
 تولستوی سراغ افزایش 48 درصدی قیمت گوشت در سکوت
حاجی مراد رفت 
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 با مقایسه قیمت ها با سال گذشته ؛

 انتقاد از عملکرد دولت
2 در بحران سکه

سقوط ذوب آهن هم به 
من ربطی ندارد 67

خأل مدیریت جهانی، 
5خأل مدیریت الهی است

 فا تحه  تئاتر اصفهان  
خوانده شده است

نمایش را از دوران دبیرستان، با اجراهایی  در جشنواره های دانش 
آموزی و کانون های فرهنگی ش��روع کردم.  من از دوران کودکی 
تعزیه خوانی می کردم،   بنابراین  به نمایش های آئینی، مذهبی  
مثل تعزیه  یا نقالی و پ��رده خوانی در  کنار اس��تاد کریمی عالقه 

مند شدم. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، ابع��اد جدیدت��ری از واگذاری ش��رکت 
توس��عه گردش��گری ای��ران، از ش��رکت های متعل��ق ب��ه 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری، از س��وی س��ازمان 
 خصوصی س��ازی از طری��ق عرض��ه در فراب��ورس ب��ه قیمت

 78 میلیارد تومان به صورت اقساطی به شرکتی به نام »ایران 
 توسعه« فاش شد.

جرقه ها آتش افروختند

فرصت سوزی مسئوالن 3

 برای نجات نقش جهان

واگذاری ابهام برانگیز  2

یک شرکت به »ایران توسعه«

ناکامی گیتی پسند این بار با  سیچلو؛ 6

معاون عمرانی استاندار اصفهان: 3
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نابغه جنگ
شهید غالمحسین افش��ردی، زمان فعالیت های مبارزاتی با 
طاغوت، با نام حسن باقری وارد عمل شد. بعد هم که در واحد 
اطالعات سپاه شروع به فعالیت کرد، این نام مستعار بر او ماند.

رهبرمعظم انقالب :
تحوالت منطقه، آغاز راه نجات و سعادت است
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آخر بهمن؛ زمان دادگاه پرونده
اختالس بزرگ 

محس��نی اژه ای، س��خنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت 
پرونده فساد مالی س��ه هزار میلیاردی گفت: پرونده هم اکنون در 
اختیار قاضی اس��ت و اگر قاضی به نقص بزرگ��ی برنخورد، تا پایان 
بهمن ماه دادگاه تش��کیل می ش��ود. ناظر پرونده اختالس سه هزار 
میلیاردی اظهار داشت: برای 24 نفر از متهمان پرونده کیفرخواست 
صادر شد و از هفته گذش��ته تاکنون قاضی پرونده در حال مطالعه 
اس��ت. همچنین تا هفته آینده، ش��ش نفر دیگر به متهمان افزوده 

می شود. در این چهار هفته که اخباری منتشر نشده، اموال بیشتری 
کشف و ضبط شده است. محسنی اژه ای گفت: اگر مشکل خاصی 
رخ ندهد و قاضی به نقص بزرگی  برنخ��ورد، اواخر بهمن ماه اولین 
جلس��ه دادگاه برگزار می ش��ود. وی افزود: مطمئن باشید دادگاه 
علنی برگزار می شود. وی درباره رونده رسیدگی به اتهامات خاوری، 
مدیرعامل مستعفی بانک ملی و انتقال او به ایران گفت: در این رابطه 

اقداماتی صورت گرفته است و از پلیس اینترپل می خواهیم...
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ادامه در صفحه دو

دومین کنگره اخالق پزشکی با عنوان اخالق پزشکی در نظام سالمت سوم لغایت پنجم 
اسفندماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. 

دبیر کل کنگره ضمن اعالم این خبر گفت: محورهای چهارگانه کنگره در کنار یک محور 
ویژه، گستره ی وسیعی را برای بحث و تبادل نظر فراهم آورده است. 

دکتر هادی افزود: این 4 محور در حوزه های مختلف سالمت عبارتند از: اخالق در درمان، 
اخالق در بهداشت، اخالق در پژوهش و تحقیقات و اخالق در آموزش، این در حالی است که مبانی اسالمی اخالق پزشکی به 
عنوان محور ویژه تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد: فراخوان داده شد افرادی که صاحبنظرند و تمایل به مشارکت در بحث 
اخالق پزشکی و ارایه مقاله در کنگره را دارند مقاالت خود را به دبیرخانه بفرستند. دبیر کل کنگره اخالق پزشکی ضمن اشاره به 
پایان مدت فراخوان در 15 دی ماه گفت: نزدیک به 490 مقاله مرتبط با اخالق پزشکی از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره واصل 
شده که هر مقاله توسط تیمی متشکل از حداقل سه داور مورد بررسی و داوری قرار گرفت. دکتر هادی تصریح کرد: براساس 
معدل امتیازاتی که به مقاالت داده می شد، مقاالت در دو دسته انتخاب شدند: یک دسته مقاالتی که برای ارایه سخنرانی در 

کنگره و دسته دیگر هم مقاالتی که در قالب پوستر در روزهای برگزاری کنگره ارایه می شود. 
وی ضمن بیان اینکه تعداد زیادی مقاله پذیرش نشده است خاطرنشان کرد: این عدم پذیرش به علت فقر محتوا و یا شکل 

ناصحیح مقاله نیست و در بسیاری 
از موارد دلیل آن محدودیت های 
زمان و فضای فیزیکی جهت ارایه 

می باشد. 
دبیر کل کنگره با اشاره به انتخاب 
نزدیک به 30 مقاله توسط کمیته 
صورت  به  ارایه  برای  علمی 
سخنرانی گفت: نزدیک به 100 
مقاله نیز به صورت پوستر در یک 
زمان بندی خاص در جنب سالن 
برگزاری کنگره ارایه می شود.  
تشکیالت  درباره  هادی  دکتر 
محترم  رییس  افزود:  کنگره 
دانشگاه، رییس کنگره است و 
پس از دبیر کل، دبیران اجرایی و 
علمی و کمیته های اجرایی، علمی 
ثابت و علمی دانشگاهی می باشد. 
وی ضمن اشاره به شرکت مدعوین 
خارجی، اذعان داشت: از جمله 
مدعوین خارج از کشور، پروفسور 
عبدالعزیز ساشادینا  از اساتید 

مسلمان دانشگاه تورنتوی کانادا است. دبیر کل کنگره افزود: ضمن آنکه ایشان در سالن اصلی سخنرانی می کند برنامه ای 
هم داریم که در قالب پانل و کارگاه، اطالعات و تجربیات وی به اعضای هیأت علمی دانشگاه منتقل شود. دکتر هادی درباره 
برنامه های جانبی در طول روزهای برگزاری کنگره گفت: نمایشگاهی از شخصیت های برگزیده اخالق پزشکی در کشور تدوین 
و طراحی شده که امید است با نمایش این مجموعه در روزهای برگزاری گامی در جهت ارتقای اخالق در جوامع علمی برداریم. 
وی تصریح کرد: در کنار این برنامه ها، برنامه های خاصی به شکل کارگاه یا پانل شامل موضوعات مختلف پژوهشی که مرتبط با 
اخالق می باشد برای اعضای هیأت تحریریه مجالت و شوراهای پژوهشی دانشگاه در نظر گرفته شده است.  دبیر دومین کنگره 
سالیانه اخالق پزشکی کشور افزود: همچنین کارگاهی برای اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است که در آن از اساتید فن 

در امر اخالق پزشکی و آموزش استفاده می شود. 
دکتر هادی در خاتمه یادآور شد: ضمن هماهنگی با کمیته راهبردی آ موزش کارکنان دانشگاه مقرر شده است که برخی قسمت ها 

جزء نظام آموزش کارکنان محسوب و برای کارکنان شرکت کننده نیز امتیازات آموزشی در نظر گرفته شود.

مسئوالن درباره برخورداری 
اصفهان شعار می دهند 

دومین کنگره اخالق پزشکی کشور
اسفندماه در اصفهان برگزار می شود
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نمازجمعه این هفته تهران به امامت 
رهبرانقالب اقامه می شود

س��تاد نماز جمعه تهران در بیانیه ای از اقامه نمازجمعه این هفته به 
امامت ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت اهلل العمظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( خبر داد.
--------------------------------------

دستگیری زمین خوار بزرگ پایتخت
 معاون اس��تاندار ته��ران  با بی��ان اینکه آق��ای »ه - چ« ب��ه عنوان 
بزرگ ترین زمین خوار ته��ران حدود 50 هکتار زمین را در ش��هر 
اندیش��ه و پردیس به صورت غیرقانونی تصرف کرده بود، گفت: این 
متهم که تحت تعقیب بود به دلیل جعل اسناد و کالهبرداری از طرف 

دستگاه قضایی و انتظامی تهران دستگیر شد.
--------------------------------------

تماس وزیران اتحادیه اروپا با صالحی
یک روزنامه اماراتی امروز با اش��اره به تصمیم ایران در زمینه توقف 
فوری صادرات نفت به اروپا، از تماس برخی وزیران اتحادیه اروپا برای 

کاهش شدت تنش ها با تهران خبر داد.
 بنابر اعالم این رس��انه عربی، اصلی ترین عل��ت تماس اخیر وزیران 
اروپایی ب��ا صالحی هم��کاری تهران ب��ا آژانس بی��ن المللی انرژی 

هسته ای بوده است.
--------------------------------------

اقدام عجیب جاسبی 
یک منبع آگاه از جذب فوری ۴00 نفر ب��ه عنوان عضو هیأت علمی 
در دانشگاه آزاد از س��وی برخی مدیران این دانش��گاه خبر داد. وی 
 افزود: پذیرش یکباره این افراد به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه

آزاد که قسمت اعظمی از آن ها در روزهای پایانی ریاست جاسبی بر 
این دانش��گاه و تعدادی هم پس از پایان دوران مدیریت وی صورت 

گرفته، قابل تأمل است.
--------------------------------------

ضرب االجل هاشمی تمام شد 
زمان تعیین شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی برای امضاء 
و ابالغ حکم رییس جدید دانش��گاه آزاد از س��وی آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی امروز به پایان می رسد.
 پس از انتخاب دانشجو برخی اظهارنظرهای افراد نزدیک به  آیت اهلل 
هاش��می رفس��نجانی و جاس��بی و در کنار آن، اعتراض��ات فعاالن 
دانشگاهی و دانشجویی نسبت به امضاء نشدن حکم فرهاد دانشجو، 
رییس جدید دانش��گاه آزاد، از س��وی آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
باعث شد تا ش��ورای عالی انقالب فرهنگی،برای ابالغ حکم ریاست 
فره��اد دانش��جو،  ضرب االجلی ت��ا 11 بهمن ب��رای رییس هیأت 
 امنای دانش��گاه آزاد تعیین کن��د.  این ضرب االجل ف��ردا به پایان

 می رسد.
--------------------------------------

واکنش ایران به تحریم نفتی، قانون 
سوم نیوتن است

وزیر امور خارجه روس��یه گفت:طرح ایران ب��رای قطع فروش نفت 
به اتحادیه اروپا عکس العمل این کش��ور به تصمیم اروپایی هاست. 
سرگئی الوروف  افزود: هرگونه تصمیم ایران، واکنش به تحریم های 

یک جانبه اتحادیه اروپاست که قرار است از اول ژوئیه اجرا شود.
 وی ادام��ه داد؛ تصمیم ایران بار دیگر قانون مع��روف نیوتن را تأیید

 می کند که هر عملی عکس العملی دارد.
--------------------------------------

موافقت سوریه با انجام مذاکرات
ش��بکه العربیه در خبری فوری گزارش داد: روسیه اعالم کرد دولت 
س��وریه موافقت خود را با انجام مذاکرات غیر رسمی با مخالفان، در 

مسکو اعالم کرده است.
این شبکه به جزییات بیش��تری درباره این خبر اشاره نکرده است، 
با این ح��ال گروه های مخالف ب��ا تحریک و حمایت ه��ای مالی و 
تسلیحاتی گسترده آمریکا و متحدان غربی و عربی آنها، به اقدامات 
خش��ونت آمیز خود در برخی مناطق س��وریه ادامه می دهند و در 

این زمینه از حمایت های گسترده رسانه ای نیز برخوردار هستند.
--------------------------------------

 احتمال افزایش همکاری 
واشنگتن و بغداد

بدنبال خروج نظامیان آمریکایی از بغداد در دس��امبر سال گذشته 
میالدی،  میش��ل فلورنوی، مش��اور ارش��د»لئون پانتا«، وزیر دفاع 
 آمریکا از احتمال گسترش همکاری های دفاعی واشنگتن و بغداد

 خبر داد.

صدها نفر از جوانان 73 کشور جهان از جمله جوانان مصر، تونس، 
لیبی، لبنان، یمن، بحرین و فلس��طین صبح روزگذش��ته با رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
سخنانی، جوانان کشورهای اس��المی را حامالن بشارتهای بزرگ 
برای آینده امت اسالمی خواندند و افزودند: بیداری جوانان سرتاسر 
جهان اس��الم، امید به بیداری عمومی ملتهای مسلمان را افزایش 
داده است.رهبر انقالب، تاریخ بشر را بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی 
و در آستانه تحولی عظیم برشمردند و تأکید کردند: بشریت از همه 
مکاتب و ایدئولوژیهای مادی اعم از مارکسیسم، لیبرال دمکراسی و 
ناسیونالیسم سکوالر عبور کرده و در آغاز دوران جدیدی است که 
بزرگترین نش��انه آن، توجه ملتها به خدای متعال، استمداد آنها از 
قدرت الیزال الهی و اتکای ملتها به وحی است.ایش��ان با اشاره به 
»تس��لط ش��بکه دیکتاتوری پیچیده، خطرناک، فاسد و شیطانی 
صهیونیستها و قدرتهای استکباری« بر جهان افزودند: قیام ملتهای 
منطقه علی��ه دیکتاتورهای وابس��ته، جزئی از مبارزه بش��ریت با 
دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاس��ت و جامعه بشری با پشت سر 
گذاش��تن پیچ بزرگ تاریخی، از سیطره این دیکتاتوری خطرناک 
رها می شود و این تحول عظیم براس��اس وعده صادق پروردگار، 
به آزادی ملتها و حاکمیت ارزش��های معنوی و الهی منجر خواهد 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به کسانی که ممکن است 
پیروزی بر شبکه دیکتاتوری جهانی صهیونیستها را غیرممکن بدانند 

خاطرنشان کردند: قبالً نیز اگر کسی از پیروزی جوانان مؤمن حزب 
اهلل بر ارتش رژیم صهیونیستی سخن می گفت و یا از ذلت طاغوت 
مصر و تحوالت عجیب شمال افریقا حرف می زد خیلی ها باور نمی 
کردند همچنان که استقامت، پیروزی و پیشرفت جمهوری اسالمی 
نیز برای برخی ها قابل باور نبود اما قدرت فائقه پروردگار، خود را در این 

پیروزیها و تحوالت شگفت نشان داد.
رهبر انقالب اسالمی، حضور هوشیارانه و استقامت ملتها در میدان 
را زمینه ساز تحقق بدون تردید نصرتهای الهی خواندند و افزودند: در 
پرتو تحقق وعده های پروردگار، صهیونیستها، شیطان بزرگ امریکا 
 و قدرتهای غربی امروز در مقابل بیداری اس��المی احساس ناتوانی 
می کنند و این احس��اس ضعف و شکس��ت هر روز بیش��تر خواهد 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحوالت کشورهای اسالمی را »آغاز راه 
نجات و سعادت«، برشمردند و افزودند: مهم این است که پیروزیهای 
به دست آمده را پایان راه ندانیم و با ادامه مجاهدت و تکیه بر عزم و اراده 
ملتها، و اتکا و حس��ن ظن به خدای قادر متعال، مبارزه با زورگویان 

جهانی و عوامل آنها را ادامه دهیم.
رهبر انقالب اسالمی، قرن حاضر را قرن اسالم و معنویت برشمردند و 
افزودند: اسالم، عقالنیت و معنویت و عدالت را همراه یکدیگر به ملتها 
هدیه می دهد و تعالیم پروردگار بر اسالمِ عقالنیت و تفکر و تدبر، اسالِم 

توکل بر خدا، اسالِم جهاد و اسالِم کار و اقدام، تأکید می نماید.
ایشان تجربیات 32 ساله جمهوری اسالمی در مقابله با انواع توطئه های 

امریکا و دیگر دشمنان اسالم را یادآور شدند و افزودند: مستکبران برای 
 شکست جمهوری اسالمی هرکاری که از دستش��ان برآمده انجام 
داده اند اما تاکنون در همه مراحل از ملت ایران تودهنی خورده اند 
و از این به بعد نیز جز شکس��ت و ناکامی چیزی نصیبشان نخواهد 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای ایجاد اختالف میان امت اسالمی را از 
جمله مکاید دشمنان خواندند و افزودند: نهضت بیداری اسالمی، شیعه 
و سنی نمی شناسد و پیروان همه مذاهب اسالمی، با وحدت و همدلی 
در میدان مبارزه هستند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اصول مشترِک 
فراوان ملتهای اسالمی خاطرنشان کردند: ملتهای مسلمان با یکدیگر 
تمایزاتی نیز دارند و با توجه به تفاوتهای جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی 

هیچ الگوی واحدی برای همه 
کشورهای اسالمی وجود ندارد 
اما مهم این اس��ت ک��ه همه، با 
سیطره شیطانی صهیونیستها 
و امریکایی ها مخالفند و وجود 
غده س��رطانی اس��رائیلی را بر 
نمی تابند.ایشان در ترسیم یک 
ش��اخص برای قضاوت درباره 
رویدادها و حوادث افزودند: هر 
جا فعالیتی و طرحی وجود دارد 
که به نفع اسرائیل و امریکاست، 
بای��د هوش��یار باش��یم و آن را 
حرکتی بیگانه و مخالف منافع 
ملتها بدانیم و ه��ر جا حرکتی 
اسالمی، ضد صهیونیستی، ضد 
استکباری، ضد اس��تبدادی و 
ضد فساد هست، همه ملتهای 
مسلمان در تأیید و تقویت آن، 

همراه و همدل خواهند بود.
رهبر انق��الب به عن��وان یک 

نمونه به تالش��های دس��تگاههای رس��انه ای جهان برای منزوی 
کردن مردم بحرین اش��اره کردن��د و افزودند: رس��انه های غربی و 
یا وابس��ته به غرب، می خواهند ب��ا اختالف افکنی و خط کش��ی، 
مسأله بحرین را شیعه و س��نی کنند اما هیچ فرقی میان حرکتهای 
بیداری اسالمی در کشورهای مختلف وجود ندارد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، توکل و حسن ظن به خدا و حفظ وحدت را رمز پیروزی 
دانستند و با اس��تناد به فرمان پروردگار به پیامبر درباره استقامت و 
 پایداری افزودند: امت اسالمی در پرتو این فرمان الهی، بدون توقف،

 راه خود را ادامه می دهد.

رهبرمعظم  انقالب:

تحوالت منطقه، آغاز راه نجات و سعادت است 

 مشکل امنیتی 73
 درصد سایتهای دولتی

صدور پروانه احزاب؛ 
بعد از انتخابات مجلس

هادیانفر، رییس پلیس فتا با بیان اینکه 73 درصد از سایت های دولتی با مشکل 
حفره امنیتی روبرو هس��تند که همین عامل باعث ایجاد وسوسه در مجرمان 
اینترنتی می شود، اظهار داشت: این میزان در خصوص سایت های خصوصی 
27 درصد است. متأسفانه 60 درصد از بانک های دولتی کشور مشکالت امنیتی 
دارند در حالیکه این میزان در بانک های خصوصی ۴0 درصد است که به نظر 
می رسد میزان امنیت در بانک های خصوصی باالتر از بانک های دولتی باشد.

وی با اعالم اینکه امسال ش��اید کاهش جرائم اینترنتی هستیم، تأکید کرد: از 
آذرماه شاهد افزایش جرایم اینترنتی هستیم، از ۴ هزار جرم رخ داده در فضای 
سایبر، 1997 جرم کشف شد این در حالیست که برداشت غیرمجاز از حساب 
اینترنتی افراد، هتک حیثیت، دسترس��ی غیرمجاز به اطالعات، ترمینیشن، 
تهدیدات، کالهبرداری و سرقت رایانه ای مهمترین جرائم رخ داده در هستند. 

حمیدرضا فوالدگر نماینده قوه مقننه در کمیس��یون م��اده 10 احزاب 
درخصوص جلسه روزگذشته این کمیسیون گفت: تقاضاهای انجمن های 

صنفی و کانون های بازنشستگی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
وی افزود: برای 8 انجمن صنفی و کانون بازنشستگی پروانه فعالیت صادر 
و پروانه 2 انجمن هم تمدید شد.نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 
احزاب تصریح کرد: در جلس��ه امروز با توجه به اینکه چند حزب سیاسی 
هم درخواست صدور پروانه فعالیت داده بودند و با توجه به نزدیکی زمان 
برگزار انتخابات، بررس��ی تقاضاها و صدور پروانه فعالی��ت برای احزاب 
سیاسی به بعد از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
موکول ش��د.فوالدگر همچنین اظهار داش��ت: البته کمیسیون در مورد 

تمدید اساسنامه و تمدید پروانه احزاب سیاسی اقدام خواهد کرد.

 قیام ملتهای 
منطقه علیه 

دیکتاتورهای 
وابسته، جزئی از 
مبارزه بشریت با 

دیکتاتوری جهانی 
صهیونیستهاست

آخر بهمن؛ زمان دادگاه پرونده
اختالس بزرگ

ادامه از صفحه یک : به وظایف قانونی خود عمل کرده و 
مدیرعامل مستعفی بانک ملی را دستگیر و تحویل ایران 
دهد. همچنین از طریق غیر رس��می به او پیغام داده ایم 
که منتظر اقدامات پلیس اینترپل هس��تیم. این محک 
خوبی برای مدعیان مبارزه با  فساد است. این یک موضوع 
غیر سیاسی است و متهم به خاطر اتهام فساد مالی تحت 

تعقیب قرار گرفته است.
اژه ای درباره روند رس��یدگی به ش��کایت کمیس��یون 
 اصل نود از ریی��س جمهور، وزیر اقتص��اد و رییس دفتر 
ریاس��ت جمهوری بیان کرد: از مجلس ش��کایت هایی 
مطرح شد. بخشی از آن به دادسرا، بخشی دیوان عدالت 
اداری و... فرستاده ش��د که تاکنون منجر به صدور حکم 

نهایی نشده است. 
ما تا زمانی که حکم پرونده قطعی نشود، نمی توانیم آن 
را اعالم کنیم. محس��نی اژه ای درپاس��خ به  خبرنگاری 
که پرسید دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در نامه ای 
اعالم کرده هر یک روز انفرادی مساوی با 10 روز زندان 
اس��ت، دس��تگاه قضایی در این رابط چه اقدامی انجام 
داده اس��ت گفت: در این زمینه دس��توری وجود ندارد 
تنها مقام معظم رهبری س��ال ها قبل توصیه کرده اند 
افراد به زن��دان انفرادی برده نش��وند و اگ��ر رفتند، در 
کمترین زمان باشد. ش��رایط انفرادی سخت است و یک 
روز زندانی ش��دن در آنجا مانند 10 روز است. دادستان 
کل کش��ور در مورد آخرین وضعیت در پرونده س��ایت 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی گفت: هر س��ایتی که بر 
خالف مقررات اقدام کند، بع��د از چندین بار تذکر فیلتر 
می ش��ود. این س��ایت هم چندین بار تذکر گرفته بود 
که توس��ط کارگروه جرائم رایانه ای فیلتر شد. به مدیر 
س��ایت گفته ش��د که س��ایت را ثبت  و موارد تخلف را 
حذف کنند تا رفع فیلتر ش��ود. ای��ن توضیحات به مدیر 
سایت، که فرزند آقای هاش��می است داده شد.دادستان 
کل کشور در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات 
انتخاباتی در کشور گفت: امس��ال سریع تر و صحیح تر 
و منظم تر به اس��تعالمات کاندیداهای انتخاباتی پاسخ 
داده ش��د. همچنین رس��یدگی به جرائم خارج از نوبت 
دادگاه ها هم در دستور کار دادس��تانی قرار دارد. البته 
در مبحث پیش��گیری از وقوع جرائم انتخاباتی اقداماتی 
خوبی انجام شده و تمامی رؤسای دادگستری ها اعالم 
 کردند که ش��عبات ویژه رس��یدگی به جرائم انتخاباتی

تشکیل شده است.

پس از سخنرانی حجت السالم والمسلمین علی اکبر ناطق 
نوری که بنیانگذار و عضو ثابت افتخاری اتحادیه بین المجالس 
اسالمی است، هیأت پارلمانی عربستان سعودی این نشست 
را ترک کرد و جلسه برای دقایقی نظم خود را از دست داد.  اما 
پس از دقایقی این کنفرانس کار خود را از س��ر گرفت. ناطق 
نوری که به عنوان بنیانگذار اتحادیه بین المجالس اسالمی 
و میهمان ویژه مراس��م افتتاحیه هفتمی��ن اجالس مجمع 
عمومی، همراه علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی 
به اندونزی رفته است، در سخنرانی افتتاحیه این اجالس بر 
ضرورت تجربه گرفتن کشورهای عربی از گذشته خود تأکید 
کرد. رییس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، مداخله 
خارجی و تسلط جمود فکری بر جهان اسالم را دو خطر بزرگ 
برای بیداری اسالمی خواند و گفت: چه شد که مدینه النبی 
که قرار بود مظهر عدالت، پایگاه عدل و برابری باشد، در کمتر 
یک دوره صد ساله تبدیل به محل استقرار ظلم و نابرابری شد؟ 
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در اجالس بین المجالس 
اسالمی گفت:جهان اسالم پس از بنیانگذاری دوران پرافتخار 
اولیه، مدت ها دچار رخوت شد و حتی دوران واپسگرایی را طی 
کرد. رییس سابق مجلس شورای اسالمی، افزود: سال ها بود 
که به جز حرکت های اصالحی پراکنده، شاهد حرکت عمومی 
مسلمانان نبودیم. گستردگی درخواست تغییرات در جهان 
اس��الم بی نظیر اس��ت و از بزرگ ترین جنبه های آن، وجهه 
ضداس��تبدادی و آگاهی از حقوق ملت ها است. رییس دفتر 
بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: امروزه مسلمانان 
دریافته اند که حق تعیین سرنوشت و تعیین حاکمیت متعلق 
به ملت هاست. وی با یادآوری پیروزی انقالب اسالمی در ایران، 
گفت: من به عنوان فردی که در یکی از مهم ترین انقالب های 
قرن اخیر حضور جدی داشته و برای مدت ها، رییس مجلس 
 ایران بوده اس��ت، مطالبی را به عنوان یادآوری در این برهه 
تاریخ ساز بیان می کنم. گذشته چراغ آینده است. ملتی که 

از تاریخ خود درس نگیرد با خطرات مکرر مواجه می شود.

مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی 
مجلس شورای اس��المی اظهار کرد: در چند وقت اخیر 
عوامل داخلی و خارجی نوس��انات بازار س��که و ارز را با 
مشکالتی روبرو کرد که در این راستا، دولت در رسیدگی 
به این ام��ر تأخیر کرد و بانک مرک��زی نیز ضعیف عمل 
کرد.رییس کمیس��یون طرح تح��ول اقتصادی مجلس 
شورای اس��المی بیان کرد: ضعف بانک مرکزی بود که 
 تزریق ارز را به بازار کاهش داد و س��بب ش��د بازار دچار 

حساسیت شود.
وی افزود: بع��د از تحریم بانک مرک��زی و اعالم تحریم 
خرید نفت ایران، فضای روانی بر بازار حاکم شد و عده ای 
از تجار و کسانی که وجوه نقدی داشتند به بازار ارز روی 
آوردند و سبب التهاب بازار شدند. در این راستا دولت و 

بانک مرکزی نیز به موقع دست به کار نشدند.
وی افزود: البته در افزای��ش قیمت طال عوامل خارجی و 
گروه های انحرافی نیز نقش داشتند و عوامل خارجی با 

تحریم های خویش در این افزایش مؤثر بودند.
وی تأکید کرد: ایران سه سال است تحریم دالر شده، اما 
طی این مدت کشور توانسته اقتصاد خویش را به پیش 
ببرد و بدون وقفه تولیدات و صادرات خود را داشته باشد.

وزیر دارایی هند تأکید کرد، این کش��ور هیچ تصمیمی 
برای قطع واردات نفت از ایران ندارد. پراناب مخرجی که 
به شیکاگو سفر کرده است، تصریح کرد: هند چهارمین 
وارد کننده ب��زرگ نفت جهان ب��ه واردات نفت از ایران 
 ادام��ه می دهد. این در حالی اس��ت که آمری��کا و اروپا 
تحریم هایی را علیه بانک مرکزی ای��ران و واردات نفت 
این کشور اعمال کرده اند. براساس این گزارش، آمریکا 
از مشتریان بزرگ نفت ایران در آس��یا خواسته است تا 
واردات نفت از ایران را کاهش دهند. هند 12 درصد نفت 
مورد نیاز خود را از ایران تأمی��ن می کند. ایران دومین 
صادر کننده بزرگ نفت به هند پس از عربستان به شمار 
می رود و هر س��ال 12 میلیارد دالر نفت به این کش��ور 
صادر می کند. مخرجی در ادام��ه گفت: هند نمی تواند 
هیچ تصمیمی در خصوص کاهش ناگهانی واردات نفت از 
ایران اتخاذ کند. هند یک کشور در حال توسعه و نوظهور 
اس��ت و برای تأمین انرژی م��ورد نیاز خود ب��ه واردات 
وابسته اس��ت. آمریکا 31 دس��امبر 2011 تحریم های 
غیرقانونی جدیدی را بر ضد ای��ران اعمال کرد و وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست اخیر خود در بروکسل 
تحریم های اقتصادی و تجاری جدیدی بر ضد ایران، از 

جمله تحریم واردات نفت از جوالی را تصویب کردند.

به گ��زارش مهر، ابع��اد جدیدتری از واگذاری ش��رکت 
توس��عه گردش��گری ای��ران، از ش��رکت های متعلق به 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی سازمان 
 خصوصی س��ازی از طریق عرضه در فرابورس به قیمت

 78 میلیارد تومان به صورت اقس��اطی به شرکتی به نام 
»ایران  توسعه« فاش شد. ارزش اموال غیرمنقول شرکت 
توسعه گردشگری در حالی 17۴ میلیارد تومان برآورد 
شده که این شرکت به مبلغ 78 میلیارد تومان در قبال 
یک فقره چک به جریان انحرافی واگذار شده است. نکته 
جالب اینکه پس از رسانه ای شدن این واگذاری مبهم، 
سازمان خصوصی سازی در اقدامی تأمل برانگیز قیمت 
معامله به رقم 78 میلیارد تومان را به 100 میلیارد تومان 

بر روی سایت این سازمان تغییر داد.
در گزارش کارشناس��ی تعیین قیمت، ارزش دارایی ها 
و صورت حساب های مالی این شرکت بی ارزش جلوه 
داده شده است، در حالی که اموال غیر منقول این شرکت 
 برای واگذاری که ش��امل 12 قلم زمین و ملک اس��ت،

 17۴ میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم غیر از سایر 
مطالبات و حقوق شرکت مذکور است.

ارزش هت��ل الله به عن��وان تنها یکی از اق��الم هنگفت 
شرکت توس��عه گردش��گری 65 میلیارد تومان برآورد 
می ش��ود و این رقم چی��زی غیر از 20 میلی��ارد تومان 
طلب این ش��رکت از س��ازمان میراث فرهنگی و توسعه 

گردشگری است.
در همین حال، س��ازمان میراث فرهنگی به دلیل بدهی 
20 میلیاد تومانی به هتل الله آمادگی خود را برای تهاتر 
این بدهی با حقوق مربوط به عرصه اعالم کرده و بدیهی 
 اس��ت اگر زمین مزبور اس��تیجاری نبود، حداقل ارزش

 27 هزار مت��ر زمین در مح��ل این هتل، بال��غ بر 150 
میلیارد تومان بود.

مجلس  نفتبین الملل  دولت

سخنان ناطق نوری خشم 
سعودی ها را بر انگیخت

 انتقاد از عملکرد دولت
 در بحران سکه

واردات نفت ایران را 
متوقف  نمی کنیم

واگذاری ابهام برانگیز یک 
شرکت به » ایران توسعه«

اخبارکوتاه

خبرویژه 

غرب از شعارهای خوب استفاده 
ابزاری می کند

رییس مجلس شورای اسالمی 

                                   علی الریجانی 
مگر انقالب های اخیر در کشورهای اسالمی جز به علت به زیر کشاندن 
دیکتاتوره��ای وابس��ته و ایجاد دموکراس��ی و تحقق عدال��ت بود. این 
دیکتاتورهای متکی به آمریکا و غرب چند دهه بر ملت هامس��لط بوده 
اند. از این رو باید پذیرفت مش��کل مهم اس��تفاده اب��زاری و دروغین از 
شعارهایی از قبیل دموکراسی و تحقق عدالت و صلح  در صحنه بین المللی 
اس��ت و اگر ملت ها با قدرت و مجاهدت این حق خود را استیفا نکنند، 
نظام بین المللی به دنبال 
محقق کردن آن نیست 
و قدرت ه��ای ب��زرگ 
بیش��تر سر س��ازگاری 
با دیکتاتورهای دس��ت 
نشانده دارند و دلسوزی 
برای تحقق دموکراسی 

و صلح ندارند.
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اسامی خانوارهای پر درآمد آماده شد
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از آماده شدن تعدادی از 10 میلیون خانوار پر درآمد برای خود انصرافی از 
دریافت یارانه ها خبر داد. وی با بیان این که حذف خانوارهای پردرآمد برای دریافت یارانه به صورت خود 

انصرافی انجام می شود، گفت: هنوز مکاتباتی با 10 میلیون نفر پردر آمد صورت نگرفته است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 713 | سه شنبه 11 بهمن 1390 | 7 ربیع االول 1433
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معاون اول رئیس جمهور که به همراه علی نیكزاد، وزیر 
راه و شهرسازی و مجید نامجو، وزیر نیرو به اصفهان 
سفر کرده بود، دیروز سه طرح را در استان افتتاح کرد.

نخس�تین نی�روگاه خصوص�ی 
سیکل ترکیبی کشور 

نخستین نیروگاه سیكل ترکیبی زواره که به صورت 
100 درصد خصوصی و برای نخستین بار در کشور 
احداث شده است به وس��یله محمد رضا رحیمی به 
بهره برداری  رسید. نیروگاه مذکور در راستای اهداف 
و برنامه ریزی های صنعت برق کشور و اجرای مصوبه 

سفرهای استانی هیأت دولت راه اندازی شده و وظیفه 
اصلی آن، تأمین انرژی الكتریكی مورد نیاز منطقه و 
شبكه سراسری، توجه به توس��عه صنایع و رشد روز 
افزون مصرف انرژی الكتریك��ی و همچنین، تأمین 
ولتاژ پایدار برای این قسمت از شبكه سراسری ساخته 

شده است.
ای��ن نی��روگاه 484 مگاواتی، نخس��تین نی��روگاه 
100 درص��د خصوص��ی در کش��ور اس��ت ک��ه با 
س��رمایه گذاری پرش��یان فوالد و با حمایت وزارت 
نیرو، ش��رکت توانیر، س��ازمان توس��عه برق ایران، 
بانک ص��ادرات ای��ران و ش��رکت ب��رق منطقه ای 

اصفهان احداث شده است. نیروگاه فوق در کیلومتر 
هشت جاده زواره � شهراب از تابع شهرستان اردستان 

در زمینی به وسعت50 کیلومتر احداث شده است.

به�ره ب�رداری از 20ه�زار واحد 
مسکن مهر 

20 هزار و 486 واحد مسكن مهر استان اصفهان دیروز 
به صورت همزمان و نمادین در شهرستان کاشان به 
بهره برداری رسید. رحیمی و هیأت همراه وی در این 
س��فر، عالوه بر بازدید از واحدهای آماده این پروژه، 
از نزدیک در جریان روند س��اخت واحدهای مسكن 

مهر این شهرس��تان قرار گرفتند. مدیرکل مسكن و 
شهرسازی استان اصفهان، در حاشیه این آیین اعالم 
کرد: همزمان با واحدهای مسكن مهر، بیش از شش 
هزار واحد خود مالک نیز در سراس��ر استان به بهره 
برداری رسید. محمود محمودزاده با بیان اینكه تمامی 
واحدهای مس��كن مهر، دارای تأسیسات زیربنایی و 
روبنایی اس��ت، تصریح کرد: بیش از 21 مدرسه، 20 
مسجد، کالنتری و ورزشگاه برای بهره مندی ساکنان 
مستقر در این واحدها احداث شده است. وی تأکید 
کرد: مابقی واحدهای پروژه مسكن مهر این شهرستان 
نیز در سه مرحله، تا بهمن ماه سال آینده به متقاضیان 

کاشانی تحویل داده خواهد شد.

آگلوماش�ین  پ�روژه  افتت�اح 
شماره 4 در مجتمع صنعتي ذوب آهن

 محمدرضا رحیمي ب��ا حض��ور در مجتمع صنعتي 
ذوب آهن اصفهان،  ابتدا به مقام ش��امخ  283 شهید 
ذوب آهن اداي احترام کرد و سپس پروژه آگلوماشین 
ش��ماره  4، یكي از پروژه هاي طرح توازن ذوب آهن 
اصفهان با حض��ور به بهره برداري رس��ید.پروژه آگلو 
ماش��ین طرح توازن ذوب آهن اصفه��ان به منظور 
افزایش ظرفیت تولید آگلومره و تامین آگلومره مورد 
نیاز کوره بلند شماره  3 این مجتمع ایجاد شده است. 
در پروژه طراحي، س��اخت و راه اندازي آگلوماش��ین 
شماره  4، سطح پخت  204 متر مربعي و ظرفیت  2/4 

میلیون تن در سال مد نظر قرار داده شده است.
هزینه ارزي اجراي این پروژه تا پایان دی، بیش از  54 
میلیون دالر بوده اس��ت و موجب اشتغال زایي  111 
نفر به صورت مستقیم و  2 هزار و  775نفر به صورت 
غیرمستقیم شده است. معاون اول رییس جمهور در 

ادامه، از بخش هاي مختلف این پروژه بازدید کرد.

ای�ران در جایگاه پنجم س�اخت 
سد و نیروگاه جهان 

رحیمی در مراسم افتتاح نخستین نیروگاه 100 درصد 
خصوصی سیكل ترکیبی ایران اظهار داشت: بنده به 
نیابت از رئیس جمهور برای افتتاح سه پروژه بزرگ به 

اصفهان سفر کرده ام.
وی تصریح ک��رد: ایران رتبه پنجم س��اخت س��د و 

نیروگاه های جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: استان اصفهان به 
عنوان یكی از مطرح ترین استان های کشور در توسعه 
صنعت اس��ت که در دولت های نهم و دهم امكانات 
فراوانی در این استان متمرکز شده است و این امكانات 

و خدمات، به سایر استان های کشور تسری می یابد.

مردم ب�راي رفع نواقص مس�کن 
مهر صبر داشته باشند

معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران گفت: جشن 
مسكن دار شدن تمامی ثبت نام کنندگان مسكن مهر 
در استان های سمنان، ایالم و زنجان تا پایان امسال 
برگزار می شود. رحیمی در حاشیه مراسم بهره برداری 
همزمان 20 هزار واحد مسكن مهر در استان اصفهان، 
افزود: مسكن مهر نهضت بزرگ مسكن سازی است 
و انش��اءاهلل تا پایان دولت دهم 2 میلیون و 600 هزار 

واحد مسكونی در حال ساخت تحویل داده می شود.
وی تأکی��د ک��رد، تمام��ی خان��واده های��ی ک��ه 
 در سراس��ر کش��ور ب��رای مس��كن مهر ثب��ت نام 
کرده اند، به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید. معاون 
اول رییس جمهوی اظهار داشت: حجم کار بسیار باال 
است و اگر مسكن مهر نبود، بسیاری از خانواده ها به 
آرزوی داشتن مسكن دس��ت نمی یافتند. رحیمی 
خاطرنشان کرد: بدیهی است با توجه به حجم باالی 
ساخت مسكن مهر در سراسر کشور مشكالتی جزئی 
وجود داشته باش��د و به عنوان مثال آب و برق برخی 

واحدها در ابتدا وصل نشده باشد.
معاون اول ریی��س جمهوری با تأکید ب��ر اینكه کار 
بزرگی در حال انجام است، تصریح کرد: ما موظف به 
رفع نواقص هستیم و باید برای برطرف کردن آنها صبر 
داشته و منتظر باشیم، چرا که رفع معایب به مرور زمان 

انجام می شود.
رحیمی گفت: دولت برای هر واحدی که به صاحبان 
مس��كن مهر واگذار می کند، چهار برابر بهره ای که 
مردم خودشان به بانک مسكن و تجارت می پردازند، به 

بانک ها یارانه پرداخت می کند.
وی افزود: اجازه نمی دهیم ش��یرینی این کار بزرگ 
)واگذاری مسكن مهر( با مش��كالت کوچک به کام 

مردم تلخ شود.
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حق اوالد برای زن 
کارمند بدون شوهر 

راه اندازی پلیس 
جرایم کودکان

براساس مصوبه مجلس کارمندان زن شاغل فاقد همسر از مزایای کمک  هزینه 
اوالد برخوردار می شوند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه علنی امروز 
خود طرح استفساریه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
سال 1386 را بررسی و تصویب کردند. در موضوع این استفساریه آمده است: آیا 
کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر 
نبوده و یا همسر آنها معلول و یا از کار افتاده کلی است و یا خود به تنهایی متكفل 
مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه اوالد نیز برخوردار می شوند یا 

خیر؟در پاسخ به این استفساریه آمده است که  بله، برخوردار می شوند.
طرح استفس��اریه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با 106رأی 

موافق، 1رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری از راه اندازی پلیس رسیدگی به جرایم کودکان 
خبر داد.

س��رهنگ محمد بیگی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح پلیس رسیدگی به 
جرایم کودکان در دس��تور کار پلیس قرار گرفته اس��ت و در صورت تصویب به 
زودی این پلیس کار خود را به طور تخصصی برای مقابل��ه با جرایم کودکان و 
نوجوانان آغاز می کند. وی ادامه داد: برابر قوانین یونیسف که ایران 12 سال قبل 
آن را پذیرفته است آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در کشور تصویب و به صورت 
تخصصی به جرایم کودکان رسیدگی می شود. این در حالی است که پلیس نیز در 
نظر دارد با تصویب این موضوع همسو با قوه قضائیه در این مورد تخصصی فعالیت 
کند. وی گفت: این طرح به صورت پایلوت در مشهد آغاز شده است و پلیس های 

افتخاری پس از انتخاب و آموزش کار خود را آغاز کردند.

رییس پلیس فتاي استان اصفهان گفت: هرچند که این 
پلیس اجازه ارت��كاب جرایم در محیط مج��ازي را نمي 
دهد اما معتقد اس��ت اگر خانواده ه��ا آموزش هاي الزم 
را دیده و مراقب فرزندانش��ان باشند 93درصد از جرایم 

قابل کنترل است. 
سرهنگ س��تار خس��روي در گفتگو با خبرنگار ایمنا به 
نقش مهم خانواده ها در کاهش آس��یب ه��ای موجود 
در فضای مجازی اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: به حتم 
والدین مي توانند از وقوع و ارتكاب بس��یاري از جرایم و 
آسیب هایی که ممكن اس��ت در فضای مجازی گریبان 

فرزندانشان را بگیرد جلوگیری کنند.
وی با بیان این که پلیس فتای اس��تان اصفهان اقدام به 
تهیه منش��وری برای خانواده ها در خصوص استفاده از 
فضای مجازی کرده اس��ت، یادآور ش��د: در این منشور 
به نكات مهمي که هر ش��خص باید در استفاده از فضاي 
مجازي به آن توجه کند اش��اره ش��ده و این منشور در 
جلسات اولیا و مربیان، همایش ها و نمایشگاه ها توزیع 

می شود.
 به گفته رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان خانواده ها 
مي بایست ابتدا خودشان با فضاي سایبر و تهدیدات آن 
آشنا و س��پس با برقراري ارتباط دوستانه با فرزندانشان 

آنها را از این آسیب ها و تهدیدات آگاه کنند.
خس��روی تأکید کرد: خانواده ها مي بایست دانش خود 
در زمینه نحوه ورود به این فضاه��ا و نحوه بهر برداري از 
آن و همچنین نحوه نظارت بر فرزندانشان در این فضاها 
را آموزش ببینند ت��ا بتوانند از فرزن��دان خود در مقابل 

تهدیدات سایبر محافظت کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه بعضي از کاربران تصاویري را 
که در حالت عادي به هیچ وجه حاضر نیستند به کسي 
نشان بدهند، در فضاي سایبر به اشتراك می گذارند که 

این کار، آسیب هایي را براي آنان به دنبال دارد.

مس��ئول پارك کوهس��تاني صف��ه اظهار داش��ت: فاز 
 اول ایمن س��ازي پ��ارك کوهس��تاني صفه اجرا ش��ده 

است.
به گزارش ایمنا، داود بحیرایي با بیان مطلب فوق گفت: 
کوه صفه با ارتفاع 2 هزار و 257 متر پارك کوهس��تاني 
را در دل خ��ود جاي داده اس��ت از این رو ایمن س��ازي 

مسیرهاي این پارك الزم و ضروري بود.
وي اف��زود: ایم��ن س��ازي پ��ارك کوهس��تاني صفه و 
مس��یرهاي صعودي کوهنوردان، به منظور پیش��گیري 
از حوادث احتمالي براي شهروندان افزایش سرعت عمل 
نیروهاي امدادي در هن��گام عملیات نجات در کوه صفه 
انجام شده است. در این راستا، ابتدا نقاط حادثه خیز به 
وسیله کارشناسان مشخص شد و سپس اقدامات ایمني، 
شامل نصب سیم بكسل در 4 مسیر، نصب 160 عدد بولت 
و تابلوهاي شب رنگ جهت شناسایي نقاط در بدنه کوه 
و نرده گذاري در 150 متر از پرتگاه هاي مس��یر اصلي 

پارك انجام گرفت.
بحیرایي توصیه ک��رد: افراد ب��دون آموزش هاي الزم و 
همراهي ب��ا مربیان کارآزموده و بدون داش��تن ابزارها و 
وسایل مورد نیاز در مسیر صخره هاي سنگي، از صعود به 

قله خودداري کنند.

در هفتمین روز از دهه فجر 124طرح برق رسانی در استان 
اصفهان به بهره برداری رس��ید. مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق اصفهان هزینه اجرای این طرح ها را بیش از 52 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این طرح ها شامل تأمین برق 
واحدهای مسكونی مهر، اجرای 13 طرح برق رسانی و بهینه 
سازی شبكه روستایی در 20 شهرستان است. آقای پیرپیران 
افزود: با اجرای این طرح ها بیش از 300 خانوار روستایی از 

نعمت برق بهره مند شدند .
او گفت: ایجاد شبكه جدید پس��ت مورچه خورت و زرین 
شهر،ایجاد فیدر دومداره جدید از پست خوانسار، برق رسانی 
به شهرك مهرگرد وشهسوار، برق رسانی به 67 حلقه چاه 
آب کشاورزی درشهرستان های سمیرم وفالورجان، بهینه 
سازی شبكه برق قمصر و نجف آباد، ازجمله طرح هایی است 

که بهره برداری از آنها آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان همچنین بازسازی 
وبهینه سازی شبكه روشنایی معابر با استفاده از تجهیزات 
پربازده کم مصرف، بازسازی بخشی از شبكه های فرسوده 
برق و نصب تجهیزات جدید درش��بكه ب��رای تأمین برق 
مناطق صنعتی برخوار، بهس��ازی دو ش��بكه برقرس��انی 
قهدریجان، برق رسانی به شهرك صنعتی بادرود را ازدیگر 

طرح های افتتاح شده اعالم کرد.

رییس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریتهای پزش��كی 
 اس��تان اصفهان گفت: اورژانس 115 اس��تان اصفهان 
ظرفیت های فراوانی دارد که نیازمند توجه ویژه  خیرین 
عرصه  س��المت است و در صورت مس��اعدت افراد خیر، 
بسیاری از مشكالت پیش روی این بخش برطرف شده و 

کیفیت خدمات دهی به امدادخواهان افزایش می یابد.
به گ��زارش ایمنا، حمی��د اس��ماعیلی در جمع اصحاب 
رس��انه گفت: تا پایان امس��ال تعداد 10 پایگاه اورژانس 
پیش بیمارستانی در استان اصفهان راه اندازی می شود 
که پنج پایگاه در ش��هر اصفه��ان و پنج پای��گاه نیز در 
شهرستان های شاهین ش��هر، خور، فالورجان، مبارکه 

و لنجان است.
وی با اش��اره به اینكه خوش��بختانه فواصل اس��تاندارد 
اس��تقرار پایگاه ها با جانمایی های کارشناس��انه ای که 
صورت گرفته بس��یار مناس��ب اس��ت، افزود: براساس 
شاخص کشوری، میانگین زمان رسیدن بر بالین بیمار 
 و مصدوم بایس��تی در 80 درصد ماموریت ها در شهرها 
8 دقیقه و در جاده ها 15 دقیقه باش��د ک��ه این عدد در 
استان اصفهان 7.9 دقیقه در شهر و 9 دقیقه در جاده ها 

است.
وی با بیان اینكه یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس تا پایان 
امسال به ناوگان فوریتهای پزش��كی افزوده می شود که 
در محدوده  ش��رق اس��تان فعالیت خواهد ک��رد، اظهار 
داشت: بر اساس اس��تاندارد موجود، باید به ازای هر 50 
هزار نفر جمعیت در ش��هر و به ازای هر 40 کیلومتر در 
جاده ها، یک واحد امدادی وجود داش��ته باش��د که این 
واحد، از دو نیروی متخصص پرستار، کاردان فوریتهای 
پزش��كی یا بیهوش��ی، تجهی��زات الزم ب��رای عملیات 
ثابت سازی و انتقال، وس��یله ی نقلیه اعم از آمبوالنس، 
 موتورآمبوالنس، هلی کوپتر و اتوبوس آمبوالنس تشكیل 

می شود. 

شهر آموزششهر سالمت

خانواده ها می توانند 
جرایم مجازی را کم کنند

اجراي فاز اول ایمن سازي 
پارك کوهستاني صفه

 افتتاح 124 طرح 
برق رساني در استان

 سالمت جامعه،
 نیازمند توجه خیرین   

چهره  انقالب - 7

ناآگاهی از رسالت های اورژانس، 
چالشی بزرگ است 

رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان

                                 حمید اسماعیلی
فوریت های پزشكی، موارد تهدیدکننده  حیاتی هس��تند که نیاز به اقدام 
درمانی تخصصی دارند. آشنا نبودن مردم با رسالت های اورژانس، چالش ساز 
است. این مراکز باید نیروهای تخصصی را به کار گیرند، اما آشنا نبودن جوانان 
با فضای استخدام در فوریت های پزشكی، این حوزه را با کمبود نیرو مواجه 

کرده اس��ت. انتظار مردم برای 
انتقال بیمار غیر اورژانس��ی به 
بیمارستان، انتظار انتقال بیمار 
به مراکز درمانی خاص که دورتر 
از محل حادثه است، آدرس دهی 
اشتباه، مزاحمت های تلفنی و 
گزارش کذب، از عمده مشكالت 

اورژانس است.

چهره روز
حقوقسربازانافزایشمییابد

معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی از افزایش حقوق سربازان در سال آینده خبر داد و افزود: حقوق 
فعلی نیروهای وظیفه بین 41 تا 77 هزار تومان است که براساس درجه  آنان این میزان دریافتی متغیر 
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افتتاح سه طرح  با حضورمعاون اول رئیس جمهور 

مردمبرایرفعکمبودهاصبرداشتهباشند

تنها حاشیه افتتاح سه طرح عمرانی اصفهان، لغو سفر احمدی نژاد و جایگزینی معاون اولش، نبود. قبل 
گروه 
از آن، ناهماهنگی و تأخیر مسئوالن ارشاد باعث شد خبرنگار زاینده رود نتواند این سفر را پوشش دهد و جامعه

چشم به راه خبرگزاری های سراسری باشیم تا بتوانیم بنویسیم در ش�هرمان چه اتفاقی افتاده است! با 
وجود اینکه نام خبرنگارمان در مهلت مقرر به مسئوالن ارش�اد اعالم شد، اما آنان اعالم کردند اسمی را 

 آی��ت اهلل حاج س��ید کمال فقی��ه ایمانی دردریافت نکرده اند. در نتیجه، امکان حضور خبرنگار در این برنامه فراهم نشد. 
 20 اسفند 1312 هجری شمسی در اصفهان 
در خانواده ای روحانی متولد ش��د. نام ایشان 
برای مردم اصفهان همواره یادآور خیرخواهی 
و خدم��ات اجتماعی و تالش ب��رای ترویج و 
بس��ط علوم قرآنی و معارف اهل بیت، بود و هست. ایشان اولین تفسیر 
قرآن به زبان انگلیس��ی را تحت عنوان »نورالقرآن فی تفسیر القرآن« 
به جهان اس��الم تقدیم کرده اند. ش��رح آشنایی ش��ان با حضرت امام 
خمینی)ره( را این گونه بیان کردند: » پس از طی تحصیالت ابتدایی در 
اصفهان وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و دروس مغنی و شرح لعمه را در 
اصفهان خواندم. پس از آن به حوزه علمیه قم مشرف شدم و دروس سطح 
عالی را که شامل کتاب های رسائل و مكاسب و کفایه باشد، در خدمت 
استادان بزرگی از قبیل مرحوم آیت اهلل مجاهدی تبریزی، آیت اهلل حاج 
آقا سلطانی طباطبایی ) پدر دکتر صادق طباطبایی و پدر خانوم مرحوم 
حجت االسالم و المسلمین سید احمد خمینی( و مرحوم آیت اهلل حاج 
شیخ عبدالجواد اصفهانی که از محققین معروف بودند، به اتمام رساندم. 

در حوزه علمیه  قم که بودم، در کالس های دروس فقه و اصول حضرت 
امام خمینی)ره( شرکت می کردم و آشنایی ام هم با حضرت امام و افكار 
فقهی و حكومتی شان، از همان کالس ها شروع شد. در قم توانستم عالوه 
بر حضور در کالس های فقه و اصول حضرت امام، نزد آیات عظام آقایان 
بروجردی و گلپایگانی و داماد و عالمه طباطبائی برسم و استفاده های 

عظیمی از کالس های آن بزرگواران بكنم.«
ایش��ان پس از گذران��دن س��طوح عالی ح��وزوی، به علت ف��وت پدر 
بزرگوارشان، مرحوم آیت اهلل حاج س��ید محمد کاظم فقیه ایمانی که 
از روحانیون به نام و مورد اعتماد مردم ش��هر اصفهان بودند، به اصفهان 
نقل مكان می کنند و پس از آن، در حوزه علمیه اصفهان به اش��تغاالت 
علمی می پردازند. در ادامه و با شروع درگیری های انقالبی، منزل ایشان 
کانون رفت و آمد نیروهای انقالبی می شود و سرانجام، در شب پنجم ماه 
مبارك رمضان سال 57 به علت تحصن مردم و انقالبیون در منزلشان، 
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن متحصنان، به منزل حمله و ایشان 

را بازداشت می کنند.
  آیت اهلل در مورد علت بازداش��ت و حكم دادگاه نظامی شاهنشاهی در 
ماه های منتهی به پیروزی انق��الب می فرماین��د: » زمانی که انقالب 
اسالمی ایران پیش آمد، منزل حقیر مرکز فعالیت و رفت و آمد علما اعالم 
و انقالبیون شد، لذا شب اول حكومت نظامی اصفهان که ماه رمضان هم 
بود، وارد منزل حقیر ش��دند و من را دستگیر کردند و به مرکز نیروهای 
ارتشی و نظامی بردند. آنجا دو روز در بازداش��تگاه بودم و سپس، بعد از 
تشكیل پرونده، من را به زندان دس��تگرد منتقل کردند. پس از مدتی 
ش��كنجه و انفرادی و ناامیدی از اعتراف و توبه، دادس��تان نظامی برای 
 بنده تقاضای اعدام کرد. علت این درخواست را نیز در دادخواست خود 
این گونه بیان کرد که منزل ایشان تبدیل به مرکز توطئه علیه شاه و نظام 
شاهنشاهی شده است. بعدها فهمیدم حتی تلفن حقیر در کنترل بود و 
یكی از تلفن های مرحوم حجت السالم و المسلمین حاج احمد خمینی 
از نجف که حاوی پیامی از بنیانگذار جمهوری اسالمی، حضرت امام)ره( 
بود را ضبط کرده بودند. به هر حال دادستان تقاضای اعدام کرد و حتی 
اوراق آن درخواست االن در دادستان نظامی موجود است، ولی به لطف 
حق انقالب واقع شد و تمام نقشه ها نقش بر آب ش��د و ما آزاد شدیم و 
 مشغول خدمت در راستای نظرات حضرت امام خمینی)ره( و در جهت 

خدمت رسانی به مردم شدیم.«
آیت اهلل س��ید کمال فقیه ایمانی در پایان با بیان گوش��ه ای از خدمات 
اجتماعی که در طول این سال ها با کمک خیرین اصفهانی، در شهرهای 
اصفهان و مشهد به ثمر رساندند - از جمله ساخت سه بیمارستان و پنج 
درمانگاه بزرگ و ساخت ده مسجد و پنج حسینه و همچنین چند مدرسه 
ابتدائی و دبیرستان و سه مدرسه جهت طالب - ابراز امیدواری کردند این 
توفیقات الهی همچنان شامل حالشان شود و بتوانند در راستای انقالب به 

مردم مستضعف خدمت رسانی کنند.
 ایش��ان همچنین در مورد فعالیت های فرهنگی و قرآنی آینده اضافه 
کردند: »مؤسسه تحقیقات علمی و دینی امام امیرالمومنین)ع( تاکنون 
بیش از 32 اثر علمی منتشر کرده است و پس از انتشار اولین جلد نسخه  
تفسیر انگلیسی قرآن که با اس��تقبال زیاد خاتواده های مسلمان و غیر 
مسلمان آمریكایی و اروپایی و آفریقایی مواجه شد، انشااهلل تصمیم دارد 
تفسیر تمامی سوره های قرآن کریم را به زودی منتشر کند. عالوه بر آن، 
موسسه 500 حدیث را که بیش��تر حاوی اخبار مهمی است که در طی 
24 ساعت شبانه روز هر فردی به آن نیازمند است، به 10 زبان زنده دنیا 
تاکنون منتشر کرده است و انشااهلل در نظر داریم کتابی به زبان انگلیسی، 

تحت عنوان مهدی موعود)عج( را به زودی منتشر کنیم.« 
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قاچاق 100 کانتینر پارچه در کشور
رئیس کل گمرک کشور از وقوع 100 کانتینر قاچاق به ارزش 80 میلیارد 
تومان خبر داد. عباس معمار نژاد گفت: برخی از سوداگران با سوء استفاده از 
خألهای قانونی، 100 کانتینر پارچه را از مقصد گمرک شهید رجایی به نقطه 
نامعلومی در شهریار، قاچاق کردند. این تخلف باعث شد در اوایل دی ماه 
بخش نامه ای را تنظیم کنیم. با این اتفاق، با ابالغ بخش نامه ای  در ترانزیت 

داخلی، محدودیت هایی را ایجاد کردیم.
--------------------------------------

وضعیت نامعلوم شاغالن پیمانکاری 
در سال های گذشته مصوبات متعددی در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی از سوی دولت ابالغ شد، اما هنوز وضعیت نهایی شاغالن پیمانکاری 
مشخص نیس��ت؛ با  این حال، در مصوبات جدید نیز همواره موارد تازه ای 
مطرح می شود. مشکل از زمانی شروع شد که برخی زمزمه ها در زمینه قرار 
گرفتن همه نیروهای شرکتی در زیرمجموعه مصوبه دولت، مطرح شد. به 
عبارتی اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً ضد و نقیض، نه تنها باعث سردرگمی 
نیروهای شرکتی و یا در مواردی ایجاد انتظارات بیهوده شد، بلکه آن شفافیت 

اولیه طرح را نیز از بین برد.
--------------------------------------

رشد  114 درصد قیمت گوشت 
قیمت گوشت قرمز گرم در طول یک ماهه اخیر ۲۵ درصد و گوشت منجمد 
11۴ درصد افزایش داشته است. رئیس اتحادیه صنف قصابان، از افزایش 
نرخ گوشت گوسفند هر کیلو ۲ هزارتومان و گوشت گاو و گوساله هر کیلو۲ 
هزار و ۵00 تومان از اواسط دیماه تاکنون خبر داد. امیرزندی با اشاره به اینکه 
گوشت منجمد، از دیماه تاکنون تقریباً ۲ برابر گوشت گرم در این مدت هر 
کیلو ۴ هزارتومان و از سال 88 تا ۹0 هر کیلو 8 هزارتومان افزایش داشته، 
افزود:  افزایش قیمت گوشت گوس��فند و گاو بین ۲0 تا ۲۵ درصد بوده در 

حالی که در گوشت منجمد، شاهد افزایش 11۴ درصدی هستیم.
--------------------------------------

بنکداران عامل گرانی برنج 
دبیر انجمن شالیکاران، با اشاره به اینکه در س��ال جاری چیزی حدود دو 
میلیون ۵۵0 هزار تن برنج در کشور تولید ش��ده است، عنوان کرد: میزان 
تولید محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته،  بین 10 تا 1۵ درصد 

افزایش یافته است.
جمیل علیزاده، با بیان این مطلب گفت: برخالف برخی مباحث مطرح شده 
مبنی بر رشد تولید ۲۲ درصدی تولید برنج در سال جاری، میزان رشد تولید 
این محصول حداکثر 1۵ درصد افزایش یافته؛ در حالی که مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متعهد شده بودند، در زمان تولید و برداشت محصول 

برنج، اجازه واردات و ثبت سفارش این محصول را ندهند.
--------------------------------------

سفرهای هوایی گران تر شد
وکالی ملت به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اجازه دادند،  برای 
اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه های کشور با اولویت 
مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی، مبالغ ۵0 هزار 
ریال و ۲۵0 هزار ریال به قیمت بلیط پروازهای داخلی و خارجی اضافه کنند.

  در ادام��ه ای��ن م��اده، تأکید ش��ده مناب��ع حاصله ب��ه عن��وان درآمد 
ش��رکت و ب��ه حس��اب ش��رکت افتت��اح ش��ده توس��ط خزان��ه داری 
 کل کش��ور نزد بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران، واریز می ش��ود

 تا در چارچوب بودجه مصوبه س��االنه، برای اجرای برنامه های نگهداری، 
بهسازی و تجهیز فرودگاه های کش��ور با اولویت مناطق محروم و استفاده 
از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد 

استانداردهای بین المللی، هزینه کند.
--------------------------------------

توجه خودروسازان به افزایش قیمت 
عض��و کمیس��یون صنای��ع مجل��س درب��اره درخواس��ت مج��دد 
خودروس��ازان داخل��ی ب��رای افزای��ش قیمت ه��ا اع��الم ک��رد: تم��ام 
توج��ه خودروس��ازان نبای��د ب��ه افزای��ش قیم��ت، مح��دود ش��ود. ما 
 همچنان خواس��تار توجه بیش��تر به بهب��ود کیفیت تولیدات هس��تیم. 
علی اصغر یوسف نژاد، با بیان این مطلب گفت: معتقدم که کیفیت و قیمت 
باید به صورت هم راستا و با هم افزایش یابند. افزایش قیمت بدون افزایش 
کیفیت، خدمات پس از فروش و کاهش مصرف سوخت توسط خودروسازان، 

قابل قبول نیست. 
--------------------------------------

به دنبال شناسایی افراد پشت پرده 
رئیس پلیس آگاهی کشور گفت: فاز جدید شناسایی دالالن ارز انجام شده و 

به زودی با عوامل پشت پرده بازار ارز برخورد می کنیم.
سردار سید حسن بتولی، در مورد فاز جدید برخورد پلیس با دالالن بازار سکه 
و ارز اظهار داشت: با تصمیمات دولت و مسئوالن اقتصادی، پلیس موظف 
شد کار برخورد با دالر فروشان را در دس��تور کار خود قرار دهد. به همین 
منظور، کارهای اطالعاتی و شناسایی دالرفروشان به صورت نامحسوس 
 انجام ش��د و در چند روز گذش��ته تعدادی از این افراد جمع آوری شدند.

 البته این افراد تعهد دادند که دیگر به این کار ادامه ندهند.

آموزش مهارت به 
هزار کارگر ساختمانی

 سهام ذوب آهن
 ارزان تر مي شود

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي اس��تان اصفهان، از صدور بیش از  10۹ هزار 
گواهینامه مهارت در حرفه هاي صنایع ساختمان در استان اصفهان خبر داد.

زارع اظهار کرد: شاغلین صنعت س��اختمان یکی از مهم ترین گزینه  ها برای 
آموزش هستند.

 وی افزود: در این حوزه تاکنون1۲ هزار و ۵8۵نفر ،  در رشته و پایه های مختلف، 
آموزش برگزار شده و برای 10۹ هزار و ۴3۲نفر از قبول شدگان در آزمون هاي 

کتبی و عملی، کارت پروانه مهارت صادر شده است.
مدیر کل آموزش فني و حرفه اي اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه این طرح 
آموزشی از سال 1386 با پنج رشته آغاز شد و اکنون نیز در 1۵ رشته زیربنایي 
فعال است، خاطر نش��ان کرد: برگزاري آزمون هاي صنایع ساختمان، از سال 

1387 آغاز شده است.

مدیرعامل فرابورس، در جلسه معارفه  ذوب آهن براي عرضه مجدد در روز 
چهارشنبه گفت: قیمت این سهم، پایین تر از هفته گذشته عرضه مي شود.

مصطف��ي امیدقائم��ي، در جلس��ه معارفه ش��رکت ذوب آه��ن در مورد 
 می��زان عرض��ه و قیم��ت س��هم در روز اول گف��ت: 3/17 درصد س��هام

 ذوب آهن، در روز چهارش��نبه به صورت حراج عرضه مي ش��ود که قیمت 
این س��هم از محدوده قیمتي هفته گذش��ته، پایین تر اس��ت. وي با بیان 
 این که برنام��ه عرضه بلوکي ذوب آه��ن قبل از پایان س��ال۹0 وجود دارد،

 عنوان کرد:  اگر این شرکت در روز اول، صف خرید داشته باشد، بعد از کشف 
قیمت در خصوص عرضه بلوکي ۵0 درصدي به اضافه یک سهم این شرکت، 
تصمیم گیري می شود. این در حالي است که ۲0 درصد سهام ذوب آهن در 

اختیار دولت قرار می گیرد.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: توسعه و ساخت 
راه های جدید، از مهم ترین فعالیت های این اداره کل است.

هوشنگ عش��ایری افزود: تبدیل راه های فرعی به اصلی و 
اصلی به بزرگراهی، نگهداری راه ها و راهداری زمس��تانی و 
ارتقای ایمنی جاده ها،  از دیگر اهداف مهم این اداره کل است.

وی اظهارداش��ت: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان در 
یک سال گذشته با ساخت 1۴0 کیلومتر راه اصلی، روکش 
آسفالت ۲۲8 کیلومتر، اجرای تقاطع های غیر همسطح، رفع 
نقاط پرحادثه و فعالیت های ایمنی با مجموع 138 پروژه و 
اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال، برای تحقق اهداف مذکور 

تالش کرده است.
وی تصریح کرد: افتتاح باند دوم زرین ش��هر- ش��هرکرد، 
افتتاح قطعه دوم گلپایگان- موته و 100 کیلومتر از محور 
 رامش��ه- ابرکوه، از مهم ترین پروژه های ای��ن اداره کل در

 دهه فجر است.
عشایری درباره مشکل جاده قلعه ش��ور هم گفت: دو بانده 
کردن مسیر فوق طبق توافق با عمران شهرداری بهارستان 
باید به صورت مش��ارکتی انجام ش��ود که تاکنون نظر آن 

سازمان به این اداره کل، ارجاع نشده است.
وی درباره مشکل آسفالت این محور هم اظهارداشت: روکش 
آسفالت این محور در آینده ای نزدیک با استفاده از فناوری 
جدید در امر آسفالت سازی توسط این اداره کل اجرا می شود.

عش��ایری، درباره مش��کل جاده علویجه - دهق نیز که از 
خواس��ته های مردم این منطقه اس��ت، گفت: این محور از 
تقاضاهای به حق مردم اس��ت که راه و تراب��ری با توجه به 
بضاعت مالی تاکنون از س��مت پلیس راه، به طول هش��ت 
کیلومتر و از سمت علویجه به طول پنج کیلومتر تا نزدیکی 

شهرک، عملیات زیر سازی را انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: ادامه کار در این محور برای انجام روکش 
آسفالت به علت نبودن اعتبار کافی، متوقف شده و در صورت 

تخصیص اعتبار الزم، مراحل تکمیل پروژه انجام می شود.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با اجرای 
طرح ملی 10 ساله اصالح نژاد دام در کشور، تولید گوشت بین 
30 تا 3۵ درصد افزایش می یاب��د. طهمورث افیونی با تأکید 
بر این که با اجرای این طرح در تولید گوش��ت قرمز در کشور 
به خودکفایی می رسیم، اظهار داشت: با اجرای طرح اصالح 
نژاد و بومی شدن دام در هر منطقه، می توان در صادرات این 
محصول، موفق عمل کرد. وی با اشاره به این که در حال حاضر 
8۵0 هزار تن گوشت قرمز در کش��ور تولید می شود، افزود: 
سهم استان اصفهان در تولید گوشت قرمز ۵۵ هزار تن است.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان این که بز 
و گوسفند دو دام ملی کشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به 
این که تولید و نگهداری دام گاو هزینه بر است، طرح اصالح 
نژاد دام بر روی دو دام گوسفند و بز اجرا می شود. وی همچنین 
تصریح کرد: با توجه به کیفیت مطلوب گوسفند، این فراورده از 
استان اصفهان به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص 

عربستان صادر می شود.
افیونی با بیان این که از دیگر اولویت ها و سیاست های سازمان، 
توسعه دامپروری های صنعتی و بومی است، خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که در دامداری های صنعتی باید بیش از ۲00 یا 
300 راس دام نگهداری شود، توسعه این مجموعه ها نیازمند 

امکانات و زیرساخت های مناسب است.

رییس مجمع امور صنفی اس��تان اصفهان، با مثبت خواندن 
سیاس��ت های اخیر دولت مبن��ی بر تک نرخی ش��دن ارز و 
افزایش سود س��پرده های بانکی، گفت: بازارهای اصفهان در 

زمان حاضر، از رونق خوبی برخوردار شده است.
عباسعلی بصیرت افزود: دولت در پی افزایش خودسرانه قیمت 
بعضی کاالهای تولیدی، به کارخان��ه ها اعالم کرده که بدون 

مجوز نمی توانند افزایش قیمتی داشته باشند.
وی اظهار داشت: این شرایط در حالی بود که به دنبال افزایش 
قیمت ارز در هفته های اخیر، بازار، حالت غیر عادی داشت و 
برخی فروشندگان یا از فروش خودداری می کردند و یا اینکه 

به افزایش قیمت کاالها روی آورده بودند.
وی با بی تأثیر دانستن نوس��انات ارزی بر تولیدات شرکت ها 
و کارخانه ها ،گفت: دولت متعهد ش��ده که تمامی نیازهای 
اعتباری شرکت ها و کارخانه ها را برای خرید قطعات و مواد 

اولیه با نرخ ارز مرجع، تأمین کند.
رییس مجمع امور صنفی اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: در 
ش��رایط حاضر، ارزاق عمومی به وفور در بازارهای این استان 

وجود دارد و جوابگوی نیاز همه شهروندان است.
بصیرت با بیان اینکه وضعیت بازار اش��باع است، خاطرنشان 
کرد: نیاز نیست که مردم برای ذخیره کردن مایحتاج عمومی، 

به فروشگاه ها و مراکز خرید هجوم ببرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: بازسازی 
و ترمیم ش��بکه قدیمی آب و فاضالب این اس��تان عزم 
جدی مسئوالن استانی و کش��وری را می طلبد. هاشم 
امینی افزود: ش��بکه های آب و فاضالب این استان ۴۴ 
سال عمر دارد که بازسازی آنها ضروری است. وی اضافه  
کرد: شبکه آب و فاضالب این استان در زمان حاضر، ۲0 
تصفیه خان��ه آب و فاضالب دارد و اصفه��ان جزء اولین 
اس��تان های کش��ور در زمینه گندزدایی آب به وسیله 
سیستم ازن اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اصفهان تصریح کرد: در بیش��تر تصفی��ه خانه های دنیا 
در ورودی آب به تصفیه خانه، کلرزنی صورت می گیرد 
تا به میکرو ارگانیسم ها شوک داده شود و به ته نشینی 
آلودگی ها کمک کند. به گفته وی، برای کنترل مضاعف 
آب های ورودی ب��ه تصفیه خانه اصفه��ان، کلرزنی در 
ورودی و خروجی این محل انجام می شود. به گفته وی، 
30 درصد آب مصرفی جمعیت اس��تان از جمله مناطق 
نطنز، بادرود، فریدن، دهاق��ان و گلپایگان، از آب چاه ها 
 تأمین می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: آب چاه ها نیز 
به طور مداوم، م��ورد ارزیابی بازرس��ان ش��رکت آب و 
فاضالب استان و مرکز بهداش��ت قرار می گیرد. آب چاه 
اگر آلودگی میکروبی داشته باشد، با عملیات کلرزنی از 
بین می رود، اما در صورت وجود آلودگی ش��یمیایی که 

نتوان آن را از بین برد، از مدار توزیع خارج می شود.
وی تأکید ک��رد: مرکز بهداش��ت، هرم��اه آزمون های 
میکروبی کلر را انجام می دهد و می��زان کلر باقی مانده 
در آب را رصد می کن��د و اجازه نمی ده��د از حد مجاز 

خارج شود.
وی با بی��ان اینکه میزان کل��ر مج��از در آب بین 0/3 تا 
0/8 میلی گرم در لیتر )PPM( اس��ت، اضافه کرد : آب 
اصفهان ۹۹ درصد مطلوبیت میزان کل��ر باقی مانده در 

آب را دارد.

دامداری بازارراه و ترابری آب و فاضالب

ساخت راه های جدید، در 
دستور کار است

تولید ۵۵ هزار تن گوشت 
قرمز در اصفهان

افزایش قیمت بعضی 
کاالها، خودسرانه بود 

شبکه آب و فاضالب 
اصفهان، 44 ساله است

اخبار کوتاه

شیر 800 تومانی تأیید نشد
 مدیرعامل تعاونی فراورده های لبنی پاستوریزه اس��تان اصفهان گفت: با تأیید معاون 
برنامه ریزی استانداری، قیمت پایه فروش شیر 800 تومانی برای کارخانه داران هنوز در 

اصفهان تأیید نشده است.
باالترین سود را به مردم می دهیم

معاون وزیر نفت
 احمد قلعه بانی

ح��دود  مش��ارکت،  اوراق  انتش��ار  نخس��ت  روز   ۲  در 
هزار وصد میلی��ارد توم��ان از این اوراق توس��ط م��ردم خریداری 
ش��ده که نش��ان دهنده اس��تقبال بی س��ابقه مردم در خرید اوراق 
 مشارکت طرح های پارس جنوبی است که تا پایان هفته جاری ادامه 
 می یابد. بنابراین شرکت ملی نفت، باید بیش��ترین سود را به اوراق 

مشارکت پرداخت کند.
 با خرید این اوراق مشارکت توسط مردم، امکان تسریع در عملیات 
اج��رای ط��رح توس��عه 
میادین مش��ترک نفت 
 و گاز کش��ور فراه��م

 می شود. یکی از دالیل 
اس��تقبال مردم از خرید 
ای��ن اوراق مش��ارکت، 
 افزای��ش ن��رخ س��ود

  عل��ی الحس��اب آن به 
۲0 درصد بوده است.

جهاني ش��دن و حضور در بازاره��اي بین المللي، 
مستلزم تولید لوازم خانگي با کیفیت و قیمت قابل 
رقابت در مقیاس جهاني و افزایش میزان تولید فراتر 

از حداقل الزم برای مصرف است.

صنعتی که ناموفق ماند
صنعت لوازم خانگ��ي ایران، ش��بیه اغلب صنایع 
داخلي، در نفوذ به بازارهاي بکر و مستعد کشورهاي 
تازه استقالل یافته و حوزه خلیج فارس، موفقیتي 
نداشته و این دور نماي نگران کننده اي از توان این 

صنعت در ورود به بازارهاي جهاني است. 
موفقیت در عرصه جهاني، بهره برداري از فرصت ها، 
دس��تیابي به بازارهاي جدید ، تأمین خواسته ها و 
انتظارات مشتریان و جامعه، نیازمند حمایت اصولي 

و نظام یافته دولت از بیرون و تغییر و تحول قیمت 
تمام شده محصوالت است.

 بنیان و نظام قیمت گذاري حاکم بر صنعت لوازم 
خانگي کشور در سال هاي گذشته، باعث رشد انواع 
کاستي ها، اتالف ها، ناکارآمدي ها و عدم حساسیت 
الزم در باره هزینه ها شده و نیز وضع انواع عوارض، 
س��بب افزایش نامعقول و غیر قابل رقابتي شدن 
قیمت تمام شده محصوالت در این صنعت گردیده 

است.

ورود دالالن و احتکار کاال 
یک مش��اور اقتص��ادی در ب��ازار ل��وازم خانگی با 
بی��ان اینک��ه در ح��ال حاض��ر دالالن ب��ه دنبال 
 انبار ک��ردن محصوالت ب��ا ارز بری باال هس��تند،

اظهار داش��ت: با توجه به نوس��ان نرخ ارز، افرادی 
که حتی در صنف ل��وازم خانگی فع��ال نبوده اند،  
به داللی و انب��ار ک��ردن کااله��ا روی آورده اند تا 
 در آین��ده ای��ن محص��والت را با قیم��ت باالیی

 به بازار عرضه کنند. 
این فعال اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
نقش گردش مالی و حجم نقدینگی در بنگاه های 
تولیدی، تولیدکنندگان به دنبال عرضه محصوالت 
خود هستند و به نفعشان نیس��ت که محصولی را 

تولید و در انبار نگهداری کنند.
وی ادام��ه داد: هزینه انبارداری، خواب س��رمایه و 
دستمزد کارگر، در بلند مدت برای تولیدکنندگان 
مانع از ع��دم عرضه محصوالت و انب��ار کردن آنها 

می شود.

جهش تقاضا و ثبت سفارش 
نظر یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی اصفهان 
را که جویا می شویم، می گوید: با اینکه سرمایه های 
زیادی وارد بازار داللی لوازم خانگی ش��ده اس��ت، 
در حال حاض��ر خرید لوازم خانگ��ی در حجم باال 
و بیش از حد روال عادی بازار ص��ورت می گیرد و 
تولیدکنندگان، متوجه افزایش سفارش خرید کاال 

نسبت به ماه های قبل شده اند. 
وی ادامه داد: در چنین ش��رایطی، تولیدکنندگان 
در فروش محصوالت خود با احتیاط عمل می کنند 
 تا بتوانن��د آینده ب��ازار ل��وازم خانگ��ی را کنترل 

کنند. 
به گفته وی بسیاری از خریداران نهایی نیز از خرید 
 ل��وازم خانگی مورد نیازش��ان صرف نظ��ر کرده و

 ترجیح می دهند، سرمایه خود را برای خرید سکه 
و ارز هزینه کنند.

الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر ش��اهد 
 خریدهایی در ب��ازار ل��وازم خانگی هس��تیم که 
در واقع خریدار، یک خریدار تخصصی در صنعت 
لوازم خانگی محس��وب نمی ش��ود، بلکه به دنبال 
 اس��تفاده از آش��فتگی بازار ارز و کس��ب سود باال 

است. 
تولید محصوالتی مانند ل��وازم صوتی و تصویری، 
یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی با 
ارزبری باالیی همراه است و در حال حاضر یخچال 
 و فریزر برای ب��ازار داخلی، عمدت��اً از کره و چین 
تأمین می ش��ود که در حال حاضر حجم کاالهای 
واردات��ی در صنع��ت ل��وازم خانگی، باال اس��ت و 
معموالً محص��والت به صورت کام��ل و یا قطعات 
 بزرگ به کش��ور وارد می ش��وند که ارزبری باالیی

 دارند.

تاثیرات نرخ ارز بر لوازم خانگی 
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه کش��وری لوازم 
خانگی نیز در این مورد با بیان اینکه ارائه ارز نامحدود 
به وارد کنندگان باعث س��رازیر شدن کاالهای بی 
کیفیت به کشور می شود، گفت: هیچ گونه افزایش 
قیمتی ناشی از رشد نرخ ارز در بخش لوازم خانگی 

نداشتیم. 

وی با اش��اره به اینکه از کاالهای ب��ا کیفیت باید 
حمایت شود، عنوان کرد: متأسفانه در زمینه ارز، کل 
اقتصاد تحت تأثیر قرار می گیرد و هر گونه اشتباه و 
مشکل در این حوزه، اقتصاد را به چالش می کشاند.

قیمت ها ثبات ندارد
رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان گفت: از 
زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین 
نوسانات ارز، بازار فروش لوازم خانگی در اصفهان از 

ثبات افتاده است.
 اکبر زادمهر با اشاره به اینکه به دلیل باال رفتن قیمت 

دالر، کارخان��ه داران تولیدکننده ل��وازم خانگی، 
قیمت های خود را افزایش داده اند، اظهار داش��ت: 
 بیشتر فروشندگان با خرید لوازم جدید از کارخانه ها، 
ضرر می کنند و مجبورند برای جبران خس��ارت، 
برخی از اجناس موج��ود در انبارهای خ��ود را به 
قیمت جدید به فروش برس��انند که در این پروسه 
مصرف کنندگان با افزایش قیمت مواجه و سرگردان 

می  شوند. 
وی با اشاره به تورم موجود، نبودن ثبات در بازار ارز و 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: قیمت انواع 

لوازم خانگی 1۵ تا ۲0 درصد افزایش یافته است.

به امید افزایش قیمت در ماه های آینده

انبار دالالن، پر از لوازم خانگی شد

شرکت هاي سازنده لوازم خانگي در اثر تغییر و تحول شرایط که روز به روز شتاب بیشتري می گیرد، در مرحله  زهرا
حساس و پیچیده اي قرار دارند. به عبارت دیگر صنعت لوازم خانگي کشور در برابر یك فرصت و چالش تاریخي   نوبخت

بي سابقه قرار گرفته است. 

با توجه به نوسان 
نرخ ارز، افرادی 

که حتی در صنف 
لوازم خانگی فعال 
نبوده اند به داللی و 
انبار کردن کاالها 
روی آورده اند تا در 

آینده این محصوالت 
را با قیمت باالیی به 

بازار عرضه کنند



يادداشت

5
کافه کتاب 

فيلم داور و دبير جشنواره فيلم فجر رسمًا توقيف شده است؟!
 مقامات باالدستی به وزارت ارشاد اعالم کرده اند که این فیلم توقیف است و نباید در جشنواره 
به نمایش درآید. در حالی از چهارشنبه هفته جاری جشنواره فیلم فجر رسما آغاز به کار میکند 

که هنوز تکلیف نمایش تعدادی فیلم در این جشنواره مشخص نیست. 
تولستوی سراغ حاجی مراد رفت 

رمان »حاجی مراد« نوشته 
لئو تولس��توی ب��ا ترجمه 
صنعت��ی زاده  همای��ون 

منتشر شد. 
نویس��نده در ای��ن اث��ر،  با 
روای��ت زندگی م��ردی که 
اف��کار تولس��توی را تحت 
تأثیر ق��رار داد، خونریزی و 

جنگ را نکوهش می کند.
این رم��ان بین  س��ال های 
1896 ت��ا 1904 نوش��ته 
شد و دو س��ال بعد از مرگ 
نویسنده، یعنی سال 1912 

به چاپ رسید.
این رمان آخرین اثر تولستوی است و قهرمان داستانش، حاجی مراد نام 
دارد؛ شخصیتی حقیقی که تولستوی با او در ارتش تزار آشنا می شود و 

زندگی او را با تکیه بر تفاوت میان شرق و غرب ثبت می کند. 

رضا يزدانی در جشنواره
 فیلم فجر می خواند

رضا یزدانی در س��ی امین جش��نواره  گروه 
بین المللی فیلم فجر با اجرای دو ترانه فرهنگ و هنر

»س��ینما« و »خلی��ج ف��ارس« در دو 
مقطع، اجرای برنامه می کند. مراسم 
افتتاحیه این دوره از جشنواره سه شنبه، یازدهم بهمن ماه در محل 
تاالر وحدت برگزار می ش��ود. رضا یزدانی ترانه خواني در سینما را با 
فیلم »حکم« مس��عود کیمیایي ش��روع کرد و بع��د در »رئیس« و 
»محاکمه در خیابان« و چن��د فیلم دیگر هم به عن��وان  خواننده و 
 بازیگ��ر حض��ور داش��ت. یزدان��ی در فیلم »طه��ران، ته��ران« و 
»این جا تاریك نیس��ت« عالوه بر اجراي ترانه، بازی هم کرد و ترانه 

تیتراژ پایاني سریال »مرگ تریجي یك رویا« را هم خواند. 

اتاق موسیقی

سوابق تئاتری
نمای��ش را از دوران دبیرس��تان، ب��ا اجراهای��ی  
و  آم��وزی  دان��ش  ه��ای  جش��نواره   در 
کانون های فرهنگی ش��روع کردم.  م��ن از دوران 
 کودکی تعزی��ه خوان��ی م��ی ک��ردم،   بنابراین  
ب��ه نمایش ه��ای آئین��ی ، مذهبی  مث��ل تعزیه  
 یا نقال��ی و پرده خوان��ی در  کنار اس��تاد کریمی 
عالقه مند شدم. در این س��ال ها هم دائم در این 
زمینه تحقیق و پژوهش کردم. سال 1384 نمایش 
»از ازل ت��ا کربال« را کار کردم  ک��ه در تاالر  هنر و 
نگارستان امام خمینی  اجرا ش��د.  در این سال ها 

در نقاط مختلف شهر چند تعزیه اجرا کردم.  بعد 
از آن مجموعه ای دوازده قس��متی درباره تعزیه، 
 به نام ش��ور حس��ینی کار کردم که از شبکه امام 
 حس��ین )ع( پخ��ش ش��د. بع��د از آن مجموعه 
»در تعزیت ی��ار« را کار کردم  ک��ه یك مجموعه 
 علمی، در باره هنر شبیه خوانی در ایران  از دیدگاه 

مردم شناسی بود .

درباره نمايش�ی که تازه ش�روع 
کرديد وحاشیه هايش 

نمایش��نامه »این قصه مرا خواند« نوش��ته آقای 

 رهبری اس��ت؛ داس��تان پسرجوانی اس��ت  که با 
شخص پرده خوانی همراه می شود.

 این نمای��ش را به این دلی��ل انتخاب ک��ردم که 
پرده خوانی ای  بود که بر روی صحنه اجرا می شد. 
متن را به خان��ه نمایش حوزه هن��ری بردم وآنجا 

تصویب شد. 
بعد از آن ب��رای پیگیری مجوز آن به اداره ارش��اد 
رفتم. اولین باری بود که آقای شهرانی، مدیر واحد 
نمایش ارشاد را می دیدم. ایشان همان اول که مرا 
دید، مورد بازجویی قرار داد؛ به من گفت تا حاال کجا 
بودی؟  تو که هستی؟  چه کار ه ای؟من هم سوابقم 

را توضیح دادم:گفتم که همین اداره  مرا در س��ال 
1384 بیمه هنرمندان کرد.

شنیدم که گفتند شریف زاده مشکل حراستی دارد  
به حراست ارش��اد مراجعه کردم و دیدم مشکلی 
نیس��ت  و من هیچ پرونده ای در حراس��ت ارشاد 
ندارم. بعد متن رفت در ش��ورا ی نظ��ارت  ومورد 
بازخوانی قرار گرفت وجواب این بود: »درخواست 
نامبرده مورد بررسی قرار گرفته  و نامبرده از لحاظ 

علمی وفنی  صالحیت انجام کار را ندارد« 
بعد از پیگیری های فراوانی که داش��تم، قرار شد 
نمایش را مورد بازبینی قرار دهند.  بعد از بازبینی 
کار، همان ج��واب هفته قبل را  دوب��اره دادند که 

نمایش از لحاظ علمی ضعیف است. 

اعضای شورا چه کسانی هستند؟
آقایان هوشنگ جمشیدیان، احمد شاهین، مجید 

صدیقی، رضا کشانی، رسول هنرمند. 
 

چه شد که  کارشناس�ان نظارت 
تئاتر ارشاد، نمايش شما را رد کردند؟

اصال تأکید مق��ام معظم رهبری بر این اس��ت که  
شما کارهایی را که می خواهید انجام بدهید، سعی 
کنید کارهای آئینی و ارزشی  باشد؛ کارهایی که 
برگرفته از فرهنگ ایرانی و ارزش های اس��المی 

باشد. 
پ��س چ��را وقت��ی هیئت��ی از داوران تهرانی می 
 آیند اصفه��ان، چنان بیانی��ه ای م��ی دهند که

 نمایش هایی را که دیدی��م در حد اصفهان نبود و 
شاید این کارها در حد روس��تاهای اصفهان بوده 
است؟ این جا است که می شود گفت فا تحه تئاتر 
 اصفهان  خوانده شده اس��ت. یك سوال دیگر که 
می خواهم بپرس��م این اس��ت که  در این ایام چه 
تعداد کار مذهبی  در س��طح ش��هر اجرا شده که 
 نمایش من در قیاس با آنها ضعیف تر اس��ت؟فکر

 می کنم در طول س��الی که گذش��ت، در ش��هر 
اصفهان فقط دو نمایش مذهبی اجرا شد.

داليل ...
فکر می کنم ک��ه فقط غرض ورزی اس��ت، حتی 
 ش��نیده ام که این برخورد ه��ا را ب��ا دیگران هم 

داشته اند.
یا با ش��خص من مش��کل دارند، یا با حوزه هنری 
اصفهان یا با نویس��نده کار من، آقای رهبری، یا با 
بازیگرم، یا کاًل با کار مذهبی  ودلشان می خواهد  
 کار مذهبی در اصفهان ش��کل نگی��رد. االن دارم 

می فهمم که چقدر بعضی از دوستان تئاتری مورد 
ظلم قرار گرفته اند.

آين�ده نماي�ش » اي�ن قص�ه مرا    
خواند «؟

مس��لما دیگر نمی توانیم در تاالر هنر اجرا کنیم. 
دوستان بزرگواری در حوزه هنری دنبال این هستند 
که مشکالت را حل کنند، شاید بتوان نمایش را در 
یکی از اماک��ن حوزه هنری اس��تان اصفهان روی 

صحنه ببریم. 

عواقب اجرای نمايش  بدون مجوز  
صد در صد عواق��ب دارد. من مطمئنم که ارش��اد  
به م��ن ب��رای کارهای بع��دی مجوز نم��ی دهد. 
 ولی من کارم را ب��رای امام حس��ین )ع( و به نیت 
حضرت علی اکبر )ع( انج��ام داده ام و کار را وقف 
آنها  کردم. این خطر و عواقبش را به جان می خرم 
و بازخورد کار را بین مردم حتماً  انعکاس می دهم.

چراکه نویسنده براساس دل وحدیث نفسش  این 
نمایش��نامه را نوشته اس��ت  والجرم هر چه از دل 
برآید، بر دل هم می نشیند. مطمئن هستم که مردم 

نمایش را دوست دارند.
الزم به ذکر است که این نمایش از 7 بهمن تا پایان 
این ماه  در پالتوی ساختمان مرکزی حوزه هنری 

در حال اجراست.

کارگردان نمايش »اين قصه مرا می خواند«:

فا تحه  تئاتر اصفهان  خوانده شده است

يک نمايش مذهبی اين روزها میهمان صحنه تئاتر اصفهان است؛ نمايشی که مثل بسیاری ديگر از اجراها، پیش 
میثم
از ديده شدن قضاوت شد.  به همین دلیل و با انتشار برخی اخبارمنتشره از سوی شورای  نظارت بر نمايش استان کیان

اصفهان، بر آن شديم تا با احسان شريف زاده کارگردان اين نمايش گفتگو کنیم. 
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چرا وقتی که هیاتی 
از داوران تهرانی 
می آيند اصفهان 

 چنان بیانیه ای 
می دهند که نمايش 

هايی را که ديديم 
در حد اصفهان نبود 

وشايد اين کارها 
در حد روستاهای 

اصفهان بوده است؟  
پس اين جا است 
که می شود گفت 

فاتحه ی تئاتر 
اصفهان  خوانده 

شده است

مزایده 
10/385 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به شماره های 3075/90 شعبه اول و 3074/90 اصفهان له میثم غالمی با وکالت آقای سید 
مسیح مصطفوی و علیه محسن زهری زرگر به آدرس: اصفهان – پل وحید – به طرف باغ پرندگان – 
مسجد امام حسین – اول کوچه – جنب سوپر وایتی – پالک دوم – منزل علی ترکی بخواسته مطالبه 
مبلغ کل دو پرونده اجرایی در پرونده اجرایی به شماره 3075/90 شعبه اول 59/957/407 ریال و در 
پرونده اجرایی به شماره 3074/90 شعبه اول به مبلغ 59/957/407 ریال و مبلغ 700/000 ریال هزینه 
کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال نشر آگهی جمعاً به مبلغ 120/694/814 ریال می باشد جلسه مزایده 
ای در تاریخ 90/12/1 ساعت 10:30-9:30 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع 
در خیابان محتشم کاشانی – جنب بیمه ایران – به منظور فروش اموال منقول توقیفی محکوم علیه 
که جمعاً توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 12/691/300 ریال ارزیابی گردیده است برگزار 
نمایند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس را به 
ش��ماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به 
این اجرا از اموال بازدید نموده و در مزایده شرکت نمایند و قیمت مزایده از پایه شروع شده و اموال 
به ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات اموال 
توقیفي به شرح مندرج در نظریه کارشناس به شرح پیوست می باشد. پرونده شماره 1/3075/90 و 
1/3074/90 در مورد شکایت آقای محمد غالمی علیه آقای محسن زهری زرگر بخواسته تامین دلیل 
اموال. اینجانب در وقت مقرر در معیت نامبرده به محل اصفهان جاده دولت آباد – فلکه تاکسیرانی 
– روبروی ایران خودرو – کوی نهر هاش��م – صنایع چوب فدک مراجعه و نس��بت به بازدید اموال 
مش��روحه زیر با توجه به صورت جلسه های 89/12/8 توسط نیروی انتظامی که توقیف شده و در 
اختی��ار حاف��ظ اموال قرار گرفته بود دیدن نموده و با توج��ه به خرید و فروش به قیمت روز جمعًا 
بالغ بر 12/691/300 ریال بعنوان قیمت پایه برآورد تا طبق مقررات مربوط اقدام الزم معمول گردد. 
1- پروفیل ام دی اف 121 افرا س��ه ش��اخه تعداد 3 قیمت واحد 30/000 ریال، قیمت کل 90/000 
ریال. 2- پروفیل ام دی اف 1032 ارموت ده شاخه تعداد 10 به قیمت واحد 40/000 ریال و قیمت 
کل 400/000 ریال. 3- پروفیل ام دی اف 2022 ارموت 43 شاخه تعداد 42 به قیمت واحد 25/000 
ریال و قیمت کل 1/050/000 ریال. 4- پروفیل ام دی اف 121 ارموت 10 شاخه تعداد 10 به قیمت 
واحد 30/000 ریال و قیمت کل 300/000 ریال. 5- پروفیل ام دی اف 121 ارموت 7 شاخه تعداد 
7 ب��ه قیمت واحد 30/000 ریال و قیمت کل 210/000 ریال. 6- جک پمپی 18 کارتن کوچک هر 
کارتن 10 عدد تعداد 180 به قیمت واحد 7/000 ریال و قیمت کل 1/260/000 ریال. 7- لوال درب 
شیشه ای تعداد  250 به قیمت واحد 2/500 ریال و قیمت کل 625/000 ریال. 8- تعداد 60 عدد پایه 
12 سانتیمتری تعداد 60 به قیمت واحد 7/000 ریال و قیمت کل 420/000 ریال. 9- تعداد 40 عدد 
پایه 15 سانتیمتری تعداد 40 به قیمت واحد 8/000 ریال و قیمت کل 320/000 ریال. 10- تعداد 30 
عدد پایه 10 سانتیمتری تعداد 30 به قیمت واحد 6/000 ریال و قیمت کل 180/000 ریال. 11- تعداد 
25 عدد پایه 8 س��انتیمتری تعداد 25 به قیمت واحد 5/000 ریال و قیمت کل 125/000 ریال. 12- 
تعداد 41 عدد ابچکان استیل تعداد 41 به قیمت واحد 45/000 ریال و قیمت کل 1/845/000 ریال. 
13- تعداد 5 عدد ابچکان معمولی تعداد 5 به قیمت واحد 20/000 ریال و قیمت کل 10/000 ریال. 
14- تعداد 275 عدد لوال گازر تعداد 275 به قیمت واحد 1/800 ریال و قیمت کل 495/000 ریال. 
15- تعداد 21 عدد چسب یک دو سه 400 میلی تعداد 21 به قیمت واحد 28/000 یال و قیمت کل 
588/000 ریال. 16- یکعدد اجاق گاز شیشه ای چهارشعله تعداد 1 به قیمت واحد 800/000 ریال 
و قیمت کل 800/000 ریال. 17- تعداد 42 عدد ریل 30 سانتیمتری تعداد 42 به قیمت واحد 5/000 
ریال و قیمت کل 210/000 ریال. 18- تعداد 44 عدد ریل 35 سانتیمتری تعداد 44 به قیمت واحد 
6/000 ریال و قیمت کل 264/000 ریال. 19- تعداد 21 عدد ریل 45 سانتیمتری تعداد 21 به قیمت 
واح��د 8/000 ریال و قیمت کل 168/000 ریال. 20- تع��داد 22 کارتن 800عددی پیچ 1×6 تعداد 
17/600 به قیمت واحد 3 ریال و قیمت کل 52/800 ریال. 21- تعداد 26 کارتن 1000 عددی پیچ 4 
و 1×6 تعداد 26/000 به قیمت واحد 3ریال و قیمت کل 78/000 ریال. 22- تعداد 14 کارتن 1000 
عددی پیچ 4 و 1×6 تعداد 14/000 به قیمت واحد 5 ریال و قیمت کل 70/000 ریال. 23- تعداد 6 
کارت��ن 1000 ع��ددی پیچ 2 و 1×6 تعداد 6/000 به قیمت واحد 4 ریال و قیمت کل 24/000 ریال. 
24- تعداد 500 عدد پیچ چهار سانتیمتر تعداد 500 به قیمت واحد 5 ریال و قیمت کل 2/500 ریال. 
25- تعداد 160 عدد چسب اکواریوم 280 میلی تعداد 160 به قیمت واحد 7/000 ریال و قیمت کل 
1/120/000 ریال. 26- تعداد 91 کارتن 1000 عددی پیچ 16 میل تعداد 91/000 به قیمت واحد 2 
ریال و قیمت کل 182/000 ریال. 27- تعداد 68 عدد دس��تگیره 15 س��انتیمتری تعداد 68 به قیمت 
واحد 4/000 ریال و قیمت کل 272/000 ریال. 28- تعداد 180 عدد قفل 808 تعداد 180 به قیمت 
واحد 2/000 ریال و قیمت کل 360/000 ریال. 29- تعداد 60 عدد تقاطع 65 س��انتی تعداد 60 به 
قیمت واحد 2/000 ریال و قیمت کل 120/000 ریال. 30- تعداد 8 عدد برچسب 50 عددی تعداد 

400 به قیمت واحد 400 ریال و قیمت کل 160/000 ریال. 31- تعداد 8 جعبه 250 عددی درپوش 
تعداد 2/000 به قیمت واحد 400 ریال و قیمت کل 800/000 ریال. جمعاً 12/691/300 ریال. دفتر 

شعبه اول حقوقي اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي 
541 شماره: 89/1084ش/31. بموجب رای شماره 65 تاریخ 90/2/7 حوزه 31 شورای حل اختالف 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد رحیمی فرزند حسن نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 89/8/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له جواد الماس��ی فرزند حس��ن نشانی اصفهان خ 
پروین دوم طبقه زیرزمین بانک انصار. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورت��ی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 31 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
 

احضار
592 نظر به اینکه آقای پرهام امینی نوگوراني ش��کایتی علیه سیاوش عالم زاده مبنی بر کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900986ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس 
از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 17380 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
 

احضار
593 نظر به اینکه آقایان محسن گلی باغ مهیاری و سید محمدرضا سیدضایی شکایتی علیه محمد 
نظری مش��هدی فرزند ابوطالب مبنی بر ایراد ضرب و جرح عم��دی مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 891307ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 17379 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

احضار
594 نظر به اینکه آقاي ابراهیم ابراهیم خرابي فرزند اله یار ش��کایتي علیه سیروس مهدیلو ترکماني 
 فرزن��د عبدال��ه مبني بر کالهبرداري و تحصیل نامش��روع مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه
901374 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود واز متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد شد. م الف/ 17378 دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
 595 بدینوسیله اعالم می گردد مدیریت بانک ملی شعبه مهرگان به نمایندگی آقای منصور فرزین پور
و سعید هاشمی شکایتي علیه آقای علی حاجیان فر فرزند محمدرضا دایر بر جعل و استفاده از سند 
مجعول مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 900573ب16 ثبت گردیده است که از 
مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

17377 دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مزایده

597 اجراي احکام ش��عبه بیس��تم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایي 

208/90 اجرایي ح 20 جلسه مزایده اي روزیکشنبه مورخ 90/11/30 از ساعت 8 الي 9 صبح برگزار 
نماید. پرونده لها خانم زهرا معیني فرزند حسن به نشاني اصفهان، خ الله، روبروي بانک ملت، کوچه 
گلرخ، پ 317، کدپستي 8198836154 علیه عبداله صالحي فرزند حسین به نشاني اصفهان،  خ الله،  
روبروي بانک ملت،  کوچه گلرخ، پالک 317، کدپستي 8198836154 مي باشد. محکوم به عبارتست 
از مبلغ 326/940/400 ریال بابت وجوه نقدي مهریه، مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ي 
با مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهي که جمعاً به مبلغ 317/720/400 ریال مي باشد و مبلغ 
16/347/000 ریال بابت حق االجراي دولتي در حق دولت. موضوع مزایده عبارتست از فروش یک 
دستگاه تراش رومیزي چیني کوچک با مشخصه CO636AX1000 و با شماره سریال 836958 
سال ساخت 2008 میالدي مي باشد که نسبتا نو و کارنکرده مي باشد و البته خاموش و نصب نشده 
اس��ت که به مبلغ 25/000/000 ریال توس��ط کارشناس ارزیابي گردیده است و کپسول کاربیت 12 
کیلویي س��اخت توان با ش��لنگ و اتصاالت و مانومترهاي تابعه به همراه کپسول اکسیژن استیلن و 
س��ري جوشکاري GLOOR دس��ت دوم و کارکرده به مبلغ 2/800/000 ریال مي باشد که جمعًا 
اموال به مبلغ 27/800/000 ریال مي باش��د. مزایده در س��اختمان کل دادگستري اصفهان واقع در خ 
شهید نیکبخت، طبقه دوم،  اتاق 248 برگزار مي گردد. اموال به آدرس شهرک صنعتي امیرکبیر، بلوک 
17، فروشگاه پویا صنعت، پ 22، کارگاه پرس سازي آقاي یاسر معیني فر مي باشد. مزایده از قیمت 
کارشناس شروع شده و فرد یا افرادي برنده مزایده مي باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 
10 درصد مبلغ پایه کارشناسي را نقداً به همراه داشته باشند. م الف/ 17411 مدیر اجراي احکام شعبه 

20 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
626 شماره دادنامه: 9009970352401122، شماره پرونده: 9009980352400641، شماره بایگاني 
ش��عبه: 900647، خواهان: خانم زهرا قورچاني با وکالت آقاي محمدرضا صادقي به نش��اني سه راه 
سیمین روبروي پمپ بنزین فرقداني طبقه فوقاني تأسیسات دماساز دفتر وکالت، خوانده: آقاي حمید 
عنایتي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص 
دعوي آقاي محمدرضا صادقي به وکالت از بانو زهرا قورچاني به طرفیت آقاي حمیدعنایتي بخواسته 
مطالبه مبلغ 330 میلیون ریال وجه 8 فقره چک به شماره هاي 9 و 8 و 7 و 192746 و 378011/16 
و 578044/35 و 578046/58 و 578023/15 ب��ه ترتی��ب به تاریخ هاي 9/8 و 9/9 و 10/8 و 11/22 
و 89/10/30 و 1/8 و 1/20 و 90/3/30 و خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه، نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمي خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک هاي مستند دعوي و گواهي هاي عدم پرداخت آن ها 
و اینکه خوانده نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضي به عمل نیاورده ودلیلي بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 
و 522 قانون آئین دادرسي مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت 
مبلغ سیصد و سي میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/751/000 ریال بابت خسارات دادرسي 
و مبلغ 9/120/000 ریال بابت حق الوکاله بدوي و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات از تاریخ هاي 
فوق لغایت تاریخ اجراي رأي در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي اس��ت و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه مي باشد. م الف/ 17442 قرباني- رئیس شعبه 24 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
628 شماره اجرائیه: 9010420351100283، شماره پرونده: 8909980351101241، شماره بایگاني 
ش��عبه: 891253، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9010090351103537 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970351100517 محکوم علیه علي قاطع نام پدر: عبدالسعید نشاني: 
ندامتگاه یزل آباد از توابع اس��تان کرمانش��اه- اهواز خ طالقاني خ عطارد، محکوم است به پرداخت 
مبلغ 317418000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6349000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصول و مبلغ 15870900 ریال بابت نیم عشر دولتي 
ضمناًٌ رعایت تبصره 2 م 306 ق.آ.د.م الزامي اس��ت. مشخصات محکوم له: بهنام ترک نژاد بروجني 
نام پدر: خیراله، نشاني: اصفهان خ امام خمیني کارخانه روغن نباتي ناز اصفهان. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی 

خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد، به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی می باش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 
درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 17437 خزایي- مدیر دفتر ش��عبه 11 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
629 شماره دادنامه: 9009970351501077، شماره پرونده: 9009980351500547، شماره بایگاني 
شعبه: 900553، خواهان: آقاي علي اصغر مدني به نشاني اصفهان کوي امام جعفر بوستان 7 غربي 
پالک 107، خوانده: آقاي بیژن کاردان به نش��اني مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسي، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به اصدار رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي علي اصغر مدني بطرفیت آقاي بیژن 
کاردان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسي دعوي مطروحه در پرونده کالسه 900553 این 
دادگاه نظر به اینکه ش��هود خواهان به اعس��ار وي از پرداخت هزینه دادرسي به علت عدم دسترسي 
به اموال خود ش��هادت داده اند و دلیل مخالف ادعاي وي ارائه نگردیده دعوي وي ثابت تش��خیص 
و رأي بر اعس��ار وي از پرداخت هزینه دادرس��ي دعواي مذکور صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 17444 سراج- رئیس شعبه 15 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
630 شماره دادنامه: 9009970350501385، شماره پرونده: 9009980350500781، شماره بایگاني 
ش��عبه: 900839، خواهان: آقاي فرهاد پورعجم به نش��اني خ فردوس��ي خ شهید موحدیان پ 298 
طبقه زیرزمین، خوانده: آقاي سید محمد رداني پور به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقاي فرهاد پورعجم بطرفیت آقاي سید محمد رداني پور به خواسته مطالبه 
مبل��غ یکصد میلیون ریال وجه چک ش��ماره 364033-1390/5/1 بانک ملي به انضمام خس��ارات 
دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستي که مبین اشتغال ذمه خوانده است 
و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعي مبین برائت ذمه وي دادگاه دعوي خواهان را 
محمول بر صحت تلقي و مستنداً به مواد 198 و 519 آئین دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/077/000 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین 
خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ 90/5/1 لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي 
صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل واخواهي اس��ت. م الف/ 17443 

زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

631 شماره دادنامه: 9009970351101565، شماره پرونده: 9009980351100324، شماره بایگاني 
شعبه: 900326، خواهان: آقاي احمدرضا صدیقین به نشاني اصفهان خ امام خمیني شهرک صنعتي 
محمودآباد خ 22 دنا ماش��ین،  خوانده: آقاي مجید تاجي زادگان به نش��اني مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي احمدرضا صدیقین به طرفیت 
آقاي مجید تاجي زادگان به خواسته مطالبه 90 میلیون ریال وجه چک شماره 89/11/15-91644919 
ملت جام آیت ا... کاش��اني و خسارات دادرس��ي و قرار تأمین خواسته که به شماره 90/4/25-687 
صادر شده است با توجه به متن دادخواست، کپي مصدق چک و گواهي عدم پرداخت بانک محال 
علیه بقاء اصول مس��تندات در ید خواهان و اصاله الظهور و اینکه خوانده حضور نیافته و دفاعي به 
عمل نیاورده است فلذا دادگاه خواهان را محق تشخیص مستنداً به مواد 515، 519، 198 از ق.آ.د.م 
و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و نظریه تفسیري آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خوانده را به پرداخت 1- نود میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، 2- یک میلیون و هش��تصد و 
پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسي، 3- هشتاد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهي، 4- خسارات 
تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان پرداخت به نرخ تورم در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره 
غیاب��ي و ظ��رف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز 
 قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 17438 کافي-

 رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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کرانچار بمب اتم 
دارد، بالژ تیربار!

470میلیارد بودجه 
ورزش در سال91

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان درباره تقابلش با کرانچار و اینکه سرمربی 
سپاهان زمانی شاگرد او بوده اس��ت، گفت: این برای اولین بار نیست که 
استاد برابر شاگردش قرار می گیرد و مشابه چنین چیزی بارها تکرار شده 
است. ولی اینبار شرایط طوری است که انگار دست کرانچار بمب اتم است 

و من باید با تیربار به مصاف او بروم!
میرسالو بالژویچ اظهار داشت: آنها برای قهرمانی می جنگند و تمام تالش 
ما این است که حداقل با تساوی اصفهان را ترک کنیم. وی افزود: ما از تیم 
سپاهان ش��ناخت کافی داریم و می دانیم که در پنج بازی متوالی پیروز 
شده است. با این حال شناخت از حریف به تنهایی کافی نیست و این دلیل 
نمی شود که خیال ما راحت باشد. برای پیروزی مقابل حریف باید تمام 

جوانب امر را در نظر گرفت و با ابزار کامل به مصاف آن رفت. 

به گفته وزیر ورزش و جوانان بودجه در نظر گرفته ش��ده برای ورزش در 
سال 91 ،470میلیاردتومان است. وزیر ورزش درباره بودجه پیشنهادی 
دولت برای ورزش کشور در س��ال آینده گفت: »470 میلیارد تومان در 
بودجه سال آینده برای ورزش دیده شده که افزایش خوبی داشته است.« 
محمد عباسی در گفتگو با فارس در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال 
نیز گفت: »دول��ت گزینه خاصی ب��رای حضور در انتخابات فدراس��یون 
فوتبال ندارد و هر فردی که به عنوان رئیس انتخاب ش��ود، از او حمایت 
می کنیم.« وی در مورد صحبت های احمدی نژاد مبنی بر تحول اساسی 
در فوتبال گفت: »منظور از این صحبت ها نه تنها تحول اساسی در فوتبال 
بلکه تحول اساسی در کل ورزش بوده است. ابعاد این تحول بسیار فراتر از 

فوتبال است و کل جامعه ورزش را در برمی گیرد.« 

شادی  پس از گل ممنوع!
مقامات فوتبال برزیل رویت هرگونه شادی معنادار و توام با آداب و 
مراسم مذهبی را مستوجب تنبیه دانستند. این در حالی است که 
بسیاری از بازیکنان نس��بت به این حکم اعتراض دارند و مردم نیز 

نمی پسندند.

جایزه الروس به جوکوویچ رسید
نفر اول تنیس جهان، نواک جوکوویچ جایزه الروس 
س��ال 2012 را از آن خود کرد. جوکوویچ یک هفته 
بعد از کسب  س��ومین گرند اسلم پیاپی خود به این 

عنوان انتخاب شد.

حمایت فرگوسن از کاپلو 
فرگوسن سرمربي تیم منچستریونایتد از فابیو کاپلو براي 
انتقاد از محرومیت جان تري  از کاپیتاني این تیم، دفاع 
کرد. اتحادیه فوتبال انگلیس چندی پیش تری را به دلیل 
توهین نژادپرستانه از کاپیتانی تیم ملی محروم کرده بود. 
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گزارش

خبر

تکذيب	شايعه	تبعه	شدن	سجاد	استکی	در	امارات	
به دنبال شایعه تبعه شدن ملي پوش هندبال ایران در کشور امارات، اهلل کرم استکي، برادر این 
چهره ش��اخص هندبال، ضمن تکذیب تبعه شدن برادرش گفت: س��جاد براي درمان آسیب 

دیدگي کمرش به کشور امارات سفر کرده است و به ایران بازخواهد گشت. 

پرسپولیس کهکشانی می شود

محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در هفته هاي اخیر وعده هاي مهمي 
در مورد جذب ستاره هاي فوتبال ایران داده و تأکید کرده براي فصل آینده به 

دنبال بستن یک تیم کهکشاني است.
تالش هاي پنهاني مسووالن باشگاه پرس��پولیس براي جذب چند ستاره 
از االن آغاز شده و جالب است که بدانید پرسپولیسي ها حتي با تعدادي از 
بازیکنان مذاکرات جدي داشته اند. یکي از ستاره هایي که باشگاه پرسپولیس 
به دنبال جذب او است، مدافع میاني تیم ملي است که تقریبا توافقات نهایي 

با این بازیکن در حال انجام شدن است.
 بازیکن مورد نظر در سال هاي اخیر یکي از بهترین مدافعان فوتبال ایران بوده 
و تصمیم خود را گرفته تا سال بعد در پرسپولیس بازي کند.  البته حضور او 
منوط به این است که مسووالن باشگاه پرسپولیس به وعده هایي که به این 
بازیکن داده اند عمل کنند ولي این مدافع به طور قطعي به پرسپولیسي ها 

گفته که سال بعد مي خواهد در این تیم بازي کند. 

مکمل ها و ایجادصفات زنانه در مردان

یک متخصص پزشکي ورزش��ي تاکید دارد: استفاده غیرمجاز از مکمل ها 
ایجاد صفات زنانه در مردان را به همراه دارد.به��زاد حیدر پور در گفتگو با 
ایسنا اظهار داشت: امروزه استفاده بي رویه از داروهاي مکمل در سالن هاي 
ورزشي تهدیدي جدي براي سالمت ورزشکاران به حساب مي آید که یکي از 
مهمترین آنها ایجاد صفات زنانه در مردان است.وي افزود: این پودرها و داروها 
که بعضا انرژي زا نیز هستند به طور بي رویه مصرف شده و آسیب هاي فراواني 
را براي افراد به دنبال دارند.وي گفت: از جمله مهمترین این عوارض مي توان 
به جوش هاي چرکي دردناک در بدن، طاسي، صفات زنانه، مشکالت کبدي، 
افسردگي و اضطراب اشاره نمود. حیدرپور همچنین پرخاشگري را یکي دیگر 
از عوارض ناخواسته این مواد بیان کرد که خود پیامد هاي ناگواري را در پي 
دارد. دکتر حیدر پور در خاتمه اظهار داشت: توصیه ما استفاده متعادل و 
تحت نظر پزشک بوده تا عوارض این مواد به حداقل رسیده و ورزشکاران 

دچار مشکالت جدي در آینده نشوند.

شایعه دست بردار نیست

تیم فوتبال ذوب آهن روز جمعه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا یک 
بازی حساس را با استقالل در ورزشگاه آزادی برگزار می کند.

ذوبی ها در حالی قرار اس��ت به تهران سفرکنند که مشکالت مالی در این 
فصل،آنها را تا مرز نابودی پیش برد و این مشکالت ذوب آهن را که همیشه 
مدعی قهرمانی بود به رده های پایین جدول فرستاد. با وجود مصاحبه ها و 
اعتراض هایی که بازیکنان این تیم انجام دادند، باز هم مشکالت مالی حل 
نشد و  وضعیت این تیم در آستانه بازی با استقالل هم چندان خوب نیست.

این روزها شایعه شده که ذوبی ها برای بازی روز جمعه انگیزه زیادی ندارند 
و گویا نمی خواهند این مسابقه را جدی بگیرند.صعود ذوب آهن به مرحله 
بعدی به طور حتم مستلزم بهبود شرایط مالی است که این موضوع با وضعیت 
فعلی باشگاه مغایرت دارد.حاال باید دید بازیکنان ذوب اهن چه نمایشی در 
برابر استقالل خواهند داشت.البته آنها در صورت شکست شاید خیلی راحت 

اوضاع اسفناک باشگاه را دلیل ناکامی خود قلمداد کنند. 

ذوب آهن پلی آف را جدی نمی گیرد!هشدار يك متخصص پزشكي ورزشي :مدافع میانی تیم ملی در راه پرسپولیس؛

سفرکرانچار و مرزبان به امارات
سرمربی و مربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان برای تماشای بازی النصر 
امارات به این کشور سفر می کنند. تیم فوتبال النصر اولین حریف سپاهان 
در لیگ قهرمانان آسیاست که روز پنجشنبه به مصاف تیم عجمان می رود.

---------------------------------------

کناره گیری تنها المپیکی
جودو از تیم ملی! 

محمدرضا رودکی، سرگروه سنگین وزن تیم ملی جودوی کشورمان که 
چندی پیش موفق شده بود تنها سهمیه این رشته ورزشی را برای حضور 
در المپیک 2012 لندن کسب کند کناره گیری خود از تیم ملی جودو را 
اعالم کرد. محمدرضا رودکی با اعالم این خبر در مورد دالیل اتخاذ چنین 
تصمیمی اظهار داشت: فدراسیون جودو به دنبال آدم های کوچک است. 

---------------------------------------

پیشنهاد ایمون زاید به سازمان لیگ!
ایمون زاید پس از این که در داربي 74 هت تریک کرد، منتظر بود تا پس از 
پایان بازي همه بازیکنان با امضا توپ مسابقه آن توپ را به او هدیه کنند، اما 
این موضوع در داربي 1۳ بهمن ماه تهران اتفاق نیفتاد.زاید در این خصوص 
مي  گوید: معموال رسم است در هر دیدار وقتي بازیکني هت تریک مي  کند 
بازیکنان دو تیم توپ مسابقه را امضا مي  کنند و به آن مهاجم هدیه مي  کنند، 

اما گویا ایراني ها با چنین رسمي آشنا نیستند.
---------------------------------------

سجادی: موضوع حضورم در 
انتخابات نخ نما شده است

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: حضورم در انتخابات 
فدراسیون فوتبال به عنوان گزینه دولت برای مدت ها قبل است و نخ نما 

شده است. 
با وجود اینکه سجادی در گذشته اعالم کرده بود در انتخابات فدراسیون 
فوتبال شرکت نمی کند اما در روزهای اخیر و با آغاز ثبت نام از کاندیداهای 
ریاس��ت فدراس��یون فوتبال بار دیگر زمزمه هایی مبنی بر حضور وی در 
فدراسیون فوتبال مطرح شده است. این در حالی است که سجادی پاسخ 
شفافی به شایعات مطرح شده در روزهای اخیر نداد و این موضوع را نخ نما 

شده اعالم کرد. 
---------------------------------------

مصاف دیدني میالن و یوونتوس
 در کوپا ایتالیا

دیدارهاي رفت مرحله نیمه نهایي جام حذفي ایتالیا چهارشنبه و پنجشنبه 
دنبال خواهد شد.چهارشنبه شب ورزشگاه سن س��یرو میزبان دیداری 
حساس و تماشایی است. میالن و یوونتوس در دور رفت مرحله نیمه نهایی 
کوپا ایتالیا )جام حذفی ایتالیا ( مقابل هم قرار خواهند گرفت. حساسیت 
اوضاع جدول س��ری آ و رقابت ش��انه به ش��انه دو تیم یووه و میالن برای 
صدرنش��ینی در جدول این رقابتها، این دیدار را بیش از هرزمان دیگری 

جذاب خواهد کرد. 

هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ 
گروه 
ورزش

برت��ر در حال��ی  امروز با س��ه بازی 
پیگیری می ش��ود که س��پاهان در 
اندیشه بازگشت به صدر جدول است 
و تراکتورس��ازی و نفت هم به فکر 

کاهش فاصله امتیازات خود با صدرنشینان هستند.
روز س��وم از هفته بیس��ت و پنج��م رقابت های فوتب��ال لیگ برتر 
باشگاه های کشور امروز با برگزاری سه دیدار در اصفهان، انزلی و تبریز 
پیگیری می شود که سپاهان برای بازگشت دوباره به صدرجدول برابر 
مس کرمان به میدان می رود. نفت در اندیش��ه رسیدن به پیروزی 
پس از 6 هفته در انزلی اس��ت و تراکتورس��ازی هم در تبریز میزبان 

برزیلی های پرنوسان نیم فصل دوم است.

سپاهان- مس ؛ فرصت طالئی برای حفظ صدر  
کرانچار پس از س��ال  ها در فوتب��ال ایران برابر مربی پیش��ین خود 
بالژویچ ق��رار می گی��رد. وی که س��ال ها پیش در دینام��و زاگراب 
شاگرد بالژ بوده، با توجه به اینکه اس��تقالل در خانه امتیاز از دست 
داد، در فکر پیروزی بر استاد و رس��یدن دوباره به صدر جدول است، 
گرچه یک مساوی هم زردپوشان اصفهانی را به صدر باز می   گرداند. 
 ضمن اینکه آنها ب��ه فکر جبران باخ��ت ۳ بر صفر دی��دار رفت که 

باعث برکناری بوناچیچ شد، هستند. 
شاگردان زالتکو کرانچار اگرچه در دیدار امروزجمشیدیان، محرم و 
جعفری را در اختیار ندارند اما می توانند رودرروی هواداران خود، ۳ 

امتیاز شیرین را از بالژویچ کسب کنند.
مس کرمان نیز در بازی هفته گذش��ته خود مقابل سایپا به پیروزی 
رسید تا مقابل سپاهان انگیزه داشته باشد و شرایط بالژویچ در این تیم 

تا حدودی بهبود پیدا کند.
مبارزه بزرگ بین شاگرد و استاد

سرمربی تیم سپاهان از این دیدار به عنوان مبارزه بزرگ بین شاگرد 
و استاد نام و برد و می گوید: من در تیم دینامو زاگرب مدت ها شاگرد 
بالژویچ بودم و زمانی که وی مدیر این باشگاه شد، به عنوان مربی در 
تیم فعالیت کردم. من دوست دارم مانند همیش��ه که شاگردان در 
نبردهای بزرگ، استادهای خود را شکست می دهند، در این بازی برابر 

تیم استادم پیروز شوم.

ملوان بندرانزلی - نفت تهران
تیم بدون شکس��ت نیم فصل دوم در ورزشگاه خانگی میزبان نفت 
تهران است که در هفته های گذشته نتایج خوبی را کسب نکرده است. 
ملوانی ها که در این مدت تنها یک گل دریافت کرده اند، در این بازی 
هم به فکر رسیدن به پیروزی و تداوم روند صعودی خود هستند. نفت 
تهران هم که در 5 هفته گذشته طعم پیروزی را نچشیده برای جبران 
مافات و کاهش اختالفش با صدرنشینان به ۳ امتیاز این بازی نیاز دارد.

تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان
کسب یک امتیاز در دو بازی گذشته، تراکتورسازی را از صدرجدول 
دور کرده است. ش��اگردان قلعه نویی در این بازی خانگی در اندیشه 
پیروزی هس��تند تا با توجه به توقف استقالل، ش��انس خود را برای 

کاهش اختالف با صدرنشینان افزایش دهد.
 البته صعنت نف��ت آبادان ه��م ک��ه در 5 بازی گذش��ته تنها یک 
امتی��از بدس��ت آورده اس��ت، ب��رای دف��اع از اعتب��ارش در ای��ن 
 بازی به میدان می آید، ش��اید این آخرین فرصت کاس��تا دوس��ت 

سرمربی تیم ملی ایران باشد. 

هفته بیست و یکم مسابقات والیبال 
گروه 
ورزش

لیگ برتر باش��گاه های کشور در 
حالی امروز پیگیری می شود که 
این هفته بیشتر از باالنشینان برای 
تیم های میانه جدولی یا پائین تر از 
آنها مهم است که یا با همسایه رقابت دارند یا با بزرگان.برخالف هفته 
گذشته رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور که بیشتر از 
همه برای تیم های باالنشین جدول سرنوشت ساز بود این هفته از 
رقابت ها برای تیم های میانه جدولی مهمتر است . به جز سایپا که 
این هفته باید برابر تیم پر مهره گیتی پس��ند به میدان رود، دیگر 
تیم های باالنشین تقریبا هفته ای توام با آرامش را در پیش دارند که 
می توانند از آن به راحتی و با دست پر گذر کنند. پیکان که فعال با 
بیشترین امتیاز نسبت به سایر تیم ها صدر جدول را در اختیار گرفته 
است این هفته مهمان  والیبال بندرعباس است که بیشتر از نتیجه 
گیری امیدوار است میزبانی خوب برای حریفش باشد. کاله آمل که 
برای صعود از رده سوم جدول باید در کنار ادامه روند نتیجه گیری 
کامل منتظر لغزش سایپا هم باشد امروز رقیب دیگر تیم تهرانی 
است. شاید کمتر تیمی به گرفتن امتیاز در آمل اطمینان و امید 
داشته باشد به خصوص نوین کشاورز که در دور رفت و هم بدون 
گرفتن هیچ گیمی مغلوب کاله شد.شاگردان ابراهیم وطن پرست 
هم که فعال برای صعود به مرحله پلی آف لب مرز قرار دارند، خیلی 
امیدوارند از بیست و یکمین دیدار خود مانند هفته هشتم دور رفت 
صاحب سه امتیاز کامل شوند البته اگر بازی مشهدی ها  و راهکار 
غلبه بر آنها مانند اکثر مواقع قابل پیش بینی باشد. در این میان سایپا 
به نسبت دیگر تیم های باالنشین دیدار حساسی تری در هفته بیست 
و یکم مسابقات والیبال لیگ برتر دارد  البته شاید این دیدار بیشتر از 

سایپا برای حریفش مهم و حیاتی باشد که نباید هیچ امتیازی را از 
دست بدهد تا بتواند امیدهایش را برای رسیدن به جمع تیم های 
صعود کرده حفظ کند. گیتی پسند ی ها در دور رفت با وجود بازی 
در خانه مغلوب سایپا شدند و حاال باید در استان البرز به دنبال سه 
امتیاز سرنوشت ساز باشند. امتیازی که البته برای تیم میزبان هم 
مهم است چون با گرفتن آن می تواند به تصاحب دوباره صدر جدول 
امیدوارتر ش��ود. از طرفی تقابل تفکرات دو مربی نیز می تواند بر 
جذابیت های این بازی اضافه کند جائی که خوان سیچلو با تجربه 
در مقابل اندیشه زیاده خواهی نفرزاده قرار می گیرد. آخرین تیم ته 
جدولی هم این هفته میزبان یزدی هاست. این بازی برای بازیکنان 
یزد مهم اس��ت و به همان اندازه برای بازیکنان گیتی پسند که از 
نظرتعداد برد و باخت و حتی امتیاز شرایط مشابه با آنها ندارد و هر 
لحظه احتمال دارد جایگاه اصفهانی ها را تسخیر کنند.هاوش گنبد 
هم امروز به مصاف کرمان می رود که پس از کسب دومین پیروزی 
این فصل خود دوباره روند شکست در پیش گرفته است. البته بازی 
گیتی پسند برای گنبدی ها هم مهم است چون فقط یک اختالف 
هی��چ ه��م  بن��دی  رده  ج��دول  در  و  دارن��د   امتی��از 

 فاصله ای میان آنها نیست. 
دیگر دیدار این هفته در تبریز برگزاری می شود جائیکه شهرداری 
این شهر باید به مصاف باریج اسانس کاشان برود. هر دو تیم از هر نظر 
موقعیت یکسان دارند به جز مجموع امتیازها. شهرداری تبریزی ها 
با 9 برد و 10 باخت و 29 امتیاز تیم هشتم جدول هستند اما حریف 
این تیم با همین تعداد برد و باخت و 6 امتیاز کمتر یک رده پائین تر 
قراردارد. نتیجه این بازی تاثیری در صعود شهرداری تبریز یا سقوط 
باریج اسانس ندارد اما به هر حال داشتن یک پیروزی بیشتر هم 

انگیزه ای است برای این بازی. 

تقابل تفکرات دو 
مربی نیز می تواند 
بر جذابیت های 
این بازی اضافه 
کند جائی که خوان 
سیچلو با تجربه در 
مقابل اندیشه زیاده 
خواهی نفرزاده قرار 
می گیرد

کرانچارکه پس از 
سال  ها در فوتبال 
ایران برابر مربی 
پیشین خود 
بالژویچ قرار 
می گیرد در فکر 
پیروزی بر استاد و 
رسیدن دوباره به 
صدر جدول است

انتقال حساسیت از صدر به قعر جدول؛سپاهان - مس؛ 

تقابل	دو	انديشه	در	البرزشاگرد	از	استاد	صدر	را	می	خواهد

بخش های مهم برای بیننده ای که خواب است

 پیامک های بدون پیام!
برنامه 90 که مدتی اس��ت با رویکرد به موضوعات ج��ذاب، از حالت 
یکنواختی گذشته درآمده، بتازگی دچار مش��کل جدیدی شده که 
آن هم به طراحی سواالت پیامکی بازمی گردد ضمن اینکه زمانبندی 
برنامه به گونه ایس��ت که بس��یاری از مردم بخش های پایانی آن را از 

دست می دهند.
برنامه 90 در عمر 13 س��اله خود همواره فراز و نشیب های فراوانی را 
به خود دیده و البته همواره نقاط قوت این برنامه با اجرای خوب عادل 
فردوسی پور بر نقاط ضعف آن چربش داشته است. سال گذشته این 
برنامه به ورطه یکنواختی افتاده بود تا آنجا ک��ه مجری این برنامه از 
طریق رو در رو کردن اش��خاص حقوقی فوتبال س��عی در داغ کردن 

تنور آن داشت.
در یک سال گذشته، برنامه 90 با تمرکز بر مسائلی از جمله داللی در 
فوتبال و نیز با پیش کشیدن موضوعات روز فوتبال از جمله بی نظمی 
در جدول رقابت های لیگ و جام حذفی، دوباره بینندگان خود را راضی 
کرده است. بخش سوال پیامکی این برنامه هم از دیگر نقاط قوت برنامه 
است هرچند که به محلی برای کری خوانی دو تیم سرخابی بدل شده 
و جنبه منطقی خود را از دست داده که البته تا حدودی هم اجتناب 

ناپذیر است.
اما نوع گزینش پرسش ها مسئله ای است که برنامه سازان 90 بعضا 
با کج سلیقگی با آن برخورد می کنند. سوال دوشنبه شب برنامه 90 
یکی از همین موارد بود که به نظر می رسید مسئوالن این برنامه فقط 
به صرف اینکه سوالی را مطرح کرده باشند، آن را به معرض نظرسنجی 

گذاشتند.
پرسپولیس پنج شنبه هفته گذشته در روزی که با نتیجه دو بر صفر به 
استقالل باخته بود، ظرف 10 دقیقه با سه گل ایمون زاید بازی را می 
برد. این بازیکن نه تنها در این دیدار درخش��ش فوق العاده ای از خود 
به نمایش می گذارد بلکه از حیث زمانی، دس��ت کم در فوتبال ایران 
رکوردشکنی هم می کند. از سویی فریدون زندی، که تنها یکی از گل 
های استقالل را به ثمر رسانده اما نتوانسته با این گل پیروزی تیمش را 
رقم بزند به مبارزه نظرسنجی با مهاجم ایرلندی پرسپولیس فراخوانده 
می ش��ود.اکنون سوال اینجاس��ت در خصوص پرسشی که پاسخ آن 
مشخص است و با یک حساب ساده سرانگشتی و منطقی می توان از 
قبل دانست که مهاجم پرسپولیس  با اختالف فاحش برنده نظرسنجی 
می شود، هدف مسئوالن از طرح این سوال چه بوده است؟ آیا این را به 
نوعی نباید کج سلیقگی برنامه سازان برشمرد؟ اینکه سلیقه مخاطبان 

بدین شکل نازل فرض می شود، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
شاید اگر مسئوالن برنامه 90 اندکی بیشتر زمان بگذارند و هوشمندانه 
تر و البته فنی تر نظرسنجی کنند، در نهایت این بخش از برنامه فقط 

محلی برای مچ اندازی هواداران دو تیم نمی شود.
نکته دیگر در مورد این برنامه که یک ایراد بزرگ محسوب می شود به 
زمانبندی آن بازمی گردد. از آنجا که بینندگان این برنامه شامل همه 
طیف های جامعه از دانش آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و مشاغل 
آزاد می ش��ود، برنامه ریزی نباید به گونه ای باشد که بخش هایی از 
برنامه تا ساعت 2 و بعضا 3 صبح به طول بینجامد. این برنامه نیازمند 
این است که اندکی هم گزیده گویی را در دستور کار قرار دهد تا بخش 

های مهمتر به دلیل به خواب رفتن بیننده از دست نرود. 
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برگزار می شود
 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

چهارمحال و بختیاری
علی گرجی

 27هزارو 712 برنامه همزمان با س��ی و س��ومین س��الگرد پیروزی انقالب 
اس��المی، دراس��تان برگزارمی ش��ود که ازاین برنامه ها، 25هزار عنوان در 
مدارس اجرا می ش��ودو  مابقی را کمیته های مختلف در س��ایر بخش ها 
 برگزارمی کنند.امسال ستاد دهه فجر با 23 کمیته و پنج کارگروه بیش از 450

  عنوان برنامه برگزارمی کند
 دراستان، 17 ستاد بخشی 
و 187 کمیت��ه و کارگروه 
و216عن��وان برنام��ه نیز 
تشکیل شده اس��ت.برای 
گرامیداش��ت دهه فجر در 
استان 16 س��تاد شهری با 
160 کمیت��ه و کارگ��روه 
 و 168عن��وان برنام��ه و

 372 ستاد روستایی با دو هزار و 100 کمیته و جود دارد.

اس��تاندارچهارمحال و بختیاری گفت: وضع برخی از 
تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران 

مانند تحریم نفت، مضحک است.
به گزارش ایسنا، علی اصغر عنابستانی که در نشست 
 خبری با اصحاب رس��انه و مطبوعات اس��تان سخن

 می گف��ت، اظهار داش��ت: امروز کش��ور ای��ران در 

ش��رایط وی ژه ای قرار دارد و آنگونه ک��ه مقام معظم 
رهبری)مدظل��ه العالی( تبیی��ن نمودند، ب��ا وجود 
فشارهای مختلفی که دش��من این روزها تالش دارد 
بر نظام وارد کند، چشم انداز بسیار روشنی پیش روی 

نظام است.
وی به طراحی س��ناریو های متعددی برای تنگ تر 

شدن حلقه فشارها بر نظام توسط دشمنان، اشاره و 
تصریح کرد: موضوع انرژی هسته ای، مباحث مربوط 
به حقوق بش��ر و اتهام ایران به تروریسم و مخصوصا 
س��ناریوی متهم کردن ایران به طراحی ترور سفیر 
عربستان، طرح های سه گانه نظام سلطه برای فشار بر 
نظام جمهوری اسالمی و پیش بردن اهداف خود بود 

که اقداماتی را نیز در این راستا انجام داد و موفق نشد. 
عنابس��تانی اظهار داشت: سه کش��ور اصلی اتحادیه 
 اروپا ک��ه از ای��ران نف��ت می خرند، عمده س��اخت 
پاالیشگاه هایشان را بر مبنای نفت ایران طراحی کرده 
و حداکثر 18 درصد نفت ایران را می خرند. با این وجود 
ایران را تهدید می کنند که ممکن است 6 ماه آینده 
دیگر نفت ایران را نخرند. در حالی که این عدم خرید، 
موجب درصدی رشد در قیمت نفت جهانی می شود.

به گفته وی، چنانچه اتحادیه اروپا نفت ایران را نخرد، 
نه تنها جایگزی��ن آن وجود دارد، بلکه ایران از رش��د 
قیمت نفت س��ود خود را می برد و این تحریم های 
 مضحک که تنهاجنبه روانی و فضاسازی تبلیغاتی دارد، 

بی نتیجه می ماند.
 اس��تاندارچهار مح��ال وبختی��اری، با بی��ان اینکه 
جمهوری اس��المی ایران در ش��رایط پیروزی است و 
با وجود فشارهای دش��منان همچنان کشوری پویا 
و روبه جلویی دارد و دش��منان نظام نی��ز می دانند، 
خاطرنشان کرد: تحریم علیه ایران به لحاظ تاریخی، 
گس��ترده ترین تحریم هایی اس��ت که نظام جهانی 
تا امروز توانس��ته علیه ملتی وضع کن��د. اما با وجود 
گذشت  س��ی دو س��ال از این تحریم ها،  این کشور 
همچنان س��رافراز و با قدرت پیش می رود. وی ادامه 
 داد: کشور ایران نه تنها با وجود همه مشکالت در هیچ 
حوزه ای خم به ابرو نیاورده، بلکه اقتصاد آن پویا تر از 
گذشته پیش می رود. به طوری که در همین شرایط 
تحریم، بزرگترین جراحی اقتصادی کشور که در دنیا 

نیز بی نظیر بود، شروع شد.

ایران نظام سلطه را به چالش کشیده 
است 

عنابستانی با اشاره به اینکه امروز خأل مدیریت جهانی 
با جدیت به چش��م می خ��ورد، تصریح ک��رد: فجر 
 پیروزی ایران با موج بیداری در کشورهای اسالمی و

 غیر اس��المی، همزم��ان ش��ده و نظام س��لطه را به 
 چالش کشیده است. به طوری که موجب افول نظام

 سرمایه داری شده است.
به گفته وی، از یک سال گذش��ته تا امروز در جریان 
بیداری اسالمی، چهار دیکتاتور از اریکه قدرت به زیر 
کشیده و بس��یاری از آنها نیز زیر پایشان سست شده 
است و این جریان مانند موجی همه وابستگان به نظام 

سلطه را در کشورهای اسالمی، یکی یکی می بلعد.
 اس��تاندار ب��ا بی��ان اینکه کش��ور ای��ران با ات��کا به

 اندیش��ه های الهی و پش��تیبانی مردم با وجود همه 
فشارها، امروز کش��وری بالنده اس��ت، اظهار داشت: 
بزرگداشت پیروزی سی و س��ومین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی، فرصت مناسبی اس��ت که به دنیا 
بگوییم، نس��خه نجات بخش مردم س��االری دینی 
در ای��ران در ح��ال تحق��ق اس��ت و خ��أل مدیریت 
جهانی، خأل مدیریت الهی و دینی اس��ت.وی با بیان 
اینکه در دهه فجر، به پاسداش��ت این ایام بخش��ی از 
عملکرد دولت با افتتاحیه ها و مراس��مات به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود، افزود: در دهه فجر امس��ال در 
اس��تان 161 پروژه در حوزه های مختل��ف افتتاح و 
 7 پروژه،کلنگ زنی  می ش��ود. اعتبار تمام شده این 

پروژه ها 54  میلیارد  و 500 میلیون تومان است. 

همیش�ه انتخاب�ات در ای�ران ب�ا 
مشارکت حداکثری همراه بوده است 

وی با اش��اره ب��ه نزدیک ش��دن برگ��زاری انتخابات 
 مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: در سلسله

 توطئه هایی   که دشمن علیه نظام طراحی می کند، 
امید دارد انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی را نیز به 
یک چالش تبدیل کند. در حالی که در طول سال های 
 بعد از انقالب، برنامه های انتخاباتی با مشارکت مردم 
به نحو مطل��وب،  انجام ش��ده و قطعاً ای��ن انتخابات 
نیز ک��ه بس��تری وح��دت بخش ب��رای انق��الب و 
مردم اس��ت، با امانت داری وی��ژه و کمترین تنش و 
بیش��ترین مش��ارکت در بس��تری س��الم،  برگ��زار 
می شود.عنابستانی مش��ارکت مردم را در انتخابات،  
دشمن ش��کن دانس��ت و تصریح کرد: بار دیگر همه 
خواب های دشمن برای اس��تفاده نامناسب از بستر 
انتخابات، با حضور مردم تعبیر نمی ش��ود.وی با بیان 
اینکه زمینه های برگزاری انتخابات س��الم در استان 
فراهم ش��ده و عوامل اجرای��ی، نظارتی، بازرس��ی و 
 امنیتی با جدیت همه طراحی ها را انج��ام داده اند، 
اظهار داشت: در حال حاضر مردم و کاندیداهایی که 
برای حضور در صحنه اعالم آمادگ��ی کردند، به جد 
فعالیت دارند و فضای اس��تان با وجود اینکه تبلیغات 
 رسمی ش��روع نش��ده، با نش��اط و انتخاباتی است و

 رقابت ها به خوبی قابل لمس  است.

خبر 

               درجشنواره شهید رجایی

دستگاه های اجرایی برتر
 معرفی شدند

دوازدهمین جش��نواره ش��هید رجایی 
 چهارمح��ال و بختی��اری، ب��ا معرف��ی

دستگاه های اجرایی برتر برگزار شد. به  
گزارش مهر، در این جشنواره در فرآیند 
ارزیابی عملکرد 8۹،در بعد شاخص های 
اختصاصی، اداره کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران چهارمح��ال و بختیاری رتبه 
نخس��ت، اداره کل  بیمه خدمات درمانی 
رتبه دوم و سازمان جهاد کشاورزی رتبه سوم را کسب کرد. ستاد جشنواره 
شهید رجایی چهارمحال و بختیاری در زمینه دستگاه های برتر در شاخص 
 اختصاصی و خدم��ات رس��انی و تکریم ارب��اب رج��وع، ادارات کل امور

 اقتصادی و دارایی، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، زندان ها و اقدامات 
 تأمینی و تربیتی، ثبت احوال، کمیته امداد امام خمینی )ره(، شرکت پخش 
فرآورده های نفتی و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان دستگاه های برتر 
معرفی کرد. در بخش کسب رضایتمندی ارباب رجوع، طبق نظر سنجی، 
اداره کل انتقال خون،  بانک رفاه کارگران، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، 
 اداره کل ورزش و جوان��ان ،  ثب��ت اس��ناد،  پزش��کی قانون��ی،
   فرهنگ و ارش��اد اس��المی و آموزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاری،

رتبه های برتر جشنواره را از آن خود کردند.
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چهره
وضعیت هنرمندان چهارمحال در جشنواره 1404

آثارهنرمندان نگارگر، عکاسان و کاریکاتوریست چهارمحال و بختیاری به جشنواره 1404 حوزه 
هنری کشور راه یافت. رییس حوزه هنری استان گفت: در بخش نگارگری جشنواره 1404، آثار 

نگارگری هفت هنرمند استان برای شرکت در جشنواره پذیرفته شده است.

 افتتاح 168 پروژه همزمان با دهه فجر امسال دراستان
خأل مدیریت جهانی، خأل مدیریت الهی است

فجر پیروزی ایران 
با موج بیداری 
در کشورهای 

 اسالمی و
 غیر اسالمی 

همزمان شده و 
 نظام سلطه را 

به چالش کشیده 
 است 

 و موجب افول نظام
 سرمایه داری و 

 وابستگان آن 
 شده است

تحدید حدود عمومی
654 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم

پیرو آگهی نوبتی به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود 
عمومی قسمتی از رقبات شهرستان سمیرم ذیاًل آگهی می گردد.

اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
1177- آقای محمدرضا افش��اری فرزند زلفعلی و غیره ششدانگ یک قطعه 

زمین.
1184- آقای جواد قاسمی فرزند زیاد ششدانگ یک قطعه زمین.

2203- خانم حکیمه افشاری فرزند محمد و غیره ششدانگ یک قطعه زمین.

2204- خانم حکیمه افشاری فرزند محمد و غیره ششدانگ یک قطعه زمین.
4188- آقای خس��رو مهدوی فرزند عبدالهاش��م و غیره ششدانگ یک باب 

خانه.
برای روز سه شنبه: 90/12/02

4229- آقای مهدی سامی فرزند محمدحسین ششدانگ یک باب خانه.
5190- آقای کورش قاسمی فرزند مظاهر ششدانگ یک باب خانه.

7260- خانم مدینه طائی فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه.
7261- آقای حسینعلی طغرائی سمیرمی فرزند شکراله ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
7262- آقای غالمرضا اسدی فرزند سبزعلی ششدانگ یک باب خانه.

برای روز چهارشنبه: 90/12/03
7263- خان��م احترام آقایار س��میرمی علیا فرزند نعمت اله شش��دانگ یک 

باب مغازه.
7264- آقای داود صادقی فرزند کرامت اله ششدانگ یک باب خانه.

7265- آق��ای محمد نادری فرزند اس��فندیار شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 
محصور.

7266- آقای محمدعلی طائی فرزند عیدی محمد ششدانگ یک باب خانه.
برای روز پنج شنبه: 90/12/4
7267- آقای احمد طغرائی س��میرمی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
7268- آقای مصطفی سعیدی فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور. 
7269- آقای علیرضا آصفی فرزند خداخواست ششدانگ یک باب خانه.

7270- خانم صدیقه داودی فرزند امراله ششدانگ یک قطعه زمین محصور.
برای روز شنبه: 90/12/6
7271- آق��ای فری��دون محمدی فرزند منصور شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور.
7272- آقای احمد تاکی فرزند رسول ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

7273- آقای س��یدعبداله داودی فرزند سید نوذر و غیره ششدانگ یک باب 
خانه.

7277- آقای حسین امینی سمیرمی فرزند دولتعلی ششدانگ یک باب خانه.
برای روز یکشنبه: 90/12/7
دوم: ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل:

288- آقای س��یفعلی طائی س��میرمی فرزند شمسعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور.

289- آقای محمدعلی طائی س��میرمی فرزند شمسعلی ششدانگ یک باب 
خانه.

290- آقای روح اله طائی س��میرمی فرزند شمس��علی ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
298- خانم مریم آقالر فرزند حسینعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

برای روز دوشنبه: 90/12/8
299- آقای محمد آصفی فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب خانه.

300- آقای اسفندیار طائی سمیرمی فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه.
301- آقای شمس��علی طائی س��میرمی فرزند عبدالحسین و غیره ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور.
302- آقای غالمرضا طائی س��میرمی فرزند شمسعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
برای روز سه شنبه: 90/12/9
سوم: ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل: 

413- آقای قربان کاظمی فرزند خیراله ششدانگ یک باب خانه.
529- آقای کورش رضائی فرزند محمدحس��ین ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور.
530- آق��ای رحمت اله پیرمرادیان فرزند محمدناصر شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور.
531- آقای علی حسین کاوه ئی فرزند جعفر یک قطعه زمین محصور.

برای روز چهارشنبه: 90/12/10
532- خانم ش��هربانو صابری فرزند محمدعلی شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور.
533- آقای کمال خدائی سمیرمی فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه.

535- آقای محمد طائی س��میرمی فرزند ملک حسین ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور.

536- آقای خورشید کاوه فرزند اسماعیل و غیره ششدانگ یک باب خانه.
برای روز پنج شنبه: 90/12/11

چهارم: ابنیه وامالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل: 
317- آقای محمدجواد درخشانی فرزند عبداله ششدانگ یک باب خانه.
318- آقای محمدجواد درخشانی فرزند عبداله ششدانگ یک باب خانه.

برای روز شنبه: 90/12/13
پنجم: ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

852- آقای نادر قربانی فرزند قربانعلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام.
853- آقای علی رضا رضائی فرزند عوضعلی و غیره شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور.
854- آقای اس��حاق حیدری فرزند ش��یرخان و غیره شش��دانگ یک باب 

مخروبه.
855- آقای س��یروس نجفی فرزند حیدر شش��دانگ یک باب خانه تحتانی 

و فوقانی.
856- خانم حسنی جان رضائی فرزند آقامال ششدانگ یک باب خانه تحتانی 

و فوقانی.
برای روز یکشنبه: 90/12/14

ششم: ابنیه و امالک مزرعه خرمند پالک 258 اصلی:
شرکت تعاونی مارال قش��قایی به شماره ثبت 415 و غیره ششدانگ مزرعه 

خرمند.
برای روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخه 
90/12/15 الی 90/12/17
در روزهای تعیین ش��ده به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و امالک به 
صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 

حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت اسناد 
و امالک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
شد. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع تحدید حدود حاضر 
نب��وده مطابق ماده 20 قانون مذک��ور از تاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره می بایست با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتش��ار: روز 

سه شنبه: 90/11/11
م الف/ 2334              موسوی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم

ابالغ رأی
633 ش��ماره دادنامه: 9009970352101708، شماره پرونده: 9009980352100313، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900336، خواهان: آقای س��عید بهرامی به نشانی اصفهان خ امام خمینی محله 
ف��ردوان روبروی پ��ارک غدیر پ 175، خوان��ده: خانم معصومه پورنجار به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: تجویز ازدواج مجدد، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: خواس��ته 
خواهان آقای س��عید بهرامی فرزند حس��نعلی بطرفیت خوانده خانم معصومه پورنجار فرزند 
مصطفی اجازه ازدواج مجدد می باش��د با توجه به ش��رح خواسته خواهان و محتویات پرونده 
و س��ند نکاحیه به ش��ماره ترتیب 16527 دفترخانه ازدواج 68 اصفهان که دلیل احراز رابطه 
زوجیت دائم فی مابین طرفین و نظر به اینکه خوانده براساس مفاد دادنامه شماره 737 مورخ 
1389/5/2 به تمکین از خواهان محکوم شده است و با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاض��ر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول ندانس��ته و با عنایت به جوان بودن 
زوجه و نیاز به کانون زندگی و تحقق ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ازدواج 
مجدد خواهان فقط برای یکبار صادر و اعالم می نماید. بدیهی اس��ت زوج مکلف اس��ت به 
حس��ن معاشرت با همسران خویش می باش��د. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 17436 موسوی- رییس شعبه 21 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
635 ش��ماره دادنامه: 9009970353201418، شماره پرونده: 8709980362600800، شماره 
بایگانی شعبه: 900568، شاکی: آقای دین محمد براهوئی به نشانی زاهدان 16 متری میدان بار 
مؤبر )مدبر( 7منزل شخصی، متهم: آقای علیرضا عشقی به نشانی مجهول المکان، اتهام: خیانت 
در امانت، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای دین محمد براهوئی 
فرزند غالم علیه آقای علیرضا )جبار( عش��قی دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواس��ت 
ص��ادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با توجه ب��ه اوراق و محتویات پرونده، 
تحقیقات بعمل آمده، شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع 
و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا مستنداً به ماده 674 قانون 
مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رأی صادره 
غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د.  م الف/ 

17434 خدابنده- رییس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
636 کالس��ه پرونده: 1330/90، شماره دادنامه: 1636، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان:  اکبر رحمانیان نش��انی: اصفهان خ س��ید رضی بن مرادی پ 125، 
خوانده: ناصر جاوید مجهول المکان، خواسته: تقاضای مطالبه وجه سه فقره چک بشماره های 
569783-82/4/30 و 569778-82/8/12 و 569796-82/9/12 جمعاً به مبلغ پانزده میلیون و 
یکصد و بیس��ت هزار ریال بانضمام خسارات تأخیر تأدیه و صدور تأمین خواسته، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 

رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت آقای اکبر رحمانیان به طرفیت آقای ناصر جاوید بخواس��ته 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون و یکصد و بیس��ت هزار ریال وجه س��ه فقره چک به ش��ماره های 
ف��وق الذکر عهده بانک ملی ایران به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و یکصد و بیست هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
– به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود. م الف/ 17373 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
637 کالس��ه پرونده: 1367/90، ش��ماره دادنامه: 1574، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان خ آتش��گاه مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف، خواهان: اکبر رحمانیان، 
آدرس: اصفهان خ س��ید رضی بن بس��ت مرادی،  پ 125، خوانده: رضا نصراصفهانی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دع��وی اکبر رحمانیان 
بطرفی��ت رضا نصراصفهانی بخواس��ته مطالبه مبلغ 42/000/000 ری��ال وجه یک فقره چک 
ش��ماره 372728-89/12/17 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه 
خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید 
ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310، 311، 313 قانون تجارت و 198، 519، 
522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 42/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 186/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 89/12/17 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. م الف/ 17372 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
638 آقای منصور منتظرالقائم دارای شناس��نامه ش��ماره 53 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
5136/90 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مهدی منتظر القائم بشناس��نامه 70720 در تاریخ 90/7/28 اقامتگاه دایمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پدر و مادر به نام های ذیل: 
1- صدیق��ه قاض��ی نژاد ش ش 1226 م��ادر متوفی، 2- منص��ور منتظرالقائم ش ش 53 پدر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. رییس شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ
643 شماره ابالغنامه: 9010100351003698، شماره پرونده: 9009980351000880، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900880، مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: کامران حاج ربیع، نام پدر:  علی 
اکبر مجهول المکان،  تاریخ حضور: 1390/12/20 ش��نبه س��اعت 10 محل حضور: اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
316، علت حضور: در خصوص دعوی محمد نجفی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید. ضمناً به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال 

می گردد. م الف/ 17591 دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

استاندارچهارمحال و بختیاری :
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 کس��ی که روز خود را آغاز کند و به امور مس��لمانان اهتمام  

نورزد، مسلمان نیست.

نابغه جنگ

غذاهایی که کاربردهای
 جالبی دارند

شهید غالمحسین افشردی، زمان فعالیت های مبارزاتی با طاغوت، با نام 
حسن باقری وارد عمل ش��د. بعد هم که در واحد اطالعات سپاه شروع به 

فعالیت کرد، این نام مستعار بر او ماند.
فکر و نبوغ باقری برای دشمنان، وحشت و برای دوستان، غرورآفرین بود. 
او کسی بود که ثابت کرد در مقابل تفکری که مبتنی بر تجهیزات و متأثر 
از اسلحه است، تفکر دیگری هم وجود دارد که متأثر از انسان است و آن، 
عقالنیت و تاکتیک و استراتژی عملیاتی است و انسان خالق و متدین، با 
نیروی  ایمان می تواند بر مشکالت و تجهیزات پیشرفته دشمن پیروز شود.

در زمانی که محسن رضایی، مسئول اطالعات س��پاه بود، حسن باقری از 
طرف رهبر معظم انقالب  به این واحد معرفی ش��د. در دو هفته  اولی که 
حسن  آزمایش شد، مسئوالن اطالعات سپاه متوجه استعداد او شدند. به 
همین دلیل، زمانی که تصمیم به راه اندازی واحد اطالعات جنگ گرفت، 
شهید زین الدین را در کنار او قرار دادند. شهید باقری در این زمینه خوش 
درخشید و »دکترین بهمن« را ارایه کرد. او  دکترین امیر المومنین )ع( در 
جنگ خیبر را  اجرا کرد و مانند ایشان که با فکر اطالعاتی و برآورد قبلی، 
قلعه خیبر را فتح کرد، عمل کرد و برای هر عملیات، شناسایی های دقیق 

را انجام داد.
در اوایل جنگ کدهای بیسیم معموالً نام پرندگان یا اسامی خواننده ها بود. 
او پیشنهاد استفاده از نام ائمه اطهار و اصحاب پیامبر را داد که مورد تشویق 

مسئوالن سپاه و ارتش قرار گرفت.
وقتی باقری به ش��هادت رس��ید، چنان همه به او وابسته بودند، که کسی  
شهادت او را باور نمی کرد و تا مدت ها کسی متوجه نبود که دیگر باقری 

در میان جمع نیست.

 اگر ب��ه اخب��ار و تازه های علم��ی درباره م��واد غذایی دق��ت کنید، 
متوجه  می ش��وید که خوراکی ه��ا و مکمل های رژیم��ی همه کار 
می کنند؛ از افزای��ش تمرکز گرفته تا تقویت حافظ��ه و دقت و حتی 
عملکردهای مغزی. اما آیا در واقعیت هم همین طور است؟ هیچ شکی 
نیست که با باالرفتن سن، بدن نیز پیر و فرتوت می شود. اما مطمئن 
باشید با رژیم غذایی مناسب می توان مغزی سالم با عملکرد باال،حتی 
در دوران پیری داشت. به شرط اینکه انتخاب غذاها و نوشیدنی هایتان 

هوشمندانه باشد.

کافئین و هوشیاری  
هیچ معجزه ای نمی تواند IQ را باال ببرد و ش��ما را باهوش تر کند، اما 
برخی مواد نظیر کافئین، انرژی بخش بوده و به دقت و تمرکز بیشتر 
منجر می شوند. کافئین در شکالت، نوشابه های انرژی زا و برخی داروها 
یافت می شود و بدون هیچ تردیدی شما را کامالً هوشیار و بیدار می کند 
- هرچند اثر آن کوتاه مدت است -. یادتان باشد که همیشه بیشتر، اثر 

بهتر ندارد؛ کافئین زیاد شما را ناراحت، عصبی و وحشت زده می کند.

شکر و افزایش هوشیاری  
شکر بهترین منبع غذایی برای مغز است، البته نه شکری که روی میز 
غذاخوری تان است، بلکه گلوکز، همان ماده ای که بدن با سوزاندن شکر 
و کربوهیدرات هایی که می خورید، تولید می کند. برای همین است که 
یک لیوان نوشیدنی شیرین برای مدت کوتاهی، حافظه، فرآیندهای 

فکری و توانایی ذهنی شما را تقویت می کند.
توجه داشته باشید مصرف خارج از قاعده شکر باعث صدمه به حافظه 
و دیگر اعضای بدن می ش��ود. نه اینکه اصاًل شکر نخورید، اما همیشه 

جانب احتیاط را رعایت کنید.

صبحانه، سوخت مغز  
عادت کردید بدون صبحانه از در بیرون بروید؟ مطالعات انجام ش��ده 
حاکی از نقش ارزنده صبحانه در بهبود کوتاه مدت حافظه و توجه است. 
دانش آموزانی که صبحانه می خورند، بازده درسی باالتری دارند. از نظر 
پژوهشگران غالت کامل، لبنیات و میوه از بهترین سوخت های مغزی 
به ش��مار می روند. اما باز هم میانه روی فراموش نشود، چرا که به نظر 

می رسد صبحانه پرکالری مانع تمرکز می شود.

ماهی، غذای ویژه مغز  
ماه��ی ی��ک منب��ع پروتئین��ی بس��یار عال��ی و یک��ی از بهترین 
تقویت کننده های مغز است و این همه را مدیون اسیدهای چرب امگا 

3 است که برای عملکرد و تکامل مغز ضروری است.
 این چربی های سالم، قدرت حیرت انگیزی در تقویت مغز دارند؛ هرچه 
محتوای اس��یدهای چرب امگا3 در رژیم غذایی باالتر باشد، ریسک 
فراموشی و سکته کمتر است، روند زوال مغزی آهسته تر می شود و با 
باال رفتن سن، نقش مهمی در افزایش عملکرد حافظه بازی می کند. 
خوردن دو وعده ماهی در هفته برای سالمت مغز و قلب ضروری است.

می توانید زمانی را تصور کنید که در آن قادر خواهید بود با 
انسان های دیگر از طریق فکر کردن ارتباط برقرار کنید؟  
 یا زمانی که دچار بیماری های حاد و قلبی- عروقی شدید، 
 روبات های بسیار کوچک درون رگ های شما فرستاده 

شوند تا با بیماری ها مبارزه کنند؟ 
برخی از دانشمندان  زمانی صد ساله را برای تحقق پیوستن 
تمامی این پیش گویی ها در نظر گرفته اند؛ پیش��رفت 
تکنولوژیک بشر با شدت بسیار زیادی در حال پیشروی 
است و واقعاً نمی توان زندگی انسان مجهز شده به آخرین 

فنون را در صد سال آینده پیش بینی کرد. 
در عین ح��ال، با توجه ب��ه تحقیقات در دس��ت تکمیل 
دانشمندان حوزه های علوم مختلف، برخی از محققان 
ح��دس می زنن��د ک��ه انس��ان در اوایل قرن بیس��ت 
 و دوم به چه تکنول��وژی هایی مجهز می ش��ود و از چه

 فناوری های جدیدی برای سهولت و بهبود زندگی خود 
استفاده می کند.

 
ارتباط با س�ایر انس�ان ها از طریق

 فکر کردن
  ب��ه احتمال قری��ب به یقی��ن، تا صد س��ال آین��ده و با 
 پیش��رفت هایی ک��ه در زمین��ه علوم عصب ش��ناختی 
اتف��اق می افت��د، انس��ان موف��ق ب��ه کش��ف س��از 
می توان��د  آن  ب��ا  می ش��ودکه  کارهای��ی  و 
 از طری��ق  فک��ر ک��ردن و تل��ه پات��ی ب��ا مغ��ز

 انسان های دیگر ارتباط برقرار کند. 
حتی هم اکنون چیپ های الکترونیکی کوچکی ساخته 
 ش��ده اس��ت که با کار گذاش��تن آن در کنار مغز انسان، 
می توان توانایی های مغ��زی را افزایش داد و با دیگران با 

روش های جدید ارتباط برقرار کرد.

نانو روبات ه�ا قادرند ک�ه در درون
 رگ های بدن سفر کنند

دانشمندان صنعت نانوتکنولوژی در حال ساخت و تکمیل 
روبات های هدفمندی هستند که قادرند در رگ های بدن 
سفر کنند و به اندام مورد نظر برسند و کارهای درمانی را در 

همان نقطه آغاز کنند.
 این نانوروبات ها حتی قادر هستند وارد بافت مغز شوند، 
بخش های آسیب دیده را ترمیم و بازسازی کنند و حافظه 

انسان را نیز کپی کنند.
 

اس�تفاده مردم جه�ان از یک واحد 
پولی مشترک 

 تحوالت اقتص��ادی و اثر جهانی ش��دن اقتص��اد باعث 
یک دستی و ایجاد یک واحد پولی مش��ترک در سراسر 

دنیا خواهد شد.
 این امرباعث منظم تر شدن روند رشد اقتصادی و کمک 

به کشورهای ضعیف تر، برای رشد اقتصادی خواهد شد.

هوش انس�ان افزایش جه�ش گونه 
می یابد

به لطف پیشرفت های شگفت انگیز علم نانوتکنولوژی و 
دستاوردهای عصب شناسی و زیست شناسی، انسان تا 
صد سال آینده قادر است ساز و کار هوش انسان را به دست 
بیاورد و با کمک دارو و روش های محرک آموزشی، هوش 

انسان را افزایش قابل مالحظه ای دهد.  

کنترل تغییرات آب و هوایی  
هم اکنون نیز انس��ان به تکنولوژی هایی دست یافته که 
با تکیه ب��ر آن، توانایی کنترل و اعمال نف��وذ بر تغییرات 
آب و هوایی را، برای کاستن از اثرهای مخرب آن دارد. با 
پیشرفت علوم هوا- فضا در صد سال آینده، به احتمال زیاد 

توانایی غلبه بر آناه را پیدا می کنیم.

قابل سکونت شدن قطب جنوب
تا صد سال آینده جمعیت زمین به حدود ده میلیارد نفر 
می رسد.در آن زمان قادر خواهیم بود با کمک صنعت در 
حال رشد ساخت خانه های مستحکم و گرم، قطب جنوب 
را نیز قابل س��کونت کنیم و در آن، صنعت و بازرگانی راه 
 بیندازیم و بدون ضرر زدن به طبیعت، شهرهای کوچک

 بسازیم.

فق�ط س�ه زب�ان عم�ده در جهان    
می ماند

تا صد سال آینده به احتمال زیاد فقط سه زبان انگلیسی، 
اسپانیولی و ماندارین )چینی( در جهان می ماند و مابقی 
زبان های دنیا به صورت زبان های ضعیف و در حال حل 

شدن در زبان های اصلی در می آیند.
 احتماالً تا صد سال آینده  بیش از هشتاد درصد نوجوانان 

دنیا قادر هستند به سه زبان اصلی صحبت کنند.

صحراها تبدیل به جنگل های انبوه 
می شوند

 دس��تاوردهای بس��یاری در زمین��ه زمین شناس��ی و 
گیاه شناسی به دست آمده اس��ت و این تکنولوژی ها با 

سرعت در حال پیشرفت و تکامل هستند. 
به نظر می رس��د به احتمال قریب به یقین تا صد س��ال 
 آینده بش��ر می توان��د در بیایان ه��ای داغ و س��وزان، 

جنگل های انبوه بارانی به وجود بیاورد.

پیش بینی زندگی انسان در 
100 سال آینده
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خواندنی

زندگی

مهرزاد دانش

روز نگار

اخبار ویژه

عکس نوشت

خوب، بد، زشت

باد از زمان های بسیار دور به عنوان یک منبع تولید انرژی 
و حتی یکی از عناصر سازنده طبیعت شناخته شده است.

باد، یکی از پاک ترین انرژی های ش��ناخته شده است و 
امروزه نیز به اشکال مختلف از آنها بهره داری می شود.

 اولین استفاده از باد به عنوان ش��کلی از انرژی، مربوط به
5 هزار س��ال قبل از میالد مس��یح اس��ت؛ در آن دوران  

 که بش��ر به تازگی دریانوردی را آغاز کرده بود، کم کم به 
پتانسیل های باالی باد در امر تولید انرژی، برای به حرکت 

در آوردن شناورها بر روی سطح آب پی برد. 
همه ما شنیده ایم که باد یکی از پاک ترین انواع انرژی ها 
است. اما آیا واقعاً به این صورت است و آماری در این زمینه وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت : بله. تولید 

1 مگا وات برق با انرژی باد، به معنای 2600 تن کربن دی اکسید کمتر است. 
در یک تحقیق در سال 2004 میالدی در ماساچوست آمریکا مشخص شد که هر شهروند به طور 
متوسط ساالنه 4/5 تن کربن دی اکسید تولید می کند. در حالی که 1 مگاوات انرژی تولید شده 
با برق می تواند بدون تولید هیچ گونه دی اکسید کربنی، برق مورد نیاز 400 خانه را تأمین کند. 

در عین حال، تولید انرژی الکتریکی با باد می تواند باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب شود. 
نکته دیگر در مورد باد و انرژی بادی، اهمیت و نقش مهم خورشید است؛ در حقیقت این خورشید 
است که با تابش خود به اندازه مختلف در ساعات روز، مکان هایی را گرم کرده و با کم کردن مقدار 
تابش، سرد می کند. این اختالف دما در سطوح باالی جو باعث به وجود آمدن پدیده ای به نام باد 

می شود. 
با توجه به این پتانسیل های باال در زمینه انرژی بادی طبیعی است که هر روز کشورهای بیشتری 
خواهان اس��تفاده از این شکل از انرژی هستند. برای نمونه در س��ال 2009 میالدی در مقایسه با 
س��ال قبل از آن تولید انرژی الکتریکی از طریق توربین های بادی 31 درص��د افزایش پیدا کرد. 
 در حال حاضر نیروی مورد نیاز 250 میلیون نفر در بیش از 70 کشور جهان به وسیله انرژی بادی

تأمین می شود. سازمان ملل متحد در گزارشی در مورد استفاده از انرژی های تجدید پذیر عنوان 
کرده است که به منظور ارتقاء هر چه بیشتر این نوع از انرژی ها الزم است تا سرمایه گذاری در حدود 

12 تریلیون دالر در دو دهه آینده انجام شود.

بسیاری از ما همیش��ه در تخیالت خود سعی می کنیم 
تا آینده را تصور کنیم. این که ما در آینده چگونه زندگی 
می کنیم و یا این مسأله که وسایل مختلف در آینده چه 
شکلی دارند، همیشه از سؤاالتی بوده که ذهن ما را به خود 

مشغول کرده است. 
هس��تند افرادی هم که این تصورات خ��ود را به واقعیت 
نزدیک می کنند و سعی می کنند تا آینده را شکل دهند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، دو ط��راح خوش ذوق از 
کشورهای مولداوی و رومانی طرح هایی را برای ساخت 

اتومبیل هایی در سال 2030 میالدی ارایه داده اند. 
 » والد آکوب��ت« ط��راح خ��وش ذوق اه��ل کش��ور رومان��ی، طرح��ی ب��رای یک خ��ودروی

 تک نفره با چهار چرخ ارایه کرده است؛ در این طرح از یک س��قف شفاف، مانند پوشش کابین 
 هواپیماهای جنگی استفاده شده است که باال و پایین رفته و به شخص اجازه ورود و یا خروج از 

خودرو را می دهد.
  صفحات خورش��یدی بر باالی این خودرو و بر روی پوش��ش شفاف آن کار ش��ده است و انرژی 
مورد نظر موتورهای الکترونیکی ای��ن خودرو را که در درون چرخ ها قرار گرفته اس��ت، تأمین 

می کند. این خودرو هیچ گونه آلودگی تولید نکرده و کاماًل با محیط زیست سازگار است.
 البته به دلیل اندازه کوچک و به تبع آن، توان کوچ��ک و کم موتور و باطری ها، این خودرو برای 

استفاده درون شهری مناسب است.
طرح جالب دیگر برای سال 2030، از طراح اهل کشور مولداوی »میهایی استاماتی« است؛ یک 
خودرو شبیه به یک حلزون که کاًل با پوشش��ی شفاف پوشیده شده است و دید بهتری را نسبت 

به اطراف به ما می دهد.
در این خودرو نیز از باطری های خورشیدی که بر روی سقف این خودرو تعبیه شده است برای 

تولید نیرو استفاده می شود. 
این خودرو با قابلیت حمل  چهار نفر سرنش��ین، موتورهایی در عقب خودرو دارد. همچنین این 
امکان وجود دارد که بخشی سلیندر شکل به انتهای خودرو اضافه شودتا خودرو بتواند سرنشینان 

بیشتری را حمل کند.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
نمایش کمدی »خاطرات جوجه اردک زش��ت«  ب��ه همت تاالر 
هنر، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان به 
روی صحنه می رود. به گ��زارش روابط عمومی تاالر هنر، نمایش 
 »خاطرات جوج��ه اردک زش��ت« از زبان بیم��اری روانی روایت 
 می ش��ود ک��ه علت تم��ام بدبختی ه��ای زندگ��ی خ��ود را، در 
جابه جا شدن با خاله اش هنگام تولد می داند. پس از گذشت سال 
ها، یک پزشک تصمیم می گیرد با شنیدن داستان زندگی او، وی 

را درمان کند... 

در این نمایش که به قلم فرهاد نقدعلی نگارش شده و هاجر پورسینا 
کارگردانی آن را برعهده دارد، بازیگرانی از جمله علی قیومی، الهه 
خوشکام، سولماز زمانی و علی راهداری به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش در جش��نواره نمایش های کمدی، عناوینی همچون 
کارگردانی اول، بازیگری مرد اول، بازیگری زن اول و نویس��ندگی 
سوم را کسب کرده است.عالقه مندان جهت تماشای این نمایش 
کمدی می توانند از تاریخ 13 تا 30 بهمن، ساعت 18:30  به تاالر 
هنر واقع در میدان الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند و جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 5660881 تماس بگیرند.

خودروهایی برای سال 2030پاک ترین انرژی جهان را بشناسید

اجرای نمایش برگزیده جشنواره تئاتر کمدی در تاالر هنر

گران ترین تی شرت جهان به قیمت 400 هزار دالر به فروش گذاشته شد.
این تی ش��رت عجیب و غریب با زمینه ای مش��کی رنگ، مطمئنا مشتری های خاص 
خودش را دارد. در بخشی از اطالعات منتشر شده گفته شده است که این لباس از موادی 
کاماًل طبیعی و دوستدار محیط زیست بافته شده اس��ت و با 8 الماس سفید و 8 الماس 

سیاه رنگ که هر کدام یک قیراط وزن دارد، به شکل یک گل تزئین شده است.

این هتل در فضایی به مساحت 6 هزار و 100 متر مربع و در کنار دریاچه »دانگتینگ« استان هونان چین 
با سازه ای کامالً فوالدی و با تجهیزات مدرن ساخته شده است.

به گفته کارشناسان شرکت ساختمانی »برود گروپ« ، مدیر پروژه ساخت هتل، تمام جزییات این برج 
مدل های پیش  ساخته شده است و توانایی مقاومت در برابر زلزله 9 ریشتری را دارد. پیش از این، هتلی 
15 طبقه  در مدت شش روز در شهر »چانگشا«ی چین ساخته شده بود که از ویژگی های آن، مقاومت 
در برابر زلزله 9 ریشتری، آکوس��تیک بودن، برخورداری از تجهیزات  دمای اتوماتیک و پنجره های 
سه تکه ای است. ضایعات ساختمانی در هنگام بنای این هتل 15 طبقه تنها یک درصد اعالم شد که 

رکوردی جدید در پروژه های برج سازی جهان است.

مرکز اطالع رسانی احمق ها در فضای اینترنتی روسیه راه اندازی شد.
این پروژه به دستور دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه آغاز شده است و در آن، 

درباره اقدامات نادرست افراد و مقامات به عموم اطالع رسانی می شود. 
بر این اساس، هر فردی پس از ثبت نام در سایت به شرح اعمال غیرقانونی شخص مورد 

نظر خود می پردازد.

گران ترین تی شرت جهان 

ساخت هتل 30 طبقه در 15 روز

سایت احمق ها راه اندازی شد

جنگ بود

جنگ بود. آماده باش بودند. 48 ساعت 
می شد نخوابیده بود. از وقتی حمله 
هوایی انجام می شد، تا لحظه ای که باید 
آماده پرواز می شدند، چند دقیقه بیشتر 
وقت نداشت.  فکر کرد شاید 
بهترین کار، همین باشد !
رضا کامروا  
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