرا، هزینه 
نشر اگهی و تاخیر تادیه و حق الوکاله بابت بدهی آقای داریوش شیرانی در روز دوشنبه 91/9/20 
ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نماید. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، میدان جمهوری اسالمی 
)دروازه تهران(،  خ خرم، نرس��یده به س��ه راه صمدیه، جنب )مجاور جنوبی( نمایندگی سابق ایران 
خودرو ش��یرانی بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده 
کسی است که حداقل 10% مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید.
نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد:

 م��ورد ارزیاب��ی به صورت س��اختمانی اس��ت ک��ه در کل عرص��ه آن اح��داث بنا ش��ده و فعال 
 ب��ه صورت کارگاه از آن اس��تفاده می ش��ود. مس��احت عرصه طبق س��ند مالکی��ت 87 مترمربع 
 اس��ت اما ب��ه علت اضافه طول حد ش��مال و نی��ز احداث بنا و دیوار مش��ترک با مجاور ش��مالی 
 مس��احت کارگاه بیش��تر از مس��احت مندرج در س��ند مالکیت اس��ت ک��ه ارزیابی ب��ه تبعیت از

  مس��احت س��ند مالکیت انجام خواهد ش��د. مس��احت اعیان احداثی نیز 87 مترمربع اس��ت. سازه 
 س��اختمان از ن��وع دیواره��ای باربر آجری )که در س��مت ش��مال با مجاور مش��ترک اس��ت( و

 قس��متی از س��قف با آجر و آهن و قس��متی با ورق موجدار فلزی اجرا ش��ده، س��طوح داخلی و 
 خارج با پالس��تر س��یمان پوش��ش داده ش��ده که به علت نوع س��ازه، مصالح مصرف��ی و قدمت 
آن اعی��ان احداث��ی فاقد ارزش موثر در ارزیابی اس��ت. کارب��ری فعلی مورد ارزیابی در س��وابق 
ش��هرداری فضای س��بز اس��ت. اما در طرح بازنگری که ب��ه تصویب نهایی نرس��یده کاربری آن 
خدماتی، تجاری پیش بینی ش��ده اس��ت. باتوجه به جمیع جهات از جمله موقعیت محل، قدمت، نوع 
مصالح مصرفی، کاربری، دسترس��ی به ش��بکه شوارع و معابر و ... ش��ش دانگ مورد ارزیابی به 
مبلغ 1/440/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال( و مالکیت سه دانگ مشاع 
از ش��ش دانگ آقای داریوش ش��یرانی به مبلغ 720/000/000 ری��ال ارزیابی می گردد. ضمنا مبلغ 
پایه مزایده 145/068/588 ریال اعالم می گردد. م الف: 14139 مدیر اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه 

حقوقی اصفهان

فقدان سند مالكیت
5870 ش��ماره نامه: 7164 خانم معصومه واحد فرزند حاجی به استناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی مشهور شش قفیزی پالک شماره 11/4784 واقع در وزوان دشت باالراه بخش ثبتی میمه 
که در صفحه 100 دفتر 25 امالک ذیل شماره 4335 به نام عزت اله فردی فرزند یداله ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 8478- 1334/2/3 دفترخانه 12د کاشان به او انتقال 

قطعی یافته و معامله دیگری انجام نش��ده/ به موجب سند رهنی- دفترخانه- نزد- مرهون است که 
 به علت جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده اس��ت چون درخواس��ت سند مالکیت المثنی

  نم��وده اس��ت طب��ق تبص��ره ی��ک اصالح��ی م��اده 120 آئین نام��ه قان��ون ثبت مرات��ب آگهی 
می ش��ود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن و یا 
وجود س��ند نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
 اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض
 اصل س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- 

رئیس ثبت میمه

اخطار اجرایی
5871 ش��ماره 649/91 بموجب رای ش��ماره 1084 تاریخ 91/6/25 حوزه 7 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه س��یدمحمدرضا کالهدوزان مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ 
واخواست سفته 89/12/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له مجید شهابی با 
 وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محک��وم به را پرداخت نکند و اموالی 
 از وی ب��ه دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء، 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5872 ش��ماره: 647/91 بموجب رای ش��ماره 1074 تاریخ 91/6/25 حوزه 7 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا کریمی و مژگان مسیبی خوزانی هردو 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 158/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هم چنین خس��ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/7 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له 
داریوش احمدی با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی 
مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5873 ش��ماره: 645/91 بموجب رای ش��ماره 1075 تاریخ 91/6/25 حوزه 7 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا نادری مجهول المکان محکوم است 
ب��ه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شماره 304760- 90/12/25 به مبلغ 9/000/000 ریال، 304755- 90/8/30 به مبلغ 7/000/000 
ریال، 304756- 90/9/30 به مبلغ 7/000/000 ریال، 304758- 90/11/30 به مبلغ 7/000/000 ریال، 
304753- 90/6/31 ب��ه مبلغ 7/000/000 ری��ال، 304757- 90/10/30 به مبلغ 7/000/000 ریال، 
304754- 90/7/30 ب��ه مبلغ 7/000/000 ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حس��ینعلی 
نصر با وکالت علی ش��یرزاده به نش��انی اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان 
طبقه س��وم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علی��ه، محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون 
نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5874 ش��ماره: 646/91 بموج��ب رای ش��ماره 1081 تاری��خ 91/6/25 ح��وزه 7 ش��ورای ح��ل 
 اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه حس��ین عباس��ی مجهول المکان 
 محک��وم اس��ت ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 22/000/000 ریال باب��ت اصل خواس��ته و یکص��د و چهل 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک به ش��ماره 165774- 88/11/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سیدمحمد 
عاملی رنانی با وکالت علی ش��یرزاده به نشانی اصفهان- نبش س��ه راه سیمین- ساختمان کاشی 
مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

خبر ویژه

فرهادی و افتخاری دیگر برای ایران 
در گزارشی از کارگردان ایرانی برنده  جایزه اسکار به عنوان یکی از شخصیت های منتخب 
نام برده شده است.  فرهادی که با فیلم »جدایی نادر از سیمین« موفق به دریافت اسکار 
بهترین فیلم خارجی شد، در فهرست نشریه »فارن پالیسی« در رتبه ۷۵ قرار گرفته است.
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"فریاد" در آپادانا بلند شد
گروه فرهنگ- نمایش��گاه نقاش��ی س��ایه ابراهیم��ی روز جمعه 
10آذرماه ساعت 16 در گالری آپادانای اصفهان گشایش یافت، این 

نمایشگاه تا روز 1۵ آذرماه ادامه خواهد داشت. 
آثاری که در آپادانا به نمایش گذاش��ته ش��ده،  60 پرتره است که با 
تکنیک رنگ وروغن روی گالسه کار شده است.پرتره هایی که همگی 

یا در حال فریاد زدن هستند و یا دهانی برای فریاد ندارند؟!
ابراهیمی در خالل نمایشگاه ودرمورد آثار خود توضیح داد که درواقع 
سعی کرده پوسته ظاهری آدم ها را کنار بزند و از واقعیت درونیشان 
بگوید،حالت چشم ها برای او بس��یار مورد توجه است و درواقع این 

چشم ها هستند که احساس مخاطب را نشانه می روند. 

"چشم در برابر چشم"
گروه فرهنگ- مراس��م رونمایی از کتاب»چش��م در برابر چشم«  
براس��اس روایت ش��فاهی آمنه بهرامی ن��وا با حضور حس��ین الهی 
قمشه ای  عارف و فیلسوف، مهدی س��جودی نویسنده و ناشر کتاب، 
سهیل محمودی  ش��اعر و مجری برنامه، آمنه بهرامی نوا و جمعی از 
نویسندگان، مترجمان، ناشران و عالقه مندان برگزار شد. در ابتدای 
مراسم  الهی قمشه ای درباره سرگذشت آمنه بهرامی نوا گفت: بخشش 
گناه مجرمی که به صورت آمنه بهرامی نوا اسید پاشید، نشان از زنده 
 بودن شرافت و انس��انیت اس��ت و باید وی را آموزگار بزرگ بخشش 

به جامعه ایران دانست.

"آستانه" را در تاالر هنر 
ببینید

گروه تئاتر دیگر نمای��ش مونول��وگ »آس��تانه« را از ۸ الی ۲۲ آذر 
ماه رأس س��اعت 1۷:۳0 در تاالر هنر وابسته به س��ازمان فرهنگی- 
تفریحی ش��هرداری اصفه��ان ب��ه روی صحنه می برد.ای��ن نمایش 
پس زمینه ای مرتبط با دفاع مقدس و انقالب اسالمی دارد و مضمون 
آن اجتماعی است.داس��تان این نمایش روایت زنی اس��ت که زندگی 

خوبی نداش��ته، اما اتفاقاتی که 
در طول انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس برایش می افتد زندگی 
او را تغییر می دهد و سال هاست 
که با عذاب وجدان زندگی می 
کند، اما اکنون بر س��ر دو راهی 
 ماندن و رفتن مانده اس��ت و... . 
کار گردانی این اثر را محس��ن 
ع��رب زاده بر عه��ده دارد، تک 
بازیگر آن مژگان نوایی است و 
به قلم محسن رهنما به نگارش 

در آمده است.

ترکیبات هنری؛کشف تازه 
قرن بیستم؟!

از اتفاقات رایج هنر کش��ورمان در س��ال های اخیر ورود 
هنرمندان و ورزشکاران از یک عرصه به عرصه دیگر است، 
اتفاقی که در این سال های اخیر به وفور شاهد آن هستیم. 
از نمونه این تغییرات، می توان به ورود بازیگران سینما و 
تلویزیون به عرصه موس��یقی واجرا، حضور خوانندگان و 
اهالی موسیقی در فیلم های سینمایی و ورود ورزشکاران 
به صحنه هنر به خصوص هنر هفتم اشاره کرد. درسینمای 
قبل ازانقالب، حضورخواننده های مطرح موس��یقی پاپ 
 درعرصه بازیگری عادی شده بودوحتی بسیاری ازترانه ها
 با نام فیلم یدک کش��یده می ش��د وت��ا امروزنیزماندگار

شده اند، اما در سینمای بعد از انقالب روند عجیبی شکل 
گرفت و آن تمایل تدریجی بازیگ��ران به خوانندگی بود. 
نکته مهم در این زمینه این اس��ت که ورود این عزیزان به 
عرصه موسیقی آیا باری برموسیقی ایران افزوده است؟و 
بالعکس ورودخواننده ها هم به عرصه بازیگری، آیاچیزی 
برآن افزوده است؟موس��یقی امروزتش��نه صداهای نو و 
ناب است، نه صداهای ش��بیه به هم واین نکته ای ا ست 
 که فراموش ش��ده اس��ت. دید صرف اقتص��ادی به هنر و 
 س��وء اس��تفاده از محبت مردم ب��ه هنرمن��دان یکی از 
مهم ترین دالیل ش��کل گیری این پدیده است. موسیقی 
امروز ایران که متولی و صاحب خاصی ندارد و هرکس��ی 
هرجوری دلش خواس��ت با اهالی و هنرمندان موسیقی 
برخورد می کن��د، ولی به قول قدیمی ه��ا در دیزی بازه، 

حیای گربه کجا رفته!
قهر با م��ادر و پناه ب��ردن ب��ه حنجره ه��ای طالیی هم 
همچنان ادامه دارد،  البته در موس��یقی کالسیک ایرانی 
موضوع بس��یار متفاوت اس��ت، چراکه خوانندگی در این 
نوع موس��یقی کار راحتی نیس��ت و نیاز به تمرین زیاد و 
آموزش فراوان دارد و به همین دلیل کمتر بازیگری جرأت 
ورود به این عرصه را دارد، اما موس��یقی پ��اپ گویا برای 
ورود هرکسی به عنوان خواننده آماده است، منتها بازیگر 
 چون از حسن شهرت برخوردار است به اندک ته صدایی 
به راحت��ی خواننده می ش��ود. دوس��تی با آهنگس��ازان 
سریال ها و فیلم های س��ینمایی هم عامل مهمی است.

در پایان باید به این نکته اش��اره کرد که اگر از چهره های 
محبوب و مشهور صرفا برای جذب مخاطب استفاده شود، 
 تماشاگر فهیم  )چه از لحاظ بصری وشنیداری( خیلی زود 
درمی یابد که درواقع از احساس��ات او سوء استفاده شده 

است.

وی همچنی��ن با بی��ان ای��ن مطلب اظهارداش��ت: ش��رایط 
سینما ها نابس��امان است و متأس��فانه با این وضع، هر آنچه را 
هم که از اول س��ال س��ود کرده بودیم را باید خرج امور جاری 
 این روز ه��ا کنیم و اگ��ر وضع به این ش��کل ادام��ه پیدا کند 

به زیان دهی می رسیم.
وی ادام��ه داد: اگ��ر ب��ه زیان ده��ی برس��یم مجبوریم س��ه 
 س��ینمای زی��ر مجموعه م��ان را تعطی��ل کنی��م، چ��را که
 بس��ته بودن س��ینما ها ب��ه معن��ای زی��ان کمتر آن اس��ت.

مدیر مجتمع نمایش��ی ایران فیل��م اصفهان تأکی��د کرد: در 
شرایط حاضر که همه قیمت ها سیر صعودی گرفته است، بلیت 
 سینما هنوز با همان قیمت قبلی عرضه شده و قحطی فیلم در 
گیشه ها به وضوح دیده می شود  و واقعا در این شرایط ما باید 

چگونه اقتصاد خود را اداره کنیم؟
وی اضافه کرد: حقیقت آن است که در شرایط حاضر به دست 

آوردن سود برای ما در درجه دوم قرار گرفته است و در پی آن 
هستیم که ضرر نکنیم. از سوی دیگر اداره کل فرهنگ وارشاد 
استان بیان کرد که پنج سالن س��ینماهای آن از میان هشت 

سالن متعلق به این سازمان در سراسر استان تعطیل است.
اوضاع نا بس��امان س��ینما  در س��ال جاری موجبات تعطیلی 
گسترده سالن های س��ینما را در سراسر کش��ور فراهم آورده 
است، چنانکه بنا به اطالعات رسیده در حال حاضر پنج سالن 
سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 

شهرستان ها و حتی خود شهر اصفهان تعطیل است.
عالوه براین، س��ینما فرش��چیان اصفهان که حدود دو ماه از 
تعطیلی آن می گذرد و سالن های سینمای فریدن، فریدو شهر، 
گلپایگان و دهاقان نیز که در مالکیت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی اس��تان اصفهان هس��تند در حال حاضر در تعطیلی 
به س��ر می برند و در واقع باید گفت که مردم این شهرستان ها 

ازنعمت برخ��ورداری  س��ینما محرومند، هر چن��د که گفته 
می شود در زمان فعالیت این س��ینما ها هم به حداقل سانس 
 نمایش فیلم در روز بس��نده می ش��ده و در آن ایام هم چندان

 فعال نبوده است.
گفتنی است از میان هشت سینمای متعلق به اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی در اس��تان اصفهان در حال حاضر فقط سه 
سینمای شاهین شاهین شهر، فرهنگ خمینی شهر و شهرضا 
مشغول به کار هس��تند. با این ش��رایط و با حمایت مسئولین 
ونهاده��ای دولتی باید ه��ر روز منتظر خبر مرگ س��ینما در 
 این کشور باش��یم و اگر به ابتدای سال جاری برگردیم متوجه 

م��ی ش��ویم ک��ه فیل��م ها 
تنه��ا بهان��ه ای بودن��د تا به 
اف��رادی فرص��ت بدهن��د تا 
تی��ر خ��الص را در س��الن 
 ه��ای خال��ی ب��ر پیک��ر آن 

شلیک کنند.
بح��ث پیرام��ون مش��کالت 
س��ینمایی ایران بسیار است ، 
برخی مش��کالت س��ینما را 
زنجی��ر وار می بینن��د و حل 
یکی را ب��دون رس��یدگی به 
سایر مسائل کافی و سودمند 
نمی دانن��د و برخ��ی نی��ز 
مش��کالت را در قالب هرمی 
می بینند که اگر بخش بزرگی 
 از آن حل ش��ود بس اس��ت .

در هرحال ، سالن های سینما در کشور  وشهر ما  در حال تعطیل 
شدن هستند. درست است که این روند شاید در شهرهای بزرگ 
کشو ر چشمگیر نباش��د ولی در یک نگاه کلی می توان دریافت 
که مسئله از دست رفتن صندلی هایی سینما و نبود جایگزینی 
برای آنها باید جدی تلقی شود.کمبود صندلی های خالی، آمار 
دقیق فروش، وجود کپی های غیرمجاز و ده ها مش��کل دیگر و 
از طرفی میل روز افزون مردم برای ماندن در خانه و تماش��ای 
فیلم از دستگاه های پخش خانگی یا گیرنده های ماهواره، همه 
سبب مرگ تدریجی صنعت سینما در کشور می شود، ولی نباید 
خودمان را گول بزنیم و فراموش کنیم که سیاستگذاری هایی که 
صورت گرفت در جهت به تعطیلی کش��اندن سینما بود و اتفاقا 

مسیر خود را درست و دقیق طی کردند!

درباره فیلمی که مدت هاست بر پرده سینماهای اصفهان اکران می شود 

سرما، سکوت، سیاهی 

 جمال  سال 91 بی شک سینما، سردترین فصل خود را دراین سال ها سپری کرد و روز به روز به مرگ 
خود یک قدم نزدیک تر می شود و سینماهای اصفهان نیز از این قضیه مستثنا نیستند و بحران نوروز باقری

ریزش مخاطب در سینمای ایران که از ابتدای سال نمود دوباره پیدا کرد، این روزها به اوج خود 
رسیده است. مدیر مجتمع نمایشی ایران فیلم با اشاره به همین موضوع اذعان کرد که با ادامه روند موجود در اکران 
و وضعیت نامناسب سینما ها، امکان این که سه سینمای ساحل، ایران و خانواده که زیر مجموعه ما هستند را تعطیل 

کنیم، بسیار زیاد است.
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در شرایط حاضر 
که همه قیمت ها 

سیر صعودی 
گرفته است، 

بلیت سینما هنوز 
با همان قیمت 

قبلی عرضه شده 
و قحطی فیلم در 

گیشه ها به وضوح 
دیده می شود

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

هیات مدیره
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

 آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون
 تجارت شرکت مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران سهامی خاص ثبت شده بشماره 5824

آگهی تجدید مزایده عمومی

در راس��تای مصوبه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 91/6/26 مبنی بر 
افزایش س��رمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به 
اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت 
از مبل��غ 1/212/000/000 ریال به مبلغ 4/242/000/000 ریال از طریق 
واریز نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید 

افزایش یابد.
 ل��ذا حس��اب ش��ماره 0105011238000 عه��ده بان��ک مل��ی ش��عبه

 ش��مس آبادی جهت واریز مبلغ ناش��ی از افزایش سرمایه اعالم گردید و 
هریک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی 
حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نش��ر آگهی جهت خرید سهام ناشی 
از افزایش س��رمایه به نسبت سهام خویش هر سهم دو و نیم 2/5سهم در 
شرکت هریک سهم به ارزش 10/000 ریال )از طریق واریز نقدی یا تصفیه 
مطالبات خویش( اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیات مدیره دهند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت چنانچه در پای��ان مهلت مقرر هریک از س��هامداران 
نس��بت به خرید سهام ناش��ی از افزایش سرمایه و اس��تفاده از حق تقدم 
خویش  اقدام ننمایند هیات مدی��ره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق 
تقدم های اس��تفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران 
یا غیرسهامداران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار نماید و این انصراف 
 به منزله س��لب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه

 می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان در نظر دارد مش��ارکت در بهره برداری و نگهداری 
ایستگاه تولید بذر و نهال نصرآباد شهرستان آران و بیدگل و ایستگاه کاشان را برای مدت 5 سال به منظور 
بهره برداری بهینه از منابع موجود و تولید بذر قره یونجه جهت احیای مراتع از طریق مزایده به پیمانکاران 

واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در رشته کش��اورزی دعوت به همکاری می گردد. جهت کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به امور پیمانها و اداره جنگلکاری این اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هزارجریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
 1- مهل�ت ثبت ن�ام و درياف�ت اس�ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوب��ت اول ت��ا پایان وق��ت اداری روز 

سه شنبه 1391/9/14.
2- مهلت تحويل اسناد: از تاریخ 1391/9/15 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1391/9/14.

 3- زمان و محل بازگش�ايی پیش�نهادها: روز دوش��نبه 1391/9/27 س��اعت 8:30 صبح در محل
 سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

4- محل تحويل اسناد مزايده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- ضمانت نامه شركت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10/000/000 ریال برای ایستگاه 
نصرآباد و 7/000/000 ریال برای ایس��تگاه کاش��ان در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

فرم بازديد از محل اجرا: الزاماً بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تائید 
گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مزایده گر گشوده نخواهد شد همچنین شرکت ها می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه به اداره جنگلکاری این اداره کل مراجعه نمایند.
م الف: 14557

نوبت اول

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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شللهرداری خورزوق به استناد مصوبه شورای اسللامی شهر خورزوق 
 در نظر دارد عملیات ترمیم ترانشلله سطح شللهر را بر مبنای هر تن و 
بللا اعتبللار 1/000/000/000 ریللال از محل اعتبارات شللهرداری به 
پیمانکار واجدالشللرایط واگذار نمایللد متقاضیان مللی توانند تا پایان 
 وقت اداری روز شللنبه مورخ 91/09/18 نسللبت به دریافت اسللناد و
 ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه محرمانه شهرداری مراجعه نمایند.

- شرکت مناقصه گذار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

- موضوع مناقصه: اجرای شبکه کابل برم پهلو شهرکرد

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/9/12 لغایت 1391/9/19

- مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 12 مورخ 1391/9/20

چگونگی دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ 50000 ریال به حساب 0105985715009 بانک ملی ایران به نام شرکت مخابرات استان 

و ارائه فیش مربوطه به همراه درخواست کتبی به اداره تدارکات این شرکت واقع در شهرکرد- خیابان یاسر- امور قراردادها

تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 14 مورخ 1391/9/28

سپرده شرکت در مناقصه: یکصد و سی میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تلفن تماس: 3343020-0381          نمابر: 0381-3335355

آگهی مناقصه 

آگهی مناقصه یک مرحله ای 91/17

محمد حسین یاری- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شرکت مخاربات چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

علی کریمی هم مرد سال آسیا نشد
در مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا »لی کیون هو« بازیکن تیم 
ملی کره جنوبی به عنوان مرد سال فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۲ انتخاب شد. 
علی کریمی که پیش از این در سال ۲۰۰۴ مرد سال آسیا شده بود، این 
بار از تکرار مقام خود بازماند. »ژنگ ژی« از چین دیگر نامزد این انتخابات 
بود.جایزه مرد سال آس��یا را »ژانگ جی لونگ« سرپرست کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تحویل داد. در سال ۲۰۱۱ نیز »سرور جپاروف« عنوان مرد 

سال آسیا را به خود اختصاص داده بود. 

مصدومیت دروازه بان ذوب آهن
مس��عود همامی، دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن ب��ه دلیل مصدومیت 
نمی تواند در دیدار ذوب آهن با ملوان بندر انزلی به میدان برود. همامی در 
دیدار هفته پانزدهم ذوب آهن مقابل پرسپولیس به دلیل دریافت کارت 
قرمز از بازی اخراج شد و دیدار هفته شانزدهم ذوب آهن مقابل نفت آبادان 
را به دلیل محرومیت از دست داد. اما این بازیکن که از ناحیه زانو مصدوم 
شده، فعال نمی تواند در ترکیب ذوب آهن به میدان برود و تا زمان بهبودی 

کامل، در استراحت به سر می برد.

 هزینه کردن در هندبال
 بی نتیجه است

شهداد مرتجی، مربی تیم هندبال سپاهان گفت: تیم ثامن سبزوار یک و 
نیم میلیارد برای مسابقات آسیایی هزینه کرد، اما در نهایت به نتیجه ای 
نرس��ید. حداکثر هزینه  ما در س��ال 8۰۰ میلیون تومان اس��ت، ولی در 
مقابل تیم های عربی هزینه های زیادی می کنند که ما توانایی مالی برای 
مقابله با آنها را نداریم. البته تنها جذب بازیکنان خارجی مالک نیست و 
ما به اردوهای درازمدت برای آمادگی کامل در آس��یا نیاز داریم و به نظر 
من هزینه کردن در هندبال بی نتیجه اس��ت.  مطمئن باش��ید که ما در 
ادامه مسابقات لیگ مدعی هستیم؛ چرا که سپاهان همیشه مدعی بوده 
است. در هفته های بعد بازی هایی با نیروی زمینی و تیم سبزوار داریم که 
 تمام تالشمان در این بازی ها رسیدن به پیروزی و رفتن به صدر جدول

 است.

 ندای عرشیان 
در گوش اصفهان پیچید

ندای » یا حسین« سکوت صبح جمعه خیابان های اصفهان را شکست. 
 س��رمای روزهای پایانی پاییز با نفس اصفهانی ها گرم ش��د و رکابزنانی 
سیاه پوش با پیش��انی بندهای سبز، نام حسین بر پیش��انی و فریاد »یا 
حسین« بر لب، همایش حماسی- ورزشی دیگری را در اولین جمعه بعد 
از ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان رقم زدند. صبح دیروز  بیش از دو 
هزار دوچرخه سوار اصفهانی به دعوت شهرداری اصفهان راهی ورزشگاه 
آبشار ش��دند تا در همایش بزرگ حماسی- ورزش��ی »ندای عرشیان« 

سهیم شوند. 

 جذب میثم حسینی
 در دستور کار سپاهان است

رس��ول خوروش، سرپرست تیم فوتبال س��پاهان گفت: در باره زنیدپور 
ما منتظر هستیم ببینیم چه تیم هایی خواهان میالد زنیدپور هستند تا 
زنیدپور را با بازیکنی معاوضه کنیم، اما جذب میثم حسینی را در دستور 

کار خود داریم و دوست داریم آن را با بازیکن خوبی معاوضه کنیم.

 شکست خانگی گیتی نوین 
برابر تأسیسات دریایی

در هفته چهارم لیگ دسته یک فوتسال ایران تیم صدرنشین گیتی پسند 
نوین اصفهان در س��اعت ۱5:3۰ روز پنجشنبه به مصاف تیم تأسیسات 
دریایی رفت و با نتیجه 3 بر ۲ مغلوب حریف قدرتمند خود شد. تأسیسات 
دریایی که از وجود بازیکنان خوب و با تجربه سود می جوید، در این بازی 
نمایشی بهتر از شاگردان مهدی محمدی داشتند و در نهایت تنها با یک 
گل اختالف پیروز ش��دند.  گیتی نوین با این پیروزی ۹ امتیازی ش��د و 

همچنان در جمع تیم های برتر گروه باقی ماند.

 سهمیه ۳+۱ ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا قطعی شد

به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، به دنبال برگزاری نشست کمیته 
اجرایی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در کواالالمپور مالزی، این کمیته 
پیشنهاد کمیته مسابقات را برای سهمیه فوتبال کشورهای آسیایی اعالم 
کرد و بنابراین گزارش، ایران با سه سهمیه مستقیم و یک تیم پلی آف در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ش��رکت خواهد کرد. بر پایه این گزارش، 
تیم های سپاهان اصفهان )قهرمان لیگ(، استقالل تهران )قهرمان جام 
حذفی( و تراکتورسازی تبریز)تیم سوم لیگ برتر( و به صورت مستقیم 
و صبای قم)تیم چهارم لیگ( در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آس��یا به 

مصاف حریفان خود می روند.

تا مرز ایده آل فاصله داریم
اوشین ساهاکیان/ بازیکن تیم بسکتبال 

فوالد ماهان سپاهان

 ماهان با وج��ود برتری های امتی��ازی براب��ر تیم های مختل��ف، تا مرز 
ایده آل فاصله دارد و باید بیشتر هماهنگ شود.

تمامی تیم های حال حاضر لیگ برتر برابر ماهان با انگیزه هستند و همین 
انگیزه زیاد حریفان، کار را س��خت می کند. جایگزینی ویلیامز به جای 
نیکوالس تسکیتیشویلی گرجستانی تأثیر 
زیادی خواهد داش��ت؛ ه��ر دو بازیکن 
از تجربه باالی بی��ن المللی برخوردار 
هستند. فکر می کنم ویلیامز جانشین 
بهتری باش��د؛ زیرا توانایی بازی در دو 
پست را دارد. معتقدم ویلیامز می تواند 
وزنه س��نگینی در تیم باشد و بتوانیم با 
همکاری تمامی بازیکنان، تیم را 

به مرز آمادگی برسانیم.

6
 اصفهان میزبان دور برگشت لیگ برتر تنیس شد

فرش��ید زیدی، دبیر هیأت تنیس اس��تان اصفهان از انصراف اهواز به دلیل آب گرفتگی 
زمین های تنیس این شهر خبر داد و گفت: مسئوالن فدراسیون تنیس، اصفهان را میزبان 
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 اولین پیروزی 
ذوب آهن

 شکست ماهان 
در بازی سخت هفته

در چارچوب رقابت های هفته سوم مرحله رفت لیگ برتر والیبال نشسته، 
 س��ه دیدار در ش��هرهای مختلف برگزار ش��د. ذوب آهن اصفهان بعد از 
دو باخت متوالی، در سه ست پیاپی با امتیازات ۲5 بر ۲۲، ۲5 بر ۱۶ و ۲5 
بر ۱5 فیروز قزوین را در فوالدش��هر شکست داد. گسترش فوالد تبریز با 
امتیازات ۲5 بر ۱۷، ۲5 بر ۱۷ و ۲5 بر ۱5 و با حس��اب سه بر صفر مقابل 
نفت و گاز گچساران در خانه به برتری رسید. در دیگر دیدار این رقابت ها، 
ثامن الحجج سبزوار با نتیجه سه بر صفر و امتیازات ۲5 بر ۱3، ۲5 بر ۲۰ و 

۲5 بر ۱۶ از سد میزبان خود، صنعت نفت آبادان گذشت. 
رقابت های هفته چهارم جام ایثار، ۱۶ آذر ماه در شهرهای سبزوار، قزوین 

و فوالدشهر دنبال خواهد شد.

رقابت ماهان و پرشین در هفته پنجم و شش��م لیگ برتر ووشو با حواشی و 
اتفاقاتی همراه بود. 

مسلما مهم ترین مسابقه هفته را تیم های مدعی پرشین و فوالد ماهان برگزار 
کردند؛ رقابتی که با شکست فوالد ماهان همراه شد. هر دو تیم که در هفته 
پنجم دو برد راحت مقابل تاکسیرانی آمل و شهرداری چترود کرمان کسب 
کرده بودند، برای مسجل شدن صعود خود به نیمه نهایی گام به این رقابت 
نفس گیر ودیدنی گذاشته بودند که پرشین برنده این مصاف جذاب بود. از 
مهم ترین حوادث این دیدار پربرخورد می توان به شکس��ت علی بختیاری، 
قهرمان آسیا در س��ال ۲۰۱۲ ویتنام از پرشین در وزن ۶۰- کیلوگرم مقابل 

رضا سبحانی از فوالد ماهان آن هم در دو راند متوالی اشاره کرد.

مسی برای چهارمین بار بهترین بازیکن اللیگا شد
در گزینش اتحادیه فوتبال اس��پانیا )LFP( لیونل مسی باالتر از 
همه قرارگرفت و به عن��وان بهترین بازیکن فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ 
این لیگ انتخاب ش��د. وی به این ترتیب ب��رای چهارمین مرتبه 

پیاپی صاحب این جام شد. 

موناکو هم خواستار جذب بکام شد
خبره��ای منتش��ر ش��ده در نش��ریه های فرانس��وی 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه باش��گاه دس��ته دوم��ی موناکو 
 ب��ه دنبال امض��ای ق��رارداد ب��ا ب��کام، کاپیتان پیش��ین 

تیم ملی فوتبال انگلیس است.

اسکوالری دوباره سرمربی برزیل شد
به نق��ل از رویترز، این مربی ۶۴ س��اله ب��ا مقامات 
فدراس��یون فوتبال کش��ورش ب��ه توافق رس��ید و 
ب��ه طور رس��می به عن��وان مس��ئول فن��ی جدید 

»سلسائو«)برزیل( معرفی شد.

ذوب آهن بازیکن جدید نیاز دارد

حس��ین چرخابی، کارش��ناس فوتبال درباره بازی ذوب آهن مقابل 
نفت آبادان گفت: ذوب آهن خیلی خوب بازی م��ی کند، اما نتیجه 
نمی گیرد و نیاز به تقویت دارد تا بتوانند با بازیکنان جدید به جایگاه 
واقعی که شایسته این تیم است برس��د. به نظر من ذوب آهن نیاز به 
کارگر دارد نه مهندس، به طوری که بازیکنان کارگر جنگنده و جوان 
هستند. درست است که مهندس با فکر کار می کند ولی ذوب آهن 
به بازیکن جنگنده بیشتر نیاز دارد تا بتوانند از موقعیت های به دست 
آمده به خوبی استفاده کند. تیم ذوب آهن باید خود را در پست های 
دفاع و هافبک تقویت کند و اگر بازیکنانی را در این پست جذب نکند 

به مشکل بر می خورد. 

شرایط ذوب آهن بهتر می شود

مهاجم جدید تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مطمئن باشید شرایط تیم 
فوتبال ذوب آهن در نیم فصل دوم بهتر از گذشته می شود.

محسن بیاتی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به پیوستنش به تیم ذوب آهن 
اظهار داشت: من پس از طی دوران محرومیتم با آقای کاظمی صحبت 
کردم و با توجه به این که دوست دارم بار دیگر عملکرد خوبی از خودم 
به نمایش بگذارم، به ذوب آهن پیوستم و مطمئنم شرایطم به زودی 
بهتر می شود. وی در مورد جایگاه ذوب آهن در جدول رده بندی لیگ 
برتر ادامه داد: درست است که ذوب آهن در فصل جاری شرایط چندان 
مناسبی ندارد، اما مطمئن باشید این تیم به دوران اوج خود باز می گردد 

و شرایط این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال بهتر می شود.

ویلیامز وزنه سنگینی در ماهان است

سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان اصفهان معتقد است حضور 
کریس ویلیامز، بسکتبالیست آمریکایی در تیم می تواند تأثیرات مثبتی 
داشته باشد. محس��ن صادق زاده در گفتگو با ایس��نا اظهارکرد: کریس 
ویلیامز که س��ابقه حضور در لیگ های چندین کشور را دارد، جایگزین 
نیکوالس تسکیتشیولی بازیکن گرجس��تانی ماهان شد. وی با بیان این 
که ویلیامز 3۲ ساله کس��ب قهرمانی جهان با تیم ملی جوانان آمریکا را 
در کارنامه دارد، اف��زود: این بازیکن فصل گذش��ته در لیگ کره جنوبی 
حضور داشت و توانست رده پنجم بهترین بازیکن کره جنوبی را از آن خود 
کند. وی گفت: ویلیامز توانایی حضور در دو پست را دارد و می تواند وزنه 

سنگینی در تیم باشد و بازی مؤثر او را می توان در آینده مشاهده کرد.

محسن صادق زاده:محسن بیاتی نیا:حسین چرخابی:

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 930   |  December  1   ,2012  |  8 Pages 

 لحظه ای که علی کفاشیان با آن کت و 
مسعود 
ش��لوار هفت رنگش بر روی سن رفت تا افشاری

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا در 
سال ۲۰۱۲ را دریافت کند، خودش هم می دانست که این نمایش 
 خنده دار درس��ت به مانند انتخابات فوتبال ف��ارس و هرمزگان 
دس��ت آوردی برای او و همکارانش نخواهد داش��ت و این جایزه 
عجیب هرگز ضعف بزرگ او و همکارانش را در اداره فوتبال ایران 
پوشش نخواهد داد. شاید انتخاب علی کریمی به عنوان بهترین 
بازیکن ق��اره کهن قابل هضم ت��ر بود تا انتخ��اب تعجب برانگیز 
فدراسیون فوتبال ایران که کم مانده دو شاخ قشنگ تعجب بر روی 
سر اهالی فوتبال ایران برویاند! اهدای جایزه به فدراسیونی که اکثر 
تیم های فوتبال لیگ برتری اش حتی از داشتن کمترین امکانات 
 س��خت افزاری در ورزش��گاه هایش��ان محروم هس��تند و تیم 
تازه صعود کرده اش به لیگ برتر روی عنوان خانه به دوش��ی را 
سفید کرده، آنقدر خنده دار است که کوچک ترین بحثی در مورد 
آن نمی توان کرد. انتخاب فدراسیونی که برای برگزاری بازی های 
دوستانه اش دست به دامان موزامبیک و تاجیکستان می شود تا 
درست در بیخ گوشش شاهد رونمایی از لیونل مسی در مقابل عرب ها 
باشد، اهدای جایزه به مجموعه ای که تیم های مختلفش در راه 
رس��یدن به جام جهانی و یا در خود جام جهانی مش��غول خلق 
 ش��اهکار هس��تند، تقدیر از فدراس��یونی که تقلب در انتخابات 
هیأت های فوتبالش گوش فلک را کر کرده، جایزه به مجموعه ای 
 که بازی دادن به بازیکنان دو اخطاره در آن به صورت یک عادت 
در آمده و البته روی خوش نش��ان دادن به فدراسیونی که آنقدر 

ناکامی تحویل ورزش ایران داده که هنوز یک س��ال از انتخابات 
ریاس��تش نگذش��ته همه به دنبال برکناری مدیریت خنده آن 
هستند شاید آنقدر بعید بود که بعد از این انتخاب کنفدراسیون 
فوتبال آسیا باید به عقل خودمان شک کنیم! مشکل از ماست یا 
مس��ئوالن afc  که با دیدن گزارش ۴8 صفحه ای فدراس��یون 
فوتبال از خود بیخود می ش��وند  و عنوان پ��رزرق و برق بهترین 
فدراسیون فوتبال آسیا را تحویل کفاش��یان و شرکا می دهند؟ 
فدراسیونی که اعضای کمیته داورانش حتی برای ده دقیقه هم 
نمی توانند با یکدیگر بر س��ر یک میز بنش��ینند و مذاکره کنند، 
فدراسیونی که مش��اور ارش��دش به جرم اختالس راهی زندان 
 می ش��ود، فدراس��یونی که حتی از خوردن ح��ق و حقوق توپ

جمع کن های نوجوانش هم نمی گذرد و فدارس��یونی که قانون 
مسخره س��قف قرادادش به کف تبدیل می شود، در حالی به این 
عنوان رس��یده که رییس��ش قول داده بود در خرداد ماه عطای 
afc ریاست را به لقایش ببخشد، ولی هنوز ۲۴ ساعت از شاهکار

نگذشته که کفاشیان بر روی خط برنامه ۹۰ می آید و با افتخار از 
کسب این عنوان دفاع می کند. انگار نه انگار که در طی یک سال 
گذش��ته همه مردم ایران را خون به دل کرده و بزرگ ترین تیم 
فوتبالش برای رسیدن به جام جهانی برزیل باید دست به دامان 
کشور کوچکی مثل لبنان شود. کفاشیان در حالی از پرداختن به 
 زیرس��اخت های فوتبالی صحبت می کند ک��ه تیم های فوتبال 
پایه اش یک به یک با واژه حذف آش��نا می ش��وند و بزرگ ترین 
ورزشگاهش هنوز هم در ارایه کمترین خدمات به تماشاگرانش 

محروم است. 

 هنوز یک هفته تا رسیدن قطار لیگ 
گروه 
به ایستگاه نیم فصل زمان باقی است ورزش

و دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن 
با شرایطی متفاوت به یکدیگر در جدول رده بندی به دنبال 

رسیدن به جایگاه های باالتر هستند. 
سپاهان بعد از شکست در مقابل استقالل که به نوعی فینال 
نیم فصل اول هم بود، با دو پیروزی متوالی دوباره در کورس 
قهرمانی نیم فصل قرار گرفت و شاید در پایان هفته هفدهم 
دوباره نام زردهای اصفهان در صدر جدول لیگ قرار بگیرد. 
بازی درخش��ان س��پاهان در مقابل داماش و تغییر تفکرات 
کرانچار در اس��تفاده از بازیکنان ذخیره تیمش مثل پاپی و 
غالمی، شرایط س��پاهان را به گونه ای عوض کرده که شاید 
یکی از بهترین بازی های این فصل تیم کرانچار را در مقابل 

داماش شاهد بودیم. 
خوشبختانه خلعتبری هم در خط حمله سپاهان احیا شده 
و گلزنی های او در دو هفته گذشته نشان می دهد بار روانی 
از روی دوش مهاجم ملی پوش س��پاهان برداشته شده، اما 
مشکالت دفاعی سپاهان به خصوص در سمت چپ هنوز هم 
پابرجاست و باید دید که کادر فنی و مدیریت باشگاه سپاهان 
در تعطیالت نیم فصل چگونه این مشکل را برطرف می کند، 
ولی در هرصورت سپاهان با وجود از دست دادن مهره های 
سرشناس��ش عملکردی قابل قبول در ط��ی نیم فصل لیگ 
دوازدهم داش��ته و ش��اید قهرمانی نیم فصل بتواند از لحاظ 
روحی و روانی شرایط زردها را برای ادامه لیگ بهتر هم بکند.

اما ذوب آهن ش��رایط متفاوتی نس��بت به س��پاهان دارد و 
 ش��اید بیش��ترین نگرانی در مورد این تیم، جدایی از جمع 
فانوس به دستان لیگ باش��د. شوک تغییر سرمربی و حضور 
فرهاد کاظمی هرچند که تا حدودی در کیفیت بازی ذوبی ها 
تأثیر گذاشت، ولی در هر حال در تورنمنت های این چنینی 
نتیجه گیری مهم تر از انجام یک بازی زیباست و کاظمی باید 

تیمش را با پیروزی آشتی دهد. 
پنج بازی که با س��ه تساوی و دو شکس��ت همراه بوده، فقط 
 س��ه امتیاز از این بازی ها را نصیب کاظمی و تیمش کرده تا 
ذوب آه��ن همچن��ان در ش��رایطی بحرانی البت��ه از لحاظ 
جدولی به س��ر ببرد. گرفتن س��ه امتیاز در هفته هفدهم از 
ملوان، شاید حسن ختامی برای ش��اگردان کاظمی باشد تا 
 بعد از آن با اضافه ش��دن بازیکنان جدید در نیم فصل، الاقل 
ذوب آهنی نتیجه گرا را در نیم فصل دوم ببینیم. کاظمی اگر 
می خواهد که در جذب بازیکن بر س��رش کاله نرود، بیشتر 
باید شرایط فعلی بازیکنان را در نظر بگیرد و کاری به سابقه 
آنها نداشته باش��د، وگرنه همان بالیی بر سر او می آید که بر 
س��ر کربکندی آمد و بازیکنانی به ذوب آهن می آیند که به 
قول دایی فرهاد،حتی در حد لیگ دس��ته دوم هم نیستند. 
البته در تعطیالت نیم فصل استارت جام حذفی هم خواهد 
خورد و دوئل اصفهان و خوزستان در اولین مرحله جام حذفی 
ش��اید فرصتی برای اوج گیری هر دو تیم اصفهانی باشد که 
با سابقه ای درخشان در جام حذفی، می توانند از این طریق 

راهی نزدیک برای رسیدن به عرصه آسیایی ر ا طی کنند.

 شوک تغییر 
سرمربی و حضور 
فرهاد کاظمی 
هرچند که تا 
حدودی در کیفیت 
بازی ذوبی ها تأثیر 
گذاشت، ولی در هر 
حال در تورنمنت 
های این چنینی 
نتیجه گیری مهم 
تر از انجام یک بازی 
زیباست

مشکل از ماست یا 
مسئوالن afc  که 
با دیدن گزارش 
48 صفحه ای 
فدراسیون فوتبال 
 از خود بیخود 
می شوند  و عنوان 
پرزرق و برق 
بهترین فدراسیون 
فوتبال آسیا را 
تحویل کفاشیان و 
شرکا می دهند؟ 

سپاهان و ذوب آهن امیدوارندخنده آسیایی کفاشیان!

حسن ختام خوش برای فوتبال اصفهان جایزه به فدراسیون ناکامی 



یادداشت

 517 میلیارد ریال 
درآمد عمومی استان وصول شد

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
سال جاری 517 میلیارد ریال درآمد عمومی این استان وصول شد. 

تیمور فتاحی که در نشست کارگروه درآمدهای این سازمان حضور 
داش��ت، ادامه داد: با توجه به ک��د، جزء، بن��د و بخش های مختلف 
درآمدی و ترکیب آن در بودجه س��ال جاری در مقایس��ه با عملکرد 
 س��ال گذش��ته، درآمدهای عمومی وصولی طی هفت ماه گذش��ته 
18 درصد رشد یافته است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت افزون 
بر 517 میلیارد ریال درآمدهای عمومی وصولی در این سازمان ثبت 
شده اس��ت. فتاحی در توضیح درآمدهای عمومی گفت: درآمدهای 
عمومی، نقطه مقابل هزینه های عمومی است و زمانی که هزینه های 
عمومی پیش بینی ش��د انتظار طبیعی و منطقی این خواهد بود که 
محل تأمین این درآمده��ا، کیفیت و میزان آن به نحوی باش��د که 
تکافوی هزینه های عمومی را متقبل و مش��خص کند. این مسئول 
با بیان این که درآمدهای عمومی به دو دس��ته تقس��یم می ش��ود، 
متذکر شد: درآمدهای عمومی به دو دسته درآمدهای غیرمالیاتی و 
درآمدهای مالیاتی تقسیم می شود. وی با اشاره به اینکه درآمدهای 
وصولی استان از محل درآمدهای مالیات و سایر منابع استانی است، 
اذعان داشت: ما امس��ال شاهد رش��د درآمدهای مالیاتی در استان 

بودیم.

خبر ویژه

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری
 سرهنگ اسرافیل جعفری

 ش��هروندان، مراقب ش��یوه جدی��د کالهبرداری باش��ند، چرا که در 
 ای��ن ش��یوه جدید، برخی افراد س��ودجو با اس��تفاده از خدمات یک 
س��رویس دهنده اپراتور تلفن همراه اعتباری، مبالغی از ش��ارژ تلفن 

همراه مشترک برداشت می کنند. 
در ای��ن ش��یوه، پیام��ک هایی ب��ه تلفن هم��راه برخی ش��هروندان 
ارس��ال م��ی ش��ود ک��ه در آن، خب��ر از برنده ش��دن مش��ترک در 
 جش��نواره شرکت س��رویس دهنده اپراتور تلفن همراه اعتباری داده 
می ش��ود. در این ش��یوه، مت��ن پیام کوتاه به ش��ماره ه��ای تلفن 
ارس��ال  مش��ترکان  همراه 
اقدام��ات  ش��وداین  م��ی 
سوءاس��تفاده از خدم��ات 
یک ش��رکت و نمونه بارز 
و  اس��ت  کالهب��رداری 
پلیس در صورت ش��کایت 
ش��هروندان با آن برخورد 

قاطع می کند.

 مردم، مراقب کالهبرداران 
تلفنی و پیامکی باشند

چهره روزیادداشت
مانور زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال وبختیاری برگزار شد

همزمان با هشتم آذرماه، مانور زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال وبختیاری برگزار 
شد. در این مانور که به صورت نمادین در مدرسه طلوع آزادی برگزار شد، دانش آموزان 
راهکارهای واکنش سریع و ایمن در برابر خطرات احتمالی ناشی از زلزله را تمرین کردند.
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 مدی��رکل کمیته ام��داد چهارمحال و 
گروه 
بختیاری گفت: در سال جاری چهار هزار شهرستان

و 800 مددج��وی ای��ن کمیت��ه در 
دوره های آموزشی طرح فالح شرکت کردند.

  ابوالقاسم رستگار که در نشست شورای اداری این اداره  کل سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: طرح فالح همزمان با ماه های محرم و 
صفر برای خانواده های تحت حمای��ت و با هدف تعمیق باورهای 
دینی، تقویت عزت و کرامت فردی و اجتماعی و افزایش آگاهی 

این خانواده ها نسبت به انحرافات اجرا می شود.
وی با بیان این که طرح فالح به صورت دوره های آموزش��ی برای 
خانواده های تحت حمایت برگزار می ش��ود، گف��ت: همگرایی با 
روحانیت، افزایش جایگاه خانواده های تحت حمایت، آش��نایی 
خانواده ها با منویات رهبر معظم انقالب و پاسخگویی به شبهات 

دینی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
رستگار خاطرنشان کرد: در طرح فالح همچنین دو فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر نیز ترویج و آگاهی خانواده ها در راس��تای 

کاهش آسیب های اجتماعی افزایش می یابد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی)ره( چهارمحال و بختیاری 
 با اش��اره به مهم تری��ن اثرات اج��رای این طرح، گف��ت: کاهش 
انزوا طلبی بین خانواده های مددجو از مهم ترین تأثیرات اجرای 
این طرح در کمیته امداد به شمار می رود. این مسئول ادامه داد: 

در شش ماهه نخست امسال،460 خانوار معادل چهار هزار و 800 
نفر در دوره های آموزشی طرح فالح شرکت کردند که 85 درصد 

آنها جوانان بوده اند.
 رستگار تصریح کرد: در این طرح تاکنون به بیش از چهار هزار و 
650 مسئله شرعی و دو هزار شبهه توسط مبلغین پاسخ داده شده 
است. وی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده در راستای اجرایی 
شدن این طرح، اذعان داشت: در این مدت بیش از 161 میلیون 

ریال برای اجرای طرح فالح در این استان هزینه شده است.

پرداخت بیش از850 فقره تسهیالت مشاغل خانگی 
به مددجویان 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 853 فقره تسهیالت مشاغل خانگی 
به افراد جویای کار تحت پوش��ش این کمیته اعطا ش��ده است. 
 نوذر حیدری ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 23 میلیارد 
و 348 میلیون ریال در سرفصل مشاغل خانگی اختصاص یافته 

است.
این مسئول خاطرنشان کرد: تخصیص این میزان اعتبارات نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته صددرصد افزایش یافته است. حیدری 
ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 116 میلیارد و 700 میلیون 

ریال اعتبار برای ایجاد مشاغل خانگی اختصاص یافت. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داش��ت: هدف از تشکیل ستاد، نظارت مس��تمر و منظم بر امور 
فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی - هنری فاخر و 
جلوگیری از تولید، توزیع و تکثیر آثار ضدفرهنگی و غیر اخالقی 
است.حسین گنجی بیان داشت: این ستاد متشکل از نمایندگان 
دستگاه های فرهنگی اس��ت که بر عرضه محصوالت فرهنگی 
نظارت خواهند کرد. وی وجود عالئم بر روی البسه و لوازم التحریر 
و اسباب بازی را از جمله اقالم زیرپوشش طرح نظارتی این ستاد 
برشمرد و افزود : برای اجرای طرح های نظارتی تیم های ویژه ای 
با مشارکت دستگاه های انتظامی و قضائی سازماندهی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از آغاز به کار دبیرخانه 
دائم��ی س��تاد حمای��ت و صیان��ت از آث��ار فرهنگ��ی و هنری 
 در ای��ن اداره کل خب��ر داد وخاطر نش��ان کرد : ب��رای دریافت 
گزارش ه��ای مردم��ی در خص��وص عرض��ه اق��الم فرهنگی 
غیرمجاز این س��تاد، از طریق رس��انه ها اعالم خواهد ش��د. وی 
اضافه کرد: کنترل ب��ازار عرضه غیرمج��از محصوالت فرهنگی 
نیازمند حضور همه نهادهای ذیربط  در برخ��ورد با فعاالن این 
 عرصه است. وی اظهار داش��ت: اعضای ستاد می توانند طرح ها

و پیشنهادات  خود در زمینه حمایت از آثار فرهنگی را اعالم و در 
راستای اهداف ستاد به بیان راهکارهایی بپردازند.

 وی حضور نمایندگان دس��تگاه های اداری استان را در راستای 

عملی شدن اهداف ستاد مؤثر دانس��ت و گفت: فلسفه وجودی 
تشکیل این ستاد، حمایت از آثار فرهنگی و هنری  است. 

ظرفیت ه�ای نهضت حس�ینی زمینه تولی�د آثار 
ماندگار است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: ظرفیت های حماسی واقعه عاشورا به دلیل وجود 
مؤلفه های بی بدیل امکان مناسبی برای تولید آثار فاخر حماسی 
در گستره ادبیات است.گنجی که در نشست هماهنگی برگزاری 
س��وگواره  سراس��ری خون و خورشید س��خن می گفت، ادامه 
داد: یکی از ابعاد مهم پژوهش در فرهنگ عاش��ورا بعد حماسی 

واسطوره ای است.
وی بیان داش��ت: ظرفیت های حماسی واقعه عاش��ورا به دلیل 
جنبه های عدالت طلبانه و وجود  ش��جاعت، مظلومیت و جهاد، 
امکان مناسبی برای تولید آثار فاخر حماسی در گستره ادبیات 
است.گنجی افزود: شخصیت محوری، اندیشه و حادثه از جمله 
اساسی ترین مباحث ادبیات است و این س��ه موضوع در حادثه 

عاشورا در اوج است. در واقع همه چیز در اوج است.
وی اضافه کرد: در واقعه عاشورا، همه نوع شخصیتی وجود دارد 
و با تنوع سنی و جنسی به صورتی متفاوت و با جایگاهی متفاوت 

مواجه هستیم.

کنترل بازار 
عرضه غیرمجاز 
محصوالت 
 فرهنگی
  نیازمند حضور 
همه نهادهای 
ذیربط  در برخورد 
با فعاالن این عرصه 
است

در طرح فالح 
دو فریضه امر به 
معروف و نهی از 
منکر  و ترویج و 
 آگاهی خانواده ها
 در راستای کاهش 
آسیب های 
اجتماعی افزایش 
می یابد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاریمدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار
5728 چون آقای س��لطانعلی موالئی فرزند کرمعلی ش��کایتی علیه آقای ج��واد نیک آبادی فرزند 
عباس مبنی بر ایراد ضرب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910997ک102 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/10/17 س��اعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 13810 مدیر دفتر ش��عبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5838 ش��ماره پرونده: 9100400200400509/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 9101339/2 ش��ماره 
ابالغی��ه: 9100510200402304 کالس��ه: 9101339/2 بدینوس��یله بدهکاران پرون��ده آقایان 1- 
فرش��اد صادقی برزانی و 2- رضا صادقی برزانی و 3- خانم فرش��ته صادقی برزانی به نشانی 
اصفه��ان چهارراه جابرانصاری روبروی ش��هرداری منطقه 8 که برابر گ��زارش مامور مربوطه 
نش��انی فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 123930- 
تنظیمی در دفتر خانه شماره 19 اصفهان، بستانکار مدیریت شعب پست بانک اصفهان مبادرت به 
صدور اجرائیه کالس��ه فوق را نموده که برابر آن مبل��غ 1/350/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 
310/500/000 ریال سود و 234/310/000 ریال جریمه تاخیر تا 1390/11/15 و روزانه 272/958 
ریال و حق الوکاله بدهکار می باش��ید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت نیز طبق مفاد سند رهنی 
به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و پس از انتشار آگهی در 
روزنامه اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب می گ��ردد چنانچه ظرف م��دت ده روز مقرر در ماده 34 
اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمائید بنا به تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه یکباب س��اختمان پالک 4184 
فرع��ی از 41 فرعی از 14458- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از تاری��خ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی 
اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف: 14194 اسدی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
 8900133/1 پرون��ده:  بایگان��ی  ش��ماره   8900400200300072/1 پرون��ده:  ش��ماره   5839
ش��ماره ابالغیه: 9100510200303571 کالس��ه: 8900400200300072/1 بدینوس��یله به آقای 
هوش��نگ ش��اه بنده فرزند حس��ین به آدرس کوچه س��یروس پالک 42 بدهکار پرونده کالس��ه 
8900400200300072/1 ک��ه برابر گزارش مامور ابالغ اداره اجرای اس��ناد رس��می در آدرس 
اصفهان خ میر خ هفت دس��ت ش��رقی بن بس��ت مهدی پ��الک 247 ابالغ واقعی میس��ر نگردیده 
اس��ت و آدرس متن س��ند نیز ناقص و ابالغ به ش��ما امکان پذیر نبوده اس��ت لذا بدینوس��یله به 
ش��ما ابالغ می گردد که برابر اجراییه صادره بین ش��ما و خانم فخرالس��ادات مردیها به موجب 
س��ند ش��ماره 1114- 1350/11/10 تنظیم��ی در دفت��ر ازدواج ش��ماره 114 اصفه��ان مبل��غ 
250262 ری��ال ک��ه طبق درخواس��ت بس��تانکار و برابر آئین نام��ه الحاق یک تبص��ره به ماده 

1082 قانون مدنی و طبق ش��اخص س��ال 90 به مبل��غ 165/173/250 ریال محاس��به گردیده 
اس��ت بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرایی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف: 14248 اس��دی- 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(
5851 ش��ماره: 9283 براس��اس پرونده اجرایی کالس��ه 1036- 89/28 اجرای ثبت سمیرم شش 
دان��گ یکب��اب خانه به ش��ماره پالک یکصد و هش��تاد و چهار فرعی از س��یصد و دوازده اصلی 
)312/184( به مس��احت سیصد و سی و س��ه متر و سی سانتی متر مربع واقع در قریه کمه پادنا 
وس��طی بخش ثبتی س��میرم که س��ند مالکیت آن در صفحه 488 دفتر 32 امالک سمیرم ذیل ثبت 
6285 بنام آقای حس��ین قلی نوروزی فرزند عباس قلی ثبت و صادر گردیده است و حدودات آن 
به حکایت دفتر امالک شمااًل بطول یازده متر و پنجاه سانتی متر دیواریست به کوچه شرقًا بطول 
بیس��ت و هشت متر و شصت سانتی متر دیواریس��ت به زمین پالک 312/183 جنوبًا بطول یازده 
متر و بیس��ت سانتی متر درب و دیواریس��ت به کوچه غربًا به طول بیست و نه متر و نود سانتی 
متر دیواریس��ت اش��تراکی با خانه پالک 312/185 حقوق ارتفاقی ندارد ششدانگ پالک مذکور به 
انضمام کلیه متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه و تاسیس��ات و مس��تحدثات و مش��ترکات و 
منصوبات آن و لوازم برق منصوبه و قدرالسهم از حق االشتراک آب و فاضالب و برق و گاز در 
قبال اخذ تس��هیالتی به موجب سند رهنی شماره 120384-1386/3/16 دفتر اسناد رسمی شماره 
12 اصفهان در رهن بانک تجارت استان به نشانی اصفهان خیابان شیخ بهائی نبش خیابان ابوذر 

ق��رار گرفته که بر اثر عدم پرداخت بدهی مدیریت ش��عبه بانک تجارت اس��تان اصفهان تقاضای 
صدور اجراییه را نموده که پس از طی مراحل اجرایی توس��ط کارش��ناس رس��می دادگستری از 
محل بازدید به عمل آمد که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری مساحت اعیانی ملک مذکور 

ح��دود 225 مترمربع در همکف با س��قف طاق ضربی و فلزی و ح��دود 23 مترمربع انباری با 
س��قف چوبی در پالک فوق الذکر موجود می باش��د ملک مذکور شامل سه اتاق و یک سالن و یک 
آشپزخانه و یک سرویس بهداشتی می باشد کف اتاق ها و سالن و آشپزخانه موزائیک و سرویس 
 ها س��رامیک و بدنه اتاق ها و س��الن رنگ آمیزی و بدنه سرویس بهداش��تی و آشپزخانه کاشی 
شده می باشد همچنین حسب گزارش کارشناس و سند رهنی و نامه شماره 597/2458- 85/12/8 
ش��هرداری مق��دار 11/30 مترمربع از ضلع جنوب��ی و 11/50 مترمربع از ضلع ش��مالی و جمعًا 
 22/80 مترمرب��ع از عرص��ه این ملک در مس��یر تعریض کوچه واقع اس��ت که زم��ان اجرای آن 
موقع تجدید بنا خواهد بود. ملک مذکور به مبلغ سیصد و سی و پنج میلیون ریال )335/000/000 
ریال( ارزیابی گردیده اس��ت شش��دانگ پالک مذکور از س��اعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخه 
1391/10/5 )پنج��م دی ماه س��ال یکهزار و س��یصد و ن��ود و یک( در محل اداره ثبت اس��ناد و 
امالک س��میرم به مزایده گذاش��ته می ش��ود مزایده از مبلغ پایه ارزیابی )س��یصد و سی و پنج 
 میلیون ریال( ش��روع و به باالترین مبلغ پیش��نهادی به فروش می رس��د ضمنًا مورد مزایده بیمه 
م��ی باش��د و مدت بیمه 366 روز از تاری��خ 1391/3/30 لغایت 1392/3/30 می باش��د الزم بذکر 
 اس��ت پرداخت بده��ی های مربوط ب��ه آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 

 و مص��رف و نی��ز بده��ی ه��ای مالیات��ی و ع��وارض ش��هرداری و غی��ره ت��ا تاری��خ مزایده 
به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
باب��ت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ای��ن آگهی یک نوبت در 
روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 1391/9/11 درج و منتش��ر م��ی گردد و در صورت 
تعطیل��ی روز مزای��ده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 163 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد و 

امالک سمیرم

مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(
5852 شماره: 9350 براساس پرونده اجرایی کالسه 1037- 89/29 اجرای ثبت سمیرم شش دانگ 
یکباب خانه به ش��ماره پالک نود و هفت فرعی از س��یصد و دوازده اصلی )312/97( به مساحت 
س��یصد و بیس��ت و یک متر و هفتاد س��انتی متر مربع واقع در قریه کمه پادنا وسطی بخش ثبتی 
سمیرم که سند مالکیت آن در صفحه 119 دفتر 32 امالک سمیرم ذیل ثبت 6162 بنام آقای قریب 
طاهری فرزند قربانعلی ثبت و صادر گردیده اس��ت و حدودات آن به حکایت دفتر امالک ش��مااًل 
در س��ه قسمت که قسمت دوم غربی اس��ت به طول های چهار متر و پنجاه سانتی متر و بیست و 
پنج س��انتی متر و هیجده متر و چهل سانتی متر به دیوار و دیواریست به خانه پالک یکصد شرقًا 
به طول س��یزده متر و هشتاد و پنج س��انتی متر درب و دیواریست به کوچه عمومی جنوبًا بطول 
بیس��ت و سه متر و هشتاد سانتی متر به دیوار و دیواریست به دیوار پالک نود و شش غربًا اول 
به طول ده متر و ش��صت س��انتی متر دیواریست به دیوار خانه پالک نود و هشت دوم بطول سه 
متر و بیس��ت سانتی متر دیواریس��ت به دیوار خانه پالک نود و نه حقوق ارتفاقی ندارد ششدانگ 
پالک مذکور به انضمام کلیه متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه و تاسیس��ات و مستحدثات و 
مش��ترکات و منصوبات آن و لوازم برق منصوبه و قدرالس��هم از حق االش��تراک آب و فاضالب 
و برق و گاز در قبال اخذ تس��هیالتی به موجب س��ند رهنی ش��ماره 120388-1386/3/16 دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن بانک تجارت اصفهان به نشانی اصفهان خیابان شیخ 

بهائ��ی نبش خیابان اب��وذر قرار گرفته که بر اثر عدم پرداخت بدهی مدیریت ش��عب بانک تجارت 
اس��تان اصفهان تقاضای صدور اجراییه را نموده که پس از طی مراحل اجرایی توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری از محل بازدید به عمل آمد که طبق گزارش کارش��ناس رس��می دادگستری 
ملک مذکور با مس��احت عرصه 321/7 مترمربع یکباب منزل مس��کونی نیمه س��از است که فقط 
در حد اس��کلت بتنی س��اخته ش��ده و تکمیل نگردیده همچنین حس��ب گزارش کارشناس و سند 
رهنی و نامه ش��ماره 597/2460- 85/12/8 ش��هرداری مقدار 17/7 مترمربع از ضلع ش��رقی از 
عرصه این واحد مسکونی در مسیر تعریض کوچه واقع است که زمان اجرای آن موقع تجدید بنا 
خواهد بود ملک مذکور به مبلغ دویس��ت و چهل و هف��ت میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال 
)247/595/000 ریال( ارزیابی گردیده اس��ت شش��دانگ پالک مذکور از ساعت 9 الی 12 روز سه 
ش��نبه مورخه 1391/10/12 )دوازدهم دی ماه س��ال یکهزار و سیصد و نود و یک( در محل اداره 

و ثبت اس��ناد و امالک س��میرم به مزایده گذاشته می ش��ود مزایده از مبلغ پایه ارزیابی )دویست 
چه��ل و هف��ت میلیون و پانصد و ن��ود و پنج هزار ریال( ش��روع و به باالترین مبلغ پیش��نهادی 
ب��ه ف��روش می رس��د. ضمنًا م��ورد مزای��ده بیمه می باش��د و م��دت بیم��ه 366 روز از تاریخ 
1391/3/30 لغای��ت 1392/3/30 م��ی باش��د الزم بذک��ر اس��ت پرداخت بدهی ه��ای مربوط به 
آب، ب��رق و گاز اع��م از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و 
 ع��وارض ش��هرداری و غی��ره تا تاری��خ مزایده به عه��ده برنده مزای��ده می باش��د ضمن آنکه 
پ��س از مزای��ده در ص��ورت وجود م��ازاد وج��وه پرداخت��ی بابت هزین��ه های ف��وق از محل 
 م��ازاد ب��ه برنده مزایده مس��ترد می گردد ای��ن آگهی یک نوب��ت در روزنامه زاین��ده رود چاپ 
تعطیل��ی  ص��ورت  در  و  گ��ردد  م��ی  منتش��ر  و  درج   1391/9/11 مورخ��ه   اصفه��ان 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 164 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(
5853 ش��ماره: 9281 براس��اس پرونده اجرایی کالس��ه 1035- 89/27 اجرای ثبت سمیرم شش 

دانگ یکباب خانه به ش��ماره پالک دویس��ت و ش��صت و سه فرعی از س��یصد و دوازده اصلی 
)312/263( به مس��احت پانصد و هش��تاد و چهار متر مربع واقع در روستای کمه سمیرم که سند 
مالکیت آن در صفحه 470 دفتر 36 امالک س��میرم ذیل ثبت 7074 و ش��ماره چاپی 082835 بنام 
آق��ای یعقوب فیروزی فرزند عنایت اله ثبت و صادر گردیده اس��ت و حدودات آن به حکایت دفتر 
امالک شمااًل بطول شانزده متر و شصت سانتی متر دیوار به دیوار پالک 258 شرقًا بطول بیست 
و نه متر و ش��صت و پنج س��انتی متر به دیوار و دیوار به دیوار و دیواریست به خانه پالک 264 
جنوبًا بطور مایل و غیر مس��تقیم بطول بیس��ت متر و بیست و پنج سانتی متر درب و دیواریست 
به راه غربًا به طول س��ی و هفت متر و هشتاد س��انتی متر دیواریست به راهرو اختصاصی سید 
اشرف موس��وی حقوق ارتفاقی ندارد ششدانگ پالک مذکور به انضمام کلیه متعلقات و منضمات 
ش��رعیه و عرفیه و تاسیسات و مستحدثات و مش��ترکات و منصوبات آن و لوازم برق منصوبه 
و قدرالس��هم از حق االش��تراک آب و فاضالب و برق و گاز در قبال اخذ تسهیالتی به موجب سند 
رهنی ش��ماره 120380-1386/3/16 دفتر اسناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن بانک تجارت 
اصفهان به نش��انی اصفهان خیابان ش��یخ بهائی نب��ش خیابان ابوذر قرار گرفت��ه که بر اثر عدم 
پرداخت بدهی مدیریت ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان تقاضای صدور اجراییه را نموده که 
پس از طی مراحل اجرایی توس��ط کارش��ناس رسمی دادگس��تری از محل بازدید به عمل آمد که 
طبق گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری مس��احت اعیانی ملک مذکور حدود 232 مترمربع در 
همکف با اس��کلت بتنی و 50 متر مربع با اس��کلت فلزی در پالک فوق الذکر موجود می باش��د در 
قس��مت ش��مال این ملک که بنای بتنی موجود است شامل س��ه اتاق و یک سالن و یک آشپزخانه 
و یک س��رویس بهداشتی و در قس��مت جنوبی ملک شامل یک سالن و انبار و آبدارخانه می باشد 
کف اتاقها و س��الن آش��پزخانه موزائیک و سرویس ها سرامیک و بدنه اتاقها و سالن رنگ آمیزی 
و بدنه س��رویس بهداش��تی و آشپزخانه کاشی ش��ده می باش��د ملک مذکور به مبلغ ششصد و 
چه��ل و دو میلیون ری��ال )642/000/000 ریال( ارزیابی گردیده اس��ت شش��دانگ پالک مذکور 
از س��اعت 9 الی 12 روز سه ش��نبه مورخه 1391/9/28 )بیست و هش��تم آذرماه سال یکهزار و 
 س��یصد و نود و یک( در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک سمیرم به مزایده گذاشته میشود مزایده 
 از مبل��غ پای��ه ارزیاب��ی )شش��صد و چه��ل و دو میلی��ون ری��ال( ش��روع و به باالتری��ن مبلغ 
 پیش��نهادی ب��ه فروش می رس��د. ضمن��ًا مورد مزای��ده بیمه می باش��د و مدت بیم��ه 366 روز 
از تاری��خ 1391/3/30 لغای��ت 1392/3/30 م��ی باش��د الزم ب��ه ذک��ر اس��ت پرداخ��ت بده��ی 
ه��ای مرب��وط ب��ه آب، ب��رق و گاز اعم از ح��ق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف و نیز 
بده��ی ه��ای مالیاتی و ع��وارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده ب��ه عهده برن��ده مزایده 
م��ی باش��د ضم��ن آنک��ه پ��س از مزای��ده در صورت وج��ود م��ازاد وج��وه پرداخت��ی بابت 
 هزین��ه ه��ای ف��وق از مح��ل مازاد ب��ه برن��ده مزایده مس��ترد می گ��ردد این آگهی ی��ک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 1391/9/11 درج و منتش��ر می گردد و در صورت 
تعطیل��ی روز مزای��ده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 162 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد و 

امالک سمیرم

ابالغ اجرائیه
5854 ش��ماره: 9277 پرونده کالس��ه 1143- 91/25 بدینوس��یله به آقایان س��ید ش��هاب الدین 
قائم مقامی فرزند س��ید قدرت اله به شناس��نامه ش��ماره 49 صادره س��میرم س��اکن س��میرم 
خیاب��ان قدس کوچه 12 فروردین جنب جهاد کش��اورزی و احمدرضا طغرائ��ی فرزند عبدالخلیل 
به شناس��نامه ش��ماره 180 صادره س��میرم س��اکن س��میرم بلوار دنا کوچه رودکی و عبداله 
 آقایی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 332 س��میرم س��اکن س��میرم خیابان ق��دس روبروی 
ایس��تگاه گازکه برابر گ��زارش مامور ابالغ نامب��ردگان در آدرس های مذکور مورد شناس��ایی 
 واق��ع نگردی��د اب��الغ م��ی گ��ردد: براس��اس ق��رارداد داخل��ی ش��ماره 133415- 1386/8/12 
تنظیمی در بانک ملی ش��عبه س��میرم ش��ما مبلغ چهل میلیون و چهارصد و س��ی و ش��ش هزار 
و چهارص��د ری��ال )40/436/400 ری��ال( باب��ت اص��ل طلب و خس��ارات تاخیر تادی��ه تا تاریخ 
 1391/4/28 ک��ه از ای��ن ب��ه بع��د روزان��ه 18029 ری��ال بانضمام هزین��ه های متعلق��ه به آن 
اضاف��ه می گردد به بانک مذکور بدهکار می باش��ید ک��ه اجراییه کالس��ه 1143- 91/25 صادر 
 و در اجرای ثبت اس��ناد و امالک س��میرم در جریان رس��یدگی می باش��د لذا به استناد ماده 18 
 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مص��وب 1387 مراتب یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود

 مورخه 1391/9/11 جهت ابالغ به ش��ما چاپ و منتش��ر می گردد و ظ��رف مدت ده روز پس از 
انتش��ار آگهی عملی��ات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف: 165 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد و 

امالک سمیرم

اخطار اجرایی
5855 ش��ماره: 136/91 بموجب رأی ش��ماره 563 تاریخ 91/6/28 حوزه 27 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه خان��م مریم دقاغیان مجه��ول المکان 
محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهل و ش��ش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید لغایت اجرای حکم 
در ح��ق محکوم له صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به نش��انی خ حکی��م نظامی- جنب ک 
33. ماده 34 قانون ش��وراهای ح��ل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محک��وم به را پرداخت نکند و 
 اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5856 ش��ماره: 325/91 بموجب رأی ش��ماره 559 تاریخ 91/6/29 حوزه 27 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای اسماعیل ش��هبازی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهل و هش��ت 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به نش��انی خ حکیم نظامی- جنب ک 33. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5857 ش��ماره: 203/91 بموج��ب رأی ش��ماره 558 تاری��خ 91/2/28 ح��وزه 27 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای محمد سبزنجاتیان مجهول 
 الم��کان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون ری��ال بابت اصل خواس��ته و پنجاه {
 و دو ه��زار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخی��ر تادی��ه از تاریخ سررس��ید لغایت 
 اج��رای حکم در حق محکوم له صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به نش��انی خ حکیم نظامی
- جن��ب ک 33. م��اده 34 قان��ون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محک��وم علی��ه، محکوم به 
 را پرداخ��ت نکن��د و اموال��ی از وی به دس��ت نیاید با تقاض��ای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5858 درخصوص پرونده کالسه 723 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بابک طیرانی صفاری تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای روز یک ش��نبه مورخ 91/10/10 
ساعت 16/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5859 درخصوص پرونده کالسه 724 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
میترا انوری تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای روز یک ش��نبه مورخ 91/10/10 ساعت 17 
تعیین گردیده اس��ت. باتوجه 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 رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه 
 و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5860 درخصوص پرونده کالس��ه 865/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت قدرت اهلل ش��یری تقدیم نموده است؛ وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/10/11 
س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواس��تی  عاب��دی  حمی��د  خواه��ان   1333/91 کالس��ه  پرون��ده  درخص��وص   5861 
و  مل��ت  بان��ک   90/9/25  -217943 چ��ک  وج��ه  ری��ال   2/580/000 مطالب��ه  ب��ر   مبن��ی 
خس��ارات دادرس��ی و تاخی��ر تادی��ه ب��ه طرفیت مس��عود زمان��ی تقدی��م نموده اس��ت؛ وقت 
رس��یدگی ب��رای م��ورخ 91/10/11 س��اعت 10/30 تعیی��ن گردیده اس��ت. باتوجه ب��ه مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی 
مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان 
ابت��دای خیاب��ان آتش��گاه مجتم��ع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف مراجع��ه و نس��خه ثانی 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمایی��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
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امام هادی  )ع(:
هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا 

بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود.

راهکارهایی برای نفوذ در دیگران!

 جذب حداکثری که این روزها زیاد درموردش سخن به میان می آید،
راهکارهای خاص خود را می طلبد و تنها با شعار به سرانجام نخواهد 

رسید.
مهم ترین راهکار این مسئله، اخالق نیکو است که معجزه می کند و 
دوای هر دردی است، اما تاکتیک های کارساز و تأثیرگذار دیگری نیز 
وجود دارد که بدون آنها نمی شود به این نکته پر اهمیت دست یافت:

   وضع ظاهری آراسته و مرتبی داشته باشیم؛ مرتب و تمیز باشیم، 
هماهنگی و پاکیزگی ناخودآگاه باعث جذب مردم می شود.

    همیشه حتی در هنگام مشکالت و سختی ها خنده رو باشید.
    ش��نونده خوبی باش��ید؛ دیگران را تش��ویق کنید درمورد خود 

صحبت کنند.
     نرم و مالیم صحبت کنیم؛ این مورد باع��ث ایجاد خأل پیرامون 

می شود و باعث جذب شدن است.
    از شوخی زیاد بپرهیزیم، اما خنده رو باشیم؛ شوخی فراوان انرژی 

ذهنی را کاسته و جذابیت را از بین می برد.
    اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

   قبل از انتقاد از دیگران درمورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

 بدن در طول روز 
چقدر به خواب احتیاج دارد؟

محرومیت از خواب کافی بر روی سیس��تم ایمنی ب��دن تأثیر منفی 
گذاش��ته و یکی از عوامل ایجاد بس��یاری از بیم��اری های جدی و 

خطرناک به شمار می رود. 
خواب وسیله ای است که به انس��ان این امکان را می دهد که بتواند 
انرژی از دس��ت رفته را به بدن بازگرداند، در نتیجه شخص می تواند 

پس از خواب، کارهای روزمره اش را به خوبی انجام دهد. 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که اگر کم خوابی ادامه داش��ته باشد 
س��المتی فرد به خطر می افتد، زیرا کم خوابی ه��م روی روان و هم 

جسم فرد تأثیر می گذارد. 
 سعی کنید در طول روز نخوابید، البته یک چرت کوچک در حد 10 
تا 15 دقیقه بالمانع است. همان طور که می دانید چرخه یک خواب 
کامل و عمیق،90 دقیقه به طول می انجام��د، بنابراین هر چقدر در 

طول روز استراحت نکنید، شب ها بهتر به خواب می روید. 
 هر ش��ب و هر زمان که احساس خس��تگی و خواب آلودگی به شما 
دس��ت داد، به رختخواب بروید. اگر احس��اس کردید که به سرعت 
خوابتان نمی برد، بلند ش��وید و کت��اب بخوانید و ی��ا کاری که نیاز 
به فعالی��ت فیزیکی کم و فعالیت چش��می باال دارد انج��ام دهید تا 
 چشمانتان کم کم خس��ته ش��ود. در ابتدا این امکان وجود دارد که 
صبح ها زودتر از زمان مقرر بیدار شوید، اما بدن شما ظرف چند روز 

خودش را با شرایط جدید وفق می دهد. 
  نتایج تحقیقات نشان می دهد که: 

   کم خوابی موجب بیماری و یا استرس زیاد می شود که در نهایت 
باعث قاطی کردن )اغتشاش( روان خواهد شد. بی خوابی در حقیقت 
کسی را نکشته است. تحقیقات درمورد آدم هایی که از کم خوابی رنج 
می برده اند نشان می دهد که با وجودی که توانایی عمل آنان کاهش 
پیدا کرده، ولی اگر به آنان اجازه داده ش��ود )یا بتوانند( کم خوابی را 

جبران کنند، تنها اثر مستقیم کم خوابی، بی خوابی است. 
   ممکن نیس��ت بعد از یک ش��ب بی خوابی عملکرد خوبی داشته 
باشید. از دست دادن یک خواب ش��بانه می تواند منجر به کم شدن 
انگیزه ش��خص گردد و همچنی��ن روی بعضی مهارت ه��ا از جمله 

رانندگی و... تأثیر خواهد گذاشت. 
   مهم این است که افراد هر ش��ب 8 ساعت خواب را داشته باشند، 
بعضی از افراد 4-5 س��اعت خواب الزم دارند، برخی 8-9 س��اعت، 
بالعکس خواب بیش از نی��از بدن نیز باعث می ش��ود که بدن زمان 
بیش��تری را در رختخواب بگذراند و این خود باعث کسل شدن فرد 

خواهد شد. 
    بی خوابی ی��ک بیماری اس��ت و قرص های خ��واب، درمان آن 
هستند. قرص خواب باعث می ش��ود فرد بتواند چندین شب به طور 
طبیعی بخوابد، ولی اگر ف��رد مدت زمان بیش��تری از این قرص ها 
اس��تفاده کند، چون بدن به آنها عادت می کن��د موجب بی خوابی 

خواهند شد و اختالل خواب افراد را افزایش می دهند.

همیشه الزم نیست فکر کنیم فقط یک معمار داخلی 
یا یک آرشیتکت می تواند با صرف هزینه به ما کمک 
کند، بلکه با دقت و ظرافت و مطالعه و نکته سنجی ها 
می توان چیدمانی درست، صحیح و راحت از وسایل و 
لوازم خانه داشت. تعیین محل وسایل و مبلمان منزل 
یکی از مهم ترین تصمیمات در طراحی دکوراسیون 

منزل است. 
 اگرچه معماران و طراح��ان داخلی بازار نقش مهمی 
در چیدمان وس��ایل خان��ه دارند، اما فقط به ش��رط 
 داشتن پول کافی می توانید از پیاده کردن طرح ها و 
ایده های آنها بهره ببری��د، در غیر این صورت چندان 
نگران نباشید، چند توصیه کاربردی و ساده می تواند 

حالل برخی از مشکالت شما باشد: 

به نظرات راهگشای خانم ها توجه کنید
یادتان باش��د مهم تری��ن نظارت را درب��اره چیدمان 
وسایل خانه، خانم ها ارایه می کنند. به فکر اقتصادی 

و ظریف و دقیق آنها توجه کنید.
 خانم ها م��ی توانند با هزین��ه ای کمت��ر، زیباترین 
لوازم و وس��ایل زینتی را بخرند و جلوه بیش��تری به 
خانه ببخش��ند. البته باید به راحتی و آسایش آنها نیز 

توجه کرد. 
آشپزخانه اپن )OPEN( برای خانه های اروپایی که 
اغلب غذای آماده و کم دردس��ر می خورند، طراحی 
ش��ده اس��ت، نه خانه های ایرانی که در آن آبگوشت 
و قورمه س��بزی بار م��ی گذارند. بنابرای��ن طراحی و 
چیدمان خانه و وس��ایل آن بای��د برگرفته از فرهنگ 

خودی باشد. 

چینی های شکسته را دور نریزید 
اگر چینی های شکسته را نگه دارید پس از مدتی چند 
قطعه چینی در طرح ها و رنگ های مختلف خواهید 
داشت که می توان از قطعات کوچک و رنگی آنها برای 
تزئین انواع قاب ها، پایه آباژور، شمعدان، گلدان و آینه 

استفاده کرد. این امر نش��ان دهنده ابتکار، خالقیت و 
هنر شماست. 

اتاق ها را خلوت کنید
اتاق ها را پر از وس��یله نکنید. سعی کنید در یک اتاق 
ساده و خلوت، غافلگیری های خالقانه ترتیب دهید. 

موزائیک ها را از یاد نبرید  
اس��تفاده از قطعات کوچک و رنگین شیش��ه، سنگ 
 و کاش��ی کنار هم )موزائی��ک( در دی��وار و کف خانه 
 ب��ه عن��وان ی��ک هن��ر تزئین��ی، زیبای��ی محیط را 

چشم نوازتر می کند. 
در این نقاشی با سنگ، می توان از طرح و حاشیه ساده 
اما زیباتر بهره گرفت. با توج��ه به این که موزائیک در 
برابر تغیی��رات محیطی مقاوم��ت دارد از آن درنمای 

بیرونی نیز می توان استفاده کرد. 

وسایل اضافی را انبار نکنید
وسایلی را که مدت هاس��ت بدون استفاده باقی مانده 
اند و به احتمال زیاد در آینده هم اس��تفاده نخواهند 
شد، به امید این که ش��اید زمانی و روزی به کار آیند، 

نگه ندارید.
 لباس، وسایل خانه، اسباب بازی بدون استفاده کودک 
را دور بریزی��د و فضا را برای چیدمان وس��ایل مطابق 

سلیقه و راحتی خودتان باز کنید.
یادتان باشد پس از چیدمان وس��ایل خانه، مطابق با 
عالقه اعضای خانواده و برای ایج��اد آرامش و انرژی 
بیشتر در محیط ها، چند شاخه گل طبیعی در معرض 

دید قرار دهید. 

 برای داش�تن خانه ای زیبات�ر و در نهایت 
رسیدن به آرامش به نکات زیر توجه کنید: 

    با گذاش��تن چندش��اخه گل تازه در خانه روحیه 
شادی به اعضای خانه بدهید. 

     حم��ام و س��رویس های بهداش��تی خان��ه را با 
ش��مع،نمک های طب��ی عطرآگین و صاب��ون های 

خوشبو تزئین کنید. 
    از آنجایی که آثار هن��ری موجود در منزل معرف 
شخصیت شماست، لوازم خانه را طوری انتخاب کنید 
که بر زیبایی تابلوها و آثار هنری دیگر موجود در خانه 
بیفزاید. وس��ایل خانه را طوری نچینید که توجه را از 

آثار هنری به خود جلب کنند. 
    اضافه کردن گیاه، س��نگ، ص��دف و دیگر عناصر 
طبیعی به تزئینات خانه تأثیر بسیار خوبی در روحیه 
اعضای خانواده می گذارد و در واقع طبیعت را به درون 

خانه می آورد.

با چیدن درست وسایل منزل 
به آرامش برسید
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اخبار ویژه

عکس نوشت

پژوهش ه��ای ص��ورت گرفت��ه 
توس��ط پژوهش��گران دانش��گاه 
ایالتی واش��نگتن نشان می دهد 
که بوه��ای دلپذیر س��اده و قابل 
تشخیص می توانند باعث ترغیب 

افراد به خرید بیشتر شوند.
استفاده از نورپردازی و موسیقی 
مناس��ب نقش مهم��ی در جلب 
مشتری ایفا می کند، اما مطالعات 
جدید از نقش انکارناپذیر بوهای 
ساده و دلپذیر در ترغیب افراد به 

خرید بیشتر حکایت دارد.
محقق��ان تأکی��د می کنن��د که 
بوهای س��اده در تضاد با بوهای 
مخلوط و پیچیده، مش��وقان قدرتمندی برای ترغیب افراد به خرید محس��وب می شوند، 
چراکه بوهای س��اده به فرآیندهای پیچیده مغزی برای تحلیل نیاز ندارند و فرد می تواند 
تمرکز بیشتری بر خرید داشته باشد. محققان دانشگاه واشنگتن در این مطالعه از دو نوع 
بوی مختلف شامل رایحه س��اده پرتقال و رایحه پیچیده پرتقال - ریحان با مخلوط چای 
سبز استفاده کرده و در یک دوره 18 روزه میزان خرید مشتریان فروشگاه لوازم منزل در 
هنگام استشمام بوهای عادی، رایحه ساده و رایحه پیچیده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
به دست آمده نشان می دهد که 100 مش��تری در زمان استشمام رایحه ساده پرتقال 20 
درصد بیشتر خرید کرده اند. »اریک اس��پانگنبرگ« نویسنده ارشد این تحقیق می گوید: 
تحقیقات ما نشان می دهد که بوهای ساده و قابل تشخیص به دلیل عدم نیاز به تحلیل های 

پیچیده مغزی، از اثربخشی بیشتری بر میزان خرید مشتریان برخوردار هستند.

متخصصان اظهار کردند: همیشه 
در رژیم غذایی خ��ود فلفل قرمز را 

داشته باشید.
فلفل قرمز یا فلفل چیلی عالوه بر 
این که به غ��ذا گرما می دهد فواید 
زیادی برای سالمتی دارد که چند 

مورد از آن در ذیل آمده است:
- برای قل��ب مفید اس��ت و باعث 
تقویت رگ های خونی می ش��ود. 
همچنین باعث کاهش کلسترول 
و کاه��ش مق��دار فیبری��ن خون 

می شود.
- درد و التهاب را کاهش می دهد. 

ماده »کاپسی سین«  جزء اصلی در فلفل قرمز است که در تسکین درد میگرن و سردردهای 
سینوسی مؤثر است و ترشح اندروفین ها که یک مسکن طبیعی است را تحریک می کند.

فلفل قرمزهمچنین دارای خواص ضد باکتریایی است که به مقابله با عفونت مزمن سینوسی 
کمک می کند.

مطالعات نشان می دهد کاپسی سین می تواند سرعت سوخت و ساز را افزایش داده و از تجمع 
بافت چربی جلوگیری کند.

 فلف��ل قرمز ب��ا س��رطان مب��ارزه می کن��د و م��اده کاپسی س��ین موج��ود در آن باعث 
می شود سلول های سرطانی پروس��تات از بین بروند. همچنین سطح قند خون را کاهش 

می دهد.
مطالعات حاکی از این است که خوردن فلفل قرمز می تواند س��طح انسولین را پس از غذا 

کنترل کند.

آزمای��ش نس��ل جدی��د هواپیماه��ای 
 غیرنظامی بدون سرنشین کنترل از راه دور

م��اه آین��ده می��الدی در انگلی��س آغ��از 
خواهد ش��د که می تواند راه را ب��رای ورود 
 هواپیماهای مسافربری تجاری بدون خلبان 

هموار کند.
کنسرسیوم ASTRAEA  با حمایت دولت 
انگلیس و مش��ارکت هفت شرکت فعال در 
 ،QinetiQ و BAE حوزه هوافضا از جمله
پروژه نسل جدید هواپیمای غیرنظامی بدون 
سرنشین را با بودجه ای 100 میلیون دالری 

در دستور کار دارد.
در طراحی و س��اخت هواپیمای غیر نظامی 
بدون سرنش��ین از فناوری ب��ه کار رفته در 

پهپادها استفاده شده است.
جت دو موتوره Jetstream  طی ماه آینده 
میالدی از فرودگاه »وارتون«  در لنکش��ایر 
از زمین برخاسته و به وس��یله کنترل از راه 

دور طی چند هفته بر فراز دریاچه اسکاتلند 
پرواز می کند.

در این تست، امکان کنترل خودکار هواپیما 
توسط رایانه های سیس��تم در صورت قطع 
ارتباط با مراکز کنترل زمینی مورد آزمایش 
قرار می گی��رد. همچنین پ��رواز نزدیک در 

کنار یک پهپاد و نح��وه واکنش پهپاد برای 
پیشگیری از برخورد عمدی نیز مورد بررسی 

قرار می گیرد.
هواپیماهای مدرن با حضور خلبان در حال 
حاضر قادر به برخاس��تن، پ��رواز تا مقصد و 
فرود آمدن ب��دون نیاز به دخالت انس��انی 

هس��تند، اما آزمایش Jetstream  با هدف 
انجام تمام��ی ای��ن فعالیت ها ب��ه صورت 
 ایمن بدون حضور خلب��ان در هواپیما انجام 
می ش��ود. هواپیماها باید قادر به رهگیری و 
جلوگیری از برخورد با س��ایر هواپیماها در 
مسیر پرواز باش��ند که این اقدام در مقیاس 
بزرگ ت��ر در هواپیماهای تج��اری با نصب 
ترانس��پوندرهای هش��داردهنده ارتف��اع و 

سرعت امکان پذیر می شود.
این کنسرس��یوم امیدوار است که با توسعه 
فن��اوری هواپیماه��ای بدون خلب��ان برای 
 نسل آینده هواپیماهای مسافربری تجاری، 
هزین��ه ه��ای صنع��ت هوانوردی ب��ه طور 

چشمگیری کاهش پیدا کند.
در ای��ن صورت نس��ل آین��ده هواپیماهای 
مس��افربری تجاری به صورت کنترل از راه 
دور توس��ط خلبان از صدها کیلومتر دورتر 

هدایت می شوند.

بوهایی که مردم را به خرید بیشتر 
ترغیب می کنند!

 فلفل قرمز را 
در رژیم غذایی خود بگنجانید

نسل آینده هواپیماهای مسافربری بدون خلبان

خطرناک ترین  نوع مدرسه رفتن
 در یکی از روستاهای اندونزی 

کودکان برای رفتن به مدرسه 
باید از این مسیر دشوار و 
خطرناک عبور کنند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

این روزها در بس��یاری از ط��رح هایی که ب��رای آینده ارایه 
می شود سعی بر آن است تا از انرژی های پاک و تجدیدپذیر 
 اس��تفاده ش��ود، چراکه مزایای بس��یاری در این سوخت ها 

وجود دارد. 
 ب��رق از جمل��ه ان��رژی هایی اس��ت ک��ه تولید ک��ردن آن 
 بسیار سخت است و البته هزینه بس��یار زیادی نیز صرف آن 

می شود.
  در کن��ار ب��رق، ان��رژی خورش��یدی ق��رار دارد ک��ه 
 به راحتی  می توان به آن دسترس��ی پیدا ک��رد و همچنین 
هزین��ه ای نیز ب��رای ب��ه دس��ت آوردن آن نیاز نیس��ت و 
 همین ان��رژی پ��اک مبنایی ب��رای طراحی بعضی وس��ایل

 جدید است. 

 »چ��راغ ژله ای« یک��ی از جدیدترین طرح هایی اس��ت که 
ارایه شده و در آن از یک ایده بسیار جالب برای تأمین انرژی 

استفاده شده است. 
 این چراغ همان طور که از نامش مشخص است از یک جنس 
خاص و ژله ساخته شده است و شما تنها کافی است آن را به 
شیشه اتاق بچسبانید تا شارژ شود، سپس خود به خود بعد از 

تکمیل شارژ از شیشه جدا می شود. 
 س��بک خاص این چ��راغ ب��ه آن، ای��ن ام��کان را می دهد 
ت��ا در هرکجا بت��وان از آن اس��تفاده ک��رد و محدودیتی در 
اس��تفاده از آن وج��ود ندارد. ط��راح این چراغ گفته اس��ت 
 بس��یاری از م��ردم مطمئن��ا ج��ذب طراح��ی جال��ب آن

 خواهند شد.

المپ های ژله ای 
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