
قیمت روغن موتور 50 درصد چرب تر 
می شود
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5بهرهبرینبودهاست

نبایددشمنراامیدوارکرد

امسالهماصفهانیهاحماسهایدیگرآفریدند

به   همان اندازه که باید پیگیر برخورد شدید قانونی با براندازان 
فتنه گر بود، به   همان اندازه هم باید حساب این اقلیت معدود را 
از جریان ها و چهره های سیاسی درون نظام جدا کرد. ما پیرو 
آن دینی هستیم که از ما می خواهد »اشداء علی الکفار رحماء 

بینهم« باشیم.

3 صبح روز گذشته بار دیگر جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور 
اعضای اصلی شورا در تاالر شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد.  در این جلسه  عباس 
حاج رسولیها، سردار کریم نصر، وحید فوالدگر و ابوالقاسم گلستان نژاد از اعضای شورا در 

نطق های پیش از دستور صحبت کردند و ...

سهگانهپیروزی
باسپاهانوفوالد

هفته نوزدهم لی��گ برتر فوتبال ای��ران عصر امروز با 
برگ��زاری پنج بازی آغ��از خواهد ش��د و نمایندگان 
فوتب��ال اصفه��ان هم در دوبازی سرنوش��ت س��از و 
حساس به دیدار فوالد و صبا خواهند رفت تا با کسب 
این شش امتیاز، شرایط هر دو تیم در جدول رده بندی 
لیگ بهتر از قبل شود. سپاهان در حساس ترین بازی 
این هفته و در آخرین پله از سه گانه خودش با فوالد، 
میزبان شاگردان حسین فرکی خواهد بود تا با رسیدن 
به سه امتیاز در شکست فوالد، هت تریک کرده باشد.
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رقابت های نزدیک، لیگ را جذاب  6

کرده است

90 درصد باغات استان بیمه شد 7

از بازار روغن موتور خبر می رس��د که ان��واع ایرانی و خارجی 
آن افزایش قیمت را تجربه کرده اس��ت. در ای��ن میان، روغن 
موتورهای خارجی در طول یک ماه، گرانی 30 درصدی را از سر 
گذراند و در انتظار افزایش 50درصدی قیمت هاست. نگرانی 
در بازار روغن موتور اما فقط به افزایش قیمت محدود نشد؛ ورود 
روغن های تقلبی به بازار موجب شده تا خودروداران عالوه بر 
پرداخت نرخ های جدید برای روغن موتور، از اطمینان خاطر 

برای خرید هم برخوردار نباشند.
کارخان��ه های تولی��د انواع تقلب��ی روغن موتوره��ای مطرح 
خارجی در حالی با س��رعت، فعالیت خود را آغ��از کردند که 

 اقبال مصرف کنندگان به روغن های خارجی روزبه روز بیشتر
می ش��ود. هرچند که فاصله قیمت روغن موتورهای داخلی با 
انواع خارجی زیاد اس��ت، اما همچنان بازار به کام خارجی ها 

پیش می رود.
همزم��ان ب��ا افزایش بی��ش از 80 درص��دی به��ای خوراک 
پاالیشگاه های روغن سازی و محاسبه قیمت خوراک این صنایع 
با دالر مبادالتی، فعاالن این صنع��ت نفتی از احتمال افزایش 
حداقل 50 درصدی قیمت انواع روغن موتور خودروهای سبک 

و سنگین در بازار خبر می دهند.
4

 پرطرفدارترین 
زبان جهان چیست؟

جشنواره عمار  اصفهان؛ 
سکوتی که فراگیر شد

 وزیر دادگستری 
به مجلس می رود

تسهیالت مسکن خبرنگاران 
در بالتکلیفی

به نام کودکان، به کام 
بزرگ ترها
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نمای��د و مناقصه خرید زیر را مطابق جدول زیر از فروش��نده 

ذیصالح انجام دهد.
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مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

همسطح سازی دریچه های فاضالب و حوضچه سازی 91-4-334
منهولهای فاضالب خمینی شهر

412/784/00021/000/000جاری

72/500/000-جاریخرید دو دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضالب جنوب91-4-335
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1391/10/20

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/10/24
www.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

www.iets.mporg.ir  پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

آگهی مزایده
ش�هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ش��ماره 953 مورخ 
91/6/25 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین 
واقع در شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی با کاربری صنعتی به متراژ حدوداً 
15000 م.م با قیمت کارشناسی از قرار متری 400/000 با شرایط خاص از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 هاشمی حامل نامه خاتمی 
به رهبری نبوده است

روزنامه جمهوری اسالمی نوش��ت: منابع نزدیک به آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، خبر ارس��ال نامه حجت االسالم س��ید محمد خاتمی 
توسط آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر انقالب را تکذیب می کنند.  
بی بی سی از قول اس��داهلل بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه 
اسالمی، گفت: سید محمد خاتمی با ارس��ال نامه ای به رهبری که 
توسط آقای هاشمی رفسنجانی به دست رهبر رسیده است، درصدد 
زمینه س��ازی برای حضور در انتخاب��ات خرداد 92 برآمده اس��ت. 
منابع نزدیک به آیت اهلل هاش��می رفسنجانی از چنین اقدامی اظهار 

بی اطالعی می کنند.

جهانگیری با روزنامه می آید
روزنامه توقیف شده »کارگزاران« پس از طی دوره محکومیت مجددا 
به روی کیوسک های مطبوعاتی خواهد آمد. گفته می شود اسحاق 
جهانگیری از تأمین کنندگان مالی این روزنامه خواهد بود. شنیده 
ش��ده افرادی چون جالل خوش چهره، محمدج��واد روح و مهدی 

یزدانی خرم از اعضای تحریریه آن خواهند بود.

 ارتقای جایگاه عارف
 نزد اصالح طلبان

حامیان محمدرضا عارف از انتقادهای گس��ترده برخی روزنامه ها و 
س��ایت های اصولگرا به وی ابراز رضایت کرده و گفته اند پس از این 
حمالت، جایگاه عارف در میان اصالح طلبان ارتقا یافته است. برخی 

اصالح طلبان از عارف به عنوان اصالح طلب بدلی یاد می کنند.

پیش بینی هاشمی درباره بشار اسد
 هاش��می رفس��نجانی در دی��دار اعضای س��ابق انجمن های اس��المی 
دانشگاه های تهران و تبریز مجددا ادعاهایی را درباره انتخابات 84 و 88 
مطرح کرده که باعث شگفتی و تعجب کارشناسان شده است. هاشمی 
همچنین در این دیدار اعالم کرده که در س��ال 76 ب��ه ناطق نوری رأی 
داده اس��ت. این در حالی اس��ت که ناطق نوری حمایت های هاشمی را 
باعث به قدرت رس��یدن خاتمی می داند. گفته می شود هاشمی در این 
دیدار، درباره دولت بشار نیز تحلیل کرده و گفته است علیرغم نظر برخی 

مسئوالن که فکر می کنند بشار ماندنی است، وی رفتنی خواهد بود.

 ادعای نیویورک تایمز
درباره روند غنی سازی در ایران

روزنامه نیویورک تایمز در یادداش��تی به قلم »دیوید س��نگر« و »جیمز 
رایزن« مدعی شد بنا بر آنچه که مقامات غربی اعالم کردند، مقامات ایرانی 
با کندکردن روند برنامه های غنی س��ازی اورانیوم، قص��د دارند از مقابله 
مستقیم با کشور های غربی بر سر مسأله هسته ای خودداری کنند. بنا بر 
این گزارش، این اقدام ایران همچنین نشان از آن دارد که مقامات ایرانی 
تمایل بیشتری برای پایان مسأله هسته ای و بن بست با کشور های غربی 
دارند. این گزارش در ادامه مدعی شد گواه این قضیه مربوط به تابستان 
سال گذشته است که ایران اورانیوم با غنای متوس��ط برای راکتور های 
کوچک را تبدیل به گونه ای کرده که نمی توان از آن به راحتی برای ساخت 

بمب هسته ای استفاده کرد.

 جبهه مردمی اصالحات 
دست به کار شد

دبیرکل جبهه مردمی اصالحات از دیدار روز شنبه این جبهه با برخی از 
نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: س��تادهای جبهه مردمی اصالحات 
فعال شده  و در اولین جلسه ش��ورای مرکزی آینده، رییس ستاد تهران 
و ستاد کل را اعالم می کنیم. حجت االسالم محمد زارع فومنی دبیرکل 
جبهه مردمی اصالحات با بیان این که این جبهه دیدارهای مختلفی را با 
شخصیت های برجسته داشته است، اظهارداشت: روز چهارشنبه دیداری 
را با محمد شریعتمداری داشتیم و در آینده نیز دیدارهای را با سه نامزد 
احتمالی دیگر انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت. دبیرکل جبهه 
مردمی اصالحات بر همین اساس به دیدار با حسن روحانی اشاره کرد و 

گفت: همچنین دیدارهایی را با برخی از مراجع نیز برنامه ریزی کرده ایم.

 حمایت ایرانیان 
از  فعالیت های هسته ای

به گزارش مش��رق، کش��ورهای غربی در ماه های اخی��ر تمایل فراوانی 
برای انجام نظر س��نجی در کش��ورمان داش��ته اند. یک��ی از مهم ترین 
 ش��یوه های به کارگرفته ش��ده، نظر سنجی تلفنی در س��طح استان ها
 بوده اس��ت. نتیجه این نظر س��نجی ه��ا حکایت از مش��ارکت حداقل

60 درصدی مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و حمایت اکثریت 
قاطع ملت ایران از غنی سازی هسته ای بوده است.

نهم دی تولدی دیگر برای انقالبی بود که در این سال ها حوادث 
زیادی را از سر گذرانده است و آن روز تاریخی هم یکی از همین 
روزها ب��ود. در 9 دی مردم نش��ان دادند که همیش��ه بیدارند 
 و اجازه نمی دهند درهر ش��رایطی انقالب اس��المی به خطر 

بیفتد.
 مردم ایران نشان دادند حافظان اصلی این نظام و انقالب آنها 
هستند. 9 دی از همین نظر روزی است که متعلق به همه مردم 
ایران اس��ت و نه صرفا گروه و عده خاصی. ای��ن روز در تقویم 
ایران ثبت شده است و نباید از آن نشان ساخت و صرفا آن را به 
 گروه محدودی اعطا کرد. این نشان متعلق به همه مردم ایران 

است.
این که 9 دی، یک حماسه است، واقعیتی انکارناپذیر بوده و عام 
و خاص بر آن صحه می گذارند؛ این را می گوییم نه به این خاطر 
که مثال صدا وس��یما به آن می پردازد یا همایش های مختلف 
و متعدد برگزار می ش��ود یا نش��ریات آن را برجسته می کنند 
و یا هر چیز دیگر، بلکه به این خاطر ک��ه آن را دیده ایم! اگر از 
هر آن کس که اندک مقبولیتی برایت��ان دارد و البته حضوری 
 در آن روز داش��ته اس��ت، پرس وجو کنید، خواهید فهمید که 
 عظم��ت نه��م دی م��اه ۱۳88 انکارناش��دنی و غیرقاب��ل 

چشم پوشی است. 
نهم دی تبل��وری بود از ایس��تادگی ملت ایران و نمایش��ی از 

جاودانه بودن عه��د و عقد آنان با نظام اس��المی و آرمان های 
 آن. اینج��ا دیگر انتخابات مطرح نبود، مس��أله ف��را انتخاباتی 
ب��ود و به هس��ته و ذات نظام اس��المی مربوط می ش��د. رهبر 
انقالب در س��خنانی پس از رخداد 9 دی، در دیدار با مردم قم 
می فرمایند: »مطمئن باش��ید که روز نهم دِی امس��ال هم در 
تاریخ ماند. این هم یک روز متمایزی ش��د. شاید به یک معنا 
بشود گفت که در ش��رایط کنونی � که ش��رایط غبارآلودگِی 
فضاس��ت � این حرکت م��ردم اهمیت مضاعفی داش��ت، کار 

بزرگی بود.
 هرچ��ه انس��ان در اط��راف این قضای��ا فکر می کند، دس��ت 
 خ��دای متع��ال را، دس��ت ق��درت را، روح والی��ت را، روح 
حسین بن علی )علیه الّس��الم( را می   بیند. این کارها کارهایی 
 نیس��ت که با اراده     امثال م��ا انجام بگیرد، این کار خداس��ت، 
 این دس��ت قدرت الهی اس��ت. همان ط��ور که ام��ام در یک 
موقعیت حس��اس- که من بارها این را نقل ک��رده    ام - به بنده 
فرمودن��د: »من در تمام این مدت، دس��ت ق��درت الهی را در 
پش��ت این قضایا دیدم«. درس��ت دید آن مرد نافِذ بابصیرت، 

آن مرد خدا«. 
اما چرا به گمان برخی،9دی فقط به گروه و دس��ته ای خاص 
متعلق اس��ت؟ یا به عبارتی چرا برخی از همان گروه و دس��ته 
خاص، نه��م دی را متعلق به خودش��ان می دانن��د؟ روزی که 

چنین عظمت و نصاب شکنی در تاریخ معاصرمان رخ می دهد 
و آحاد ملت رقم زننده آن هستند، چرا باید در احاطه گروهی 

خاص  جلوه کند؟  
 ای��ن چراها، چن��د دلی��ل دارد؛ یکی آن اس��ت ک��ه دیگران 
هیاهو ندارند، وقتی شور و ش��عور با هم تعامل داشته باشند، 
هیاهو ایجاد نمی ش��ود. چرخ مملکت بای��د بچرخد، حال آن 
 که ع��ده ای هنوز دارند فالن��ی را با معیاره��ای فتنه مطابقت 
می دهند! ع��ده ای هنوز هر که را متفاوت از آنها می اندیش��د 
با وجد حضور مؤث��ر در مقابله با فتنه گران  و س��اکتین فتنه 

می خوانند!
گویی، همگان در فتنه بای��د حرف آنان را بزنند و اگر کس��ی 

ب��ه قانون م��داری تکیه کند 
و م��الک را آن ق��رار ده��د، 
اهل بصیرت نیس��ت و قاعد 
زمان��ه اس��ت! تأکی��د خود 
رهبری نیز بر رس��ا گفتن و 
روش��ن گفتن آنچه در فهم 
و فکر می آید بوده و هس��ت، 
نه این که فقط جمع ش��ویم 
و جم��الت را تک��رار کنی��م 
و به ش��اذ گوی��ی بپردازیم! 
 اگ��ر بقی��ه قاعد و س��اکت 
و بی بصیرتند، احتماال برخی 
دیگر نی��ز جلوافت��ادگان از 
خ��ط و خط��وط نظامند؛ به 
 تعبیری شاید کاسبین فتنه 
 باش��ند! ح��اال چ��ه جبه��ه 
فالن باش��د یا فراکس��یون 

بهمان! 
این که خلق حماس��ه ای که 
پشتوانه تمام و کمال مردمی 

دارد به زلف عده ای خاص گره بخورد و با آنان شناخته شود، در 
حالی که چه بسا برخی از آنان آتش بیار معرکه هایی هم بودند، 

زیبنده انقالب نیست. 
نه دی، نقطه ای تاریخی است که می تواند محل تألیف قلوب 
مردم  ش��ود، اما اگر نیروهای انقالب اج��ازه دهنددر مصادره 
برخی ها قرار گیرد که هنرشان فقط دفع و هیاهوی کاسبکارانه 
است، آن گاه خدای نخواسته کارکرد اینچنینی خود را از دست 

خواهد داد.

درباره ماهیت رخداد  9دی و مختصات معرفتی آن در فضای فعلی

 ترس اعراب جنبش اسالمی - ملی مردم را مصادره نکنند!
از توافق آمریکا و روسیه 

به گزارش پایگاه خبری س��وریه دیپلماس��ی ابراهیمی  در 
 مذاکره با اس��د پخته و کامل نبود و وی حامل خواسته های

قطر و گرایش��ات عربس��تان س��عودی بود. بنا بر این اعالم، 
ابراهیمی توافقات روس��یه و آمریکا درباره س��وریه در ژنو را 
فراموش کرده بود و از مخالفان داخلی س��وریه یا مخالفانی 
که موافق نشست های دوحه و آنکارا نبودند، سخنی به میان 
نیاورد. طبق اطالعات موجود، مسکو و واشنگتن به حداقل 
توافقات درباره سوریه دس��ت یافته اند که با مخالفت قاطع 
کشورهای عربی از جمله کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
مواجه شده است، به ویژه این که روس��یه و آمریکا تصمیم 
گرفته اند بشار اسد در حکومت باقی بماند که این موضوع، 

کشورهای حاشیه خلیج فارس را به وحشت انداخته است.

رؤیای 40 ساله صهیونیست ها 
چیست؟

»موشه العاد« گفت: با سقوط نظام حاکم در سوریه، تهدید 
راهبردی علیه اس��رائیل برای مدتی طوالنی از بین خواهد 
 رفت، چرا که دمش��ق اولین قدرت عربی مخالف اس��رائیل 
به شمار می رود. یک کارشناس راهبردی رژیم صهیونیستی، 
سقوط نظام حاکم در س��وریه را رؤیای40 س��اله این رژیم 
دانست. وی گفت: با س��قوط نظام حاکم در سوریه، تهدید 
راهبردی علیه اس��رائیل برای مدتی طوالنی از بین خواهد 
رفت. »عادل سماره« مدیر مرکز مطالعات المشرق در رام اهلل 
گفت: اگر این رؤیای صهیونیست ها محقق شود، خود رژیم 
صهیونیستی دستاوردی نخواهد داشت، زیرا سقوط سوریه 
 نتیجه خدمات برخی از کش��ورهای منطقه به امپریالیسم 

به ویژه آمریکاست.

قانون استراق سمع درآمریکا 
تمدید شد

سنای آمریکا، قانون استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان 
آمریکایی را که در زمان رییس جمهوری س��ابق به تصویب 
رس��یده بود، بار دیگر تمدید کرد. قانون نظارت بر مکالمات 
تلفنی از در ماه س��پتامبر از س��وی مجل��س نمایندگان به 
تصویب رسیده بود و روز جمعه نیز برای یک دوره پنج ساله 
از سوی سنا با 7۳ رأی موافق در برابر 2۳ رأی مخالف از صد 

کرسی، مورد تصویب قرار گرفت.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 نباید دشمن را 
امیدوار کرد

قالیباف/ شهردار تهران

به   همان اندازه که بای��د پیگیر برخورد ش��دید قانونی ب��ا براندازان 
فتنه گر بود، به   همان اندازه هم باید حس��اب ای��ن اقلیت معدود را از 
جریان ها و چهره های سیاسی درون نظام جدا کرد. ما پیرو آن دینی 
هستیم که از ما می خواهد »اشداء علی الکفار رحماء بینهم« باشیم. 
متأسفانه عده ای که در میان راه، سوار قطار انقالب شده اند هر از چند 
 گاهی تالش دارند تا با فهم ناقص خود، از ی��اران و همراهان انقالب

 بکاهند. نباید ب��ا رفتار خود 
دش��من را از این ک��ه موفق 
به یارگی��ری از درون جبهه 
انق��الب ش��ده، خوش��حال 
کنی��م. دش��من از رهبری و 
مردم ضربه سختی خورده و 
به دنبال جمع آوری غنیمت 
است تا از تلخی این شکست 

بزرگ بکاهد.
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مخالفت جامعه  مدرسین با  تشکیل هیأت انتخاباتی مشترک با     سایر گروه ها 
آیت اهلل حسن ممدوحی درمورد تشکیل هیأت س��ه گانه میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه 
روحانیت مبارز و جبهه پیروان خط امام و رهبری برای طراحی مدل وحدت برای انتخابات ریاست جمهوری،  

گفت: تشکیل چنین هیأتی ار سوی جامعه مدرسین به تصویب نرسید.

اگر از هر آن کس 
که اندک مقبولیتی 

 برایتان دارد 
و البته حضوری 

در آن روز داشته 
است، پرس وجو 

کنید، خواهید 
 فهمید که 

عظمت نهم 
دی ماه ۱۳۸۸ 
انکارناشدنی و 

 غیرقابل 
چشم پوشی است

بعضی ها نباید 
وارد انتخابات شوند

 وزیر دادگستری 
به مجلس می رود

رییس شورای قرارگاه راهبردی عمار با تأکید بر این که ماندگاری و بازخوانی 
9 دی موجب ظهور بصیرت نسبت به جریانات فتنه آمیز جدید است، گفت: 
 کس��انی که 9 دی را درک نکرده اند و از صف بصیرت م��ردم جاماندند، وارد 
رقابت های انتخاباتی نش��وند. حجت االس��الم مهدی طائب با اشاره به ریشه 
 شکل گیری حماسه 9 دی اظهار داشت: پس از حرمت شکنی های معترضان 
به خصوص حرمت ش��کنی آن��ان در روز  عاش��ورا، مردم دریافتن��د که این 
آش��وب های خیابانی داس��تان اختالف س��لیقه نیس��ت، بلکه دشمن اصل 
 نظام و موجودی��ت آن را هدف قرار داده اس��ت. وی گفت: تنه��ا عامل اصلی 
شکل گیری بصیرت در مردم در فضای فتنه ای که دشمنان خلق کرده بودند 
رهبر انقالب بود، چون چشم ها به ایشان دوخته شده بود و حرف هایشان در 

این زمینه، کامال در نظر مردم مصداق پیدا می کرد.

نحوه برخورد تعزیرات حکومتی با پتروش��یمی و بورس از دیگر سؤاالتی 
خواهد بود که وزیر دادگستری باید پاسخگوی آن باشد.

 نماین��ده م��ردم ارومی��ه در خان��ه مل��ت گف��ت: وزی��ر دادگس��تری 
برای پاس��خ به س��ؤاالت نمایندگان در مجل��س حاضر می ش��ود. نادر 
قاض��ی پ��ور اف��زود: در رابط��ه ب��ا ع��دم نظ��ارت ب��ر افزای��ش قیمت  
خودروهای واردات��ی و خودروهای ای��ران خودرو، از وزیر دادگس��تری 
و تعزی��رات حکومتی س��ؤال خواهد ش��د، اگر ج��واب قان��ع کننده ای 
 ارای��ه ندهن��د، مجل��س ب��ه وزی��ر دادگس��تری کارت زرد نش��ان 
می دهد. وی همچنین به محور دیگری در سؤال از وزیر دادگستری اشاره 
کرد و افزود: نحوه برخورد تعزیرات حکومتی با پتروشیمی و بورس نیز از 

دیگر سؤاالت خواهد بود که وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد.

 ناوش��کن بومی جماران، ه��م اکنون در قال��ب ناوگروه 
بیس��ت و س��وم اعزام��ی نداجا ب��ه خلیج ع��دن، تنگه 
باب المندب و دریای سرخ، در این منطقه به سرمی برد. 

رزمایش تخصصی نیروی دریایی ارتش با عنوان والیت 
9۱ در حالی در گستره حدودا یک میلیون کیلومتر مربع 
از شرق تنگه هرمز تا مدار ۱8 درجه ش��مالی آغاز شد، 
که مهم ترین ناوش��کن این نی��رو در مأموریت حفاظت 
از خطوط مواصالتی کش��ورمان در منطقه خلیج عدن 

به سر می برد. 
 ناوش��کن بوم��ی جم��اران ک��ه س��ال گذش��ته یگان 
 س��رفرماندهی رزمای��ش نی��روی دریایی ارت��ش بود، 
هم اکن��ون به هم��راه ناو لجس��تیک بوش��هر در قالب 
 ناوگروه بیست و سوم اعزامی نداجا به خلیج عدن، تنگه 

باب المندب و دریای سرخ، در این منطقه حضور دارد. 
 اس��کورت کش��تی های تجاری و نفتکش، حفظ امنیت 
خطوط مواصالتی و نیز مقابله با دزدان دریایی از جمله 
مهم ترین مأموریت های ناوگ��روه های اعزامی ارتش به 

خلیج عدن است. 
 بنا بر این گزارش، ناوگروه بیس��ت و سوم در هفته های 
گذشته با عبور از تنگه باب المندب و ورود به دریای سرخ، 

در بندر سودان نیز پهلو گرفته بود.

مهمانپرس��ت درباره این که ایران چه انتظ��اری از نتیجه 
مذاکرات ای��ران و ۱+5 دارد، گفت: این مس��أله بس��تگی 
به طرف ه��ای مذاک��ره کنن��ده از ۱+5 دارد. کامال آماده 
 مذاک��ره هس��تیم و چارچوبی منطق��ی داری��م. معاهده 
ان پی ت��ی باید چارچ��وب فعالیت ها باش��د. م��ا متعهد 
هس��تیم که به س��مت فعالیت های نظامی نروی��م و آنها 
نیز باید فعالیت های صلح آمیز ما را به رسمیت بشناسند. 
در ای��ن صورت تحری��م و فعالی��ت های خصمان��ه معنی 
 ندارد. اگر نگرانی خاصی وجود داش��ته باشد نیز حاضریم 
نگرانی ها را برطرف کنیم  و امیدواریم مذاکرات به نتیجه 
برسد. وی درباره انتخاب جان کری به عنوان وزیر خارجه 
آمری��کا و مخالفت وی ب��ا تحریم های ای��ران و همچنین 
مخالفت اس��رائیل با وی گفت: فکر می کنی��م تند روی و 
حاکم شدن گروه های افراطی به ضرر همه کشورهاست. در 
زمان جرج بوش که محافظه کارها بر آمریکا حاکم شدند، 
بیشتر محبوبیت خود را از دست دادند. به نظر می رسد در 
رژیم صهیونیس��تی گروه های تندرو روی کار هستند و با 
آمریکایی ها مشکل دارند. اصوال فکر می کنیم اگر مقامات 
آمریکایی می خواهند تغییرات جدی در سیاست های خود 
ایجاد کنند، بهتر است دست از رفتار خصمانه بردارند و به 

حقوق کشورها احترام بگذارند.

محسن رضایی اظهار داشت: حماسه نه دی یک راهپیمایی 
با مفاهیم و معانی خ��اص و خودجوش اس��ت که از روی 
شعور و آگاهی سیاسی مردم ش��کل گرفت. امروز برخی، 
طوری از حماس��ه نهم دی صحبت می کنن��د که انگار در 
خط مقدم نه دی قرار داشتند، درحالی که در این حماسه 

حضور نداشتند.
محس��ن رضایی در ادامه این بحث اظهار ک��رد: در حادثه 
 فتنه 88 خ��واص ک��م آوردند،چون در موقعی��ت انفعالی 
به س��رمی بردند. عده ای هم که در می��دان حاضر بودند 
نتواستند به جمع بندی درس��تی برسند. از طرفی عده ای 
حقیقت را می دیدند، ولی به خاطر ناراحتی که داش��تند 
 کوتاه آمدند. وی اف��زود: در این بین، حادثه عاش��ورا نقطه 
تعیین کننده ای بود، گویی مردم منتظر بودند تا دلیلی بر 
حقانیت خود پیدا کنند. عاشورا عالمتی شفاف و آشکار بود 
که باعث شد بسیاری از تماشاچیان نیز حقیقت را دریابند 
و به دنبال آن حرکت کنند. وی گفت: بنده جزء کس��انی 
بودم که تالش کردم دو س��ه نفر از این چهره ها را وادار به 
ورود به صحنه کنم، اما موفق نشدم. بنده اگر رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام و یا رییس مجلس یا قوه قضائیه 
بودم و امکان حکومتی می داشتم، همان دو سه هفته اول 

ماجرا را تمام می کردم.

وزیر امور خارجه دولت نهم، ش��رط اسالم و مردمداری 
مسئوالن را برای ملت ایران مهم خواند و گفت: مدیران 
باید بدانند محبوبیت ها و مس��ئولیت ها مشروط است و 
مردم به مدیران ارادت مش��روط دارند. منوچهر متکی 
گفت: حماس��ه نهم دی ماه، انقالب اس��المی ایران را از 
هرجهت واکس��ینه و بیمه کرد. وی با اش��اره به این که 
س��ران فتنه در آزمون دموکراس��ی در پیش��گاه مردم 
شرمنده شدند  ، اظهار داش��ت:    مردم ایران در جایی که 
ببینند آرمان ها و ارزش های نظام و انقالب زیر س��ؤال 
می رود با هیچ کس تعارف ندارند و به رغم همه مشکالت 
موجود مانند حماسه نهم دی به خروش خواهند آمد.این 
کارشناس مسائل سیاس��ی با بیان این که باید مدیران 
کش��ور نگذارند فش��ارها و تحریم های دش��من بر بدنه 
نظام و مردم وارد ش��ود، گفت: االن در شرایطی هستیم 
که فرصت آزمون و خطا نداریم و باید مس��ئوالن مراقب 
رفتار و صحبت های خود باشند. وی با انتقاد از عملکرد 
س��ران فتنه در انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره دهم 
گفت: چرا مردمی که سال ها به شما اعتماد کرده بودند 
 و در عرصه های مختلف پش��تیبان ش��ما بودن��د را رها 
کرده و طعم ش��یرین حضور میلیونی را به کام ملت تلخ 

کردید.

انرژی هسته ای 9 دیدفاعی سیاست داخلی

 اعزام ناوشکن جماران 
به آب های آزاد

 آماده مذاکره 
با ۱+5هستیم

جای سران قوا بودم، همان 
اول، فتنه را جمع می کردم!

ارادت مردم به مدیران 
مشروط است
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یادداشت

تأکید بر اتمام طرح های نیمه تمام
استاندار اصفهان طی بازدید از تعدادی از طرح های عمرانی شهرستان 
 تیران و کرون بر س��رعت بخش��ی و اتمام این طرح ه��ا تأکید کرد. 
ذاکر اصفهانی در این رابطه اظهار کرد: اتمام طرح های حیاتی استان 
که از اولویت بیشتری برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است. وی خاطر 
نشان کرد: باید روند اجرایی این طرح ها توسط دستگاه های اجرایی 
مربوطه پیگیری ش��ده و اقدامات الزم جهت هرچه سریع تر تکمیل 
ش��دن آن صورت پذیرد. اس��تاندار اصفهان همچنین در این بازدید 
مسائل مربوط به مشکالت خشکس��الی و کم آبی مناطق شهرستان 
در بخش های مختلف شهری و روس��تایی را مورد بررسی قرار داد و 

در راستای رفع مشکالت این مناطق تصمیمات الزم را اتخاذ کرد. 

 نقشه پهنه بندی خشکسالی 
استان اصفهان تهیه شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: نقشه پهنه بندی 
خشکس��الی اصفهان در قالب طرح جامع خطرپذی��ری و مدیریت 
بحران استان اصفهان تهیه شده است. منصور شیشه فروش با اذعان 
بر این که  یکی از بزرگ ترین تهدیدات علیه اس��تان اصفهان پدیده 
خشکسالی اس��ت، گفت: در این راس��تا طرح جامع خطر پذیری و 
مدیریت بحران استان اصفهان تدوین شده است. وی افزود: این طرح 
توسط پژوهشکده صنعت آب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان در 
قالب42 پایان نامه کارشناس��ی ارش��د و دکترا به مدت دو سال در 
دست تهیه بوده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به شاخص های پهنه بندی خشکسالی در این طرح، گفت: 
در این بخش متناس��ب با هر پهنه ای ح��وادث و خطرات احتمالی 

شناسایی و برای مقابله با آن، برنامه ریزی می شود.

کاربران اینترنت حداقل از دو پست 
الکترونیکی استفاده کنند

رییس پلیس فضای تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی انتظامی استان 
 اصفهان به ایرنا گفت: الزم اس��ت ک��ه کاربران اینترن��ت حداقل از 
دو آدرس پس��ت الکترونیکی )email( برای انج��ام کارهای خود 
استفاده کنند. سرهنگ ستار خس��روی با اذعان بر این که کاربران، 
آدرس های پست الکترونیکی خود را برای انجام امور مختلف مانند 
کارهای ش��خصی، کارهای اداری و خرید اینترنتی به طور مجزا به 
 کار گیرند تا کمت��ر دچار ضرر و زیان مادی و معنوی ش��وند، گفت: 
نامه ه��ای الکترونیکی آل��وده به وی��روس و هرزنامه ه��ا از جمله 
خطرهایی است که از طریق این سرویس کاربران را تهدید می کند. 
به گفته وی، 11 درص��د از اخاذی ها و مزاحمت ه��ای اینترنتی از 

طریق پست الکترونیکی صورت می گیرد.

 تأثیر آلودگی هوا  
بر حافظه دانش آموزان 

رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آلودگی 
هوا بر سیس��تم حافظه و یادگیری دانش آم��وزان تأثیر می گذارد. 
 س��عید باقری با بیان این مطلب ک��ه تأثیر آلودگی هوا ب��ه ویژه در 
دان��ش آم��وزان دوره ابتدایی که دارای سیس��تم ایمن��ی ضعیف و 
حساسی هستند بسیار بیش��تر اس��ت، گفت: با توجه به این که هر 
ساله در فصل پاییز و زمستان روزهای آلوده ای را شاهد هستیم، به 
مدیران و مربیان مدارس توصیه شده که از آوردن دانش آموزان در 
فضای باز برای انجام ورزش و دیگ��ر امورخودداری کنند. وی افزود: 
به این منظور کارگاه های آموزش��ی متعددی با همکاری اداره کل 
محیط زیست و مرکز بهداشت برای آش��نایی دانش آموزان، اولیا و 
مربیان مدارس با روش های مقابله با تأثیرات آلودگی هوا در سطح 

برخی مدارس برگزار شده است.

گشتی در اخبار

 مصوبه شورای شهر 
باید مورد احترام همه باشد

ابوالفضل قربانی

سخنگوی شورای شهر اصفهان
من هرگزقهرنکردم و ترک جلس��ه فقط به دلیل مش��کل جسمانی 
بود که به محض غیرعلنی شدن جلس��ه نیزدوباره درسالن برگزاری 
نشست حضوریافتم. مصوبه ای که در شورای شهر تصویب می شود 
باید مورد احترام همه باش��د، نه این که برخی پس از تصویب به آن 
ایراد وارد کنند. وضعیت کشور به گونه ای است که باید آرامش حفظ 

شود، چنان چه ایرادی هم به 
مصوبات باش��د، باید پیش از 
تصویب مصوبه صورت پذیرد 
و پس از تصویب، فقط باید از 
آن تبعیت کرد. این که بعد از 
تصویب، تازه حرف ها و نقل ها 
شروع می شود، بیشتر بر هم 
زدن آرامش است، نه رفتاری 

از سر دلسوزی یا تدبیر.
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چهره روز
توقف تخریب های غیر مجاز کاروانسرای مادرشاه

حجت اهلل ذکاوتمند، کارش��ناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اصفهان 
گفت: تخریب غیرمجاز بخش هایی از کاروانسرای مادرشاه  متوقف شد. بخش هایی از دیوار و کف 
این کاروانسرا برای انجام اقدامات توسعه ای بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخریب شده بود .
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تمدید بیمه پذیری 
محصوالت زراعی 

پوشش96 حادثه 
توسط امدادگران

مدیرکل س��تاد مدیریت بح��ران اس��تانداری اصفهان به ف��ارس گفت: 
صندوق بیمه کشاورزی اس��تان اعالم کرده که مهلت بیمه پذیری برای 
محصوالت زراعی گندم و جو در مناطق معتدل و گرم تمدید شده است. 
منصور شیشه       فروش با اش��اره به این که کشاورزان وظیفه تأمین و حفظ 
معیشت مردم را به عهده دارند، گفت: فرهنگ استفاده از بیمه محصوالت 
کشاورزی باید به منظور جبران خسارت های احتمالی به بخش کشاورزی 
در میان کش��اورزان نهادینه ش��ود. وی با تأکید بر این که در حال حاضر 
حدود 23 محصول زراعی و 25 محصول باغی در استان در مقابل حوادث 
زیر پوشش بیمه هستند، تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی استان اعالم 
کرده که مهلت بیمه پذیری برای محصوالت زراعی گندم و جو در مناطق 

معتدل و گرم تمدید شده است.

معاون امداد و نجات جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: 277 
نفر از نیروهای امدادی 393 مصدوم در حوادث هفته گذشته را پوشش 
 امدادی دادند. حیدرعلی خانبازی اظهار داش��ت: در یک هفته گذش��ته 
96 حادثه توس��ط امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر پوش��ش 

امدادی داده شد. 
وی با اش��اره این ک��ه تع��داد حادثه دیدگان نی��ز 393 م��ورد گزارش 
 ش��ده اس��ت، بی��ان داش��ت: از ای��ن تع��داد 146 مص��دوم ب��وده که 
47 نفر از آنها به بیمارستان منتقل و 86 نفر نیز به صورت سرپایی درمان 
شدند، ضمن این که یک نفر هم فوتی در صحنه داشته ایم. معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: در مدت یک هفته 

131 نفر توسط پایگاه ها اسکان داده شدند.

توزیع شیر بین 520 هزار دانش آموز   
در استان اصفهان

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به فارس گفت: تا 
پایان سال تحصیلی جدید طرح توزیع شیر بین بیش از520 هزار دانش آموز 
در سطح اس��تان اصفهان اجرا می شود. کمال خش��وعی با اشاره به ضرورت 
ترویج استفاده از ش��یر در میان دانش آموزان در سطح مدارس اظهار کرد: از 
هفته گذشته توزیع شیر در میان دانش آموزان استان آغاز شده است. وی به 
دانش آموزان زیر پوشش طرح توزیع ش��یر در مدارس اشاره کرد و ادامه داد: 
در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و دانش آموزان موجود در 
مدارس شبانه روزی و نو آموزان موجود در پیش دبستانی های دولتی نیز زیر 
پوشش طرح توزیع شیر در مدارس قرار می گیرند. معاون پشتیبانی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان این که  اجرای طرح توزیع شیر از هفته 
 جاری به صورت فراگیر در میان دانش آموزان موجود در س��طح استان انجام 
می ش��ود، اضافه کرد: امس��ال طرح توزیع ش��یر طی70 نوب��ت میان این 
دانش آموزان اجرا می شود و دانش آموزان اس��تان در روز های زوج در سطح 

مدارس زیر پوشش طرح توزیع شیر در مدارس قرار می گیرند.

اجرای مصوبه افزایش بلیت اتوبوس  
نیازمند ابالغیه شوراست

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: زمان افزایش بلیت 
اتوبوس های اصفهان در اختیار این ناوگان نیست و شورای شهر زمان افزایش 
بلیت اتوبوس ها را به اتوبوس��رانی ابالغ می کند. عباس روحانی با اش��اره به 
تصویب الیحه افزایش بلیت اتوبوس های اصفهان توسط شورای اسالمی شهر 
گفت: با اجرای این مصوبه افزایش نرخ کرایه ها در تمام خطوط اتوبوسرانی 
اصفهان اجرا می شود. وی به نرخ کرایه دریافتی از مسافران در خطوط باالی 
20 کیلومتر اشاره کرد و ادامه داد: نرخ کرایه بلیت اتوبوس های اصفهان در 
ورودی این خطوط 300 تومان اس��ت. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه های ناوگان اتوبوسرانی 
تصریح کرد: به هیچ عنوان قص��د افزایش نرخ بلی��ت اتوبوس های اصفهان 
را نداش��تیم، اما هزینه های تحمیل ش��ده به این ناوگان سبب ارسال الیحه 
افزایش بلیت اتوبوس ها از س��وی این ناوگان به شورای شهر شده است. وی 
به زمان اجرای مصوبه افزایش بلیت اتوبوس های اصفهان اشاره کرد و افزود: 
زمان افزایش بلیت اتوبوس های اصفهان در اختیار ناوگان اتوبوسرانی نیست.

مدیر پیش��گیری های مردمی و حفاظت اجتماعی دادگس��تری کل استان 
اصفهان گفت: طراحی مبلمان شهری زمینه جرم را برای مجرمان فراهم کرده 
است. صابر پورعجم در نخستین همایش مسئوالن هسته  های مردمی استان 
اصفهان با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از طراحی مناسب در 
جامعه امکان پذیر است، اظهار کرد: برای مثال ساخت و سازهای مسکونی و 
همچنین مبلمان شهری در حال حاضر زمینه ایجاد جرم را در جامعه فراهم 
کرده است. وی عدم آرایش مناسب درختان و شمشادهای سطح شهر را از 
جمله زمینه های ایجاد جرم در سطح شهرها عنوان کرد و ادامه داد: در حال 
حاضر بسیاری از اعتیادهای تزریقی و همچنین روابط نامشروع خیابانی در 
البه الی شمش��ادها و درختان پارک ها اتفاق می افتد. مدیر پیشگیری های 
مردمی و حفاظت اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان نوع ساخت و ساز 
آپارتمان های جدید را نیز به گونه ای زمینه ساز جرم در جامعه عنوان کرد و 
گفت: چنانچه افراد نسبت به ورود و خروج افراد به آپارتمان ها دید کافی داشته 

باشند، سرقت های انجام شده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 

 مبلمان شهری زمینه جرم
 را فراهم کرده است

روز گذشته در ابتدای جلسه شورای اسالمی،پس 
از قرائت قرآن و نطق پیش از دستور یکی از اعضای 
این شورا، عباس حاج رسولیها، رییس شورای شهر 
اصفهان از ابوالفضل قربانی خواست تا نطق پیش 
از دس��تور خود را آغاز نماید که این عضو شورا با 
 بیان این که »به نش��انه اعت��راض امروز صحبت 
نمی کنم« از بیان نطق پیش از دستور خودداری 
کرد. همچنین دقایقی بعد  محل برگزاری جلسه 
 علنی ش��ورا را ترک ک��رد و تا ح��دود 45 دقیقه 
 پ��س ازآن که جلس��ه غی��ر علن��ی آغاز ش��د، 

بازنگشت. 
منابع آگاه پ��رده از یک س��ری اختالف��ات بین 
این عضو ش��ورا و هیأت رییس��ه بر م��ی دارند و 
باور دارند که ترک جلس��ه روز گذش��ته قربانی 
به دلیل اختالفاتی بوده که تصوی��ب الیحه ای بدون 
هماهنگ��ی اعض��ای ش��ورا اس��المی ب��ه وجود 
 آم��ده اس��ت، همچنی��ن در هفته گذش��ته نیز 
صحبت هایی میان غالمرضا ش��یران دیگر عضو 
شورا و رییس شورای اس��المی وجود داشته که 
این منابع، اختالف این شخص با شورا را نیز مبنی 

بر عدم هماهنگی شورا با تصویب الیحه ایستگاه 
دهم دانسته اند.

با توجه به این که کمتر از شش ماه دیگر تا پایان 
عمر ش��ورای س��وم باقی نمانده و باید بیشتر به 
رفع چالش ها و موانع بر س��ر راه پرداخت، دیگر 
جایی برای ایجاد اخت��الف بین نمایندگان مردم 
در شورای اس��المی نمی ماند که از این طریق به 
جای رسیدگی به امور مردم، به منازعات داخلی 

رسیدگی کنند.
در این گ��زارش گزیده ای از نط��ق های پیش از 

دستور اعضای ش��ورا گردآوری شده که در ادامه 
می خوانید:

عباس حاج رس�ولیها: بودجه سال 92 
ش�هرداری اصفه�ان هفت�ه آین�ده اعالم 

می شود
   از پنجشنبه هفته گذشته بحث بودجه بندی 
مناطق شهرداری از منطقه 7 و 14 اصفهان آغاز 
شده اس��ت. در بودجه بندی مناطق نگاه ویژه ای 
به محالت اصفهان شده و در نهایت بودجه بندی 
سال 92 ش��هرداری اصفهان طی هفته آینده نیز 

اعالم می شود.
    در بحث الحاق خوراسگان به اصفهان کوتاهی 
شورای اس��المی شهر خوراس��گان و وقفه ای که 
در این موضوع ایجاد کرد، س��بب شد که دو سال 
الحاق خوراس��گان به اصفهان ب��ه تأخیر بیفتد و 
الزم است که الیحه ای نیز در شورای شهر مطرح، 

جمع بندی و تصمیم گیری شود.

س�ردار کری�م نصراصفهان�ی: الحاق 
خوراسگان به اصفهان  یکی از اولویت های 

مدیریت شهری است
    روز 9 دی م��اه روز گرامیداش��ت بصی��رت 
 و والیت اس��ت که م��ردم در واکنش ب��ه عده ای 
فریب خورده از س��وی بیگانگان اعتراض خود را 
وارد کردند و مردم اصفهان نیز در پی این توهین 
افراد فریب خ��ورده که در زمان ایام س��وگواری 
امام حس��ین)ع( ب��ا پایکوبی خود به مقدس��ات 
مردم توهین کردند، روز هشتم دی ماه به میدان 
امام)ره( آمده و حمایت همه جانبه خود را از دفاع 

از والیت و رهبری اعالم کردند.
     الح��اق خوراس��گان ب��ه اصفه��ان  یکی از 
اولویت ه��ای مدیریت ش��هری اس��ت و در دوره 
نخست شورا، بحث الحاق خوراسگان به اصفهان 
مطرح، در دوره دوم تصویب و در دوره س��وم در 
چندین م��اه پیش م��ورد تأیید ق��رار گرفت، اما 
هنوز اقدام جدی برای الحاق آن نش��ده و این در 
حالی است که خوراسگان در شرق اصفهان و در 
 دروازه ورودی ش��هر و بین  دو شهرداری مناطق 
4 و 10 اصفهان قرار دارد. با  الحاق خوراس��گان 
به اصفهان، ارایه خدمات بس��یار زی��اد و تعادل و 
هماهنگی بین کالنش��هر اصفهان و خوراس��گان 

بیشتر می شود.

فوالدگر: مس�یرهای دوچرخه سواری 
باید توسعه پیدا کند

   مجموعه رسانه ای ش��هرداری به موضوع های 
مختلف حوزه شهری بسیار مطلوب پرداخته، اما 
نهادینه کردن این امر در میان مردم نیازمند صرف 
بودجه است، چنان که باید مباحث شهری را در 
قالب اقدامات فرهنگی و هنری همچون کاریکاتور 
و عکس به مردم ارایه کرد تا با جلوه های هنری و 

بصری، تأثیر گذاری بیشتر شود.
 گسترش فعالیت های فرهنگی در باغ های بانوان 
اصفهان، مناس��ب س��ازی فضای ش��هری برای 
س��هولت اس��تفاده جانبازان و معلوالن از بودجه 
 مصوب مس��اجد، توس��عه مسیر ایس��تگاه های 
دوچرخه سواری، نماسازی ایستگاه های متروی 
 ش��هر اصفهان متناس��ب با فرهن��گ اصفهان از 
 مه��م تری��ن م��وارد مط��رح ش��ده در ش��ورا 

بود.

ابوالقاس�م گلس�تان نژاد: آمارنام�ه 
اصفهان رونمایی شد

   چهارمین آمارنامه ش��هر اصفه��ان به همت 
دفتر آمار و اطالعات اس��تانداری اصفهان و سایر 
دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین شد. این کتاب 
ش��امل20 فصل اطالعات س��رزمین،جمعیت، 
نیروی انسانی،کش��اورزی، صنعت و معدن، نفت 
و گاز، آب و برق، مسکن و س��اختمان، بازرگانی، 
ارتباطات، بازارهای مالی، امور قضایی، بهزیستی 
و تأمین اجتماعی، آموزش، بهداش��ت و درمان، 
ورزش و گردش��گری،مدیریت ش��هری، بودجه 
ش��هری، هزینه و درآمد شهری و شاخص قیمت 
اس��ت که اطالعات و آمار موجود از 65 دس��تگاه 

اجرایی در آن تهیه شده است.

ن�ادر آخون�دی، مدی�ر ام�ور درآمد 
تعرف�ه  کاه�ش  اصفه�ان:   ش�هرداری 

75 درصدی عوارض هتل های جدید       
   عوارض هتل های تازه تأسیس از این به بعد بر 
اساس تعرفه تجاری و صنعتی با 75 درصد تخفیف 
محاس��به می ش��ود. این محاس��بات در راستای 

حمایت از بخش هتلداران تغییر یافته است.
   این ع��وارض زی��ر بنای��ی و ارزش اف��زوده، 
 برای مکان هایی همچون رس��توران ، نمایشگاه، 
کاف��ه تریا و نیز  ب��ا عوارض 25 درصد محاس��به 
می ش��ود، همچنین در هتل هایی با س��ه ستاره  
به باال به ازای هر س��تاره 10 درصد به تخفیفات 
75درص��د، اضافه  می ش��ود که از ابتدای س��ال 

92اجرایی می شود.

در شورای شهر اصفهان اتفاق افتاد

قربانی، جلسه علنی را ترک کرد 

صبح روز گذشته بار دیگر جلس�ه علنی شورای اسالمی ش�هر اصفهان با حضور اعضای اصلی شورا در تاالر شورای  نفیسه 
اسالمی شهر اصفهان برگزار شد. راهداری

در این جلسه  عباس حاج رس�ولیها، س�ردار کریم نصر، وحید فوالدگر و ابوالقاسم گلس�تان نژاد از اعضای شورا در 
 نطق های پیش از دستور صحبت کردند و نادرآخوندی، مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان مهیمان ویژه شورا اخبار خوشی به همراه داشت، 
 ولی در کنار این اخبار خوش، متأس�فانه حاش�یه هایی نیز میهمان ش�ورای اس�المی ش�هر اصفهان بود که می توان از مه�م ترین آنها 
 که بحث برانگیز نیز ش�د، به ترک جلسه ابوالفضل قربانی، س�خنگوی ش�ورا اش�اره کرد که به نوعی این حرکت اعتراضاتی را به همراه 

داشت.



چهره روزیادداشت

 برقراری پرواز 
تهران – شهرکرد - کویت

اولین پرواز در مسیر تهران – ش��هرکرد – کویت با هواپیمای فوکر 
100 برقرار ش��د. وجود ش��رایط اقلیمی ویژه و ارتفاع این منطقه از 
سطح دریا موجب شده بود تا شرکت های هواپیمایی برای برقراری 
این پرواز با هواپیمای یاد ش��ده تمایلی نداش��ته باش��ند، اما پس از 
پیگیری های انجام شده از س��وی مدیر فرودگاه شهرکرد، این پرواز 
برقرار شد. براساس هماهنگی های انجام شده با شرکت هواپیمایی 
آسمان، پرواز شهرکرد - کویت ساعت 13 و 45 دقیقه پنج شنبه هر 
هفته انجام خواهد شد و فرودگاه شهرکرد در روزهای دوشنبه میزبان 

مسافران مسیر تهران – شهرکرد – قشم نیز است.

 راهکار جدید بهمنی 
برای تسهیل در نقل و انتقال پول

رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از نظ��ر ذخیره ارزی و درآمدها 
مشکلی نداریم و تنها مش��کلی که پیش روی سیستم بانکی است، 

نقل و انتقاالت پولی است.
محمود بهمنی در گفتگو با ایس��نا افزود: در این راس��تا الزم است با 
کشورهای هدف ارتباط برقرار کرده تا بتوانیم واحدهای بانکی را در 
کشورهایی که طرف معامالت ما هستند تأسیس و راه اندازی کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد تناس��ب بین منابع و مصارف 
و با تأکید بر ایجاد نظم پولی و نظام مالی سیستم بانکی اظهار کرد: 
سیس��تم بانکی بیش��تر از توانش به مشتریان تس��هیالت پرداخت 
کرده، چرا که در سال گذشته تس��هیالت پرداخت شده 29 درصد 
 رش��د داش��ته، در حالی که رش��د منابع جذب ش��ده 91/6 درصد

 بوده است. 
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که باید نظم پولی رعایت ش��ود 
تصریح کرد: با توجه به مسائلی که رخ داده سعی می کنیم شفافیت 
در مسائل بانکی را افزایش داده و از سویی نظارت بر عملکرد بانک ها 
را افزایش دهیم که البته همه برنامه ها نیز در همین راس��تا تدوین 
شده اس��ت. بهمنی با بیان این که بخش عمده منابع سیستم بانکی 
ما س��پرده های جاری اس��ت افزود: هزینه آنها برای سیستم بانکی 
نزدیک به صفر است، چون با منابع پر هزینه ترکیب و مجموعا هزینه 
بانک ه��ا را در نرخ های باال تعدیل می کن��د. وی یکی از راهکارهای 
 افزای��ش توان تس��هیالت دهی نظ��ام بانک��ی را وص��ول مطالبات 

معوق عنوان کرد. 

 تمدید زمان بیمه پذیری 
محصوالت زراعی در اصفهان 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: صندوق 
بیمه کشاورزی استان اعالم کرده است که مهلت بیمه پذیری برای 
محصوالت زراعی گندم و جو در مناطق معتدل و گرم تمدید ش��ده 

است. 
منصور شیشه       فروش در گفتگو با خبرنگار فارس به میزان محصوالت 
زراعی و باغی بیمه ش��ده استان در سال گذشته اش��اره کرد و ادامه 
داد: در سال گذش��ته حدود 110 هزار هکتار از محصوالت زراعی و 
25 هزار هکتار از محصوالت باغی موجود در سطح استان در مقابل 
عوامل خطر مانند سیل، تگرگ، خشکسالی و سرما زدگی زیر پوشش 

بیمه قرار گرفتند.
وی با بیان این که کشاورزان موجود در مناطق معتدل و گرم استان 
می توانند تا 15 دی ماه امسال نسبت به بیمه محصوالت زراعی خود 
اعم از جو و گندم اقدام کنند، تأکید کرد: به صورت معمول استان در 
فصول پاییز و زمستان با مخاطرات جوی مواجه است و کشاورزان باید 
نسبت به بیمه محصوالت خود در مقابل این مخاطرات اقدام کنند. 

 واردات ۲۴ خودرو لوکس به اصفهان 
طی 8 ماهه امسال

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در مقایس��ه با سال گذشته، 
24 خودرو وارد استان اصفهان ش��ده که در مقایسه با سال گذشته 

رشد داشته است.
اسدااله احمدی ونهری از واردات 2۷ هزار و 4۷2 دستگاه خودرو در 
هشت ماهه سال جاری به کشور سخن گفت و افزود: بیشترین تعداد 
خودروهای وارداتی از سه کشور امارات، جمهوری کره و چین بوده 
که در مجموع ۸۷ درص��د از ارزش کل واردات خودرو مربوط به این 

سه کشور است. 
وی ادامه داد: ارزش این تعداد خودروه��ای وارداتی به میزان 623 
میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته به لحاظ 

تعداد10 و از حیث ارزش 19 درصد افزایش نشان می دهد. 
وی از میزان خودروی وارداتی به استان سخن گفت و افزود: در سال 
گذشته تنها دو خودرو وارد اس��تان اصفهان شد، اما در سال جاری، 

تعداد 24 اتومبیل وارد استان اصفهان شده است. 

24 پرواز فرودگاه اصفهان طی هفته گذشته لغو شد که در 
این میان دو پرواز، خارجی و س��ایرلغو پروازها به پروازهای 
داخلی مربوط می ش��د.   مدی��رکل فرودگاه های اس��تان 
 اصفهان در گفتگو با ایمنا وجود مه و کمبود دید را دلیل لغو و 
تأخی��ر پروازه��ای هفت��ه گذش��ته اع��الم ک��رد و گفت: 
وارونگ��ی هوا ب��ه تنهای��ی نم��ی تواند باع��ث لغ��و پرواز 
ش��ود و زمانی که ای��ن پدی��ده با م��ه همراه ش��ود باعث 
 گرفت��ه ش��دن دی��د و در نتیجه لغ��و و ی��ا تأخی��ر پرواز 
می ش��ود. علی قاس��م زاده میزان تأخیرهای اتف��اق افتاده 
ط��ی ده روز اخیر را چهار ه��زار و 145 دقیق��ه اعالم کرده 
 اس��ت و گفته: پیش بینی هوا برای چن��د روز آینده صورت 
 می گی��رد، در حالی ک��ه برنام��ه  پروازهای ش��رکت های

هواپیمایی ب��ه طور فصلی اس��ت. مدی��رکل فرودگاه های 
اس��تان اصفه��ان برنام��ه ه��ای پ��روازی را ش��امل دو 
فصل زمس��تان و تابس��تان عن��وان ک��رد و گف��ت: برنامه 
تابس��تان از فروردی��ن ت��ا مه��ر و  برنام��ه زمس��تان از 
 مه��ر ت��ا فروردین اس��ت ک��ه در ص��ورت بروز مش��کل، 
پروازها دچار جابه جای��ی یا لغو می ش��ود. لغوهای اخیر با 
اعتراض مسافران همراه شده، به گونه ای که با افزایش بلیت 
هواپیما برای سفرهای داخلی، اقبال مردم کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: در 
حال پیگیری ایجاد صندوق ملی محیط زیس��ت هستیم تا 
برای کمک به واحدهایی که به دنب��ال رفع آالیندگی خود 

هستند، تسهیالت بدهیم.
کیومرث کالنتری در نشس��تی ب��ه میزبان��ی رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  اظهار کرد: صنعت، 
تولید و بهره برداری باید وجود داش��ته باش��د و ما به دنبال 
جریمه کردن یا تعطیلی این واحدها نیس��تیم، بلکه تبدیل 
واحدهای تولیدی به صنعت سبز برای ما افتخارآفرین است.  
رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان نیز 
اظهار داشت: از مسئوالن خواستاریم تا در زمینه روش های 
کاهش آلودگی هوا برای صنعتگران دوره های آموزشی برگزار 
کنند. سیدعبدالوهاب سهل آبادی تصریح کرد: صنعتگران 
نمی خواهند به خاطر منافع خود، منابع ملی و سرمایه ای که 
به همه مردم تعلق دارد را به خطر بیندازند. وی بیان داشت: 
این خانه، آمادگی دارد تا با اداره کل حفاظت از محیط زیست 
برای رفع آلودگی های صنایع همکاری کند. وی با اشاره به 
صدور حکم جابه جایی بدون مهلت برای واحدهای صنعتی 
که با سرمایه گذاری بس��یاری به فعالیت مشغول شده اند با 
وجود کارگران آنها، اظهار کرد: این امر، اشتغال این واحدها 

را با مشکل روبه رو می کند.

از ابت��دای بهمن ماه س��الجاری س��همیه بنزی��ن برخی از 
خودروه��ای لوکس ن��و و با ت��وان 1۸00 سی.س��ی به باال 
می سوزد و این دسته از خودروها برای مصرف بنزین صرفاً 
می توانند این فرآورده نفتی را با قیمت آزاد ۷00 تومانی در 

جایگاه ها خریداری کنند. 
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اش��اره به تصمیم دولت مبنی بر حذف 
س��همیه بنزین نیمه یارانه ای خودروهای نو ب��ا توان موتور 
بیش از 1۸00 سی.س��ی، گف��ت: با وجود حذف س��همیه 
بنزین این دس��ته از خودروها اما کارت هوش��مند سوخت 
آنها نمی سوزد.شهرام رضائی با اعالم اینکه از ابتدای بهمن 
ماه سالجاری فقط سهمیه بنزین آزاد با قیمت ۷00 تومانی 
به کارت های هوشمند سوخت این دسته از خودروها واریز 
می ش��ود، تصریح کرد: این دس��ته از خودروها می توانند 
 با کارت هوشمند سوخت ش��خصی اقدام به خرید بنزین با 
نرخ آزاد در جایگاه ها کنند. نکته قابل توجه حذف س��همیه 
بنزین این دسته خودروها آن است که متوسط مصرف این 
خودروها در مقایسه با برخی از خودروهای پرمصرف داخلی 
انواع پژو پ��ارس، 405، 206 صن��دوق دار و بدون صندوق، 
پراید، مگان دنده ای، تندر 90 و انواع س��مند بس��یار کمتر 

بوده است.

با وجود تصویب پرداخت تس��هیالت مس��کن خبرنگاران 
در ش��ورای پول و اعتبار در 25 مهر ماه، ای��ن مصوبه هنوز 
ابالغ نشده است. شورای پول و اعتبار در 25 مهر ماه امسال 
پرداخت تسهیالت خرید مسکن برای خبرنگاران را تصویب 
کرد، اما از آن زمان تاکنون هنوز چیزی به بانک ها ابالغ نشده 
است. این وقفه سه ماهه در حالی است که رییس کل بانک 
مرکزی در 15 مرداد در جمع خبرن��گاران در این باره اعالم 
کرد: عملیات پرداخت تسهیالت مس��کن خبرنگاران یک 
روز پس از تصویب آن در شورای پول و اعتبار آغاز می شود.

هم اکنون یک روز به ۷5 روز رس��یده، ولی خب��ری از ابالغ 
این مصوبه به بانک ها و یا حتی تعیی��ن بانک های عامل آن 
نیست. با وجود تصویب پرداخت تس��هیالت به خبرنگاران 
در ش��ورای پول و اعتبار و ارایه اس��امی خبرنگاران توسط 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد، این مصوبه هنوز 

در بالتکلیفی است. 
تنها چند ماه به اتمام فعالیت دولت باق��ی مانده و چند ماه 
پایانی هم فضای سیاسی بر کشور س��ایه سنگینی خواهد 
داشت. با این ش��رایط اجرایی نش��دن این موضوع چندان 
کار سختی برای مسئوالن نیس��ت زیرا هم مسئوالن و هم 

خبرنگاران به این مسأله بی تفاوت شده اند.

صندوق ملی محیط زیست بنزینفرودگاه  اصفهان شورای پول واعتبار

 لغو ۲۴ پرواز 
در عرض یک هفته

پرداخت تسهیالت به 
واحدهای رفع آالیندگی 

کارت سوخت خودروهای 
لوکس نمی سوزد

تسهیالت مسکن 
خبرنگاران در بالتکلیفی

اخبار کوتاه

۴
ایرانازوارداتبنزینسوپربینیازمیشود

راه اندازی طرح بنزین سازی اصفهان عالوه بر این که تولید بنزین این پاالیشگاه را در کمتر از شش ماه آینده 
به روزانه 12 میلیون لیتر می رساند، پاالیشگاه اصفهان را از واردات اکتان افزا بی نیاز می کند. بر همین اساس 

کیفیت بنزین تولیدی اصفهان با راه اندازی طرح بنزین سازی از اکتان ۸۷ فعلی به 90 و 95 ارتقا می یابد. 
بیمه کارگران

از محل درآمد پروژه هاتأمین  شود
حمدرضا فوالدگر/ نماینده مجلس

مجلس، قانون بیمه کارگران س��اختمانی را به تصویب رس��انده که اگر 
شورای نگهبان ایراد قانونی به آن نگیرد، ابالغ خواهد شد و طبق آن، منابع 
 بیمه کارگران س��اختمانی از محل درآمد پروژه های ساختمانی تأمین 
می شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان این که بیمه کارگران 
ساختمانی از نوع کارفرمایی نیس��ت، تصریح کرد: برطبق این مصوبه، 
سهمیه هایی که تأمین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی 
تعیین ک��رده باید برداش��ته 
ش��ود. مجلس حق پرداختی 
بیمه را متوقف ک��رد تا همان 
یک درصد باشد و اگر شورای 
نگهب��ان این مصوب��ه را تأیید 
کند، بیمه کارگران ساختمانی 
باید به طور دقیق اجرا و منابع 
آن نی��ز از خ��ود پ��روژه های 

ساختمانی تأمین شود.
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 مبنای بودجه9۲؛ 
کاهش وابستگی به  نفت 

اختصاص دو میلیارد  
اعتبار به تعاونی ها

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با تأکید بر این که کاهش اتکا به 
درآمدهای نفتی یکی از مبانی بودجه 92 است، خاطرنشان کرد: تالش دولت و 
مجلس در راستای تصویب بودجه باید به گونه ای باشد که تراز عملیاتی، کمتر 
منفی شود. محمد کردبچه اظهار داشت: در واقع درآمدهای واقعی ما از محل 
مالیات و یا سایر محل ها تأمین و جبران نمی شود و به همین دلیل است که در 
سیاست های کلی ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب و هم در قانون برنامه 
پنجم تأکید ش��ده که تراز عملیاتی باید تا پایان برنامه پنجم به صفر برسد و 
دولت بتواند هزینه های جاری اش را به طور کامل از طریق افزایش درآمدهای 
واقعی جبران کند. وی با بیان این که این امر از دو راه امکان پذیر است، افزود: 
یکی افزایش درآمدهای مالیاتی است، زیرا ظرفیت های بسیاری در این بخش 
وجود دارد و دیگری از طریق صرفه جویی حداکثری در اعتبارات هزینه ای است.

رییس تشکیل و توسعه تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان از اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار از س��وی بانک توسعه تعاون به 

تعاونی های تولیدی این استان خبر داد.
شهین مشرف جوادی گفت: تعاونی های تولیدی جهت دریافت اعتبارات بانک 

توسعه تعاون مدارک خود را آماده و هرچه سریع تر تحویل دهند.
وی همچنین از تخصیص200 میلیارد تومان اعتب��ار از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی به تعاونی های تولیدی خبر داد و افزود: در ارتباط با تعاونی های 
تولیدی، عالوه بر بانک توس��عه تعاون، صندوق توسعه ملی نیز امسال به این 
واحدها اعتبار اختصاص داده اس��ت. به گفته مشرف جوادی صندوق توسعه 
ملی سقف خاصی برای تعاونی های تولیدی اس��تان اصفهان در نظر نگرفته 

و تعاونی ها بر اساس طرح های خود در اولویت دریافت اعتبار قرار می گیرند.

همزمان با افزای��ش بی��ش از ۸0 درصدی بهای 
خوراک پاالیش��گاه های روغن س��ازی و محاسبه 
قیمت خوراک این صنایع با دالر مبادالتی، فعاالن 
این صنعت نفتی از احتم��ال افزایش حداقل 50 
درصدی قیمت ان��واع روغن موت��ور خودروهای 

سبک و سنگین در بازار خبر می دهند.
ت��ردد نزدی��ک ب��ه20 میلی��ون دس��تگاه انواع 
خودروهای س��بک و س��نگین در کش��و موجب 
ش��ده اس��ت که ایران به یک��ی از ب��زرگ ترین 
بازارهای مصرف انواع روغ��ن موتور و روغن های 
صنعت��ی خودروه��ای جه��ان تبدیل ش��ود. در 

حال حاضر ایران به دلیل در اختیار داش��تن نوع 
انحصاری »نف��ت رافینیتی« تنه��ا تولید کننده 
یک محصول نفت��ی به نام »لوبکات« در س��طح 
منطق��ه خاورمیانه اس��ت، به طوری ک��ه برخی 
از کش��ورهای نفت خیز حاش��یه خلی��ج فارس 
همچون عراق، عربس��تان س��عودی و کویت هم 
 با وجود س��اخت پاالیش��گاه های متع��دد نفت 
هیچ گون��ه ظرفیتی برای تولید لوب��کات ندارند. 
لوبکات خوراک پاالیشگاه های روغن سازی کشور 
اس��ت که پس از تصفیه برای تولی��د روغن انواع 
خودرو مورد اس��تفاده قرار می گیرد و در شرایط 

فعلی هم کش��ور با س��اخت و راه اندازی صنایع 
تکمیلی از ظرفیت تولید س��االنه یک میلیون تن 

انواع روغن موتور برخوردار است.
 از س��وی دیگر همزمان با تأمین نی��از بازارهای 
داخلی به انواع روغن موت��ور، ایران یکی از بزرگ 
ترین صادر کنندگان روغن موتور به کش��ورهای 
مختل��ف جهان همچ��ون ترکیه، ع��راق، ایاالت 
متحده عربی، هند و برخی از کشورهای اروپایی و 
آفریقایی بوده و ساالنه بیش از300 هزار تن از این 
محصول نفتی به بازارهای جهانی صادر می شود. با 
وجود تمامی مزیت های جغرافیایی و طبیعی ایران 

برای تولید و صادرات انواع روغن موتور به عنوان 
یک محصول غیر نفتی، از ابتدای دی ماه س��ال 
جاری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با دریافت بخشنامه بانک مرکزی، اقدام به 
افزایش بیش از ۸0 درصدی قیمت خوراک صنایع 
و پاالیشگاه های روغن سازی کشور کرده است. به 
عبارت دیگر، با اجرای این بخشنامه، بانک مرکزی 
مبنای محاس��به خوراک پاالیش��گاه های روغن 
س��ازی به جای ارز مرجع ب��ا دالر مرکز مباالتی 

محاسبه خواهد شد.
 به اعتقاد فعاالن این صنعت پاالیش��گاهی، این 
افزایش قیمت خ��وراک عالوه بر ای��ن که زمینه 
گرانی حداق��ل50 درصدی قیمت ان��واع روغن 
موتور در داخل کشور را فراهم می کند، بازارهای 
صادرات این محصول نفتی ایران را هم تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.

 عرضه لوبکات در بازار بورس متوقف شد
» شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
بدون انجام کار کارشناسی، اقدام به افزایش بیش 
از۸0 درصدی قیمت خوراک صنایع روغن سازی 
کشور کرده است و بر این اس��اس، هفته گذشته 
مذاکراتی با این مجموعه نفتی انجام شده است.« 
سیدحمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی کش��وربا بیان ای��ن نکته می 
گوید: »محاسبه قیمت خوراک از ارز مرجع به ارز 
مبادله ای منجر به برهم ریختگی بازارهای فروش 
انواع روغن موتور خواهد ش��د  و اگر این افزایش 
قیمت حداقل برای بازارهای داخلی مورد تجدید 
نظر قرار نگیرد، در مدت چند هفته، قیمت انواع 
روغن موتور در داخل کشور با افزایش دست کم 

50 درصدی همراه خواهد شد.«
تاکنون افزایش بیش از۸0 درصدی خوراک مورد 
تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و سازمان بورس قرار نگرفته است و 
بر این اساس از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون 
عرضه لوبکات و خوراک واحدهای روغن س��ازی 

در بورس متوقف شده است. 
بر این اس��اس  هن��وز تولیدکنن��دگان داخلی با 
قیمت ه��ای جدی��د خ��وراک اق��دام ب��ه تولید 

محص��والت نفتی و عرض��ه آن در ب��ازار داخلی 
نکرده اند.

 این عضو اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های 
نفتی کش��ور با تأکید بر این که باید شرکت ملی 
پاالیش و پخش نفتی نرخ جدید خوراک را صرفا 
برای محصوالت نفتی صادراتی مورد محاسبه قرار 
دهد، اظهارداشت: از این رو هفته جاری مذاکراتی 
بین تولیدکنن��دگان داخلی و این مجموعه نفتی 

انجام خواهد شد.
  

گزارش میدان��ی از قیمت انواع روغ��ن موتور در 
 بازار نش��ان می دهد ک��ه هم اکنون با احتس��اب 
میزان پیمایش قیمت انواع روغن موتور، برندهای 
 داخل��ی ب��ه ازای هر گال��ن بین 16 ت��ا 19 هزار 
تومان است که در صورت تولید محصوالت با نرخ 
جدید خوراک قیمت این ف��رآورده های نفتی به 
24 هزار تومان تا 2۸ هزار و 500 تومان افزایش 

می یابد.
 از س��وی دیگر در حال حاضر قیم��ت یک گالن 
روغن موتور ب��ا برند مش��ترک ایرانی– خارجی 
به ازای3000 کیلومتر پیمای��ش خودرو حدود 
19500 توم��ان، همین برند ب��ا6000 کیلومتر 
پیمایش حدود 23 هزار توم��ان و با پیمایش10 
 ه��زار کیلومت��ر ح��دود 40 ه��زار توم��ان ب��ه 

مصرف کنندگان عرضه می شود.

 با افزایش بیش از 80 درصدی بهای خوراک پاالیشگاه ها

قیمتروغنموتور50درصدچربترمیشود

از بازار روغن موتور خبر می رس�د که انواع ایرانی و خارجی آن افزایش قیمت را تجربه کرده اس�ت. در این میان، روغن   گروه
موتورهای خارجی در طول یک ماه، گرانی 30 درصدی را از سر گذراند و در انتظار افزایش 50درصدی قیمت هاست. نگرانی اقتصاد

در بازار روغن موتور اما فقط به افزایش قیمت محدود نشد. ورود روغن های تقلبی به بازار موجب شده تا خودروداران عالوه 
بر پرداخت نرخ های جدید برای روغن موتور، از اطمینان خاطر برای خرید هم برخوردار نباشند.کارخانه های تولید انواع تقلبی روغن موتورهای 
مطرح خارجی در حالی با سرعت، فعالیت خود را آغاز کردند که اقبال مصرف کنندگان به روغن های خارجی روزبه روز بیشترمی شود. هرچند 

که فاصله قیمت روغن موتورهای داخلی با انواع خارجی زیاد است، اما همچنان بازار به کام خارجی ها پیش می رود.

لوبکات، خوراک 
پاالیشگاه های روغن سازی 

 کشور است که پس از 
تصفیه برای تولید روغن انواع 

خودرو مورد استفاده قرار 
می گیرد و در شرایط فعلی هم 

کشور با ساخت و راه اندازی 
صنایع تکمیلی از ظرفیت 

 تولید ساالنه 
 یک میلیون 

تن انواع روغن موتور 
برخوردار است



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

»روزی، روزگاری«
این سریال ماندگار که در آخرین نسخه پخش شده تلویزیونی آن بسیار بی کیفیت شده بود 
و آثار کهنگی و صدمه دیدگی در آن کاماًل مشهود بود، اکنون و با ترمیم رنگ ها و خش های 

ایجاد شده و بازسازی مجدد، با کیفیتی عالی هرشب از تلویزیون پخش خواهد شد.

5

»از خواب هایم خون می چکد«
نمایش »از خواب هایم خون می چکد« 
کاری از گروه تئات��ر کاوش از نهم دی ماه 
در س��الن اصلی تاالر فرش��چیان بر روی 

صحنه رفته است.
نویس��نده و کارگ��ردان این اثر احس��ان 
جانمی اس��ت که از بازیگران آن می توان 
به رس��ول هنرمند، فرزاد قاسمی و مائده 
وحید اش��اره کرد. داس��تان این نمایش 
روایتگر احوال زنی اس��ت که هرش��ب در کابوس هایش، انسان های 
لعینی را می بیند و به دنبال راهی برای خاتمه دادن به کابوس هایش 
می گردد. اجراهای این کار به مدت 15 ش��ب و تا بیس��ت و سوم ماه 
جاری ادامه خواهد داش��ت. زم��ان آغاز اجراها رأس س��اعت18:30 

خواهد بود.

»مادر« برشت دوباره به ایران آمد
 چ��اپ دوم نمایش��نامه »م��ادر« یکی از 
مش��هورترین آث��ار برتول��ت برش��ت، 
نمایشنامه نویس و کارگردان شهیر آلمانی 
ب��ا ترجم��ه جاه��د جهانش��اهی روان��ه 
کتابفروشی ها شد. این اثر برای نخستین 
بار در سال 1351 در ایران به چاپ رسید.

نمایش��نامه »م��ادر« ب��ا عن��وان فرعی 
»زندگی پالگ��ه آ والس��ووآ« زن انقالبی 
 اهل ت��ور اقتباس برش��ت از رمان »مادر« ماکس��یم گورکی اس��ت. 

این نمایشنامه را برشت سال1931 در قالب یک اثر آموزشی نوشت و 
برای نخستین بار سال 1932 در برلین به اجرا درآورد. برشت با معرفی 
این اثر در قالب آموزشی سعی داشت جدا از تأکید بر تأثیرگذاری آن بر 
تماشاگر، آنان را به تفکر هم وادار کند؛ چرا که به زعم وی، تئاتر فقط 
مقوله ای برای سرگرمی نیست. ترجمه و تنظیم اشعار این نمایشنامه 
را سیاوش کسرایی انجام داده است. نخستین چاپ این اثر نیز در سال 
1351 از سوی انتشارات امیرکبیر راهی بازار کتاب ایران شد. چاپ دوم 
نمایشنامه »مادر« نوشته برتولت برشت، با ترجمه جاهد جهانشاهی، 
با شمارگان هزار و 650 نسخه، 112 صفحه و بهای سه هزار تومان از 

سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده است. 

سومین نمایشگاه سالیانه کانون 
عکس اصفهان در کتابخانه مرکزی

سومین نمایش��گاه کانون عکس انجمن 
سینمای جوانان اصفهان 9 تا 21 دی ماه 
س��ال جاری در گال��ری 2 و 3 کتابخانه 
مرکزی ش��هرداری اصفهان وابس��ته به 
س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری 

اصفهان برپا می شود. 
در این نمایش��گاه آثار 35 ع��کاس عضو 
 کان��ون، ش��امل 1۴ اث��ر رنگ��ی، 15 اثر 
س��یاه و س��فید و 23 اثر فاین آرت با موض��وع آزاد در ابع��اد 50×۷0 
و همچنی��ن 12 مجموع��ه عک��س در ابع��اد 30×۴5 ب��ر روی دیوار 
خواه��د رف��ت. 52 ت��ک عک��س و 12 مجموع��ه عک��س برگزیده 
این نمایش��گاه، پ��س از فراخوان عموم��ی از می��ان866 تک عکس 
و 36 مجموع��ه عک��س، توس��ط هی��أت داوران متش��کل از مجی��د 
کورن��گ بهش��تی، اصغ��ر صامت��ی و محمدرض��ا مؤمن��ی انتخاب 
ش��ده اند. عالفه من��دان ب��ه بازدی��د از ای��ن نمایش��گاه در تاری��خ 
 یاد ش��ده فرصت دارند غی��ر از روز ه��ای تعطیل، صبح ها از س��اعت 
8 تا 12، بعد از ظهر ها 13 تا 19 و پنجشنبه ها 13 تا 1۷:30 به کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه نمایند.  

»خواب نوشته ها« به دست 
کتابخوانان رسید

کتاب »خواب نوشته ها« اثر افسانه طباطبایی توسط انتشارات حدیث 
قلم منتشر شد و به کتابفروشی ها آمد.

این کتاب ابتدا شامل جمالت کوتاه بوده و در بخش پایانی تعدادی از 
اشعار افسانه طباطبایی را در بر می گیرد.

طبق نظر نویسنده کتاب، خواننده می تواند جمالت کتاب را داستان 
مینی مال یا جمله به حس��اب بی��اورد و اولویت اول، بی��ان مفاهیم 

در قالب کلمات اس��ت. در نگارش این 
جمالت، از صناعات ادبی چون تشبیه، 
استعاره و... استفاده شده است. در این 
کت��اب 520 جمل��ه منتخب منتش��ر 
شده اس��ت.این کتاب با 110 صفحه، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت پنج هزار 

و500 تومان منتشر شده است.
در این کتاب می خوانیم: از نبود عشق 
رنج برد. دو ماه بعد، از بودن عشق، زن 
و مرد عصبانی گفتگوهایشان را به هم 

پرتاب کردند.

داللی یا خوانندگی)2(
گروه فرهنگ- چاوش��ی در کنار عکس هایی که منتش��ر 
می کند، با تیز هوش��ی خاصی و با نوش��تن جمله هایی مثل 
»نمی ذاره کارامو بکنم، آلبوم حتماً عقب می افته و...« همین 
طور غیر مستقیم س��عی دارد ماجرا های آلبومش را از تب و 
تاب نیندازد؛ آلبومی که برخی اختالف سلیقه های چاوشی و 
تهیه کننده، باعث شده انتشار آن همین طور عقب بیفتد. یعنی 

آلبوم چاوشی بعد از ماه صفر به بازار می آید؟
بنیامین و گروه آریان 
فقط به خاطر محسن!

مدیر برنامه های بنیامی��ن و گروه آریان ای��ن روز ها از همه 
خبرنگاران فراری است و با هیچ کس حاضر به گفتگو نمی شود. 
او در ظاهر درگیر کنس��رت های چهره های ستاره موسیقی 
پاپ در خارج از کشور اس��ت، اما کسی از عمق درگیری های 
او در دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای اخذ مجوز آلبوم های 
هنرمندان طرف قراردادش خبر ندارد. رجب پور که مقطعی 
حالل مشکل آلبوم های چهره هایی بود که به هر دلیلی مجوز 
آلبومشان داده نمی شد، حاال به س��ختی با پروژه مبهم عدم 
اعطای مجوز آلبوم های بنیامین و گروه آریان روبه  رو ش��ده 
اس��ت؛ اتفاقی که شاید حاشیه های ارکس��تر ملی و ارکستر 
س��مفونیک و اختالف نظر ه��ای انجمن موس��یقی و دفتر 
موس��یقی روی آن تأثیر گ��ذار بوده و همی��ن درگیری ها به 
مجوز هنرمندان طرف قرارداد او نیز سرایت کرده. رجب پور 
در جمع��ی خصوصی گفت��ه: »فعاًل مصاحب��ه ای نمی کنم، 
ولی اگر دهانم باز ش��ود، خیلی ها باید بساطشان را از دنیای 
موسیقی جمع کنند و اس��تعفا بدهند و بروند!« و این یعنی 

شروع یک بازی.
رضا صادقی 

آلبوم »آقای مشکی پوش« در دادگاه؟
رضا صادق��ی حال و روز خوب��ی ندارد و به ط��رز عجیبی در 
مخمصه افتاده. پس از اتمام قرارداد این خواننده با ش��رکت 
مشهور، صادقی با کمپانی جدید قرارداد اجرای زنده منعقد 
کرد، ولی این آخر بازی نبود و حاال او به خاطر همین اتفاق، 
قربانی دعوای دو کمپانی ش��ده اس��ت؛ دعوای��ی که حتی 
پای خود این خواننده را هم به دادگاه کش��اند تا صادقی در 
س��خنانی تکان دهنده بگوید: »برای اولین بار بود که وقتی 
مردم در راهرو های دادگاه به من سالم می دادند، سرم پایین 
بود«. با توجه به اتفاق هایی که برای او در این چند ماه افتاده، 
آلبوم جدیدش هم با تأخیر به بازار خواهد آمد.صادقی برای 
اثبات خود و این که بتوان��د دور جدید برنامه های زنده اش را 
روی صحنه ببرد، به ش��دت به این آلبوم و اتفاقات بعد از آن 

امیدوار است. 

 جش��نواره نمای��ش های ش��هروندی 
 جمال 
)ش��هرآیین( در حالی کار خود را آغاز نوروز باقری

کرد که در شهریور ماه میزبان متن های 
ارسالی به دبیرخانه این جشنواره بود ومحوریت و اساس کار خود 

را بر پایه این سه اصل استوار کرد:
    مسأله محور و چالش برانگیز برای مخاطب باشد.

    مسائل معاصر شهر اصفهان را مطرح کند.
    مبتنی بر نیازهای  شهری و برآمده از پژوهش و مطالعه 

باشد.
و چنان که در اه��داف خود آورده، به صراح��ت بیان می کند که 
آموزش های ش��هروندی جزء ضروری ترین نیازهای شهروندان 
است، چنان چه سالیان اخیر در سطح جهانی نیز در برنامه های 
آموزشی کشورها لحاظ گردیده. این جشنواره در پاسخ به این نیاز 
 با توجه به ویژگی های فرهنگی- اجتماعی ش��هر اصفهان قصد 
بهره گی��ری از هنر نمای��ش در تبیین هر چه بهت��ر مؤلفه های 
 فرهن��گ ش��هروندی در می��ان ش��هروندان اصفهان��ی را دارد. 
بر پایه چنین اصل و هدفی، پنج موضوع محوری خود را که همان 

پاسداری وتبیین آموزه های شهروندی است اعالم کرد:
 صل��ه رح��م و بهب��ود رواب��ط خویش��اوندی، مدیریت خش��م، 

خوش بینی، ترافیک و حمل و نقل عمومی.
پس از اعالم فراخوان  جشنواره ش��هرآیین با محوریت کودک و 

نوجوان، بیش از۴0  اثر به این جش��نواره ارسال شد و در مرحله 
نخس��ت، 1۷ نمایش به مرحله بازبینی این جشنواره راه یافتند و 
در مرحله پایانی، سه نمایشنامه »نامه ای به دوست مریخی ام« ،  
»زندگی شهروندی،مرگ شهروندی«  و  »جنگ، جنگ، زندگی« 
به روی صحنه رسیدند. حال باید پرس��ید که آیا در انتخاب آثار، 
بهترین آنها گزینش شده یا دوس��تان باز نسبت به یکدیگر لطف 
داش��ته اند که دوباره در جش��نواره ای در کنار هم باشند و با هم 

بتوانند به فرهنگ این مملکت کمک کنند؟ 
با توجه به خط مش��ی ترسیم شده برای جش��نواره، به سراغ آثار 
منتخب می رویم که ببینیم این بار توانسته در برابرکودکانی که 
قرار است شهروندان آینده جامعه باشند تصویری جامع وایده آل 
ارایه کند یا را هکارهایی مناس��بی را برای رفع نیاز شهروندان به 
آنها نشان دهد. پاسخ با شماست؛ برای این که شهرداری اصفهان 
درپاسخ به نیاز یک شهروند اصفهانی، در قالب نمایش برای رفع 
این نیاز اقدام کرده است. جشنواره ها تنها در صورتی می توانند 
مفید عمل کنند که همراه و در کنار خود آموزش را نیز داش��ته 
باش��ند، این در حالی است که این جش��نواره از آموزش بهره ای 
 نبرده و تبدیل به ویترینی ش��ده ب��رای ارایه آث��ار منتخبی که 

بزرگ ترها صالح دیده اند.
 »نامه به دوس��ت مریخی ام« عنوان نمایش��ی اس��ت که  طبق 
صالحدید هیأت انتخاب حائز برتری نسبت به دیگر آثار شناخته 

شده است. این اثر به کارگردانی اسماعیل موحدی و با نوشته امیر 
صفایی پور ش��کل گرفته  و از بازیگران آن می توان به هنرجویان 
آموزش��گاه جلفا اش��اره کرد که مدیریت آن برعهده اس��ماعیل 
موحدی اس��ت. این کار، به نوعی پای��ان دوره این هنرجویان نیز 
محس��وب می ش��ود تا بتوانند با حضور خود بر صحنه، به نوعی 
از اس��اتید وکس��انی که برای هنر وتعالی آن زحمت کشیده اند 
قدردانی کنند.با ذکر نام این نمایش، می توان تأییدی بر این مثال 
زد که مشت، نمونه خروار است و آثاری که انتخاب شده اند هیچ 
گونه شناختی نه از مخاطب خود و نه از اهداف و اصول جشنواره و 

نه حتی سبکی که اجرا می کنند دارند! 
 س��ازندگان آثار ی��ا بینن��ده را آنقدرها ک��ه باید نش��ناخته اند

 ی��ا ای��ن ک��ه خودش��ان از محت��وای اث��ر خ��ود ب��ی اطالعند 
که اگر این گونه باشد، باید برای این جشنواره و دست اندرکاران 

آن افسوس خورد که افرادی را 
انتخاب می کنند که صحنه را 
با دکان کاسبی اشتباه گرفته 
اند و هر ازگاه��ی رنگ، لعاب 
و تابلو مغازه خود را به اقتضای 
فصل ع��وض م��ی کنن��د تا 
مشتری بیشتری جذب کنند. 
باید برای کودکان و نوجوانان 
اصفهانی افس��وس خ��ورد که 
سرگردان در صحنه رها شده 

اند.
معیاره��ای کار ک��ودک ن��ه 
موس��یقی اس��ت و ن��ه در 
آوردن لهج��ه اصفهان��ی و نه 
ه��زار کار دیگری ک��ه بیننده 
را صرفا س��رگرم کن��د، بلکه 
آگاه��ی س��ازی و س��اختن 

بستری مناسب است برای تعالی قشری اس��ت که جامعه آینده 
را می سازنند.جشنواره ش��هروندی به معنای آگاهی سازی برای 
شهروندان است، منوط به این که عوامل اجرایی، شناختی از آن 
داشته باشند و عواملی را برای بازنمایی انتخاب کنند که دغدغه 
شان جیب کتشان نباش��د.این جش��نواره تنها دست آوردی که 
داش��ت، قربانی جدیدی را بر فهرس��ت تئاتر خ��ود اضافه کرد تا 
ثابت کند تئاتر اصفه��ان در حال نابودی اس��ت و زنگ خطرش 
سال هاست که به صدا در آمده؛ از آن وقتی که به جای شناخت و 

آگاهی، اسامی گاه کوچک و بزرگ  جایش را گرفته اند.

مروری بر جشنواره ای که آمد و رفت

به نام کودکان، به کام بزرگ تر ها
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 » مردم سوم « پشت صحنه» مردی از هاناوی«  پشت صحنه» الیور«کارگردانی از دل جنگ جهانی
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - سر کارول رید متولد 30 دسامبر است؛کارگردانی انگلیسی که بیشتر 
به خاطر کارگردانی فیلم های »مرد سوم«، »مرد ناجور« و »بت سقوط کرده« شناخته 
شده است. کارول رید در سال 1906 در پاتنی لندن زاده شد. او از سال 1923 فعالیت 
هنری اش را ب��ا بازیگری و س��پس تهیه کنندگی تئاتر آغاز کرد. او در س��ال 1932 به 
ایلینگ رفت و نخستین فیلم خود را در سال 1935 کارگردانی کرد. او در طول جنگ 
جهانی دوم )19۴3( یک فیلم مستند برای ارتش بریتانیا ساخت. این کارگردان از میانه 
دهه 60 س��اخت فیلم در ایاالت متحده را آغاز کرد. مهم ترین جوایز سینمایی کارول 
رید، شامل نخل طالی جشنواره فیلم کن در سال 19۴9 برای فیلم مرد سوم و جایزه 

اسکار بهترین کارگردان در سال 1968 برای فیلم »اولیور!« هستند.
برخی از فیلم های او عبارتند از:  در پاریس اتفاق افتاد، صحبت شیطان، دوست خانم 
شما کیست؟، تعطیلی بانک، قطار ش��بانه به مونیخ، نامه ای از وطن، آقای پیت جوان،     
قرعه جدید، پیروزی واقعی، مرد ناجور، بت سقوط کرده، مطرود جزایر، مردی در وسط، 

بند باز، آخرین جنگجو و... 
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بیشتر مردم  هنر مدرن 
را نمی شناسند

جشنواره عمار  اصفهان؛ 
سکوتی که فراگیر شد

یک هنرمند نقاش گف��ت: اکثر مردم نقاش��ی را تنها ب��ا کارهای رئال و 
مینیاتور می شناسند و هنوز شناخت درستی از هنر مدرن ندارند و با آن 
ارتباط برقرار نمی کنند. علی کریمی که نمایش��گاهی انفرادی از آثارش 
در نگارخانه کوثردر حال برگزاری است، به ایمنا گفت: تعداد آثار 23 اثر 
 است و کارها بیشترسورئال هستند و با تکنیک رنگ وروغن کار شده اند.

بیش��تر کارها فضای ش��خصی و ذهنی دارند و در واقع ت��ا حدی با ذهن 
مخاطب ناآشنا هس��تند. برای بازدید از این نمایش��گاه می توانید تا روز 
 پنجشنبه ۷ دی ماه صبح ها از س��اعت 9 الی 13و  بعدازظهرها از ساعت

30 : 16 الی20:30 به نگارخانه کوثر اصفهان وا ق��ع در میدان امام )ره( 
جنب عالی قاپو مراجعه نمایید. 

سومین جشنواره مردمی عمار اصفهان از دو روز گذشته آغاز به کار کرده، 
اما عدم برنامه ریزی و اطالع رسانی مناسب در این جشنواره مورد انتقاد 
مردم نیز واقع شده است. بنا بر آنچه فارس نوشته، جشنواره مردمی عمار 
از روز پنجشنبه در مس��جد فرش��ته اصفهان آغاز به کار کرد که تاکنون 
پرمخاطب ترین فیلم سومین جشنواره عمار در اصفهان، »آخوند چینی 
دات کام« بوده است. شاهین ش��هر، فالورجان، شهرضا، کاشان، لنجان، 
سمیرم، خوانسار، خمینی شهر و برخی مساجد و پایگاه های بسیج اصفهان 
میزبان جشنواره مردمی فیلم عمار هستند که تاکنون تنها مسجد فرشته 
اصفهان موفق به اکران عمومی شده و س��ایر شهرستان ها هنوز موفق به 

دریافت فیلم های سومین جشنواره عمار و اکران عمومی نشده اند.

گروه فرهنگ- با نزدیک شدن به س��ال نو میالدی، اولین چیزی که در ذهن همه 
مردم جهان متبادر می  شود، درخت کریسمس؛ یعنی همان کاج سبز با تزئینات پرزرق 
و برق و گلوله های رنگی درخش��ان و البته بابانوئل با آن ریش سفید بلند و لباس های 
قرمز است، اما چیزی که می تواند لذت تعطیالت سال نو را دوچندان کند، خواندن یک 
کتاب خوب کریسمسی است؛ کتابی درباره رسم و رسوم کریسمس و سانتا کالوس، 
این درحالی است که کتاب های اندکی هستند که توانسته اند از این تم به خوبی بهره 

ببرند. در این مطلب قصد داریم تا در دومنزل باقی مانده به سال میالدی جدید، با هم 
نگاهی بیندازیم به چند کتاب مشهوری که در این زمینه نوشته شده اند؛ کتاب هایی که 

گاهی نسخه های سینمایی مشهوری هم بر اساسشان ساخته شده است:

بزرگ ترین داستان دنیا که گفته شده )فولتون اورسلر(
این کتاب که در سال 19۴9 منتش��ر شد و به شدت هم مورد تحس��ین قرار گرفت، 
داستان زندگی حضرت مس��یح)ع( اس��ت. اورس��لر روایت های انجیل را برداشته و 
آنها را ب��ا دیالوگ و توصیف��ات دقیق و جزیی��ات و البته ذائقه ش��خصی اش ترکیب 
 کرده و محصولش ش��ده یکی از جذاب ترین کتاب هایی که درباره کریسمس و تولد 

حضرت مسیح)ع( منتشر شده است. 
نویسنده روحیه بخشنده و در عین حال محکم و اس��توار پیامبر خدا را در داستانش 
منعک��س کرده اس��ت. جذاب تری��ن بخش های کتاب مرب��وط به مأموریت مس��یح 
اس��ت: مأموریتی ک��ه هم اله��ی و مذهبی اس��ت و هم سیاس��ی و اجتماع��ی. مهم 
نیس��ت چند بار این قص��ه را خوانده اید و ش��نیده اید. این کتاب روای��ت جذاب تر و 
دلنش��ین تر و حتی کامل تری اس��ت از همه آن چیزهای��ی که تا ام��روز خوانده اید. 
 جرج اس��تیونس فیلم عظیمی ب��ا حضور س��تارگان برتر جهان در زم��ان خودش از

 روی این کتاب ساخت.

قطار سریع السیر قطب)کریس ون آلسبورگ(

داستان پسربچه ای که شب کریس��مس در تخت خوابش آرام منتظر رسیدن بابانوئل 
نشسته است و ناگهان قطاری به طرز معجزه آسا جلوی در خانه شان فرود می آید و از 
او دعوت می کند که با آنها به قطب شمال برود. بچه های دیگری هم در قطار هستند. 
در راهشان سانتا کالوس را می بینند. س��انتا کالوس به پسر می گوید که هر هدیه ای 
می تواند از او بگیرد. پس��ر یکی از زنگوله های س��انتا را می خواهد، اما سر راه متوجه 
می شود که زنگوله از جیبش بیرون افتاده است. فردا صبح خواهر کوچکش زیر درخت 
کریسمس پشت همه هدایا جعبه کوچکی را پیدا می کند که داخل آن زنگوله است که 
سانتا کالوس برای پسر هدیه آورده. بچه ها زنگوله را تکان می دهند و صداهای شاد و 
شیرینی می شنوند، اما پدر و مادرشان نمی توانند آن صداها را بشنوند و فکر می کنند 
زنگوله شکسته است. خب به هر حال فقط آنهایی که باور دارند، می توانند صدایش را 
بشنوند. رابرت زمه کیس با استفاده از تکنیک موشن کپچر، فیلمی بر اساس این کتاب 

با حضور تام هنکس در نقش های اصلی ساخت.

درخت کریسمس)جودی ساالمون(  
باغبان یک باغ بزرگ و قدیمی همیش��ه نزدیک کریسمس دچار دلهره می شود؛ چون باید 
از میان درختان کاج باغ بزرگ ترین ش��ان را انتخاب کند که کار خیلی سختی است.  او  از 
ش��روع فصل بهار به بررس��ی درختان می پردازد تا بعدا راحت تر بتواند بزرگ ترین شان را 
 انتخاب کند. در همین حین، با خواهر آنتونی آشنا می شود؛ راهبه ای که خودش را دوست

درختان می نامد.

درخت کریسمس ولی این بار کاغذی

جشنواره ها تنها در 
 صورتی 

می توانند مفید 
عمل کنند که 

همراه و در کنار خود 
آموزش را نیز داشته 

باشند، این در 
حالی است که این 

جشنواره از آموزش 
بهره ای نبرده است



فالکائو، بهترین بازیکن سال 2012 ITC میالن سوشاک صادر شدرونالدینیو بالیوودی شدچندپادشاه در یک اقلیم

ورزش به روایت تصویر

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 استقبال کرباسچی 
از پیشنهاد خوروش

سرپرست تیم سپاهان به مسئوالن ذوب آهن پیشنهاد داد که به جای 
برگزاری تمرینات خود در ورزش��گاه فوالدشهر اصفهان برای حفظ 
کیفیت این زمی��ن، تمرینات خود را در یک��ی از زمین های تمرینی 

سپاهان برگزار کند. 
محسن کرباسچی، سرپرس��ت ذوب آهن با اش��اره به این پیشنهاد 
سرپرست س��پاهان، به ایمنا می گوید: ما از این پیشنهاد با اشتیاق 
استقبال می کنیم و امیدواریم که بتوانند هفته ای یک یا دو روز زمین 
اصلی و اختصاصی باشگاه سپاهان را به ما بدهند تا ما بتوانیم در آن به 
تمرین بپردازیم. وی ادامه می دهد: در صورتی که این زمین به صورت 
هفتگی در اختیار ما قرار گیرد، ما می توانیم تمرینات خود را در این 
زمین برگزار کنیم و از این پیشنهاد نیز به خوبی استقبال می کنیم.  
گفتنی است، کاهش کیفیت زمین چمن ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
با توجه به آغاز فصل سرما و برگزاری تمرینات و بازی های مداوم در 

این ورزشگاه، طی هفته های گذشته به خوبی مشهود بوده است. 

 محمدرضا طالقانی 
رودرروی خبرنگاران اصفهانی

سرپرست فدراس��یون ورزش پهلوانی و زورخانه ای روز سه شنبه به 
س��ؤاالت خبرنگاران اصفهانی پاس��خ می دهد. محمدرضا طالقانی، 
سرپرس��ت فدراس��یون ورزش پهلوانی و زورخانه ای روز سه شنبه، 
دوازدهم دی ماه برای بررس��ی مسائل ورزش باس��تانی به اصفهان 
سفر می کند. سرپرست فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای در 
سفر یک روزه خود با  ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان، محمدرضا 
محمدجواهری مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان اصفهان و سقائیان 

نژاد شهردار اصفهان دیدار می کند.  
طالقانی س��اعت ۱۶ روز س��ه ش��نبه دوازدهم دی ماه در مصاحبه 
مطبوعاتی که در ت��االر افتخارات اداره کل ورزش وجوانان اس��تان 
اصفهان برگزار می ش��ود، به س��ؤاالت خبرنگاران اصفهانی پاس��خ 
می دهد. بعد از ثبت ورزش پهلوانی و زورخان��ه ای در زمره میراث 
فرهنگی و معنوی جهان، فدراس��یون ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
ایران در دومی��ن اق��دام، اصفهان را ب��ه عنوان پایتخ��ت فرهنگی 
ورزش پهلوان��ی و زورخانه ای ایران اس��امی معرفی ک��رد تا بعد از 
انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اس��ام در س��ال 
۲۰۰۶ میادی، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��امی و پایتخت 
 صنایع دس��تی ایران این عن��وان نیز ب��ه گنجینه افتخارات ش��هر 

گنبدهای فیروزه ای افزوده شود.  

 ستاره های کم سوی  والیبال 
در کویر کاشان 

 تیم والیبال باریج اس��انس کاش��ان در هفت��ه پانزده��م لیگ برتر 
باشگاه های کشور میزبان شهرداری ارومیه است. 

هفته پانزده��م لیگ برت��ر والیبال باش��گاه های کش��ور ام��روز با 
برگزاری ش��ش دیدار در ش��هرهای مختل��ف پیگیری می ش��ود. 
 در روزی ک��ه ج��دال مدعی��ان ب��االی ج��دول رقابت ه��ا را داغ 
 می کن��د، در کاش��ان باریج اس��انس پذی��رای ش��هرداری ارومیه 

است. 
 نتیجه این دیدار برای هر دو تیم حیاتی اس��ت. برای باریج که دیگر 
نمی خواهد بازنده باش��د و بیش��تر از ای��ن امتیاز از دس��ت بدهد و 
برای ش��هرداری ارومیه ک��ه می خواه��د تکلیف خ��ود را با جدول 
مش��خص کن��د. باری��ج اس��انس ب��رای صع��ود در ج��دول راهی 
ن��دارد جز این ک��ه ش��هرداری تبریز س��ه هفت��ه پیاپ��ی امتیاز از 
دس��ت بدهد و در مقابل، ش��اگردان معدنی پیروز میدان باش��ند. 
با این ح��ال کاش��انی ها نمی خواهن��د بیش��تر از این ه��واداران 
 خ��ود را دلخ��ور کنند و ب��ه دنبال کس��ب امتی��از از س��تاره های 

کم سوی ارومیه هستند. 

پیکان نیستیم که از صبا 4 گل 
بخوریم

علیرضامحمد/مدافعجدیدذوبآهن

با حضور مرب��ی موفقی مثل فره��اد کاظمی، هم فوتبالم پیش��رفت 
می کند هم این که خیلی زود در ترکیب ذوب آهن 
جا می افتم.  ما توان این را داریم تا س��ه امتیاز 
بازی های خانگی را بگیریم و در بازی های خارج 
از خانه امتیاز جمع کنیم تا از منطقه خطر خارج 
ش��ویم. تیم ما به لحاظ فنی س��طح بسیار 
باالیی دارد، اما بای��د بجنگیم تا ذوب آهن 
را به جایگاه واقعی اش برسانیم. هر چند 
بازی در خانه صبا حریف برگزار می شود، 
اما ما هم دنبال پیروزی هس��تیم؛ البته 
باید بگویم ما پیکان نیستیم که از صبا 

چهار گل بخوریم.

6
برگزاری تورنمنت چهارجانبه فوتسال، گرامیداشت نیما نهاوندیان 

انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی اصفهان به دنبال برگزاری تورنمنت چهارجانبه فوتسال، گرامیداشت 
نیما نهاوندیان است. این تورنمنت با حضور سه تیم مطرح و تیم انجمن خبرنگاران و عکاسان برگزار می شود. 

مکان، زمان و نام تیم های حاضر در این تورنمنت قرار است در طی روزهای آتی اعام شود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 951 |  یکشنبه  10 دی  1391 | 16 صفر 1434

کی روش، گزینه مربیگری رد بولز  آمریکا
برخی منابع نزدی��ک به تیم رد بول��ز  از تمایل تی��م آمریکایی با 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که س��ابقه کار در لیگ حرفه  ای 
ام.ال.اس را دارد، خبر می دهند. در حال��ی که وی با تیم ایران تا 

جام جهانی ۲۰۱4 برزیل قرارداد دارد.

ترس آقای خاص از بانوی پیر
ژوزه مورینیو از یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا می ترس��د. هر 
چند تیم مورینیو با منچستریونایتد روبه رو خواهد شد، ولی این 
صحبت وی نش��ان از قدرت یوونتوس در این فصل دارد. در یووه 

کسی به این صحبت ها واکنش نشان نداده است. 

آرسنال در پی شکار نانی 
باش��گاه آرس��نال قص��د دارد هافب��ک ناراض��ی 
منچس��تریونایتد را ب��ه خدم��ت بگیرد.باش��گاه 
 منچس��تریونایتد ب��رای ف��روش نانی به آرس��نال 

۲۰ میلیون پوند درخواست کرده است. 
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 برنامه ۹0، همه را 
بدعادت کرده است

 افسوس منتقمی
 برای ذوب آهن 

سرپرست تیم هندبال سپاهان گفت: متأسفانه برنامه ۹۰ همه را بدعادت 
کرده و حتی بازیکنان رشته های دیگر مثل والیبال و بسکتبال و هندبال 
هم تصور می کنند می توانند با اعتراض به داوری و حاشیه سازی پیروز 

شوند.
 مهدی اخ��وان در خصوص اتفاقات دیدار جمعه ش��ب تیم های هندبال 
سپاهان و کاسپین قزوین گفت: دقیقه ۲۷، زمانی که تیم ما با نتیجه هفت 
بر پنج پیش بود کادرفنی تیم کاسپین در اعتراض به داور دیدار، تیم خود 
را از زمین بیرون کشید. وی ادامه داد: با توجه به این که تماشاگران روی 
چنین اتفاقاتی حساس هس��تند و فاصله هوادار با زمین کم است، چنین 
تصمیماتی از سوی تیم ها می تواند التهاب را به شدیدترین شکل ممکن به 

سکوها منتقل کند و این یعنی آغاز حاشیه و اعتراض در هندبال. 

قائم مقام جدید باشگاه پرس��پولیس می گوید: برای رساندن تیم فوتبال و 
باشگاه پرسپولیس به جایگاه اصلی اش، از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم. 
بهروز منتقمی در گفتگو با ایمنا در رابطه با حضورش در هیأت مدیره باشگاه 
پرسپولیس می گوید: چندین بار بحث پیوس��تنم به این باشگاه مطرح شد 
که به دالیل مختلفی از جمله مشغله کاری فراوان، نمی توانستم این سمت 
را بپذیرم، اما این بار با پادرمیانی تاج انتخاب شدم. وی که حدود چهار سال 
به عنوان سکان دار ورزش اس��تان اصفهان فعالیت می کرد، ادامه داد: هنوز 
خاطرات خوش و محبت های مردم و ورزش��کاران این استان از یادم نرفته 
است و افسوس می خورم از این که چرا مسئوالن این استان اجازه داده اند که 
باشگاه ذوب آهن این گونه دستخوش تغییر و تحوالت شود تا جایی که اغلب 

رشته های مدال آور این باشگاه حذف و به تعطیلی کشیده شدند. 

س��پاهان در حس��اس ترین بازی این هفته و در 
آخرین پله از س��ه گانه خودش با ف��والد، میزبان 
شاگردان حس��ین فرکی خواهد بود تا با رسیدن 
به سه امتیاز در شکس��ت فوالد، هت تریک کرده 
باش��د. فاصله یک امتیازی زرده��ای اصفهان با 
قرمزهای اهواز، باعث شده تا جدال تیم های دوم 
و سوم جدول رده بندی به اندازه کافی حساسیت 
پیدا کند و تیم پیروز این مسابقه می تواند خودش 

را در صدر جدول به استقال نزدیک کند.
 البته شانس س��پاهان اینجاست که تیم کرانچار 
عاوه بر پیروزی س��ه بر یک هفته دوم در ش��هر 
اهواز حدود۱۷روز قب��ل هم در جام حذفی حکم 
خداحافظی فوالد را امضا کرد و ش��اید به خاطر 

این دو پیروزی متوالی وضعیت بازیکنان سپاهان 
از لحاظ روحی و روانی نس��بت به فوالدی ها در 

شرایط بهتری باشد.
 س��پاهان هرچند که نیم فصل دوم را با شکست 
آغاز کرد و تک گل رضا عنایتی بازیکن سابقشان 
آنها را از کرمان دس��ت خالی راهی اصفهان کرد، 
ولی هنوز هم ۱۶ هفته تا پای��ان لیگ زمان باقی 
اس��ت و فاصله س��ه امتیازی زردها با اس��تقال 
صدرنشین بدون شک قابل جبران است، البته به 
شرطی که سپاهان باز هم به مانند بازی هفته قبل 
دچار لغزش و اشتباه نشود و کرانچار بتواند تیمش 

را به مسیر اصلی قهرمانی بازگرداند.
تنه��ا نگرانی هواداران س��پاهان در ب��ازی امروز 

انتخاب دروازه بان اصلی تیمش��ان اس��ت و باید 
دید که کرانچار از بین گردان و صادقی، حراست 
از دروازه تیم��ش را به ک��دام یک از ای��ن دو نفر 

خواهد سپرد. 
فوالدی ها هم به عنوان تیم شگفتی ساز نیم فصل 
اول لیگ، هفته قب��ل در مقابل داماش نتیجه ای 
بهتر از تساوی دو بر دو به دست نیاوردند، ولی تیم 
جوان حس��ین فرکی بعد از شکست هفته هشتم 
در مقابل ذوب آهن در همین ورزشگاه فوالدشهر 
منهای بازی جام حذفی اش در مقابل س��پاهان، 
ده هفته است که در لیگ نباخته و همین مسأله 
نشان می دهد که س��پاهان کار سختی در بازی 

امروز خواهد داشت. 

خوش��بختانه فوالد در بازی امروز عبداهلل کرمی 
و ارشاد یوس��فی را به دلیل محرومیت در اختیار 
نخواهد داش��ت و غیب��ت دو بازیک��ن تأثیرگذار 
اهوازی ها م��ی تواند روی ش��رایط فنی این تیم 

تأثیر منفی بگذارد.
 نکته هیجان برانگیز این مس��ابقه هم بازگش��ت 
 احس��ان ح��اج صف��ی ب��ه فوالدش��هر بع��د از 
یک سال و نیم دوری از تیم محبوبش است و باید 
دید که هواداران سپاهان چگونه از بازیکنی که به 
نوعی نماد مکتب بازیکن س��ازی باشگاه سپاهان 

است استقبال خواهند کرد. 

به ذوب آهن امیدواریم
اما ذوب آهن در ش��رایطی راهی قم شده که تیم 
فرهاد کاظمی در طی هفته های اخیر تا حدودی 
از ش��رایط بحرانی نیم فصل اول لیگ خارج شده 
و سه پیروزی متوالی در جام حذفی و لیگ نشان 
داده که سرمربی جدید ذوبی ها توانسته ترکیب 

اصلی تیمش را بشناسد. 
گل نخ��وردن ذوبی ها در س��ه ب��ازی قبلی هم 
 مسأله دیگری اس��ت که همه را به روند صعودی 

ذوب آهن در لیگ امیدوار کرده است. 
ذوب آهن در بازی قبلی خ��ودش در مقابل فجر 
سپاسی هم با وجود لغزندگی زمین، نشان داد که 
تیمی باانگیزه و قابل احترامی است و تیم فرهاد 
کاظمی اگر در ادامه لیگ همین گونه  بازی کند 
شاید بتوان ذوب آهن را در یک سوم میانی جدول 
لیگ هم دید. جذب بازیکنان جدید در نیم فصل 
دست کاظمی  را بر روی نیمکت تیمش باز کرده 
و دیگر نمی توان از کمبود مهره ذوب آهن ایرادی 
گرفت. برگ برنده ذوب آهن بازی کردن احتمالی 
محسن بیاتی نیا در خط حمله است و با توجه به 
انگیزه ای که این بازیکن در مقابل تیم س��ابقش 
 دارد، می توان امیدوار بود که خط حمله ذوبی ها

همچنان به روند گلزنی اش در این مس��ابقه هم 
ادامه دهد. البته صبا هم بعد از درخشش در فصل 
قبل و کسب سهمیه آسیایی، امس��ال در ابتدا با 
یحیی گل محمدی ش��روع ک��رد و در ادامه هم 
با صمد مرفاوی نیم فصل اول را به پایان رس��ید 
 و نوس��انی که در نتایج این تیم وجود دارد نشان 

می دهد که ذوب آهن باید همه پیش بینی های 
الزم را برای این مسابقه انجام دهد.

فوفانو بکو، مهاجم خارج��ی ذوبی ها که به نوعی 
ماکتی از اس��تیل بدنی و فنی ابراهیم توره است، 
نش��ان داد که کاظمی در نیم فص��ل خریدهای 
خوبی داشته و شاید این بازیکن بتواند مشکات 

خط حمله ذوب آهن را هم حل کند.
  نباخت��ن ذوب آه��ن در ق��م یک��ی از بهتری��ن 
حالت های این بازی است که نایب قهرمان سال 
۲۰۰۹ آس��یا را برای جدال سنگین هفته بیستم 

در مقابل استقال آماده خواهد کرد.

برنامه هفته نوزدهم
    یکشنبه،  10 دی

صبا- ذوب آهن، ساعت۱4
فجر سپاسی - پرسپولیس، ساعت ۱4

سپاهان- فوالد، ساعت۱5
گهر - راه آهن

نفت آبادان- ملوان
    دوشنبه، 11 دی
داماش-  آلومینیوم

نفت تهران- مس
تراکتورسازی- پیکان

استقال- سایپا

به ذوب آهن امیدواریم

سه گانه پیروزی با سپاهان و فوالد

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری پنج بازی آغاز خواهد شد و نمایندگان فوتبال اصفهان هم  مسعود 
در دوبازی سرنوشت ساز و حس�اس به دیدار فوالد و صبا خواهند رفت تا با کسب این شش امتیاز، شرایط هر دو تیم افشاری

در جدول رده بندی لیگ بهتر از قبل شود.

ج�ذب بازیکنان جدی�د در نیم 
فصل دس�ت کاظم�ی  را بر روی 
نیمکت تیمش باز ک�رده و دیگر 
نمی ت�وان از کمبود مه�ره های 
 ذوب ایرادی گرف�ت. برگ برنده 
ک�ردن محس�ن  ب�ازی   ذوب 
بیاتی نیا در خط حمله اس�ت و با 
توجه به انگیزه ای که این بازیکن 
 در مقاب�ل تی�م س�ابقش دارد، 
می ت�وان امی�دوار ب�ود که خط 
حمله ذوبی ه�ا همچنان به روند 

گلزنی در این مسابقه ادامه دهد

سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان اصفهان با اشاره به رقابت های 
نزدیک و جذاب لی��گ، از انگیزه باالی حریف��ش در هفته  یازدهم 
صحبت کرد. محسن صادق زاده درباره دیدار حساس تیمش برابر 
پتروشیمی، اظهار کرد: خوشبختانه همه اهالی بسکتبال می دانند 
این فصل از لیگ برتر بسکتبال حساسیت ویژه ای دارد. پنج، شش 
تیم بسیار نزدیک کار می کنند که رقابت در باالی جدول را بسیار 
حساس کرده اس��ت. در هفته  دهم استقال و مهرام به وقت اضافه 

رس��یدند که نش��ان از انگیزه باالی همه تیم ها دارد. با این تفاسیر 
باید قبول کنیم همه مس��ابقه ها دشوار اس��ت. تمامی حریفان در 
اندیشه برد هستند و به سادگی تس��لیم نمی شوند. ما نیز در هفته  
پیش رو حریف��ی قدرتمند داریم که صدرنش��ین اس��ت و انگیزه 
فوق العاده ای دارد. سرمربی فوالد ماهان با اشاره به جذابیت لیگ در 
 جریان بازی های نزدیک، گفت: به نظر من همین نزدیکی تیم ها و 
غیر قابل پیش بینی بودن نتایج، لیگ را جذاب کرده اس��ت. فوالد 

ماهان نیز برنامه ریزی هایی انجام داده و از ابتدای فصل برای اهدافش 
مبارزه می کند. هدف ما قهرمانی آسیا بود و بر اساس همین مهم، 
یارگیری کرده بودیم. سپس با تغییراتی نیز مواجه شدیم که حاال 
شرایط تیم مشخص است. اندک اندک به شرایط مطلوب می رسیم 
و مبارزه می کنیم. وی در ادامه به شکست تیمش برابر همیاری)در 
هفته گذشته لیگ( اشاره کرد و گفت: ما شرایط را خیلی خوب پیش 
بردیم و آماده بودیم تا بهتر هم بشویم، اما با اتفاق هایی که برایمان 
پیش از دیدار برابر همیاری افتاد، وضعیت متفاوتی پیدا کردیم. پرواز 
تیم لغو شد و بازیکنان پس از ساعت ها با اتوبوس به زنجان رفتند. 
فرصتی برای تمرین در س��الن بازی نداشتیم و تمامی این اتفاق ها 

در عملکردمان در روز مسابقه تأثیر گذاش��ت. از طرف دیگر، واقعاً 
نمی توان از حمایت هواداران پرشور زنجان نیز غافل شد. آنها یکصدا 
تیمشان را تش��ویق می کردند و همین موضوع وزنه سنگینی برای 
میزبان بود. سرمربی فوالد ماهان با بیان این مطلب که درخواست 
لغو بازی را داشتیم، تصریح کرد: با توجه به شرایط سفرمان، تقاضا 
کردیم که بازی به جمعه موکول شود که نشد. حتی از دوستانمان 
در همیاری خواستیم تا بازی با دو ساعت تأخیر آغاز شود که بتوانیم 
تمرین کنیم، اما آنها دالیل موجهی داشتند و این اقدام نیز نشد. در 
هر حال ش��رایط در این هفته  به گونه ای رقم خورد که با دو امتیاز 

اختاف تن به شکست دادیم و مغلوب شدیم.

محسن صادق زاده: 

رقابت های نزدیک، لیگ را جذاب کرده است



یادداشت

کوهرنگ میزبان دومین جشنواره 
شعر استانی آفتاب رسالت

معاون فرهنگی- هنری اداره کل فرهنگ و ارشللاد اسللامی استان 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری دومین جشللنواره شللعر استانی 

آفتاب رسالت، در ابتدای بهمن ماه سال جاری خبرداد.
بهمن اکبریان به برگزاری این جشللنواره در سه قالب شعر گویشی، 
نو و کاسیک اشاره کرد و بیان داشت: در دومین تجربه استانی این 
جشنواره، شاعران به سیره نبوی، اثرپذیری انقاب اسامی از سیره 
 نبوی، قرآن و عترت و محکومیت هتاکی به ساحت پیامبر اکرم )ص(

می پردازند. وی در بررسی شللعر از نگاه پیامبر)ص ( اظهار داشت: 
 درسللت اسللت که پیامبر)ص( شللعر نمللی گوید و خود شللاعری 
نمی کند، اما شعر شاعران را گوش می کند و به شعر متعهد و درمورد 
توحید، عظمت حق و جویای عدالت را ارج می نهد و ارزش بسللیار 
می گذارد. اکبریان خاطرنشان کرد: رسالت شاعران در پرداخت به 
زوایای زندگی رسول اهلل)ص( و مدح ایشان و همچنین تأللو اسامی 
در روزگار حاضر، آن گونه است که بسیاری در مجموعه خود دارای 
چنین اشعاری هسللتند. گفتنی اسللت آخرین مهلت ارسال آثار به 
دبیرخانه این جشنواره یکم بهمن ماه سال جاری  بوده و عاقه مندان 
می توانند آثار خود را از طریق آدرس پستی چلگرد، خیابان امام)ره(، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرسللتان کوهرنگ و یا شماره نمابر 

03827623035 ارسال کنند.

حمام تاریخی شهر شلمزار 
بازسازی می شود

فرماندار کیار از اختصاص اعتبارات به منظور بازسازی حمام 
تاریخی شلمزار، در مرکز این شهرستان خبرداد.

رضا طاهری اظهار داشللت: حمام قدیمی شلمزار معروف به 
حمام پایین شهر بیش از400 سال قدمت دارد و ساخت آن 
به دوران صفویه بازمی گردد. وی با تأکید بر لزوم صیانت از 
آثار تاریخی به عنوان گنجینه ای برای آیندگان، تصریح کرد: 
این حمام تاریخی با کمک هیأت امنای مسجد ابوالفضل)ع( 

شلمزار و جمعی از نیکوکاران شهر، بازسازی می شود.
 

 بازرسی       از نمایندگی  های
 فروش شرکت های خودروساز

مسللئول روابط عمومللی اداره کل اسللتاندارد چهارمحال 
وبختیاری گفت: به دنبال بازرسی از نمایندگی های خدمات 
پس از فروش شرکت های خودروساز، 17 مورد بازرسی در 

استان انجام شد.
مریللم اسللدی اظهللار داشللت: کارشناسللان ایللن اداره 
 کل اقدام به بازرسللی و کنتللرل قطعات مورد اسللتفاده در 
نمایندگی هللای فروش و خدمللات پس از فللروش خودرو 
در سللطح اسللتان کردند. وی ادامه داد: در این بازرسللی ها 
مشخصات فیزیکی خودرو، مشللخصات نمایندگی فروش 
و خدمات پللس از فللروش و قطعات و مجموعلله های فنی 
مجزا و سیستم های به کاررفته در خودرو و انبار نمایندگی 
خودروسللاز مورد بازرسللی قللرار مللی گیللرد و در صورت 
 مشاهده محصوالت فاقد نشان اسللتاندارد، قطعات از سطح 

نمایندگی های استان جمع آوری خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی 
به کوهرنگ رفت 

گروه شهرستان - نشست مشللترک مدیرکل بهزیستی 
استان باکارکنان اداره بهزیستی شهرستان کوهرنگ باهدف 
بررسللی نحوه فعالیت کارکنان وروند پیگیری امور جامعه 

هدف شهرستان، در محل این اداره برگزارشد.
حسین سللعیدی مدیر کل بهزیستی اسللتان برگزاری این 
قبیل نشست ها را گامی مؤثر در جهت رفع مشکات موجود 
در روند ارایلله خدمات به جامعه هللدف و افزایش بهره وری 

عنوان کرد.

خبر ویژه

خطیب جمعه شهرکرد
 حجت االسالم محمد علی نکونام

نهم دی حماسلله بزرگ تاریخ انقاب اسللامی ایران است، چرا که نهم 
دی مللاه را آیندگان به زیبایی تفسللیر و شللرح خواهند کللرد و زوایای 
 روشللن آن برای همللگان تبییللن خواهد شللد. در واقع نهللم دی ماه،

پیوند ناگسسللتنی مردم با رهبللر انقاب اسللامی ایللران را رقم زد و 
برای همیشلله در تاریخ مانند نقطه درخشللانی باقی خواهللد ماند، زیرا 
در هیللچ دوره ای از تاریخ، پیوند محکللم مردم با رهبللران دینی تا این 
انللدازه مسللتحکم و عمیللق 
 نبوده است و این نشان دهنده

بصیرت و بیداری مردم ایران 
اسللت. امروز مردم ایللران به 
درجه ای از بصیرت و بیداری 
رسیده اند که دیگر از خواص 
تأثیر نمللی گیرنللد و حتی از 

برخی از خواص نیز جلوترند.

9دی حماسه بزرگ 
تاریخ انقالب اسالمی ایران است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
جشنواره هنرهای تجسمی بسیج به کار خود پایان داد

به گزارش فارس از شللهرکرد، محمدرضا سلیمانی مسللئول سازمان بسللیج هنرمندان استان 
چهارمحال و بختیاری در مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در سالن نگارخانه اداره 

فرهنگ و ارشاد اسامی شهرکرد، اظهار داشت: 51 اثر به بخش پایانی این جشنواره راه پیدا کرد.
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وی با بیان این که بیمه پذیری دام ها محدودیت زمانی ندارد، 
 گفت: در سللال زراعی گذشللته،70 درصد از اراضللی زراعی،

90 درصد سللطح باغات و  25 درصد کندوهای زنبور عسللل 
بیمه شده اند.

نیازی، توسعه بخش کشللاورزی را از اهداف بیمه محصوالت 
کشللاورزی برشللمرد و افزود: تولیدکنندگان متناسب با حق 
بیملله پرداختی، از خدمللات بیملله ای در گزینه های مختلف 
هزینه تولید، ارزش تولید یا تضمین درآمد بهره مند می شوند.

رییس جهاد کشللاورزی چهارمحللال و بختیللاری ادامه داد: 
بیمه محصوالت کشللاورزی یکی از اصولی ترین و پایدارترین 
سیسللتم های حمایت از خسللارت دیدگان بخش کشاورزی 
است که با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و دولت، خسارات 
وارده به هر یک از اعضای جامعه بیمه گذار آن محصول پوشش 

داده می شود.
وی خاطرنشللان کرد: تمامی افرادی که در بخش کشللاورزی 
 فعالیللت می کنند، برای مقابللله با خطرات بسللیار زیادی که 

به صورت غیرمترقبه و ناگهانی حادث شللده و ممکن اسللت 
موجب نابودی و صدمه به محصوالت آنان شود، نیاز به حمایت 
دارند و این ضرورت بیش از هر کس، برای خود کشللاورزان و 

تولید کنندگان بخش کشاورزی مشخص است.
نیازی متذکر شد: بیمه محصوالت کشللاورزی به عنوان یکی 
 از فعالیت هللای مهللم اقتصللادی در بخش کشللاورزی، آینه 
تمام نمای بخش کشاورزی است و ریشه آنچه به عنوان قصور 
و کاستی در بیمه محصوالت کشاورزی احساس می شود، باید 

در بخش کشاورزی جستجو کرد.
این مسللئول در پایان اذعان داشللت: به عبارتی هر چه اصول 
کشللاورزی در منطقه ای بهتر رعایت شود، ارایه خدمات بیمه 
محصوالت کشاورزی در آن منطقه بهتر و کامل تر خواهد بود.

استحصال 12 هزار تن برنج سفیداز شالیزارهای    
استان

کارشناس مسللئول برنج سللازمان جهاد کشللاورزی استان، 

ازبرداشت 17هزارو160تن شلللتوک واستحصال12هزارتن 
برنج سفید از این میزان شلتوک، دراستان خبرداد.

بهمن خسروی گفت :امسال کشت برنج سه هزار و300هکتار 
ازاراضی اسللتان را به خود اختصاص دادبودکه ارقام کشللت 
 شللده شللامل چمپاوگللرده محلی،کوهرنللگ، فیللروزان،

زاینده رود،سازندگی وساحل است.
وی بیشللترین سطح کشللت برنج رادرشهرسللتان لردگان با 
دوهزارو600هکتار وکمترین سطح زیر کشت این محصول را 

درشهرستان شهرکرد با سطحی معادل 25هکتار اعام کرد.
خسروی با اشاره به این که حدود175هکتاراز اراضی شالیزاری 
اسللتان به خزانه اختصاص دارد گفت: هدف از احداث خزانه 
اسللتفاده از زمین اصلی جهت تولید محصللول دیگر،کنترل 
ونظارت درمراحل اولیه رشللد گیاه،کاهش مصرف آب وسایر 

نهاده ها واستفاده از فصل رشد است.
کارشللناس مسللئول برنج سللازمان جهادکشللاورزی استان 
چهارمحال وبختیللاری اظهارکللرد: اجرای طرح سللازگاری 
ارقام جدید واصاح شللده برنللج باهمکاری مرکللز تحقیقات 
 کشاورزی ومنابع طبیعی، اجرای طرح بررسی اثر خزانه گیری

زیر پاسللتیک وکشللت زود هنگام برعملکللرد ارقام دیررس 
برنج درلردگان باهمکاری مرکز تحقیقات کشللاورزی ومنابع 
 طبیعللی، برگللزاری کارگاه آموزشللی مدیریللت شللالیزار و

مدرن سللازی کارخانجللات شللالیکوبی و به کارگیللری پنج 
نفرکارشللناس ناظر برمزارع برنج درشهرسللتان لردگان،کیار 
 و اردل درقالب شللرکت های خدمللات فنی ومشللاوره ای از 
دیگر اقدامات انجام شللده جهت افزایش تولید برنج در استان 
است.قابل ذکر اسللت که درمناطق مختلف استان برنج به دو 

روش کشت مستقیم وکشت نشاء، کاشت می شود. 
کلله درروش کشللت مسللتقیم میزان بللذر مصرفللی حدود 
180تا150کیلوگللرم درهکتللار و میللزان کللود مصرفللی 
حدود150تا100کیلوگرم فسفات آمونیوم، است وبه منظور 
تهیه نشاء جهت کشللت نشللاء، ابتدا خزانه گیری انجام شده 
وسللپس نشللاءها به زمین اصلی انتقال می یابنللد که دراین 
 روش میزان بذر مصرفی 120تا80 کیلوگرم به ازای هرهکتار 

است.
همچنین کارگاه آموزشی توجیحی ارایه هر چه بهتر خدمات 
بیمه ای به بخش دامپروری با حضور مسئولین ادارات امور دام، 
مدیر عامان شللرکت های خدمات بیمه ای در سطح استان، 
کارشناسان و مسئولین معاونت بهبود تولیدات دامی و صندوق 

بیمه محصوالت کشاورزی برگزار شد.

جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: 

90 درصد باغات استان بیمه شد

گروه  رییس جهاد کش�اورزی چهارمحال و بختیاری از بیمه پذیری محصوالت90 درصد از س�طح 
باغات این استان خبر داد. صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: شهرستان

مهلت بیمه پذیری محصوالت باغی شامل بادام، هلو، زردآلو، شلیل و شفت آلو تا پایان دی ماه 
سال جاری اعالم شده است.

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

تحدید حدود اختصاصی
4595 ش��ماره: 9131 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر معروف در کوی 
باال به ش��ماره پالک 245- فرعی از 5- اصلی واقع در تکیه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز 
بنام آقای س��ید حیدر حیدری تکیه فرزند س��ید رضا در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/12/7 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 250 ش��ادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
4596 ش��ماره: 9132 چون تحدید حدود شش��دانگ دو باب اطاق تحتان��ی و دو باب اطاق 
فوقانی و حصار جلوی آن بشماره پالک 269- فرعی از 5- اصلی واقع در تکیه جزء بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای سید حیدر حیدری تکیه فرزند سید رضا در جریان ثبت می 
باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 1391/12/7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاوری��ن صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
مح��ل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 

251 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ
5609 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351002702، ش��ماره پرون��ده: 9109980351000581، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910581، مش��خصات ابالغ ش��وندگان حقیقی: 1- احمد حسین پور 
فرزند فتح اله نشانی: اصفهان خ شهیدان کوی احمدی جنب مسجد، 2- عبداله صفری نشانی: 
اصفهان ملک ش��هر انتهای خ آزادگان کوی گلها هش��ت متری افش��ار غربی فرعی 7، تاریخ 
حضور: 1391/11/23 دوش��نبه س��اعت 8، مح��ل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316، علت حضور: در 
خصوص دعوی مس��عود س��عادتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
 دادگاه حاضر ش��وید. ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم ارسال می گردد.

م الف/ 12771 اطهری بروجنی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
6551 کالس��ه پرونده: 633/91، ش��ماره دادنامه: 860، مرجع رس��یدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد )ص( به 
نمایندگ��ی مهدی مالمیرزایی نش��انی: اصفهان خ حکیم نظامی جن��ب کوچه 33، خواندگان: 
1- محمدحس��ن بیرانوند فرزند عل��ی 2- علی بازگیر فرزند جعفر ه��ر دو مجهول المکان، 

خواس��ته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد )ص( به نمایندگی مهدی مالمیرزایی به طرفیت 1- محمدحس��ن بیرانوند 2- 
علی بازگیر بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 538188 
عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ 91/8/28 وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان 
وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد 

بود. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6552 کالس��ه پرونده: 635/91، ش��ماره دادنامه: 941، مرجع رس��یدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد )ص( با 
مدیری��ت احمد صابریان نش��انی: اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچ��ه 33، خواندگان: 1- 
حس��ین عباسی فرزند رحیم 2- آس��یه دولت آبادی فرزند حس��ین هر دو مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 

محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست قرض الحسنه حضرت 
محمد )ص( با مدیریت احمد صابریان به طرفیت 1- حس��ین عباسی فرزند رحیم 2- آسیه 

دولت آبادی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 13/500/000 ریال وجه یک فقره سفته/
چک به ش��ماره 2209052-91/5/15 عهده بانک پاس��ارگاد به انضمام خس��ارات دادرسی 
و تأخی��ر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه 
خواندگان با ابالغ 91/8/28 وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال 
دع��وی و مس��تندات ابرازی خواهان ای��راد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی 
نیز حکایت از اش��تغال ذم��ه خواندگان به خواهان را حکایت می کن��د علی هذا ضمن ثابت 
دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 
13/500/000 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه 26 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
6553 نظر به اینکه آقاي سعیدبختیار تل محمدي فرزند ستار باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
4/1532 واقع در بخش یک ثبتي شهرضاش��ده که س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 61935 در 
صفح��ه 253 دفتر 379 بنام علي کاویاني صادرگردیده س��پس دودانگ آن بموجب س��ند 
رسمي 163891 – 84/8/12 دفترسه شهرضابه زهراکاویاني انتقال گردیده سپس نامبردگان 
شش��دانگ رابموجب سندرس��مي 189988 – 89/2/5 دفتر3 ش��هرضا به س��عیدبختیارتل 
محمدي انتقال که بموجب س��ندرهني 42931 – 90/4/14 دفتر 145 ش��هرضادررهن بانک 
کش��اورزي قرارگرفته اینک نامبرده درخواست صدور سندمالکیت المثني رانموده است لذا 
دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
واگ��ر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه 
نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي 

گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
6554 خانم فریبا براتی )قیم( دارای شناس��نامه شماره 864 به شرح دادخواست به کالسه 
5575/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحسین گلستانه بشناسنامه 662 در تاریخ 91/9/13 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و یک دختر به نام 
های ذیل: 1- پریس��ا گلستانه ش ش 1272292606 )دختر متوفی(، 2- پویا گلستانه ش ش 
2-127229259 )پس��ر متوفی( 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 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/ 16094  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
6555 در خصوص پرونده کالس��ه 1645/91 خواهان سید جواد موسوی دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند خودرو تویوتا کمری به ش 44-751 د 94 و هزینه دادرسی به طرفیت علی 

اصغر سبزعلی گلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/16 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6556 شماره دادنامه: 1345، کالسه: 91-586 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: آقای مرتضی داس��تانپور آدرس: اصفه��ان اتوبان چمران 
خ ش��اهد پوریای ولی کوچه پژمان پالک 56، خوانده: آقای داود س��لمانی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه مبل��غ 6/000/000 ریال الباقی ثمن معامله فروش یک دس��تگاه خودروی 

س��واری به ش��ماره انتظامی 561 ط 29 – ایران 13 به انضمام هزینه های دادرسی، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به صدور 
رأی م��ی نمای��د: رأی قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دعوی آق��ای مرتضی 
داس��تانپور فرزند محمدعلی به طرفیت آقای داود س��لمانی فرزند یداله به خواسته مطالبه 
مبلغ 6/000/000 ریال الباقی ثمن معامله فروش یک دس��تگاه خودروی س��واری گلف مدل 
1977 به ش��ماره انتظامی 561 ط 29 ایران 13 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه 
به قولنامه فروش عادی مورخ 90/1/16 به ش��ماره 0907 ارائه ش��ده توس��ط خواهان که 
امض��اء خوانده نیز در ذیل آن وجود دارد که حاکی از بده��ی خوانده به مبلغ 6/000/000 
الباقی ثمن قولنامه عادی ارائه ش��ده می باشد و اظهارنامه شماره 19404 مورخ 90/10/21 
ارس��الی خواهان به خوانده و س��ند وکالت 6076 مورخ 90/3/3 ثبت ش��ده در دفتر اسناد 
رس��می 375 حوزه اصفهان که داللت بر اعطای وکالت تعویض پالک از س��وی خواهان به 
خوانده دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نیافته و الیحه ای نیز 
ارائه ننموده لذا ش��ورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانس��ته و مستنداً به مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل 
 واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. مهرانفر- قاضی شعبه س��ی و سوم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6557 کالسه پرونده: 1690/91، شماره دادنامه: 1472، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان، خواهان: محمدرضا نجفی نش��انی: اصفهان خ ه��زار جریب کوی 
س��پاهان خ هش��تم، خواندگان: 1- رضا جمالی 2- علیرضا باقری ه��ر دو مجهول المکان، 
خواس��ته: صدور دادنامه اصالحی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آت��ی مبادرت به ص��دور رأی اصالحی می نماید. رأی اصالحی: در خصوص درخواس��ت 
خواه��ان مبن��ی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل س��هو قلم در مت��ن دادنامه که خوانده 
اش��تباهًا آقای محمدرضا نجفی انشاء گردیده و رأی صادره غیابی می باشد که حضوری 
اعالم گردیده اس��ت در دادنامه ش��ماره )91/6/25-1092( صادره از این شورا، به استناد 
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی شورا با بررسی 
جمی��ع اوراق پرونده دادنامه صادره را بدین ترتیب ک��ه »حکم بر محکومیت خواندگان 1- 
آقای رضا جمالی 2- علیرضا باقری به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 
س��ند موتورس��یکلت به نام خواهان« و همچنین اعالم می دارد رأی صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از آن به مدت 
بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی می باش��د اصالح می گردد. ضمنًا اعالم می نماید دادن 
رونوش��ت از دادنامه اصل��ی بدون رأی اصالحی ممنوع می باش��د. رأی صادره اصالحی 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن به مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  ش��عبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6559 ش��ماره دادنامه: 9109970350801191، ش��ماره پرونده: 9009980350801217، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901231، خواهان: آقای مرتضی محمدفر با وکالت آقای محس��ن 
نساجی به نشانی خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع عسگری طبقه دوم واحد 5، خواندگان: 
1- آقای محسن فیض امین آباد 2- آقای مصطفی باصری همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته ها: 1- مطالبه طلب 2- تأمین خواسته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست محسن 
نس��اجی به وکال��ت از مرتضی محمدفر به طرفیت مصطفی باصری و محس��ن فیض امین 
آباد دائر بر مطالبه مبلغ 155/800/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 6987527 عهده 
بانک س��امان با احتساب خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمی پیوس��ت شامل رونوش��ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان داش��ته و بقای اصل چ��ک در ید خواهان نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت 
دارد و ب��ا عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دف��اع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان 
را وارد دانس��ته و به اس��تناد م��واد 313 و 310 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی خواندگان را متضامن��ًا به پرداخت مبل��غ 155/800/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرس��ی به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خواندگان غیابی بوده و 
 ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد. بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6560 ش��ماره ابالغیه: 9110100350804454، ش��ماره پرون��ده: 9109980350801066، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911118، خواهان آقای صادق آقامحمدی دادخواستی به طرفیت 

خوانده محمد عرب کوهپایه به خواسته ابالغ رأی داور و اجرائیه دادنامه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350801066 ثبت 
گردیده که. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن جهت رویت رأی داور به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود رأی را 

دریافت نماید. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
6561 ش��ماره دادنامه: 9109970351501179، ش��ماره پرونده: 9109980351500463، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910471، خواهان: آقای غالمحس��ین رحمانی به نش��انی خیابان 
استانداری مقابل بلوار هشت بهشت فروشگاه رضایی، خوانده: آقای مجید علیزاده الدمجی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دعوی آقای غالمحس��ین رحمانی به طرفیت آقای مجی��د علیزاده الدمجی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ صد و بیس��ت و پنج میلیون ریال و خسارات دادرسی به استناد چک 
ه��ای 871873 و 871876 و 871877 نظ��ر به اینکه مس��تندات اب��رازی خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خوانده دفاعی که برائت ذمه خود 
یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون به 
صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 
مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی 
در حق خواهان محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجراء خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته 
را از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک 
مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد نمود. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی پرداخت بهاء ربعيه اعيانی

6562 ش��ماره: 13309 نظر به اینکه آقای حسن توکلی طرقی برابر تقاضای وارده 9277-
1390/7/21 خواه��ان افراز یک چهارم اعیانی و پرداخت بهاء ثمنیه اعیانی شش��دانگ پالک 
1443 فرعی از 193 اصلی واقع در شهر طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز گردیده است 
که با بررس��ی پرونده ثبتی مش��اهده گردیده که سند مالکیت شش��دانگ ششدانگ یک باب 
خان��ه و باغچه مع��روف خلوت بموجب یافته بنام حاجی آقا توکلی طرقی صادر و تس��لیم 
گردیده و بموجب دادنامه حصر 452-1386/4/3 و رأی تصحیحی 866-1386/7/7 ش��عبه 
147 دادگاه عمومی حقوقی  تهران و فرم واریز مالیاتی 255162/14341-1386/5/16 اداره 
کل محترم امور مالیاتی ش��رق تهران و بموجب س��ند قطعی 11764-1387/2/5 دفترخانه 
اس��ناد رسمی 25 نطنز تمامی شش��دانگ پالک مرقوم )به اس��تثناء ربعیه اعیانی( به آقای 
حس��ن توکلی طرقی فرزند محمود انتقال قطعی یافته است و نیز بموجب درخواست وارده 
13282-1391/10/7 آقای حس��ن توکلی که اعالم نموده هیچ آدرسی از خانم عزت عباس 
پور ازرکی فرزند علی ندارد لذا بدین وس��یله مراتب اعالم می گردد تا نامبرده به این اداره 
مراجعه و یا چنانچه مدعی تضییع حق می باش��د ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
ب��ه دادگاه صالحه مراجع��ه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائ��ه نماید. م الف/ 350 

شادمان- رئیس ثبت اسناد نطنز
 

ابالغ رأی
6563 کالس��ه پرونده: 814/91، ش��ماره دادنامه: 1045، مرجع رسیدگی: شعبه 19 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود فروتن منش نش��انی: اصفهان خ قائمیه کوی آسیاب 
کوچه ش��هید حاج بابایی بن بس��ت دوم، خوانده: هوشنگ وزیری مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه 41/971/154 ریال بابت مبالغ کس��ر شده از حقوق، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی شورا: در خصوص دعوی محمود فروتن منش بطرفیت هوشنگ وزیری به خواسته 
مطالبه مبلغ 41/971/154 ریال بابت مبالغ کس��ر ش��ده از حقوق ب��ا توجه به جمیع اوراق 
پرونده و مفاد دادخواس��ت و با توجه به اس��تعالم ش��ماره 2610337148 مورخه 91/9/1 
و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی علیرغم نش��ر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعی 
لذا ش��ورا خواسته خواهان در دعوی مطروحه را محرز دانسته مستنداً به ماده 198 ق.آ.م 
خوانده را به پرداخت مبلغ 41/971/154 ریال بابت اصل خواس��ته س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و هزینه نشر آگهی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/4/1 که محاسبه 
آن به عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رأی صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در همین شعبه می باشد. م الف/ 16109 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 وقت��ی خداوند بن��ده ای را دوس��ت دارد، دنی��ا را از او منع 
می کند، چنان که ش��ما مریض خویش را از نوشیدن آب منع 

می کنید.

رستوران ها و جذابیت های 
خوردن در کشور اژدهای سرخ  

به رغم این که کارگران س��اده چینی در کش��ورهای مختلف جهان 
فعالی��ت می کنند، در ش��هرهای بزرگ این کش��ور، تع��داد زیادی 
متخصص خارجی حضور دارند. س��یاوش محجوب پس��ر حس��ین 
محجوب بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون، حدود10 س��ال است که 
برای پروژه های شرکت های مختلف مخابراتی در کشورهای مختلف 
جهان از جمله آفریقای جنوبی، هنگ کنگ، چین و آسیای میانه کار 
می کند. او که چند سال پیش در بخش تشریفات خارجی ایرانسل، 
مسئولیت ارزیابی و رتبه بندی رستوران های ایرانی با هدف پذیرایی 
مطلوب تر از میهمانان خارجی این کنسرس��یوم را بر عهده داش��ت، 
عالقه زیادی به رس��توران گردی دارد. اودر یادداش��تی، به بررسی 

وضعیت رستوران های کشور چین پرداخته  است.
 در محله های اروپایی نش��ین پکن و س��ایر ش��هرهای بزرگ چین، 
خیابان هایی هستند که ده ها رستوران با سبک ها و ملیت های مختلف 
را در خود جای داده اند. یکی از سرگرمی های توریست های خارجی و 
کارکنان شرکت های خارجی در چین، گردش شبانه در این خیابان ها 
و رفتن به رس��توران هایی اس��ت که در مقایس��ه با غذاخوری های 
شهرهای بزرگ اروپایی، خوردنی های خوشمزه تر و ارزان تری ارایه 
می کنند. در چنین خیابان هایی می توان رس��توران هایی با غذاهای 
اروپایی، مکزیکی، هندی، ایرانی، عربی و حتی آفریقایی پیدا کرد. با 
توجه به تنوع مواد اولیه غذا در چین و فعالیت آشپزهایی از ملیت های 
گوناگون، غذای این رستوران ها ش��باهت زیادی به غذای ارایه شده 
در رستوران های کشورهای مبدأ دارد. البته در این میان، غذا خوردن 
در رستوران های ایرانی توصیه نمی ش��ود، چون تنها رستوران هایی 
که قیمت غ��ذا را جل��وی در ورودی نصب نمی کنن��د و هنگام ارایه 
صورتحساب، به روش »همت عالی« و با قیمت های باالتر از متوسط 
منطقه عمل می کنند، متعلق به ایرانی ها هس��تند. همچنین اغلب 
رس��توران های ملی و خارجی در چین، طوری طراحی ش��ده اند که 
امکان بازدید از مواد اولیه و آش��پزخانه برای مش��تری وجود دارد، 
اما ایرانیان، روش پنه��ان کاری خود را در آنجا ه��م ادامه می  دهند. 
در برخی از رستوران های چین، مشتری می تواند خودش مواد اولیه 
غذا را از انبار تا آکواریوم رستوران انتخاب کند تا از تازه بودن ترکیب 
غذایی خود مطمئن ش��ود. به رغم تنوع رس��توران های خارجی در 
چین، رستوران های چینی نیز از جذابیت خاصی برخوردارند چون 

غذاهای بسیار متنوعی عرضه می کنند. 
در چین اولین چیزی که روی میزهای غذا چه در رستوران و چه در 
منازل بسیار مشهود اس��ت، وجود یکی از شکل های توفو است. توفو 
یا پنیر لوبیا یک فرآورده غذایی اس��ت که از بس��ته شدن شیر سویا 
به دس��ت می آید. این غذا در میز غذای چینی، با طعم های مختلف 

شیرین، شور یا حتی به شکل قطعات آغشته به ادویه سرو می شود.
یکی از روش های رایج طبخ و سرو غذا در رستوران های چینی، پخت 
 و طبخ غذا بر سر میز مشتریان است. در این روش پرهیجان، پس از 
آن که مش��تری غذای خود را از منو انتخاب کرد، آش��پز رستوران، 
همراه با مواد اولیه سر میز مش��تری حاضر می شود، مواد را در ظرف 
طبخ ترکیب کرده و بر اساس خواسته مشتری، ادویه ها و سبزیجات را 
به غذا اضافه می کند. با این روش، مشتری می تواند هر طعم و ترکیبی 
را که مورد عالقه اش اس��ت، در اختیار داشته باشد. درست بر خالف 
رستوران های هندی و مکزیکی که فلفل و س��ایر ادویه ها را مطابق 
ذائقه آشپز و نه میهمان به غذا اضافه می کنند یا برخی رستوران های 
اروپایی که گوشت خوک یا ذبح غیراسالمی را با مخفی کاری به خورد 
مسلمانان می دهند یا رستوران هایی که دستور مشتری برای تعیین 
میزان پخت یا آب دار بودن غذا را هیچ گاه با دقت رعایت نمی کنند. 
روش چینی ها برای پخت در سالن رستوران، هیچ یک از این معایب 

را ندارد. 
یکی دیگر از شیوه های طبخ غذا در رستوران های چینی، ادغام آشپز 
و میهمان اس��ت، بدین ترتیب،  مشتری رأس��ا اقدام به طبخ غذای 
خود می کند. در این ش��یوه، یک تس��مه نقاله که به شکل نواری در 
حال حرکت اس��ت، مواد خام غذایی را حمل می کند و به هر یک از 
مشتری ها، قابلمه حاوی آب و ادویه و دیگر افرودنی ها اختصاص داده 
می شود تا مشتری، خود اقدام به انتخاب مواد خام  کرده و غذای خود 
را طبخ کند. بخش هیجان انگیز این روش، وجود منقل های کوچک 
ذغالی اس��ت که می توان روی آن، کباب های خوشمزه  و کامال گرم 

را طبخ کرد.
رستوران های چینی چه از نظر مواد اولیه و چه از نظر شیوه های طبخ، 
بسیار متنوعند. در اکثر رس��توران ها، منوی غذا حاوی عکس غذا و 
مواد تشکیل دهنده آن است. توریس��ت ها در مواجهه با بعضی از این 
غذاها دچار شگفتی می شوند. در منوی غذایی رستوران های سنتی 
چین، غذاهایی نظیر خوراک الک پش��ت، قرق��اول، قورباغه و اردک 

مشاهده می شود.
همچنین در مناطق توریس��تی ش��هر پکن می توان کلینیک هایی 
را یافت که برای توریس��ت های خارجی طراحی ش��ده و مراجعین 
می توانند با مراجعه به این کلینیک ها، تجربه ای از روش های درمانی 
کهن را مش��اهده کنند. خوراکی ه��ای جالب توجهی نی��ز  در این 
کلینیک ها ارایه می شود که نوشیدنی های ش��یرین و دمنوش های 

هیجان انگیزی در بین آنها به چشم می خورد. 

زبان انگلیس��ی تقریبا زب��ان م��ادری 375 میلیون 
 نفر در جه��ان اس��ت و از ای��ن لحاظ س��ومین زبان 
مادری جهان محسوب می ش��ود. این در حالی است 
 که چینی و اس��پانیایی ب��ه ترتیب اولی��ن و دومین 
رتبه را در بی��ن زبان های مادری به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
 اگ��ر بخواهیم زب��ان ه��ای بین الملل��ی ای را که در 
کش��ورهای مختلف جهان صحبت می ش��ود معرفی 
کنیم، زبان هایی مانند انگلیس��ی و اسپانیایی مطرح 

می شوند. 
 زبان جهانی ب��ه زبانی اطالق می ش��ود که در بخش 
مهمی از کش��ورهای جهان صحبت ش��ده و فهمیده 
می شود. عوامل بس��یاری در تعیین میزان محبوبیت 
 یک زبان در س��طح جهان دخیل هس��تند که باعث 
شده اس��ت زبان هایی مانند انگلیسی، اس��پانیایی و 
فرانسوی به ش��دت در س��طح جهان محبوبیت پیدا 

کنند. 
 بدون شک زبان چینی بیشترین تعداد صحبت کننده 
را در جه��ان به خ��ود اختصاص داده اس��ت. بیش از 
 1/1 میلیارد نفر در کش��ور چین به ماندارین که زبان 
رس��می این کش��ور اس��ت صحب��ت می کنن��د، اما 
 این زبان فق��ط در چی��ن، س��نگاپور و حداکثر چند 
کش��ور دیگر فهمیده می ش��ود. حال اگ��ر بخواهیم 
لملل��ی را ک��ه در کش��ورهای   ی��ک زب��ان بین ا
مختلف جه��ان صحب��ت می ش��ود، معرف��ی کنیم 
 زبان های��ی مانن��د انگلیس��ی و اس��پانیایی مط��رح 

می شوند. 
 در ای��ن بین زبان انگلیس��ی طرفداران بس��یاری در 
سطح جهان دارد و یکی از پرمخاطب ترین زبان های 
دنیاست. بسیاری از متون علمی، تجاری، اقتصادی و 
بخش مهمی از روزنامه های معتبر و معروف جهان به 

زبان انگلیسی نوشته می شوند. 
 گسترش زبان انگلیس��ی به خارج از بریتانیا از اواخر 
قرن 19 آغاز شد و رفته رفته به عنوان زبان اصلی در 

کشورهای آمریکا و کانادا شناخته شد. 
 رش��د س��ریع اقتصادی کش��ور آمری��کا و تأثیر این 
 کش��ور خصوصا بع��د از جن��گ جهان��ی دوم به طور 
شگفت انگیزی سرعت پیش��روی زبان انگلیسی را در 

سراسر سیاره زمین افزایش داد. 
زبان انگلیسی در اواسط قرن20 جایگزین زبان آلمانی 
در مناسبات علمی شد و به عنوان زبان آکادمیک در 

بسیاری از کشورهای جهان انتخاب شد. 
 به همین دلیل آش��نایی ب��ا این زبان در بس��یاری از 
زمینه ه��ای علم��ی و در مش��اغل مختل��ف مانن��د 
 ش��اخه های گوناگ��ون علوم مهندس��ی و پزش��کی 
اهمیت زیادی دارد. همین موضوع س��بب شده است 
که امروزه بیش از یک میلیارد نفر در سراس��ر جهان 
حداقل در سطح اولیه با این زبان آشنا باشند و بتوانند 
با کمک آن با مردم کش��ورهای دیگ��ر ارتباط برقرار 

کنند. 
 زبان انگلیس��ی تقریبا زب��ان م��ادری 375 میلیون 
 نفر در جه��ان اس��ت و از ای��ن لحاظ س��ومین زبان 
مادری جهان محسوب می ش��ود. این در حالی است 
که چینی و اس��پانیایی ب��ه ترتیب اولی��ن و دومین 
 رتبه را در بی��ن زبان های مادری به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
 در حال حاضر کارشناس��ان بر اس��اس میزان سواد و 
مهارت، تعداد اف��رادی که به عنوان زب��ان دوم خود، 
 از انگلیسی اس��تفاده می کنند را بین 470 میلیون تا 
بیش از یک میلیارد نف��ر تخمین می زنن��د. آمریکا، 
انگلستان، کانادا، اس��ترالیا، نیجریه، ایرلند، آفریقای 
جنوبی و نیوزلند به ترتیب کش��ورهایی هس��تند که 
بیش��ترین تعداد انگلیس��ی زبان را به خود اختصاص 

داده اند. 
 بع��د از انگلیس��ی، اس��پانیایی بیش��ترین تع��داد 
صحبت کننده را به خود اختصاص داده است. در حال 
حاضر بین400 تا 500 میلیون نفر در سراس��ر جهان 
به زبان اسپانیایی صحبت می کنند و این زبان در حال 
حاضر در20 کش��ور مختلف جهان صحبت می شود. 
عالوه بر آن اسپانیایی در کشورهایی مانند انگلستان، 
فرانس��ه و آلمان نی��ز عالقه مندان زی��ادی را به خود 

اختصاص داده است. 
 فرانس��وی نیز یکی از زبان های پرطرفدار دنیاس��ت. 
تقریب��ا270 میلیون نفر در سراس��ر جه��ان به زبان 
فرانسوی صحبت می کنند و حدود 110 میلیون نفر، 
آن را به عنوان زبان دوم خود انتخاب می کنند. فرانسه 
زبان رسمی30 کشور جهان محس��وب می شود. این 
زبان در کانادا خصوصا ایالت کبک، بلژیک، سوئیس، 
لوکزامبورگ، موناک��و و برخی قس��مت های آمریکا 

صحبت می شود. 
  عرب��ی نی��ز یک��ی از زبان ه��ای پ��ر طرف��دار دنیا 
خصوص��ا در بی��ن کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه 
 اس��ت. عربی زبان مادری280 میلیون نفر در جهان 
اس��ت که اغلب در خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار 

دارند. 
  این زب��ان، لغات بس��یاری به زبان ه��ای دیگر مانند 
 ترک��ی، اردو و فارس��ی ق��رض داده اس��ت و یکی از 
 عوامل مهم اتح��اد در بین کش��ورهای اس��المی به 
حس��اب می آید. عربی زبان رس��می 22 کش��ور در 

جهان است.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

بر اساس اعالم س��ازمان زمین شناسی آمریکا، ماهواره رصدگر »لندس��ت5« که از سال 1984 
میالدی در حال ثبت تغییرات چهره زمین است، ظرف چند ماه آینده بازنشسته خواهد شد.

ماهواره Landsat5  در طول نزدیک به 29 سال فعالیت خود، بیش از 150 هزار بار به دور زمین 
چرخیده و بیش از 2/5 میلیون تصویر از سطح سیاره زمین تهیه کرده است.

از جمله مهم ترین تصاویر تهیه ش��ده توس��ط این ماهواره می توان به حادث��ه انفجار نیروگاه 
اتمی چرنوبی��ل و جنگل زدای��ی در مکزیک اش��اره کرد. »مارس��یا مکنوت« مدیر س��ازمان 
 زمین شناس��ی آمریکا )USGS(  تأکید می کند: هی��چ حادثه مهمی مانند توفان، س��ونامی، 
آتش سوزی، جنگل زدایی و حتی نش��ت نفت از س��ال 1984 میالدی از دید ماهواره رصدگر  
لندس��ت5 پنهان نمانده اس��ت. مکنوت خاطرنش��ان کرد: عالقه من��د ادامه برنامه لندس��ت 
هس��تیم، اما متأس��فانه ماهواره دیگری با طول عمر و کارایی لندس��ت5 وجود ندارد. بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته، اولین دور مانور کاهش ارتفاع ماه��واره از مدار عملیاتی احتماال در 
ماه آینده انجام خواهد ش��د. امسال چهلمین سالگرد آغاز برنامه لندس��ت است که با همکاری 
 ناس��ا، س��ازمان زمین شناس��ی )USGS(  و آژانس وزارت کش��ور آمریکا پیگیری می ش��ود.

عالوه بر ماهواره لندست5 ، ماهواره »لندست7« که در سال 1999 میالدی به فضا پرتاب شد، 
تنها نمونه در حال فعالیت از برنامه جامع لندس��ت محسوب می شود.  ناس��ا قصد دارد ماهواره 
»لندست8« را با عنوان مأموریت تداوم داده های لندست )LDCM( به وسیله موشک اطلس 5 

در فوریه 2013 از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا راهی فضا کند.

محققان ژاپنی در تالش برای ارایه یک تجربه حس��ی کامل در سفرهای مجازی، فناوری 
موسوم به بدن مجازی را توسعه داده اند.

با وجود توسعه فناوری حضور مجازی یا تله پرزنس )telepresence( ، یک سفر مجازی 
به خیره ش��دن به صفحه رایانه و گوش کردن به هدفون محدود می شود. بدن مجازی به 
چیزی بیش��تر از کاله و یک صفحه نمایش اس��تریو نیاز دارد و فرد بای��د عالوه بر دیدن و 
 Ikei شنیدن، قادر به بوییدن، احساس باد و راه رفتن بر روی زمین باشد. محققان البراتوار
در دانش��گاه متروپولیتن توکیو، فناوری بدن مجازی )virtual body(  را در نمایش��گاه 
محتوای دیجیتال 2012 معرفی کرده اند. به ادعای طراحان، فناوری بدن مجازی از هر پنج 
حس برای تجربه مجازی همراهی با بدن دیگران بهره می برد. سیس��تم ابداعی محققان 
البراتوار Ikei  ش��امل یک مانیتور س��ه بعدی، بلندگو، یک فن برای وزش باد و انتشار بو، 
صندلی لرزشی با قابلیت خم شدن به جلو و عقب وپدال پا برای احساس راه رفتن و دویدن 

بر روی زمین است.
پروفسور »یاسوشی ایکای« تأکید می کند: صندلی متحرک، حس پویایی و جهت را ایجاد 
می کند که با ایجاد لرزش های شدید، تداعی کننده حالت دویدن است. وزش باد بر روی 
 صورت با کمک فن ایجاد می ش��ود و پدال نیز حالت راه رفتن روی زمین را ش��بیه سازی 
می کند. هدف اصلی محققان این شرکت، توسعه سیستمی است که امکان سفر مجازی با 

بهره مندی از حس های مختلف را برای افراد سالخورده و ناتوان فراهم می کند.

با بازسازی سه بعدی فوق دقیق، عالقه مندان می توانند به زمان 
گذشته برگشته و برج ایفل را درست پس از اتمام ساخت آن نظاره 
کنند. مهدی تیوبی و همکارانش در فرانس��ه ط��راح این برنامه 
معرفی شده اند. س��اختمان های موجود در این فیلم ویدیوئی به 
اندازه ای دقیق  هستند که جزئیات بسیار ریز از قبیل پرچم های 
موجود بر روی عمارت اصلی نیز قابل مشاهده اند. این سطح دقت 
با مراجعه به آرشیوی از طرح ساختمان ها، طراحی ها، نقشه ها و 

همچنین ارتباط با مشاوران تاریخی ارایه شده است.
در این پروژه، مدل بندی کردن یک ساختمان منفرد، چندین ماه 
زمان برده و در بسیاری از موارد، فضای داخل بناهای مشهور نیز 
به صورت مجازی قابل دیدن هستند. فیلم پاریس تنها نمونه ای 
از بازه های زمانی موجود در این پروژه اس��ت که شهر را از دوران 
قرون وسطی تا زمان حال به نمایش می گذارد. مدل مزبور بر روی 
طیفی از پلت فرم ه��ا از آنالین و برنامه های تبل��ت گرفته تا یک 
کتاب واقعیت افزوده، مستند یا حتی تجربه واقعیت مجازی قابل 
مشاهده است. توالی های تعاملی در این مدل نشان می دهد که 
برای مثال ساختمان ها چگونه بنا شدند. همچنین با کمک واقعیت 
افزوده، یک ناحیه می تواند در لحظات مختلف از طریق مدل های 

موجود مشاهده شود.
به گفته ژن مارک لری مدیر م��وزه Carnavalet در پاریس و 
یکی از حاضرین در این پروژه، تجسم  بخشیدن به شهر پاریس با 
چنین دقتی درک وی از مناسبت های تاریخی را تغییر داده است.

برای مثال، زندان باستیل که محل وقوع انقالب فرانسه در سال 
1789 بوده، بسیار کوچک تر از نمایش های هنری پیشین است و 
این بدین معناست که تسخیر آن به احتمال فراوان بسیار آسان تر 
از روایت های ارایه ش��ده بوده اس��ت. تیم طراح مدعی است که 

حتی قدیمی تری��ن مدل ها به دلیل اطالعات گس��ترده موجود 
در آرشیوهای ملی فرانسه بی نهایت واقعی هستند و این که این 
دنیای مجازی می تواند با یافته های جدید به روز ش��ود. تاکنون 
تمرکز مهندس��ان بر روی بازتولید س��اختمان ها بوده، اما سایر 
جوانب زندگی روزمره نیز در نسخه های آتی مورد مالحظه قرار 
خواهند گرفت. آنها در نظر دارند تجربیات مشابهی را برای سایر 

شهرها در آینده صورت دهند.
گفتنی اس��ت، برج ایف��ل )Tower Eiffel(  برج��ی فلزی در 
میدان ش��ان دو مارس و در کنار رود س��ن واقع در شهر پاریس 
است. برج ایفل که امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود، 
پربازدیدترین و یکی از شناخته ش��ده ترین بناها در جهان است.

ساخت برج ایفل در س��ال 1887 آغاز و در31 مارس 1889 به 
پایان رسید. در آغاز، برج ایفل برای نمایشگاه جهانی و به مناسبت 
صدمین سالگرد انقالب فرانسه ساخته شد، ولی پس از ساخت، 
این بنا مورد قبول همگان واقع نش��د و300 نف��ر که در بین آنها 
می توان از امیل زوال، گی دو موپاسان، شارل گارنیه و همچنین 
الکس��اندر دوما نویسنده شهیر فرانس��وی نام برد، به ساخت آن 

شدیدا اعتراض کردند.

 پا در کفش دیگران بگذارید!باز نشستگی قدیمی ترین ماهواره   رصدگر

سفر زمان در تور سه بعدی تولد برج ایفل با ابتکار مهندس ایرانی

گاو بازی در کلمبیا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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وقتی همه رنگین کمان، سفید می شود!

یک محقق روس موفق به تهیه تصاوی��ری از پدیده نادر »کمان 

مه« یا کمان سفید بر فراز کوه های جنوب اوکراین شده است.
رنگین کمان و کمان مه هر دو از ترکیب نور خورشید و آب ایجاد 
می شوند، اما میزان قطرات آب در کمان مه کمتر است که باعث 
انکس��ار نور می شود. این تصویر عجیب و ش��بح مانند که مانند 
یک رنگین کمان س��فید رنگ دیده می شود، در حقیقت پدیده 
نادر کمان مه )fogbow(  است که توسط »میخائیل بوسکی« 
در حین کوهپیمایی در منطقه کوهستانی Chatyr-Dag  در 

جنوب اوکراین تهیه شده است.
عکاس و محقق ش��یمی روس تأکید می کند: از بیش��تر قوانین 

فیزیک برای شکل گیری این فرآیندها آگاهی دارم، اما مشاهده 
این کمان سفید بر فراز کوه بیشتر شبیه دروازه ای برای ورود به 
جهانی دیگر است.کمان مه نیز مانند رنگین کمان از ترکیب نور 
خورش��ید و رطوبت ایجاد می ش��ود، اما کمان سفید رنگ مه از 
قطرات بس��یار کوچک تر با اندازه ای کمت��ر از 0/05 میلی متر 

شکل می گیرد.
با توجه به کوچک تر بودن اندازه قطرات آب، آنها قادر به انعکاس نور 
مانند قطرات باران و ایجاد حالت چند رنگی )مانند رنگین کمان( 

نیستند و در این حالت کمان سفید رنگ دیده می شود.
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