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نگرانی از رکود بازار طال در اصفهان 

رییس جمهور :

اردیبهشت،اردوگاه  زندانیان 
از اصفهان می رود  4

رهبری فرمودند دنبال 
سالح اتمی نیستیم 26

 تهدید رویانیان 
5به ضررش شد

تورم واقعی بیشتر از 21درصد است

اصفهان ریش سفید ایران شد

اگر چه تورم را 21 درصد اعالم می کنند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما 
شاهد قیمت هایی هستیم که جهشی باال می روند. مسئوالن در محاسبه 
نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می دهند که تأثیری در 

زندگی روزمره مردم ندارد.

4 بازار خرید و فروش سکه در ایران جزو عجایب هفتگانه نیست، اما دست کمی از آن ندارد. فقط 
یک شایعه می خواهد تا آنچنان حجم تقاضا را باال ببرد که سکه نایاب شود و فقط کمی صبر می طلبد تا 
حباب 300 هزار تومانی شکسته شود. در این میان تنها متقاضیان هستند که باید صابون تغییر ناگهانی 
شرایط را به تن بمالند؛ یا از شادی یک شبه پول هنگفت به جیب زدن در پوست خود نگنجند یا خدای 

نکرده از بیم شدت ضرر، سکته کنند.

جیره بندی آب اصفهان  
قطعی  نیست

دیروز خبری منتشر شد که مردم را باز هم متأثر و نگران 
کرد؛ نگرانی برای خبر قطعی بستن دوباره آب زاینده رود و 
جیره بندی آب شرب. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اعالم کرده بود که تا 14روز دیگر قرار است آب را بر روی 

زاینده رود ببندند و آب شرب هم جیره بندی شود.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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پیام های سفر کوفی عنان به ایران 2

از قائمیه تا باغ قوشخانه ، بی آرتی 
ترافیک را دور می زند  3

رییس جمهوری اسالمی ایران صبح چهارشنبه در دومین روز از سفر 
استانی خود به استان هرمزگان، در دیدار عمومی با مردم شهرستان 
پارسیان گفت: دولت مصمم است مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 

را در سال 91 اجرا کند.
  به گ��زارش مهر، احمدی نژاد ب��ا بیان این که ه��ر ایرانی می تواند 
هفتاد،هش��تاد هزار توم��ان در ماه دریاف��ت کند، اظهارداش��ت: 
این گفته به م��ذاق برخی ه��ا خوش نیام��د و حرف های��ی زدند 
 که ربط��ی ب��ه هدفمن��دی یارانه ها ن��دارد و س��عی ک��رده اند با 
س��نگ اندازی، جلوی اجرای مرحل��ه دوم هدفمن��دی را بگیرند.

رییس جمه��ور تصریح ک��رد: ناآرام ک��ردن بازار س��که و ارز بازی 
افرادی بود که منافعش��ان با اجرای هدفمندی یاران��ه ها به خطر 
می افتد، اما نوس��انات بازار ارز و س��که ربطی به اجرای هدفمندی 
یارانه ها ندارد و دولت س��عی خواه��د کرد با اصالح ام��ور مالیاتی 
 و اص��الح نظ��ام بانکی، جل��وی بس��یاری از ران��ت خ��واری ها و 

 بی عدالت��ی ها را بگی��رد. احمدی ن��ژاد اجرای ط��رح هدفمندی 
یارانه ها را نوعی مبارزه در مقابل افراد س��ودجو و زیاده خواه عنوان 
کرد و افزود: طبیعی اس��ت برخی که 50 یا 60 س��ال است ثروت 
بادآورده را بدون پرداخت مالیات و حق مردم به دس��ت آورده اند، 
از اجرای این طرح متضرر شده و موجب شود تا مقابل اجرای طرح 

ایستادگی کنند.  
 رییس قوه مجریه تصریح ک��رد: مردم ایران در طول تاریخ نش��ان 
داده اند که در مقاب��ل ناعدالتی ها و ظلم و س��تم ایس��تاده و پای 
حق خود خواهند ایس��تاد و تمام دش��منان داخلی و خارجی خود 
را پش��یمان خواهند کرد. رییس جمهور با بیان ای��ن که برخی از 
 گفتن نام ایران ناراحت هس��تند و گالیه دارند، بیان داشت: وقتی 
می گوییم ایران، یعنی این که ایران یک فرهنگ جاری است. زمانی 
که به کشورهای مختلف سفر کنیم، نشانه های فرهنگی و قومیتی را 

به عنوان یک میراث ایرانی، در این کشورها می توان مشاهده کرد.

مصرف آبزیان در 
اصفهان نصف  دنیاست

تولید روزانه 10 میلیون 
لیتر بنزین در اصفهان

بانک بازیگری در  
اصفهان راه اندازی شد

مالنصرالدین ایرانی 
بوده است

سپاهان ،حاال وقتشه

گزارش زاینده رود  از صحت جیره بندی 
آب در اصفهان 
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جواد جمالي- شهردار مبارکه

سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

آگهي تجديد مناقصه عمومي  
دستگاه مناقصه گزار: شهرداري مباركه

موضوع: خريد كابل افش�ان، س�يم ارت و كابلش�و )طبق تعداد و مشخصات 

پيوست شرايط مناقصه( از محل اعتبارات عمران شهري 

ساير شرايط مورد عمل:

مبلغ و ن�وع تضمين ش�ركت در مناقص�ه: مبل�غ 60/000/000 ري�ال بصورت 

ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اس�ناد تجدي�د مناقصه: مبارك�ه- ميدان انقالب، س�اختمان 

شهرداري، امور قراردادها )5222021-0335( با ارائه معرفي نامه كتبي 

مبلغ خريد اسناد: مبلغ 200/000 ريال

تاريخ فروش اسناد تجديد مناقصه: در ساعات اداري تا روز شنبه مورخ 91/2/9

مهل�ت تكميل و تحويل پيش�نهادات به دبيرخانه ش�هرداري: تا س�اعت 13 

بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 91/2/13

زمان و محل تشكيل جلسه كميسيون عالي معامالت )بازگشايي پيشنهادات(: 

رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 91/2/16 در محل ساختمان شهرداري 

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد تجديد مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

ضمنًا هزينه درج آگهي ها در روزنامه بعهده برنده تجديد مناقصه خواهد بود. 

آگهي مناقصه عمومي
نظر به اينكه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد بخشي 

از خدمات تصدي گري حوزه روابط عمومي سازمان را از طريق اشخاص 

حقوقي و حقيقي واجد شرايط خريداري نمايد. لذا متقاضيان مي توانند 

از تاريخ 91/1/28 لغايت 91/2/9 جهت دريافت و تكميل مدارك به اداره 

امور پيمان ها و قراردادها واقع در خيابان هزارجريب- س�ازمان جهاد 

كشاورزي استان اصفهان طبقه دوم اطاق 250 مراجعه نمايند. 

انا هلل و انا الیه راجعون

مديركل محترم دامپزشكي اس�تان چهارمحال و بختياري 
جناب آقاي دكتر حميد مهري، درگذشت پدر بزرگوار،  صبور 
و دلسوخته تان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض 
مي كنيم. از خداوند متعال براي آن مرحوم آرامش و مغفرت 

و براي بازماندگان صبر و توكل آرزومنديم.

روابط عمومي روزنامه زاينده رود

نوبت اولنوبت اول



چهره روزيادداشت

تمجید صهیونیست ها  از سلیمان
 مقام��ات رژی��م صهیونیس��تی در حال��ی ب��ه تعری��ف و تمجید از

 عمر سلیمان، رییس سابق دستگاه اطالعات مصر و نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور ادامه می دهند که مردم مصر همچنان 

از نامزدی وی خشمگین هستند.

احمدی نژاد نخست وزيرشد !
مؤسسه بروکینگز، از مشهورترین اندیش��کده های آمریکایی که در 
تصمیم سازی مقامات این کشور نقشی بسزا دارد، در اشتباهی آشکار 

از محمود احمدی نژاد به عنوان نخست وزیر ایران نام برد!
مؤسسه بروکینگز در این گزارش که »روح آینده ایران« نام داشت، 
بدون این که به این نکته توجه کند که ۲۳ سال است در ایران سمتی 
به نام نخس��ت وزیر وجود ندارد، از رییس جمهور کشورمان به عنوان 

نخست وزیر نام برد.

آمادگی برای گفت وگوی موفق 
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روزگذشته در نشستی 
خبری اعالم کرد: کشورهای ۱+۵ نیاز به زمان داشتند تا آمادگی الزم 

را برای گفت و گوها پیدا کنند.
وی اف��زود: اقتداری ک��ه ام��روز جمهوری اس��المی ای��ران دارد، 
متکی ب��ه اراده مردم و همبس��تگی مل��ی و ظرفیت ه��ای مادی و 
معنوی کش��ور و ب��ه ویژه دانش��مندان ش��هید هس��ته ای اس��ت 
 ک��ه پش��توانه ب��زرگ ق��درت کش��ور و حق��وق هس��ته ای ملت 

ایران هستند.

 تح��والت سیاس��ی اخی��ر در کش��ورهای خاورمیان��ه که به
بهار عرب مش��هور ش��دند، علی رغ��م تفاوت ه��ای متعدد، 
 در یک نقطه اش��تراک داش��تند که عبارت ب��ود از ناگهانی و 
 برق آس��ا بودن ای��ن تحوالت. ب��رای نمونه هی��چ کس گمان

نمی کرد که دیکتاتوری ۳0 ساله مبارک، طی چند ماه به کلی 
 برچیده ش��ود. این حکم کلی اما در مورد شورش های سوریه 

قابل تعمیم نیست.
 تردیدی نیس��ت ک��ه کش��ورهای غربی ک��ه دل خوش��ی از 
نظام حاکم بر سوریه ندارند، در این محاکات بی تفاوت نخواهند 
نشس��ت. س��وریه به عنوان کش��وری که در عم��ل همچنان 
با اس��رائیل در حال جنگ اس��ت و هی��چ گاه در مقابل وعده 
ها و تهدیده��ای غرب برای عادی س��ازی روابط با اس��رائیل 
 تسلیم نشده، به طور حتم در نظر آمریکا یک عنصر نامطلوب 

در خاورمیانه به شمار می آید.
ام��ا غربی ه��ا دالیلی محکم ت��ر از ای��ن هم ب��رای ضدیت با 
نظام حاک��م بر س��وریه دارند؛ این کش��ور نس��بتا فقیر عربی 

 هرچن��د که مرز مش��ترکی با ایران ن��دارد، ام��ا نزدیک ترین 
متحد منطقه ای ایران محسوب می شود. محور تهران-دمشق 
که از سال های حکومت حافظ اسد و خودداری او از پیوستن 
 به جبهه ب��ه اصط��الح عربی حول مح��ور ع��راق در جنگ با 
ایران آغاز ش��ده بود، طی سالیان اخیر با گس��ترش و تعمیق 
 پیوندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی، به عاملی تعیین کننده 
 در مع��ادالت منطق��ه ای و حت��ی فرامنطق��ه ای تبدی��ل 

شده است.
تجربه موفق در س��رنگون ک��ردن معمر قذافی ب��ا حمایت و 
پشتیبانی و درنهایت دخالت غربی ها، دیپلمات های اروپایی 
و آمریکایی را به امکان وقوع رخدادی مشابه و در هم پیچیدن 
تومار حکوم��ت خاندان اس��د ب��ر س��وریه در دوره ای کوتاه 
مدت امیدوار ک��رده بود. مطمئن��ا آنچه بیش از هم��ه آنها را 
 خش��نود می کرد، از میان رفتن یک��ی از متح��دان ایران در 
منطقه و پیش��روی در ط��رح به انزوا کش��اندن ای��ران بود تا 
 حذف یکی از دشمنان اس��رائیل، چرا که سوریه به تنهایی در 

 می��ان خی��ل کش��ورهای ع��رب س��ازش کار، آنقدره��ا هم 
 زحم��ت و دردس��ری ب��رای صهیونیس��ت ه��ا فراه��م

 نمی کرد.
همین نکته اس��ت که هم وضعیت و موضع طرف های درگیر 
را در این بحران روشن می کند و هم برعکس سایر کشورهای 
عربی،علت طوالنی و پیچیده شدن تحوالت در سوریه را. به نظر 
می رسد سیاس��تمداران غربی که سال هاست در پی سرکوب 
ایران و کاهش قدرت نقش آفرین��ی آن در معادالت جهانی و 
منطقه ای هس��تند، هنوز هم با تعصب��ات و تنگ نظری های 
سیاسی و چه بس��ا عقده های انباش��ته طی ۳0 سال گذشته، 

به ایران می نگرند.
اگر نبود ای��ن تنگ نظری ها، ه��ر ناظر مس��تقل و بی طرفی 

تأیید می ک��رد که تحوالت 
منطقه خاورمیانه و به ویژه 
شرق مدیترانه)شام سابق و 
 س��وریه و لبنان کنونی( را 
نمی توان بدون نقش و تأثیر 
ایران حتی فرض کرد. یک 
سال تمام کوبیدن بر طبل 
 یکجانبه گرایی، لشکر کشی 
دولت های نزدیک به غرب، 
از ترکیه گرفته تا عربستان 
و قطر، اپوزیس��یون تراشی 
و کمک های پیدا و پنهان به 
مخالفان سوریه هم نتوانسته 
است بخت غرب را در کالف 
 پیچی��ده تحوالت س��وریه 

باز کند.
این که باالخره کوفی عنان با درک ق��درت و نفوذ ایران برای 
 پیش��برد طرح صلح خود، موافق��ت و همکاری ای��ران را الزم 
می داند و با س��فر به کشورمان، خواستار پش��تیبانی مقامات 
ایران��ی از ط��رح خود ش��ده اس��ت، می ت��وان اعتراف��ی دیر 
 هنگام به لزوم جلب نظ��ر ایران در م��ورد ترتیبات منطقه ای 
 دانس��ت. چنین رویک��ردی اگرچ��ه با اک��راه و وقت کش��ی 
 غربی ه��ا همراه ب��وده، اما می تواند س��رآغازی ب��رای درکی 
 دوجانبه و به رس��میت ش��ناختن حق��وق ای��ران در منطقه

  باش��د. باید صبر ک��رد و دی��د که این س��فر ش��روعی برای 
همکاری های راهبردی بیشتر است یا تنها تاکتیکی است گذرا 

و از سر ناچاری از سوی غرب.

پايان يک توهم

پیام های سفر کوفی عنان به ایران

با گذشت يک سال از آغاز بحران سیاسی در سوريه، تحوالت اين کشور عربی در حال ورود به  مجید 
مرحله جديدی است. با پیدا شدن اجماعی نسبی در میان کشورهای صاحب نفوذ در سوريه، کافی

 طرح صلح کوف�ی عنان اف�ق ت�ازه ای رو ب�ه آينده تغیی�رات سیاس�ی در ش�رق مديترانه 
گشوده است.

رزمايش بی  سابقه ارتش و سپاه
امیر احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در نشس��ت خبری روزگذش��ه خود گفت: ای��ن نیرو در 
س��ال جاری هش��ت رزمایش را در حوزه ه��ای مختلف 
برگزار می کند که یکی از آنها رزمایش تخصصی هوابرد 
است. همچنین رزمایش بی س��ابقه تخصصی هوانیروز 
و یک رزمایش مشترک با س��پاه نیز برگزار خواهد شد. 
فرمانده نیروی زمینی تصریح کرد: این رزمایش احتماال 
 در مرزهای جنوب ش��رق یا جنوب غرب کش��ور انجام 

می شود.

رأی گیری تخلفات دولت
مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس در طرح 
تحول اقتصادی دولت، از تهیه گزارش این کمیس��یون 
درباره تخلف��ات دولت در هدفمندی یاران��ه ها خبر داد 
و گفت: پس از اظهار نظر اعضا نس��بت ب��ه این گزارش، 
هفته آینده در صحن مجلس نس��بت به آن رأی گیری 

خواهد شد.

وحدت قوا ضروری است
 محس��ن رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
گفت: حفظ وحدت بین قوا امری الزم و ضروری است. وی 
با بیان این که امسال باید شاهد وحدت بیشتر مسئوالن 
با هم باشیم، در خصوص استیضاح وزیر کار،تعاون و رفاه 
اجتماعی افزود: این موضوع باید بین دولت و مجلس، با 

گفت وگو حل و فصل شود.

بدهی 2هزار میلیارد تومانی 
دانشگاه آزاد

دانش��جو،رییس دانشگاه آزاد اس��المی از بدهی دوهزار 
میلیاردی این دانش��گاه خبر داد و گفت: وقتی هش��تم 
اسفندماه سال گذشته دانشگاه آزاد را تحویل گرفتم، طی 
یک حسابرسی، مشخص ش��د که دانشگاه مبلغ دوهزار 

میلیارد بدهی دارد.

به آلمان هم نفت نمی دهیم 
ایران ی��ک روز پس از قطع ص��ادرات نفت به اس��پانیا، 
 صادرات نفت به آلم��ان را نیز متوقف ک��رد. به گزارش 
پرس تی وی، این اقدام در راستای مقابله با تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. این خبر در 
حالی منتشر می شود که وزیر نفت ایران توقف صادرات 

نفت این کشور را به یونان مورد تأیید قرار داده است.

خبر بین الملل 

اخبار کوتاه

رهبری فرمودند دنبال سالح 
اتمی نیستیم

رییس قوه قضائیه
آيت اهلل آملی الريجانی 

براساس نظر مقام معظم رهبری، به کارگیری و تولید سالح هسته ای 
از نظر نظام اسالمی حرام است و این مس��أله قبال هم از سوی ایشان 
اعالم شده است. این کشور ها اگر به دنبال بهانه جویی نیستند، باید 
بدانند وقتی که مق��ام معظم رهبری می فرمایند ما به دنبال س��الح 
هسته ای نیس��تیم و به کارگیری آن را حرام می دانیم، سخن ایشان 
باالترین تضمین اس��ت، چرا که این سخنان از س��وی کسی مطرح 
می ش��ود که مرج��ع دینی و 
سیاسی بسیاری از مسلمین 
دنیاس��ت و تمام قوای نظام 
جمهوری اس��المی ایران نیز 
زیرنظر ایش��ان انجام وظیفه 
می کنند. غربی ها باید به این 
یقین برسند که ایران به دنبال 
سالح اتمی نیست و اصرار آنها 

به معنای بهانه جویی است.
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2
جاعالن نام خلیج فارس هیچ تمدنی ندارند

محمود احم��دی نژاد در جمع م��ردم جزیره ابوموس��ی، در جنوبی ترین نقطه اس��تان 
 هرمزگان با اش��اره به تأکید تمامی اس��ناد تاریخی ب��ر اصالت نام خلی��ج فارس، گفت: 

جعل کنندگان نام خلیج فارس هیچ فرهنگ و تمدنی ندارند.

مطمئنا آنچه بیش 
از همه آنها را 

خشنود می کرد، از 
میان رفتن يکی از 
 متحدان ايران در 
منطقه و پیشروی 

در طرح به انزوا 
کشاندن ايران بود 

تا حذف يکی از 
دشمنان اسرائیل

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

6

آگهي مناقصه عمومي
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان                               نوبت اول: 91/1/23 و نوبت دوم: 91/1/24

* ضمانت نامه بانكي یا واریز به حساب تملك دارائي هاي سرمایه اي )سایر منابع به شماره 2164200313001( نزد بانك كشاورزي شعبه جهاد 
كشاورزي بنام سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

1 محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان، دبیرخانه كمیسیون مناقصات، اتاق 250 یا اتاق 251 
http://iets.mporg.ir :و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني

2 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 91/01/26.

3 مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/01/27 تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 91/02/09 و زمان بازگشایي روز یكشنبه مورخ 91/02/10 ساعت 
9 صبح مي باشد.

4 محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

5 هزینه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد. 

موضوع مناقصهرديف
نوع و 
شماره 
مناقصه

محل 
اجراء

مبلغ برآورد 
)ريال(

محل 
تأمين 
اعتبار

مبناي 
برآورد

مدت 
اجراء 
)روز(

مبلغ سپرده 
)ريال(

واجدين 
شرايط

نوع 
سپرده

1
خرید لوله 

فوالدي طرح 
پمپاژ و انتقال آب 

روستاي قنات

یك 
مرحله اي 

91/19
برآورد استاني-سمیرم

6050/000/000دستگاه
اشخاص حقیقي 
و حقوقي داراي 

صالحیت از 
مراجع ذي صالح

*

2
شبكه آبیاري 3 
و 4 كانال شش 
دانگي روستاي 

موغان

یك 
مرحله اي 

91/20
ملي1/794/337/215فریدن

فهرست 
بهاي 
واحد 
پایه 

آبیاري و 
زهكشي 

سال 
88

12012/000/000

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 
امور عمراني 
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 

صالحیت از 
مراجع ذي صالح

*

5

خرید لوازم 
طرح انتقال آب 
و ایستگاه پمپاژ 
اراضي روستاي 

میدانك اول )لوله 
پلي اتیلن(

یك 
مرحله اي 

91/23
فریدون 

برآورد ملي3/990/643/720شهر
6080/000/000دستگاه

اشخاص حقیقي 
وحقوقي داراي 

صالحیت از 
مراجع ذي صالح

*

م الف/ 773اداره امور پيمان ها و قراردادها
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 دانشگاه صنعتی 
جزو 10 دانشگاه برتر کشور 

دكت��ر محم��د اس��ماعیل همدانی گلش��ن، ریی��س دانش��گاه صنعتی 
اصفه��ان اعالم ك��رد: دانش��كده های این دانش��گاه در س��ال ج��اری و 
برای نخس��تین بار رتبه بندی می ش��وند. به گفته وی، ای��ن رتبه بندی 
 براس��اس نح��وه عملك��رد و برنامه ه��ای آنها در س��ال ج��اری صورت 
می گیردكه در اختصاص بودجه های دانش��كده ها نی��ز مؤثر خواهد بود. 
همدانی گلش��ن با اش��اره به حمای��ت وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری 
 از دانش��گاه های برتر گف��ت: دانش��گاه صنعتی اصفهان در س��ال1390 

به عنوان یكی از 10 دانشگاه برتر كشور، از این حمایت ها برخوردار شد.

ديگر زباله ها دفن نمی شود
رجبعل��ی قاس��می، مع��اون اداره كل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان گف��ت: ۴0 درصد زبال��ه ها در اصفه��ان بازیاف��ت و مابقی زباله 
ها كه قابل بازیافت نیس��تند، به كمپوس��ت تبدیل می ش��وند. به گفته 
وی،  همه شهرس��تان های اس��تان باید ط��رح جامع مدیریت پس��ماند 
 داش��ته باش��د و طرح بازیافت زبال��ه باید تا پای��ان س��ال 91 در تمامی 
شهرستان ها به انجام برسد و دیگر در هیچ جای استان نباید شاهد دفن و 

یا سوزاندن زباله ها باشیم.

در ترمینال کاوه کتاب بخوانید 
سید جالل هاشمي نژاد، مدیرعامل سازمان پایانه هاي شهرداري اصفهان 
گفت: برای  ترویج امر كتاب و كتابخوانی و پركردن اوقات فراغت مسافران، 
احداث كتابخانه در پایانه مسافربري كاوه در دستور كار سازمان پایانه ها 
قرار گرفت. به گفته وی، پایانه مسافربري كاوه به كتابخانه مجهز مي شود تا 
مسافران در تمام دقایقی كه در پایانه حضور دارند، بتوانند به راحتی مطالعه 

كرده و به بهترین شكل ممكن از زمان خود بهره مند شوند.

استاد دانشگاه کاشان   
بین المللی شد

قاتل فراری در اصفهان 
دستگیر  شد

پروفسور سیدعلیرضا اشرفی قمرودی، اس��تاد تمام گروه ریاضی و مدیر 
 )ISI( گروه نانو محاسبات دانشگاه كاش��ان از طرف مؤسسه آي اس آي
به عنوان دانشمند برجسته معرفی ش��د. این عضو هیأت علمی دانشگاه 
كاشان، دلیل انتخابش را به عنوان دانش��مند بین المللی ارایه مقاالت و 
تعداد زیاد ارجاعات دانس��ت و اظهار داش��ت: در این س��ایت 1۷1 مقاله 
در زمینه های ریاضیات محض و كارب��ردی و حاصل ضرب گراف ها ارایه 
كرده است. وی افزود: تعداد ارجاعات این مقاالت حدود یک هزار و ۸10 
ارجاع بوده است. به گفته وی، این مؤسسه براساس تعداد بیشتر ارجاعات، 
محاسبات را انجام می دهد و هر سه ماه یک بار دانشمندان بین المللی را 
معرفی می كند.پروفسور اشرفی قمرودی متولد سال 13۴3 تهران، از سال 

13۷۵ عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه كاشان  است.

كارآگاهان جنایی پلیس آگاهی اس��تان اصفهان قاتل فراری را كه پس 
از ارتكاب قتل از كشور خارج ش��ده بود، پس از چهارسال و در روزهای 
ابتدایی ورودش به كش��ور، در اصفهان شناس��ایی و دس��تگیر كردند.

 سرهنگ حس��ین حس��ین زاده كه این خبر را اعالم كرد، گفت: حدود 
چهار سال پیش و در یكی از استان های كشور، فردی با وارد شدن ضربه 
به سرش به بیمارستان منتقل شده بود، در اثر شدت جراحات فوت كرد. 
با شناسایی قاتل به نام »مجید-ح«، وی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و 
در تحقیقات میدانی گسترده، مشخص شد نامبرده از كشور خارج شده و 
جستجوی پلیس برای یافتن وی به نتیجه نرسید. وی افزود: در ایام نوروز 
با  حضور این فرد در اصفهان، مأموران پس از شناسایی مخفیگاه وی در 
عملیاتی غافلگیرانه، این قاتل را دستگیر و  به پلیس آگاهی منتقل كردند.

سالم زاينده رود 

گشتی در اخبار 

 انتشار  اخبار جلسه
 هدفمندی يارانه ها ممنوع

به گزارش ایمنا، علیرغم ممانعت برگزاركنندگان جلسه هدفمندی 
یارانه ها از پوش��ش خبری این جلس��ه، تعدادی از خبرنگاران برای 
پوش��ش خبری ش��ركت كردند. برخی از مس��ئوالن دعوت ش��ده 
در نشس��ت خبری هدفمند ك��ردن یارانه ها در زمینه  مش��كالت و 
تنش های روانی گرانی ه��ای رایج حاصل از اجرای ف��از دو هدفمند 
كردن یارانه ها، دغدغه های مردم در پی پیامک های ارسالی به منظور 
انصراف از دریافت یارانه و ... به س��خن گفتند. نكته جالب توجه این 
 كه، پس از جلس��ه خبرنگاران از درج جزئیات محتوای این جلس��ه 

منع شدند! این در حالی بود 
كه رس��انه ها با دعوت قبلی، 
در ای��ن برنامه حاضر ش��ده 
 بودند. در پایان این نشست به 
رس��انه هایی ك��ه عالقه مند 
بودند تا خبرهای این جلسه 
را پوش��ش دهند، توصیه شد 
تا خب��ر را قب��ل از درج برای 

سخنرانان ارسال كنند.
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حاشیه
هدایای رییس جمهور  برای خبرنگاران همچنان در راه

حسن لوح موس��وی، رییس اداره مطبوعات و تبلیغات اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر هنوز از هدیه ریاست جمهوری به 

خبرنگاران اصفهانی هیچ خبری نیست.
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0913***691
چراهیچ خبری ازس��هام عدالت كارگران س��اختمانی نیست؟ لطفا 

پیگیرشوید.
---------------------------------------------------

0913***058
با عرض سالم و خس��ته نباش��ید.  لطفا به روس��تای »دربند« واقع 
در شهرس��تان فریدونشهر س��فر كنید و مش��كالت آنجا را به اطالع 

مسئوالن برسانید.   
---------------------------------------------------

0913***744
زمین من س��ند ندارد. رفتم دفتر اس��ناد، ولی می گویند باید دولت 

اعالم كند. دولت كی اعالم می كند؟
---------------------------------------------------

0913***691
لطفا مش��كالت مس��كن مهر شهرمجلس��ی مباركه اصفه��ان را به 

مسئوالن انعكاس دهید.

s m s : 3 0 0 0 6 2 5 5
z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 

@ y a h o o . c o m
t e l : 6 2 8 4 1 6 7 - 8

چند ماهی می شود كه بحث انتقال 
گروه 
زندان اصفهان به دلیل افزایش تعداد شهر

زندانیان و پر شدن ظرفیت آن شنیده 
می شود.این مسأله به 
دلیل نبودن بودجه به 
سرعت پیش نرفت، 
ول��ی در م��اه ه��ای 
پایانی س��ال گذشته 
س��رانجام اعالم شد 
 محل جدی��د در خارج ش��هر م��ورد تأیی��د ق��رار گرفته و 
به زودی زندانیان به محل جدید در حومه شهر اصفهان انتقال 
می یابند.از سوی دیگر  رمضان امیری، مدیركل زندان های 
استان اصفهان با اش��اره به پیش��رفت ۸۵ درصدی فاز اول 
اردوگاه زندان اصفهان گفت: فاز اول اردوگاه زندان اصفهان 

اردیبهشت ماه به بهره برداری می رسدكه  اجرای این پروژه، 
مس��تلزم حمایت فرمانداری و مس��ئوالن اجرایی استان در 
 بحث تملک و اعتبارات اس��ت. به گفته وی، در سال گذشته

20 درصد از مشكالت تراكم این زندانیان رفع شد. وی افزود: 
این در حالی اس��ت كه  در احداث و بازس��ازی اماكن زندان 
اصفهان در سال 90 به دلیل مدیریت داخلی پروژ ها و استفاده 
از تمامی ظرفیت های صرفه جویی، بیش از یک میلیارد تومان 
در انجام پروژه ها لحاظ ش��د كه در نوع خود بی نظیر است.

امیری گفت: در سال گذشته نیز بیش از 30 میلیارد تومان به 
منظور اح��داث و تكمی��ل اردوگاه های زندان های كش��ور 
اختصاص یافته است كه  سهم استان اصفهان شش میلیارد و 
۵00 میلیون تومان بوده است. تا كنون نیز با این میزان اعتبار 
 موف��ق ب��ه پیش��رفت ۸۵ درص��دی در ف��از اول اردوگاه 

اصفهان شده ایم.

در حالی كه اتوبوس تندروی شهری 
گروه 
شهر

 
 از قائمی��ه ت��ا می��دان آزادی زمان 
حمل و نقل دورن ش��هری را نصف 
كرده است و به گفته 
مس��ئوالن شهری 
درصد رضایتمندی 
م��ردم از راه اندازی 
آن نزدی��ک به 90 
درصد است، خبری 
درباره گسترش این طرح اعالم شد. تابستان امسال این روند 
با راه اندازی بی آرت��ی تا میدان قدس ادام��ه پیدا می كند.

نوریان، معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان از 
آغاز عملیات اجرایي فاز دوم خط یک پروژه بي آر تي از هفته 
آینده خب��ر داد و گف��ت: ف��از دوم این طرح ك��ه  خط یک 

 حدفاص��ل می��دان آزادي ت��ا  باغ قوش��خانه اس��ت، اوایل 
 تابستان در اختیار ش��هروندان قرارمی  گیرد. به گفته وی، 
 این طرح با 120میلیون ریال هزینه و  چهار پیمانكار در طول  
 10 كیلومت��ر اجرام��ی ش��ود. وي اف��زود: س��ه پیمان��كار 
براي احداث ایستگاه ها و یک پیمانكار براي جداكننده هاي 
 مس��یر در نظر گرفته شده اس��ت تا این پروژه س��ریع تر به 

بهره برداري برسد.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ك��ه مس��یر م��ورد نظ��ر، یك��ی 
از پر ترافیک ترین مس��یرهای ش��هری اس��ت و مس��افران 
 هم��واره نارضایتی خ��ود را از ترافیک آن اع��الم می كنند.

 به نظر می رس��د با اجرای ای��ن فاز از راه ان��دازی بی آر تی، 
می توان امیدوار بود كه مسافران این مسیر را كه ۴۵ دقیقه و 
گاهی باالی یک ساعت طی می كردند، با نصف این زمان طی 

كنند و به مقصد برسند.

پیگیری 

عکس خبر 

اردوگاه زندان اصفهان کی منتقل می شود؟

ارديبهشت، اردوگاه زندانیان از اصفهان می رود 
تبعات ترافیک اصفهان  کی تمام می شود؟

از قائمیه تا باغ قوشخانه، بی آرتی ترافیک را دور می زند 

 دیروز خبری منتشر شد كه مردم را باز هم 
سمیه 
متأثر و نگ��ران كرد؛ نگران��ی برای خبر آخشی

 قطعی بس��تن دوباره آب زاین��ده رود و 
جیره بندی آب شرب .

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان اعالم كرده بود كه تا 1۴روز 
 دیگر قرار اس��ت آب را بر روی زاینده رود ببندند و آب ش��رب هم 
جیره بندی ش��ود. عب��اس حاج رس��ولیها گفته ب��ود: میزان آب 
 در س��طح زاینده رود به حداقل رس��یده و ت��ا 1۴روز دیگر دوباره 
زاینده رود خشک می شود. با اعالم این خبر، از مسئوالن اداره آب 
منطقه ای صحت این امر را جویا شدیم كه پاسخی متفاوت دادند. 
مس��ئوالن این اداره با ابراز گالیه از این كه در حوزه آب با توجه به 
 حسایست موجود تنها آب منطقه ای باید تصمیمات اتخاذ شده را 
اطالع رسانی كند، از مسئوالن و رسانه ها خواستند تا درباره بحث 
آب اجازه دهند  اطالع رسانی توس��ط اداره آب منطقه ای صورت 
 گیرد. در همین رابط��ه و برای اطالع از آخری��ن وضعیت احتمال 
جیره بندی آب، با مهندس حیدرپور، معاون حفاظت و بهره برداری 

اداره آب منطقه ای گفت و گو كردیم كه به این شرح است.
آقای مهندس، جیره بندی آب صحت دارد؟

در حال حاضر چنین تصمیمی اتخاذ نشده  و قرار بر این است كه تا 
زمانی كه آب شرب به خط قرمز  و مرحله بحرانی نزدیک نشده، آب 

برای كشاورزان جاری باشد. 
يعنی بستن آب  رودخانه تا 14 روز آينده منتفی است؟

بازهم تأكید می كنم كه هنوز تصمیمی در این باره گرفته نش��ده 
و چون طی چهار سال گذشته كش��اورزان برای كشت خود از آب 

محروم بوه اند، فعال حداقل آب را برای آبیاری به باغات آنان جاری 
كرده ایم كه آب رودخانه هم جاری است، ولی این مسأله تا زمانی 

برقرار است كه به نقطه بحرانی در آب شرب نرسیم.
صحبت هايی ش�د مبنی بر اين که امس�ال بارش ها 
افزايش زيادی داش�ته،يعنی اين امر ه�م تأثیری در 

وضعیت آب پشت سد نداشته است؟
خیر؛ معیار ما بارش های دراز مدت است كه آن هم نسبت به سال 
گذشته 20 درصد كاهش داشته است.حتی بارش برف هم رضایت 
بخش نبوده و در این حوزه هم ۴۵ درصد كاهش بارش داشته ایم. 
پشت سد هم در حال حاضر 230 میلیون متر مكعب وجود دارد كه 
از سال گذشته كه 310 میلیون متر مكعب بوده، كمتر است. امسال  

۷0 درصد هم آب پشت سد  كاهش داشته است.
 گفته ش�ده بود که اگ�ر م�ردم صرفه جوي�ی کنند 
می توان از جیره بندی آب جلوگیری کرد. اين مطلب 

درست است؟
تنها در صورت صرفه جوی��ی 20 درصدی در ش��رب، می توان از 
جیره بندی آب شرب جلوگیری كرد. حاال اگر در نظر بگیریم كه 
مصرف ساالنه آب شرب زاینده رود كه شامل اصفهان، چهارمحال 
 و بختیاری و یزد می ش��ود 3۴0 میلیون متر مكعب اس��ت، باید

20 درصد كمتر از این میزان آب مصرف كنیم. البته در یک ماهه اول 
سال هم شاهد صرفه جویی 1۵ درصدی مردم بوده ایم.

برای اين صرفه جويی چه کرده ايد؟
مدیریت بحران آب در استان بیكار ننشسته و اقداماتی مانند نصب 

كنتور و كنترل برداشت صنایع را انجام داده است.

احتماال خیلی ها از دوران مدرسه »هرم 
مهديه 
مازلو« را به یاد دارند؛ هرم سلسله مراتب پالیزبان

نیازهای انسان كه پنج طبقه داشت. از 
بین طبقات آن معموال طبقه اولش یادمان است؛ نیازهای اساسی 
و فیزیولوژیک، یعنی خوراک، پوشاک، مسكن و ... در طبقه دوم این 
هرم، چیزی اس��ت كه در خبرها زیاد می شنویم: امنیت )امنیت 
جانی، مالی، شغلی، اجتماعی، روانی و ...( از بین انواع تركیب های 
 این طبقه، چندس��الی اس��ت كه به واس��طه برنامه های پلیس، 
نام امنیت اجتماعی برایمان آش��ناتر است؛ نامی كه زمان اجرای 
طرح های ضربتی برخورد با مجرمان و تذكر درباره پوشش افراد، 
بسیار مطرح می شود و هرسال هم بحث هایی را داغ می كند.در 
یک تعریف س��اده، امنیت اجتماعی یعنی نبود ت��رس، تهدید و 
اضطراب در جامع��ه و مصون ماندن جان، مال، ناموس، ش��غل و 
آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدی��د و خطر. در واقع امنیت 
اجتماعی همان امنیت انسانی است، چرا كه امنیت اجتماعی زمانی 
تحقق می یابد كه همه مجموعه امنیت انسانی وجود داشته باشد. 
امنیت انسانی هم ش��امل امنیت روانی، فردی، اجتماعی، ملی و 
اقتصادی و ... می ش��ود. ویل دورانت در كتاب مع��روف »تاریخ 
تمدن« امنیت را شرط اساسی به وجود آمدن تمدن و پیشرفت 
مطرح می كند: »ظهورتمدن هنگامي امكان پذیراست كه هرج و 
مرج و ناامني پایان پذیرفته باشد؛ زیرا فقط هنگام از بین رفتن ترس 
اس��ت كه كنجكاوي و احتیاج به ابداع و اختراع، به كار مي افتد و 
انسان خود را تسلیم غریزه اي مي كند كه او را به شكل طبیعي به 
راه كس��ب علم و معرفت و تهیه وس��ایل بهبود زندگي سوق مي 

دهد«. این فقط غربی ها نیستند كه از امنیت می گویند، در قرآن و 
حدیث ما هم بر وجود امنیت تأكید شده اس��ت. در آیات زیادی 
امنیت، به مثابه یک ش��رط اصلی برای وجود گروه های انسانی و 
جامعه و یک نعمت، مطرح شده است؛ نعمتی كه خدا به ابراهیم  داد 
و داشتن آن را حتی به بهشتیان هم وعده داده است. امام صادق )ع( 
هم  می گوید: »سه چیز  اس��ت كه عموم مردم بدان نیازمندند: 

امنیت و عدالت و فراواني نعمت«. 
نكته مهم این است كه روانشناسان و جامعه شناسان می گویند، 
احساس امنیت، از خود امنیت هم مهم تر است. ممكن است در 
یک جامعه امنیت وجود داشته باش��د، اما مردم احساس امنیت 
نكنند. این حالت، در جامعه اخالل و ناامن��ی روانی به وجود می 
آورد. اینجاست كه امنیت اجتماعی و روانی به هم مربوط و در واقع 
یكی می شوند. جامعه زمانی احساس امنیت می كند كه همه انواع 

امنیت را داشته باشد. 
تهدید هر نوع امنیت، امنیت روانی جامعه را مختل می كند. تهدید 
غذایی به اندازه تهدید نظامی، س��المت روانی و روحی افراد یک 
جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. تأمین امنیت جامعه باید از راه 

هایی باشد كه امنیت روانی را حفظ كند.
 حضور و نشانه پلیس نباید برای شهروندان عادی جامعه معنی 
ترس و احتیاط بدهد. هرم مازلو پنج طبقه دارد. طبق نظریه او، هر 
نیاز هرقدر پایین تر باشد، قوی تر است و بدون ارضای نیازهای هر 
طبقه، نمی توان به طبقه باالتر دست یافت. بعد از تأمین امنیت، 
هنوز سه طبقه دیگر تا رس��یدن به جایی كه به قول مازلو »آنچه 

انسان می تواند باشد، باید بشود« باقی مانده است. 

تأمین امنیت 
 جامعه بايد از 
راه هايی باشد که 
امنیت روانی را 
حفظ کند. حضور و 
نشانه پلیس نبايد 
برای شهروندان 
عادی جامعه معنی 
ترس و احتیاط 
بدهد

فعال آب را حداقل 
برای آبیاری به باغات 
آنها جاری کرده ايم 
که آب رودخانه هم 
جاری است، ولی اين 
مسأله تا زمانی برقرار 
است که به نقطه 
بحرانی در آب شرب 
نرسیم

گشت ارشاد می رود يا می ماند؟گزارش زاينده رود از صحت جیره بندی آب در اصفهان 

امنیت؛ طبقه دوم هرم مازلوجیره بندی آب اصفهان  قطعی نیست

گالری خانه نقش اصفهان تعطیل شدنشست لوله فاضالب در خیابان میر

   چرای زود هنگام در مراتع شرق استان    ورزش همگانی همزمان با هفته سالمت 
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اندازه گیری رفاه خانوارها 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ب��ا اعالم اینکه وضعیت دو دهک 
باال و دو دهک پایین کشور در اقتصاد بررسی می شود، گفت: اندازه گیری 
وضعیت رفاه جامعه، به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه اجرا می شود.

عبداهلل عمادی درباره برنامه ه��ای این وزارتخانه ب��رای بهبود وضعیت 
ش��اخص های رفاهی جامعه، گفت: شاخص هایی مانند ضریب جینی یا 
ش��اخص رفاه اجتماعی که به اندازه گیری رفاه در کش��ور می پردازد، از 
طریق وزارتخانه پیگیری می ش��ود. همچنین بررس��ی سهم 20 درصد 
باالی جمعیت کشور به نس��بت 20 درصد پایین جمعیت در اقتصاد نیز 

بررسی می شود.

موز 1500 تومان می شود
رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به وضعیت قیمت انواع میوه در میادین 
اعالم کرد: نرخ میوه نسبت به ایام عید با کاهش رو به رو بوده است.حسین 
مهاجران درباره رشد قابل مالحظه قیمت موز نیز توضیح داد. وی گفت: 
قیمت موز به میزان قابل مالحظه ای به نرخ دالر بستگی دارد. در ماه های 
اخیر قیمت این محصول به شدت افزایش یافت، اما پیش بینی می شود 
ظرف ماه آینده نرخ آن تا حدودی تعدیل شود. مهاجران در این باره افزود: 
قیمت جهانی موز تا 20 روز آینده، به واس��طه افزایش تولید و برداش��ت 
کاهش می یابد. براین اساس پیش بینی می شود تا یک ماه آینده قیمت 

موز در میادین ما به حدود 1500 تومان در هر کیلو برسد.

65 هزار تن گندم در راه است
منابع رسمی آمریکا اعالم کردند نخستین محموله گندم آمریکا در سه سال 
گذشته به زودی راهی ایران می شود. این محموله حاوی بیش از 65 هزار 
تن گندم است که هفته گذشته برای صادرات مورد بازرسی قرار گرفت. 
محموله مذکور یکی از حداقل سه محموله گندمی است که ایران اواخر 
فوریه از آمریکا خریده است. ایران با هدف افزایش ذخایر مواد غذایی داخلی 
خود و ایس��تادگی در مقابل تحریم های غرب، در ماه های اخیر اقدام به 
خرید حدود 2/5 تا 3 میلیون تن غالت از تولید کنندگان غالت کرده است.

درهای واردات بسته نمی شود
رییس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به نامگذاری س��ال 91 تصریح کرد:  
مفهوم سال تولید ملی بس��تن درهای واردات نیست. یحیی آل اسحاق با 
 اشاره به مش��کالت تحریم عنوان کرد:  ما حدود 10 تا 15 درصد و حتی 
25 درصد کااله��ا را گران تر از رقبا می خریم که م��ردم باید هزینه اش را 
پرداخت کنند. وی با بیان این که برای اجرایی کردن ش��عار سال 91 نیاز 
به ترجمه عناوین است، افزود: اگر این کار را نکنیم، مانند سال های 61 و 
62 اتفاقاتی می افتد که به منزله آن است که درها را ببندیم، درحالی که 

قطعا نظر این نیست. 

تولید نفت افزایش نیافت
یک کار شناس انرژی معتقد اس��ت افزایش تولید نفتی که بار ها از سوی 
برخی مقامات عنوان می شود به صورت بالقوه است و هنوز به صورت بالفعل 
درنیامده اس��ت. محمدعلی صادقی گفت: در حال حاضر، هم در میادین 
مشترک و هم در بخش فالت قاره و در بیشتر مناطق نفت خیز با کمبود 
تولید نفت مواجه هستیم. میزان نفت تولیدی، به دلیل برخی مشکالتی 
که برای صادرات وجود دارد، قابل بهره برداری نیس��ت، ولی جزو افزایش 

تولید اعالم می شود.

 بنزین 1۲00 تومان نمی شود
نمی توانم بگویم هر لیتر بنزین پس از اجرای هدفمندی یارانه ها چقدر 
می شود، اما با قاطعیت می گویم قیمت هر لیتر بنزین نه تنها 1500 تومان 
نمی ش��ود، بلکه 1200 تومان هم نخواهد بود. محم��د رؤیانیان، رییس 
ستاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت تأکید کرد: اگر حتی معاونان بنده 
گفته باش��ند در دور دوم هدفمندی، بنزین به نرخ آزاد عرضه می ش��ود، 
می گویم حرف درس��تی نزده اند، چرا که دولت اجازه دارد تا ۴0 درصد 

قیمت را افزایش دهد.

اعتراض تولیدکنندگان تخم مرغ 
 رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت اس��تان تهران گفت: نرخ کنونی 
 تخم مرغ با نظر وزارت جهاد کشاورزی و براساس میانگین، هر کیلوگرم 
دو هزار و 550 تا 600 تومان اعالم ش��ده اس��ت و عرضه می شود. یداهلل 
صادقی با بیان اینکه هم اکنون در عرضه تخم مرغ، با مشکلی مواجه نیستیم 
 و  تولید کننده نیز از مازاد تولید خود خبر می ده��د، گفت : با این وجود 

تولید کننده مدعی است،  قیمت کنونی پایین است.

شیر و گوشت، هر روز گران تر از 
دیروز

رییس هیأت مدیره مرکز همکاری های ام��ور دام )مهاد( گفت: کمبود و 
گرانی قیمت علوفه باعث شده شیر خام و گوشت قرمز به نرخ روز عرضه 
شود و با نوسان همراه باشد، به طوری که در دو - سه ماهه اخیر قیمت انواع 
علوفه حداقل 50 درصد و دام سنگین و سبک حداقل 15 درصد افزایش 
داشته است. جواد وکیلی گیالنی اظهار کرد: به دلیل کمبود شدید انواع 
علوفه، قیمت این محصول در س��ه ماهه اخیر حداقل 50 درصد افزایش 

یافته است.

این مرد استعفا نمی دهد
مهرم��اه س��ال 1387 مردی که 

ناهید 
شفیعی

س��ابقه طوالن��ی کار، تحصیل و 
حتی تألیف در رشته بانکداری را 

داشت، رییس بانک مرکزی ایران شد.
او ک��ه چهارمی��ن س��کان دار خزان��ه کش��ور و بان��ک 
مرکزی پ��س از عزل و نصب ه��ای پی در پ��ی ابراهیم 
ش��یبانی، طهماس��ب و مظاه��ری در ط��ول دولت نهم 
بود، با ای��ن تجربی��ات و تحصیالتش نگران��ی هایی که 
از وابس��تگی پش��توانه پول��ی و مالی کش��ور ب��ه دولت 
 وجود داش��ت را - دس��ت کم ب��رای م��دت کوتاهی -

 از بین برد.
این آرامش پیش از طوفان زمانی به هم خورد که س��ال 
بعد بهمنی به نشانه اعتراض به »تشکیل نشدن شورای 
پول و اعتبار، برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی 
و اختالف نظ��ر با برخی اعضای هیأت دولت« از س��مت 
خود استعفا داد و اعالم کرد به این نتیجه رسیده است که 
تصمیم گیری درباره مسائل پولی و بانکی نیازمند بحث و 

تبادل نظر در فضای علمی است.
او که حتی در طول هشت ماه نخس��ت کاری اش، بارها 
به دلیل همراهی با دولت مورد انتق��اد اقتصاددانان قرار 
گرفته بود، این درخواست را در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح کرد که به س��رعت رد ش��د تا با وجود 
اتفاقات بزرگی مانن��د هدفمندی یارانه ه��ا در اقتصاد 

کشور، دو سال آرام دیگر را در این سمت بگذراند.
در عرض کمتر از یکی دو ماه، ب��زرگ ترین اختالس در 
تاریخ ایران همه چیز را به هم ریخت و »بازار ارز و س��که 
هم با نوسانات بی س��ابقه قیمت« و »کاهش ارزش پول 
ملی« به مش��کالت اضافه ش��د، اما بهمن��ی در واکنش 
به افکار عمومی که خواس��تار اس��تعفای او بودند، گفت 
تحت فشار است و دست کسی که از کار بر کنارش کند 

را می بوسد.
 او اما ماند؛ چون در طول این پنج سال کامال با انتظارات 
هیأت دولت از بانک مرکزی آش��نا ش��ده است، تا جایی 
که می توان��د به راحتی »مصوبات س��ه گانه برداش��ت 
30 هزار میلیارد ریال پول از حس��اب بانک ها و واریز به 
خزانه دولت« را اجرا کند. با این کار او یک بار دیگر نوک 
پیکان انتقادات قرار گرفت و باعث شد دوباره درخواست 
استعفای خود را شفاهی به دولت اعالم کند، اما دولتی ها  
با این استعفا مخالفت کردند تا محمود بهمنی همچنان 
س��کاندار بانک مرکزی بماند و به قوه مجریه اجازه دهد 
بیش از هر زمان دیگری و به عجیب ترین شکل ممکن، 

در امور پولی و مالی کشور دخالت کند.

مصرف آبزیان در اصفهان 
نصف  دنیاست

تولید روزانه 10 میلیون 
لیتر بنزین در اصفهان

سرانه مصرف فرآورده های گوشتی و پروتئینی آبزیان در استان اصفهان نصف 
میزان متوسط جهانی اس��ت. به گفته محمد رضا عباسی، مدیر امور شیالت و 
آبزیان جهاد کشاورزی استان اصفهان، میزان جهانی مصرف سرانه فرآورده های 
 آبزیان 17کیلوگرم در سال اس��ت، اما این میزان در اس��تان اصفهان کمتر از

 9 کیلوگرم است. وی با اشاره به اینکه متوسط سرانه برخی از شهرستان های 
استان کمتر از دو کیلوگرم اس��ت، افزود: افزایش میزان مصرف سرانه آبزیان 
تأثیر مس��تقیم بر ارتقای س��المت جامعه دارد. وی اظهار امی��دواری کرد: با 
 تخصیص اعتبارات و برنامه ریزی بهتر، این سرانه تا پایان برنامه پنجم توسعه به

 13 کیلوگرم برسد. عباسی گفت: شهرستان های س��میرم و فریدونشهر در 
تولید ماهی های سردابی، اصفهان در تولید ماهی گرمابی و راوند، نجف آباد و 
آران و بیدگل در تولید ماهیان زینتی در استان اصفهان رتبه های برتر  را دارند.

پاالیش��گاه اصفه��ان در س��ال گذش��ته، روزانه
گروه 
10 میلیون و 879 هزار و 825 لیتر بنزین تولید اقتصاد

کرد. این واحد صنعتی در سال90 به طور متوسط 
روزانه 366هزار بشکه نفت پاالیش و آن را به فراورده های نفتی تبدیل 
 کرد. این شرکت همچنین سال گذش��ته، روزانه دو میلیون و193هزار و 
 88 لیت��ر گاز مایع، دو میلی��ون و ۴18 ه��زار و696 لیتر نفت س��فید و

21 میلیون و700 هزار و ۴67 لیتر نفت گاز تولید کرد .همچنین رییس 
تعمیرات ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان ب��ا تأکید براینک��ه 70 درصد 
تجهیزات پاالیشگاه اصفهان بومی شده است، گفت: در سه سال اخیر این 
 ش��رکت با تولید قطع��ات مورد نی��از، باعث ح��دود 22 میلی��ارد ریال 

صرفه جویی برای صنعت نفت کشور شده است.

پر رفت و آمدترین جایگاه های س��ی ان جی اصفهان، یعنی 
فرزانگان و قلعه ش��ور، به دلیل بدهکاری در آستانه تعطیلی 
قرار گرفتند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در گفتگو 
با فارس اعالم کرد: تمام جایگاه های سی ان جی شهرداری به 
شرکت گاز بدهکار هستند، اما مانده بدهی که مربوط به سه تا 
چهار سال پیش است مربوط به  فرزانگان و قلعه شور بوده که 

نزدیک به هفت میلیارد تومان بدهکار دارند.
مرتضی طغیانی ادامه داد: بدهی جایگاه فرزانگان که مربوط 
به اتوبوسرانی است، تا این لحظه پرداخت نشده و برای این کار 

نیز اقداماتی را انجام نداده اند.
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان در پاسخ به سخنان 
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان که بدهی دو 
جایگاه ها را اختالفی عنوان کرده است، گفت: این ادعا صحت 
ندارد. اختالف در بدهی ممکن است دو تا پنج درصد باشد و 
تنها در صورت مبلغ زیاد بدهی،  اقدامات مؤثری در این زمینه 
انجام می شود. اگر این دو جایگاه بدهی خود را پرداخت نکنند، 

گاز قطع می شود. 
وی اضافه کرد: در جلس��ه کمیته سوخت اس��تان در زمینه 

بدهی این دو جایگاه تصمیم گیری می شود.
این در حالی است که معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
اصفهان گفت: بدهی س��ه جایگاه   س��ی ان جی ش��هرداری 
اصفهان به شرکت گاز استان اصفهان به دلیل میترینگ های 
این شرکت اس��ت، چرا که کنتر ها و میترینگ  شرکت گاز با 

فروش جایگاه ها به هیچ عنوان مطابقت ندارد.
مصطفی نوریان تأکید کرد: تمام 11 جایگاه سی ان جی زیر 
نظر شهرداری اصفهان، هزینه های قبوض گاز ایستگاه های 
خود را به موقع به شرکت گاز پرداخت کرده اند و این موضوع 
که فقط جایگاه  های سی ان جی ش��هرداری به شرکت گاز 
بدهکار هستند، رد می ش��ود. تاکنون به غیر از دو جایگاه که 
بدهی آنها اختالفی اس��ت، این ارگان به ش��رکت گاز بدهی 

نداشته   است.

رییس اتحادیه دامداران اصفهان گفت: کاهش تولیدات لبنی 
وجود ندارد و کنترل قیمت ش��یر با کنترل قیمت نهاد های 

دامی محقق می شود.
قاسم علی حسن زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال 
حاضر مقرر شده اس��ت تا اطالع ثانوی، شیر پاستوریزه یک 
کیلوگرمی با چربی 2/5 درصد به قیمت 800 تومان ارایه شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت شیر خام نیز اعم از شیر سنتی، نیمه 
صنعتی، صنعتی و دیگر موارد متفاوت است، اضافه کرد: برخی 
از کارخانه های تولید شیر خشک اعالم کرده اند هر کیلو شیر 
را معادل 800 تومان از دامداران خریداری می کنند، اما این 
قیمت نیز براساس قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام نیست. 
رییس اتحادیه دام��داران اصفهان با اش��اره به اینکه قیمت 
نهاد های دامی باید کاهش یابد و با تحقق این موضوع، قیمت 
تمام شده شیر خام نیز کنترل می شود، تصریح کرد: در حال 
حاضر کاهش تولیدات شیر وجود ندارد و کنترل قیمت شیر با 

کنترل قیمت نهاد های دامی محقق می شود. 
وی با اش��اره به اینکه با ف��روش یک کیلوگرم ش��یر خام به 
قیمت 800 تومان هیچ سودی به دامداران تعلق نمی گیرد، 
تأکید کرد: به هر میزانی که خریداران شیر قیمت بیشتری 
را بپردازند، دامداران نیز ش��یر خام را در اختی��ار این افراد و 

کارخانه ها قرار می دهند.

مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات 
گروه 
اصفه��ان اقتصاد اس��تان   صنعت��ی 

فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده 
بیشتر مردم از کاالهای ایرانی را ضروری دانست و گفت: 
در س��ال حمایت از تولید مل��ی و س��رمایه ایرانی، باید 
کاالهای مرغوب و با کیفیت برای تأمین نیاز مردم تولید 
شود و از تولید کاالهای غیرکیفی جلوگیری شود تا امکان 
رقابت سالم برای تولید کنندگان فراهم و اعتماد مردم نیز 
به کاالهای ایرانی و ساخت داخل افزایش یابد که الزمه 

آن فرهنگ سازی است.
 اصغر صالح زاده تأکید کرد: اس��تاندارد و نش��ان ملی آن 
به عنوان یک نش��ان ملی مهم بین اقشار مختلف مطرح 
شده و نظرسنجی های انجام شده، نشان دهنده  استقبال 
مردم به این امر بوده است. به گفته وی فرهنگ سازی و 
ترویج فرهنگ اس��تاندارد، به عنوان ام��ری زیربنایی، به 
 صورت جدی در دس��تور کار این اداره کل قرار دارد و با 
اجباری ش��دن دوره آموزش آشنایی با اس��تاندارد برای 
همه کارکنان دولتی در سطح استان و برگزاری چند دوره 
در سال قبل و همچنین، برگزاری آموزش های کاربردی 
برای گروه های مختلف غیردولتی و تهیه بروشور و اقالم 

تبلیغاتی  در این زمینه تالش شده است.

اگر مردم اصفهان در بخش های 
گروه 
مختل��ف صنعت��ی، ش��رب و اقتصاد

کش��اورزی صرفه جویی کنند، 
تابستان امسال با مشکل جیره بندی رو به رو نمی شوند. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در نشس��تی در جمع 
مسئوالن آب و فاضالب استان اصفهان اظهار امیدواری 
ک��رد: ب��ا هم��کاری و هماهنگ��ی بی��ن اس��تان های 
استفاده کننده از آب زاینده رود و مدیریت حوزه ای وزارت 
نیرو به دلیل شرایط خاص زاینده رود بتوانیم تابستان را 
بدون مشکل سپری کنیم. ثمره هاشمی در این نشست 
با اشاره به نبود بارش های مناس��ب در سال گذشته در 
اس��تان اصفهان که کمبود ذخیره منابع آبی را رقم زده  
اس��ت،گفت: این وضعیت، حجم محدود ذخیره آب سد 
زاینده رود را به دنبال داشته است که لزوم صرفه جویی 
آب به وسیله تمام بهره برداران از رودخانه زاینده رود، اعم 
از بخش کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات را دو چندان 
می کن��د. وی تأکید کرد: صرفه جوی��ی در مصرف آب، 
مهم ترین ابزار در غلبه بر آثار ناشی از تبعات خشکسالی 
 اس��ت که چندین س��ال متوالی اس��تان اصفهان با آن 
رو به روست و تحقق این مهم از طریق وحدت رویه میان 
تم��ام دس��تگاه های وابس��ته ب��ه وزارت نیرو و س��ایر 
دستگاه های مسئول در استان است. محمدرضا عطارزاده 
هم در این نشس��ت تصریح کرد: امس��ال در اکثر نقاط 
کش��ور وضعیت مطلوبی از لحاظ بارش داشتیم، اما در 
منطقه زاگرس محدودیت بارش وجود داشت که انتظار 
داریم تا پایان اردیبهشت شرایط مناسب بارش قدری از 
کمبودها را جبران کند. وی گفت: در تالش هس��تیم با 
همکاری همه مس��ئوالن و صنعتگ��ران و بهره برداران 
رودخان��ه زاینده رود، ب��رای تأمین آب ش��رب اصفهان 
مش��کلی ایجاد نش��ود. ای��ن درحالی اس��ت ک��ه باید 

بهینه سازی مصرف آب در اصفهان توسعه یابد.

دامپروری استانداردسوخت آب و فاضالب

 شلوغ ترین جایگاه های
 سی آن جی، در آستانه تعطیلی

 قیمت  شیر
 از کنترل خارج شد

از تولید کاالهای بی کیفیت 
جلوگیری  شود

مردم اصفهان در مصرف آب 
صرفه جویی کنند

اخبار کوتاه

یادداشت
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کار بودجه به نیمه دوم اردیبهشت کشید

تصویب کلیات الیحه بودجه سال 91، پس از تصویب نشدن اولیه آن از سوی کمیسیون تلفیق، توصیه ای بوده 
است. با این وجود، این الیحه پس از تصویب جزییات، بعد از انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 اردیبهشت به 

صحن علنی مجلس ارایه می شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و سکوک 
بانک مرکزی

                                 مجید صنیعی
در مرحله اول رفورم پولی و اص��الح واحد پولی 2 میلیارد و 500 میلیون 
قطعه اس��کناس تولید می ش��ود و اگر این تع��داد  اس��کناس به قیمت 
 امروز، یعنی 70 تومان محاس��به شود، انتش��ار آن حدود یک تریلیون و

750 میلیارد تومان هزینه دارد. حذف ۴ صفر از واحد پولی کشور قطعی 
شده است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط به نقطه 
 نظر مش��ترک رس��یده اند. رفورم پولی و اصالح واحد پولی در اوایل سال 
گی��رد  م��ی  ص��ورت   93 
و بان��ک مرک��زی بودج��ه 
اختصاصی برای این امر در نظر 

خواهد گرفت. 
نظ��رات  زمین��ه  ای��ن  در 
نخب��گان  و  کار شناس��ان 
 م��ورد مطالع��ه و ارزیابی قرار

 گرفته است.

قیمت سکه تمام بهار آزادی این روزها در بازار طال افت شدیدی را 
تجربه می کند و این در حالی است که تنها سه ماه قبل، این نرخ از 
یک میلیون تومان هم پا را فراتر گذاشته بود. بسیاری با چشم هایی 
نگران بازار را زیر نظر قرار دارند و نسبت به افت بیشتر قیمت سکه 
نگران هس��تند. ش��اید علت این همه نگرانی آن باشد که آنها جزو 
خریدارانی بوده اند که پشت در بانک های ملی صف کشیده بودند 
تا سودی از این بازار را نصیب خود کنند، اما تصور نمی کردند یک 
شبه خواب طالیی شان این گونه آشفته شود و با اضافه شدن پنج 
درصد ارزش افزوده به قیمت پیش خرید، در عمل س��ودی نکرده 
باشند. شاید تنها سود در این میان نصیب بانک مرکزی شده است 

که نقدینگی را از دست مردم خارج کرد.

از احتمال تا یقین افت قیمت سکه 
به گ��زارش زاینده رود، تغییرات قیمت س��که و طال را ن��ه در بازار 
اصفهان، بلکه باید در میان قیمت جهانی طال، افت قیمت ارز و حتی 

رسم س��الیانه خرید طال در نوروز و عیدنی دادن ها جستجو کرد. 
اظهارات محمد کشتی آرای که به عنوان رییس اتحادیه کشوری 
طال و جواهر چهره ای شناخته شده در این عرصه است، حکایت از 
آن دارد که در حال حاضر دیگر حبابی وجود ندارد که بخواهد قیمت 
سکه را افزایش دهد و قیمت کنونی سکه که 720 هزار تومان است، 
معادل قیمت جهانی ست.کش��تی آرای گفت: افزایش تقاضا برای 
س��که و کمبود آن در بازار، ظرف چند روز 100 هزار تومان حباب 
درس��ت کرد، به طوری که شنیده شد س��که با قیمت بیش از یک 
میلیون تومان در بازار خرید و فروش می ش��ود، اما با عرضه بیش 
از حد س��که بعد  از تعطیالت نوروزی از یک سو و فرا رسیدن زمان 
ارایه سکه های پیش فروش شده در پایان فروردین، دیگر این روزها 

بازاری برای خرید سکه وجود ندارد.
همزمان با پای��ان فروردین ماه، س��یر  کاهش قیم��ت، عده ای را 
واداشته است تا اقدام به فروش س��که کنند. در حالی که از ابتدای 
هفته، قیمت های جهانی سکه، مقداری افزایش را نشان می داد، نه 

تنها تغییر رو به باالیی در نرخ سکه در بازار داخلی رخ نداد، بلکه از 
ابتدای هفته جاری، قیمت سکه باز هم 30 هزار تومان پایین آمده 
است و این احتمال وجود دارد که با عرضه سکه های بانک مرکزی 
بر خالف مسیر جهانی- باز هم قیمت سکه در ایران پایین بیاید. اما 
رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر چنین احتمالی را بسیار ضعیف 
دانست و گفت: قیمت طال با کاالهای دیگر تفاوت دارد، به طوری که 
عرضه بیش از اندازه هم، نمی تواند  قیمت را از نرخ جهانی پایین تر 
ببرد، چرا که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بالفاصله شاهد خروج طال 
از کشور خواهیم بود. وی در ادامه افزود: بنابراین اینکه منتظر باشیم 
قیمت س��که بیش از حد قیمت جهانی و ارز کاهش پیدا کند، دور 

از ذهن است.

رکود عجیب در بازار طالی اصفهان
 پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت ک��ه قیمت س��که در محدوده 
700 هزار تومان، ثبات را تجربه می کند و این به آن معناس��ت که 
خریداران سکه و کسانی که در انتظار سودهای آنچنانی، دل خود 
را صابون زده بودند، باید چشمش��ان را روی این سودها ببندند، اما 
عده ای هم هنوز نگران آن هستند که باز هم شاهد افت قیمت باشند 
و  در جریان فروش طال متضرر شوند. در این باره با علی زمردپوش، 
 نائب ریی��س اتحادیه ط��ال و جواهر اصفهان به گفتگو نشس��تیم. 
زمرد پوش به زاینده رود گفت: به هیچ وجه نمی توان شرایط بازار 
سکه را پیش بینی کرد، چون این بازار همیشه دچار حباب بوده است 
و نمی توان گفت حباب از بین رفته. امکان ندارد در چنین شرایطی 
به کسی توصیه کرد صبر کند تا قیمت باال برود، چون بازار سکه در 

ایران قابل پیش بینی نیست. 
نائب ریی��س اتحادیه طال و جواهر اصفهان ش��رایط ب��ازار طالی 
اصفهان را عجیب توصیف کرد: اوضاع به هیچ وجه شبیه فروردین 
سال گذشته نیس��ت، چرا که پس از تعطیالت س��یزده به در و در 
اواخر فروردین، رونق به بازار باز می گشت و خرید و فروش جریان 
می یافت، اما امسال این اتفاق رخ نداده است. وی بازار طالی اصفهان 
را مبتال به رکورد توصیف  و اظهار کرد: هنوز بازار اصفهان به جریان 
نیفتاده است. این کارشناس عرصه طال و جواهر همچنین به بیان 
این نکته اکتفا  کرد که کسانی که نیازمند نقدینگی هستند، چاره ای 
جز فروش ندارند و آنها که در انتظار سود بوده اند و بازار را این گونه 

دیده اند، سکه هایشان را نگه می دارند. 
بدین ترتیب باید منتظر ماند و دی��د آیا این بار حبابی برای کاهش 
قیمت،  بیش از نُرم جهانی ش��کل می گیرد یا آنکه آنها که به امید 
دست یافتن به س��ودهای کالن صف س��که های پیش فروش را 

درنوردیدند، به رؤیاهایشان می رسند.

نگرانی از رکود بازار طال در اصفهان 

زیر پای سکه خالی شد 

بازار خرید و فروش سکه در ایران جزو عجایب هفتگانه نیست، اما دست کمی از آن ندارد. فقط  شهرزاد
یک ش�ایعه می خواهد تا چنان حجم تقاضا را باال ببرد که س�که نایاب ش�ود و فقط کمی صبر  بابا علی پور 

می طلبد تا حباب 300 هزار تومانی شکسته شود. در این میان تنها متقاضیان هستند که باید 
صابون تغییر ناگهانی شرایط را به تن بمالند؛ یا از شادی یک شبه پول هنگفت به جیب زدن در پوست خود نگنجند 

یا خدای نکرده از بیم شدت ضرر، سکته کنند.

یک تریلیون و 750 میلیارد، هزینه 
اصالح واحد پول
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همسر عبد الحسین زرین کوب 
درگذشت 

قمر آریان، نویسنده، محقق و همسر عبدالحسین 
زرین کوب در سن 90 سالگی درگذشت. 

گاو خشمگین بدون 
اسکورسیزی و دنیرو می غرد

پس از سال ها انتظار یکی از فیلم های سینمایی مارتین 
اسکورسیزی، فیلمساز مؤلف نیویورکی، صاحب قسمت 

دوم می شود.
 اسکورس��یزی، کارگ��ردان جدی��د فیلم خود نیس��ت.

و  ورزش��ی  درام  قس��مت  دومی��ن   پیش تولی��د 
شرح حال گونه »گاو خشمگین« ش��روع شده است و به 

زودی کلید فیلمبرداری آن زده می شود.

 طالبی با قالده های طال
 میهمان هفت می شود

ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم »قالده های طال« جمعه 
شب مهمان برنامه تلویزیونی »هفت« است. این فیلم در 
دومین برنامه تلویزیونی »هفت« در سال جدید با حضور 
منتقد ثابت برنامه، مسعود فراستی نقد و بررسی می شود.

راه اندازی بانک بازیگری 
دراصفهان

نخستین بانک بازیگری اس��تان اصفهان به همت کانون 
بازیگ��ران انجمن س��ینمای جوان��ان اس��تان اصفهان 
راه اندازی ش��د. میالد حیدری مدیر کانون فیلم انجمن 
س��ینمای جوانان اصفهان در رابطه با ای��ن بانک گفت: 
از ثبت ن��ام کنن��دگان عکس و فیل��م تهیه می ش��ود و 
برای معرفی به کارگردانان، ش��رکت های فیلمس��ازی، 

تهیه کنندگان و کارگردانان تئاتر استفاده می شود. 

سینما ساحل پر فروش ترین 
سینمای کشوری  قالده های طال 
سینمای س��احل با فروش روزانه حدود ۶ میلیون تومان 
و فروش در مجموع ۶0 میلیون و ۵۳۷ هزار تومان تا روز 
۱۵ فروردین 9۱ توانس��ت این رکورد را به دست آورد و 
تنها سینمایی باشد که در کشور توانسته برای این فیلم 

تا این حد بفروشد.

اکران خانگییادداشت

خبر کوتاه

خبر ویژه

ثبت نام بن کارت دانشجویی 
نمایشگاه کتاب

ثبت نام بن کارت دانش��جویی 
بیس��ت و پنجمین نمایشگاه 
بین الملل��ی کت��اب ته��ران 
از طری��ق س��ایت نمایش��گاه 
کت��اب ص��ورت می گی��رد. 
ش�����رایط ث��بت ن��ام ب��ن 
 کارت های دانش��جویی اعالم 

شد. 
برای��ن اس��اس، ثبت ن��ام بن کارت ه��ای دانش��جویی از 2۵ فروردین 
 آغاز و تا ۱۵ اردیبهش��ت ادامه دارد. دانش��جویان می توانند به س��ایت

www.tibf.net مراجعه و از طریق فرم مربوطه ثبت نام کنند.
 عالقه مندان هنگام ثبت نام در این سایت با استفاده از شماره کارت ملی 
 و شماره کارت دانش��جویی فرم مخصوص بن کارت را پر کرده و با واریز

 200 هزار ریال ثبت نام را ادامه می دهند.
200 هزار ریال برای این بن کارت ها از طریق دانش��جویان و 200 هزار 

ریال نیز از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پرداخت می شود. 
دانشجویان بعد از ثبت نام از طریق سایت نمایشگاه برای تحویل گرفتن 
کارت به بانک صادرات مراجعه می کنند. تحویل این بن کارت ها پیش از 
نمایشگاه بیست و پنجم کتاب است، چرا که برای این بن کارت ها سقف 
تعیین ش��ده که اگر میزان 20 میلیارد ریال سقف پر شود، سایت بسته 

می شود.

 فیلم س��ینمایی »پرتق��ال خونی« ب��ه کارگردانی س��یروس الوند و 
تهیه کنندگی محمد نش��اط به وسیله مؤسس��ه فیلمسازان جوان و 

گلرنگ پخش، در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.
 در این فیل��م حام��د به��داد، نیوش��ا ضیغم��ی، فریب��رز عرب نیا ، 
 زیب��ا بروف��ه ، ویش��کا آس��ایش و  آه��و خردمند ب��ه ایف��ای نقش 

می پردازند.
»پرتقال خونی« روایت داستان مهندس میانسالی به نام »واال« ست 
که در آستانه جدایی از همسرش است. در این بین، دختر جوانی به نام 
ترمه برای طراحی دکور دفتر کارش می آید و رفته رفته این آشنایی 

به ش��کل گیری رابطه ای 
عاطفی می انجام��د. واال 
که زخم خورده از زندگی 
مشترک است، با احتیاط 
و کم��ی بدبینان��ه در این 
رابط��ه پیش م��ی رود تا 
اینک��ه ش��خصی ب��ه نام 
س��یاوش قدم در زندگی 

ترمه می گذارد و... 

رفیعپیتزبارومانیاییهاهمکاریمیکند
رفیع پیتز، کارگردان ایرانی مقیم پاریس، فیلمنامه فیلم بعدی اش ر ا با همکاری رادوان رادولسکیو، 
نویسنده رومانیایی می نویسد. گویا این فیلمنامه که قرار است با حمایت مالی Soy Negro ساخته 

شود، یک دارم انگلیسی زبان درباره یک مکزیکی است که تالش می کند از مرز آمریکا عبور کند. 

با این ح��ال تردیدم تمام نش��د ت��ا اینکه به تازگ��ی فهمیدم 
ابوالقاس��م طالبی، خودش لقب سیاس��ی تری��ن فیلم تاریخ 
س��ینمای ایران را برای فیلم مس��تندگونه »قالده های طال« 
 انتخاب کرده اس��ت؛ دیگر شک نکردم که اش��تباه از مرحوم 
عل��ی اکبر دهخ��دا ب��وده و باید ب��ه زودی در لغ��ت نامه وی 
ویرایش های فراوانی انجام شود. هرچند طالبی در این قحطی 
فیلم های سیاس��ی، انصافا بد لقبی هم برای فیلمش انتخاب 

نکرده است.
به قول سعدی شیرازی:

 آن که را دستگاه و قوت نیست
شلغم پخته، مرغ بریان است

 ابوالقاس��م طالب��ی که پی��ش از ای��ن ب��ا فیل��م های»آقای 
ریی��س جمهور«،»ع��روس افغان«،»جن��گ کودکان��ه«، 
»دست های خالی« و داوری در جشنواره هایی چون جشنواره 
فیلم عمار، عالقه خود به این گونه مضامین سیاس��ی را نشان 
داده بود، در حالی ششمین اثر س��ینمایی خود را کار گردانی 

کرد که به علت حض��ورش در هیأت داوری جش��نواره فجر و 
همچنین، دبی��ری محمد خزاعی، تهیه کنن��ده فیلم، در این 
دوره جشنواره، نتوانست فیلم خود را در بخش مسابقه سینمای 
ایران شرکت دهد، هر چند پرویز ش��یخ طادی جایزه سیمرغ 

خود را به این کارگردان تقدیم کرد.
 داس��تان فیلم با نمایش تالش س��ازمان جاسوس��ی بریتانیا 
)ام ای ۶( برای وارد کردن مأمور خبره و تنومندش با نام فتحی 
به خاک ایران و ملحق کردن او به جاسوس اصلی این سازمان 
در ایران آغاز می ش��ود. فتح��ی، مأمور به در دس��ت گرفتن 
اغتشاش��ات کف خیابان و رهب��ری انواع و اقس��ام گروه های 
اپوزیسیون، برای رسیدن به هدف براندازی نظام حاکم بر ایران 

در حوادث انتخابات 88 است.
در ادامه کارگ��ردان، با ایجاد حس تعلیق در یافتن جاس��وس 
نفوذی در س��ازمان اطالعات ای��ران، در کنار ت��الش ها برای 
دستگیری فتحی به وس��یله کامران )امین حیایی(، تماشاگر 
 را ب��ا فیل��م هم��راه می کن��د. فیلمنامه ب��ا تعری��ف موازی 

داس��تان ها، به همراه فلش بک های کوتاه در جریان فیلم، از 
پیچیدگی روایی قابل قبولی برخوردار اس��ت. اما هیچ گاه، نه 
خود فیلم و نه شخصیت های آن دراماتیزه نمی شوند و قابلیت 

همذات پنداری پیدا نمی کنند.
این نقص به علت دو مش��کل ب��زرگ فیلم اس��ت: اول اینکه 
کارگ��ردان دوس��ت دارد هم��ه چی��ز را در فیلم بگوی��د؛ از 
درگیری در پایگاه بس��یج مق��داد و تظاه��رات جلوی وزارت 
کش��ور و متروی هفت تیر گرفته که با جزییات بیشتر نمایش 
داده می شوند تا بخشی از مناظره ها و راهپیمایی 2۵ خرداد و 
نماز جمعه29 خرداد که در نمایشگر بزرگ سازمان اطالعات 
نشان داده می شوند .اما به علت فرامتنی بودن بیش از اندازه 

و ش��کل نگرفت��ن رویدادها 
 در بط��ن داس��تان، موفق به 
فضاس��ازی صحی��ح مکانی 
 و زمان��ی ب��رای بینن��ده 
نمی ش��ود. برای کسی که از 
این حوادث دور بوده اس��ت، 
روند فیلم،- ب��ه علت همان 
ارجاعات برونی و فرامتنی- 
نامأنوس اس��ت و ب��رای فرد 
آگاه و درگیر در این رویدادها 
نیز ج��ز چند خب��ر و حرف 
تکراری و شعارگونه، مطلب 

جدیدی گفته نمی شود.
دومی��ن مش��کل اساس��ی 
فیلم، بی شناس��نامه بودن 

شخصیت هاست؛ درس��ت اس��ت که فیلم با رویکرد سیاسی 
 و جاس��وس بازی س��اخته ش��ده و مرموز بودن تع��دادی از 
شخصیت ها قابل قبول است، اما تعدد سکانس ها و پالن های 
کوتاه ب��رای جلوگیری از پرداخت کامل ش��خصیت ها، باعث 

بی روح بودن آنها شده است. 
کاش فیلمنامه نویس به جای خلق ش��خصیت های اضافی و 
نچس��بی مانند ترنس فیلم که نه خنده آور است و نه مشکلی 
از این گونه افراد بیان می کند، به پرورش دیگر ش��خصیت ها 
می پرداخت؛ چه افراد خانه تیمی ک��ه همگی تا انتهای فیلم 
تنها دارای برچس��ب س��لطنت طلب، مجاهدین خل��ق و یا... 
می ش��وند و چه اعضای س��ازمان اطالعات ای��ران و به ویژه 
دکتر جواد رخ صفت )حمید رضا پگاه(، همگی جای پرداخت 

بیشتری داشتند.

نگاهی به فیلم  قالده های طال

شلغمپخته،مرغبریاناست

بعد از این که پرویز مظلومی، سرمربی کنونی اس�تقالل، با برتری در شهرآورد 73،خود را به  هادی 
»ژنرال داربی ها« ملقب کرد، به دانس�ته ام در مورد معنی و مفهوم کلمه »لقب« شک کردم.حیدری

بنابراین به لغت نامه دهخدا رجوع ک�ردم و با این تعریف رو به رو ش�دم:آن نام که پس از نام 
نخستین دهند کسی را و حاوی ذم یا مدحی باشد.

  تعدد سکانس ها 
 و پالن های 
کوتاه برای 

جلوگیری از 
پرداخت کامل 
 شخصیت ها، 

باعث بی روح بودن 
 آنها شده

 است

پرتقال خونی روی پیشخوان آمد 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اخطاریه
512 شماره: 499. آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
بدینوس��یله به وراث مرحوم ش��هرام بزرگزاده ش��هرضایی به نام های آرزو شارقی و زهرا 
فالمرز فوالد و باربد بزرگزاده شهرضایی که حسب گزارش اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ واقعی اخطاریه در آدرس اعالمی )اصفهان هتل پل آئینه خانه مجتمع سی و سه پل منزل 
مسکونی مرحوم شهرام بزرگزاده شهرضایی( به نامبردگان مقدور نگردیده است ابالغ می شود 
که به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 971-88/4 اجرای ثبت سمیرم له بانک کشاورزی شعبه 
مهرگرد و علیه مورث شما و غیره موازی 19186 سهم مشاع از 57570 سهم ششدانگ یک قطعه 
باغ و ساختمان موجود در آن و یک حلقه چاه و استخر آب پالک 193/9 واقع در وردشت بخش 
ثبتی سمیرم ملکی شهرام بزرگزاده شهرضایی که در قبال مطالبات بانک کشاورزی مهرگرد و 
نیم عشر دولتی بازداشت گردیده طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و 
چهل میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و سیصد و هفتاد ریال )1/040/666/370 ریال( 
ارزیابی گردیده اس��ت لذا مراتب به شما ابالغ می گردد چنانچه به ارزیابی معترض می باشید 
وفق ماده 101 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ضمن پرداخت مبلغ علی الحساب 
چهارمیلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مجدد ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی که 
تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب می شود اعتراض خود را کتباً به اجرای ثبت سمیرم اعالم نمایید 
این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 1391/1/24 درج و منتشر می 

گردد. م الف: 2374 موسوی – رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

فقدان سند مالکيت
535 شماره: 7431- 90/10/28 خانم طاهره بیگم خدائیان زواره فرزند میر سید علی باستناد دو 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مدعی است که دو جلد سند 
مالکیت سه سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ یک قطعه ملک پالک 1088 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که یک سهم آن در صفحه 350 دفتر 127 
امالک بنام نامبرده و دو سهم آن در صفحه 322 دفتر 127 امالک بنام آقای ابراهیم معمارزاده 
سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 3730-53/5/27 دفتر 13 زواره 
به خانم طاهره بیگم خدائیان زواره انتقال رسمی گردیده و معامله دیگری صورت نگرفته در اثر 
اس��باب کشی مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثني نامبرده را 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف: 

323 عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ وقت دادرسی 
536 کالسه پرونده: 15/901212. وقت رسیدگی: 91/2/25 ساعت 10/30 صبح. خواهان: شرکت 
خوراک دام. خوانده: اصغر ترابی زیارتگاهی. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. رحیمی – مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
537 در خصوص پرونده 20/91 خواهان مهدی سیدحسینی با وکالت نجمه محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد افکار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/2/24 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتش��گاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
538 در خص��وص پرونده 1730/90 خواهان کیوان بکرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت حس��ین صالح تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/2/25 

ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
539 در خصوص پرونده 1731/90 خواهان کیوان بکرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مسعود نصر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/2/25 ساعت 5/30 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
540 در خص��وص پرونده 1333/90 خواهان کیوان بکرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت ابراهیم توکلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/2/23 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
541 در خصوص پرونده 1334/90 خواهان مهران بکرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت امیرحسین زواره ای تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/2/23 
س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1650 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605061. ش��ماره پرون��ده: 9009980350600847. 
شماره بایگانی شعبه: 900857. خواهان پرویز شمس دادخواستی به طرفیت خواندگان مریم 
صادق��ی و مجید مکتوبیان تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350600847 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/02/25 و س��اعت 10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 846 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان          

ابالغ وقت دادرسی 
1662 کالس��ه پرونده: 517/90ح1. وقت رسیدگی: 91/2/27 ساعت 10 صبح. خواهان: آقای 
حس��ن حق شناس به وکالت خانم رضوان امیری. خوانده: نوروز علی دوستی فر. خواسته: 
صدور حکم مبنی بر اعس��ار از پرداخت محکوم به. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف: 869 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1666 کالس��ه پرونده: 965/90ح1. وقت رسیدگی: 1391/2/25 س��اعت 8 الی 8/30 صبح. 
خواهان: خانمها سوس��ن و نفیس��ه گمین اصفهانی به وکالت آقای داود نصیران. خوانده: 
آقای��ان 1- دکت��ر جواد فیض – 2- اکبر طالیی مینایی. 3- دکت��ر محمد فرهاد. 4- علیرضا 
کاذبی. 5- علیرضا تحویلیان. خواس��ته: تقاضای تعیین س��هم موکلین از ثمن فروش چهار 
قطعه ملک موصوف در دادخواس��ت و الزام خواندگان به پرداخت سهم موکلین – خسارت 
تاخیر تادیه و مطلق خسارتهای دادرس��ی. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف: 871 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1689 کالس��ه پرونده: 90-500ح1. وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخ 1391/2/26 ساعت 
10 صبح. خواهان: خانم زهرا افخمی اردکانی با وکالت س��یروس کمال پور. خوانده: آقای 
مهدی پروانه فرزند محمدتقی. خواس��ته: الزام به تحویل یک قطعه زمین به مساحت 3000 
مترمربع. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به 
درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
 بهمرس��اند. م ال��ف: 870 رنجبر – مدیر دفتر ش��عبه اول دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1691 کالس��ه پرون��ده: 901005ح/7. وق��ت رس��یدگی: 1391/2/26 س��اعت 8/30 صبح. 
خواهان: نوروز نیکزاد فرزند موس��ی. خوانده: اکبر احمدی فرزند یداله. خواس��ته: مطالبه 
وجه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
 بهمرس��اند. م ال��ف: 850 عرف��ان – مدیر دفتر ش��عبه 7 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1692 کالس��ه پرون��ده: 900951. وقت رس��یدگی: 91/2/26 س��اعت 11 صب��ح. خواهان: 
قرض الحس��نه مهر. خوانده: 1- حس��ین صادقی 2- علیرضا توکلی نژاد. خواسته: مطالبه. 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
 بهمرس��اند. م ال��ف: 849 رحیمی - مدیر دفتر ش��عبه 15 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1693 کالسه پرونده: 90-973ح1. وقت رسیدگی: 91/2/26 ساعت 8 صبح. خواهان: مهدی 
فروتن. خوانده: منوچهر حس��ینی – داریوش یزدانیان – رضا پور عزیزیان. خواسته: االزم 
به تنظیم سند رس��می ملک. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خواندگان به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. م الف: 873 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
1708 خواهان حامد زرگر باب الدشتی با وکالت سید احمد فدکی دادخواستی به شماره پرونده 90-
1270ح/28 به طرفیت شهباز عیدی وندی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک و یک فقره سفته 
تقدیم شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
طبقه دوم اطاق 258 نموده اس��ت و وقت رسیدگی آن 91/2/27 ساعت 10 تعیین گردیده است و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت مقرر فوق در شعبه 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 872 دودی نیا – مدیر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1720 ش��ماره ابالغیه: 9010100351105690. ش��ماره پرونده: 9009980351101033. شماره 
بایگانی شعبه: 901035. خواهان علی ترکزاد دادخواستی به طرفیت خواندگان رسول محمودیه 
و امید بزرگزاد و عبدالرزاق ش��کرچیان و حمید بزرگزاد تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالسه 9009980351101033 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/02/27 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 847 خزایی – مدیر 

دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
1748 ش��ماره ابالغیه: 9010100351305620. ش��ماره پرونده: 8909980351300560. شماره 
بایگانی شعبه: 890563. خواهان پری محمودیان دادخواستی به طرفیت خواندگان مسعود کریمی 
و البرز کریمی و منصور احمدی و علیرضا عسگری به خواسته مطالبه 72000000 ریال تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 8909980351300560 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1391/02/27 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: 848 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان          

اخطاریه
1752 ش��ماره ابالغنامه: 9010100351004555،  شماره پرونده: 9009980351001009، شماره 
بایگاني شعبه: 901009، مشخصات ابالغ شونده حقیقي: اصغر مختاري نام پدر: حسین مجهول 
المکان، تاریخ حضور: 1391/02/25 دوشنبه ساعت: 8/30، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316، علت حضور: 
در خصوص دعوي مهدي صادق زاده به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در این 
دادگاه حاضر شوید. ضمناً به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد. م الف: 

852  اطهري بروجني- منشي شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1763 کالسه پرونده: 90-1069ح1. وقت رسیدگی: 91/2/26 ساعت 10/30 صبح. خواهان: آقای 
مسعود حسینی با وکالت آقای فرهاد نیک نسب. خوانده: آقای سید محمد حسینی فرزند محمود. 
خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول عمومی حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف: 851 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت
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 تهدید رویانیان 
به ضررش شد

همه تیم ها از سپاهان 
بهتر هستند

كميت��ه انضباطي فدراس��يون فوتبال در ش��رايطي ب��ه كس��ر دو امتياز از 
پرس��پوليس رأي داده كه گويا بعضي از مديران رده باالي فدراسيون با اين 
تصميم موافق نيستند و همين موضوع باعث شده تا احتمال شكسته شدن 
اين حكم زياد به نظر برس��د. البته با توجه به اين ك��ه رويانيان تهديد كرده 
اگر دو امتياز را برنگردانند از فوتبال مي رود و خيلي ها را نيز با خود مي برد، 
مسئوالن فدراسيون نمي خواهند هر دو امتياز را ببخشند، چون در آن صورت 
متهم مي  ش��وند به اين كه تحت تأثير حرف هاي رويانيان چنين تصميمي 
گرفته اند. آنچه تاكنون مشخص ش��ده، اين است كه كميته استيناف قصد 
دارد رأي باشگاه پرس��پوليس را به يك امتياز كاهش دهد تا هم اين هشدار 
 به تمام باش��گاه ها و هوادارانش��ان داده ش��ود كه در خطرن��د و هم در حق 

سرخ پوشان اجحاف نشده باشد.

مديرعامل باشگاه سپاهان گفت: هيچ وقت از خودمان تعريف نمی كنيم و همه 
تيم ها از ما بهتر هس��تند. عليرضا رحيمی در مورد ديدار تيم های س��پاهان و 
پرسپوليس گفت: وضعيت بد نيست. ما هيچ وقت از تيم خود تعريف نمی كنيم 
و برای خودمان دشمن نمی تراشيم. همه از ما بهتر هستند. اين ديدار هم مثل 
ساير مسابقات است. وی در خصوص پرونده بخش��ش توزی، بازيكن تراكتور 
 نيز گفت: وكيل ما پيگير اين قضيه اس��ت و احتماال امروز و فردا نامه ما به فيفا 
می رسد. آيين نامه فيفا در اين باره كامال واضح است. كميته انضباطی در اين باره 
مرتكب اشتباه شده و  باشگاه سپاهان سخت اين جريان را پيگيری می كند. وی 
به شايعه حضور هادی عقيلی در اين تيم برای فصل بعد اشاره كرد و افزود: هر 
بازيكنی كه كادر فنی تشخيص دهد جذب می كنيم. تا كنون نه با كسی حرف 

زده ايم و نه فعال نيازی داريم، چون تمركزمان روی ليگ فعلی است. 

رئال شخصیتش را از دست داده 
كارلس ركساچ، مربی سابق تيم بارسا معتقد است رئال شخصيتش 
را از دست داده و اين فقط به خاطر مورينيو نيست:»آنها شرايطی 
را پشت سر می گذارند كه پيش از اين برای بارسا، با آمدن مربيان 
متفاوت و بدون يك استيل مشخص وتعريف شده، پيش آمده بود.«

آنری، آقای گل لیگ ام ال اس
آنری، بازيكن س��ابق آرس��نال، اكن��ون دوباره به 
روزهای اوجش بازگشته است. وی با به ثمر رساندن 
هفت گل در پنج بازی، برتري��ن گلزن رقابت های 

ليگ آمريكاست.

درخواست اشتایگر از سران باشگاه
در آس��تانه ديدار حس��اس بايرن مونيخ مقابل بوروسيا 
 دورتموند، باس��تين ش��واين اش��تايگر، كاپيت��ان دوم 
بايرن مونيخ خواهان خريد بازيكنان باكيفيت برای حضور 

پرقدرت در تمامی تورنمنت ها شد.
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چهره

خبر

 سفر رییس فدراسیون دوومیدانی
 به شهرکرد

افشين داوری، رييس فدراس��يون دووميدانی به همراه نوح نژاد، مسئول 
فنی كميته پرتاب های كش��ور به منظور بازديد از تمرينات ملی پوشان 
اين رشته كه در پيست خاكی ورزشگاه تختی شهركرد در حال برگزاری 
است بازديد كرد. رييس هيأت دووميدانی شهركرد در اين بازديد خواستار 
حمايت بيشتر از نسل نوجوان و جوان اين رشته در اين استان شد و وجود 
پديده های دووميدانی كنونی را نشانه وجود استعداد و قابليت های باالی 
شهركرد در اين رشته دانست. ولی اله محمودی همچنين اين استان را به 
دليل ارتفاع مناسب از سطح دريا و برخورداری از هوای پاک، برای برگزاری 
اردوهای تيم ملی مناسب برش��مرد. هيأت دووميدانی شهركرد در حال 
حاضر با جذب اس��تعدادهای دووميدانی در سال گذشته، به روند پويايی 

اين ورزش مادر در اين استان رونق بخشيده است. 

 برتری فرش چلسی کاشان 
در اولین گام

تيم بسكتبال چلسی كاش��ان در اولين ديدار از 
اصغر 
مرحله پلی آف رقابت های ليگ دسته يك كشور، قلندری

از سد تيم استقالل زرين قشم گذشت.
در پی كناره گيری تيم بسكتبال توزين الكتريك كاشان از دو رقابت های 
ليگ برتر كش��ور، س��يد اباذر جمالی، مديرعامل فرش چلسی كاشان به 
 منظور زنده نگه داشتن ياد و خاطره مرحوم احمد جمال، بازيكن با اخالق و 
خوش تكنيك بس��كتبال دهه 50 و حمايت از جوانان مستعد كاشانی، 
مبادرت به تشكيل و راه اندازی تيم بسكتبالی تحت عنوان فرش چلسی 
كرده است. وی با كمك و همياری مسعود و مهندس حسين جمال، برادران 
زنده ياد احمد جمال، اين تيم را در كوران مسابقات ليگ دسته يك كشور 
قرار داده و با حمايت همه جانبه و بی دريغ، در صدد است تالش كند تا اين 
تيم به ليگ برتر كشور راه پيدا كند. تيم فرش چلسی در اولين گام مقابل 
تيم قدرتمند استقالل زرين قشم، قهرمان ليگ دسته دو در فصل گذشته 
با اقتدار ظاهر شد و نشان داد كه بحق شايستگی حضور در ليگ دسته يك 
كشور را دارد. اين تيم با ارايه يك بازی منطقی و توفانی، موفق شد در اولين 
هفته از رقابت های مرحله پلی آف مسابقات به يك پيروزی با ارزش 80-74 

برابر تيم ميهمان استقالل زرين قشم دست پيدا كند. 

اعتصاب 
دوباره آسمان خراش های ذوب آهن

تيم بسكتبال ذوب آهن از آغاز سال جديد تاكنون، فقط يك جلسه تمرينی 
برگزار كرده است و بازيكنان اين تيم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
خود و بعد از تعطيل كردن چند جلسه تمرينی در ماه های پايانی سال ۹0، 

تصميم جديدی گرفته اند.
 از باشگاه ذوب آهن خبر می رسد بعد از جلس��ه بازيكنان تيم بسكتبال 
ذوب آهن با عسگری، معاون باش��گاه و درخواست دادن چك شش ماهه 
و عدم پذيرش اين پيشنهاد از س��وی باشگاه، بازيكنان تصميم گرفته اند 
مهلتی پنج روزه به باشگاه بدهند و در صورت عملی نشدن آن، به سازمان 
بازرسی كل كشور، فدراسيون بسكتبال و وزارت ورزش و جوانان شكايت 

كنند.

از بعضی سؤال ها خیلی بدم می آید!
ابراهیم زاده،سرمربی تیم ذوب آهن

در بسياری از مواقع بازيكن يا مربی حرفی می زند، ولی صحبت های او طور 
ديگری منعكس می شود. امكان ندارد كه كاسترو حرفی از جدايی زده باشد. 
هر بازيكنی قصد رفتن داشته باشد، فقط به خاطر مسائل مالی و مشكالت 

دنبال امسال خواهد بود. من االن به ذوب آهن تعهد دارم و می بينيد كه 
گرفتن سهميه آسيا هستيم. اگر سهميه را بگيريم، مطمئنا 
به اين فكر می كنم كه دوباره تيمم می خواهد به آسيا 
برود. ذوب آهن می تواند برای من اولويت باش��د، ولی 
همه چيز بعد از پايان فصل مش��خص می شود و من 

بايد شرايط را بررسی كنم.من از بعضی سوال 
های خبرنگاران خيلی دبم م��ی آيد. ما 

وظيفه داريم كه در هر بازی، پرقدرت 
بازی كنيم. بازی س��پاهان و ذوب 
آهن مثل هم��ه داربی ها از جمله 
استقالل و پرسپوليس، حساسيت 

زيادی دارد.

قلعه نویی آمد، تو بیا قطر پیش من!
گروه ورزش - اين روزها خبر پيوستن چندباره قلعه نويی به 

استقالل حكم اسپری تارو مار دارد .
فرهاد مجيدی كه از روابط تيره و تاره جباری با قلعه نويی با 
خبر است، به جباری پيش��نهاد داده كه برای فصل آينده به 
يكی از تيم های قطری بپيوندد كه هم با اين كار جباری را از 
استقالل دور كرده، هم برای خود رفيقی شش دانگ در قطر 
پيدا كرده است.خالصه كه مخالفان قلعه نويی در استقالل، می 
توانند با خيال راحت اين فصل را تمام كنند و هيچ نگرانی از 
بابت فصل آينده نداشته باشند، چرا كه مجيدی برای همه آنها 

در قطر كار سراغ دارد و هيچ كس بی تيم نمی ماند.

هیس، سپاهانی ها حالتو می گیرن
رويانيان به اس��تقاللی ها اين قول را داده كه در راه قهرمانی 
استقالل از هيچ تالش��ی كوتاهی نمی كند و همه تيم های 
 مزاحم بر س��ر قهرمان��ی اين تي��م را يكی يكی قل��ع و قمع 
می كند! شايد بهتر بود رويانيان اول داشته هايش را بررسی 
می كرد، بعد اي��ن قول را ب��ه حاجی و تيمش م��ی داد. اگر 
اين تهديد به گوش كرانچار و يارانش برس��د كه با پيشرفت 
تكنولوژی تاحاال صدباره رسيده، هيچ تضمينی وجود ندارد 
كه اين تيم را بازنده راهی تهران كنند.حاال از ما گفتن و  از شما 

سرخابی ها قپی آمدن.

آرزو  بر  رویانیان عیب نیست
رويانيان اعالم كرده آرزو دارد استقالل قهرمان شود! چشم 
هواداران پرسپوليس روشن با اين مديرعاملشون. آقا، برای 
اين كه هر روز روی جلد روزنامه ها باش��ی كه الزم نيس��ت 
تعصب به تيمت را هم به حراج بگذاری. آخر اگر اس��تقالل 
قهرمان بشود كه تا سال های سال ش��عارهای هواداران 
 استقالل، خواب  را از چشمتان می گيرد! اين سپاهان 
كم ادعا دوس��ال پ��ی در پ��ی قهرمان ش��د، يك بار 

مديرعامل ذوب آهن از اين حرف ها نزد.

سوژه برای غربی ها
روز گذش��ته خبری روی خروجی برخی س��ايت ه��ا قرار 
گرفت كه باعث ش��د انگش��ت حي��رت به ده��ان بگيريم. 
 مسئوالن فدراس��يون اعالم كردند پول اينترنت را بايد خود 
كی روش پرداخت كند! يكی نيست به برخی از اين حضرات 
فيلس��وف و مقتصد در فدراس��يون فوتبال بگويد شما كه با 
خانه چندميلياردی و ريخت و پ��اش های ديگر اوكنار آمده 
 ايد، چرا برای پ��ول اينترنت اين طور خودت��ان را در مجامع 
بين المللی بر س��ر زبان ه��ا می اندازي��د؟ در كل تالش می 
كنيد سوژه دست اتاق خبر ش��بكه های ماهواره ای بدهيد.

حواستان هست؟

روبرو، آماده باش
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شکایت جانواریو جواب داد

 روز گذشته در جلسه كميته انضباطی، باشگاه استقالل تهران به دليل عدم تعهد نسبت به پرداخت مطالبات 
جان واريو ، بازيكن كنونی سپاهان محكوم شد. در اين حكم،  باشگاه استقالل  محكوم به پرداخت وجهی به ميزان 

600/516/044 ريال در حق جان واريو شد.

حس��اس ترين دي��دار هفته س��ی ام را تي��م های س��پاهان و 
پرس��پوليس تهران در ورزش��گاه فوالدش��هر اصفه��ان برگزار 
می كنند. س��ی امين هفت��ه از رقابت های ليگ برت��ر فوتبال، 

ديدار تيم های سپاهان و امروز با پنجاه و سومين 
آغاز می شود؛ ديداری پرس��پوليس تهران 
پرسپوليسی ها را برای ك��ه از ي��ك س��و 
نتيجه و ارايه يك بازی گرفت��ن حداق��ل 

من��د  و بر در براب��ر صدرنش��ين آ
كنونی ليگ و مدافع 
عنوان قهرمانی 
اميدوار كرده 

و از طرفی 

ن  همچ��و
»س��الت«مأمور توقف 
كردن س��پاهان در خانه 
اس��ت. از طرفی سپاهان 
هم در ت��الش اس��ت در 
مقطعی كه همه دس��ت 
به دس��ت هم داده اند 
تا اس��تقالل قهرمان 
لي��گ اي��ران ش��ود، 
ب��ا برت��ری مقاب��ل 
س��رخ ها عالوه بر كسب 
چهاردهمي��ن پي��روزی مقابل 
پرسپوليس، فاصله حداقل سه امتيازی خود 
با استقالل را  نيز حفظ كند. تيم سپاهان در اين 
ديدار تيم نصفه و نيمه پرسپوليس را در پيش 

رو دارد كه رهاوردش از بازی با داماش گيالن، يك شكست سه 
بر صفر با رأی كميته انضباطی، كس��ر دو امتياز و چهار بازيكن 
محروم اس��ت. اين تيم در حال حاضر با اين حكم، در رده دهم 
جدول رده بندی قرار دارد و برای حداقل امتياز به اصفهان آمده 
است. دنيزلی برای اين ديدار نصرتی،رضايی،معمارزاده و زارع را 
در اختيار ندارد و اين درحالی است كه سپاهان هم در استفاده 
از محسن بنگر و حسن اش��جاری- اولی به خاطر محروميت و 
دومی به خاطر مصدوميت- محروم مانده اس��ت. رس��انه های 
پايتخت با دامن زدن به جدال پرسپوليسی ها با كميته انضباطی 
و مسئوالن فدراسيون، از هم اكنون فضا را برای بهانه های باخت 
احتمالی اين تيم فراهم كرده اند و معتقدند اين تيم با 
تمام تمركز در اين ديدار حاضر نمی شود كه بخشی 
مهمی از اين مشكل، به تصميمات بی خردانه كميته 
انضباطی مربوط می شود. در هر حال اين ديدار بيشتر 
از آن كه برای پرسپوليسی ها مهم باشد، برای استقالل و 
تراكتورسازی مهم است، چرا كه با توقف سپاهان، رقابت در جمع 
تيم های مثلث قهرمانی داغ تر و نزديك تر خواهد ش��د و كار به 
بازی های هفته آخر می كش��د.در اين ديدار برونو سزار كه اين 
روزها در جمع اهالی رس��انه و هواداران سپاهان به پادشاه سزار 
ملقب گرديده، اميد اول و شماره يك كرانچار است. برونو در گفت 
وگويی اعالم كرده كه در اين ديدارگلزنی خواهد كرد، اما بيش از 
همه به دنبال پيروزی تيمش است. وی حتی شايعه پيوستنش 
 به پرس��پوليس برای فصل آينده را جنگ روانی س��رخ ها برای 
برهم زدن تمركز خود می داند و معتقد است جواب اين شايعات 
را در زمين مسابقه می دهد. در آن سوی ميدان، ايمون زايد قرار 
دارد كه ب��رای بازی امروز محبوب دل همه هواداران س��رخابی 
اس��ت. ايمون كه با هت تريك تاريخی اش در داربی، به يكی از 
منفورترين بازيكنان نزد هواداران استقالل تبديل شده بود، نقش 
فرشته نجات را در بازی امروز ايفا می كند. هر چقدر خط حمله 
هر دو تيم با وجود بازيكنانی همچون زايد و برونو سزار قدرتمند 
و خطرناک است، خط دفاعی هر دو تيم تعريف چندانی ندارد. 

دريافت سه گل در يك نيمه توسط س��پاهان در بازی با ملوان، 
نقطه اميدی برای پرسپوليس��ی ها برای بازك��ردن دروازه اين 
 تيم به ش��مار می رود و از طرفی شم گلزنی برونو و سيدصالحی 
می تواند دفاع متزلزل سرخ پوش ها را در هم كوبد. بازی امروز از 
يك جهت ديگر هم جذابيت های خاصی دارد؛ جايی كه به زعم 
هواداران، محبوب ترين مربی تاريخ پرسپوليس هدايت طاليی 
پوش��ان اصفهانی را برعهده دارد و قرار اس��ت رودروی دينزلی، 

مربی كنونی پرسپوليسی ها قرار گيرد. 

نفت آبادان-ذوب آهن؛جدال برای ششمی
ذوب آهن كه هفته گذش��ته از پيروزی مقابل تيم هفدهم جدول 
رده بن��دی عاجز ماند، اين هفت��ه به مصاف نفتی م��ی رود كه در 
بازی قبل خود مقابل صبا با يك پنالتی كه پنالتی نبود، سه امتياز 

ذوبی ها اگر بتوانند در حس��اس را از دست داد. 
تيم نفت تهران هم آبادان برنده ش��وند، با 
به دلي��ل تفاضل امتياز خواهند شد، اما 
جای اين تيم گل كمتر، نمی توانند 

نه را بگيرند؛ هر چند نفت در  خا
بيشتر شكس��ت خورده 
است. شاگردان ابراهيم 
زاده اميد دارند با توجه 
به بازی سختی كه صبا 
برابر استقالل دارد و 
احتمال از دس��ت 

امتي��از  دادن 
صبا  توسط 

اي��ن   در 
مسابقه، 
صت  فر
ی  ا جب��ران ب��ر

كنند.فاصله خود  را با صبا  پيدا 
اين مهم مانعی البته برای رسيدن به 
فونيك��ه س��ی را بزرگ��ی همچ��ون 

در دارند. طالبی،حسينی  كاس��ترو  و 
ه��یاين ب��ازی ذوب آهن را  ا  همر

 نمی كنند.

چشم ها خیره به آن دو 

سپاهان ،حاال وقتشه
همه چیز به نتیجه دیدار تیم های س�پاهان و پرسپولیس بس�تگی دارد. هواداران دو آتیشه  نجمه 

استقالل برای بازی امروز، همگی رنگ قرمز به خود می گیرند و تا جایی که در توان دارند، از کرمی
تیم سرخ پوش حمایت می کنند. باخت و یا تساوی سپاهان در این دیدار به منزله از بین رفتن 
اختالف امتیاز این تیم با استقالل است. سپاهانی ها اگر هر هنری دارند باید در بازی امروز به نمایش بگذارند. برونو 
 سزار بی ش�ک یکی از امیدهای اول س�پاهان در غیاب عمادرضاس�ت و ایمون زاید حکم فرش�ته نجات را برای 

استقاللی ها دارد. 
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امتیازگل زدهباختمساویبردبازي هاتیم

2917534958سپاهان1

2916764955استقالل2

2915864853تراکتورسازي3

29121073946صباي قم4

2912893444نفت تهران5

2991462841ذوب آهن6

29109103339فوالد7

29108114238نفت آبادان8

29910104137سایپا9

2991194136پرسپولیس10

2999113036داماش11

2998123035فجرسپاسی12

29810112934ملوان13

2961493432راه آهن14

2988132532مس15

29613102431شاهین16

29513113128شهرداری17

2947182019مس سرچشمه18

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

6

نظر به اینكه هیأت تجدیدنظر رسیدگي به تخلفات اداري كارمندان دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در خصوص فرد مش�روحه ذیل كه از كارمندان 
واحدهاي تابعه بعلت غیبت غیرموجه رأي قطعي بازخرید خدمت با پرداخت سي روز حقوق 
مبناي مربوطه در قبال هر سال خدمت صادر نموده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص 
نبودن آدرس محل سكونت، ابالغ رأي مذكور به وي مقدور نمي باشد، لذا باستناد تبصره 2 ماده 
4 قانون رسیدگي به تخلفات اداري و ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني، بدینوسیله مراتب 
به نامبرده ابالغ مي گردد ضمناً ایشان در صورت اعتراض به مفاد رأي صادره، مي تواند از تاریخ 
درج آگهي در روزنامه،  حداكثر تا یك ماه پس از آن به دیوان عدالت اداري ش�كایت خود را 

تسلیم نماید. رأي مورد اشاره از تاریخ انتشار آگهي قابل اجراء خواهد بود.
نام و نام خانوادگي: ناهید جزایري 

عنوان: ماما 
 نام پدر: علي اصغر

آگهي ابالغ

دكتر محسن مصلحي- مدير توسعه سازمان و منابع انساني
م الف/ 879

زمانبازیکنتیم
1

سپاهان پرسپولیس
 17:00

پنجشنبه

16:00 جمعهنفت آبادانذوب آهن2

17:00 جمعهسایپاتراکتورسازي3

17:00 جمعهتراکتورسازيفوالد4

17:00 جمعهنفت تهرانشهرداري تبریز5

17:00 جمعهداماش گیالنمس سرچشمه6

17:00 جمعهفجر سپاسيملوان 7

17:00 جمعهمسشاهین8

9
استقاللصباي قم 

 18:55
جمعه

برنامه بازی های هفته سی امجدول رده بندی لیگ یازدهم

هفت�ه س�ی ام رقاب�ت ه�ای لی�گ برت�ر 
فوتب�ال ام�روز و ف�ردا در ش�هرهای 
 مختل�ف پیگی�ری خواه�د ش�د ک�ه در 
مهم ترین دیدارها تیم سپاهان صدرنشین 
کنونی لیگ میزبان تیم پرس�پولیس است 
و تیم اس�تقالل فردا به مصاف ش�اگردان 

گواردیوال می رود.

* این جدول با احتساب کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس تنظیم شده است.



یادداشت

اصفهان، ریش سفید ایران شد
در ح��ال حاض��ر ب��ه گفت��ه 
مسئوالن، جمعیت سالمندان 
اصفهان 62 صدم درصد بیش از 
جمعیت سالمند کشور است که 
این امر، اصفهان را ریش سفید 
ایران کرد .جمعیت سالمندان 
در اس��تان اصفهان که امروز به 
م��رز 8/12  درصد رس��یده، در 
حال حاضر 400 هزار سالمند را در خود جای داده و این در حالی است که 
تعداد سالمندان در برخی از روستاهای اصفهان از 10 درصد هم گذشته 
است.  مسئوالن بهداش��ت و درمان اصفهان، روند پرسرعت سالمندی در 
اصفهان را مایه خوش دلی و تبریک می دانند زیرا معتقدند روند جمعیت 
سالمند در کش��ورهایی که از ش��اخص های اجتماعی، رفاهی، اقتصادی 
و فرهنگی باالیی برخوردار اس��ت، رو به افزایش است  و بر اینکه اصفهان 
سالخورده ترین استان کش��ور اس��ت، برخود می بالند، اما براساس اعالم 
سازمان جهانی بهداشت، در صورتی که جمعیت سالمندان به مرز 8 تا 10 
برسد، زنگ خطر سالمندی به صدا در می آید و چون اصفهان  - به گفته خود 
مسئوالن -  همیشه یک استان »برخوردار« تلقی می شود، همین مسأله، 
سبب افزایش امید به زندگی در بزرگس��االن ایران و طوالنی شدن دوران 
سالمندان در آنها شده است. پیر و سالخورده شدن، بزرگی به بار می آورد، اما 
به دنبال این سالخوردگی به طور قطع ناتوانی هایی بر جامعه عارض می شود 

و هنوز بستری برای کرامت اصفهان سالخورده فراهم نشده است.

دندانپزشکان و نگرانی از تحریم ها
 رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان 

                                   دکتر عباسعلی خادمی
 دندانپزشکان ضامن س��المت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان 
نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام 

می بخشند.
 خانواده دندانپزشکی در شهر اصفهان به خانواده ای بزرگ تبدیل شده که 
با تحمل مشکالت زیاد از قبیل تحریم ها و کمبودهای تجهیزاتی و مواد 
مصرفی توانسته اند با بزرگ منشی و دلسوزی، تمام مشکالت را تحمل و 
در خدمت به بیماران و مردم قدرشناس شهرمان عمل کنند. دندانپزشک، 

روز لبخندهای زیبا را به خانواده 
 ب��زرگ دندانپزش��کی تبریک

 می گوید.برای تمام  همکاران 
محت��رم آرزوی س��المتی و 
موفقیت می کنم. امید اس��ت 
که با محدودیت ه��ای موجود 
در تولید مواد اولیه دندانپزشکی 

موفق شویم.

یادداشت

چهره روز

درگوشی پزشکی
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کرامت اجتماعی سالمندان ارج گذاشته شود
 »سالمندی و کرامت اجتماعی« در حالی امسال به عنوان  شعار آخرین روز از هفته سالمت  
انتخاب شد که هدف از اعالم هر پیامی از سوی مسئوالن،  نشان دهنده  اهمیت موضوع و  

اشاره به وضعیت فعلی آن در جامعه است.
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بررسی هرم های س��نی جمعیت در  سوسن 
فدایی 
کارشناس 

مناطق مختلف دنیا ای��ن واقعیت را 
گوش��زد می کند که افزایش امید به 
زندگی و گستردگی افراد سالمند در هرم های جمعیتی، به ویژه 
در کش��ورهای پیش��رفته، ضرورت توجه به نیازهای روانی و 

جسمانی سالمندان را صد چندان می کند.
 اکنون دیگر نمی توان سالمندی را که در گوشه ای آرام گرفته 
و مش��کلی ایجاد نمی کند، برخوردار از سالمت کامل دانست، 
چراکه کارکرد اجتماعی فرد و نقش مؤث��ر وی در روابط بین 
فردی، شاخص حایز اهمیتی در تعیین میزان سالمت جسم و 
روح وی است. نگاه عدالت محور به مقوله سالمت افراد سالمند، 
این باور را در ذهن ما تقویت می کند که سالمندان نیز همانند 
سایر اقش��ار جامعه باید با بهره گیری از امکانات نظام سالمت، 

فعاالنه در پرورش قوای جسمی و روانی خویش تالش کنند. 
لذا دسترسی کامل آنان به خدمات بهداشتی، مراقبتی، رفاهی و 

آموزشی، ضرورت تحقق این اصل مهم به شمار می رود.

       شاخص تعیین کننده طول عمر
عم��ر  درازی  کنن��ده  تعیی��ن  ش��اخص  بهتری��ن 
)LONGEVITY(، ش��اخص خانوادگ��ی اس��ت. تقریبا 
نیمی از افراد باالی 80 س��ال، پدران باالی 80 سال داشته اند. 
 این عامل تحت کنترل انسان نیس��ت، ولی یک سری عوامل 
پیش بینی کننده در طول عمر وجود دارد که در کنترل انسان 

است. از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
      معاینات طبی منظم، مصرف نکردن کافئین و الکل

      رضایت شغلی، احساس و تصور خود در نقش دوستانه مفید 
از نظر اجتماعی مثل همسر، مشاور، والد و غیره

       رژیم غذایی مناسب و ورزش
       ایجاد ظرفیت های بهداشتی درمانی برای سالمند

      تأمین تس��هیالت آموزشی و بهداش��تی در کلیه مراکز 
عمومی و معابر

       ارایه آموزش سالمت سالمندی در زمینه مراقبت از خود و 
مراقبت از سالمندان، به سالمندان و خانواده های ایشان

       ارایه مش��اوره های بهداش��تی و تغذیه ای و توزیع شیر به 
وسیله مدیریت شهری

      برگزاری جلسات مشاوره  خانوادگی با محوریت سالمند و 
پرسش و پاسخ گروهی با حضور سالمندان و خانواده های آنان

       آموزش  شیوه های پیشگیری از حوادث خانگی و تعیین 
استانداردهای خانه های مسکونی سالمندان

      ارایه خدمات ویژه به س��المندان آسیب پذیر یا در معرض 
آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی

کتایون  ایران در حالی با دوران میانس��الی خود 
خداحافظی کرده است و عمر فرسودگی و گلچهره

پیری خود را با سرعت باالیی طی می کند 
 که هنوز نقاب کشور جوان را بر خود دارد و این همزمانی دو دوران 
پرتنش جوانی و پیری، در کشوری که هنوز در فراهم کردن زمینه 
اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان مشکل دارد، قدری قابل تأمل است.

به گزارش روزنامه زاینده رود، مسئوالن ایران در حالی امسال شعار 
کمک به سالمندان را س��ر داده اند که هنوز یک مرکز دولتی برای 
نگهداری س��المندان بی بضاعت و فقیر و س��المندان تنها فراهم 

نکرده اند.
37 سال پیش، نخستین سرای سالمندان برای نگهداری سالمندان 
خانواده های فقیر در اصفهان، به نام سالمندان صادقیه شکل گرفت. 
به گفته مدیر عامل این مرکز، در این سال ها دولت هیچ کمک مالی 
به سالمندان این مرکز نکرده است.کریم پوستی که خود نیز 80 سال 
دارد و از سالمندان به نام اصفهان است، سرای سالمندان صادقیه را 
پس از کهریزک تهران، دومین مرکز نگهداری س��المندان معرفی 
کرد و افزود: من مخالف صد درصد خانه سالمندان هستم، اما این 

مرکز برای سالمندانی که خانواده آنها 
به دلیل فقر، توان نگه��داری از آنها را 
ندارند، یا کس��ی را در این دنیا ندارند، 

ساخته شده است.
 
  

مارادوناهای سالمندان به اینجا آورده نمی شود
وی با اشاره به اینکه اگر مرگ و میر سالمندان در صادقیه باال ست به 
این دلیل است که بسیاری از سالمندانی که به اینجا آورده می شوند، 
از پا افتاده اند و چند بیماری دارند، افزود: تعداد کمی از سالمندان 
سالم هستند و کسی مارادونا و قهرمان را به سالمندان نمی آورد که 
انتظار زنده ماندن آن را داشته باش��د. تعداد کثیری از سالمندانی 
 که به اینجا آورده می شوند، حتی قبل از رسیدن به درب صادقیه،

 دار فانی را وداع می گویند. 
سالمندان صادقیه که در سال 1354 با کمک خیران اصفهان تشکیل 
شده، هم اکنون نزدیک به 400 سالمند را در حالی تحت پوشش قرار 
داده است که به گفته مسئول بهزیستی، هزینه ماهیانه یک سالمند 
سالم بیش از 500 هزار تومان است و این در حالی  است که بیشتر 

سالمندان صادقیه دیگرتوانی برای حرکت ندارند.
 

قرص خواب به سالمندان یک دروغ محض است  
مدیرعامل سرای سالمندان صادقیه دادن قرص خواب به سالمندان، 
بدون تجویز پزشک را به شدت تکذیب کرد و گفت: اگر دارویی به 

سالمندان داده می شود، تنها با تجویز پزشکان است و این گفته که 
هر شب تا صبح سالمندان را با قرص خواب می خوابانند، یک دروغ 

محض است.
پوستی به بیان اینکه وضعیت بهداشتی سرای سالمندان صادقیه 
مطلوب است، ادامه داد: در حال حاضر این مرکز مجهز به دستگاه 
رادیول��وژی، ات��اق مخص��وص دندانپزش��کی و امکان��ات معاینه 
چشم پزش��کی اس��ت.وی گفت: اگر اثبات ش��ود خانواده  ای توان 

نگهداری سالمند خود را دارد، از پذیرش آن خودداری می کنیم.
 

 40 درصد سالمندان اصفهان سالم هستند
عضو کمیته طب س��المندی ایران با اش��اره به اینک��ه  40 درصد 
س��المندان اصفهان سالم هس��تند و 60 درصد سالمندان حداقل 
یک بیماری اثبات  شده  دارند و از 3 تا 7 قلم دارو مصرف می کنند، 
 گفت: ایران هنوز هم یک کش��ور جوان است، اما جمعیت سالمند
 در ایران چنان روند ش��تابی دارد ک��ه به زودی تع��داد آنها به مرز

 10/14 درصد می رسد.
سید رضا اسحاقی بیان داشت:  افزایش جمعیت سالمندی به شکل 
اپیدمی تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است، اما آنچه وضعیت 
ایران را با دیگر کشورها متمایز می کند، سرعت رشد سالمندان در 

ایران است.
وی ادامه داد: کش��ورهای اروپایی زمانی پا به سالمندی گذاشتند 
 که فرصت کاف��ی برای ط��ی ک��ردن دوران جوانی، میانس��الی و 
ورود به س��الخوردگی داش��تند. تمام این دوران در طول یک قرن 
به وقوع پیوس��ت و این در حالی اس��ت ک��ه در ایران س��ه دوران 
 جوانی، میانس��الی و  س��الخوردگی در طول یک ربع قرن در حال 

شکل گیری است.
عضو کمیته طب سالمندی ایران با اشاره به اینکه بیشترین دلیل 
مرگ و میر در سالمندان، همچون سایر گروه ها به خاطر بیماری های 
قلبی و عروقی است، افزود: س��کته های  قلبی و مغزی، فشارخون، 
بیماری های کلیوی   و سرطان ها از دیگر عوامل مرگ و میر زودرس 

در سالمندان است.
 

حرف آخر
ایران جوان ما امروز سالمند شده و مسئوالن را از این چهره نامتقارن 
شوکه کرده است، اما باید گفت سالمندی، مهمان ناخوانده ای نبود 
که بر ایران عارض شد، بلکه 13 سال پیش، در حالی نخستین هشدار 
سازمان جهانی بهداشت از افزایش جمعیت سالمندی خبر داد که 
ایران همچنان از جوانی اش، تنها ناپختگی و از سالمندی ، ناتوانی اش 
را به ارث برده است. همین امر سبب شده از شوق جوانی خود غافل 

شود و برای کرامت سالمندی کاری  نکند.

با همزمانی سالمندی و جوانی، چهره ایران نامتقارن شد

 ایران جوان ، سالمند شد

37 سال پیش، 
نخستین سرای 
سالمندان برای 

نگهداری سالمندان 
خانواده های فقیر 
در اصفهان، به نام 

سالمندان صادقیه 
شکل گرفت. به 

گفته مدیر عامل 
این مرکز، در این 

سال ها دولت هیچ 
کمک مالی به 

سالمندان این مرکز 
نکرده است

 جامعه سالم
ضامن سالمت سالمندان
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مزایده 
142 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجراییه پرونده 644/89ج/13 
له صندوق قرض الحس��نه انصار المجاهدین با نمایندگی آقای رسول پرنده علیه آقای حسین 
س��لطانی فرزند علی بخش س��اکن اصفهان، خ آتش��گاه، منارجنبان، نب��ش ک یخچال، کوچه 
مهرگان، پ137 مبنی بر مطالبه 41/134/760 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعا 
به مبلغ 42/714/760 ریال و مبلغ 1/250/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه 
مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 91/2/14 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان، خیابان 
نیکبخت، دادگستری کل، طبقه سوم، اتاق 358 به منظور فروش 2/110 حبه از شش دانگ پالک 
ثبتی 1/1195 فرعی مجزا شده از 112 بخش 9 ثبت اصفهان مالک خانم روح انگیز ایاز زاده واقع 
در خیابان آتش��گاه، جنب منارجنبان، کوچه مهرگان، نبش کوچه یخچال، پ137 )معادل مبلغ 
43/964/760 ری��ال( این مل��ک دارای 318/9 مترمربع عرصه و حدود 650 مترمربع اعیانی در 
سه سقف و شامل 5 واحد مسکونی است که یک واحد در زیرزمین و طبقات همکف و اول هر 
کدام ش��امل دو واحد می باشد. طبقه زیرزمین و واحدهای غربی در دیگر طبقات در حال بهره 
برداری است. لکن سایر طبقات در حد سفتکاری ساخته شده است. کف حیاط موزاییکی و نمای 
ساختمانی آجر زبره است. دربهای آن آهنی و آلومینیومی است. اسکلت ساختمان بتنی سقفی 
تیرچه بلوک می باش��د. دیوارهای داخلی س��اختمانهایی که بهره برداری می شود اندود گچ و 
قسمت پایین آن سرامیکی است. دربهای داخلی چوبی و سرویس کاشیکاری شده است. سیستم 
حرارتی بخاری گازی و آبگرمکن است. دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. با توجه به 
توضیحات و بررس��ی های به عمل آمده ارزش روز ملک فوق در ش��رایط موجود برای شش 
دانگ زمین و ساختمان مبلغ 1/500/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان تعیین 
و ارزیابی می گردد. با وصف اینکه به نظریه کارشناس اعتراض نشده است. لذا طالبین خرید 
م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید نمایند و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. م الف: 312 مدیر اجرای شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
421 در خصوص پرونده کالسه 104/90ش12 خواهان علي نجفي دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ 49/000/000 ریال و هزینه دادرس��ي و تأخیر و تأدیه بابت کارکرد یک دستگاه بلدوزر- 
ضمناً چنانچه ش��هودي دارید به ش��عبه اعالم نمایید به طرفیت اشکبوس پورزال تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 91/3/16 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع ش��ماره دو ش��وراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود. ضمناً شهود خود را به شعبه معرفي نمایید. شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان

تغييرات 
483 شماره: 14360 آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات کشاورزی نوید سبز نطنز به شماره 
ثبت 611 و شناس��ه ملی 10861217520 و کدپس��تی 8763193365. به اس��تناد نامه شماره 
3973 مورخ 1390/09/23 اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرس��تان نطنز - صورت جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/09/22- نامه ش��ماره 32432 مورخ 1390/11/18 اداره 
امور مالیاتی شهرس��تان نطنز و صورت جلس��ات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 
1390/11/16 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم 
در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می گردد: 1- گزارش هیات 
مدیره و بازرس��ان مطرح و به تبع آن موضوع عزل اعضای هیات مدیره مطرح و به تصویب 
رسید. 2- وضعیت حقوقی شرکت از تعاونی به سهامی خاص تبدیل گردید. 3- اساسنامه شرکت 
در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 4- خانمها فاطمه محمدی فرانی و طیبه محمدی فرانی 
و آقای علی رجبی به س��مت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 
5- آقایان احمد جعفری و عبداله فرهنگ با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به س��مت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6- مجمع تصویب 
نمود رئیس هیات مدیره مدیرعامل نیز می تواند باش��د. 7- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 8- مطابق صورت جلسه هیات مدیره خانمها فاطمه 
محمدی فرانی به س��مت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل – طیبه محمدی فرانی به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و آقای علی رجبی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – عقود اسالمی و مشارکتهای 

مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی و 
اداری شرکت با امضای منفرد خانم فاطمه محمدی فرانی )رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. م الف: 23 شادمان – کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسيدگی
489 درخصوص پرونده کالس��ه 91-24ش8 خواهان ش��رکت آذرین سنگ احرار سپاهان با 
وکالت آقای قدرت اهلل خسروی دادخواستی مبنی بر مطالبه و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت اکبر 
معصومی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/2/25 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف: 734 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
490 درخصوص پرونده کالس��ه 91-23ش11 خواهان شرکت آذرین سنگ احرار سپاهان با 
وکالت آقای قدرت اهلل خسروی دادخواستی مبنی بر پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت محسن 
حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/2/25 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/733 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
491 درخصوص پرونده کالس��ه 91-23ش8 خواهان ش��رکت آذرین سنگ احرار سپاهان به 
صاحب امضایی فضل ا... نجفیان و حس��نعلی آقا کوچکیان با وکالت آقای قدرت اهلل خسروی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک و خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت محسن حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/3/9 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 731 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
492 درخصوص پرونده کالس��ه 91-24ش8 خواهان ش��رکت آذرین سنگ احرار سپاهان به 
صاحب امضایی فضل ا... نجفیان و حس��نعلی آقا کوچکیان با وکالت آقای قدرت اهلل خسروی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره چک و خسارات دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به طرفیت اکبر معصومی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/3/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 732 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
498 درخصوص پرونده کالسه 91-54 خواهان سعید پور عیسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ بابت خسارت به طرفیت هادی بهرامی – محمد خداکرمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 91/4/5 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 
حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
499 درخصوص پرونده کالسه 90-1865خواهان منصور حسین خانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفیت مهدی صفرعلی زاده فرزند حسن تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 91/3/13 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
500 کالسه پرونده: 11/90. وقت رسیدگی: 91/2/30 5 عصر. خواهان: مسعود مجدی. خوانده: 
محمدرضا محمدی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. چنانچه بعداً 
ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. دفتر شعبه 

9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ رأی
501 کالس��ه پرونده: 809/90. ش��ماره دادنامه: 1047. مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماسی نشانی اصفهان خ پروین – جنب بانک انصار. خوانده: 
رضا ایزدی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دعوای جواد الماسی به طرفیت رضا ایزدی به خواسته مطالبه مبلغ 7/300/000 ریال وجه چک 
ش��ماره 384247-1385/10/11 به مبلغ 7/300/000 ریال عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
502 کالس��ه پرونده: 808/90. ش��ماره دادنامه: 1041. مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماسی نشانی اصفهان خ پروین – جنب بانک انصار. خوانده: 
محرم انصافی علیش��اه نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا. 
در خصوص دعوای جواد الماس��ی به طرفیت محرم انصافی علیشاه به خواسته مطالبه مبلغ 
6/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 881046-85/1/15 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
506 کالس��ه پرونده: 1095/90. شماره دادنامه: 1239. مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: حسین وکیلیان نشانی اصفهان سه راه سیمین کوی ولیعصر خ موالنا 
پالک584A. خوانده: موسس��ه مالی و اعتباری اصحاب کهف به مدیریت علی رضا رجایی فر 
)مجهول المکان(. خواس��ته: مطالبه مبلغ 46/225/000 ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن کالسه فوق طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی خواهان آقای حسین وکیلیان به طرفیت خوانده قرض الحسنه اصحاب کهف 
به مدیریت علی رضا رجایی فر به خواسته مطالبه مبلغ 46/225/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه تصویر دفترچه پس 
انداز قرض الحسنه برابر با اصل شده و با عنایت به ابالغ قانونی به خوانده )نشر آگهی( و عدم 
حضور در جلس��ه رسیدگی و عدم ارائه دلیل و مدارک دال بر برائت ذمه شورا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 قانون آ.د.م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )90/8/28(در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 20 روزپس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
507 کالس��ه پرونده: 1096/90. شماره دادنامه: 1237. مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: آقای رضا شریفی نشانی اصفهان جابرانصاری خ 5آذرمادی بهاران. 
خوانده: موسسه مالی اصحاب کهف به مدیریت علی رضا رجایی فر )مجهول المکان(. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن کالس��ه فوق طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان آقای رضا شریفی به طرفیت خوانده 
موسسه مالی اصحاب کهف به خواس��ته مطالبه مبلغ 36/620/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرس��ی و تاخیر و تادیه. با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه 
به ارائه کپی دفترچه پس انداز قرض الحس��نه و نش��ر آگهی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در 
جلس��ه رسیدگی حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به 
ماده 198ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و ششصد و بیست هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
دادخواس��ت 90/10/19در حق خواهان محکوم و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکيت
511 ش��ماره: 400- 91/1/20 آقای مصطفی حیدری فرزند لطف اله باستناد یکبرگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یکدانگ و نیم 
مشاع از شش دانگ یک درب باغ موستان پالک شماره 1/1516 واقع در میمه بخش ثبتی میمه 
که در صفحه 40 جلد 78 امالک ذیل ثبت 216 بنام مرتضی حیدری فرزند لطف اله ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 16834-47/9/16 دفترخانه 14 میمه به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی اثایه منزل 
اس��ت چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. نوروز – رئیس ثبت میمه
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 امام علی )ع( : 
هر کس برای برادرش چاهی بکند، خ��ود در آن افتد و هر که پرده 
حرمت دیگری را بدرد، عیب های درون خانه خودش برمال می شود.

نکاتی برای حفاظت از گوش

گوش یکی از مهم ترین اعضای بدن است و حفاظت از آن نیز بسیار مهم 
اس��ت، به طوری که باید در هر لحظه مواظب آن باشیم و از آسیب های 

احتمالی جلوگیری کنیم.
بنا بر تحقیقات انجام شده در دنیا، بیش��ترین عاملی که باعث ناشنوایی 
می شود، آسیب رسیدن به تارهای درون گوش بر اثر سر و صداهای زیاد 
است. تنها تعداد کمی به علت های دیگر ناشنوا می شوند. در بیشتر مواقع 
روز، ما با صداهای بس��یار زیادی در ارتباط هستیم و بیشتر این صداها از 
 جمله آلودگی های صوتی به ش��مار می روند، مانند صدای ماشین ها، 

بوق ها، ماشین آالت ساختمانی و بسیار دیگر. 
 در پی تحقیقات علمی که انجام شده اس��ت، صداهایی که بیش از 105 
دسی بل هستند، می توانند برای گوش بسیار مضر باشند. صداهای بسیار 
آرام تر از 85 دسی بل نیز به اندازه خود برای گوش بسیار بد هستند. برای 
اینکه بتوانیم گوش های خود را تا پایان عمر سالم نگهداریم، باید به نکات 
بسیار زیادی توجه کنیم و از همه مهم تر، پیروی از این نکات است که در 

برخی شرایط شاید سخت باشد.

گوش گیر
 هر چه بیشتر در معرض صداهای بلند قرار بگیرید، بیشتر احتمال دارد که 
به گوش هایتان آسیب وارد شود. یکی از بهترین کارهایی که  می توانید 
انجام دهید، استفاده از گوش گیر اس��ت. محیط شلوغ را نیز سریع ترک 

کنید.

صدای موسیقی را کم کنید 
بسیاری از افراد دوست دارند با صدای بلند موسیقی گوش کنند، اما این 
کار می تواند به تارهای گوش بسیار آسیب وارد کند. وقتی شما از هدفون 
استفاده می کنید و نمی توانید صدای اطراف را بشنوید، به این معنی است 

که باید صدای آن را کم کنید.

هدفون مناسب
 اگر دوست دارید همیشه از هدفون ها استفاده کنید، در کنار این که باید 
صدای آن را کم کنید، بهتر است از هدفون هایی استفاده کنید که فضای 
کافی برای قرار گرفتن گوش در داخلشان را داشته باشند. همچنین بعد از 

هر چند دقیقه به گوشتان استراحت بدهید.

رادیو و تلویزیون
 یکی از نکاتی که باید رعایت کنید، فاصله گرفتن ازتلویزیون و رادیو هنگام 
گوش کردن به آنهاس��ت. این کار باعث می ش��ود تا گوش های شما در 
معرض صدای مستقیم رادیو یا تلویزیون قرار نگیرد و میزان  صدمات به 

گوش تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.

در ماشین مواظب باشید
 برای گوش کردن به موسیقی در ماشین نیز باید نکاتی را رعایت کنید؛ در 
ابتدا سعی کنید از صدای بلند در ماشین استفاده نکنید و در صورت بلند 
بودن صدا سعی کنید شیشه ها پایین باشد، زیرا صدای بلند در فضای بسته 

آسیب های جبران ناپذیربه گوش وارد می کند.

استراحت بدهید
 اس��تراحت دادن به گوش ها بسیار مهم اس��ت. تحقیقات جدیدی در 
انگلستان انجام شده است که نش��ان می دهد به ازای هر دو ساعتی که 
گوش ش��ما در معرض صدای 100 دس��یبلی قرار دارد، باید 16 ساعت 

استراحت داشته باشد.

آسانسورها باعث شده اند پله ها جای خود را از دست 
بدهند و با گس��ترش تکنولوژی، ای��ن پله ها در حال 

نابود شدن هستند. 
اما هنوز پله هایی هستند که ارزش بازدید و استفاده 
کردن دارن��د. پله ه��ای عابر پی��اده یا س��اختمانی 
زیادی در دنیا وج��ود دارند که ب��ا حالت های زیبا و 
یا طراحی های عجیب خود باعث جذب گردشگران 
می شوند. شناختن تعدادی از این پله های زیبا خالی 

از لطف نیست.

ببر و الک پشت – آلمان
از دور این پله ه��ا مانند 
یک ت��رن هوایی بس��یار 
ترس��ناک می مانند، اما 
نزدیک که بروید، متوجه 
می ش��وید این تنها یک 
پله هوایی بس��یار عجیب 
است. طراح آلمانی، هایک 
مولر در اواخر سال 2011 این پله ها را طراحی کرد. 
افرادی که از این پله دیدن می کنند، باید 249 پله را 

طی کنند تا به مقصد برسند.

Umschreibung – آلمان
ش��اید یک��ی از بهتری��ن 
طراحی ه��ا ب��رای راه 
پل��ه، همی��ن پله ه��ای 
اس��تیل باش��ند ک��ه تا 
ارتف��اع 15 مت��ری ب��اال 
می رون��د. ای��ن پله ه��ا 
که در مونی��خ آلمان قرار 
دارند، در سال 2004 و به وس��یله طراحی دانمارکی 
به نام الیسون س��اخته شده اس��ت. البته این پله ها 
 هیچ مقصدی ندارن��د و تنها ب��ه همان نقط��ه اولیه 

بر می گردند.

پله های کوه دروازه بهشت – چین
یک��ی از پله های معروف 
جه��ان در چی��ن و بین 
کوه های شهر ژانگ جی 
قرار دارد. ای��ن راه پله در 
دل یک کوه ق��رار دارد و 
بع��د از گذران��دن 999 
پله به ی��ک حفره برگ به 
ارتف��اع 120 متر می رس��ید که به گفت��ه چینی ها 

دریچه ای است به سوی بهشت. 
این 999 پله نیز تنها به خاطر اعتقادات این افراد که 

می گویند عدد 9 شانس دارد ساخته شده است.

Chand Boari – هند
ای��ن راه پل��ه در یکی از 
روستاهای ش��مالی هند 
ق��رار دارد و ب��ه عن��وان 
 یک��ی از عمی��ق تری��ن 
 راه پله ه��ا نیز ش��ناخته 
می ش��ود. این راه پله در 
یک آب انبار ق��رار دارد و 
برای رسیدن به پایین آن باید بیش از سه هزار و 500 
 پله را  طی کنید. البته این روزها این آب انبار استفاده 
نمی ش��ود و برای رفتن به پایین آن نی��ز نیاز به طی 
کردن همه پله ها نیس��ت، زیرا درهای��ی در جاهای 

مختلف آن تعبیه شده است.

پله های به بهشت – آمریکا
اگر از ارتفاع ترس دارید، 
ای��ن راه پله به درد ش��ما 
نمی خورد و بهتر اس��ت 
از راه های دیگر استفاده 
کنید. ای��ن راه پله از روی 
زمین شروع می شود و تا 
ارتفاع 30 متری از زمین 
باال م��ی رود. در آنجا با ی��ک چالش دیگ��ر رو به رو 
می شوید و باید از یک پل معلق دیگر عبور کنید تا به 

خانه های درختی این جنگل برسید.

پله های خیابان شانزدهم – سانفرانسیسکو
یکی از راه پله هایی که طراحی بس��یار زیبایی دارد، 
پله های خیابان شانزدهم 
سانفرانسیس��کو  در 
اس��ت. ای��ن پله ه��ا از 
موزاییک ه��ای کوچک 
س��اخته ش��ده اند. برای 
ه��ر پل��ه 163 موزاییک 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
طراحی این پله به صورتی است که شما در ارتفاع های 
پایین در دریا ق��رار دارید و بعد از رس��یدن به باالی 

پله ها، طرح پله ها به آسمان تغییر کرده است.

پله های شناور – ایتالیا
این پله ها از طراحی بسیار هوشمندانه ای برخوردار 
هس��تد. طراح ایتالیایی، 
سیموپی، طرح این پله ها 
را در یک��ی از هتل های 
ایتالیا اجرا ک��رد و باعث 
شگفتی عده بسیار زیادی 
نیز ش��د. ای��ن پله های 
چوبی به ش��کلی هستند 

که گویی در هوا شناورند.

 آشنایی با متفاوت ترین 
پله های جهان  +11+26

+6+21
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عکس نوشت

نان، یکی از اصلی ترین غذاهای انسان در طول تاریخ 
بوده و هس��ت. نان هایی که از آرد گن��دم یا جو پخته 
می شوند، هر روزه غذای انسان های زیادی را تأمین 

می کنند.
 اما انس��ان هایی وجود دارند که ب��ه دالیل مختلفی 
نمی توانند از نان استفاده کنند. این پسر بچه 6 ساله 

انگلیسی نیز از جمله این افراد است.
تیلور بری، پس��ر بچه 6 ساله انگلیس��ی در یک سال 
گذشته چندین بار در مدرس��ه و در خانه دردسرهای 
فراوانی را ایجاد کرده بود و حتی باعث شده بود مادر او  دو مرتبه برای کمک به کنترل کردن 

وی به مدرسه فراخوانده شود. 
او در سر کالس به سایر هم کالسی های خود حمله می کرد یا ناگهان زیر میز رفته و مدتی 

پنهان می شد.
والدین ای��ن کودک ابتدا با مراجعه به پزش��ک با این پاس��خ رو به رو می ش��وند که کودک 
آنها به س��ندرم » اخالل بیش فعالی با کمبود توجه« دچار شده اس��ت و در اصل، مشکلی 
 روحی و عصبی دارد. مادر او گفت: من فکر می کردم مش��کل پسر من چیز دیگری است. او 
شب ها وقتی به خانه می آمد، دیگر توان هیچ حرکتی را نداشت و بیشتر اوقات زیر چشمان 

او یک هاله سیاه رنگ وجود داشت. 
والدین کودک دست از تالش برنداشتند و با انجام آزمایشات پزشکی متوجه شدند کودک آنها 

به پروتئینی به نام »gluten « حساسیت دارد.
این پروتئین که در گندم و جو وجود دارد، باعث می ش��ود این کودک حالت تهاجمی پیدا 

کرده و شیطنت کند.
  مادر او در این مورد گفت: بسیار متأسفیم که نتوانس��تیم خیلی زودتر به مشکل پسر خود 
پی ببریم، اما خوشحالیم که در نهایت به مشکل او پی برده و نگذاشتیم تا پایان عمر، با تصور 
غلط رنج بردن از یک بیماری روحی زندگی کند. در حال حاضر و پس از تغییر رژیم غذایی 

وضعیت روحی و رفتاری او تغییر قابل توجهی داشته است.

این برنامه اجرایی تلفن های همراه هوشمند با نواختن 
یک موس��یقی مالیم که روی ذهن درحال خواب تأثیر 
می گذارد، شما را به داشتن یک خواب راحت و رؤیا دیدن 

در این خواب دعوت می کند.
کاربران می توانند براس��اس تنظیمات فراهم شده در 
این برنامه، فضای آرامش بخش روس��تایی، ماجراهای 
دراماتیک یا خیابان های ش��لوغ و پرازدحام را انتخاب 
کنند. درحالی که ممکن اس��ت این ص��دا به نظر طرح 
شوم شخصیت یک فیلم علمی تخیلی باشد، اما ریچارد 

وایزمن که به توسعه این برنامه کمک کرده است، اعتقاد دارد این برنامه می تواند به افرادی که از 
ناهنجاری های خواب یا افسردگی رنج می برند کمک کند.

این روانشناس دانشگاه هرتفوردشایر درنظر دارد هزاران فایل موسیقی ضبط شده از سوی کاربران 
این برنامه را به عنوان بخشی از یک آزمایش گسترده برای جشنواره بین المللی علمی ادینبورو 
جمع کند تا به چگونگی تأثیرگذاری روی رؤیای افراد پی بب��رد. کاربران آی فون می توانند این 
برنامه اجرایی را با عنوان »خواب: روشن« )Dream: ON( دانلود کنند. قرار است نسخه اندروید 

آن نیز اواخر امسال ارایه شود.
 کاربران پیش از رفتن به رختخواب می توانند زمانی که می خواهند بیدار ش��وند و س��ناریوی 
ایده آل خود را انتخاب کنند، سپس تلفن خود را روی تشک و نزدیک  سر خود قرار دهند .  برنامه 

از یک حسگر حرکتی برای تعیین زمان رویادیدن فرد استفاده می کند. 
در طول شب ما از چرخه هایی عبور می کنیم که از سه مرحله خواب تشکیل شده است؛ در خواب 
عمیق و سبک، یعنی دو مرحله اول، در رختخواب بیقرار هستیم، اما در طول حرکت سریع چشم 
یا REM که زمان ویژه رؤیا دیدن است، مغز جسم را بی حس می کند تا حرکت نکرده و به خود 
صدمه نزنیم. این برنامه منتظر می ماند تا آخرین دوره خواب REM پیش از زمان بیدار شدن رخ 
دهد و پس از آن، موسیقی ویژه خود را پخش می کند. زمانی که این خواب به پایان رسید، برنامه، 
کاربر را در عرض یک دقیقه بیدار می کند تا ش��انس به یاد داش��تن رؤیا را افزایش دهد. از کاربر 
خواسته می شود رؤیای خود را ثبت کرده و توصیفی از آن را در پایگاه داده های آنالین ارایه کند.

یک هنرمند ایرلندی  در ابتکاری جدید با استفاده از اسکناس های 
باطله ای که از بانک مرکزیاین کشور  تحویل گرفته بود، خانه ای 
سه طبقه ساخت.به نقل از سیدنی هرالد، این خانه که دیواره های 
آن کامال از اسکناس های باطله ساخته شده و تعدادی الوار و در و 
پنجره در آن به کار رفته، هزینه ای 35 یورویی را برای سازنده خود 
داشته است. فرانک بیکلی که این خانه را در ژانویه به پایان رساند، 
امیدوار اس��ت افتتاح این خانه تأثیر بس��زایی در افزایش فروش 
کالژهایی داشته باشد که وی روی دیوارهای این خانه نصب کرده 
و نمایشگاهی با عنوان »قصه های بحران اقتصادی« را دایر کرده 

اس��ت. به عقیده این هنرمند، پس از افتتاح این خانه، بسیاری از 
شهروندان دوبلینی با خانه ای مواجه می شوند که برخالف بلعیدن 
بیش از یک میلیارد یورو، هیچگاه ارزش یک ملک واقعی را پیدا 
نکرد. بیکلی افزود:  قصد من دریافت پول بلیت از بازدیدکنندگان 
نیس��ت، اما امیدوارم 80 اثری که در این خانه به نمایش گذاشته 

شده، از سوی بازدیدکنندگان خریداری شود.
این خانه 1/77 میلیارد یورویی که تمام دیوارهای آن  را اسکناس 
تشکیل داده، بار دیگر قصه قدیمی بحران اقتصادی ایرلند را تکرار 

کرده است.

شاید با ش��نیدن نام کش��ور رومانی به مثابه یکی از اعضای 
سابق بلوک کمونیس��تی، تصور کنید بسیاری از بخش های 
این کشور در وضعیت مناس��بی از نظر مالی و حتی ظاهری 
نیست. این مسأله ش��اید در ابتدا و نظر اول صحیح باشد، اما 
همان طور که همیش��ه گفته اند: همیشه اس��تثناءهایی نیز 

وجود دارد. روس��تای »Buzescu« در نزدیکی بخارست، 
پایتخت کش��ور رومانی از جمله این استثناءهاس��ت.  اهالی 
این روستا توانسته اند خانه هایی بس��یار زیبا و شیک را در 
 این روستا بس��ازند که در نگاه اول انس��ان را یاد محله های 

اعیان نشین اروپای غربی و آمریکای شمالی می اندازد. 

 

ساکنان یک خانه اجاره ای نمی توانند برای مدت زیادی در یک 
خانه باقی بمانند و باید پس از مدتی آن خانه را ترک کنند. همین 
امر طراحی دکوراسیون در این خانه ها را مشکل و پیچیده کرده 
است. در این مطلب قصد داریم شما را با بایدها و نبایدهایی در این 

حوزه آشنا کنیم.
      برای این که اتاق نشیمن ش��ما بزرگ تر به نظر برسد، سعی 

کنید از آینه های مختلف در این اتاق استفاده کنید.
      سرویس های بهداش��تی از جمله پر استفاده ترین مکان ها 
در تمام منازل هستند. در خانه های اجاره ای که عمدتا به صورت 
 آپارتمان هس��تند، معموال س��رویس های بهداش��تی کوچک 
 هستند و از طراحی خیلی زیبایی برخوردار نیستند. سعی کنید 
 با نصب آینه ای زیبا و ی��ا حوله های خوش رن��گ فضا را تغییر 

دهید.
      آپارتمان ی��ا خانه اجاره ای خ��ود را کاغذ دی��واری نکنید. 

 فراموش نکنید ک��ه باید این خان��ه را ترک کنی��د و نمی توانید 
این کاغذها را با خود ببرید، پس بی مورد هزینه نکنید.

       نورپردازی خانه ش��ما یکی از مهم ترین اصول در داش��تن 
دکوراسیونی زیبا و آرامش بخش است. 

 س��عی کنید با توجه ب��ه وضعی��ت طراحی داخلی س��اختمان، 
 از الم��پ ه��ای مناس��ب اس��تفاده کنی��د و مطمئ��ن باش��ید 
این مس��أله روی زیبایی محل سکونت ش��ما تأثیر بسیار زیادی 

می گذارد.
       برای دکوراسیون خانه اجاره ای خود می توانید وسایلی زیبا 
و شیک تهیه کنید. شما می توانید زمان ترک خانه این وسایل را 

با خود ببرید. 
 در عین ح��ال بودن ای��ن وس��ایل زیبا و م��ورد عالقه به ش��ما 
کمک می کند احساس خوبی در مورد مکان زندگی خود داشته 

باشید.

      در اتاق نشیمن آپارتمان یا خانه اجاره ای خود از قاب های 
هنری مورد عالقه خود استفاده کنید. این عناصر بسیار قدرتمند 
می توانند شخصیت و هویتی مناسب با احواالت تان را به شما القا 

کنند و  احساس تعلق خاطر شما به خانه را بیشتر کنند.

فناوری جدید برای داشتن خواب کاملبه این کودک نان ندهید!
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تاریخ نگار
خسرومعتضد

از قراین و ش��واهد این گونه به نظر می رس��د که مالنصرالدین، شخصیت 
معاصر امیر تیمور بوده اس��ت. در مورد این ش��خصیت نمی ش��ود گفت  
 ش��خصیتی خیالی اس��ت، بلکه وجود داشته. آن چه مش��خص است، او 
ترک تبار نبوده، اما این ترکیه ای ها زرنگی به خرج داده اند و اخیرا مقبره ای 
هم برای او کشف کرده اند و هر سال فستیوالی برای او برگزار می کنند. در این 
فستیوال، طنزنویسان، نقاشان و کاریکاتوریست ها هر سال به آنجا می روند 
و جشن می گیرند. آنها حتی پهلوانی نمادینی به نام مالنصر الدین را درست 
کرده اند و او وارونه سوار االغ می شود. ترکیه با این اقدامات قصد دارد این 
شخصیت ایرانی را به خود منسوب کند؛ همان کاری که آنها با مولوی کرده و 
او را شهروند ترکیه کرده اند. ما هیچ خصومتی با دولت ترکیه نداریم، اما نکته 
اینجاس��ت که مال نصرالدین 
ایرانی است و هیچ سابقه ترکی 
ندارد. من به همین دلیل کتابی 
در این زمین��ه  را نوش��تم. در 
این کتاب 10 داس��تان کوتاه، 
براس��اس داس��تان های کوتاه 
مالنصرالدی��ن، به قل��م خودم 

نوشته شده است.

مالنصرالدین ایرانی بوده است
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