
آگهي مناقصه
اداره کل کمیت�ه ام�داد ام�ام خمین�ی)ره( اس�تان 
چهارمحال و بختیاری در نظ�ر دارد برگزاری آزمونها 
و خدمات آموزشی به واجدین شرایط در کنکور سال 
90-91 و کالس ه�ای تقویتی را از طری�ق مناقصه به 
موسسه آموزشی واجد شرایط واگذار نماید،واجدین 
ش�رایط جهت اط�الع از چگونگی برگ�زاری مناقصه 
به نش�انی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا به 
آدرس شهرکرد – دروازه س�امان – مجتمع ادارات – 
اداره کل کمیته امداد امام )ره( استان – اداره تدارکات 
مراجع�ه و یا با ش�ماره تلف�ن 03812261819 تماس 

حاصل نمایند.
الزم به ذکر است مهلت ش�رکت در مناقصه از تاریخ 
1390/10/28 لغای�ت 1390/11/1 می باش�د و آخرین 
مهلت تحویل پاکات 1390/11/11 و بازگشایی پاکات در 
تاریخ 1390/11/12 برگزار می گردد. ضمنًا کلیه هزینه 
های مناقصه اعم از هزینه کارشناس�ی و چاپ آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد. 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 

چهارمحال و بختیاری 

 نمایش مخزن
 در تاالر مولوی

+theater

قطع یارانه نقدی نشر 
اکاذیب است  4

مسئوالن:  برنامه مشخص نیست

  آدم کش ترین شخصیت های 
تاریخ سینما

 بنزین امسال ۱۰۰۰ تومان
 می شود

نقش جهان در انتظار معجزه

دانشجو رئیس
 دانشگاه آزاد شد

70 درصدچهارمحالی ها 
حق رای دارند 76

کفاشیان،سرپرست 
تیم ملی!

 شبکه ملی
 جایگزین اینترنت  نمی شود

تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  گفت: شبکه ملی 
اطالعات به هیچ وجه جایگزین اینترنت نمی شود. 
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عذرخواهی آمانو برای افشای 
اطالعات ایران بی فایده است

هیجان در 
برنابئو
بامداد پنج شنبه ال کالسیکودربی 217 به 
میزبانی مالکان قلعه سیمانی کلید می خورد.
جدال دو تیم فوتبال رئال مادرید و بارسلونا 
اسپانیا، 30 دقیقه بامداد پنج شنبه در 
استادیوم آبی رنگ اما احاطه شده با سیمان 
سانتیاگو برنابئو کلید می خورد.به صورت 
کلی این دو تیم 247 بار به مصاف یکدیگر 

رفته اند   6  

روز قب��ل، از ب��رج جه��ان نم��ا و تهدی��دش ب��رای می��دان نقش 
جه��ان  و ق��ول مس��اعد مس��ئوالن اصفه��ان ب��رای اق��دام ب��ه 
موق��ع گفتیم، امروز ب��رای پیگی��ری اقدامات و تصمیمات س��راغ 
 افراد مربوطه رفتی��م تا برخالف دی��روز خبرهای امی��دوار کننده 

بدهیم.

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

2

سکه 75۰ هزار تومان شد 
افزایش 45 هزار تومانی، کمتر از یک روز 

به دنبال روند صع��ودی بهای طال و س��که در 
بازار یک به��ار به ارزش 750 ه��زار تومان و هر 
 گرم ط��الی 18 عیار ب��ه ارزش 72 هزار تومان

 رسید.
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صالحی ، وزیر ام��ور خارجه  با بیان اینکه ما بیش از هر کش��ور 
دیگري به دنبال تامین امنیت خلیج فارس هس��تیم، گفت: به 
هر حال امنیت خلیج فارس یک امنیت جمعي اس��ت. کس��ي 
حق ندارد خارج از ح��وزه خلیج فارس و خ��ارج از این منطقه 
تشخیص دهد که چه کسي از منافع خلیج فارس بهره مند شود و 
چه کشوري از این منافع بهره مند نشود، باشد و این امر مربوط به 
کشورهاي حوزه خلیج فارس است. وزیر امورخارجه کشورمان 
افزود: جمهوري اسالمي ایران تا به امروز به عنوان یکي از عناصر 
عمده حفظ امنیت خلیج فارس عمل کرده و همچنان هم عمل 
خواهد کرد. ما به همان میزان که به تعه��دات بین المللي مان 
متعهد هستیم از حقوق خودمان هم دفاع خواهیم کرد و اجازه 
نخواهیم داد که حقوق ملت ایران زیر سوال برود و خدشه اي به 

آن وارد شود.
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نوبت اول 



امنيت خليج فارس يك امنيت 
جمعي است 

صالحی ، وزير امور خارجه  با بيان اينكه ما بيش 
از هر كشور ديگري به دنبال تامين امنيت خليج 
فارس هس��تيم، گفت: به هر حال امنيت خليج 

فارس يك امنيت جمعي است. 
كس��ي حق ندارد خارج از ح��وزه خليج فارس 
و خارج از اي��ن منطقه تش��خيص دهد كه چه 
كس��ي از منافع خليج فارس بهره مند ش��ود و 
چه كشوري از اين منافع بهره مند نشود، باشد 
و اي��ن امر مربوط به كش��ورهاي ح��وزه خليج 

فارس است.

 وزير امورخارجه كش��ورمان افزود: جمهوري 
اسالمي ايران تا به امروز به عنوان يكي از عناصر 
عمده حفظ امنيت خليج ف��ارس عمل كرده و 

همچنان هم عمل خواهد كرد.
 ما به همان ميزان كه به تعهدات بين المللي مان 
متعه��د هس��تيم از حقوق خودم��ان هم دفاع 
خواهيم ك��رد و اجازه نخواهي��م داد كه حقوق 
ملت ايران زير س��وال برود و خدش��ه اي به آن 

وارد شود.

آمادگي ايران را براي مذاكرات 
1+5 اعالم كردند

به گزارش خبرآنالين  صالحی  در پاسخ به اين 

س��ؤال كه آيا قبول ادامه مذاكرات هسته اي با 
اروپا تحت فشار بوده است يا خير؟  گفت: آقاي 
جليلي در نامه اي كه حدود دو ماه پيش به خانم 
اشتون داده اند آمادگي ايران را براي مذاكرات 

1+5 اعالم كردند. 
ما هم��واره اع��الم كرده ايم كه آم��اده مذاكره 
هستيم و آن ها هس��تند كه گاهي مي خواهند 

شرايطي بگذارند.
 صالحي ادامه داد: االن هم با تفاهمي كه صورت 
گرفته ان ش��اءاهلل مذاكرات در آينده نه چندان 
دور انج��ام خواهد ش��د. در ح��ال حاضر آقاي 
جليلي و خانم اشتون در مورد زمان مذاكره در 

حال رايزني هستند.

اق�دام جدی ب�رای ارتب�اط با   
آژانس 

صالحی درمورد برنامه كش��ورمان درخصوص 
كاهش ارتب��اط با آژانس ان��رژي اتمي به دليل 
افش��اي اطالعات اي��ران گف��ت : آژانس طبق 
اساسنامه خودش حق ندارد اطالعات مربوط به 
كشورهاي عضو را اعالم كند. متاسفانه آژانس 
نس��بت به اين امر درس��ت عمل نكرده است. 
البته آمان��و يكي دو ب��ار عذرخواهي كرده ولي 
عذرخواه��ي فايده اي ندارد و بايس��تي اقدامي 
جدي در اي��ن زمين��ه در آژانس انج��ام گيرد 
كه اطالع��ات مربوط به همه كش��ورهاي عضو 
ونه فق��ط ايران كه اطالعاتي ملي اس��ت حفظ 
ش��ود، زيرا اين اطالعات فقط ب��راي آژانس و 

كارشناسان آن است.
 صالحي گف��ت: آژانس قبل از ص��دور آخرين 
گزارش خ��ودش، اين گزارش را با پنج كش��ور 
عضو شوراي امنيت در ميان گذاشت در صورتي 

كه حق نداشته اين كار را انجام دهد.
 وي در مورد پاس��خ ايران به اي��ن اقدام آژانس 
گفت: ما اعتراضمان را كرديم و از نظر حقوقي 
هم داريم پيگيري مي كنيم. ان شاءاهلل بايستي 
با صب��ر و حوصله و تعام��ل اين مس��ائل را در 

چارچوب قانوني پيش ببريم.

مسئوالن عربس�تانی عاقل تر 
باشند 

 وزير امور خارجه كش��ورمان در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري مبني بر اينكه وزير نفت عربس��تان 
اعالم كرده است در صورت كاهش خريد نفت از 
ايران، عربستان به راحتي آن را تامين مي كند، 
گفت: اگر اين نظر رس��مي وزير نفت عربستان 
باشد،  توصيه مي كنيم كه مسئوالن اين كشور 
با تامل و عقالنيت بيش��تر نس��بت به مس��ائل 
منطقه برخورد داشته باش��ند؛ چرا كه تمامي 
اين موضع گيري ه��ا در رابطه با روابط دوجانبه 

تاثيرگذار است.
 وي ادامه داد: ما بارها اعالم كرده ايم كه خواهان 

روابط گس��ترده و نزديك با كشورهاي مختلف 
به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس هستيم.

 صالحي گف��ت: اي��ران مدع��ي اس��ت كه به 

عنوان لنگ��رگاه ثبات، امني��ت و صلح منطقه 
خليج فارس به عنوان عنصر اصلي اس��ت و فكر 
مي كنيم امنيت خليج فارس بايد به طور جمعي 
تأمين ش��ود. معتقدم تمام كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس هم عالقه مندند كه امنيت در اين 
منطقه برقرار باشد. وزير امور خارجه كشورمان 
ادام��ه داد: انتظ��ار داري��م كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس به ويژه عربستان از چنين گفتمان 
و موضع گيري هايي پرهيز كنن��د؛ چرا كه اين 
مسائل در كارنامه روابط دو كشور ثبت خواهد 
شد و در آينده مشكالتي را مي تواند فراهم كند. 
البته من بعيد مي دانم اين اظهارنظر، اظهارنظر 

رسمي عربستان باشد.

وزير امور خارجه :

عذرخواهی آمانو برای افشای اطالعات ایران بی فایده است 

 
وزير امور خارجه كشورمان در مورد نامه اخير اوباما به ايران گفت:  به هر حال در اين پيام در ارتباط با برخي 
مسائل صحبت هايي شده است. جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري كه متعهد به تعهدات بين المللي 

است همواره اعالم كرده كه لنگرگاه ثبات و صلح و امنيت هم در منطقه و هم در جهان است.

فرماندهی نيروی انتظامی خبرداد

فعاليت  قاچاقچيان آفريقايی

احمدی مقدم  گفت: »قاچاقچيان غرب آفريقا كه در گذشته كوكائين 
از ايران ترانزيت می كردند، به تازگی با ورود به ايران از طريق ويزای 
گردش��گری اقدام به ترانزيت شيش��ه و مواد روانگردان می كنند.«  
وی اظهار داش��ت: » توليد و توزيع و ترانزيت مواد مخدر س��نتی در 
گذش��ته، پيچيدگی  هايی داشت، اما نس��بت به مواد مخدر صنعتی 
محدوديت های زيادی دارد. ماده مخدر صنعتی، محدود به مكان و 
زمان خاصی نيست و در كوتاه ترين مدت قابل توليد و توزيع است.« 
وی ادامه داد: »در گذش��ته افرادی كه به مواد مخدر س��نتی اعتياد 
داشتند، ابتدا از سيگار شروع كرده و پله پله به سمت اعتياد  رفتند. 
اين در حالی است كه ميزان رش��د اعتياد به مواد مخدر سنتی آرام 
است.«  فرمانده نيروی انتظامی با اعالم اين كه ايران همكاری های 
اطالعاتی بسياری را با كشورهای ش��رق آسيا و جنوب خليج فارس 
در كشف باندهای ترانزيت مواد مخدر دارد، تصريح كرد: »9 مرحله 
عمليات مش��ترک،  با كش��ورهايی مانند ژاپن، مال��زی، اندونزی و 

استراليا انجام داده ايم.«

رئيس سازمان بازرسی كل كشور:

درپرونده  اخيرمصونيت وجود ندارد 

پور محمدی، رئيس س��ازمان بازرسی كل كش��ور، با رد اين موضوع 
كه گفته می ش��ود قوه قضائيه درم��ورد برخ��ی از چهره های نزديك 
به دولت، اهم��ال می كنند، گف��ت: »هي��چ گاه اينطور نب��وده و قوه 
 قضائيه با دقت و وس��واس و منطق حقوقی و طبق ضوابط دادرس��ی 
كار خ��ود را دنبال می كن��د.« وی با بي��ان اينكه اين پرونده بس��يار 
 گس��ترده  اس��ت، افزود: »با تمهي��د رئي��س قوه قضائيه، ب��ه زودی 
پرونده ای از متهمان رديف اول آماده می شود و آنها به دادگاه می روند و 
هيچ كس مصون نيست.« وی همچنين  درباره اينكه از نظر قوه قضائيه 
نمايندگان��ی كه متهم به حض��ور در اين اختالس هس��تند مجرم اند 
يا به عنوان مطل��ع در دادگاه حضور يافته اند، گف��ت: »هركس به هر 
 ميزان اتهام داش��ته باش��د، مورد پيگيری قرار می گيرد و قوه قضائيه 
مالحظه هيچ س��مت و جايگاهی را نمی كند و ب��ا قاطعيت، پرونده را 
بررسی خواهد كرد .پور محمدی درباره نامه اخير اوباما به رهبر انقالب 
نيز گفت: » اين نامه نگاری ه��ا در اراده  ملت هيچ تأثيری ندارد. ما، نه 

تحريك می شويم و نه می ترسيم.«

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی :

دانشجو رئيس دانشگاه آزاد شد

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی برای تأييد رياست فرهاد دانشجو 
بر دانش��گاه آزاد روزگذشته  به رياس��ت محمود احمدی نژاد رئيس 
شورای عالی انقالب فرهنگی در محل نهاد رياست جمهوری برگزار 
شد.مخبردزفولی دبير شورای عالی انقالب فرهنگی پس از پايان اين 
جلسه در جمع خبرنگاران اعالم كرد كه فرهاد دانشجو با رأی قاطع 
اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان رئيس دانشگاه آزاد 
انتخاب شد اما به تعداد آرا اشاره نكرد.يك منبع آگاه در گفت وگو با 
فارس، جزئيات جلسه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی را تشريح كرد 
و گفت: ۲۸ عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه اين شورا 
حضور داش��تند كه پس از انجام رأی گيری از ۲۸ رأی مأخوذه، ۲۴ 
رأی موافق با رياست فرهاد دانشجو، ۲ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف 
رياست فرهاد دانشجو بر اين دانشگاه بود.اين مقام آگاه خاطرنشان 
كرد: عبداهلل جاسبی رئيس سابق دانشگاه  آزاد در اين جلسه پيشنهاد 
داد كه رأی گيری برای تأييد رئيس جديد دانشگاه آزاد صورت نگيرد 

و فرصتی داده شود تا وی بتواند استعفای خود را اعالم كند .

اخبار كوتاه

شبکه ملی جايگزين 
اينترنت  نمی شود

بررسی بودجه 
مشکل حادی نيست   

 تق��ی پ��ور، وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، گف��ت: 
»ش��بكه ملی اطالعات به هيچ وج��ه جايگزين اينترنت نمی ش��ود. 
اينترنت به عنوان يك سرويس، كما فی الس��ابق در كنار شبكه ملی 
اطالعات باقی خواه��د مان��د.« وی از موتورهای جس��تجو با عنوان 
موتورهای جاسوسی ياد كرد و افزود: » در اين كه موتورهای جستجوی 
خارجی ابزارهای جاسوسی بيگانگان است، شكی نيست و اين را می 

توان به راحتی از آمارهايی كه منتشر می كنند، متوجه شد.«
 تقی پور با اشاره به راه اندازی موتورهای جستجوی بومی،گفت: »برای 
حفظ امنيت و مسدود كردن راه های درز اطالعات مردم، چندين گروه 
غيردولتی روی موتورهای جس��تجوی داخلی فعاليت می كنند تا در 
قالب شبكه ملی اطالعات ،راه اندازی ش��ود و مردم با اطمينان خاطر 
بيش��تری از آن اس��تفاده كنند.« وی گفت: »با راه اندازی موتورهای 
جستجوی بومی از بسياری از آس��يب ها و مسائل امنيتی جلوگيری 

می شود.«

ميرتاج الدينی،  معاون پارلمانی رئيس جمهور با بيان اينكه هيچ مشكلی 
در كشور نداريم كه قابل حل نباشد، تصريح كرد:  »بررسی بودجه مشكل 
خيلی حادی نيست كه رس��انه ها آن را بزرگ می كنند. همانطور كه ما 
در س��ال 90 هم بدون بودجه نمانديم و در دو ماه اول س��ال هم بودجه 
داشتيم و بعد از آن هم كه خود بودجه دولت ابالغ شد. بنابراين در سال 
91 هم مشكلی نخواهيم داش��ت. وی افزود : وظيفه ما اين است كه هر 

موقع بودجه آماده شد، آن را به مجلس تحويل دهيم.
 وی درب��اره اينكه آي��ا بودجه ب��ا تأخير ب��ه مجلس نمی رس��د گفت:

باالخره بودجه كار سنگينی اس��ت و ما هر زمان كه آماده شود آن را به 
مجلس تحويل می دهيم و بقيه كار ها با مجلس است.« معاون پارلمانی 
رئيس جمهور يك شنبه، در حاشيه جلسه هيئت دولت ، از ارسال اليحه 
بودجه بعد از تعطيالت مجلس خبر داد. اما روز گذش��ته محمد حسين 
ابوترابی، معاون تقنين مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبر آنالين 

اعالم كرد: »خيلی نمی توان به اظهارات مسئوالن دولتی اعتماد كرد.

اخبار ويژه

چهره روز
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2  يادداشت آمريکايی ها 
 نشانگر مشکالت آنهاست 

رامین مهمانپرست  
سخنگوی وزارت امور خارجه

در رابطه با يادداش��ت مقامات آمريكايی توضيحات كافی داده ش��ده 
 اس��ت. ش��ايد محتوا و جزئي��ات آن خيلی مهم نباش��د. نام��ه نگاری 
آمريكاي��ی ه��ا، نش��انگر 
مش��كالتی اس��ت كه بايد 
مطرح كنن��د. درخصوص 
يران��ی  ا ش��هروند  قت��ل 
دركاناداتوس��ط پلي��س، 
بايد گف��ت اتباع م��ا در هر 
كشوری از حقوق كنسولی 
برخوردارن��د و م��ا وظيفه 
خود می داني��م كه موضوع 

را پيگيری كنيم.

 كسب 40 ميليارد تومان
 درآمد موقوفات

 سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه با 
بيان اينكه موقوفات، در 9 ماهه سال 90، 
۴0 ميليارد تومان درآمد داشته اند، گفت: 
»17 ميليارد و 500 ميليون تومان از اين 
درآمد صرف عزاداری س��االر شهيدان، 
اطعام و حماي��ت از هيئت های مذهبی 
شده است.« سرپرست سازمان اوقاف و 
امور خيريه از راه اندازی بانك اطالعاتی 
موقوفات كشور خبر داد و گفت: »يكی از اقدامات اساسی سازمان اوقاف 
و امور خيريه،  ايجاد بانك اطالعات و مديريت موقوفات در سطح كشور 
است. چون هميشه  نبودن بانك اطالعاتی، يكی از مشكالت بوده است.«

 ضرب  االجل هفت روزه
 برای بانك مركزی 

  يوسفيان مال، عضو ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، با بيان اينكه مطالبات معوق، 
ب��ه ۴0 هزار ميلي��ارد تومان رس��يده از 
ضرب االجل يك هفته ای اين ستاد برای 
بانك مركزی مبنی بر ارائه فهرس��تی از 
بدهكاران دانه درش��ت ، خبر داد. وی در 
خصوص پرونده فس��اد مال��ی اخير نيز 
اظهار كرد: » از آنجايی كه اين پرونده در 
دادگستری رسيدگی می شود و البته اين نهاد هم به صورت قاطع در اين 
 خص��وص كار می كن��د،  س��تاد،  دخالتی در رس��يدگی ب��ه پرونده ها

 ندارد«.  يوسفيان مال با تأكيد بر صدور كيفر خواست های قاطع و محكم 
برای متهمان پرونده فساد مالی اخير، گفت: »عدم اعالم كيفرخواست ها 
به معنای كم كاری نيست؛  بلكه دادگستری فعاليت های بسياری زيادی 

در اين مورد  انجام داده است«.

 خانواده های كم فرزند
 بچه دار شوند 

 دستجردی، وزير بهداشت گفت: » برای 
فرزند دار شدن به همه خانواده ها نسخه 
يكس��ان نمی دهيم و توصيه ها بسته به 
جمعيت خانواده ها ف��رق می كند. نرخ 
رشد جمعيت در ايران زمانی خيلی باال 
بود ولی هم اكنون به 1/۴درصد رسيده  
است. بنابراين برای خانواده هايی كه از 
جمعيت زي��ادی برخوردارند، توصيه ما 
اين است كه بچه دار نشوند و به خانواده هايی كه فرزند كمی دارند و يا 
دير ازدواج كرده ان��د توصيه ما اين اس��ت كه بچه دار ش��وند يا تعداد 
فرزندانشان را بيش��تر كنند.« وی همچنين  ادامه داد: »با تالش های 
صورت گرفته در ايران كاهش نرخ مرگ و مير مادر و نوزاد بعد از انقالب 

رشد چشمگيری داشته است.«

 تاخيرده روزه سؤال
 از وزيرآموزش وپرورش 

قاضی پور، عضو هيئت رئيسه مجلس در 
تذكری ش��فاهی تصريح كرد: »سؤال از 
وزير آموزش و پروش در دستور كار امروز 
 مجل��س ب��ود، ول��ی وزي��ر محت��رم 
درباره  جذب نيروه��ای حق التدريس، 
بازنشستگان آموزش و پرورش و صندوق 
ذخيره فرهنگيان در كميسيون آموزش 
و تحقيقات، حاضر به پاس��خگويی نشد. 
وی تأكيد كرد: » اين وزارتخانه با كمبود نيرو مواجه اس��ت و بايد طرح 
سؤال از وزير هر چه سريع تر در دستور كار قرار گيرد تا به اين سؤاالت 
پاسخ داده شود. « محبی نيا، عضو هيئت رئيس��ه نيز در پاسخ به تذكر 
قاضی پور گفت: »براساس بند 5 ماده 19۳ آيين نامه داخلی مجلس وزير 
حق دارد  سؤال خود را برای دس��تور كار قرار گرفتن، ده روز به تأخير 
بيندازد.  امروز صبح نيز نامه ايشان به دس��ت هيئت رئيسه رسيد و به 

همين دليل ما نيز ناگزير از اعمال آيين نامه شديم.«

آمانو يكي دو بار 
عذرخواهي كرده 

ولي عذرخواهي 
فايده اي ندارد و 
بايستي اقدامي 

جدي در اين زمينه 
در آژانس انجام 

گيرد كه اطالعات 
مربوط به همه 

كشورهاي عضو 
ونه فقط ايران 

كه اطالعاتي ملي 
است حفظ شود، 
زيرا اين اطالعات 
فقط براي آژانس 
و كارشناسان آن 

است.



کتاب

خبر

اعتبار کارت های معافیت 
سربازی تا تیر ۹۱

چهره روز

3
مربیان پیش دبستانی به فکر 

استخدام نباشند
فاطمه قربان

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش
مربیان پیش دبستانی جزء 
نیروه��ای آزاد و وابس��ته 
ب��ه موسس��ات محس��وب 
می ش��وند و ب��ا توج��ه به 
اینک��ه ای��ن دوره، دوره ای 
غیررس��می و غیراجباری 
اس��ت، لذا از لحاظ قانونی، 
استخدام مربیان آموزش و 
پرورش امکانپذیر نیست و 

این نیروها به فکر استخدام نباش��ند. آنچه که قانون درباره پیش دبستانی 
به آموزش و پرورش محول کرده اس��ت، صدور مجوز، نظارت بر عملکرد 
پیش دبستانی، تدوین محتوا و کتب و همچنین تایید صالحیت مربیانی 
اس��ت که در این مراکز فعالیت می کنند، همان گونه که تایید صالحیت 
معلمان آزاد مدارس غیر انتفاعی نیز توسط آموزش و پرورش انجام می شود، 

اما این وزارتخانه تعهدی در قبال “بیمه” و یا “استخدام” آنها ندارد.

س��ردار موس��ی کمالی، جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای 
 مس��لح به خبرآنالین گفت: »با اجرای طرح  تعویض  کارت های معافیت با 
معافیت��ی  ه��ای  کارت  پ��س   ای��ن  هوش��مند,از  ه��ای  کارت 
ک��ه جع��ل ش��ده ان��د مش��خص م��ی ش��ود. همچنی��ن ضری��ب 
باالت��ر قب��ل  ب��ه  نس��بت  کارته��ای س��ربازی جدی��د   امنیت��ی 

 است.«
در همین مورد س��ردار ابراهیم کریمی جانش��ین رئیس س��ازمان وظیفه 
عمومی ناجا اف��زود: با تجمی��ع اطالعات در ای��ن کارت ه��ا، هموطنان از 
این پس ب��رای تایی��د اصال��ت کارت خود ب��ا مراجع��ه به نزدی��ک ترین 
 دفات��ر خدم��ات الکترونی��ک، م��ی توانن��د اصال��ت کارت خ��ود را تایید

 کنند.ب��ه گفته س��ردار کریمی ت��ا پایان خ��رداد 91، تمام��ی کارت های 
معافیت ب��ا کارت های هوش��مند تعویض می ش��وند: »پس از ای��ن زمان، 
تمام��ی کارت ه��ای قدیم��ی معافی��ت، از درج��ه اعتبار س��اقط خواهند 
ش��د. مراح��ل تعوی��ض کارت در دفات��ر پلی��س +10، بیش��تر از یک ماه 
ط��ول نمی کش��د.« ب��ه گفت��ه ای��ن مق��ام انتظام��ی، از اول تیرم��اه نیز 
 تعویض کارت پایان خدم��ت آغاز و ظرف 18 م��اه نیز این پ��روژه به پایان 

می رسد.
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روز قب��ل، از برج جه��ان نما و تهدی��دش برای 
میدان نقش جهان  و قول مس��اعد مس��ئوالن 
اصفهان برای اقدام ب��ه موقع گفتیم، امروز برای 
پیگیری اقدامات و تصمیمات سراغ افراد مربوطه 
 رفتیم تا برخالف دیروز خبرهای امیدوار کننده 
بدهیم. ش��هرام امی��ری مدیر رواب��ط عمومی 

و ارتباط��ات س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان 
اصفهان تاکی��د دارد در جلس��ه ای که با حضور 
علویان صدر، معاون س��ازمان میراث فرهنگی 
کش��ور و تمامی مس��ئوالن ذیربط برگزار شد، 
تاکید ش��د که پرون��ده جهان نما جمع ش��ود 
 چرا که تعل��ل بیش از این به نفع کش��ور و نظام 

نیست.
  اما هن��وز برخی مس��ئوالن ب��رای تعدیل برج 

جهان نما زمان مشخصی را تعیین نکرده اند.

نقش جهان سرگردان میان مسئوالن
امیری همچنین گفت :در جلس��ه مس��ئوالن 

ش��هر صراحتا اعالم ش��د ش��هرداری به عنوان 
مالک این ساختمان مس��ئولیت تعدیل آن را به 
عهده دارد. مسئوالن ش��هرداری هم دالیلی از 
جمله، س��خت بودن تخریب اسکلت باقیمانده 
را مطرح کردند و این مس��ئله که ممکن اس��ت 
تخریب ای��ن دال های بتنی به پی س��اختمان 
 آسیب برساند. ولی نهایتا همگی پذیرفتند که با 
 روش های نوین امروزی چنین مسائلی قابل حل

 است.
وی باز هم تاکید می کند که طبق گفته معاون 
میراث فرهنگی کشور یونس��کو صراحتا اعالم 
کرده بود که تا پای��ان دی ماه باید گزارش کامل 
برج جهان نما تهیه و پرونده آن بسته شود و اگر 
این گزارش باز هم ارائه نشود، مطمئنا باز شدن 
دوباره این پرونده به وجهه کشورمان لطمه فروان 

خواهد زد.
در چنین ش��رایطی برخی مسئوالن شهرداری 
اصفهان بیان می کنن��د تخریب دال های بتنی 
برج ممکن اس��ت به اصل بنا لطم��ه وارد کند و 
احتماال دلیل اقدام نکردنش��ان تا امروز همین 

است.
 در این ش��رایط دکتر حجازی، استاد معماری و 
یکی  از اعضای ایکوموس) ش��ورای بین المللی 
بناها و محوطه ها( اعالم کرد که ممکن اس��ت 
تخری��ب برخی س��ازه ها مش��کل باش��د، ولی 
مس��ئله اینجاس��ت که بهرحال برای هر سازه 
ای راه حل��ی وج��ود دارد. وی درب��اره اینکه آیا 
م��ی ت��وان امیدوار ب��ود ک��ه در فرص��ت باقی 
مانده ت��ا پای��ان دی این دال ها تخریب ش��وند 
 خوش��بین نیس��ت و انجام چنین کاری را بعید 

می داند.
البت��ه دکت��ر حج��ازی معتق��د اس��ت : وقتی 
پرونده جهان نما مطرح ش��د همگ��ی ارگان ها 
در ش��هر پذیرفتند که تخریب طبق��ات اضافه 
به ه��ر حال بای��د ص��ورت گیرد، ولی مس��ئله 
اینجاس��ت ک��ه چنی��ن کاری باید ب��ا تعامل 
انجام می ش��د و قطعا ش��هرداری اصفهان نیز 
 عامدان��ه ای��ن موض��ع را ب��ه عق��ب نینداخته

 است.
مس��ئوالن ش��هرداری اصفهان اع��الم کردند 
که از امروز قرار اس��ت  بخش��ی از این دال های 
بتنی تخریب ش��ود .آسانس��ور ب��رج جهان نما 
هم بای��د کم��ی کوتاه ش��ود ولی هن��وز دقیقا 
مش��خص نیس��ت کدام بخش ها بای��د کوتاه 

 ش��ود و هنوز بودجه ای برای این طرح دریافت
 نکرده ایم.

اما با وجود پیگیری های متعدد ما، مس��ئوالن 
عمرانی شهرداری اصفهان برنامه خاصی برای دو 

روز باقی مانده اعالم نکردند. 

فرصت برای معجزه هم کم است
ش��ش س��ال قبل این پرونده می توانست برای 
همیش��ه بس��ته ش��ود، اما احتماال مس��ئوالن 
مربوطه تصور کردند کارشناسان یونسکو حافظه 
 تاریخ��ی ندارن��د و برنامه هایش��ان را پیگیری

 نمی کنند. 
 هرچن��د م��رور پرون��ده جه��ان نم��ا نش��ان 
می دهد یونسکو بیش��تر از ما عالقه مند ماندن 
 می��دان نقش جهان م��ان در فهرس��ت جهانی

 اس��ت. امروز، دو روز مانده به پایان فرصت، در 
حالی که  99 درصد کار تعدیل برج با همه هزینه 
هایش انجام شده اس��ت، جواب های مسئوالن 

این معنی را می دهد که برای برداشتن اسکلت 
بدقواره برج جهان نما معجزه الزم اس��ت. ما به 
معجزه ایمان داریم، اما حتی معجزه هم فرصت 
وقوع می خواهد. آیا مسئوالن شهرداری فرصت 

وقوع معجزه را می دهند؟ 

مسئوالن:  برنامه مشخص نیست. کارشناسان: فرصت برای اقدام کم است

نقش جهان در انتظار معجزه

مسئوالن شهرداری 
اصفهان اعالم کردند 

که از امروز قرار 
است که بخشی از این 
دال های بتنی تخریب 
شود .البته آسانسور 

برج جهان نما هم باید 
کمی کوتاه شود ولی 
هنوز دقیقا مشخص 
نیست کدام بخش ها 

باید کوتاه شود و هنوز 
بودجه ای برای این طرح 

دریافت نکرده ایم

تنها دو روز فرصت اس�ت. در این دو روز باید اس�کلت باقی مانده برج جهان نما تخریب شود. مسئوالن 
گروه
جامعه

اصفهان می گویند جای نگرانی نیس�ت، اما هنوز خبری از عملیات عمرانی در برج نیست و برنامه خاصی 
هم اعالم نشده. به نظر می رسد برای نجات نقش جهان معجزه الزم است. معجزه ای که باید در 48 ساعت 

آینده اتفاق بیفتد. 
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نيکبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 
9009980351400747 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/12/07 و ساعت 8:30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يکی 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��يدگی حاضر گردد. م الف/ 15454 منش��ي شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
10/286 ش��ماره ابالغيه: 9010100351903720. شماره پرونده: 8909980351901261. شماره 
بايگانی ش��عبه: 891282. خواهان صديقه مهديان دادخواس��تی به طرفيت خوانده خسرو افژول 
تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه نوزدهم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان 
شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 2 – اتاق شماره 251 ارجاع و 
به كالسه 8909980351901261 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی برای روز 1390/12/07 ساعت 
11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی 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: 15570 پيرامون – مدير دفتر شعبه نوزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
 

احضار
10/291 ش��ماره ابالغيه: 9010100352405506. ش��ماره پرونده: 9009980352400994. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 901003. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی 
به طرفيت خواندگان حجت اله قضايی و محمد كاظمی و علی ش��فيعی خوراسگانی تقديم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه بيست و چهارم 
دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد 
نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 352 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980352400994 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/12/07 و ساعت 
09:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان به نام حجت اله 
قضايی و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 15575 ميرطالبی – منشی شعبه بيست و چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان   
 

احضار
10/292 شماره ابالغيه: 9010100352405509. شماره پرونده: 9009980352400995. شماره 
بايگانی شعبه: 901004. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی به طرفيت 
خواندگان مازيار باقری و افسانه خدادادی و ميترا باقری تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و چهارم دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيکبخت – ساختمان دادگستری كل 
اس��تان اصفهان – طبقه 3- اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به كالسه 9009980352400995 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/12/07 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ي��ک نوبت در يکی 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��يدگی حاضر گردد. م الف: 15576 ميرطالبی – منش��ی شعبه بيست و چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
10/296 ش��ماره ابالغيه: 9010100352405511. ش��ماره پرونده: 9009980352400997. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 901006. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی 
به طرفيت خواندگان نجف قلی عبدالهی و همت اله انصاری و احمد انصاری تقديم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه بيست و چهارم دادگاه 
ه��ای عموم��ی حقوقی اصفه��ان واقع در اصفه��ان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد 
نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 352 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980352400997 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/12/07 و ساعت 
10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان همه خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار 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 رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

15577 ميرطالبی – منشی شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
 

ابالغ 
10/398 ش��ماره ابالغيه: 9010100351803688. شماره پرونده: 9009980351801613. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901663. خواهان مريم صيام پور دادخواستی به طرفيت خوانده حميد شاه سياه 
تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هجدهم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان 
شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 2 – اتاق شماره 220 ارجاع و به 
كالسه 9009980351801613 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/12/01 و ساعت 12:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکی 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: 16041 نوری – منشی شعبه هجدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
  

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/408 بدينوسيله اعالم می گردد آقای ايمان سلکی فرزند غالم عباس شکايتی عليه آقای نصير 
حق ش��ناس فرزند اكبر داير بر ايراد ضرب و ش��تم منجر به ايراد صدمه بدنی و فحاشی مجهول 
المکان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 900649ب16 ثبت گرديده است كه از مشتکی عنه ظرف 
يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 159 قانون 
آيين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 16022 دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

مزایده 
10/424 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 32197-2/875. شش دانگ مغازه پالک ثبتی شماره 
4793/1483 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – ميدان آزادی – خيابان سعادت 
آباد – ساختمان بوعلی – طبقه زيرزمين – مغازه چاپ و زيراكس كه سند مالکيت آن در صفحه 
197 دفتر 759 امالک ذيل شماره ثبت 131339 با شماره چاپی 719763 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماالً به ديوار اشتراكی با مغازه 1482 فرعی به طول 4/40 متر شرقاً درب و ديواريست 
ب��ه راهرو 1493 فرعی به طول 4/90 جنوباً به ديوار اش��تراكی ب��ا مغازه 1484 فرع به طول 4/40 
متر غرباً ديواريس��ت به پالک 725 فرعی به طول 4/90 متر حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون 
تملک آپارتمانهاس��ت كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق يک دهنه تجاری واقع در طبقه 
زيرزمين ساختمان بوعلی است كه مساحت مغازه طبق سند مالکيت 21/56 مترمربع می باشد كه 
با مصالح ساختمانی متعارف بنا شده داخل مغازه ديوارها و سقف با چوب نماكاری شده و كف 
سراميک فرش شده دارای انشعابات برق خصوصی و آب و گاز مشترک می باشد لذا با توجه به 
موقعيت ملک و كيفيت ساختمان با قدمت باالی 20 سال است ملکی آقای محسن اكبری كه طبق 
سند رهنی ش��ماره 190673-88/10/14 دفترخانه 56 اصفهان در رهن بانک سينا واقع می باشد 
و طبق اعالم بانک مدت بيمه نامه سند رهنی فوق منقضی نگرديده است و از ساعت 9 الی 12 
روز دوش��نبه مورخ 90/12/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شرقی – چهار راه اول – سمت چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه دو ميليارد و 
سيصد و هفتاد و يک ميليون و ششصد هزار ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز 

بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی 
در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/10/28 درج و منتش��ر می گردد و 
در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. م الف: 15950 اسدی – رئيس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

ابالغ اجرائيه
10/476 ش��ماره اجرائيه: 9010420351200291. شماره پرونده: 8909980351200050. شماره 
بايگانی ش��عبه: 890051. به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9009970351200855 محکوم عليهما 1- غالمرضا طاهری فرزند محمدتقی به نشانی 
مجهول المکان. 2- مصطفی خبازی فرزند غالمحسين به نشانی اصفهان – خيابان پروين – چهار راه 
هفت تير – 50 متر داخل خيابان – سمت چپ – نبش كوچه علی شکوهی – كوچه مغازه ماشين 
آالت و تاسيسات خبازی. 3- فرخ لقا جهانگيری فر فرزند علی اكبر به نشانی اصفهان – خيابان 
پروين – چهار راه هفت تير – 50 متر داخل خيابان – سمت چپ – نبش كوچه علی شکوهی 
– كوچه مغازه ماش��ين آالت و تاسيسات خبازی محکومند به پرداخت 50/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 1/002/000 ريال بابت خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
مطالبه )89/1/23( لغايت زمان وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مركزی بر 
 عهده اجرای احکام خواهد بود در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه محمد رسول ا... )ص(
جی به شماره ثبت 115 به مديريت تصفيه مصطفی درويشی به نشانی اصفهان – ميدان احمدآباد– 
خيابان جی – بعد از خيابان سروس��تان – روبروی تاالر پذيرايی مس��عود و پرداخت نيم عش��ر 
اجراي��ی ب��ه مبلغ 2/500/000 ريال در حق صندوق دولت. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ 
ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارايی خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ايد ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج 
گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف: 16295 رشيدی – مدير دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأي
10/481 ش��ماره دادنامه: 9009970352701521. شماره پرونده: 8809980362600878. شماره 
بايگانی شعبه: 880494. شاكی: خانم هاجر مجيری خوزانی با وكالت آقای علی )وكالت در توكيل 
سيد محمدرضا صالحی( روزخوش به نشانی اصفهان – خيابان نيکبخت غربی – طبقه فوقانی 
امالک شاهين و آقای سيد محمدرضا صالحی به نشانی اصفهان – خيابان نيکبخت شرقی – جنب 
امالک س��احل. متهم: آقای محمد عسگری زمانی يا عسگرزمانی به نشانی مجهول المکان. اتهام 
ها: 1- ترک انفاق. 2- ضرب و جرح عمدی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم 
رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای می نماي��د. رای دادگاه. در خصوص 
شکايت خانم هاجر مجيری خوزانی فرزند اسداله و با وكالت آقای سيد محمدرضا صالحی فرزند 
س��يد محمد صالح عليه آقای محمد عس��گری رنانی فرزند عباسعلی و داير بر ترک نفقه و ايراد 
ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به جامع محتويات و اوراق پرونده تحقيقات انجام شده نظر به 
اينکه شاكی در جلسات دادگاه حاضر نگرديده و اصل گواهی پزشکی قانونی نيز در پرونده موجود 
نمی باشد و ارائه ننموده است و شهود خود را در دادگاه حاضر ننموده است و با توجه به اينکه 
دادگاه مورد ايراد ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخيص داده جهت اتيان سوگند شرعی 
و انجام مراسم قسامه در دادگاه حاضر نگرديده است و تمکين زوجه شاكی نسبت به زوج متهم 
برای دادگاه محرز نمی باشد و با توجه به نحوه اظهارات وكيل شاكی در جلسه دادگاه به مورخه 
1390/10/5 ك��ه بيان نموده موكله تلفنی تماس برقرار نمود و عنوان نمود كه با همس��ر خود به 
سازش رسيده اند و اكنون با هم مشکلی ندارند ... لهذا دادگاه نظر به مراتب و بلحاظ فقد ادله اثباتی 
الزم و كافی و عدم احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و حاكميت 
و اقتضاء اصل برائت حکم بر برائت متهم موصوف الذكر را صادر و اعالم می گردد رای صادره 
حضوری و نسبت به ديه قطعی و نسبت به ترک نفقه ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد 
نظر خواهی در محاكم تجديد نظر مركز استان اصفهان می باشد. م الف: 16289 ذبيحی – رئيس 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان  

فقدان سند مالكيت
10/483 ش��ماره: 8857-90/10/19. خانم فاطمه علی دوس��ت احد از ورثه جميله علی دوست 
فرزند داود باستناد يکبرگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است 
كه س��ند مالکيت ش��ش دانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک شماره 30/1618 واقع در روستای 
زيادآباد بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 283 جلد 69 امالک ذيل ثبت 11200 بنام خانم جميله علی 
دوست فرزند باقر ثبت و صادر و تسليم گرديده و نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابجايی اثاثيه 
منزل است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده 120 آيين نامه قانون سند مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه 
در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسليم خواهد شد. نوروز – رئيس ثبت ميمه 
 

فقدان سند مالكيت
10/484 ش��ماره: 8852-90/10/19. خانم فاطمه علی دوس��ت احد از ورثه جميله علی دوست 
فرزند داود باستناد يکبرگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است 
كه س��ند مالکيت ش��ش دانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک شماره 30/2050 واقع در روستای 
زيادآباد بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 596 جلد 70 امالک ذيل ثبت 11460 بنام خانم جميله علی 
دوست فرزند باقر ثبت و صادر و تسليم گرديده و نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابجايی اثاثيه 
منزل است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده 120 آيين نامه قانون سند مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه 
در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسليم خواهد شد. نوروز – رئيس ثبت ميمه 
 

تحدید حدود اختصاصي
10/485 ش��ماره: 9286. چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه بمساحت 171/85 مترمربع 
بشماره پالک 3657 فرعی از 159-اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود كه طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای محمد پيروی بادی فرزند تقی در جريان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت تحديد حدود بعمل نيامده، بنا بدس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/11/24 ساعت 10 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول 
خواهد شد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالکين اخطار می شود كه در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ 
صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1390/10/28  م الف: 639 

طويلی – رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

ابالغ   
10/489 شماره درخواس��ت: 9010460350800039. ش��ماره پرونده: 8809980350800072. 
شماره بايگانی شعبه: 880072. آقای محمد جمشيد بيک دادخواستی به خواسته تجديد نظرخواهی 
از دادنامه 722-90/5/29 به اين دادگاه تقديم نموده است از آنجا كه تجديد نظر خوانده محمد علی 
عزيزی مجهول المکان می باشند به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز جهت دريافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نمايند و چنانچه پاسخی دارد 
به دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد. 

م الف: 16369 هاشمی – مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار 
10/540 نظر به اينکه زندان مركزی استان اصفهان گزارشی در خصوص متهمين 1- محمد جليلی 
فرزند سلطان. 2- علی نامجو فرزند حشمت اله. 3- حميد اشرفی فرزند جمشيد به اتهام تخريب 
و فرار از زندان مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901299ب2 ثبت اين شعبه و وقت حضور 
ظرف يک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهمين حسب ماده 
115 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار 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 تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 16560 

مدير دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان



  قطع یارانه نقدی 
نشر اکاذیب است

درپی اعالم برخی ش��هروندان در خصوص دریافت پیامک هایی مبنی 
بر قطع یارانه خانوارهای آنها و نیز بازتاب رسانه ای این اقدام مشکوک، 
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه گفت: »عامالن این اقدام جعلی 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.«
 بهروز مرادی این اقدام مش��کوک را بخشی از سناریویی دانست که در 
هفته های گذشته به منظور مخدوش کردن موفقیت ملت و دولت در 
زمینه تحقق عدالت و هدفمند کردن یارانه ه��ا صورت گرفته و گفت: 
»ارس��ال این پیامک با هدف نشر اکاذیب ، تش��ویش اذهان عمومی و 
اخالل در امور اقتصادی طراحی و بدیهی است اجرای مرحله دوم قانون 
هدفمندسازی یارانه ها از طریق مبادی رسمی به نحو گسترده و شفاف 

به استحضار مردم خواهد رسید.«

وام رهن مسکن رسید
مؤسسات مالی ارائه دهنده وام مسکن با 
اط��الع از مصوب��ه افزای��ش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی و تاثیر آن ب��ر بازار 
اج��اره، تس��هیالت ت��ازه ای را ب��رای 

اجاره نشین ها تدارک دیده اند.
این روزها در فایل رهن و اجاره واحدهای 
مسکونی عالوه بر موجران می توان شاهد 
حضور دالالن وام های بانکی هم بود؛ زیرا 
آنها با شنیدن خبر افزایش نرخ س��ود بانکی پیش بینی کرده اند که در 
چند هفته آینده احتمال دارد، حجم متقاضیان وام های اجاره مسکن با 
رشد قابل توجهی همراه شود، تعدادی از مشاورانی که دالالن وام های 
بانکی محسوب می شوند در چند روز گذشته از پرداخت مبالغ مختلف 

به عنوان وام ودیعه مسکن به مستاجران خبر داده اند.
یکی از مؤسسه های مالی و اعتباری منبع تامین برخی از وام های ودیعه 
مسکن در بازار اجاره مسکن است که مبالغ 5 و 10 میلیون تومان را در 

اختیار متقاضیان قرار می دهد.

چراغ روشن کنید، رانت خواران 
را می بینید

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تش��ریح ویژگی های یک 
جامعه که در آن، پیش��رفت افراد در گرو متصل بودن ب��ه دامان افراد 
قدرتمند است، گفت: »باید چراغ  ها را روشن کرد تا هر جایی که رانتی 
وجود دارد، ریشه آن را خشکاند.«محمد نهاوندیان رتبه جایگاه کنونی 
را زیبنده مردم و منابع اقتصادی ایران ندانست و گفت: »اگر می خواهیم 
جامعه را ب��ه جهادگران اقتص��ادی جلب کنی��م، باید ریش��ه رانت را 
بخشکانیم. در واقع نمی توان از بهبود فضای کسب و کار حرف زد و در 
مقابل، چشمه های رانت را نخشکاند.«به گفته وی هنوز هم عمده اتکای 
اقتصاد ایران در تولید و رشد، به منابع طبیعی است و تاکنون نتوانسته 
به هدفگذاری در برنامه های متعددی که بر اساس آن یک چهارم رشد 

اقتصادی باید مبتنی بر بهره وری باشد، دست یابد.

 یک ریال یک دالر نشد
کاهش بی سرو صدای ارزش پول ملی در 
مقابل سایر ارزها در مقابل سکوت محض 
بانک مرکزی مدت زمانی است که آغاز 
ش��ده و وعده "یک ریال ی��ک دالر" هم 
محقق نشده اس��ت. ارزش ریال در برابر 
 س��ایر ارزه��ای ب��ه اصط��الح معتب��ر

 بین المللی همچون دالر و یورو همچنان 
در حال کاهش است.یکی از عوامل مهم 
تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی سیاس��ت های اقتصادی اشتباه و 
ناگهانی بوده  که  در اقتصاد کشور اعمال می شود، نگاهی به روند ارزش 
ریال طی 10 سال اخیر نشان می دهد  که با وجود اعمال سیاست ارزی 
شناور مدیریت شده، ارزش پول کشورمان نسبت به سایر ارزها روندی 

نزولی را در پیش گرفته است.

افزایش 20 درصدی دستمزد 
بررسی مصوبات حداقل دستمزد 10 سال گذشته نشان دهنده تصویب 
بهترین مزد در سال 80 و بدترین آن در سال 90 است. با این وجود، با 
افزایش تدریجی نرخ تورم در ماه های اخیر، به نظر می رس��د دستمزد 

سال آینده کارگران حداقل 20 درصد افزایش یابد.

نم��ودار تولی��د  ناهید
ش��یمی  شفیعی و پتر

اصفه��ان ک��ه از 
س��ال1380 در 
سراشیبی سقوط افتاد امسال نیز 58 پله با روزهای 

اوج خود فاصله دارد.
جدول ها و نمودارهایی که در سایت رسمی شرکت 
سهامی پتروشیمی اصفهان رس��م شده،  درصد 
تولیدات این مجتمع باالدس��تی تا مهرماه 90 را 
79 اعالم می کند رقمی که ده سال قبل نزدیک به 
128 درصد بوده و از یک اختالف 58 پله ای با آن 

زمان حکایت دارد.
 

زندگی به شرط پتروشیمی
پتروشیمي صنعتي اس��ت که هیدروکربن  هاي 
موجود در نفت خام و گازطبیعي را به مواد مختلف 
تبدیل مي  کند. این دو ماده اولیه طالیی که از اوایل 
قرن بیس��تم برای زندگی بش��ر اهمیت حیاتی و 
روزافزونی پیدا کرده باعث شکل گیری صنعتی به 
نام پتروشیمی شدند که تأمین کننده اصلي مواد 
مصرفي مورد نیاز در بیشتر صنایع شیمیایي، برق و 
الکترونیک، نساجي، پزشکي، خودروسازي، لوازم 

خانگي، غذایي و ... است. 
ایران نیز ب��ه  عنوان چهارمی��ن تولیدکننده نفت 
جهان و صاحب دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، 80 
درصد درآمدهاي صادراتي خ��ود را از نفت و گاز 
تامین مي کند و امیدوار است تا پایان دهه جاري 
14 درصد از بازار جهاني پتروش��یمي را در دست 
بگیرد و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي خود 

را به 23 میلیون تن در سال افزایش دهد.
 

صنعتی سودآور و اشتغال زا 
یکي از مهمترین ویژگیهاي صنعت پتروش��یمي 

ارزش افزوده بسیار باالي آن است.
 بدین معني که با تغییرات شیمیایي و فیزیکي بر 
روي هیدروکربورهاي نفتي و گازي مي توان ارزش 
محصول را به میزان 10 تا 15 درصد افزایش داد. 
از ویژگیهاي دیگر این صنع��ت،  می توان از موارد 

زیر نام برد:
تنوع محص��والت آن و تأمین م��واد اولیه هزاران 
کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستي آن مي باشد 
که از نظر اش��تغال زایي و کسب درآمدهاي ارزي 
و قطع وابستگي نقش بس��یار مؤثري در اقتصاد 

کشور دارد.

 

تولید 160 هزار تن بنزین و مشتقات 
اما مجتمع پتروشیمي اصفهان که 19 سال پیش 
در چنین روزی تولید خود را آغاز کرد نخس��تین  
واح��دی ب��ود ک��ه در س��ال 1366 از مجموعه 
پتروشیمی اراک جدا و در کنار پاالیشگاه اصفهان 
س��اخته ش��د. راه اندازی این مجتمع برای بیش 
از سیزده هزار نفر ش��غل مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد و کشور را از واردات روغن موتور بی نیاز کرد.

هم اکنون نیز پتروش��یمي اصفهان از واحدهاي 
زیربنایي کش��ور به ش��مار می آید که قادر است 
ساالنه در ظرفیت کامل، 75 هزار تن بنزین و 86 

هزار تن مشتّقات آن را تولید نماید.
 

پتروش�یمی اصفه�ان م�ادر پایی�ن 
دستی ها

این صنعت ،نخس��تین تولید کننده محصوالت 
آروماتیک در ای��ران و یکی از ط��رح های ملی و 
مهم دهه اول انقالب است که با هدف تولید بیش 

از 200 هزار تن مواد آروماتیک در س��ال ش��امل 
بنزن، تولوئن ، ارتوزایلی��ن، پارازایلین و مخلوط 
زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست 
و محصوالت آن به عنوان خ��وراک صنایع پایین 
 دستی نظیر ش��وینده ها، پالس��تیک ها،  الیاف

 پلی استر، نرم کننده های پ�الستیکی رنگسازی و 
صنایع نظامی به کار برده می شود.

 
وابستگي به بهاي جهاني نفت

اوج نموداره��ای تولید پتروش��یمی اصفهان در 

س��الهای 73 تا 80 ب��ود و در همی��ن فاصله و به 
طور دقیق س��ال 1376 بود که شرکت از سهامی 
خاص به سهامی عام تبدیل و سهام آن در سازمان 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران عرضه ش��د.اما نکته 
مهم ، وابستگي قیمت مواد اولیه و محصوالت به 
بهاي جهاني نفت است، به طوري که خوراک این 
مجتمع پتروش��یمي هیچ گاه ذخیره نمي شود، 
چون قیمت هاي خوراک ماهانه بر مبناي 70 درصد 
فوب خلیج فارس تحویل شرکت مي شود. فروش 
محص��والت نی��ز ح��دود 70 درص��د صادراتي و 
30درصد به صورت داخلي است که تأثیر پذیري 
سودآوري شرکت از نرخ هاي جهاني را بسیار باال 
مي برد؛ با توجه به برخورداري از تخفیف در قیمت 
خوراک، رشد قیمت ماده اولیه و محصوالت متوازن 
نبوده و در مجموع افزایش قیمت جهاني نفت به 

سود شرکت تمام مي شود.
 

موج مکزیکی در نمودار تولید
چهار سال بعد منحنی تولیدات پتروشیمی اصفهان 
با افت و خیزهای شدید روبرو شد که تا کنون  ادامه 
دارد.این در حالی است که تقریبا کلیه محصوالت 
شرکت در این فاصله  افزایش قیمت را تجربه کرده   
بر مبناي پیش بین��ي تحلیل گ��ران در بازارهاي 
جهاني، افق افزایش قیمت این محصول نیز وجود 
دارد. پتروشیمي اصفهان پس از خصوصي  سازي و 
طي چندین مرحله تغییر در فرمول قیمت  گذاري 
خوراک، از یک شرکت سودده به یک شرکت زیان 

تبدیل شده است. 

از رقبا عقبیم
البته گذش��ته از فرمول نامناس��ب قیمت  گذاري 
خوراک ،به دلیل ریس��ک باالی سرمایه  گذاري و 
بهره آن، طوالنی شدن اجرای طرح های جدید و 
مانند آن هزینه  هاي سرمایه  گذاري در ایران بیشتر 
از کشورهاي رقیب است در حالی که عمده مزیت 
منطقه خاورمیانه در صنایع پتروشیمي، فراواني و 
ارزاني خوراک مصرفي است و براي محقق شدن 
برنامه چش��م انداز 20 س��اله در خصوص تبدیل 
ش��دن به قدرت اول صنایع پتروشیمي منطقه، 
باید مجتمع  هاي پتروشیمي را حداقل در شرایط 
مس��اوي با رقیب قرار داد چراک��ه رقیب با اعمال 
تخفیف بس��یار در قیمت خوراک، قدرت رقابت 
صنایع پتروش��یمي خود را به شدت افزایش داده 

است.  

مدیرکل راه و ترابری خبر داد :

رصد جاده های اصفهان 

 با اتصال تابلوهای “VMS” به پرتال اداره کل راه و ترابری استان 
اصفهان در هر لحظه و به صورت هم  زمان می توان تمامی اطالعات 
وضعیت جاده ها را رصد کرد.عشایری مدیرکل راه و ترابری استان 
اصفهان با اعالم این مطلب گفت: این اقدام که برای نخستین بار 
به ابتکار این اداره کل راه و ترابری امکان پذیر شده و تابلوهای پیام 
متغیر VMS یا تابلوهای اطالع رسانی در جاده ها نقش موثری 
در اطالع رسانی فوری در شرایط نامساعد جوی، انسداد مسیرها و 
عملیات جاده ای ایفا می کنند.وی با اشاره به اینکه تابلوهای پیام 
متغیر VMS برای نمایش پیام های ترافیکی در سطح جاده ها 
و بزرگراه ها و مبادی پرت��ردد و حادثه خیز مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، تصریح کرد: بنا به آمار، بازدیدکنندگان سایت و کاربران، 
این صفحه یکی از پربیننده ترین صفحات پرتال است و کاربران به 
راحتی از طریق سایت می توانند از آخرین وضعیت راه های استان 
آگاهی یابند.به گفته وی تابلو VMS قابلیت ارتباط با مرکز کنترل 
را دارا است و تمامی پیغام های مربوط به کیفیت جاده، سنگینی 

ترافیک، توصیه های ایمنی را می توان ارسال کرد.

معاون عمرانی استاندار انتقاد کرد:

توسعه بی برنامه شهرها در گذشته

در برخی از طرح هایی که در س��الهای گذشته به تصویب رسیده  
ضوابط و اس��تانداردهای الزم در نظرگرفته نش��ده است.معاون 
عمرانی استاندار اصفهان با اعالم این مطلب در کارگروه مسکن و 
شهرسازی استان گفت:برای اجرای طرح های توسعه شهرها اگر 
حد نصاب ها رعایت نشود ، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی در خصوص پیش��نهاد ط��رح توس��عه و عمران ش��هرهای 
بهاران و ایمانش��هر از توابع اس��تان اصفهان گفت: نقطه نظرات 
مسووالن دستگاههای مختلف اس��تان باید در طراحی و اجرای 
این طرح ها در نظر گرفته ش��ود ،مش��اوران ش��هرهای یاد شده 
هم  در تدوی��ن طرح های ای��ن دو منطق��ه باید نقط��ه نظرات 
کارشناس��ان و نماین��دگان دس��تگاههای اجرایی اس��تان را در 
نظر بگیرن��د و به مطالبات آنها پاس��خ دهند.س��ید جمال الدین 
صمصام شریعت با اش��اره به اینکه برخی از کارگاههای صنعتی 
در حومه این شهرها قرار دارند، اظهارداشت: استقرار کارخانجات 
 و کارگاهه��ای صنعت��ی نباید از نظر محیط زیس��ت مش��کلی

داشته باشند.

افزایش 45 هزار تومانی ،کمتر از یک روز

سکه 750 هزار تومان شد

به دنبال روند صعودی بهای طال و سکه در بازار یک بهارآزادی  
به ارزش 750 هزار تومان و ه��ر گرم طالی 18 عیار به ارزش 

72 هزار تومان رسید.
تاعصر دیروز با افزایش نوسانات قیمت س��که  بهار آزادی  به 

ارزش 750 هزار تومان رسیده است.
 س��که طرح قدیم نیز که صبح  دیروز 715 ه��زار تومان بود 
هم اکنون ب��ا قیم��ت 760 هزار تومان رس��یده اس��ت. نیم 
س��که نیز در این جریان صعودی ب��ا ارزش 367 هزار تومان، 
ربع س��که 191 هزار تومان و س��که گرمی 98 ه��زار تومان 
فروخته می ش��ود.هر گرم ط��الی 18 عیار ک��ه صبح دیروز 
دارای قیم��ت 70 ه��زار توم��ان بود ه��م اکن��ون 72 هزار 
 و 225 توم��ان قیمت گ��ذاری ش��ده و فروخت��ه می ش��ود.

رئیس اتحادیه کش��وری طال و جواهر افزایش قیمت جهانی 
طال، اتمام ماه صفر و آغاز ماه ربی��ع االول و همچنین افزایش 
تقاضا برای خرید طال و سکه را از دالیل اصلی افزایش قیمت 

طال و سکه برشمرده است.

کتاب

خبرکوتاه 

 قیمت گاز 
گران تر نمی شود 

فرش زودبازده ترین 
صنعت است

بنابراظهارات اخیر معاون وزیر در امور گاز در س��ال گذش��ته 
دولت اقدام به کاهش مدت زمان صدور قبوض گاز از 56 روز به 
36 روز کرده و همین امر باعث توقف صدور قبض های نجومی 

شده است.
تجربه سال گذش��ته این نگرانی را ایجاد کرده بود که زمستان 
امس��ال نیز خانواده ها با رقم های نجوم��ی در قبوض گاز خود 
مواجه ش��وند اما بنابراظهارات اخیر معاون وزیر در امور گاز در 
سال گذشته دولت اقدام به کاهش مدت زمان صدور قبوض گاز 
از 56 روز به 36 روز کرده و همین ام��ر باعث کاهش قیمت در 

قبوض گاز و توقف قیمت های نجومی شده است.
براین اس��اس در یک نشس��ت مطبوعاتی به بررسی وضعیت 
قیمت گاز در فصول سردسال پرداخت و تاکید کرد:80 درصد 
از مشترکین گاز در کشور فصول سردسال 90 را با رقمی کمتر 

از 25 هزار تومان پشت سر گذاشته اند.

در حوزه ف��رش می توان،زودبازده ترین صنعت را داش��ت.علیرضا 
همدانیان با اشاره به س��هم 14درصدی اصفهان در صادرات فرش 
کشور گفت: در 9ماهه نخست امسال حدود 35 میلیون دالر صادرات 
فرش داشته ایم. و باید هدف گذاری اس��تان اصفهان بر اساس یک 
میلیون نفر بافنده و صادرات 300میلیون دالری پایه گذاری شود.

استاندار اصفهان گفت: نقش فرش تنها در تولید یک کاال و محصول 
صنعتی خالصه نمی شود بلکه به عنوان یک هنر به آن نگاه می شود 
و به زودی زمینه ش��کل گیری موزه فرش اس��تان فراهم می شود.    
علیرضا ذاکراصفهانی افزود: برخی از مشکالت هنر و صنعت فرش 
مربوط به شرایط امروز اس��ت که یک نمونه آن تغییر نرخ ارز و دالر 
اس��ت و تبعاتی که این امر بر تولید و صادرات فرش دارد.وی گفت: 
تشکیل کارگروه تخصصی با حضور موثر و فعال در این عرصه بیشتر 
می تواند در رفع مشکالت و موانع کمک کند و البته این اقدام به این 
معنا نیست که دستگاه های اجرایی به موضوع فرش بی تفاوت باشند.

اخبار 

چهره روز
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4 بنزین امسال 1000 تومان می شود
جعفر قادری

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

پس از تصویب استفساریه قانون بودجه مبنی بر اینکه مجلس با این مصوبه 
 جلوی افزای��ش 200 ت��ا 300 درصدی قیمت ه��ا را گرفته اس��ت، دولت

 می خوهد 20 درصد از در آمد حاصل از اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها 
را افزایش دهد.  قیمت بنزین باید بیش��تر از 1000 تومان افزایش یابد که به 
هیچ وجه منطقی نیست. استفساریه اخیر مجلس هم کامال تکلیف دولت را 
 در اجرای ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها مشخص کرده و دولت 
قیمت آن دس��ته از حامل های 
انرژی را که امسال افزایش نداده 
است، می تواند تا پایان سال 20 
درصد نسبت به سال 89 افزایش 
دهد اما افزای��ش ارزش حامل 
های ان��رژی که قیم��ت آنها را 

افزایش داده ممنوع است.
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خصوصی سازی ورق را برگرداند

پتروشیمی اصفهان در سراشیبی ده سال زیان دهی

همچنین 
اظهارنظرهای 

مسؤوالن به 
گونه ای مطرح 

می شود که 
گویی اوقات 

فراغت ان 
چاله ای است که 

باید به هر نحو 
ممکن پر شود یا 

شکافی است



اگر تعصب ها كناري برود

جواد ش��مقدري در پيامي موفقيت اخير اصغر فرهادي در كس��ب 
جايزه »گلدن گلوب« براي فيلم »جدايي نادر از سيمين« را تبريك 
گفت.معاون امور س��ينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين 

پيام نوشته است:
هوالعزيز

انقالب اسالمي ايران آغاز رويش يك تمدن بزرگ است؛ تمدني كه در 
پرتو اخالق، معنويت و عدالت مي تواند سعادت و رفاه و آرامش و نشاط 
واقعي را براي انسان سرگشته و دورافتاده از حقيقت و اصل خود به 
ارمغان آورد.هر بارقه اي از اين گنجينه فرهنگي بي شك چشم ها را 
خيره خواهد كرد و اگر حجاب ها و موانع و تعصب ها كناري برود، هر 
روز شاهد اقبال و توجه ديگران به آثار فرهنگي و توليدات سينمايي 
ايران خواهيم بود.آقاي اصغر فرهادي توانست از اين حجاب ها و موانع 
بگذرد و قضاوتي بخردانه فيلم او را بر سكوي برگزيده ها بنشاند. اين 
موفقيت را به وي و جامعه س��ينماي ايران و مردم خوب كشورمان 

تبريك مي گويم.

خرس برلین در دست بانوی آهنین

مريل اس��تريپ خرس طالی افتخاری ش��صت و دومين جشنواره 
بين المللی فيلم برلين را می گيرد.برگزاركنندگان جش��نواره برلين 
همچنين يك بخش مرور آثار را به اين بازيگر برنده دو جايزه اسكار 
اختصاص داده اند.ديتر كاسليك مدير جشنواره برلين گفت: »از اينكه 
می توانيم جايزه خرس طالی افتخاری را به اين هنرمند فوق العاده 
و ستاره جهانی اهدا كنيم، خوش��حاليم. «مريل استريپ يك بازيگر 
عالی و همه فن حريف اس��ت كه به راحتی بين نقش های دراماتيك 
و كمدی حركت می كند.«مريل اس��تريپ خ��رس طالی افتخاری 
يك عمر دستاورد س��ينمايی برلين را 14 فوريه همزمان با نمايش 
تازه ترين فيلمش بانوی آهنين ساخته فيليدا لويد دريافت می كند. او 
در اين فيلم نقش مارگارت تاچر نخست وزير پيشين بريتانيا را بازی 
می كند.استريپ با 16 بار نامزدی اسكار در بخش بازيگری ركورددار 
است. اس��تريپ همچنين 18 بار نامزد دريافت جايزه گلدن گلوب 
شده و هفت بار برنده شده است.شصت و دومين جشنواره بين المللی 

فيلم برلين 9 تا 19 فوريه 2012 در آلمان برگزار می شود.

بزرگترین جشنواره فیلم كوتاه جهان

بيستمين دوره جشنواره بين المللی فيلم كوتاه »تروپ فست« برگزار 
می شود.اين جشنواره كه برگزار كنندگانش از آن به عنوان بزرگترين 
جشنواره فيلم كوتاه جهان ياد می كنند، در سال 1993 توسط جان 
پولسون فيلمساز استراليايی تاسيس شده است.اين جشنواره كه به 
صورت آن الين هم فيلم های منتخب خود را به نمايش می گذارد؛ به 
بهترين فيلم و بهترين بازيگر زن و مرد به انتخاب تماشاگران جايزه 
می دهد و جايزه اول آن 20 هزار دالر است.»تروپ فست« كه پيش 
از اين در استراليا و دوبی برگزار ش��ده؛» امسال بيستمين سالش را 
در نيويورک جشن می گيرد.«هيو جكمن، راسل كرو، نيكول كيدمن 
و... از جمله س��فيران »تروپ فس��ت« نيويورک هستند.بيستمين 
دوره جش��نواره بين المللی فيلم كوتاه »تروپ فست« روز 23 ژوئن 
در پارک برايانت منهتن برگزار می ش��ود و عالقه من��دان تا 10 می 
مهلت دارند آثارشان را ارسال كنند.دسترسی به اطالعات بيشتر در 
 http://tropfest.com/newyork :وب سايت جشنواره به نشانی

امكان پذير است. 

جدایی ...

 الگوهای اخالقی 
در جشنواره حسنات

صبح يك��ی از روزهای 
س��رد زمس��تان است 
ك��ه داخ��ل اتوب��وس 
نشس��ته ام و پيرمردی 
را تماش��ا م��ی كنم كه  
ب��ا چه��ره چروكي��ده 
اش اخ��م هم ك��رده و 
ب��ه نقط��ه نامعلوم��ی 

 خي��ره ش��ده اس��ت ، ه��ر ق��در  نگاه��ش م��ی كن��م خس��ته 
نمی شوم  ، ولی پيرمرد خسته اس��ت.توجهم جلب می شود به تابلوی 
س��ينما ايران كه جلويش نردبانی گذاش��ته اند و پوس��تر فيلم جديد 
را نصب م��ی كنند ، فيلمی ب��ه اين نام ) مام��ا ن ... بهروز من��و زد ( در 
اتوبوس از جوان تر ه��ا گرفته تا  پيرمرده��ای چروكيده حتی نگاه هم 
نمی كنند كه فيلم جديد چيس��ت، ناگهان احساس تنهايی كردم  ولی 
بعدتر به اين فكر كردم كه مخاطب اين فيلم ها چه كس��انی هس��تند 
،دلم م��ی خواهد با كس��ی  صحبت كن��م  ، حتی با ي��ك مخاطبی كه 
فيلم ) مامان ... به��روز منو زد( را دي��ده، می خواهم  بپرس��م آيا واقعا 
از ته دل خنديدی ؟در همين فكرها  هس��تم كه پا ب��ه اداره می گزارم 
و دوست عزيزی را می بينم  كه تا به من می رس��د ، به جای سالم می 
گويد :  فيلم فره��ادی جايزه  گلدن گلوب را گرفته همان جا  خش��ك 
ايس��تاده ام وهاج واج نگاهش می كنم ، تا می آيم به خودم بيايم وارد 
بحثشان درباره فيلم شده ام و خوشحالی ام را پنهان می كنم.اين روزها 
»جدايی نادر از سيمين« با شخصيتهايی از جنس ما مخاطبان جهانی 
دارد،به مردمی فكر می كنم كه دس��ت در جيب پالتوهايشان از جلوی 
 س��ينماهای چهارباغ می گذرند و دروغ هايش��ان را س��بك وسنگين 

می كنند.

در حاش��يه  نشس��ت های 
تخصصی آموزشی جشنواره 
به سراغ محمدسعيدعشاقی 
ك��ه از طراح��ان اصل��ی 
جش��نواره ملی فيلم كوتاه 
حس��نات و دبي��ر اجراي��ی 
اولي��ن دوره اين جش��نواره 
ب��ود رفتيم،تا از ايش��ان در 
مورد اه��داف و برنامه های 
جش��نواره بپرس��م.محمد 
س��عيد عش��اقی نامی آشنا 
برای هنرمن��دان اصفهانی 
اس��ت و هم اكن��ون معاون 

فرهنگی كانون حس��نات و عضو شورای سياس��تگزاری جشنواره ملی 
فيلم كوتاه حسنات اصفهان هستند.

كانون حسنات از برگزاری جشنواره ملی فيلم كوتاه چه هدفی را دنبال 
می كند؟به نظر بنده كانون با اين جش��نواره ملی فيلم كوتاه توانس��ته 
ضمن جريان سازی فرهنگی در حوزه اخالق اس��المی، حلقه مفقوده 
ارتباط بين فعاليتهای هنری و سينمايی و مباحث اخالقی  و انسانی را 
پيدا كند و پلی باشد بين اين دو حوزه.آيا اين جشنواره استمرار خواهد 
داشت؟عشاقی: با توجه به استقبال قابل توجه فيلمسازان كشور در سال 
گذشته از دور اول جشنواره )350 فيلمساز بيش از 850 اثر به جشنواره 
ارسال كرده بودند(، مس��ئوليت برنامه ريزان و سياستگزاران جشنواره 
زياد شده وبا توجه به اهداف كانون كه پلی است بين فعاليتهای انسان 
دوستانه و هنر سينما ،استقبال فيلمسازان از جشنواره می تواند ،عظم 

ما را برای برگزاری مدون اين جشنواره در سالهای آتی نيز جزم كند.
آيا از لحاظ محتوايی توصيه ای برای فيلمس��ازان كه آثار خود را به اين 
جشنواره ارسال می كنند داريد؟عشاقی: به فيلمسازان تاكيد می كنم در 
انتخاب موضوع و پرداخت محتوا به موضوع احسان و نيكوكاری تعاون 
و كمك به ديگران از ديدگاه  های و دريچه نو و تازه توجه كنند.حتما در 
آثار خود نتيجه گيری اخالقی را حتماً منظور كنندالبته مراقب باشند 
دچار بازی احساسی نش��وند نياز نيست به س��مت فضاهای احساسی 
بروند هر چه واقعيتهای اخالقی جامعه را در قالب موضوعات جشنواره 
به تصوير بكشند بهتر و مقبولتر اس��ت.آيا با توجه به موضوع جشنواره 
)احسان و نيكوكاری( برنامه ای برای تجليل از خيرين و نيكوكاران در 
حاشيه جشنواره داريد؟عشاقی: صد در صد، اصاًل يكی از اهداف اصلی  
 ما معرفی الگوهای اخالقی در جامعه اس��ت من به س��اير دوستان در 
ش��هر های ديگر نيز پيش��نهاد می كنم ضمن نمايش فيلم های بخش 
مسابقه جشنواره در استان خود با معرفی چهره های خير و نيكوكار در 

قالب يكی از تعاريف الگوی اخالقی اسالمی در جامعه همت بگمارند.

تاريخ س��ينما  از  گروه 
ابت��دا ت�اكن��ون فرهنگ و هنر

ه����د  ش�����ا
ی  ش��خصيت ها
آدم ك��ش بس��ياری  ب��وده، ام��ا بعض��ی از اين 
ش��خصيت ها بيش از بقيه در خاطر تماش��اگران 
س��ينما مانده اند. آنچه در پی می آيد 10 مورد از 
ش��خصيت های آدمكش ب��ه يادماندن��ی دنيای 

سينماست.

این اسلحه اجاره ای است 
آلن لد به مدد همين فيلم توانست يك شبه از يك 
بازيگر بی نام و نشان استوديويی به ستاره ای درجه 
يك بدل شود. اما دليل اين مسئله چه بود؟ او نقش 
آدمكشی كامال بی رحم را بازی كرد. پرده سينما 
تاكنون ديگر، شخصيتی مشابه فيليپ ريون نديده 
است. او شخصيت محوری داستانی از گراهام گرين 
درباره فروش اسرار گازهای سمی در دوران جنگ 

است كه از كشتن )يا ضرب و جرح( مردان و حتی 
زنان هيچ گاه احساس ندامت نمی كند و هر شاهدی 
كه جنايتش را ديده، از جمله پليس ها را می كشد. 
با وجود اين، نظر به مالحظات اخالقی آن دوران، 
مقامات استوديو اصرار كردند ريون وجهی انسانی 
نيز پيدا كند.بدين ترتيب شخصيت ريون در فيلم 
گربه ها را دوست دارد و به عالوه از دوران كودكی 
نيز خاطرات تلخ كتك خوردن از سوی خاله اش را 

به يادگار دارد.

فیلم لئون  ژان رنو
سال ها زندگی در تنهايی و ارتكاب قتل، تاثير خود 
را بر ش��كل گيری اين آدمكش مرم��وز نيويوركی 
گذاشته است. بهترين دوست او يك گلدان و تنها 
دل مشغولی اش مراقبت از يك دختربچه يتيم 12 
ساله  به نام ماتيلدا )ناتالی پورتمن( است. با وجود اين 
لئون قربانيانش را با مرگبارترين سالح ها می كشد 
و قادر است در حالی كه به صورت معكوس آويزان 

شده با دو اسلحه در هر يك از دستانش شليك كند.
آلن دلون و سامورایی

كاس��تلوی خوش پوش بر طبق نظامی مشخص 
زندگی می كند. او تنها با يك پرنده زندگی می كند، 
خود را وق��ف آموزه های كتاب »بوش��يدو« كرده 
)مانند گوست داگ( و رفتارش در اجرای هر قرارداد 
به وضوح منفعل است. با وجود اين تعداد قتل های 
او بس��يار اندک هس��تند، چرا كه او پس از قتلی 
خودس��رانه، بقيه زمان فيلم را به فرار می گذراند. 
كاله و بارانی كاس��تلو به ش��دت يادآور نوآرهای 

پاريسی است.
 

ادوارد فاكس و شغال
ادوارد فاكس با ايفای اين نقش جذابيتی آقامنشانه 
به ژانر بخشيد. فكر و ذكر اين قاتل خوش فكر، ترور 
رئيس جمهور فرانسه، شارل دوگل است.برگ های 
برنده شغال گذرنامه های جعلی، جذابيت مردانه اش 
و توانايی اش در تيراندازی اس��ت ب��ه گونه ای كه 

می تواند هندوان��ه ای را از فاصل��ه دو متری هدف 
بگيرد. اينكه ما از اول می داني��م او در مأموريتش 
شكست خواهد خورد، مهم نيست. مسئله اصلی اين 

است كه ما هم دوست داريم او موفق شود.

 نیکیتا آن پاریو
مادر مقدس تمام زنان اس��لحه به دس��ت بعدی. 
نيكيتا، به عن��وان محصول دوران پ��س از پانك، 
نخستين بار در اين اقتباس غيرمتعارف و درخشان 
بسون از پيگماليون ظاهر ش��د.او ابتدا يك معتاد 
بی ارزش است اما تحت حمايت چكی كاريو تبديل 
به يك ماشين كش��تار جذاب می ش��ود. نيكيتا 
فرزندان زيادی همچون »مهاجم مقبره«، »ش��ر 
موجود«، »بوسه طوالنی خداحافظی«، »دنيای 
زيرين« و »آي��ون فالكس« را به دنيای س��ينما 

معرفی كرد.
 

عروس اوما تورمن
»عروس« در حالی كه در بيشتر صحنه های فيلم 
لباس ورزشی زردرنگ وام گرفته از بروس لی را بر 
تن دارد، حمامی از خون در دو فيلم »بيل را بكش« 
به راه می اندازد. او عضو مستعفی يك گروه آدمكش 
و به مدد كوئنتين تارانتينو تركيبی از بسياری از 
شخصيت های تاريخ سينما است. عروس در عين 
حال قادر است يك تنه به جنگ 88 گنگستر ديوانه 

برود و پيروز ميدان هم باشد.

  گوست داگ به  شیوه سامورایی
ورود و خروج به س��اختمان ها بدون ديده شدن، 
بزرگ ترين توانايی قابل س��تايش گوس��ت داگ 
)ويتاك��ر( اس��ت. قهرم��ان تريل��ر غمگين جيم 
جارموش، بيش��تر ترجيح می ده��د اوقاتش را به 
تنهايی با كبوترهايش بگذراند، كتاب سامورايی را 
بخواند، يا اينكه ساعت ها با بهترين دوستش كه يك 
بستنی فروش فرانسوی است صحبت كند و مهم 
هم نيست كه هيچ كدام زبان يكديگر را نمی فهمند.

 
خاویر باردم هم...

قبول داري��م آرايش موهای اين ش��خصيت بد و 
چهره اش غيرقابل تحمل است. با وجود آدمكش 
باردم كه ب��رادران كوئ��ن آن را از كتاب كورمك 
مكارت��ی برگرفته اند، بدون ش��ك هولناک ترين 
آدمكش اين ژانر اس��ت. اين قاتل روانی برخالف 
ديگر آدمكش ها نه از چيزی می ترس��د؛ نه دچار 

عذاب وجدان می ش��ود و نه از كار خود احساس 
ندامت می كند. اوج شوخ طبعی او گفتن اين جمله 
است: »گرون قيمت ترين چيزی كه تو شير يا خط 

از دست دادی چی بوده؟«

 تام كروز
شخصيت اصلی تريلر مايكل مان، برخالف داشتن 
موهای جوگندمی، پوشيدن كت و شلواری شيك 
و جمالت فلسفی فی البداهه اش، خصوصيتی كامال 
تام كروزی دارد. او در حين گشتن در لس  آنجلس 

همراه ماكس يك راننده تاكسی بداقبال )جيمی 
فاكس(، نشان می دهد در رس��يدن به هدفش تا 
چه حد مصمم و سرسخت اس��ت. اين خصيصه 
گرچه بسيار تام كروزی است، در عين حال بسيار 

هولناک نيز هست.
 قاتل

قاتل و شاعر بااحساس كه عالقه زيادی به شليك با 
دو اسلحه ميان زمين و آسمان دارد. او در حادثه ای 
بر حس اتفاق دوس��تش را ك��ور می كند و اكنون 
برای به دست آوردن پول كافی جهت پيوند قرنيه 
بايد كل مافيای هنگ كنگ را نابود كند و در عين 
حال مراقب باشد كارآگاه لی سرسخت )دنی لی( 
او را دس��تگير نكند و در اين راه گلوله های زيادی 

شليك می كند.

اعتماد جشنواره  
تئاتر فجر به جوان ها 

 كیارستمي گلدن 
گلوب را  تبریك گفت 

اش��كان خيل نژاد ك��ه نماي��ش »نورگي��ر« را در بخش »ن��گاه ويژه« 
س��ي امين جش��نواره تئاتر فجر اج��را مي كند  ،ب��ا ابراز خرس��ندي از 
توجه برگزاركنندگان اين دوره از جش��نواره به جوانان و دانش��جويان 
تئات��ر گف��ت: »خوش��بختانه در اي��ن دوره از جش��نواره ب��ه جوانان 
و دانش��جويان تئاتر اعتماد ش��ده اس��ت ، اعتمادي ك��ه در دوره هاي 
قبلي كمتر وجود داش��ت.« وی ادامه داد: تعريف بخ��ش »نگاه ويژه« 
ايده اي بسيار خوب اس��ت و معتقدم در جشنواره امس��ال ، اين بخش 
مخاطب��ان را غافلگي��ر خواهد كرد. چ��را كه دانش��جويان انگيزه هاي 
 باالي��ي دارن��د. اميدواريم ب��ه خوب��ي بتواني��م پاس��خگويي اعتماد

 برگزار كنندگان جشنواره باش��يم.خيل نژاد با اشاره به حضور رحمت 
اميني و س��عيد اس��دي به عنوان دو چهره دانش��گاهي در اين دوره از 
جش��نواره تئاتر فجر گفت: حضور اين دو چهره دانشگاهي باعث شد تا 
جشنواره امسال توجه ويژه اي به دانش��جويان داشته باشد و مطمئنم 

شاهد آثاري بسيار خالقه به ويژه در بخش نگاه ويژه خواهيم بود.

كيارس��تمي موفقيت فيل��م »جدايي نادر از س��يمين« را در كس��ب 
جايزه گلدن گلوب تبريك گفت.اين  كارگردان سرش��ناس س��ينماي 
ايران كه براي س��اخت جديدترين فيلم خود در ژاپن به س��ر مي برد، با 
آسوشيتدپرس گفت وگويي داش��ته كه ضمن اظهاراتي، اعطاي جايزه 
گلدن گلوب را به اين فيلم، يك موفقيت بي نظير براي س��ينماي ايران 
دانسته اس��ت.اين برنده نخل طالي جش��نواره كن هم اكنون در ژاپن 
ساخت جديدترين فيلم خود را با نام »پايان« پيگيري مي كند.  »پايان« 
پس از »كپي برابر اصل« دومين فيلم كيارستمي خواهد بود كه در خارج 
از ايران ساخته مي ش��ود.»كپي برابر اصل« به همراه فيلم »شيرين« دو 
اثر اخير اين سينماگر قرار است در س��ينماهاي كشور اكران شود.فيلم 
در حال س��اخت كه فيلم برداري آن در يوكوهاما و توكيو انجام خواهد 
شد، يك درام عاشقانه است كه بودجه  4/8 ميليون دالري برايش درنظر 
گرفته شده است.كيارستمي با كپي برابر اصل در كن حضور داشت كه 

جايزه بهترين بازيگر زن را براي »ژوليت بينوش« به همراه آورد.

بیستمین دوره جشنواره تروپ فستمریل استریپ برای همیشه ماندگار می شودتبریك شمقدري به  فرهادي 

كتاب

نمایش مخزن 
در تاالر مولوی 

گروه فرهنگ 

اج��رای نماي��ش مخ��زن ب��ه 
كارگردانی جالل تهران��ی تا روز 
دهم بهمن م��اه در ت��االر مولوی 

قطعی ش��د.اجرای اين نمايش از 26 دی ماه در تاالر مولوی آغاز ش��ده و تا 
10 بهمن ماه ادامه دارد. در اين نماي��ش بازيگرانی همچون محمد صادق 
ملكی، مجيد آقاكريمی و امير قنبری با همراه��ی ريحانه خاتمی به ايفای 
نقش می پردازند.همچنين عليرضا مش��ايخی با ساخت قطعه ای موسيقی، 
گروه اجرايی نمايش »مخزن« را همراهی می كنند. پگاه خورطلب دستيار 
كارگردان اين نمايش اس��ت و طراحی پوستر و بروش��ور را مازيار تهرانی بر 

عهده دارد.

یادداشت

گفت و گو

هنركده

نمایش

SMS 30006255 Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 705  | January 18,2012  |  8Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

5  | شماره 705 | چهار شنبه 28 دی 1390 |24  صفر 1433 روزنامه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی،ورزشی

تام كروز هولناک است

  آدم کش ترین شخصیت های تاریخ سینما 

قاتل و شاعر 
بااحساس که 

عالقه زیادی به 
شلیک با دو اسلحه 

میان زمین و آسمان 
دارد. او در حادثه ای 

بر حس اتفاق 
دوستش را کور 
می کند و اکنون 

برای به دست آوردن 
پول کافی جهت 

پیوند قرنیه باید کل 
مافیای هنگ کنگ 

را نابود کن

میثم
 كیان
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چارچوب 

تیم داری ماهان در ووشو
بنا به گفته الهه منصوریان، دارنده مدال برنز رقابت های آسیایی گوانگژو 
و مربی تیم ووشو سمیرم، باشگاه فوالدماهان از آخرین هفته از دور رفت 

رقابت های ووشوی بانوان، در لیگ حضور خواهد داشت.
تیم ووشو سمیرم که پیش از این با نام تیم اداره ورزش و جوانان سمیرم 
در رقابت ها حضور داشت، با توجه به سرمایه گذاري باشگاه فوالد ماهان 

از این هفته  با عنوان جدید خود در لیگ حضور می یابد. 

۲۰ بهمن،  جشن ششمین 
قهرمانی سپاهان

هفته آخر مسابقات سوپرلیگ کاراته باشگاه های کشور پنجشنبه، ۲۰ 
بهمن ماه به میزبانی تهران پیگیری خواهد شد.در این هفته تمام تیم 
های حاضر در لیگ های نوجوانان، جوانان، لیگ برتر و سوپر لیگ حضور 
خواهند داشت تا مراسم جشن قهرمانی تمام تیم های برتر کاراته گرفته 

شده و جوایز برترین ها نیز توسط فدراسیون کاراته اهدا شود.
گفتنی است تیم کاراته سپاهان هفته ی گذشته با کسب سه پیروزی 
متوالی، ششمین قهرمانی خود را در سوپرلیگ کاراته باشگاه های کشور 
را قطعی کرد. این تیم بیس��تم بهمن در تهران ششمین قهرمانی خود 

را جشن می گیرد.

درگیری  بی دلیل ورزش با سیاست
نایب رئیس مجلس گفت: متاس��فانه ورزش کش��ور بی دلیل با مسائل 
سیاسی درگیر شده اس��ت. محمدرضا باهنر در گفتگو با فارس درباره 
تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق و سرانجام آن در مجلس 
هشتم اظهار داش��ت: تحقیق و تفحص مدت ها است که کار میدانی را 
انجام داده و به کمیسیون فرهنگی رسیده اس��ت و در مرحله تصویب 
کمیسیون فرهنگی است.وی در خصوص طرح س��وال از وزیر ورزش 
به دلیل برخی تغییرات در راس فدراسیون ها در آستانه المپیک ۲۰1۲ 
گفت: متاسفانه ورزش کشور بی دلیل و غیرضروری با مسائل سیاسی 
درگیر شده است، برخی از مسائل سیاس��ی وارد حوزه ورزش شده که 

نفعی برای ورزش کشور ندارد.

غوغای نود برای پنالتی سوخته؛

گول خوردن یک مربی و افشای 
راز بازیکن استقالل

برنامه دوشنبه ش��ب نود در شرایطی روی 
آنتن رفت که پروی��ز مظلومی با وجود تمام 
تالشی که کرد، نتوانست از سؤاالت متعدد 
درباره جذب بازیکن گمنام برای اس��تقالل 
فرار کند و در نهایت مجبور شد راز به خدمت گرفتن این بازیکن را افشا کند، 
اما بازهم مورد قبول قرار نگرفت!برنامه دوشنبه شب نود، مثل اکثر هفته های 
گذشته با محور بررسی هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر روی آنتن 
رفت. البته مهمترین بخش های آن به برکناری اصغر شرفی از سرمربیگری 
تیم مس سرچشمه و صحنه مشکوک دیدار استقالل و مس کرمان اختصاص 
داشت. موضوعي که باعث شده 9۰ در این هفته ها، دو بار در هفته اجرا شود 
و حتي پرس��ش پیام کوتاه برنامه شب گذش��ته نیز به نوعي تحت تأثیر آن 
بود، فشردگي بازي هاي لیگ در هفته هاي پیش رو بود. 9۰ در این هفته از 
مخاطبانش پرسید: بهتر است، لیگ ایران با چند تیم برگزار شود؟ که البته 

پاسخ بینندگان به این پرسش نیز جالب توجه بود.
در این برنامه بیش از 64 درصد از یک میلیون و 8۰۰ هزار نفری که در این 
نظرسنجی ش��رکت کردند به برگزاری لیگ با 16 تیم رأی دادند، لیگ 14 
تیمی در رده دوم ایستاد و لیگ 18 تیمی کمترین درصد را به خود اختصاص 
داد.اصغر شرفی، سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه که صحبت های زیادی 
در مورد برکناری او مطرح شده است، روی خط تلفنی برنامه آمد و در مورد 
آخرین وضعیتش گفت: قرار است بمانم و کارم را انجام دهم. در جلسه ای که 
با مسئوالن داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بمانم و البته چند مربی را به 
کادر فنی اضافه کنیم.شرفی البته از جذب نکردن بازیکنان مورد نظرش در 
نیم فصل هم خبر داد و گفت: واقعیتش این است که در مورد یکی دو بازیکن 
خارجی گول خ��وردم و بازیکنانی را گرفتم که از نظ��ر کیفی در حد تیم ما 

نیستند. این هم کار همان دالالنی است که به آنها پرداختید.
در ادامه برنامه پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقالل روی خط آمد 
و در حالی که همچنان تاکید داشت صحنه مشکوکی که محمود رفیعی در 
دیدار برابر مس کرمان نگرفته پنالتی بوده است، گفت: هنوز هم معتقدم که 
ایش��ان آن صحنه را دید و نگرفت. با این حال دیگر تمام شده و بحث کردن 
در مورد آن فایده ای ندارد.مظلومی در ادامه به پرس��ش عادل فردوسی پور 
در مورد شعار برخی تماشاگران که وی را مربی ترسو خطاب می کردند اشاره 
کرد و گفت: نمی دانم اینها هدف شان چیست؟ متأسفانه عده ای هستند که 
در جای خاصی از استادیوم می نشینند و مدام شعار می دهند. هر وقت هم ما 

از طرف آنها رد می شویم متلک می اندازند!
مظلومی که در مورد جذب علوی، بازیکن جدید استقالل، بارها مورد سؤال 
قرار گرفته است، در این برنامه هم مورد سؤال های پرتعداد قرار گرفت و هر چه 
تالش کرد ثابت کند به دلیل شاگرد بودن، او را به استقالل آورده، موفق به این 
کار نشد. او در نهایت راز جدیدی را مطرح کرد و گفت که جذب این بازیکن 
بیشتر به خاطر کمک به وی بوده چرا که پدرش بیمار است و شرایط خوبی 

ندارند. او از فردوسی پور خواست خیلی به این مسئله دامن نزند!
سوژه بعدی که نود به آن پرداخت، سه اخطاره بودن سعید دقیقی، بازیکن 
تیم ش��هرداری تبریز در دیدار برابر پرسپولیس بود که تالش برای برقراری 
ارتباط با عزیز محمدی فایده ای نداشت. علی اصغر مدیرروستا، سرمربی تیم 
فوتبال شهرداری تبریز نیز این موضوع را رد کرد و تنها گفت من هم شنیده ام 

که بحث هایی در این مورد مطرح شده است.
پخش تصاویری از هواداران و عالقه مندان تیم ش��اهین بوشهر یکی دیگر 
از بخش ه��ای برنامه نود ب��ود. در این بین، صحبت های یک زن میانس��ال 
که از طرفداران تیم ش��اهین ب��ود جالب ب��ود. او در صحبت هایش با انتقاد 
ش��دید از نتایج ش��اهین گفت که مطمئن اس��ت این تیم به دس��ته های 
 پایین ت��ر س��قوط خواهد ک��رد. وی گف��ت خواب دی��ده که ش��اهین به 

دسته  اول سقوط خواهد کرد. 

گروه
ورزش 

خبر 

ونگر در پی جذب پسر فان پرسی
رابی��ن فان پرس��ی ف��اش س��اخت که س��رمربی 
آرسنال خواهان جذب پس��ر پنج ساله او در بخش 
نونهاالن باشگاه اس��ت. به گزارش گاردین، آرسن 
ونگر به پرورش بازیکنان جوان مش��هور است، ولی 
جس��تجوی کودکانی که ژن فوتبال در خونش��ان 
است، تاکتیک جدید این سرمربی فرانسوی است. 

هانری عذرخواهی كرد
هانری مهاجم فرانس��وی تی��م فوتبال 
آرسنال پس از درگیری لفظی با تعدادی 
از هواداران این تیم به دنبال شکس��ت 
مقابل سوانسی، از آنها عذرخواهی کرد. 
وی گفت :به دلیل شکس��ت تیم کنترل 

خود را از دست دادم.

پله بهترین گلزن فوتبال باشگاهی جهان
در تازه ترین فهرست اعالم شده از سوی فدراسیون 
آمار و تاری��خ فوتبال جهان، پله،  اس��طوره برزیل و 
جهان همچنان بهترین گلزن باش��گاهی تمام ادوار 
محسوب می شود. وی با۵6۰ بازی باشگاهی در دو 
دهه فعالیت ورزشی موفق به ثمررساندن ۵41 گل 

شده است.

اعضای هیئت مدیره باش��گاه ذوب آهن اصفهان روز گذشته در 
نشست ویژه با وزیر ورزش و جوانان به بررسی راهکارهای موجود 
برای حل مشکالت فعلی این باشگاه پرداختند. یکی از بحث های 
مهمی که در این نشس��ت بررس��ی ش��د، در نظر گرفتن راهکار 
مناسب برای کمک مالی به این باش��گاه بود تا ذوبی ها از بحران 
مالی اخیر که در آن قرار گرفته اند، خارج شوند. باشگاه ذوب آهن 
اصفهان طی س��ال های اخیر در رش��ته های فوتبال، بسکتبال، 
والیبال نشسته، دوومیدانی، تنیس روی میز و ... در ایران و آسیا 
افتخارات بسیاری را کسب کرده اما به علت مشکالت شدید مالی 

با بحران مواجه شده است.
خسرو ابراهیمی، مدیرعامل و مسئوالن باشگاه ذوب آهن معتقدند 
با حل مش��کالت مالی، وضعیت تیم های این باشگاه سروسامان 
گرفته و می توانند در مس��ابقاتی که به می��دان خواهند رفت، از 

اعتبار ذوب آهن دفاع کنند. 

هفته پانزده��م لیگ برت��ر والیبال باش��گاه هاي کش��ور  امروز 
 با برگ��زاري هف��ت دی��دار پیگی��ري م��ي ش��ود. در روزي که 
 صدرنش��ین ها و قعرنش��ین ها به دی��دار هم مي رون��د، مصاف 

گیتي پسند و شهرداري ارومیه حساس ترین رقابت خواهد بود.
گیتي پس��ند در هفت��ه اول دور برگش��ت نمایش خوب��ي برابر 
پیشگامان کویر نداشت و شکس��ت خورد. باخت کهکشاني هاي 
گیتي پس��ند به تیم هاي متوس��ط لیگ، که از نظر ملي پوش و 
بازیکن باتجربه و برنامه و امکانات کمبود ندارند، توجیهي ندارد. 
گیتي پسند اگر امروز نتیجه نگیرد، باز هم سقوط مي کند. باریج 
اس��انس، هفته پیش برابر تیم قدرتمند شهرداري ارومیه نتیجه 
 خوبي گرفت و پیروز ش��د. اگر باریج روي دور برد افتاده باش��د، 
مي توانیم امیدوارم باش��یم که نماینده کاش��ان رده اي بهتر از 
نهمي در پایان فصل کسب خواهد کرد. باریج فردا میهمان نوین 

کشاورز تهران است.

محسن تابش فر براي چهار سال ریاس��ت هیئت نجات غریق 
استان اصفهان را برعهده گرفت.

مجم��ع انتخاباتی هیئ��ت نجات غری��ق اس��تان اصفهان در 
تاالرافتخ��ارات اداره کل ورزش و جوانان با حضور خدابخش، 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان و حبی��ب 
خمجان��ی، دبیر فدراس��یون نج��ات غریق وغواص��ی برگزار 
ش��د. تنها کاندیدای این مجمع انتخاباتی، محس��ن تابش فر 
 بود که نزدی��ک چهارماه سرپرس��تی این هیئ��ت را به عهده 

داشت. 
محس��ن تابش فر از19 رأی مأخوذه، 1۷ رأی  راکسب کرد و برای چهارس��ال به عنوان رئیس هیئت نجات غریق استان 
اصفهان انتخاب شد. اعضای این مجمع انتخاباتی، مریم صادقی، نایب رئیس هیئت نجات غریق استان، احمد فتاحی مقدم 
و لیال پورسعید)نماینده داوران(، نادرطبایی و فریبا قساوی )نماینده مربیان(، فرش��اد دادفر، فرزاد دادفر و ریحانه عمرو 
)نماینده ورزشکاران(، رئیسان هیئت های نجات غریق فالورجان، نجف آباد، کاشان، چادگان و نایین، رئیس تربیت بدنی 

مدارس و مدیریت استخرپردیس بودند.

ک��ی روش قب��ل از آنک��ه ب��ه مرخص��ی ب��رود، چ��ارت 
مدیریت��ی تی��م و همچنی��ن نح��وه فعالی��ت سرپرس��ت 
 آین��ده تی��م مل��ی را در اختی��ار کفاش��یان ق��رار داده

است. 
براساس این چارت، کی روش موقتا خودش در نقش سرپرست  

فعالی��ت خواهد ک��رد. او در جلس��ه روز گذش��ته ه��م اعالم 
کرد فع��ال به سرپرس��ت نیاز ن��دارد، اما مه��دی خراطی دبیر 
کمیته تیم ه��ای ملی را به عن��وان رابط خود با فدراس��یون و 
 همچنین، حام��د مومنی را ب��ه عنوان رابطش ب��ا تیم معرفی 

کرد.
کی روش همچنین برای حل مشکل سرپرستی در بازی های رسمی و مهم، از کفاشیان خواست خود او یا یکی از اعضای 

هیئت رئیسه کنار تیم باشند.
 کی روش همچنین با ابراز رضایت از برنامه بازی دوستانه و اردوی تیم ملی قبل از بازی با قطر، ارائه برنامه بلندمدت خود 

و مسابقات تدارکاتی را  به بعد از قرعه کشی مرحله بعد مقدماتی جام جهانی موکول کرد. 

فوتبال در جهان

چهره چهره 

كفاشیان،  سرپرست تیم ملی!تابش فر، رئیس جدید هیئت نجات غریق استان 

نشست ویژه  هیئت مدیره  
ذوب آهن با عباسی

 سایه سقوط 
بر سر گیتي پسند

بامداد پنج شنبه ال کالسیکودربی ۲1۷ به میزبانی 
مالکان قلعه سیمانی کلید می خورد.جدال دو تیم 
فوتبال رئال مادرید و بارسلونا اسپانیا، 3۰ دقیقه 
بامداد پنج شنبه در استادیوم آبی رنگ اما احاطه 
شده با سیمان سانتیاگو برنابئو کلید می خورد.به 
صورت کلی این دو تیم ۲4۷ بار به مصاف یکدیگر 
رفته اند اما تعداد بازی رس��می و ثبت ش��ده این 
دو تیم ف��ارغ از خاطرات پیشکس��وتان و برخی 
عکس های موجود ۲16 بازی است.رئال مادرید 

و بارس��لونا در اللیگا 163 بار مقابل یکدیگر صف 
آرایی کرده اند و در کوپادل ری )جام پادش��اهی 
اسپانیا( ۲9 بار.در این ۲9 ال کالسیکو از جنس 
جام حذفی بارسلونا 14 بار و رئال مادرید 1۰ بار 
به پیروزی رسیده اند.تعداد زیاد برخورد دو قطب 
فوتبال اسپانیا در جدال های اروپایی، اللیگا و جام 
حذفی به خصوص در فصل گذشته باعث شده تا 
در این مدت کوتاه به اندازه کافی به تاریخچه و آمار 
تمام ال کالسیکوها پرداخته شود اما مسئله مهم 

در این میان این که دوئل رونالدو و مس��ی بیش 
از هر زمان در این بامداد پنج ش��نبه زیر ذره بین 
کارشناس��ان خواهد بود.پیروزی ماریانو راخوی، 
نماینده حزب مردم در انتخابات پارلمانی اسپانیا 
و کنار رفتن سوسیال – دموکرات ها باعث شده تا 
بیش از هر زمان دیگری شاهد تحرکات کاتاالنیسم 
در عرصه ورزش باشیم. بودجه پشت پرده بارسلونا 
که توس��ط دولت قبلی و به واسطه گری شهردار 
بارسلونا به مقامات این باشگاه می رسید دیگر قطع 

شده و استقالل طلبان کاتالونیا دیگر دلیلی برای 
تمدید سکوت خود نمی بینند.این همه اما شاید 
زاییده ذهن معدود خبرنگاران پا به سن گذاشته 
مادریدی باشد که هنوز عالقه دارند در بازه زمانی 
دهه ۷۰ و 8۰ می��الدی زندگی کنند و بی تردید 
هضم زندگی بدون مرز نسل جدید مردم اسپانیا 
برایشان دشوار اس��ت.آربلوا به خاطر کارت قرمز 
از این بازی محروم ش��ده، دی ماریا، کاکا و په په 
به ترکیب اصلی بازگش��ته اند.از آن سوی میدان 
س��انچس ش��یلیایی با قدرت در تمرینات رویت 
می شود و پدرو هرگز امیدی برای سفر به مادرید 
ندارد. جام پادش��اهی اسپانیا از س��ال 19۰۲ به 
پیشنهاد کارلوس پادروس مدیرعامل وقت باشگاه 
رئال مادرید و با هدف تبلیغ برای خاندان پادشاهی 
اسپانیا و جلب رضایت آلونس��و پادشاه آن زمان 
کلید خورده و رئال مادرید با 18 قهرمانی جام سال 
گذشته را به موزه خود منتقل کرده اما بارسلونا با 
۲۵ قهرمانی پرافتخارترین تیم در جام پادشاهی 
است.این جام در خالل زمامداری ژنرال مستبد و 

خونریز اسپانیا، فرانکو به جام ژنرال تغییر نام داد.

حواشی ال كالسیکو

ال كالسیکو بدون آنخل
مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال رئال مادرید تنها 4 
ساعت با مجوز کادر پزشکی لذت حضور احتمالی 
در ال کالسیکو را چشید و سپس مصدوم شد. به 
گزارش مارکا اسپانیا، آنخل دی ماریا که به مجوز 
کادر پزشکی برای حضور در تمرین فشرده رئال 
مادرید آماده شده بود بالفاصله با آغاز تمرین روی 
زمین افتاد و توسط پزشکان به بخش ویژه درمانی 
منتقل شد.اکثر منابع معتبر خبری در اسپانیا و 
ایتالیا از غیبت قطعی دی ماریا در ال کالسیکودربی 
نوشته اند و به این ترتیب باید پذیرفت که احتمال 
حضور ثابت کایخ��ون در کنار بن زم��ا و رونالدو 
افزایش یافته است.هش��ت روز استراحت مطلق 
برای این بازیکن آرژانتینی در نظر گرفته شده که 
احتماالً شاهد غیبت او در هفته آینده هم خواهیم 
بود و دربی مادرید و ش��اید بازی برگشت مقابل 

بارسلونا را از دست خواهد داد.

جدال دو دوست قدیمی 
ایکر کاس��یاس و ژاوی هرناندز ۲ دوست قدیمی 
و بسیار صمیمی سال های سال است که در کنار 

هم فوتبال حرفه ای را تجرب��ه می کنند. به گفته 
خود این دو ستاره بعید است حتی در فشردگی 
بازی های باش��گاهی این دو بازیکن هر دو هفته 
یک بار در کنار هم ش��ام یا میهمانی کوچکی را 
ترتیب ندهند.ال کالسیکودربی پیش روی دو تیم 
فوتبال رئال مادرید و بارس��لونا برای هواداران دو 
تیم ال کالسیکودربی شماره ۲1۷ است اما برای 
کاسیاس و ژاوی بیست و هشتمین ال کالسیکو 
محسوب می شود.این دو ستاره از تیم ملی زیر 1۷ 
سال اسپانیا )199۷( در کنار یکدیگر بازی کرده اند 
و خاطرات مشترک زیادی از سال ها غم و شادی 
در رقابت ه��ای گوناگ��ون دارند.بهترین خاطره 
کاسیاس به ۲6 فوریه س��ال ۲۰۰۰ باز می گردد، 
زمانی که رئال مادرید با داش��تن کارلوس، آنلکا 
و مورینتس با نتیجه 3 بر صفر مقابل بارسلونا به 
پیروزی رسید.بهترین خاطره ژاوی هرناندز نیز به 
ال کالسیکودربی شماره 1۵8در اللیگا برمی گردد، 
 زمانی که بارس��لونا به پیروز 6 بر ۲ دس��ت پیدا 

کرد.

تركیب احتمالی رئال مادرید:
کاسیاس، کونترائو، راموس، پپه، مارسلو، آلونسو، 

دیارا، اوزیل، رونالدو، دی ماریا و بنزما
تركیب احتمالی بارسلونا:

والدس، آلوز، پویول، پیکه، آبیدال، بوس��کتس، 
ژاوی، اینیستا، سانچز، فابرگاس و مسی

رئال مادرید - بارسلونا؛

هیجان در برنابئو

بودجه پشت پرده 
بارسلونا که توسط 

دولت قبلی و به واسطه 
گری شهردار بارسلونا 
به مقامات این باشگاه 

می رسید دیگر قطع 
شده و استقالل طلبان 
کاتالونیا دیگر دلیلی 

برای تمدید سکوت خود 
نمی بینند

ال كالسیکو )به اسپانیایی: El Clásico(، كه به نام های دیگری مثل ال دربی اسپانول، ال دربی، ال سوپركالسیکو 
گروه 
ورزش 

و ال كالسیک )به كاتاالن: El ، به مسابقه فوتبالی گفته می شود كه بین دو تیم رئال مادرید، بارسلونا برگزار 
می شود. رقابت بین این دو تیم از این ناشی شده است كه دو شهر مادرید و بارسلونا دو شهر بزرگ اسپانیا بوده، 
و این در حالی است كه دو باشگاه موفق ترین و محبوب ترین باشگاه های كشور هستند. این مسابقه، یکی از 
بزرگترین مسابقه های فوتبال در جهان است كه هر سال صدها میلیون نفر از كشورهای مختلف شاهد برگزاری 
آن می باشند.اصطالح كالسیکو )clásico( در سال های اخیر رایج شده و در اصل برای مسابقه های مهم و تاریخی آمریکای جنوبی به 

كار می رود. این اسم به دلیل افزایش نفوذ فوتبال اسپانیایی در آن جا و همچنین تبلیغات جهانی مربوط به ال كالسیکو، به وجود آمد.
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حتی یک سینمای فعال نداریم 

 رئيس حوزه هن��ری چهارمحال و بختي��اري گفت: هنرمندان اس��تان
 قابليت های بسيار خوبی در زمينه های مختلف هنری دارند و می توانند 
حرف اول را در بيشتر رشته های هنری در کشور بزنند.حجت اهلل شيروانی 
با اشاره به چندین موفقيت از هنرمندان استان افزود: متاسفانه مشکالت 
سخت افزاری حوزه هنری ،چون نداشتن پالتوی نمایش و مکان اجرا و 
تمرین، نداشتن نگارخانه حرفه ای و مکان های دیگر، باعث محدودیت 
در فعاليت های این مرکز شده اس��ت.وی درباره سينماي استان گفت: 
امروزه در ایران و دیگر کشورها س��ينماها به صورت چند سالنه ساخته 
می شوند که نام آن را پردیس سينمایی گذاش��ته اند و در این سينما ها 
مخاطب ميتواند فيلم مورد عالقه خود را انتخاب کند، این در حالی است 
که در استان ما متاسفانه یک سينمای فعال وجود دارد و دیگر شهرستان 

ها از این مکان محرومند. 

اجرای برنامه سالمت کودکان  

رئيس دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال و بختياري از تهيه و تدوین برنامه 
عملياتی ساالنه س��المت کودکان و ترویج تغذیه با ش��ير مادر به منظور 
پيشبرد اهداف حفظ و ارتقاي س��المت کودکان در 6 ماهه نخست سال 
 90 خبر داد. دکتررضا ایمانی درگفتگوبا ایسنا افزود: تداوم اجراي برنامه 
 مراقب��ت هاي ادغ��ام یافت��ه ک��ودك س��الم)W.C.C( ومراقبت هاي

 ادغام یافته ناخوشي هاي اطفال)مانا( درتمامي مراکز بهداشتي درماني 
وخانه هاي بهداشت سطح استان، تداوم اجراي برنامه نظام مراقبت مرگ 
کودکان 1تا 59 ماهه و ثبت وگزارش 100درصد موارد مرگ کودکان از 
اقدامات معاون بهداشتي در حوزه سالمت کودگان و ترویج تغذیه با شير 
مادر است.وي همچنين تشکيل جلسه توجيهي با شرکت کارشناسان و 
مسئولين واحدهاي س��المت خانواده در حوزه سالمت کودکان و ترویج 

تغذیه با شير مادر را از جمله برنامه های دیگر  برشمرد. 

فرمانده سپاه چهارمحال و بختياری با بيان اینکه  ترور دولتی کثيف ترین 
و ننگين ترین کار برای استکبار جهانی است و استکبار برای دستيابی به 
اهداف شوم خود به ترور دانش��مندان ما روی آورده ، گفت: »هيچ سدی 
نمی تواند مان��ع تعالی ایران اس��المی شود.«محمدس��ليمانی درجمع 
اعضای ستاد راهيان نور استان چهارمحال و بختياری با گراميداشت یاد 
و خاطره شهدای جهاد علمی به ویژه ش��هيد احمدی روشن و تبریک و 
تسليت شهادت این دانشمند بسيجی به محضر رهبر معظم انقالب وملت 
ایران اظهار داشت: »آنچه که دشمنان از تحليل ودرك آن درمحاسبات 
 خود برای مواجهه با جمهوری اس��المی عاجزند، فرهنگ ایثاروشهادت

 طلبی است.«
وی تصریح کرد: »نهادینه شدن فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه منشا 

خير و برکت برای مسلمانان و پيشرفت و توسعه کشور است.«

مدیرکل مسكن و شهر سازي: 

پیش�رفت 67 درصدي درطرح  
مسكن مهر فارسان 

مدیرکل مسکن و شهر س��ازي اس��تان در بازدیداز طرح مسکن مهر 
فارسان از پيشرفت  67درصدي آن خبر داد.

علی ابراهيمی با اش��اره به اینکه اراضي طرح مس��کن مهر فارسان با 
مساحت بيش از 6 هکتار در شهر فارسان از سال 1388 به منظور ایجاد 
بستر الزم براي ساخت و ساز هاي مس��کن مهر به کار گرفته شده اند 
گفت:»بيش از 300 واحد مسکوني در این شهر در حال ساخت است.«

وي ضمن بازدید از پروژه هاي عمراني این شهرس��تان  خاطرنش��ان 
س��اخت : »7 پروژه عمراني در این شهرس��تان در حال اجراست که 
اعتباري بالغ بر 7 ميليارد ریال به آنها در س��ال جاري اختصاص داده 

شده است.«
وي در ادامه به سالن تيراندازي فارسان اشاره کرد و افزود:»این پروژه 
عمراني با اعتباري بالغ بریک ميليارد و 500 ميليون ریال در سال 90 

با پيشرفت فيزیکي 80 درصد در حال اجراست .«
مدیر کل مسکن و شهرسازي استان،پيشرفت فيزیکي  زمين چمن بابا 
حيدر را 50 درصد معرفي کرد و از پيشرفت 30 درصدي سالن ورزشي 

ده چشمه خبر داد.

رعایت موازین 
 اسالمي در 

جشن هاي دهه فجر

انتخابات ایران 
انتخاباتی  مترقی در 

جها ن 

 نماینده  ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه  ش��هرکرد گفت: »رعایت 
موازی��ن اس��المي در برگ��زاري جش��ن هاي ده��ه فج��ر فراموش 
نشود.«حجت االس��الم والمسلمين نکونام ضمن تس��ليت دهه آخر 
صفر اف��زود: با توجه ب��ه اینکه پيامب��ر اکرم)ص( اش��رف مخلوقات 
عالم و داراي جایگاه عظيمي هستند، باید مراس��م ارتحال ایشان پر 
رنگ تر از قبل برگزار تا حق و ش��أن آن بزرگوار ادا ش��ود.وي گفت: 
»نه تنها از مناس��بت ارتحال پيامبر )ص( بلکه حتي از س��ال پيامبر 
اعظم ،بر خ��الف تأليفات زی��اد و فعاليت هاي گس��ترده ک��ه به نام 
ایشان انجام ش��د به نحو مطلوب اس��تفاده نش��د و تا تبيين جایگاه 
ایشان فاصله ی  زیادي وجود دارد.« وی همچنين افزود:»باید سعي 
 ش��ود امس��ال با برگزاري برنامه هاي پر محتوا و با کيفيت این حق را

 ادا کرد.«

اس��تاندارچهار مح��ال و بختي��اری گف��ت: حض��ور م��ردم در برگزاری 
انتخاب��ات در ای��ران موج��ب ش��ده اس��ت ک��ه انتخاب��ات ای��ران 
انتخاباتی مترقی در  دنيا باش��د. علی اصغرعنابس��تانی با ش��رح ش��يوه  
برگ��زاری انتخاب��ات در کش��ورهای دني��ا و مقایس��ه آن ب��ا انتخاب��ات 
 ای��ران و بررس��ی نق��ش م��ردم در برگ��زاری ، ای��ن مس��ئله را بي��ان

داش��ت: وی تأکيد کرد: »م��ردم نقش اصل��ی برگزاری، اج��را و نظارت 
انتخابات در نظام جمهوری اس��المی را بر عهده دارند.وی افزود: تشکيل 
 هيئت  اجرایی و نظارت، انتخاب معتمدان محلی، انتخاب اعضای شعب و 
جمع آوری آرای انتخاباتی از سوی مردم اجرا می شود.«عنابستانی به تالش 
برخی عناصر برای خدشه وارد کردن به سالمت انتخابات در ایران اشاره و 
تصریح کرد: »در ساختار انتخاباتی نظام جمهوری اسالمی، امکان تقلب 

گسترده وجود ندارد.

خبر

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری  :رئیس دانشگاه علوم پزشكي:رئیس حوزه هنری:

چهره روز

70 درصد چهارمحالی ها حق 
رای دارند 

 یزدان جاللی

معاون سیاسی امنیتی چهارمحال و بختیاری
حدود 70 درصد از جمعيت این استان،  واجد شرایط رای دادن در انتخابات 
نهمين دوره مجلس شورای اسالمی هستند.همه شرایط برای برگزاری یک 
انتخابات بانشاط و پرشور در 12 اسفند مهياست که  15 هزار نفر در این استان 

کار برگزاری نهمين دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی را بر عهده دارند 
و این تعداد ش��امل عوامل 
اجرایی، نظارت، تدارکات 
و امنيتی و انتظامی اس��ت 
که به صورت مس��تقيم در 
عرصه انتخابات این استان 

فعاليت خواهند داشت.

خبر
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ابالغ 
10/543 نظر به اینکه آقای محمد علی حسینی فرزند حسن به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندش 
حس��ب ش��کایت خانم معصومه عابدینی فرزند حس��ین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
900786د27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صوت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 16562 شعبه 27 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار 
10/544 نظ��ر به اینکه آقای علی مرادی فرزند حس��نعلی ش��کایتی علیه ایرج رفیعی فرزند 
علی اکبر مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901261ب2 ثبت 
این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 16561 مدیر دفتر ش��عبه دوم بازپرس��ی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
10/545 نظر به اینکه آقای علی غفار خانی فرزند جواد ش��کایتی علیه 1- محمدرضا منصوری 
پور شیرازی. 2- آمنه منصوری پور شیرازی مبنی بر جعل و استفاده از سند جعلی مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 901003ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 16559 دفتر شعبه دوم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
10/546 نظر به اینکه آقاي مسعود قدرجاني زاده به اتهام ایجاد مزاحمت تلفني،  تهدید و فحاشي 
حسب شکایت آقاي احسان پاکروان فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 901385 
د/ 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 30 دادیاري دادسراي عمومي 
اصفهان جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 16553 صادقي- دادیار شعبه 30 

دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/547 بدینوسیله اعالم مي گردد آقاي مجید حیاتي فرزند محمود شکایتي علیه آقاي علي 
ورمزیاري فرزند اباذر دایر بر کالهبرداري- تحصیل مال از طریق نامش��روع مجهول المکان 
به این بازپرس��ي تس��لیم و به ش��ماره 901144 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکي عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهي جهت رس��یدگي دعوت به حضور مي ش��ود و با تجویز 
م��اده 159 قانون آیین دادرس��ي کیفري این آگه��ي به منزله ابالغ در یک��ي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محل��ي براي یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ي اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16556 دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ي مجتمع ش��ماره 2 دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/548 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقاي رمضان علي کارگر دستگردي فرزندعباسعلي شکایتي 
علیه آقایان حسین نجار و سید جواد هاشمي دایر بر تحصیل مال به طور نامشروع مجهول المکان 
به این بازپرسي تسلیم و به شماره 901172 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکي عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرسي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16558 

دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/549 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقایان محمود ثالثي فرزند محمدتقي و مس��عود راست قلم 
فرزند رسول شکایتي علیه آقاي محمد عباسي )فرزند یحیي( دایر بر کالهبرداري، جعل و استفاده 
از سند مجعول مجهول المکان به این بازپرسي تسلیم و به شماره 901146 ب 16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکي عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي دعوت به حضور 
مي ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي براي یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ي 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16557 دفتر ش��عبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/550 بدینوسیله اعالم مي گردد آقایان 1- جاوید تقیه پور فرزند اکبر 2- یاسر محبي فرزند اکبر 
3- محمد تگریان فرزند حسین شکایتي علیه آقاي منوچهر حمزه اي فرزند علي دایر بر ضرب 
و جرح عمدي بوسیله سالح سرد و فحاشي مجهول المکان به این بازپرسي تسلیم و به شماره 
901145 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکي عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت 
رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسي کیفري این آگهي 
به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16555 دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع 

شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/551 بدینوسیله اعالم مي گردد آقاي فرزاد خطابخش فرزند احمد و مصطفي کبیري فرزند 
محمد علي شکایتي علیه آقاي امیرحسین بایرامي شیرازي دایر بر کالهبرداري- سرقت مجهول 
المکان به این بازپرسي تسلیم و به شماره 880947 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکي عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي 
براي یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 

16554 دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ رأي
10/566 کالس��ه پرونده: 90-721، مرجع رس��یدگي: شعبه 32 ش��وراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: جواد الماسي نشاني: اصفهان خ پروین دوم طبقه زیرین بانک انصار، خوانده: علي اکبر 
قرباني نشاني: اصفهان خ آتشگاه خ نبوي منش کوچه نگار منزل علي قرباني فعاًل مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 39/800/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 366/855600، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: در خصوص 
دادخواس��ت جواد الماسي به طرفیت علي اکبر قرباني بخواسته مطالبه مبلغ سي  و نه میلیون و 
 هش��تصد هزار ریال 39/800/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 87/8/20-336/855600

عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي 
و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار کافي در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازي نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت مي کند علي هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 39/800/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 40/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسي به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 87/8/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص 
بان��ک مرکزي در حق خواه��ان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه خواهد بود. موسوي- قاضي شعبه 32 حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
10/579 در خصوص پرونده کالسه 1853/90 ش 14 ح خواهان آقاي تقي نظري دادخواستي مبني 
بر مطالبه خسارت به طرفیت آقاي سهراب چیاني تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه 
شنبه مورخ 90/12/2 ساعت 11 صبح تعیین گردیده،  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان 
آتش��گاه روبروي پمپ بنزین اول ساختمان شماره 2 شوراها مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود. مدیر دفتر شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
10/582 شماره ابالغیه: 9010100350303711،  شماره پرونده: 9009980350300934، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900934، خواهان ش��رکت حفاظ باران دادخواس��تي به طرفیت خوانده شعبان 
صباغ��ي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به 
شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 
9009980350300934 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1390/12/09 و ساعت 11:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 16678 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان

ابالغ
10/590 ش��ماره ابالغیه: 9010100350503951،  ش��ماره پرون��ده: 9009980350501297،  
شماره بایگاني شعبه: 901355، خواهان مصطفي میرمعني فرزند محمد با وکالت آقاي مهرداد 
علوي دادخواس��تي به طرفیت خوانده عاطفه ابراهیمي فرزند منوچهر به خواسته مطالبه مبلغ 
300/000/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 474558-1386/2/9 عهده بانک ملي ایران و مطالبه 
مبلغ 50/100/000 ریال وجه چهار فقره رس��ید و کلیه خس��ارات قانون��ي تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي 
)حقوقي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 
9009980350501297 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1390/12/10 و س��اعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 16741 ناظمي- مدیر 

دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطار اجرايي
10/606 کالس��ه: 938/90 به موجب رأي شماره 647 تاریخ 90/7/30 حوزه 25 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ناصر قندشکن مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 130/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
89/10/6 لغای��ت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزي در حق خواهان 
امراله زحمتکش نام پدر: محمدتقي نشاني محل اقامت: سه راه سیمین سوارکاران پالک 144 
صادر مي گردد. و همچنین پرداخت نیم عش��ر اجرایي در ح��ق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کن��د و اگ��ر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف/ 16620 ش��عبه 25 حقوقي ش��وراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/611 کالس��ه پرونده: 324/90، ش��ماره دادنامه: 738-90/10/25،  مرجع رس��یدگي: شعبه 
39 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد آقاکوچکي فروش��اني،  نشاني: اصفهان، خ 
آتش��گاه کوچه 14 معصوم پالک 15 خرداد، وکیل: امیرحس��ین روزبهان��ي، روح اله بلخاري 
نشاني: اصفهان خ شریعتي، روبروي اورژانس، مجتمع نوید 1، طبقه 4، واحد 12، خواندگان: 
1- محمدرضا، 2- فائزه، 3- فوزیه، 4- فائقه همگي روضاتي نش��اني همگي مجهول المکان، 
خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رسمي، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا، ضمن اعالم ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال 
بش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید: رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي خواهان 
محمدآقاکوچکي فروش��اني با وکالت 1- امیرحس��ین روزبهاني 2- روح اله بلخاري بطرفیت 
خواندگان 1- محمدرضا، 2- فائزه، 3- فوزیه، 4- فائقه همگي روضاتي به خواس��ته الزام به 
انتقال س��ند رسمي س��ه جریب و چهار قفیز و سه في مشاع از پالک شماره 39 اصلي ماربین 

بخش 14 ثبتي اصفهان. با عنایت به محتویات پرونده مستندات ابرازي وکالي خواهان پاسخ 
اس��تعالم به عمل آمده از ثبت اسناد، مالحظه تقسیم نامه توافقي شماره 52/6/28/14586 بین 
مورث خواندگان و شخص خواهان که حسب مفاد آن نصف زمیني که تحت زراعت حیدرآقا 
کوچکي فروشاني )پدر خواهان( بوده متعلق به مالک و نصف دیگر آن متعلق به زارع )مورث 
خواهان( باشد،  ضمناً حس��ب اقرارنامه 571-89/10/7 دیگر وراث مرحوم حیدرآقا کوچکي 
مبلغ س��هم االرث خود را از محمدآقا کوچکي دریافت نموده اند، لذا شورا دعوي مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 10 و 219 و 
220 و 222 و 223 قانون مدني حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد 
1 في از پالک ش��ماره 39 اصلي ماربین  1

2 رس��مي و انتقال به میزان یک جریب و 7 قفیز و 
بخش 14 ثبتي اصفهان به نام خواهان صادر و اعالم مي نماید. و در خصوص مابقي خواس��ته 
خواهان به اس��تناد م��اده 197 ق.آ.د.م رأي بر بي حقي خواهان ص��ادر و اعالم مي نماید. رأي 
صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شورا و ظرف 20 روز پس از 
انقضاي مهلت واخواهي قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقي اصفهان مي باشد. م الف/ 16845 

پورعجم- قاضي شعبه سي و نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/613 کالس��ه پرونده: 1558/90،  دادنامه: 1884/90، مرجع رسیدگي: شعبه هفتم شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: بهنام سرباز حسین آبادي نشاني: میدان احمد آباد خ بزرگمهر، مجتمع 
تجاري برلیان،  موبایل قائم، خوانده: رضا گل رسان مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت وجه دو فقره س��فته به انضمام مطلق خس��ارات قانوني، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگي 
با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: در 
خصوص دعوي آقاي بهنام سرباز حسین آبادي به طرفیت آقاي رضا گل رسان به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه ده فقره سفته از شماره هاي 857515 الي 857524 )سري/ط( 
هر یک به مبلغ پنج میلیون ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانوني، با توجه به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و بقاء اصول مس��تندات در ید خواهان که داللت بر بقاء دین و اش��تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانوني )نشر 
آگهي در روزنامه زاینده رود به تاریخ 90/9/6( در جلس��ه دادرس��ي شرکت نداشته و هیچگونه 
الیحه دفاعیه اي در مقام اعتراض نسبت به دعوي مطروحه خواهان ابراز و ارائه ننموده بنابراین 
دعوي خواهان علیه خوانده وارد به نظر مي رس��د که مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نود 
هزار ریال بابت هزینه دادرسي و نشر آگهي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)90/8/19( لغایت تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره غیابي 
و 20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهي در این ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. رفیعي- قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/614 کالس��ه پرونده: 1557/90،  دادنامه: 1883/90، مرجع رسیدگي: شعبه هفتم شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: بهنام س��رباز حسین آبادي نش��اني: میدان احمد آباد ابتداي 
بزرگمهر، مجتمع تجاري،  موبایل قائم، خوانده: رضا گل رس��ان مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال بابت وجه س��ه فقره سفته به انضمام مطلق خسارات قانوني، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید. 
رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي آقاي بهنام سرباز حسین آبادي به طرفیت آقاي رضا 
گل رسان به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال بابت وجه سه فقره سفته به شماره هاي 
857525 الي 857527 )سري/ ط( به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه به جمیع اوراق 
و محتوی��ات و بق��اء اصول مس��تندات در ید خواهان که داللت بر بقاء دین و اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن به میزان خواس��ته را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانوني )نشر آگهي در روزنامه زاینده رود به تاریخ 90/9/6( در جلسه دادرسي 
ش��رکت نداش��ته و هیچگونه الیحه دفاعیه اي در مقام اعتراض نس��بت به دعوي مطروحه 
خواهان ابراز و ارائه ننموده بنابراین دعوي خواهان مقرون به صحت بوده و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواس��ته مبلغ 
پانزده میلیون ریال و س��ي و چهار هزار ریال بعنوان هزینه دادرس��ي و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ )90/8/19( تقدیم دادخواس��ت لغایت تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد. رأي صادره غیابي و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. 

رفیعي- قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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امام علی )ع(:
جوینده ادب دور اندیش تر از جوینده طالست .
)غررالحکم(

شهر فرنگ

یادداشت

داستان

 خنده، شوخی، تبسم 
 آیا می دانید ش��رکتهای: سیمان سپاهان 
اصفهان، فوالدمبارک��ه، پلی اکریل، فوالد 
آلیاژی صنایع دف��اع و ده ها واحد کوچک 
صنعتی ب��ا الزامات زیس��ت محیطی طی 
سال گذشته تاکنون نقش بسیاری در کاهش آلودگی هوای اصفهان 

داشته اند؟ 
به نظر ما این جمله را چه کس��ی گفته یا نوشته اس��ت؟ آقای آلوده؟ 
یک مجری شوخ؟یک متلک است؟ جوک است؟ راستش خیلی بعید 
است بتوان تعریف درس��ت و درمانی برای آن پیدا کرد ولی هر قالبی 
 دارد از طرف روابط عمومی محیط زیست به مناسبت هوای پاک برای

 خیلی ها ارسال ش��د تا بدانند که این همه کارخانه های غیرآالینده 
که دائم لوح تقدیر سبز بودن و مدال دوستدار محیط زیست بودن را 

دریافت می کنند چه خدماتی به محیط زیست می کنند. 
ح��اال اینکه پایتخ��ت ام اس هس��تیم، پایتخت س��رطان هس��تیم، 
فرزندانمان بیخود و با خود سرفه می کنند، بروبچه های اورژانس شبانه 
روز برای بیماران قلبی و تنفسی اعزام می شوند و چه و چه و چه، بماند.

البته ما خوب یادمان هس��ت که بحث تابلوهای راستگوی آالینده ها 
جایش اینجا نیست، اس��تاندارهم صراحتا به مهر نگفت حریف برخی 
از کارخانه ها نمی ش��ود، الهیجان زاده هم به ایسنا نگفت کوره های 
آجرپزی نفس گپکویر را به شماره انداخت و اینکه هوای نصف جهان 

Br،pb ،S ،O2 ،N2 ،co2 و کلی مخلفات ندارد.
پس بیایید خوشحال باشیم. هرنفس��ی که فرومی رود کلی مخلفات 
دارد و اگر سعدی سخن زنده بود حتما سفارش می کرد آن را بیرون 
ندهید که به این راحتی ها نمی توان این همه خوراکی را به سبد غذایی 
افزود چرا که این همه آه��ن آالت با تورم 2 رقمی نصیب و قس��مت 

هرکسی نمی شود.   
شهرگنبدهای فیروزه ایی تا االن که شما این یادداشت را می خوانید 
192روزهوای سالم، 95 روزهوای ناس��الم 5 روزهوای آلوده و 2 روز 
هوای خطرناک داش��ت؛ راس��تی تا یادم نرفته هفت��ه ی هوای پاک 

مبارک.  

آرامش واقعی چیست؟ 
پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاش��ت که بتواند به بهترین 
ش��کل، آرامش را به تصویر بکشد.نقاشان بس��یاری آثار خود را به قصر 
فرس��تادند.آن تابلو ها، تصاویری بودند از خورش��ید به هنگام غروب، 
رودهای آرام، کودکانی که در چمن می دویدند، رنگین کمان در آسمان، 

و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ.
پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد، اما س��رانجام فقط دو اثر را انتخاب 

کرد. ...
اولی، تصویر دریاچه ی آرامی بود که کوههای عظیم و آس��مان آبی را 
در خود منعکس کرده بود. در جای جایش می ش��د ابرهای کوچک و 
سفید را دید، و اگر دقیق نگاه می کردند، در گوشه ی چپ دریاچه، خانه 
ی کوچکی قرار داش��ت، پنجره اش باز ب��ود، دود از دودکش آن بر می 
خواست، که نشان می داد شام گرم و نرمی آماده است.تصویر دوم هم 
کوهها را نمایش می داد. اما کوهها ناهموار ب��ود، قله هاتیز و دندانه ای 
بود. آسمان باالی کوهها به طور بی رحمانه ای تاریک بود، وابرها آبستن 

آذرخش، تگرگ و باران سیل آسا بودند.
 این تابلو با تابلو های دیگری که برای مس��ابقه فرس��تاده بودند، هیچ 
هماهنگی نداشت. اما وقتی آدم بادقت به تابلو نگاه می کرد، در بریدگی 
صخره ای شوم، جوجه پرنده ای را میدید. آنجا، در میان غرش وحشیانه 
ی طوفان، جوجه گنجشکی، آرام نشسته بود.پادشاه درباریان را جمع 
کرد و اعالم کرد که برنده ی جایزه ی بهترین تصویر آرامش، تابلو دوم 
است.بعد توضیح داد:آرامش چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی 
هنگامیکه شرایط سختی بر ما می گذرد آرامش در قلب ما حفظ شود. مشکل و بدون کار سخت شود، بلکه معنای حقیقی آرامش این است ، که 

خواندنی

 نام های تجاری معروف جهان که برخی از آنها طی 
دوره های��ی نزدیک به نیم قرن، مس��یر ترقی را طی 
کرده اند امروزه در بازار کاال و خدمات جهانی جایگاه 
ویژه ای دارند و ش��اید هیچ کش��وری نتواند خود را 
صاحب اصلی آن بداند، زیرا همه ی مردم جهان آن 

برند را از آن خود می دانند.

1. گوگل:
 شرکت اینترنتی گوگل از سال 1998 فعالیت های 
خود را رس��ما آغاز کرده و در زمینه ی جس��تجوی 
اینترنتی و تبلیغاتی پرمصرف ترین برند جهان است. 
در آمد گوگل بین آوریل تا ژوئن 2011 از مرز 2/51 

میلیارد دالر گذشت.

2. اپل 
بزرگتری��ن تولید کننده س��خت افزار ه��ای نوین و 
دارای افتخار طراحی صحیح محصوالت است. استیو 
جابز مؤسس، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سابق 
اپل ش��عار فکر متفاوت را دنبال می ک��رد و ارائه  ی 
محصوالت گوناگونی مانند، آیفون، آیفون 4 اس، آی 
تویز، آی الیف، آی مک، آی پاد و ... اپل را به دومین 

برند پرفروش در جهان تبدیل کرده است.

3. مایکروسافت
بزرگترین ش��رکت ارائه نرم افزار رایانه ای در جهان 
بوده که به انتشار کتاب و محصوالت چند رسانه ای و 
ارائه ی خدمات پست الکترونیکی مشغول است. بیل 
گیتس بنیانگذار مایکروس��افت ثروتمند ترین مرد 

جهان می باشد.

 4.آمازون
 وب سرویس های آمازون مجموعه ای از خدمات را 
از طریق اینترنت به مشتریان ارائه می دهد. خدماتی 
 ،EC2 مانند س��رویس های محاس��باتی و ریانشی
ذخیره سازی S3، تحویل محتوا، پایگاه داده، تجارت 
الکترونیک پرداخت و صدور صورت حس��اب همگی 
موجب ارتقا ی چند برابری س��ود آمازون و افزایش 

محبوبیت آن در میان مشتریان شده است.

5. کوکاکوال
نوشابه کوکاکوال گازدار در بیش از 200کشور جهان 
به فروش می رسد.کوکاکوال شناخته شده ترین نام 
تجاری در جهان و دومین کلمه ش��ناخته شده زبان 
انگلیسی است. ارزش این نام تجاری 67میلیارد دالر 

تخمین زده می شود.

6. بی ام و
 راننده ای پیدا نمی ش��ود که در آرزوی داشتن یکی 
از پیش��رفته ترین مدل های بی ام و نباشد. بی ام و، 
مالک کمپانی های رولز رویس و مینی در آلمان است 
و “با لذت برانید” را شعار فروش خود قرار داده است.

7. مك دونالد
 بزرگترین فروش��گاه زنجی��ره ای غذاهای فوری در 
جهان می باشد و گفته می ش��ود روزانه 64میلیون 
مش��تری در 119 کش��ور دارد. مک دونالد از س��ال 

1940کار خود را آغاز کرده است.

8. وال مارت
 یک ش��رکت زنجیره ای مواد خانگی و غذایی بوده و 
از نظر سطح درآمد بزرگترین شرکت جهان قلمداد 

می شود.

9. اچ پی 
با نام کامل هولت- پاکارد یک شرکت آمریکایی حوزه 
ی اطالعات فن آوری و تولید کننده ی نرم افزار، لپ 

تاپ و قطعات کامپیوتری است.

10. آی بی ام
 نام اختصاری شرکت ماشین آالت بین المللی کسب 
و کار اس��ت. آی بی ام تولید کننده و فروش��نده نرم 
افزار، سخت افزار است و خدماتی مانند زیرساخت، 
میزبانی وب، ف��ن آوری نانو و رایانه ب��زرگ ارائه می 

دهد.

ارزانترین کشورها برای  
گردشگری 

شرق آسیا با داشتن هتل هاي ارزان قیمت به عنوان 
ارزانترین مقصد گردشگري جهان انتخاب شد.

ایسنا: شرق آسیا با داشتن هتل هاي ارزان قیمت به 
عنوان ارزانترین مقصد گردشگري جهان انتخاب شد.

براساس مطالعات انجام شده توسط یک سازمان فعال 
در صنعت گردشگري، کشورهاي منطقه شرق آسیا 
به دلیل در اختیار داش��تن هتل هاي ارزان قیمت در 
رده نخست ارزانترین مقصدهاي گردشگري جهان 
قرار گرفتند.به گزارش ایشیا دیلي، میانگین هزینه 
یک ش��ب اقامت در هتل هاي ش��هرهایي همچون 
»پکن« در »چین«، »کوآالالمپ��ور« در »مالزي« و 
»بانکوک« در »تایلند« به ترتیب 56، 52 و 50 یورو 
بوده که در مقایسه با شهرهاي گردشگري کشورهاي 

اروپایي و آمریکایي بسیار ارزان محسوب مي شوند.

برند های معروف جهان 

بتدریج و در دنیای کنونی که قیمت 
بنزین نوس��ان های زیادی را پش��ت 
س��ر می گ��ذارد و همچنی��ن نگرانی 
های زیادی باب��ت آلودگی هوا و تمام 
شدن سوخت های فس��یلی در حال 
افزایش است، روی آوردن به سوخت 
ها و انرژی های جایگزین مانند انرژی 
الکترونیکی در دس��تور کار بسیاری 
از کمپانی ه��ای خودروس��ازی قرار 
گرفته است.، در نمایشگاه بین المللی 
خودروی امسال که هم اکنون در شهر 
دیتروی��ت ایالت میش��یگان در حال 
برگزاری است، برخی از کمپانی های خودروسازی خودروهایی ارائه کرده اند که از 
طریق دور و وایرلس و بدون اتصال هیچ گونه سیمی به خودرو و تنها با قرار گرفتن 
در مکان های ویژه شارژ خودرو، راننده را تا مسافت طوالنی و بدون مصرف هیچ گونه 
سوخت فسیلی مانند بنزین به مقصد می رسانند.   برخی از کمپانی ها مانند کمپانی 
فرانسوی سیتروئن با ارائه ماشین های الکترونیکی و هیبریدی که از طریق وایرلس 
شارژ می شوند، تحسین کارشناسان خودرو و طرفداران محیط زیست را برانگیخته 
اند. این خودروهای با قرار گرفتن در مکان های خاص ش��ارژ الکترونیکی در حالی 
راننده ماش��ین را برای خرید یا انجام کارهای دیگر ترک می کند، به صورت کامل 
شارژ می ش��وند. نقطه ضعف فعلی این خودروها طول کشیدن زمان شارژ خودرو و 
همچنین شتاب و سرعت پایین این ماش��ین ها در مقایسه با ماشین هایی است که 
از بنزین اس��تفاده می کنند که البته پیش بینی می شود تا چند سال آینده بتدریج 

کارایی آین ماشین ها نیز افزایش یابد.

آی پ��د 3 که ف��روش آن تا 3ماه 
دیگر قطعی شده، قرار است یک 
پردازنده ی 4هس��ته ای داشته 

باشد.
به نوشته ی Cnet، گروه خبری 
بلومب��رگ بر اس��اس گفته های 
ش��رکای تولیدی اپل در آس��یا 
اعالم کرد که ای��ن کمپانی قصد 
دارد آی پد 3 را تا 3 ماهه ی اول 
سال جاری میالدی روانه ی بازار 
کند و خب��ر دیگر ای��ن که این 

آی پد جدید قرار است با یک پردازنده 
4 هسته ای کار کند. انتظار می رود که آی پد 3 پول سازترین تولید اپل در سال 
جاری باش��د. البته هم اکنون نیز، آی پد 2 ، با وجود کین��دل فایر آمازون ضربه 
خورده اس��ت. گمانه زنی ها حاکی از این اس��ت که اپل آی پد دو را با استراتژی 
 Gene Munster فروش چند قیمتی حفظ خواهد کرد. پایپر جفری تحلیلگر
گفت: »مدل احتمالی این است که آی پد 3 به راحتی جای آی پد 2 را می گیرد 
البته اگر اپل، آی پدها را با قیمت های متفاوت عرضه کند احتماال فروشی بیش از 
تخمین های ما خواهد داشت. برآوردهای فعلی ما رشد 11 درصدی فروش آی پد 
با افزایش قیمت 30 درصدی است.«کریگ ایروین، تحلیگر ارواق بهادار موسسه 
Wedbush هم در یادداشت تحقیقاتی دیگری گفته است که احتماال نقطه ی 
قوت و مزیت آی پد 3 باتری آن خواهد بود. تأمین کنندگان معروف باتری مثل 
Dynapack،Simplo و Polymore احتماال در این میان سود خواهند کرد.

خبر ویژه

اخبار

  شارژ شگفت انگیز برای
 خودرو برقی! 

 آی پد 3، تا سه ماه دیگر
 به بازار می آید  

-6+9 -9+16

 اینجا اصفهان است ! 
همایش سالمت محیط کار 
و جامعه در برابر آسیب های 

 اجتماعی ! خیلی از 
همایش ها این روزها 

بهترین جا برای یک خواب 
کوتاه لذت بخش است !

    عکس: ایمنا

محمد
بندرعباسی

شهر زیر سیگاری در قلب اروپا 
شهرداری پاریس ساالنه بیش از سیصد تن ته س��یگار از سطح شهر 
جمع آوری می کند. از زمان ممنوعیت سیگار کشیدن در مکان های 
عمومی در فرانسه، خیابان های این کشور به زیر سیگاری شهروندان 
تبدیل شده است. قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی 
فرانس��ه در س��ال دو هزار و هش��ت میالدی تصویب و از همان زمان 
اجرایی شد اما از آن تاریخ شهرداری ها با مش��کل دیگری به نام »ته 
سیگار شهروندان« در سطح شهرها روبرو شده اند.بر اساس آمار ارائه 
شده توسط شهرداری پاریس، ماموران شهرداری پایتخت ساالنه بیش 
از س��یصد تن ته سیگار از 
سطح شهر جمع آوری می 
کنند.بر اساس قانون جدید 
در فرانسه که قرار است از ما 
ژوئن اجرایی شود، هر فرد 
سیگاری که ته سیگار خود 
را بر س��طح خیابان اندازد، 
 س��ی و پنج ی��ورو جریمه

 می شود.

عکس های پویا زمانیان در نگار خانه 
کوثر به نمایش در آمد .نگارخانه کوثر 
واقع در میدان ام��ام  برای مدت پنج 
روز میزبان عکس ه��ای این هنرمند 

جوان است .
 ای��ن نمایش��گاه ش��امل 20 اث��ر با 
موضوع��ات آزاد و طبیع��ت در اندازه 
 ه��ای 70*50 ب��ا تکنی��ک فوت��و 
مونتاژ اس��ت و از 25 الی 29 دی در 
نگارخانه کوثر اصفهان برپا شده است.

عالقمندان برای بازدید از نمایش��گاه 
می توانند همه روزه به غیر از روزهای 
تعطیل ، صبح ها از س��اعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 17 الی 19:30 به نگارخانه 
ی کوثر واقع در میدان امام )ره( مراجعه کنند .گفتنی است عالقمندان جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 2226261 تماس بگیرند.

 در آین��ده اي نزدی��ک س��اخت 
مستند »ش��گفتي هاي معماري 
ایران« که شامل مستند معماري 
 مس��جد ش��یخ لط��ف اهلل نی��ز 
هست، در شبکه یک سیما کلید 
مي خورد.به گ��زارش ایمنا، گروه 
مس��تند ش��بکه یک س��یما کار 
ساخت مستندي را تحت عنوان 
شگفتي هاي معماري ایران  آغاز 
مي کند.بنا براین گزارش، مستند 
شگفتي هاي معماري ایران در 7 
قسمت 30 دقیقه اي براي پخش 

از شبکه اول س��یما ساخته مي ش��ود.در حال حاضر 
تحقیق و نگارش این مستند 100 درصد پیشرفت داشته و پس از اجراي مراحل 

مقدماتي ساخت این مجموعه کلید مي خورد.

برپایی نمایشگاه عکس در نگارخانه 
کوثر اصفهان 

مستند شگفتي هاي معماري مسجد 
شیخ لطف اهلل ساخته مي شود

کارشناس��ان پیش بینی کننده وضعی��ت آب و هوا در 
آفریقای جنوبی از این به بعد باید در کارشان نهایت دقت 
را داشته باشند تا یک وقت در پیش بینی هایشان سوتی 

ندهند وگرنه زندان انتظار آنها را می کشد.
به تازگی به کارشناسان مستقل این حوزه هشدار داده 
شده که اگر بدون اجازه مقامات مسئول، اطالعات آب 
و هوایی را اشتباه به گوش مردم برسانند، یا 800 هزار 

پوند جریمه یا حداکثر 10 سال زندانی می شوند . 
دلیل ای��ن تهدید عجیب، قانونی اس��ت ک��ه به خاطر 
تأثی��رات مخرب پیش بینی ه��ای اش��تباه آب و هوا بر 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم وضع شده.
بارها پیش آمده که ی��ک پیش بینی اش��تباه در مورد 
احتمال س��یل یا توفان عالوه بر ترساندن مردم، بازار را 

هم حسابی به هم ریخته. 
 اگر کسی این قانون را زیر سؤال ببرد برای بار اول پنج 

س��الی در زندان خواهد ب��ود یا اینکه 400 ه��زار پوند 
جریمه می شود و در صورتی که اشتباه خود را تکرار کند 

جریمه ی بیشتری انتظارش را می کشد.
قانون جنجال��ی کنگره ی ملی آفریق��ا ، واکنش حزب 

اتحاد دموکرات این کشور را در پی داشته است.
 گرت مورگان سخنگوی این حزب ، قانون جدید را قانون 
بی رحمانه ای دانسته که تنها باعث خوشحالی مقامات 

سازمان هواشناسی آفریقا می شود.
 هرچند مقامات س��ازمان هواشناس��ی از تصمیمشان 
دفاع کرده و آن را اقدامی در جهت رفاه حال شهروندان 

می دانند.
آفریقای جنوبی کش��وری اس��ت که به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش در معرض ان��واع تغییرات عجیب آب و 

هوا قرار دارد.

در کدام کشور هواشناسی جرم است؟  

گردشگری 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

