
بازاراصفهان ،آرام شد 

آخرین خبرها از ماجرای رد صالحیت 

نمایندگان اصفهان

طنین دوتار خراسان 
و تنبور گوران در 
اصفهان 

+MUSIC
در پی افزایش قیمت برخی کاالها در بازار اصفهان؛

حسینی و بهمنی باز 
هم به مجلس نرفتند 2

شناسنامه  همه ایرانیان 
باطل می شود 36

آکادمی تقلبی فوتبال 
5در اصفهان 

آتش به جانم افکند 

اوقاف برای تکمیل مصلی به حمایت نیاز ندارد

بعضی ها آتش می زنند! مثل آتشی که به انبار کاه بیفتد و همه چیز را بسوزاند.در 
تکوین انسان اثر می گذارند. حتی اگر یک کلمه هم با آنهاصحبت نکنید، آتش به 
جانتان می زنند و دیگر نمی توانید رهایشان کنید .تمام کسانی که حاج اسماعیل 

دوالبی را دیدند شهادت می دهند که او هم چنین بود .

داستان طوالنی و ناتمام مصالی اصفهان به شکایت و برکناری رسید. مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان درباره  پرونده 
شکایت اوقاف از هیئت مؤسس  مصلی گفت این شکایت برای برکنار کردن هیئت موسس مصلی بوده و هم اکنون این شکوائیه 

مرحله تجدید نظر را سپری می کند.

Society,Cultural  
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

یک شنبه 9بهمن 1390 |5 ربیع االول  1433
شماره 711 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 710, Jan 28,2012
8Pages| 1000 Rls

بازار، پس از یکی دو ماه گرانی و کمبود کاالهای اساسی، دیروز به حالت عادی برگشت، بدون این که برای افزایش 10 درصدی بسیاری از  4
قیمت ها تدبیری اندیشیده شود.به جز دالالن و ویژه خوران، رکوردهای بی سابقه ای که قیمت ارز و سکه در اقتصاد ثبت کرد، تقریباً به زیان همه 
قشرهای مردم تمام شد. حتی آنهایی که گمان می کردند باسرمایه گذاری در این بازارهای حبابی کمتر ضرر می کنند، در فاصله کوتاهی، با افزایش 
قیمت کاالهای مصرفی خود روبه رو شدند که آنها را نگران ساخت و به فکر ذخیره سازی اقالمی همچون برنج، روغن، حبوبات وحتی گوشت سفید 

و قرمز انداخت.

ممکن است فردی نمازخوان 
باشد، اما کالهبرداری کند  

3

2 خبروزیر از پشت پرده

 آشفتگی های اخیر

تیم شمشیربازی رسانه برتر  6

نایب قهرمان شد

 این روزها درحالی ک��ه روزهای پرالته��اب و داغ انتخاباتی 
را پش��ت می گذاریم، مهم تری��ن اخبار، درب��اره تأیید یا رد 
صالحیت ش��ده های انتخابات اس��ت و مردم دوست دارند 
بدانند چه کسانی قرار اس��ت از حقوق آنها دفاع کنند. همه 
ماجرای رد صالحیت گسترده نمایندگان اصولگرای اصفهان 
از گزارش یکی از س��ایت های خبری آغاز شد؛ گزارشی که 
در نخس��تین روزهای بهمن ماه موجی از اعجاب را در میان 
سیاسیون اصفهان به راه انداخت و اندکی پس از انتشار آن، 

مصاحبه های تکذیب کنندگان نیز از راه رسید.
بررسی گزارش رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان 
اس��تان اصفهان حکایت از آن دارد ک��ه از مجموع 432 نفر 
داوطلب برای حض��ور در نهمی��ن دوره انتخاب��ات مجلس 

ش��ورای اس��المی، تاکن��ون 72/5 درصد تأیی��د صالحیت 
 ش��ده اند که رک��ورد جدی��دی از تأیید صالحیت از س��وی 
هیئ��ت ه��ای نظ��ارت ب��وده اس��ت. ای��ن در حال��ی 
ی��ا  داوطلب��ان  مجم��وع  از  نف��ر   119 ک��ه   اس��ت 
رد صالحیت ش��دند و یا مهر عدم احراز صالحیت به پرونده 
آنها خ��ورد. اما نکته مه��م در این میان، حض��ور چهره های 
سرشناس وابسته به طیف اصولگرا است که موجی از  شگفتی 
 را به راه انداخته است به طوری که حتی رئیس مجلس را به 
عکس العمل واداش��ت.علی الریجانی این بار همچون دیگر 
دفع��ات وارد عرصه اظهار نظ��ر ش��د و رد صالحیت برخی 
اصولگرایان و به ویژه نمایندگان فعلی را یک اش��تباه عنوان 

کرد، اشتباهی که  که در آن دقت الزم صورت نگرفته است.

»فرزن��دان« ب��ه کارگردان��ی الکس��اندر پی��ن، از رمان��ی 
همینگ��ز ه��ارت  کائوی��ی  نوش��ته  ن��ام،  همی��ن   ب��ه 

 اقتباس ش��ده اس��ت. این فیلم موفق ش��د، عن��وان بهترین 
فیل��م کم��دی را از گل��دن گل��وب 2012 دریاف��ت کن��د 
و جای��زه بهتری��ن بازیگ��ر م��رد را ب��رای ج��ورج کلون��ی 
به هم��راه آورد. این رمان که در س��ال 2007 منتش��ر ش��د، 
 با روایت��ی زمخ��ت، بی ب��اک و خن��ده دار ب��ه نق��د نابودی 
سرس��بزی های هاوایی می پردازد و گردهم آمدن خانواده ای 
نامتعارف را بیان می کند که برای بازآفرینی میراث گذش��ته 

شان تالش می کنند. 

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان ک��ه همیش��ه تیتره��ای 
 خوب��ی ب��ه رس��انه ه��ا م��ی ده��د، ای��ن ب��ار ه��م در 
ت��ازه تری��ن ارائ��ه گ��زارش از آم��ار رد صالحیت ش��ده ها 
ی��ا تأیید ش��ده ه��ا ح��رف ه��ای جالب��ی زد ک��ه خواندن 
و م��رور آنه��ا خال��ی از لط��ف نیس��ت. کدخدای��ی ک��ه در 
 جلس��ه هفتگی خود ب��ا خبرن��گاران در جایگاه اش س��خن 
می گفت، آمار اولیه بررس��ی صالحیت داوطلبان نمایندگی 
مجلس را اعالم کرد.به گ��زارش خبرآنالین، کدخدایی با ذکر 
این نکته که که تأیید صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس 
نهم نسبت به انتخابات مجلس هش��تم افزایش 17 درصدی 
داشته است، گفت: تا یکم بهمن نوبت رسیدگی در هیئت های 
نظارت اس��تانی بود که پیش از آن نیز بررس��ی صالحیت ها 
در هیئت های اجرایی انج��ام و نتایج به هیئت های اس��تانی 

اعالم شد.

  جدال بحرانی ها ، مصاف 
آبی های دیروز و امروز 

 کتاب هایی که به سینما     
خدمت کردند
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اعالم نامزدهای جبهه متحد 
اصولگرایان تا نیمه بهمن 

 7

اصفهان، پنجمین رکورد دار بیکاری در کشور

 مجلس، فروش نفت به اروپا
 را ممنوع می کند 

 آقایوسف
 در شبكه  خانگی 

نرخ  بیكاری  در اصفهان 16 درصد است
افتتاح بزرگترین نمایشگاه 

کشاورزی در اصفهان 3
آل سعود در انتظار 

تحریم ایران 22
 مخالفت چین و روسیه 

5با تحریم ایران

آنجلو پولوس ابدی شد 

انتقام سپاهان از نفت و تساوی دوباره ابراهیم زاده

پيرمرد رهايم كرد، انگار چيزهايي را مي دانست كه من نمي دانستم. 
من هم همين ط��ور؛ چيزهايي را مي دانس��تم كه او نمي دانس��ت.

همس��فر ش��ديم؛ مِنِ يتيم با پيرمردي سرگشته ، س��فري به مثابه 
تمام تاريخ. آنجلو پولوس يا آنگلو پول��وس،  تلخ گونه از بين ما رفت. 

سينمايش، سينمايي بدون حد و مرز بود به وسعت تمام دنيا  ...

سپاهان به دليل مسابقات ديگر تيم هاي صدرنشين تحت فش��ار بود، اما در نيمه نخست مسابقه خوب ظاهر شد و توانست با 
پيروزي راهي رختكن شود. طاليي پوش��ان كه در اين بازي عمادرضا را در اختيار نداشتند، انگيزه زيادي براي كسب ۳ امتياز 

مسابقه داشتند و براي پيروزي موقعيت هاي بسياري روي دروازه نفت ايجاد كردند. 
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در باند مخالف جاده ای كه مديران اش��تغال اس��تان پيش  4
می روند تا با ايجاد 240 هزار شغل جديد، از شتاب رشد نرخ بيكاری 
بكاهند، تعديل نيرو و ريزش كار در بنگاه های اقتصادی همه رشته ها

را پنبه می كند ...

فشار خون یک میلیون  3  
اصفهانی باال است

5

6

محمود استاد محمد 5

 در بستر بيماري  

آماده مذاکره براساس 2

 احترام متقابل هستیم

سخنگوی كميس��يون انرژی مجلس از تهيه طرح توقف فروش 
نفت ايران به اروپا از س��وی نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: 
پيش بينی می ش��ود اين طرح تا روز يكش��نبه، ۹ بهمن ماه در 

صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار بگيرد. 
 س��يدعماد حس��ينی با اعالم اينكه هم اكنون بررسی اين طرح 
 در كميس��يون انرژی مجلس مراحل نهايی خود را پش��ت س��ر 
می گذارد، تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح، دولت مكلف 
به توقف فروش نفت به اروپا پيش از آغ��از تحريم نفتی ايران از 

سوی اتحاديه اروپا می شود.
وی  با تاكيد بر اينكه اي��ن طرح با قيد فوري��ت در صحن علنی 
مجلس بررس��ی می ش��ود، اظهار داش��ت: اي��ران راهكارهای 
 مقابله با تصميات خصمانه برخی از كش��ورهای غربی را اجرايی

 می كند. اين عضو كميس��يون انرژی مجلس با يادآوری اينكه 
 هر گونه تحريم نفت ايران توس��ط مجلس بدون پاسخ گذاشته

 نمی ش��ود، بيان كرد: قطعا اگر اروپا نفت اي��ران را تحريم كند 
ما هم راهكارهای مقابله با تحريم اروپاي��ی ها را اجرا می كنيم. 
حس��ينی در مورد زمان بندی تحريم فروش نفت به كشورهای 
اروپايی توضي��ح داد: زمان اجرای اين طرح ب��ه نظر نمايندگان 
مجلس شورای اس��المی بس��تگی دارد و پيش بينی می شود تا 
روز يكشنبه هفته آينده اين زمان بندی نهايی شود. به گزارش 
مهر، اعضای اتحاديه اروپا ديروز در اقدامی خصمانه برای تحريم 
نفت ايران به توافق رسيدند و مقرر كردند تا ابتدای ژوئيه 2012 
 ميالدی ) تيرم��اه ۹1( كش��ورهای عضو اين اتحادي��ه واردات

 نفت خام از ايران را متوقف كنند.

يک فعال محيط زيست و منابع طبيعی در چهار محال و بختياری، 
از رها شدن انبوهی از زباله های بيمارستانی و خانگی در جنگل های 
شهرس��تان لردگان خبر داد. هومان خاكپ��ور، درگفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: جنگل كلگچی، در حاش��يه ش��هر لردگان و در 
باالدست اراضی كشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمين 
آب شرب و كش��اورزی روس��تاهای منطقه قرار گرفته است. وی با 
اش��اره به رودخانه لردگان اف��زود: چندين مزرعه پ��رورش ماهی و 
 شاليزارهای زيادی از لردگان تا س��د كارون 4 از آب همين رودخانه

 استفاده می كنند.

نشس��ت صميمی رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان با 
خبرنگاران برگزار شد. شاهين ش��يرانی در اين نشست با دفاع 
از عملكرد دولت نهم و دهم در حوزه س��المت اذعان كرد: 21 
سال است كه در مديريت نظام س��المت ايفای  نقش می كنم 
و براس��اس تجربيات اين مدت، بر اين اعتق��ادم كه با توجه به 
استانداردهای جهانی در طی سال های اخير اقدامات مؤثری در 
حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سالمت صورت گرفته است. 

ش��يرانی با تأكي��د ب��ر اهميت نق��ش رس��انه ه��ا در اطالع 
رس��انی دقيق به م��ردم اظهار داش��ت: س��المت رس��انه ها 
دس��ت مردم اس��ت، چ��را ك��ه وزارت بهداش��ت ب��ه عنوان 
 حوزه اجراي��ی، تنه��ا 25 درصد از س��المت م��ردم را تأمين
 می كند و 75 درصد باقيمانده در دس��تان مردم و حوزه های

 اطالع رسانی است.

           در پی تغییر
 حکومت ایران نیستیم

        رئیس جمهور
 افزایش سود را ُمهر کرد

   زباله های لردگان در     
جنگل رها شده اند
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
نوبت اول

1 – مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: ساخت مخزن ذخیره و ساختمان و موتورخانه باغ تاریخی فین کاشان 

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 7/500/000 ریال یا واریز به حساب شماره 
2172620206000 بانک ملی ایران

4- برآورد اولیه: مبلغ 590/820/048 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای فهرست 
بهای ابنیه سال 1388.

5- مدت اجراء: 4 ماه

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 90/11/09 لغایت تاریخ 90/11/13

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 90/11/23

8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 10 صبح مورخ 90/11/24

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فنی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداری(

توضیحات :

-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه 
واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

- با توجه به الزام ثبت اطالعاعت مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در 
مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس اینترنتی  http://iets.mporg.irثبت نام و کد کاربری دریافت و 

همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند.

م الف: 17324

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

ادامه در صفحه دو 
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يادداشت

2
چهره روز 

 تحريم های اروپا علیه ايران
 الزام آور نیست  

وزیر امور خارجه درباره روابط ایران و ترکیه گفت: روابط دو کش��ور 
در س��طح خوبی قرار دارد و آنکارا برای آغاز مذاکرات ایران و 1+5 و 

دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بسیار تالش می کند.
وی درباره تحریم های اخیر علیه ایران گفت: تنها تحریم های شورای 
امنیت از الزام برخوردار اس��ت، اما تحریم های یک جانبه کشورهای 
دیگر الزام آور نب��وده و روابط اقتصادی ای��ران و ترکیه در چارچوب 

قوانین بین المللی به راه خود ادامه خواهد داد.
--------------------------------------

کره شمالی به آمريکا هشدار داد  
کره ش��مالی باز هم به ایاالت متحده چنگ و دندان نش��ان داد. در 
ش��رایطی که همگان گمان می کردند مرگ کی��م جونگ ایل رهبر 
سابق کره شمالی می تواند اندکی از یخ حاکم بر روابط پیونگ یانگ 
با جامعه جهانی و همسایگان را باز کند، ظاهرا دِر این کشور همچنان 

بر همان پاشنه می چرخد. 
در  بیانیه هشدار آمیز کره شمالی آمده است که  رزمایش برنامه ریزی 
شده واشنگتن می تواند باعث شروع یک جنگ تمام عیار در منطقه 
ش��ود:  این رزمایش نه تنها از تنش ها نمی کاهد، بلکه منطقه را به 

طرف جنگ سوق می دهد. 
با وجود مخالفت ه��ای پیونگ یانگ، آمریکا تأکی��د دارد که  اولین 
رزمایش مشترك با کره جنوبی را پس از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر 

کره شمالی برگزار کند. 
--------------------------------------

هیئت عالی رتبه آژانس، امروز وارد 
تهران می شود

هیئت عالی رتبه آژان��س بین المللی انرژی اتمی ام��روز وارد تهران 
می شود. پیش از این علی اصغر سلطانیه، نماینده کشورمان در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به سفر هیئت عالی رتبه ای از آژانس به 
تهران گفته بود: این هیئت به سرپرستی »هرمن نارکاتس«، معاون 
مدیر کل در امور پادمان و به مدت س��ه روز، برای انجام مذاکرات و 

گفتگو پیرامون موضوعات مورد نظر آژانس به تهران سفر می کند.
--------------------------------------

قطع صادرات نفت به اتحاديه اروپا 
کلید خورد

نمایندگان مجلس پیش نویس طرح قط��ع صادرات نفت جمهوری 
اسالمی ایران به اتحادیه اروپا را نهایی کردند. نائب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اس��المی با اعالم اینکه ممکن است این طرح 
جرح و تعدیل هایی هم داشته باشد، خاطرنش��ان کرد: البته برخی 
نمایندگان معتقدند که باید در این طرح، اتحادیه اروپا را به مدت 5 

سال تحریم نفتی کنیم.
--------------------------------------

چاوز: تا 2۰۳۱ در قدرت می مانم
هوگو چاوز، رئیس جمه��وری چپ گرای ونزوئال که ب��ار دیگر برای 
انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر سال 2012 نامزد می شود، قول 
داد تا 2031 در این س��مت بماند. چاوز در دوم فوریه، سیزدهمین 

سالگرد روی کار آمدن خود را جشن می گیرد.
--------------------------------------

تعطیلی۷۰پااليشگاه  اروپا، به دلیل 
تحريم ايران

رئیس اتحادیه پاالیشگاه های نفت ایتالیا گفت که تحریم نفت ایران 
توس��ط اتحادیه اروپا منجر به بسته ش��دن ۷0 پاالیشگاه نفت اروپا 
خواهد شد. دی سیمونه همچنین گفت: اگر پاالیشگاه های اروپا نفت 
عربستان و روسیه را جایگزین نفت ایران کنند، بازهم به دلیل ارزان 
بودن محصوالت کشورهای آسیایی، پاالیشگاه های اروپا در معرض 

ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
--------------------------------------

الريجانی امروز به اندونزی می رود
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی امروز برای ش��رکت در کنفرانس 
هفتم مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان 
همکاری اس��المی عازم اندونزی می ش��ود. اتحادیه بین المجالس 
اسالمی که س��ال 13۷8 به ابتکار جمهوری اس��المی ایران و برای 
بررسی موضوعات مربوط به جوامع اسالمی تشکیل شد، در آستانه 
س��الگرد بیداری اس��المی، در روزهای  دهم و یازدهم بهمن ماه در 
»پالم پان��گ« اندونزی برگزار می ش��ود. قرار اس��ت رئیس مجلس 

شورای اسالمی در این همایش سخنرانی کند.

ادامه از صفحه يک :این در حالی است که عده ای تصور می 
کنند خبرهای منتشره در س��ایت های خبری تنها برای داغ 
کردن تنور انتخاباتی است.بعد از گذشت چند روز برخی از رد 
صالحیت ش��دگان تأیید و برخی نیز مدعی شدند روحشان از 

ماجرای رد صالحیت خبر نداشته است. 
 بررس��ی گ��زارش رئیس دفت��ر نظارت و بازرس��ی ش��ورای 
نگهبان اس��تان اصفه��ان حکای��ت از آن دارد ک��ه از مجموع 
432 نف��ر داوطلب ب��رای حض��ور در نهمی��ن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، تاکنون ۷2/5 درصد تأیید صالحیت 
 ش��ده اند که رک��ورد جدی��دی از تأیید صالحیت از س��وی 

هیئت های نظارت بوده است.
  این در حالی اس��ت ک��ه 119 نف��ر از مجم��وع داوطلبان یا 
رد صالحیت ش��دند و یا مهر عدم احراز صالحی��ت به پرونده 

آنها خورد. ام��ا نکته مهم در ای��ن میان، حض��ور چهره های 
سرشناس وابسته به طیف اصولگرا است که موجی از  شگفتی 
 را به راه انداخته اس��ت به طوری که حتی رئیس مجلس را به 

عکس العمل واداشت.
علی الریجانی این بار همچون دیگر دفعات وارد عرصه اظهار 
نظر شد و رد صالحیت برخی اصولگرایان و به ویژه نمایندگان 
فعلی را یک اشتباه عنوان کرد، اش��تباهی که  که در آن دقت 

الزم صورت نگرفته است.
این در حالی است که عده ای تصور می کنند خبرهای منتشره 
در سایت های خبری تنها برای داغ کردن تنور انتخاباتی است.

بعد از گذش��ت چند روز برخی از رد صالحیت شدگان تأیید و 
برخی نیز مدعی شدند روحشان از ماجرای رد صالحیت خبر 

نداشته است. 

مهندس تأيید نشد
رسول حامدیان، مشاور فرهنگی این روزهای شهردار اصفهان، 
در جایگاه قائم مقامی جامعه اس��المی مهندس��ین اصفهان، 

چهره شناخته شده ای در میان اصولگرایان است.
وی که در حال حاضر عضو ش��ورای مرکزی این حزب است و 
بیش از 10 سال س��ابقه فعالیت در مدیریت اجرایی استان را 
دارد، در گفتگو با زاینده رود با تأیی��د موضوع رد صالحیتش 
گفت: به رد صالحیت اعتراض ش��ده است اما تاکنون از سوی 
هیئت نظارت و دفتر شورای نگهبان پاسخی دریافت نکرده و 

هنوز منتظراست. 

سرداری که نمره نگرفت
بس��یاری تصور می کردند  س��ردارطالیی که پیش از این، در 
مقام فرمانده انتظامی پایتخت چهره ای مقبول و درخشان به 
دست آورده بود، پس از پشت س��ر گذاشتن انتخابات شورای 
ش��هر تهران و کس��ب آراء به راحتی می تواند از مرحله تأیید 
صالحیت عبور کند و در جمع داوطلب��ان اصفهان قرار گیرد، 
اما این باور عملی نش��د و او نیز در لیست رد صالحیت شده ها 

قرار گرفته است. 
 طالیی در ای��ن باره گف��ت: علت عن��وان ش��ده در خصوص 
رد صالحیت مربوط به مدارك تحصیلی بوده است که در این 
رابطه اقدامات الزم صورت پذیرفته و اس��تعالم به عمل آمده 
در اختیار دفتر نظارت و بازرسی ش��ورای نگهبان قرار گرفته 
است. طالیی هنوز پاسخی در خصوص اعتراض خود دریافت 

نکرده است.

پزشک بازنشسته تأيید شد  
دکتر سید احمد نواب، رئیس سابق جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، عضو هیئت مؤس��س جامعه اس��المی دانش��جویان 
دانشگاه علوم پزش��کی و از اعضای اولیه بسیج این دانشگاه، از 

دیگر افرادی است که صالحیتش رد شده است.
وی که پی��ش از این اعالم ک��رده بود به جبهه متحد بیش��تر 
نزدیک است، پنجشنبه هفته گذش��ته خبر نتیجه اعتراضات 
صورت گرفت��ه و در نهایت تأیید صالحیت خود را از ش��ورای 

نگبهان دریافت کرد.
به گزارش زاین��ده رود، اخبار مندرج درس��ایت های خبری، 
لیس��ت بلندی از اصولگرایان را درج کرده است که اسم هایی 
همچون دکتر ش��هرزاد، کوهکن، حجت االسالم و المسلمین 

نکونام، س��ید علی موس��وی نماینده مردم مبارکه نیز در آن 
 قرار دارد. امکان بررس��ی همه این خبرها امکان نداش��ت اما 
گزارش ها حکایت از آن دارد که محمد کریم شهرزاد و محسن 

کوهکن انتشار خبر رد صالحیتشان را تکذیب کرده اند.
 از س��وی دیگ��ر، انتش��ار ای��ن خب��ر در خص��وص افرادی 
همچ��ون نکونام که ریاس��ت کمیس��یون اص��ل 90 مجلس 
را ب��ر عه��ده دارد و حض��ور وی در مس��ئولیت ه��ای مه��م 
کش��وری همچون قوه قضائیه و یا س��ازمان بازرس��ی کشور 
 طوالنی اس��ت بعید به نظر می رس��د و بیشتر ش��بیه به یک 

شایعه پراکنی غیر موثق است.

نماينده ای که جواز ورودش... 
سید علی موسوی یکی دیگر از افرادی است که نام او در لیست 

رد صالحیت ها به چشم می خورد.
وی درگفتگو با زاینده رود با تکذیب شدید آنچه رد صالحیت 
او عنوان ش��ده بود، اظهار کرد: روحم از ماجرای رد صالحیت 
خبر ندارد و تا آنج��ا که اطالع دارم برگ��ه تأیید صالحیتم در 
جیبم است، اما به دلیل مهر محرمانه قادر به انتشار آن نیستم. 
براساس این گزارش موسوی انتشار این خبر را نامردی عده ای 
خواند که از مرحله تأیید صالحیت عبور نکرده اند و گفت: بنده 

جزو اولین افرادی بودم که صالحیتم تأیید شده است. 

هنوز تکلیف خیلی ها روشن نیست 
مدت زمان بررس��ی صالحیت کاندیداهای ثبت نام ش��ده در 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی در مرحله نخست 
توسط هیئت های اجرایی انجام شد و در مرحله بعدی در تاریخ 
20 دی ماه به هیئت نظارت ابالغ شد، به طوری که این دسته 
از کاندیداها تنها تا 24 دی ماه وقت داشتند تا اعتراض خود را 
نسبت به عدم تأیید صالحیت و یا رد صالحیت به هیئت های 

نظارت اعالم کنند.
 این هیئت هفت روز فرصت داش��ت تا ش��کایت های رسیده 
را بررس��ی کرده و پاس��خ نهایی به اعتراض آنها را اعالم کند. 
براس��اس اظهارات حس��نعلی نوری، جانش��ین رئیس ستاد 
انتخابات کشور، طبق جدول زمانبندی انتخابات، نتایج آراء تا 

اول بهمن ماه به این افراد اعالم شود.
ای��ن گ��زارش حکای��ت از آن دارد ک��ه ب��ا ط��ی ش��دن 
مهل��ت قانون��ی اع��الم ش��ده، هن��وز وضعی��ت تع��دادی 
 از داوطلب��ان روش��ن نش��ده اس��ت و تأیی��د صالحی��ت 

عده ای از طیف اصولگرایان اصفهان در ابهام باقی است.

بازی انتخابات شروع شد 

آخرین خبرها از ماجرای رد صالحیت نمایندگان اصفهان

خبروزير از پشت پرده 
آشفتگی های اخیر 

هیچگا ه بی تفاوت 
نبوده ام 

وزیر اطالعات از اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( برای شناسایی پشت 
صحنه های آشفتگی بازار ارز و طال خبر داد.مصلحی گفت: به لطف خداوند در 
پی این اقدامات، نتایج خوبی هم گرفته ایم که در زمان مناسب هم اعالم خواهد 
شد.وی در پاسخ به اینکه تشدید نوسانات بازار ارز و طال از سوی چه کسانی صورت 
گرفته است، به مهر گفت: برای دریافت پاسخ به این سوال، باید حوصله کنید. اآلن 
قابل بیان نیست.وی در پاسخ به این س��وال مبنی بر اینکه "برخی کارشناسان 
اقتصادی در پی تشدید نوسانات بازار ارز و طال، این وضعیت را به جریانی تحت 
عنوان جریان انحرافی اقتصادی نسبت دادند. آیا عنوان جریان انحرافی اقتصادی 
را تایید می کنید؟" گفت: "باالخره اینکه اقداماتی توسط بیرون و داخل در جهت 
ایجاد روح نا امیدی در مردم دارد دنبال می شود، وجود دارد و از جمله اقداماتشان 

این است که تنش هایی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد کنند.

آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی ر درباره وضعیت کنونی کشور و نیز راهکار 
خروج از مشکل ها، به پیشینه دینی، تاریخی و فرهنگی مردم ایران اشاره 
کرد و گفت: م��ردم ایران و طبقه ه��ای گوناگون آن به لح��اظ تاریخی و 
فرهنگی نسبت به سایر کش��ورهای منطقه و جهان سوم همواره پیشرو 
بوده و دلیل و مصداق بارز آن، پیشگامی آنان در دو انقالب بزرگ مشروطه 

و انقالب اسالمی بوده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تحوالت و انقالب های 
کنونی مردم منطقه، به مبارزه های مردم ای��ران به رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( بر ضد استبداد و استعمار اش��اره کرد وعنوان کرد :در هیچ 
مقطعی از مقاطع انقالب بی تفاوت نبوده ام و همواره راهکارهایم را برای 

عبور از تنگناها و مشکالت بیان داشته ام .

 اين روزها درحالی که روزهای پرالتهاب و داغ انتخاباتی را پشت می گذاريم، مهم ترين 
شهرزاد 
اخبار، درباره تأيید يا رد صالحیت شده های انتخابات است و مردم دوست دارند بدانند باباعلی پور

چه کسانی قرار است از حقوق آنها دفاع کنند. همه ماجرای رد صالحیت گسترده نمايندگان 
اصولگرای اصفهان از گزارش يکی از سايت های خبری آغاز شد؛ گزارشی که در نخستین 
روزهای بهمن ماه موجی از اعجاب را در میان سیاسیون اصفهان به راه انداخت و اندکی 

پس از انتشار آن، مصاحبه های تکذيب کنندگان نیز از راه رسید. 

 ح��دود دو هفته از جلس��ه غیرعلن��ی مجلس که ق��رار بود 
اوضاع بازار س��که و ارز را بررس��ی کند، می گذرد. جلس��ه ای 
که رئیس کل بان��ک مرکزی حاض��ر به حضور در آن نش��د.

ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، در آن زم��ان، بهان��ه دولتمردان 
 ای��ن ب��ود ک��ه وزراي احضار ش��ده ب��ه مجل��س در معیت 
رئیس جمه��ور ب��ه آمری��کاي جنوب��ي س��فر کرده ان��د و 
 ب��ه بهمني ه��م گفته ش��ده ک��ه در جلس��ه حض��ور نیابد؛

 ادله اي که باهنر، نایب رئیس مجل��س آن را غیر قابل توجیه 
خواند. اعضاي دولت از سفر خارج برگشتند و پس از مدت ها 
سکوت، باالخره براي کنترل بازار ارز و سکه وارد میدان شدند. اما 
باز هم دعوت مجلسیان را براي بررسي این نوسانات نپذیرفتند.

دیروزخبرگزاري ها از نشست مشترك دولت و مجلس در این 
زمینه خبر دادند؛ جلس��ه اي به  میزبانی مجلس برای بررسی 
وضعیت بازار سکه و ارز، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک 
مرکزی، رؤسای برخی کمیسیون های تخصصی مجلس و علی 
الریجانی.اما ساعتیبعد از لغو آن خبرآمد. فارس نوشت: نشست 
مشترك دولت و مجلس که قرار بود با هدف بررسی وضعیت 
بازار سکه و ارز برگزار شود، به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد و 
رئیس کل بانک مرکزی لغو ش��د.اعلی الریجانی، محمدرضا 
باهنر، احمد توکلی، حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، 
حمیدرضا کاتوزیان، سید حسین هاشمی، حمیدرضا فوالدگر، 
الیاس نادران و رضا عبدالهی از جمله مدعوین این جلسه بودند.

رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف با اش��اره ب��ه جزئیات 
دس��تگیری یکی از استادان این دانش��گاه گفت: با توجه 
به وضعیت جس��می وی، دادگاه آمریکا موافقت کرد در 
ازای وثیقه 460 هزار دالری، این استاد دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در منزل تحت مداوا قرار گیرد. رضا روس��تا آزاد 
درحاشیه مراس��م اختتامیه مس��ابقه هواپیماهای بدون 
سرنش نشین، در گفتگو با مهر، درباره جزئیات بازداشت 
مجتبی عطاردی، استاد دانش��گاه صنعتی شریف، اظهار 
داشت: این استاد دانش��گاه برای حضور در کنفرانسی به 
آمریکا س��فر کرد که در بدو ورود توسط سیستم قضایی 
آمریکا دس��تگیر ش��د. وی ادامه داد: این اس��تاد به جرم 
اینکه در تابستان سال گذشته به منظور خرید تجیهزات 
آزمایشگاهی به آمریکا مسافرت کرده بود، بازداشت شد. 
رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف، این تجهیزات را شامل 
تجهیزاتی برای آزمایشگاه الکترونیک ذکر کرد و گفت: با 
توجه به اینکه این استاد دانش��گاه، عمل جراحی قلب باز 
داشته و هم اکنون در قلبش 5 فنر قرار دارد، موافقت شد 
تا به صورت اخذ وثیقه آزاد ش��ود. روستاآزاد خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر این استاد دانشگاه با وثیقه 460 هزار 
دالری در خانه تحت مداوا است تا چند ماه دیگر، در ادامه 

دادرسی حضور داشته باشد.

طبق آیین نام��ه داخلی مجلس و نیز طب��ق الیحه برنامه 
پنجم توسعه، دولت موظف اس��ت در 15 آذرماه هر سال 
الیحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. اکنون بیش 
از 50 روز از موعد قانونی تقدیم بودجه گذشته است. البته 
این نخستین بار نیست که دولت در ارائه این الیحه تأخیر 
می کند؛ این رویه دولت دهم است که هرساله بودجه را با 
تأخیر به مجلس ارائه دهد. بیست و پنجم دی ماه امسال 
و در چهلمی��ن روز تأخی��ر دولت در ارائ��ه الیحه بودجه، 
محمد رضا میرت��اج الدینی اعالم کرد ک��ه دولت بودجه 
را دو هفته بعد، یعنی بع��د از تعطیلی مجلس ارائه خواهد 
کرد. این اظهار نظری که وی، یک هفته بعد هم تکرار کرد 
و گفت که هفته دیگر بودجه را تقدیم خواهیم کرد. البته 
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در جلسه روز بیست 
هش��ت دی، از رایزنی هایش با میرت��اج الدینی خبرداده 
بود و گفته بود اگر دولت آمادگی دارد، بررس��ی بودجه را 
پیش از رفتن نمایندگان به حوزه های انتخابیه شان آغاز 
خواهیم کرد؛پیشنهادی که علی الظاهر از طرف دولت بی 
 پاس��خ مانده اس��ت. طبق تقویم، 9 بهمن روزی است که 
میرتاج الدینی وع��ده داده بود تا الیح��ه بودجه را تقدیم 
کند، اما آن طور که باهنر می گوید، هنوز هیچ درخواستی 

از دولت برای تقدیم بودجه 91 ارایه نشده است.

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان ک��ه همیش��ه تیتره��ای 
 خوب��ی ب��ه رس��انه ه��ا م��ی ده��د، ای��ن ب��ار ه��م در 
ت��ازه تری��ن ارائ��ه گ��زارش از آم��ار رد صالحی��ت ش��ده ها 
یا تأیید ش��ده ه��ا حرف ه��ای جالب��ی زد ک��ه خوان��دن و 
مرور آنه��ا خالی از لط��ف نیس��ت. کدخدایی که در جلس��ه 
 هفتگ��ی خ��ود ب��ا خبرن��گاران در جای��گاه اش س��خن 
می گفت، آمار اولیه بررس��ی صالحی��ت داوطلبان نمایندگی 
مجلس را اعالم کرد.به گزارش خبرآنالین، کدخدایی با ذکر این 
نکته که که تأیید صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم 
نسبت به انتخابات مجلس هشتم افزایش 1۷ درصدی داشته 
است، گفت: تا یکم بهمن نوبت رسیدگی در هیئت های نظارت 
استانی بود که پیش از آن نیز بررسی صالحیت ها در هیئت های 
اجرایی انجام و نتایج به هیئت های استانی اعالم شد. سخنگوی 
شورای نگهبان اضافه کرد: پس از طی این مرحله، طبق قانون 
انتخابات از دوم بهمن تا 21 بهمن به مدت 20روز نوبت دریافت 
شکایات و رسیدگی به صالحیت ها در شورای نگهبان است. این 
رسیدگی ها مربوط به کسانی خواهد بود که نسبت به رسیدگی 
صالحیت خود در مراحل گذشته اعتراض دارند. وی با اشاره به 
اینکه5 هزار و 382 نفر برای مجلس نهم ثبت نام کردند که از میان 
آنان 333 نفر انصراف دادند و1۷2 نفر نیز پس از آن که هیئت های 
اجرایی عدم صالحیت آنان را اعالم کردند، هیچ شکایتی نکردند، 

ادامه داد: در مجموع 55 درصد تأیید صالحیت شدند.

دانشگاه دولتمجلس  انتخابات

حسینی و بهمنی باز هم 
به مجلس نرفتند

وثیقه 46۰ هزار دالری 
برای استاد دستگیر شده 

پس از ۵۳ روز تأخیر
اليحه آماده می شود

ممکن است فردی نمازخوان 
باشد، اما کالهبرداری کند  

اخبار کوتاه

به تندرو ها می گفتیم 
فشار به رهبری خط قرمز ماست

محمد رضا باهنر
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 

ً  باید اعدام کنیم. من  برخی از دوستان می گفتند؛ موسوی و کروبی را فورا
به آنها گفتم این که این دو نفر را در میدان قیام اعدام کنیم، مشکل حل 
نخواهد شد. بنده همین االن هم می گویم که این روش را قبول نداشتم، 
چرا که اینگونه نمی ش��ود مملکت را اداره ک��رد. همه ما می فهمیدیم و 
می دانستیم که برای حصر خانگی آقای موسوی و کروبی آخرین نفری 
که راضی شد حضرت آقا بود. قوه قضاییه ش��ش ماه زودتر می خواست 
این دو نفر را حصر کند اما 
آقا موافق نبود. متأسفانه 
برخی دوس��تان تندروی 
ما می گفتن��د برای حصر 
کردن موس��وی و کروبی 
باید فش��ار بیاوریم که آقا 
راضی شود، اما گفتیم که 
فشار به رهبری خط قرمز 

ماست.
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انتقال ایرانیان گروگان گرفته شده به لبنان
در حالی که، رسانه های غربی کلیپ هایی را درباره نظامی بودن مهندسان ایرانی ربوده شده 
در لبنان پخش کردند، اخبار رسیده حاکی از این است که این افراد روز شنبه به شمال لبنان 

منتقل شدند.
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شورای شهر اصفهان به دنبال 
ثابت ماندن کرايه اتوبوس هاست

ابوالفضل قربانی

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان
هیچ گونه الیحه ای از سوی ش��هرداری مبنی بر افزایش کرایه اتوبوس  به 
شورای اسالمی شهر ارائه نشده است. کرایه اتوبوس ها باید از سوی دولت، 
مردم و شهرداری تأمین شود و دولت باید هر چه سریع تر نسبت به پرداخت 
سهم خود در این زمینه اقدام کند. شورای شهر هم چنان به دنبال افزایش 

نیافتن کرای��ه اتوبوس ها 
است. مردم در سال آینده 
نباید ب��ا افزایش قیمت در 
این زمینه مواجه ش��وند. 
مردم باید از وسایل حمل 
و نقل عمومی راحت، سریع 
و ارزان استفاده کنند. تمام 
تالش  مسئوالن، ارائه حمل 

و نقل ارزان به مردم است.

نگاه شهروند

کاروان انقالب به مدارس 
اصفهان می رود

اگه می تونی، منو بگیر

به مناسبت ایام مبارک دهه فجر کتابخانه تخصصی نوجوان وابسته 
به س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان اق��دام به اعزام 

کاروان های انقالب به مدارس سطح شهر اصفهان می کند.
به گ��زارش ایمنا، مس��ئول کتابخانه تخصصی نوج��وان در باره این 
کاروان ها گفت: برنامه این کاروان که از ۱۶ بهمن کار خویش را آغاز 
می کند مشتمل بر اجرای تئاتر، نمایشگاه و فروشگاه کتاب و مسابقه 
کتابخوانی است که هر روز در دو سانس به اجرای برنامه می پردازد 

و در هر سانس نیز به یکی از مدارس سطح شهر اصفهان می رود.
زینب قاس��می ادامه داد: دانش آموزانی که کاروان به مدارس آن ها 
می رود و عالقه مندند تا در مس��ابقه کتابخوانی این کاروان ش��رکت 
کنند، باید کتاب مسابقه را خریداری کرده و پاسخ نامه مسابقه را تا 
۲۵ بهمن ماه تحویل دهند تا با انجام قرعه کشی برنده در هر مدرسه 

مشخص شود.
وی تأکید کرد: این برنامه در راس��تای برنامه های سازمان فرهنگی، 
تفریحی شهرداری اصفهان، جهت ترویج فرهنگ انقالب و ماندگار 
ساختن این ایام در ذهن دانش آموزانی است که آینده سازان فردای 

این انقالب هستند.
مسئول کتابخانه تخصصی نوجوان تصریح کرد: مسابقه کتاب خوانی 
کتاب انقالب فقط به دانش آموزان اختصاص ندارد و عالقه مندان به 
شرکت در این مسابقه می توانند به کتابخانه تخصصی نوجوان واقع 
در خیابان هشت بهشت، بین چهارراه هشت بهشت و کسری مراجعه 
کنند و برای کس��ب اطالع��ات بیش تر با ش��ماره تلفن۲۶۵۹۲۵۷ 

تماس بگیرند.
--------------------------------------

500 کودک بی سرپرست در خانه های 
بهزيستی نگهداری می شوند

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: ۵00 کودک بی سرپرست 
و بدسرپرس��ت در خانه های بهزیس��تی اس��تان اصفهان نگهداری 
می ش��وند.محمود محمدزاده در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 
بهزیستی نگهداری کودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرست را با ایجاد 
مراکز نگهداری تحت پوشش دنبال می کند، اظهار داشت: در راستای 
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرس��ت ابالغیه ای از سوی 
سازمان بهزیستی برای آموزش مهارت به کودکان تحت پوشش ۱۵ 
سال ارسال شده است.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با تاکید به 
اینکه در سیستم بهزیستی نیز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
نگهداری می شود، بیان داشت: خانه هایی در بهزیستی برای کودکان 
بدون سرپرس��ت ایجاد ش��ده که اق��دام به نگهداری ای��ن کودکان 
می کنند.وی اضافه کرد: ۵00 کودک دختر و پس��ر بی سرپرست در 
این خانه های شبانه روزی نگهداری  می شوند.محمدزاده با اشاره به 
اینکه این کودکان در 38 خانه نگهداری می شوند، ادامه داد: بسیاری 
از این کودکان بدسرپرست در نزد بستگان نزدیک عمو، خاله، دایی و 
سایر بستگان نزدیک نگهداری می شوند.وی افزود: سازمان بهزیستی 
استان اصفهان در هر ماه ۱00 هزار تومان برای نگهداری این کودکان 

به خانواده های نزدیک به عنوان هزینه نگهداری پرداخت می کند.
--------------------------------------

حافظان کل قرآن رايگان 
درس می خوانند

دارن��دگان م��درک تخصصی درج��ه یک، دو و س��ه حف��ظ قرآن 
کریم با امضای مش��ترک وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی و رئیس 
 س��ازمان تبلیغات اس��المی مش��مول تحصیل رایگان می ش��وند.

به گزارش برنا، حافظان کل قرآن که در اجرای قانون اعطای مدرک 
کارشناس��ی و باالتر ب��ه حافظان کل قرآن کریم توس��ط س��ازمان 
سنجش به سازمان اوقاف معرفی و موفق به قبولی در آزمون صحت 
 حفظ کل قرآن کریم شده اند، از دیگر مشموالن این مصوبه هستند.

بنابراین گزارش دارندگان رتبه اول تا س��وم مس��ابقات بین المللی، 
اول تا پنجم کش��وری و اول تا س��وم مس��ابقات اس��تانی س��ازمان 
اوق��اف و ام��ور خیریه ط��ی س��ال های ۱38۵ تا ۱3۹0 در رش��ته 
حفظ کل ق��رآن کریم و س��ایر داوطلب��ان در صورت اح��راز حفظ 
کل قرآن کریم بر اس��اس دس��تورالعمل مربوطه توس��ط سازمان 
 اوق��اف و ام��ور خیری��ه از دیگر مش��موالن محس��وب می ش��وند.

برای��ن اس��اس، س��ایر گواهی ه��ای مؤی��د حف��ظ کل ق��رآن 
دس��تگاه های دولت��ی و عموم��ی و نهاده��ای مردم��ی اع��م 
 از داخل��ی و خارج��ی فاق��د اعتب��ار در ای��ن خص��وص اس��ت.

گفتنی است س��ازمان اوقاف و امور خیریه باید با هماهنگی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، پس از مبادله موافقت 
نامه و تخصیص اعتبار، اسناد مربوط به شهریه پرداخت  شده توسط 
حافظان بابت نیمسال اول و دوم س��ال تحصیلی ۱3۹۱� ۱3۹0 را 

دریافت و هزینه آن را به آنها پرداخت کند.

بارش پراکنده باران 
در استان اصفهان 

تشکیل کمیته ويژه 
علوم انسانی

کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی نقشه های هواشناسی 
بیانگر امواج ناپایدار ضعیفی بر روی استان در امروز و فرد است. میترا سیدان 
در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داش��ت: از بعد از ظهر شنبه ابرناکی، وزش 
 باد ش��دید و بارش پراکنده، به ویژه در مناطق شمال و شرق استان انتظار 
می رود. به گفته وی، دمای اصفهان امروز یک تا دو درجه افزایش خواهد 
داشت.کارشناس هواشناسی استان اصفهان افزود: هوای اصفهان امروز در 
گرم ترین ساعت به ۱۷ درجه سانتی گراد باالی صفر و در سردترین ساعت 
به دو درجه سانتی گراد باالی صفر خواهد رسید. وی وضعیت جوی امروز 
اصفهان را ابری، با بارش پراکنده باران در اوایل وقت، به تدریج کاهش ابر 
همراه با وزش باد پیش بینی کرد و افزود: وضعی��ت جوی اصفهان در روز 

دوشنبه نیز موقعیت مشابهی دارد.

وزیر علوم از تشکیل کمیته ویژه برای رشته های علوم انسانی خبر داد و تأکید 
کرد که نگاه وزارت علوم در اسالمی کردن دانشگاه ها به مراجع و مردم است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری  از بازنگری ۱۵ رشته خاص در شورای تحول علوم انسانی خبر داد 
و گفت: کمیته های برنامه ریزی با کمیته های شورای تحول ادغام شده و یک 
کمیته ویژه برای بازنگری دروس رشته های علوم انسانی تشکیل شده است.

به گفته وی رئیس کمیته ویژه علوم انسانی توسط وزیر علوم و حداد عادل 
انتخاب می شود.دانشجو درباره وظایف کمیته ویژه علوم انسانی گفت: در این 
کمیته ، سرفصل های رشته های علوم انسانی در حال بررسی است.وی گفت: 
قرار بر این است که در این کمیته هر چقدر توانستند محصول ایجاد کنند، 

صبر نکنند تا به ایده آل برسد و آن را در منابع درسی دانشگاه ها بگذارند.

رئی��س س��ازمان ثبت اح��وال کش��ور از ص��دور کارت 
 مل��ی هوش��مند ب��رای هم��ه ایرانی��ان خب��ر داد.

به گزارش واح��د مرکزی خبر، محم��د ناظمی اردکانی 
از ص��دور کارت ملی هوش��مند برای هم��ه ایرانیان در 
نیمه دوم س��ال ۹۱ خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک 
 کارت ملی هوش��مند جایگزین شناس��نامه می ش��ود.

او گف��ت: در۶ ماه اول س��ال آین��ده ص��دور کارت ملی 
هوشمند بصورت پایلوت در استان قم آغاز می شود و در 
صورت موفقیت آمیز بودن طرح، در نیمه دوم س��ال نیز 
 اجرای سراسر آن برای همه مردم کشور آغاز خواهد شد.

اردکان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه به��ره ب��رداری از کارت 
 مل��ی هوش��مند ب��ا س��ازمان ثب��ت اح��وال اس��ت، 
نی��ان  یرا ا ب��رای  هوش��مند  مل��ی  کارت  گف��ت: 
خ��ارج از کش��ور ه��م ک��ه دارای کارت شناس��ایی و 
 شناس��نامه ایران��ی هس��تند نیز ص��ادر خواهد ش��د.

وی افزود: طرح کارت ملی هوشمند، هسته اولیه ورود به 
دولت الکترونیک اس��ت، به طوری که با تحقق و اجرایی 
ش��دن این طرح همه خدمات به صورت غیرحضوری و با 

امنیت کامل اجرا می شود. 
همچنین از این کارت می توان برای اموری چون تعیین 
هویت افراد و یا رأی گیری اس��تفاده کرد. ضمن اینکه از 
 جعل و سوءاستفاده از اسناد هویتی جلوگیری می شود.

ناظمی اردکان��ی همچنین گفت: به زودی آرش��یو همه 
اسناد موجود در ثبت احوال به صورت الکترونیک کامل 
خواهد شد و دیگر نیاز نیس��ت افرادی که زادگاه و محل 
سکونتش��ان با هم فرق می کند برای انجام امور ثبتی به 

زادگاهشان مراجعه کنند.
ناظمی اردکانی افزود : بیش از 30 درصد از طرح آرشیو 
الکترونیک اس��ناد کش��ور که از ابتدای س��ال ۹0 آغاز 
 شده اجرایی ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال ۹۱ به پایان

 می رسد. 

سرهنگ محمدعلي بختیاري با اعالم خبر افزایش 4 درصدی 
کشف مواد مخدر در استان، اظهار داشت: در پي اجراي طرح 
هاي متعدد وتالش ماموران س��خت کوش این فرماندهي 
در دي ماه سال جاري، کشفیات پلیس اصفهان از رشد ۶8 
 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. 
وی مناطق حاشیه اي کالن ش��هر اصفهان را یکي از مراکز 
جرم خیز برش��مرد و با تأکید ب��ر ضرورت مقابل��ه افرادي 
که مخل آس��ایش و امنیت مردم هس��تند بیان کرد: براي 
پاکس��ازي ای��ن مناط��ق و تفرجگاه ه��ا از وج��ود چنین 
افرادي اقدامات متعددي انجام ش��ده اس��ت. به طوری که 
ما در ای��ن رابطه با آم��ار هایي چون افزای��ش ۹8 درصدي 
 هدایت معتاد به کمپ ه��اي ترک اعتیاد روب��ه رو بوده ایم. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان با اش��اره به کش��ف 
۱00 درصدي س��رقت هاي جیب ب��ري و روزن��ي، برنامه 
هاي پلیس و طرح هاي آن را در سطح شهرستان موفقیت 
آمیز و چشمگیر دانس��ت و خاطر نشان کرد: حضور پررنگ 
ماموران و واحدهاي گشت پلیس در نقاط جرم خیز و نظارت 
محسوس و نامحس��وس در محدوده بانک ها، اطراف مغازه 
هاي طالفروشي و مواردي از این قبیل راه را بر وقوع جرایم 
بسته و خالف کاران جرات تعدي و برهم زدن نظم عمومي 

را نخواهند داشت

ثبت نام متقاضیان بازگشت به تحصیل مقاطع کاردانی، 
کارشناسی ناپیوس��ته و پیوسته دانشگاه های کل کشور 
تا ۲۲بهمن ماه ادامه دارد.به گزارش ایسنا، وزارت علوم 
در نظر دارد با تدوین ضوابط و مقررات، زمینه بازگشت 
به تحصیل آن دسته از دانش��جویان منصرف از تحصیل 
در مقاطع کاردانی، کارشناس��ی ناپیوس��ته و پیوس��ته 
که شرایط زیر را دارند، در دانش��گاه ها و مراکز آموزش 
عالی غیردولتی، دانشگاه پیام نور ودانشگاه جامع علمی 
کاربردی فراهم کند. شرایط الزم جهت امکان بازگشت به 
تحصیل متقاضیان عبارتند از: قبولی و ثبت نام در یکی از 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی 
تا قبل از سال ۱3۹0، نداش��تن هیچگونه مشکل نظام 
وظیفه، عدم اخراج آموزشی و یا انضباطی توسط دانشگاه 
محل تحصیل و عدم صدور و اخذ مدرک حتی پایین تر از 
مقطع تحصیلی که پذیرفته شده اند.متقاضیان می توانند 
تا مهلت مقرر جهت ثبت نام به سامانه خدمات آموزشی 
http://www.msrt.ir/sites/ وزارت علوم به نشانی

ddstu/default.aspx مراجعه کنند.ثبت نام در این 
سامانه هیچگونه حقی برای متقاضیان در پی نداشته و 
پاسخ نهایی نیز تنها از طریق سامانه خدمات آموزشی به 

اطالع متقاضیان خواهد رسید.

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: تاکسی متر 
یک��ی از مهم ترین عوام��ل در راس��تای مدیریت رفت و 
آمد مردم در س��طح شهر اس��ت و با تجهیز تاکسی ها به 
تاکس��ی متر مردم زمان حضور خود در س��طح ش��هر را 

مدیریت می کنند.
محمود محم��دی در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 
تجهی��ز تاکس��ی های اصفهان ب��ه تاکس��ی متر یکی از 
مصوبه های شورای شهر اس��ت، اظهار داشت: با تجهیز 
تاکس��ی ها به تاکس��ی متر، کرایه دریافتی از مس��افران 

براساس مسافت و زمان طی شده محاسبه می شود.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر کرای��ه دریافتی از 
مسافران براساس مصوبه شورای شهر است، اضافه کرد: 
ارائه فاکتور یا کاغ��ذ خرید خدمت به مش��تری یکی از 

مزایای تاکسی متر است .
در ح��ال حاض��ر کاغذ خری��دی ب��ه منظ��ور حمل و 
 نقل ش��هروندان ب��ا اس��تفاده از تاکس��ی به آنه��ا ارائه 

نمی شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه عامل 
زمان در راستای استفاده از تاکسی متر از اهمیت بسیاری 
برخوردار اس��ت، تصریح کرد: با مجهز شدن تاکسی ها 
به تاکس��ی متر هزینه مسافران در س��اعات شلوغ شهر 
افزایش می یابد و ای��ن موضوع، عاملی برای تش��ویق و 
ترغیب شهروندان به توجه به زمان حضور خود در سطح 

شهر است.
محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر اطالعات دقیقی 
در زمینه استفاده مردم از تاکسی وجود ندارد، تاکید کرد: 
با اجرای این طرح قیمت ها و کرایه دریافتی از مسافران 
قابل کنترل است و تاکسی متر راهی در راستای شناسایی 
مسیر های پر رفت و آمد مردم در سطح شهر است و این 
موضوع در راس��تای برنامه ری��زی در زمینه حمل و نقل 

مردم در سطح شهر نقش موثری دارد.

حادثه آموزشایران شهر

شناسنامه  همه ايرانیان 
باطل می شود

افزايش ۴۴ درصدی 
کشف مواد مخدر

دانشجويان انصرافی 
دوباره ثبت نام کنند

تاکسی متر، رفت و آمد 
مردم را مديريت می کند

خبر
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چهره روز
برپایی نمایشگاه مبلمان و دكوراسیون داخلی در كاشان 

نمایشگاه مبلمان و دکوراس��یون داخلی هفدهم بهمن  در کاشان برپا می شود. انواع مبلمان 
استیل و چوبی،  سرویس خواب، سرویس آشپزخانه، بوفه و ویترین در این نمایشگاه برای بازدید 

و فروش به عالقمندان عرضه می شود. این نمایشگاه تا تا بیست و دوم بهمن برپاست.
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پشت این چراغ قرمزهای 
هفتاد ثانی��ه ای که چهار 
ثانی��ه آخرش ه��م هفتاد 
ثانی��ه ط��ول می کش��د، 
حس پیس��ت رالی را دارم. 
تا به ثانیه های آخر می رس��د، صدای اس��تارت ها 
 و بعد از آن، صدای گاز خوردن ماش��ین ها؛ سعی 
می کنند به جلوترین حد قانونی بیایند – عابر پیاده 
هم خودش مش��کالتش را حل کند- که به محض 
سبز شدن به س��وی مقصد بتازند و خدایی ناکرده 
عقب نمانند. عقب از چه؟ به این دیگر کس��ی فکر 
نکرده اس��ت. فقط می دانند که باید هرچه زودتر 
مسیر را طی کرد. برای سایریِن هم مسیر هم راهی 
نیس��ت، خصوصا اگر از جنس دوم باشد که هنوز 
دلیل گواهینامه دادن به این ضعیفه ها مش��خص 

نیست،چه رسد به اینکه راه هم بخواهد!
 از دید بی��رون، اینهمه ش��وِق رس��یدن، مردمی 
کاری را ب��ه ذه��ن متبادر م��ی کند که بیس��ت 
و چهار س��اعت ه��م برایش��ان کم اس��ت. اینقدر 
اهدافم��ان مهم هس��تند ک��ه قوانی��ن راهنمایی 
 و رانندگ��ی ه��م دس��ت و پ��ا گی��ر محس��وب 
 می ش��وند. عجیب این که هرچه جرائم نقدی باال 
 م��ی رون��د، ب��از م��ا همانی��م: ن��ه کمربن��د 
 می بندیم، نه الیی کش��یدن را ترک می کنیم و نه 
کورس های ش��بانه را. همه اینه��ا فقط در حضور 
مأم��ور قانون رعایت می ش��ود تا به ما »ش��هروند 
گرامی« افتخ��ار کنند. ام��ا اوضاع را بای��د از آمار 
تصادف��ات دریاف��ت، ن��ه از مش��اهدات. ش��اید 
دنب��ال اثب��ات خودمانیم که نش��ان دهی��م اگر 
واقع��ا بخواهیم، با وج��ود هر محدودی��ت معقول 
 و نامعق��ول، ب��از هم »م��ی توانیم«. مهم نیس��ت 
 تفریحمان قانونی س��ت یا نه، جریمه تفریحمان را 
م��ی دهی��م و بازهم تک��رار و تک��رار. ش��اید هم 
 تقصیرم��ا نیس��ت؛ م��ا جمعی��ت ج��وان ترجیح 
م��ی دهی��م تفری��ح باجریمه داش��ته باش��یم تا 
اینک��ه اص��ال تفریح��ی در کار نباش��د. قان��ون 
و دین و انس��انیت را ه��م با یک چوب م��ی رانیم. 
 -البته همیش��ه یک اقلیت مس��تثنی ه��م یافت      
می شود.-  در پی این اندیشه نیستیم که در تفکر 
مخال��ف ما هم ام��کان ارزش های مفی��د و مثبت 
هس��ت، فقط کمی تأمل نیاز اس��ت که حال آن را 

هم نداریم .

روشنک 
موسوی

داستان طوالنی و ناتمام مصالی 
مهديه
اصفهان به ش��کایت و برکناری  پالیز بان

رس��ید. مدی��رکل اوق��اف و 
امورخیریه استان اصفهان درباره  
پرونده ش��کایت اوقاف از هیئت 
مؤسس  مصلی گفت این ش��کایت برای برکنار کردن هیئت 
موسس مصلی بوده و هم اکنون این شکوائیه مرحله تجدید نظر 
را سپری می کند.حجت االسالم حس��ین اژدری در گفتگو با 
ایمنا با انتق��اد از طوالنی ش��دن تکمیل پ��روژه مصلی گفت 
درحالی که مصلی با آن همه عظمت بدون هیچ استفاده ای رها 
شده اس��ت، مردم اصفهان هنوز که هنوز است در میدان امام 
نماز جمعه می خوانن��د. به گفته وی، مصل��ی در حال حاضر 
موقوفه متصرفه و زیرنظر اوقاف است و با تمام قوا برای ساخت 
و تکمیل آن وارد میدان شده ایم. اژدری تأکید کرده است برای 

تکمیل مصلی احتیاج به حمایت کسی نداریم.

شکوه نا تمام
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در حالی که گفته 
اس��ت به حمایت کس��ی نیاز ندارند که مصالی 84 هزار متر 
مربعی اصفهان، با گنبدهای مشبک و گلدسته های عظیمش، 
سال هاست نیمه تمام مانده و به گفته مسئوالن شهری تکمیل 
سقف آن به تنهایی ۱0 میلیارد تومان هزینه دارد. ایده ۱۶ ساله 
س��اخت این مصلی کم کم به طرح بزرگی شامل هجده پروژه 
تبدیل شد. کتابخانه، مجتمع تجاری، اس��تخر دوقلوی زنانه 
و مردانه، سالن اجتماعات، س��الن نمایش فیلم و تئاتر، موزه، 
دانشکده علوم قرآنی و ورزش��گاه تنها بخش هایی از این طرح 
بزرگ است. طرحی که مسئوالنش همیشه برگزیده شدن آن 
 در کنفرانس ریوی برزیل در س��ال ۱۹۹۹ را ب��ا افتخار مطرح 
می کنند. اما این طرح باشکوه امروز در اصفهان جلوه ای ندارد و 

به نظر می رسد روی دست مسئوالن شهر مانده است.

فرسودگی پیش از افتتاح
س��ه س��ال قبل مدیرعامل این مجموعه هش��دار داد که اگر 
طرح تا پنج س��ال آینده تکمیل نش��ود، بنای س��اخته شده، 
قبل از استفاده فرس��وده می شود. س��ال قبل هم امام جمعه 
اصفه��ان از ن��وع اساس��نامه مصل��ی اصفه��ان و اینک��ه نوع 
انتخ��اب هیئ��ت امنای مصل��ی موروثی ش��ده، گالی��ه کرد 
و گف��ت: در صورتی ک��ه این هیئت امنا اس��تعفا ده��د و کار 
 به اوقاف واگذار ش��ود، مصلی یک س��اله به اتمام می رس��د.

حاال اوقاف برای تحقق این اتفاق دس��ت به کار شده است. اما 
برای اینکه این اتفاق به داد مصالی برسد، باید بودجه ای 40 
میلیارد تومانی هم تأمین ش��ود. بودجه ای که به گفته معاون 
عمرانی اس��تاندار اصفهان جزو هزینه های دولت نیس��ت، اما 
دولت هر ساله پروژه کمک می کند. آخرین رقم کمک دولت، 
رقمی3.۵ میلیارد تومانی است که سال قبل هزینه شد. چیزی 
که این داس��تان بی پایان را جالب تر می کند، این اس��ت که 

مجموعه خریدی که قرار بود یکی از بخش های فرعی مصلی 
باشد، زودتر از پروژه اصلی افتتاح شد؛ از خرداد امسال اصفهان 
صاحب یک مرکز خرید در کنار مصلی شده است؛ مرکزی که 
خیلی زود رونق گرفت و نام مصلی را کمرنگ کرد. در هیاهوی 
خرید و زرق و برق اجناس مختلف، ساختمانی که قرار بود بی 
نظیر و باشکوه باشد، دارد خاک می خورد و بر سر همین اسکت 

نیمه تمام هم دعواست.

مجموعه خريدی 
که قرار بود يکی از 
بخش های فرعی 

مصلی باشد، 
زودتر از پروژه 

اصلی افتتاح شد

احتمال برکنار شدن هیئت موسس مصالی اصفهان 

اوقاف برای تکمیل مصلی به حمایت نیاز ندارد
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تشکیل صف برای ارز 1238 تومانی
با اع��ام ارز تک نرخ��ی، خرید و ف��روش در ب��ازار ارز رونق گرفت. 
به طوری ک��ه در مقابل برخ��ی صرافی هایی ک��ه ارز 1238 تومانی 
می فروشند، صف هایی از متقاضیان تشکیل شده است. برخی دیگر 
از صرافی ها هم عنوان می کنند که در حال حاضر، خرید و فروش ارز 
ندارند. در اولین روز اجرای سیاست ارز تک نرخی در بازار، نرخ تابلوی 
صرافی ها تغییر کرد. آنها نرخ ف��روش دالر را 1238 و نرخ خرید را 
1226 تومان درج کردند.به این ترتیب بازار ارز با ازدحام مواجه شد 
و خرید و فروش ارز دوباره رونق گرفت. برخی از صرافی ها نرخ های 

اعام شده توسط بانک مرکزی را اعمال می کنند.
--------------------------------------

به تنش آبي نزديک می شويم
معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش سرانه آب در کشور هشدار داد که 

درحال نزدیک شدن به مرحله تنش آبي هستیم.
 محمدرضا عطارزاده گفت: در حالي که سرانه آب تجدیدپذیر کشور 
در سال 1340، پنج هزار متر مکعب بوده این مقدار در سال 1385 
به 1750 متر مکعب رس��یده که به معني نزدیک ش��دن به مرحله 
تنش آبي اس��ت. وی ادامه داد: کش��ور ما در مدیریت آب، پیشینه 
 درخش��اني دارد و وج��ود نمونه های��ي مانند صدها س��ازه تاریخي

 بي نظیر در نقاط مختلف ایران، مؤید این موضوع است.  اما امروز به 
جایي رسیده ایم که ادامه روش هاي نادرست در مصرف آب به ویژه 
در بخش کشاورزي، مشکات زیادي را بر مملکت تحمیل مي کند. 
--------------------------------------

سکه پیش فروشی ارزان نشد
مدیرکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی اعام کرد: مرحله جدید پیش 
فروش س��که تمام به��ار آزادی که از س��وم بهمن در ش��عب بانک 
ملی سراس��ر کشور آغاز ش��ده اس��ت، در هفته دوم نیز بدون تغییر 
قیمت ادام��ه دارد. عباس کمره ای افزود: در دور جدید، س��که بهار 
 آزادی متناس��ب با زمان تحویل، ب��ا دو نرخ اعام��ی بانک مرکزی 
 پیش فروش می ش��ود. چنانچه متقاضیان بخواهند ش��ش ماه بعد

 سکه های پیش خرید ش��ده را دریافت کنند، قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی برای آنان 5 میلی��ون 989 هزار ریال در نظر گرفته 

شده است.
--------------------------------------

حساب کارگران و کارمندان جداست
هیئت عمومي دیوان عدال��ت اداري، با رفع یک م��ورد تعارض آرا، 
 اع��ام ک��رد، پرداخت عی��دي و پاداش پایان س��ال به مش��موالن

 قانون کار شاغل در دس��تگاه هاي دولتي، بر اساس قانون مربوط به 
تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول 
قان��ون کار، وجاهت قانوني ن��دارد. در این گزارش آم��ده به موجب 
 ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدي ب��ه کارکنان دولت مصوب 
 20/  1/  1374 دول��ت موظف اس��ت، اعتباري را که هر س��اله براي 
پرداخت عیدي به کارکنان خود تخصیص مي دهد، به طور مساوي به 

تمامی کارکنان خود پرداخت کند.
--------------------------------------

18 کاال گران شد
س��رانجام دیروز درخواس��ت تولید کنندگان کاالهای اساسی برای 
افزای��ش حداقل 25 درص��دی قیمت ها در پی نوس��انات اخیر بازار 
 ارز، پذیرفته ش��د و وزارت صنع��ت و تجارت اعام ک��رد: با افزایش

 قیمت دست کم 18 قلم کاالي صنعتي تولید داخل، موافقت کرده 
است.

 برای��ن اس��اس قیم��ت کاالهایي مانن��د روغ��ن نباتي، ش��وینده، 
کاغذ روزنامه، کاغ��ذ چوب و تحری��ر، کاغذ فلوتین��گ، گچ و بتن، 
الستیک، لوازم خانگي، لبنیات، کره، نساجي، اوراق فشرده، سیمان، 
 روغن موت��ور، رنگ و رزین و چس��ب، س��س، ماکارون��ي و خودرو 
 گران ش��د. بیش��تر افزای��ش در بین محص��والت ف��وق مربوط به 

کاغذ چوب و تحریر به میزان 20 درصد بوده است.
همچنین قیمت سس و لبنیات هر یک در مجموع معال 18 درصد 

افزایش یافته است.
--------------------------------------

دستورالعمل جديد فروش ارز 
مسافرتی در بانک های ملی و ملت

بان��ک مرک��زی جمهوری اس��امی ای��ران ط��ی بخش��نامه ای به 
کلیه ش��عب ارزی بانک های ملی ای��ران و ملت اعام کرد: ش��عب 
 ارزی بانک ه��ای مل��ی و ملت ب��رای ف��روش ارز مس��افرتی ضمن

 رعایت کامل مق��ررات ارزی، پس از دریافت مع��ادل ریالی مربوطه 
، به جای پرداخت ارز به متقاضی نس��بت به صدور سند حسابداری 
و یا رس��ید که در مت��ن آن مبلغ، ن��ام متقاضی، کد ملی، ش��ماره 
پاسپورت و سایر اطاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام نموده و سند 
 حسابداری / رس��ید که ممهور به مهر و امضای شعبه می باشد را به 

متقاضی تحویل نمایند.

کمبود 250میلیون متر 
مکعب گاز در اصفهان

تهديد دامداران به 
قطع تولید شیر پاکتی

 در ح��ال حاض��ر تولی��د گاز در اس��تان، در روز ح��دود500  میلی��ون
  متر مکعب اس��ت. ام��ا قرارداده��ای ف��روش گاز با مش��ترکین حدود

 850 میلیون متر مکعب در روز است. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان، با بیان این خبر گفت: اگرچه ایران دارای منابع وسیع و گسترده 
گاز است، اما سرعت افزایش مصرف گاز در کشور بیشتر از میزان توسعه 

در این زمینه است .
هوش��نگ فاحتیان اظهار کرد: در نیمه اول س��ال، صنایع و نیروگاه ها 
مش��کل چندانی در زمین��ه تأمی��ن گاز ندارن��د و اگ��ر وزارت نفت و یا 
 نماینده آن، ش��رکت گاز بتواند برای هش��ت هزار و 760 س��اعت یعنی

 دوازده ماه س��ال گازتحویل نیروگاه دهد، ما هیچ مشکلی برای استفاده 
از گاز نداریم. 

نرخ جدید شیر پاکتی قرار است دوش��نبه در جلسه نرخ گذاری اصفهان 
اعام شود. در هفته گذشته، شاهد نوسانات قیمت شیر در بازار اصفهان 
بودیم. به طوری که در این مدت شاهد نارضایتی دامداران و تهدید آنان به 
قطع تولید شیر پاکتی، در صورت عدم حمایت دولت در زمینه پرداخت 
یارانه و کنترل بازار شیر خام بوده ایم. یک منبع آگاه می گوید: در هفته 
گذشته، توافقی بین تولیدکنندگان شیر و مسئوالن استان برای تعیین 
نرخ جدید، حاصل نشده است. وی بیان داش��ت: با وجود افزایش قیمت 
شیرخام به دلیل باال رفتن قیمت نهاده های کشاورزی، در حال حاضر شیر 

به قیمت 620 تا 650 تومان در اصفهان به فروش می رسد.
وی  تهدید کرد به اینکه اگر دولت به وضع موجود رسیدگی نکند، دیگر 

واحدهای تولید شیر پاکتی به فعالیت های خود ادامه نمی دهند .

ارزش ص��ادرات جهان��ی گل و گیاه��ان زینتی در 
 س��ال2010،  بی��ش از 23 میلی��ارد دالر ب��رآورد 
شده اس��ت و کش��ور ایران تنها6 درصد از این رقم 
یعنی 11/2 میلیون دالر در صادرات این محصول 

نقش داشته است.
هم اینک کش��ورمان از نظر صادرات در بین 117 
کش��ور، در رتبه 107 ق��رار دارد. آلم��ان و هلند،  
بیش��ترین س��هم ص��ادرات گل و گی��اه را به خود 

اختصاص داده اند.
 ریحان��ه میرباق��ری، یک��ی از پ��رورش دهندگان 
گل و گیاه م��ی گوید: 50 درصد از س��اختمانهای 
 واحدهای گلخانه ها، قدیمی و سنتی و 95 درصد 
گلخانه های ایران دارای روک��ش نایلونی و چوبی 
 اس��ت ک��ه هزینه ب��ر ب��ودن اح��داث و نگهداری 
گلخانه مدرن و دسترسی نداشتن تولید کنندگان 

به این گلخانه ها، از مشکات است.
 وی اف��زود: بروکراس��ی اداری، ب��ه نوع��ی 
م��ا تولیدکنن��دگان گل و گی��اه را خس��ته 
ترجی��ح همی��ن  ب��رای  اس��ت.   ک��رده 

 می دهیم که وقت خ��ود را بیش از ای��ن که برای 
گرفت��ن وام صرف کنی��م، برای واح��د تولید خود 
 بگذاریم تا فرص��ت و نیاز بازار را از دس��ت ندهیم.
 می��ر باق��ری،  ب��روز خشکس��الی و س��رمازدگی

 پ��ی در پ��ی را از دیگ��ر مش��کات دامنگی��ر 
 تولیدکنن��دگان گل و گی��اه عن��وان ک��رد.

  س��یمین دره ش��وری، دیگ��ر پ��رورش دهن��ده 
گل و گیاه حاض��ر در این نمایش��گاه گفت: نبودن 
فرهنگ اس��تفاده از گل طبیعی، باال بودن قیمت 
آن نسبت به درآمد خانوار و ورود گل های مصنوعی 
چینی و تایلندی باعث ش��ده، مصرف گل در ایران 

پایین باشد.

با افزایش ناگهانی نرخ دالر در بازارهای داخلی طی 
دو، سه هفته گذشته به یکباره قیمت تلفن همراه در 
بازار اصفهان، با رشد چشمگیر 20 تا 50 درصدی 

روبه رو شده است.
یک منبع آگاه با اشاره به اینکه طی مدت یاد شده 
ارزش دالر به نسبت ارزهای عمده دنیا در بازارهای 
جهانی رو به کاهش بوده،گف��ت: در حال حاضر با 
رشد این ارز قدرت خرید مردم پایین آمده و کسی 

جرأت ریسک ندارد.
وی افزود: با افزایش قیمت دالر در بازارهای اصفهان 
 گوش��ی تلفنی ک��ه طی ماه ه��ای گذش��ته با نرخ

 400 توم��ان به ف��روش می رفته، اکن��ون با بهای 
یک میلیون و 80 تومان عرضه می ش��ود. در چنین 
 ش��رایطی دالالن و واس��طه  گران، اجناس خود را

 انبار و با کاه��ش نرخ دالر و افزای��ش خرید مردم، 
اجناس تقلبی را وارد بازار می کنند. 

این منبع آگاه در پاسخ به اینکه چند درصد از بازار 
تلفن همراه اصفهان از اجناس قاچاق اس��ت، بیان 
داش��ت: به دلیل تعرفه های گم��رک، تقریباً 100 
 درصد این گوش��ی ها قاچاق محس��وب می ش��ود 
و عمده ترین آنها را اجناس چینی تشکیل می دهد.

بعد از ماه ها انتظار، م��اده 80 برنام��ه پنجم برای 
کارفرمایان اس��تان اصفهان، اباغ و ش��امل حال 
کارفرمایانی ش��ده که کارگران قبلی خود را خارج 
نکرده باشند. سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس 
خانه صنعت و معدن اصفهان، با اشاره به اباغ ماده 
80 برنامه پنجم توسعه، بعد از ماه ها انتظار و بررسی  
گفت: ما امیدواریم ک��ه دولت آن کمک هایی را که 
مقرر شده بود برای کارفرمایان در اوایل سال جاری 
انجام دهد، به جا آورد. رئیس خانه صنعت و معدن 
استان  اصفهان تصریح کرد: با توجه به اباغیه ماده 
80 برنامه پنجم توسعه، خیال کارفرمایان در زمینه 
 بیمه کارگران راحت ش��ده و ب��ه فعالیت های خود

 ادامه می دهند.وی با اش��اره به وضعیت جدید این 
ماده افزود: با توجه به این ماده کارفرمایان باید ضمن 
حفظ کارگران گذشته خود، در زمینه به کارگیری 
کارگر جدید نیز اقداماتی را انجام دهند. وی اباغیه 
این ماده را ب��ه صورت پلکانی عن��وان کرد و اضافه 
کرد: در سال نخست بهره مندی از این ماده، میزان 
تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما 90 درصد، میزان 
حق بیمه پرداختی توسط دولت 18 درصد و میزان 

حق بیمه پرداخت توسط کارفرما دو درصد است.

در 10 ماهه نخست امسال، 141 هزار و 321 تن کاال به 
ارزش 913 میلیون و 748 هزار دالر وارد گمرک استان 
شده که نسبت سال گذشته از نظر وزن 50 درصد کاهش 

و از لحاظ ارزش166 درصد رشد داشته است.
 سرپرست اداره کل گمرک اس��تان اصفهان با اعام این 
مطلب گفت: در این مدت ش��مش طا با 727 میلیون 
و 335 ه��زار دالر پرارزش تری��ن و عمده تری��ن کاالی 
وارداتی به گمرک این اس��تان بوده است. اسداله ونهری 
افزود: ماش��ین آالت صنعتي با 112 میلیون و 15 هزار 
دالر، ل��وازم برقی صنعتی ب��ا 21 میلی��ون و 791 هزار 
دالر، در ردیف های دوم و س��وم کاالهای واردات به این 
گمرک ب��وده اند. سرپرس��ت اداره کل گمرک اس��تان 
اصفه��ان، عمده ترین صادرکنن��دگان کاال ب��ه مقصد 
گمرک اصفهان را ام��ارات متحده عربي با 709 میلیون 
و 354 هزار دالر بیان کرد و بیان داش��ت: کش��ورهای 
ایتالیا و آلمان در مراحل بعدی قرار دارند. وی با اش��اره 
به ص��ادرات 687 ه��زار و 643 تن کاال ب��ه ارزش یک 
میلی��ارد و 225 میلیون و 55 ه��زار دالر از این گمرک 
گفت: در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته از لحاظ 
وزن 16 درص��د کاه��ش و از حی��ث ارزش، 68 درصد 
افزایش داشته است. ونهری، بخش صنعتي و شیمیایي 
را با اختصاص 96 درص��د از وزن و 50 درصد از ارزش، 
دارای بیش��ترین س��هم کاالهای صادرات��ی از گمرک 
اصفهان در 10 ماهه سال جاری دانست و گفت: عمدترین 
 اقام این بخش، آه��ن آالت و فوالد ب��ا 217 میلیون و 
 476 ه��زار دالر، ف��رش ماش��ینی ب��ا 129 میلی��ون و
  349 ه��زار دالر و مصنوع��ات م��س ب��ا 48 میلیون و

  889 ه��زار دالر ب��وده اس��ت. وی اف��زود: در ای��ن 
مدت یک هزار و 122 فقره پرونده مظن��ون به قاچاق با 
ارزش 174 میلیارد و 97 میلیون ریال در واحد قضایی 

تشکیل شده است.

بازار صنعتکشاورزی تجارت

95 درصد گلخانه های 
کشور  سنتی است

 تلفن همراه در اصفهان
50 درصد گران شد

 کارگران صنعت و معدن را
 اخراج نکنید

 رشد 1۶۶ درصدی
 واردات اصفهان

اخبارکوتاه

سکه ۲۳۹ هزار تومان ارزان شد
دیروز قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در صرافی های اصفهان به نسبت چهارشنبه 
گذشته با 239 هزار و 50 تومان کاهش،  به بهای 761 هزار تومان رسید. برخاف هفته قبل، 

دیروز با کاهش نرخ انواع سکه،  خریداری صورت گرفت. شکر 1200، تخم مرغ 5 هزار تومان

 رضا کرمی  
معاون بازرسی شورای اصناف

 قیمت ش��کر ب��ه صورت مص��وب بای��د ه��ر کیلوگ��رم 1200 تومان 
فروخته شود و تخم مرغ هم با کاهش قیمت به ش��انه ای 5 هزار تومان 
رس��یده اس��ت. هر گونه افزایش قیمت، تخلف محس��وب ش��ده و با 
آن برخورد می کنی��م. روزانه بین 15 تا 20 هزار بازرس��ی در س��طح 
کش��ور صورت می گی��رد و ب��ا مطرح ش��دن ش��ایعاتی درب��اره عدم 
توزیع کاال، این بازرس��ی ها تش��دید ش��د. در حال حاضر ب��ازار روان 
 اس��ت و درباره عدم توزیع کاال هم هیچ ش��کایت و یا دلیل مس��تندی

وج��ود ن��دارد. روغ��ن در  
بازار زیاد اس��ت و انجمن 
صنای��ع روغن نبات��ی هم 
در نمایش��گاه های عرضه 
مستقیم بهاره و فروش های 
فوق الع��اده، روغ��ن را ب��ا 
قیمت حداق��ل ده درصد 

ارزان تر عرضه می کند.

ب��ازار، پ��س از یک��ی دو م��اه گران��ی و کمبود 
کاالهای اساسی، دیروز به حالت عادی برگشت، 
ب��دون ای��ن ک��ه ب��رای افزای��ش 10 درصدی 
بس��یاری از قیمت ها تدبیری اندیش��یده شود.
 ب��ه ج��ز دالالن و وی��ژه خ��وران، رکورده��ای

 بی سابقه ای که قیمت ارز و سکه در اقتصاد ثبت 
کرد، تقریباً به زیان همه قشرهای مردم تمام شد. 
حتی آنهای��ی که گمان م��ی کردند باس��رمایه 
 گذاری در ای��ن بازاره��ای حباب��ی کمتر ضرر

 می کنند، در فاصله کوتاه��ی، با افزایش قیمت 
کاالهای مصرفی خ��ود روبه رو ش��دند که آنها 
را نگران س��اخت و به فکر ذخیره سازی اقامی 
همچون برن��ج، روغن، حبوبات وحتی گوش��ت 

سفید و قرمز انداخت.

تب و تاب در بازارهای مصرفی
 مس��ئوالن در واکن��ش ب��ه هج��وم م��ردم به
  فروش��گاه ه��ای زنجی��ره ای ب��رای خری��د،

 اطمینان دادند هیچ گونه کمبودی وجود ندارد 
و قحطی در کار نیس��ت و تب و ت��اب بازارهای 

مختلف، ناشی از همین تقاضای کاذب است.
 بر این اساس هدایت خاتمی، مدیرکل مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، از مردم 
خواست "کاال انبار نکنند" و اعام کرد:"گزارشی 
مبنی بر کمبود کاال در بازار وجود ندارد و عمده 
کااله��ای مورد نی��از م��ردم داخلی ب��وده و در 
کاالهایی که وارداتی اس��ت نیز مش��کلی وجود 
ندارد و ثبت سفارش ها و میزان واردات نسبت به 
سال های گذشته افزایش داشته است. همچنین 

 برای واردات کاالهای ضروری و اساس��ی مردم،
  ارز مرج��ع در اختی��ار تولیدکنن��دگان و

 وارد کنندگان قرار گرفته و از این بابت نیز جای 
نگرانی نیست. 

ثبت سفارش ها براساس نرخ مرجع بانک مرکزی 
است و تأثیری بر تولید و تجارت نداشته است."

شرايط به حالت عادی برگشت
عباس��علی بصیرت، رئیس مجم��ع امور صنفی 
شهرس��تان اصفهان نیز در گفتگو با زاینده رود، 
از بازگش��ت بازار به حالت عادی خ��ود خبر داد 
وگفت: قیم��ت بس��یاری از کااله��ا در یکی دو 
هفته گذشته دچار تغییرات جزئی شده بود. اما 
 این موضوع بزرگ نمایی ش��د و به همین دلیل 

مصرف کنندگان را نگران کرد.
وی گفت: از اواخر هفته گذشته، حباب ارز 
و طا شکسته شد و بازار اکنون به سرعت 
در حال بازگشت به روال عادی خود است.

خبری از اعتصاب و تعطیلی 
نیست

بصی��رت، مش��کات ش��بکه توزی��ع 
و افزای��ش قیم��ت برخ��ی اق��ام را 
مانن��د برن��ج، پذیرفت و گف��ت: در حال 
 حاض��ر حس��اب و کتاب خرده فروش��ان 
 به هم ریخته و بسیاری از آنها نتوانسته اند 
طلب های خ��ود را وصول کنن��د و برای 
پرداخت بدهی های خود با مش��کل روبه 

رو هستند.
 با این وج��ود کار را متوقف نک��رده اند و 

خبری از اعتصاب و اعتراض نیست.
وی همچنین ازباتکلیفی عمده فروشان 
کاال به دلیل نوس��ان قیمت برخی کاالها 
خب��ر داد و گفت: از صبح ش��نبه وضع به 
حالت عادی خود برگشته، بیشتر مبادالت 
از سرگرفته شده و هیچ محدودیتی برای 
توزیع و فروش مواد غذایی و مصرفی مردم 

وجود ندارد.

ذخیره س�ازی میوه، حبوبات و 
برنج

 رئیس مجم��ع امور صنفی اصفه��ان، همچنین 
 از ادام��ه سیاس��ت ذخی��ره س��ازی کااله��ای

 مورد نیاز در بازار ش��ب عید خبر داد و گفت: با 
توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری درباره 
مرغوبیت و کیفیت کااله��ای داخلی و ضرورت 
استفاده از آنها، امسال ذخیره سازی محصوالت 
خارجی نداریم و خوشبختانه به اندازه کافی اقام 
مورد نیاز را چون میوه، گوشت، حبوبات و ... در 

اختیار داریم.
وی بعض��ی از نوس��ان قیم��ت ه��ا را در ب��ازار 
محصوالت گلخانه ای رد نکرد و گفت: این گرانی 
منحصر به برخی اقام مانند سبزی خوردن است 

که به دلیل آغاز صاردات این محصول و کاهش 
تولید اتفاق افتاده است. 

اما قیمت صع��ودی میوه و برخ��ی صیفی جات 
مانند گوجه،کنترل شده و حتی این محصوالت، 
با کیفیتی بهتر از پارس��ال در ب��ازار عرضه می 

شوند.

تب گرانی پايین آمد
رئیس مجمع امور صنفی اصفهان، میانگین افزایش 
قیمت کااله��ای مصرفی مردم در ماه گذش��ته را 

10 درصد اعام ک��رد و گفت: با هم��کاری بیش 
از 100 اتحادی��ه و صن��ف، اوضاع تح��ت کنترل 
درآمد. همکاری  افرادی ک��ه در خط مقدم جبهه 
هدفمندی یارانه ها قرار داشتند، باعث شد،  قحطی 
و فشاری که پیش بینی می شد، به مصرف کننده 
 منتقل نش��ود. وی در ادامه با اش��اره به مشکات 
موج��ود در اقتصاد غ��رب و کش��ورهای اروپایی، 
از مص��رف کنن��دگان خواس��ت ب��ه پی��ش 
بینی   عجی��ب و غریب برخی رس��انه ه��ا درباره 
 کمب��ود و گرانی کااله��ا در نتیج��ه تحریم های

 جدید توجه نکنند.

در پی افزايش قیمت برخی کاالها در بازار اصفهان؛

بازاراصفهان ،آرام شد

همچنین 
اظهارنظرهای 

مسؤوالن به 
گونه ای مطرح 

می شود که گويی 
اوقات فراغت ان 
چاله ای است که 

بايد به هر نحو 
ممکن پر شود يا 

شکافی است
چاله ای است که 

بايد به هر نحو
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جشنواره فجر با هيچ رويداد هنري مشابهي قابل مقايسه نيست
محمود شالويي ، مديركل مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد گفت: جشنواره تجسمي فجر 
اتفاق جواني است. اما در همين مدت كوتاه توانسته گوي سبقت را بربايد و به عنوان مهم ترين 

رويداد هنرهاي تجسمي كشور و حتي دنيا به حساب آيد.

 وضعیت مبهم اکران 
فیلم های فجر دراصفهان 

 آن ط��ور كه از ح��ال و اح��وال س��ينما های ش��هر و س��ينما داران 
برمی آيد گويی همه غير از يکی، منتظر ش��روع جشنواره فيلم فجر 
نشس��ته اند و قصد تغيير فيلم های بر پرده را ندارند. به گزارش ايمنا، 
 تا آغاز بزرگ ترين جش��نواره س��ينمايی كش��ور، مدت زمان زيادی

 باقی نمانده اس��ت و بی شک، برگزاری اين جش��نواره كل سينمای 
كشور را تحت تأثير قرار می دهد. اصفهان نيز از اين قاعده جدا نيست 
و گويی سينما داران شهر با توجه به اين رويداد، قصد دارند فيلم های 
بر پرده را عوض نکنند. چنان كه مدير ايران فيلم، مؤسسه ای كه سه 
سينمای خانواده، ايران و ساحل را در مالکيت دارد به ايمنا گفت كه 
برای تغيير فيلم های بر پرده اين س��ينماها تصميمی جدی ندارند و 
س��ه فيلم »پيتزا مخلوط«، »مامان بهروز منو زد« و »اخالقتو خوب 
كن« كه به ترتيب روی اكران سينما خانواده، ايران و ساحل هستند، 
هم هنوز به كف فروش نرسيده اند و طی هفته جاری نيز روی اكران 
 می مانند.مدير س��ينما ق��دس نيز ب��ه ايمنا اعالم كرد ك��ه دو فيلم

 »اسب حيوان نجيبی اس��ت« عبدالرضا كاهانی و »در امتداد شهر« 
علی عطش��انی تا فجر بر پرده اين س��ينما می ماند و در حال حاضر 
تصميمی برای برداش��تن اين فيلم از اكران وجود ندارد. مس��ئوالن 
سينما فرشچيان هم كه »اخالقتو خوب كن« را بر پرده دارند، تا فجر 
 تصميمی برای تغيير اين فيلم ندارند و اين فيلم مس��عود اطبايی تا

 17 بهمن بر اكران اين سينما باقی می ماند.

خبر

»فرزندان« نوشته کائويی هارت همینگز
»فرزن��دان« ب��ه كارگردان��ی الکس��اندر پي��ن، از رمان��ی 
همينگ��ز ه��ارت  كائوي��ی  نوش��ته  ن��ام،  همي��ن   ب��ه 

 اقتباس ش��ده اس��ت. اين فيل��م موفق ش��د، عن��وان بهترين 
فيل��م كم��دی را از گل��دن گل��وب 2012 درياف��ت كن��د 
و جاي��زه بهتري��ن بازيگ��ر م��رد را ب��رای ج��ورج كلون��ی به 

هم��راه آورد. اي��ن رم��ان كه در س��ال 2007 منتش��ر ش��د، 
 ب��ا روايت��ی زمخت، ب��ی ب��اک و خن��ده دار ب��ه نق��د نابودی 
سرس��بزی های هاوايی می پردازد و گردهم آمدن خانواده ای 
نامتعارف را بيان می كن��د كه برای بازآفرينی ميراث گذش��ته 
 ش��ان تالش می كنند. قهرمان اصلی اين رمان 304 صفحه ای،

  »متي��و كين��گ« اس��ت. اج��داد او ك��ه زمان��ی يک��ی از 

خوش شانس ترين مردان هاوايی بود، از نظر مالی 
و فرهنگی در س��طح بس��يار بااليی بودند و حتی 
 يکی از آنها با ش��اهزاده خانم��ی از هاوايی ازدواج 
 كرده بود. اما اكنون شانس اين خانواده تغيير كرده و 
 او دو دختر غيرقابل كنترل و اوضاعی به هم ريخته 

دارد.

»فوق الع�اده بلند و بی�ش از حد 
نزديک« نوشته جاناتان سافران فوئر

»فوق العاده بلند و بيش از ح��د نزديک« از رمانی 
 به همين نام، نوشته جاناتان سافران فوئر اقتباس

 ش��ده اس��ت. س��افران، نويس��نده 34 س��اله 
آمريکاي��ی ك��ه اي��ن روزه��ا طرف��داران زيادی 
دارد، رمان��ی را ب��ه همين ن��ام در س��ال 2005 
منتش��ر كرد. اين نويس��نده كه تاكن��ون چندين 
 جاي��زه نويس��ندگان ج��وان را از آن خ��ود 
ك��رده اس��ت، در اي��ن رم��ان 368 صفح��ه 
ای، داس��تانش را از زب��ان ي��ک راوی 9 س��اله 
كه پس��ری ب��ه اس��م اس��کار ش��ل اس��ت، بيان 
 م��ی كن��د. اس��کار، كلي��دی در ي��ک گل��دان 
كش��ف می كن��د كه تعل��ق ب��ه پدرش اس��ت و 
همين او را مش��تاق می كند تا سراس��ر نيويورک 
را بگردد و اطالعات��ی درباره اين كلي��د پيدا كند. 
 اين رمان او نس��بت به رمان نخس��تش ب��ا عنوان

 »همه چيز روشن شده اس��ت« كمتر با استقبال 
روبه رو شد.

 جان آپدايک، يک سال پيش از
 درگذشتش در نيويورک، اين كتاب را 

ضعيف تر و احساساتيتر از رمان نخست او ناميده 
بود. او جديدترين رمانش رابا نام »درخت نمادها« 
درسال 2010 منتشر كرد. استفن دالدری، اين فيلم 

اقتباسی را كارگردانی كرده است.

»کمک« نوشته کاترين استاکت
نخس��ت رم��ان  از  اقتباس��ی   »كم��ک« 

 كاتري��ن اس��تاكت اس��ت. اي��ن رم��ان ك��ه در 
س��ال 2009 منتش��ر ش��د، تقريباً در فهرس��ت 
پرفروش ه��ا جای داش��ته اس��ت. داس��تان اين 
 فيلم درب��اره خدمتکاران آمريکاي��ی آفريقايی تبار اس��ت و در

 می سی س��ی پی اوايل دهه 60 قرن بيستم می گذرد. استاكت 
برای نوشتن اين رمان، 5 س��ال از زندگی خود را صرف كرد. اين 
رمان پس از موفقيت در آمريکا در35 كشور ديگر منتشر شد و 
تا تابستان امسال بيش از 5 ميليون نسخه از آن به فروش رسيد. 
اين رمان از زبان سه راوی كه هر سه زن هستند، نقل می شود؛ 

آيبيلين، يک خدمتکار آفريقايی- آمريکايی است كه كار تميز 
كردن خانه را بر عه��ده دارد و از كودكان خان��واده مراقبت می 
كند. او پسر 24 ساله اش را به تازگی از دست داده است. مينی، 
دوست اوست كه نظراتش را درباره صاحب كارانشان بازگو می 
كند. اسکيتر، نفر سوم دختر يک خانوده سفيدپوست است كه به 
تازگی كالج را تمام كرده و به خانه بازگشته و در آرزوی نويسنده 
شدن اس��ت. اين رمان 451 صفحه ای را تيت تيلوركارگردانی 

كرده است.

»ن�وآوری هوگ�و کاب�رت« نوش�ته برايان 
سلزنیک

عن��وان  ب��ا  نوجوان��ان  ب��رای  كتاب��ی  از   »هوگ��و« 
»نوآوری هوگو كابرت« نوشته برايان سلزنيک اقتباس شده است. 
مارتين اسکورس��يزی اين فيلم را كه نام��زد دريافت 11 جايزه 
اس��کار ش��ده، با اقتباس از اين كتاب كودک كه در سال 2005 
منتشر شده، ساخته اس��ت. كتاب  درباره يک بچه يتيم در دهه 
30 قرن بيستم اس��ت كه به صورت پنهاني در پشت ديوارهاي 
 ايس��تگاه قطار پاري��س زندگي مي كن��د و می كوش��د تا ربات 
آدم نماي��ی را كه از پدرش ب��ه ارث برده، تعميركند. نوش��تن و 
تصويرسازي هاي سفيد و س��ياه اين كتاب را »برايان سلزنيک« 
انجام داده اس��ت. او كه متولد 1966 در نيوجرسي آمريکاست، 
 نخس��تين اثرش را با عنوان »جعبه هوديني« در س��ال 1991 
ش��روع ك��رد. اي��ن كت��اب 526 صفح��ه اي، رماني اس��ت كه 
تصويرس��ازي هاي بس��ياري درآن ب��ه چش��م مي خ��ورد. 
 در اي��ن كت��اب ك��ه تقريب��اً 300 صفح��ه ب��ه تصويره��ا 
اختصاص يافته، هر تصوير، مخاطب را به صفحه بعد راهنمايي 
مي كند.»برايان سلزنيک« برای اين كتاب در سال 2007 جايزه 
»كلدكات« را كه انجمن كتابخانه های آمريکا به بهترين كتاب 

تصويری سال اهدا می كند، به دست آورد. 

»مانی بال« نوشته مايکل لويس
نوش��ته غيرداس��تانی  كتاب��ی  از  ب��ال«   »مان��ی 

 مايکل لويس اقتباس شده اس��ت و با نام كامل »مانی بال: هنر 
برنده ش��دن يک بازی غيرعادالنه« در سال 2003 منتشر شد. 
كتاب درباره تيم بيسبال اوكلند و مدير آن، بيلی بين و شيوه های 
ويژه برای آماده سازی آن است و بر هوش های نهفته در بيسبال، 
ش��امل بازيکنان، مديران، مربيان و دس��ت اندركاران اداری آن 
 تمركز دارد و با توجه به آمارهايی مثل رب��ودن توپ و ميانگين 
حمله ه��ای ق��رن نوزده��م، اي��ن ب��ازی را تجزي��ه و تحليل 
می كند. اي��ن كت��اب 288 صفح��ه ای بر زندگی ش��خصيت 
های متع��ددی ني��ز تمرك��ز كرده ك��ه بيل��ی بي��ن از جمله 
آنهاس��ت. او به عن��وان يک مربی، با شکس��ت ه��ای متعددی 
 روب��ه رو م��ی ش��ود. اي��ن فيل��م را بن��ت ميل��ر كارگردان��ی

 كرده است.

موسیقی

طنین دوتار خراسان و تنبور گوران 
در اصفهان 

 

سرپرس��ت گ��روه موس��يقی 
كهن گفت: اصفهان به عنوان 
مهد هن��ر، فرهن��گ و تمدن 
ايران اسالمی به زودی شاهد 
 اجرای يکی از ب��ی نظيرترين 
موسيقی های سنتی و اصيل 
مناطق ش��رق و غ��رب ايران 

زمين است.كاميار فانيان، در گفت وگو با ايرنا افزود: موسيقی ايرانی 
شامل تصنيف هايی برگرفته از ادوار ايقايی موجود در موسيقی های 

نواحی ايران و رسالت های موسيقی در ادوار گوناگون است.
 بر اين اس��اس، گروه موس��يقی كهن به آهنگس��ازی و سرپرس��تی

 كاميار فانيان و به خوانندگی پارسا حس��ن دخت، 41 بهمن ماه در 
سالن ش��هيد دادمان اداره راه و ترابری استان اصفهان در دو نوبت به 

اجرا می پردازند.

ابالغ رأي
549 کالسه پرونده: 1159/90. شماره دادنامه: 1434-90/10/28. مرجع رسیدگی: شعبه بیست 
و دو شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مریم کریمی نشانی: اصفهان – شهرک ولی عصر – 
خ عالمه همایونی – خ هدایت – فرعی 15- پ398. خوانده: موسسه قرض الحسنه اصحاب 
کهف به مدیریت آقای علیرضا رجایی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوی مریم کریمی بطرفیت موسسه قرض الحسنه 
اصحاب کهف به مدیریت علیرضا رجایی بخواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت 
وجه سپرده موضوع دفترچه قرض الحسنه شماره 47004 با احتساب مطلق هزینه و خسارات 
دادرسی با این توضیح که خواهان با تقدیم تصویر دفترچه پس انداز قرض الحسنه صادره از 
سوی موسسه خوانده مدعی مبلغ خواسته را به صندوق خوانده به عنوان سپرده قرض الحسنه 
پرداخته لیکن صندوق از بازپرداخت آن خودداری می ورزد از س��وی دیگر خوانده با وصف 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای که 
حکایت از انکار تکذیب دعوی مطروحه یا پرداخت طلب خواهان باشد تقدیم شورا ننموده لذا 
شورا با توجه به مستندات ابرازی دعوی مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 36/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه )90/8/25( لغایت اجرای کامل به ماخذ شاخص بانک مرکزی و همچنین هزینه 
های نش��ر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواه��ان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. شعبه 22 

حقوقي شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ اخطاریه ماده 87آئین نامه اجراء
550 بدینوسیله به آقایان محسن ایزدي به شماره شناسنامه 405 صادره ازشهرضا متولد 1339 
و مسعود ایزدي به شماره شناسنامه 151 صادره ازشهرضا متولد 1341 وسیدمجتبي ایزدي به 
شماره شناسنامه 375 صادره ازشهرضا متولد 1342 وسیدعبدالحسین ایزدي به شماره شناسنامه 
260 صادره ازشهرضا متولد 1362 ونسرین ایزدي به شماره شناسنامه 19558 صادره ازشهرضا 
متولد 1346 همگي فرزندان مرحوم کمال وخانم طیبه اختر فرزند محمدحسن به شماره ملي 
1198841559 همسر همگي وراث مرحوم کمال ایزدي ابالغ مي گردد بموجب پرونده اجرائي 
کالسه 10/1490 م 77 له بانک کشاورزي شعبه شهرضاوعلیه محسن ایزدي به تعهد مورث شما 
)کمال ایزدي( اعالم میدارد تمامت 4 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع پالک ثبتي شماره 2/6549 
واقع در فضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا ملکي مورث شما در قبال طلب بستانکار و نیم عشر 
متعلقه بازداشت گردیده است. لذا از هرگونه انتقال اعم از رسمي یا عادي خودداري نمائید که 

از درجه اعتبار ساقط میباشد. میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رای  
551 کالسه پرونده: 504/29/90ح. شماره دادنامه: 717/90. مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای 
حل اختالف اصفهان بلوار آتشگاه دادگستری. خواهان: فریدون همت کار. نشانی: اصفهان – 
بلوار کش��اورز- بعد از پل هوایی شهیدان آقارحیمیان – مغازه موتورسیکلت فروشی توکلی. 
خوانده: فرهاد اس��کندری نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت 
یک فقره چک. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص دعوی آقای فریدون همت 
کار فرزند مهدی به طرفیت آقای فرهاد اس��کندری فرزند محمد به خواس��ته مطالبه مبلغ سی 
ث عهده بانک سپه به انضمام خسارت 

46 میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 518696 
تاخیر تادیه و خس��ارت دادرسی تقدیمی از ناحیه خواهان؛ شورا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده دعوت از طرفین مالحظه اظهارات خواهان و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
و درج یک نوبت آگهی وقت رسیدگی در روزنامه جامعه مورخ 1390/8/9 و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از سوی خوانده همچنین شورا با مالحظه گواهینامه عدم پرداخت چک بانک سپه شعبه 
بازار قنادهای اصفهان در مورخ 1390/1/28 و مدارک مثبته موجود در پرونده دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص و مستنداً به مادتین 313 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد 519 و 520 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از مورخ 1390/1/28 تا زمان اجرای حکم )محاسبه از طریق دایره اجرای احکام( 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل رسیدگی تجدید نظر در 

محاکم عمومی اصفهان می باشد. شعبه 29 حقوقي شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
552 در خصوص پرونده کالسه 1673/90 خواهان حجت اله کیاني دادخواستي مبني بر مطالبه 
بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانوني و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت مهران رفیعي تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي مورخ 90/12/14 ساعت 
10:30 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 آتشگاه مجتمع 2 
دادسرا 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. شعبه 8 حقوقي مجتمع شماره دو 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
553 در خصوص پرونده کالس��ه 1830/90 خواهان بابک س��لطانی با وکالت علی ش��یرزاده 
دادخواستی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول به علت صدور چک و خوانده 
ردیف دوم بعلت ظهر چک به عنوان ضمانت مبلغ سی میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر و تادیه به طرفیت 1- علیرضا ساجدی. 2- 
مهدی نادریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/12/16 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
554 در خصوص پرونده کالس��ه 1828/90 ش45 خواهان آس��یه علیدوستی با وکالت علی 
ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ بیس��ت و هش��ت میلیون ریال بابت چک شماره 
585/843178 تاریخ 90/10/14 به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت به طرفیت بهروز آذرمهر تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/12/16 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
555 در خصوص پرونده کالسه 1829/90 ش45 خواهان فرج اله صمیمی دهکردی با وکالت 
علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت دو فقره چک و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک تا تاریخ وصول و مطلق خس��ارات هزینه دادرس��ی به 
طرفیت مهدی راداش��کفتکی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 
90/12/16 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی 
556 در خصوص پرونده کالسه 1832/90 ش45 خواهان ناصر علی عسگری با وکالت علی 
ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر و تادیه به طرفیت محسن بختیاری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/12/16 ساعت 10/30 صبح تعیین 

گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای  
557 کالسه پرونده: 1592/90. شماره دادنامه: 1891/90. مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: هدایت نادری نش��انی: خ امام خمینی – خ ش��ریف شرقی – 
تقاطع چهارم – مبل نیاوران. وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: نبش س��ه راه سیمین – ساختمان 
کاشی مرجان - طبقه اول. خوانده: فرهاد آژ نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ چهل 
و پنج میلیون ریال وجه چک شماره 127967-88/11/20 به انضمام مطلق خسارات. با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوی آقای هدایت نادری با 
وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای فرهاد آژ به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 
وجه چک ش��ماره 127967-88/11/20 به عهده بانک صادرات شعبه سه راه ملک به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی. با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( 
در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتاد و 
شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/11/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. رفیعی- قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای  
558 کالسه پرونده: 1593/90. شماره دادنامه: 1892/90. مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: مجتبی حسامی نشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین – کیان 
پالس��ت. وکیل: علی شیرزاده نشانی: نبش سه راه سیمین – طبقه اول کاشی مرجان. خوانده: 
عیسی نجفی نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بخشی از وجه 
چک ش��ماره 326774 به تاریخ 89/12/25 به انضمام مطلق خسارات. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی آقای مجتبی حس��امی با وکالت 
آقای علی شیرزاده به طرفیت آقای عیسی نجفی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
بخش��ی از چک به ش��ماره 326774 به سررسید 89/12/25 به عهده بانک صادرات شعبه مال 
الخلیفه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
)نشر آگهی( در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/12/25( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. رفیعي- قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رأي

560 کالس��ه پرونده: 874/90، ش��ماره دادنامه: 1000، مرجع رسیدگي: شعبه 20 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: پروین گودرزي نشاني: خ باغ دریاچه ک باغ برج بن توکلي پ 118، 
خوانده: علیرضا رجایي مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و خسارت دادرسي، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید: رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دادخواست 
خواهان پروین گودرزي به طرفیت علیرضا رجائي به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسي، با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و کپي 
دفترچه پس انداز و نش��ر آگهي و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي لذا شورا دعوي 
خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 90/9/28 صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهي در این شعبه مي باشد. و در خصوص تأمین خواسته بلحاظ عدم پرداخت 
خسارت  قرار رد تأمین خواسته صادر مي گردد. شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
561 در خصوص پرونده کالس��ه 844/90 ش 39 خواهان صادق رزاززاده با وکالت مس��عود 
حبیب��ي و مهرن��وش یدالهي دادخواس��تي مبني بر مطالبه ب��ه طرفیت آمنه قنده��اري تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي مورخ 91/1/21 س��اعت 4/40 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 آتشگاه، اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 17346 شعبه 39 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
562 در خصوص پرونده کالس��ه 843/90 ش 39 خواهان صادق رزاززاده با وکالت مس��عود 
حبیبي و مهرنوش یدالهي دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفیت آمنه قندهاري تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگي براي مورخ 91/1/21 ساعت 4/20 تعیین گردیده. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه، اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 17345 شعبه 39 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
563 در خصوص پرونده کالس��ه 842/90 ش 39 خواهان صادق رزاززاده با وکالت مس��عود 
حبیب��ي - مهرن��وش یدالهي دادخواس��تي مبني بر مطالبه ب��ه طرفیت آمنه قنده��اري تقدیم 
 نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي م��ورخ 91/1/21 س��اعت 4 تعیین گردی��ده. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
 قب��ل از وق��ت رس��یدگي به این ش��عبه واق��ع در خیابان آتش��گاه، اول خیابان س��مت چپ 
مجتمع شماره 2 اصفهان 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. م الف/ 17344 

شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
569 در خصوص پرونده کالسه 1463/90 خواهان حامد زرگر باب الدشتي دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفیت یعقوب عس��گري تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 
مورخ 90/12/9 ساعت 3 عصر 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 محتش��م کاشاني- جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ شده تلقي 
و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. ش��عبه 22 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

اصفهان

کتاب هايی که به سینما خدمت کردند

نگاهی به منابع فيلم های اقتباسی اسکار 2012



يادداشت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

6 خبر خوش برای ذوبی ها

مدافع تیم فوتبال پرس��پولیس، به دلیل مصدومیت از ناحیه دست 
بازی مقابل ذوب آهن را از دست داد. علیرضا محمد در بازی مقابل 
صنعت نفت آبادان از ناحیه دس��ت مصدوم و تعویض ش��د. پس از 
عکسی که محمد از دستش گرفت، مشخص شد که وی دیدار امروز 
مقابل ذوب آهن را از دست داده است.  تکلیف محمد برای حضور در 
دربی 74 ، تا سه شنبه مشخص می شود و احتمال اینکه این بازیکن 
دیدار روز پنجشنبه 13 بهمن برابر اس��تقالل را هم از دست بدهد، 

وجود دارد.
--------------------------------------

قهرمانی منصوری شوخی شوخی 
جدی شد

 در ش��رایطی که همه،  یکی از دو تیم اصفهان��ی را به عنوان قهرمان
 لیگ برتر فوتسال می ش��ناختند، با اوج گیری دوباره تیم قرچکی 
و نتایج ضعیف تی��م های اصفهان��ی، به نظر می رس��د اوضاع برای 

نمایندگان متمول و پرسر و صدای اصفهانی بغرنج تر شود.
--------------------------------------

ماهان روی مرز سقوط
تیم بسکتیال فوالد ماهان در هفته نوزدهم لیگ برتر به پیروزی رسید؛ 
اما از حفظ جایگاه سومی اش مطمئن نیست. دانشگاه آزاد که با استفاده 
از غیبت فوالد ماهان به رده دوم رس��ید، در این هفته جایگاه خود را 
حفظ کرد.  ماهان، دو بازی عقب افتاده دارد و پنجشنبه هم موفق به 
شکست آ.اس شد. اما بابت از دست نرفتن جایگاه سومی خود از سوی 
پتروشیمی که با یک بازی عقب افتاده هم امتیاز ماهان است، اطمینان 
خاطر ندارد. ماهان باید همه بازی های خود را در ادامه ببرد تا به عنوان 

تیم دوم راهی پلی آف شود. 

در پايان دور رفت لیگ برتر؛

تیم شمشیربازی رسانه برتر 
نايب قهرمان شد

محمد کشاورز
 زير مشت و لگد 

سه هزار طرح ورزشی 
نیمه تمام در کشور

پس از پایان دیدار حفاری و گیتی پس��ند، تماش��اگران اه��وازی که از نتیجه 
 بدست آمده راضی نبودند،  به داخل زمین مس��ابقه آمدند و با حمله به سمت 
 گیتی پس��ندی ها، بازیکنان و کادر فنی این تیم را به سختی مورد ضرب شتم
  قرار دادند. بر خالف  تأکیدی که قبل از برگزاری مس��ابقه، به نیروی انتظامی،

  بر پیش بینی مأموران زیاد برای این مسابقه شده بود، شاهد بودیم تنها 4 مأمور 
نیروی انتظامی در س��الن حضور داشتند. ش��دت درگیری به حدی در سالن 
اهواز زیاد بود که بعضی از بازیکنان این تیم مانند محمد کشاورز، بازیکن سال 
فوتسال آسیا، احسان زحمتکش و سرمربی این تیم، علی افضل، از زیر مشت و 
 لگد تماشاگرنماها جدا شدند و به سختی به رختکن رفتند. بازیکنان و کادر فنی 

گیتی پسند، تا حدود 1 ساعت پس از بازی، در رختکن زندانی بودند. 

معاون حقوقي امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت ورزش و جوانان، 
با اشاره به وجود س��ه هزار طرح ورزشي نیمه تمام در کشور که سابقه بعضی 
 از آنها به 40 سال پیش باز مي گردد، اظهار داش��ت: دولت براي تکمیل این

 پروژه ها، ب��ه اعتباري معادل ش��ش میلی��ارد و 500 میلی��ون تومان نیاز 
 دارد و ای��ن امر به عزم ملي در کش��ور به خصوص مجلس و دول��ت به دور از

 شعار دادن ها وابسته اس��ت. رس��ولي نژاد در مورد مصوبه دولت در رابطه با 
ممنوعیت کمک دولت به ورزش حرفه اي، گفت: با توج��ه به اعتقاد وزارت 
بر حرفه اي نشدن ورزش در کش��ور، اصالحیه اي در این خصوص ارائه شده 
 است که امیدواریم با تعیین مالک هاي حرفه اي بودن و نبودن ورزش، شاهد

 رفع مشکل و دیده شدن این موضوع در الیحه بودجه 91 باشیم. 

جانواريو محروم 
سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته بیست و سوم مسابقات 
لیگ برتر باشگاه های کشور را اعالم کردوبا توجه به آن، سپاهان 
در غیاب فابیو جانواریو و جالل حس��یني به مصاف فجر سپاسي 

می رود. 

صدور رضايت نامه  پوالدی 
مهرداد پوالدی، بعداز دریافت رضایت نامه اش 
از مس گفت: طبق قانون، فق��ط در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا می توانم پیراهن پرسپولیس 

را بر تن کنم.

بازهم پروين کوچک 
محمد پروین که به دلیل مصدومیت یکسال هم 
بازی نکرده بدون قراداد رسمی، مبلغ 80میلیون 
تومان از باش��گاه ش��اهین دریافت ک��رده و این 

موضوع سر و صدای زیادی را به پا کرده است. 03
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بازگشت پسر ديكتاتور لبيي به فوتبال 
روزنامه هاي لیبي از حضور پسر دیکتاتور سابق این کشور در تیم ملي فوتبال نیجر خبر دادند اما نه 
به عنوان سرمربي بلکه به عنوان یکي از اعضاي کادر فني و سرپرستي.اینکه ساعدي بخواهد در تیم 
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خبرخبر

ورزش بانوان

نبرد نابرابر در نصف جهان
سپاهان هفته گذش��ته نفت تهران را شکست داد 
تا همچن��ان به عن��وان یکی از س��ه مدعی اصلی 
صدرنش��ینی در لیگ برتر باقی بماند. حریف این 
هفته سپاهانی ها تیمی جوان، دونده و سختکوش 
اس��ت که محمود ی��اوری هدای��ت آن را برعهده 
دارد. ش��انس پیروزی سپاهان بیش��تر است. اما 
نباید فراموش کرد فجرسپاسی بازیکنی همچون 
رج��ب زاده را دارد که ه��م به ب��ازی در اصفهان 
 آشناس��ت و ه��م راه گلزنی به تیم ه��ای بزرگ را

 خوب می دان��د. رجب زاده، در دو هفته گذش��ته 
سه گل برای فجر به ثمر رسانده است. یاوری هم 
هفته پیش،  بالژویچ را شکست داد و این هفته باید 
برابر یک مربی دیگر از اروپا بایستد. یاوری درشهر 
خودش باید با سپاهان و کرانچار نبرد کند؛ نبردی 

نابرابر.  بازیکنان سپاهان و فجر به هیچ عنوان قابل 
مقایسه نیستند.

نبرد آبی های امروزو ديروز 
در مهم ترین دیدار هفته بیست و سوم لیگ برتر، 
تراکتورسازي در تبریز به مصاف استقالل مي رود. 
نتیجه این دی��دار مي تواند به تغییر صدرنش��ین 
جدول رده بندي بینجامد؛ جایي که تراکتورسازي 
مي تواند با پیروزي برابر حریف آبي پوش خود و با 
کسب چهل وپنجمین امتیاز خود به صدرنشین تازه 
لیگ برتر تبدیل شود. این درحالي است که این تیم 
در بازي رفت موفق شده بود، حریف نامدارش را در 
تهران و در برابر چشمان هودارانش شکست دهد 
و یکشنبه، با روحیه باالتري نسبت به حریف وارد 
میدان مي شود. در س��وي دیگر میدان، استقاللي 

قرار گرفته است که پس از دو شکست متوالي برابر 
مس کرمان و فجرسپاسي، هفته گذشته موفق شد 
در تهران، فوالد را شکست دهد و کمي روحیه خود 
را براي رویارویي با تیمي که سرمربي سابقش در 

رأس کادر فني آن حضور دارد، بهبود بخشد.
 همچنین این دیدار براي آبي های تهران از ویژگي 

خاصي برخوردار است.
 ای��ن ب��ازي پی��ش درآم��دي ب��راي دارب��ي 
مس��ئله  ای��ن  و  اس��ت  پایتخ��ت  ب��زرگ 
 مي تواند فش��ار روان��ي زی��ادي را به ش��اگردان 
 پرویز مظلومي وارد سازد. اس��تقالل هم اکنون با

 43 امتیاز صدرنشین و تراکتورسازي با 42 امتیاز 
در تعقیب این تیم اس��ت. دیدار دو تیم، یکشنبه 
ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز 

برگزار مي شود. 

بحرانی ها مقابل هم 
در دیگر دیدار مهم هفته بیست وسوم، سرخ پوشان 
تهراني در بازي پیش از داربي، پذیراي ذوب آهن 
هستند. پرسپولیسي که نیم فصل دوم را با هدایت 
مصطفي دنیزلي، بهتر از نیم فصل اول شروع کرد 
و به نتایج خوبي مانند پیروزي 4 بر 1 برابر شاهین 
دس��ت یافت، هفته گذش��ته در آبادان با دریافت 
 چهار گل از نفت، تحقیر شد تا بار دیگر فشارهاي 
نیم فص��ل اول را به خاطر بیاورد. ای��ن تیم که در 
نیم فصل دوم امید زیادي به حض��ور هواداران در 
ورزشگاه داشت، اینک باید امیدوار باشد که در برابر 
 چشمان هواداران زخم خورده خود،  به نتیجه اي

 در خور دس��ت پیدا کند. در س��وي دیگر میدان، 
ذوب آه��ن حض��ور دارد. سبزپوش��ان اصفهاني، 
در فصل یازدهم هیچ ش��باهتي ب��ه تیمي که در 
فصل هاي گذش��ته یکي از امیدهاي قهرماني در 
ایران و آس��یا بود، ندارد. این تیم که در طول فصل 
جاري با مشکالت مالي عدیده اي روبرو بوده است 
در آس��تانه دیدار حساس با پرس��پولیس، درگیر 
بحراني تازه اس��ت. بازیکنان این تیم در اعتراض 
به مشکالت مالي، تمرین را تحریم و حتي تهدید 
کرده بودند، در صورت حل نشدن مشکالت، برابر 
پرس��پولیس به میدان نمی روند.گویا این مشکل 
به پایان رس��یده و به گفته مدیرعامل ذوب آهن 
بازیکنان این تیم حاضرند براي تیم شان »جان« 
بدهند. پرسپولیس هم اکنون 29 امتیازي است و 
جایگاهي بهتر از نهم ندارد و ذوب آهن با 28 امتیاز 
سایه به سایه آن ها در رتبه دهم قرار گرفته است. 
دیدار دو تیم ساعت 18 در ورزشگاه آزادي تهران 

برگزار مي شود. 

ديگر بازی ها   
س��ومین دیدار حس��اس و مه��م ای��ن هفته در 
 بوش��هر و با رویارویي ش��اهین و مس سرچشمه

 برگزار مي شود. ش��اهین میزبان که با بازي هاي 
 خوب خود توانس��ته به فینال جام حذفي کشور 
راه یابد در لیگ برتر اوضاع و احوالي مناسبي ندارد. 
 این تیم پس از گذش��ت 22 هفت��ه از رقابت هاي

 لیگ برتر 22 امتی��از دارد و تنها ب��ه لطف نتایج 
بسیار بد مس سرچش��مه در رتبه هفدهم و یک 
پله باالتر از این تیم قرار گرفته اس��ت. شاهین که 
 در فصل یازدهم به محل بروبی��اي مدیران عامل
  تبدیل ش��ده اس��ت،  چن��د روز پی��ش صاحب

 مدیر عامل جدید ش��د. محمدپ��ور گفته، در هر 

ش��رایطي، فیروز کریمي تا پای��ان فصل هدایت 
شاهین را عهده داراست.

  ش��اگردان اصغر ش��رفي، در پایین تری��ن رتبه 
جدول دس��ت و پ��ا مي زنن��د و به دنب��ال راهي 
هس��تند که خ��ود را چند پل��ه باال بکش��ند. این 
 تی��م، هفته گذش��ته و پ��س از مدت ه��ا ناکامي

 موفق شد راه آهن راشکست دهد تا کمي امتیازش 
به تیم هاي باال دست نزدیک شود. مس سرچشمه 
تاکن��ون، ب��ا 13 شکس��ت،16 گل زده و 36 گل 
خورده بدترین نتیجه فصل را کس��ب کرده است. 
 شاهین درآغاز هفته بیست و س��وم لیگ برتر، با 
 22 امتی��از، هفدهم اس��ت و مس سرچش��مه با 
17 امتیاز قعرنشین جدول رده بندي است. دیدار 
تیم هاي شاهین و مس سرچشمه، یکشنبه ساعت 

16 در ورزشگاه شهید بهشتي برگزار مي شود. 

جدال بحرانی ها ، مصاف آبی های ديروز و امروز 

هفته بیست و س�وم لیگ برتر فوتبال امروز با انجام 9 ديدار در ش�هرهاي مختلف آغاز مي شود و در مهم ترين  گروه 
ديدارها تراکتورس�ازي، تیم دوم جدول میزبان استقالل صدرنشین است. پرس�پولیس از ذوب آهن پذيرايي ورزش  

مي کند و تیم هاي قعرنشین شاهین و مس سرچشمه در بوشهر به مصاف يكديگر مي روند. 

هفته بیست و سوم  لیگ برتر فوتبال 

آکادمی تقلبی فوتبال در اصفهان 

پنجشنبه شب عزیزاهلل محمدی، رئیس س��ازمان لیگ برتر در گفتگو با 
برنامه نود، از دستگیری باند داللی در اصفهان خبر داد. به گزارش ایمنا، 
در حالی که هنوز مراجع رس��می خبری از این باند نداده اند، شنیده ها 
حاکی از این اس��ت که دالالن دستگیر ش��ده، همان باندی هستند که 
 یکی دو سال قبل با تأسیس مدرسه فوتبال در استان اصفهان، از تشکیل

 تیم منتخب استان خبر دادند و با جذب استعدادهای ناب فوتبال و دریافت 
مبلغی برای حق تست، با آنها قرارداد بلند مدت بستند. گفتنی است این 
 باند داللی که مربی آنها مدرک D آس��یا داشته اس��ت، به این نونهاالن
  حض��ور در آکادم��ی اینترکمپ��وس در دوب��ی را وع��ده داده و ب��رای

  مهیا کردن ش��رایط حضور اس��تعدادهای برتر در این آکادم��ی، از آنها 
6 میلیون تومان مطالبه کردند. گفته می ش��ود در هم��ان زمان عده ای 
فعالیت این باند را به مراجع مربوطه در اس��تان اصفهان اطالع دادند و از 

فعالیت فاجعه آمیز این باند در اصفهان جلوگیری شد.

خیز ش واترپلو  ماهان برای قهرمانی

تیم واترپلوی فوالد ماهان با تکرار پیروز خود مقابل هیئت ش��ناي 
زنجان، ضمن تداوم صدرنشیني لیگ برتر گام بلندي براي قهرماني 
این فصل برداشت. در آخرین دیدار هفته نهم لیگ برتر واترپلو، صبح 
شنبه، تیم هاي هیئت شناي زنجان و فوالد ماهان سپاهان در شهر 
زنجان به مصاف هم رفتند وتیم فوالد در دیداري نزدیک و تماشایي 
موفق شد، میزبان خود را با نتیجه 6 بر 5 شکست دهد. در این دیدار 
که در حضور رومن پوالچیک و کامبیز رخشاني مهر سرمربي و مربي 
تیم ملي واترپلو برگزار شد، بازي تا وقت چهارم، برابر پیش مي رفت 
ولي فوالد در آخرین دقایق مس��ابقه، به گل برتري دست یافت تا به 
یک پیروزي با ارزش بیرون از خانه دست یابد و با کنار زدن تیم هیئت 
شناي زنجان، براي قهرماني لیگ بیست و یکم، خیز بلندي بردارد. 
تیم فوالد ماهان با این پیروزي 19 امتیازي شد و بدون شکست در 

صدر جدول لیگ برتر واترپلو ایستاد. 

گیتی پسند اين بار با مربی آرژانتینی 

گیتی پس��ند،  امروز در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال با سرمربی جدید 
به دیدار باریج اس��انس کاش��ان م��ی رود. لیگ برتر والیبال باش��گاههاي 
کشور یکشنبه با برگزاري هفت دیدار در ش��هرهای مختلف پیگیري مي 
شود. گیتی پسند باردیگر خبرساز هفته است و برای سومین بار از ابتدای 
 فصل در نیمک��ت مربیگری خود تغییر ایجاد کرده اس��ت. بع��د از ناکامی 
مصطفی کارخانه و غالمرضا مؤمنی مقدم،  این بار گیتی پسند شانس خود را با 
خوان سیچلو،  دستیار والسکو و مربی تیم ملی والیبال ایران امتحان می کند. 
سیچلو، در اولین تجربه مربیگری با گیتی پسند، باید تیمش را برابر شاگردان 

حسین معدنی در باریج اسانس  بچیند. 
این تیم هفته پیش برابر پیکان در خانه باخت.  اما از آغاز دور برگشت روند 
روبه رشدی را در پیش گرفته است. دیدار رفت دو تیم در کاشان، 3 بر 2 به 
نفع گیتی پسند شد. باید دید فردا مربی تیم ملی والیبال ایران پیروز است یا 

سرمربی سابق این تیم؟

هفته هفدهم والیبالماهان6-5 زنجان؛عزیزمحمدی  خبرداد:

 سبزپوشان 
اصفهاني در فصل 

يازدهم هیچ 
شباهتي به تیمي 
که در فصل هاي 
گذشته يكي از 

امیدهاي قهرماني 
در ايران و آسیا 
بود، ندارد. اين 
تیم در آستانه 

ديدار حساس با 
پرسپولیس، درگیر 

بحراني تازه است

تیم رس��انه برتر،  در پای��ان دور رفت 
رقابت ه��ای لیگ برتر شمش��یربازی 

نایب قهرمان شد.
 هفت��ه دوم و دور رف��ت رقاب��ت های 
لیگ برتر شمشیربازی بانوان، با حضور تیم های مؤسسه رسانه برتر 
اصفهان، هواپیمایی تابان، همدان، یزد، ارومیه، اردبیل، آذراب تبریز، 
چهارمحال و بختیاری وسمنان، روز جمعه در سالن شهید افراسیابی 
ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد که در پایان سه اسلحه، تیم های 
هواپیمایی تابان، مؤسسه رسانه برتر اصفهان و همدان به عناوین اول 

تا سوم دست یافتند.
در این رقابت ها که در دو اس��لحه اپه و فلوره برگزار شد، تیم فلوره 
رس��انه برتر در ابتدا به مص��اف تیم یزد رف��ت و در رقابتی نزدیک و 
 فشرده و در شرایطی که به نوع داوری این دیدار اعتراضات بسیاری 

وجود داشت، با نتیجه 45-42 بر حریف خود غلبه کرد.
در این دیدار، اعتراضات ب��ه داوری به قدری بود ک��ه در وقت های 
پایانی، رئیس کمیت��ه داوران از نزدیک روی عملکرد داور این دیدار 

نظارت کرد.
تیم فلوره رس��انه برتر، در مصاف با نماینده همدان موفق به برتری 
40-28 شد. این تیم در دیدار پایانی خود در دور رفت، به مصاف تیم 
تهران رفت که برخالف همه شایستگی ها و در اوج ناباوری، نتیجه را 

با حساب 41-45 به رقیب سنتی خود واگذار کرد. 
در این دیدار که فرنوش علیپور، سحر محمدیان و نگین کافی اعضای 
تیم رسانه برتر را تشکیل می دادند، به نسبت هفته گذشته در حد و 
 اندازه های خود ظاهر نشدند و فرنوش علیپور، یک تنه بار امتیازات

 از دست رفته این تیم را بر دوش کشید و اجازه نداد تیمش با اختالف 
زیاد نتیجه را به رقیب واگذار کند. 

 در اس��لحه اپه نیز مری��م پوردان��ا، زیبا بخت��ی، مرضی��ه رضائی و 
مائده علی بابائی، در بازی نخست به مصاف تیم همدان رفتند که در 

پایان، با حساب 45-27 نتیجه را به سود خود رقم زدند.
 این تی��م در پی��روزی مقاب��ل تی��م ه��ای چهارمح��ال و آذرآب 
تبری��ز نی��ز موف��ق ب��ود و ب��ا نتای��ج 40-20 و 45-41 از س��د 
آنها گذش��ت. ناکامی اپه رس��انه برت��ر در دیدار مقاب��ل هواپیمائی 
تاب��ان رق��م خ��ورد ت��ا ای��ن تیم نی��ز همچ��ون اس��لحه فل��وره، 
در شکس��ت تیم تهرانی رق��م بخورد. البت��ه نماین��ده اصفهان در 
 ش��رایطی نتیج��ه را 45-43 واگذار ک��رد که تا وقت هش��تم بازی

 33-40از حریف پیش افتاد. اما اس��ترس ناش��ی از باخت آنها را در 
کسب برد چهارم و گذشتن از سد میزبان، ناکام گذاشت.

در حاشیه
-با وجود تالش های رئیس کمیته داوران و ناظ��ر فنی، داوری این 
 دوره از رقابت ها در اسلحه فلوره، حاشیه های زیادی را در برداشت.

 به گونه ای که در بازی های حساس، رئیس کمیته داوران، از نزدیک 
بازی ها را تماش��ا می کرد. ناگفته نماند بیش��تر اعت��راض ها به نوع 
داوری خانم صراف، داور فلوره این رقابت ها بود و س��ایر داوران این 

دوره قضاوت های عادالنه ای را به نمایش گذاشتند.
- مشکالت فنی سالن اعم از خرابی دستگاههای امتیاز دهی،قرقره 
و سرمای سالن از مش��کالتی بود که بازیکنان و تیم های شهرهای 

مختلف را وادار به گالیه کرد.
-با وج��ود تمایل بیش��تر تی��م ها مبن��ی ب��ر اس��تفاده از مانیتور 
ب��رای بازبین��ی دیداره��ا و افزای��ش دق��ت و ارزیاب��ی کار 
 داوران،مس��ئوالن نس��بت ب��ه اس��تفاده ازمانیت��ور تمایل��ی
  نش��ان نداده اند و اعتراضات به داوری ها به دلیل س��رعت و دقت و

 تکینیک های باالی این رشته، ادامه دارد.

گروه 
ورزش  
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دبیر اجرای�ی جبهه متح�د اصولگرایان از 
اعالم فهرست اسامی نامزدهای مورد حمایت 

این جبهه تا نیمه بهمن ماه جاری خبر داد.
 منوچه��ر متک��ی ک��ه در همای��ش جبه��ه

 متحد اصوالگریان درشهرکرد سخن می گفت، 
با اشاره به جایگاه واالی ایران اسالمی درجهان، 
 اظهار داش��ت: ای��ران در 1400 س��ال پیش با

 زینت دادن آداب و رس��وم و فرهن��گ و تمدن 
 خود به دین اسالم، جایگاه عظیمی را در جهان

 از آن خود کرد. ب��ه گونه ای که ام��روز در زمره 
کشورهای سرآمد جهان اسالم است.

وی، انقالب اس��المی ای��ران را الهام بخش موج 
بیداری اسالمی در کش��ورهای منطقه دانست 
و اف��زود: انقالب اس��المی ایران ک��ه هم اکنون 
در آستانه سی و سومین س��الگرد پیروزی خود 
قرار دارد، منش��أ تح��ول عظیم در کش��ورهای 

عربی منطقه ش��ده که ای��ن افتخار ب��ه برکت 
 مجاهدت  ه��ای ام��ام راح��ل)ره(، جانش��ین 
خلف ش��ان و پای��داری و مقاوم��ت ملت بزرگ 

ایران است.
متکی با گرامیداش��ت ایام اهلل دهه فجر انقالب 
اس��المی، تدبی��ر و مدیریت ام��ام خمینی)ره( 
 را عامل مهم��ی در پی��روزی انقالب اس��المی 
عنوان کرد و گفت: امام خمینی)ره(، نام ایرانی 
را در فض��ا و محی��ط بین المللی ام��روز مطرح 
کردند چراکه ایش��ان به ظرفیت و خلوص ملت 
ایران پی برده بودند و بر همین اس��اس، چنین 
 تحول عظیمی را رقم زدن��د. دبیر اجرایی جبهه 
متح��د اصولگرایان، با اش��اره ب��ه نهمین دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در کشور، 
تصریح کرد: امروز ملت ایران، دوباره در آستانه  
حماس��ه  قرار دارند و باید به گونه ای عمل کنند 

که از اقدام جاودان امام خمین��ی)ره( به خوبی 
پاسداری شده و خللی در آن ایجاد نشود.

آمریکا، رقیب اصل�ی انتخبات 
ایران 

متک��ی، اس��تکبار جهان��ی را نخس��تین و 
 سرس��خت ترین رقی��ب در نهمی��ن انتخاب��ات 
مجلس شورای اسالمی کش��ور دانست و گفت: 
استکبار جهانی به رهبری آمریکا از ماه ها پیش 
تبلیغات خود را آغاز کرده و با تشدید تحریم ها، 
مطرح ک��ردن موضوع انرژی هس��ته ای ایران و 
فشارهای جدید، برنامه های خود را پیش می برد.

وی، ب��ه حداقل رس��اندن مش��ارکت مردمی را 
مهم ترین هدف استکبار جهانی در این انتخابات 
برشمرد و افزود: کاهش مشارکت و زمینه سازی 
برای تحریم انتخابات و به دنبال آن زیر س��ؤال 

بردن مشروعیت نظام در داخل و خارج از کشور، 
از اهداف شوم دشمن در این برهه زمانی است.

متکی، با بی��ان اینکه نهمی��ن دوره از انتخابات 
مجلس شورای اسالمی کشور از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، گفت: ای��ن دوره از انتخابات با 
دوره های قب��ل از متمایز اس��ت و همین عاملی 
 اس��ت ک��ه بس��یاری از ب��زرگان کش��ور چون 
آی��ت اهلل مهدوی کن��ی و آیت اهلل ی��زدی که در 
دوره های گذش��ته نقش ارش��ادی داشتند، در 
ای��ن دوره مس��تقیم به عرص��ه انتخاب��ات وارد 
ش��وند. دبیر اجرایی جبهه متح��د اصولگرایان، 
وجود رقبای آش��کار و پنه��ان را از وجوه تمایز 
این دوره از انتخابات دانس��ت و افزود: به دنبال 
اقدامات استکبار جهانی، دنباله های داخلی آن 
نیز در کش��ور به دنبال مأیوس ک��ردن مردم و 
کاهش مشارکت آن ها هستند و در حال حاضر 
جریان ها و تشکل هایی وجود دارد که تاکتیک ها 

و اقداماتشان شفاف نیست.
متکی، در ادامه به قدرت گیری جبهه  اصولگرایی 
از سال 1381 به دنبال انتخابات شوراهای دوم 
اشاره کرد و گفت: از سال 81 و با شوراهای دوم، 
زمینه ورود جبهه اصولگرایی آغازش��د و سپس 
قدرت گی��ری آن، ب��ا انتخاب��ات هفتمین دوره 
مجلس، نهمی��ن انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
مجلس هشتم، شوراهای سوم و انتخابات دهمین 
دوره ریاس��ت جمه��وری تداوم پی��دا کرد. وی 
افزود: ب��ر همین اس��اس، طی یک دهه اس��ت 
که جبه��ه اصولگرای��ی در کش��ور نقش مهمی 
ایف��ا ک��رده و البت��ه در ای��ن می��ان، توفیقاتی 
هم داش��ته. نهمی��ن دوره انتخاب��ات مجلس با 
ارزیابی ای��ن عملک��رد و تکمیل و اص��الح آن، 
 زمینه مناس��بی ب��رای ورودی موفق به مجلس

ایجاد کرده اس��ت. متکی، به برنامه جبهه متحد 
اصولگرایان در فرآیند انتخابات مجلس شورای 
اسالمی اش��اره کرد و گفت: شناسایی داوطلبان 
و انطباق آن ها ب��ا اصول و مبان��ی اصولگرایی و 
عملیاتی ک��ردن اقدام��ات الزم ب��رای ورود به 

مجلس، از مهم ترین این برنامه هاست.
دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، از اجرای 

طرح نظرس��نجی به عنوان اقدام��ی ابتکاری از 
س��وی جبهه متح��د اصولگرای��ان در این دوره 
از انتخابات، خب��ر داد و افزود: ای��ن طرح برای 
دستیابی به اینکه کدام  یک از داوطلبان اصولگرا 

از اقبال مردمی و از ش��انس بیشتری برای ورود 
به مجلس برخوردار است، اجرا می شود. متکی، 
بر ضرورت حف��ظ وح��دت و یکپارچگی جبهه  
اصولگرای��ان تأکید کرد و گف��ت: وحدت از نظر 
ما ی��ک اس��تراتژی و نه ی��ک تاکتیک اس��ت و 
باید تالش وی��ژه ای در ایجاد وح��دت به عنوان 
یک ضرورت اساس��ی ب��ه کار ب��رد. وی از اعالم 
فهرس��ت اس��امی اصولگرایان تا نیمه بهمن ماه 
 جاری خبر داد و افزود: اسامی نهایی نامزدهای 
جبهه متح��د اصولگرای��ان با توجه به منش��ور 
اصولگرایی جامعتین، بررسی شرایط داوطلبان 
 و بر اساس ش��یوه موردنظر، مش��خص و اعالم 
م��ی ش��ود. وی خاطرنش��ان ک��رد: در انتخاب 
داوطلبان، به شرایط بومی و بافت اجتماعی هر 

منطقه و استان نیز توجه می شود.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان  در شهرکرد خبر داد؛

اعالم نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان تا نیمه بهمن  

امام خمینی)ره( نام 
ایرانی را در فضا و 

محیط بین المللی 
امروز مطرح 

کردند. چراکه 
ایشان به ظرفیت و 
خلوص ملت ایران 

پی برده بودند

خبر

مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد:

کاهش 25 درصدی مرگ ناشی 
از برق گرفتگی 

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و 
 بختی��اری از کاه��ش 25 درص��دی

مرگ و میر ناش��ی از برق گرفتگی در  
این استان در سال  جاری خبرداد.

منصور فیروزبخت، با اش��اره به اینکه 
از ابت��دای س��ال  جاری تاکنون س��ه 
 نفر در این اس��تان جان خود را بر اثر 
برق گرفتگی از دست داده اند، افزود: 
این تعداد آمار فوتی که ش��امل دو مرد و یک زن است، در مقایسه با 

مدت زمان مشابه سال گذشته، 25 درصد کاهش داشته است.
فیروزبخت، مرگ دو  نفر بر اثر سوختگی را از دیگر حوادث سال  جاری 
اعالم کرد و گفت: در سال  جاری، دو نفر بر اثر سوختگی در این استان 
جان خود را از دست دادند. این در حالی است که این میزان در مدت 

مشابه سال گذشته تنها یک نفر بوده است.
مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختی��اری،  از کاهش تلفات 
حوادث رانندگی در این استان خبر داد و گفت: در سال  جاری،180 
نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دس��ت داده اند که این آمار در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 186 نفر بوده، 3/2 درصد 

کاهش داشته است.

86 درصد مساحت استان 
عرصه های ملی است

حسین جهانبازی 
عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی 

دراس��تان چهارمحال و بختی��اری، جنگل ها با وس��عتی بی��ش از 300 
هزارهکتار، 22 درصد از این عرصه ها را به خود اختص��اص داده اند و این 
یک فرصت استثنایی اس��ت. چرا که تولید  وگسترش فضای سبز و ایجاد 
جنگل های شهری برای داشتن یک هوای پاک بسیار مؤثر است. امروزه 4 
 بیلیون هکتارجنگل دردنیا وجود دارد که 30 درصد ازکل سطح زمین را 
 پوشانده اند، ولی متأس��فانه هر س��اله 7 میلیون 300 هزار هکتار جنگل 

در دنیا از بی��ن می رود؛ در 
حال��ی ک��ه جنگل ها،40 
 درصد اکس��یژن دنی��ا را 

تأمین می کنند.
 پنج درصد از جنگل های 
کشور، متعلق به چهارمحال 
اس��ت و حفظ این قابلیت 
می توان��د در جلوگیری از 
آلودگی ه��وا در اس��تان، 

مؤثرباشد.
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چهره روز
ـ  بروجن بهره برداری می شود مسیرچهارخطه لردگان 

منصور ظفریان، فرماندار شهرس��تان لردگان گفت: همزمان با گرامیداشت دهه فجر چهارخطه 
لردگان � بروجن به طول 10 کیلومتر بهره برداری می شود.مسیر چهار خطه لردگان � بروجن با صرف 

اعتباری افزون بر 70 هزار میلیون ریال به طول 10 کیلومتر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

فقدان سند مالكيت
10/618 آقاي سيد شمس الدين موسوي فرزند گشتاسب باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت خود از چهار حبه 
مش��اع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 302/1 واقع در مزرعه دره گردو بخش ثبتي سميرم 
كه در صفحه 201 دفتر 7 امالك ذيل ثبت 1220 بنام آقاي س��يد شمس الدين موسوي فرزند 
گشتاسب ثبت و صادر گرديده است چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق 
ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند 
معامله در صدور المثني س��ند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 328 موسوي- 

رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم
 

ابالغ رای 
10/672 ش��ماره دادنامه: 9009970350501266. ش��ماره پرون��ده: 9009980350500186. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900221. خواهان: آقای محمود مهدی پور با وكالت آقای علی كاله 
ري��ز به نش��انی خ كاوه چهار راه باهنر روب��روی داروخانه ذاكری جنب ايس��تگاه مترو طبقه 
دوم پ188. خوانده: آقای س��يد محسن حسينيان به نش��انی مجهول المكان. خواسته: مطالبه 
طلب. گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد. رای دادگاه. در 
خصوص دادخواست آقای محمود مهدی پور به طرفيت آقای سيد محسن حسينيان به خواسته 
مطالبه مبلغ 55/000/000 وجه چك شماره 56229-88/8/10 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخير تاديه با توجه به تصاوير مصدق مستندات پيوستی كه مبين اشتغال ذمه خوانده است و با 
عنايت به عدم حضور خوانده و عدم ايراد دفاعی مبين برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 و 519 آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 55/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/163/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
مبلغ 1/980/000 ريال حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارات تاخير تاديه از تاريخ 
88/8/10 لغاي��ت اجرای حكم در حق خواهان محك��وم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
بيس��ت روز پس از ابالغ در اين دادگاه قابل واخواهی است. م الف: 17017 زباندان – رئيس 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
 

ابالغ رای 
10/673 ش��ماره دادنامه: 9009970351101307. ش��ماره پرون��ده: 9009980351100102. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 900103. خواهان: ش��ركت تعاونی مهر 83 به مديريت آقای اسماعيل 
اميری با وكالت خانم رضوان اميری به نش��انی اصفهان س��ه راه سيمين روبروی رستوران يلدا 
طبقه دوم. خواندگان: 1- آقای محمدتقی قاس��ميان به نش��انی اصفهان س��ه راه سيمين بلوار 
كشاورز روبروی بانك ملی ابزار فروشی حميد. 2- خانم سمانه قاسميان نشانی مجهول المكان. 
خواس��ته: مطالبه طلب. گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دعوی خانم رضوان اميری به وكالت از شركت 
تعاونی مهر 83 به مديريت عاملی آقای اس��ماعيل اميری بطرفيت آقای محمد تقی قاس��ميان 
)متعهد( و خانم س��مانه قاس��ميان فرزند محمد تقی )ضامن( بخواسته مطالبه دويست ميليون 
ريال وجه چك ش��ماره 783366-90/1/22 بانك تجارت س��ه راه س��يمين در وجه خواهان 
و قرار تامين خواس��ته كه به ش��ماره 126-90/1/31 صادر ش��ده با توجه به متن دادخواست 
و كپ��ی مص��دق چك و گواهی عدم پرداخت بانك محال عليه بقای اصول مس��تندات در يد 
خواه��ان و اينكه خواندگان به موجب اليح��ه 2621-90/8/4 دفاع موجهی بعمل نياورده اند 
و صحت امضای خود ذيل دو فقره س��ند عادی منضم اليح��ه 2610-90/8/4 خانم اميری را 
تاييد نموده اند لذا دادگاه خواهان را محق تش��خيص و خواندگان را بنا به مراتب و مستنداً به 
ماده 198 از قانون آيين دادرس��ی مدنی و 249 از قانون تجارت به پرداخت تضامنی دويس��ت 
ميليون ريال در حق خواهان محكوم می نمايد. نظر به اينكه خسارات دادرسی موضوع افزايش 
خواس��ته اليحه 2610، در جلسه دادرسی 90/8/4 مس��ترد گرديد، مستنداً به بند ب ماده 107 
از قانون آيين دادرس��ی مدنی قرار رد دعوا نس��بت به آن صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
حضوری ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدي��د نظر خواهی در محاكم محترم تجديد 
 نظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف: 17015 كافی – رئيس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  
ابالغ رای 

10/675 ش��ماره دادنامه: 9009970350800803. ش��ماره پرون��ده: 8909980350800472. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890472. خواهان: آق��ای محمدعلی فرزانفر با وكال��ت آقای بهروز 
چهارباغی به نش��انی اصفهان خ چهارباغ عباس��ی پاساژ ميهن طبقه سوم. خواندگان: 1- آقای 
بهزاد خيام باش��ی. 2- ش��ركت بهين فران ش��هر به مديريت عاملی بهزاد خيام باش��ی همگی 
به نش��انی اصفهان خ مش��تاق اول مجتمع مسكونی مش��تاق واحد 45. خواسته: مطالبه طلب. 
گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رس��يدگی را اعالم و با 
اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به انش��اء رای می نماي��د. رای دادگاه. در 
خصوص دادخواس��ت آقای بهروز چهارباغی به وكالت از آقای محمدعلی فرزانفر به طرفيت 
1- آقای بهزاد خيام باشی. 2- شركت بهين فران شهر با مديريت عاملی بهزاد خيام باشی دائر 
بر صدور حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 355/400/000 وجه سه فقره 
چك به شماره های 21و 20 و 183319 عهده بانك صادرات شعبه جلفای اصفهان با احتساب 
خس��ارات دادرس��ی و تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت زمان اجرای حكم دادگاه بدواً 
با توجه به استرداد دادخواست نسبت به خوانده رديف دوم از ناحيه وكيل خواهان مستنداً به 
بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسی قرار ابطال دادخواست صادر و نسبت به خوانده رديف 
اول دادگاه با مالحظه مستندات تقديمی پيوست كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده مزبور داشته 
و بقای اصول مس��تندات در يد خواهان نيز ظهور در بق��ای مديونيت نامبرده دارد و از ناحيه 
خوان��ده موصوف دف��اع و ايرادی به عمل نيامده و دليلی بر برائت ذم��ه ارائه نگرديده ادعای 
خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آيين دادرس��ی خوانده را به پرداخت مبلغ 355/400/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 16/887/600 ريال بابت خس��ارت دادرسی )هزينه دادرسی و حق الوكاله مرحله بدوی( 
به انضمام خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان تاديه محكوم نموده و اعالم می 
نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع سپس ظرف 
مدت مزبور به همراه قرار صادره قابل تجديد نظر خواهی در مرجع تجديد نظر استان است. 

م الف: 17013 بهراميان – رئيس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای 
10/681 ش��ماره دادنامه: 9009970353701314. ش��ماره پرون��ده: 9009980360000155. 
شماره بايگانی شعبه: 900500. شكات: 1- آقای حميد مجيدی به نشانی اصفهان خ 24 متری 
دوم كوچه نواب صفوی نبش كوچه سوپری مجيدی. 2- آقای عليرضا شبانی به نشانی اصفهان 
خ 24 متری دوم كوی س��يد الشهدا بن بست س��يمين پ315. متهم: آقای رمضانعلی شعبانی 
به نشانی مجهول المكان. اتهام: فروش مال غير. گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص 
اتهام رمضانعلی ش��عبانی فرزند ابراهيم فعاًل متواری دائر بر فروش مال غير موضوع ش��كايت 
عليرضا شبانی، عليرضا براتی و حميد مجيدی بدين توضيح كه شاكی رديف اول اعالم نموده 
ط��ی قولنامه عادی مورخ 71/10/8 من يك قطعه زمين به مس��احت 80 مترمربع واقع در 24 
متری دوم كوچه سجاد، انتهای كوچه 8 متری از آقای رمضانعلی شعبانی به مبلغ 2/400/000 
ريال خريدم و بعد از آن به عليرضا براتی و ايشان نيز به حميد مجيدی فروخته است كه مالك 
فعلی ايش��ان حميد مجيدی است لكن اخيراً شخصی به نام محمدرضا عموشاهی مدعی شده 
زمين مذكور متعلق به وی می باش��د موضوع به كارشناس��ی ارجاع، كه كارشناس محترم پس 
از بررس��ی موضوع و مالحظه اس��ناد و مدارك طرفين اعالم نموده است: مالك رسمی پالك 
14915/132 بخش 5 ثبت اصفهان خانم بی بی فرنگ زمانی می باشد كه قطعه زمين مورد ادعا 
جزئی از پالك فوق الذكر می باشد و طبق مدارك ارائه شده آقای محمدرضا عموشاهی مقدار 
517 مترمربع از خانم بی بی فرنگ زمانی خريداری نموده كه زمين مذكور در محدوده زمين 
های ابتياعی محمدرضا عموشاهی می باشد و متهم هيچگونه مالكيت رسمی و يا عادی نسبت 
به زمين مورد اختالف نداش��ته است لذا با عنايت به مراتب فوق و جميع محتويات پرونده از 
جمله ش��كايت شكات و رونوشت اس��ناد عادی آنها، نظريه كارشناسی و متواری بودن متهم 
به نظر دادگاه اتهام وی محرز است و به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء 
اختالس و كالهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 2/400/000 
هزار ريال معادل مال مورد كالهبرداری و نيز رد همين مبلغ در حق ش��اكی عليرضا ش��بانی 
محكوم می نمايد. و بقيه شكات نيز می توانند به ايادی ماقبل مراجعه و پول خود را كه بابت 
خريد زمين مذكور پرداخت كرده اند دريافت نمايند. رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه می باش��د. م الف: 17006 كاظمی – دادرس ش��عبه 

111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

528 چون تحديد حدود ششدانگ قنات خرابه مشهوربه عوض بيگي با امالك تابعه آن پالك 

شماره 111 - اصلي واقع دربخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عوضعلي 
جوي فرزند حس��ين وغيره درجريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود ملك مرقوم درروز 1390/12/13 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا 
به موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حض��ور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكلي��ف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس��ليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به 
اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه باتعطيلی پيش بينی نش��ده گردد تحديد 
حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد. ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

 
تحدید حدود اختصاصی

529 چون تحديد حدود شش��دانگ يكباب خانه پالك شماره 3/1430 واقع در موغان بخش 
يك ثبتي ش��هرضا كه طب��ق پرونده ثبتی بنام آقاي قدرت اله محم��د ابراهيمي فرزند اميرقلي 
وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 
1390/12/22 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی 
بكلي��ه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه 
اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد 
ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از 

تعطيل انجام خواهد شد. ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی
530 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين هيجده قفيزي پالك شماره 3/830 واقع در 
موغان بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم نصرت سنجر فرزند عبدالحسين 
وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم درروز 
1390/12/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذابه موجب اين آگهی بكليه 
مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات 
مجاورين وصاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روزپذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خود را به اين 
اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا 
چنانچه روز تحديد مواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل 

انجام خواهدشد. ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

ابالغ رأي
539 كالس��ه پرونده: 1391/90. ش��ماره دادنامه: 1654. مرجع رس��يدگی: ش��عبه 11 شورای 
ح��ل اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماس��ی نش��انی: اصفهان خ پروي��ن دوم جنب بانك 
انصار. خوانده: محمد جواد ميرزايی نش��انی مجهول المكان. خواس��ته: مطالبه مبلغ سی و پنج 
ميلي��ون ريال به موجب پنج فقره چك بانك ملت به ش��ماره ه��ای 338057/61-89/9/10 و 
338058/47-89/9/28 و 338069/50-90/9/28 و 338070/40-89/10/10 و 338071/26-
89/10/25 به انضمام هزينه دادرس��ی و خس��ارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتی اعضاء شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای جواد الماس��ی به طرفيت آقای محمد 
جواد ميرزايی به خواس��ته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال س��ی و پنج ميليون ريال وجه چك 
به شماره فوق الذكر به عهده بانك ملت شعبه دستگرد به انضمام مطلق خسارت قانونی – با 
توجه به بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانك 
محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اين كه خوانده علی رغم نش��ر آگهی در جلس حضور نيافته و هيچ گونه دفاعيات مستند و 
محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی 

خواهان، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 
و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ريال س��ی و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و 44/000 ريال چه��ل و چهار هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررس��يد چكهای فوق الذكر تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی 
بان��ك مركزی بر عهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
ص��ادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقي 

شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگي
545 در خصوص پرونده كالسه 690/90 خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر ايران دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت ايرج محبي- سميه كاظمي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز ش��نبه مورخ 90/12/13 س��اعت 9/30 تعيين گرديده، با توجه ب��ه مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. م الف/ 16128 شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره 

يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
546 در خصوص پرونده كالس��ه 686/90 خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��يجيان 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت مهناز نارنجي و فريبرز باباخاني تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز شنبه مورخ 90/12/13 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 16127 شعبه 13 حقوقي 

مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

 
ابالغ وقت رسيدگي

547 در خصوص پرونده كالس��ه 682/90 خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��يجيان 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت شوكت مجيدي و مجيد مصطفايي تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/12/13 ساعت 8:30 صبح تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. م الف/ 16125 شعبه 13 

حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي 
548 شماره: 883/89ش7. بموجب رای شماره 1203 تاريخ 89/7/28 حوزه هفتم شورای حل 
اختالف اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه حجت نصر فرزند صفر نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار ريال بابت 
اصل خواسته و حق الوكاله وكيل و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 89/6/14 )تاريخ ارائه دادخواست( تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق محكوم له سلمان 
باباش��اهی با وكالت هادی احمدی به نش��انی اصفهان – خ آتش��گاه – حدفاصل مظاهری و 
وحدت – جنب دفتر 46 ازدواج – طبقه اول -  واحد بهشت آرا. به استناد ماده 19 آيين نامه 
اجرايی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف 
است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی 
ب��رای پرداخت محكوم به و يا انج��ام تعهد و مفاد رای بدهد در غير اينصورت پرونده جهت 
اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد. م الف: 16126 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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رسول اکرم )ص(:
به جماعت و یکپارچگی روی آورید و از پراکندگی بپزهیزید 
)میزان الحکمه (

 تاجر آمریکایی و
 ماهیگیر مکزیکی

تاجرى آمریكایى، نزدیك یك روس��تاى مكزیكى ایستاده بود.یك 
قایق كوچك ماهیگیرى از كنارش رد شد كه در آن چند ماهى بود .

تاجراز مكزیكى پرسید: چقدر طول كشید این چند تارو بگیرى؟
مكزیكى: مدت خیلى كمى .

آمریكایى: پس چرا بیشتر صبر نكردى تا بیشتر ماهى گیرت بیاد؟
مكزیكى: چون همین تعداد هم براى سیر كردن خانواده ام كافیه.

آمریكایى: بقیه وقتت رو چى كار میكنى؟
مكزیكى: تا دیروقت میخوابم. یك كم ماهیگیرى میكنم. با بچه هام 
 بازى مى كن��م . بعد مى رم تو دهكده مى گردم. با دوس��تام ش��روع

 مى كنیم به گیتار زدن و خالصه مشغولم با این نوع زندگى.
آمریكایى: من توى ه��اروارد درس خوندم و م��ى تونم كمكت كنم. 
تو باید بیشتر ماهیگیرى كنى. اون وقت مى تونى با پولش یك قایق 
 بزرگ تر بخرى و با درآم��د اون، چند تا قایق دیگه ه��م بعداً اضافه 

كنى.  اون وقت یك عالمه قایق براى ماهیگیرى دارى.
مكزیكى: خب  بعدش چى؟

آمریكای��ى: ب��ه ج��اى اینك��ه ماهى ه��ارو به واس��طه بفروش��ى، 
 اونارو مس��تقیماً به مش��ترى ها مى دى و ب��راى خ��ودت كار و بار

 درس��ت مى كنى... بعدش كارخون��ه راه میندازى و ب��ه تولیداتش 
 نظارت مى كنى... این دهكده كوچیك رو هم ترك مى كنى و مى رى 
مكزیكو سیتى! بعدش لوس آنجلس! و از اونجا هم نیویورك... اونجاس 

كه دست به كارهاى مهم تر هم مى زنى ...
مكزیكى: اما آقا این كار چقدر طول میكشه؟

آمریكایى: پانزده تا بیست سال.
مكزیكى: بعدش چى آقا؟

 آمریكایى: بهترین قس��مت همینه.  موقع مناس��ب ك��ه گیر اومد،
 مى رى و سهام شركتت رو به قیمت خیلى باال مى فروشى.  این كار 

میلیون ها دالر برات عایدى داره.
مكزیكى: میلیون ها دالر! خب بعدش چى؟

آمریكایى: اونوقت بازنشس��ته مى شى. میرى به یك دهكده ساحلى 
كوچیك. جایى كه میتونى تا دیروق��ت بخوابى. یك كم ماهیگیرى 
كنى؛ با بچه هات بازى كنى؛ با زنت خوش باش��ى؛  برى دهكده و تا 

دیروقت با دوستات خوش بگذرونى.

محاسبه سن با شکالت!
با این فرمول شكالتى مى توانید سن 
 خود رابه دس��ت بیاورید. ب��ه ترتیب

جلو بروید و به پرسش ها پاسخ دهید.  
قبل از هر چیز، به خاطر بیاورید كه در 
 طول ی��ك هفت��ه چند بار ش��كالت

مى خورید )بیش از 1 بار وكمتر از 10  
بار(

 - ع��دد تع��داد ش��كالت در هفته را 
ضرب در دو بكنید.

- جمع آن را به پنج اضافه كنید.
- جمع را در 50 ضرب كنید.

- اگر امسال از تولدتان گذشته، جمع را به1762اضافه كنید.
- در غیر این صورت جمع را به 1761 اضافه كنید.

-حاال جمع كل را كه چهار رقمى است از سال تولد میالدى خودتان 
كسر كنید.

شما به یك عدد سه رقمى رسیده اید.
اولین رقم، تعداد دفعات خوردن شكالت شما در هفته است.

دو رقم بعد، سن شماست.

بعضى ه��ا آت��ش م��ى زنند! 
مث��ل آتش��ى ك��ه ب��ه انب��ار 
كاه بیفت��د و هم��ه چی��ز را 
 بس��وزاند. در تكوین انسان اثر

 مى گذارن��د. حتى اگر ی��ك كلمه هم ب��ا آنهاصحبت 
نكنی��د، آتش به جانتان م��ى زنند و دیگ��ر نمى توانید 
رهایش��ان كنی��د .تمام كس��انى ك��ه حاج اس��ماعیل 
دوالبى را دیدند ش��هادت مى دهند ك��ه او هم چنین 
بود . طبیب بود و كارش طبابت دل ب��ود و بدون اینكه 
سؤالى بپرس��د مى گفت كجاى كارت مى لنگد! عارف 
 ش��یدایى كه حرف هایش را مى فهمیدى. چون اساس 
 صحبت ه��ا بر مبن��اى محب��ت ب��ود. س��الگرد فوت 
حاج اسماعیل، فرصتى براى یادآورى این عارف وارسته 

بود .

زندگی حاج آقا اس�ماعیل دوالبی از 
زبان خودش 

 در ای��ام جوان��ى ب��ه هم��راه پ��درم ب��ه نجف اش��رف
 مش��رف ش��ده بودم. به ش��دت تش��نه علوم و معارف 
دینى بودم. ب��ا تمام وجود خواس��تار این ب��ودم كه در 
نج��ف بمان��م و در حوزه تحصی��ل كنم ولى پ��درم كه 
مس��ن بود و جز من پسر دیگرى نداش��ت كه بتواند در 
كارها به او كمك كند و با ماندن��م در نجف موافق نبود. 
در ح��رم امیرالمومِن��ن )ع( به حض��رت التماس كردم 
 ترتیبى دهند كه در نجف بمانم و درس بخوانم و آنقدر 
سینه ام را به ضریح فشار مي دادم و مي مالیدم كه تمام 

سینه ام زخم شده بود.
 حالم به گونه اى بود ك��ه احتمال نم��ي دادم به ایران 
برگردم. ب��ه خود مى گفت��م كه یا در نجف م��ى مانم و 
مش��غول تحصیل مى ش��وم و یا اگر مجبور به بازگشت 

شوم، همین جا جان مى دهم و مى میرم.
 با علم��اء نجف هم كه مش��كلم را درمیان گذاش��تم تا 
مجوزى براى ماندن در نجف از آنها بگیرم، به من گفتند 
كه وظیفه تو این است كه رضاى پدرت را تأمین كنى و 

براى كمك به او به ایران بازگردى. 
 در نتیج��ه متوس��ل ش��دنم ب��ه علم��اء، كارى از 
پیش نبرد. تا اینكه با همان حال، با پدرم به كربال مشرف 
ش��دم. در حرم حضرت اباعبداهلل)ع( در باال سر ضریح، 
همه چیز حل شد و آن التهاب فرو نشست و به طور كامل 
 آرام شدم. طورى كه هنگام رفتن به ایران حتى جلو تر از 
پدرم و ب��دون هرگونه ناراحتى به راه افت��ادم و به ایران 

باز گشتم.
در ایران اولین كس��انى ك��ه براى دیدن م��ن به عنوان 
زائر عتبات آمدند، دو نفر آقا س��ید بودند. آنها را به اتاق 
راهنمایى كردم و خودم براى آوردن وس��ایل پذیرایى 
رفتم. وقتى داش��تم به اتاق برمي گشتم، جلوى در اتاق 
پرده ها كنار رفت و حالت مكاشفه اى به من دست داد و 
درحالیكه سفره در دستم بود حدود بیست دقیقه اى در 

جاى خود ثابت ماندم.
 دیدم باالى س��ر ضریح امام حس��ین)ع( هس��تم و به 
من حالى كردند ك��ه آنچه را كه مى خواس��تى از حاال 
 به بعد بگیر. آن دو آقاى س��ید هم ب��ا یكدیگر صحبت 
 مى كردن��د و م��ى گفتند او در حال خلس��ه اس��ت. از

 همان جا شروع شد.
 آن اتاق تا سى سال عزاخانه اباعبداهلل)ع( بود و اشخاصى 
كه به آنج��ا مى آمدند بى آنكه الزم باش��د كس��ى ذكر 

مصیبت كند، همه مى گریستند.
در اث��ر عنایات حض��رت اباعب��داهلل)ع(، كار ب��ه گونه 
اى بود ك��ه خیل��ى از ب��زرگان مثل مرح��وم حاج مال 
 آق��ا ج��ان، مرح��وم آی��ت اهلل ش��یخ محم��د بافقى،

 مرحوم آیت اهلل شاه آبادى بدون اینكه من به آنجا بروم 
و التماس و درخواس��ت كنم، با عالقه خودشان به آنجا 

مى آمدند. 
بخش��ى ازصحبت ه��ا ونصیحت هاى حاج اس��ماعیل 

دوالبى:

از آن طرف پشت بام نیفتید !
خیلى نگو گناهكارم. این را ادامه نده. روى صفات خوب 
كار كن تا به یقین برس��ى. معصیت را به یقین نرس��ان.

اینكه به شما روزى داده خلق كرده اینجا نشانده ،هیچ 
 كدام دس��ت ما نبوده همه را خدا كرده اس��ت. در این

 یقین ها شك نكنید.
 از آن ط��رف پش��ت ب��ام نیفتید...بعضى ه��ا احتیاط 
مى كنند؛ عق��ب عقب مى روند؛ از آن طرف پش��ت بام 
م��ى افتند.جماعت زیادى از آن طرف افت��اده اند .اصاًل 
من كس��ى را ندیده ام از جلو بیفتد...همه از پش��ت سر 
افتاده اند ؛پشت رو هم افتاده اند .. حاال چه طور مى شود 

بیاوریشان باال؟
وقتى بس��م اهلل را فهمیدی��د دیگر نه از جل��و مى افتید 
 نه از پش��ت...اهل سنت كه اصاًل بس��م اهلل را جزء سوره 
نمى دانند و در نماز نمى خوانند...اصاًل گفتند، بسم اهلل 
مال خدا نیس��ت و حال آنكه تمام قرآن، در سوره حمد 
است...حمد هم در بسم اهلل. بسم اهلل هم در باء است. باء 
هم در نقطه  زیر آن. على )ع(گفت : من آن نقطه هستم. 
 یعنى با من قرآن نوشته مى ش��ود. با من قرآن درست 

مى شود. همه اش با من و ازبراى من است .
چقدر راحتت كرد چقدر زحمتت را كم كرد به شرطى 
كه قبول كرده باشى. هزار و پانصد سال است مى خواهد 
بس��م اهلل را یاد بگیرد هنوز مشغول اس��ت. عده اى هم 
قبول كردند و رفتند در قرب خدا. آنها عدد ندارند. خیلى 

ها هستند. شما هم بیایید از آنها باشید.

آتش به جانم افکند 
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شركت خودروس��ازي جنرال موتورز آمریكا توانست 
 در س��ال2011 می��الدي، عن��وان پرفروش تری��ن 

خودروساز جهان را بدست آورد.
این شركت، در س��ال2009 ، به دنبال تشدید بحران 
مالي درخود، عماًل ورشكسته ش��ده و تحت حمایت 

دولت آمریكا درآمده بود.
از سوي دیگر جنرال موتورز در حالي توانست عنوان 
پرفروش ترین خود روس��از جهان را در س��ال 2011 
بدس��ت آورد كه تویوتا، رقیب این ش��ركت، در سال 
گذش��ته به دلیل وقوع س��ونامي در ژاپن و سیل در 

تایلند، با افت تولید و فروش روبه رو شد.
جن��رال  موتورز اعالم كرد كه فروش جهاني این ش��ركت در س��ال گذش��ته، ب��ا افزایش 

7/6درصدي نسبت به سال 2010 ، به 9 میلیون 26 هزار دستگاه رسید.
 شركت فولكس واگن كه قصد دارد به بزرگ ترین خودروساز جهان تبدیل شود، با فروش

 8 میلیون دستگاه خودرو در س��ال 2011 عنوان دوم را در بین خودروسازان پرفروش به 
خود اختصاص داد. تویوتا نیز با فروش 7 میلیون و نهصدهزار دستگاه رده سوم را كسب كرد.
 تویوتا از س��ال 2008 تاكنون، عنوان پرفروش ترین خودروس��از جهان را در انحصار خود

 نگه داشته بود.
 جالب اینجاس��ت كه حتي رتبه س��وم تویوتا نیز چندان قطعي نبوده و ممكن است گروه

 رنو نیس��ان با فروش8 میلیون و 30 هزار دستگاه، رده س��وم پرفروش ترین خودروسازان 
جهان را از تویوتا بگیرد. البته چگونگي رده بندي خودروسازان جهان از نظر شاخص فروش، 
بستگي به این دارد كه فروش گروه رنو نیسان به همراه شركت اتوواز روسیه محاسبه شود 
یا جداگانه. انجمن جهاني خودروس��ازان هنوز به صورت رس��مي آمار تولید شركت هاي 

خودروسازي جهان در سال 2011 میالدي را منتشر نكرده است.

محمدحس��ین كبادى )ش��ناگر طول خلیج فارس(، 
از امدادگران جمعیت هالل احمر كش��ور است كه به 
درجه ایثار رسیده و جزء نیروهاى واكنش سریع این 

جمعیت نیز به شمار مى رود. 
ای��ن امدادگ��ر ق��رار اس��ت مس��افت یك ه��زار و 
280كیلومت��رى خلیج فارس را از اس��تان هرمزگان 
ش��روع و در مدت 100روز ت��ا اروندكنار در اس��تان 
خوزس��تان ش��نا كند.جالب این كه این اق��دام براى 
نخس��تین بار در دنیا رخ مى دهد و ركود ش��ناى این 
امدادگر ایرانى در آب هاى آزاد، در كتاب 'گینس' به 

ثبت مى رسد.
ن��ام داش��تن  نگ��ه  زن��ده  ب��ا ه��دف  را  كار  ای��ن  ن��ى،  یرا ا امدادگ��ر   ای��ن 
 »خلی��ج ف��ارس«و نمایش اقت��دار و توانمن��دى امدادگ��ران ایران��ى انجام داده اس��ت.

  كبادى در این مورد گفت: دراین35 روز، تمام مستندات شنا طول خلیج فارس براى ثبت 
جهانى شناى طول خلیج فارس به مسافت 1280 كیلومتر با تمام جزئیات در اختیار سایت 

جهانى آب هاى آزاد جهان و گینس قرار گرفت.
 وى ب��ا بی��ان اینك��ه در روزه��اى اخی��ر ش��دت ام��واج 2 مت��رى دری��ا رون��د ش��نا 
 را كن��د ك��رده اس��ت، اف��زود: خوش��بختانه پ��س از 35 روز ش��نا، پ��روژه ش��ناى 
طول خلیج فارس را 10 درصد پیش رفته ایم و س��عى بر آن داریم، در روزهاى آینده روند 

شنا در طول خلیج فارس را سرعت دهیم.
 كبادى تصری��ح كرد: در زم��ان ج��زر و مد، روند ش��نا دس��تخوش تغییرات مى ش��ود.

 به طورى كه در زمان جزر، شنا به سختى انجام مى شود.
 بهترین حالت زمانى اس��ت كه باد از تنگه هرمز به درون خلیج ف��ارس بوزد. در آن زمان، 

سرعت شنا بهبود مى یابد.

 احس��ان س��لطانیان، در گفتگ��و ب��ا ف��ارس اصفه��ان
 اظهار داشت: براى نخستین بار در تلویزیون ایران، با استفاده 
از كادر تصویربردارى آنامورفیك، فیلم داستانى »شور آوا« با 

موضوع دفاع مقدس به تصویر كشیده شده است. 
 وى با بیان ای��ن مطلب كه داس��تان این فیلم ت��ازه و بدیع 
 است، افزود: »شور آوا« داستان پیرمرد سرنا نوازى است كه

 آرزو داشته براى عروسى تنها پسرش سرنا بزند، ولى بعد از 
آغاز جنگ و حضور فرزندش در جبهه و نیامدن او، داس��تان 

فیلم، شور و حالى ویژه به خود مى گیرد. 

 نویس��نده و كارگردان فیلم »ش��ور آوا« داس��تان این فیلم 
 را این گون��ه ادامه داد: پیرم��رد به احترام خون ش��هدا و ایام

 دفاع مقدس، سرنا نوازى را كنار مى گذارد و در ادامه،  اتفاقات 
 جذاب��ى پیش مى آی��د و مخاطب را به س��مت خ��ود جذب 

مى كند.
  وى با اش��اره ب��ه ش��خصیت پیرم��رد در فیلم »ش��ور آوا« 
بیان داش��ت: در این فیلم نه تنها پیرمرد سرنا نواز بلكه بقیه 
بازیگران، بومى منطقه اس��فرجان اس��تان اصفهان بوده و با 
بازى خوب خود توانس��تند تله فیلمى را در ژانر دفاع مقدس 

تولید كنند.
 س��لطانیان، تصریح كرد: آنامورفیك به معنى پرده بس��یار 
عریض است كه در س��ینما هالیوود به كار مى رفته و فضاى 

مناسبى را براى رؤیت دراماتورژى هاى عظیم مى آفریند.
 وى با اش��اره به اینكه فیلم »ش��ور آوا« تمامى مراحل تولید 
خود را س��پرى كرده اس��ت، تأكید ك��رد: فیلم»ش��ور آوا« 
از اس��فند ماه س��ال جارى همب��ه روى پرده هاى س��ینما 
 مى رود و هم از صدا و س��یماى مركز اصفه��ان در تلویزیون

 نمایش داده مى شود.

نام شناگر ایرانی در گینس ثبت شدمعرفی بزرگ ترین خودروسازان 2011 

برای نخستین بار در تلویزیون ایران اتفاق می افتد:

نمایش تله فیلم »شور آوا« در سینما و تلویزیون اصفهان     

 والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور پیش��ین روس��یه، نقش��ه های��ش براى اج��راى قانون 
 »همه ف��ارغ التحصیالن مدرس��ه ها بای��د 100 كتاب روس��ى بخوانند« را ب��راى عموم

 مطرح كرد.
 ایبن��ا، ب��ه نق��ل از گاردی��ن گ��زارش داد: پوتی��ن ك��ه هدف��ش را از ای��ن كار، 
» حفظ تسلط فرهنگ روسى« نامید، با انتش��ار مقاله اى كه بیش از 4500 كلمه داشت و 
در روزنامه نزاویسیمایاى)روزنامه مستقل( روسیه چاپ شد، نوشت: در دهه 1920، برخى 
 از دانش��گاه هاى برتر آمریكا، قانونى را به اجرا گذاش��تند كه از آن به عن��وان قانون غربى 
یاد مى ش��د؛ قانونى كه ش��امل مه��م تری��ن و تأثیرگذارترین كتاب هاى ش��كل دهنده 
فرهنگ غرب��ى بودند. هر دانش آموزى كه ب��ه خود احترام مى گذاش��ت باید 100 كتاب 
از بزرگتری��ن كتاب هاى جهان غ��رب را مى خواند. پوتین،  نخس��ت وزیر فعلى روس��یه 
كه در ماه م��ارس )اس��فند( براى س��ومین بار قص��د دارد رئی��س جمهور ش��ود،گفت: 
 روس��یه همیش��ه به عنوان ملتى كتاب خوان ش��ناخته ش��ده و مطالعه »تأثیرگذارترین

  چهره ه��اى فرهنگ��ى كش��ور« و تصویب  قان��ون» 100 كتاب��ى كه ف��ارغ التحصیالن 
مدرسه هاى روسیه باید بخوانند« یك ضرورت اس��ت. این كتاب ها در خانه خوانده شوند 
تا این كه در مدرسه مطالعه و یا حفظ ش��وند و در نهایت از دانش آموزان خواسته شود، در 
امتحان آخر سالش��ان مقاله اى درباره یكى از این كتاب ها بنویسند. این كار حداقل به ما 

اجازه مى دهد، به جوانان روسى فرصتى بدهیم كه دانش خود را نشان دهند.

 طرح جالب پوتین برای 
فارغ التحصیالن کشورش

تبعیض نژادی 
در آمریکا
روزگاری در آمریکا تبعیض نژادی و 
طبقاتی وجود داشت و سیاهان و سرخ ها 
از یک شیر آب و سفیدپوست ها از شیر 
آب دیگری استفاده می کردند

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوش دار به قطر 250 میلیمتر جهت آبفای کوهپایه 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید زیر را مطابق جدول ذیل از 

فروشنده ذیصالح انجام دهد

مبلغ نوع بودجهموضوع مناقصه شماره مناقصه
تضمین)ریال(

خرید لوله چدن داكتیل تایتون پوشش دار به 90-4-402
290/000/000 عمرانى قطر 250 میلیمتر جهت آبفاى كوهپایه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 90/11/19
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/11/23

  www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

ارمیا
نوربخش 
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