
»روز دهم« به زبان توزیع شیر  مدارس هنوز شیر تو شیر است 
انگلیسی روایت شد

+BOOK
دانش آموزان اصفهانی چشم انتظار آذرماه 

 راننده خفته تریلر 
به خواب ابدی رفت 3

بهترین نوشیدنی های 
صبحانه 82

3

 آغاز به کاربخش خانواده ایرانی 
5درسایت  رهبرانقالب

اندر فواید گرانی ارز در ورزش!
اگرچه گرانی بیش از حد ارز مش��کالت زی��ادی در حوزه های 
اقتصادی برای کشورمان به همراه داش��ته، اما در بخش ورزش 
و حداقل در بحث به کارگیری لجام گسیخته مربیان و بازیکنان 
خارجی که در این س��ال ها تبدیل به چشم هم چشمی و به نوعی 
مد شده بود، این فایده را داش��ت که دیگر تیم ها به راحتی پول 
به پای بازیکنان و مربی��ان بی کیفیت خارجی نم��ی ریزند و یا 
اگر قصد چنین کاری دارند، دیگر با وس��واس بیشتری اقدام به 
 این کار می کنند. از فدراسیون های ورزشی که خیلی هایشان

 تاکن��ون ع��ذر مربی��ان خارج��ی خ��ود را خواس��ته ان��د، در 
لیگ ه��ای مختلف باش��گاهی از جمل��ه والیبال ه��م تاکنون 
بس��یاری از تیم های باش��گاهی بازیکنان بی کیفیت خود را که 
تا قبل از این ب��رای خودنمایی ه��م ش��ده روی نیمکت حفظ 
می کردند، دیپ��ورت نمودند و با احترام عذر آنان را خواس��تند. 
تیم های حاض��ر در لی��گ برتر بس��کتبال هم خوش ش��انس 
بودند که با دیر آغاز ش��دن ب��ازی های این فص��ل و همزمان با 
گران شدن ارز، خیلی هایش��ان از خیر جذب بازیکنان خارجی 
گذش��تند و خیلی ها هم گذاش��ته ان��د تا مراح��ل پایانی لیگ 
 و حس��اس ش��دن بازی ها تا با م��دت کمتر و مبل��غ پرداختی 

پایین تر چندان ضرری متوجه شان نگردد. 

93 نماینده  دست  به کار 
نجات زاینده رود  

 نگاه خانواده ها به کتاب 
یک نیاز فرعی است

عربستان: تجاوز ایران را 
تالفی می کنیم!
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گزینه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کیست؟
همایش طرح تبیین مناسک به میزبانی حزب مردم س��االری برگزار شد و عالوه بر آن که 
نش��ان داد اصالح طلبان فعالیت های انتخاباتی خود را از هم اکن��ون آغاز کرده اند، فرصت 
مناس��بی بود تا هرکدام از طیف های اصالح طلب که این روزها بس��یاری نسبت به وجود 
اختالف و چند دس��تگی در این جریان سیاسی هش��دار می دهند، جس��ته و گریخته از 

کاندیداهای احتمالی خود سخن به میان بیاورند.

موسیقی اصیل و سنتی ما نامیراست 
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کسری بودجه گریبان اصفهان را می گیرد 
تورم می آید 

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با استاد ناصر یزدخواستی

وقتی رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت کس��ری بودجه 
دولت در س��ال جاری  ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده نه ۷۴هزار 
میلیارد تومان، خیلی ها به این نتیجه رس��یدند که این یعنی آغاز یک 
ماجرای دیگر برای کسری بودجه. اما وقتی غالمرضا کاتب، سخنگوی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد که کسری بودجه در دولت 
دهم رکورد زد،دیگر جای هیچ ش��ک و تردیدی باقی نماند که دولت با 
کاهش صادرات نفت، برای تأمین بودجه با مش��کالت جدی دست در 
گریبان خواهد ب��ود. هرچند غالمرضا مصباحی مق��دم درخصوص رقم 
دقیق کسری بودجه دولت در سال جاری اظهارداشت که با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور پیش بینی می شود کسری بودجه دولت در سال جاری در 

حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان باشد، اما اظهارات متفاوت سایر نمایندگان 
گواه این است که در خصوص کسری بودجه اختالف نظرها شدید است. 
آنچه در این میان اهمیت دارد، بررس��ی عواقب این کسری بودجه برای 

استانی همانند اصفهان است.
یک روی سکه : تورم می آید

دکتر خدیجه نصرالهی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان در خصوص 
عواقب کسری بودجه، به زاینده رود گفت: اگر دولت نتواند از مسیرهای 
عادی بودجه را تأمین کند، مجبور اس��ت اقدام به چاپ اس��کناس کرده 
 و یا با ارای��ه اوراق فروش قرضه، مش��ارکت عموم را ب��رای تأمین بودجه
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ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در یک نشس��ت خب��ری، به پرس��ش های 
خبرنگاران درب��اره دور کردن پهپ��اد آمریکایی از حریم هوایی کش��ور، ش��نیده ها 
درباره کاندیداتوری اش در انتخابات ریاس��ت جمهوری، رویکرد بس��یج برای امر به 
 معروف و نهی از منکر، ورود بس��یج به مباح��ث اقتصادی و برنامه های هفته بس��یج

 پاسخ داد.

سردار محمدرضا نقدی در پاس��خ به این پرسش که چرا دور کردن پهپاد آمریکایی  از 
نزدیکی حریم هوایی جمهوری اس��المی با تأخیر اعالم شد و آیا این خبر به انتخابات 
آمریکا ارتباطی دارد یا خیر، گفت:  در دفاع از کشور اتفاقات زیادی می افتد که لزومی 

ندارد همه آنها خبری شود.
وی افزود: مثال در جنگ هایی که در کنار ما صورت می گیرد، بس��یاری از تس��لیحات 
دشمن به غنیمت ما در آمده، ولی آنها از آن خبر ندارند و لزومی ندارد خبری شود. آنها 

خودشان دوست داشتند که این مسأله را انعکاس دهند. 
طبیعت کار ما این است که از فضای کشور دفاع کنیم و این خود یک قابلیت است که 
پرنده بدون سرنشین را کشف و به س��متش تیراندازی کنیم. این قابلیت را تنها چند 

کشور در دنیا دارند.
خبرن��گاری از ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین پرس��ید، ش��ایعاتی در 
م��ورد کاندیداتوری ش��ما برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری مطرح اس��ت؛ آیا این 
موضوع صح��ت دارد که وی پاس��خ داد:  م��ن خدمتگ��زاری به بس��یجیان را با هیچ 
 س��مت و مس��ندی در تم��ام دنیا ع��وض نمی کن��م و افتخ��ار دارم ک��ه خدمتگزار

 بسیجیان هستم.
وی افزود: چنین چیزی حتما صحت ندارد و اساس��ا رفتن به طرف ریاست در اسالم 
مذموم است و رییس خوب کسی است که خودش را برای ریاست جلو نمی اندازد، بلکه 

او از چنین سمتی فرار می کند و دیگران او را جلو می اندازند.
نقدی تأکید کرد: به نظر می رسد برخی  این شایعه را درست کرده اند که بسیح در این 

ماه ها بایکوت خبری شود تا نگذارند اخبارش منعکس شود.

سردار نقدی:

شایعه کاندیداتوری من تضعیف بسیج است 
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
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طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد



چهره روزیادداشت

 آغاز به کاربخش خانواده ایرانی 
درسایت  رهبرانقالب

بخش »خانواده ایرانی« در پایگاه اطالع رسانی khamenei.ir آغاز به  کار 
کرد. توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای به زوج های جوان در جلسات 
عقد، قس��مت اصلی صفحه  »خانواده  ایرانی« را تش��کیل می دهد. دیگر 
مطالب این بخش مانند گفتگو، مقاله، فیلم، صوت، عکس و اینفوگرافیک 
راجع به بحث ازدواج و خانواده نیز در این بخش منعکس می ش��ود. این 
صفحه همزمان با روز خانواده رونمایی شده و از اینجا قابل مشاهده است.

انتقال ایرانیان زندانی در سوریه
 به تهران

یک منبع آگاه در بخش کنسولی ایران در دمش��ق اعالم کرد که در پی 
هماهنگی و موافقت مقام های س��وری برای انتقال ۱۷ ایرانی زندانی در 
سوریه، آنان در آینده نزدیک و به تدریج برای گذراندن ادامه محکومیت 
 خود به ایران منتقل می ش��وند. وی که خواس��ت نامش اعالم نش��ود، 
خاطر نش��ان کرد که این اقدام در چارچوب توافقنامه استرداد مجرمان 
بین دو کشور صورت می گیرد. به گفته وی این روند به علت طی مراحل 
قضائی، زمانبر خواهد بود و در مرحله اول دو نفر از این زندانیان که احکام 
آنان صادر شده است، به زودی به تهران منتقل می شوند. ۱۷ تن از اتباع 
ایرانی در سال های اخیر در سوریه به اتهام ارتکاب جرائم مختلف دستگیر، 
محکوم و زندانی شده اند و با توجه به بحران س��وریه، در حال حاضر در 

وضعیت بدی به سر می برند.

جانشین بادامچیان مشخص شد
در پی رأی اکثریت بیش از دوسوم آرای شورای مرکزی دهمین دوره حزب 
مؤتلفه اسالمی، محمدعلی امانی به عنوان قائم مقام این حزب انتخاب شد. 
امانی در دوره گذشته دبیر اجرایی حزب مؤتلفه بود. گفتنی است پیش از 

این، اسداهلل بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسالمی بود.

 ایران و آمریکا 
به یک تفاهم نسبی می رسند

داود هرمیداس باوند استاد روابط و حقوق بین الملل معتقد است با 
انتخاب دوباره اوباما، امکان یک توافق نسبی میان ایران  و آمریکا دور 
از دسترس نیست. وی اضافه کرد: اوباما در سیاست خارجی خود و به 
ویژه در قبال مسائل منطقه ای از جمله ایران همواره بر دو نکته تأکید 
داشته است؛ یکی این که هر اقدامی که انجام می شود باید به صورت 
جمعی با حضور دوس��تان آمریکا انجام ش��ود که این اقدام برخالف 
نظر بوش پسر بود و دوم این که تا جایی که امکان دارد باید از طریق 
مذاکرات دیپلماتیک و یا افزایش فشار های اقتصادی با ایران مواجه 
شد. بنابراین توسل به اقدامات سخت افزاری در مرحله آخر سیاست 

خارجی اوباما قرار می گیرد.

سپاه با آغاز هر تهاجمی، دنیای 
مهاجمان را بر سرشان خراب می کند

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه گفت: رزمندگان 
جان بر کف سپاه امروز آماده اند تا با آغاز هر تهاجمی، دنیای مهاجمان 
را برسرش��ان خراب کنند. س��ردار س��پهر، درک مبان��ی اعتقادی 
والیت فقیه، دفاع از والیت فقیه و فه��م صحیح آن را الزم و ضروری 
دانست و تأکید کرد: با اعتقاد به والیت فقیه، هر چه دشمن بر حجم 
فشارها و تهدیدات خود بیفزاید، پایداری و ایستادگی مردم نیز بیشتر 

خواهد شد و این مسئله تکلیف امروز ما به شمار می رود.

محمدنجار به مجلس فرا خوانده شد
عوض حیدر پور گف��ت: مصطفی محمد نجار وزیر کش��ور قرار اس��ت 
سه شنبه هفته جاری )۲۳ آبان( در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس حضور یافته و به س��ؤاالت نمایندگان مجلس پاس��خ 
می دهد. نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی، افزود:  یکی 
از سؤاالتی که در این جلسه قرار است درباره آن توضیحاتی از سوی وزیر 
کشور داده شود، سؤال من است که قبال درمورد انتصابات غیر اصولی 

برخی از استانداران و فرمانداران از وزارت کشور مطرح کرده بودم.

 وامداران رییس جمهور 
به روایت یک نماینده

بهروز نعمتی نماینده مردم اس��دآباد در مجلس و یکی از امضاکنندگان 
طرح سؤال از رییس جمهور گفت: مصلحت کشور را تنها کسانی که اظهار 
می کنند طرح س��ؤال از رییس جمهور به مصلحت کشور نیست تعیین 
نمی کنند. وی ادامه داد: سؤال مورد نظر کامال شفاف، کارشناسی شده 
و اقتصادی است و من معتقدم کسانی که عنوان می کنند طرح سؤال به 
مصلحت نیست خود را وامدار جناب رییس جمهور می بینند و امروز به 

نوعی می خواهند ادای دین کنند.

همایش طرح تبیین مناس��ک به میزبانی حزب مردم ساالری 
برگزار شد. و عالوه بر آن که نشان داد اصالح طلبان فعالیت های 
انتخاباتی خود را از هم اکنون آغاز کرده اند، فرصت مناس��بی 
بود تا هرکدام از طیف های اصالح طلب که این روزها بسیاری 
نسبت به وجود اختالف و چند دستگی در این جریان سیاسی 
هشدار می دهند، جسته و گریخته از کاندیداهای احتمالی خود 

سخن به میان بیاورند.
 در این میان اما اظهارات قدرت اهلل علیخانی مش��اور پارلمانی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید بیش از همه بیانگر نظرات 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  رییس تش��خیص مصلحت نظام 

درباره انتخابات آینده باشد.
 آن ط��ور ک��ه علیخان��ی در این همای��ش بیان کرده اس��ت 
هاشمی رفس��نجانی از کاندیدای اصالح طلب معتدل حمایت 
خواهد کرد. از س��وی دیگ��ر وی ی��ادآوری کرده اس��ت که 
خاتم��ی همچنان ۲5میلی��ون رأی خ��ود را دارد و اگر بیاید، 
 نورعلی نور اس��ت و اگر هم نیاید باید مه��ر تأیید بر کاندیدای

 اصالح طلبان بزند.
 

رایزنی های ناطق و هاشمی
 این اظه��ارات در حالی از س��وی مش��اور مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام مطرح می ش��ود ک��ه چندی پی��ش آیت اهلل 

هاشمی رفس��نجانی در گفتگوی��ی ب��ا روزنام��ه آرم��ان ب��ه 
حجت االس��الم ناطق نوری توصیه کرده بود ک��ه در انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شود.
 آیت اهلل هاشمی  همچنین در آن گفتگو به دیدار انتخاباتی خود 
با ناطق نوری هم اشاره  و تصریح کرده بود: »این حرف را هم من 
به آقای ناطق زدم و هم ایش��ان به من زدند. گفتم  هنوز وضع 
جسمی و سن شما بهتر از من است و بیایید. ایشان هم برعکس 
به من می گفت، اما همه حرف بود. گفت��م که دیگر نمی توانم 

بیایم و آقای ناطق هم عذرهایی داشت«.
 این در حالی است که پیش تر ش��ماری از تحلیلگران سیاسی 
اصولگرا و اصالح طلب، با رد احتمال نامزدی آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی در انتخابات سال آینده، مباحث مطرح شده درباره 
کاندیدات��وری وی را  به  ایف��ای نقش فع��ال او در رقابت های 
انتخاباتی مرتبط دانسته و تأکید کردند که هدف گمانه زنی ها 
درب��اره حضور ریی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در 
انتخابات سال ۹۲ »تبدیل ش��دن وی به بازیگر اصلی صحنه 
انتخابات« اس��ت، ام��ا مصطف��ی کواکبیان دبی��رکل حزب 
مردم س��االری نیز در همایش طرح تبیین مناسک اظهار کرد 
که س��یدمحمد خاتمی اولویت اول ماس��ت و از او درخواست 
می کنیم تردیده��ا را کنار بگذارد و به عرص��ه انتخابات بیاید. 
در همین حال، قدرت اهلل علیخان��ی در ادامه اظهاراتش گفته 

است: »رسیدن به اجماع بدون بزرگان اصالحات میسر نیست 
و کاندیدای اصالح طلبان باید مهر تأیید خاتمی و هاش��می را 

داشته باشند.«
  از س��وی دیگر در این همایش از طرح دولت وحدت ملی نیز 
صحبت ش��د، به طوری که حجت االسالم رس��ول منتجب نیا 
قائم مق��ام حزب اعتماد مل��ی نیز در حاش��یه همایش تبیین 
طرح مناس��ک درباره طرح وحدت ملی که از س��وی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی مطرح شده است، گفت: »مهم ترین شرط 
وحدت، اجازه دادن به حضور دو طرف اختالف در صحنه است، 
اگر جمع��ی مجاز نباش��د در انتخابات ش��رکت کند و جمعی 
مجاز باش��د، این به هیچ وجه وحدت نیست، بلکه یک وحدت 

تشریفاتی است.«

 آن اصالح طلب معتدل کیست؟
 حمای��ت آی��ت اهلل هاشمی رفس��نجانی از ی��ک کاندی��دای 
اصالح طل��ب معت��دل از یک س��و و دع��وت دبی��رکل حزب 
مردم س��االری از س��یدمحمد خاتمی برای کاندیداتوری در 
انتخابات سال آینده، این س��ؤال را در ذهن به وجود می آورد 
که ش��اید اصالح طلب معتدل همان فردی اس��ت که دعوت 
از او در انتخابات، پایان بخش همایش ی��ک روزه طرح تبیین 

مناسک بود.
 حاال باید دید که وی از یک کاندیدای خاص حمایت می کند یا 
این که نقش اصلی در اجماع میان اصالح طلبان را ایفا خواهد 
کرد، اما تحرک ها و برنامه های انتخاباتی اصالح طلبان به همین 
جا ختم نمی شود و با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره 
ریاست جمهوری، بیش از سایر گروه ها و جریان های سیاسی 

شدت گرفته است. 
 تشکیل کارگروه اقتصادی از سوی حزب کارگزاران از یک سو

و برگ��زاری همایش طرح مناس��ک ک��ه از س��وی مصطفی 
کواکبیان مطرح ش��د، نش��انگر تکاپ��وی اصالح طلبان برای 
 حض��ور در انتخابات آینده اس��ت، به طوری ک��ه خبرگزاری 
فارس خبری مبنی ب��ر راه ان��دازی کارگروه��ی اقتصادی از 
 س��وی حزب کارگزاران س��ازندگی برای انتخابات س��ال ۹۲ 

منتشر کرد. 
مشکالت کنونی اقتصادی که امروز کشور با آن دست و پنجه 
نرم می کند و تورم و گرانی که مردم با آن روبه رو هستند، شاید 
 جدی ترین و اصلی ترین دلی��ل راه اندازی کمیت��ه اقتصادی 
به عنوان نخس��تین کارگ��روه و اقدام عملی ای��ن حزب برای 

انتخابات باشد.

بازی در پشت صحنه

عربستان: تجاوز ایران را گزینهآیتاهللهاشمیرفسنجانیکیست؟
تالفی می کنیم!

با گذشت سه روز از انتشار خبر شلیک جنگنده های ایرانی به 
یک پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس، اخبار و شایعات در 
این رابطه همچنان از گوشه و کنار به گوش می رسد. در آخرین 
مورد، عربستان سعودی با اتخاذ لحنی تهدیدآمیز، نسبت به 
تکرار این گونه حوادث به ایران هشدار داده است. عربستان 
سعودی هش��دار داده در صورتی که ایران »به ورود خود به 
حریم هوایی و آب های اطراف میدان های نفتی این کش��ور 
در خلیج فارس ادامه دهد«، دست به انتقام گیری خواهد زد. 
مقامات عربستانی در این نامه مدعی شده اند در ماه ژوئیه، یک 
هلی کوپتر ایرانی چندین بار بر فراز مناطق نفتی »حسبه« 
پرواز کرده و در یک مورد دیگر نیز دو قایق نظامی ایران، با نفوذ 
به آب های عربستان س��عودی، یک شناور متعلق به شرکت 
نفتی »آرامکو« که در میدان نفتی »عربستان« مشغول به کار 

بوده را متوقف کرده اند.

مبارک رازهای ناگفته خود را 
فاش کرد 

»حسنی مبارک« که اکنون در زندان طره دوره محکومیت 
حبس ابد خود را سپری می کند، اس��رار زیادی را در رابطه با 
طرح آمریکایی- صهیونیستی با مشارکت برخی کشورهای 
هم پیمان برای تقسیم و تجزیه منطقه خاورمیانه فاش کرد.

مبارک در گفتگو با روزنام��ه مصری»الفجر« گفت که آنچه 
در مصر رخ داد طرح آمریکایی-اسرائیلی با کمک تعدادی از 
کشورهای هم پیمان با هدف تقسیم منطقه خاورمیانه و تجزیه 
مصر و سرنگون کردن همه رژیم های عربی و ایجاد هرج و مرج 
گسترده در منطقه بود تا به این ترتیب اعراب توانایی خود برای 
مقابله با اسرائیل را از دس��ت بدهند. مبارک در این مصاحبه 
همچنین گفت که به اطرافیانش اعتماد کرده، اما آنها افراد 
بامسئولیتی نبوده اند. وی افزود: گزارش هایی از منابع مختلف 
از جمله سازمان اطالعات به دست من می رسید که هشداری 
در رابطه با انفجار عمومی در کشور بود. من این گزارش ها را با 
گروه جدید حزب ملی متشکل از جمال مبارک و دیگر اعضا 
بررسی کردم اما آنها گفتند که در این گزارش ها مبالغه شده 
است. من قصد داشتم دست به تغییرات و اصالحاتی در کشور 
بزنم اما سرعت شورش)انقالب( از ما بیشتر بود. مبارک اشاره 
می کند که از شخصیت های زیادی اعم از فرماندهان ارتش، 
اساتید دانشگاه، پزشکان و بازرگانان کمک خواسته، اما آنها 

وی را تحقیر و به وی خیانت کرده اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

  کشوری نداریم که 
نتوانسته باشد تورم را مهار کند 

محسن رضایی

 در حال حاض��ر در هر منطقه ای��ران، ظرفیت هایی وج��ود دارد که 
می توانیم با استفاده از آنها به راحتی منطقه را به لحاظ اقتصادی تحت 
پوشش خود قرار دهیم؛ برای مثال کردستان،آذربایجان، سیستان و 
بلوچستان و مش��هد هر کدام به دلیل نزدیکی قومیتی به کشورهای 
مجاور می توانند روابط خوب اقتص��ادی را در منطقه حاکم کنند. با 
اس��تفاده از این ظرفیت های قومیتی به راحتی می توان تحریم ها را 
خنثی و نیاز ارزی کشور را از 
بین ب��رد و ب��ا ورود نیروهای 
خالق و با اس��تعداد، رونق را 
برای کش��ور به ارمغان آورد. 
م��ا در دنیا کش��وری نداریم 
که نتوانس��ته باش��د تورم را 
مهار کند و در کش��ور ما نیز 
پتانسیل و توانایی کافی برای 

مهار تورم وجود دارد.
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پیامتسلیتاحمدینژاددرپیسانحهواژگونیقطارتهران-زاهدان

رییس جمهور در پیامی، کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان در سانحه واژگونی قطار تهران - زاهدان 
را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: مصیبت وارده را به بازماندگان این حادثه، تسلیت عرض کرده، برای 
جان باختگان غفران الهی و برای آسیب دیدگان و مجروحان، آرزوی سالمتی و شفای عاجل مسئلت می نمایم.

تصویب کلیات توقف 
فاز دوم هدفمندی 

با دستور احمدی نژاد 
ارز گران شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح فوریتی اصالح بندهای 
44 و 45 قانون بودجه س��ال ۹۱ مبنی بر توقف اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها در فاز دوم موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی روز یک شنبه بررسی طرح یک فوریتی اصالح بندهای 44 و 
45 قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را در دستور کار داشتند. نمایندگان 
مجلس پس از استماع س��خنان مخالف و موافق، با ۱68 رأی موافق، ۳0 
رأی مخالف و ۲0 رأی ممتنع از مجموع ۲45 نماینده حاضربا کلیات این 
طرح موافقت کردند. در ص��ورت تصویب نهایی این طرح، افزایش قیمت 
حامل های انرژی و س��ایر کاالها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن 

یارانه ها در سال ۹۱ نسبت به ۹0 ممنوع است.

به گفته غالمرضا تاج گردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
دس��تگاه های اقتصادی دچار ناهماهنگی بسیار محسوس در سیاست های 
اجرایی هستند که تقریبا در دو دولت نهم و دهم آشکارا این ناهماهنگی ها 
را ش��اهد بودیم و همین ناهماهنگی ها باعث ش��د که واکنش سریع دولت 
نسبت به مسائل پیرامونی ضعیف شود. وی اضافه کرد : صحن علنی مجلس 
بیانگر شخصیت قواس��ت. آنجا اگر رییس جمهور دوباره بخواهد به شوخی 
بگذراند، جامعه به گون��ه دیگری فکر می کند. رییس جمه��ور باید به طور 
شفاف مشخص کند که چرا گفت ارز نفروش��ید؟ این سؤال دقیق است. در 
یک مقطع ۱5 روزه به دستور رییس جمهور ارز به بازار تزریق نشد و همین 

مسئله منجر شد به این که ارز، هزار تومان گران شود.

 محمود احمدی نژاد پس از بازگش��ت از سفر چهار روزه
خود به اندونزی و ویتنام اظهار داش��ت: راه حل ماندگار 
و اساسی برای حل مشکل س��وریه، تفاهم ملی است که 
از دل آن، یک انتخابات آزاد برگزار ش��ود. وی ادامه داد:  
این راه حل از سوی مقامات کش��ورهایی که در اجالس 
اندونزی با آنها گفتگو کردی��م، مورد تأکید قرار گرفت و 
آنان نیز بر این مس��ئله اتفاق نظر داش��تند. وی تصریح 
کرد: جن��گ، راه حل اصل��ی برای ب��رون رفت وضعیت 
کنونی س��وریه نیس��ت، زیرا گروهی که با جنگ برنده 
شود نمی تواند امنیت پایدار را در این کشور ایجاد و آن 
را تضمین کند. رییس جمهوری خاطر نش��ان کرد: در 
دیدار و مذاکرات با مقامات برخی کش��ورها در اندونزی 
مقرر ش��د که گروه میانجی برای برون رفت از وضعیت 
کنونی سوریه تقویت ش��ود و کشور اندونزی برای ایجاد 
تفاهم در برون رف��ت از وضعیت کنونی س��وریه حضور 
داشته باشد.احمدی نژاد تصریح کرد: اندونزی پایه گذار 
اجالسی است که درباره دموکراسی و تأثیر فرهنگ های 
بومی برای زمامداری صالح و درس��ت فعالیت می کند. 
اجالس یاد شده بر پایه نظم موجود در جهان بنا شده و به 
 دنبال نظم جدید در جهان است که حرف ملت ایران نیز 

به شمار می رود.

احمد توکل��ی در نطق پیش از دس��تور خ��ود در مجلس  با 
 اش��اره به مرگ یک وبالگ نویس به نام س��تار بهش��تی که 
به دلیل اهانت به برخی مسئوالن و درج فراخوان در وبالگ 
خود زندانی ش��ده و در زندان فوت کرده اس��ت، گفت: این 
اتفاق باعث ش��ده است که رس��انه های خارجی در روزهای 
اخیر موضعگیری هایی را در این خصوص داش��ته باش��ند. 
وی ادام��ه داد: دولت های خارج��ی در این ب��اره غوغا به پا 
کردند. چرا وزارت خارجه و دستگاه قضائی در این خصوص 
توضیح نمی دهن��د، مرگی اتفاق افت��اده و باید توضیح داده 
ش��ود. نماینده مردم تهران با بیان این که ق��وه قضائیه باید 
با مقصران این امر برخورد کند، بی��ان کرد: توصیه می کنم 
اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس و سیاس��ت خارجه 
این موض��وع را پیگیری کنند و گ��زارش آن را بدهند. وی با 
بیان این که باید س��عه صدرمان را افزای��ش دهیم، به رفتار 
 حضرت علی )ع( با خوارج اش��اره کرد. رییس س��ابق مرکز 
 پژوه��ش ه��ای مجلس ب��ا بی��ان این ک��ه فراخ��وان یک 
وبالگ نویس چقدر می تواند تأثیر داش��ته باشد، ادامه داد: 
چرا با این گونه اقدامات برای ایران هزینه ایجاد کرده و آبروی 
 ش��هدا را می برید. توکلی گفت: باید به جای سختگیری به 
وبالگ نویسان، به دنبال مسئوالن و صاحب منصبان فاسد و 
متهم به فساد باشید که این گونه بالها را بر سر مردم می آورند.

آیت اهلل حس��ین نوری همدانی از مراجع تقلید در سفر 
خود به عراق، با حضور در بیت حضرت آیت اهلل سیدعلی 
سیس��تانی، با این مرجع تقلید دی��دار و گفتگو کرد. در 
این دیدار، این دو مرجع تقلید مسائل مهم جهان اسالم 
را مورد ارزیابی قرار داده و درباره مسائل مهم به رایزنی 
و تبادل نظ��ر پرداختند. آیت اهلل ن��وری همدانی در این 
دیدار ضمن ابالغ س��الم رهبر معظم انقالب به آیت اهلل 
سیستانی، مقاومت ایش��ان در برابر استکبار را ستودنی 
عنوان کرد. وی خطاب به آیت اهلل سیستانی گفت: شما 
از علمای بزرگی هستید که جامعه اسالمی به داشتنتان 

افتخار می کند.
این مرج��ع تقلید ب��ا بیان اندیش��ه های حض��رت امام 
خمینی)ره( و مواضع ایشان در مقابل استکبار گفت: این 
افتخار حوزه های علمیه اس��ت که همواره علمای بزرگ 
در مقابل ظالمان و استعمارگران ایستادگی می کنند. این 
مرجع تقلید ضمن قدردانی از مواضع آیت اهلل سیستانی 
در حفظ وحدت مردم عراق و نقش س��ازنده ایش��ان در 
خصوص حفظ حوزه نجف، برای همه علما و مراجع عظام 
تقلید دعا کرد. آیت اهلل سیستانی نیز در این دیدار ورود 
آیت اهلل نوری همدانی به نجف اشرف را مبارک عنوان و 

بر حفظ ارتباط با حوزه های علمیه تأکید کرد.

عشرت شایق عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با 
بیان این که امروز مهم ترین مباحث پیرامون انتخابات، 
ارایه برنامه است، گفت:  اگر بخواهیم انتخابات را فازبندی 
کنیم، امروز وقت برنامه ریزی است. باید کسانی که قصد 
 کاندیداتوری دارند، برنامه های خود را مشخص کنند و 
به طور مشخص بگویند که در حوزه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چه برنامه جدیدی برای 
تحول دارند و حداقل در هر حوزه یک پیشنهاد و اولویت 
برای بهسازی داشته باشند. به گفته وی، اگر انتخابات فرد 
محور باشد، هیجانات کاذب ایجاد می شود و بعضی ها که 
به دنبال پوشاندن اشکاالت خود هستند، دوست دارند 
این هیجانات بیشتر شود، برایشان هم فرق نمی کند که 
در کدام دستگاه قرار دارند؛ در قانونگذاری هستند یا در 
مجریه. وی همچنین درمورد طرح اصالح قانون انتخابات 
گفت: بعضی از مفاد این طرح قابل دفاع است و برخی از 

آن محدودیت هایی ایجاد می کند.
 وی در ادام��ه  خاطرنش��ان ک��رد: اصلی که م��ی گوید

 رییس جمهور باالترین مقام مسئول اجرایی کشور است 
نیز مشکل ایجاد می کند و با توجه به این اصل است که 
همه دولت ها می خواهند در قدرت بمانند، بنابراین باید 
در این اصل در قانون اساسی یک بازنگری صورت گیرد.

مجلس حوزهدولت انتخابات

راه حل اساسی در سوریه 
تفاهم ملی است

اعتراض توکلی دررابطه با 
مرگ یک زندانی

 دیدار آیت اهلل نوری 
با آیت اهلل سیستانی 

انتخابات فرد محور باعث 
ایجاد هیجان است
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162 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه 
در نجف آباد کشف شد

فرمان��ده انتظامی نج��ف آباد از کش��ف 162 دس��تگاه خ��ودرو و 
موتورسیکلت مسروقه با تالش مأموران پلیس آگاهی این شهرستان 
 خبر داد. محمد پرتویی اف��زود: برای مبارزه با س��ارقان حرفه ای و 
سابقه دار خودرو و کشف وسایل نقلیه مسروقه در هفت ماه گذشته 
طرح های متعددی در این شهرستان به اجرا درآمد. وی اضافه کرد: 
در جریان این طرح ها 162 دستگاه وسیله نقلیه شامل 47 دستگاه 

خودرو و 115 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد.

 درخشش دانشجویان 
در مجامع علمي

گروه ش�هر- دانش��جویان دانش��گاه آزاد اس��المي خمیني شهر 
در میادی��ن مختلف علم��ي، افتخار دیگ��ري ب��راي جامعه علمي 
کش��ور ب��ه ارمغ��ان آوردند.اله��ام صفایي پور دانش��جوي رش��ته 
مهندس��ي پزش��کي در س��ومین المپیاد بی��ن الملل��ي مخترعان، 
مبتکران و نوآوران، مدال برنز مس��ابقات را به خ��ود اختصاص داد. 
صفای��ي پور ب��ا ارایه صندل��ي قابل حم��ل و تبدیل ب��ه تخت هاي 
بیمارس��تاني، توانس��ت مقام برت��ر را ب��ه دس��ت آورد. همچنین 
 رش��یدي دانش��جوي کارشناس��ي مکانیك س��یاالت در نمایشگاه 
 )  IENA2012 ( بین المللي مخترعین نورمبرگ 2012 آلم��ان

مدال برنز مخترعان را به دست آورد. 

 نباید اجازه دهیم فضای ناامیدی
 بر مدارس حاکم شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در وهله کنونی، ما 
فرهنگیان در حال گذر از مشکالت و سختی ها هستیم و نباید اجازه 
دهیم فضای ناامیدی و یأس در مدارس ما حاکم شود. مجید عاملیان 
اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش استان اصفهان با مشکالت خاص 
مالی رو به روست، چراکه ماه هاس��ت به فرهنگیان استان سرانه ای 
تعلق نگرفته اس��ت. وی افزود: آنچه که فرهنگیان باید به آن توجه 
داشته باش��ند، زنده نگهداش��تن فضای امید در بین دانش آموزان 
اس��ت و نباید اجازه دهیم دفاتر مدارس به تریب��ون یأس و ناامیدی 

تبدیل شوند.

جابه جایی حدود یک میلیون مسافر 
در مهرماه سال جاری

 مدیرعامل س��ازمان پایانه هاي مس��افربري ش��هرداري اصفهان از 
جابه جای��ی حدود یك میلی��ون مس��افر از پایانه ه��ای چهار گانه 
ش��هر در مهرماه خبر داد و اظهار داش��ت: ازعید قربان تا عید سعید 
غدیرخم حدود600 هزار مسافر از طریق پایانه های چهارگانه شهر 
اصفهان جابه جا شدند. س��ید جالل هاشمی نژاد با بیان مطلب فوق 
به ایمنا گفت: در مهرماه س��ال جاری نیز حدود یك میلیون مسافر 
 از طریق پایانه های شهر اصفهان جابه جا ش��ده اند. وی با تأکید بر 
سرویس دهي مطلوب به مس��افران افزود: 57 هزار و 46۸ سرویس 
نیز در مهرماه به مس��افران خدمات رس��انی کرده اند.  هاشمی نژاد 
خاطرنشان کرد: در این ایام 2۸ هزار و 6۸4 سرویس اعم از اتوبوس 
و مینی بوس و تاکس��ی، به مسافران ش��هر اصفهان خدمات رسانی 

کرده اند.

طرح نظارت فراگیر مهدهاي کودك 
استان اصفهان آغاز شد

گروه شهر- معاونت امور اجتماعي بهزیستي استان اصفهان با هدف 
نظارت ب��ر عملکرد کم��ي و کیفي مهده��اي کودك و اط��الع یابي از 
رعایت دستورالعمل و استانداردهاي آموزشي و مراقبتي، طرح نظارت 
 وبازدید فراگیر مهدهاي کودك اس��تان اصفه��ان را از ابتداي آبان ماه

آغاز کرد. س��عید صادقي معاون امور اجتماعي با اعالم این خبر افزود: 
باتوجه به برنامه ریزي هاي به عمل آمده و ضرورت ارزشیابي از عملکرد 
مدیران و مربیان در حوزه  آموزش و مراقبت کودکان زیر شش سال در 
مهدهاي کودك، دفتر کودکان و نوجوانان این حوزه اقدام به برنامه ریزي 
و تهیه چك لیست هاي ارزیابي نموده و با ارزیابي حضوري از مهدهاي 

کودك شهر اصفهان توسط ۸ کارشناس، این طرح آغاز شده است.

قرص برنج جان دو اصفهانی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست 
سال جاری، دو جوان اصفهانی به علت مصرف قرص برنج جان خود 
را از دست دادند. علی سلیمانپور با اشاره به این که مصرف قرص برنج 
یکی از جدیدترین راه های خودکشی می باشد، به ایسنا اظهار کرد: 
قرص برنج )آلومینیوم فسفید(  یك ترکیب شیمیایی است که برای 

جلوگیری از آفت زدگی برنج در انبار استفاده می شود.

جمعی از کارگ��ران اصفهانی در اعتراض به گران فروش��ی 
ش��رکت ماموت دیزل جلوی درب ش��مالی مجلس تجمع 

کردند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا این افراد که ح��دود 50 نفر بودند، 
به دلیل عدم تحویل کش��نده های پیش فروش ش��ده که با 
قیمت ارز مرجع وارد ش��ده بود، ولی قیمت فعلی آن بیش 
از قیمت اعالم ش��ده قبل بود، جلوی درب شمالی مجلس 
در اعتراض به ش��رکت مام��وت دیزل تجم��ع کردند. این 
 افراد مدعی بودن��د که ش��رکت مذکور در روز نمایش��گاه 
 بی��ن الملل��ی، تخفی��ف وی��ژه ای ب��رای کش��نده های 
پیش فروش ش��ده ک��ه ب��ا ارز مرجع وارد ش��ده ب��ود در 
نظ��ر گرفت��ه اس��ت، ول��ی اکنون ب��ا ب��اال رفتن ن��رخ ارز 
قصد ف��روش این کش��نده ها را ب��ا قیم��ت ارز آزاد دارد. به 
گفت��ه تجم��ع کنن��دگان، قیمت فعل��ی این کش��نده ها 
 نس��بت ب��ه قیمت��ی ک��ه قب��ال ب��ا ارز مرج��ع اع��الم و 
پیش فروش شده بود 140 میلیون تومان اضافه قیمت دارد.

 همچنی��ن تع��دادی از م��ردم بن��در ام��ام خمین��ی)ره( 
نیز در اعتراض به عملی نش��دن وعده ریاس��ت جمهوری، 
 مقاب��ل درب ش��مالی مجل��س تجم��ع کردن��د. ای��ن 
تجمع کنندگان خواس��تار شهرس��تان ش��دن بن��در امام 

خمینی)ره( بودند.

رییس اداره عملیات ام��داد و نجات اس��تان اصفهان گفت: 
طرح امداد و نجات زمستانه از 15 تا 25 اسفندماه سال جاری 
در سطح استان به اجرا گذاشته می ش��ود. محمد محمدی 
با اش��اره به اهداف این طرح اظهار داشت: افزایش ایمنی در 
سطح جاده های استان، تداوم و توسعه پوشش امداد و نجات 
جاده ای جمعیت، تالش درتأمین امکانات مورد نیاز امداد و 
اسکان و کمك های اولیه برای مسافرین درراه مانده و همکاری 
و هماهنگی با س��ازمان ها و نهادهای مربوطه در جاده های 
استان، از اهداف برگزاری این طرح است. وی ادامه داد: انتقال 
مصدومین به مراکز درمانی باهمکاری اورژانس، ارایه خدمات 
درمان سرپایی برابر ضوابط و مقررات،  ارایه حمایت های روانی 
به بازماندگان تصادف و...  از جمله خدمات این جمعیت است. 
رییس اداره علمیات امداد و نجات استان اصفهان تصریح کرد: 
تجهیز پایگاه ها و شعب به تجهیزات اسکان اضطراری و تغذیه، 
به کارگیری خودرو برف روب آرگو در محورهای کوهستانی، 
اجرای جلسه هماهنگی در تمام ش��عب هالل احمر با سایر 
 EOC ادارات برای پاسخگویی مناسب و ارتباط سیستم های
و RDC با س��ایر س��ازمان های امدادی و برنامه ریزی برای 
تمرین و مانور عملیاتی با س��ازمان ها از اقدامات انجام شده 

در این راستاست.

گروه شهر - اس��تاندار اصفهان گفت: جامعه بازنشستگان 
 با خدم��ات ارزن��ده ای ک��ه در گذش��ته انج��ام داده اند از 

ارزش های این نظام محسوب می شوند.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی ک��ه در مراس��م تجلی��ل از 
 بازنشس��تگان نمون��ه کش��وری ک��ه ب��ه مناس��بت  25 
ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سالن همایش 
پیامبر اعظم)ص( دانش��گاه اصفهان برگزار شد، تأکید کرد: 
قدرشناسی از زحمات بازنشستگان کشور افتخار دولت است.

 وی با بی��ان این که امیدواری��م آنچه خداوند ب��رای ما مقرر 
می کند، خدمت و انجام کار شایسته باشد، اظهار کرد: انسان 
هرچقدر بتواند آرامش، رفاه و آسایش برای مردم فراهم کند، 
 انبس��اط خاطر بیش��تری را برای خود و دیگ��ران به ارمغان 
می آورد، کما این که بازنشستگان در گذشته وهمکاران ما در 
استانداری در زمان حال تالش می کنند مردم با آرامش خاطر 
زندگی کنند. ذاکر اصفهانی اذعان داش��ت: در همین راستا 
تعطیلی روز پنج شنبه با هدف مقابله با آالینده های محیطی  
و همچنین حفظ بنیان خانواده صورت پذیرفت و با اجرای این 
طرح، شاهد افزایش بازدید از ابنیه تاریخی، پرداختن عده ای 
به ورزش کوهنوردی، سفر به شهرستان ها  و مهم ترین مسئله 

کاهش شاخص آلودگی هوا بوده ایم.

معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منک��ر اصفهان از اجرای مانور تذکر لس��انی به مناس��بت 
هفته احیای ای��ن فریضه الهی در س��طح اس��تان خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین مطهرپور در جمع اصحاب رسانه 
با اش��اره به برنامه های س��تاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر اصفهان در هفته  احیای این فریضه  الهی گفت: برگزاری 
جلسه  فوق العاده  شورای هر دستگاه و ویژه  برنامه های هفته  
احیا، اجرای مانور تذکر لس��انی از سوی اعضای شورا و گروه 
معتمدین در یکی از روزهای این هفته ، برپایی نمایش��گاه و 
سخنرانی بین نماز در ادارات و مدارس مطابق با عناوین هفته،  
از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در اصفهان است. وی 
افزود: چاپ مطالب و مق��االت مربوط به امر ب��ه معروف در 
نشریات، اعالم هفته  احیا همراه با یك حدیث یا آیه درمورد 
امر به معروف بر روی صفحه اصلی پایگاه اینترنتی دستگاه ها، 
برگزاری مسابقه  اینترنتی، ارسال پیامك درخصوص عناوین 
روز هفته، نوشتن آیات و روایات و جمالت در خصوص امربه 
معروف بر روی صفحه نمایش عابربانك ها، و سالن های انتظار 
در اماکن مختلف، چاپ مطالب مربوط به فریضتین بر روی 
قبوض آب، برق، گاز و تلفن از دیگر برنامه های پیش بینی شده 

برای هفته  احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

طرح زمستانی استاندارشهری شهری

تجمع اعتراضی کارگران 
اصفهان مقابل مجلس

برگزاری طرح امداد ونجات 
زمستانه به مدت سه ماه

بازنشستگان؛ ارزش های 
نظام جمهوری اسالمی

فعال شدن تذکر لسانی  در 
هفته   احیای امر به  معروف

گشتی در اخبار

هنوز یارانه سوخت اتوبوسرانی 
وصول نشده است
سید عباس روحانی 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه

با وجود گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری، هنوز یارانه ای از سوی 
دولت برای س��وخت اتوبوس��رانی اصفهان اختصاص نیافته است و  با 
این حال اگر چه خواس��تار افزایش قیمت بلیت اتوبوس ها هستیم اما 
تا پایان امس��ال نرخ بلیت اتوبوس های اصفهان افزایش پیدا نمی کند. 
این در حالی اس��ت که در بودجه امسال پیش بینی شده بود که حدود 

چهار میلیارد تومان به عنوان 
سهمیه یارانه سوخت از سوی 
دولت به اتوبوس��رانی اصفهان 
اختص��اص یاب��د تا ب��ا تحقق 
این موضوع، حداقل بخشی از 
جبران  اتوبوسرانی  هزینه های 
شود، چرا که در سال گذشته 
هی��چ یارانه ای برای س��وخت 
اتوبوس های اصفهان از س��وی 

دولت اختصاص نیافت.
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چهره روز
افتتاح و بهره برداری از ساختمان درمانی دو طفالن

مرکز بهداشت شماره یك اصفهان مراسم افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدیداالحداث مرکز 
بهداشتی درمانی دو طفالن را برگزار می کند. این مرکز بهداشتی درمانی در سه طبقه با مساحتی 
معادل 250 مترمربع و 500 مترمربع زیربنا و نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال احداث شده است.
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 راننده خفته تریلر 
به خواب ابدی رفت

93 نماینده  دست  به 
کار نجات زاینده رود  

قاتل خاموش بازهم در حادث��ه ای دیگر، جان راننده  ب��ه خواب رفته در 
 تریلر را گرفت. مردی 50 ساله که راننده یك خودروی سنگین تریلر بود، 
 نیمه شب روز ش��نبه 20 آبان ماه برای رفع خس��تگی خود در پارکینگ 
روبه روی پاس��گاه ظفرقند از توابع اردس��تان توقف کرد و پس از روشن 

کردن یك گاز پیك نیك در خودرو، به خواب رفت.
بر اساس این گزارش، حدود س��اعت 15 و ۳0 دقیقه همان روز، مأموران 
پاسگاه با مشاهده  تریلر و عدم حرکت آن از شب قبل، به موضوع مشکوك 

شده و به بررسی وضعیت خودرو پرداختند.
این گزارش حاکی است، مأموران پس از تجسس تریلر متوجه شدند که 
راننده همچنان در خواب بوده و فاقد هوش��یاری است لذا با کارشناسان 

فوریت های پزشکی تماس گرفته و تقاضای امدادرسانی کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس��المی از تهیه و تدوین طرح دو 
فوریتی احیا و نجات تاالب ها و دریاچه ها به خصوص تاالب گاوخونی خبرداد 
و اعالم کرد: این طرح از سوی ۹۳ نماینده مجلس امضا شده و امروز یا روز سه 

شنبه هفته جاری در جلسه علنی به تصویب خواهد رسید.
سید ناصر موس��وی الرگانی با اعالم این خبر گفت: خش��ك شدن تاالب ها 
و دریاچه ها پیامدهای زیس��ت محیطی جبران ناپذیری را ب��ه دنبال دارد لذا 
نجات اکوسیستم تاالب ها ضروری است. وی با اشاره به تهیه طرح دو فوریتی 
احیا و نجات تاالب ها و دریاچه ها به خصوص تاالب گاوخونی اذعان داش��ت: 
باتوجه به این که این تاالب در شرایط بحرانی قرار دارد، این طرح با امضای ۹۳ 
 نماینده مجلس تدوین شده تا دولت با اختصاص بودجه الزم، نجات تاالب ها و

دریاچه ها را در دستور کار خود قرار دهد.  

توزیع ش��یر رایگان در مدارس چند س��الی است که 
مسئوالن آموزش و پرورش را با چالش رو به روکرده 
اس��ت، چرا که آنها نمی توانند زمان درستی را برای 
توزیع شیر در مدارس اعالم کنند و از شهریور هر سال 
اقدام به ارایه وعده های مبهم مبن��ی بر زمان توزیع 
ش��یر در مدارس می کنند. معاون توس��عه مدیریت 
و پش��تیبانی وزارت آموزش و پ��رورش 2۳ مهرماه 
گفته بود:»برای توزیع رایگان شیر در مدارس جلسه 
ویژه ای با رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار 
شده و اعتبارات این موضوع )شیر رایگان در مدارس( 
تأمین شده اس��ت«. وحید کیارشی همچنین وعده 
داده بود که اعتبارات شیر مدارس در حدی است که 
همه دانش آموزان از پیش دبستانی تا متوسطه را تحت 

پوشش قرار می دهد. وی همچنین از توزیع شیر در 
مدارس از اول آبان خبر داده بود.

 اما تمام��ی این وعده ه��ا جز حباب��ی روی آب نبود، 
چرا که با ورود به نیمه دوم آبان ماه هنوزهم خبری از 
توزیع شیر در مدارس نیست و این مسئله به آذرماه 

موکول شده است.
این اتفاق هر سال، با آغاز س��ال تحصیلی، مثل یك 
س��ریال تکرار می شود. هر س��اله پس از اعالم زمان 
توزیع شیر از مهر و سپس آبان، باالخره در ماه پایانی 
پاییز یعنی آذر، شیر رایگان در مدارس توزیع می شود.

 بنابراین ش��اید مس��ئوالن بای��د همان ط��ور که از 
 ش��ش م��اه دوم ه��ر س��ال تحصیل��ی اق��دام ب��ه 
برنامه ریزی برای آموزش م��دارس در بخش نیروی 

انس��انی، کتاب، محتوا و فضای آموزش��ی می کنند 
برنامه ریزی برای تغذیه دانش آموزان را هم از چندین 

ماه قبل آغاز کنند تا در مهرماه نتیجه دهد.
وقتی به عقب برگردی  با مروری بر تاریخچه این طرح 
متوجه می شوی که توزیع شیر رایگان در مدارس از 
وقتی شروع ش��د که بحث توزیع شیر با هدف بهبود 
وضع تغذیه و س��المت دان��ش آم��وزان در دهان ها 
چرخید و افزایش س��رانه مصرف ش��یر و لبنیات در 
کشور به موضوعی جدی تبدیل شد تا این که قرار شد 
دانش آموزان در سال تحصیلی، 70 نوبت شیرمعادل 
200 سی سی دریافت کنند. این شیر در مناطق قابل 
دسترسی و مناطق شهری به صورت پاستوریزه و در 
مناطق روستایی و غیرقابل دسترس به صورت استریل 

توزیع می شود.
با اجرای این طرح، سرانه مصرف شیر در بین کودکان 
و نوجوانان ایرانی، 14 کیلوگرم در س��ال افزایش می 
یافت که البته هنوز در مقایس��ه ب��ا میانگین جهانی 
بسیار پایین است و دراین میان وضعیت شیر در همه 
شهرها و کالن شهر اصفهان که چشم به تصمیمات 
وزارتخانه دوخته، هنوز شیر تو شیر است، به طوری 
که کارشناس تغذیه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در این رابطه انتظ��ار را بهترین گزینه برای 
جواب دانس��ته و می گوید:»برای اجرای طرح تغذیه 
شیر رایگان در مدارس منتظر ابالغ اعتبار از وزارتخانه 
متبوع هستیم.«  انتظاری که اجرای طرح توزیع شیر 
رایگان در بیش از 4 هزار و 200 مدرسه استان اصفهان 
را با ابهام روبه رو کرده و هر بار با موانع و مش��کالتی 
همراه می کند. با این وجود کار شناس مسئول ستاد 
تغذیه و نظارت بر ش��یر مدارس اس��تان اصفهان در 
همان روزهای ابتدایی مهرماه ب��ا اعالم این که هنوز 
بخشنامه و دستورالعملی از س��وی وزارت آموزش و 
پرورش برای توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی 
آینده ابالغ نشده است خودش را از ماجرای شیر، کنار 

کشیده و توپ را در زمین وزارتخانه انداخت.
او اما برای این که خبرنگاران دست خالی نروند آماری 
از سال تحصیلی گذشته اعالم کرد؛ یعنی توزیع هشت 
میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای توزیع شیر 

در چهار هزار و 200 مدرسه موجود در سطح استان.
وی همچنین گفت: بیش از 700 هزار دانش آموز در 
چهار هزار و 200 واحد آموزشی در استان، زیر پوشش 

این طرح قرار گرفته اند.
بهمن صفدریان همچنین زمان اجرای این طرح را از 
ابتدای مهر تا اردیبهشت ماه هر سال تحصیلی دانست 
و افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش با کارخانه های 
شیر در راستای توزیع شیر در مدارس در سال گذشته 

تسویه حساب کرده است.
اما گفته های بهمن صفدریان با سخنان مدیر عامل 
تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان فصل جدیدی را 
در ابهام توزیع شیر در مدارس باز کرد. هومان امیری از 
پرداخت نشدن طلب دو میلیارد تومانی کارخانه های 
لبنی، برای همکاری در ای��ن طرح خبر داد و با وجود 
بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، هنوز 
آموزش و پرورش برای بستن قرارداد تولید شیر پاکتی 
مدارس، وارد مذاکره نشده و با توجه به این که توافقی 
صورت نگرفته، توزیع شیر در مدارس انجام نمی شود.

 هومان امی��ری با اش��اره به تک��رار این مش��کل در 
دو س��ه س��ال گذش��ته، گفت: در س��ال تحصیلی 
۹0 - ۸۹، ق��رارداد تولید ش��یر پاکتی م��دارس در 

 اواخر مهرماه بس��ته ش��د و سال گذش��ته در اواخر 
 آبان م��اه. ام��ا با ش��روع س��ال تحصیل��ی، بحث و 
تبادل نظر آموزش و پرورش با صنایع لبنی برای انعقاد 

قرارداد آغاز می شد.
وی در ادامه از افزایش قابل توجه قیمت هر کیلو شیر 
خام، نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: پارسال 
دامداران هر کیلو شیر خام را به قیمت 450 تومان به 
صنایع لبنی تحویل می دادند، در حالی که اکنون این 
نرخ به هزار و 50 تا 170 تومان افزایش یافته؛ به این 
معنا که مدارس برای تحویل ه��ر پاکت 200 گرمی 
شیر برای دانش آموزان باید 200 تومان بیشتر از سال 

گذشته بودجه بگذارند.
مدیر عامل تعاونی صنایع لبنی اس��تان اصفهان این 
افزایش قیم��ت را بدون در نظر گرفت��ن هزینه های 
جانبی تولید، پاس��توریزه و بس��ته بندی ش��یر در 
کارخانه های فراوری دانست و اظهار داشت: نمی توان 
انتظار داشت کارخانه های لبنی، این فرآیندهای تولید 
وپاستوریزه و بسته بندی کردن شیر مدارس را درست 
و استاندارد انجام دهند اما انتظار سود و حتی بازگشت 

سرمایه خود را نداشته باشند.
امیری با تأکید بر این که صنایع لبنی تا زمان تصویب 
و ابالغ اعتبار الزم برای همکاری آنها در هیأت دولت 
منتظر می مانن��د، تصریح کرد: در ص��ورت پرداخت 
بدهی و رغبت به توزیع ش��یر در مدارس، ما نیز برای 
توزیع شیر آماده هستیم. در واکنش به این اظهارات، 
کار شناس مسئول ستاد تغذیه و نظارت بر شیر مدارس 
استان اصفهان گفت: در حال رایزنی هستیم و برای 
هرگونه اقدام یا اظهار نظ��ری درباره بودجه و یا زمان 

آغاز توزیع شیر در مدارس، باید منتظر بمانیم.
انگار انتظار، تنها چیزی اس��ت که می توان از توزیع 
ش��یر انتظار داش��ت؛ انتظاری که گویی پایان ندارد. 
گرچه بهمن صفدریان اعالم کرده که سال گذشته هم 
قرارداد با کارخانه های لبنی استان اصفهان در اواخر 
آبان و اوایل آذرماه بس��ته شد، بنابراین هیچ مشکلی 

برای توزیع شیر در مدارس وجود ندارد.
 این تأخیرها اما الگوی تغذیه س��الم را خیلی وقت ها

زیر سؤال می برد؛ تغذیه ای که نوشابه های گاز دار را 
جایگزین سفیدی ش��یر می کند تا مصرف آنها چند 
برابر شیر شود. شاید مسئوالن آموزش و پرورش باید 
تدابیر جدی تری را در این زمینه اتخاذ کنند تا ما این 
حداقل ها را هم از دست نداده و جزء کشورهایی که 
بچه هایشان دچار مشکالت تغذیه ای هستند، قرار 
 نگیریم، چرا که دس��ت و پا شکس��ته عمل کردن به 
طرح های اینچنینی صدمات جب��ران ناپذیری را به 

دانش آموزان وارد خواهد آورد.

دانش آموزان اصفهانی چشم انتظار آذرماه 

توزیع شیر مدارس هنوز شیر تو شیر است 

امروز 52 روز از آغاز سال تحصیلی 92-91 گذشته است، ولی از توزیع شیر در مدارس خبری نیست و تنها خبری که  الدن 
از قول علیرضا کریمیان دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران عنوان شده، توزیع شیر از آذرماه است. اینها همه در حالی ایرانمنش

است که چندی پیش هم تاریخ دیگری برای توزیع شیر در تقویم مدارس خط خورده بود، اما شیر به قولش عمل نکرد 
و دانش آموزان را همچنان چشم انتظار گذاشت.



چهره روزیادداشت

 مدیران متخلف بانکی برکنار می شوند

 تسهیالت زیر 10 میلیون
 یک ضامن می خواهد

هفته اول آبان ماه امس��ال بود که بان��ک مرکزی اعالم ک��رد: بانک ها و 
مؤسسات اعتباری باید برای اعطای تسهیالت زیر سقف 100 میلیون ریال، 
فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیالت استفاده کنند. 
در پی اعالم این بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان به شعب بانک ها مراجعه 
کردند، اما گزارش های مردمی نشان می دهد که تعداد زیادی از شعب زیر بار 
این بخشنامه بانک مرکزی نرفته اند که از این اقدام بانک ها، به نوعی تخلف 
آشکار یاد می شود.  ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ 
به این پرسش که چرا شعبات بانکی زیر بار بخشنامه بانک مرکزی مبنی 
بر ارایه یک ضامن برای دریافت تسهیالت زیر 10 میلیون تومان نرفته اند، 
گفت: این بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده و مورد 
تأکید رییس کل بانک مرکزی است. وی تأکید کرد: هر شعب بانکی که 
بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نکند، با برخورد قاطعانه و شدید بانک مرکزی 
مواجه و از کار برکنار خواهند شد. وی از مردم خواست شعبات بانکی که 
این بخش��نامه بانک مرکزی را اجرا نمی کنند به بخش نظارتی این بانک 
منعکس کنند تا ظرف 48 ساعت با متخلفان برخورد قانونی شود. پیش از 
این حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت با اعالم این که موضوع یک ضامن 
برای وام های زیر 10 میلیون تومان مصوبه شورای پول و اعتبار است، گفته 
بود: این مصوبه الزم االجراست و رعایت نشدن آن تخلف محسوب می شود. 

وارد کنندگان کاالهای اساسی 
حق توزیع ندارند

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید 
کرد که وارد کنندگان کاالهای اساسی نمی توانند خودشان 
این کاالها را توزیع کنند. حس��ن رادمرد در گفتگویی که با 
ایسنا داشته اعالم کرده است که این کاالهای اساسی مشمول 
قیمت گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها باید توسط دولت 
انجام ش��ود. وی با بیان این که واردات کاالهای اساسی با ارز 
مبادله ای هم ممکن است، گفت: در این صورت باید اسناد و 
مدارک واردات این کاالها به س��ازمان حمایت اعالم شود تا 

قیمت گذاری بر این اساس صورت گیرد. 

کاهش خاموشی های برق سمیرم
مدیر امور برق شهرس��تان س��میرم درخصوص مهم ترین 
فعالیت های شش ماهه اول س��ال 91 امور برق شهرستان 
س��میرم گفت: احداث 34 کیلومتر ش��بکه فش��ار متوسط 
هوایی و نصب 30 دستگاه ترانس هوایی برای برق رسانی به 
چاه ها و پمپاژهای آب کشاورزی مزارع قبر کیخا، گرموک، 
قنات و دیگر مناطق کشاورزی این شهرستان اجرا و به بهره 
برداری رسیده است. کریمی راد افزود: پروژه برق رسانی به 
اسکان عشایر قاسملو و نورآباد از دیگر طرح های قابل ذکر 
اس��ت که با همکاری اداره امور عشایر س��میرم با پیشرفت 
فیزیکی 50 درص��د در حال اجراس��ت. همچنین با احداث 
هشت کیلومتر شبکه فشار ضعیف در قالب طرح های تک 
تیری و صرف هزینه 1400 میلی��ون ریال تعداد 438 واحد 
مسکونی از نعمت برق برخوردار شده اند. تعمیرات شبکه و 
 سرویس پست ها به منظور افزایش سطح پایداری و کاهش 

خاموشی ها از دیگر فعالیت های این امور بوده است.

فعالیت قرارگاه عدالت اقتصادی 
برای بهبود وضعیت بازار

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان گفت: قرارگاه 
عدالت اقتصادی با هدف انسجام بخشی به وضعیت بازار و حل 
مشکالت اقتصادی مجدداً شروع به فعالیت کرد. محمدمهدی 
اسماعیلی با بیان این که این طرح با هدف اجرای متشکل، 
قوی و منسجم هدفمندی یارانه ها در استان به اجرا درآمد، 
تصریح کرد: پیش بینی س��از و کارهای مناسب قبل از ورود 
هر مس��أله، احاطه بر مسایل اقتصادی اس��تان، رصد و ارایه 
راهکارهایی بر روی این مسایل در دس��تور کار این قرارگاه 

قرار دارد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
نیازی به پیش فروش مجدد سکه نیست

عباس کمره ای، کارشناس بانکی کشورمان درخصوص پیش فروش مجدد سکه اظهار داشت: بازار سکه 
و طال در شرایط فعلی نیازی به اجرای طرح پیش فروش س��که ندارد. هم اکنون قیمت سکه با توجه به 

دو مؤلفه اونس و ارز در حالت تعادلی است و در این شرایط، نیازی به پیش فروش مجدد سکه نیست.
به مردم پیام احتکار کاال ندهیم
 عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی

 ابراهیم نکو 
نمایندگان مجلس مخالف تأمین کاالهای اساس��ی اقشار آسیب پذیر 
نیس��تند، اما این موضوع احتیاج به قید دو فوریت ن��دارد. به تصویب 
رس��یدن چنین طرحی، بدان معناس��ت که تحریم های بین المللی و 

فشارهای اقتصادی بر روی اقتصاد کشور ما تأثیر گذاشته است. 
 انگار با این طرح پذیرفته ایم که این تحریم ها بر ما اثر گذاش��ته و مردم

 را فلج کرده اس��ت.این طرح نوعی بی نظمی و هرج و مرج را در سطح 
جامعه به وجود خواه��د آورد. آنگاه باید انتظار احت��کار و خرید کاالها 
 و انبار کردن آنه��ا را از مردم

 داش��ت. با چنین طرح هایی 
اف��کار عموم��ی را مخدوش 

نکنید.
 بهتر است مجلس به وظیفه 
قانونی خود عمل کند؛ چون 
ب��ه نظر م��ا تصوی��ب چنین 
طرح های��ی تنها ب��ه افزایش 

فاصله طبقاتی دامن می زند.
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هرچند غالمرضا مصباحی مقدم درخصوص رقم دقیق کس��ری 
بودجه دولت در س��ال جاری اظهارداش��ت که با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور پیش بینی می شود کسری بودجه دولت در سال 
جاری در حدود 54 هزار میلیارد تومان باشد، اما اظهارات متفاوت 
س��ایر نمایندگان گواه این اس��ت که در خصوص کسری بودجه 
اختالف نظرها شدید است. آنچه در این میان اهمیت دارد، بررسی 

عواقب این کسری بودجه برای استانی همانند اصفهان است.

یک روی سکه : تورم می آید
دکتر خدیجه نصرالهی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص 
عواقب کس��ری بودجه، به زاینده رود گفت : اگر دول��ت نتواند از 
مسیرهای عادی بودجه را تأمین کند، مجبور است اقدام به چاپ 
اس��کناس کرده و یا با ارایه اوراق فروش قرضه، مشارکت عموم را 

برای تأمین بودجه جلب کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان تأکید کرد: ابزارهای موجود 

 دولت برای تأمین کس��ری بودجه مصائبی نیز ب��ه همراه دارد که 
مهم ترین آنها ایجاد حباب در بازار ارز، طال و مسکن است. 

وی تأکی��د کرد: بر اس��اس علم اقتصاد با انتش��ار اس��کناس باید 
بالفاصل��ه فک��ری ب��ه ح��ال ارزش پ��ول ملی ک��رد؛ چ��را که 
پی��ش بین��ی م��ی ش��ود در ای��ن زمین��ه دول��ت با مش��کالت 
ج��دی مواجه ش��ود. دکت��ر نصراله��ی با تأکی��د بر ای��ن که اگر 
 کش��تی دولت غ��رق ش��ود مل��ت هم ب��ه دنب��ال آن کش��یده 
می ش��ود، تصریح کرد: راه فوری برون رفت از  این شرایط عمل به 

قوانین اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد جهادی است. 
 این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان با انتق��اد از س��اختارها و

زیر بناهای ناچیز سیستم مالیاتی در کشور، تصریح کرد: ساختارها و 
زیر بناهای دریافت مالیات نداریم؛ چرا که اگر داشتیم می توانستیم 
درآمدهای پنهان را برمال کنیم و ب��ا عملیاتی کردن مالیات از این 
درآمدها بهره مند می شویم. وی با اشاره به این که اگر حقوق حقه 
 دولت از کس��انی که در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور بیشترین 

بهره برداری را از تورم می گیرند گرفته ش��ود، دولت می توانست 
از بحران کسری بودجه عبور کند، افزود: آنچه به طور حتم در کل 
کش��ور از جمله اصفهان باآن مواجه خواهیم ب��ود، موضوع تورم و 

حباب شدید نرخ هاست.

روی دیگر سکه : خداحافظی با پروژه های عمرانی 
سید محمد میر محمدی، نماینده گلپایگان و خوانسار نیز در گفتگو 
با زاینده رود در باره ابعاد کسری بودجه 91 بر اصفهان اظهار کرد: 
دیگر نیازی به گفتن نیست که انگ برخورداری همیشه سبب شده 
اصفهان در دریافت بودجه در پله های آخر بایستد، اما کسری بودجه 
در این شرایط به این معناست که کس��ری به همه جا تعمیم پیدا 
می کند و اصفهان هم از آن بی نصیب نیست. این عضوکمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که در این شرایط  
تأمین هزینه های جاری نباید تحت الشعاع قرار گیرد، اظهار کرد: 
به طور حتم پروژهای عمرانی بیشترین ضربه را از کسری بودجه 
متحمل خواهند شد، به طوری که پروژه های جدید آغاز نمی شود 
و هر فردی به روی کار بیاید، طبق قانون موظف به اتمام پروژهای 

نیمه تمام است.
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان خاطر نشان کرد: برنامه 
صرفه جویی در منابع دولتی به طور حتم اصفهان را همانند سایر 
نقاط کشور متأثر خواهد کرد و کمبود منابع گریبانگیر اصفهان نیز 
 می شود.  بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان در قضاوت های

خوشبینانه بر به کارگیری تدابیر صورت گرفته امیدوارند و معتقدند 
شرایط سخت سبب می شود صادرات غیر نفتی در این شرایط رونق 
پیدا کند و صادرات نفت به کشورهای دیگر در دستور کار قرار گیرد. 
 اما آنچه ای��ن روزها از وضعی��ت اقتصادی فروش نفت به چش��م 
می خورد، گواه این است که سیر نزولی فروش نفت ضربه مهلکی 
را به بودجه وابس��ته به فروش نفت وارد کرده است. از سوی دیگر 
آخرین آمار صادرات نش��ان می دهد، فهرس��ت کاالهای ممنوعه 
صادراتی که به تازگی از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان به س��ازمان توس��عه تجارت ابالغ شده، نیمی از 
صادرات غیر نفتی انجام شده توس��ط بخش خصوصی را تشکیل 

می دهد. 
مجموع صادرات این فهرس��ت در سال گذشته شش میلیارد دالر 
بوده است، این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی کشور در 
سال گذشته با احتس��اب میعانات گازی43 میلیارد دالر و بدون 
احتس��اب آن، 33 میلیارد دالر بوده ، به طوری ک��ه از این میزان 
صادرات غی��ر نفتی حداکث��ر 12 میلیارد دالر آن توس��ط بخش 
خصوصی انجام ش��ده اس��ت. بدین ترتیب با محاسبه سهم شش 
میلیارد دالری ص��ادرات کاالهای غیر نفتی موجود در فهرس��ت 
کاالهای ممنوعه صادراتی، می توان محاس��به کرد که این کاالها 
18 درصد کل صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی و 
حدود 50 درصد صادرات غیر نفتی که توسط بخش خصوصی در 
سال گذشته انجام شده است را تشکیل می دهد و این یعنی، باید در 

انتظار کاهش 50 درصدی صادرات نیز بود.

تورم می آید 

کسری بودجه گریبان اصفهان را می گیرد 

وقتی رییس کمیس�یون برنامه و بودجه مجلس گفت کس�ری بودجه دولت در سال جاری  شهرزاد 
۵4 هزار میلیارد تومان برآورد شده نه ۷4هزار میلیارد تومان، خیلی ها به این نتیجه رسیدند باباعلی پور 

که این یعنی آغاز یک ماجرای دیگر برای کسری بودجه. اما وقتی غالمرضا کاتب، سخنگوی 
کمیس�یون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد که کس�ری بودجه در دولت دهم رکورد زد،دیگر جای هیچ شک و 
تردیدی باقی نماند که دولت با کاهش صادرات نفت، برای تأمین بودجه با مشکالت جدی دست در گریبان خواهد 

بود. 
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تغییرات
5571 ش��ماره: 2646/ ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت آیریا ساخت سپانو سهامی خاص 
به شماره ثبت 42028 و شناسه ملی 10260597905. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/7/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به 
مبلغ 2/000/000 ریال طی گواهی ش��ماره 2131/1 مورخ 1391/7/18 بانک صادرات شعبه 
خیابان نیکبخت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 1391/8/3 ذیل دفتر 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 13082 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5572 ش��ماره: 2534/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندس��ی بارمان گستر اسپادانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 47492 و شناسه ملی 10260656050. به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1391/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��مت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی شکرالهی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کریمی 
ده چشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کریمی به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای حس��ین کریمی به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت 
با امضای علی شکرالهی و حسین کریمی و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنًا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/7/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 13029 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه ماده 101
5576 شماره: 8830 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا. بدین وس��یله به ش��رکت تعاونی مصنوعات فلزی کهربا سمیرم ثبت شده به شماره 
338 که حس��ب گزارش مأمور اجرا و ابالغ در آدرس سمیرم کوی نور بوستان سوم جنب 
توانبخش��ی مورد شناسایی واقع نش��ده ابالغ می ش��ود که به موجب پرونده های اجرایی 
کالس��ه 985-88/18 و 986-88/19 اجرای ثبت س��میرم له بانک صادرات اصفهان و علیه 
شما، مستحدثات و تأسیسات موجود در محل اجرای طرح )یک قطعه زمین به مساحت 3600 
مترمربع از اراضی ملی واقع در قسمتی از پالک های 55 و 56( به مبلغ یک میلیارد و پانصد و 
پنجاه میلیون ریال )1/550/000/000 ریال( و ماشین آالت و تجهیزات موجود جمعًا به مبلغ 
دویست و دو میلیون ریال )202/000/000 ریال( ارزیابی و کل موارد رهن فوق الذکر جمعًا 
یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال ارزیابی گردیده اس��ت لذا مراتب به ش��رح 
فوق به ش��ما ابالغ می گردد چنانچه به ارزیابی معترض می باشید ضمن پرداخت مبلغ علی 
الحس��اب پنج میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مجدد، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار 
آگهی که تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب می شود اعتراض خود را کتبًا به اجرای ثبت سمیرم 
اعالم نمایید این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود مورخه 1391/8/22 درج و منتش��ر 

می گردد. م الف/ 144 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ اخطاریه ماده 101
5577 ش��ماره: 8832 بدی��ن وس��یله ب��ه وراث مرحوم خان احمد س��هرابی ب��ه نام های 

ایراندخت خانکار و غالمعباس، پروانه، دردانه، نجیم، علی، مریم، افس��انه، زهرا و محسن 
)همگی س��هرابی( که حسب اعالم مدیریت شعب بانک ملت اس��تان اصفهان آدرسی از آنها 
در پرون��ده موجود نمی باش��د ابالغ می ش��ود که به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 723-
80/21 اجرای ثبت س��میرم له مدیریت شعب بانک ملت اس��تان اصفهان و علیه مورث شما 
و آقای کیقباد س��هرابی، تمامیت یک حبه مش��اع از 72 حبه مزرعه ورق پالک 252 اصلی به 
انضمام شش��دانگ کارگاه تولیدی و ریسندگی پشم واقع در همان پالک )که به موجب سند 
رهنی ش��ماره 9928-74/12/22 دفتر اسناد رسمی 6 سمیرم در رهن بانک ملت قرار گرفته( 
طبق نظر کارشناس��ان رسمی دادگستری به مبلغ نهصد میلیون ریال )900/000/000 ریال( 
ارزیابی گردیده اس��ت لذا مراتب به ش��ما ابالغ می گردد ضمنًا در ارتباط با میزان یک حبه 
مش��اع از 72 حبه یک قطعه زمین محصور محل احداث کارخانه پشم ریسی به کارشناسان 
معرفی گردیده لذا کارشناس مربوطه همان قطعه زمین را که به مساحت 4000 مترمربع می 
باش��د و طبق مستثنیات شش صدم حبه برآورده شده ارزیابی نموده است. مراتب به شرح 
فوق به ش��ما ابالغ می گردد چنانچه به ارزیابی معترض می باشید ضمن پرداخت مبلغ علی 
الحساب شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مجدد، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار 
آگهی که تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب می شود اعتراض خود را کتبًا به اجرای ثبت سمیرم 
اعالم نمایید این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود مورخه 1391/8/22 درج و منتش��ر 

می گردد. م الف/ 143 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

حصر وراثت
5579 آقای علیرضا ش��هبازی دارای شناس��نامه شماره 202 به شرح دادخواست به کالسه 
648/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم شهبازی بشناسنامه 8 در تاریخ 1391/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی اصغر ش��هبازی فرزند 
ابراهیم ش ش 1070 )فرزند(، 2- علی اکبر ش��هبازی فرزن��د ابراهیم ش ش 1652 )فرزند(، 
3- زهرا ش��هبازی فرزند ابراهیم ش ش 296 )فرزند(، 4- مهری شهبازی فرزند ابراهیم ش 

ش 3099 )فرزند(، 5- ش��هربانو شهبازی فرزند ابراهیم ش ش 1881 )فرزند(، 6- علیرضا 
ش��هبازی فرزند ابراهیم ش ش 202 )فرزند(، 7- ربابه ش��هبازی فرزند ابراهیم ش ش 843 
)فرزند(، 8- زینب شهبازی فرزند ابراهیم ش ش 160 )فرزند(، 9- معصومه شهبازی فرزند 
ابراهیم ش ش 1187 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
5580 آق��ای مهدی روح الهی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2613 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 642/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ش��وکت ایمان ورنوسفادرانی بشناسنامه 324 در تاریخ 
1391/7/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- عباس��علی روح الهی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 19607 )فرزند(، 2- مهدی 

روح اله��ی ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 2613 )فرزند(، 3- عل��ی روح الهی فرزند 
حس��ین ش ش 15155 )فرزند(، 4- اعظمه روح الهی ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 
14226 )فرزند(، 5- مریم روح الهی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 19606 )فرزند(، 6- 
اکرم روح الهی ورنوس��فادرانی فرزند حسین ش ش 19608 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
5581 کالس��ه پرونده: 124/91 حل 12، ش��ماره دادنامه: 208، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی ش��هر، خواهان: حمید سرتیپی آدرس: خمینی شهر 
ش��ریعتی ش��مالی فرعی 89 پ 20، خوانده: علی خنجی فرزند محم��د مجهول المکان، رأی 
ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی حمید س��رتیپی بطرفیت علی خنجی بخواس��ته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه 
به اس��تناد یک فقره چ��ک 188655-90/3/15 نظر به اینکه خوانده عل��ی رغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده است و نظر به اینکه وجود اصل 
مستند دعوی در ید خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن 
دارد لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید لغایت 
اجرا در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��ورا و پ��س از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی خمینی ش��هر اس��ت.  ش��عبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر

 
ابالغ رأی

5582 ش��ماره دادنامه: 9109973633200390، ش��ماره پرون��ده: 9009983633200855، 
شماره بایگانی شعبه: 900872، خواهان: آقای آیت اله شابندری با وکالت آقای علی جزینی 
درچه به نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو طبقه 5 واحد 19، خوانده: آقای 
فرش��ید اسماعیلی به نش��انی )فعاًل مجهول المکان( کرمان، فلکه دوم جوانه خ سالمت بخش 
خ تقوی خ سرپرس��ت آموزش و پرورش کوچه هاش��می پ 23، خواسته: مطالبه وجه چک، 
دادگاه با بررس��ی جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم مبادرت به صدور رأی می 

نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای آیت اله ش��ابندری علیه آقای فرشید اسمعیلی 
فرزند اسمعیل خواسته مطالبه مبلغ 64/800/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 795232 
مورخ 90/10/15 عهده بانک ملی دادگاه با توجه به ش��رح دادخواست و مستندات ابرازی و 
وجود اصل مس��تندات در ید خواهان و ظهور و داللت آن بر اش��تغال ذمه خوانده و وجود 
دی��ن علیه آنان و نظر به اینکه خوانده هم دفاعی در جهت رد ادعای خواهان ننموده نس��بت 
به مس��تندات او هم اظهار انکار و یا جعل ننموده اند و با لحاظ اینکه چک در خمینی ش��هر 
مطالبه شده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص با استناد به مواد 310-311-313 قانون 
تجارت و مواد 515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در رابط��ه با تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ 64/800/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و از باب تس��بیب به پرداخت مبل��غ 1/301/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محکوم می نماید. این رأی غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی است و 20 روز هم مهلت تجدیدنظرخواهی دارد. 

اسماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

حصر وراثت
5583 آقای عبدالغفار ایمان دارای شناس��نامه ش��ماره 306 به ش��رح دادخواست به کالسه 
644/91 ش ح/ 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که شادروان نازنین ملک زاده ورنوسفادرانی بشناسنامه 8822 در تاریخ 1362/10/10 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
 1- محم��د ایمان ورنوس��فادرانی فرزند مرح��وم عبدالغفار ش ش 8869 )همس��ر متوفی(،
2- عبدالغفار ایمان فرزند محمد ش ش 306 )فرزند(، 3- شوکت ایمان ورنوسفادرانی فرزند 
محمد ش ش 324 )فرزند(، 4- نصرت ایمان فرزند محمد ش ش 157 )فرزند(، 5- زهره ایمان 
ورنوسفادرانی فرزند محمد ش ش 346 )فرزند(، 6- عفت ایمان ورنوسفادرانی فرزند محمد 
ش ش 169 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
5584 آقای عبدالغفار ایمان دارای شناس��نامه ش��ماره 306 به شرح دادخواست به کالسه 
643/91 ش ح/ 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمد ایمان ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 8869 در تاریخ 1370/10/15 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
عبدالغف��ار ایمان فرزند محم��د ش ش 306 )فرزند(، 2- زهره ایمان ورنوس��فادرانی فرزند 
محمد ش ش 346 )فرزند(، 3- نصرت ایمان فرزند محمد ش ش 157 )فرزند(، 4- عفت ایمان 
ورنوس��فادرانی فرزند محمد ش ش 169 )فرزند(، 5- ش��وکت ایمان ورنوسفادرانی فرزند 
محمد ش ش 324 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

تغییرات
5585 ش��ماره: 4964 آگهی تغییرات شرکت نورگستر زواره با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 95 و شناس��ه ملی 10260101289 که قباًل طی ش��ماره 498 در ثبت اردس��تان به ثبت 
رسیده است. برابر صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 91/8/4 در شرکت نورگستر زواره- 
با مس��ئولیت محدود بشماره ثبت 95 و شناس��ه ملی 10260101289 تغییراتی بدین شرح 
صورت گرفت: امور حمل و نقل درون ش��هری، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، 
طبخ و توزیع غذا، تایپ و تکثیر، امور تأسیسات نگهداری و بهره برداری به موضوع شرکت 
اضافه و ماده 4 اساس��نامه اصالح گردید. م الف/ 259 عصاری- رئیس اداره ثبت اس��ناد و 

امالک زواره
 

ابالغ رأی
5586 ش��ماره دادنامه: 9109973633200732، ش��ماره پرون��ده: 9109983633200578، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910584، خواهان: خانم فاطمه پریشانی فروشانی به نشانی خمینی 
ش��هر 700 دستگاه فجر 8 پ 5، خواندگان: 1- خانم شهربانو جعفری 2- آقای محمدحسین 
ماهوش همگی به نش��انی مجهول المکان 3- خانم مهری کمالی، 4- آقای محس��ن خسروی 
همگی به نشانی: خمینی شهر خ بوعلی کوی 8 بن بست توحید پ 53، 5- آقای مرتضی واثق 
6- خانم فریبا واثق 7- آقای مصطفی واثق 8- خانم نس��رین واثق 9- خانم نرگس رس��تمی 
فروش��انی 10- خانم شکوفه واثق همگی به نش��انی: خمینی شهر 700 دستگاه فجر 8 پ 5، 
خواسته: دس��تور فروش ملک مشاع، دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. دستور فروش: در خصوص دادخوست 
تقدیمی خانم فاطمه پریشانی فروش��انی فرزند براتعلی به طرفیت آقایان مرتضی، مصطفی 
و خانم ها ش��کوفه، نسرین، فریبا شهرت همگی واثق و خانم شهربانو جعفری، خانم نرگس 
رستمی فروش��انی، خانم مهری کمالی، آقای محسن خسروی و آقای محمدحسین ماهوش 
مبنی بر دس��تور فروش پالک 158/3633 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان دادگاه با توجه به 
درخواست و مستندات واصله در رأی شماره 18616 مورخ 89/7/4 که غیرقابل افراز بودن 
پالک موصوف را تأیید نموده اس��ت و نامه ش��ماره 21071-91/7/23 که مالکیت خواهان 
را از پالک فوق دقیق اعالم کرده اس��ت مس��تنداً به مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش امالک 
مش��اعی مصوب 1357 و آئین نامه اجرائی آن دستور فروش پالک فوق الذکر طبق مقررات 
قانونی اجرای احکام مدنی و تقس��یم وجوه حاصله پس از کس��ر هزینه عملیات اجرایی به 
نس��بت سهم شرکاء صادر و اعالم می گردد. اس��ماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
5587 از دفتر ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالسه 
528/91 ح 2 به آقای اسفندیار شیرانی فرزند غضنفر خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول 

المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای داود رضایی حیدری فرزند مس��عود ساکن 
خمینی ش��هر، جوی آباد خ کهندژ خ پروین فرعی 31 پالک 7 بخواس��ته: انتقال س��ند و در 
جریان رس��یدگی می باش��د اخطار می نماید برای روز دوش��نبه مورخ 91/10/11 ساعت 
4/30 عصر در ش��ورای حل اختالف شعبه دوم خمینی شهر مراجعه نماید و چنانچه جهات 
ردی داری��د بصورت کتب��ی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نس��خه ثانی 
و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر ش��ورای مربوطه مراجع��ه نماید این آگهی وفق 
م��اده 72 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

ابالغ رأی
5588 کالس��ه پرونده: 568/91 ش ح 24، ش��ماره دادنامه: 744، مرجع رس��یدگی: شعبه 24 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امید ش��یرانی نش��انی: اصفهان خیابان فردوس��ی 
مجتمع کیمیا موبایل جلفا، وکیل: فرهاد نیک نسب نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به 
حسین آباد روبروی بانک کشاورزی دفتر وکالت، خوانده: عبداله هادی پور مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک بمبلغ هش��ت میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 570189 
عهده بانک ش��عبه امام رضا، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی امید شیرانی با وکالت فرهاد 
نیک نس��ب به طرفیت عبداله هادی پور به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه چک 
شماره 570189 عهده بانک صادرات شعبه امام رضا به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هش��ت میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تأخی��ر و تأدیه از تاریخ واخواس��ت چ��ک )91/4/28( لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از 
انقضای مهل��ت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5589 کالس��ه پرونده: 560/91، شماره دادنامه: 859، مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: غالمعلی بهاری نشانی: خ جی خ همدانیان بازار گل و گیاه اصفهان 
انبار گل مصنوعی، وکیل: فرهاد نیک نس��ب نش��انی: خ حکیم نظامی جنب خیابان حس��ین 
آباد روبروی بانک کش��اورزی دفت��ر وکالت، خوانده: محمدرضا ش��رافت مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون و سیصد هزار ریال وجه دو فقره چک و یک فقره سفته به 
انضمام مطلق خس��ارات و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای غالمعلی بهاری با وکالت آقای فرهاد نیک نسب وکیل 
دادگستری به طرفیت آقای محمدرضا شرافت به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و سیصد 
هزار ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 785331 و 785330 عهده بانک ملی ایران و 
یک فقره س��فته به ش��ماره 785331 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوان��ده با ابالغ قانونی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایرادو تکذیبی بعمل 
نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را اثبات می نماید 
لذا ش��ورا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی و م��واد 315 و 310 و 309 و 307 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهل 
هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات 
تأخیر تأدیه دو فقره چک از تاریخ سررس��ید و یک فقره س��فته از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
91/6/12 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ شاخص بانک مرکزی برعهده 
اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و در مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



ناصر یزدخواستی متولد 1326 اصفهان از اساتید آواز 
اصفهان است. مدتی نزد اس��تاد جالل تاج اصفهانی 
تعلیم آواز دید و پس از فوت مرحوم تاج و  یک وقفه 
10 ساله، نزد اس��تاد حاتم عسگری تعلیم می بیند. 
چهار فرزند دارد که از میان آنها دختر کوچک خانواده 

به موسیقی عالقه دارد و بقیه مدارج علمی دارند.

از چگونگی گرایشتان به آواز بگویید.
پدرم به موسیقی عالقه بسیار داشت. عموی من هم 
س��نتورنواز خوبی بود. گاهی در خان��ه ما برنامه ای 
اجرا می ش��د و بدین ترتیب محیطی که من در آن 
 بزرگ ش��دم آکنده از عشق به موس��یقی و آواز بود. 
همسایه ای داشتیم به نام اکبرخان سراج که بسیار 
خوب سه تار می نواخت. این ها باعث شد که من به 
موسیقی عالقه مند ش��وم و در هنرستان موسیقی 

ثبت نام کنم.
گویا با اس�تاد تاج در هنرس�تان آش�نا 

شدید؟
خیر، روزی از رادیو اعالم کردند که برای آواز ثبت نام 
می کنند زیر نظر جناب استاد تاج. من هم ثبت نام 
کردم و به همراه آقایان رهبر، شاهزیدی، افتخاری، 
نادری و چند ت��ن دیگر زیر نظر آقای تاج ش��روع به 

تعلیم آواز کردیم.
بعد از فوت مرحوم اس�تاد تاج 10 سال از 

عرصه آواز دور ماندید، چرا؟ 
بعد ازفوت ایشان دچارمشکالت زیادی شدم که به 
شکل روحی خیلی درگیر بودم. فوت همسر و خواهرم 
 و مس��ایل دیگر و این که بعد از فوت مرحوم استاد، 

نمی دانستم باید پیش چه کسی آواز را ادامه بدهم.

گویا بعد از ش�روع مجدد، ب�ا آقای حاتم 
عسگری آشنا شدید؟ 

در یک محفل خصوصی در ته��ران دعوت بودیم که 
توجه کردم هر کس می خواهد ساز بزند یا آواز بخواند 
از آقایی کسب اجازه می کند. از دوستم، آقای وحدت 
پرسیدم ایشان چه کسی هستند؟ گفت آقای حاتم 
عسگری، استاد دانشگاه و مدرس آواز. آقای وحدت 
من را به ایشان معرفی کردند و جناب حاتم عسگری 
استقبال کردند و پیشنهاد دادند که هفته ای یک بار 

خدمتشان برسم.
خصوصی�ات ی�ا ش�یوه آموزش اس�تاد 
عس�گری چه بود که ش�ما را ترغیب به 

ادامه آواز کرد؟
ایشان س��واد باالی موس��یقی دارند. در حدود هزار 

گوش��ه موس��یقی می دانند و در امر آموزش خیلی 
جدی هس��تند، به حدی که اجازه بردن ضبط س��ر 
کالس را نم��ی دادن��د و باید همان موق��ع در حین 
آموزش درس را حفظ می کردی��م و از همه مهم تر 
خیلی خوب »ن��وا« را تدریس می کنن��د. دلیل این 
که خیلی از دوستان آواز بنده را در نوا دوست دارند، 
به خاطر این اس��ت که اس��تاد حاتم عسگری »نوا« 
را خوب یاد دادند. البته پدر حاتم عس��گری هم آواز 

می دانستند و شاگرد نکیسا بوده اند.
خود ش�ما هم تدریس دارید. در آموزش 
آواز شیوه کار شما چگونه است و آیا روند 
کار به گونه ای هس�ت که رضایت خاطر 

شما حاصل بشود؟
شیوه آموزش که سینه به سینه است و این که دانسته 
هایم را در اختیار عالقه مندان بگذارم و میراثی را که 
از جناب تاج و استاد عسگری به من رسیده، به دیگران 
بسپارم، رضایت خاطر من را فراهم می کند؛ هر چند 
که به لحاظ اقتصادی خیلی سخت می گذرد. اجاره 

مکان باالست ولی باید کار انجام شود.
 از ط�رف ارگان های وابس�ته ب�ه دولت 
مکان های�ی در اختیار هنرمن�دان قرار 
می دهند که به لحاظ مالی فشار کمتری 

به آنها وارد شود.
 نه، کس��ی س��راغی از هنرمندان نمی گیرد که چه 
می کنید؟ خوبید؟ کم و کسری ندارید؟ اصالً هستید، 

چه رسد به این که از لحاظ مالی حمایت کنند.
چرا اکثر پیشکسوتان اذعان می کنند که 
مورد بی مهری قرار می گیرند و از محافل 
دوری می کنند. مثل اس�تاد کسایی که 
سال هاسکوت اختیار کردند و از محافل 

به دور بودند؟
ببینید، درهمه جای دنیا هنرمندان، مخصوصاً اهل 
موسیقی جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند، از آنها 
حمایت های اقتصادی و اجتماعی می شود تا به دور 
از دغدغه های بی اهمیت، س��رگرم آموزش و عرضه 
کار هنری باشند اما در کشور ما اصاًل سراغ اساتید را 
نمی گیرند. شما می دانید که جناب کسایی چند ماه 
در کما بودند و همه ایش��ان را می شناسند. کسایی 
یک هنرمند جهانی بود ولی ایش��ان را در نیمه شب 
 و بدون مراس��م به خاک س��پردند و باعث دلخوری 
خیلی ها ش��دند. خوب این بی احترامی به هنرمند 
اس��ت. یا هنرمندی مثل مرحوم جق��ه با آن صدای 
 عال��ی در اث��ر بی توجه��ی، از دنی��ای موس��یقی 
کناره گیری می کند و اصاًل هیچ اثری از ایش��ان در 
دست نیست، با این که با بسیاری از اساتید برجسته 

اجرا داشته اند. همچنین تعداد زیادی اساتید مجرب 
و باس��واد داریم که اصاًل ش��ناخته ش��ده نیستند و 
کسی هم به سراغ آنها نمی رود. همین مسایل باعث 

دلسردی و ناراحتی اهالی موسیقی است. 
فکر نمی کنید در آینده نزدیک به خاطر 
دوری اس�اتید، موس�یقی ما دستخوش 

تغییرات ناگوار بشود؟
خیر، همان طوری که استاد مرحوم کسایی در مراسم 
 بزرگداش��ت تاج فرمودند، ن��ه از بین م��ی رود و نه 
می توانند از بین ببرند و اگر فک��ر می کنید که این 
اتفاق می افتد، س��خت در اش��تباه هس��تید؛ چون 

موسیقی اصیل و سنتی ما نامیراست. 
از فعالیت ها و برنامه هایی که داشته اید و 

در آینده خواهید داشت بگویید.
کنس��رت زیاد اجرا کرده ام. یک اثر در ش��ور دشتی 
عرضه شد با صدای بنده. در محافل خصوصی هنوز 
برنامه داریم. در یک ماه آینده به امید خدا کنسرتی در 

»نوا« در هنرسرای خورشید خواهیم داشت.
شما از شاگردانی که آموزش داده اید چه 

توقعی دارید؟
انتظار دارم آموخته هایش��ان را ب��ه کار بگیرند؛ هر 
چند که متأسفانه مجال برای ابراز توانایی ها نیست 
و دلیلش هم مس��ائل اقتصادی اس��ت و امروزه اگر 
هنرمندی وضع مالی خوبی نداشته باشد، استعدادش 
هدر می رود. یکی از ش��اگردان من که 18 سال آواز 
کار می کند و بسیار مستعد و تواناست، اثری در زمینه 
موسیقی پاپ ارایه کرده به خاطر این که از کار سنتی 

حمایت نمی شود.
ب�زرگ تری�ن دغدغ�ه خاط�ر اس�تاد 
یزدخواس�تی ب�ه عن�وان معل�م آواز و 

خواننده سنتی چیست؟
 ج��دا از بی مه��ری هایی که به اس��اتید موس��یقی 
می شود، متأسفانه اساتید اصفهان هم خیلی با هم 
هماهنگ نیستند. ما شاهد هستیم که اساتید تهران 
با هم رفت و آمد دارند، برنامه اجرا می کنند و تبادل 
اطالعات دارند، ول��ی دراصفهان متأس��فانه اوضاع 
جالب نیس��ت و همین باعث شده موسیقی اصفهان 

رشد نداشته باشد.
علت این مسأله چیست؟

)سکوت می کند، با ابروهای گره کرده و با چشمانی 
کم فروغ به روبه رو نگاه می کند، شاید در ذهنش از 
گذشته به آینده پلی زده... که چرا این چنین است؟!... 
ش��اید به آینده امید دارد، ش��اید هم نه... سکوتش 
مبهم اس��ت. آنقدر که حتی نمی توان حدس زد به 

چه می اندیشد.(

 واگذاری تاالر فرشچیان 
به بخش خصوصی

 »بخش شماره 6« 
در جشنواره تئاتر فجر 

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: 
مدیریت مجموعه فرهنگی،هنری فرش��چیان به بخش خصوصی واگذار 
می شود. علی تمنایی با بیان این مطلب به ایمنا افزود: مجموعه فرشچیان 
ش��رایط ویژه ای داش��ت که با توجه به آن الزم دیدیم که در مدیریت آن 
تغییراتی ایجاد کنیم تا بتوان از ظرفیتش استفاده کرد و واگذاری مدیریت 
به بخش خصوصی نیز از آن جمله است. وی تأکید کرد: قطعاً اگر مدیریت 
در دس��ت بخش خصوصی باش��د، توانمندی های این مجموعه را به کار 
می گیرد و عالوه بر این که هزینه های آن را تأمین می کند، س��ود نیز به 
دس��ت می آورد. وی در خصوص تعطیلی دو ماهه سینمای این مجموعه 
نیز اظهارداشت: تعطیل شدن سینما نیز به خاطر مشکالت مدیریتی است 

که قطعاً زمانی که رویکرد مدیریتی تغییر کند آن نیز درست می شود.

مدیر مرکز هنرهای نمایش��ی اصفهان گفت: اصفهان ش��ش ش��انس برای 
ش��رکت جش��نواره تئاتر فجر س��ال جاری داش��ت ک��ه از این می��ان تنها 
حض��ور نمایش »بخ��ش ش��ماره 6« در جش��نواره تئاتر فجر قطعی ش��ده 
اس��ت. رس��ول هنرمند که با مهر ح��رف م��ی زد، اظهار داش��ت: از اصفهان 
پنج نمای��ش دیگر عالوه بر »بخش ش��ماره 6«  ش��انس پذیرفته ش��دن در 
جش��نواره بین المللی تئاتر فج��ر را دارند، ام��ا هنوز پذی��رش هیچ کدام در 
جش��نواره تئاتر فجر قطعی نیس��ت.وی با بی��ان این که انتخ��اب تئاتر برای 
 جش��نواره تئاتر فجر از چن��د راه امکان پذیر اس��ت، تصریح ک��رد: اصفهان 
دو نماینده در جش��نواره تئاتر منطقه ای داش��ت که  »بخش ش��ماره 6«  به 
کارگردانی پیمان کریمی با کس��ب جوایز گوناگون و به عنوان رتبه سوم، به 

جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

کافه کتابیادداشت

هفت

دو فیلم ایرانی در جشنواره ایتالیا
دو فیلم کوتاه ایرانی در جش��نواره فیل��م Visioni Corte ایتالیا حضور دارند. 
»ترازو« ساخته امین رهبر و »امشب وقت خوبی واسه مردن نیست« ساخته علی 

عسگری به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارند.

5

 »دن کامیلو« برای خبرنگاران 
روی صحنه می رود

در ادامه برنامه های ویژه اجرای نمایش های 
 تاالر هنر ب��رای اصحاب رس��انه، نمایش 
»دن کامیلو« به کارگردانی احسان جانمی 
دوشنبه 22 آبان ماه سال جاری برای این 
گروه به روی صحنه م��ی رود. این نمایش 
داستان ش��خصی به نام پیونه است که در 
انتخابات شهرداری موفق به کسب اکثریت 
آرا می ش��ود. با این اتفاق، رابط��ه پیونه و 
دوست قدیمی اش، دن کامیلو به چالش کشیده می شود و ماجراهای بعدی 

پیش می آید که باروایتی طنز گونه تا پایان داستان ادامه می یابد.

برگزاری جشن سینمایی حافظ زمستان
علی معلم از برگزاری جش��ن س��ینمایی 

»حافظ« در زمستان امسال خبر داد.
تهیه کننده سینما و سردبیرمجله سینمایی  

دنیای تصویر درباره زم��ان برگزاری تنها 
 جشن خصوصی س��ینمایی »حافظ« که 
هر ساله برگزارمی شود و منتخب های خود 
را در حوزه سینما، تلویزیون وتئاتر معرفی 
می کند، گفت: ما برنامه ریزی الزم را برای 
برگزاری این جش��ن س��ینمایی انجام داده ایم. وی افزود: سعی می کنیم 
 با همیاری دوس��تان این جشن سینمایی زمستان امس��ال در نمایشگاه 

بین المللی تهران در سالن میالد برگزار شود.

 حضور پرشور استان ها در 
سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

سی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم 
فجر با حضور پرش��ور اس��تان های کشور 
همانند سال های گذشته برگزار می شود.

 مهدی حقیق��ی، مدیر امور اس��تان های 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر، با اعالم این خبر افزود: با توجه به این 
ک��ه جش��نواره بین الملل��ی فیل��م فجر 
مهم ترین رویداد فرهنگی کشور محسوب 
می شود و همه اقشار مختلف مردم در سرتاسر ایران حق بهره مندی از 
این مهم را دارند، از همین رو امسال هم مثل سال های گذشته همزمان 
با برگزاری جش��نواره به دلیل استقبال مردم در س��ایر استان ها، قطعا 

جشنواره در استان هایی که متقاضی هستند برگزار خواهد شد.

بهرام رادان، تهیه کننده شاه ماهی 
تازه ترین اث��ر هومن جاوی��د، خواننده 
موس��یقی ایران با عنوان»ش��اه ماهی« 
توسط نشر موسیقی آوای سوته دالن در 

بازار موسیقی کشور عرضه شد.
این آلب��وم اث��ری کامال متف��اوت و در 
ژانر پاپ س��اخته و تولید شده که بهرام 
 رادان، هنرپیش��ه مطرح سینمای ایران 
تهی��ه کنندگی آن را برعهده داش��ته و 
این اثر شامل هش��ت قطعه اس��ت. ملودی هفت قطعه از آن توسط 
بابک زرین ساخته شده و یک قطعه نیز بازخوانی یکی از آهنگ های 
قدیمی هومن جاوید با عنوان »ش��ب و روز« است که قبال با گروه راز 

شب اجرا شده بود.

»روز دهم« به زبان انگلیسی 
روایت شد

کتاب »روز دهم« نوش��ته محمد مهدی حاجی پروانه توسط مؤسسه 
بین المللی الهدی به زبان انگلیسی منتشر شد.

نویس��نده کتاب »روز ده��م« )10th DAY THE( با طبقه بندی 
 نوین و هدفمند منابع و اطالعات معتبر و مستندی که درباره قیام امام 
حس��ین )ع(  وجود دارد، واقعه »عاش��ورا« را با نگاهی نو و از زاویه ای 

متفاوت برای خوانندگانش معرفی می کند.
محمدمهدی حاجی پروانه در بخش��ی از مقدمه این کتاب می نویسد: 

»شاید این سطرها قدمی کوچک باشد برای 
شناختن دوباره مردی که به فرموده پیامبر 
اسالم )ص( شهادتش، حرارت و شعله ای در 
دل های مؤمنان ایجاد کرده که تا ابد س��رد 

نخواهد شد«.
کت��اب »روز دهم« با ترجمه ن��ادر آموزگار 
در 96 صفحه و در قطع خش��تی کوچک با 
 ش��مارگان پنج هزار نسخه، توسط مؤسسه 
فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی 

منتشر شده است.

زهرا  برای این که ما را برای رفتن به خانه اش به زحمت نیندازد، برای مصاحبه به دفتر روزنامه آمد. در نهایت فروتنی و تواضع 
بود. اعتقاد دارد که اصحاب رسانه قشر زحمتکشی هستند و نباید زحمتی اضافه را بر دوش آنها انداخت. بنابراین و با رجایی

این که کهولت سن خمیده اش کرده، چند طبقه را برای مصاحبه از پله ها باال آمد.
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رومئو و ژولیتتایتانیکچه چیز گیلبرت را می خورد؟پسر پول ساز هالیوود 
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ-  لئون��اردو ویلهلم دی کاپری��و که هم��ه او را به نام لئون��اردو دی کاپریو 
می شناسند، متولد 11 نوامبر1972 در هالیوود کالیفرنیای آمریکاست.

او بازیگری را در س��ال 1991 و با حضور در فیلم در »موجودات 3« شروع کرد و بعد از فیلم  
»پویزن آیوی« در سال 1993 ادامه داد و پس از این دو نقش کوتاه بود که بخت به او رو کرد 
و هنگامی که برای بازی در فیلم »زندگی این پسر« تست داد، توجه رابرت دنیرو را جلب کرد 
و برای بازی در این فیلم انتخاب ش��د. او بعد از این فیلم برای ایفای نقش برادر عقب افتاده 
جانی دپ در فیلم »چه چیز گیلبرت را می خورد ؟«  انتخاب شد. بازی درخشانش نامزدی 
جایزه اسکار و گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل را به همراه داشت. بسیاری این فیلم 
را درخشان ترین کار او می دانند. در سال 1997 لئو به خاطر بازی در دو فیلم رومئو و ژولیت 
و تایتانیک تبدیل به محبوب ترین و گران ترین بازیگر جهان  می ش��ود. به هر حال حتی با 
وجود شکست نسبی دو فیلم آخرش او هنوز در اوج است و تبدیل به اولین بازیگری شده که 

دستمزدی باالی 20 میلیون دالر به او پیشنهاد شده است.
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گفتگوی اختصاصی زاینده رود با استاد ناصر یزدخواستی 

موسیقی اصیل و سنتی ما نامیراست 

منافع این هفته سینما تک به زلزله زدگان آذربایجان می رسدفقط تا فیلم فجر مواد خام داریم!

مدیرعامل فارابی گفت: در ارتباط با پوزتیو و نگاتیو اعتبار 
مختصری را هم اکنون دریافت کرده ایم که با صرفه جویی 
فعال تا زمان جشنواره می تواند جوابگو باشد تا فیلم ها به این 
رویداد مهم فرهنگی هنری برس��ند. سید احمد میرعالیی 
عنوان کرد: نگاتیو و پوزتیو موجود در فارابی با صرفه جویی، 
فقط تا زمان جشنواره فجر جوابگو است. متأسفانه این مواد 
خام اساسی برای سینما از فهرس��ت کاالهای اصلی خارج 
شده و به همین دلیل به آن ارز دولتی اختصاص نمی دهند.

سید احمد میرعالیی، مدیر بنیاد سینمایی فارابی در ارتباط 
با بحران نگاتیو و پوزتیو در س��ینمای ایران ادامه داد: اخیراً 
در این زمینه جلساتی با شمقدری، رییس سازمان سینمایی 
داشتیم که البته این موضوع به وزیر و شخص رییس جمهور 
نیز منتقل شده است. میرعالیی ادامه داد: تالش کرده ایم 
که فیلم های سینمایی را برای حضور در جشنواره پوشش 
دهیم اما باید از همین حاال به فکر بعد از این رویداد باشیم که 
اگر این معضل برطرف نشود، قطعاً به مشکل برمی خوریم. 
این امر را نمی توان در دو یا سه هفته محقق کرد، بلکه برای 
این که بحرانی در این زمینه نداش��ته باش��یم، قطعاً باید از 

حاال فکر کنیم.
وی تأکید کرد: باید به این موض��وع توجه کنیم که با توجه 
به فیلم هایی که در سطح بین المللی عرضه می شود این ارز 
بازمی گردد، به همین دلیل نباید برای دولت در این زمینه 
نگرانی وجود داش��ته باش��د. باید مواد خام سینما در سند 
کاالهای اساسی برای گرفتن ارز دولتی قرار بگیرد. این در 
توان سینمای ایران نیست که برای تهیه این مواد از ارز آزاد 

استفاده کند.

سینما تک اصفهان درآمد حاصله از اکران فیلم خود در 
روز های یکشنبه و دوشنبه 21 و 22 آبان ماه سال جاری 

را به زلزله زدگان آذربایجان اختصاص داده است.
روز یکش��نبه، فیلم »مصائب ژاندراک« با عنوان اصلی 
)La Passion de Jeanne dArc( ک��ه نخس��تین 
نسخه س��ینمایی از داستان حماس��ی ژاندارک است و 
کارگردانی  آن را تئودور درایر براس��اس متنی از ژوزف 
دلتیل و تئودور درایر در س��ال 1928بر عهده داش��ته 
است و روز دوشنبه نیز سینما تک مجدداً به سراغ درایر 

رفته و فیلم »اردت« اثری اقتباس��ی از این کارگردان را 
به نمایش می گذارد. عالقه من��دان به دیدن این فیلم ها 
در طی روز ه��ای مذکور رأس س��اعت 18 می توانند به 
س��ینما تک اصفهان واقع در پل آذر، ابت��دای خیابان 
توحید، طبق زیرین مجموعه فرهنگی، هنری فرشچیان 
مراجعه کنند.کارل تئودور درایر، فیلمس��از دانمارکی 
است. وی یکی از بزرگ ترین فیلمسازان تاریخ محسوب 
 می ش��ود و در طول ۵0 س��ال حیات حرفه ای اش تنها 
1۴ فیلم س��اخت. درایر در زمره فیلمس��ازان معنا گرا و 
مذهبی محسوب می ش��ود. در فیلم هایش به مضامین 
سختی های مس��یحی بودن در جامعه نابسامان معاصر 
می پردازد، همچنین مس��ایلی همچون تعصب و تحجر 

مذهبی را نیز مورد نکوهش قرار می دهد.
یکی از مهم ترین آثارش که منبع الهام برای سینماگران 
ب��وده ، »مصائ��ب ژان��دارک« )1928( اس��ت که جزو 
سینمای صامت به شمار می رود. درایر، فیلم »مصائب 
ژاندارک« را از میان چندین سوژه تاریخی از جمله ماری 

آنتوانت و کاترین دو مدیسی برگزید. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ناگهان جام حذفی قرعه کشی شد؛ 
سپاهان-فوالد، ذوب آهن-حفاری

جلسه فدراسیون فوتبال با نمایندگان باش��گاه ها در مورد برگزاری جام 
حذفی به نتیجه رسید و سرانجام قرار شد این جام بدون حضور باشگاه های 
لیگ دسته دو و لیگ دسته سه برگزار شود. بهروان، رییس سازمان لیگ 
در مورد جام حذفی می گوید: بازی های ج��ام حذفی در تعطیالت لیگ 
برتر انجام می شود. قرعه کشی مرحله اول این جام هم برگزار شد که در 
مهم ترین بازی ها، پرسپولیس در آزادی میزبان ملوان است و استقالل هم 
در آزادی با سایپا بازی می کند. در این مرحله فوالد و سپاهان هم به مصاف 

هم می روند و ذوب آهن میزبان تیم ملی حفاری است.

جورجوویچ از سودان سردرآورد
 زوران جورجوویچ، سرمربی صرب سابق تیم ذوب آهن در فصل ۸۶ که 
کارهای عجیب و غریبش در این تیم س��وژه رسانه ها ش��ده بود، اکنون 
سرمربی تیم ملی سودان جنوبی شده اس��ت.  زوران که با جوان گرایی 
در ذوب آهن و بازی دادن به بازیکنانی مثل محمدباقر صادقی و محسن 
مسلمان در فوتبال ایران چهره شد، بعد از نتایج نه چندان خوب در همان 
فصل برکنار شد. او س��پس راهی کش��ورهای هند، بنگالدش، سوریه و 
فیلیپین شد و اکنون سرمربی تیم ملی سودان جنوبی است. سودان جنوبی 
از کشورهای تازه تأسیس است که به تازگی به عضویت فیفا درآمده و تیم 
ملی فوتبال این کشور نیز از یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.  

مهرام با بچیروویچ به اصفهان می آید
تیم بس��کتبال مهرام در آستانه دیدار هفته س��وم لیگ برتر بسکتبال با 
سرمربی تیم ملی ایران به توافق رس��ید. بعد از این که مصطفی هاشمی 
برای هدایت مه��رام در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بس��کتبال به 
توافق نرسید، مسئوالن مهرام با بچیروویچ، س��رمربی تیم ملی ایران به 
توافق رسید. محمود مشحون، رییس فدراسیون بسکتبال هم  به صورت 
شفاهی اعالم کرده که حضور سرمربی تیم ملی در لیگ برتر مشکلی ندارد، 
بنابراین تیم فوالدماهان که روز پنجشنبه در چارچوب رقابت های لیگ 
برتر بسکتبال  میزبان تیم مهرام اس��ت، از سرمربی و تیم ملی دوم ایران 

میزبانی خواهد کرد که در نوع خود تماشایی خواهد بود.

 فوتبالیست  برزیلی
 نامزدش را مثله کرد

 »برونو فرناندز«، یکی از بازیکنان فوتبال برزیل پس از آن که متوجه شد 
نامزدش از او فرزندی به دنیا آورده، او را کشت و جسد نامزدش را پس از 
تکه تکه کردن به سگ های خانگی اش خوراند. بنابر اعالم پلیس برزیل، 
برونو به همراه چند تن دیگر نقشه ربودن، شکنجه کردن و به قتل رساندن 
نامزدش را طراحی و آن را اجرایی کرد. گفته شده است برونو پس از تولد 
فرزندش، از نامزدش خواس��ت تا به دوستان و آشنایان بگوید فرزندشان 
را از یک خانواده فقیر گرفته و سرپرستی او را قبول کرده اند، اما نامزدش 
تمایلی به این کار نداشت. به گفته پلیس برزیل، برونو برای آن که بتواند 
پس از تولد فرزندش شهرت خود را حفظ کند، این اجازه را به خود داده 

تا نامزدش را قتل برساند.

 مطمئن بودم داور سرمان
 را می بُرد

رحیمی/مدیرعامل باشگاه سپاهان

من روز بازی با االهلی به اطرافیانم گفتم که اصاًل استرس ندارم؛ چون 
خیالم راحت بود که س��رمان را می برند. اگر ما در آسیا کرسی داشتیم 
این طور لطمه نمی خوردیم. کرس��ی ما در آسیا وAFC بسیار ضعیف 
است و حتی ممکن است تیم ملی هم به همین دلیل ضرر ببیند. ما در 
قرارداد عمادرضا برای هر گلزنی وی پاداش تعیین کرده بودیم و او پس 
از هر بار گلزنی تا پاداشش را نمی گرفت از دفتر من بیرون نمی رفت. با 
مسئوالن استقالل در مورد پیوستن عمادرضا به این تیم صحبت کرده و 
اعالم کرده ایم ۳۵درصد از قرار عمادرضا متعلق 

به باشگاه سپاهان است.
مدیریت س��اخت ورزش��گاه نق��ش جهان در  

دست تهران است و اگر این مسأله از اصفهان 
پیگیری می شد، خیلی بهتر بود و به نظر 
من مدیریت اصفهان در این موضوع 

ضعف دارد.

6
قهرمانان المپیک هندی از یک کتاب آشپزی رونمایی کردند!

سانیا میرزا  تنیس باز،  ویجندر  سینگ  قهرمان بوکس و سوشی کومار قهرمان کشتی هند  در  المپیک لندن،  
برای معرفی یک کتاب آشپزی گردهم آمدند. این کتاب که توسط  یک گزارشگر ورزشی به نام بوریا ماجومدار 
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 مدیریت فوتبال
 با اقتصاد مقاومتی

 جرأت نگاه کردن
 به آپیا را نداریم

رییس فدراسیون فوتبال درباره سرانجام پول کارلوس کی روش و کادرفنی 
با خنده گفت: مشکلی نیست، جوانم، کار می کنم و پولش را می دهم! این 
مشکل حل شده. بودجه اش تأمین شده، ولی مشکل اصلی نحوه انتقال دالر 
این بنده های خداست. البته ما سعی داریم تا از سری های بعد، پول کارلوس 
را زودتر بپردازیم که این دلخوری اش هم جبران شود. کفاشیان درباره  بازی 
تیم ملی  با ازبکستان گفت: بازی دشواری است. این برد برای ما یک امتیاز 
بزرگ محسوب می شود؛ چون شرایط مان را ایده آل می کند. وی در ادامه 
از مشکالت مالی نالید و افزود: تا زمانی که پول نباشد نمی توانیم پا به پای 
دیگر کشورها پیش برویم. ما اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفتیم تا بتوانیم 

این بحران فعلی فوتبال را پشت سر بگذاریم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در گفتگو با ایس��نا درباره این شایعه که گفته 
می ش��ود س��پاهان به همراه دو تیم دیگر در صورت به توافق نرسیدن آپیا با 
پرسپولیس خواهان جذب این بازیکن هستند، اظهار کرد:  ما اصاًل نمی توانیم 
به این بازیکنان نگاه کنیم و حتی جرأت نگاه کردن به اسم این بازیکنان را هم 
نداریم! این پول ها را فقط پرسپولیس دارد و ما چنین پول هایی نداریم که به 
بازیکنان بدهیم. رسول خوروش افزود: منتظریم که نیم فصل تمام شود و پس 
از آن به دنبال جذب بازیکن در نقاطی که احساس می کنیم در آن  ضعف داریم، 
خواهیم بود. اگر بازیکن خوبی باشد، حتما او را به سپاهان می آوریم. وی درباره 
شرایط فعلی سپاهان در تعطیلی های لیگ هم گفت: فعال در اصفهان صبح و 

بعدازظهر تمرین می کنیم تا آماده دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر شویم. 

منچسترسیتی با طعم برزیلی
منچستر سیتی به دنبال دو ستاره برزیلی تیم شاختار دونتسک 
است. ویلیان، هافبک شاختار در این بازی دوگل زد و فرناندینیو، 
دیگر هافبک این تیم هم خوش درخشید. حاال مربیان سیتی در 

پی جذب آنها هستند تا حال و هوای تازه ای به این تیم بدهند.

ستاره های بامعرفت فوتبال اسپانیا
سانتی کاسورال )آرسنال(، خوان ماتا )چلسی( و میچو 
)سوآنزی( در تالش هستند تا مانع از انحالل باشگاه 
سابق شان شوند. رئال اوویدو دچار بحران مالی شده و 
اگر نتواند دو میلیون یورو جمع کند، تعطیل می شود.

گلزنی پس از 16 فصل
یک مدافع هلندی پس از 1۶ س��ال موفق به گلزنی 
شد. پاسکال بوسش��ارت با وجود شکست سه بر دو 
تیمش، اف سی سیدنی برابر ملبورن ویکتوری موفق 

شد بعد از 1۶ سال گلزنی کند. 02
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این روزها و در حالی که تب بازی ایران 
و ازبکستان جامعه فوتبال ایران را غرق 
در خود ک��رده، ش��اید بهترین فرصت 
برای تیم های اصفهانی ایجاد شده باش��د تا فارغ از این هیاهوی 
فوتبالی، برای صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2014 برزیل در 
زمان تعطیالت لیگ به دنبال برطرف کردن ایرادات فنی و بهبود 
شرایط تکنیکی و تاکتیکی تیمشان باشند. البته شرایط برای هر دو 
نماینده اصفهان متفاوت است و به غیر از کرانچار که با برد شیرین 
در مقابل نفت تهران دوباره به صدر جدول نزدیک شد، باید توجه 
ویژه ای هم به ذوب آهن داشت که هنوز هم در بین تیم های پایین 
جدول لیگ حضور دارد و ای��ن روزها خیلی آرام و بی س��روصدا 
مشغول آماده شدن برای نبرد در س��ه هفته پایانی نیم فصل اول 
 لیگ دوازدهم اس��ت. خیلی بیراه نیس��ت اگر بگوییم ذوب آهن

می تواند بیشترین اس��تفاده را از تعطیالت اجباری لیگ داشته 
باش��د و فرهاد کاظمی به عنوان س��رمربی جدید این تیم بعد از 
 انجام سه بازی و کسب دو امتیاز امیدوار است با شروع لیگ چهره 
درخش��ان ت��ری را از ذوب آه��ن به نمای��ش بگ��ذارد. ذوبی ها 
خوشبختانه هیچ بازیکن ملی پوش��ی را در اردوی تیم کی روش 
ندارند و همین مسأله باعث شده تا کادر فنی این تیم با در اختیار 
داش��تن تمامی نفرات، ترکیبی کامل برای حضور در س��ه هفته 
 پایانی نیم فصل اول لیگ را م��ورد آزمایش قرار دهد. مصدومیت 
حدادی فر هم تقریبا برطرف شده تا این هافبک سابقا ملی پوش 

بتواند خط هافبک ذوبی ها را به همان شرایط سال های گذشته 
نزدیک کند. اردوی چند روزه کاظمی و تیم��ش در کردان کرج 
هرچند که دو شکست در بازی های دوستانه در مقابل نفت تهران 
و صبا را به همراه داش��ت، ولی به هرحال این بازی های تدارکاتی 
از لحاظ نتیجه گیری اهمیت زیادی ندارد و کادر فنی می تواند با 
محک زدن بازیکنان اصلی و ذخیره اش به دنبال شناخت نقاط قوت 
و ضعف تیمش باشد. البته بازی امروز ذوب آهن در مقابل سپاهان 
هم می تواند یک محک جدی برای هر دو نماینده اصفهان در لیگ 
برتر باشد.  نمایش امیدوار کننده ذوب آهن در هفته چهاردهم لیگ 
 در مقابل راه آهن، این امیدواری را ایج��اد کرد که کاظمی بتواند 
نایب قهرمان سه سال قبل لیگ قهرمانان آسیا را دوباره احیا کند و 
به همین خاطر شرایط حاکم بر اردوی این تیم شاید آرامشی قبل 
از طوفان در بازی مقابل پرسپولیس باشد. البته سرخ ها که شرایط 
تیم کاظمی را در لیگ نامساعد دیده اند، از همین هفته کری خوانی 
را برای ذوب آهنی ها آغاز کرده اند و یکی از روزنامه های هوادار این 
تیم در طی دو روز گذشته تیتر اصلی خودش را به بازی پرسپولیس 
و ذوب آهن اختصاص داده اس��ت. این بازی شاید بهترین فرصت 
برای شروع دوباره ذوبی ها باشد که با انجام یک بازی محکم و بدون 
ترس در مقابل پرسپولیس��ی که با زدن شش گل به پیکان جانی 
دوباره گرفته، خودشان را از جمع فانوس به دست های لیگ جدا 
کنند و با انجام دو بازی دیگر تا قبل از رسیدن قطار لیگ به ایستگاه 

نیم فصل، صعودی چند پله ای را در جدول لیگ تجربه کنند.

اگرچه گرانی بیش از حد ارز مش��کالت زیادی در حوزه های 
اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته، اما در بخش ورزش 
و حداقل در بحث به کارگیری لجام گسیخته مربیان و بازیکنان 
خارجی که در این سال ها تبدیل به چشم هم چشمی و به نوعی 
مد شده بود، این فایده را داشت که دیگر تیم ها به راحتی پول 
به پای بازیکنان و مربیان ب��ی کیفیت خارجی نمی ریزند و یا 
اگر قصد چنین کاری دارند، دیگر با وسواس بیشتری اقدام به 
 این کار می کنند. از فدراسیون های ورزشی که خیلی هایشان

 تاکن��ون ع��ذر مربی��ان خارجی خ��ود را خواس��ته ان��د، در 
لیگ های مختل��ف باش��گاهی از جمله والیبال ه��م تاکنون 
بس��یاری از تیم های باش��گاهی بازیکنان بی کیفیت خود را 
که تا قبل از این برای خودنمایی هم شده روی نیمکت حفظ 
می کردند، دیپورت نمودند و با احترام عذر آنان را خواستند. 

تیم های حاضر در لیگ برتر بسکتبال هم خوش شانس بودند 
که با دیر آغاز ش��دن بازی های این فص��ل و همزمان با گران 
ش��دن ارز، خیلی هایش��ان از خیر جذب بازیکن��ان خارجی 
گذش��تند و خیلی ها هم گذاش��ته اند تا مراحل پایانی لیگ 
 و حس��اس ش��دن بازی ها تا با مدت کمتر و مبل��غ پرداختی 
پایین تر چندان ضرری متوجه ش��ان نگردد. در لیگ کشتی 
هم که به زودی شروع خواهد شد، ش��رایطی درست شبیه با 
بسکتبال بر قرار است و خیلی از مربیان تیم ها معتقدند که در 
صورت راهیابی به مراحل پایانی، از کشتی گیر خارجی آن هم 

شاید با شرط و شروط استفاده کنند. 
در عین حال پرسپولیس و استقالل نیز در کار جذب بازیکنان 
خارجی خود با مشکالتی روبه رو ش��دند و پرداخت دستمزد 
بازیکنانی مانند جان واریو و س��اموئل برای استقالل و ایمون 
زاید برای پرس��پولیس در حالی دردس��ر س��از ش��د که این 
بازیکنان برای مدتی تیم خود را تحری��م کردند و جان واریو 
 با وجود بازگش��ت، رباط پاره را به عنوان سوغات برزیل برای 

استقاللی ها آورد تا یک ماهی از جمع آبی پوشان دور بماند.
 مش��کالت اقتصادی ک��ه در س��ال ه��ای اخی��ر گریبانگیر 
 باشگاه های ما ش��ده، ضربات س��نگینی را به ورزش ما وارد 
می آورد ک��ه یکی از نمونه ه��ای آن تعطیلی تیم بس��کتبال 
 باش��گاه ذوب آه��ن ب��ه عن��وان یک��ی از قدیم��ی تری��ن و 

ریشه دارترین باشگاه های بسکتبال کشور است. 
این ضربه از آن لحاظ س��نگین خواهد بود ک��ه حتی با بهبود 
 اوضاع اقتص��ادی نیز ت��ا مدت ها س��رمایه گذاران ریس��ک 
س��رمایه گذاری در چنین ح��وزه ای را نخواهن��د پذیرفت و 
بدین ترتیب سال ها طول خواهد کشید تا این روند دوباره به 
حالت عادی بازگردد.  با این حال، تغییر جهت سرمایه گذاری 
از بازیکن��ان و مربیان خارجی به بازیکن��ان و مربیان داخلی، 
می تواند نوید بخش اس��تفاده حداکثر از استعدادهای وطنی 
باشد که با مد ش��دن روی آوردن به خارجی ها همیشه دیده 

نمی شدند.

تغییر جهت 
سرمایه گذاری 
از بازیکنان و 
مربیان خارجی به 
بازیکنان و مربیان 
داخلی می تواند 
نوید بخش 
استفاده حداکثر از 
استعدادهای وطنی 
باشد که با مد شدن 
روی آوردن به 
خارجی ها همیشه 
دیده نمی شدند

 ذوبی ها 
خوشبختانه هیچ 
بازیکن ملی پوشی 
را در اردوی تیم 
کی روش ندارند 
و همین مسأله 
باعث شده تا کادر 
فنی این تیم با در 
اختیار داشتن 
تمامی نفرات، 
ترکیبی کامل برای 
حضور در سه هفته 
پایانی نیم فصل 
اول لیگ را مورد 
آزمایش قرار دهد

زمینه برای استفاده از استعدادهای وطنی فراهم شدتوفیق اجباری کاظمی    

اندر فواید گرانی ارز در ورزش!ذوب آهن آرامش قبل از طوفان است؟

مسعود 
افشاری

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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4
???
???

معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

آگهی مزایده عمومی
اداره کل مناب�ع طبیعی و آبخیزداری اس�تان اصفهان در نظر 
دارد به استناد مجوز ش��ماره 910036 مورخ 1391/6/26 سازمان 
امور اقتصادی و دارایی اس��تان اصفهان، اقدام به فروش یک دستگاه 
خودرو پژو GLX 405 مدل 77 به صورت مزایده نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ش��رکت در مزایده مذکور را 
دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام و دریافت اسناد حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1391/8/28 به امور پیمان های این 

اداره کل مراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

متقاضیان می توانند از زمان انتش��ار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل 
واقع در بلوار هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان 

وقت اداری تاریخ 91/9/8 نمایند. 
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل 

شده باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنت��ی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد.

آگهی مناقصه 
اداره کل نوسازی مدارس اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های مش��روحه ذیل که از محل 
اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار ش��ده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

نوبت 
مناقصه

تکمیل مقاوم سازی مدرسه 1
پناهنده و مجیدی شاهین شهر

حداقل پایه 3 ابنیه 7/000/000یک ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول400/000/000

نوبت اول

م الف/ 13601

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت اول



 ارتباط تلفن همراه 
بدون اخطار قبلی قطع نمی شود

رییس اداره مش��ترکین تلفن همراه و متقاضیان ش��رکت مخابرات 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که ارتباط تلفن همراه بدون پیامک 
اخطار بدهی، قطع نمی ش��ود، گفت: مشکل قطع تلفن همراه بدون 
ارسال پیامک اخطار مخابرات ممکن است به دلیل اشکال در گوشی 
مشترکان باشد. مجید سلیمی در پاسخ به پرسش ایرنا در ارتباط با 
اعتراض برخی مشترکان به قطع تلفن همراه بدون اعالم قبلی شرکت 
مخابرات اظهار داش��ت: در زمان قرائت کنتور تلفن، میزان بدهی از 

طریق پیامک به اطالع مشترکان می رسد.
وی اظهارداش��ت: درصورتی که صندوق پیام تلفن همراه مشترکی 
گنجایش پذیرش پیام جدید را نداشته باشد و یا گوشی مشکل داشته 

باشد، ممکن است پیام اخطار را دریافت نکند.
سلیمی در پاس��خ قطع تلفن های همراه به دلیل بدهی های ناچیز 
حدود 30 ه��زار ریال تصری��ح کرد: هی��چ تلفنی بابده��ی کمتراز 
 70 ه��زار ریال قط��ع نمی ش��ود و درص��ورت قطع��ی، متقاضیان 
می توانند بامراجعه به مخابرات مشکل را بررسی کنند. وی ادامه داد: 
مسئولیت اصلی خدمات تلفن همراه، برعهده شرکت ارتباطات سیار 
است و مخابرات استان از طریق عقد قرارداد با این شرکت به صورت 

واسطه ای خدماتی را ارایه می دهد.
هم اکنون 780 هزار مش��ترک تلف��ن همراه دائم��ی و اعتباری در 

چهارمحال و بختیاری از خدمات شرکت مخابرات بهره مندند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
 علی  گنجی 

 پنج ش��رکت خدماتی درنواحی صنعتی اس��تان تأسیس ش��د که این
 شرکت های خدماتی درشهرک های صنعتی هفشجان، بروجن،سامان1، 
سامان2 و ناحیه صنعتی گندمان تأسیس و موظف به انجام امور قانونی 
مرتبط با نح��وه واگذاری مالکی��ت و اداره امور ش��هرک های صنعتی و 
 نیز آئین نامه اجرای��ی آن خواهند بود. ایجاد ش��رکت های خدماتی در

شهرک ها ونواحی صنعتی براساس سیاست ها و اهداف اصل 44 قانون 
اساسی و پیاده سازی قانون نحوه  واگذاری مالکیت و اداره  امور شهرک 
ها و نواحی صنعتی انجام می شود. هم اکنون 19 شهرک و ناحیه صنعتی 
درچهارمحال و بختیاری آماده 
واگذاری زمی��ن به متقاضیان 
س��رمایه گ��ذاری در اس��تان 
 اس��ت تا روال صنعتی سازی

و حمایت های این ش��رکت از 
بخش خصوصی فعال در بدنه 
اقتصادی کش��ور و اس��تان با 

سرعت بهتری پیش برود.

 تأس�یس پنج ش�رکت خدماتی 
درنواحی صنعتی استان

چهره روزیادداشت
فیلم »کوچ زود هنگام« بهترین اثر جشنواره سینما حقیقت شد

فیلم مستند »کوچ زود هنگام « به کارگردانی فریدون نجفی بختیاری به عنوان بهترین اثر کوتاه 
جشنواره سینما حقیقت معرفی شد. در بخش قوم شناسی سینمای مستند ایران و نیز  در بخش 

بهترین فیلم کوتاه این جشنواره، هیأت داوران آراء  خود را به فیلم »کوچ زود هنگام« اهدا کردند.

7
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علی اصغر عنابس��تانی ک��ه درهمای��ش تجلیل از 
خادمان برتر کتاب اس��تان سخن می گفت، اظهار 
داش��ت: کتابداران کتابخانه ه��ا، از عوامل مؤثر در 
تروی��ج فرهنگ مطالع��ه و کتابخوان��ی در جامعه 
به ش��مار می روند و اگر کتابخانه ه��ا از حیث علم 
کتابداری و اخالق انسانی، رشد کاملی داشته باشند، 
بدون تردی��د همچون معلمان و اس��تادان جامعه، 
معماران نسل های آینده بش��ر خواهند بود.وی بر 
ضرورت توجه به جایگاه کتاب و مطالعه در جامعه 
تأکید کرد و افزود: باید با طراحی و تدوین برنامه های 
ج��ذاب و کارآمد، ب��رای افزایش س��رانه مطالعه و 
کتابخوانی در جامعه تالش و همت کرد.عنابستانی 
خاطرنش��ان کرد: کتابداران کتابخانه های عمومی 
استان چهارمحال و بختیاری، تالش های زیادی در 
راستای ترویج فرهنگ و مطالعه کتابخوانی در استان 
انجام داده اند، اما هم اکنون از سرانه مطالعه کشوری 

کمی عقب هس��تیم و باید این اختالف را برطرف 
کرد. نماینده عالی دولت در چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: کتابداران با روش های خالقانه خود 
می توانند فعالیت های کتابخوانی را در جامعه رشد 
داده و حتی به حوزه های بیرون از کتابخانه بکشانند. 
استاندار چهارمحال و بختیاری کتاب را دروازه ای 
به سوی اصول تمدن جهانی خواند و گفت: هر گاه 
کتاب در دست مردم قرار گرفته، بهره مندی از آن به 
شکل آسان تری انجام یافته و خواننده خود را نیز در 

جامعه پیدا کرده است. 

  کت�اب بهترین وس�یله ب�رای معرفی 
فرهنگ یک ملت است

معاون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: اگر می خواهی��م فرهنگ، تمدن 
و آداب رس��وم کش��ور خود را به آین��دگان و دیگر 

کشورهای جهان معرفی کنیم، بهترین وسیله برای 
ثبت و ضبط این رویدادها کتاب است. یزدان جاللی 
دیگر سخنران این مراس��م اظهار داشت: خواندن 
و نوش��تن کتاب در فرهنگ اسالمی ملت، همیشه 
جایگاه واالیی داش��ته اس��ت. وی کتاب را موجب 
حیات و استمرار یک کشور در طول تاریخ دانست و 
گفت: اگر می خواهیم فرهنگ، تمدن و آداب رسوم 
کشور خود را به آیندگان و دیگر کشورهای جهان 
معرفی کنیم، بهترین وسیله برای ثبت و ضبط این 
رویدادها کتاب اس��ت. جاللی کتاب را وس��یله ای 
نیک برای انس��ان های موحد که ب��ه دنبال ذخیره 
توش��ه برای آخرت خود هس��تند، دانست و گفت: 
تنها چیزی که می تواند بشر را در مسیر حقیقت قرار 
بدهد، کتاب است. معاون سیاسی امنیتی استاندار 
چهارمحال و بختیاری بهترین معیار قضاوت متمدن 
بودن کشورها را کتاب دانست و گفت: کتاب بهترین 

وسیله برای تبادل فرهنگی کشورهای جهان تا به 
امروز بوده و آنچه باعث آشنایی ما با گذشتگان خود 
و اندیش��ه های دانش��مندان بزرگ در طول تاریخ 
بوده، کتاب است. وی افزود: اگر در جامعه ای کتاب 
ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا کند، بدون شک 
ما شاهد افزایش فرهنگ در آن جامعه خواهیم بود 
و باید تالش کنیم تا کت��اب ارزش واقعی خود را در 
جامعه و کشور پیدا کند. جاللی اهل مطالعه بودن 
کتابداران را اولین و مهم ترین ویژگی آنان دانست 
و گفت: ش��ناخت کامل از کتاب ه��ا در زمینه های 
مختلف با موضوعات گوناگون و مشوق مردم بودن 
 از دیگر وظایف و مس��ئولیت های مهم یک کتابدار 

حرفه ای و خوب است.

کتاب عامل ماندگاری اندیشه های خوب 
در هر جامعه است

مدی��رکل کتابخانه ه��ای عموم��ی چهارمح��ال 
وبختیاری هم گفت: کتاب وس��یله مناسبی برای 
ماندگار ک��ردن اندیش��ه ها و عقاید خ��وب در هر 
جامعه اس��ت. بهروز صادقی در ادامه بیان داشت: 
نقش کتابخانه در انتقال علوم به افراد، بس��یار مهم 
است از این رو کتابخانه را می توان به عنوان کانون 
همایش صاحبنظران و موزه پرطراوت اندیشمندان 
دانس��ت. وی عضویت رای��گان در کتابخانه ها را از 
مهم ترین برنامه ه��ای این اداره کل به مناس��بت 
هفته کتاب در این اس��تان دانس��ت و گفت: طرح 
کتاب یادگار ماندگار با ش��عار اهدای کتاب، اهدای 
دانایی از دیگر برنامه های اداره کل کتابخانه عمومی 
چهارمحال و بختی��اری در هفته کتاب اس��ت که 
 امیدواری��م بتوانیم با اج��رای این ط��رح و با کتب 
اهدا ش��ده از طرف م��ردم، کتابخانه های کوچکی 
در مناط��ق محروم اس��تان ایجاد کنی��م. صادقی 
تعداد پرس��نل فع��ال در کتابخانه ه��ای عمومی 
اس��تان چهارمحال وبختی��اری را 110 نفر اعالم و 
خاطرنشان کرد: از این تعداد، سه نفر دارای مدرک 
دکترا، 11 نفر دارای مدرک فوق لیسانس، 77 نفر 
دارای مدرک لیس��انس، 12 نفر دارای مدرک فوق 
دیپلم و 7 نف��ر نیز دارای مدرک دیپل��م و پایین تر 
هس��تند. مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان 
چهارمحال وبختیاری، تعداد کتابخانه های عمومی 

در این اس��تان را 67 باب معرفی ک��رد و گفت: این 
در حالی اس��ت که تع��داد کتابخانه ه��ای عمومی 
فعال این اس��تان در س��ال 84 چی��زی حدود 37 
ب��اب کتابخانه بیش��تر نبود. وی فض��ای زیربنایی 
کتابخانه ه��ای عمومی ای��ن اس��تان را 21 هزار و 
 679 متر مربع در سال 84 دانس��ت و خاطر نشان

کرد: در حال حاضر زیر بنای کتابخانه های عمومی 
اس��تان به حدود 27 هزار و 278 متر مربع رسیده 
اس��ت. صادقی اضافه کرد: دش��وارترین وظیفه در 
اشاعه کتابخوانی در هر جامعه ای، بر عهده مدارس 
و نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. اگر دانش 
آموز در مدرس��ه با کتاب آشنا شده و لذت مطالعه، 
خودآموزی و افزایش معلومات عمومی را درک کند 
و به مطالع��ه خو بگیرد، در تم��ام دوران زندگی، از 

کتاب دست نخواهد  کشید.   

تجلیل از خانواده های برتر در هفته کتاب 
مدیر مش��ارکت های مردم��ی اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان چهارمحال و بختی��اری از تجلیل 
خانواده های برت��ر دانش آم��وزان در تمام مدارس 
اس��تان خبر داد. منوچه��ر پودش اظهار داش��ت: 
خان��واده جایگاه رفیع��ی در فرهنگ غنی اس��الم 
دارد و شایسته اس��ت همانند س��ال های گذشته 
با برنامه ریزی، مراس��م یا بزرگداشتی به مناسبت 
هفته خان��واده برگ��زار ک��رد. وی اف��زود: محیط 
خانواده بس��تری مناس��ب برای رش��د و بالندگی 
فرزندانمان اس��ت و از دام��ان خانواده های موفق، 
فرزندان موفق بر می خیزد. پودش با اشاره به برخی 
از برنامه ه��ای این س��ازمان در هفته بزرگداش��ت 
 خانواده گفت: هفته گرامیداش��ت خان��واده از 19 
آبان ما آغاز ش��ده و ت��ا 25 آبان م��اه ادامه خواهد 
داش��ت. در ای��ن هفت��ه از خانواده ه��ای برگزیده 
دانش آموزان در سطح مدارس استان و شهرستان ها 
براساس شاخص های تعیین شده تجلیل می شود. 
وی از برگ��زاری نشس��ت های عمومی ب��ا اولیای 
دانش آموزان در س��طح مدارس اس��تان خبر داد و 
گفت: در تمام  مدارس با حضور مسئوالن محلی و 
شخصیت های علمی و مشاوران و مدرسان آموزش 
خان��واده، نشس��ت های عمومی با حض��ور اولیای 

دانش آموزان برگزار می شود.

درهمایش تجلیل از خادمان برتر کتاب استان مطرح شد 

نگاه خانواده ها به کتاب یک نیاز فرعی است

گروه  استان چهارمحال و بختیاری این روزها میزبان برنامه های متنوع هفته کتاب است. در همین راستا همایشی با عنوان تجلیل 
از خادمان برتر کتاب استان برگزار شد. استاندار چهارمحال و بختیاری که در این مراسم حضور داشت، گفت: متأسفانه کتاب شهرستان 

به عنوان یک نیاز اصلی در سبد خانواده های ما قرار نگرفته است و مانند یک نیاز فرعی به آن نگاه می شود. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
5590 ش��ماره ابالغیه: 9110100361502252، ش��ماره پرون��ده: 9109983810700419، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911047، خواهان راضیه گرجی مرغملکی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده کیومرث محمودی بابرصاد به خواس��ته گواهی عدم امکان س��ازش تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیست و هفتم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( دادگس��تری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9109983810700419 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/29 و 
س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده 
پ��س از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
 حاض��ر گردد. م الف/ 13007  منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5591 ش��ماره ابالغیه: 9110100350304270، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300881، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910881، خواهان عبدالرزاق گنجی ارجنکی دادخواستی به طرفیت 
خوانده هاشم طهماسبی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9109980350300881 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/09/29 و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13009 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5592 ش��ماره ابالغیه: 9110100352405054، ش��ماره پرون��ده: 9109980352400495، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910503، خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت 
خوان��دگان برزو مهدی پور و بهروز روانبخش��ی و رضا ک��رم زاده و پرویز روانبخش و 
محمد کرم زاده به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفه��ان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9109980352400495 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/28 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجه��ول الم��کان بودن همه خوان��دگان به جز رضا ک��رم زاده  و درخواس��ت خواهان و 

و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/ 13126 میرطالبی- منش��ی ش��عبه بیس��ت و چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
 

ابالغ
5593 ش��ماره ابالغیه: 9110100351403315، ش��ماره پرون��ده: 9109980351400684، 
شماره بایگانی شعبه: 910684، خواهان علیرضا صفدری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمد فقیه حبیب آبادی و محس��ن مهوری حبیب آبادی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی و مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 322 ارجاع و به کالس��ه 9109980351400684 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/09/27 و س��اعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده )محمد 
فقیه( و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13129 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5594 ش��ماره ابالغیه: 9110100350603565، ش��ماره پرون��ده: 9009980350601169، 

ش��ماره بایگانی شعبه: 901184، خواهان فرامرز نامدارپور دادخواستی به طرفیت خوانده 
سید مهرداد درخشنده به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350601169 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/09/27 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود تا خوان��ده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13130 دفتر ش��عبه شش��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5595 ش��ماره ابالغیه: 9110100351403300، ش��ماره پرون��ده: 9109980351400274، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910274، خواهان بانک صادرات اصفهان دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان محمود نوروزی و مریم رعنایی و غالمحس��ین مهماندوس��ت به خواسته مطالبه 
طل��ب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9109980351400274 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/26 و س��اعت 10:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 13131 

مرتضایی- مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5596 ش��ماره ابالغیه: 9110100352404829، ش��ماره پرون��ده: 9109980352400806، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910821، خواهان اعظم محمدی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
مؤسس��ه قرض الحسنه اصحاب کهف و اداره تصفیه و ورشکستگی و حسن دهقان و مریم 
زمان��ی و احمد رجایی و علیرضا رجای��ی و محمدجعفر رجای��ی و محمدصادق رجایی به 
خواس��ته تأمین خواس��ته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9109980352400806 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1391/09/26 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 2 
تن از خواندگان بنام مریم زمانی و محمدصادق رجایی و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 13134 

میرطالبی- منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5597 ش��ماره درخواست: 9110460350200073، شماره پرونده: 9109980350200590، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910601، خواهان حس��ن س��بحانی فرزند رضا دادخواستی به 
طرفیت 1- منصور برومند 2- علی زندی 3- مهوش بدیعی به خواس��ته مطالبه حق کرد و 
خسارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع 
و به کالس��ه پرونده 910601 ح 2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/09/27 و ساعت 
9:00 صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوان��دگان منصور برومند و 
مهوش بدیعی و به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13141 قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار متهم
5598 شماره ابالغیه: 9110100353502791، شماره پرونده: 9009980359801046، شماره 
بایگانی شعبه: 901483، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره 9010430359800320 در پرونده کالسه 9009980359801046 برای عباس سلطانی 
به اتهام ضرب و جرح عمدی و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/9/28 ساعت 
10 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م الف/ 13157 رستمی- منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5599 ش��ماره دادنامه: 9109970351000844، ش��ماره پرون��ده: 9109980351000069، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910069، خواهان آقای رجب میراحمدی به نشانی اصفهان- خ امام 
خمینی- کوچه شریعتی- کوچه بهار 2 پ 104، خوانده: آقای محمدرضا اسماعیلی به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای سید رجب میراحمدی 
کرمی بطرفیت آقای محمدرضا اس��ماعیلی بخواس��ته مطالبه مبل��غ 100/000/000 ریال به 
موجب یک فقره چک به ش��ماره 743850 مورخ 89/8/10 بانک ملت نظر به اینکه رونوش��ت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصول مدارک در ید خواهان مؤید 
صحت ادعای خواهان می باشد و خوانده از طریق نشر آگهی دعوت لکن در محضر دادگاه 
حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لذا دعوی خواهان ثابت تش��خیص و مستنداً به 
مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون چک خوانده به پرداخت اصل خواس��ته به انضمام مبلغ هزینه دادرس��ی و نیز 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورخ ش��اخص بانک مرک��زی از تاریخ چک تا 
وصول محکوم به در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی اس��ت. م الف/ 13460 اصالنی- رئیس ش��عبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5600 ش��ماره دادنامه: 9109970350100719، ش��ماره پرون��ده: 9009980350101363، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901373، خواهان: آقای فریدون توکلی چالش��تری با وکالت آقای 
جواد پنجه پور به نشانی خ هشت بهشت غربی ساختمان وکال ط اول دفتر وکالت، خواندگان: 
1- خانم ش��یوا هاشمی به نش��انی خ رباط کوی شیخ فائض ک شهید مطهری نبش ک شهید 
بنکدار س��مت راست، 2- آقای احس��ان نجفیان دهکردی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: 
آق��ای فریدون توکلی فرزن��د ابراهیم با وکالت بعدی آقای دکتر ج��واد پنجه پور به طرفیت 
خانم ش��یوا هاشمی فرزند حسین و آقای احس��ان نجفیان دهکردی دادخواستی به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هش��تاد میلی��ون ریال وجه یک فقره چک به 
ش��ماره 965418-90/11/20 از جاری 108058297007 عهده بان��ک ملی ایران به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده اس��ت. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، 
اظه��ارات وکیل خواهان و عدم حضور خواندگان در دفاع از دعوای مطروحه علی رغم ابالغ 
از طریق نش��ر آگهی خواس��ته ثابت مس��تنداً به مواد 198، 515، 519، قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی، ماده 20 و تبصره الحاق��ی به ماده 2 قانون 
ص��دور چک و استفس��اریه آن و مواد 249 و 314 قانون تج��ارت خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ هش��تاد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، خس��ارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ 
سررس��ید تا زمان وصول که برمبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
گردید و کلیه خس��ارات دادرس��ی از جمله حق الوکاله وفق تعرفه و هزینه دادرس��ی و نشر 
آگه��ی در ح��ق خواهان محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از انقضاء مهلت 
واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 13461 

راجی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5601 ش��ماره دادنامه: 9109970351300829، ش��ماره پرون��ده: 8909980351301199، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891218، تجدیدنظرخواه: آقای رضا آقابابایی به نش��انی دستجا، 
براآن شمالی، روستای اسفینا، خ شهید فصیحی، منزل دوم سمت راست، تجدیدنظرخوانده: 
آق��ای محمدعل��ی کالنتری به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت هزینه 
دادرسی/ تجدیدنظر، گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 
با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: در 

خصوص دعوی رضا آقابابایی به طرفیت محمدعلی کالنتری بخواس��ته صدور حکم اعسار 
از پرداخت هزینه دادرس��ی مرحله تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و اینکه با استماع 
ش��هادت شهود اعس��ار تجدیدنظرخواه احراز نگردیده و تجدیدنظرخواه دلیل کافی که مثبت 
ادعایش باش��د به دادگاه ارائه ننموده اس��ت لذا دادگاه دع��وی تجدیدنظرخواه را غیر وارد 
تشخیص علیهذا دادگاه حکم به رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م 

الف/ 13459 طاوسی- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5602 ش��ماره دادنامه: 9109970350100374، ش��ماره پرون��ده: 9009980350101132، 
شماره بایگانی شعبه: 901140، خواهان: بانک ملت با وکالت آقای محمدعلی فانی به نشانی 
خ هشت بهشت غربی ساختمان وکال ط دوم، خواندگان: 1- آقای حسام رهنمایی 2- آقای 
س��عید رهنمایی همگی به نش��انی شهرضا چهارراه ش��هرداری مقابل باشگاه پوریای ولی، 
3- آقای غالمرضا قاراخانی به نش��انی شهرضا روستای کهرویه منزل شخصی، خواسته: 
مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: آقای محمد فانی ب��ه وکالت از بانک ملت به طرفیت آقایان غالمرضا 
قاراخانی فرزند حس��ن و سعید حس��ام راهنمایی فرزندان میرزاآقا دادخواستی به خواسته 
مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه دو فقره س��فته به ش��ماره ه��ای 267028 و 120807 
با تاریخ واخواس��ت 89/10/2 به انضمام خس��ارت دادرس��ی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد)2 
درصد( تقدیم نموده اس��ت. با عنایت به مفاد دادخواس��ت تقدیمی و عدم حضور خواندگان 
در دفاع از دعوای مطروحه علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی خواس��ته ثابت مس��تنداً به 
م��واد 198-515-519-522 قان��ون ائین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور 
مدن��ی و 230 قانون مدنی و 249-304-309-403 قانون تج��ارت خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ واخواست 
برمبنای قرارداد منعقده پرداخت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت )90/10/15( که برمبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی تا پایان وصول 
محاس��به خواهد گردید و پرداخت کلیه خس��ارت دادرسی از جمله حق الوکاله وفق تعرفه و 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی وظرف بیس��ت روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 13458 

راجی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5603 ش��ماره اجرائیه: 9110420350900318، ش��ماره پرون��ده: 9009980350901322، 
شماره بایگانی شعبه: 901375، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970350900730 محکوم علیه پرویز صالحی مورگانی نام پدر: احمد 
محکوم اس��ت به: 1- پرداخت مبلغ پانصد و چهل و چه��ار میلیون و چهارصد و چهل هزار 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 10/948/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک وفق 
آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجراء در حق محکوم له رضا حامی نام پدر: 
مصطفی نشانی: اصفهان بیشه حبیب مجتمع مسکونی باران واحد 19، بعالوه پرداخت مبلغ 
27222000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم 
ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع 
دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف 
س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني 
مصوب 79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 

1377 توجه نمائید. م الف/ 13457 دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اعالم مفقودی
5578 برگ سبز سواری پراید 132 به مدل 1388 به نام حمیدرضا حاجی حیدری به شماره 
موتور 2925215 و ش��ماره شاس��ی S1422288076446 و ش��ماره پالک 23-416 س 82 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
 

اعالم مفقودی
5604 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات رسانه ساج به شماره پروانه 547 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
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امام هادی )ع(: 
انسان حریص، آسایش ندارد.

بهترین نوشیدنی های صبحانه
یکی از مهم تری��ن بخش های ی��ک صبحانه لذت بخ��ش را می توانیم 
نوش��یدنی های آن بدانیم که می توانند در کنار صبحانه به ش��روع یک 
صبح خوب کمک کنند. نوشیدنی های مختلفی هستند که می توانید از 
آنها برای صبحانه استفاده کنید. این نوشیدنی ها همچنین می توانند به 
سالمت جسم و روان شما نیز کمک به سزایی کنند. انتخاب درست یک 

نوشیدنی برای صبحانه، نیازمند دقت و داشتن اطالعات زیادی است.

چای
می دانید که در میان ایرانی ها، چای پرمصرف ترین 
نوشیدنی است. معموال  افراد در وعده صبحانه آن 
را با ش��کر، ش��یرین می کنند و همراه نان و پنیر 
می خورند. با این که توصیه می شود چای پررنگ 
نباش��د، اما خوردن آن با موادغذایی ای که منبع 
آهن هس��تند، مان��ع از جذب این م��اده معدنی 
 می شود، بنابراین بهتر اس��ت نوشیدنی ش��ما هنگام خوردن، عدسی یا 
تخم مرغ، چای نباشد. کم کالری بودن چای یکی از ویژگی های آن است و 
خوردن آن با حداقل شکر به کسانی که اضافه وزن دارند، توصیه می شود.

شیر
افرادی که به تغذیه شان اهمیت می دهند، به جای 
چای یا قهوه، یک لیوان شیر را به عنوان نوشیدنی 
صبحانه ش��ان انتخاب می کنند. البته هس��تند 
افرادی که در چایشان شیر می ریزند که چندان 
هم توصیه نمی شود، اما شیر به تنهایی یا مخلوط 
شده با مغزها یا میوه های فصل می تواند در ابتدای 
روز مواد مغذی فراوانی را به بدن برساند. البته برخی افراد این نوشیدنی را 
سرد و برخی آن را گرم می نوشند. نوشیدن شیر سرد برای کسانی که بوی 
آن را چندان نمی پس��ندند، قابل پذیرش تر است. در ضمن، شیر از جمله 
موادغذایی است که خوردن آن برای وعده صبحانه به کودکان و نوجوانان 

و البته زنان باردار و شیرده توصیه می شود.

آب پرتقال
در میان آبمیوه های مختلف، آب پرتقال یکی از 
متداول ترین هاست. مصرف این نوشیدنی به دلیل 
ویتامین C و پتاسیم فراوانی که دارد به کسانی که 
کم خونی دارند و می خواهند در وعده صبحانه شان 
تخم مرغ باشد، توصیه می شود، زیرا به این ترتیب 
آهن موجود بیش��تر جذب خواهد شد. درضمن، 
کسانی که به فشارخون باال مبتال هستند یا سالمندانی که به هر دلیل آب 
و حتی میوه کمتر می خورند، می توانند این نوشیدنی را در برنامه غذایی 

روزانه، آن هم در صبحانه شان بگنجانند.

قهوه
این نوشیدنی بیشتر در میان وعده ها و نه صبحانه 
ایرانی سرو می شود، اما مردم برخی کشورها قهوه 
را در وعده صبحانه  نیز می نوشند.  خوردن بیش از 
اندازه قهوه، می تواند به خصوص در روزهای گرم 
باعث کم آبی ش��ود. کافئین موجود در قهوه، در 
اولین وعده غذایی هم هوشیاری را در فرد ایجاد 

می کند و هم خواب آلودگی را از وی می گیرد.
البته این نوشیدنی ویژگی منحصر به فردی ندارد که خوردن آن به عنوان 
یک عادت غذایی خاص توصیه ش��ود، اما در صورت تمایل، فرد می تواند 
آن را همراه ش��یر و کمی کیک و حتی نیمرو در پایان صبحانه میل کند. 
بنابراین خوردن آن برای بزرگساالنی که به هیچ بیماری مبتال نیستند، 

اشکالی ندارد.

آموزش درست کردن دو نوشیدنی متفاوت
     شیرموز و کره بادام زمینی

برای تهیه این نوشیدنی، 2 عدد موز، یک قاشق غذاخوری کره بادام زمینی، 
یک قاشق چایخوری پودر کاکائو و یک لیوان شیر را با هم مخلوط کنید تا 

به صورت مایعی یکدست در آید، سپس آن را بخورید.
     اسموتی سیب و زردآلو

طرز تهیه این نوشیدنی به این ترتیب است که یک عدد سیب زرد بدون 
پوست، 4 عدد زردآلو، یک لیوان آب سیب، یک عدد موز، یک لیوان ماست 
شیرین، یک قاشق غذاخوری عس��ل و چند تکه یخ خرد شده را با هم در 

مخلوط کن بریزید و آنقدر بزنید تا به صورت مایعی کرم رنگ درآید.

 کشف سیاره ای جدید 
با قابلیت حیات

دانشمندان از کشف یک س��یاره جدید 
که احتمال حیات در آن وجود دارد خبر 
دادند که همچون زمین، به دور س��تاره 
خود می چرخد. این س��یاره دارای آب و 
هوای مناس��ب برای حیات اس��ت. طبق 
نتایج تحقیقی که در مجله علمی »نجوم 
و اختر فیزیک« منتشر شد، این سیاره در 
فاصله ایده آلی از س��تاره خود و در »منطقه حیات« قرار دارد و به همین 
علت دمای آن نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است. این سیاره که هفت برابر 
زمین جرم دارد و دانشمندان آن را به خاطر ش��عاع زیاد »سوپر زمین« 
نامیده اند، به دور مدار خود می چرخد که این موضوع شانس وجود نوعی 
حیات بر سطح آن را افزایش می دهد.  احتمال می رود این سیاره صخره ای 
یا یخی باشد، که در هر دو صورت باید در سطح آن آب وجود داشته باشد.

اکنون با عرضه محصوالتی چون نکس��وس 7 س��لوالر، 
 سرفیس مایکروس��افت یا آیپد مینی، داستان جذاب تر

هم شده است، زیرا همیشه رقابت شدیدتر به معنی حق 
انتخاب بیشتر است. اگر به خاطر داشته باشید، در اواخر 
تابس��تان، راهنمای خرید تبلت های عرضه شده در بازار 
را، از دیدگاه نویس��نده انگجت منتش��ر کردیم. اکنون با 
عرضه محصوالتی چون نکس��وس 7 س��لوالر، سرفیس 
مایکروسافت یا آیپد مینی، داس��تان جذاب تر هم شده 
است، زیرا همیش��ه رقابت شدیدتر به معنی حق انتخاب 
بیشتر استو البته احتمال س��ردرگمی بیشتر را هم نباید 
از یاد برد. در ادامه مطلب با ما همراه باش��ید تا به معرفی 
بهترین های بازار پاییزه بپردازیم. پیشاپیش خریدی لذت 

بخش و همراه با رضایتمندی را برایتان آرزو می کنیم. 

قلمرو ده اینچی ها
اش��تباه نکنید؛ ای��ن هم��ان آیپد نی��و 3 نیس��ت. این 
جدیدتری��ن آیپد اس��ت و برای ای��ن که گیج نش��وید، 
اجازه دهید ن��ام آن را آیپد نس��ل چه��ارم بگذاریم. نام 
آن را هرچ��ه که بگذاری��د، با یک غافلگیری خوش��ایند 
و غیرمنتظ��ره روب��ه رو هس��تیم. تبلت رتین��ای جوان 
 )تقریبا ۶ ماهه( دوباره نوس��ازی شده اس��ت. مهم ترین

تغییرات را می توان اس��تفاده از پردازنده A۶X دانست 
که سرعت بسیار خوبی را به ارمغان می آورد. البته بهبود 
دوربین جلو و اس��تفاده از پورت کوچک الیتنینگ را هم 
نباید از یاد برد. عمر باتری هم بیشتر شده و مهم تر از همه 

این که قیمت با نسل قبلی تفاوتی نکرده است.
هنگام��ی ک��ه مایکروس��افت، تبل��ت س��رفیس ویژه 
وین��دوز RT را معرف��ی ک��رد، طرفداران این ش��رکت 
با ش��ور و هیجان دس��ته جمعی به تعری��ف و تمجید از 
آن پرداختن��د. در این ابزار عالوه بر اس��تفاده از نس��خه 
ای از وین��دوز وی��ژه پردازن��ده ه��ای ARM، ش��ما 
32 گیگابای��ت فضای ذخیره س��ازی در اختی��ار دارید. 
صفحه نمایش ۱0/۶ اینچی با رزولوش��ن ۱3۶۶ در 7۶۸ 
 پیکس��ل و ورودی خروج��ی های ف��راوان )ی��و اس بی،

کارتخوان SD، خروجی ویدئ��و HD( از دیگر امکانات 
این تبلت زیبا هستند. اگر چه میزان اپلیکیشن های این 
دس��تگاه هنوز فاصله زیادی با دیگر رقبا دارد، اما وجود 
برنامه هایی مانند ورد، اکسل، اس��کای درایو و اینترنت 
اکسپلورر، کفه ترازو را تاحدی به سمت سرفیس سنگین 
تر می کند. از طرفی هم هر روزه تعدادی از عناوین مهم 
اپلیکیشن و بازی ها به لیست فروشگاه اپلیکیشن ویندوز 
افزوده می شوند و این مشکل را به زودی رفع می کند. در 
واقع اگر از هواخواهان سرفیس ویندوزی باشید، چندان 
در این مورد نگران نخواهید بود و تنها مشکل باقی مانده، 

انتخاب رنگ تاچ کاور تبلت ویندوزیتان است.
و اما س��ومین نام بزرگ دنیای تبلت ک��ه در هفته های 
اخیر محصول جدیدی را از آس��تین بیرون آورده است. 
یکی دیگر از دوستان س��اکن مانتین ویو. گوگل سازنده 
نکسوس 7 پرهیاهو، اکنون با یک مدل ۱0 اینچی خارق 
العاده به میدان آمده اس��ت. محصولی مجهز به سیستم 
عامل جدید اندروید 4/2 جیلی بیلی، پردازنده قدرتمند 
۱/7 گیگاهرتزی و صفحه نمایش ش��گفت انگیز 2۵۶0 
در۱۶00 پیکسلی هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. 

 Transformer به نظر می رسد که ایسوس با س��ری
Pad خود به یک فرمول جادویی دس��ت یافته که تبلت 
دارای داک خود را تقریبا درون تم��ام راهنماهای خرید 
تبلت جای داده اس��ت.TF700 با ایس��تادن بر ش��انه 
اج��داد خود، توانس��ته بس��یاری از خصوصی��ات ویژه و 
بهبود یافته را عرض��ه کند. چیپ 4 هس��ته ای تگرا 3 با 
توان ۱/۶ گیگاهرتز و رزولوش��نی ک��ه از ۱2۸0 در ۸00 
پیکس��ل مدل های قبل ب��ه ۱۹20 در ۱200 پیکس��ل 
افزایش یافته، به هم��راه کمی تغیی��ر در طراحی و حل 
مش��کل آنتن دهی را می ت��وان از برگ ه��ای برنده این 
 تبل��ت دانس��ت. همه ای��ن موارد دس��ت به دس��ت هم 
داده اند تا این گل سرسبد ۱0 اینچی های ایسوس به یکی 

از اندرویدی های پرفروش بازار تبدیل شود.
هنگامی که گوگل وارد شهر تبلت ها شد، تمام ساکنان 
این ش��هر لحظه ای نفسشان را در س��ینه حبس کردند. 
 I/O نکس��وس 7 که با س��روصدای فراوان در کنفرانس
گوگل رونمایی شد، قلب همه دوستداران تبلت را به تپش 
واداشت. نکس��وس 7 یک پیروزی عظیم و شگرف برای 
گوگل است و رشد این خانواده همچنان ادامه دارد. اکنون 
با از هم پاشیدن شیرازه ۸ گیگابایتی های نکسوس 7، می 
توانید مدل 32 گیگابایتی را با همان قیمت ۱۶ گیگابایتی 
قدیم خریداری کنید. از خصوصی��ات درونی آن هم می 
توان به پردازنده ۱/2 گیگاهرتزی چهار هسته ای تگرا 3، 
یک گیگابایت رم و تا 32 گیگابایت حافظه داخلی اشاره 
کرد. قابلیت هایی که چندان پایین تر از رقبای بزرگ تر 
و گران ترش نیس��ت. به همه اینها می توانید استفاده از 
آخرین نسخه اندروید جیلی بیلی، به همراه بهبود کارایی 

باتری و جذابیت های Google Now را بیفزایید. 
اپل هم پس از مدت ها کش مکش و شک و تردید، باالخره 
در جشن 7 اینچی ها حضور یافتو البته محصولی را ارایه 
کرد که در همان قد و قواره و طرح بی رقیب خودش است. 
تبلتی با اندازه صفح��ه 7/۹ اینچ با دوربی��ن جلو و عقب 
 در ظرفیت ه��ای ۱۶، 32 و ۶4 گیگابایت ک��ه می تواند

در این بازار حسابی دلبری کند. البته صفحه نمایش ۱024 
 در 7۶۸ پیکس��لی آن از دیگر رقبا عقب مانده و به جای

پردازن��ده ای چهار هس��ته ای همچون نکس��وس 7، از 
پردازنده دو هس��ته ای SoC A۵ اس��تفاده شده است. 

هرچند که هنوز کارایی و بهره وری نرم و روانی دارد.

راهنمای پاییزی خرید تبلت
+5+21

+1+17
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عکس نوشت

تنها خورشید گرفتگی کامل س��ال 20۱2 میالدی در روزهای ۱3 و ۱4 نوامبر )23 و 24 
آبان( در بخش هایی از نیمکره جنوبی زمین شامل استرالیا و نیوزیلند قابل مشاهده است. 
آخرین خورشید گرفتگی کامل در ۱۱ جوالی 20۱0 میالدی به وقوع پیوست. طی روزهای 
اخیر، ایالت کوئینزلند در شمال اس��ترالیا به عنوان بهترین منطقه رصد خورشید گرفتگی 
کامل سال جاری میالدی، شاهد حضور ش��مار زیادی از محققان نجوم است که پس از دو 
س��ال انتظار قصد دارند این پدیده زیبا را به صورت مستقیم مش��اهده کنند. این پدیده با 
توجه به اختالف زمانی و محاسبه وقت محلی در اس��ترالیا و نیوزیلند روز چهارشنبه و در 
مناطق دیگر در ساعات پایانی روز سه شنبه روی می دهد.خورشید گرفتگی روز سه شنبه 
۱3 نوامبر )23 آبان( س��اعت 20:3۵ به وقت گرینویچ )00:0۵ بامداد چهارشنبه به وقت 
تهران( همزمان با طلوع آفتاب در پارک ملی Garig Ganak Barlu استرالیا آغاز شده 
و با غروب خورش��ید در حدود ۸00 کیلومتری غرب شیلی پایان می یابد. اوج گرفت کامل 
خورش��ید یک دقیقه و 4۱ ثانیه به طول می انجامد.تنها خورش��ید گرفتگی سال 20۱2 
در نیمکره جنوبی ش��امل اس��ترالیا، نیوزیلند، گینه نو، قطب جنوب و بخش های جنوبی 
 آمریکایی جنوبی قابل مشاهده است. امکان مش��اهده آنالین این رویداد از طریق تارنمای

 eclipse  20۱2.org.au فراهم است.

بدن این جانوران آن قدر شفاف اس��ت که می توانید حتی قلب آن را نیز از بیرون مشاهده 
کنید.

تصویری که مش��اهده می کنید از نوعی قورباغه اس��ت که »قورباغه شیش��ه ای« نامیده 
می ش��ود. این نام از این جهت به این نوع از قورباغه ها داده ش��ده که دارای بدنی ش��فاف 
 اس��ت، به گونه ای که ش��ما حتی می توانید قل��ب این حی��وان را نیز از بیرون مش��اهده 

کنید.
این خاصیت به قورباغه شیشه ای این توانایی را داده تا برای در امان ماندن از گزند حیوانات، 

خود را به سرعت همرنگ محیط اطراف خود کند. 
اندازه این نوع از قورباغه ها بین ۱/4 تا 3 سانتیمتر اس��ت و به طور معمول در جنگل های 
استوایی آمریکای مرکزی و جنوبی یافت می ش��وند. نوع ماده این جانور در میان درختان 
 و س��بزه های کنار رودخانه ها تخمگذاری می کند تا آنها را از گزند حیوانات دیگر در امان 
نگه دارد و تا زمان بیرون آم��دن قورباغه های کوچک از تخم، نوع نر و م��اده هر دو از آنها 

مراقبت می کنند. 
 قورباغ��ه شیش��ه ای دارای ۱34 گونه ب��وده که تاکن��ون تنه��ا ۶0 گونه آن شناس��ایی 

شده  است.

این هت��ل دارای چندین ات��اق دوبلکس به نام ملل اس��ت. 
همچنین اتاق های پنت هاوس این هتل با قیمت ش��بی دو 

میلیون تومان اجاره داده می شود.
هتل مجلل »درویشی« به عنوان نخس��تین هتل هوشمند 
ایران با داشتن سیستم BMSبا حضور جمعی از کارشناسان 
هتلداری، مدیران هتل های استان خراسان رضوی و معاون 

گردشگری سازمان میراث فرهنگی افتتاح شد.

هتل مجلل درویشی دارای ۵ ستاره و در رده هتل های ممتاز 
کشور است. این هتل30 هزار متر زیربنا، 233 اتاق و سه هزار 

متر عرصه دارد.
علی درویشی سرمایه گذار هتل درویش��ی در گفتگو با مهر 
 درباره ای��ن که از چه زمان��ی این هتل به مرحله س��وددهی 
می رس��د، گفت: من به س��ود این هتل فکر نکرده ام و تنها 
هدفم این بوده است که برای زائران حرم امام رضا)ع( هتلی 

مجلل و در خور شأن آنها بسازم.
به گفته درویش��ی این هتل ۱۱/۵ میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی گرفته است.
علی درویشی س��رمایه گذار این هتل از سه سال پیش نقشه 
 این هت��ل مجلل را کش��یده بود و ه��م اکنون نی��ز برخی از 

قسمت های آن هنوز نیمه تمام است.
هتل مجلل درویشی دارای چندین اتاق دوبلکس به نام ملل 
است. همچنین اتاق های پنت هاوس این هتل با قیمت شبی 

دو میلیون تومان اجاره داده می شود. 

ویژگی مهم این اتاق ها داشتن سونای خشک در داخل اتاق 
و استفاده از تمام امکانات و خدمات هتل است.

 اما ارزان تری��ن اتاق این هت��ل نیز به قیمت هر ش��ب ۱۸۵ 
 ه��زار تومان ب��رای ات��اق های ی��ک نف��ره در نظ��ر گرفته 

شده است.
هتل مجلل درویش��ی دارای ۵ رس��توران با س��بک و سیاق 
معماری متفاوتی اس��ت. همچنین در معم��اری داخلی این 
بنا از المان های معماری بناهای کش��ورهای عربی و آسیای 

شرقی الهام گرفته شده است.
هتل درویشی نخستین هتل آنتریوم ش��رق کشور است؛ به 
این معن��ا که در داخل فضای س��اختمان فض��ای باز زیادی 

وجود دارد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در مراسم افتتاح 
این هتل از سرمایه گذار هتل درویشی خواست تا در فازهای 
بعدی نمونه ای از این هتل را در ش��هرهای قم و ش��یراز نیز 

بسازد.

کاوش��گر رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا هر سال دوبار 
در زمان عبور زمین از مقابل خورشید، دچار گرفت می شود.

کاوشگر رصدخانه دینامیک خورش��یدی)SDO( در سال 
20۱0 با هدف بررسی میدان مغناطیسی و رصد فعالیت های 
تاج خورشیدی به فضا پرتاب ش��د، اما این ماهواره دو بار در 
 سال و به مدت س��ه هفته در نزدیک زمان اعتدال وارد فصل 
می گیرد. در این حالت زمین در هنگام عبور از مقابل خورشید 
برای مدت کوتاهی در طول هر روز، مس��یر دید کاوش��گر را 

مسدود می کند.
بروز این گرفت، مش��کالت فراوانی برای محققان ناسا ایجاد 
کرده اس��ت، چرا که کمبود ن��ور باعث نقص عملک��رد ابزار 
کلیدی کاوشگر SDO برای عکسبرداری از سطح خورشید 

می شود.

 تصویرس��از لرزه ای و مغناطیس��ی )HMI( این کاوش��گر 
به طور مداوم تصاویری از سطح و میدان مغناطیسی خورشید 

برمی دارد.
این ابزار قادر به تغییر ش��کل یافتن در برابر تغییرات دمایی 

است، اما عبور زمین از مقابل خورشید و کم شدن نور باعث 
سرد شدن ناگهانی HMI و تیرگی تصاویر می شود.

محققان با تغییر مدار کاوش��گر، تالش کردند که این مشکل 
را بر طرف کنند، اما این ش��کل در تصاویر تهیه شده در ماه 
سپتامبر )ش��هریور( نیز به وضوح دیده می شود و این کدری 

تصویر تا 4۵ دقیقه پس از این گرفت نیز ادامه پیدا می کند.
در زم��ان وارد و خارج ش��دن زمین به میدان دید کاوش��گر 
SDO، ابزار بس��یار پیش��رفته این سیس��تم، نمایی جزئی 
از خورش��ید در طول موج ه��ای مختلف تهی��ه می کند که 
مورد استفاده دانش��مندان خورش��یدی قرار نمی گیرد، اما 
محققان حوزه جو از این تصاوی��ر برای جمع آوری داده هایی 
 جهت بررسی نفوذ نور خورشید به داخل جو زمین استفاده 

می کنند.

قورباغه شیشه ای! شمارش معکوس برای خورشید گرفتگی کامل 

اولین هتل هوشمند ایران 

چگونه زمین مسیر دید کاوشگر ناسا را مسدود می کند؟
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