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با ادب ترین هرساعت یک خانواده اصفهانی از هم می پاشد  
روستای جهان

جدایی روزانه 50 زن و شوهر در اصفهان
 رییس جمهور را

4 به مجلس فرا بخوانید 28
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 سریع ترین جرم 
در حال رشد دنیا

 فروش شیرخام  با قیمت
6308 تومان مصوب شد
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جدایی کاسترو از ذوب آهن 
مهاجم برزیلی تیم ذوب آهن گفت: فصل آینده در تیم ذوب آهن 
نمی مانم و امیدوارم که برای فصل آینده چند پیش��نهاد خوب 
داشته باشم. ایگور کاسترو با اشاره به شرایطش، گفت: در چند 
روز گذش��ته به دلیل مصدومیت از ناحیه پای چپ، نتوانستم 
در تمرینات تیم ش��رکت کنم و به همین دلیل در بازی مقابل 

شهرداری تبریز بازی نکردم. 

5خداحافظ خانه نقش 
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قیمت مسکن از تورم هم پیشی گرفت
گرانی ۱۲ تا 60 درصدی مصالح ساختمانی

ناگفته های مدیر جوان ترین گالری اصفهان

در حالی که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بر افزایش نیافتن قیمت 
مسکن در سال 91 تأکید دارند، گزارش ها حکایت از رشد 12درصدی 
قیمت س��یمان و 60 درصدی میلگرد دارد که مهر تأییدی بر تغییر 
قیمت ها در بخش مسکن در آینده نزدیک است. شاید الزم باشد کمی 
صبر کنید و بگذارید روزهای ابتدای سال به نیمه های فصل نزدیک شود 
تا بتوانیم برداشت صحیحی از اقتصاد سال 91 داشته باشیم، اما بررسی 
گذشته نیز می تواند ما را به پیش بینی های آتی بازار نزدیک کند، به ویژه 

بازار مسکن که تمامی فرآیندهای آن به اتفاق های گذشته وابسته است.
برخی کارشناس��ان درباره فصل نقل  و انتقاالت که از ابتداي تابستان 
شروع مي شود، گفته اند در ماه هاي آتي به تدریج میزان خرید و فروش 
مسکن 15 تا 20 درصد - به صورت ماهیانه - رش��د می کند، اما انبوه 
واحدهاي در نوبت فروش در بنگاه هاي مسکن، مانع از افزایش احتمالي 

قیمت می شود. 
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تناقض رأی بیداد می کند!
چه راحت با شعور مخاطب بازی می شود

مخاطبان رویدادهای  ورزشی اغلب قش��ر جوان جامعه اند و 
این قشر آگاه،  چشم های بیداری هس��تند که هر حکمی که  
از سوی مرجعی صادر می ش��ود، در تیررس نگاه تیزبین آنها 
قرار می گیرد و ای��ن وظیفه ارگانی مثل کمیت��ه انضباطی را 
س��نگین می کند. این که احکام کمیته انضباطی تیمی مثل 
تراکتورسازی و یا پرسپولیس را نقره داغ می کند یا دفاعیات 
سپاهان را از حق تضییع شده خود به مثابه توهین به عملکرد 

اعضای کمیته انضباطی قلمداد می کنند...

مسیر زاینده رود تغییر کرد

ارسال پیامک انصراف از یارانه 
نقدی برای یک میلیون خانوار

احمدی نژاد و هاشمی به هم 
نزدیک می شوند؟

مردم نباید بار بدقولی های 
دولت را به دوش بکشند

رییس جمهور با شش جواب 
غیر قابل قبول، استیضاح 

می شود
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اينوبت اول
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراي 
با ارزيابي كيفي اقدام نمايد. بدين  پروژه هاي زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 
وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت خريد اسناد مناقصه در ساعات اداري 
از تاريخ 91/1/23 تا 91/2/3 به گروه فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي 

واقع در شهركرد- بلوار آيت اله كاشاني- ستاد دانشگاه مراجعه نماييد.

1- تكميل مركز بهداشتي درماني و آموزشگاه بهورزي و محوطه سازي فارسان شهرستان 
فارسان با برآورد هزينه 2/503/107/813 ريال به مساحت 1550/21 مترمربع ساختمان برابر 
نقشه و مشخصات. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 30/000/000 ريال مي باشد. 

مهلت تحويل اسناد تا 91/2/17. بازگشايي و ارزيابي 8 صبح روز دوشنبه 91/2/18.

با  شهركرد  شهرستان  سازي  محوطه  و  رحمتيه  متخصصين  مسكن  واحد   8 احداث   -2
برآورد هزينه 4/287/958/592 ريال به مساحت 787/46 مترمربع ساختمان، برابر نقشه و 
مشخصات. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 40/000/000 ريال مي باشد. مهلت تحويل 

اسناد تا 91/2/19. بازگشايي و ارزيابي 8 صبح روز چهارشنبه 91/2/20.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به سه صورت: 

الف- ضمانت نامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي كه داراي حداقل سه ماه اعتبار باشد.

ب- چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

ج- واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 4582550 نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشكي 
شهركرد.

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: جهت دريافت اسناد هر مناقصه واريز مبلغ 200000 ريال، به 
حساب 2138501503003 نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشكي شهركرد.

مدارك موردنياز جهت دريافت اسناد: اصل فيش واريزي.

دانشگاه الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي حداكثر 20 روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.

 http://iets.mporg.ir براي كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني 
مراجعه نماييد. 

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري

آگهی مزايده 
س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مشاغل ش�هری شهرداری 
اصفهان در نظر دارد تعداد محدودی از مس�تحدثات خود شامل: كارگاه، 
فروشگاه، س�وله و دفاتر كار ش�هرك صنايع كارگاهی اميركبير واقع در 
خيابان امام خمينی، كيلومتر هش�ت جاده اصفه�ان – تهران را از طريق 
مزايده به فروش رساند. لذا متقاضيان می توانند از تاريخ 91/1/14 تا پايان 
وقت اداری )س�اعت 14( مورخه 1391/1/24 اقدام به واريز مبلغ 100/000 
ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه جاری حساب سيبا به شماره 
3100003041007 نزد بانك ملي ايران ش�عبه اصفه�ان )قابل پرداخت در 
كليه ش�عب بانك ملي ( و به دفتر س�ازمان واقع در خيابان امام س�جاد، 
خيابان قائم مقام فراهانی )سپهساالر( كوچه گلستان 4 يا ساختمان اداری 
سازمان مستقر در شهرك صنايع كارگاهی اميركبير واقع در خيابان امام 
خمينی، خياب�ان عطاءالملك مراجعه نموده و اس�ناد مزاي�ده را دريافت 

نمايند.
تلفن تماس: 6302477-78

1- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادرای روز شنبه )ساعت -/14( 
مورخه 1391/2/2 می باشد.

2- پيش�نهادات در پاي�ان وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ�ه 1391/2/2 
بازگشايی می شود.

3- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

نامگذاری روز سیاه در تونس
پلیس تونس با پرتاب باتوم و گاز اشک آور، راهپیمایی انقالبیون را که برای 
بزرگداشت یاد شهدای این کشور برگزار شده بود، سرکوب کرد. تونسی ها 

این روز را »روز سیاه« نام گذاردند و خواستار استعفای دولت شدند.

پیشنهادات برای حل بحران سوریه
الوروف از کشورهای ذی نفوذ و مرتبط با مخالفان سوریه خواست که از 
نفوذ خود اس��تفاده و مخالفان را به توقف درگیری و خشونت در سوریه 
 تش��ویق کنند. وزیر خارجه روس��یه خاطرنش��ان کرد: حضور نیروهای 
بین المللی در سوریه به پیشبرد طرح کوفی عنان، موفقیت آن و انعکاس 
واقعی رویدادهای س��وریه کمک خواه��د کرد. وی انتق��ال خبرنگاران 
تمامی روزنامه ها به ش��هرهای مختلف س��وریه را یکی دیگر از راه های 
 انعکاس واقعی اخبار و رویدادهای سوریه دانست. به گفته الوروف، توقف 
 خش��ونت ها در س��وریه، برای ارس��ال کمک های انس��انی ب��ه مناطق 
آسیب دیده و آغاز گفت وگوهای ملی فراگیر در این کشور ضروری است.

 محبوب ترین نامزد ریاست 
جمهوری مصر

تازه ترین نظرسنجي ها در مصر نشان مي دهد که عمرو موسي همچنان 
پیشتاز انتخابات ریاست جمهوري است. به گزارش االهرام، عمرو موسي، 
دبیرکل سابق اتحادیه عرب با کسب 30/7درصد از آرای شرکت کنندگان 
در این نظرس��نجي، همچنان بین نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري 

پیشتاز است.

جدایی احمدی نژاد از هاشمی
داس��تان جدایی احمدی نژاد و هاش��می، از انتخابات نهم ریاست 
جمهوری ش��روع ش��د؛ همان جایی که احمدی نژاد موفق ش��د 
زمین ب��ازی را به نف��ع خود بچیند و ب��ا وجودی ک��ه اصولگرایان 
با تم��ام ق��وا وارد میدان ش��ده بودن��د، موفق ش��د ب��ا نقدهای 
جدی خ��ود ب��ه دولت ه��ای قب��ل و مخصوصا دولت هاش��می، 
 عم��ال رقاب��ت را بی��ن خ��ود و هاش��می خالص��ه و بقی��ه را از 
می��دان ب��ه در کن��د. گرچ��ه هم��ه، آن روزها را ب��ه ی��اد دارند 
 و احم��دی ن��ژاد را ب��ه عن��وان مه��م تری��ن منتقد هاش��می و 
سیاس��ت هایش معرفی کرد، اما بودند کس��انی که هن��وز به یاد 
می آوردند دورانی را که احمدی نژاد به هاش��می نزدیک بود و در 

دولت هاشمی، سمت استاندار را داشت.
 او ب��ود ک��ه در هن��گام س��فر ب��ه اس��تان اردبی��ل گفت��ه ب��ود:

»هاش��می رفس��نجانی، ش��خصیت بزرگ انقالبی و اندیشمند و 

س��فر ایش��ان به اس��تان اردبی��ل باعث رس��یدن این اس��تان به 
جایگاه مطلوب خود اس��ت.« ب��رای احمدی ن��ژاد جمالت دیگر 
این چنینی زیاد نقل ش��ده اس��ت. رابطه احمدی نژاد و هاش��می 
ام��ا نزدیک ت��ر از این هم بوده اس��ت، ت��ا جایی ک��ه در انتخابات 
 78 مجل��س ک��ه هاش��می کاندی��دای مجل��س می ش��ود،

 احم��دی ن��ژاد ریاس��ت س��تاد نارم��ک ته��ران هاش��می را به 
عهده می گیرد. 

 بعد از آن ب��ود که ورق بر گش��ت؛ آنجای��ی ک��ه در انتخابات 88، 
احمدی نژاد در بی س��ابقه ترین حمالت در عالم سیاست، در یک 
مناظره انتخاباتی و در شبی که 70 میلیون نفر آن مناظره را تماشا 
می کردند به هاش��می حمله می کند. احمدی نژاد شمشیر را از رو 
برای هاشمی می کشد و بعد از آن هم تا به حال در جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شرکت نکرده است تا به این شکل، نشان 

دهد که مشکلش با هاشمی عمیق تر از یک اختالف سیاسی است.

این داستان ادامه دارد
 داس��تان هاش��می و احم��دی ن��ژاد ام��ا ظاه��را پایان��ی قاب��ل 
 پیش بینی ندارد. داس��تان این دو مثل فیلم هایی نیست که از اول 
می توان تا آخر داستان را پیش بینی کرد؛ داستان آنها اینقدر پیچیده 
است که به تازگی عده ای پیش بینی کرده اند که رابطه آنها به هم 
نزدیک تر خواهد شد! سکانس جدید این داستان از این جا شروع 
شد که بعد از دعوای دولت و دانشگاه آزاد بر سر انتخاب رییس جدید 
و در حالی که پیش بینی می شد احمدی نژاد راند آخر تقابل خود 
را با هاشمی نیز با قدرت به پایان برساند، اما به یکباره ورق برگشت. 
احمدی نژاد بااحتیاط در مسأله دانش��گاه آزاد برخورد می کرد و با 
وجود حکم صریح ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر تعیین 
رییس جدید دانشگاه آزاد، اتفاقی صورت نمی گرفت. از آن طرف، 
خبرهایی در س��ایت ها مبنی بر مذاکره تیمی ازطرف هاش��می و 
احمدی نژاد پخش شد. اتفاقات جالب دیگری هم در این میان روی 
داد که از جمل��ه آنها انتقال داماد احمدی ن��ژاد از دولت، به مجمع 
تشخیص بود. رییس جدید دانشگاه آزاد در نهایت با فشار شورای 
انقالب فرهنگی انتخاب شد و جاس��بی به مدیریت 30 ساله خود 
به این دانش��گاه پایان داد. اما نکته عجیب تر، اتفاقی بود که بعد از 
 آن افتاد و آن هم معرفی جاس��بی به عنوان عضو حقیقی از طرف 
احمدی ن��ژاد بود. احم��دی ن��ژاد و جاس��بی از نظ��ر طرفداران 
احمدی نژاد، سنخیتی با هم نداش��تند و از طرف دیگر جاسبی به 
 عنوان یکی از نمادهای بان��د قدرت و ثروت در طول این س��ال ها

برای طرف��داران جنبش ه��ای عدالتخواهی مطرح بوده اس��ت. 
این متناقض تری��ن انتخاب��ی بود که می توانس��ت اتف��اق بیفتد 
و همی��ن جا ب��ود که دی��دگاه نزدی��ک تر ش��دن احم��دی نژاد 
و هاش��می، س��ندیت پیدا ک��رده ب��ود. از ط��رف دیگر، انتش��ار 
مقاله دکت��ر کچوئیان، یکی از اعضای ش��ورای انق��الب فرهنگی 
 هم در نوع خود جال��ب توجه بود؛ مقال��ه ای که در آن ادعا ش��د 
احم��دی ن��ژاد از ش��عارهای خود ع��دول ک��رده و به هاش��می 
نزدیک ش��ده اس��ت.کچوئیان درآن مقاله معرفی جاس��بی را به 
 عنوان عضو حقیقی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، نظر شخصی 
احمدی ن��ژاد دانس��ت. وی همچنی��ن از امتناع احم��دی نژاد از 
 تس��ریع پرونده دانش��گاه آزاد خب��ر داد و گفت که احم��دی نژاد

در زمانی که تکلیف دانشگاه آزاد داشت یکس��ره می شد، مدام از 
جلب نظر هاشمی صحبت می کرد. با تمام این ها به نظر می رسد 
داس��تان هاش��می و احمدی نژاد در یک س��ال پایانی دولت دهم 
پیچیده ت��ر از آن چیزی باش��د ک��ه پیش بینی می ش��ود. هنوز 
 برای پیش بینی رابطه این دو سیاس��تمدار در آینده، اندکی زمان

 الزم است.

 نگاهی به روابط این روزهای بزرگان سیاست  

احمدی نژاد و هاشمی به هم نزدیک می شوند؟

داستان رابطه هاشمی و احمدی نژاد، مثنوی هفتاد من است و فراز و نشیب های زیادی داشته  گروه
است. در طول این سال ها رقابتی که بین این دو سیاستمدار به وجود آمده، تعیین کننده فضای سیاست

غالب سیاسی بوده و همین است که رقابت آنها را فراتر از یک رقابت معمولی می کند. با انتخابات 
دوم ریاست جمهوری بود که تقابل هاشمی و احمدی نژاد وارد فاز تازه ای شد؛ مرحله ای که تعیین کننده جریانات 

سیاسی پس از خود بود.

طرح امنیت اخالقی تا پایان 
دغدغه مردم ادامه دارد

سردار احمدرضا رادان در حاش��یه مراسم سیزدهمین 
سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، در جمع 
خبرنگاران درباره اجرای طرح امنی��ت اجتماعی اظهار 
داشت: بارها اعالم کردیم طرح امنیت اجتماعی تا زمانی 
که دغدغه های مردم رفع نشود، تعطیل نخواهد شد. وی 
اضافه کرد: قطع به یقین، در آینده نزدیک، طرح امنیت 
 اخالقی به واس��طه تجدید فصل، تش��دید می شود که 

اطالع رسانی الزم در این مورد انجام می گیرد.

احتمال لغو  استیضاح وزیر کار
محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس گفت: نگاه 
اس��تیضاح کنندگان وزیر کار معطوف به این است که با 
دولت مذاکره و گفت وگو داشته باشند و در راستای خارج 

شدن استیضاح، گام هایی نیز برداشته شده است.

هیچ هواپیمای شناسایی 
جرأت عبور از ایران را ندارد

امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم االنبیا 
درباره ادعای رسانه های غربی مبنی بر تجاوز به آسمان 
ایران، اظهار داش��ت: هیچ هواپیمای شناسایی، چه قبل 
و چه در آینده، حق و جرأت عبور از آس��مان کشور ما را 
ندارد، در غیر این صورت، عکس های سرنگون شده آن را 

در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.

می توانیم بالگرد بسازیم 
امیر کیومرث حیدری، جانش��ین فرمانده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به دستیابی به 
فناوری س��اخت بالگرد در کش��ور گفت: نیروی زمینی 
ارتش هم قادر به تولید بالگرد اس��ت و ه��م کار تعمیر و 

نگهداری را انجام می دهد.

قطع صادرات نفت به اسپانیا
منابع مطل��ع از قطع صادرات200 هزار بش��که ای نفت 
ایران به اس��پانیا خبر می دهند، همچنین احتمال قطع 
صادرات نفت ب��ه برخی از پاالیش��گاه ه��ای ایتالیایی 
نیز قوت گرف��ت. در صورت��ی که پاالیش��گاه های نفت 
ایتالیا حاضر به امضای قراردادهای بلندمدت نباش��ند، 
 فروش طالی س��یاه ب��ه این کش��ور اروپای��ی نیز قطع 

خواهد شد.

خبربین الملل

اخبار کوتاه 

ذخایر ارز و طالی ما در طول تاریخ 
بی نظیر  است
احمدی نژاد

این بازی ارز و س��که بین داخلی ه��ا و خارجی ها هماهنگ 
انجام شد و برخی همکاران غفلت کردند و موضوع را جدی نگرفتند و 
فکر کردند مسلط هستند؛ آنها آمدند یک بازی مصنوعی برای قیمت 
ارز و طال درس��ت کردند، در حالی که ذخایر ارز و طالی ما در طول 

تاریخ بی نظیر است. 
 آنه��ا می خواهند نفت م��ا را تحریم کنن��د، اما باید بگوی��م که آن قدر 
ما ارز داریم که اگر دو س��ه سال هم یک بش��که نفت نفروشیم، کشور 
ب��ه خوب��ی اداره می ش��ود و 
آرزوی دش��منان به دلش��ان 
باقی می مان��د، البته همکاران 
ما مشغول هس��تند و به فضل 
اله��ی ای��ن توطئه ه��ا خنثی 
خواهد ش��د، اما می دانید که 
ی��ک ناجوانم��رد س��نگی به 
 چ��اه می ان��دازد که ص��د نفر 
نمی توانند آن را بیرون بیاورند.
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قدرت ایران در منطقه انکارناپذیر است

وزیرخارجه مصر با تأکید بر این که  نمی توان قدرت ایران را نادیده گرفت، درباره پیامد های هرگونه حمله نظامی 
 به ایران هشدار داد. محمد کامل عمرو همچنین در زمینه ارتباط کشور ایران و مصر گفت: تالش هایی برای 

از سرگیری مجدد این روابط میان قاهره - تهران در جریان است.

خانه تکانی وزارت نفت رییس جمهور را به مجلس فرا بخوانید 

وزارت اطالعات مجلس

در جلس��ه علن��ی روزگذش��ته مجل��س، طرح��ی ب��رای اص��الح آیی��ن نام��ه 
 داخل��ی مجلس پیش��نهاد ش��د ک��ه ه��دف از آن، اصالح رون��د طرح س��ؤال از 
رییس جمه��ور بود. عل��ی مطهری، یک��ی از طراحان ای��ن طرح بود که با اش��اره 
 به نتایج حاصل از جلس��ه س��ؤال از ریی��س جمهور، بر ل��زوم رأی گی��ری درباره 
پاس��خ های وی اصرار کرد و گفت: در این طرح زمینه اس��تیضاح رییس جمهور، 
پس از شش بار پاس��خ غیر قانع کننده وی فراهم ش��ده که البته منوط به امضای 
 دوباره طراحان اس��ت. مطه��ری افزود: آیین نام��ه داخلی موج��ود مجلس اجازه 
نم��ی داد نمایندگان به ریی��س جمهور در قبال پاس��خ ندادن به س��ؤاالت، تذکر 
بدهند. به گزارش خبر آنالین، وی با اش��اره به این که به س��ختی می توان رییس 
جمهور را به مجل��س فراخواند، ادامه داد: متأس��فانه در آیین نام��ه کنونی، زمان 
طرح س��ؤال از س��وی نمایندگان محدود اس��ت و تنها یک نماین��ده اجازه طرح 
 س��ؤال دارد که عادالنه نیس��ت، مضاف ب��ر این که براس��اس آیین نام��ه کنونی، 
سؤال کنندگان فقط یک بار حق اظهار نظر دارند و نمی توان حین سخنان رییس 
جمهور به او تذکر داد یا در پایان س��خنان وی، به او گفت پاسخ هایش قانع کننده 
نیس��ت. مطهری افزود: امکان رأی گیری برای پاس��خ هایی که قانع کننده نبوده 
 نیز وجود ندارد، اما در این طرح آمده اس��ت که در صورت شش بار رأی مجلس به 
 قانع کننده نبودن پاسخ های رییس جمهور، امکان اس��تیضاح وی، با رأی دوباره 
دو سوم طراحان امکان پذیر شود. وی از نمایندگان خواست تا با رأی به این طرح، 

پروسه طرح سؤال از رییس جمهور را کامل کنند.

در پي انه��دام ی��ک تی��م ب��زرگ تروریس��تي رژی��م صهیونیس��تي در ایران، 
از افراد دس��تگیر ش��ده مقادیر زیادي وس��ایل و امکانات اقدامات تروریس��تي 
از جمله بمب، به دس��ت آم��ده اس��ت. در مت��ن اطالعی��ه وزارت اطالعات که 
در این زمینه منتش��ر ش��ده، آمده اس��ت: سلس��له عملیاتي که در چند استان 
مرزي و مرکزي کش��ور انجام ش��ده و به بازداش��ت تروریس��ت هاي وابس��ته به 
رژی��م منف��ور صهیونیس��تي منته��ي ش��د، عملیات��ي پیچی��ده و متهوران��ه 
 ص��ورت گرف��ت ک��ه خ��ون پ��اك مصطف��اي مل��ت ایران)ش��هید مصطف��ي 
احمدي روش��ن( انگیزه  اي دو چندان به مجاهدان خم��وش و برکتي مضاعف به 
اقدامات و پیگیري هاي آنها بخش��ید. این عملیات به شناسایي شیاطین و حتي 
کشف ستاد منطقه اي صهیونیست ها در یکي از کشورهاي منطقه و عوامل فعال در 
آن ستاد انجامید. تعدادي از هسته هاي عملیاتي در حالي که آماده انجام عملیات 
تروریستي بودند بازداشت شده،  مورد ضربه  رعد آساي س��ربازان بي نام و نشان 
ایران و اسالم قرار گرفته و از مأموریت هاي تروریستي آنها پیشگیري به عمل آمد.

از بازداشت ش��دگان، مقادیر قابل توجهي بمب هاي س��نگین آماده انفجار، انواع 
مسلسل و سالح هاي کمري و صدا خفه کن، تجهیزات نظامي، مخابراتي و دیگر 
ابزارآالت تروریستي کشف و ضبط ش��ده اس��ت. در ادامه این گزارش، جزئیات 
بیشتری در مورد تروریست های دستگیر شده در این عملیات ذکر نشده و عنوان 
شده ذکر حوادث این عملیات بنا به مالحظات امنیتی به زمان مناسبی در آینده 

موکول  می شود.

انهدام تیم تروریستي رژیم 
صهیونیستي در  ایران

 رییس جمهور با شش جواب 
غیر قابل قبول، استیضاح می شود

جمعی از نماین��دگان مجلس در نامه ای ب��ه رییس مجلس، خواس��تار دعوت از 
محمود احمدی نژاد به صحن علنی برای توضیح درباره اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها ش��دند. در این نامه که به امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس رس��یده، 
خطاب به رییس مجلس آمده است: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل آثار 
مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی آن، مهم ترین و اصلی ترین دستور 
کار دولت و مجلس هش��تم بوده و خواهد بود. این نامه ب��ه امضای احمد توکلی، 
غالمرضا مصباحی مقدم، حس��ین نجابت، الیاس نادران، امین حس��ین رحیمی، 
محمد رضا آشتیانی، علیرضا زاکانی، محمد دهقان، جعفر قادری، حمید سعادت، 
علیرضا مرندی، سید حسین ذواالنوار، زهره الهیان، پرویز سروری و حسین فدایی 

رسیده است.

رس��تم قاس��می، وزیر نفت به زودی با صدور احکامی، دو معاون و س��ه مدیرعامل 
ش��رکت های تولید نفت را برکنار یا جابه ج��ا می کند. بر این اس��اس، از علی اکبر 
محرابیان، وزیر سابق صنایع و معادن و دستیار ویژه رییس جمهور به عنوان یکی از 
جایگزینان احتمالی تصدی مدیریت عاملی شرکت ملی گاز ایران نام برده می شود. 
همچنین احمد قلعه بانی،  مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، احتماال پس از برگزاری 
نمایشگاه نفت تهران، به عنوان مشاور ارشد وزیر نفت در امور نفت منصوب می شود. 
از سوی دیگر، وزیر نفت به تازگی به سه مدیرعامل شرکت های تولیدی و توسعه ای 
نفت، به دلیل عملکرد ضعیفشان در بخش تولید نفت اولتیماتوم داده است. از این رو، 
همزمان با تغییرات جدید در ش��رکت ملی نفت ایران، مدیران عامل این سه شرکت 

نفتی هم برکنار می شوند.
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دزدان زانتیا در دام پلیس 
س��رهنگ محمدعل��ی بختی��اری، فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
اصفهان گفت: با ت��اش مأموران ی��گان  امداد پلیس مرکز اس��تان 
 اصفهان، اعضای باند ش��ش نفره س��ارقان خ��ودرو و داخل خودرو 

دستگیر شدند. 
در این راستا دو خودرو زانتیا  که از دو استان دیگر به سرقت رفته بود، 
کشف و ضبط شد. اعضای باند ش��ش نفره سارقان خودرو به نام های 
علی اکبر و مس��عود-ق، غامرضا- س و س��ه دختر جوان به نام های 
زهرا، نازنین و مژگان دستگیر شدند و در بازرسی از محل نیز تعدادی 
وسایل، مدارک و لوازم مسروقه  داخل خودروهای شهروندان کشف 

و ضبط شد. 

 ثبت نام آزمون های ادواری 
در اصفهان

مسعود دانشمند، رییس اداره س��نجش و ارزشیابی مهارت اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: از 30 فروردین ماه تا 
هشتم اردیبهش��ت ماه جاری، ثبت نام آزمون های ادواری به صورت 

الکترونیکی در اصفهان صورت می گیرد.
وی با اش��اره به برگزاری آزمون های ادواری در رش��ته های مختلف 
اظهار داش��ت: در س��ال جاری آزمون ه��ای ادواری در چهار مرحله 
برگزار می ش��ود و متقاضیان ش��رکت در این آزمون ها پنجم خرداد 
در نخستین دوره آزمون های ادواری به رقابت با یکدیگر می پردازند.

 ثبت نام آزمون ه��ای ادواری در تمامی رش��ته های مهارتی ش��امل 
130 رش��ته فنی، خدمات، رایانه، صنایع س��اختمان و قالی بافی با 
مراجعه به آدرس اینترنت��ی www.advari.irantvto.ir صورت 

می گیرد.

BRT به سروش هم می رود 
 BRT بهمن احمدی، ش��هردار منطقه 10 اصفه��ان از اجرای طرح
خیابان س��روش در س��ال جاری به عنوان فاز دوم خط اتوبوس های 

تندرو خبر داد. 
به گفت��ه وی، برای اج��رای طرح اتوب��وس های تن��درو در خیابان 
سروش، نیاز اس��ت تا طرح تعریض پل بزرگمهر انجام شود. احمدی 
 افزود: با توج��ه به این که این پ��روژه در حال انجام اس��ت، پیمانکار

 اجرای طرح BRT در خیابان س��روش نیز فعالیت های خود را آغاز 
کرده است. 

 فوت زنان در اصفهان 
38 درصد، مردان 62 درصد 

 محم��ود علی پور، مدی��رکل ثب��ت احوال اس��تان اصفه��ان گفت: 
در سال ۹0، تعداد ۷۴ هزار و ۶۵۷ نوزاد در استان متولد شد که از این 

تعداد بیش از ۴۸ درصد دختر و مابقی پسر بودند. 
 علی پور نرخ والدت و فوت استان اصفهان را در سال گذشته به ترتیب 
1۵/۵ و ۵ در هزار عنوان کرد و افزود: در س��ال ۹0، تعداد ۲3 هزار و 
 3۲1 نفر فوت کردند که از این تعداد نیز بیش از 3۸ درصد زن و مابقی 
مرد بودند. گفتنی است استان اصفهان جمعیتی بالغ بر چهار میلیون 

و ۷00 هزار نفر را در خود جای داده است.

 300 مددجوی بهزيستی 
به عتبات عالیات رفتند 

 محم��ود محم��دزاده، مدی��رکل  بهزیس��تی  اصفه��ان گف��ت: 
 در س��ال گذش��ته  300 نفر از مددجویان و توان خواهان این استان 
 برای زیارت عتبات عالیات اعزام ش��دند. وی اظهار داش��ت: یکی از
 افتخ��ارات و دس��تاوردهای جش��نواره قرآنی در س��ال گذش��ته،

 اع��زام 300 نف��ر از مددجوی��ان و توان خواه��ان ب��ه زی��ارت 
عتبات عالیات بود.

 تدوين طرح تفصیلی
 براساس نیاز مردم

 علیرض��ا ابراهیمی��ان، عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن حمای��ت 
از بیماران آس��یب نخاعی اس��تان اصفه��ان گفت: برای نخس��تین 
 ب��ار ضواب��ط مناسب س��ازی در ط��رح تفصیل��ی ش��هر اصفه��ان 
در نظر گرفته شده و این ضوابط الزم االجراس��ت. وی اظهار داشت: 
 معاون��ت معم��اری و شهر س��ازی ش��هرداری اصفه��ان از مدت ها 
 پی��ش موض��وع مناسب س��ازی را ب��رای معل��والن م��د نظ��ر 

داشته است.

آموزش کمک های اولیه روی سايت 
مرتض��ی ق��ادری، مس��ئول آم��وزش مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی اس��تان اصفهان گفت: همزمان با هفته  سامت، 
 مطالب آموزش��ی کمک های اولی��ه در قالب کلیپ ه��ای ویدئویی،

  فایل ه��ای صوتی و ج��زوات آموزش��ی ب��ر روی پای��گاه اینترنتی 
قابل رؤیت است.

هزينه ماهیانه برای هر 
سالمند؛ 83 هزار تومان 

 داروی بیماران سکته ای
وارد بازار می شود

عادل بهمنی، کارشناس مسئول دفتر سالمندان بهزیستی استان اصفهان 
تعداد سالمندان باالی۶0 سال اس��تان را 3۸0 هزار نفر اعام کرد و بیان 
داشت: در حال حاضر تنها دو هزار نفر از سالمندان استان تحت پوشش 
خدمات بهزیستی قرار گرفته اند.وی با بیان این که هزار نفر از این تعداد، 
س��المندانی هس��تند که ماهیانه از خدمات Home Visit بهزیستی 
اس��تفاده می کنند، یادآور ش��د: در این طرح، برای هر س��المند به طور 
ماهیانه ۸3 هزار تومان هزینه می ش��ود.بهمنی کل اعتبارات تخصیص 
داده شده به س��المندان را توسط بهزیستی س��االنه یک میلیارد و ۵00 
میلیون تومان اعام کرد.وی همچنین به تش��کیل شورای سالمندان در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: متأس��فانه این شورا آن گونه که باید و 

شاید خروجی های مناسب و الزم را برای جمعیت سالمند ندارد.

 دکت��ر ش��یرانی، ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان گف��ت: 
داروی ایرانی ویژه بیماران سکته های قلبی و مغزی در اصفهان به زودی 
وارد بازار و اعام جهانی می شود. به گفته وی، برای ساخت این دارو که 
به صورت پودر و تزریقی به بازار عرضه خواهد ش��د، یک میلیارد ریال از 
 اعتبارات دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان و نهاد ریاست جمهوریهزینه 
ش��ده اس��ت.گروه هفت نفره از متخصصان توانمند ایرانی در آزمایشگاه 
بیوتکنولوژی دانش��کده داروس��ازی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان  به 
 فناوري تولید داروی جدید reteplase  بدون کمک آزمایشگاه خارجی 
 دس��ت یافته اند. ب��ه گفت��ه دکتر ش��یرانی درج��ه خلوص ای��ن دارو 
 ۹۵درص��د و م��دت کارتحقیقات��ی ب��رای س��اخت آن، ش��ش س��ال 

بوده است.

گشتی در خبرها

مسیر زاينده رود تغییر کرد
شهردار منطقه4  اصفهان 

علیرضا پرهام 
عملیات اجرای��ی تعریض پ��ل بزرگمه��ر در حال انجام اس��ت و به 
دلیل انجام کار، مس��یر آب زاین��ده رود تا حدودی تغیی��ر کرده، اما 
روند کار تأثیری در جریان آب زاینده رود ن��دارد. کلنگ تعریض پل 
 بزرگمهر در اسفند ماه سال گذشته با حضور مسئوالن شورای شهر و 
سید مرتضی سقائیان نژاد زده ش��د و در حال حاضر عملیات اجرایی 
 آن در حال انجام اس��ت.در این طرح در دو طرف پل دو بال به طول 
11 متر اضافه می ش��ود و کل پل به ص��ورت یکپارچ��ه در می آید، 
همچنین دو پیاده رو در اطراف پل س��اخته می شود. در حال حاضر 

عرض پل ۲1 متر اس��ت که 
با اضافه ش��دن این مقدار، به 
۴3 متر می رسد. بودجه اولیه 
ب��رای آغاز کار، س��ه میلیارد 
تومان است. هدف از تعریض 
پ��ل بزرگمهر، ایجاد مس��یر 
عبور اتوبوس BRT و سهولت 

حمل   و نقل خودروهاست.
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چهره روز پنجشنبه  کارواش نروید
بر اساس نقشه های هواشناس��ی، س��امانه ای بارش زا از بعدازظهر روز پنجشنبه  بر روی 
استان فعال می ش��ود که افزایش ابر، رگبار، رعد و برق، گاهی وزش باد و بارش تگرگ را 

به همراه دارد.
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 س��ال گذش��ته اصفهانی ها با افزایش 
گروه 
شهر 

قیمت بلیت اتوبوس ها مواجه بوده اند، 
این در حالی است که طبق قرار ها  باید 
یک س��وم بلی��ت اتوبوس ه��ا را مردم، 
یک سوم آن را شهرداری و یک سوم دیگر آن را دولت بپردازد.در 
این میان، حدود 30 درصد از مردم س��هم خود را نمی پردازند و 
دولت نیز تنها حدود ۹ میلیارد تومان از س��هم خود را پرداخت 
کرده است. از سویی، خبر ها نیز حاکی از این بوده که در صورت 
پرداخت نش��دن این یارانه از س��وی دولت، بلیت اتوبوس های 

اصفهان در سال جاری گران می شود. 

مردم نبايد بار بدقولی های دولت را به دوش بکشند
 در همین راس��تا، در س��ال  گذش��ته بلیت اتوبوس در اصفهان 
دو برابر ش��د، این در حالی اس��ت که اواخر س��ال گذش��ته نیز 
رییس شورای ش��هر اصفهان گفته بود در صورت ادامه بدقولی 
دولت، کرایه اتوب��وس را تا ۵00 تومان ه��م افزایش می دهیم.

حاال ب��ا آغاز س��ال، نگرانی دوب��اره برای افزای��ش قیمت بلیت 

اتوب��وس در اصفه��ان ایجاد ش��ده 
است.س��خنگوی ش��ورای اسامی 
ش��هر اصفهان ب��ه عن��وان نماینده 
 نهادی که افزای��ش کرایه ها را تأیید 
می کند، در این باره م��ی گوید: در 

حال حاضر ش��ورای ش��هر تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ بلیت 
اتوبوس های اصفهان در س��ال ج��اری ندارد و هی��چ الیحه ای از 
سوی ش��هرداری مبنی بر این موضوع به ش��ورای اسامی شهر 
ارائه نشده است.ابوالفضل قربانی با اش��اره به این که ارائه حمل و 
نقل سریع، راحت و ارزان به مردم از مهم ترین سیاست های حمل 
و نقل عمومی اس��ت، تأکید داردکه در س��ال جاری  اصفهانی ها 
نباید ب��ا افزایش قیم��ت در بخش اتوبوس��رانی مواجه ش��وند و 
ثابت مان��دن نرخ بلی��ت اتوبوس های درون ش��هری اصفهان در 
دس��تور کار ش��ورای ش��هر قرار دارد. البته مردم به عنوان یکی 
از اضاع مثلث حل مش��کات اتوبوس��رانی نیز بای��د همکاری 
الزم را در این رابطه داش��ته باش��ند. قربانی تأکی��د دارد: تمامی 
مردم باید با پرداخت س��هم خود از بلیت اتوبوس ها در راس��تای 
سیاس��ت های حمل و نقل عموم��ی حرکت کنن��د. مدیرعامل 
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه نیز همی��ن اعتقاد 
را دارد. قیمت بلیت اتوبوس متفاوت اس��ت. طبق برآورد س��ید 
عباس روحان��ی، قیمت نهایی بلی��ت اتوبوس ه��ای اصفهان در 
 سال گذش��ته 3۴0 تومان بوده و در س��ال جاری نیز این قیمت 

۵00 تومان برآورد ش��ده اس��ت.روحانی گایه مند است که  در 
حال حاضر درآمد ها و هزینه های ناوگان اتوبوس��رانی با یکدیگر 
همخوانی ن��دارد و یک��ی از مهم ترین دالیل افزای��ش نرخ بلیت 
اتوبوس ه��ای اصفهان در س��ال گذش��ته نیز این موض��وع بوده 
اس��ت. در س��ال جاری نیز افزای��ش قیمت بلی��ت اتوبوس های 
درون ش��هری اصفه��ان به سیاس��ت های دولت بس��تگی دارد. 
به هر حال به نظر می رس��د گره ک��ور این ماجرا فع��ا قصد باز 
 ش��دن ندارد، چرا که دولت هنوز بدهی خود را به این شرکت ها

نداده و از س��وی دیگر هم مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه معتقد است، تا  زمانی که  دولت به تعهدات خود 

در این زمینه عمل نکند، این بحث ها باقی خواهد ماند.

اولتیماتوم اصفهانی ها،پايان خرداد 
البته هنوز احتمال هم��کاری دولت وجود دارد و ش��اید دولت 
تا پایان خردادماه ج��اری  این یارانه را پرداخ��ت کند. روحانی 
این س��هم  را حدود ۲۸ میلیارد تومان می دان��د که دولت باید 
بابت بلیت اتوبوس های اصفهان به ش��هرداری  بپ��ردازد که از 
این میزان حدود30 درصد از این یارانه به ش��هرداری اصفهان 
 پرداخت ش��ده اس��ت. جدای از ُکری خواندن های مسئوالن و 
خط ونش��ان هایی که اصفهان��ی ها برای دولت می کش��ند که 
تاکنون نیز بی نتیجه بوده، هنوز مصوبه ای برای افزایش قیمت 
بلیت اتوبوس در شورای شهر اصفهان تصویب نشده است. ولی 
عضو شورای شهر اصفهان آب پاکی را روی دست مردم می ریزد 
 که این به آن معنا نیس��ت که این مصوبه تأیید نش��ود.علیرضا

نصر اصفهانی، عضو ش��ورای اسامی ش��هر می گوید: افزایش 
نیافتن قیمت بلیت اتوبوس های اصفهان همچنان در دس��تور 
کار شورای اسامی شهر قرار دارد، ولی  در صورتی که دولت به 
تعهدات خود عمل نکند، شورای شهر مجبور به افزایش قیمت 

بلیت اتوبوس های اصفهان می شود.

تورم، مسئوالن شهری را هم عاصی کرد
نصر اصفهانی در پاس��خ به س��ؤال زاینده رود مبن��ی بر این که 
 مگر شورای شهر نباید در راس��تای منافع مردم گام بردارد هم 
می گوید: حرکت به سمت افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها برخاف 
اهداف شورای شهر و سیاس��ت های حمل و نقل عمومی است، 
ولی کنترل نرخ بلیت اتوبوس ها باید محقق شود و عمل نکردن 
دولت به تعهدات خود، افزایش بلیت اتوبوس های درون شهری 
 را به دنبال دارد. قیمت تمام ش��ده بلیت در سال گذشته بالغ بر 
300 تومان ب��وده، اما در س��ال جاری قیمت تمام ش��ده بلیت 

اتوبوس های اصفهان حدود ۵00 تومان است.

شائبه دوباره افزايش کرايه اتوبوس در اصفهان 

مردم نباید بار بدقولی های دولت را به دوش بکشند

هنوز مصوبه ای 
برای افزايش 
قیمت بلیت 
اتوبوس در 

شورای شهر 
اصفهان تصويب 
نشده است، ولی 

اين به آن معنا 
نیست که اين 
مصوبه تأيید 

نشود

»درست در میدان شهر و در زیباترین آثار 
گروه 
شهر

تاریخی  و ش��اهکارهای معماری عصر 
صفوی، آثار تخریب توسط عده ای دیده 
می ش��ود؛ یادگاری هایی که بر تن این 
بناهای تاریخی، لکه ای از ننگ فرهنگی را بر جای گذاشته است. 
به دلیل این تخریبی که بر روی بناهای تاریخی صورت گرفته بود، 
ناراحتی وجودم را فرا گرفت.« این گوشه ای از صحبت های علیرضا 
ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان بود که در گفت و گو با خبرنگار ما 

به آن اشاره داشت.
 با ديدن ش�عار نويس�ی ها ب�ر روی بن�ای تاريخی 

سی و سه پل چه حسی به شما دست داد؟
در آن لحظه که دیدم که بر روی سی و سه پل، این بنای تاریخی 
 که ش��اهکار معماری عصر صفوی محسوب می ش��ود و یکی از 
زیبا ترین پل های تاریخی جهان است، اینگونه شعارها نوشته شده 
و چهره پل را مخدوش ساخته است، واقعا تأسف خوردم و پیش خود 
فکر کردم که یک جهانگرد با دیدن این بی فرهنگی و چنین آسیب 
دیدگی، پیش خود چه گمانی می کند و مردم ما را چه موجوداتی 
می پندارد! جدای از این شعار نویس��ی ها یک سری افرادی که به 
ظاهر قصد بر طرف کردن این ناهنجاری ها را داشتند با رنگ کردن 

این شعارها چهره پل را بدتر از گذشته کرده بودند.
برای اين که صنعت گردشگری در اصفهان بارور شود 

چه اقداماتی انجام داده ايد؟ 
در بخ��ش گردش��گری ظرفیت های خوبی در اس��تان نس��بت 

به س��ال های گذش��ته ایجاد ش��ده که می توان امیدوار  بود که 
جذب گردش��گر داخلی و خارجی، روند رو به رش��دی را داش��ته 
 باش��د. مس��ئوالن نیز باید بدانند که ظرفیت ها را بارور کنند و به 

صنایع دستی اهمیت بیشتری بدهند .
در رابطه با ثبت آثار تاريخی چه برنامه هايی داريد؟

در رابطه با ثبت این آثار، هر کاری که از دست استانداری برآید انجام 
می دهیم، حتی اگر برای استانداری مکانی مناسب در نظر داشتیم، 

مکان فعلی را خالی می کردیم تا به عنوان موزه، استفاده شود.
 در زمینه تبلیغات برای جذب گردش�گر در سال 91 

چه هدف هايی را دنبال می کنید؟
طرحی داریم ک��ه در دول��ت در حضور رییس جمه��ور و معاون 
گردشگری رییس جمهور نیز مطرح شده تا از دیپلمات های ایرانی 
مقیم تهران، ب��رای تور اصفهان گردی همراه با خانواده هایش��ان 
دعوت کنیم تا همراه با ضیافت ش��ام، از آثار تاریخی اصفهان نیز 
 دیدن کنند. این مس��أله موجب می ش��ود که تا این دیپلمات ها

پس از این برنامه، هر کدام به عنوان سفیر فرهنگی اصفهان باشند و 
ظرفیت های این شهر را در بعدهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری 

برای دیگر هموطنان خود بازگو کنند .
در م�ورد خواهرخوانده های اصفهان چ�ه برنامه هايی در 

پیش داريد؟
یکی از موضوعاتی که به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد، 
بحث خواهرخوانده ها هس��تند که از اهمیت باالیی برخوردارند 
 و س��عی بر این اس��ت تا با برقراری ارتباط بیش��تر با این شهرها 
فعالیت های منسجم تری داشته باشیم، همچنین باید با برگزاری 
هفته فرهنگی در این شهرها به ایجاد روابطی فرهنگی و اجتماعی 

کمک بسزایی کنیم.
 در بخش صنايع دستی آيا تحولی نسبت به سال های

 گذشته رخ داده است؟
افزایش 3۵ درصدی صادرات صنایع دستی نمونه بارزی از رشد این 
بخش در سال گذشته بوده که در سال جاری نیز درصدد هستیم 
 تا با ثبت این آثار در فهرس��ت آثار تاریخی جهان، ب��ر رونق بازار 

صنایع دستی داخلی بیافزاییم.

در حالی که سالیانه آمار افزایش طاق  
گروه

 شهر 
باعث ایجاد یک نگرانی در کشور شده، 
استان اصفهان هم از این امر مستثنی 
نیست. آمارها نش��ان می دهد که در 
سال گذشته این آمار روندی افزایشی داشته است، به طوری 
که اصفهان چهارمی��ن رتبه ثب��ت طاق را پ��س از تهران، 
خراسان رضوی و فارس دارد. این در حالی است که در سال ۵۵ 
استاندار آن وقت اصفهان اعام کرد که به دلیل تحکیم  بنیان 

خانواده ها در اصفهان، پایین ترین میزان جرم و جنایت در این 
شهر است.آمارها نشان می دهد که در س��ال گذشته  در استان 
اصفهان هشت هزار و 3۵۵ واقعه طاق  ثبت شد. بنا بر آمار اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان، در همین مدت  ۵0 هزار و ۶0۶ واقعه  
ازدواج در استان ثبت شده بود. وقایع ازدواج ثبت شده در سال ۹0 
نیز   با یک درصد کاهش نسبت به س��ال ۸۹ روبرو بود.در همین 
رابطه گرجی، کارشناس مسائل مذهبی در استان اصفهان هشدار 
داد که در هر ش��بانه روز ۲۵ طاق در این استان در دادگاه ها ثبت 
می شود و این یعنی در هر ساعت یک خانواده اصفهانی از هم می 
پاشد. گرجی می گوید: هر ساله چند صد میلیون پرونده به دادگاه 
می آید که به راحتی می توان با کدخدامنشی آنها را حل و فصل کرد.

وی اضافه می کند: در زمان حاض��ر که اهمیت چندانی برای 
تکریم بزرگ ترها در خانواده ها مشاهده نمی شود و عده ای از 
 س��المندان در حالی پا به س��ن گذاش��ته اند که یک کودک 
۵0 یا ۶0 س��اله هس��تند که به همین خاطر ش��اهد چنین 

اتفاقاتی در جامعه هستیم.

جامعه با مسئوالن

هرساعت يک خانواده اصفهانی از هم می پاشد يادگاری های سیاه بر قلب سفید اصفهان
روزانه 50 زن وشوهر اصفهانی از هم جدا می شوند 

 جنگ اوقاف و استانداری
 باال گرفت 

معاون اداره کل اوقاف استان: صمصام شريعت 

فقط درباره شن و ماسه مصلی  اظهار نظر کند

در پ��ی اظه��ارات مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفهان 
که اعام ک��رده بود در قص��ه مصلی اصفه��ان اداره کل 
اوقاف کارش��کنی می کن��د، س��رانجام ای��ن اداره کل 
واکنش نش��ان داد. محمد تق��ی نقدعلی، مع��اون اداره 
 کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان اع��ام کرد که 
صمصام  شریعت حق اظهار نظر در رابطه با مسائل شرعی 
و وقفی مصلی  را ندارد و فقط می تواند در حد شن و سیمان 
مصلی  که در حوزه تخصصی اش است، اظهار نظر کند. به 
گفته وی، در طول 1۶ سال گذشته که از آغاز پروژه مصلی 
اصفهان می گذرد، اوقاف هیچ انسجام مدیریتی بر روی این 
پروژه نداشته و حتی در طول اجرای این پروژه از مسئوالن  
اوقاف نظرسنجی صورت نگرفته است. البته نقدعلی تأکید 
کرده که  نقش اوقاف در مدیریت های قبلی صرفا امضا و 
تأیید اسناد هزینه ای برای معافیت های مالیاتی بوده است 
و الغیر. معاون اوقاف با تأکید بر این که از آغاز اجرای پروژه 
مصلی تا کنون اقدام اساسی انجام نشده است، تصریح کرد: 
برای مثال، در سال ۹0 مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار برای 
این پروژه در اختیار مسئوالن  قرار گرفته، ولی پیشرفتی 
مشاهده نشده است. وی با بیان این که از مسئوالن  اجرایی 
تقاضا داریم کم کاری های گذش��ته در رابطه با مصلی  را 
به گ��ردن اداره کل اوقاف و امور خیری��ه نیندازند، گفت: 
کس��انی که ادعای ضعف  مدیریتی و کارشکنی اوقاف در 
رابطه با مصلی را دارند، بگویند کدام پول و اعتباری برای 
مصلی  به حس��اب اوقاف آمده و اوقاف پرداخت نکرده و 
در کدام زمینه کوتاهی ش��ده اس��ت؟ نقدعلی  یک نکته 
را هم یادآور ش��ده که  آقای صمصام  ش��ریعت باید بداند 
 مصلی  موقوفه متصرفی  است و باید تحت نظارت نماینده 
ولی فقیه در استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه مدیریت 
ش��ود. وی بیان کرد: متأس��فانه در زم��ان مدیریت های 
قبلی اداره کل اوق��اف و امورخیریه اس��تان اصفهان، بر 
روی این موقوفه غیرمتصرفی  عمل می ش��ده و حس��اب 
مشترک داشته است که خوش��بختانه در زمان مدیریت 
جدید در رابط��ه با موقوفه مصلی،  تکلیف ش��رعی انجام 
 شده و موقوفه تصرف شده است. وی تأکیدکرده  که طی 
ش��ش م��اه گذش��ته اداره اوقاف ب��ه صورت ج��دی در 
 بحث اجرای��ی و مدیریتی پ��روژه مصلی اصفه��ان ورود 

پیدا کرده است. 

اخبار سالمت 

آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان از قوانین مربوط به مهریه انتقاد 
کرد و گفت: قوانین قضایی کش��ور باید بر اس��اس دستورات 
اسام یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. وی اظهار داشت: 
بس��یاری از افرادی که برای مهریه به زندان رفت��ه اند، واقعا 
توانایی مالی ب��رای پرداخت نداش��ته و قاضی ب��دون توجه 
به برخ��ی ماحظ��ات، حکم جلب اف��راد را ص��ادر می کند. 
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان با تأکید 
بر این موضوع ک��ه مردم با گذاش��تن مهریه های س��نگین 
فرزندان خ��ود را از ارث محروم می کنن��د، تصریح کرد: مرد 
اگر تمام عمر خ��ود را تاش کند و حتی به خوبی و خوش��ی 

با همس��رش زندگی کند، به مح��ض فوتش، مهری��ه زن بر 
 عهده اوس��ت و باید ابتدا از اموال او کس��ر و ب��ه زن پرداخت 

شود. 
وی اضافه کرد: خانواده ها هوش��یار باش��ند که با مهریه های 
سنگینی که امروز گذاشته می شود، چیزی برای فرزندانشان 
باقی نمی ماند و یا مرد نخواهد توانس��ت همه دین خود را به 

زن ادا کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین از کمبود بودجه های 
دس��تگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: دس��تگاه قضایی همواره 
مظلوم ب��وده و کمبود بودج��ه و نیروی انس��انی، کار در این 

دستگاه را مشکل کرده است.

امام جمعه خواستار بررسی قوانین مهريه شد
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مديرعامل بانک تجارت تغییر کرد
 هیأت مدیره بانک تجارت ایران، محمدرضا رنجبر فالح را به عنوان 
مدیرعامل جدید این بانک تعیین کرد. به گ��زارش مهر، مجیدرضا 
داوری، مدیرعامل بانک تجارت ایران، ب��ا تصمیم هیأت مدیره این 
بانک از این س��مت تغییر کرد و محمدرضا رنجبر فالح )عضو هیأت 

مدیره بانک تجارت( جایگزین وی شد.

آب و اشتغال، دغدغه اصلي  استان 
 استاندار اصفهان از آب و اشتغال به عنوان دو دغدغه و اولویت اصلي 
مدیریت استان نام برد. علیرضا ذاکراصفهاني گفت: توجه به موضوع 
اشتغال و رفع تنگناهاي خشكسالي و کم آبي از اولویت هاي اصلي در 
منطقه است که باید با همكاري دستگاه هاي اجرایي و مردم شریف، 

در جهت توسعه منطقه گام برداشت.

مسکن مهر ۳۵ درصد ارزان تر است
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینكه هزینه مسكن مهر نسبت 
به دیگر واحدها ۳۵ درصد کمتر اس��ت، گف��ت: تاکنون بیش از ۳۵ 
هزار هكتار زمین به مس��كن مهر اختصاص داده ش��ده است. اصغر 
مهرآبادی افزود: آمار و ارقام مربوط به سهم هر یک از عوامل مؤثر در 
تولید مسكن، شامل هزینه مصالح ساختمانی، هزینه نیروی انسانی 
و هزینه تأمین زمین نش��ان می دهد ۳۵ تا ۵۵ درصد هزینه تولید 
مس��كن مربوط به تأمین زمین اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: این نسبت در ش��هرهای بزرگ و متوسط، به ۵۵ درصد 

هم می رسد.

ارسال پیامک انصراف از يارانه 
نقدی برای يک میلیون خانوار

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: براساس گزارش 
مسئوالن دولتی در هدفمندی یارانه ها، برای یک میلیون 
و ۲۵۰ هزار خانوار، پیامک تمكن مالی ارس��ال شده و از 

آنان خواسته شده است یارانه دریافت نكنند.
براس��اس این گزارش، در حال حاضر ۱۷ میلیون خانوار 

در کشور وجود دارد.
 علیرض��ا من��ادی در م��ورد ارج��اع نام��ه الریجان��ی، 
رییس مجلس، به مق��ام معظم رهبری در ب��اره اجرای 
فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها اظهار داش��ت: این نامه که 
خواس��تار توقف اجرای فاز دوم در شرایط کنونی بود، به 
شورای تنظیم روابط سه قوه و هاشمی شاهرودی ارجاع 

شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بحث یارانه ها 
و انجام هدفمندی از افتخارات مجلس هش��تم و دولت 
دهم است، اما در ایجاد تورم و اینكه برخی از قسمت های 
قانون به صورت ناقص اجرا ش��ده، باید شرایط قانون به 
طور کامل اجرا ش��ود، ت��ا چهره هدفمن��دی یارانه ها به 

صورت ناقص دیده نشود.
منادی یادآور ش��د: در ح��ال حاضر، در الیح��ه بودجه 
 ۹۱ دو س��ناریو برای فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها، یكی 
 ش��امل ۱۳۵ ه��زار میلی��ارد توم��ان و دیگری ش��امل 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد سازی یارانه ها پیش بینی 

شده است.
وی افزود: سال گذشته ۲8 هزار میلیارد تومان برای یارانه 
نقدی، ده هزار میلیارد تومان برای صنعت و کشاورزی و ۴ 
هزار میلیارد تومان سهم دولت تعیین شده بود، اما دولت 

می گوید از حق خود گذشته است.
منادی گفت: گذش��تن از حقش در هدفمندی یارانه ها، 
در جای دیگر پیدا می شود؛ وقتی مردم به بیمارستان ها 
 و ادارات دولت��ی مراجع��ه می کنن��د، در پاس��خ ارای��ه 
 نش��دن خدمات مناس��ب می گوین��د، بودج��ه ندارند، 
 یا این موضوع که بیش��ترین خودروه��ا در اختیار دولت 
 ق��رار دارد، بنابرای��ن بیش��ترین مص��رف بنزی��ن آزاد 
 نیز به وس��یله همین خودروه��ا انجام می ش��ود و اکثر 
ادارات کوچ��ک دولتی به خاط��ر کمب��ود بودجه قفل 

شده اند.
وی افزود: اگر به مدیران ادارات مراجعه کنید، می گویند 
کمبود بودج��ه کاره��ای اداره را قفل ک��رده، در حالی 
که دولت می گوی��د از حق خود در هدفمن��دی یارانه ها 

گذشته ام و این در جای دیگر پیدا می شود.

اخبار کوتاه

خبر ويژه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 758 |چهار شنبه 23فروردین 1391 |19جمادی االول 1433

4
فروش شیر خام به قیمت630 تومان مصوب شد

مدیرعامل کارخانه های لبنی استان اصفهان گفت: کارخانه های لبنی در صورتی می توانند به تولید شیر 
پاستوریزه اقدام کنند که بر مبنای قیمت 6۳۰ تومان شیر خام را خریداری کنند.

وی ادامه داد: توزیع شیر پاستوریزه در اصفهان متوقف نشده اما تولید آن کاهش پیدا کرده است.
ايجاد يک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل 

معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحیمی

امسال نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش برنامه پزشک خانواده می روند، 
۲ میلیون هكتار زمین  با شیوه آبیاری نوین زیر کشت می رود، یک میلیون 
و 6۰۰ هزار شغل ایجاد می شود و ۱۱۵ میلیارد تومان هم برای ۷۰۰ طرح 
مهر ماندگار هزینه می  شود. شاخص ها و آمار و ارقام نشان می دهد وزارت 
بهداش��ت در حوزه سالمت به بهترین اقدامات دس��ت زده است که این 
اقدامات از سال های گذشته، به هم افزوده شده  و امروز وضعیت مناسبی 
را در کش��ور به وجود آورده اند. از جمله این پیشرفت ها این است که در 
علوم پزشكی با صعود پنج پله ای، از رتبه ۲۴ به ۲۹ رسیده ایم. همه وزرای 
بهداشت بعد از انقالب زحمات 
زیادی کشیده اند، به طوری که 
اکنون در فناوری س��لول های 
جنین��ی )بنی��ادی( ب��رای 
درمان در بخش بیماری های 
صعب العالج دست به کارهای 
بزرگی زده ایم و این علم را در 

کشور بومی کرده ایم.

دالر ۱۲۲۶ تومانی قابل دسترس  نیست آزادسازی بنزين آزاد در فاز دوم هدفمندی
یک مقام آگاه با بیان اینكه قیمت بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر نسبت به گذشته 
تغییر کرده اس��ت، گفت: در مراحل نهایی بررس��ی قیمت بنزین در ستاد هدفمندی 
یارانه ها، دو سناریو مطرح بود که در هر دو س��ناریو، قیمت بنزین آزاد به گونه ای تغییر 
 می کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن نیس��ت و عمال به حداکثر میزان 
پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها می رسد. وی با اشاره به نهایی شدن تصمیم 
دولت درباره قیمت بنزین افزود: تفاوت این دو س��ناریو درباره قیمت بنزین یارانه ای و 
سهمیه بندی بود که یكی از این دو سناریو بر ثابت ماندن قیمت و میزان سهمیه بنزین 
یارانه ای استوار است. گزارش ها پیش از این، از ثابت ماندن قیمت بنزین یارانه ای و افزایش 

قیمت بنزین آزاد به هزار تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه ها حكایت داشت.

مدیر ش��رکت احیا س��پاهان گفت: برای اجرایی ش��دن منویات رهبری برای س��ال 
 جاری، تعام��ل و هماهنگی بین قوا باید جدی تر از گذش��ته صورت گیرد. وی س��هم 
۳۰ درصدی سهم صنعت از اجرایی ش��دن قانون هدفمند شدن یارانه ها را قابل توجه 
دانست و گفت: ریالی از محل هدفمند شدن یارانه ها به بخش صنعت نرسیده، در حالی 
که هزینه های این واحدها چندین برابر افزایش یافته است.علیرضا حقیقی، دستیابی به 
دالر ۱۲۲6 تومانی برای تولید کنندگان را بسیار دشوار و غیر ممكن دانست و تأکیدکرد: 
مجموعه »احیا« برای خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی خود نتوانسته دالر به قیمت 
۱۲۲6 تومان را به دست آورد. وی تأکید کرد: واردات باید برای حمایت از تولید ایرانی 

کنترل شود و تسهیالت بانكی باید به موقع در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. 

وزیر نفت با اش��اره به نفروختن نفت به چند کش��ور اروپایی اعالم کرد: 
هم اکنون نفت ایران به کشور یونان نیز صادر نمی شود.

به گزارش فارس، رستم قاسمی در حاشیه افتتاح واحد بوتن وان مجتمع 
پتروشیمی جم گفت:  این واحد، موجب اشتغالزایی برای منطقه عسلویه 
و به طور کلی مردم کشور می شود. به طور کلی صنعت پتروشیمی دراین 

زمینه پیش قدم است.
وزیر نفت با اش��اره به اینكه پتروشیمی، صنعت بس��یار مهمی است که 
در ایران به لحاظ ازدیاد خوراک می تواند بیش از این توس��عه پیداکند، 
ادامه داد: یكی از محورهای مهم که در دس��تور کار دولت است، توسعه 
این صنعت در بخش های مختلف پایین دس��تی و میان دستی است که 

حرکت های خوبی نیز در سال جاری و سال گذشته داشته است.
 قاس��می با اش��اره به اینكه قصد داریم توس��عه صنعت پتروش��یمی را 
تنها به وس��یله بخش خصوصی انج��ام دهیم، اظهار داش��ت:  به زودی 
همه مجموعه پتروش��یمی را به بخش خصوصی واگ��ذار می کنیم  و از 
این طریق، توس��عه این صنعت را در صنایع پایین دستی و میان دستی 

اجرایی می کنیم.
وی با بیان اینكه تحریم های اروپا علیه نفت ایران سال های زیادی است 
که اجرا می شود، خاطرنشان کرد: خوش��بختانه این تحریم ها بر صنعت 
نفت ایران کمترین اثر را داش��ته و نتوانس��ته جلوی پیش��رفت و اقتدار 

صنعت نفت را بگیرد.

 س��ال نوی رانندگان تاکسي در حالي آغاز ش��ده که با وجود تورم حدود ۲۱/۵ 
درصدي س��ال ۹۰، هنوز تكلیف نرخ کرایه هاي تاکسي مشخص نشده است و 
این در حالي اس��ت که به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیراني، احتمال افزایش 
دو نوبتي نرخ کرایه تاکسي ها در سال جاري، به دلیل اجراي فاز دوم هدفمندي 

یارانه ها وجود دارد.
نرخ کرایه هاي حمل ونقل عمومي، دي ماه س��ال 8۹، همزم��ان با اجراي قانون 

هدفمندي یارانه ها و اولین مرحله اصالح قیمت بنزین، افزایش یافت.
با این وجود، بنا به مقتضیات شرایط اقتصادي و با توجه به رسم افزایش حقوق 
همه اقشار و صنوف با آغاز سال جدید و با توجه به تورم ۱۲/۴ درصدي سال 8۹، 
در تیرماه سال گذشته نرخ کرایه تاکسي ها، برخالف مخالفت هاي دولت، به طور 

میانگین ۱۵ درصد افزایش داشت.
اما در حالي که نرخ تورم در س��الي که گذش��ت، حدود ۹ درصد بیشتر از تورم 
سال 8۹ است، امسال هنوز کرایه هاي تاکسي به طور رسمي افزایش نیافته و این 
مسأله موجب هرج و مرج و افزایش خودسرانه کرایه ها از سوي برخي رانندگان، 

به ویژه رانندگان تاکسي هاي گردشي شده است.
به گزارش ایس��نا، محمد احمدي بافنده، مدیرعامل س��ازمان تاکسیراني شهر 
تهران  درباره علت تأخیر در تعیین تكلیف نرخ کرایه هاي تاکسي گفت: سازمان 
تاکسیراني نرخ هاي پیشنهادي خود را پس از انجام کار کارشناسي، به معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداري فرستاد تا پس از بررسي هاي نهایي، الیحه اي 

تدوین و به شوراي شهر ارسال شود.

تجارت حمل و نقل

صادرات نفت ايران به يونان 
متوقف شد

 احتمال افزايش  دو نوبتي  نرخ  
کرايه  تاکسي ها

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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اعتبار

مبناي 
برآورد
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اجراء 
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مبلغ سپرده 
)ريال(

واجدين 
شرايط

نوع 
سپرده

1
خرید لوله 

فوالدي طرح 
پمپاژ و انتقال آب 
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یك 
مرحله اي 

91/19
برآورد استاني-سمیرم
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یك 
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بهاي 
واحد 
پایه 

آبیاري و 
زهكشي 

سال 
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اشخاص حقیقي 
و حقوقي داراي 
حداقل پایه و 
رتبه موردنیاز 
در رشته آب 
از معاونت 

امور عمراني 
استانداري

*

3

طرح احداث 
كانال هاي آبیاري 

شبكه 3 و 4 
اراضي سروشان 
2 روستاي اسالم 

آباد

یك 
مرحله اي 

91/21
ملي3/242/864/425اصفهان

فهرست 
بهاي 
واحد 
پایه 

آبیاري و 
زهكشي 

سال 
88

18016/000/000

اشخاص حقوقي 
داراي حداقل 

پایه و رتبه 
موردنیاز در رشته 

آب از معاونت 
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استانداري

*

4

خرید لوازم 
طرح انتقال آب 
و ایستگاه پمپاژ 
اراضي روستاي 

میدانك اول )لوله 
فوالدي(

یك 
مرحله اي 

91/22
فریدون 

برآورد ملي6/448/047/736شهر
60100/000/000دستگاه

اشخاص حقیقي 
و حقوقي داراي 
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خرید لوازم 
طرح انتقال آب 
و ایستگاه پمپاژ 
اراضي روستاي 

میدانك اول )لوله 
پلي اتیلن(

یك 
مرحله اي 

91/23
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برآورد ملي3/990/643/720شهر
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صالحیت از 
مراجع ذي صالح

*

م الف/ 773اداره امور پيمان ها و قراردادها

شاید الزم باشد کمی صبر کنید و بگذارید روزهای ابتدای سال 
به نیمه های فصل نزدیک ش��ود تا بتوانیم برداشت صحیحی از 
اقتصاد سال ۹۱ داشته باشیم، اما بررسی گذشته نیز می تواند ما 
را به پیش بینی های آتی بازار نزدیک کند، به ویژه بازار مس��كن 

که تمامی فرآیندهای آن به اتفاق های گذشته وابسته است.

بهار متفاوت در بازار مسکن
برخی کارشناس��ان درباره فصل نقل  و انتقاالت ک��ه از ابتداي 
تابستان شروع مي شود، گفته اند در ماه هاي آتي به تدریج میزان 
خرید و فروش مسكن ۱۵ تا ۲۰ درصد - به صورت ماهانه - رشد 
می کند، اما انبوه واحدهاي در نوبت فروش در بنگاه هاي مسكن، 

مانع از افزایش احتمالي قیمت می شود. 
امروز با وجود رشد قابل ملموس قیمت ها در تمامی فرآیندهای 
تولید مس��كن، معاون وزیر راه و شهرس��ازی اعالم می کند به 
این  دلیل که سال ۹۱، سال ش��كوفایی بخش مسكن و سال به 
محصول نشستن سیاست های مسكن با تحویل تمام واحدهای 
مسكونی مهر در مناطق شهری است، به طور قطع بازار مسكن 

کنترل می شود. اما باید ببینیم رش��د قیمت ها در بازار مصالح 
ساختمانی، اجازه شكوفایی مسكن را می دهد یا نه.

مهر تأيید مصالح ساختمانی بر تغییر قیمت مسکن
در ح��ال حاض��ر حت��ی آماره��ای رس��می خری��د و فروش 
مصالح س��اختمانی، از رش��د قیمت ها حكای��ت دارد. در واقع 
تمام فرآیندهای تولید مس��كن، از غفلت مس��ئوالن این بازار 
سوءاستفاده کرده و قدم در راهی گذاشته  اند که چندی پیش 

سكه و ارز، شتابان و با حرارت در این مسیر گام برداشتند.
بنا بر گ��زارش رس��می مرکز آمار ای��ران از تغییر ن��رخ مصالح 
 س��اختمانی در نیمه نخست سال گذش��ته، قیمت خاک رس 
۲۱/۳ درصد، ماسه 8 تا ۲۵ درصد، تیرآهن 8 تا ۳۵ درصد و انواع 
میلگرد 8 تا ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
یافته است. مسأله دستمزد، حمل ونقل و قیمت انرژی هم جای 
خود را دارند که در کنار مصالح ساختمانی، نزدیک به ۳۰ درصد 
قیمت تمام شده مسكن را تشكیل می دهند و در این بخش نیز با 

رشد هزینه ها مواجه بودیم. 

رکود از بخش مسکن خارج می شود
رییس اتحادیه مشاوران امالک اس��تان اصفهان در این زمینه 
گفت: برنامه های��ی که دولت در پیش گرفته اس��ت، ادامه روند 
کاهش قیمت مس��كن قطعي اس��ت. برای مثال مسكن مهر و 
تسهیالت بانكی، از جمله پرداخت وام برای نوسازی، اقداماتی 
است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسكن در نظر 
گرفته اس��ت. رس��ول جهانگیری در مورد پیش بینی برخی از 
افراد که خبر از افزایش قیمت مسكن می دهند، اظهار کرد: این 
عده که مدام در تالش هستند بازار مسكن را با پیش بینی های 
ضد و نقیض آشفته کنند و مردم را به هراس بیندازند، در واقع 
سوداگران مسكن هستند. وی بازار مسكن را در نیمه اول سال 
جدید را پر رونق پیش بینی کرد  و گفت: در شش ماه ابتدای سال 
جاری، رکود از بخش مسكن خارج می شود و رونق باز می گردد، 
زیرا مصرف کنن��ده واقعي به قیمت ها اعتماد پیدا کرده اس��ت؛ 
چراکه قیمت مسكن مدت طوالنی است که ثابت است و افزایش 
قیمت هم پیش بینی نمی ش��ود. در عین ح��ال، طرح هدفمند 
کردن یارانه، به دلیل اینكه قرار است در طوالنی مدت اجرا شود، 
تأثیر زیادی بر بخش مسكن نخواهد داشت. وي بیان داشت: در 
صورت مدیریت مردم براي خرید و فروش مس��كن، نرخ ها به 

وضعیت گذشته بازمي گردد.

پیشی گرفتن نرخ مسکن از تورم
 به نظ��ر می رس��د ب��ا وج��ود این ک��ه س��اخت مس��كن مهر 
یكی از دستاوردهای مهم دولت در این بخش به شمار می رود، 
اما این طرح به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه نیازها باشد و با 
توجه به تغییر قیمت ها در فضای تولید مصالح ساختمانی، باید 

منتظر انفجاری تازه در ماه های آتی در بخش مسكن باشیم.
رضا صالحی، کارش��ناس بازار مس��كن گفت: با توجه به تغییر 
قیمت مصالح ساختمانی، در سال جدید نه تنها قیمت مسكن 
عقب افتادگی خود را از تورم جبران می کند، بلكه باید ش��اهد 
این باش��یم که برخالف برخی گفته های مسئوالن که افزایش 
قیمت مسكن کمتر از نرخ تورم بود، در سال ۹۱ نرخ آن از تورم 

پیشی می گیرد. 
وی عنوان کرد: نوسانات بازار در ماه های گذشته تأثیر بسیاری 
در بخش م��واد اولی��ه، ف��والد و بخش های دیگ��ری همچون 
تأسیس��ات واحدهای مس��كونی داشته اس��ت. بنابراین دولت 
 باید به دنبال راهكاری باش��د که ب��ازار را به ثبات برس��اند، در 
 غی��ر ای��ن ص��ورت ب��ازار مس��كن نی��ز ب��ا مش��كالتی

 روبه رو می شود.

گرانی ۱۲ تا ۶۰ درصدی مصالح ساختمانی

قیمت مسکن از تورم هم پیشی گرفت

در حالی مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بر افزايش نیافتن قیمت مسکن در سال 9۱ تأکید  زهرا 
دارند که گزارش ها حکايت از رشد ۱۲ درصدی قیمت س�یمان و ۶۰ درصدی میلگرد دارد که نوبخت

مهر تأيیدی بر تغییر قیمت ها در بخش مسکن، در آينده نزديک است.
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  صفر تا هفت
م��دت ه��ا پی��ش و دراولین 
قس��مت برنام��ه »هف��ت«، 
مجری محترم، در س��رمقاله 
برنامه نوپایش چنین خواند:»ما یک مجله س��ینمایی 
تصویری خواهیم بود. مجله ای با روش خبری، گزارشی، 

تحلیلی به مدت 90 دقیقه در روز و …«.
در آن زمان که بازار فیل��م هایی که داعیه کمدی بودن 
داش��تند، داغ بود، »هفت« در یک اقدام مؤثر توانست 
با برگزاری میزگردهایی، به آس��یب شناس��ی بپردازد 
و به روند خ��ارج کردن ای��ن گونه فیلم ه��ا که بخش 
اعظمی از گردونه اکران را اش��غال کرده بودند، سرعت 
ببخشد.کمی دور از انصاف اس��ت اگر این امر را حاصل 
طی ش��دن یک روند طبیع��ی و تغیی��ر ذائقه مخاطب 
بدانی��م و تأثیر نقدهای ای��ن برنامه را در تس��ریع این 
پروس��ه نادیده بگیریم. ولی در ادامه و با بررس��ی روند 
 کلی این برنامه درم��ی یابیم که در بس��یاری ازمواقع، 
سیاس��تگذاران آن ترجیح داده اند، به جای پرداختن 
به مس��ائل و مشکالت اصلی س��ینمای ایران، با آدرس 
غلط دادن به مخاطبان، ذهن ها را از حقیقت دور کنند.

عده ای از س��ینماگران هم در این وانفسا به جای آنکه 
پشت یکدیگررا بگیرند، در دام افتادند؛ شاهد این ادعا، 
عده ای از میهمانان این برنامه هستند که بعد از اولین 
 س��ؤال مجری به جای پاس��خ دادن، می گویند: »ابتد

ا می خواستم نکته ای را عرض کنم«. عرض کردن یک 
نکته همان و تسویه حساب های شخصی همان.

اتفاقی که چند ماه پیش شاهد آن بودیم، گل سرسبد 
این اتفاقات بود که متأس��فانه دوباره هم تکرار ش��د و 
تبدیل به تیتر اول نشریات زرد و حتی سایت های معتبر 

سینمایی)!( شد. 
متأس��فانه اخیرا نظاره گر هس��تیم که برخی از اهالی 
فرهنگ و هنر این مملکت که به نجابت مش��هورند، با 
ریاکاری یکدیگر را متهم می سازند و گمان می کنند با 
نیاوردن نام فرد مورد اش��اره، تکلیف بازخورد این گونه 

اظهار نظرها از گردنشان ساقط می شود. 
سیاست »هفت«، به اذعان سازندگان آن، عبور نکردن 
از خط قرمزه��ا و محافظ��ه کاری س��ت. گویا مجری 
محترم ای��ن برنام��ه، بقای »هف��ت« را ب��ر هرچیزی 
 ترجی��ح م��ی ده��د و حت��ی در مواق��ع اضط��رار، به 
بهانه های مختل��ف، از مطرح کردن مش��کالت اصلی 
س��ینما و جهت گیری های عادالنه طف��ره می رود که 
از آخرین نمونه های آن سکوت نس��بت به حرف های 

صالحی و سلحشور بود.

چهره روزيادداشت

روبان قرمز

خبر ويژه

 »چگونه میلیونر شدم؟«
 به جای »گشت ارشاد«

 رییس هیئت مرکزی انجمن س��ینما داران کش��ورگفت: با توجه به 
این که وزارت ارشاد ما را به برداشتن فیلم »گشت ارشاد« تا چهارشنبه 
هفته جاری از اکران ملزم کرده است، فیلم سینمایی »چگونه میلیارد 

شدم« به احتمال زیاد جایگزین این فیلم می شود.
منصور نور پور ب��ا بیان این مطل��ب افزود: یکی از مش��کالت ما طی 
روز های گذشته این بوده که تصمیم بگیریم به جای فیلم »خصوصی« 
که از اکران برداشته شد کدام فیلم را جایگزین کنیم که نهایتا روی 
فیلم »نارنجی پوش« به توافق رسیدیم، اما همچنان مشکل یک فیلم 
دیگر به جای »گشت ارشاد« وجود داشت و مشکل هم این است که 
کسی حاضر نیست فیلمش را در این زمان اکران کند و کپی فیلم ها 
نیز موجود نیس��ت به همین خاطر مجبوریم به خاط��ر این که پرده 
س��ینما ها خالی نماند فیلمی را برای دو هفته ب��ه روی اکران ببریم 
که به احتمال 90 درصد فیلم س��ینمایی »چگونه میلیونر شدم« به 

تهیه کنندگی آقای داریوش باباییان باشد.
وی با بیان این که فیلم سینمایی »بوس��یدن روی ماه« در این فصل 
اکران نمی  ش��ود و در دس��تور کار قرار ندارد، تاکید کرد: مشکلی که 
ما اآلن با آن رو به رو هس��تیم نبود کپی فیلم هاس��ت در این شرایط 
به هیچ وجه نمی توانیم با س��رعت کپی فیلم ها را آم��اده کنیم و هر 
 فیلمی که کپی اش زود تر آماده شود و پروانه نمایش داشته باشد در

 اولویت است.

سینماهای حوزه جای هر فیلمی 
نیست 

رئیس حوزه هنری
محسن مؤمنی شریف  

ما اجازه نداریم امکانات مان را در خدم��ت تفکراتی قرار دهیم که اخالق 
اس��المی و نجابت خانواده ها را نش��انه گرفته اند. به همین دلیل، حداقل 
15تا از فیلم های در نوبت اکران امسال، در سینماهای حوزه هنری نمایش 

داده نمی شوند.   
 یکی از این امکانات، س��ینماهایی اس��ت که به دس��تور رهبری معظم، 

اداره شان به حوزه هنری محول شده است. این خیلی معنادار است. 
قطعا منظور آقا از واگذاری س��ینماها، تعمیر و نگهداری ش��ان نیس��ت.  

برای این کار حتما سازمان ها و 
نهادهای دیگر از ما شایسته تر 
بودند، بلکه ایشان غرض دیگری 

دارند. 
 اگ��ر م��ا در این س��ال ه��ا در

 این ب��اره کوتاه��ی کرده ایم، 
 از محض��ر ایش��ان عذرخواهی 

می کنیم.

 یک فیلم ایرانی در جشنواره هات داکس
نوزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند »هات داکس« 2012 - ک��ه از آن به عنوان 
بزرگترین جشنواره مستند آمریکای شمالی یاد می کنند -  با 189 فیلم از 51 کشور جهان،   

میزبان یک مستند ایرانی به نام »نساء« ست که لقمان خالدی آن را ساخته است. 

 پیگیری های ما از مدیرگالری، خبر از تعطیلی قطعی آن دارد، 
ولی ترجیح می دهیم افعال ماضی به کار نبریم.

 گالری خانه نقش اصفهان یکی از معدود گالری های خصوصی 
اصفهان است که فضایی زیبا، هنری و متفاوت دارد و  این تفاوت، 
از دیزاین و دکور بیرونی آن کامال مش��هود اس��ت. پس چندان 
نیازی نیس��ت که بگوییم خانه نقش، همان گالری است که در 
 بیش��ه حبیب قرار دارد؛ جایی که هر هفته، جمعه ها ازس��اعت 
10تا 13 با آیین گشایش یک نمایشگاه جدید توانست در سال 
90 با 47 نمایشگاه، هرهفته )بدون وقفه( رکورد خوبی از خود 
به جا بگذارد، ولی اقتصاد هنر، آمار و کیفیت سرش نمی شود. 
 البته بهاره احمدی، مدیر جوان ای��ن گالری در حالی که خوب 
 می داند ام��روز برای آخری��ن ب��ار درب گالری را م��ی بندد و

 می رود، ولی همچنان به آینده امیدوار است و درست مثل روز 
اول بر مواضع هنری اش اص��رار دارد: من و همکارانم در گالری 
خانه نقش، از همان روز اول یک شعار داشتیم: کیفیت باید حفظ 

شود. تا امروز هم همین عقیده را داریم، حتی اگر آخرین روزمان 
باش��د. اتفاقا برخالف انتظار، درهمین هفته آخرهم خانه نقش 
میزبان نقاشان نوگرایی اس��ت که در سال گذشته در این مکان 
نمایش��گاه انفرادی برگزار کردند؛ هنرمندان شاخصی که اگر 
کمتر شناخته شده اند، به خاطر این بوده که کمتر حرف زده اند. 
برای آخرین هفته گالری، از 19 هنرمند شاخص تابلوهایی را به 
نمایش گذاشته ایم: اکبر میخک، سعید بدیهی، فروزان منتظری، 
پری حکیم، اصغرجوانی، پروین ارس��یان، طهمورث بهادرانی، 
مارال قشقایی، غالمحسین آقارخ، فیروزه گل محمدی، پارسا 
پاینده، نیلوفرمی��رزا خانی، تهمینه خرمی، نس��یم مانی، فائزه 
میرهادیان، کیانا محبوب، ماندانا فصیحی، وجیه پری زنگنه و 
علی سدری 19 نفری هستند که درآخرین هفته میزبان آنهاییم.

احمدی چندان تمایلی ن��دارد درباره مش��کالت گالری داری 
حرف بزند، ولی از اینکه فرهنگ خرید آث��ار هنری در اصفهان 
 پایین اس��ت،گالیه می کند: دراصفهان، بر خ��الف آنچه تصور 

می شود، فرهنگ خرید آثار هنری وجود ندارد، یعنی آنقدر پایین 
است که انگار نیس��ت. عالوه بر این، دراصفهان هرگز کلکسیونر 
نداریم و حتی س��ازمان ها یا اداراتی که می توانند در این زمینه 
 تأثیر گذار باشند، هیچ توجهی به این قضیه ندارد. در شهری که 

هنرمند پرور بود، چند گالری بیشتر باشد یا کمتر باشد. 
وی درباره فیلترینگ اعمال ش��ده در ورودی برخی آثار به نکته 
جالبی اش��اره می کند: در ورودی به گال��ری و هنگامی که هر 
هنرمندی آثاری را برای عرضه ارایه می کرد، ما با اس��تادانی که 
به عنوان هیأت علمی همکارمان هستند، مشورت می کردیم و 
در مواردی که این آثار ممکن بود فروش خوبی هم داشته باشند، 
 ولی نظر اس��تادان را جلب نمی کردند، از نمایش آنها صرف نظر

می کردی��م. با وج��ود اینکه 
ورودی گالری م��ا 450 هزار 
تومان به صورت هفتگی بود، 
ول��ی باره��ا و بارها گیش��ه و 
فروش را مد نظ��ر نگرفتیم و 
از همه این مبالغ گذش��تیم.

احم��دی در ادامه ب��ه بحث 
گال��ری هایی با م��کان های 
اجاره ای اشاره می کند: گالری 
باید مکانی مختص خود داشته 
باشد و به اصطالح مالک باشد، 
نه اینکه هر ماه دغدغه اجاره 
داشته باشد تا به هزینه هایش 

اضافه شود.  

پرده آخر 
بهار تجس��می های اصفهان، با س��کوت گالری های متعدد و 
تعطیلی یک گالری جوان که می توانست اتفاقاتی را رقم بزند، 
وارد شمارش معکوس می شود تا وارد ماه دوم بهار شویم؛ فصلی 
که بر خالف حال و هوایش هرگز ب��رای هنری ها بهاری نبود و 
تنها تداعی زمستانی است سرد تر  از حرف های مرحوم اخوان 
ثالث که می گفت: کس�ی س�ربر نیارد کرد پاسخ گفتن و 

ديدار ياران را 
نگه جز پیش پا را ديد نتواند
که ره تاريک و لغزان است 

وگر دست محبت سوی کس يازی 
به اکراه آورد دست از بغل بیرون 

که سرما سخت سوزان است ... 

ناگفته های مدير جوان ترين گالری اصفهان

خداحافظ خانه نقش 

محمد  جوان ترين گالری اصفهان که با تیمی جوان، ايده ها و شیوه هايی نو را در وادی خلوت تجسمی 
به کار بس�ت و مصرانه بر ديدگاه های هنری اش اصرار داش�ت، امشب، رأس ساعت 22 برای بندرعباسی

همیشه تعطیل می شود. انتشار اين خبر، در آغاز س�ال جديد، برای اهالی تجسمی دردناک 
است، چرا که حیات گالری های خصوصی، در هر شکل و شیوه، از ممات آنها بهتر است. 

ای کاش مديران تصمیم گیر فرهنگ و هنر اين را می دانستند. 

گالری بايد دارای 
مکانی باشد که 

مختص خود اوست 
و به اصطالح مالک 

باشد نه اينکه هر 
ماه دغدغه اجاره 

داشته باشد تا 
به هزينه هايش 

اضافه شود

نوشین 
مجلسی 
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تغییرات 
169 ش��ماره: 3398/ت90/103. آگهی تغييرات ش��ركت فنی مهندس��ی توليد توان انرژی آپادانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 41460 و شناسه ملی 10260591762 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1390/11/20 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- ماده 31 اساسنامه بشرح 
صورتجلس��ه اصالح گرديد. 2- سرمايه شركت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 480/000/000 
ريال منقسم به چهل و هشت هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 10/000 ريال كه تماماً از طريق 
صدور س��هام جديد و از محل پرداخت نقدی پرداخ��ت گرديده افزايش يافت كه بموجب گواهی 
ش��ماره 1305/90/1069 مورخ 1390/11/23 بانک پاس��ارگاد شعبه حكيم نظامی اصفهان مبلغ 
479/000/000 ريال پرداخت گرديده اس��ت. در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
3- محل ش��ركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خيابان نيكبخت – ساختمان 
ماكان 5- طبقه 2- واحد24- كدپس��تی 8163993473 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
بشرح فوق اصالح گرديد. 4- موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد: -2- انجام امور پيمانكاری در كليه پروژه های عمرانی و صنعتی و غير صنعتی و 
معدنی فلزی و غير فلزی و فوالد، تاسيسات نفت و گاز و پتروشيمی، معادن و صنايع معدنی و 
سيمان. 2-2- اجرای پروژه های برق اعم از توليد )نيروگاهی(، توزيع و انتقال نيرو، اتوماسيون 
صنعتی و حس��ابداری، ابزار دقيق، مخابرات و سنجش از راه دور )بجز مواردی كه در انحصار 
شركت مخابرات ايران اس��ت(، خدمات كامپيوتری صرفاً شبكه و امنيت شبكه و سخت افزار و 
پيشتيبانی، برنامه نويسی اتوماس��يون و اتوماسيون اداری و صنعتی و حسابداری. 2-3- ارائه 
خدمات، تحقيقات و مطالعات و مشاوره در مراحل شناسايی، توجيه فنی و اقتصادی طرحها، تهيه 
نقشه و مشخصات اجرايی طرحها، احداث، بهره برداری، تعمير و نگهداری، توسعه و بهينه سازی و 
نوسازی و نصب و مونتاژ كارخانجات، تاسيسات و ارائه خدمات مهندسی )طراحی پايه و تفضيلی( 
برای طرح های عمرانی و كارخانجات صنعتی و اجرای پروژه ها با كليه روشها اعم از كليد در دست 
و در تمامی زمينه ها. 2-4- تاسيس كارگاه ساخت تجهيزات صنعتی و ساخت تجهيزات و قطعات 
مربوط به كارخانجات صنعتی )مكانيكی و غير مكانيكی(. 2-5- انجام كليه امور ساختمانی و ساخت 
و ساز انواع ابنيه و ساختمان و تعميرات و نگهداری آن. 2-6- طراحی و اجرای انواع سازه های 
فلزی و بتنی و انواع پيش ساخته ها و ساخت اسكله و بندر و سدسازی. 2-7- فعاليت در زمينه كليه 
خدمات مربوط به راه س��ازی، پل سازی، تونل سازی، راه و ترابری و راه آهن. 2-8- فعاليت در 
زمينه آپارتمان سازی، شهرسازی، شهرك سازی، محوطه سازی و فضای سبز. 2-9- فعاليت در 
زمينه طراحی و اجرای كليه امور مربوط به تاسيسات شهری، آب رسانی، لوله كشی و سيستم ها 
و تصفيه خانه های آب و فاضالب، گاز رسانی، شبكه های فاضالب، سيستم های ارتباطی و خطوط 
انتقال نفت و گاز و انواع تاسيسات اعم از مكانيكی، برق و هيدروليک. 2-10- اجرای عمليات رنگ 
آميزی و سند بالست، حفاظت كاتديک. 2-11- انجام خدمات طراحی و مهندسی و نظارت و اجرا 
در مورد كليه فعاليت های مرتبط با موضوع شركت. 2-12- شركت در مناقصه ها و مزايده ها و 
اجرای پروژه ها در داخل و خارج از كشور و انجام فعاليت های مجاز تجاری، بازرگانی و سرمايه 
گذاری از قبيل صادرات و واردات كاالهای مجاز، خدمات مهندسی، تامين مواد اوليه، تجهيزات و 
قطعات و تامين كاالهای مورد نياز كارخانجات. 2-13- نظارت و بازرس��ی فنی و بازرسی كاال 
مرتبط با موضوع شركت در داخل و خارج كشور. 2-14- اخذ و اعطای هرگونه نمايندگی و ايجاد 
شعبه در داخل و خارج كشور. 2-15- ارائه خدمات و مشاوره و انجام پروژه های صنعتی مرتبط 
با رشته محيط زيست. 2-16- ارائه خدمات بهره برداری در واحدهای خدماتی توليدی و صنعتی 
دولتی و خصوصی. 2-17- تامين نيروی انسانی متخصص موقت مورد نياز صنايع. 2-18- اخذ 
وام و تسهيالت مالی و اعتباری از كليه بانكهای داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شركت و عقد 
هرگونه قرارداد با ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی. 2-19- برگزاری سمينارها، كنفرانسها و 
مشاركت در برگزاری نمايشگاه های داخلی و بين المللی در داخل و خارج از كشور. 2-20- انجام 
كليه فعاليت هايی كه با موضوع ش��ركت مرتبط بوده و با قوانين كشور مغاير نباشد. در تاريخ 
1390/12/24 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. 

م الف: 107 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ رأی
493 كالسه پرونده: 810/90. شماره دادنامه: 1039. مرجع رسيدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: جواد الماس��ی نشانی: اصفهان خ پروين جنب بانک انصار. خوانده: جعفرقلی 
محمدی عبده وند نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه چک. با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دعوای جواد الماسی 
به طرفيت جعفرقلی محمدی عبده وند به خواسته مطالبه مبلغ چهل و هفت ميليون و ششصد و 
پنجاه هزار ريال وجه چک های ش��ماره 308028-90/8/20 به مبل��غ 29/650/000 ريال و چک 
شماره 307034-90/8/20 به مبلغ18/000/000 ريال عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی – با عنايت به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب، 

شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
ومواد  198، 515، 519 و 522 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 47/650/000 ريال بابت اصل خواسته و چهل و چهار هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تاريخهای فوق 
لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مركزی جمهوری اسالمی 
ايران بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه بيست و نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
1172 ش��ماره ابالغيه: 9010100350205977. ش��ماره پرونده: 9009980350200724. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900736. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواس��تی به طرفيت 
خواندگان مينا هوش��نگی طامه و اميد درويش اصفهانی و آذر شقايق به خواسته مطالبه تقديم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به كالسه 9009980350200724 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگی آن 1391/02/27 و ساعت 08:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده آقای اميد درويش اصفهانی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسيدگی حاضر گردد. م الف: 19515 قربانی – مدير شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
482 شماره: 271. چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور در كوی باال شماره 3941 
فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان بخش ثبتی ميمه كه طبق پرونده ثبتی بنام بهمن رمدان و 
غيره فرزند عباس در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت به عمل 
نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده يا نامبردگان 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش��ود در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 25 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايد. نوروز – رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

ابالغ اجرائیه
484 كالس��ه پرونده اجرايی: 486/90ح28. بموجب دادنامه غيابی شماره 9009970361700955 
دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه 28 كه قطعيت يافته است محكوم عليه خشايار طهماسبی نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و هزينه های دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه و همچنين خسارات تاخير تاديه از زمان 
سررس��يد 90/3/26 مبلغ 140/000/000 ريال و 90/4/10 مبلغ 148/000/000 ريال لغايت هنگام 
پرداخت براساس ش��اخص اعالمی از سوی بانک مركزی در حق محكوم له محمد نادی نجف 
آبادی نشانی نجف آباد – خ 17 شهريور شرقی – پالك 37. ضمناً حق االجرای دولتی به ميزان 
14/400/000 ريال بر عهده محكوم عليه می باش��د. رعايت تبصره 2 م��اده 306 ق آ د م الزامی 
است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی 
بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارايي خود داده بنحوي 
كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا 
شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای استيفای 
محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجراي احكام مدني و قانون 
آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 
كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 663 ش��عبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
485 شماره درخواست: 9110460350200003. شماره پرونده: 9009980350201189. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901207. خواهان عليرضا فرمند فرزند اكبر دادخواستی به طرفيت غالمحسين 
شكفته گالن به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به كالسه 9009980350201189 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/02/24 و ساعت 
08:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 662 قربانی – مدير دفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

مزايده 
487 اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده كالسه 900471ج ح5 له 
سعيد نصر آزادانی و عليه مهدی مستاجران به نشانی آتشگاه، خ بهشت، فرعی سوم )آسياب(، 
پ25 به خواسته مبلغ 58/169/459 ريال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی و هزينه دادرسی 
و هزينه كارشناسی و حق الدرج روزنامه در نظر دارد جلسه مزايده ای در روز شنبه 91/2/9 از 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل اين اجرا اصفهان، دادگستری كل، طبقه اول، اطاق 103 مبنی بر فروش 
اموال به شرح ذيل برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند تا 5 روز قبل از مزايده به نشانی ميرزا 
طاهر، كوچه شهيد محققيان، منزل آقای عباس عباسی نزد امين اموال حسن جان نثاری می توانند 
از موضوع مزايده بازديد نمايند. كسانی حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد 
قيمت پايه را به حساب دادگستری واريز و فيش مربوطه را در جلسه مزايده ارائه نمايند. پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشد. 
ليست اموال موضوع مزايده. 1- يک عدد يخچال يک درب ايستاده به نام يخچال سازی كامران 
به شماره موتور 122548 و GWBOGT 89 2- دو عدد يخچال دو درب ايستاده به نام يخچال 
سازی كامران به شماره های CEXT 5992 و CEXU 5992 3- يک عدد ماشين حساب چاپگر به 
نام CASIO به مدل DR – T140 به شماره سريال 012783، 4- يک عدد ترازو 35 كيلويی محک 
به شماره سريال 608944، 5- دو عدد قفسه دو طرفه ايستاده 4 سبده، 6- قفسه ايستاده 4 طبقه دو 
طرفه يک عدد 7- بخارشوی SUPRIMO. طبق نظريه كارشناس جمع اقالم مذكور در نظريه ای 
كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده به مبلغ 10/250/000 ريال ارزيابی گرديده است. م الف: 

664 مدير اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ
575 ش��ماره ابالغيه: 9010100351903936، ش��ماره پرونده: 9009980351901688، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901747، خواهان فاطمه رضايي دادخواستي به طرفيت خوانده حكيم حسيني 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به كالسه 
9009980351901688 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/02/26 و ساعت 11:30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17422 پيرامون- مدير دفتر شعبه نوزدهم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
894 شماره درخواس��ت: 9010460351600003. شماره پرونده: 900998035161189. شماره 
بايگانی شعبه: 901236. چون خانم شيدا شيروانی فرزند ناصر دادخواستی به طرفيت آقای پيمان 
مرتضوی فرزند حس��ن به خواس��ته گواهی طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به كالسه 
9009980351601189 و به شماره رديف بايگانی 901236 در شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
ثبت ش��ده و وقت رسيدگی مورخ 1391/02/27 ساعت09/30 صبح تعيين شده است از آنجا كه 
خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب در يكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه 
عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف: 18537 شريعتی – مدير دفتر شعبه شانزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1448 ش��ماره ابالغيه: 9010100351205144. ش��ماره پرونده: 9009980351200858. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900859. خواهان مجتبی حش��متی پور دادخواستی به طرفيت خوانده موسی 
عس��گری تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به كالسه 
9009980351200858 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/02/25 و ساعت 09:30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 20252 رشيدی – مدير دفتر شعبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1455 شماره ابالغيه: 9010100351205140. شماره پرونده:9009980351200284. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900285. خواهان بانک صادرات اصفهان دادخواس��تی به طرفيت خواندگان 
احم��د دهقان و مهدی مهرابی و مهرداد خس��روی و اكبر قادری تقدي��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه دوازده��م دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به كالسه 9009980351200284 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/02/25 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان مهرداد خسروی و اكبر قادری و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 20152 دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1491 ش��ماره ابالغيه: 9010100351406751. ش��ماره پرونده: 8609980351400010. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 860013. خواهان موسس��ه مالی و اعتباری بنياد مس��تضعفان 
انقالب اس��المی دادخواستی به طرفيت خواندگان عارف مردان زاده )فوت شده( و ايت اله 
س��هرابی و منيژه اللی و پوپک مردان زاده تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 8609980351400010 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1391/02/25 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��يدگی حاض��ر گردد. م الف: 20352 دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ
1830 ش��ماره ابالغيه: 9010100354302932. ش��ماره پرونده: 9009980359500603. 
شماره بايگانی شعبه: 901083. خواهان سعيد بابايی فرزند محمد دادخواستی به طرفيت 
خوانده امير خورش��يدی فرزند محمدتقی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به ش��عبه 117 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 138 ارجاع و به كالسه 9009980359500603 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1391/02/25 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوب��ت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م ال��ف: 20540 فرخنده خوی – مدير دفتر 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
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جانواریو به استقالل 
نزدیک شد

جدایی کاسترو
 از ذوب آهن 

یکی از بازیکنان��ی که مد نظ��ر مظلومی ق��رار دارد، فابیو جانواریو اس��ت. 
مس��ئوالن باش��گاه اس��تقالل که رابطه نزدیکی هم با مدیر برنامه های این 
بازیکن برزیلی دارند، پ��س از بازی با مس رفس��نجان، به تواف��ق نهایی با 
این بازیکن دس��ت یافتند و قرار اس��ت پس از پایان فصل یازدهم، جانواریو 
س��اکش را جمع کند و از اصفهان راهی تهران بش��ود. جانواری��و از دو ماه 
پیش به مدیر برنامه های��ش گفته بود زمینه بازگش��تش را به تهران فراهم 
کند. جالب این که باش��گاه اس��تقالل مبلغی حدود 120 میلیون تومان به 
جانواریو بدهکار اس��ت، اما در مذاک��رات اولیه با مدیر برنام��ه این بازیکن، 
 قول دادند قب��ل از عقد قرارداد جدی��د، طلب این بازیکن را ک��ه مربوط به 
دو فصل پیش است پرداخت کنند. باشگاه سپاهان هم مبلغ قابل توجهی به 
جانواریو بدهکار است و همین مسأله ناراحتی جانواریو را همراه داشته است. 

مهاجم برزیل��ی تیم ذوب آه��ن گفت: فص��ل آینده در تی��م ذوب آهن 
نمی مانم و امیدوارم که برای فصل آینده چند پیشنهاد خوب داشته باشم. 
ایگور کاسترو با اشاره به ش��رایطش، گفت: در چند روز گذشته به دلیل 
مصدومیت از ناحیه پای چپ، نتوانس��تم در تمرینات تیم شرکت کنم و 
به همین دلیل در بازی مقابل ش��هرداری تبریز بازی نکردم. این مهاجم 
کم حاشیه ذوب آهن در مورد فصل آینده و احتمال این که در ذوب آهن 
می ماند یا نه نیز اضافه کرد: فصل آین��ده در ذوب آهن نمی مانم، چراکه 
قراردادم امسال تمام می ش��ود و باید بگویم امسال ش��رایط این باشگاه 
خیلی بد بود؛ البته فعال سخت است که در مورد فصل آینده صحبت کنیم، 
اما امیدوارم که چند پیش��نهاد خوب برای فصل آینده داش��ته باشم و از 

ذوب آهن جدا شوم.

جاه طلبی بایرن مقابل رئال 

یواخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان معتقد است تیم های اسپانیایی در 
لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا از روحیه باالیی برخوردارند، اما در تقابل 

رئال مادرید و بایرن مونیخ، نماینده آلمان کارنامه  بهتری دارد. 

سود 2 میلیون یورویی اشتوتگارت

قرراد داد خدیرا، بازیکن سابق اشتوتگارت در رئال به 
گونه ای است که با قهرمانی رئال در جام اروپا آنها را از 

درآمد دومیلیون یورویی بهره مند می کند.

انتقال هافبک سیه چرده به بانوی پیر 

گفته می شود یوونتوس در صورت عدم تمدید قرارداد 
میالن با سیدروف، هافبک هلندیشان او را به توزین 

خواهند برد.
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چهره

نود درجه

شایعه انصراف ماهان در فوتسال

باشگاه فوالدماهان در لیگ برتر فوتس��ال، دو تیم به نام های فیروزصفه 
و فوالدماهان دارد و فصول  گذش��ته هر دو تیم در این رقابت ها ش��رکت 
می کردند، اما به تازگی شایعاتی درباره عدم تیمداری باشگاه فوالدماهان 
در فوتسال شنیده ش��ده و گفته می ش��ود قرار اس��ت یا این باشگاه در 
فوتس��ال تیمداری نکند و یا یک تیم را راهی مس��ابقات لیگ برتر کند، 
همچنین صحبت هایی درباره حضور این باش��گاه در فوتبال شده است. 
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باش��گاه فوالدماهان در این زمینه گفت: 
هنوز هیچ تصمیم خاصی گرفته نشده و هفته آینده هیأت مدیره باشگاه 
درباره تیم های ورزشی باشگاه تصمیم خواهد گرفت. هر ساله هفته اول 
اردیبهشت ماه درباره این مس��ائل صحبت می کنیم. وی ادامه داد: سال 
گذشته 32 تیم ورزشی داشتیم و برای سال 91 نیز پس از کارشناسی های 

الزم، در این باره تصمیم خواهیم گرفت. 

تالش حاجی   برای یافتن جانشین

پس از آنکه خبر جدایی سید مهدی رحمتی و پیوستن احتمالی اش به 
پرسپولیس منتشر شد، خیلی ها این خبر را نهایی دانستند و با توجه 
به جدی بودن حضور امیر قلعه نوی��ی در لیگ دوازدهم روی نیمکت 
استقالل، جدایی دروازه بان شماره یک تیم ملی از این تیم، کامال قابل 
پیش بینی به نظر می رس��ید. به گزارش افکار نیوز به نقل از فردا، در 
این شرایط، طبیعی اس��ت که علی فتح اهلل زاده از حاال به دنبال پیدا 
کردن یک گزینه ایده آل برای جانشینی رحمتی باشد. منابع نزدیک 
به مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل از توافق قطعی این تیم با یان موچا، 
دروازه بان تیم ملی اس��لواکی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
خبر می دهند. او در حال حاضر عضو تیم اورتون و ذخیره تیم هاوارد 
مشهور و آمریکایی است. منبع انتشار این خبر مبلغ قرارداد احتمالی او 

با استقالل را 3۵0 هزار دالر برای یک فصل عنوان کرده است. 

زور استقالل به سپاهان نمی رسد

 بابک پورغالمی، کاپیتان تیم ملوان در مورد شرایط بازی دو تیم این گونه 
می گوید: سپاهان تیم قدرتمندی است و همه دیدند که در نیمه اول چگونه 
سه گل وارد دروازه ما کرد. به هر حال سپاهان تیمی بود که عنوان بهترین 
خط دفاعی لیگ را ازآن خود کرده، اما نمی دانم چرا این تیم که همه اینقدر 
از آن تعریف می کنند، در دو بازی رفت و برگشت از ملوان پنج گل خورد؛ 
البته مطمئنم سپاهان تیم بزرگی اس��ت و در فصل جاری مدعی اصلی 
قهرمانی است، اما خط دفاعی این تیم خیلی مشکل دارد.کاپیتان ملوان در 
مورد دیگر مدعیان قهرمانی امسال هم می گوید: استقالل، امسال خیلی 
بیشتر از سپاهان خرج کرده، اما این تیم زورش را ندارد و نمی تواند از پس 
سپاهان بر بیاید؛ همه باور دارند که سپاهان یک سر و گردن از همه تیم ها 
 باالتر است و با آمدن کرانچار هم شخصیت این تیم بیشتر شده است، ضمن 

این که استقالل در حد و اندازه های سپاهان نیست.

ضعف خط دفاعی مشکل ساز نشودیان موچا در راه استقاللاردیبهشت،ماه سرنوشت

شاگرد، استاد را قبول ندارد

مشاجره جنجالی در برنامه نود
برنامه ش��ب گذش��ته نود که به اتفاقات دیدار پرس��پولیس و داماش 
 پرداخ��ت، ش��اهد درگیری ه��ای لفظی بی��ن اهال��ی فوتب��ال بود. 
نظر س��نجی نود، به انتخاب بهترین گل سال 90 اختصاص داشت که 
گل حس��ین بادامکی به ملوان با 41 درصد آرا، ب��ه عنوان بهترین گل 
سال و گل حنیف عمران زاده به شهرداری یاس��وج، به عنوان دومین 

گل سال انتخاب شد.

تهدید عادل از سوی حسن زاده
حس��ن زاده، میهم��ان تلفن��ی برنامه ن��ود وقتی روی خ��ط آمد که 
فردوس��ی پور و رحیمی، مدیرعامل سپاهان داشتند در مورد بخشش 
بازیکنان توسط کمیته انضباطی، به خصوص رودریگو توزی، بازیکن 
 خارجی تراکتورس��ازی قب��ل از بازی با س��پاهان بحث م��ی کردند. 
 حسن زاده وقتی فرصت حرف زدن پیدا کرد، بالفاصله از فردوسی پور

و برنامه اش انتقاد کرد و گفت: ش��ما باید عدال��ت را رعایت کنید.من 
دوست نداشتم روی خط برنامه شما بیایم.آقای قهرمانی را ما محروم 
نکردیم.متأسفانه شما حرف سایت های خبری را باور می کنید و حرف 
من، رییس کمیته انضباطی را نه. شما بدون اس��تناد این مسائل را از 
طریق برنامه خود پخش می کنید. من به دو دلیل پش��ت خط آمدم؛ 
یکی احترام ب��ه بینندگان و دیگری احترام به خود ش��ما، اما ش��ما با 

شیطنت، سعی می کنید توپ را به زمین کمیته انضباطی بیندازید.
حس��ن زاده در واکنش به این سؤال فردوس��ی پور که چرا رأی بازی 
پرسپولیس را زود اعالم کردید، اما هنوز رأی های اعالم نشده زیادی 
در کمیته انضباطی هست، این گونه پاس��خ داد: ما رأی پرسپولیس را 
زود اعالم کردیم، اما شما که در رسانه ملی فعالیت می کنید اگر واقعا 
قصد اطالع رسانی دارید، پس چرا از این رأی ها ایراد می گیرید؟شما 
از ابتدای برنامه ت��ان روی این رأی زوم کردی��د و گفتید که رأی ایراد 
دارد. من که نمی توانم برای ش��ما کالس آموزشی بگذارم و اشکاالت 
حقوقی را به ش��ما بگویم. این رأی را ما داده ایم و ب��ه دیگران مربوط 
نیست. فقط کسانی که ذی ربط هس��تند می توانند در مورد این رأی 
 اعتراض کنند. شما و دوستانتان صالحیت اظهارنظر در هر مسأله ای

را ندارید.حس��ن زاده در حالی این حرف ها را زد که فردوسی پور در 
جواب او گفت:بس��یار خوب، از ای��ن به بعد از ش��ما تعریف می کنیم 
 و می گوییم ک��ه چ��ه رأی خ��وب داده اید!  ای��ن در حال��ی بود که 
حس��ن زاده هم گفت: من موبایل خود را خاموش می کنم و دیگر هم 

روی خط برنامه نود نمی آیم.

قضاوت بی نقص با داوری رفیعی
محمود رفیعی، داور بازی حس��اس پرس��پولیس و داماش از قضاوت 
خودش راضی است. او که شب گذشته میهمان تلفنی برنامه نود بود، 
در واکنش به س��ؤال فردوسی پور که پرس��ید قبول دارید که قضاوت 
خوبی در این بازی انجام ندادید، گفت: قضاوت من در بازی پرسپولیس 

و داماش بدون نقص بود!

کاش حرمت ریش سفید نگه داشته می شد!
محمد فنایی که به عنوان کارشناس مس��تقل داوری در برنامه حاضر 
بود، خطای پنالتی روی کریمی را اش��تباه می دانست. او هند بازیکن 
برزیلی داماش را هم پنالتی می دانس��ت، اما در هر دو مورد، عسگری، 

رییس دپارتمان داوری با این نظر مخالفت جدی داشت. 
او تصمیمات رفیعی را درس��ت می دانس��ت. جالب این بود که در دل 
دعواهای این دو رفیعی، داور بازی ک��ه روی خط بود، گفت: من هنوز 
هم می گویم تصمیماتم درس��ت بوده و همانی که دیدم را سوت زدم. 
اگر آقای محمد فنایی با عسگری مشکل دارد، چرا خطای واضح روی 
علی کریمی را می گوید پنالتی نیس��ت. بعد از این هم نوبت رسید به 
این که حسین عسگری و هوشنگ نصیرزاده با هم کمی سرشاخ شوند. 
نصی��رزاده به ش��دت از چین��ش داوری ه��ا انتق��اد ک��رد و رییس 
 دپارتم��ان داوری را متهم ک��رد که در دو،س��ه ماه، در هش��ت بازی

به عنوان ناظر بازی حضور داش��ته و برای این مس��ئولیت هایش هم 
جدای از حقوقی که در فدراس��یون می گیرد، از حق��وق نظارت هم 
 اس��تفاده کرده اس��ت. بعد هم عس��گری، نصیرزاده را مته��م کرد به 
این که آمار دروغ می دهد. او گفت: نصیرزاده چه کارشناسی است که 
10 سال است اصال هیچ کالسی نرفته و بعد به خودش اجازه می دهد 
نامش را بگذارد کارشناس؟  نصیرزاده هم ادامه داد: چطور آقای غیاثی 
که 10 س��ال هم قبل از من نرفته کالس، می ش��ود کارشناس! آقای 
فنایی هم هستند؛ همین آقای عسگری در کالس کرمانشاه نشسته بود 
و من تدریس می کردم. یادتان هست؟ یادتان هست که من سنم کمتر 
از شما بود و داشتم به شما تدریس می کردم؟ این بحث به دعوا کشید 
و هر دو طرف همدیگر را متهم می کردند. کار به جایی کشید که فنایی 

گفت: کاش حرمت ریش سفید من را نگه دارید و با هم دعوا نکنید!

بازی داماش و پرسپولیس باید تکرار شود!  
احمد رضا براتی به عنوان کارشناس حقوقی روی خط آمد و گفت: طبق 
صریح قانون بازی داماش و پرس��پولیس به دلیل نیمه کاره بودن باید 
تکرار شود. رأی کمیته انضباطی هم در مورد این دیدار کاماًل مخدوش 
است زیرا پرسپولیس باید یا 10 میلیون تومان جریمه و یا کسر امتیاز 
می شد ضمن اینکه اعالم نتیجه بازی سه بر صفر به سود داماش درست 

نیست و این بازی باید تکرار شود!

مواظب باش شبیخون نزنند
چند روز پی��ش مدیر گل��ف اداره ورزش و جوانان اس��تان با 
اعالم این که تا زمان بازنشس��تگی اش پنج سالی باقی مانده، 
به طرفداران خ��ود این ق��ول را داد که ح��اال حاالها منتظر 
بازنشستگی وی نباشند. گفته های او خیال عده ای را راحت 
کرد.  از بس این چند وقت خبر تغییرات مدیریتی در اداره کل و 
گزینه های احتمالی برای تصدی این پست را شنیدیم، خسته 
شدیم.کم کم داش��ت باورمان می ش��د که تبادل نظر برای 
گزینه ای که هم مورد تأیید وزارت ورزش و هم اس��تانداری 
باشد، نتیجه بخش بوده و همین روزها مدیرجدید به جامعه 
ورزش اس��تان معرفی می ش��ود، اما با صحبت های جدید 
خدابخش، نگرانی ها از بابت عدم ثبات وی در این سمت از بین 
رفت. اما باز این نگرانی وجود دارد که این پنج سالی که رییس 
 از آن حرف زده، در جایی غیر از اداره کل دوام و قوام پیدا کند و

دور از جان مدیرکل، بعضی ها شبیخون بزنند. 

جنگ بر سر پادشاه سزار
سرپرس��ت تیم فوتبال س��پاهان در خصوص طریقه جذب 
 برونو سزار، مهاجم برزیلی تیمش گفته که با 1۷۵ هزار دالر 
پی��ش ق��رارداد و ماهیان��ه 1۵ ه��زار دالر، س��زار را از دهان 
 پرسپولیس��ی ها که حاض��ر بودن��د او را با 200 ه��زار دالر 
پیش قرارداد و ماهیانه 1۶ هزار دالرجذب کنند، بیرون کشیده 
است. واقعا دست مریزاد رسول خان! اگه شما نبودی و سزار را 
از دهان شیرهای سرخ در نیاورده بودی، شاید سپاهان مقابل 
لخویا نتیجه را واگذار کرده بود و یا بازیکن دیگری این شانس 
را پیدا نمی کرد که در همه ب��ازی هایی که تا این لحظه برای 
سپاهان انجام داده گلزنی کند. البته جدال برای جذب پادشاه 
سزار برای فصل 91 وجود دارد، اما سرپرست سپاهان این قول 
را داده که سال بعد هم این مهاجم را در سپاهان نگه می دارد. 

تهدید نکن، بچه می ترسه!
حس��ن زاده، رییس کمیته انضباطی  در برنامه این هفته نود 
هم به جای توضیح و بیان دالیل قانونی و مستند در خصوص  
تصمیم این کمیته، عادل و برنامه اش را تهدید کرد که از این 
پس موبایل خود را خاموش می کند و دیگر روی خط برنامه 
نود نم��ی آید؛ چرا که مدیرعامل س��پاهان و فردوس��ی 
پور به او توهین کرده اند و او ناراحت ش��ده است. واقعا 
چرا حکمی که صادر و حقی که از س��پاهان ضایع شده 
این قدر مهم اس��ت که حس��ن زاده بیچ��اره را این قدر 
 می چزانید؟خ��ب بنده خ��دا باید همزم��ان دل همه، 
 به ویژه س��فارش ش��ده ها از باال، را به دس��ت آورد. چرا 
هیچ کس این طفلی را درک نمی کند؟حاال خوب شد قهر 
کرد؟باالخره این آقا یک جوری سر فرصت این موضوع را 

از دل سپاهانی ها در می آورد.

روبرو، آماده باش
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6
نام کفاشیان روی پیراهن لیونل مسی

نماینده مدارس فوتبال باش��گاه بارس��لونا در ایران در دیدار با رییس فدراس��یون فوتبال، 
پیراهن اهدایی رییس باشگاه آبی و اناری پوشان را با شماره لیونل مسی به وی داد. قرار است 

به زودی کفاشیان با ساندرو روسل، رییس باشگاه بارسا از نزدیک دیدار و گفت وگو کند.

کمیته انضباط��ی فدراس��یون فوتبال ب��ا اع��الم رأی دیدار 
پرسپولیس - داماش نشان داد که یا در نوع تصمیم گیری خود 
جهت گیری می کند و یا توانایی تصمیم گیری صحیح ندارد.

تزلزل در نوع تصمی��م گیری های رییس کمیت��ه انضباطی 
تنها به این یک مورد خالصه نمی شود و می توان ده ها مورد 
از تناقض را در گفتار و ک��ردار این فرد مثال زد؛ از بخش��یده 
ش��دن محرومیت یک جلس��ه ای رودریگو توز تراکتورسازی 
چندساعت مانده به آغاز بازی با سپاهان تا تأخیر در اعالم حکم 

کسانی که در حادثه تالش نقش بسزایی داشتند. 
دیدار تیم های پرس��پولیس- داماش که با نتیجه دو بر یک در 
واپسین لحظات دیدار در حال به پایان رسیدن بود، با تصمیم 
عجیب محم��ود رفیعی متوقف ش��د و کمیت��ه انضباطی هم 
بس��یار فوری حکم این بازی را اعالم کرد؛ باخت س��ه بر صفر 
پرسپولیس، کسر دو امتیاز از تیم میزبان یعنی پرسپولیس و 

جرایم نقدی برای دو باشگاه و محرومیت داور و تشویق مالی 
علی کریمی.

اس��ماعیل حس��ن زاده در خصوص این رأی، عنوان کرده که 
برای بهبود وضعیت ورزش��گاه ها به س��رعت به اتخاذ چنین 
تصمیمی مبادرت کرده، حال آنکه ش��واهد نش��ان می دهد 
وضعیت ورزشگاه های ایران امری نیست که با تصمیماتی از 

این دست بهبود یابد. 
سال هاست ورزشگاه های ایران مورد تهاجم تماشاگران قرار 

می گیرد و صدای فحاشی در آنها طنین انداز می شود. 
سال گذشته در حین دیدار تیم های چوکای تالش و شهرداری 
دزفول، داور مس��ابقه، سعید ش��مس، از س��وی کادر فنی و 
بازیکنان چوکا به ش��دت مورد ضرب و ش��تم ق��رار گرفت، تا 
آنجا که پخش صحنه ه��ای این دیدار، دل ه��ر بیننده ای را 
به درد آورد. در آن زم��ان، رییس کمیت��ه انضباطی که خود 

وی نیز تالش��ی اس��ت، برای اعالم حکم این فاجعه دردناک، 
یک ماه وقت تلف کرد. چگونه اس��ت که آن روز حسن زاده به 
 فکر بهبود وضعیت ورزش��گاه ها نبود، اما در دیدار تیم های 
پرسپولیس - داماش که کوچک ترین اهانت و اعتراضی از سوی 
بازیکنان به داور نشد، کمیته انضباطی چنین تصمیمی اتخاذ 
کرده و جالب این که زمانی را هم برای فرجام خواهی باش��گاه 

پرسپولیس اعالم نکرده است!
کمیته انضباطی از کنار جنجال ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز 
در حین برگزاری دیدار تیم های تراکتورسازی - استقالل که 
منجر به شکسته شدن صدها صندلی و پرتاب گلوله های برف 
به سوی بازیکنان شد، به سادگی گذشت. چرا کمیته انضباطی 

در آن زم��ان ب��ه فکر اصالح 
ورزشگاه ها نیفتاد؟

اکنون اگر چنین قانونی باب 
شود و تماش��اگران دست به 
فحاشی بزنند - که متأسفانه 
به نظر می رسد بازهم ادامه 
خواهد داش��ت، مگ��ر آنکه 
فکری اساسی و جدی برای 
ورزش��گاه ها بش��ود - چ��ه 
تضمین��ی وج��ود دارد ک��ه 
تماشاگر تیم رقیب اقدام به 
فحاشی نکند، تا بازی متوقف 
شود و تیم دیگر بازنده باشد؟ 
کمیته انضباطی به این ابعاد 
تصمی��م خ��ود اندیش��یده 

است؟
ب��ه نظ��ر می رس��د کمیته 
انضباطی با رفتن به حاش��یه، 

درصدد است تا قدرت خود را در فوتبال کشور بر همگان دیکته 
کند و این در حالی اس��ت که فوتبال ملی و باشگاهی ما بیش از 
هر زمان دیگر به آرامش و سکون نیاز دارد؛ آرامش و سکونی که 
این روزها در فوتب��ال ما به علت همین اح��کام بی رویه کمیته 
انضباط��ی در محرومیت بازیکن��ان، هواداران تیم ه��ا، مربیان 
و عوامل دیگر ب��ه محاق رفته اس��ت. نباید از نظ��ر دور کرد که 
همین احکام انضباط��ی بی رویه و بی حس��اب و کتاب کمیته 
 انضباطی که آشکارا به صورت احساسی صادر می شود، کیفیت 
نه چندان باالی لیگ را هم کاهش داده و دیگر از آن جذابیت های 

همیشگی فوتبال در لیگ برتر کشور هم خبری نیست.

چه راحت با شعور مخاطب بازی می شود

تناقض رأی بیداد می کند!

مخاطبان رویدادهای  ورزشی اغلب قشر جوان جامعه اند و این قشر آگاه،  چشم های بیداری هستند که  گروه 
هر حکمی که  از سوی مرجعی صادر می شود در تیر رس نگاه تیزبین آنها قرار می گیرد و این وظیفه ارگانی ورزش

مثل کمیته انضباطی را س�نگین می کند. این که احکام کمیته انضباطی تیمی مثل تراکتورسازی و یا 
پرسپولیس را نقره داغ می کند یادفاعیات سپاهان را از حق تضییع شده خود به مثابه توهین به عملکرد اعضای کمیته انضباطی 
قلمداد می شود ، این که رییس کمیته انضباطی تذکر نصیرزاده را با تمسخر و توهین در برنامه 90 جواب می دهد، همه و همه 

نشان از چند بعدی بودن تصمیمات در این کمیته است. 
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تیم پرسپولیس منحل شد
رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 

پس از بررس��ی های دقیقی که در مورد پرونده تبانی تیم فوتسال 
پرسپولیس داشتیم، امروز به این نتیجه رس��یدیم که تیم فوتسال 
پرسپولیس را منحل کنیم. این یک تصمیم احساسی نیست و پس 
از بررسی های زیاد اتخاذ ش��ده است.می خواستم خبرهای خوشی 
بدهم، اما به دلیل اتفاق بسیار بدی که در مدیریت فوتبال ایران رخ 
داد و آن را لکه دار کرد، خوشی ها به کام ما تلخ شد و شاید هواداران 

از شنیدن خبرهای خوش ما ذائقه شان شیرین نشود. 
یک رأی کامال غیرمنطقی 
ک��ه بیش��تر ش��بیه جوک 
می مان��د، از س��وی کمیته 
انضباطی صادر شد و تأسف 
م��ن را بیش��تر ک��رد. برند 
باشگاه پرسپولیس و حذف 
نام پیروزی ب��ا رأی دادگاه 

صورت گرفته است. 

چه تضمینی وجود 
دارد که حتی 

تماشاگر تیم رقیب 
اقدام به فحاشی 

نکند، تا بازی 
متوقف شود و تیم 
دیگر بازنده باشد؟ 
کمیته انضباطی به 

این ابعاد تصمیم 
خود اندیشیده 

است؟



یادداشت

رییس س��ازمان صنع��ت، معدن 
وتجارت چهارمح��ال و بختیاری 
از ایجاد نخستین ش��بکه فروش 
مشترک گز بلداجی چهارمحال و 
بختیاری درتاجیکستان  خبرداد.

رحم��ان کرم��ی ص��ادرات گز را 
راهکاری مؤثر در توس��عه خوشه 
صنعتی ای��ن محصول دانس��ت 
وافزود: افزایش توان رقابتی گز در عرصه ملی و بین المللی، توسعه بازار 
و شبکه توزیع، بهبود سیستم بسته بندی متناسب با سلیقه مشتری 
و افزایش اس��تانداردهای جهانی تعریف ش��ده برای این محصول، از 
اهداف توسعه خوش��ه صنعتی گز بلداجی اس��ت.وی استفاده نکردن 
ازمواد شیمیایی، وجود کمترین درصد شکر درگز و استفاده از انگبین 
و عسل طبیعی را از ویژگی های گز بلداجی عنوان کرد.کرمی با بیان 
تولید ساالنه 15هزار تن گز در شهر بلداجی افزود: این محصول، عالوه 
بر تأمین نیازشهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، بندرعباس، اهواز 
و همدان به کش��ورهای حوزه خلیج فارس، اروپ��ای مرکزی وآمریکا 
صادرمی شود. در حال حاضر بیش از2 هزار و 700 نفر در 100کارگاه 
گزسازی در شهر بلداجی فعالیت دارند. بلداجی در فاصله 70 کیلومتری 
مرکز چه��ار محال و بختی��اری،  ب��ا جمعیت 14 هزارنف��ر جمعیت، 

درشهرستان بروجن واقع شده است.

اجرای32 کیلومتر شبکه فاضالب 
در استان 

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و 
بختیاری  

                                  اصغر یزدانی 
درسال گذشته 32 کیلومتر ش��بکه فاضالب در شهرهای شهرکرد، 
 فارس��ان، فرخش��هر، هفش��جان، بن، فرادنبه و بلداجی اجرا ش��د و 
5 هزار و 740 فقره انشعاب فاضالب در شهرهای شهرکرد، بروجن، 
فارسان، فرخشهر، س��امان، جونقان و کیان به متقاضیان واگذار شد 
که نسبت به سال گذشته، 119 درصد پیشرفت داشته است. درحال 
حاضر 61 درصد از جمعیت شهری استان زیرپوشش خدمات فاضالب 

قراردارد، ولی بروزخشکسالی 
درس��ال های اخی��ر و کاهش 
سطح نزوالت جوی، وضعیت 
آب چاه ه��ای تأمی��ن کننده 
آب ش��رب موردنیاز استان را 
با چالش رو به رو کرده اس��ت 
و این چاه ها 10 تا 40 درصد 
کاهش سطح آب دهی دارند. 

خبر کوتاه

چهره روز

خبر ویژه
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زنبورداران گرمسیری وارد استان شدند 
برزو هیبتیان، معاون بهب��ود تولیدات دام اداره کل جهاد کش��اورزی چهار محال و بختیاری 
گفت: پارس��ال از 95 هزار کندوی مدرن،417 کندوی بومی و100 هزار کندوی مهاجر این 
استان، 2هزار تن عسل تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال40 درصد افزایش دارد. 
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 ایجاد شبکه فروش مشترک 
گز بلداجی در تاجیکستان 

پیشرفت 63درصدی                      
منظریه شهرکرد

مدیرکل مس��کن و ش��هر س��ازی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از پیش��رفت 63 درصدی در ش��هرک منظریه 

شهرکرد خبر داد.
علی ابراهیمی با اشاره به اینکه اراضی منظریه در شمال 
شرق شهرکرد قرار دارند، گفت: این  اراضی از سال 1386 
برای ایجاد بستر الزم برای ساخت و ساز های مسکن مهر 

به کار گرفته شده اند. 
ابراهیمی درادامه خاطر نشان س��اخت: این مجموعه در 
 چهار س��ایت 33 هکتاری،61 هکت��اری، 39 هکتاری و 
47 هکت��اری، بس��تر اقدام��ات گس��ترده و پروژه های 
مختلف، اعم از احداث واحدهای مسکونی، مجموعه های 
خدماتی، فرهنگی، مذهبی، ورزش��ی و... را فراهم کرده 

است. 
 مدیرکل مس��کن و شهرس��ازی اس��تان با بی��ان اینکه 
آماده سازی محالت منظریه پیشرفت75 درصدی دارد، 
افزود: ظرفیت جمعیت پذیری این سایت 180 هکتاری  
بالغ بر 6 هزار و770 واحد مسکونی پیش بینی شده است.

 دیدار با خانواده های ایتام 
شهرستان لردگان

به مناسبت س��ال نو، کارکنان کمیته شهرستان لردگان 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری با خانواده های ایتام و 
مددجویان زیر پوش��ش این نهاد دی��دار کردند. ذیالبی، 
 مدیرکمیت��ه ام��داد شهرس��تان ل��ردگان گف��ت: این 
خانواده ها در روس��تاهای منطقه گرگر و سرقلعه ساکن 

بودند و هدایایی به مبلغ 570 هزار ریال به آنها اهدا شد.

اعزام مددجویان به مشهد 
170 نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان به 
مشهد مقدس اعزام شدند. مدیرکل کمیته امداد استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: این افراد در طرح نظام جامع 
شرکت کرده بودند و موفق ش��دند گواهینامه پایان دوره 

این طرح را کسب کنند. 
ابوالقاس��م رس��تگار افزود: این افراد همچنین در تربیت 
فرزندان، آم��وزش دانش آم��وزان و تربی��ت نخبه های 

تحصیلی، موفق شناخته شدند.
وی اعتبار هزینه شده برای برگزاری سفر زیارتی را بیش 
از 153 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این مبلغ از محل 

کمک های مردمی و خیران تأمین شد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد گفت: 
شروع برنامه ریزی برای سالم بودن بدن در ایام سالمندی، قبل 
از رسیدن به این دوران باید مورد توجه همه سنین قرار گیرد.

 دکتررض��ا ایمان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاض��ر 
700 میلیون س��المند در جهان وجود دارد، اظهار داشت: در 
ایران نیز تا سال 2050، تعداد س��المندان به 26 میلیون نفر 
می رس��د، بنابراین با توجه ب��ه اینکه س��المندی دوره ای از 
زندگی است، شروع برنامه ریزی برای سالم بودن بدن در ایام 

سالمندی، قبل از رسیدن به این دوران ضروری است.
وی با اش��اره به اجرای بیش از 100 پروژه بهداشتی و درمانی 
در سال 91 در استان تصریح کرد: توسعه بیمارستان آیت اهلل 
کاش��انی ش��هرکرد، ایجاد، راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی 
بیماران خاص در ش��هرهای ل��ردگان و بروج��ن، راه اندازی 
خانه های بهداشت روستایی، توسعه بیمارستان فارسان، ایجاد 
بیمارستان تخصصی قلب و تجهیز و بازسازی مراکز بهداشت 
استان، از مهم ترین پروژه های در دست اجرای دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد در سال جاری است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: 
توزیع 100 میلیارد ریال تجهیزات پزش��کی و بیمارس��تانی 
در مراکز درمانی اس��تان در سال گذشته، اس��تخدام بیش از 
740 نفر نیروی پرستاری و پیراپزش��کی در مراکز بهداشتی، 
درمانی اس��تان و  تبدیل وضعی��ت200 نیروی ش��رکتی به 
نیروی ق��راردادی از مهم ترین اقدامات ب��رای بهبود وضعیت 
بیمارستانی و نیروی انس��انی متخصص پزشکی در استان در 

سال 90 بوده است.
به گفته دکتر ایمانی، در حوزه ارایه خدمات درمانی نیز در دو 
سال اخیر، ناوگان آمبوالنس تمامی مراکز شبانه روزی سطح 

استان تعویض و 30 دستگاه آمبوالنس جدید جایگزین شد.
وی با اش��اره به مش��کل تأمی��ن آمبوالنس کم��ک دار برای 
 مناطق کوهستانی و صعب العبور استان تصریح کرد: با توزیع 
500 دس��تگاه آمبوالنس کمک دار خریداری شده به وسیله 

وزارت بهداشت، این مشکل به زودی مرتفع می شود.
 دکت��ر ایمانی با اش��اره ب��ه فعالیت های درمانی در هش��ت 
بیمارس��تان و چهار کلینیک تخصصی استان در سال گذشته 

افزود: هم اکنون در تمام مناطق اس��تان که دارای بیمارستان 
است، نیروهای متخصص توزیع شده، به طوری که هیچ گونه 

کمبود نیروی متخصص در استان وجود ندارد.
وی به جذب نیروهای متخص��ص و فوق تخصص در نیمه دوم 
سال گذشته برای خدمات رسانی به مردم استان اشاره و تصریح 
کرد: توزیع متخصصان در سطح استان به منظور ارایه خدمات 
درمانی، نقش مطلوب��ی در کاهش مراجعه بیم��ارن به مرکز 

استان داشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به مراجعه بیش 
 از 700 هزار بیمار به کلینیک امام علی )ع(  در طول گذش��ت 
18 ماه از راه ان��دازی این کلینی��ک، اظهار داش��ت: فعالیت 
نیروهای متخصص و فوق تخصص، پایین بودن قیمت ویزیت 
و کیفیت خدمات و امکان��ات از مهم تری��ن وی ژگی های این 
کلینیک تخصصی است که موجب افزایش بار مراجعه به این 

کلینیک شده است.
وی نوبت دهی را تنها مشکل کلینیک تخصصی امام علی )ع( 
دانست و افزود: تلفنی ش��دن نوبت دهی نیز مشکالت خاص 
خود را دارد. به همین منظ��ور تلفیقی از روش های حضوری 
و غیر حضوری برای دریافت نوبت، روش��ی اس��ت که در سال 

جاری محقق می شود.
دکتر ایمانی درباره حوزه درمان و دارو نیز خاطرنش��ان کرد: 
تاکنون نظارت بر تولیدات غذایی و تهیه دارو به  نحو مطلوبی 
در سطح استان انجام گرفته است و برخالف مشکالتی که برای 
تأمین دارو در سال گذش��ته داشتیم، معضل عمده ای در این 

حوزه وجود نداشت.
وی ادامه داد: مشکل بیماران صعب العالج در زمینه تهیه دارو 

نیز با کمک به آنان تا حدودی مرتفع شده است.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با اش��اره به شروع به 
فعالیت 10 داروخانه جدید در سطح استان در سال 90، تصریح 
کرد: نظارت بر داروخانه ها و ثبت نسخ در سطح استان انجام 
می شود و در صورت وجود مش��کالتی در این زمینه، معاون 

دارو و غذا مشکالت را به صورت محرمانه منعکس می کند.
دکتر ایمانی با بیان اینکه بیش از 95 درصد داروها در کش��ور 
ساخته می شود، به سهولت دسترسی به دارو اشاره کرد و اظهار 
داشت: متأسفانه پایین بودن قیمت دارو موجب شده است با 
نسخه یا بدون نسخه، داروهایی تهیه و مصرف شود که مصرف 
این داروها ممکن اس��ت برای بیماران عوارض داش��ته باشد. 
بنابراین فرهنگ سازی در تجویز و مصرف دارو باید مورد توجه 

پزشکان و بیمارن قرار گیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني شهرکرد:

اجرای بیش از 100 پروژه بهداشتی و درمانی در سال 91

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد در نشست مطبوعاتی خود به مناسبت  گروه 
هفته سالمت، از اقدامات این مرکز در سال گذشته و برنامه های سال جدید گفت و تصریح کرد  شهرستان

بیمارستان های استان کمبود نیروی متخصص ندارند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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 اخطاريه
9/479 شماره ابالغنامه: 9010100353202593، شماره پرونده: 9009980365101228، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901120، مشخصات ابالغ شونده حقيقي: سعيد حسيني مجهول المكان، تاريخ 
حضور: 1391/02/25 دوشنبه ساعت 9:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، علت حضور: در خصوص 
شكايت محمد جعفري عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين دادگاه حاضر شويد. م 

الف/ 14245 دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
9/675 شماره ابالغيه: 9010100352102985. ش��ماره پرونده: 9009980352101417. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901466. خواهان الهام قائدی دادخواستی به طرفيت خوانده حامد پاينده تقديم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و يكم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان 
شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 1 – اتاق شماره 120 ارجاع و 
به كالسه 9009980352101417 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/02/25 و ساعت 09:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد و داور خود را معرفی نمايد. م الف: 14847 دفتر شعبه 

بيست و يكم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    
 

احضار
10/236 چون آقاي مصطفي كاظمي فرزند لطف اله ش��كايتي عليه آقاي رضا حاجت پور فرزند 
حبي��ب اله مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900222 ك 121 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 91/2/27 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15440 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ   
10/389 شماره درخواس��ت: 9010460352700077. شماره پرونده: 8609980352700049. 
شماره بايگانی شعبه: 860049. شكات مرضيه و ناهيد و زهره و طاهره و شهال و اسماعيل و 
ليال و مريم و زهرا همگی محمدی فرزندان احمد و خديجه ترابی عادگانی فرزند جلی و گلنار 
رس��تمی فرزند رضاقلی ورثه مرحوم احمد احمدی فرزند حضرت قلی شكايتی بر عليه علی 
تيموری فرزند حسين و حسين تيموری به اتهام تصادف منجر به فوت مرحوم احمد احمدی 
فرزند حضرت قلی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال 
– خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 336 
ارجاع و به كالسه 8609980352700049ك101 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/2/25 
ساعت 10 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده115 قانون آيين دادرسی كيفری و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر 
آگهی در شعبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگويی به اتهام خويش در دادگاه حاضر 
شوند وگرنه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 16032 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان

ابالغ
10/584 شماره ابالغيه: 9010100350805126، شماره پرونده: 9009980350801026، شماره 
بايگاني شعبه: 901034، خواهان سعيد ايزدان دادخواستي به طرفيت خواندگان سعيد عبادي و 
مسلم زارع تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به 
شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به كالسه 
9009980350801026 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/02/27 و ساعت 10:30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 16674  داوري- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
115 چون تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه زمين س��اده محصور پالك شماره 1 / 195 فرعي 
از 51 اصلي واقع در فودان بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عباس��علي 
عادلي فرزند بخشعلي درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک 
بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملک مرقوم 
درروز 9 / 3 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی 
بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات 
مجاوري��ن وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه 
باتعطيلی پيش بينی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 ميرمحمدی  -                     

رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
116 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زميني پالك شماره 7763 / 1 واقع  در ابنيه بخش يک 
ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمرضا مساح بواني فرزند عبدالكريم درجريان 
ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت اخيرازماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملک مرقوم درروز 20 / 3 / 1391 ساعت 9 
صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی 
گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايس��ت ظرف مدت 
يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت راازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نش��ده 
 گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
117 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زميني پالك شماره 4214 / 1 باقيمانده واقع  در ابنيه بخش 
يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محسن باقرپور فرزند غالمحسين  درجريان 
ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت اخيرازماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملک مرقوم درروز 20 / 3 / 1391 ساعت 9 
صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی 
گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايس��ت ظرف مدت 
يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت راازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نش��ده 
 گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
118 چون تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه زمين س��اده محصور پالك ش��ماره 195 / 51 واقع 
در فودان بخش يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدعلي عادلي فرزند حسين  
درجريان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقس��مت 
اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملک مرق��وم درروز 9 / 3 / 1391 
ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين 
اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايس��ت ظرف 
مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايد ضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گردد 

تحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 مير محمدی - رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

مزايده 
143 اجرای احكام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايی كالسه 900135ج 
ح9 ل��ه آقای محمد رضايی به وكالت خانم وزيری و عليه آقای اصغر محمدی دس��تجاء فرزند 

حس��ين به نشانی اصفهان، روستای دستجاء و بخواسته مطالبه مبلغ 339/629/593 ريال بابت 
اصل خواسته، هزينه دادرسی، حق الوكاله وكيل، خسارت تاخير تاديه، هزينه كارشناسی و حق 
الدرج و همچنين مبلغ 11/750/000 ريال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزايده ای را برای روز 
چهارشنبه مورخه 91/2/13 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع در 
اصفهان، خ نيكبخت، ساختمان دادگستری، طبقه اول، اطاق 133 برگزار نمايد. اموال مورد مزايده: 
1- قطعه زمينی به مساحت 220 مترمربع مورد مبايعه نامه مورخ 86/2/30 واقع در روستای جور 
براآن متعلق به محكوم عليه كه به صورت قولنامه ای بوده و در روستای جور در شمال كانال آب 
و جاده و يكصد و پنجاه متری مغازه تعويض روغنی آقای علی توكلی قرار دارد و حدود اربعه آن 
شماال به زمين حاج عبدالحسين امينی، جنوبا به حريم قانونی كانال آب، شرقا به زمين و مرتضی 
توكلی و غربا به زمين حاج عبدالحس��ين امينی كه حس��ب االظهار 40 مترمربع از زمين مذكور 
كاربری تجاری داشته و بقيه آن كارگاهی می باشد و محكوم عليه متعهد به تحويل 220 مترمربع 
زمين پس از لحاظ شدن حريم كانال می باشد كه با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قيمت گذاری 
از قرار هر مترمربعی 600/000 ريال و جمعا به مبلغ 132/000/000 ريال محاسبه و برآورد می 
گردد. 2- قطعه زمينی به مساحت 1000 مترمربع با ابعاد 40×25 متر كه در ضلع جنوب غربی يک 
باغ محصور با ديوار گلی كه مساحت كل باغ 11000 مترمربع می باشد و بنا بر اظهارات محكوم 
عليه پرونده اين باغ خود سه دانگ از شش دانگ باغ اصلی می باشد كه قصد دارد هزار مترمربع 
آن را جهت طلب محكوم له واگذار نمايد و باغ مذكور دارای يک حلقه چاه آب كشاورزی و به گفته 
محكوم عليه با مجوز الزم از سازمان آب منطقه ای و برق فشار قوی با ترانس 100 كيلو وات می 
باشد و بنابر اظهارات محكوم عليه زمين داير شده دارای حق آب از چاه و امتياز مشترك از برق 
را دارا می باشد. زمين مذكور در محوطه محصور قرار دارد كه مطابق ضوابط جاری افراز آن 
به قطعات كوچكتر امكان پذير نيست و حد و حدود اربعه آن عبارتست از حدی به طول 25 متر به 
زمين واگذار شده به آقای حسنعلی عسكری و شركاء حدی به طول 40 متر به ديوار گلی باغ كه 
در زمين مذكور در سال های اخير اشجار مثمره آلو، سيب و گيالس غرس شده بود. لذا با توجه 
به موقعيت ملک، داشتن حق آبه از چاه مشترك و امتياز مشترك از برق موجود محاط بودن در 
داخل يک باغ محصور، كيفيت خاك و ساير عوامل موثر در ارزش آن، ارزش اين ملک از قرار هر 
مترمربع 170/000 ريال و جمعا به مبلغ 170/000/000 ريال برآورد و اعالم می شود و مشروط 
بر اينكه محكوم عليه متعهد شود جاده ماشين رو وسط باغ مذكور را از محل درب آهنی سمت 
جاده كانال )موازی جاده آسفالته( تا زمين مورد بحث را در اختيار خريدار يا محكوم له قرار دهد 
و آب مورد نياز قطعه هزار متری را نيز كماكان بدون قيد و شرط تامين نمايد. طالبين خريد می 
توانند 5 روز قبل از تاريخ  مزايده از ملک واقع در روستای جور )دستجاء( كه به صورت قولنامه 
ای نيز بوده بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناسی شروع و برنده مزايده فرد يا افرادی هستند 
كه باالترين قيمت كارشناسی را پيشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ كارشناسی را نقداً به همراه 
داشته باشند. بهای ملک پس از كسر هزينه های قانونی به نسبت مالكيت تقسيم می گردد. م الف: 

313 مدير اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 

تغییرات 
165 ش��ماره: 3366/ت90/103. آگهی تغييرات شركت پارسا ارگ جلفا سهامی خاص به شماره 
ثبت 41686 و شناسه ملی 10260594180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه 
و هيئت مديره مورخ 1390/12/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقای مسعود نايب الصدری به 
عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهيم س��ليمانی طادی به عنوان بازرس علی البدل برای يک س��ال 
مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب 
ش��د. 3- اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1392/12/15 به ق��رار ذيل انتخاب گرديدند: آقای ابراهيم 
نظ��ری قطب آبادی و آق��ای غالمرضا ندری و آق��ای كيانوش ورزی تا تاري��خ 1392/12/15. 
4- س��مت اعض��اء هيئت مديره به قرار ذي��ل تعيين گرديدند: آقای ابراهي��م نظری قطب آبادی 
به س��مت رئيس هيئت مدي��ره و آقای غالمرضا ندری به س��مت نائب رئي��س هيئت مديره و 
آقای كيانوش ورزی به س��مت عضو هيئت مديره و آقای كيانوش ورزی به س��مت مديرعامل. 
5- كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��ركت با امضای مديرعامل و يكی از اعضای هيات 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. ضمنا مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. 
در تاريخ 1390/12/22 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غير تج��اری ثبت و مورد تاييد و 
 امضاء قرار گرفت. م الف: 95 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تغییرات 

166 شماره: 3406/ت90/103. آگهی تغييرات شركت مهندسی مهر و نيک تبديل سهامی خاص 
به شماره ثبت 40796 و شناسه ملی 10260584912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1390/12/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سرمايه شركت از مبلغ 1/000/000 ريال 
به مبلغ 100/000/000 ريال منقسم به يكصد سهام با نام، به ارزش هر سهم 1/000/000 ريال كه 
تماماً از طريق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گرديده، افزايش 
يافت كه بموجب گواهی ش��ماره 9218/311 مورخ 1390/12/18 بانک ملت ش��عبه ميدان آزادی 
اصفهان مبلغ 99/000/000 ريال پرداخت گرديده است. در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. در تاريخ 1390/12/24 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و 
 امضاء قرار گرفت. م الف: 89 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
167 شماره: 3380/ت90/103. آگهی تغييرات شركت مهندسی مهر و نيک تبديل سهامی خاص به 
شماره ثبت 40796 و شناسه ملی 10260584912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1390/12/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 650/000 
ريال طی گواهی ش��ماره 9218/311 مورخ 1390/12/18 بانک ملت شعبه ميدان آزادی اصفهان 
توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده اس��ت. در تاريخ 1390/12/23 ذيل دفتر ثبت شركتها و 
موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 103 آذری – رئيس اداره ثبت 

شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
168 شماره: 3338/ت90/103. آگهی تغييرات شركت فنی مهندسی توليد توان انرژی آپادانا سهامی 
خاص به شماره ثبت 41460 و شناسه ملی 10260591762 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1390/11/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 
650/000 ريال طی گواهی شماره 130090107 مورخ 1390/11/23 بانک پاسارگاد شعبه حكيم 
نظامی توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. در تاريخ 1390/12/20 ذيل دفتر ثبت شركتها 
و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 106 آذری – رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهي ابالغ اخطاريه داوري
505 بدينوس��يله به آقاي س��يف اله قباديان فرزند محمدفعالً مجهول المكان ابالغ مي گرددكه 
خانم زينب عس��گريان فرزند س��هراب دادخواستي بخواس��تة طالق به اين دادگاه تسليم كه به 
كالس��ه900490 ح 1 اين ش��عبه ثبت و درمرحله ارجاع به داوري مي باشدلذا ظرف مدت بيست 
روزنسبت به معرفي داوركه داراي شرايط مسلمان ، متاهل ومعتمد بوده وعدم اشتهاربه فسق 
وفساد داشته وآشنايي نسبي بامسائل شرعي ، خانوادگي واجتماعي داشته باشد به اين شعبه 

معرفي نمايند. مديردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا  

تحديد حدود اختصاصی
429 ش��ماره: 181. چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 193 مترمربع 
بش��ماره پالك 8372 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود كه 
طبق پرونده ثبتی بنام آقای ابراهيم سهيلی راد فرزند علی محمد در جريان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت، تحديد حدود به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1391/02/18 ساعت 10 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد 
موكول خواهد شد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1391/01/23 م 

الف: 110/10 طويلی – رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود 

اخطاريه
1141 ش��ماره ابالغنامه: 9010100351004586. شماره پرونده: 9009980351001059. شماره 
بايگانی شعبه: 901059. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: محمودرضا دوكوهكی فرزند وحيداله 
به نش��انی اصفهان – خ عالمه مجلس��ی – پاساژ داودی – سيس��مونی شقايق. تاريخ حضور: 
1391/02/27 چهارش��نبه ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316. علت حضور در خصوص 
دعوی علی اكبر عرب اسدی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه حاضر 
شويد. ضمناً به پيوست نسخه ثانی دادخواست و ضمايم ارسال می گردد. م الف: 19286 اطهری 

بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
1838 چون آقای حميد نيكنام فرزند حسين شكايتی عليه آقای حميد خوشنويسان مبنی بر اخالل 
در نظام اقتصادی كش��ور مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901206ك121 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگی برای روز 91/2/27 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می 
باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20526 شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان    
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امام حسن )ع( 
هالکت و نابودى مردم در سه چیز است: کبر، حرص، حسد.

شکست، یک شخص نیست
یکی از مریدان حکیمی، مرد تاجری بود که ورشکست شده بود.

روزی حکیم برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز به مشاوره 
داشت. او از شاگردان خواست آن مرد تاجر را نزد او آورند.

 یکی از ش��اگردان به اعتراض گفت:  اما او یک تاجر ورشکس��ته اس��ت و 
نمی توان به مشورتش اعتماد کرد.

حکیم پاسخ داد: شکس��ت یک اتفاق است. یک شخص نیست! کسی که 
شکست خورده، در مقایسه با کس��ی که چنین تجربه ای نداشته است، 
هزاران قدم جلوتراست. او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمس کرده است و 
 تارهای متصل به شکست را می شناسد. او بهتر از هر کس دیگری می تواند 

سیاهچاله های منجر به شکست را به ما نشان دهد. 
وقتی کسی موفق می شود، بدانید چیزی یاد نگرفته است، اما وقتی کسی 
شکست می خورد، آگاه باشید او هزاران چیز یاد گرفته است که اگر شجاعت 

خود را از دست نداده باشد، می تواند به دیگران منتقل کند. 
وقتی کسی شکست می خورد، هرگز نگویید او تا ابد شکست خورده است، 

بلکه بگویید او هنوز موفق نشده است.

رابطه غذا و اخالق

فکر می کنید مواد غذایی به خلق و خو هم ربط داش��ته باشند؟ به نظر 
کارشناسان تغذیه، اگر بدن شما از نظر ش��یمیایی و ترکیبات طبیعی 
خود متعادل باشد، خلق و رفتار شما هم متعادل می شود.عوامل زیادی 
می توانند تعادل بدن شما را به هم بزنند. به عنوان مثال، بسیاری از زنان 
دچار کم خونی هستند که این مسأله باعث افسردگی و خستگی زودرس 
می شود، یا افراد سالمند معموال با کمبود ویتامین های گروه B مواجهند، 
که روی سیستم عصبی و رفتاری بسیار مؤثر است. در افرادی که به طور 
منظم و س��ر وقت غذا نمی خورند، قند خون دائما در حال تغییر است و 
ثبات الزم را ندارد و همین مسأله، روی قدرت تفکر و تمرکز و در نتیجه، 
خلق و خو تأثیر می گ��ذارد. بعضی مردم هم به بعضی مواد ش��یمیایی 
موجود در غذا حساسیت دارند که حین مصرف این مواد خاص، خلق و 
خوی آنها دچار تغییر می شود. به این افراد توصیه شده مصرف غذاهایی 
را که برای خلق و خو استرس زا هس��تند، قطع کنند و همزمان، مقدار 

غذاهایی را که از ذهن و خلق فرد حمایت می کنند، افزایش دهند.

 غذاهای استرس زا
 پژوهشگران، ش��کر، کافئین )موجود در قهوه( و ش��کالت را از جمله 

غذاهای استرس زامي دانند. 
براس��اس یافته هاي همین پ��ژوه،  88 درصد افرادی ک��ه از رژیم های 
غذای��ی حمایت کننده خلق و خ��و اس��تفاده کردند، از نظ��ر ذهنی و 
 روانی وضعیت بهت��ری پیدا کردند. 26 درصد آنه��ا اظهار کردند تغییر 
خلق و خو در آنان کمتر شده اس��ت و در 26 درصد هم حمالت پانیک 
)هراس( و اضطراب کمتر ش��ده بود. 24 درصد نیز عنوان کردند کمتر 
دچار حالت افسردگی ش��ده اند. گروه عظیمی از مواد شیمیایی موجود 
در مغز که خلقیات را کنترل می کنند، نوروترانسمیتر )میانجی عصبی( 
نام دارند که معروف ترین آنها سروتونین است که ماده ای شادی آور به 
حساب می آید.  برای این که قند خون حالت پایداری پیدا کند، باید از 
کربوهیدرات هایی استفاده کرد که قند خون را ناگهان باال نمی برند. این 
کربوهیدرات ها در نان حاوی غالت، لوبیا، غالت کامل، سویا، سیب، هلو 
و س��ایر میوه ها وجود دارند. موادی مثل کیک، چای، چیپس، شکالت 
و ش��یرینی، قند خون را س��ریعا افزایش می دهند. در نتیجه بدن شما 
ناچار می شود برای ورود این قندها به درون سلول یا ذخیره آنها به طور 
ناگهانی و به شدت، هورمون انسولین ترشح کند که به این ترتیب، تعادل 

طبیعی سیستم کنترل کننده قند خون به هم می خورد.

 کنترل قند خون
سعی کنید قند خونتان در شرایطی پایدار حفظ شود. برای این کار باید 
در فواصل غذایی حتما از میان وعده ها استفاده و هر چهار ساعت یک بار، 

از تنقالتی سالم استفاده کنید. 
توصیه می شود از تنقالتی مثل خشکبار، آجیل، میوه و سبزی استفاده 
شود.  مقدار آب مصرفی ش��ما باید کافی و متعادل باشد. این مقدار به 
فعالیت روزان��ه و درجه حرارت هوا نیز بس��تگی دارد. ه��ر چه فعالیت 
بیشتر باشد و هوا گرم تر، مقدار آب مصرفی باید بیشتر شود. یادتان باشد 
هیچ نوشیدنی جای آب را نمی گیرد. پس، از آن غافل نشوید.  روزی 20 
دقیقه ورزش کنید چرا که خلق را تقویت می کند. البته اگر می خواهید 
چربی های اضافی را آب کنید، باید نیم ساعت دیگر هم به ورزش ادامه 
دهید. هیچ وقت سراغ رژیم های الغری که ناگهانی و سریع وزن را کم 
می کنند، نروید. کاهش وزن ناگهانی ش��ما را کامال عصبی و بداخالق 
می کند. چربی در حد متعادل، اثر ضدافسردگی دارد. به جای چربی های 
خالص از چربی های غیر اشباع ساده و پیچیده، روغن های گیاهی و روغن 
ماهی استفاده کنید، زیرا این چربی ها حاوی امگا-3 هستند که بسیار 
مفید است. از شیر و گوشت بوقلمون استفاده کنید، زیرا حاوی تریپتوفان 
است. تریپتوفان، اسید آمینه ای اس��ت که باعث می شود قند خون در 
دسترس نوروترانسمیترها قرار گیرد. برای این که جذب تریپتوفان این 
مواد بیشتر باشد، کمی کربوهیدرات )مثل نان، برنج، خرما و ...( همراه 

با آنها مصرف کنید.

اگر بخواهیم به تمام این افراد و جنایات ش��ان بپردازیم، 
جای بسیار بیش��تری از ین س��تون نیاز است. به همین 
دلیل تعدادی از ش��رورترین انس��ان ها در طول تاریخ را 

معرفی می کنیم.

اسامه بن الدن
رهبر گروهک ترویستی 
»القاعده« یکی از افرادی 
است که امروز در بسیاری 
از نقاط به عن��وان فردی 
شرور شناخته شده است. 
این ف��رد عربس��تانی در 
س��ال ه��ای اولی��ه دهه 
1980 میالدی، با حمایت 
سرویس های اطالعاتی غربی و با سواستفاده از احساسات 
مردم مسلمان منطقه، به کشور افغانستان عزیمت کرد 
و با تش��کیل گروه القاعده، به نبرد با س��ربازان شوروی 

مشغول شد. 
 پس از خروج نظامیان ش��وروی از کش��ور افغانس��تان، 

وی حمله به منافع بعضی از کشورهای غربی را آغاز کرد.
بسیاری او و شبکه تروریستی القاعده را مغز متفکر حادثه 
11 سپتامبر س��ال 2001 میالدی در آمریکا می دانند؛ 
حادثه ای که ب��ه بهانه آن، آمریکا ب��ه منطقه خاورمیانه 

لشگرکشی کرد. 
در سال های اخیر مدارک زیادی در باره ارتباط های پیدا و 
پنهان او با سرویس های اطالعاتی غرب منتشر شده است 
و سؤاالت بزرگی را درباره چهره واقعی بن الدن و اهداف او 

از انجام این عملیات ها به وجود آورده است.

ماری آن کاتون
این زن انگلیس��ی یک از 
معروف تری��ن قاتل های 
سریالی کشور انگلستان 
است که بنا بر تحقیقات 
مختل��ف تا 21 نف��ر را به 
قتل رس��انده است. او که 
مدتی به عنوان پرستار هم 
کار کرده بود، در سن 20 
سالگی و در سال 1852 با همسر اولش ازدواج کرد. این 
زوج چهار فرزند داشتندکه س��ه نفر از آنها در کودکی از 

دنیا رفتند.
همسر اول او در سال 1865 به دلیل بروز اختالل در روده 
از دنیا رفت. پس از مرگ همس��ر، او چیزی در حدود 35 
پوند از اداره بیمه دریافت کرد که در آن زمان مبلغ بسیار 
زیادی بود. وی پس از آن سه مرتبه دیگر نیز ازدواج کرد 
و دو همسر بعدی و فرزندانش به دلیل ناراحتی در ناحیه 
ش��کم و یا تب روده از دنیا رفتند. پ��س از مرگ آخرین 
همسر، او روابط نامش��روع خود را با چند مرد دیگر ادامه 
داد و به ش��کل اس��رارآمیزی این چند نفر هم با عالئمی 
مش��ابه از دنیا رفتند. در نهایت پلیس با مشکوک شدن 
به وی، او را بازداش��ت ک��رد و وی در دادگاه به مس��موم 
 کردن قربانیان خود با سم آرس��نیک اعتراف کرد. ماری 

آن کاتون 24 مارس 1873 اعدام شد.

هاینریش هیلمر
نام این مرد با اردوگاه های 
کار اجب��اری و نظری��ات 
برت��ری ن��ژادی در زمان 
حکوم��ت نازی ه��ا گره 
خ��ورده اس��ت. او رهبر 
تشکیالت حفاظتی هیتلر 
 با عنوان »SS « بود که در 
س��ال ه��ای حکمران��ی 
نازی ها ب��ر آلم��ان، مای��ه ترس و وحش��ت بس��یاری 
از م��ردم در مناط��ق تح��ت اش��غال آلمان��ی ه��ا بود.  
 هیلم��ر یکی از اش��خاصی ب��ود که ش��دیدا ب��ه برتری 
 ن��ژاد آریای��ی و آلمانی معتق��د ب��ود و در راه رس��یدن 
به مقاصد ن��ژادی خود از دس��ت زدن به هی��چ جنایتی 
روگردان نبود. انجام آزمایش��ات پزش��کی روی زندانیان 
جنگی یا مردم ش��رق اروپا که از نظر نازی ها انسان های 
درجه دوم محسوب می شدند، اکثرا از تفکرات این شخص 
نش��أت گرفته بود. وی پس از پایان جنگ دوم جهانی به 
اس��ارت متفقین درآمده و در زندان، به وس��یله کپسول 

سیانور خودکشی کرد.

آدولف هیتلر
بسیاری این شخص را شرورترین انس��انی می دانند که 

تاکنون روی این کره خاکی زندگی کرده است. 
این سرجوخه اهل اتریش در جنگ اول جهانی، با رؤیای 
تسلط نژاد آلمانی بر تمام دنیا، وارد سیاست شده و با به راه 
انداختن جنگ دوم جهانی، چیزی حدود 64 میلیون نفر 

را به کام مرگ فرستاد. 
بعض��ی از اعم��ال وی بهان��ه را ب��ه دس��ت ع��ده ای 
صهیونیس��ت فرص��ت طل��ب داد ت��ا ب��ا جع��ل کردن 
 یکی از ب��زرگ تری��ن دروغ ه��ا در تاریخ بش��ر، مدعی 
 س��وزانده ش��دن 6 میلی��ون یه��ودی در ک��وره ه��ای 
آدم س��وزی نازی ها ش��وند و به همین بهانه، س��رزمین 
فلسطین را اش��غال کرده و بیش از شش دهه است که با 
زور سرنیزه و با موجی از جنگ و ترور، در منطقه خاورمیانه 

ساکن هستند. 
به این لیست اضافه کنید بسیاری دیگر از مردم جهان سوم 
را که در طول جنگ س��رد - به عنوان نتیجه جنگ دوم 
جهانی - در بین بازی های ابرقدرت های جهانی گرفتار 
آمدند و به وحشیانه ترین ش��کل ممکن به دست عوامل 

ابرقدرت شرق و یا غرب کشته شدند. 
او نیز در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی در پناهگاه خود 

در شهر برلین خودکشی کرد.

آشنایی با شرورترین 
انسان های جهان
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رعایت ادب و اخالق یکی از مهم ترین اصول زندگی در 
هر جامعه متمدنی است. اما گاهی با قوانینی رو به رو 

می شویم که به نوعی عجیب و غیر قابل باور هستند.
در روستای »La Toba« در ش��مال شرق مادرید، 
پایتخت اس��پانیا، مجموع��ه ای از قوانین به وس��یله 
کدخدای این روس��تا و شورای روس��تا تصویب شده 
است. این قوانین که در مجموع 65 مورد است، بیشتر 

مربوط به موارد اخالقی است.
 پرت��اب آب بینی یا دهان، صحبت ک��ردن با دهان پر 
یا خمیازه کشیدن بدون پوش��اندن دهان در  مکان های عمومی جزو موارد خالف قانون 
به حساب می آید. اگر مسئوالن روستا متوجه ش��وند که کودکان روستا به طور مرتب به 
پدربزرگ و مادربزرگ های خود سر نمی زنند، با آنان برخورد می کنند. مسئول این روستا 
در توضیح این قوانی��ن گفت: این قوانین، اصول اولیه اخالقی هس��تند که کم کم در حال 
فراموشی هس��تند و ما قصد داریم این اصول را زنده کنیم. البته این قوانین مورد استقبال 
تمام روستاییان قرار نگرفته است و بس��یاری از آنها خواستار استعفای این مسئول روستا 
ش��دند. آنها می گویند احتماال گام بعدی وی، قرار دادن یک تراشه در مغز و کنترل کلیه 

اهالی است.

میزان ش��ارژ س��اختمان همواره یکی از دغدغه های 
مس��تأجران و مالکان بوده اس��ت. براس��اس آخرین 
برآوردها، ش��ارژ ماهیانه برخی آپارتمان ها در تهران 

ماهیانه تا یک میلیون تومان است.
این شارژهای بس��یار باال در حالی است که میانگین 
ش��ارژ در تهران رقمی معادل 25 ت��ا 70 هزار تومان 
بیش��تر نیس��ت و تنها در برخی نقاط ش��مال تهران 
 مانند نیاوران، کامرانیه،ش��هرک غ��رب و... به حدود 
200 هزارتوم��ان در ماه می رس��د. ام��ا در چند برج 

بسیارمعروف تهران، رقم ش��ارژ ماهیانه س��اختمان تا ماهی یک میلیون هم می رسد. در 
کامرانیه، برج معروفی وجود دارد که مدیر داخل ایران یکی از برندهای مشهور آن را ساخته 
است. این برج ماهیانه یک میلیون تومان بابت شارژ از ساکنانش دریافت می کند. در این 
برج تنها سه متصدی در البی وجود دارد که اگر کسی، برای کاری ولو کوچک سری به آنجا 
بزند، از وی با نسکافه و قهوه پذیرایی می شود. جالب است بدانید درآمد نگهبان درب این 
برج ماهی دومیلیون تومان است. امکانات این برج هم شامل چند سونا و جکوزی،کارواش، 
طبیعت مصنوعی، سیستم تهویه هوشمند و ... است و دلیل واقعی این شارژ میلیونی را در 

این امکانات باید جستجو کرد.

سازمان ملل اعالم کرد 4/2 میلیون نفر در دنیا قرباني قاچاق 
انسان و به ویژه برده کشي جنسي مي ش��وند.یوري فدوتف، 
رییس دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل در این باره گفت: 
روسای شبکه هاي قاچاق انسان در دنیا، ساالنه 32 میلیارد 
دالر از این راه درآمد کسب مي کنند و از هر سه قرباني قاچاق 
انسان در دنیا، 2 نفر زن هس��تند. وي اضافه کرد: 17 درصد 
کس��اني که قرباني این قاچاق پرس��ود مي ش��وند، براي کار 

اجباري در منازل و کارگاه ها اس��تفاده مي شوند و 80 درصد 
دیگر قرباني برده کش��ي جنسي مي ش��وند. متأسفانه شمار 
زیادي از این قربانیان را کودکان تشکیل مي دهند که اغلب 
در سنین پایین هستند و از حقوق اولیه شان نیز آگاه نیستند. 
بر اساس آمار دفتر فدوتف، تنها یک نفر از 100 قرباني قاچاق 
انس��ان مي توانند از چنگال قاچاقچیان و کارفرماهایش��ان 

نجات پیدا کنند.

 فدوتف در ادامه رشد قاچاق انسان را یکي از پرسرعت ترین 
جرایم دنیا خواند و از همگان و به ویژه زنان عضو سازمان ملل 
خواست تا با مراکز و ش��بکه هاي قاچاق انسان در کشورهاي 

دور دست مبارزه کنند.
به گزارش خبرگزاري آسوش��یتدپرس، یوري فدوتف مبارزه 
با مجرمان را یکي از قسمت هاي بسیار سخت مسیر مبارزه با 

مسأله قاچاق انسان در دنیا خواند.

 یک مرغ در شهرس��تان آبدانان اس��تان ایالم با گذاش��تن 
تخم مرغ های مس��تطیل، گ��رد، هاللی، بیضی و ش��یاردار 
تعجب همه را بر انگیخته است. این مرغ در روستای چمکبود 
شهرس��تان آبدانان در یک پدیده عجیب و نادر تخم هایی با 

اشکال و اندازه های متفاوت می گذارد.
ناهید عزیز، صاحب ای��ن مرغ گفت: بیش از یکس��ال و نیم 
 اس��ت که از این مرغ طالی��ی مواظبت می کن��م و تاکنون

 هیچ گونه عمل غیرطبیعی مش��اهده نک��رده ام، اما از یک 
ماه پیش، این مرغ روزانه یک عدد تخم مرغ در ابعاد و اوزان 
مختلف با اشکال، گرد، مس��تطیل، هاللی، بیضی و شیاردار 
می گذارد و با این رخداد نادر، تعجب همه روس��تاییان را بر 

انگیخته است.به گفته وی، تخم های این مرغ عالوه بر اندازه 
های مختلف، بدون زرده نیز هستند. وی تمام حرکات و نوع 

تغذیه این مرغ خانگی را عادی اعالم کرد.
به گفت��ه مس��ئول اداره دامپزش��کی شهرس��تان آبدانان، 
این م��رغ دچار یک ن��وع عارض��ه اختاللی به ن��ام مریضی 
تخمدانی ش��ده که با توجه به نادر ب��ودن، غیرقابل درمان 
 اس��ت. دکت��ر اس��د درویش��ی در گفتگو ب��ا ایرن��ا افزود:

 تخم های این مرغ با توجه به احتمال مسموم بودن، غیر قابل 
استفاده برای انسان است.

این پدیده بی سابقه، باعث شده اس��ت عده زیادی از مردم 
شهر و روس��تا به خانه صاحب این مرغ مراجعه و از این تخم 

مرغ ها که در یک سبد بزرگ جمع آوری شده است، دیدن 
کنند.

آپارتمانی با یک میلیون شارژبا ادب ترین روستای جهان 

سریع ترین جرم در حال رشد دنیا

عجیب ترین تخم مرغ های جهان در ایران

توپ فروش سیار 
در حیدر آباد هند
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ساعت هوشمند سونی
 ب��ه تازگ��ی ش��رکت س��ونی س��اعت های��ی را طراح��ی 
 ک��رده اس��ت ک��ه بیش��تر مانن��د گوش��ی هوش��مند 
می مانند. شما به کمک این ساعت می توانید اطالعاتتان را 
بلوتوث کنی��د، عکس بگیرید و حتی ایمی��ل هایتان را چک 

کنید.

Terrafugia Transition
 باالخ��ره ایده ماش��ین 
های پرنده ب��ه واقعیت 
رس��ید و ای��ن ب��ار در 
نمایش��گاه نیوی��ورک، 
از این ماش��ین رونمایی 

شد. 
البته این ماشین تنها یک طرح نیست و تا به حال بیش از 75 

پرواز داشته است و در سال 2013 وارد بازار می شود.

عینک های گوگل
 به تازگی ش��رکت گوگل که این روزها بیشتر تمرکز خود را 
روی محصوالت تکنولوژیک گذاشته، عینکی ارایه داده است 
که می توانید از آن به عنوان یک صفحه نمایش استفاده کنید. 
به کمک این عینک شما می توانید تلفن اندرویدی خودتان 
 را نیز کنترل کنید. به نظر می رس��د این گوگل س��عی دارد 

انسان ها را از دنیای واقعی جدا کند.

هلکوپتر پرنده های خشمگین
 کمت��ر کس��ی هس��ت 
که با ب��ازی پرن��دگان 
خشمگین آشنا نباشد. 
این بار یکی از ش��رکت 
های تولید اسباب بازی، 
هلکوپتری را با استفاده 
از طرح های این بازی ساخته است. پرواز با این اسباب بازی 

در اطراف خانه بسیار جالب خواهد بود.

سلول های خورشیدی نازک
 به تازگی سلول های خورشیدی بسیار کوچکی ساخته شده 
است که از سلول های قدیمی بسیار کوچک تر هستند. این 
سلول ها تا 10 برابر نازک تر هستند، اما همان مقدار کارایی 
دارند. این سلول ها می توانند پنج درصد از نور خورشیدی را 

به انرژی تبدیل کنند.

CordCruncher
 بسیاری از ما با هندزفری های موبایلمان بسیار مشکل داریم. 
در بیشتر مواقع وقتی می خواهیم از آنها استفاده کنیم، باید 

دقایقی را صرف باز کردن گوریدگی های آن کنیم. 
این بار یک ش��رکت این مش��کل را حل کرده اس��ت و یک 
هندزفری انعطاف پذیر ساخته است. این وسیله می تواند تا 
حداکثر 2 متر کشیده شود و همچنین گوریده نیز نمی شود.

تازه های فناوری در هفته گذشته

از ساعت سونی تا عینک گوگل 
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