
اینجا اصفهان است، پایتخت گرانی کشور

 چاقوی دانشجو استاد را 
به دادگاه کشاند

شش ترفند برای 
زندگی بدون کاغذ

هزینه خانوارهای اصفهانی از متوسط کشور باالتر است

جزئیات پرونده جنجالی  در یک دانشگاه

باران 50 میلیارد تومان 
خسارت زد 4

دختران وپسران اصفهان 
2هزار نفر بیشتر شدند  35

مخاطبان قهوه تلخ را با 
8اشتهای بیشتری می نوشند

تأثیر منفی فاز دوم هدفمندی 
بر سالمت

مترو به سپه می خزد یا نقش جهان؟

 مرضیه وحید دستجردی در حاشیه جلسه خود با اعضای کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس درباره این که فاز دوم هدفمندی یارانه ها 

چه تأثیری بر حوزه بهداشت و درمان خواهد داشت، یادآور شد: 
همانطور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر حوزه بهداشت و 

سالمت تأثیرگذار بوده...

کالف سر در گم مترو در شهر موزه اصفهان

باالخره نقش جهان
 کی افتتاح می شود؟

استاندار اصفهان  روز گذشته در گفتگویی از افتتاح 
ورزش��گاه نقش جه��ان در خردادماه س��ال آینده 
خبر داده اس��ت. به گفت��ه علیرضا ذاک��ر اصفهانی 
 پ��روژه ورزش��گاه نق��ش جه��ان اصفه��ان یکی از 
۳۰ طرح عمرانی با عنوان  پ��روژه های مهر ماندگار 
اس��ت که باید تا پایان دولت دهم یعنی خرداد ۹۲ 
به اتمام برس��د. این در حالی اس��ت ک��ه به گزارش 
 ایسنا، مدیرعامل شرکت توس��عه و نگهداری اماکن

 ورزشی ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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شکایت نمایندگان مجلس 2

 از احمدی نژاد

این عکس دلخراش، برنده جایزه  8

پولیتزر شد

س��ال گذش��ته در حالی پرونده نزاع یک دانش��جوی دختر با 
استاد خود در یکی از دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان 
به میز محاکمه کش��یده ش��د که مس��ئوالن این دانش��گاه از 
انتش��ار خبر آن در زمان خود خودداری کردن��د. در این واقعه 
که ۲۳ آبان ماه س��ال گذش��ته در یک محیط کامال فرهنگی 
 به وقوع پیوس��ت، یک دختر دانش��جو به دلیل گالیه استاد از 
دیرآمدنش به کالس، دس��ت به س��الح س��رد برد و در جمع 

همکالسی ها به استاد خود سوء قصد کرد.

دراین پرونده که با پیگیری های مکرر استاد دانشگاه مذکور و شاکی 
پرونده پس از شش ماه پیگیری با رأی دادگاه در روز ۲1 اسفند سال 
 گذشته صادر و به نتیجه رس��ید، ضارب به حکم یک سال زندان و 
۲۰ ضربه شالق محکوم شد. این دانشجوی دختر که سابقه تأخیر 
بر سر کالس های یکی از اس��تادهای خود را داشته، پس از تشکیل 
کالس با تأخیر وارد کالس درس می ش��ود و با واکنش استاد خود 

روبرو می شود.
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مطلقه های اصفهان 
آموزش دیدند

 شکایت علی دایی 
از تویوتا

 دانشگاه هنر
 بی هنری کرد 

 پیاز، اشک کشاورزان 
را در آورد

تالش مجلس برای 
اصالح نحوه طرح سؤال 

از رییس جمهور
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جواد جمالي- شهردار مبارکه

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. 

نوبت دوم 

خبرنگار شهرمان باشیم
روزنامه زاین�ده رود از همه خوانن�دگان می خواهد تا 
اخبار و عکس ها و س�وژه های مختلف خود را برای ما 
ارس�ال کنند تا با نام آنها در روزنامه استفاده شود.در 

پایان هر ماه آثار منتخب معرفی می شود.
تلفن:8-6284167                                فکس:6284166

Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com



چهره روزيادداشت

اشغال دفاتر شبکه الجزيره

پرونده چک پول ها در ديوان عدالت
پرونده انتشار چک  پول های 50 هزار تومانی بانک مرکزی روی میز 
دیوان عدالت اداری قرار گرفته اس��ت، این در حالی اس��ت که بانک 
مرکزی ایران، تنها بانک مرکزی در دنیاس��ت که چک پول منتشر 

می کند.
گفته می شود کمیس��یون اقتصادی دیوان عدالت اداری با بررسی 
این موضوع اعالم می کند که این چک پول های منتشر شده توسط 
بانک مرکزی باید جمع آوری شود. بر این اساس، قرار است موضوع 
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کش��ور ب��رای تصمیم گیری 

نهایی مطرح شود.

ايراد  نگیريد
معاون پارلمان��ی رییس جمه��ور در جواب تذکری نس��بت به این 
 که تقریبا چه��ار م��اه از تقدیم بودج��ه از طرف دول��ت به مجلس 
می گذرد،گفت: نباید عده ای به دولت ایراد بگیرند که چرا بودجه دیر 
به مجلس ارائه شده است. تا پایان عمر مجلس هشتم بررسی بودجه 
زمان می برد. حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی افزود: بودجه 
در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و پس از تعطیالت هفتگی 

مجلس، به صحن علنی می آید.

اعالم زمان تبلیغات نامزدها
 مصطفی محمد نجار، وزیر کش��ور با اش��اره به برگ��زاری انتخابات 
دور دوم مجلس نه��م، گفت: انتخاب��ات دور دوم همچون دور اول با 
هماهنگی مسئوالن اجرایی، س��تاد انتخابات، هیأت های اجرایی و 

هیأت های نظارت برگزار خواهد شد.
وزیر کش��ور با بیان این که تبلیغات نامزده��ای انتخابات مجلس از 
هفتم اردیبهشت ماه آغاز می شود، گفت: تبلیغات از هفتم شروع و 

در پنجشنبه، 14 اردیبهشت متوقف خواهد شد.

ناوهای آمريکايی حق توقف ندارند
 فرمانده کل ارتش در خص��وص حضور دو ن��او هواپیمابر آمریکا در 
آ ب های خلیج فارس، گفت: پیش تر به آنها تذکر داد ه ایم که برخی 
مناطق برای ما مناطق تهدید در خلیج فارس محسوب می شوند که 

آنها هم به این اخطار توجه کردند.
عطااهلل صالحی گفت: االن دیگر حضور این ناوها یک ژست تبلیغاتی 
بیش نیس��ت و ارزش نظامی ندارد. فرمان��ده کل ارتش تأکید کرد: 
البته ما هم پیش تر به آنها تذکر داد ه ایم ک��ه برخی مناطق برای ما 
مناطق تهدید در خلیج فارس محسوب می شوند که آنها نباید در آنجا 
بایس��تند و آنها هم به این اخطار توج��ه و آن را رعایت می کنند، اما 
عبور و مرور این ناوها برای خود آنها جز یک ژست تبلیغاتی، دستاورد 

دیگری ندارد و برای ما هم یک هدف شیرین است.

 اگر تعبیر الهام درست بود 
االن خودش بايد عضو مجمع باشد

  عضو مجمع تش��خیص مصلحت در واکنش به اظهارات اخیر الهام 
در خصوص عضویت افراد بیکار در مجمع تشخیص برای جلوگیری 
از مزاحمت آنان برای نظام، گفت: اگر این تعبیر درست بود، االن خود 

آقای الهام باید عضو مجمع باشد.
 باهنر تصریح کرد: من فکر می کنم اگر کمی با دقت به بیانات مهم 
 و سنگین رهبری در اولین دیدار با اعضای مجمع نگاه کنیم کفایت 
می کند و برای پاسخ دادن به آقای الهام و امثال ایشان، همان سخنان 

ارزشمند رهبر انقالب کافی است.

 نوار صوتی قول شرف مرتضوی
سروی، نماینده مجلس در توضیح حکمیت مرتضوی گفت:کسانی 
که طرح اس��تیضاح را امض��ا کردند، هم��ه جزو اف��رادی بودند که 
ب��ه دور دوم راه یافته بودن��د و می دانس��تند که اس��تیضاح باعث 
 کاهش آرای آنها خواهد ش��د، اما به دلیل مصال��ح نظام این موضوع 

را پذیرفتند. 
حتی بعضی از دوستان استعفای آقای مرتضوی را قبول نمی کردند 
و می گفتند اگر ایشان زیر قولش بزند و استفعا ندهد چه می شود؟ ما 
گفتیم که نوارهای صحبت های ایشان موجود است و قطعا مرتضوی 

خود را ضایع نمی کند.

بعضی مسئوالن دردسر تازه  
می آفرينند

یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به موضوع هسته ای ایران تأکید 
کرد: دشمنان می خواهند ما را از دانش هسته ای محروم کنند و در 
شرایطی که در یک جبهه مبارزه می کنیم، نباید جبهه دیگری ایجاد 
کنیم. آیت اهلل العظمی ناصر مکارم ش��یرازی  با بی��ان این که ما دو 
مشکل مهم داخلی و یک مشکل خارجی داریم که می توان با تدبیر 
این امور را حل کرد، گفت: مش��کل مهم داخلی، مسأله اقتصادی و 
سودجویی یک عده اقلیت غارتگر است که از هرکجا بتوانند می دزدند 
و این مسأله و عدم تدبیر مناسب از سوی بعضی مسئوالن و فشارهای 

خارجی، سبب تنگناهای اقتصادی می شود.

مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس در مورد نحوه سؤال 
از رییس جمهور اس��ت. این مواد قانونی وقتی باالخره پس از 
سال ها در تحوالت سیاسی زمستان گذشته به کار آمدند، به 
علت ابهام در بعضی از موارد، محل مناقشه هر دو طرف و محل 

تردید نمایندگان و هیأت رییسه مجلس شدند.
 از جمله موضوع پس گرفتن امضاهای س��ؤال کنندگان پس 
 از اعالم وص��ول از طرف هیأت رییس��ه، یکی از این مس��ائل 
بحث برانگیز بود که سرنوش��ت برگزار ش��دن یا نشدن جلسه 
 طرح س��ؤال را حتی تا صبح روز موعود، در هال��ه ای از ابهام 

فرو برده بود.
جلس��ه دیروز هم خالی از بحث های پر چالش نبود و به علت 
اختالف نظرهای شدید، نمایندگان مجلس فقط توانستند ماده 

196 آیین نامه داخلی را اصالح کنند.
 کلیات این طرح دو فوریتی سه شنبه در مجلس تصویب شده 
بود و نمایندگان دیروز وارد بررس��ی جزئیات آن شدند، اما در 
این جلسه تنها به چند پیش��نهاد نمایندگان رسیدگی شد. به 

دلیل پیشنهادهای زیاد نمایندگان مجلس در ماده 197، ادامه 
بررسی این ماده به جلسات آتی موکول شد.

براین اساس، ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس به این ترتیب 
اصالح ش��د که براس��اس اصل 88 قانون اساس��ی در صورتی 
که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهن��د در مورد وظایف 
 رییس جمهوری س��ؤال کنند، باید سؤال یا س��ؤاالت خود را 
به طور صریح، روشن و مختصر، همگی امضا و به رییس مجلس 

تسلیم کنند.
  پ��س از آن رییس مجل��س باید موض��وع را در اس��رع وقت 
ب��ه کمیس��یون ه��ای تخصص��ی مرب��وط ارجاع ده��د. هر 
 کمیس��یون نیز موظف اس��ت حداکث��ر ظرف ی��ک هفته با 
حض��ور نماین��ده معرف��ی ش��ده ریی��س جمهوری ب��ه آن 
 کمیس��یون و نماین��ده منتخب س��ؤال کنندگان تش��کیل 
جلس��ه دهد. در این جلس��ه، نماینده رییس جمهور پاس��خ 
 مقتض��ی را از ط��رف وی ارایه م��ی کند ت��ا ب��ه نمایندگان 

سؤال کننده گزارش شود.

 پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان 
مجلس از س��ؤال خود منصرف نشده باش��ند، رییس مجلس 
موظف است در اولین جلسه س��ؤال یا سؤاالت آنان را قرائت و 
هرچه سریع تر برای رییس جمهور ارسال کنند. این سؤال یا 
سؤاالت ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار 

می گیرد. 
نمایندگان در تبصره یک این ماده، مقرر کردند تعداد سؤاالت 
نباید از پنج س��ؤال بیشتر باش��د. مجلس��ی ها همچنین در 
تبصره دو این ماده، تصویب کردند که پس از ارس��ال سؤال یا 
 س��ؤاالت برای رییس جمهور امکان کاهش یا افزایش امضاها 

وجود ندارد. 
واکنش دولت

ام��ا واکن��ش دول��ت ب��ه 
جلس��ه دی��روز مجلس هم 
در ن��وع خ��ود جال��ب بود. 
از جمل��ه مع��اون پارلماني 
رییس جمه��ور، در ارزیابي 
اص��الح آیین نام��ه مجلس 
درباره سؤال از رییس جمهور 
گف��ت:  در ش��رایط کنون��ي 
جامعه ب��ه ثب��ات و آرامش 
نیاز دارد که طرح این مسائل 

تنش را بیشتر مي کند.
حجت االسالم میرتاج الدیني 
افزود: این نوع برخورد درباره 
سؤال از رییس جمهور داراي 
اشکال است. نظر ما این است 
که س��ؤال از رییس جمهور 
فرآین��د خ��ود را دارد و 
استیضاح رییس جمهور نیز 
فرآیندی متفاوت با آن است، 

در حالي که در آیین نامه این دو به هم پیوند داده  شده اند. وی 
تصریح کرد: بررسي ها نشان مي دهد که در کشور هاي مختلف 
بین این دو، تفاوت قائل مي ش��وند و در قانون اساس��ي ما نیز 
براي س��ؤال از رییس جمهور رأي گیري و یا استیضاح در نظر 
گرفته نشده است. مطهري هم البته در پاسخ به وي گفت: ابزار 
مجلس در مقابل اعمال خالف قانون دولت چه مي تواند باشد؟ 
 دولت اگر فکر کند هر تعداد از قانون را اجرا نکند مشکلي پیش 

نمي آید، مجلس صرفا یک جایگاه تشریفاتي مي یابد.

حاشیه های بی پايان يک سؤال

تالش مجلس برای اصالح نحوه طرح سؤال از رییس جمهور

تأثیر منفی فاز دوم 
هدفمندی بر سالمت

تعلق جزاير به ايران 
غیرقابل مذاکره است

 مرضیه وحید دس��تجردی در حاشیه جلس��ه خود با اعضای کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس درباره این که فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه 
تأثیری بر حوزه بهداشت و درمان خواهد داشت، یادآور شد: همانطور که 
اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر حوزه بهداشت و سالمت تأثیرگذار 
بوده، به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تأثیرات نامطلوب زیادی برای این 
حوزه به دنبال خواهد داشت. وزیر بهداشت اظهار داشت: درصورتی این 
تأثیرات منفی بر حوزه بهداشت و سالمت بی تأثیر خواهد بود که مبالغی 
از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه بهداشت و درمان و تأمین 
اجتماعی مردم اختصاص یابد. وی همچنین با رد شایعاتی مبنی بر این 
که درمانگاه خبرنگاران مختص به خبرنگاران حوزه سالمت است، تأکید 

کرد: این موضوع یک شانتاژ خبری است و صحت ندارد.

رامین مهمان پرست ضمن رد مفاد بیانیه اجالس اخیر وزرای خارجه این شورا در 
دوحه، این امر را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران توصیف و 
آن را محکوم کرد. مهمان پرست اظهار داشت: دوره اعالم مواضع غیر سازنده در 
بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر  سه گانه ایرانی پایان 
یافته است. وی سفر احمدی نژاد به ابوموسی را مربوط به حاکمیت سرزمینی 
 ایران دانس��ته و افزود: تعلق این جزای��ر به خاک ایران ام��ری ثابت، الیتغیر و 
غیرقابل مذاکره اس��ت. وی در پایان بر سیاس��ت اصولی دولت ایران مبنی بر 
 توسعه و گسترش مناسبات و همکاری حا میان ایران و کشورهای همسایه  در 
خلیج فارس بر اساس اصول حسن همجواری ، احترام متقابل و عدم دخالت در 
امور داخلی یکدیگر تأکید کرده و افزود: معرفی نمایندگان دو کشور نیز در همین 

چارچوب و به منظور رفع سوء تفاهمات احتمالی صورت گرفته است.

پس از گذشت بیش از يک ماه از جلسه سؤال از ريیس جمهور در مجلس و حواشی قبل و بعد  مجید 
 از آن، بحث حقوقی کیفیت س�ؤال از ريی�س جمهور توس�ط نمايندگان، همچن�ان يکی از کافی

دغدغه های دولت و به ويژه مجلس است. در همین راستا مجلس در جلسه ديروز خود شاهد 
بحث های چالش برانگیز در مورد اصالح دو ماده از آيین نامه داخلی مجلس بود.

منابع دیپلماتیک بین المللی از اش��غال دفاتر الجزیره در 
 قطر توسط مسئوالن بلندپایه نظامی این کشور خبر دادند. 
پیش بینی می شود این مسأله با اوضاع داخلی قطر مرتبط 
باشد یا این که دولت قطر قصد دارد از طریق شبکه الجزیره 

برنامه های خاصی را اجرا کند.

اسرائیل قول نداده است
 دویچه وله آلمان نوش��ت: وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی 
رادیویی در تل آویو با تأکید بر این که مذاکرات اتمی با ایران 
نباید به تلف کردن زمان بیانجامد گفت: اسرائیل تضمین 
نکرده تا زمانی که مذاکرات ادامه یابد به ایران حمله نخواهد 
کرد. ایهود باراک تأکید کرد که مذاکرات اتمی شش قدرت 
دنیا با ایران باید به نتیجه ای قطعی بیانجامد و وقت را نباید 
هدر داد. وی همچنین با اش��اره به احتمال طوالنی شدن 
مذاکرات و منتفی بودن حمله اسرائیل به ایران در این مدت 

گفت: »اسرائیل چنین قولی نداده است.«

اعدام کرد عربستان 8 ايرانی را
اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که رژیم 
آل سعود هشت تن از هموطنان کشورمان را که در زندان 
شهر دمام در شرق س��عودی بازداش��ت بودند اعدام کرد. 
 دستور اعدام این ایرانی ها به صورت مستقیم توسط شاهزاده 
نایف بن عبدالعزیز آل س��عود، وزیر کش��ور سعودی صادر 
 ش��ده بود. وی بدون اج��ازه و هماهنگی ب��ا ملک عبداهلل 
بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی این کار را کرده است. گفته 
می شود اعدام این هشت ایرانی بدون هرگونه محاکمه و یا 

اقدامات الزم قانونی انجام شد. 

تالش  سیا برای تحلیل 
شخصیت رهبري

خبرگزاری رویترز به تازگی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات 
ایران با گروه موسوم به 1+5 در مقاله ای که در وب سایت خود 
منتشر کرده، از فعالیت شبانه روزی مراکز وابسته به سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( برای تحلیل روان شناسی 
سیاسی مدیریت سیاس��ت خارجی در ایران و اهمیت ویژه 
این مراکز برای سران کاخ س��فید خبر داده است. از سوی 
دیگر، چند روز پیش هم این روزنامه در مقاله ای در همین 
رابطه نوشت: »سازمان س��یا به طور دائم بیانات رهبر عالی 
ایران را رصد می کند، اما مشکلی در این میان وجود ارد؛ او 
همواره با زبان دین سخن می گوید و تحلیل این مطالب برای 

تحلیلگران سرویس جاسوسی آمریکا دشوار است.«

به نظ��ر می رس��د پ��س از برگ��زاری جلس��ه س��ؤال از 
رییس جمهور و نحوه پاسخگویی احمدی نژاد به سؤاالتی 
که نمایندگان مطرح کرده بودند، این پرونده تازه باز شده 
است. عدم رضایت نمایندگان از قانون و شیوه طرح سؤال 
از رییس جمهور، موجب شد عده ای از آنها به رهبری علی 
مطهری اقدام به اصالح آیین نام��ه داخلی مجلس درباره 
طرح سؤال از رییس جمهور کنند و اینک نیز خبر می رسد 
عده ای دیگ��ر از نماین��دگان به دلیل نحوه پاس��خگویی 
رییس جمهور به سؤاالت، دست به شکایت برده اند.یکی 
 از نمایندگان مجل��س در این ارتباط گف��ت: در مجموع

21 نماینده بابت نحوه پاسخگویی محمود احمدی نژاد به 
سؤاالت نمایندگان در جلسه سؤال از رییس جمهور، از او 
شکایت کرده و دیروز شکایت خود را تقدیم علی الریجانی 
کردند. وی درباره محتوای این شکایت گفت: این شکایت 
در چهار بند تدوین شده اس��ت. در بخش نخست از آنچه 
»توهین« به نمایندگان خوانده شده، شکایت شده است. 
نمایندگان در بخش دوم از پاس��خ رییس جمهور به دلیل 
»بیان مطالب خالف واقع« شکایت کرده اند. قسمت سوم 
شکایت هم مربوط به »رأس امور ندانستن« مجلس است 
و در بخش پایاني هم از »استنکاف از اجراي قوانین مطرح 
شده در سؤال« و »قانون ندانستن بعضي از قوانین« توسط 

رییس جمهور، شکایت شده است.

علی لیالی، رییس س��ازمان حج و زیارت در گفتگو با مهر 
بااعالم  افزایش سهمیه اعزام زائران به عمره مفرده گفت: 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه و همچنین 
مذاکرات انجام ش��ده با مقامات عربستان، درعمره امسال 
بر س��همیه اعزام زائران افزوده خواهد شد، اما هنوز تعداد 
دقیق آن مش��خص نشده اس��ت.به گفته وی، هر سال در 
طول عملیات عمره بی��ش از 800 هزار نفر از مش��تاقان 
زیارت خانه خدا به عربس��تان می روند که در سال جاری 
عالوه بر این تعداد ، درصد بیشتری نیز مشرف خواهند شد. 
رییس س��ازمان حج و زیارت در خصوص مذاکرات انجام 
شده اخیر با مقامات عربستان تأکید کرد: در سفر اخیر ما به 
عربستان در مورد حل و فصل مسائل پولی و مالی، با بانک 
عامل این کشور مذاکراتی انجام شد که نتایج مثبتی در بر 
داشت و قرار شد در مرحله بعدی کارشناسان به طور فنی و 
تخصصی به این مسأله بپردازند.لیالی در مورد هزینه سفر 
به عمره مفرده نیز گفت: هزینه سفرهای خارجی در گرو 
نرخ ارز اس��ت، به گونه ای که با افزایش نرخ ارز، هزینه ها 
 نیز باال می رود و به سازمان حج اینگونه مسائل ربطی پیدا 
نمی کن��د. وی افزود: در مجموع هزینه س��فر به عمره در 
سال جاری در مقایسه با سال گذشته درصد کمی افزایش 

داشته است.

وزیر نفت ایران با پیش بینی افزایش قیم��ت جهانی نفت در 
آینده، از طرح افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی به 35 درصد 
و بروز انقالبی در  برداش��ت نفتی در ایران خبر داد.به گزارش 
فارس، رستم قاسمی در همایش تولید ملی و حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی در صنعت نفت که در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت در حال برگزاری اس��ت، با اشاره به 
رتبه اول ایران در مجم��وع ذخایر نف��ت و گاز جهان گفت: 
بیش از 600میلیارد بش��که ذخیره نفت در ج��ا داریم که با 
روش فعلی و با ضریب بازیافت 25 درصدی بین 150 تا 160 
میلیارد بشکه آن قابل برداشت اس��ت. وی تصریح کرد: اگر 
این 25 درصد به 26 درصد تبدیل ش��ود، 60 میلیارد بشکه 
یعنی تولید پنج سال کشور به ذخایر قابل برداشت ما اضافه 
 می شود.قاسمی با تأکید بر این که امروز یکی از مسائل عمده و 
 تعیین کننده م��ا افزایش ضریب بازیافت اس��ت، گفت: اگر 
25 درصد فعلی ضریب بازیافت به  35 درصد افزایش یابد که 
انشاء اهلل شدنی نیز هست، انقالبی در برداشت نفت درجای 
کشور صورت می گیرد. وی در ادامه اظهار داشت: اگر به مقدار 
فعلی از ذخایر برداشت کنیم، با همین ضریب بازیافت، بیش 
از صد سال دیگر نفت خواهیم داشت و این در حالی است که 
ذخایر بعضی کشورها با برداشت فعلی85 میلیون بشکه در 

روز تا 30 سال دیگر حتما پایان می یابد

سرگئی ریابکف، معاون وزیرخارجه روسیه تأکید کرد: 
مسکو از اظهارات خصمانه و تهدیداتی که علیه ایران از 

سوی برخی کشورها مطرح می شود نگرانی دارد.
وی با انتقاد ازموضع واش��نگتن درزمینه تحریم ها علیه 
ایران که پس ازمذاکرات استانبول نیز مطرح شد، افزود: 
البته انتقادات مس��کو از واش��نگتن به معن��ای افزایش 

اختالفات روسیه و آمریکا در این موضوع نیست.
معاون وزیرخارجه روسیه با تأکید برلزوم ایجاد توافقی 
درباره موضوع هس��ته ای ایران که ازسوی همگان مورد 
قبول باش��د، افزود: همه اعضای گروه1+5 آمادگی خود 
را برای ازبین بردن نگرانی ها در قبال موضوع هسته ای 
ایران از راه های دیپلماتیک و سیاس��ی ابراز داش��تند و 
همچنین بر حق این کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی 

هسته ای بر مبنای NPT تأکید ورزیدند.
خاطر نشان می ش��ود مذاکره کننده ارش��د هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران در پایان نشست استانبول، تأکید 
کرد که آنچه اهمیت دارد، لزوم دس��تیابی ملت ایران به 
 حقوق مش��روع خود بر اس��اس معاهده منع گس��ترش 

سالح های هسته ای است. 
مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در اس��تانبول با توافق 

برای ادامه مذاکرات در بغداد پایان یافت.

حج و زیارت  نفتمجلس  سیاست خارجه 

 شکايت نمايندگان مجلس
 از احمدی نژاد 

افزايش ظرفیت اعزام 
زائران به عمره مفرده

 انقالب نفتی
 در راه است

انتقاد روسیه از اعمال 
تحريم ها علیه تهران

خبر کوتاه

خبر بین الملل

وظیفه ما برخورد است
رییس قوه قضائیه/آملی الریجانی

 من اعالم می کنم که قوه قضائیه به شدت و با قاطعیت با تمام کسانی 
که آبرو و اعتبار افراد و مس��ئوالن را می برند برخ��ورد می کند، چرا 
که وظیفه ما برخورد اس��ت و وظیفه رس��انه ها نیز شفاف س��ازی و 
سالم سازی جامعه از طریق انتقادهای درست و در چارچوب قانون و 

به دور از توهین و افترا و بردن آبروی افراد است.  
روزنامه ها، رس��انه ها و تمامی اف��راد و گروه هایی ک��ه دارای تریبون 
هس��تند، باید بدانند که حق سوءاس��تفاده از این ق��درت را ندارند؛ 
گرچه متأسفانه برخی روزنامه ها، س��ایت ها و حتی وبالگ هایی که 
مثل قارچ روییده اند، ب��ه راحتی به افراد توهی��ن می کنند و همواره 
در مقام افترا و شایعه پراکنی 
هستند و حتی آن هنگام که 
دس��تگاه قضایی بر حس��ب 
وظیفه قانونی خود به برخورد 
 با این متخلف��ان می پردازد،

 طلبکارانه اعالم می کنند که 
چرا دس��تگاه قضایی برخورد 

می کند.
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حفظ نظام از اوجب واجبات است

 آیت اهلل العظمی وحید خراس��انی تأکید کردند که حفظ نظام از اوجب واجبات اس��ت؛ 
نه برای امروز که ما هس��تیم، برای همیش��ه، تا روزی که این پرچم به دست امام زمان 

)ارواحنافداه( برسد و ما همه در قبال اهل بیت علیهم السالم مسئولیم.

اب�زار مجل�س در 
مقابل اعمال خالف 
قان�ون دول�ت، چه 
مي توان�د باش�د؟ 
دول�ت اگ�ر فک�ر 
 کن�د ه�ر تع�داد 
از قان�ون را اج�را 
 نکند، مشکلي پیش 
نمي آي�د، مجل�س 
صرفا ي�ک جايگاه 

تشريفاتي مي يابد



يادداشت
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کرايه تاکسی زياد نمی شود
ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر هیچ الیحه ای مبنی بر افزایش کرایه ها در بخش اتوبوس��رانی و 
تاکسیرانی اصفهان وجود ندارد. به گفته وی، افزایش کرایه ها در بخش 
حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس ها و تاکسی ها باید با مصوبه شورای 

اسالمی شهر همراه باشد.

دختران وپسران اصفهان 2هزار نفر 
بیشتر  شدند 

 محمود عل��ی پ��ور، مدیرکل ثب��ت احوال اصفه��ان گف��ت:دو هزار و 
783 نوزاد از اول تا 15 فروردین ماه س��ال جدید در این استان متولد 
ش��دند. به گفته وی،  از این تعداد یكهزار و 360 نوزاد دختر و یكهزار و 

423 نوزاد پسر به دنیا آمدند.

 دو هزار افغانی غیر مجاز  
دستگیر شدند

بهرام صمیم��ی، مدیر کل ام��ور اتباع و مهاجران خارجی اس��تانداری 
اصفهان گفت: از آغاز سال جاری تاکنون دو هزار و 800 تبعه افغانی غیر 
مجاز در استان اصفهان دستگیر شده اند. به گفته وی، بیش از 130 هزار 
تبعه افغان در این استان زندگی می کنند. در حال حاضر صدهزار فرصت 

شغلی استان اصفهان توسط اتباع افغانی اشغال شده است.

آزادراه اصفهان -کاشان کشته داد
مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید بهش��تی کاشان گفت: شمار 
کشته شدگان واژگونی خودرو ون در آزادراه کاشان به اصفهان که صبح 

دیروز  رخ داد، سه نفر اعالم شد.

مطلقه های اصفهانی 
آموزش ديدند

 ايران چای، کمربند 
سبز اصفهان می شود

سعید صادقی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: در راستای 
توانمندسازی و کاهش آسیب های روانی اجتماعی پس از طالق در بین زنان 
مطلقه، اولین دوره آموزشی مهارت های زندگی پس از طالق ویژه زنان مطلقه 
در شهر اصفهان برگزارشد. به گفته وی، طالق هر چند که در هنگام ضرورت 
تجویز شده، ولی در صورتی که با تمهیداتی همراه نباشد، موجب آسیب های 
بسیاری می شود. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در راستای توانمندسازی و کاهش آس��یب های روانی اجتماعی پس از 
طالق در بین زنان مطلقه، اولین دوره آموزش��ی مه��ارت های زندگی پس از 
طالق ویژه زنان مطلقه در شهر اصفهان برگزار ش��د. اولین جلسه این دوره با 
حدود 20 نفر از زنان مطلقه در سالن اجتماعات اورژانس اجتماعی تشكیل شد.

 گ�روه ش�هر: ش��هردار منطق��ه 12 اصفه��ان اعالم ک��رد: تمل��ک باغ
» ای��ران چ��ای« ب��رای حف��ظ درخت��ان کاج قدیم��ی و کمربند س��بز 
ش��مال غ��رب، تلطی��ف ه��وا و کاه��ش ورود آالینده ه��ا به ش��هر انجام 
می ش��ود. فرهاد جلیل ف��ر با بی��ان این که ب��اغ ایران چ��ای در محدوده 
منطق��ه 12روب��روی پاالیش��گاه ق��رار دارد، اف��زود: این تملک توس��ط 
 ش��هرداری منطقه 12 اصفهان صورت م��ی گیرد. باغ ای��ران چای حدود

30 سال گذشته به وسعت 700 هزار مترمربع ایجاد شده و حدود 400 هزار 
مترمربع از درختان این باغ به مرور زمان توس��ط افراد سودجو و متخلف از 
بین رفته است، از این رو شهرداری اصفهان به منظور حفظ درختان قدیمی، 

تملک این باغ را در چند سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

سالم زاينده رود

گشتی در اخبار

وعده های شهرداری برای اتمام 
طرح های بزرگ 

گروه ش�هر: علیرضا قاری قرآن معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
وعده داد:

مرکز همايش های اصفهان                
زمان  آغاز: فروردین 90           زمان اتمام: نامشخص 

بازگشايی خیابان باغ گلدسته
زمان آغاز: سال89                                   زمان   اتمام : دو ماه آینده 

پیشرفت فیزيکی:95درصد  
تعريض پل بزرگمهر 

زمان آغاز: اسفند 89                              زمان اتمام: نیمه دوم 91
اتمام  فاز دوم پروژه میدان امام علی)ع( 

 زمان آغاز فاز دوم: سال 90            زمان اتمام: اسفند 91 
تکمیل شهربازی شهر روياها 

زمان آغاز:89                                                زمان  اتمام: نیمه دوم امسال 
پیشرفت فیزيکی:80 درصد 

تکمیل رينگ سوم ترافیکی 
زمان آغاز ادامه رينگ سوم: سال 90        زمان  اتمام: چهار ماه آینده 
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وعده ها 
چادگان مقصد اول گردشگران شود

بهرام خواجه سعیدی، فرماندار چادگان گفت: این شهرستان با پتانسیل های باالی گردشگری و 
مراجعه روزانه بیش از 20 هزار گردشگر از سراسر کشور، قابلیت تبدیل به مقصد اول گردشگران 

و بازدیدکنندگان استان اصفهان را دارد.
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0913***9940
چراسری به روستاهای شهرس��تان فریدونش��هرنمی زنیدکه هنوز 

امكانات اولیه ندارند و درفقر وگرفتاری زندگی می کنند؟
---------------------------------------------------

0913***7146
درمورد حقوق پیک هاي موتوري هم فكري بكنید. سرمای هوا، نبود 

بیمه و ... باعث می شود که این شغل بسیار پراسترس شود. 
---------------------------------------------------

0936***6585
خواهش می کنم برای این همه زمین کشاورزی در رباط اول فكری 
کنید. این زمین هاجانوران زیادی دارند و چهره شهر را بد می کنند.
---------------------------------------------------

0937***8577
لطفا درصورت امكان ازکانون هاي ت��رك اعتیادگزارش تهیه کنید، 
 چرا که خان��واده های آنان با مش��كالت زیادی دس��ت ب��ه گریبان 

هستند.

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
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دراین پرونده که با پیگیری های مكرر استاد دانشگاه 
مذکور و شاکی پرونده پس از شش ماه پیگیری با 
رأی دادگاه در روز 21 اسفند سال گذشته صادر و به 
نتیجه رسید، ضارب به حكم یک سال زندان و 20 

ضربه شالق محكوم شد.
 ای��ن دانش��جوی دختر که س��ابقه تأخیر بر س��ر 
کالس های یك��ی از اس��تادهای خود را داش��ته، 
پ��س از تش��كیل کالس، ب��ا تأخی��ر وارد کالس 
درس می ش��ود و با واکنش اس��تاد خود روبرو می 
شود. این دانش��جو در پاسخ به اس��تاد خویش که 
 دلیل تأخی��ر را از وی پرس��ید و این ک��ه اینگونه 
نظ��م کالس را بر ه��م می زند، ب��ه روی وی چاقو 

کشی کرد.

شاکی: هم چاقوکشی کرد،هم تهديد به   
خودزنی 

شاکی این پرونده که یكی از اساتید دانشگاه است 
 در بیان جزئیات بیش��تر می گوید: معموالً اساتید 
دو سؤال عمده از دانش��جویان می پرسند که چرا 
درس نخواندی و یا چرا دیر سر کالس آمدی؟ولی 
این دانش��جوی دختر به س��ر کالس دی��ر آمد و 
وقتی ب��ه وی گفتم چ��را دی��ر آمدی، ب��ا حالتی 
که ب��ه نظر می رس��ید متعادل نیس��ت، در جلوی 
س��ایر دانش��جویان حاضر در کالس ب��ر روی من 
 که استادش بودم، چاقوکش��ی و خود را تهدید به 
خود زنی کرد. بعد هم  با داد و فریاد از کالس  بیرون 
رفت. استاد هم بعد از این ماجرا موضوع را به کمیته 

انضباطی دانش��گاه اط��الع دادو پ��س از امتناع از 
 پیگیری قضی��ه و نیز تهدید در صورت رس��انه ای

ش��دن توس��ط این کمیته، وی از ادام��ه تدریس 
استعفا کرد که با درخواس��ت رییس دانشگاه، این 
استاد دوباره مش��غول به تدریس ش��د. این استاد 
دانش��گاه در مورد جزئیات این واقعه و نوع چاقو و 
خصوصیات ظاهری این دانشجو تأکید دارد: چاقوی 
وی یک چاقوی آش��پزخانه بزرگ ب��ود که به نظر 
می رس��ید از خوابگاه آورده باشد. به گفته وی، این 
دانشجو اهل تبریز است و ظاهری معمولی و محجبه 
دارد.گزارش ها نش��ان می دهد که در دانشگاه ها 
رفتارهای دور ازشأن دانش��جویان به خصوص در 
دانش��گاه های غیر دولتی، در حال افزایش اس��ت 

و این درحالی اس��ت که با گس��ترش علم و دانش 
در کش��ور و نیز گسترش دانش��گاه های مختلف و 
متعددی همچون دانش��گاه دولتی، دانشگاه آزاد، 
دانشگاه پیام نور، دانش��گاه غیرانتفاعی و دانشگاه 
 مجازی، دیگر حسرت دانش��گاه رفتن به دل هیچ 

دانش آموزی نمی ماند.
 

همه می توانند به دانشگاه راه پیدا کنند  
چندین س��ال پی��ش دانش آم��وزان ب��رای ورود 
 به دانش��گاه ها باید ش��اخ  غول بزرگ کنك��ور را با 
رفت��ن ب��ه کالس  ه��ای کنك��ور گ��ران قیمت 
می شكس��تند ت��ا بتوانند قابلی��ت خ��ود را برای 
ورود به دانش��گاه ثابت کنند و به این که دانش��جو 
هس��تند بر خ��ود ببالن��د.در س��ال های اخیر هر 
چند اقدام��ات خوبی ب��رای ورود به دانش��گاه ها 
و س��هولت پذیرش دانش��جو اتفاق افت��اده و همه 
دانش آموزان درس نخ��وان هم می توانند مطمئن 
باشند که به دانش��گاه می روند، اما چند نكته مهم 
در این بی��ن می ماند و آن این اس��ت ک��ه آیا همه 
 دانش آموزان باید به دانش��گاه راه پی��دا کنند؟ آیا 
دانش آموزان درس نخ��وان و تنبلی ک��ه قابلیت 
رقابت با س��ایر دان��ش آم��وزان را ندارن��د تنها با 
پول پ��در می تواند وارد دانش��گاه ش��وند و یا اصاًل 
ضرورت��ی دارد ک��ه چنی��ن اف��رادی ک��ه از پس 
درس ه��ای دبیرس��تان ب��ر نمی آیند با پ��ول به 
 دانش��گاه های غیرانتفاع��ی راه پی��دا کنن��د.

به نظر می رس��د که مرجعی همچون وزارتخانه ها 
باید بر سر این مس��أله به نتیجه برسد که آیا همه 
دانش آموزان ما پس از گذراندن دوره دبیرس��تان 
باید دانشجو شوند و ادامه دوره زندگی و اشتغال و 
سر بازی و ازدواج خود را پس از گذراندن چهار سال 
در دانشگاه هایی که پس از آن تخصص و اشتغالی به 

همراه ندارد، طی کنند؟

س�نجش س�المت روانی دانشجويان    
در دانشگاه ها جدی گرفته نمی شود

نكت��ه مه��م ای��ن اس��ت ک��ه  در دانش��گاه های 
غیرانتفاعی س��نجش محكمی بر سالمت روحی 
و روانی دانش��جویان صورت نمی گیرد، چرا که از 
 سوی وزارتخانه اعالم شده اس��ت که تمامی افراد 

شرکت کننده، کس��انی که قبول ش��ده و یا نشده 
باشند، می توانند در این دانشگاه ها ثبت نام کنند؛ 
هرچند آزمون کنكور و رقاب��ت با هزاران نفر کمی 
مشكل اس��ت، اما همین س��نجش و غربالگری و 
رقابت دانش آموزان می تواند مالك صحت، سالمت 
جس��می و روانی، توانمندی و لیاقت آنها در ادامه 
تحصیل باشد، چرا که قرار اس��ت اداره مملكت به 
دست جوانانی که بسیاری از آنها فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها هس��تند سپرده ش��ود.رفتن به سمت 
دانشگاه های پولی هرچند به رونق و افزایش تعداد 
و توزیع دانش��جو در نقاط مختلف کش��ور کمک 
می کند، اما همین ورود راحت تر به این دانشگاه ها 
به دلیل این که مالك ورود را پرداخت شهریه قرار 
داده است، باعث می شود که تمامی افراد پولدار که 
برخی هم ممكن است سالمت  روانی نداشته باشند، 

به دانشگاه های غیر انتفاعی وارد شوند.
 

وقتی مالک پول می شود  
استاد دانشگاهی که مورد هجوم دانشجوی خود قرار 
گرفته، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دلیل 
این اتفاق چیست، می گوید: در دانشگاه غیرانتفاعی 
بیشترین مبحث پول است و مباحث سالمت روانی 
افراد کنترل نمی شود و ممكن است هر کسی با هر 
شرایطی روحی وارد دانشگاه ش��ود، این در حالی 
است که در دانشگاه های دولتی سالمت دانشجویان 
با شناسنامه سالمت سنجیده  می شود. وی ادامه 
داد: این دانش��جوی دختر قب��اًل تذکراتی به دلیل 
تأخیر به کالس داشته است و یک بار هم در کمیته 

انضباطی برای منظم بودن تعهد داده است.

حکم دادگاه،يک سال زندان   
پس از بررسی های صورت گرفته، حكم این دانشجو 
صادر و وی به 20 ضربه ش��الق و یک س��ال زندان 
محكوم ش��د که حكم به کمیته انضباطی دانشگاه 
نیز اعالم ش��د. به گفته این استاد، مجرم بودن این 
دانش��جو قبل از رأی دادگاه، ب��ه کمیته انضباطی 
 اعالم شده و این در حالی است که این فرد با دانشگاه 
تسویه حس��اب کرده و به شهر خود برگشته است.

شاکی پرونده همچنان اصرار به اجرای حكم دادگاه 
در مورد این دانشجو دارد.

چاقوی دانشجو، استاد را به دانشگاه کشاند

سال گذشته در حالی پرونده نزاع يک دانشجوی دختر با استاد خود در يکی از دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان  گروه
به میز محاکمه کشیده شد که مسئوالن اين دانشگاه از انتشار خبر آن در زمان خود خودداری کردند. در اين واقعه که  شهر

 23 آبان ماه سال گذش�ته در يک محیط کامال فرهنگی به وقوع پیوست، يک دختر دانش�جو به دلیل گاليه استاد از 
ديرآمدنش به کالس، دست به سالح سرد برد و در جمع همکالسی ها به استاد خود سوء قصد کرد.

عکس خبر 

اولین نشست خبری شهرداری در سال 1391نمايش دستاوردهای ارتش  در اصفهان

آب گرفتگی معابر اصفهان اصفهانی ها رمز عابر بانک خود را تغییر دادند

خط اول متروی اصفهان بعد از 10 سال 
سمیه 
کشمكش، می رود که در سال 90 بهره آخشی 

برداری شود، البته برای راه اندازی این 
خط تاکنون جنگ وجدل ها بسیار بوده، مسئوالن زیادی هم 
برای این خط آمده اند و رفته اند.تا کن��ون هم که پای خیابان 
چهارباغ و پل سی و سه پل به ماجرا باز شده که برخی معتقدند 
به خاطر عبور مترو در خطر قرار گرفته اند.حاال هر چه بود، خط 

اول مترو دیگر نیمی از راه را رفته و ریل گذاری آن نیز امس��ال 
تكمیل می ش��ود. ولی حاال باز هم کم ک��م زمزمه های جدل 
دوباره برای خط دوم مترو هم دارد علنی می شود. سال گذشته 
بود که گزینه عبور مترو از زیر میدان نقش جهان مطرح شد و 
طبق معمول هر کسی حرفی زد و پیگیری آن در ابهام ماند. حاال 
در حالی که برخی منابع خبر داده اند که امكان عبور این خط از 
زیر میدان نقش جهان ه��م وجود دارد، ولی س��ازمان میراث 
فرهنگی قاطعانه اعالم می کند ک��ه اجازه عبور مترو از زیر این 
میدان در حد صفر اس��ت. به گفته محسن مصلحی، سرپرست 
سازمان میراث فرهنگی اس��تان اصفهان این حرف یک بار زده 

شد و دیگر کسی هم آن را جدی نگرفت.

شهرداری قول داد، زيرحرفش نمی زند
حاال برای اولین بار یكی از مس��ئوالن ش��هرداری اصفهان هم 

اعالم کرده که خط دوم مترو از زیر این میدان رد نخواهدش��د. 
علیرضا  قاری قرآن، معاون عمرانی شهرداری اصفهان  در جلسه 
مطبوعاتی خود اطمینان داده که بحث ه��ای مربوط به عبور 
مترو از زیر نقش جهان درست نیست و مترو قرار است از خیابان 
س��پاه رد ش��ود. در پیگیری های زاینده رود از مسئوالن قطار 
شهری اصفهان نیز مشخص شد که هنوزمسیر  عبور خط دوم 
متروی اصفهان به تأیید شورای عالی ترافیک نرسیده است. این 
در حالی است که عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در پاسخ به سوال زاینده رود درباره مسیر عبور این 
خط، می گوید: هنوز هیچ مسیری مشخص نشده است. وی در 
پاس��خ به این که پس بر چه مبنایی  معاون عمرانی شهرداری 
مسیر عبور مترو از خیابان سپاه را اعالم کرده و شما در جریان 
نیس��تید هم  کامال  اظهار بی اطالعی می کن��د. به هر حال باز 
هم باید منتظر ماند. س��رانجام مس��یر خط دوم هم مشخص 

م��ی ش��ود و ب��ه تأیی��د 
ش��ورای عالی ترافیک کش��ور خواهد رس��ید. آن وق��ت باید 
دید که آیا قول ش��هرداری این ب��ار عملی می ش��ود و مترو با 
آرامش از زیر خیابان س��پاه رد می ش��ود ی��ا  تضمین میراث 
 فرهنگی برای  منتفی ش��دن عب��ور مترو از زی��ر نقش جهان 
بی اعتبار می ش��ود و کش��مكش دوباره ادامه خواهد داشت.

قضاوت کردن درباره این موضوع کمی زود است.

جنجال روز

مسئوالن چه گفتند ؟

کالف سردرگم مترو در شهر موزه اصفهان

مترو  به سپه می خزد يا نقش جهان؟

     علیرضا قاری قرآن:
 بحث های مربوط به 

 عبور مترو از زير 
نقش جهان درست 

نیست و مترو قرار است 
از خیابان سپاه رد شود

     محسن مصلحی :
میراث فرهنگی اجازه 

 عبور مترو از زير 
 نقش جهان را 

نمی دهد. اين بحث 
منتفی شده است

جزئیات پرونده جنجالی در  يک دانشگاه



يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

از اول با سهام عدالت موافق 
نبودم 

رییس شورای رقابت و                                                                  
تئوریسن هدفمندی یارانه ها

                                جمشید پژویان 
به طور كلي من از اول با مس��أله س��هام عدالت موافق نبودم. نه اين 
كه مخالف حمايت از اقشار پايين دست باش��م، بلكه مخالف روش 
تخصيص سهام عدالت هستم. اوال آن كه، باعث مي شود تمايل بخش 
خصوصي براي ورود به عرصه خصوصي سازي كم شود، چون سهام 

پخش شده و همچنان زير نظر دولت است. 
از س��وي ديگر، به محض آن كه س��هام در اختيار گ��روه فقير قرار 
 بگيرد، آن را به پول تبديل مي كنند و بازار سهام دچار شوك عرضه 
 مي ش��ود. اي��ن اس��ت ك��ه دول��ت باي��د اي��ن س��هام را ب��ه طور 
واقع��ي عرضه كن��د و بفروش��د و بعد ب��ا پ��ول آن ب��ه فقرايي كه 
 مي شناسد كمك كند، البته 
اگر ام��كان شناختش��ان را 
داشته باش��د.اما روش بهتر 
اين اس��ت كه س��هم جامعه 
فقير وقت��ي فروخته ش��د، 
صرف كاال و خدماتي ش��ود 
ك��ه م��ورد اس��تفاده عموم 
هس��تند تا قيمت آنها پايين 

بيايد.

چهره روز
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کارت قرمِز دوباره به وام 
مسكن 

كارگروه مسكن با لغو قطعی مصوبه شورای پول و اعتبار، مبنی بر افزايش 
تسهيالت خريد مسكن به 25 ميليون تومان، سقف 20 ميليون تومانی 
تسهيالت خريد مسكن در سال 91 را ابالغ كرد. افزايش سقف تسهيالت 
خريد مسكن به 25 ميليون تومان كه مصوبه سال گذشته شورای پول و 
اعتبار بود، براساس اعالم وزير مس��كن و شهرسازی در اواخر اسفند سال 
گذشته منتفی شده بود كه نيكزاد، علت آن را مقابله دولت با افزايش قيمت 

مسكن اعالم كرده بود.

يارانه در تورم گم شد
بانك مركزی در گزارشی، نسبت به خطر بی اثر شدن يارانه های نقدی با 
افزايش تورم ناشی از اجرای هدفمندی يارانه ها و كاهش سطح رفاه مردم 
و افزايش شكاف طبقاتی هشدار داد. بانك مركزی اعالم كرد: اجرای قانون 
هدفمندسازی يارانه ها در فصل پايانی سال 89 بهبود اندك در وضعيت 
هزينه ساالنه ناخالص خانوارها ايجاد كرده است. انتظار می رود با توجه به 
اينكه دهك های باالی درآمدی برای رفع احتياجات خود با محدوديت های 
مالی روبه رو نيستند، يارانه های نقدی اثر چندانی روی مخارج واقعی اين 
خانوارها نداشته باشد و فقط اثر تورم هزينه های جاری خانوارها را خنثی 
كند. دهك های پايين تر به دليل محدوديت های شديد درآمدی، برای 

رفع احتياجات خود به يارانه های نقدی متكی هستند.

ايران چک، غیرقانونی است
علی الريجانی ، رئيس مجلس شورای اس��المی با استناد به بررسی های 
هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران چك به وسيله بانك 
مركزی را غيرقانونی اعالم كرد. به اين ترتيب، ايران چك 50 هزارتومانی 
هم به زودی از چرخه مبادالت ايرانی ها حذف می شود. اين ابالغيه مهم، 
احتماال بانك مركزی را وادار به چاپ اسكناس های درشت تر يا احتماال 
پيگيری جدی ترسياست های موسوم به »رفرم پولی« مي كند.الريجانی 
در نامه اخير خود، با تأكيد بر ممنوعيت رواج ايران چك، 10 مورد مغايرت 
انتشار ايران چك با قوانين كشور را گوشزد كرده و از دولت خواسته بود به 
تخلفات خود دراين زمينه پايان دهد. با اين حال مشخص نيست تكليف 

ايران چك های دردست مردم چه مي شود. 

بسته های کنترلی پیدا شدند
معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت،  معدن و تجارت ب��ا بيان اين كه 
بسته های تنظيم بازار در س��ال جاری با هدف حمايت از توليد ملی اجرا 
می شود، تصريح كرد: اين بسته ها با اصالح قيمت ها و با تعادل در ميزان 
توليد و عرضه همراه خواهد بود. محمد علی ضيغمی  با اش��اره به اين كه، 
تنظيم بازار كاالهای اساسی در سال جاری نيز همچون سال های گذشته، 
به طور جدی در دستور كار قرار مي گيرد، افزود: سياست های تنظيم بازار با 
توجه به ميزان توليد و مصرف اجرا مي شود و توجه به كاالهای اساسی چون 

گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن نباتی و غيره نيز ادامه دارد.

 پیاز، اشک کشاورزان 
را در آورد

قيمت پياز در مزارع جنوب كشور به كيلويی 40 تومان رسيده و كيلويی 
100 تومان هم هزينه می خواهد تا به ميادين مركزی ميوه و تره بار تهران 
برسد. اين بار پيازها قبل از اينكه كارد آن را به دو نيم كند، اشك كشاورزان 
 را در م��ی آورد؛ قيمت پياز در مزارع جنوب كش��ور و كرم��ان به كيلويی 
40 تومان رس��يده و مفهوم آن اين است كه عالوه بر اين كه كشاورز هيچ 
سودی ندارد، بلكه اگر بتواند از هفت خان بروكراسی بانكی بگذرد، بايد وام 
و تسهيالت گرفته و بدهی های خود را تسويه كند. زمانی كه اين پيازهای 
40 تومانی مزارع پايش به ميدان تره بار مركزی تهران می رسد، به قيمت 

كيلويی 100 تومان به فروش می رود، يعنی با 60 تومان اضافه.

 هر روز، غیرقابل اعتمادتر از 
ديروز

بانك مركزی، مهم ترين نهاد پولی كشور كه وظيفه سياستگذاری در حوزه 
كالن را بر عهده دارد، اين روزها در بی ثباتی كامل به سر برده و مسئوليت 
مشكالت حاصل از خطاهای اين بانك را كسی بر عهده نمی گيرد. اختالس 
 سه هزار ميلياردی در س��ال 90، نرخ رش��د اقتصادی پايين، باز نكردن

 ال سی، رشد نقدينگی تا ۳50 هزار ميليارد تومان، اعالم نكردن آمارهای 
 رس��می در زمان مناس��ب، نظارت نكردن بر بانك ها، رش��د قارچ گونه

قرض الحسنه ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری كه س��ود های كالن برای 
تسهيالت می گيرند، بی ارزش شدن ريال در برابر ساير ارزها، نوسان های 
ارزی شديد در كشور، نوس��ان در نرخ پايه پولی، نوسان در نرخ طال، تورم 
21 درصدی كه بسياری از نمايندگان مجلس آن را غير واقعی می دانند و 
افشای شماره حساب و رمزهای مشتريان بانك ها، بخشی از نواقص بانك 

مركزی بود كه تنها در سال 90 رخ داده است.

روزی که شیر پاستوريزه 
شاخ شد
اي واي بر اسیري کز ياد رفته باشد   

در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد
روان شاد حزين الهيجی در ادامه می گويد:

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شايد به خواب شیرين، فرهاد رفته باشد

 اشتباه نكنيد، اين مطلب مربوط به 
گروه 
صفح��ه فرهن��گ و هنر نيس��ت، اقتصاد

اقتصادِی اقتصادی است. هر چه فكر 
كردم ديدم هيچ سخنی خوش تر از اين دو بيت، وصف حال 
مس��ئوالنی كه در يك هفته گذش��ته برای ناياب شدن شير 

پاكتی در اصفهان كاری نكرده اند، نيست.
البته اين مشكلی نيست كه امروز و ديروز پيدا شده باشد؛ از 
سال ها قبل  دامداران معتقد بودند قيمت مصوب فروش شير 
به كارخانه های لبنيات عادالنه و به صرفه نيست.كارخانه ها 

هم مدعی بودند از فروش اين محصول سودی نمی كنند.
 با اين حال، آن وقت ها حداقل بودجه يارانه می رسيد و دست 
اعضای كميته ن��رخ گذاری برای راضی ك��ردن اين دو گروه 
توليدكننده باز بود، اما از پارس��ال كه يارانه ش��ير قطع شد، 
قيمت اين فرآورده ناگهان دو برابر شد و بسياری مشتريان پر 
و پا قرص خود را از دست داد؛ آنهايي كه حتی حاضر بودند از 
خواب شيرين بامدادی شان بگذرند و در سرما و گرما، ساعت ها 

در صف، منتظر كاميون تحويل شير بايستند.
اينها رفتند و ش��ير ش��د پاكتی  هزار و 250 تومان و يكی دو 
روز و تا آنجا كه تاريخ انقض��ا اجازه م��ی داد، در جعبه های 
 س��بز و زرد مقابل س��وپرماركت ها می ماند تا گاهی كسی 

مشتری اش شود.
اما كار ب��ه اينجا هم ختم نش��د و گران ش��دن 100 تا 400 
درصدی قيمت نهاده های دامی و افزايش هزينه های شير، 
باعث ش��د دامداران محصول خود را برای توليد شير پاكتی 
نفروشند و وارد خط توليد لبنياتی كنند كه برايشان سودآور 
بود، مثل ماست و كره و خامه. اما مصرف كننده شير پاكتی 

چه می شود؟
 اين س��ؤالی اس��ت ك��ه ب��رای كمتر مس��ئولی در ش��هر، 
 س��ازمان صنعت و تجارت، تعزيرات و ديگ��ر اعضای كميته

  نرخ گ��ذاری آنقدر مه��م بوده ك��ه موضوع توق��ف توليد و 
توزيع شير پاكتی در اصفهان را پيگيری و مشكالت را برطرف 
كنند. اين ش��د كه يك بار ديگر مديرعام��ل تعاونی فراورده 
های لبنی پاس��توريزه اس��تان اصفهان تأكيد كرد: تا زماني 
 كه ش��ير خام به قيمت مصوب به فروش نرسد، كارخانجات 

فرآورده هاي لبني در اصفهان، شير پاكتي توليد نمي كنند.

ارزآوری 123 میلیون 
دالری ذوب آهن 

تعمیرات اساسی 
پااليشگاه آغاز شد

گ�روه اقتص�اد- مدي��ر عام��ل ذوب آه��ن اصفه��ان از ارز آوری 
12۳ ميلي��ون دالری ذوب  آه��ن در س��ال 90 خب��ر داد. صفر عل��ی 
 برات��ی گف��ت: ذوب آه��ن در س��ال گذش��ته در آم��دی بال��غ ب��ر

 26 هزار ميليارد ريال داشت كه نسبت به سال 89 افزايش ۳0 در صدی داشت. 
وی ادامه داد: در سال گذش��ته صادرات ذوب آهن به بازارهای جديد صادراتی 
از جمله تركيه، تاجيكستان و عمان انجام ش��د كه بيش از 12۳ ميليون دالر 
ارزآوری داشته است. وی صادرات لجن صنعتی را از اهداف صادراتی ذوب آهن 
در سال 91 اعالم كرد و افزود: سال گذشته بيش از پنج ميليون تن محصوالت 
فوالدی در انبار شركت تخليه شده است. به گفته وی، افزايش ميزان صادرات، 
توسعه انبار محصول برای افزايش كنترل بازار و همكاری با ساير بخش ها برای 

اجرای سيستم ERP، از جمله برنامه های ذوب آهن در سال جاری است.

گروه اقتصاد- تعميرات اساس��ی واحدهای تقطي��ر، گازمايع، آمين و آب 
ترش يك، ش��ركت پااليش نفت اصفهان از اول ارديبهش��ت آغاز می شود. 
رييس برنامه ريزی تعميرات اين شركت گفت: تعميرات اساسی واحدهای 
 مذكور به طور همزمان انجام می گيرد كه به دليل وسعت و حجم كار و نياز به 
برنامه ريزی دقيق و همه جانبه، از اهميت ويژه ای برخوردار اس��ت. محمد 
چمن پيرا افزود: برنامه انجام تعميرات اساسی اين واحدها در فواصل زمانی 

۳/5 ساله پيش بينی می شود.
 وی تصريح كرد: هم اكنون شركت پااليش نفت اصفهان 24 واحد عملياتی 
دارد كه تعميرات اساسی هر يك از واحدها براساس برنامه زمان بندی شده، 
به صورت جداگانه يا همزمان، با همكاری 680 نفر نيروی پيمانكاری و 400 

نفر نيروی رسمی انجام می شود.

گروه اقتصاد- معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: 
بهره برداری واحدهای مسكن مهر در استان بدون تأسيسات 

زيربنايی و روبنايی، فاقد كارايی های الزم است.
سيد جمال الدين صمصام شريعت در شصت  و يكمين جلسه 
شورای مسكن استان اصفهان با اشاره به نزديكی سفر چهارم 
هيأت دولت به استان اظهار داش��ت: در اين دوره سفر بايد 
سعی كنيم مصوبه ای را برای رفع ريشه ای مشكالت مسكن 

مهر استان تصويب كنيم. 
وی افزود: از تمام دس��تگاه های مرتبط با پروژه مسكن مهر 
در اس��تان اصفهان خواسته ايم مش��كالت و موانع احداث 
تأسيسات زيربنايی و روبنايی اين طرح  را جمع بندی كنند 
تا با حضور رييس جمهور و هيأت همراه، مصوبه ای تصويب 

شود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان طرح مسكن مهر را يكی 
از مهم ترين پروژه های ملی دولت نهم و دهم دانست و بيان 
داش��ت: اهميت و پيگيری تكميل اين طرح برای ش��خص 
رييس جمهور و معاون اول آن بر كس��ی پوش��يده نيس��ت 
و اميدواري��م در چهارمين س��فر هيأت دولت ب��ه اصفهان، 
تصميمات مهمی ب��رای رفع دغدغه دس��تگاه ها و مردم در 

نظر گرفته شود.
وی تصري��ح كرد: مس��كن مه��ر ي��ك رويك��رد جديد در 
 طول تاريخ كش��ورمان، براي خانه دار ش��دن مردم اس��ت.

 صمصام شريعت اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان 
رتبه نخست را در زمينه احداث مسكن مهر در سطح كشور 

دارد.
وی با بيان اين كه تاكنون ش��ركت های خدمات رسان آبفا، 
برق و گاز استان اقدامات مطلوبی را در طرح مسكن مهر ارايه 
داده اند، گفت: براساس برنامه زمان بندی ويژه برای افتتاح 
100 هزار واحد مسكن مهر در استان اصفهان، دستگاه های 
مرتبط موظف ب��ه تكميل و احداث تأسيس��ات زيربنايی و 

روبنايی هستند.

توليد كارخانجات از ۳00 متر به صد متر در روز تنزل يافته 
است و نوسازي وپيش��رفت اين صنعت، صرفا با تسهيالت 

دولتي ممكن است. 
مسئول كانون سنگ ايران با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: 
اكتشاف معادن كشور بايد علمي شود. متأسفانه تجهيزات 
اين صنعت فرسوده شده است. حسين اميريوسفي افزود: در 
كشورحدود پنج هزار واحد سنگبري و سه  هزار واحد متفرقه 
صنايع سنگ، مانند ابزار زني، قله بري، سنگ تراشي و... فعال 
است كه بزرگ ترين معضل اين مراكز توليدي، فرسوده بودن 

تجهيزات است. 
مسئول كانون س��نگ ايران با بيان اينكه در سال 90 دولت 
براي كمك به كارخانجات سنگ وام 50 مليوني را تصويب 
كرد، گفت: بانك ها براي دريافت اين وام، چنان شرايطي را 
گذاشته اند كه افراد از باز پرداخت آن بيم داشته و تمايلي به 

دريافت آن از خود نشان ندادند.
اميريوس��في تأكيد كرد: بهره ب��االي 20 درصد بانك هاي 
كشوراصال متناسب با توليد نيست و فقط به كار افراد دالل، 
 انباردار و محتكر مي آي��د. وي  افزود: در ح��ال حاضر فقط 
10 درصد معادن كشور كشف شده  است و وزارت صنايع بايد 
روش هاي علمي مانند اكتشاف ماهواره اي و...را در سرلوحه 

برنامه هاي صنعت سنگ كشور قرار دهد.

نماينده مردم مباركه در مجلس با تأكيد بر اين كه پيش 
از هدفمند ش��دن يارانه ها، چهار بار در سال با افزايش 
قيمت ها رو به رو بوديم، گف��ت: در حال حاضر افزايش 
قيمت ها مدام تكرار می ش��ود و يكی از خواس��ته های 
مردم و مجلس، نظارت شديد دولت بر اين موضوع است.

سيد علی محمد موس��وی در گفتگو با ايمنا، با اشاره به 
اين كه هزينه يارانه ها برای كمك به اقشار كم درآمد و 
ضعيف است، اظهار داش��ت: زمانی می توان عنوان كرد 
يارانه ها در كشور هدفمند شده اس��ت كه فقط به افراد 
نيازمند كمك شود. وی درباره تبعات گرانی های كشور 
كه ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی ست، بيان داشت: 
اكنون برخ��ی از مردم معتقدن��د كه يارانه ه��ا در ازای 

جلوگيری از گرانی ها، افزايش پيدا نكند.
وی اضافه كرد: سال گذشته تا نيمه سال دولت در كنترل 
قيمت ها موفق بود، ولی متأس��فانه در نيمه دوم سال، با 

افزايش شديد قيمت ها و نبود نظارت مواجه شديم.
موسوی با بيان اين كه در مرحله اول اجرای هدفمندی 
يارانه هاگذران زندگی برای قشر متوسط قابل تحمل بود، 
افزود: در مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه ها اگر قشر 
متوسط الگوی زندگی خود را تغيير نداده و صرفه جويی 

نكند، به طور قطع از اجرای اين مرحله آسيب مي بيند.

مديركل حوادث غير مترقبه استان اصفهان گفت: در اثر بارش 
باران در چند روز اخير، شاهد طغيان رودخانه های فصلی در 
كاشان و نطنز بوديم. در مجموع اين بارش ها در سطح استان، 

خسارت 50 ميليارد تومانی را به دنبال داشته است.
منصور شيش��ه فروش در گفتگو با مهر افزود: با بارش هايی 
كه در چند روز گذشته اتفاق افتاد، چهارمين بارندگی را در 
فروردين 91 داشتيم كه بيشترين بارش ها در مناطق شمال، 
شرق و مركز اس��تان اصفهان بوده اس��ت. وی ادامه داد: در 
شهرستان های كاشان، نطنز، آران و بيدگل، فريدون شهر، 
مباركه، اصفهان، خوانس��ار و گلپايگان ب��ارش های مؤثری 
را ش��اهد بوده ايم. وي با اش��اره به بارش تگرگ در برخی از 
مناطق اصفهان اظهار داشت: بارش تگرك در شرق اصفهان، 
گلپايگان، بن رود، تيران و كرون و نجف آباد خساراتی را وارد 

كرده است.
شيش��ه فروش همچنين يادآور شد: بارش ش��ديد باران در 
شهرستان های كاش��ان و نطنز باعث طغيان رودخانه های 
فصلی شد كه اين موضوع خساراتی را به همراه داشت؛ بخش 
آب شرب و اماكن مسكونی در روستای صالح آباد شهرستان 
نطنز خس��ارت ديد. مدير كل حوادث غير مترقبه اس��تان 
اصفهان افزود: نياسر در شهرستان كاشان و بخش هايی از اين 

شهرستان نيز خسارت ديد. 
وی با اشاره به اينكه تشكيل شدن به موقع ستادهای بحران 
باعث شد تا شاهد خس��ارت زيادی نباش��يم، تصريح كرد:  
خوش��بختانه هيچ گونه خسارت جانی نداش��تيم. عالوه بر 
آن، طرح های آبخيزداری در جنوب، غرب و ش��رق اصفهان 

نيز آبگيری شد.
مدير كل حوادث غير مترقبه استان اصفهان با اشاره به اينكه 
در غرب و شمال اصفهان شاهد كاهش بارندگی هستيم، اظهار 
داشت: در حال حاضر حجم سد زاينده رود 250 ميليون است 
 كه اين ميزان حجم آب، در مقايس��ه با بلند مدت با كاهش 

70 درصدی رو به روست.

مسئول كانون سنگ ايران: نماينده مردم مباركه:معاون عمراني استانداري: مديركل حوادث غيرمترقبه:

افتتاح مسكن مهر بدون 
تأسیسات، کارايی ندارد

تولید کارخانه های سنگ 
يک سوم شد

 گرانی، چهار بار 
رکورد زد

باران 50 میلیارد تومان 
خسارت زد

اخبار کوتاه

يادداشت
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آینده صنعت مرغداری در ابهام

دبير انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان گفت: ايران در حال حاضر با كمبود واكسن مورد نياز مرغداری ها 
روبه رو است و اين موضوع آينده اين صنعت را با ابهام مواجه كرده است. بهرام پاكزاد بيان داشت: در حال 

حاضر با كمبود نهاده مواجه هستيم و با وجود پيش خريد نهاده ها، زمان تحويل مشخص نيست.

تهیه خوراک با يک چهارم درآمد
حدود 25 درص��د از هزين��ه خانوار در م��اه، س��هم خوراكی ها و 
آشاميدنی هاست كه درمقايسه با گذشته 16/7 درصد رشد يافته 
و به ترتيب برای خريد انواع گوش��ت، ميوه های تازه، آرد، رشته و 
 غالت، شير  فرآورده های آن و تخم پرندگان و سبزی های تازه هزينه 
 می ش��ود. پنج درصد درآمده��ا نيز صرف تهيه پوش��اك و كفش

 می شود كه به طور متوسط 7/5درصد گران تر شده است.

مسكن، گران ترين خرج خانواده
عالوه بر اي��ن نيازهای اصل��ی،  ۳0 درص��د از كل هزينه های يك 
خانوار ش��هری مربوط به هزينه های مس��كن، آب، ب��رق و گاز و 
س��اير سوخت هاس��ت، حمل و نقل 11، بهداش��ت و درمان5/6، 
ارتباطات2/۳،تفريح و امور فرهنگی 2/8، تحصيل 2/4، رس��توران 
و هتل2/2 و كاالها و خدمات متفرقه نيز 8 درصد در س��بد خريد 

خانواده سهم دارند.
دربرابر اين مخارج، متوسط درآمد پولی و غير پولی ناخالص ساالنه 

يك خانوار ش��هری، حدود 1۳6 ميليون و 814 هزار ريال )ماهانه 
حدود 11 ميلي��ون و 401 هزار ريال( بوده ك��ه 7۳/۳ درصد آن را 
درآمد پولی ناخال��ص و 26/7 درصد را درآمد غير پولی تش��كيل 

می دهد.

هزينه باالی زندگی در اصفهان 
در حالی كه گزارش بانك مركزی درباره »متوس��ط هزينه ناخاص 
ساالنه يك خانوار س��اكن در مناطق ش��هری«، تهران را با حدود 
185 ميليون و ۳77 هزار ريال )ماهانه ح��دود 15 ميليون و 448 
هزار ريال( پر هزينه ترين و هرم��زگان را با 87 ميليون و ۳82 هزار 
ريال )ماهانه حدود 7282 هزار ريال( كم هزينه ترين استان كشور 
معرفی می كند، محمدرضا قاسمي، سرپرست دفتر آمار و اطالعات 
استانداری اصفهان، معتقد است متوس��ط هزينه های زندگی در 

اصفهان يكی دو درصد از پايتخت هم باالتر است.
 از نظر متوسط درآمد ناخالص س��االنه خانواده هم تهران، با حدود 
187 ميليون و 91۳ هزار ريال )ماهانه حدود 15 ميليون و 659 هزار 

ريال( بيشترين و استان خراسان شمالی با حدود 81 ميليون و 51 
هزار ريال )ماهانه حدود 6754 هزار ريال( كمترين درآمد را دارند.

آمار درآمد، درست نیست
با اين حال، سرپرس��ت دفتر آمار و اطالعات اس��تانداري اصفهان 
در پاس��خ به زاينده رود توضيح داد: اين آمار به ص��ورت ميدانی و 
براساس اظهارات 86۳0 خانوار نمونه كه در طرح مشاركت كردند، 
به دست آمده است، بنابراين جای تعجب نيست كه در برخی موارد، 

غيرمنطقی و به دور از واقعيت باشد.
وی با تأكي��د بر اين كه برخ��ی از خانواده ها مبل��غ واقعی حقوق و 
دستمزد ماهانه شان را به مأموران اعالم نمی كنند، گفت: به همين 
دليل، ضريب خطای اين آمار باالست و نمی توان تنها به آن اتكا كرد.

قاس��می مالك تصميم گيری های اقتصادی را متوسط هزينه ها 
دانست و گفت: درآمد در اين برنامه ريزی ها كمترين نقش را دارد، 
چون نمی توان قبول كرد يك خانوار در تمام 12 ماه سال، درآمدی 
كمتر از هزينه هايش داشته باشد. از سوی ديگر رشد هزينه ها فقط 
به دليل تورم نيست، بلكه رفاه و افزايش قدرت خريد خانوار نيز در 

اين چرخه نقش قابل توجهی دارند.

شايد هم رفاه باال باشد
سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان هرگونه توضيح 
 و تفس��ير بيش��تر درباره آمار و اطالعات اقتصادی اصفه��ان را به 
فصلنامه های آماری استان ارجاع داد و در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا باال بودن هزينه ها به معنای تورم بيشتر در استان ماست،گفت: 
به هيچ وجه چنين ادعايی درست نيست. آمارها نشان می دهد اين 
نرخ در استان های تهران، قم، رشت، بندرعباس، مازندران و مشهد، 
بيشتر از اصفهان است. بنابراين دليل باالتر بودن متوسط هزينه ها 
در اصفهان نسبت به استان های ديگر، رشد رفاه در اين منطقه است 
كه به پش��توانه وجود صنعت و رونق ديگر بخش های اقتصادی به 

دست آمده است.

دخل از خرج، چهار میلیون تومان عقب ماند
 با هم��ه انتقاداتی كه به درس��تی و دقيق بودن متوس��ط درآمد و 
هزينه های هر خانوار ش��هری وارد اس��ت، اين طرح با مش��اركت 
جمعيت آماری در 75 شهر كشور، از جمله اصفهان به دست آمده 
اس��ت و حكايت از آن دارد كه هر خانواده ب��رای تأمين هزينه های 
ناخالص خود در طول س��ال، دست كم با كس��ری چهار ميليون و 
179 هزار تومانی درآمد پولی رو به روست كه از هر سو بنگريم، اين 

نابرابری دخل و خرج نمی تواند نشانه رفاه و ولخرجی باشد.

هزينه خانوارهای اصفهانی از متوسط کشور باالتر است

اینجا اصفهان است، پایتخت گرانی کشور

هر خانوار شهری در ايران ساالنه 14 میلیون تومان هزينه دارد، اما اين مخارج در اصفهان يكی  ناهید 
دو درصد از میانگین کشور بیشتر است. تازه ترين گزارش بانک مرکزی درباره بودجه خانوارهای شفیعی

شهری در سال 89 می گويد: هر خانواده به صورت میانگین س�االنه 141 میلیون و 662 هزار 
ريال )ماهانه حدود 11 میلیون و 805 هزار ريال( هزينه دارد که نسبت به سال قبل 11/4 درصد افزايش يافته است.
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دانشگاه هنر، بی هنری کرد 
  اين جمله نه تخريب اس��ت و نه 

محمد 
انتقام گیری؛ صرفا يک تیتر است بندرعباسی

و يک هشدار به اهالی هنر که هنر 
هشتم را ناديده گرفته و به هیچ انگاشتند.

دو روز پیش خبری در سايت های خبری استان باال رفت 
مبنی بر اينکه مسعود فراس��تی و صادق زيبا کالم درباره 
س��ینمای آوينی با هم مناظره مي کنند، در دانشگاه هنر 

اصفهان، همان ساختمان قشنگ خیابان استانداری!
انتشار اين خبر که دربرگیری و تازگی بااليی داشت، اهالی 
خبر را هوشیار کرد تا هم آن را منتش��ر کنند و هم برای 
پوشش مفصل آن برنامه ريزی کرده و با تماس هايی، وقت 

مصاحبه اختصاصی بگیرند. 
همه اين اتفاق ها افتاد و درس��ت زمانی ک��ه اين مناظره 
برگزار م��ی ش��د، دره��ای ورودی دانش��گاه ک��ه مدام 
دانش��جويان از آن خارج می ش��دند، به روی خبرنگاران 
بس��ته ش��د و اعالم کردند کس��ی جز بچه های دانشگاه 

اجازه ورود ندارد. 
اين رفتارها ک��ه کمترين نش��انی از هنر هش��تم، يعنی 
 روابط عمومی نداش��ت، درحالی صورت می گرفت که در 
آگهی ها و اخبار مربوط به اطالع رسانی مراسم، بر جمله 
»ورود برای عموم آزاد است«، تأکید شده بود. به هر حال 
برنامه تمام شد و فقط برخي از کسانی که آن را به عنوان 
پیش خبر درج کرده بودند، راهی ب��ه درون يافتند، ولی 
اتفاق جالب تر روز بعد افتاد؛ زمانی که يک پايگاه خبری 
و برخي سايت ها کل مطلب را درج کردند و نوشتند: اين 
نشست که به مناسبت سالگرد شهادت سید شهیدان اهل 
قلم و با موضوع هنر متعهد و انديشه های شهید آوينی به 
همت بسیج دانشجويی شهید آوينی دانشگاه هنر اصفهان 
برگزار می شد، در ش��روع با حواش��ی جالبی همراه بود. 
عجیب ترين حاشیه برنامه، ممانعت از حضور خبرنگارانی 
بود که از س��وی خود برگزارکنندگان دعوت شده بودند 
که البته بعد از لحظاتی، مش��کل برطرف و خبرنگاران در 
جلسه حاضر شدند. اين که اين اتفاق اصال حاشیه نیست و 
 همه خبرنگاران هم به مراسم راه نیافتند، قطعی ست، ولی 
اين که چرا برگزار کنندگان ب��ه جای برخورد حرفه ای با 
اين قضیه، برای بی گناهی خود تالش رسانه ای می کنند، 
حکايت جالبی ست. بايد به دوستان هنرمند هنر هشتمی 

دانشگاه هنر اصفهان گفت: دست مريزاد. 
يک مطلب ديگر اين که، به نظر می رسد چون دانشگاه هنر 
چندان اهل فعالیت خاصی نیست و چندان خبری در وادی 
هنر تولید نمی کند، هنر هش��تم هم در آن جايی ندارد تا 

دوستان بتوانند تجربه کنند، چگونه بايد برخورد کرد. 

رونمايیيادداشت

روبان قرمز

خبر ويژه

بازيگر تاجر، کلیشه می شود
س��ینمايی  فیل��م  بازيگ��ر 
»محمد)ص(« توج��ه بیش از 
اندازه به مس��ائل مالی را يکی 
از داليل کلیش��ه شدن بعضی 

بازيگران دانست.
محسن تنابنده، بازيگر سینما، 
تئاتر و تلويزيون درباره عواملی 
ک��ه باع��ث می ش��ود برخ��ی 
بازيگران به ورطه تکرار بیفتند، 
گفت: افتادن بازيگر به دام تکرار از خیلی جهات قابل بررسی ست که به طور 
عمده می توان بخش��ی از آن را به خود بازيگر ربط داد و بخش زيادی را به 

شرايط سینما و تلويزيون.
 اگر بخواهیم ابتدا اين موضوع را از نظر بازيگر آسیب شناسی کنیم، به اعتقاد 
من بازيگر براساس کارهايی که رد می کند و در لحظات و اوقاتی که بیکار 
است، بازيگرتر است؛ به اين شکل که در مدت بیکاری بايد از خود مراقبت 
کند تا با انتخاب غلط به ضرر خود کار نکند. از آنجا که اغلب بازيگران جزو 
تعداد محدود انتخاب شونده هس��تند، اين گزينش درست و حساب شده 

پیشنهادها برای بازيگر سخت است.
محس��ن تنابنده در پايان گفت: س��ینمای ام��روز ما س��ینمای بازيگر و 
کارگردان نیس��ت، بلکه س��ینمای قص��ه اس��ت و روايت. تجرب��ه ثابت 
 ک��رده مخاط��ب به خاط��ر ف��الن بازيگر ب��ه تماش��ای فیل��م نمی آيد، 

آن چیزی که او را به سینما می کشاند، مضمون و محتوای اثر است.

زائری از سه کتاب تازه منتشر 
شده خود رونمايی می کند

مراس��م رونمايی از اثر تألیف ش��ده حجت االس��الم محمدرضا زائری در 
فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. مراس��م رونمايی از سه اثر تألیفی 
حجت االس��الم محمد رضا زائری با عنوان »حجاب بی حج��اب«، »بايد 
 رف��ت« و »ق��دم کلیک هايتان بر چش��م!« در فرهنگس��رای ارس��باران

 برگزار می شود.
»حجاب بی حجاب« مجموعه مقاالت فرهنگی زائری است که با موضوع 
حجاب و زمینه ها و بايسته های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن نوشته شده 
است.کتاب »بايد رفت« مجموعه مقاالتی از زائری که پیشتر در هفته نامه 
پنجره منتشر شده است و کتاب »قدم کلیک هايتان بر چشم !« مجموعه ای 

از يادداشت های اين نويسنده 
و فع��ال فرهنگ��ی در وبالگ 
اوست. در اين مراسم علی اکبر 
 اشعری، سیدمهدی شجاعی، 
حس��ام الدي��ن آش��نا ، رضا 
امیرخان��ی و حجت االس��الم 
والمس��لمین عل��ی ذوعل��م 

سخنرانی مي کنند.

هرکول سینمای ایران درگذشت
ايلوش خوشابه، بازيگر قديمی سینما و يکی از سرشناس ترين چهره هاي زيبايی اندام ايران 
که مدت ها بود از بیماری ريوی و کلیوی رنج می برد، بعد از يک هفته بستری بودن در بخش 

مراقبت های ويژه بیمارستان دی، در 80 سالگی در تهران درگذشت.

 وفا ملک زاده با تأيید اين خبر، رس��ما از ورود مجدد قهوه تلخ 
از 10 ارديبهشت به شبکه نمايش خانگی خبر داد و گفت: سه 
فصل 26، 27 و 28 در تهران فعلی تصويربرداری و تمام ش��د 
و ادامه کار داس��تان به زمان اصلی س��ريال که گذشته است، 

برمی گردد. 
ملک زاده دلیل عمده تأخیر را پیگیری و جلوگیری از رايت و 
 توزيع نس��خه زيرزمینی کار عنوان کرد و افزود: چون از فصل 
26 نسخه قاچاق وارد شد، مراجع ذيصالح دست به کار شدند تا 
مجرمان را دستگیر کنند و خوشبختانه در حال حاضر عامالن 

اين اقدام غیرفرهنگی شناسايی و دستگیر شدند.
مسئول روابط عمومی گروه سازنده مجموعه قهوه تلخ در پاسخ 
به اين سؤال که داستان تا کی و کجا ادامه خواهد داشت، گفت: 
اين بستگی تام و تمام به نويسندگان دارد و آنها در حال حاضر 

مشغول نوشتن ادامه کار هستند.
ملک زاده ادامه داد: در واقع هنوز مشخص نیست اين داستان 
در چند قسمت به پايان برس��د. تصويربرداری نیز هفته آينده 
با حضور همان بازيگران��ی که پیش از اين در س��ريال حضور 

داشتند و از کاخ آغاز مي شود.
وی درباره بازيگرانی که شايع شده بود به داستان يا مجموعه 
اضافه شده اند، بیان داشت: هنوز کسی به مجموعه اضافه نشده 
است و با توجه به اينکه داستان در فصل 26 قطع شد، با همان 

بازيگران و همان چهره ها ادامه می يابد.
اين اظهارنظرات قطعی، که در واقع موضع گروه است، در حالی 
مطرح می ش��ود که رجبی فروتن، ريیس دفتر همکاری های 
سمعی و بصری و نمايش خانگی وزارت ارشاد، در گفتگويی با 
خبرگزاری مهر عنوان کرد: فقط سه قسمت از سری دوم اين 
مجموعه تهیه و تولید شده است و ما در حال بررسی و ارزيابی 
آن بوديم که بحث ورود اي��ن بخش ها به صورت غیرقانونی در 
شبکه نمايش خانگی مطرح شد و در حال حاضر موضوع شکل 

حقوقی دارد.
وی ادامه داد: سرمنشأ ورود اين نسخه هنوز مشخص نیست. 
تهیه کننده فیل��م بايد در اين زمینه که ديگ��ر اين اتفاق برای 
مجموعه قهوه تل��خ نمی افتد، تضمین ده��د، چراکه موضوع 
اين سريال مانند يک فیلم سینمايی نیست که مجوز ساخت 

 داشته و حاال پس از تولید، در اداره نظارت برای گرفتن پروانه 
نمايش مشکل داش��ته باش��د. ارگان های مس��ئول مبارزه با 
 قاچاق فیلم بايد به جمع بندی برس��ند و درباره داليل قاچاق 
اين س��ريال نظر دهن��د. مجوز نش��ر اين مجموع��ه منوط به 
برطرف ش��دن ابهامات پخش غیرقانونی آن است. زيرا چنین 
اتفاقی باعث می ش��ود فضای ناامنی در شبکه نمايش خانگی 

به وجود آيد. 

فالش بک 
مجموعه قهوه تلخ از 23 ش��هريور 1389 در بسته بندی های 
سه قسمتی در ش��بکه نمايش خانگی توزيع شد، اما در پايان 

مجموع��ه بیس��ت و پنجم، 
مهران مدي��ری، کارگردان 
س��ريال، در ويديويی پیش 
از فیل��م، ب��ا سپاس��گزاری 
خاط��ر  ب��ه  م��ردم   از 
همراه��ی ش��ان، از آن��ان 
خواس��ت تا يک م��اه ديگر 
جدي��د  س��ری  منتظ��ر 
مجموع��ه، با ح��ال و هوای 
وی  باش��ند.  جديدت��ری 
يکنواخت شدن قهوه تلخ را 
دلیل اين کار عنوان کرد، اما 
پس از گذشت چندماه، وعده 
مهران مديری تحقق نیافت 
و مجموع��ه 26 ب��ه صورت 

قاچاق به بازار آمد.
در 24 آذر 1390، پی��ام 
کوتاه��ی مبنی بر ل��و رفتن 
سری26 س��ريال قهوه تلخ 

از طرف قهوه تلخ به شرکت کنندگان قرعه کشی ارسال شد. 
 در اين پی��ام از مردم خواس��ته ش��ده ب��ود از خريد نس��خه 
تقلبی خودداری کنند و منتظر نس��خه اص��ل بمانند. همین 
موضوع کار را به وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی کش��اند و 
قرار شد تا روشن ش��دن تکلیف نس��خه قاچاق، ادامه ساخت 

متوقف شود.
در نهايت اعالم شد عامالن قاچاق قهوه تلخ دستگیر و به سزای 
اعمال شان رسیده اند و با رفع توقف تولید، سرانجام سازندگان، 

پس از وقفه ای طوالنی ادامه سريال را می سازند.

زاينده رود بررسی می کند

مخاطبان قهوه تلخ را با اشتهای بیشتری می نوشند 

شیرين انتش�ار برخی اخبار درباره مجموعه پر بیننده و پر مخاطب قهوه تلخ س�بب شد ظرف يک 
ساعت، بسیاری از خبرگزاری ها درباره آن بنويسند. اين اتفاق بهانه ای شد تا با وفا ملک زاده، رجبی

مسئول روابط عمومی سريال قهوه تلخ گفتگو کنیم. 

 چون از فصل 
26 نسخه قاچاق 
وارد شد، مراجع 

ذيصالح دست 
به کار شدند 
تا مجرمان را 

دستگیر کنند 
و خوشبختانه 
در حال حاضر 

عامالن اين اقدام 
غیرفرهنگی 

شناسايی و 
دستگیر شدند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأي
569 كالس��ه پرونده: 1915/90، ش��ماره دادنامه: 1814، مرجع رس��يدگي: شعبه 12 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حميد نصرالهي نشاني: ملک شهر- خ مفتح- خ باران- چهارراه نيلوفر- 
بن كمال- پ 21، خواندگان: 1- منصور جعفری مجهول المكان، 2- مجيد امين الرعايا. خواسته: الزام 
به انتقال، گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي تشريفات 
قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: خواسته خواهان بطرفيت خواندگان الزام به انتقال رسمي 
سند موتورسيكلت به شماره انتظامي 6924 اصفهان- 48 مي باشد. با توجه به دادخواست تقديمي 
از سوي خواهان و اظهارات وي در جلسه دادرسي شورا و دادخواست تجديدنظرخواهي صادره 
از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شماره 1328-90/9/24 و فتوكپي مصدق سند عادي 
شماره 8678-88/3/19 تنظيمي فيمابين خواهان و خوانده رديف و مورخ 88/3/17 تنظيمي فيمابين 
خواندگان كه حاكي از وقوع عقد بيع مي باش��ند پاسخ استعالم از شعبه مراتب راهگشا در استان 
اصفهان كه حاكي از مالكيت خوانده رديف اول نسبت به موتورسيكلت مطروحه مي باشد و توجهًا 
به محتويات پرونده دعوي عليه خوانده رديف اول ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 10، 219، 
220، 223، 224 و 225 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به انتقال رس��مي س��ند 
موتورسيكلت مطروحه بنام خواهان صادر مي شود و نسبت به خوانده رديف دوم نظر به اينكه وي 
مالک قانوني و رسمي موتورسيكلت مي باشد دعوي متوجه نامبرده نبوده مستنداً به بند 4 ماده 84 
و ماده 84 قانون آيين دادرس��ي مدني قرار رد دعوي صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي 
و ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شوراست و پس از آن ظرف بيست روز 
قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي اصفهان مي باشد. شعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
574 چون تحديد حدود شش��دانگ يكبابخانه پالک شماره 1/11694 واقع در فضل آباد بخش يک 
ثبتی شهرضا كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای محسن طاهری جانبازلو فرزند علی قربان و غيره 
در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1391/2/21 
ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع 
ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی 
نش��ده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. ميرمحمدی – رئيس ثبت اسناد 

و امالک شهرضا 

حصر وراثت
575 سيد محمدعلی احمدی فروشانی دارای شناسنامه شماره 1862 به شرح دادخواست به كالسه 
40/91 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان 
س��يد نوراله احمدی فروشانی بشناسنامه 217 در تاريخ 1390/11/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 1- شوكت عادليان ورنو سفادرانی فرزند 
ابراهيم ش ش 12900 )همسر(. 2- سيد محمدعلی احمدی فروشانی فرزند سيد نوراله ش ش 1862 
)فرزند(. 3- س��يد احسان احمدی فروشانی فرزند س��يد نوراله ش ش 0-026964-174 )فرزند(. 
4- سيد ماشاءاله احمدی فروشانی فرزند سيد نوراله ش ش 2559 )فرزند(. 5- سيد مجتبی احمدی 
فروش��انی فرزند س��يد نوراله ش ش 9-085899-174 )فرزند(. 6- سيد مهدی احمدی فروشانی 
فرزند س��يد نوراله ش ش 3158 )فرزند(. 7- سيد محمود احمدی فروشانی فرزند سيد نوراله ش 
ش 43760)فرزند(. 8- سيد احمدرضا احمدی فروشانی فرزند سيد نوراله ش ش 1067/الف)فرزند( 
والغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/12166  شعبه هفت حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر

فقدان سند مالكیت
576 ش��ماره: 593 خانم فخرجهان سميعي پنجي فرزند علي، باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء ش��هود رسماً گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت يكدانگ مشاع از ششدانگ 
آبگاه بعيه 238 اصلي واقع در برزاوند اردستان بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 123 دفتر 
105 امالک ذيل ثبت 5883 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده 
و معامله ديگري انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز باين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 22 فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ اجرائیه
580 شماره اجرائيه: 9010420350800195.  شماره پرونده: 9009980350801200، شماره بايگاني 
ش��عبه: 901214، بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 3/607-90/10/3 هيات 
حل اختالف اداره كار محكوم عليه شركت بتون افشان چهلستون نشانی اصفهان بلوار كشاورز كوی 
اميريه خ اول فرعی پنجم شركت بتون افشان چهلستون با مديريت حميدرضا يعقوبی محكوم است به 
پرداخت مجموعا مبلغ 32/601/500 ريال در حق محكوم له عباس امينی نشانی خ مدرس سرچشمه 
كوچه بانكی بن بست هاشمی پالک 46 و واريز حق بيمه وی از تاريخ 89/3/1 لغايت 90/2/31 وفق 
قوانين تامين اجتماعی ضمنا هزينه اجرايی 150000 ريال می باشد كه بر عهده محكوم عليه است. 
محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي 
احكام مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه 
درج گرديده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 864 هاش��می – مدير دفتر شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
583 اجرای احكام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مف��اد اجراييه پرونده 287/90ج13 
له خانم پروين حاجی محمدی با وكالت آقای فرزاد امير يوس��فی و خانم آمنه ش��يروی به طرفيت 
1- آقای حبيب اهلل حاجی محمدی به نشانی خ وحيد، ک دولت آباديها، پ20، ک پ 81768-77313. 
2- عفت حاجی محمدی و 3- محمد صادق حاجی محمدی هر دو س��اكن خ باغ درياچه، ک توحيد 
مجاهد، پ11، ک پ 14671-81766 4- فاطمه حاجی محمدی ساكن خمينی شهر، خ شهيد صدوقی، 
ک مكتب الصادق، پ38 5- نسرين حاجی محمدی ساكن خ شريعتی، ک شرف الدين، ک ورپشتی، 
مجتمع ميالد، پ75، واحد 6، ک پ 5474-81739 مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی 3135/6 بخش 
5 ثبت اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در روز چهارشنبه تاريخ 91/2/13 از ساعت 9 تا 10 
صبح واقع در اصفهان، خيابان نيكبخت، دادگستری كل، طبقه سوم، اتاق 358 برگزار نمايد. ملک به 
صورت شش دانگ يک باب خانه قديمی در دو طبقه با درب مجزا بانضمام زيرزمين، انباری واقع 
در جنوب حياط به مساحت ناخالص عرصه حدود 167 مترمربع و اعيانی كلنگی جمعا حدود 225 
مترمربع با اسكلت، سقف تيرآهن و آجر، پوشش بدنه گچ و رنگ، در و پنجره پروفيل فلزی، فرش 
كف موزاييک با نمای آجری دارای اشتراكات آب و برق و گاز كه مالكيت 50/25 حبه به نام مرحوم 
بتول عليرضايی و 21/75 حبه به نام خانم پروين حاجی محمدی اعالم گرديده كه ملک در تصرف 
آقای حبيب اهلل حاجی محمدی و طبقه فوقانی آن تخليه ش��ده و عاری از سكنه بوده است. با توجه 
به موقعيت محل، س��اخت، نوع كاربری، قدمت ساختمانی، شرايط عرضه و تقاضا و ساير عوامل 
موثر در ارزيابی ارزش شش دانگ پالک جمعا به مبلغ 1/950/000/000 ريال )يک ميليارد و نهصد 
و پنجاه ميليون ريال( ارزيابی و اعالم گرديده است. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به 
محل ملک مراجعه و بازديد نمايند و با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده شركت 
نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف: 867 مدير اجرای احكام شعبه 

13 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 
583 شماره ابالغيه: 9110100361500232. شماره پرونده: 9109980361500084. شماره بايگانی 
ش��عبه: 910086. خواهان محمد معصومی دادخواستی به طرفيت خوانده الهام موسی خانی تقديم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 ارجاع و به كالسه 9109980361500084 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

1383 منصوری – مدير دفتر شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

مزایده 
584 اجرای احكام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مف��اد اجراييه پرونده 228/90ج13 
له آقای امين اخالقی عليه عامليت س��ايپا به نشانی خ امام خمينی، كيلومتر 2ج، جنب آتش نشانی، 
فروشگاه ايران پارت مبنی بر مطالبه مبلغ 12/300/000 ريال بابت اصل خواسته و حق بيمه و مبلغ 
600/000 ريال بابت هزينه كارشناس��ی و مبلغ 80/000 ريال بابت حق الدرج در روزنامه جمعاً به 

مبلغ 13/700/000 ريال و مبلغ 100/000 بابت نيم عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در 
روز پنجشنبه مورخ 91/2/14 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان، خيابان نيكبخت، دادگستری 
كل، طبقه سوم، اتاق 358، اجرای احكام شعبه 13 دادگاه حقوقی به منظور فروش اموال ذيل برگزار 
نمايد. 1- ارزش يک عدد درب جلو سمت چپ و راست پرايد ساده به مبلغ 800/000 ريال و ارزش 
هش��ت عدد مبلغ 6/400/000 ريال. 2- ارزش يک عدد درب جلو س��مت چپ و راست پرايد ساده به 
مبلغ 800/000 ريال و ارزش هشت عدد مبلغ 6/400/000 ريال. 3- ارزش يک عدد درب موتور پرايد 
س��اده به مبلغ 520/000 ريال و ارزش 10 عدد مبلغ 5/200/000  ريال. ارزش قطعات رديفهای 1، 2 
و 3 مجموعا مبلغ 18/000/000 ريال برآورد می گردد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده 
به نشانی خ امام خمينی، كيلومتر 2 جنب آتش نشانی، فروشگاه ايران پارت، انبار فروشگاه مراجعه و 
بازديد نمايند و با توديع 10 درصد قيمت كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده 
 باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف: 868 مدير اجرای احكام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
585 در خصوص پرونده كالسه 59/91 خواهان مهدی استادان دادخواستی مبنی بر انتقال سند زانتيا 
به ش��ماره شهربانی 255ن39ايران13 به طرفيت آيسودا كاويانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 3:30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
586 در خصوص پرونده كالسه 58/91 خواهان مهدی استادان دادخواستی مبنی بر انتقال سند پژو 
پارس به شماره شهربانی 918م32ايران13 به طرفيت مجيد شيخان – مهدی امينی پزوه تقديم نموده است. 
وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 3/15 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ وقت رسیدگی 

587 در خصوص پرونده كالسه 55/91 خواهان كيوان بكرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 
قاسم هارونی مستقل تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/3/1 ساعت 5:30 
عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 28 حقوقی مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
588 در خصوص پرونده كالسه 67/91 خواهان بيژن نيكخواه دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
رسمی يک واحد آپارتمان به طرفيت مرضيه كفشه مستقل تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
مورخ 91/2/31 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ   
590 شماره ابالغيه: 9010100351904071. شماره پرونده: 9009980351901765. شماره بايگانی 
شعبه: 901831. خواهان داود تقی زاده دادخواستی به طرفيت خوانده نجمه كمايی تقديم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 2- اتاق شماره 251 ارجاع و به كالسه 9009980351901765 
ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/03/02 و ساعت 09:00 صبح تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م 

الف: 17382 پيرامون – مدير دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
667 چون آقاي مازيار دهقان شكايتي عليه آقاي سيد حسين تهامي مبني بر كالهبرداري رايانه اي 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901441 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 91/3/2 
ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 

آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 17697 دفتر 

شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 ابالغ 
829 شماره ابالغيه: 9010100350504260. شماره پرونده: 9009980350500855. شماره بايگانی 
شعبه: 900913. خواهان بانک ملت به مديريت آقای علی ديواندری و با وكالت محمد فانی دادخواستی 
به طرفيت خوانده سيد مصطفی حسينی فرزند سيد احمد به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال 
وجه دو فقره سفته های ش��ماره 987424 و 826104 تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه يک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به كالس��ه 9009980350500855 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 10:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد. م الف: 18302 ناظمی – مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
946 شماره ابالغيه: 9010100351305833. شماره پرونده: 9009980351300925. شماره بايگانی 
شعبه: 900936. خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفيت خواندگان مهدی امينی و حسن صادقی و 
سعيد طاهريان و علی امينی و فاطمه طاهريان و عليرضا عرب بيگی به خواسته مطالبه 70/000/000 
ريال تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه 9009980351300925 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 18622 

شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
947 خانم صديقه بهروزی فرزند غالم نبی دادخواستی به طرفيت آقای نسيم احمد زهی فرزند بهادر 
بخواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به كالس��ه 9009980352201745 و به شماره 
بايگانی 901816ح/22 در شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگی  مورخ 
91/3/1 س��اعت 9:30 صبح تعيين شده است از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب در يكی از روزنامه ها درج می گردد 
تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. 

م الف: 18616 افغانی – مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1060 شماره ابالغيه: 9010100350805604. شماره پرونده: 9009980350800973. شماره بايگانی 
شعبه: 900979. خواهان علی قلی خسروی دادخواستی به طرفيت خواندگان حسين عظيمی و نوروز 
علی عسگری تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به كالسه 9009980350800973 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 19148 

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار متهم
1417 شماره ابالغيه: 9010100353503661. شماره پرونده: 9009980364900553. شماره بايگانی 
ش��عبه: 901341. محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده 
كالسه 9009980364900553 برای مهدی خاليی و دو نفر ديگر به اتهام ايراد جرح عمدی با چاقو و 
ضرب و جرح عمدی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1391/03/02 ساعت 08:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل 

خواهد آمد. م الف: 20158 احمديان – مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
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 پیشنهاد تبانی
به باشگاه ابومسلم

 شکایت علی دایی 
از تویوتا

سخنگوی باشگاه ابومسلم مشهد گفت: برخی افراد برای این که ابومسلم برابر 
پارسه شکست بخورد پیش��نهاد تبانی دادند.  در  هفته پایانی لیگ دسته اول 
فوتبال،  استیل آذین و پارسه با 27 امتیاز و صنعت س��اری با 26 امتیاز نیز در 
حاشیه امنیت قرار ندارند و باید تالش کنند در این هفته امتیاز از دست ندهند. 
در این هفته، پارسه میزبان ابومسلم خواهد بود. تیمورپور، سخنگوی باشگاه 
ابومسلم با اشاره به حساسیت در هفته های پایانی گفت: برخی افراد برای این که 
ابومسلم در بازی امروز شکست بخورد پیشنهاد تبانی دادند، اما ما به بازیکنان 
گفتیم با قدرت بیشتری در زمین حاضر شوند. وی با اشاره به قضاوت شاهین 
حاج بابایی برای دیدار امروز  گفت: حاج بابایی در دیدار پیکان و ابومسلم دچار 
تخلفات متعددی شد که فدراسیون نیز این موضوع را تأیید کرد، اما چه علتی 

دارد که برای دیدار امروز هم او انتخاب می شود؟ 

ایربگ هاي پ��رادو ش��هریار به هن��گام واژگوني خ��ودرو عم��ل نکردند. 
 بهمن دهقان، مش��اور امور ورزش��ي علي دایي می گوید: اگ��ر علي دایي 
بي احتیاطي هاي خود را با نبس��تن کمربند ایمني تکمی��ل مي کرد، چه 
سرنوشتي در انتظار او بود؟به هر حال خدا را ش��کر که این بي احتیاطي از 
سوي آقاي گل فوتبال جهان سر نزده اس��ت. محمد دایي در این خصوص 
چنین مي گوید: راستش را بخواهید احتمال دارد وکیل علي آقا از کارخانه 
تویوتا ش��کایت کند. پرادو 18 ایربگ دارد که به هنگام حادثه عمل نکرد.تا 
آنجایي که ما مي دانیم این اتفاق مسبوق به سابقه است و پیش از این براي 
یک پرادو دیگر هم چنین مشکلي پیش آمده است، البته تا این لحظه که هنوز 
شکایتي از شرکت تویوتا نشده، ولي طبق صحبت ها احتماال وکیل علي این 

کار را خواهد کرد.گفتني است علي دایي فعال با پورشه خود تردد مي کند.

سرقت کفش  مادریدی ها در رختکن 
دقایقی قبل از آغاز بازی تیم های بایرن و رئال مشخص شدکه شش 
جفت کفش از بازیکنان رئال مادرید در رختکن این تیم به سرقت رفته 
است. باشگاه رئال بالفاصله این موضوع را گزارش داد، اما باپا درمیانی 

مقامات آلمانی قرار شد که بازیکنان این مسأله را فراموش کنند. 

اوزیل ، بهترین پاسور گل اروپا
از ابتدای فصل جاری تیم فوتبال رئال مادرید موفق 
ش��ده در رقابت های اللیگا 107 گل به ثمر برساند. 
مسعود اوزیل با دادن 15 پاس گل، بهترین سازنده 

گل در لیگ این کشور و قاره اروپا به شمار می رود.

تعجب دل پیرو از عدم تمدید قرارداد
مهاجم کهنه کار یوونتوس از این که رییس باشگاه به او 
پیشنهاد تمدید قرارداد نمی دهد متعجب است. دل پیرو 
در حال حاضر دو ماه از قراردادش با بیانکونری باقی مانده 

که به عقیده او سخت  ترین دوران زندگیش است. 
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چهره

خبر

فوتبالیست ها نماز شب بخوانند 

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به عرصه های ورزشی موجود 
در کش��ور، اظهار کرد: عرصه های امروزی ورزش در کش��ور بیشتر از 
الگوهای غربی الهام گرفته اند و به گونه ای از غرب یا شرق آمده است.

نقدی اضافه کرد: برخی ورزش��کاران به خاطر تأثیر از غرب، رس��یدن 
به ایده آل را در پیمودن راه غربی ها می دانند و کاس��تی های ما در فتح 
قله های جهانی ورزش را متأثر از کاستی های ما نسبت به غرب می دانند، 
حال آنکه ما مدعی یک تمدن غنی هستیم و می توانیم با تعریف اجزای 
متناسب با فرهنگ خود، روابط سازگار را برای موفقیت تعریف کنیم. 
وی پیروزی اخیر در تکواندو  را کاری بزرگ دانست و اظهار داشت: هرچه 
به ایمان نزدیک شویم، به موفقیت نزدیک تر می شویم و اگر روزی تیم 
فوتبالی داشته باشیم که بازیکنان آن نماز شب بخوانند و با وضو و به نیت 
برافراشتن پرچم اسالم به میدان بروند، می توانیم تیم فوتبال برزیل را 

هم شکست دهیم. 

سوابق من را از  ابراهیم زاده بپرسید

کاندیدای احراز پست ریاست هیأت فوتبال اصفهان گفت: اگر می خواهید 
بدانید من در س��ال های پس از انقالب اس��المی چه خدمات��ی به فوتبال 
کشور کرده ام، از یاوری،  ابراهیم زاده، کربکندی و علیرضا رحیمی بپرسید. 
اکبر دادفرنیا در گفتگو با ایمنا پیرامون دالیل حضور در انتخابات ریاست 
هیأت فوتبال استان اصفهان اظهار داش��ت: به هر حال ما جدی آمده ایم، 
 ولی باید دید خواسته اهالی فوتبال بر انتخاب شدن چه کسی است.  من با 
دکتر شاهسوندی دوست هس��تم و هر کدام از ما برای این پست انتخاب 
ش��د، به دیگری کمک خواهد کرد. برایم اهمیتی ندارد که انتخاب نشوم، 
اما اگر انتخاب ش��وم، به فوتبال خدمت خواهم کرد. وی با اشاره به هیأت 
تأیید صالحیت کاندیداهای ریاست هیأت فوتبال گفت: دوست دارم ببینم 
هیأتی که صالحیت افراد را برای این پست تأیید می کنند، در چه سطحی از 
تحصیالت و تجربه در فوتبال هستند. وی  افزود: اصال دوست ندارم به سود 

کسی کنار بکشم و مطمئن باشید به دنبال این مسأله هم نیستم. 

کاندیدای ریاست هیأت فوتبال: راهکاری برای شکست تیم برزیل

اولتیماتوم فدراسیون به ذوب آهن
تیم پینگ پنگ ذوب آهن که خیلی دیر به جم��ع تیم های لیگ برتری 
 پیوس��ت، حضورش در ادامه رقابت ها مش��خص نیس��ت. فدراس��یون 
پینگ پنگ طی نامه ای، به باشگاه ذوب آهن تا هفتم اردیبهشت فرصت 
داده تا نس��بت به پرداخت بدهی های خود اقدام کند، در غیر این صورت 
از ادامه حضور این تیم در لیگ برتر جلوگیری خواهد کرد. با مش��کالت 
 مالی باشگاه ذوب آهن در تمامی رشته ها، بعید به نظر می رسد این تیم 

بدهی های خود را پرداخت کند. 

باالخره نقش جهان
 کی افتتاح می شود؟

استاندار اصفهان  روز گذشته در گفتگویی از افتتاح ورزشگاه نقش جهان 
در خردادماه سال آینده خبر داده اس��ت. به گفته علیرضا ذاکر اصفهانی 
 پروژه ورزش��گاه نقش جهان اصفهان یکی از ۳0 ط��رح عمرانی با عنوان 
پروژه های مهر ماندگار است که باید تا پایان دولت دهم یعنی خرداد ۹2 

به اتمام برسد.
این در حالی است که به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان خبر از افتتاح این پروژه در اسفندماه 
سال جاری داده است. ترکاشوند اعالم کرده است: ورزشگاه نقش جهان 
درقالب یکی از 800 طرح مهرماندگار دولت دهم قرار گرفته و موظفیم تا 
اسفند ماه سال جاری این پروژه بزرگ را به اتمام برسانیم. تناقض گویی در 
این باره نگرانی هایی را نسبت به زمان افتتاح این پروژه به وجود آورده است. 

فرصت نامزدی را از دست ندهید
بنابر اعالم هیأت فوتبال اصفهان، ثبت نام کاندیداهای ریاست این هیأت 
تا امروز ادامه دارد و افرادی که عالقه مند به ش��رکت در انتخابات هیأت 
هستند، می توانند تا پایان ساعت اداری  امروز نسبت به ثبت نام خود اقدام 
کنند. طبق قانون بین ۴5 تا ۹0 روز بع��د از تأیید صالحیت کاندیداهای 

ریاست هیأت، انتخابات برگزار خواهد شد.

رونمایی از شعار المپیک
لندن 2012 از شعار رس��می خود برای المپیک تابستانی رونمایی کرد: 
»دمیدن روح سرزندگی به یک نس��ل« . سب کو، رییس کمیته برگزاری 
رقابت های المپیک و پائول دیتون، رییس کمیته اجرایی در مراسمی در 
کو گاردن حاضر شدند و از گل کاری های عظیمی که به شکل حلقه های 
المپیک کاشته شده اند، رونمایی کردند.  شعار بازی های المپیک در پکن 
2008 »یک دنیا، یک رویا« و در آتن 200۴ »به خانه خوش آمدید« بود. 

افزایش آسیب های فاجعه آمیز مغزی 
ناشی از فوتبال

براس��اس اظهارات محقق��ان دانش��گاه کارولین��ای ش��مالی، افزایش 
هشداردهنده آس��یب های مغزی، نش��ان می دهد که مربیان و تمرین 
دهندگان ورزشی باید شیوه آموزش مهارت های بنیادین این بازی را تغییر 
دهند.  از سال 1۹8۴ تاکنون تعداد آسیب های مغزی مرتبط با فوتبال یک 
عدد یک رقمی بود، اما این روند در سال 2008 و 200۹ به 10 آسیب و در 

سال 2011 به 1۳ آسیب رسیده است. 

بالیی که سر من آوردند می خواهند 
سر کی روش بیاورند

علی دایی،سرمربی تیم راه آهن

موریتانی کشوری است که من شاید سه سال یک بار هم اسم آن را نشنوم، 
چه برس��د به فوتبال آن. همان بالیی که سر من آوردند، می خواهند سر 
کی روش هم بیاورند. در زمان من هم خودم با س��وئد مذاکره کرده بودم 

و آنها ایمیلی را به مدیر تیم ه��ای ملی دادند و یک هفته 
فرصت دادند تا جواب بدهیم، اما مدیر تیم های ملی این 
ایمیل را وسط تقویم خود گذاشته بود و یادش رفته بود 

به ما بدهد و مجبور ش��دیم با تی��م دیگری بازی 
کنیم. قبل از بازی با عربستان هم قرار بود یک 
تیم عربی به ایران بیای��د، اما به من گفتند که 
پول نداریم و اگر به کوی��ت برویم برایمان به 
صرفه تر است. اکنون هم فقط نگران کی روش 
هستم که چنین بازی برای او در نظر گرفتم. 
من نام کشور موریتانی را به ندرت می شنوم.

دنیزلی هم خواننده شد!
ش��ور و هیج��ان موس��یقی 
خواجه ن��وری، تران��ه زیبای 
عبدالجبارکاکای��ی و ح��اال 
صدای مصطفي دنیزلي! دیگر 
چه می خواهی��د؟ مصطفي 
دنیزلی، س��رمربی باش��گاه 
پرسپولیس هم به یاران پروژه 
صوتی و تصویری »ترانه سرخ« پیوس��ت.ترانه سرخ عنوان 
محصولی اس��ت که مدت س��ه سال است توس��ط داریوش 
خواجه نوری، خواننده و آهنگساز مطرح کشورمان در دست 
تولید است. جالب این که خواجه نوری از صدای دنیزلی و تبحر 
او در خواندن، خیلي خوشش آمده است؛ این را از گفتگوي 
او مي توان فهمید، آن هم در فضای استودیویي که با حضور 

دنیزلی پر از شور و هیجان شده است.
آق�ای خواجه ن�وری، واقعا دنیزل�ی خواننده 

خوبی  است؟
یک خواننده وقتی  صحبت می کند، می توان از تن صدایش 
فهمید که خوب می خواند یا نه. اگر ش��ما با دنیزلي صحبت 
کرده باشید، می فهمید که صدای بس��یار خوبی  دارد و من 
از همان ابتدا و با اولین س��الم متوجه این موضوع شدم. این 
مسأله کار ما را بسیار راحت کرد. در ضمن با وجود این که ما از 
او می خواستیم فارسی بخواند و این کار برای او بسیار سخت 

بود، اما با موفقیت این کار را انجام داد.
انگیزه ش�ما از دعوت دنیزلی ب�ه این کار چه 

بود؟
اول این که ایش��ان ی��ک مربی بس��یار بزرگ هس��تند که 
افتخاراتشان بر همه آشکار اس��ت. دوم که فکر می کنم جزو 
محبوب ترین مربیان طول تاریخ در پرس��پولیس هس��تند 
و برای همه واضح اس��ت که او هوادار ان را با س��کوها آشتی  
داده و حکم یک ناجی را در پرس��پولیس پیدا کرده اس��ت. 
 همه این ها من را مجاب کرد که ایشان را در میان ستارگان 
پرس��پولیس قرار دهم و در این محصول از صدای ایشان نیز 

بهره مند شوم.
فکر می کنید پرسپولیسی ها از دیدن این همه 

ستاره کنار هم چه حسی پیدا خواهند کرد؟
فک��ر می کن��م واقع��ا هیج��ان زده خواهن��د ش��د. نه تنها 
پرسپولیسی ها اسطوره هایشان را می بینند، بلکه همه مردم 
از این کار استقبال خواهند کرد. در عین حال، اولین سرود 
رسمی یک تیم باش��گاهی در ایران و در جهان و نیز اولین 
سرودی است که اس��طوره های یک تیم خواننده های آن 
هس��تند.  به طور حتم این کار یک بازتاب جهانی  خواهد 

داشت.

خبر ویژه
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پنج سال حبس برای برادر رونالدینیو

برادر و مدیر برنامه های رونالدینیو به جرم پول شویی و فرار مالیاتی به پنج سال زندان محکوم شد. یک دادگاه 
فدرال برزیلی اعالم کرده که روبرتو دی آسیس موریرا پول های زیادی خارج از برزیل در حساب های خود دارد 

و زمانی که از او در مورد دارایی هایش سؤال شده، همواره اطالعات غلط داده است. 

مدیریت باش��گاه زیر بار چ��ک های مدت دار ب��رای پرداخت 
مطالبات بازیکنان تیم بسکتبال نرفت و بازیکنان هم 25 روز 
در تمرینات ش��رکت نکردند. لورن وودز، تنها یار خارجی این 
تیم  در بازی های پلی آف حضور پیدا نکرد. بازیکنان در بازی 
با دانش��گاه، به ویژه در بازی رفت کم گذاش��تند و نتیجه اش 
باخت غم انگیز ذوب آهن در دو دیدار رفت و برگش��ت مقابل 
شاگردان مهران حاتمی شد تا آنها خود را راحت تر از آنچه فکر 
می کردند در نیمه نهایی ببینند و در حال حاضر این تیم خود را 
تا حد تیم های صنایع و حفاری، سقوط کرده می بیند. باوجود 
همه احترامی که برای تیم های شهرستانی قائل هستیم، ولی 
جایگاه کنونی ذوب آهن در جدول و سرو کله زدن با تیم های 

پایین جدول، در حد و اندازه های این تیم نبوده و نیست. 
یادمان نرفته که اسم ذوب آهن لرزه بر اندام  تیم های ساجس 
 و الریاض��ی لبنان م��ی انداخ��ت، در حالی که مقایس��ه این 
 تیم ها از لحاظ ظرفیت و پتانسیل و مهره های آنچنانی مقایسه 
مع الفارق بوده و هست. چه کسی جوابگوی این ناکامی و این 

افتضاح بزرگ است؟ 
این تیم با آن همه صالبت و قدرت در ایران و آس��یا، امروز به 
لطف مدیریت برخی ها و غیرت نداشته بعضی از بازیکنانش که 
سفرهای برون مرزی و ماشین آخرین سیستم را به  موقعیت 
ذوب آهن ترجیح دادند، از قرار گرفتن در جمع چهار تیم هم 
عاجز ماند تا عالوه بر رقم خوردن یک ش��گفتی، یک حسرت 
بزرگ هم عاید بسکتبال دوستان اصفهانی شود)حسرتی که 
هیچ گاه از ذهن ها پاک نخواهد ش��د و همواره با یک عالمت 

سؤال بزرگ روبرو خواهد بود.(
 البته محبوبیت تیم بس��کتبال اصفهان مح��دود به اصفهان 
نیس��ت. در حاش��یه دیدار تیم های ماهان و حف��اری و حتی 
 پتروش��یمی وصنایع، تقریبا همه گوش��ه چش��می به بازی 
دانش��گاه آزاد و ذوب آه��ن در تهران داش��تند و همه در دل 
 آرزو م��ی کردند تکلی��ف تیم چه��ارم حداقل به بازی س��وم 

برای کش��یده ش��ود، اما این همدلی و  تالش 
کش��اندن بازی به دیدار سوم در 

خود تیم ذوب آهن مشاهده نمی شد! 
لورن وودز که به خاطر نوسانات قیمت دالر چک باشگاه را قبول 
نمی کند- نمی داند در این آش��فته بازار بی پولی همین چک 
 هم حکم غنیم��ت دارد - و ترجی��ح  داد در اصفهان بماند و با

قیافه ای بشاش، شاهد بازی هموطنانش در تیم ماهان باشد 
و حتی در دقایقی از فرصت هایی که راشاد از دست می دهد، 

عکس العمل نشان دهد.
  تحم��ل ای��ن صحن��ه ه��ا ب��رای ی��ک اصفهان��ی و ی��ک 
ذوب آهن��ی اصی��ل چقدر دردن��اک اس��ت؟! ی��ا بازیکنانی 
ک��ه روزگار ن��ه چن��دان دور از صدق��ه س��ر ذوب آه��ن و 
قرارداده��ای میلیونی ن��ام و آوازه ای برای خ��ود رقم زدند، 
حاال برای خود باش��گاه ش��اخ و ش��انه می کش��ند، اعتصاب 
می کنن��د، تمرین��ات را تعطی��ل می کنن��د، با ش��کایت به 
 بازرسی کل کش��ور باش��گاه را تهدید می کنند بلکه شاید با 

تحت فشار گذاشتن باشگاه، طلب های خود را زنده کنند. 
 این دوس��تان با ای��ن افتضاح��ی که رق��م زدند، ن��ه دیگر از 
ذوب آهن در فینال نامی گذاشتند، نه در سال آینده از این نام 
در رقابت های غرب آسیا فرصت قابل دفاعی باقی خواهد ماند.

حاال دوس��تان دخیل در این امر می توانند با خیالی آس��وده 
به برنامه های ش��خصی و مذاک��رات با تیم ه��ای دیگر برای 
س��ال بع��د بپردازند و مدی��ران هم کم��ی سرش��ان را باالتر 
بگیرند که اینطور، این اقتدار چندین س��اله را با تأمل کردن 
و نادیده گرفت��ن موقعیت این تی��م در لیگ و غرب آس��یا از 

 بی��ن بردن��د و ش��رایط را ب��رای نزول 
با س��رعت نور فراه��م کردند، پس به 

افتخار این همه تالش یک کف 
مرتب...

مرثیه ای برای نایب قهرمان که پر پروازش را شکستند

به افتخار حذف ذوب آهن یک کف مرتب!

تیم بسکتبال ذوب آهن در اوج ناباوری و با قبول شکست در دو بازی مقابل تیم دانشگاه آزاد در  نجمه 
 پلی آف رقابت های لیگ برتر بس�کتبال، س�ناریو بدشانس�ی و ناکامی ها را تا آخر بازی کرد.کرمی

ذوب آهن حذف شد؛ باورتان می ش�ود؟ نایب قهرمان لیگ ایران و آس�یا؛ تیمی که همواره به 
حضورش در فینال عادت کرده بودیم حذف شد و حتی راحت تر از خوردن یک لیوان آب با جام خداحافظی کرد!
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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
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پیرو آگهي تشخیص منابع ملي به ش�ماره 26395-69/11/14 منتشره 
در روزنامه جمهوري اس�المي و فالح�ت ایران به ش�ماره هاي 3407 و 
29-69/12/14 ردیف 29 موس�وم به نس�اء ش�یدان ش�امل قسمتي از 
پالك 130- اصلي بنام حوریان نیز مي باشد كه از قلم افتاده است ضمنًا 
مساحت منابع ملي پالك از 482 هكتار به 2094/4219 هكتار افزایش 

یافته است كه بدینوسیله آگهي مذكور اصالح و اعالم مي گردد.

آگهي اصالحي 
به شماره 91/1/30-3133

محمدحسين شاملي
م الف/ 1354مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان



یادداشت

طرح های متعددی در دست 
اجراست

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصغر يزداني

هم اکنون شرکت آبفای روستایی اس��تان 66 پروژه، شامل 60 طرح 
آبرساني و 6 طرح فاضالب را در حال اجرا دارد. 

طرح هاي آبرساني ش��امل احداث 7 مخزن آب با گنجایش 16 هزار 
مترمكعب در شهرهاي بروجن، کيان، پردنجان، ده چشمه شهرستان 

فارسان لردگان نافچ، کيان و آلوني ست.
  همچني��ن 26 ط��رح اصالح و نوس��ازي ش��بكه هاي آبرس��اني در 
26 شهر استان و 5 طرح تأمين آب در شهرهاي جونقان، سورشجان، 

ش��لمزار، اردل و کي��ان و 
21 ط��رح مطالع��ات مناب��ع 
جدی��د آب ب��راي 21 ش��هر 

استان در دست اقدام است. 
ب��رای اج��رای ای��ن کار در 
مجم��وع100 ميلي��ارد ریال 

هزینه مي شود. 

موگویی دوباره زیر برف رفت

گروه شهرستان - راه ارتباطی 
بيش از چهار ه��زار و 500 نفر 
اهالی 15 روس��تای دهس��تان 
موگویی چهارمحال و بختياری 
بر اثر بارش سنگين برف در سال 
گذش��ته با مرکز شهرس��تان و 
اس��تان قطع شده اس��ت و این 
قطعی ارتباط همچن��ان ادامه 

دارد.
دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختياری قرار دارد.

بارش برف در گردنه های راه ارتباطی این دهستان بسيار سنگين بوده و در 
بسياری از قسمت ها ارتفاع برف به بيش از چهار متر رسيده بود.

دهستان موگویی دارای 15 روستاس��ت که راه ارتباطی این تعداد روستا 
همچنان به خاطر وجود برف بسته است و نبود ارتباط زمينی، مشكالت 

زیادی برای اهالی این روستاها ایجاد کرده است.
 بخش��دار مرکزی کوهرنگ اظهار داش��ت: راه ارتباطی دهستان موگویی 
 قطع اس��ت. س��تارفرهادی نيا عن��وان کرد: دهس��تان موگوی��ی دارای 
15 روستاست که این روستاها در قسمت بسيار برف خيز این شهرستان 

واقع شده اند.
وی بيان داشت: این روستاها از محروم ترین روستاهای استان چهارمحال 
و بختياری هس��تند که با کمترین امكانات، در ميان برف و سرما زندگی 

می کنند.

اخبار ورزشي

چهره روز

خبر ویژه
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آیین اردی بهشت تئاتر در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
بهمن اکبریان، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری 
گفت: بزرگداشت روز جهانی تئاتر چند سالی ست که در اردیبهشت ماه برگزار می شود و امسال 

این آیين، از سوی اداره کل هنرهای نمایشی کشور، در شهرکرد برگزار می شود.
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درخشش دو و میدانی کاران 
قرار گرفت��ن دو و ميدانی کاران چه��ار محالی در جدول 
 رده بن��دی برترین های آس��يا، انتصاب مرب��ی هندبال 
چهار محال و بختياری به س��مت مربی تيم ملی جوانان 
و ... از جمله مهم ترین خبرهای ورزش��ی چهار محال و 

بختياری ست.
براس��اس آخری��ن رده بندی ص��ورت گرفته از س��وی 
کنفدراس��يون دووميدان��ی آس��يا، 13 ورزش��كار ایران 
در ج��دول رده بن��دی برترین های س��ال 2011 آس��يا 
 قرار گرفتند که چهار نف��ر از دو وميدانی کاران اس��تان 

چهار محال و بختياری در این فهرست قرار دارند.
در 800 متر، س��جاد مرادی، یك��ی از بهترین دوندگان 
ایران، با زمان یک دقيق��ه و 46 ثانيه و 17 صدم ثانيه که 
سال گذش��ته در رقابت های جهانی به دست آورد، رده 

سوم آسيا را در اختيار دارد.
در پرتاب دیس��ک، محمد و محم��ود صميمی به ترتيب 
با رکورده��ای 64 مت��ر و 10 س��انتيمتر و 63 متر و 98 

سانتيمتر در مكان های سوم و چهارم قرار دارند.
در این رده بندی رضا ش��يریان، دیگر پرتابگ��ر ایرانی با 

رکورد 59 متر و 26 سانتيمتر در مكان هشتم قرار دارد.

هندبال کشورچهارمحالی شد 
غالمعلی پایدار، از مربيان باس��ابقه استان چهار محال و 
بختياری، در حكمی از س��وی ریيس فدراسيون هندبال 
جمهوری اسالمی ایران به سمت مربی تيم ملی جوانان 

انتخاب شد.
عالوه بر این انتصاب، امين حيدری براس��اس دعوتنامه 
فدراسيون هندبال جمهوری اسالمی ایران در اردوی تيم 

ملی هندبال شرکت می کند.
هفتمين اردوی تي��م ملی هندبال کش��ور 28 فروردین 
سال جاری به مدت ش��ش روز در تهران برگزار می شود 
 و نماینده اس��تان به تمری��ن زیر نظر مربي��ان تيم ملی 
می پردازد. در این اردو 21 هندباليست از سراسر کشور 

حضور دارند. 

نماینده بوکس استان کیست؟  
یوسف رسول زاده، با دعوتنامه فدراسيون بوکس کشور 

به اردوی تيم ملی بوکس دعوت شد.
 اولين اردوی تدارکاتی تيم ملی جوانان بوکس کش��ور از 
25 اردیبهش��ت س��ال جاری در تهران برگزار می شود 
 و نماین��ده اس��تان زی��ر نظر مربي��ان تيم مل��ی تمرین 
مي کنند. رسول زاده، سال گذشته موفق به کسب عنوان 

اول مسابقات قهرمانی کشور شد.

س��فر و نياز به مس��افرت، یكی از خصلت های درونی انسان ها به 
خاطر ميل به گشت وگذار در طبيعت و دنيای اطراف است که در 
یک مقطع زمانی محدود و به دور از زندگی معمولی و محيط کار 

ثابت انجام می شود.
سفر وقتی برای انسان خوشایند، دلچسب و خاطره انگيز می شود 
که امنيت س��فر و جاده با دقت در رانندگی در طول مسافرت، به 
همراه ایمنی وسيله نقليه از سوی رانندگان و مأموران راهنمایی و 
رانندگی مورد توجه دوطرف قرار گرفته باشد، بدین ترتيب سفری 

بدون حادثه و تصادفی برای مسافران رقم مي خورد.
 ضعف آموزش مناسب، نبود فرهنگ س��ازی، نداشتن شناخت از 
جاده ها و نامناس��ب بودن وضعيت راه ها از دالی��ل مهم در بروز 

حوادث رانندگی  درجاده های استان است.
لردگان یكی از بزرگ ترین شهرستان های چهار محال و بختياری 
ست که بيشترین روستاهای این استان را در خود جای داده است.

جاده های لردگان بیشترین حوادث رانندگی را دارند
ترافيک باال و ظرفيت نداشتن جاده، پيچ های تند، مناسب سازی 
نشدن بسياری از نقاط حادثه خيز، نبود فرهنگ سازی مناسب و .. 

از مهم ترین دالیل آمار تصادفات باال در جاده های لردگان است.
جاده لردگان – خوزستان یک جاده مواصالتی  و ترانزیتی ست که 
جنوب کشور را به مرکز کشور متصل می کنند ولي توان جوابگویي 

به این همه تردد وسيله نقيله را ندارد.

تخصیص نیافتن اعتبار، عامل اصلی کندی تردد 
معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختياری 
با اش��اره به اینكه ترافيک بروجن و لردگان بس��يار باالست، بيان 
داشت: در راستای کاهش ترافيک این جاده، به دنبال جذب اعتبار 

و شروع عمليات اجرایی این محور هستيم.
حسينعلی مقصودی با اشاره به اینكه پرحادثه ترین محدوده این 
محور محدوده دوراهان، سه راهی گوشكی و تونل کره بس است، 
بيان داشت: در این محور بيش از چهارعمليات اجرایی شروع شده 
اس��ت. وی تأکيد کرد: به دليل اختصاص نيافت��ن اعتبار عمليات 

اجرایی به کندی صورت می گيرد.
وي با بيان اینكه حدود 50 کيلومتر از مس��يراز سمت لردگان و از 
سمت بروجن 25 کيلومتر در حال ساخت اس��ت، اذعان داشت: 
ساخت یک کيلومتر راه در اس��تان، 700الی 800 ميليون تومان 

هزینه دارد.
مقصودی با اشاره به اینكه روند اجرایی این محور به دليل کمبود 
اعتبار کند است و ترافيک این جاده برای این ميزان  تردد مناسب 
نيست، بيان داشت: محور باید به صورت چهار خطه  شود و باند دوم 
هم باید اصالح شود. برای این پروژه شش ميليارد و 800 ميليون 
تومان اختصاص داده شده که در حال حاضر سه ميليارد  تخصيص 
یافته است. وی با بيان اینكه بيشتر تصادفات این محور به صورت 
رو در روست، تصریح کرد: باند دوم محور خوزستان – بروجن باید  
هرچه سریع تر احداث شود و این موضوع  فقط با تخصيص سریع 

اعتبارات امكان پذیر است.
مقصودی با اشاره اینكه در حال حاضر راه های روستایی روستاهای 
50 خانوار در برنامه پنجم آس��فالت و بهس��ازی آس��فالت و ... در 
این اس��تان در حال انجام است، یادآورش��د: راه های روستایی در 
شهرستان لردگان زیاد اس��ت و روکش راه ها در روستاها در حال 
انجام است. به دليل کوهستانی بودن جاده ها و شيب و قوس فراوان 

جاده ها باید سرعت طرح ها و عالیم رعایت شود.

ضعف آموزش، دلیل مهمی است 
فرمانده پليس راه اس��تان چهار محال و بختي��اری گفت: ضعف 
 آم��وزش  و وضعيت نامناس��ب راه ها، باعث تصادفات بيش��تر در

جاده های لردگان شده است. عزت اهلل اعرابی با اشاره به اینكه جاده 
لردگان جوابگو ترافيک این مسير نيست، بيان داشت: این محور، 

یک محور مواصالتی و ترانزیتی است.
وی با اشاره به اینكه بيشترین تصادفات به صورت واژگونی خودرو، 
حاشيه راه، عابر پياده رو و موتورس��يكلت بوده است، بيان داشت: 
 در ایام ن��وروز تصادفات در محور های فرعی افزایش داش��ته و در 
جاده های اصلی شاهد کاهش تصادفات بوده ایم. بيش از 34 درصد 

تلفات فوتی، موتور سيكلت ها بودند.
 فرمان��ده پليس راه چه��ار محال و بختي��اری با بي��ان اینكه 22 
درص��د از تصادفات برون ش��هری اس��تان که منجر ب��ه فوت در 
ش��ده مربوط ب��ه ش��هرکرد اس��ت، اذع��ان داش��ت: 23 درصد 
تصادفات ناشی از فوت مربوط به شهرس��تان بروجن، 34 درصد 
ل��ردگان، هفت درصد فارس��ان، ش��ش درصد کوهرن��گ، چهار 
درص��د اردل و چهار درص��د مربوط به شهرس��تان کياراس��ت. 
 اعراب��ي بيان داش��ت: باید س��طح آم��وزش رانندگی به وس��يله

  دس��تگاه هاي اجرایی از قبيل صدا و س��يما، آموزش و پرورش، 
رس��انه ها و ... افزایش یابد. وی با اش��اره به نقش مؤثر خانواده ها 
در کاهش تصادفات، به ویژه موتور س��يكلت سواران، بيان داشت: 

خانواده ها باید نظارت بيشتری روی فرزندان خود داشته باشند. 

جاده های لردگان، حادثه خیزترین محورهای استان 

کمبود اعتبار و فقدان آموزش، جاده را سرخ می کند 

گروه  جاده های شهرستان لردگان پرحادثه ترین جاده های استان چهارمحال و بختیاری هستند و هرساله 
تعداد زیادی از رانندگان و مسافران جان خود را در این محورها از دست می دهند.به همین دلیل برخی  بام ایران

دالیل این حوادث ناگوار شاید راهگشای معضل فعلی این محور باشد.

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

احضار
10/241 چون خانم ها عفت خليفه هادی و مرجان يوس��فی فرزندان عباس و حسن شكايتي عليه 
آقاي محمد حسين صادقی فرزند عباسعلی مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاشی و تخريب 
شيشه مغازه مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901149ک115 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز دوش��نبه 91/3/1 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می 
باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 
 اتخ��اذ خواهد نمود. م الف/ 15472 تقوی - مدير دفتر ش��عبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
10/242 شماره ابالغيه: 9010100351004675،  ش��ماره پرونده: 9009980351000610، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900610، خواهان سيف اله صباغي دادخواستي به طرفيت خواندگان ايمان اينالو 
و مهدي اكبري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 ارجاع و به كالسه پرونده 
9009980351000610 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 10:30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 15463 اطهری بروجنی - منشی شعبه دهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان

احضار
10/306 چون آقاي مهدی رحيمی سيچانی فرزند اكبر شكايتي عليه آقاي احمد ميربابايی لنگرودی 
فرزند حسين مبني بر كالهبرداری به مبلغ 96/500/000 ريال مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
901181ک115 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 91/3/2 ساعت 10 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15661 تقوی - مدير دفتر شعبه 

115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ   
10/482 ش��ماره درخواس��ت: 9010460352700078. ش��ماره پرونده: 9009980352700020. 
شماره بايگانی شعبه: 900579. خواهان محمود سرجويی فرزند مهدی دادخواستی بر عليه 1- امير 
رضا انوری فرزند حسين و 2- ناصر هنرمند فرزند حسين به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به 
دادنامه شماره 8809970352701832ک101 تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی كيفری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – 
خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 
3- اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980352700020ک101 ثبت گرديده و وقت 
رسيدگی آن 1391/03/2 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 16290 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
134 شماره ابالغيه: 9010100352407682. شماره پرونده: 9009980352401048. شماره بايگانی 
ش��عبه: 901057. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواس��تی به طرفيت خواندگان 
فرزاد خرم زاده و مرتضی ارشادی و فاطمه صغری تاقارريزی و اميد خرم زاده تقديم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به كالسه 9009980352401048 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1391/03/01 و ساعت 08:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 304 

ميرطالبی – منشی شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
152 شماره ابالغيه: 9010100352407723، شماره پرونده: 9009980352401138، شماره بايگاني 
شعبه: 901147، خواهان غالمرضا اماني دادخواستي به طرفيت خواندگان سياوش يزدانيان و شهريار 
گلش��ني و افسانه گلشني و منوچهر حسيني و مهين پريش و شهرام گلشني و رضا عزيزان تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و چهارم 
دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 9009980352401138 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/02 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 

300 ميرطالبي- منشي شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
284 چون آقای فرهاد وكيلی ش��كايتی عليه آقای رس��ول كدخدايی فرزند عليرضا مبنی بر توهين 
و غي��ره مطرح نموده كه پرونده آن كالس��ه 901373ک112 اين دادگاه وقت رس��يدگی برای روز 
91/3/2 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود 
 و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 1321 خاقانی - مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ
306 شماره ابالغيه: 9010100351306000، شماره پرونده: 9009980351300929، شماره بايگاني 
شعبه: 900940،  خواهان بانک ملت دادخواستي به طرفيت خواندگان علي جعفريان و محمود صابري 
و يداله مشهدي و محمدرضا مشهدي زاده به خواسته مطالبه 80/000/000 ريال تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی 
)حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه 9009980351300929 ثبت گرديده 
كه وقت رس��يدگی آن 1391/03/01 و ساعت 10:30 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.

م الف: 1316 شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
309 شماره ابالغيه: 9010100351304828، شماره پرونده: 9009980351300931، شماره بايگاني 
شعبه: 900942،  خواهان ها عصمت محمدي زاده سه پله اي و ايران محمدي سه پله اي دادخواستي به 
خواسته اعتراض به قرار رد افراز بطرفيت خواندگان كمال رضايي حسين آبادي و اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه غرب اصفهان تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
كالسه 9009980351300931 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/02 و ساعت 9:30 تعيين 
شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. م الف: 1320 شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

آگهی مزایده مال غیر منقول
 519 بر اساس پرونده های  اجرائی كالسه 143/690/ش/89 و142/689/ش/89 تمامت ششدانگ الف( 
يک قطعه زمين شماره 157/39 واقع درمزرعه محموديه بخش يک ثبتی شهرضا  به مساحت 1650 
متر مربع مورد ثبت صفحه 91 دفتر136 با حدود اربعه ذيل:شماالً جای پی است اشتراكی به طول 30 
متربه زمين ش��ماره 157/34 شرقاً جای پی است اشتراكی به طول 55 متربه زمين 157/38 جنوبًا 
مرزيست به طول 30 متربه خيابان 12 متری  غرباً جای پی است اشتراكی به طول 55 متربه زمين 
ش��ماره 157/40حقوق ارتفاقی ندارد ب( ششدانگ يک قطعه زمين ش��ماره157/40واقع درمزرعه 
محموديه بخش يک ثبتی شهرضا به مساحت 1650 مترمربع مورد ثبت صفحه 106 دفتر136 با حدود 
اربعه ذيل :شماالً جای پی است اشتراكی به طول 30 متربه زمين شماره 157/33 شرقاً جای پی است 
اش��تراكی به طول 55 متربه زمين شماره 157/39 جنوباً مرزی است به طول 30 متربه خيابان 12 
متری غرباً جای پی است اشتراكی به طول 55 متر به زمين شماره 157/41 حقوق ارتفاقی ندارد به 

نام عبدالحس��ين فردوسيان  ثبت و سند صادر شده اس��ت وبه موجب اسناد رهنی شماره شماره 
145659 مورخ 86/6/4 و128732 مورخ 82/11/29 دفتراسناد رسمی شماره 15 اصفهان اصل ومازاد 
آن بانضمام اصل ومازاد كليه ماشين آالت وتاسيسات ومستحدثات وانشعابات واشتراكات مندرج 
دراسناد مذكوروهرگونه عرصه واعيان وتاسيسات وابنيه ومستحدثات به موارد رهن اضافه والحاق 
شود اعم ازمتصل ومنفصل حيث المجموع جزء رهن ميباشد  از طرف نامبرده در رهن بانک ملی شعبه 
اصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ 
اجرائيه به درخواست بانک بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه 
اصالحی مربوطه پالک مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور 
اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد.مشخصات 
ملكی به شرح ذيل ميباشد:الف(عرصه به ابعاد 55 ×60 وحدود 3300 مترمربع ميباشد.اعيان شامل:1- 
محوطه س��ازی وديوارچينی :محل مذكوردارای حدود 1050 مترمربع محوطه س��ازی با موزائيک 
،آسفالت وباغچه سازی وآب نما ميباشد.قسمتهائی اززمين به طول تقريبی 60 متربه مساحت تقريبی 
120 مترمربع ديوارچينی با آجر ومالت ماسه سيمان ميباشد.2- ساختمان نگهبانی به مساحت تقريبی 
20 مترمربع درضلع جنوب شرقی با ديوارهای آجری ودرب وپنجره فلزی وكف موزائيک وبدنه گچ  
3- ساختمان مديريت وسوئيت به مساحت تقريبی 80 مترمربع با ديوارآجری ،كف سراميک بدنه گچ 
رنگ آميزی وكابينت فلزی آشپزخانه درضلع جنوبی كه دارای نمای آجروسنگ ميباشد. 4- سالن 
انباربا اعيانی حدود 170 مترمربع درضلع شرقی با ديوارهای آجری،سقف خرپائی ،با پوشش ايرانيت، 
كف موزائيک وپنجره های فلزی 5- س��الن رنگرزی به مساحت تقريبی 270 مترمربع با ديوارهای 
آجری وسقف خرپای فلزی وبدون درب وپنجره ،كف موزائيک درضلع شمال شرقی واقع است 6- 
سالن شمال غربی به مساحت تقريبی 360 مترمربع با اسكلت سوله به ارتفاع 6 متر،كف موزائيک،بدنه 
ديوارآجری،دربهای فلزی وس��قف ورق دوجداركه بدنه تا يک مترس��نگ كاری شده واستخری به 
مساحت 65 مترمربع به عمق 1/75 دركف آن احداث شده است.7- سالن تحتانی سال مذكوربا اسكلت 
سوله به مساحت تقريبی 185 مترمربع كه به صورت بچه سوله اجرا شده وسقف ورق دوجداروبدنه 
آن آجراس��ت 8- س��الن توليد به مساحت تقريبی 505 مترمربع با سقف توری ،پشم شيشه وورق 
دوجدارواسكلت آن درسقف ازنوع پروفيل متغيرسوله ودربدنه ازيكطرف به سوله مجاوروازيكطرف 
روی ديوارآجری وشناژ بتنی افقی بنا گرديده است .دربهای پنجره فلزی ودارای شيشه است.ارتفاع 
س��وله 7 متروكف آن موزائيک است.9- سالن توليد شماره 2 درضلع غربی سالن فوق قرارگرفته 
واس��كلت آن تماماً سوله ودارای ستونها وسقف فلزی اس��ت وبا ديوارهای آجری به ضخامت 35 
سانتيمترمحصوراست  مساحت تقريبی اين سالن 410 مترمربع وارتفاع 6 مترميباشد كف موزائيک 
وسقف ورقهای دوجداروتوری وپشم شيشه ميباشد.10- اتاقهای استراحت وتعميرات با مساحت 
تقريبی 53 مترمربع درضلع شرقی سالن توليد )رديف 8(با سقف چوبی وديوارآجری احداث گرديده 
است.به مبلغ سه ميلياردوهفتصدوهفتاد ميليون ريال  3,770,000,000 ريال  ارزيابی گرديده است 
ب(1.برق رسانی وتاسيسات الكتريكی وروشنائی شامل:انشعاب برق به قدرت 40 كيلووات به شماره 
شناس��ائی 1/62301/67/02/002700 وشماره اش��تراک 9039243/51 احذ شده ازشبكه هوائی 20 
كيلووات با پس��ت هوائی 100 ک وآ مجهزبه كت اوت برقگيرترانس��فورماتوروتابلوی اندازه گيری 
مربوطه 2.تابلوی توزيع اصلی تابلوی اصالح ضريب قدرت با رگوالتور اتوماتيک 6 پله وخازن جمعًا  
به قدرت 100 كيلووات،تابلوهای توزيع محلی وشبكه كابلی وروشنائی داخل كارخانه وداخل سالن  
3.ارزش كارشناسی تاسيسات برق رسانی وشبكه كابلی وروشنائی كارخانه با احتساب حق انشعاب 
و هزينه نصب استهالک تجهيزات جمعاً به مبلغ دويست وپنجاه ميليون ريال) 250,000,000 (ريال 
برآورد ميگردد .آب رسانی وشبكه آب شامل:1.تامين آب مورد نيازازيک حلقه چاه نيمه عميق كه بنا 
براظهارمديرعامل درخواست پروانه آن شده است هزينه های مربوطه پرداخت شده وپروانه درشرف 
صدوراست مجهزبه پمپ شافت وغالف با الكتروموتور40 كيلووات وتابلوی راه اندازمربوطه 2.مخزن 
فلزی 5000 ليتری نصب شده روی پايه فلزی با ارتفاع 6 متر   3. شبكه لوله كشی آب داخل محوطه 
كارخانه وسالن توليد ارزش كارشناسی تاسيسات آب رسانی با احتساب پروانه بهره برداری چاه 
،هزينه نصب واستهالک تجهيزات جمعاً به مبلغ يكصدونودوپنج ميليون ريال) 195,000,000 (ريال 
برآورد ميگردد. تاسيسات گازرسانی شامل:1.انشعاب گازبه ظرفيت 5 مترمكعب درساعت با شماره 
اش��تراک 020216/002889370 بانضمام وسائل اندازه گيری  2.شبكه گازرسانی محوطه كارخانه 
وداخل سالن توليد ارزش كارشناسی تاسيسات گازرسانی با توجه به حق انشعاب وهزينه اجرا جمعًا 
به مبلغ دويست وده ميليون ريال) 210,000,000 (ريال برآورد ميگردد. تاسيسات مخابرات وارتباطات 
شامل:1.مركزتلفن 24 ×8 مارک carin  دو خط تلفن دائرازمركز تلفن شهرضا با شبكه كابلی وتلفن 
های روميزی مربوطه 2.سيستم تلوزيون مداربسته 16 كانال كره ای 3.دستگاه فاكس 300AF  آلمانی  
ارزش كارشناسی تاسيسات مخابرات وارتباطات با احتساب حق انشعاب 2 خط تلفن واستهالک جمعًاٌ 
به مبلغ هشتادوپنج ميليون ريال) 85,000,000 (ريال برآورد ميگردد. تاسيسات هوارسانی وشبكه 
هوای فشرده شامل:1.كمپرسورپيستونی س��ه سيلندرپارس با مخزن 500 ليترسال ساخت 1385  
2.كمپرسوراطلس كوپكوساخت بلژيک به ظرفيت 8 مترمكعب درساعت فشار8 بارسال ساخت 2010 
ميالدی 3.شبكه هوارسانی داخل كارخانه وسالن توليد 4.مخزن های هوای فشرده به ظرفيت 3000 
ليتريک دس��تگاه و1000 دستگاه ساخت ايران سال 1390  ارزش كارشناسی تاسيسات وتجهيزات 
 هوارس��انی با احتساب هزينه نصب واس��تهالک جمعاً  به مبلغ دويست وبيست وپنج ميليون ريال 
) 225,000,000 (ريال برآورد ميگردد. تجهيزات وماشين آالت خط توليد شامل:1.يكدستگاه ماشين 
حالجی ولف س��اخت شركت بفاما لهستان سال ساخت 1992 با عرض يک متربا ساكشن گيرنده 
ودوعدد سيلوی گالوانيزه با سه راهی پتوماتيک انتقال الياف به سيلو با ملحقات مربوطه به ارزش 
كارشناس��ی دويس��ت ميليون ريال) 200,000,000 (ريال  2.يكدستگاه ماشين كاردينگ عرض 2/5 
مترساخت شركت بفاما لهستان سال س��اخت 1987 با اونترال وشانه جلودافر)غلطكی(با ملحقات 

وباسكول حجمی با چشم الكتريكی به ارزش كارشناسی پانصدوهشتادوپنج ميليون ريال)585،000،000(
   cognetexrc ريال  3. سه دستگاه ماشين پاساژ كلی باكس ساخت ايتاليا سال ساخت 1994 كارخانه
به ظرفيت 6 تن با مشخصات هركدام RVC 117 A – 82070/83 ،RVC 247-32069 /83 و32027/82 
– RVC 220 V با متعلقات مربوطه به ارزش كارشناس��ی يک ميلياردوچهارصدوچهل ونه ميليون 
ريال)1،449،000،000(ريال  4.دستگاه فينيشرمدل FM 7 ساخت Sshlumberger فرانسه سال ساخت 
1985 با ش��ماره س��ريال 435/86 ،16 كله با ظرفيت 6 تن به ارزش كارشناس��ی س��يصدوپنجاه 
وچهارميليون ريال) 354,000,000 (ريال 5.رينگ 432 دوک داب اتوماتيک وپنوماتيک ساخت سوئيس 
سال ساخت 1987 سه دستگاه به ارزش كارشناسی هفتصدونودوهشت ميليون ريال) 798,000,000 (
ريال  6. يک دستگاه دوالپيچ 345 كله ساخت ساويو ايتاليا سال ساخت 2000 با ملحقات مربوطه به 
ارزش كارشناسی پانصدوهفتادوپنج ميليون ريال) 575,000,000 (ريال 7. دستگاه گرد گيرعرض 2/8 
مترساخت ايران سال ساخت 1385 يک دستگاه به ارزش كارشناسی هشتاد ميليون ريال) 80,000,000 
(ريال 8. دستگاه پرس ادون ساخت روسيه سال ساخت 1986 يكدستگاه به ارزش كارشناسی پانزده 
ميليون ريال) 15,000,000( ريال  9.يک دس��تگاه فاخ ماشين 40 كله ساخت ايتاليا مدل 1987 ساخت 
كارخانه Gilox با متعلقات مربوطه به درام 23 سانتيمتراتوماتيک به ارزش كارشناسی دويست وپنجاه 
ميليون ريال) 250,000,000( ريال  10.دستگاه رنگ رزی 4 تن درروزتمام استيل پنوماتيک شامل ديگ 
ومشعل رنگرزی تحت فشارتمام استيل ساخت ايران  سال ساخت 1382 ويک دستگاه سانتريفوژ به 
قطريک متروبيست سانتيمتروقدرت 10 كيلو وات تمام استيل ساخت ايران 1382 جرثقيل سقفی متحرک 
با ملحقات ولوله كش��ی های مربوطه  جمعاً به ارزش كارشناس��ی س��يصدونودودو ميليون ريال) 
392,000,000 (ريال  11.سيلوی انبارمقدماتی با سازه فلزی وورق گالوانيزه مجهزبه داكت پنوماتيک 
جهت انتقال الياف بانضمام دستگاه ساكشن پنوماتيک با سه راه پنوماتيک با لوله واتصاالت به ارزش 
كارشناسی پنجاه ودوميليون ريال) 52,000,000 (ريال  12.باسكول ديجيتال 500 كيلوگرم،باسكول 
مكانيكی 500 كيلوگرم ساخت ايران سال 1389 به ارزش كارشناسی شش ميليون وپانصد هزارريال ) 
6,500,000(ريال  13.يكدس��تگاه قيچی برش برقی زاپنی سال س��اخت 1981 به ارزش كارشناسی 
هفتصدوپنجاه هزارريال) 750,000 (ريال   لوازم يدكی موجود درانبار شامل: لوازم كاردينگ شامل:يک 
عدد اره ش��انه ،15 عدد پايه وركرواس��تريپر،10 عدد دنده پولی زاپاس،30 عدد دنده گيل،50 عدد پايه 
ش��انه،20 عدد كاتس فينيشر،25 عدد دنده فينيشر،دو عدد شافت،لوازم داخلی گيربكس،2 عدد شافت 
كامل،200 عدد ش��افت ايرون ،20 عدد تفنگی،50 عدد سيلندرپائين،150 عدد پايه روغن دان ،200 عدد 
دوک،10 عدد عينكی با قاب  � لوازم رينگ شامل 40 عدد جک پولی ،400 عدد ترمز وقاب بالن گير،50 
عدد كفشكی ،100 عدد حلزونی دوک �� لوازم الئی شامل:20 عدد دسته كامل،16 عدد سنگ درام،20 عدد 
قطع كن،20 عدد دستگاه قطع كن وپرتاب كن دوک،1000 عدد دوک فينيشر،3000 عدد دوک رينگ،80 
عدد بانكه بزرگ،5 عدد گاری وجک پالت . ارزش كارشناس��ی قطعات يدكی جمعاً  به ميزان دويست 
وشصت ميليون ريال )260000000 ( ريال   لوازم تعميرگاه شامل:دستگاه ترانس جوشكاری،درل،سنگ 
سمباده،سنگ دستی فيبری،مجموعه آچاروابزارآالت  ارزش كارشناسی لوازم موجود درانبارقطعات 
يدكی وتعميرگاه جمعاً به مبلغ دويست ونودوپنج ميليون ريال) 295,000,000( ريال ميباشد. لوازم اداری 
ش��امل:1.گاو صندوق ابتكار5×90×70 يک دس��تگاه  2.ميزمديريت چوبی 2 متری با درايو س خود 
يكدستگاه  3.صندلی گردان مديريت يک دستگاه   4.ميزكنفرانس چوبی  8 نفره يک عدد  5.صندلی راحتی 
6 عدد  6.ميزروكش مشمع 1/8 متريک عدد  7.كولرآبسال يكدستگاه وآبگرمكن  ديواری بوتان يكدستگاه 
لوازم اداری جمعاً به ارزش كارشناسی سی وهشت ميليون ريال) 38,000,000 (ريال برآورد ميگردد. 
ارزش كل ماش��ين آالت وتاسيسات مبلغ شش ميلياردوس��يصدوپانزده ميليون ودويست وپنجاه 
هزارريال ) 6315250000 ( ريال ارزيابي گرديده است كه عرصه واعيان ومستحدثات وماشين آالت 
وتجهيزات كارخانه حريرزاينده رود جمعاً به ميزان ده ميلياردوهشت ميليون وپانصدوبيست وپنج 
هزارري��ال ) 10008525000 ( ريال ارزيابي گرديده اس��ت. ومورد مزايده تا تا ريخ 1391/8/18 بيمه 
ميباشد .در جلسه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 91/2/18 در شعبه اجرای ثبت 
اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی 
نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزايده تش��كيل ميگردد.مزايده ازمبلغ كارشناسی ده 
ميلياردوهشت ميليون وپانصدوبيست وپنج ريال )10,008,525,000(ريال شروع وبه باالتربن قيمت 
پيشنهادی و به هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد 
مزايده به آدرس:جاده شهرضا – بروجن مقابل دانشگاه آزاد شركت حرير زاينده بازديد به عمل آورند 
الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وماليات 
دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوساير هزينه 
های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در 

تاريخ 91/1/27  چاپ ومنتشر می شود. مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

احضار
1832 چون خانم مرضيه خانی فرزند حيدرعلی شكايتی عليه آقای رسول نيكخواه حبيب آبادی فرزند 
حسين مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901550ک107 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگی برای روز 91/3/2 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، 
لذا حسب ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 20545 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
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 رسول اکرم )ص(:
با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید، پس 

دلشان را با اخالق ]نیک[ به دست آورید.

خیاط هم در کوزه افتاد
در روزگار قدیم در ش��هر ری خیاطی بود که دکانش سر راه گورستان بود. 
 وقتی کس��ی می مرد و او را به گورس��تان می بردند از جلوی دکان خیاط 

می گذشتند.
 یک روز خیاط فکر کرد که هر ماه تعداد مردگان را بش��مارد و چون سواد 
نداش��ت، کوزه ای به دیوار آویزان کرد و یک مش��ت سنگ ریزه پهلوی آن 

گذاشت.
  هر وقت از جلوی دکانش جنازه ای را به گورس��تان می بردند، یک سنگ 
 داخل کوزه می انداخ��ت و آخر ماه ک��وزه را خالی می کرد و س��نگ ها را 

می شمرد.
کم کم بقیه دوس��تانش این موضوع را فهمیدند و این کار  برایش��ان یک 
سرگرمی شده بود و هر وقت او  را می دیدند، می پرسیدند چه خبر؟ خیاط هم 

می گفت امروزسه نفر در کوزه افتادند.
روزها گذش��ت و خیاط هم مرد. یک روز مردی که از فوت خیاط اطالعی 
نداشت، به دکان او رفت و دید مغازه بسته است. ازهمسایگان پرسید: خیاط 

کجاست ؟
همسایه به او گفت:  خیاط هم در کوزه افتاد .

 هشت عاملي که خواب را 
از چشمانتان مي گیرد

باال رفتن سن موجب افزایش مشکالتي در کیفیت خواب مي شود، به 
طوري که نیمي از مردان و زناني که بیشتر از 65 سال دارند، از مشکالت 

خواب شکایت دارند.
با افزایش س��ن، الگوي خواب افراد تغییر مي کند؛ افراد مس��ن کمتر 
مي خوابند و خواب هایشان کوتاه و مقطعي است و کمتر امکان تجربه 

خواب عمیق را نسبت به دوره جواني دارند.

علل کم خوابي
خواب تأثیر شگرفي بر سالمت جسم و روان افراد دارد. به همین علت 
تحقیقات گس��ترده در مورد عملي که باعث ایجاد مشکالت خواب در 

سالمندي مي شود صورت گرفته است که در زیر به آن اشاره مي شود.

عادات بد
الگوهاي نامنظم خواب و بیداري، ریتم شبانه روزي بدن افراد را تحت 

تأثیر قرار مي دهد.

بهداشت خواب
مس��ائل مربوط به بهداش��ت خواب و رعایت نکردن بای��د و نبایدهاي 
تغذیه اي قبل از خواب، موجب مي شود فرد زمان بیشتري را در بستر، 
بیدار بماند. همچنین چرت زدن هاي روزانه بر توانایي فرد در به خواب 

رفتن وي تأثیرگذار است.

داروها
مصرف گروهي از داروها بر کیفیت خواب تأثیر دارد و گاه باعث تحریک 

بیداري شده و موجب بیدار ماندن در طول شب مي شود.

اختالالت روحي
 زندگي هر ف��رد در دوره س��المندي تحت تأثیر وقای��ع مثبت و منفي 
قرار مي گیرد. برخي از افراد سالمند دچار مشکالت رواني و یا اختالالت 
 روحي هس��تند که این مش��کل، کیفیت و کمیت خواب آنان را تحت 
 تأثیر ق��رار مي دهد. ب��ه عنوان مثال م��رگ یک دوس��ت، جابه جایي 
 محل س��کونت ومحدودیت ه��اي فیزیکي ب��ه علت بیم��اري، باعث 
 ایجاد اس��ترس در فرد س��المند مي شود که مش��کالت خواب، نتیجه 

آن است.

اختالالت ديگر
با باال رفتن س��ن اختالالت مربوط به خواب مثل آینه خواب، س��ندرم 
پاهاي بي قرار و... باعث مي ش��ود ف��رد امکان رفتن به مرحله س��وم و 
 چهارم خواب را کمتر تجربه کند. در این دو مرحله، فرد به خواب عمیق 

فرو مي رود.

بازنشستگي
بازنشس��تگي دوره بس��یار مهمي در زندگي هر فرد به ش��مار مي رود، 
به گونه اي که فرد پس از آن، با فعالیت کمتر در روز، برنامه منظم خواب 
و بیداري خود را تغییر داده و اختالل مزمن خواب در این مرحله شکل 

مي گیرد.

میزان خواب کافي
صرف نظر از س��ن، نیاز هر فرد به خواب متفاوت اس��ت. گاه یک فرد با 
میزان خواب کم هنوز احساس شادابي و انرژي مي کند و گاه برعکس 

این اتفاق روي مي دهد. 
 برحس��ب احس��اس خس��تگي و ش��ادابي، هر کس متوجه مي ش��ود 
 آیا به میزان کافي خوابیده اس��ت ی��ا خیر و در صورتي که احس��اس 

مي کند کیفیت خواب او پائین است، باید به پزشک مراجعه کند.

رس��یدن به زندگی بدون کاغ��ذ، مزایای زی��ادی برای 
ما و محی��ط پیرامونم��ان دارد. حتی اگر ب��ه موضوعات 
مرتبط با حفظ محیط زیس��ت هم عالقه مند نباش��ید، 
ای��ن کار حداقل باع��ث کاه��ش هزینه خری��د کاغذ و 
کاه��ش دره��م ریختگ��ی محی��ط پیرامونمان ش��ده 
 و منجر ب��ه مدیریت هرچ��ه بهتر ام��ور می ش��ود. اگر 
مي خواهید در حفظ درختان کره زمین نقش��ی مثبت 

داشته باشید، با ما همراه شوید.

قبوض پرداختی
اگر هنوز قبوض پرداختی تان کاغذی س��ت، بهتر است 
دست به کار ش��وید و از شرکت یا مؤسس��اتی که قبض 
دریافت می کنید، قبوض الکترونیکی بخواهید. برخی از 
ارایه دهندگان خدم��ات اینترنت، به محض صدور قبض 
جدید، آن را به نشانی پست الکترونیکی مشترک ارسال 
و یک پیامک نیز جهت اطالع به مشتری ارسال می کنند. 
کاربر می تواند با پرداخت آنالین هزینه اینترنت، حتی یک 

میلیمتر مربع نیز کاغذ را حرام نکند.

دانلود راهنمای محصوالت
از دوربی��ن دیجیت��ال و تلویزیون ه��ای تخ��ت گرفته 
ت��ا پخش کننده های موس��یقی و لوازم من��زل، هر روزه 
شرکت های تولیدکننده بیش��تری هستند که راهنمای 
محصوالت خود را دیگر به صورت کاغ��ذی ارایه نکرده و 
 PDF کاربران را ترغیب می کنند تا برای دریافت نسخه
به وب س��ایت آنها رجوع کنند. حتی اگر محصولی تهیه 
کرده اید که حاوی دفترچه راهنمای چاپی بود، می توانید 
آن را به همراه س��ایر برگه ها و زباله های خش��ک به یکی 
از غرفه های بازیافت ش��هرداری تحویل داده و در عوض 
نسخه PDF آن را روی رایانه تان ذخیره کنید. نگهداری 
راهنمای محصوالت به ص��ورت PDF خیلی راحت تر از 
نسخه چاپی است و آنها نیز خوشحال ترند، چرا که مثل 
اجداد کاغذی ش��ان در اعماق جعبه های دستگاه یا کنج 

کمد مدفون نمی شوند!

اسکن اسناد کاغذی
اگر مسئولیت اداره یک دفتر کار به عهده شماست، خوب 
می دانید که در روز چقدر اسناد و رسیدهای گوناگون به 
دست تان می رسد که باید در آخر هفته به مدیر، معاون، 
حسابدار، مس��ئول بخش و خیلی آدم های دیگر تحویل 
دهید. یک راهکار خوب برای گم نکردن این همه کاغذ، 
اسکن آنها به محض دریافت و بازیافت رسیدهای کاغذی 
اس��ت. امروزه اکثر چاپگرهای چندکاره قادرند بالفاصله 
پس از اسکن، فایل مربوطه را به صورت PDF روی رایانه 
ذخیره کنند. اگر فکر می کنید تعداد صفحات شما برای 
اسکن گرفتن خیلی زیاد شده، بهتر است با خرید اسکنری 
مجهز به منبع تغذی��ه کاغذ )ADF( ب��ه صورت کامال 
حرفه ای این کار را انجام دهید. حتی می توانید کارت های 
ویزیت دریافتی را نیز اسکن کرده و در گوشی خود ذخیره 
کنید تا مثل مدیر بازرگانی شرکت ما هرگز شماره های مهم 

کاری تان را از دست ندهید.

ذخیره فايل های چاپی
اگر مطلبي را در اینترنت مفید یافتید و قصد گرفتن چاپ 
از آن را دارید، دست نگه دارید. با نصب یک برنامه چاپگر 
که خروجی کار را ب��ه صورت فایل های PDF به ش��ما 
 تحویل می دهد، می توانید در هزینه جوهر و کارتریج نیز 
صرفه جویی کنید. اگر حوصله نصب یکی از این برنامه های 
چاپگر که خیلی از آنها به صورت رایگان عرضه می شود را 
هم ندارید، می توانید از مرورگر گوگل کروم بهره ببرید که 

این قابلیت را به صورت ذاتی در خود دارد.

دسترسی به فايل ها در همه جا
س��بک زندگی و کار ب��دون کاغذ بدین معنی س��ت که 
با فایل های PDF زیادی س��ر و کار داش��ته باش��یم، اما 
قرار نیس��ت که همه این فایل ها را در کن��ج رایانه پنهان 
کنیم؛ بهتر است فایل هایی که دسترسی به آنها در همه 
جا ضروری س��ت را در یکی از س��رویس دهندگان کالد 
)Cloud(، مانن��د دراپ باکس، اس��کای درایو یا باکس 
ذخیره کرده و در گوشی هوشمند، تبلت، رایانه همراه و 
کال در همه جا به آنها دسترسی داشته باشیم. قراردادهای 
کاری، رسیدهای مهم مالی و تصویر کارت ویزیت شرکای 
تجاری را می توان برخی از این نمونه ها دانست. به اعتقاد 
اکثر کارشناس��ان و نظر ش��خصی بس��یاری از کاربران، 
استفاده از سرویس دراپ باکس و یا باکس بهترین گزینه ها 
پیش روی شماست. اگر هنوز از این سرویس ها استفاده 
نکرده اید، االن وقت مناسبی برای این کار است. هم اکنون 
به سایت dropbox.com سر زده و از خدمات رایگان 

آن بهره شایسته و بایسته را ببرید.

امضاي الکترونیکی اسناد
یکی از زننده ترین شیوه های زندگی دیجیتالی امروز آن 
است که برای امضای اس��ناد الکترونیکی دست به دامان 
سنت های هزار ساله شویم؛ آنها را چاپ گرفته و به شیوه 
سنتی با قلم امضا کنیم و دوباره به کمک اسکنر آنها را به 
صورت رقومی )دیجیتالی( در آوریم. با استفاده از این برنامه 
که مخصوص چنین کاری طراحی شده است، دیگر نیازی 
به این همه چرخاندن قاشق در مدار دور سرمان نیست؛ 
می توانید به سادگی با نوک انگشتان یا قلم دیجیتال، اسناد 

مربوطه را به صورت کامال الکترونیکی امضا کنید.

 شش ترفند برای زندگی 
بدون کاغذ +9+22

+2+17
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گردشگري

عکس نوشت

دومین برج مرتفع جهان در توکیو، پایتخت ژاپن احداث 
شد.

این برج که »اسکای تری« )درخت آس��مانی( نام دارد، 
634 متر ارتفاع دارد و از م��اه مه براي بازدید عموم مردم 

باز مي شود.
سازندگان این برج امیدوارند بخش رصد و مجتمع خرید 
این برج ب��ه احیای صنع��ت گردش��گری پایتخت ژاپن 

کمک کند.
آنها برآورد کرده اند که در سال نخست افتتاح این برج، پنج 

میلیون نفر از آن بازدید کنند.
بلندترین برج جهان با نام برج خلیفه با ارتفاع 829 متر، 

در دبی احداث شده است.

یک شرکت تجاري انگلیسي در اقدامي مبتکرانه، براي 
 تقویت روحی��ه کارکنانش، حدود 1325 بیس��کوئیت 
را در آسانسورهاي ساختمان این ش��رکت تعبیه کرده 

است.
این نوع بیس��کوئیت ه��ا، معروف به بیس��کوئیت هاي 

»جافا« بسیار محبوب مردم انگلیس هستند.
به گزارش دیلی میل، حدود یک ماه طول کشیده است 
تا این بیس��کوئیت ها به دیواره هاي آسانسور چسبانده 

شوند. 
ایده این کار از ساخت آسانس��ورهاي شیشه اي در یک 

کارخانه شکالت سازي گرفته شده است.

مس��عود حس��ینی، عکاس افغان، برنده جایزه پولیتزر در بخش 
عکاسی اخبار فوری شد.

دانشگاه کلمبیا برندگان جوایز پولیتزر 2۰12 را اعالم کرد. جایزه 
بخش عکاسی اخبار فوری به مسعود حسینی، عکاس افغان رسید 
که در عکس خود، واکنش دختری کوچ��ک به یک بمب گذاری 
انتحاری را ثبت کرده است. این انفجار پارس��ال در روز عاشورا در 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( شهر کابل روی داد و بیش از ۷۰ کشته 

بر جا گذاشت. 
این دختر کوچک که ترانه اکبری نام دارد، هفت عضو خانواده خود 
را در این انفجار از دست داد. 9 نفر دیگر از اعضاي خانواده او زخمی 
شدند. برگزارکنندگان جوایز پولیتزر عکس حسینی را »غم انگیز« 

توصیف کردند.
حسینی برای خبرگزاری فرانسه کار می کند. او اهل کابل است، اما 

در ایران بزرگ شده و سال 2۰۰2 به کشورش بازگشت.

یک خبر خوش برای کساني که آرزو می کردند ویندوز 8 به نسبت 
قبل نسخه های کمتری داشته باشد. به طور رسمی اعالم شد نام 
  SKU 64 ، ویندوز 8 است و این ویندوز تنها سه/x86 نسخه بعدی
دارد. این اعالمیه رسمی بدان معناست که باالخره مایکروسافت 
نام تجاری وین��دوز جدید را هم��ان Windows 8 اعالم کرد. 
این ویندوز در سه نسخه اصلی در دسترس کاربران خواهد بود: 

.Windows RT و Pro 8 Windows 8 و Windows

Windows 8 نسخه خانگی ست و دارای آخرین بروز رسانی 
اینترنت اکسپلورر، Task Manager، بهترین پشتیبانی چند 
نمایش��گر و توانایی تغییر زبان که قبال فقط برای کس��انی قابل 
استفاده بود که نسخه س��ازمانی و یا نهایی ویندوز را خریداری 
می کردند. اما نس��خه Pro مخصوص عالقه مندان فن آوری و 
سازمان های حرفه ای س��ت که ویژگی هایش عبارتند از: قابلیت 
رمزگذاری، مجازی سازی، مدیریت کامپیوتر و قابلیت اتصال به 

 Media هم این بار با نام Windows Media Center .دامنه
Pack و به عنوان ملحقات ویندوز فروخته می شود.

نسخه WinRT فقط برای تبلت های WOA و کامپیوترهای 
شخصی طراحی شده است.

 این، یعنی وین��دوز 8 طب��ق دو قان��ون SKU اش، فقط برای 
پردازنده های اینتل وAMD کارایی دارد. این هم در مورد ویندوز 

8 است و هم ویندوزPro که هردو اواخر امسال بیرون می آیند.

محققان ایتالیایي با اس��تفاده از فناوري نانو و افزودن نانو ذرات 
مختلف، امکان تولید کاغذ یا هر الیاف دیگر ضد آب، ضد باکتري 
و مغناطیس��ي را فراهم کردند. درحالي که کتاب هاي سنتي به 
س��رعت جاي خود را به کتاب خوان هاي دیجیتال مي دهند و 
نگراني از ریختن آب روي کتاب نیز دیگر وجود ندارد، با استفاده 
از فناوري نانو مي توان کاغذهاي ضد آب، ضد باکتري، فلورسنت 
و مغناطیسي تولید کرد. دکتر روبرتو چینگوالني، سرپرست تیم 
تحقیقاتي مؤسسه تکنولوژي ایتالیا تأکید کرد: هیچ تغییري در 

خواص اساسي کاغذ ایجاد نشده است و محصول جدید مي تواند 
براي پرینت نیز استفاده شود. مولکول هاي سازنده کاغذ، موسوم 
به مونومر، با نانو ذرات تولید شده در آزمایشگاه ترکیب مي شوند 
و پلیمر جدید مي سازند. در این روش براي افزایش قابلیت هاي 
 کاغ��ذ مي توان نان��و ذرات مختلف��ي را اضافه کرد؛ ب��راي مثال 
 براي مغناطیس��ي کردن کاغ��ذ باید نان��و ذرات اکس��ید آهن 
اضاف��ه ش��ود.تزریق یا اس��پري کردن س��طحي از نان��و ذرات 
ضد آب و فلورسنت بودن مي شود. مختلف به کاغذ یا ه��ر الیاف دیگر، باعث ایج��اد خواصي مانند 

آسانسور  بیسکوئیتي احداث دومین برج مرتفع جهان

اين عکس دلخراش، برنده جايزه پولیتزر شد

خبری از نسخه های متعدد ويندوز ۸ نیست  

تولید کاغذهاي ضد آب مغناطیسي

نمونه بارز 
خانه خرابی

تالش گروه های امدادی برای پاکسازی 
منطقه کانزاس، بعد از طوفان سهمگینی 
که هفته گذشته در اين منطقه به وقوع 
پیوست.

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

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

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

کشور روسیه در حال حاضر بزرگ ترین میراث دار اتحاد جماهیر 
ش��وروی س��ابق، یکی از دو ابرقدرت بی گفتگوی نیمه دوم قرن 
بیستم، است که س��ال 1991 میالدی از هم پاشید. در این میان 
سازه های بسیار عظیم نظامی و امنیتی به جا مانده از زمان شوروی 
سابق که برای ساخت آنها، میلیاردها دالر هزینه شده است، امروز 
به بناهایی متروک تبدیل شده است که بیشتر برای جذب توریست 

مورد استفاده قرار می گیرد.

تأسیسات موشکی:
 در کش��ور لتونی امروز که در 
زمان اتحاد ش��وروی س��ابق، 
بخش��ی از ای��ن کش��ور بود، 
تأسیس��ات بس��یار پیچی��ده 
موش��کی، ش��امل انباره��ای 
نگهداری موش��ک و همچنین 
سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک های قاره پیما ساخته شده بود. 
این تأسیسات شامل چهار سیلوی پرتاب، یک مرکز فرماندهی و 

تأسیسات پشتیبانی ست و بخش های غیرمحرمانه آن برای بازدید 
عموم دایر است.

خطوط دفاع ساحلی: 
در س��واحل جن��وب ش��رقی روس��یه، تأسیس��ات دفاع��ی 
بس��یار پیچی��ده ای ق��رار دارد ک��ه ب��راي دف��اع در براب��ر 
 هرگون��ه تهاجم��ی از س��وی ژاپ��ن ب��ه خ��اک ش��وروی

 ساخته شده بود. دروازه های این شهرک وسیع نظامی این روزها 
به روی گردشگران باز شده است.

پناهگاه زيردريايی: 
ش��هر کوچک باالکاوا در کنار 
دریای س��یاه، در طول جنگ 
سرد، محلی برای نگهداری از 
زیر دریایی های اتمی شوروی 
سابق بود. اقدامات امنیتی در 
این محل به قدری باال بود که 

حتی ساکنان این شهر برای عبور از کنار آن، باید مجوز مخصوص 
دریافت می کردند. امروزه دیگر از این زیردریایی ها خبری نیست و 

این مکان به یک جاذبه توریستی تبدیل شده است.

آزمايشگاه میکروبی:
در س��واحل اط��راف ش��هر 
روس��یه،   س��ن پترزبورگ 
قلعه اي در  سال 18۰۰ برای 
شلیک 1۰۰ توپ ساخته شد. 
پس از روی کارآمدن حکومت 
اتحاد جماهیر ش��وروی و در 
دوران جنگ س��رد، این قلعه  قدیمی به آزمایش��گاهی خطرناک 
برای آزمایش بمب های انتقال دهنده امراض مرگبار و سالح های 
میکروبی تبدیل شد. امروزه این مکان نیز تخلیه شده و به یک جاذبه 
توریستی تبدیل شده است. توریست ها هنوز هم باید با لباس های 
محافظتی به این قلعه وارد ش��وند. امور تهاجمی این قلعه  که به 

آزمایشگاه مرگ معروف بود، عملیات » x « نام داشت.

جاذبه های نظامی برای جلب توريست
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