
مرغ نمایندگان مخالف یک پا دارد

قانون مداری پادزهر بی اعتمادی 
مردم است

معروف ترین
 دیوارهای حائل دنیا 

طرح تعطیلی پنجشنبه ها  وارد چهارمین هفته اجرا شد، اما 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اصفهان :

جمع آوری ماهواره ها 
نیاز به مجوز قانونی دارد 3

 مهدی هاشمی 
مریض نیست  24

یارانه نقدی آبان ماه 
8امشب

اطاعت از رهبر به زبان و نامه 
نوشتن نیست 

اصفهان به شهر دوچرخه ها  تبدیل می شود؟

غالمعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اسالمی با س��فر به اصفهان در جمع فعاالن و پیشکسوتان سیاسی و 
فرهنگی این شهر حضور یافت و در مورد مسائل مختلف روز سخنرانی 
کرد و بیشتر صحبت های خود را بر برکات پیروزی انقالب اسالمی و 

تحکیم وحدت بین جریان های سیاسی قرار داد.

آیت اهلل گلپایگانی میوه 
شیرین شجره طیبه الهی بود

کنگره بزرگداشت حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی)ره( 
طی روزهای 18 آبان در ش��هر مقدس قم و 19 آبان در 
شهرستان گلپایگان برگزار شد. در دومین روز این کنگره  
که در تاالر فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گلپایگان 
برگزار شد، شخصیت ها و مس��ئوالن استانی و کشوری، 
ائمه جمعه برخی استان ها، نمایندگان مجلس، اساتید 
حوزه، مقلدان، مریدان و عالقه من��دان به فقه و فقاهت 
حضور  داشتند و آیت اهلل سبحانی و آیت اهلل مقتدایی به 

ایراد سخنرانی پرداخت  که در ادامه می خوانید.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

6

طناب زنان اصفهانی
6

 روی سکوی قهرمانی کشور

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران 
7

به دنبال ایده پردازی است 

تالط��م در ب��ازار ارز و ایج��اد ی��ک بح��ران اقتص��ادی در 
کش��ور، باعث ش��د تا مس��ئولین اجرایی و تصمی��م گیرنده 
برای س��امان دادن به ای��ن نابس��امانی ها وارد عمل ش��ده و 
ب��رای رس��یدن ب��ه ش��رایطی مس��اعد ت��الش کنن��د. این 
دریای مواج ب��ازار اقتصادی ک��ه هرچندگاه با طوف��ان ارز و 
س��که از هم می پاش��د، لحظه به لحظ��ه بر وخام��ت اوضاع 
 م��ی افزای��د، به ط��وری ک��ه مه��ار این ش��رایط با مش��کل 
روبه رو ش��ده اس��ت. به دنبال این موضوع، نشست مشترک 
نمایندگان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای 
اسالمی با هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران و هیأت نمایندگان 

اتاق اصفهان در محل برگزاری اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان 
برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این نشس��ت با 
اش��اره به تالطم های بازار ارز گفت: در این شرایط که قدری 
تالطم در بازار ارز ایجاد و امواج آن همه گیر ش��د، لطمه ای به 
اعتماد مردم وارد شده است. وی همچنین تصریح کرد: پادزهر 
بی اعتمادی اخیر قانون مداری اس��ت، به ط��وری که فعاالن 
اقتصادی توس��ط قانون از این بی اعتمادی رها پیدا کرده و در 

سایه قانون کارهای خود را انجام دهند.
4

جمع آوری ارز توسط مردم 
خود زنی اقتصادی است

 منظور از اقتصاد مقاومتی 
ریاضت کشیدن نیست

بازدید رهبر معظم انقالب 
از پشت صحنه محمد)ص(

 اختالف  میان
 سران قوا، سم  است

اصفهان تنها کالنشهری 
است که یک گرم زباله 

هم دفن نمی کند
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

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

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

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

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

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

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

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

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 
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آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید
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لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
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س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

تلفکس

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

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

می شود.
شهرداری نجف آباد

آگهی دعوت شرکت آیریا ساخت سپانو
سهامی خاص به شماره ثبت 42028

 بدین وس��یله از کلیه صاحبان سهام شرکت آيريا ساخت س�پانو سهامی خاص دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح 
مورخ 91/9/6 روز دوشنبه و جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 11 
صبح مورخ 91/9/21 روز سه شنبه به آدرس: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه 

نیکبخت مجتمع تجاری آالء طبقه اول واحد 4 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 10 صبح 91/9/6(

- انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره
دستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 11 صبح 91/9/21(

- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت و اصالح ماده مربوطه اساسنامه.
هیـأت مـدیـــره

آگهی فراخوان عمومی 
موضوع فراخ�وان: عملیات تهیه و تعویض و بهینه سازی شبکه توزیع آب های آش��امیدنی و چیلد و... زیر سقف در ناحیه نورد 

گرم مجتمع فوالد مبارکه
مبلغ ضمانت نامه: 500/000/000 )پانصد میلیون( ریال

* ضمانت نامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشد. 
نحوه دریافت فرم های خوداظهاری: س��ایت ش��رکت فوالد مبارک��ه www.mobarakeh-steel.ir ← خرید و تأمین 

کنندگان← خرید ← مدیریت قراردادهای خرید← پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران ← پیمانکاران نصب و راه اندازی
مدارک الزم:

1- اخذ فرم های خوداظهاری از سایت فوالد مبارکه، تکمیل و تأیید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه با مستندات مربوطه

شرایط الزم:
مهلت ارسال اسناد: 1391/8/27

نحوه ارس�ال مدارک: تکمیل فرم خوداظهاری و تحویل کلیه مدارک تکمیل و تأیید شده به قسمت قراردادهای خرید شرکت 
فوالد مبارکه

آدرس: اصفهان- مبارکه- ش��رکت فوالد مبارکه- س��اختمان مرکزی- قراردادهای خرید خدمات- کد 148- صندوق پس��تی 
84881-11131

* ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
* ضمنًا هزینه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 4396-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3645-0335543 تماس 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهانحاصل فرمایید.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1391/8/27
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/8/28

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و با فهرست 
بهای س��ال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید. 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره 

62/000/0001/233/553/994جاریخط انتقال فاضالب شهرک قدس واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-288

116/000/0002/947/118/894جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت اول واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-289

112/000/0002/798/834/285جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت دوم واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-290

نوبت دوم

 سورپرایز در انتخابات هیأت دوچرخه سواری

3 سومین هفته تعطیلی پنجشنبه ها در اصفهان سپری شد و 
یک ماه اجرایی شدن این طرح در اصفهان در حال تمام شدن است، با 
این وجود هنوز مخالفانی برای ادامه پیدا نکردن این طرح در اصفهان 

وجود دارد و در حال حاضر شواهد گویای این است که ...



چهره روزیادداشت

مهدی هاشمی مریض نیست 
بخش خبری ساعت 19 شبکه اول سیما با انتشار تصویری از مهدی 
هاش��می اعالم کرد، بیماری وی واقعیت ندارد. در این بخش خبری 
گفته شد: مهدی هاش��می که به خاطر بیماری قلبی به بیمارستان 
منتقل شده، امروز مورد آن ژیوگرافی قرار گرفت و مشخص گردید که 
بیماری او صحت ندارد. شبکه یک سیما سپس افزود: مهدی هاشمی 

در بیمارستان با برخی از مشاورانش دیدار کرده است.

 امتناع آیت اهلل صافی گلپایگانی 
از سخنرانی پیش از قرائت پیام رهبری

کنگره دو روزه بزرگداشت آیت اهلل  سیدمحمدرضا گلپایگانی، نخستین 
روز خود را در حالی برگزار کرد که حاش��یه هایی به همراه داش��ت که 
مهم ترین آن امتناع حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی از سخنرانی پیش 
از قرائت پیام رهبر معظم انقالب بود. در این مراسم که با هدف معرفی 
جایگاه فقهی، مواضع انقالبی و حمایت مرحوم آیت اهلل گلپایگانی از امام  
راحل، اهتمام به قرآن و تفسیر، اهتمام به مشکالت مردم و ایجاد مراکز 
اجتماعی، پرورش شاگردان و حمایت و دفاع ایشان از والیت، در مرکز 
فقهی ائمه اطهار)ع( قم برگزار ش��د، حضرت آیت اهلل  صافی گلپایگانی 

پس از قرائت پیام رهبر معظم انقالب سخنرانی کرد.

 دیدار عمار حکیم 
با آیت اهلل نوری همدانی

رییس مجلس اعالی عراق با حضور در مح��ل اقامت آیت اهلل نوری 
همدانی در نجف اش��رف، با این مرجع تقلید دی��دار و گفتگو کرد.  
حجت االسالم سیدعمار حکیم در این دیدار ضمن خوش آمدگویی 
به آی��ت اهلل نوری همدانی گف��ت: امروز نور فقاه��ت و مرجعیت در 
نجف اشرف می وزد و مردم از حضور شما بسیار خرسند و خوشحال 
هستند. وی بیان کرد: ایشان اولین مرجعی هستند که از کشور عراق 
و همچنین عتبات عالیات دیدار و زیارت می کنند که این امر بسیار 
مهمی اس��ت. آیت اهلل نوری همدانی نیز در این دیدار گفت: خاندان 
حکیم در عراق تالش های بسیاری را انجام داده اند که خداوند به آنها 
اجر دهد.  وی بیان کرد: ملت عراق قدر چنین عالمانی را می دانند که 

با خود گذشتگی در راه آزادگی و دینداری تالش نمودند.

 دیدار اردوغان با احمدی نژاد
 در اندونزی

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در حاشیه پنجمین اجالس 
دموکراسی بالی در اندونزی با محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری 
اس��المی ایران دیدار و گفتگو کرد. ش��بکه خبری ان.تی.وی ترکیه 
روز پنجش��نبه از بالی گزارش داد: دیدار احمدی نژاد و اردوغان در 
قالب دیدار رس��می صورت نگرفت، ولی هر دو مقام که با یکدیگر از 
یک نمایش��گاه عکس بازدید می کردند و در ضیافتی که به افتخار 
سران شرکت کننده در اجالس دمکراسی ترتیب یافته بود، شرکت 
 و با یکدیگ��ر گفتگو کردند. این ش��بکه خبری گمان��ه زنی کرد که 
مهم ترین موضوع گفتگوه��ای اردوغان و احمدی ن��ژاد را در بالی، 

بحران سوریه تشکیل داده است.

 کاهش مشارکت مردم آمریکا
 در انتخابات نشانه خوبی نیست

رییس جمهور با اش��اره به انتخابات اخیر آمریکا و پیروزی اوباما، اظهار 
داشت: بنده خوشحال می شدم اگر اکثریت قاطعی از مردم آمریکا در این 
انتخابات شرکت می کردند؛ چرا که کاهش مشارکت مردم در انتخابات، 
هرگز نش��انه خوبی نبوده و نش��ان می دهد که برآیند و سیاس��ت های 
عمومی در این کشور به سمت مناسبی پیش نمی رود. وی با بیان این که 
تجربیات گذشته بشر برای استقرار صلح پایدار با شکست مواجه شده و 
باید راه جدیدی انتخاب شود، اظهار داشت: قرار گرفتن در راه جدید به 

غیر از دوستی، آزادی و احترام به حقوق ملت ها ممکن نیست. 

 اقتدار نظام اسالمی 
نابودکننده دشمنان است

رییس دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به اقتدار روزافزون و 
کم نظیر ایران سالمی، تأکید کرد: این اقتدار امروز به گونه ای است 
که اگر دشمنان تکان بخورند نابود خواهند شد. حجت االسالم محمد 
محمدی در سخنانی با اشاره به حمایت های دایمی مرحوم آیت اهلل 
گلپایگانی از نظام اسالمی چه در دوره امام)ره( و چه در دوره زعامت 
رهبری، اضافه کرد: ایشان تضعیف نظام اسالمی را حرام می دانستند 
و در دیداری که من با ایشان داشتم، قریب به این مضمون فرمودند 
که»من اگر نقطه ضعفی از نظام دیدم تذکر می دهم، اگر اصالح شد 
که شد و اگر نشد من سکوت خواهم کرد؛ زیرا نباید نظام اسالمی و 

رهبری آن تضعیف شود.«

غالمعلی حداد عادل، رییس فراکسیون 
گروه 
اصولگرایان مجلس ش��ورای اسالمی با سیاست 

س��فر ب��ه اصفه��ان در جمع فع��االن و 
پیشکسوتان سیاسی و فرهنگی این ش��هر حضور یافت و در مورد 
مسائل مختلف روز سخنرانی کرد و بیشتر صحبت های خود را بر 
برکات پیروزی انقالب اسالمی و تحکیم وحدت بین جریان های 
سیاس��ی قرار داد. در ادامه بخش��ی از صحبت های حداد عادل را 

می خوانید.
   هر پدیده  ای به اندازه بزرگی خود دش��منانی دارد و انقالب ما 
نیز به دلیل عظمت خود دشمنان سرسختی دارد که از روز نخست 
انقالب دشمنی های خود را آغاز کردند و این در حالی بود که وزیر 
وقت امور خارجه اسرائیل روزهای اول انقالب پیش بینی کرده بود 

که زلزله سیاسی با پیروزی انقالب حادث شود.
قدرت ایران ناشی از اسالم و معنویت است

   دین داری مردم بصیر ایران از مهم ترین عوامل پیروزی انقالب 
اسالمی بود و پس از گذش��ت 34 س��ال از این انقالب، در تمامی 
سطوح جامعه تحوالتی را شاهد هستیم که پس از دو قرن تاخت و تاز 
بیگانگان ایجاد شده و در صدر آنها نعمت استقالل ایران اسالمی 

است.
   قدرت ایران ناشی از اس��الم و معنویت است و دوست و دشمن 
جمهوری اسالمی به اس��تقالل این کشور معترفند و این در حالی 
اس��ت که نمی توان در دنیا کش��وری همچون ایران را با این همه 

استقالل پیدا کرد، بنابراین مردم کش��ورمان باید قدر استقالل و 
پیشرفت کشور را در زمینه های مختلف علمی و صنعتی بدانند.

   خطر بزرگ ایران از دیدگاه دشمنان الگو شدن ما در منطقه بود؛ 
این همان چیزی است که تحت عنوان بیداری اسالمی در منطقه 
شاهد هستیم و مردم کش��ورهای منطقه نه به سبک انقالب های 
الگو گرفته از نظریات مارکسیستی و به شکل گروه های زیرزمین و 
حزبی بلکه به شکل مردمی، با دست خالی و تنها با سالح اهلل اکبر 

قیام کردند که این شیوه انقالب خطر بزرگی برای مستکبران بود.
نیاز به نفت، خون تمدن امروز است

    نف��ت برای صنع��ت و اقتصاد جه��ان اهمیت فراوان��ی دارد و 
کش��ورهای اس��تعماری می خواهند با در دست داش��تن اختیار 
کشورهای اس��المی نفت را به هر قیمتی که مایل بودند، بخرند و 
سپس دالرهای مصرف شده برای خرید نفت را بار دیگر با فروش 
اسلحه تأمین و اقتصاد خود را از ورشکستگی نجات دهند، بنابراین 

می توان گفت نیاز به نفت،  خون تمدن امروز است.
    دش��من از ابتدای انقالب اسالمی با شیوه های مختلف نظامی 
و توطئه های سیاسی س��عی در مقابله با انقالب اس��المی ایران را 
داشت و پس از ناکامی در این راه ها سعی کرده تا تمام راه های رونق 
اقتصادی ایران را ببندد و این گونه ایران را مجازات کند؛ به عبارت 
دیگر جنگ اقتصادی استعمارگران جدیدترین حربه دشمنان به 

کیفر استقالل طلبی ایران است.
    جواب قاطع ما همچون همیش��ه به تمام دنیا این است که اگر 

درهای دنیا را نیز به روی ما ببندید، م��ا خودمان در ایران دنیایی 
داریم؛ چرا که ایران سرش��ار از امکانات است و به حول و قوه الهی 
می توانیم این توطئه را نیز پش��ت سر گذاش��ته و این تهدید را به 

فرصت تبدیل کنیم.
   این روزها تحلیل گران سیاسی در رادیوهای بیگانه قصد دارند 
بر افکار عمومی مردم ایران تأثیر بگذارند. عالوه بر این، دش��منان 
درصدد هس��تند کاری کنند که مردم ما به خیاب��ان ریخته و در 
برابر نظام قرار بگیرند و وظیفه مسئوالن اس��ت که مردم را از این 

توطئه ها آگاه کنند.
مهم ترین حربه دش�منان تطهی�ر حکومت منحوس 

پهلوی در اذهان جوانان است
    دشمنان با همکاری یکدیگر مسئولیت های این توطئه را تقسیم 
کرده اند،  بدین شکل که اختالل اقتصادی در کشور ایجاد کنند و 
دیگری، برنامه تبلیغاتی برای مس��موم کردن اذهان عمومی را با 
کمک 120 شبکه فارسی زبان ماهواره و ده ها هزار شبکه اینترنتی 

دنبال کند.
    آنها در محاسبات خود این گمان را دارند که جوانان زیر 40 سال، 
ایران یا انقالب و امام خمین��ی )ره( و دوران جنگ را به یاد ندارند 
و به همین دلیل تمام نیروی خود را بر جوان��ان متمرکز کرده اند 
و مهم ترین حربه دش��منان تطهیر حکوم��ت منحوس پهلوی در 
اذهان جوانان است و سعی دارند حکومت ساقط پهلوی را مظلوم 

جلوه دهند.
    توهین های متعدد به ساحت پیامبر )ص( در سال های اخیر نیز 

توطئه دیگر آنها در سطح باالتر و برای حذف اسالم است.
    خدشه به ارتباط مردم با رهبر معظم انقالب دیگر نقشه دشمنان 
است و آنها درصددند به قداست و پاکی رهبر معظم انقالب به عنوان 
حبل المتین ملت ایران خدشه وارد کنند و انواع و اقسام دروغ ها را 

به نظام انقالب اسالمی ایران بچسبانند.
    اکنون دشمن تمام تالش خود را به کار می برد تا فشار اقتصادی 
را با آشفتگی سیاسی در هم آمیزد و بدین منظور از هر حرف و سخن 
 مسئوالن دولت و مجلس تعبیر به اختالف می کند تا با این قیچی 
دو لبه، مردم را به جان یکدیگر بیندازد و این بار با این حربه برای 

حذف انقالب و ملت ایران اقدام کند.
   دشمنان از طریق رسانه ها این آتش را تند می کنند تا به مردم 
تفهیم کنند که مسئوالن به جای فکر کردن به آنها مدام به یکدیگر 

نامه می نویسند.
   نامه نگاری های اخیر برخی مسئوالن تنها دشمن را خوشحال 
می کند.60 سال پیش در ایران دش��منان چنین توطئه ای را رقم 
زده بودند و فش��ار اقتصادی را با اختالفات سیاس��ی همراه کرده 
بودند تا ایران را در تنگنا قرار دهند و اکنون دشمن در حال تکرار 

این شیوه است.
   در رأس تمام کارها اطاعت از رهبری به عنوان محور و س��تون 
کشور است و این اطاعت با حرف و نامه مشخص نمی شود و این که 
برخی مسئوالن متأسفانه نسبت به فرامین واضح رهبری خود را 

به نشنیدن می زنند.

ترکیه هواپیمای ارمنی را هم 
به زمین نشاند

ترکیه در ادامه سیاس��ت های ضد س��وری از عزیمت یک 
هواپیمای خطوط هوایی ارمنستان به سوریه از طریق آسمان 
خود جلوگیری کرد.   یک هواپیمای متعلق به ارمنستان که 
حامل کمک های انسان دوس��تانه برای سوریه بود، وادار به 
فرود آمدن در ترکیه ش��د. خبرگزاری آناتولی با انتشار این 
خبر اعالم کرد، هواپیمای مذکور پس از آنکه توسط ارتش 
ترکیه ناچار به فرود آمدن در فرودگاه ارض روم واقع در شرق 
این کشور شد، مورد بازرس��ی قرار گرفته است. پیش تر در 
اواسط ماه اکتبر نیز ترکیه با به زمین نشاندن یک هواپیمای 
ارمنستان اقدام به بازرسی آن کرده بود. دولت ترکیه مدعی 
است هواپیماهای عازم سوریه برای حکومت این کشور سالح 

و تجهیزات نظامی حمل می کنند.

هشدار اسد به غرب
رییس جمهور س��وریه با تأکید بر این که هرگز از کشورش 
خارج نخواهد ش��د، به غربی ها هش��دار داد از دست زدن 
 به ماجراجویی نظامی علیه س��وریه برحذر باش��ند؛ چرا که 
هیچ کس نمی تواند پیامدهای آن را پیش بینی کند. بشار 
اسد، رییس جمهور س��وریه در گفتگو با شبکه روسیاالیوم 
اظهار داشت : من عروسک نیس��تم، من یک سوری هستم، 
 من باید زندگی کنم و در سوریه هم بمیرم. وی خاطر نشان 
کرد : معتقدم هزین��ه تجاوز خارجی به س��وریه در صورتی 
که رخ دهد، به قدری زیاد خواهد ب��ود که تمام جهان نمی 
توانند آن را برعهده بگیرند و پرداخت کنند، به ویژه این که 
ما آخرین دژ ثبات و همزیستی در منطقه هستیم، در نتیجه 
این تجاوز، تأثیر دومینو خواهد داشت که بر جهان از اقیانوس 

اطلس تا اقیانوس آرام تأثیر خواهد گذاشت.

نصراهلل دوشنبه 
سخنرانی می کند

دبیرکل حزب اهلل لبنان دوش��نبه به مناسبت »روز شهید« 
سخنرانی خواهد کرد. سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان عصر دوش��نبه 12 نوامبر)22 آبان( به مناس��بت روز 
شهید سخنرانی می کند. وی در این سخنرانی به تازه ترین 
تحوالت لبنان و منطقه اشاره خواهد کرد. اوضاع ناآرام لبنان 
بعد از ترور وسام حسن و ادامه تهدیدهای رژیم صهیونیستی 
و تحرکات نظامی آن در مرزها علیه لبنان، از جمله محورهای 

احتمالی این سخنرانی است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 منظور از اقتصاد مقاومتی 
ریاضت کشیدن نیست

محسن رضایی

منظور از اقتصاد مقاومتی ریاضت دادن به مردم نیست. در اقتصاد ریاضتی 
از مردم مالیات بیشتر اخذ شده و خدمات دولتی همچون بهداشت و درمان 
و موارد مش��ابه کاهش می یابد، مانند وضعیتی که االن در کش��ور یونان 
وجود دارد یا اس��پانیا که در آستانه آن اس��ت که با مخالفت های مردمی 
گسترده هم مواجه شده اس��ت. البته دش��منان می خواهند ما را در این 
مسیر قرار دهند، ولی اقتصاد مقاومتی افزایش درآمد س��رانه مردم را در 
 نظر داش��ته و ریاضتی نیست. 
 تحریم ه��ا ب��رای مقابل��ه و 
 عک��س العم��ل در برابر س��ند 
چش��م انداز و پیش��رفت ایران 
طراحی ش��ده و رهب��ر معظم 
انقالب هم پیش از این گفته اند 
با پیگیری سند چشم انداز حتماً 
باید منتظر عکس العمل طرف 

مقابل باشیم.
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زمان برگزاری دادگاه اخاللگران ارزی

معاون اول قوه قضائیه گفت: دادگاه اخاللگران ارزی به زودی برگزار می شود.  حجت االسالم 
و المسلمین رییسی ادامه داد: افرادی که از طریق وزارت اطالعات به عنوان اخاللگران  ارزی 
به دستگاه قضایی معرفی شده بودند،  دستگیر شدند  و  تحقیقات از آنان در حال انجام است.

زمان ثبت نام نامزدهای 
ریاست جمهوری

 اختالف  میان
 سران قوا، سم  است

مدیرکل دفت��ر انتخابات وزارت کش��ور از آغاز ثبت ن��ام از کاندیداهای 
 انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در فروردی��ن ماه س��ال 92 خب��رداد.  
 حس��ن علی نوری، مدی��رکل دفتر انتخابات وزارت کش��ور با اش��اره به 
زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط وزارت کشور گفت: 
برنامه اصلی زمانبندی و اجرایی وزارت کش��ور از زمان ثبت نام انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آغاز می ش��ود و فعال اقدامات الزم برای پشتیبانی از 

برنامه اصلی در حال انجام است. 
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفت��ه، زمان ثبت نام از 
کاندیداهای یازدهمین دوره انتخاب ریاس��ت جمهوری از فروردین ماه 

سال 92 آغاز خواهد شد.  

 عضو مجلس خب��رگان رهبری با تأکی��د بر این که اخت��الف میان قوای 
سه گانه سم است، گفت: مس��ئوالن می توانند برای حل این اختالفات 
جزئی با یکدیگر مذاکره و مسائل را دوستانه حل کنند. آیت اهلل قربانعلی 
 دری نجف آبادی با اش��اره به ض��رورت دوری از اختالف��ات میان قوای 
سه گانه کشور اظهار داشت: فرمایشات رهبر معظم انقالب فصل الخطاب 
است و همه مسئوالن باید از فرمایشات ایشان اطاعت کنند. وی با تأکید 
بر این که مسئوالن قوای س��ه گانه باید از دستورات و فرمایشات رهبری 
اطاعت کنند، افزود: قبل از این که رهبر فرزانه انقالب در رابطه با اختالفات 
بین قوا تذکر بدهند، حفظ اتحاد و پرهیز از اختالف در بین مسئوالن کار 

صددرصد عاقالنه و حکیمانه ای است.

محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم کشور در نامه خود توجه 
مقامات ارشد س��ازمان ملل را به اظهارات نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال جاری که تهدید 
به حمله علیه تأسیسات هسته ای ایران نموده بود، جلب کرد.

اهم مطالب ذکر شده در زیر آمده است:
  جمهوری اسالمی ایران نسبت  به این اظهارات تحریک 
آمیز غیر قابل توجیه و غیر مس��ئوالنه نخس��ت وزیر و دیگر 
مقامات رژیم صهیونیس��تی ش��دیداً اعتراض نموده و آن را 

محکوم می نماید.
   مضحک اس��ت که این اظهارات جنگ طلبانه و ادعاهای 
بی اساس علیه ایران از سوی مقامات رژیمی بیان می شود 
که سالح های اتمی این رژیم و توسعه مخفیانه آن مهم ترین 
تهدید برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی محسوب 
می شود، همچنین این رژیم دارای سابقه منحصر به فردی از 

جنایت و بیرحمی در حد جنایت علیه بشریت است.
  جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده و 
قصدی برای حمله به سایرین نداش��ته، اما الزم است تأکید 
نمایم که براساس حق مسلم دفاع از خود تحت ماده 51 منشور 
ملل متحد، درصورت بروز حمله علیه مردم و یا سرزمین خود، 
ایران در پاس��خ قاطعانه به این گونه حمالت و هرگونه اقدام 

ضروری، تردید نخواهد کرد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح ک��رد: در حال حاضر درآمد و هزینه اقش��ار در 
کشور باهم تطابق ندارد و بس��یاری از مزدبگیران در تأمین 
معاش خانواده خود مشکل دارند. اهم سخنان رییس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را در ادامه بخوانید:
  با وجود درآمدهای سرش��ار و بی س��ابقه نفتی کشور در 
سالیان اخیر و اس��تعدادهای بی نظیری چون نیروی انسانی 
تحصیلکرده، جوان و مواهب م��ادی و معنوی خدادادی، در 
حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی 
در حالت نامطلوبی به سر می برند و افزایش تعداد بیکاران و 
تعطیلی بخش��ی از کارخانه ها با ش��عار ایجاد شغل تطبیق 
 ندارد. باید اشکال را شجاعانه شناخت و درصدد رفع معایب و 

سوء مدیریت ها برآمد.
  وضع کنونی کشور نتیجه تالقی مدیریت ناکارآمد و طمع 
قدرت های استکباری است. استکبار جهانی همواره به دنبال 
تأمین منافع خود اس��ت و ما نیز می توانی��م مدبرانه، حقوق 
خود را تأمین و از عظمت مردم متمدن ایران و نظام و انقالب 

اسالمی دفاع کنیم.
  مردم ای��ران با ایثار و ف��داکاری، انق��الب، دفاع مقدس، 
سازندگی و عرصه های دیگر را با موفقیت به سرانجام رساند  

لذا مسئولین کشور باید قدر این نعمت را بدانند.

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد هفته پیش دو جنگنده ایرانی 
به س��وی یک هواپیمای بدون سرنش��ین آمریکایی بر فراز 
خلیج فارس شلیک کرده اند. پنتاگون مدعی شده هواپیمای 
بدون سرنشین آمریکایی بر فراز آب های بین المللی در حال 
پرواز بوده است.پیش تر نیز شبکه » سی ان ان« آمریکا مدعی 
شد هفته گذشته دو جنگنده سوخو 25 ایران به سوی یک 
هواپیمای بدون سرنش��ین آمریکایی بر ف��راز خلیج فارس 
شلیک کردند. سی ان ان در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی 
مدعی شد این هواپیمای بدون سرنشین بر فراز حریم هوایی 
بین المللی کویت پرواز می کرد و در حال انجام فعالیت های 
شناسایی عادی خود بود. این شبکه خبری آمریکایی اعالم 
کرد، اگر چه شلیک جنگنده های ایرانی به هواپیمای بدون 
سرنش��ین آمریکایی برخورد نکرده اما نگرانی وزارت دفاع 
آمریکا را برانگیخته است. همچنین دو مقام آمریکایی اعالم 
کردند این دو جنگنده سوخوی 25 متعلق به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بوده، البته سی ان ان اعالم نکرد چگونه متوجه 
شده که این جنگنده ها متعلق به سپاه بوده است! دولت اوباما 
این حادثه را که چند روز پیش از انتخابات آمریکا روی داده 
فاش نکرده است؛ اگر چه سه مقام برجسته آمریکایی بروز 
این حادثه را تأیید کرده اند. سی ان ان اعالم کرد این مقامات 

آمریکایی خواستند تا نامشان فاش نشود.

رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از برخی تخریب ها و 
تهمت ها گفت: رهبر انقالب فرمودند اختالف نظر اش��کالی 

ندارد، ولی نباید این مسأله به جدال تبدیل شود.
علی الریجانی با اشاره به این که نباید اقتصاد کشور به واردات 
وابسته باشد، گفت: رهبر انقالب با تحلیل درست از شرایط 
بین المللی امس��ال را به نام س��ال حمایت از تولید ملی، کار 
و س��رمایه ایرانی نام گذاری کردند و در ادامه مسأله اقتصاد 
مقاومتی را مورد توجه قرار دادند. وی با اشاره به این که وجود 
نقدینگی زیاد در جامعه تورم زاست، افزود: توجه به تولید ملی 
راه حل مشکالت است و اگر سرمایه ها به سمت تولید سوق 

داده شود تورم کاهش می یابد.
رییس مجلس شورای اسالمی ش��ناخت مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: مردمی کردن اقتصاد 

موجب رونق اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساسی بیان کرد: باید اراده های مردم را تقویت کرد تا به سمت 
تولید حرکت کنند و باید بسترهای الزم نیز از سوی دولت و 

مجلس فراهم شود.
الریجانی تسهیل فضای کس��ب و کار را مورد تأکید قرار داد 
و اظهار کرد: باید اراده ها به س��مت تولید و کار پیش برود و 

حمایت ها نیز باید صرف تولید شود.

اقتصاد دفاعیدفاعی مجلس

ایران در پاسخ قاطعانه به هر 
تجاوزی تردید نخواهد کرد

وضع کنونی، نتیجه 
مدیریت ناکارآمد است

شلیک جنگنده های ایران 
به پهپاد آمریکایی

 اختالف نظرها نباید
 به جدل تبدیل شود
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کشور ایران مستقل ترین کشور سیاسی جهان است

اطاعت از رهبر به زبان و نامه نوشتن نیست 
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 اهدای خون در اصفهان 
۱۰ درصد افزایش یافت

معاون سازمان انتقال خون استان اصفهان اعالم کرد: درشش ماهه نخست 
امسال مردم اصفهان ۶۳ هزار و ۸۵۰ واحد خون اهدا کردند که این عدد در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است. آقاحسینی 
که حرف هایش را به ایمنا می زد، با بیان این که اس��تان اصفهان تمامی 
درخواست های خونی را جوابگو است، افزود: بیش از ۹۵ درصد از خون های 
اهدایی قابل استفاده اس��ت. وی تصریح کرد: ۵۲ درصد از اهداکنندگان 
مستمر، ۲۴ درصد باسابقه و ۲۴ درصد برای بار نخست خون اهدا کرده اند 

که ۹۶ درصد را مردان و ۴ درصد را زنان تشکیل داده اند.

 حمایت از پایان نامه های مرتبط 
با دفاع مقدس دانشجویان

 مدی��رکل بنی��اد حفظ آث��ار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس اس��تان 
اصفهان گف��ت: از پایان نامه های مرتب��ط با دفاع مقدس دانش��جویان 
حمایت مال��ی و معن��وی خواهیم کرد. س��ردار س��یداحمد موس��وی 
 با اعالم این خب��ر، اف��زود: در ۱۵۱ واحد دانش��گاهی اس��تان اصفهان 
دو واحد درسی »آش��نایی با دفاع مقدس« تدریس می شود. همچنین 
۹۴ مدرس در حوزه دفاع مقدس با حضور در بیش از ۲7۰ کالس، حدود 
۱۴ هزار دانش��جو را در این حوزه آموزش داده اند. وی ادامه داد: دانشگاه 
اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات،واحد تخصصی »ادبیات 
پایداری« را ایجاد کرده و کارشناسان ما در روزهای سه شنبه هر هفته در 
این کالس ها حضور یافته و در بحث مشاوره به دانشجویان کمک می کنند. 
همچنین به همت این بنی��اد، چهار کتابخانه تخصص��ی در حوزه دفاع 
مقدس در دانشگاه صنعتی و دانشگاه هنر استان اصفهان فعالیت می کنند.

 زباله های سبز شهر 
بازیافت می شوند

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان ب��ا بیان این ک��ه برگ ها 
و سرش��اخه های درختان به عن��وان زباله س��بز وارد چرخ��ه بازیافت 
می ش��ود، اظهار داش��ت: برگ های جمع آوری ش��ده از س��طح شهر 
 به خاک ب��رگ تبدیل می ش��ود و ب��ه منظور اصالح بس��تر گی��اه در

عرصه های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. محسن رنجبر با بیان 
مطلب فوق گفت: برگ ها و سرشاخه های درختان به عنوان زباله سبز 
 وارد چرخه بازیافت می ش��ود. وی با بیان این که جمع آوری برگ ها و 
سرشاخه های درختان به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: با توجه 
به ارزش شیمیایی برگ ها، این ضایعات سبز در جهت بهبود کودها بسیار 
مؤثر هس��تند. معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: 
برگ های جمع آوری شده از سطح شهر به مکان های تهیه شده جهت 
س��یلوی برگ انتقال می یابد، در این محیط ضایعات سبز در نهایت به 
خاک برگ تبدیل شده و در سال های آینده به منظور اصالح بستر گیاه 

در عرصه های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

 الحاق خمینی شهر به اصفهان 
نیاز به کار کارشناسی دارد

 مع��اون عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان گفت: ب��ه عقیده م��ن الحاق 
خمینی شهر به اصفهان نیاز به کار کارشناسی دارد.

مهدی جمالی نژاد در پاسخ به س��ؤال فارس در مورد این که آیا با الحاق 
خمینی شهر موافق است یا نه، اظهار کرد: سال هاست که در استانداری 
موضوع الحاق شهرهای خمینی شهر، خوراسگان و درچه مطرح است که 
 به نظر من نه از سوی مسئوالن خمینی شهر و نه مسئوالن شهر اصفهان 
به صورت جدی کار کارشناسی دقیقی در روی این موضوع  انجام نشده 
است. وی افزود: قبل از هر مسأله ای، مقدمه موضوع الحاق خمینی شهر به 

اصفهان، رضایت مندی و در نظر گرفتن منافع دو شهر است.

 یک اس��تاد حوزه و دانش��گاه گفت: باید مدیریت، برنامه ها، 
انگیزه ها و سازماندهی لشکرهای سازندگی در کشور تقویت 
ش��ود تا بتوانیم محرومیت های فکری، اجتماعی و فرهنگی 
در جامعه را به حداقل برس��انیم. حجت االسالم و المسلمین 
مهدی نیلی پور که در مراسم شکوه هجرت سخن می گفت، 
با بیان این که یکی از نیازمندی های جوانان احساس مفید 

بودن برای جامعه و مردم اس��ت، اظهار ک��رد: برخی هنجار 
شکنی های صورت گرفته توسط جوانان به دلیل نا امیدی آنها 
از مفید بودن برای جامعه است. وی با بیان این که باید احساس 
مفید بودن را در جوان��ان تقویت کرد، اف��زود: حرکت های 
دانشجویان در قالب اردوهای جهادی می تواند پاسخی به این 
نیاز باشد. نیلی پور با اشاره به این که اردوهای جهادی نوعی از 
هجرت است، گفت: هجرت بر دونوع است؛ ابتدا هجرت صغری 
و پس از آن هجرت کبری که اولی پیش زمینه دومی اس��ت.

وی ادامه داد: هجرت صغری جابه جا شدن بر روی زمین است 
و هجرت کبری جابه جا کردن ع��ادات و پاک کردن بدی ها 
و جایگزین کردن فضایل به جای آن است.این استاد حوزه و 
دانشگاه به گزارش ایسنا اردوهای جهادی  را برای سازندگی 
کشور بسیار مفید دانست و عنوان کرد: باید مدیریت، برنامه ها، 
انگیزه ها و سازماندهی لشکرهای سازندگی در کشور تقویت 

شود تا بتوانیم محرومیت هارا به حداقل برسانیم.

استاد تغذیه دانشگاه بیرمنگام انگلستان گفت: فقر اقتصادی 
س��بب می ش��ود مردم نتوانند آن غذایی که می خواهند را 
بخورند و به وضعیت مطلوب تغذیه ای برسند. پروفسور فاطمه 
ربیعی که حرف هایش را به فارس می زد، اظهار کرد: ما امروز 
در دهکده جهانی زندگی می کنیم، پس دیگر نمی توانیم مثل 
گذشته خودمان تولید و خودمان هم مصرف کنیم. این جهانی 

شدن یک سری فواید و ضرر های دارد که یکی از ضررهایی که 
در چند سال اخیر در ایران می بینیم، ترویج فست فود است. 
وی افزود: در گذشته بین کشورهای در حال توسعه و توسعه 
یافته سوء تغذیه و بیماری های عفونی مخصوص کشورهای 
در حال توس��عه و پرخوری و بیماری های مزمن مخصوص 
کشورهای توسعه یافته بود، اما امروز با هر دو مسأله همزمان 
مواجه هستیم. استاد دانشگاه بیرمنگام انگلستان بیان کرد:  
وقتی بخواهیم وضع تغذیه  کش��ور را توسعه دهیم یا سفره  
مردم را پربارتر کنیم، باید دسترسی اقتصادی و هم دسترسی 
فیزیکی به غذا میسر شود و تا زمانی که نابرابری های اجتماعی 
وجود دارد، نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا این مسأله 
حل نمی ش��ود. وی گفت: در انگلیس فعالیت من بیشتر این 
بود که چگونه این نابرابری های اجتماع��ی و اقتصادی را از 
بین ببریم و چ��ه برنامه هایی برای موفقی��ت در این زمینه 

داشته باشیم.

استاد تغذیه دانشگاه بیرمنگام انگلستان:یک استاد حوزه و دانشگاه:

فقر اقتصادی دلیل نرسیدن به وضعیت مطلوبباید محرومیت ها را به حداقل برسانیم

گشتی در اخبار

اصفهان تنها کالنشهری است که 
یک گرم زباله هم دفن نمی کند

شهردار اصفهان/ مرتضی سقائیان نژاد 

اصفهان تنها کالنش��هری اس��ت که دفن زباله نداش��ته و یک گرم زباله 
هم در اصفهان دفن نمی ش��ود، حتی ب��ا وجود این که روزان��ه یک هزار 
تن پس��ماند درش��هراصفهان تولید می ش��ود؛ چرا که روزانه ۱۵۰ تن از 
 مواد بازیافتی در مبدأ جداس��ازی می ش��ود. در واقع بی��ش از ۶۵۰ تن از 
زباله های ش��هر را مواد آلی در ب��ر گرفته که در مح��ل کارخانه تبدیل به 
کمپوست با استانداردهای الزم می ش��ود، همچنین ۲۵۰ تن از پسماند 

 را ضایعات ریجکتی تش��کیل 
می دهد و ضایعات پسماند پس 
از جمع آوری به س��ایت جدید 
شهرداری انتقال داده می شود، 
در آنجا هوادهی شده و به منظور 
تولید انرژی برق ذخیره سازی 
می شوند و افزون بر این، موارد 
دفن زباله های عفونی برعهده 

اداره بهداشت است.
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چهره روز
سامانهایناپایدارازفرداواردکشورمیشود

ساناز جعفری، کارشناس مسئول پیش بینی هوای اصفهان اعالم کرد: بر اساس نقشه های 
هواشناسی، سامانه ا ی ناپایدار از فردا وارد کشور می شود که ناپایداری هایی را به صورت 

بارش به خصوص در نواحی غرب و شمال غرب استان به همراه دارد.
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جمع آوری ماهواره ها 
نیاز به مجوز قانونی دارد

غارشناسی سبب توسعه 
گردشگری می شود 

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مأموران نیروی انتظامی برای 
ورود به منازل و جمع  آوری ماهواره ها نیاز به مجوز قانونی از دادگستری 
دارند. غالمرضا انصاری که در این باره با ایس��نا سخن می گفت، با بیان 
این که اس��تفاده از ماهواره مطابق قانون جرم محس��وب می شود، اظهار 
کرد: چنانچه شکایتی از سوی همسایه ها به دادگستری ارایه شود و یا در 
صورتی که بش��قاب ماهواره در دید مأموران نیروی انتظامی قرار داشته 

باشد، می توان به صورت قانونی با استفاده کنندگان برخورد کرد.
وی با بیان این که ورود بدون مجوز دادستانی به منازل شهروندان نقض 
حقوق ش��هروندی بوده و جرم محسوب می ش��ود، تصریح کرد: چنانچه 
کس��ی بدون مجوز دادستان وارد منازل ش��هروندان شود خالف کرده و 

مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی اصفهان گفت: اس��تفاده از قابلیت های میراث 
طبیعی همانند غارهای زیبای استان اصفهان و کشور برای توسعه گردشگری 
ضروری است. محسن مصلحی در همایش توس��عه طبیعت گردی با موضوع 
نمایشگاه عکس غارهای ایران اظهار کرد: به علت وفور منابع طبیعی در کشور، 
هم اکنون طبیعت گردی بس��یار مورد توجه س��ازمان میراث فرهنگی اس��ت 
و غارشناس��ی نیز از جمله گونه های بسیار مهم جاذبه گردش��گری در حوزه 
طبیعت گردی محسوب می شود. وی افزود: با توجه به این که عکاسی در مسیر 
غارها با زحمات بسیاری همراه است، اداره میراث فرهنگی استان اصفهان سعی 
کرده که در حد توان خود از این گونه اقدامات بیشترین حمایت مادی و معنوی 
را به عمل بیاورد، هر چند که این حمایت ها به علت ضوابط خاص و دست و پاگیر 

بودجه و هزینه زیاد این  فعالیت ها ناچیز محسوب می شوند.

حدود سه هفته پیش ۱7 نفر از نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی تذکری را 
در قالب نامه به وزیر کشور ارس��ال کردند که به 
گفته برخی نمایندگان مجلس، محتوای این نامه 
حکایت از نداشتن وجاهت قانونی اعالم تعطیلی 
پنجشنبه ها در شهر اصفهان از سوی استانداری 

بوده است. 
بر این اساس، نمایندگان مجلس همواره خواستار 
متوقف ش��دن این ط��رح در اصفهان هس��تند و 
مرغ نمایندگان مخالف ط��رح تعطیلی اصفهان 
در روز های پنجش��نبه یک پا دارد، به طوری که 
دالیل مطرح شده از س��وی متولیان اجرای این 
طرح نیز این اف��راد را قانع نمی کن��د. حمیدرضا 

فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اس��المی به عنوان یکی از مخالف��ان اجرای این 
 طرح اس��ت که در ادامه دالیل مخالفت های وی 

ذکر می شود: 
*تصمیم ه��ای گرفته ش��ده مبنی ب��ر تعطیلی 
اصفهان در روزهای پنجش��نبه از نظر قانونی نیز 
ابهام دارد و اخ��ذ آن به صورتی که انجام ش��ده 
یعنی تعطیلی دایمی روزهای پنجشنبه، باالتر از 

صالحیت های قانونی استانداری هاست.
*در برخی محافل مطرح شده بود که با نمایندگان 
استان صحبت هایی شده و آنان از تصمیم قبلی 
خویش مبنی بر تذکر به وزیر کش��ور درخصوص 
 تعطیلی پنجش��نبه ه��ای اصفه��ان تغییر نظر 

داده اند، این در حالی است که نه تنها هیچ یک از 
نمایندگان امضای خویش را پس نگرفته اند، بلکه 
یکی دیگر از نمایندگان اس��تان اصفهان نیز این 
نامه تذکر را امضا کرده تا تعداد امضاکنندگان آن 

به ۱۹ نفر برسد. 
*در صحبت های برخی مدیران اس��تان مطرح 
شده بود که از کارمندان نیز نظرخواهی کرده ایم 
و اکثر آنان به ویژه بانوان، با تعطیلی پنجشنبه ها 
موافق بودند، این در صورتی است که درخصوص 
چنین تصمیمی باید از مردم استان نظر خواهی 

شود.
*باید به س��وی خ��روج خودروهای فرس��وده از 
ن��اوگان حمل ونقل ش��هری و مقابله اساس��ی با 

مش��کالت زیس��ت محیط��ی بروی��م، چنی��ن 
راهکارهای ُمس��کن مانندی نه تنها پاس��خگوی 
مشکالت نیستند، بلکه کرختی که ایجاد می کنند 
از پیگیری درمان ریشه ای درد نیز  جلوگیری به 

عمل می آورند.
*بحث خلوت شدن ترافیک آخر هفته ها در حالی 
به عنوان دس��تاورد این طرح مطرح شد که چهار 
میلیون نفر س��اکنین استان ش��اهد بودند که در 
هفته های اجرای این طرح خیابان های اصفهان 

شلوغ تر نیز شده اند. 
 م��وارد مط��رح ش��ده از س��وی حجت االس��الم 
س��ید ناصر موس��وی الرگان��ی، نماین��ده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی نیز در پایان 

ذکر می شود: 
*اگرچه این طرح به منظور جلوگیری از افزایش 
آلودگی هوا در ش��هر اصفه��ان بوده اس��ت، اما 
مشاهدات نش��ان می دهد که با تعطیلی مدارس 
و ادارات میزان رفت و آمدها در کالنشهر اصفهان 
در س��ه هفته اخیر در روزهای پنجشنبه افزایش 

یافته است. 
*به ظاه��ر روز های پنجش��نبه در ادارات دولتی 
دیگر شهرستان های اس��تان تعطیل نیست، اما 
با توجه به این که حجم بسیاری از امور مردم در 
شهرستان ها مستقیما از طریق مکاتبه با اداره کل 
استانی ادارات رفع می ش��ود، این تعطیلی سبب 
ش��ده تا مردم شهرستان های اس��تان از عملکرد 

دستگاه های شهرستانی ناراضی شوند.
*ط��رح اس��تانداری اصفه��ان ب��رای تعطیلی 
پنجشنبه ها پیش تر نیز از س��وی دولت در سال 
گذشته مطرح شد، اما به موافقت مجلس شورای 
اسالمی نرس��ید و در حال حاضر ایران در شرایط 
 عادی نی��ز روزه��ای تعطیل بس��یاری در تقویم 

دارد.
موارد مطرح ش��ده از سوی منصور شیشه فروش، 
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 

نیز در ادامه آورده می شود:
*طرح تعطیلی پنجش��نبه ها از یک س��ال و نیم 
پیش مورد بررس��ی قرار گرف��ت و در این رابطه 
دستگاه های اجرایی استان مانند محیط زیست، 
مرکز بهداشت و سازمان هواشناسی با آماری که 

در مورد آلودگی کالنش��هر اصفه��ان ارایه کرده 
بودند، خواس��تار اتخ��اذ تدبیری مناس��ب برای 

کاهش آلودگی در اصفهان بودند.
*تصمیم برای تعطیلی پنجش��نبه ها براس��اس 
مستنداتی بوده که از سوی س��ازمان حفاطت از 
محیط زیست استان، سازمان هواشناسی و مرکز 
بهداشت استان به شورای مدیریت ارسال شده و 
در زمینه کارشناس��ی بودن این طرح و در خطر 

بودن شهر اصفهان تردید وجود ندارد.
*نسبت به این موضوع که قرار است وزیر کشور در 
روزهای آینده نسبت به طرح تعطیلی اصفهان در 
روزهای پنجشنبه مورد سؤال قرار بگیرد اطالعی 
ندارم و همچنان نس��بت به ض��رورت اجرای این 

طرح در فصل زمستان و آغاز سرما و مواجه شدن 
اصفهان با روزهای پنجش��نبه به منظور کاهش 

آلودگی هوا در این کالنشهر تأکید دارم.
مخالفان و موافق��ان تعطیلی اصفهان در روزهای 
پنجشنبه همچنان نسبت به دالیل خود نسبت به 
ادامه یافتن یا ادام��ه نیافتن این طرح در اصفهان 
تأکید دارند، اما مسأله اینجاست که باالخره برگ 
برنده این می��دان به مخالف��ان اختصاص دارد یا 
موافق��ان ادامه یافتن طرح تعطیل��ی اصفهان در 
روز های پنجش��نبه، از این میدان پی��روز بیرون 

می آیند.

طرح تعطیلی پنجشنبه ها  وارد چهارمین هفته اجرا شد، اما 

مرغنمایندگانمخالفیکپادارد

پروین  سومین هفته تعطیلی پنجشنبه ها در اصفهان سپری شد و یک ماه اجرایی شدن این طرح در اصفهان در حال تمام شدن 
است، با این وجود هنوز مخالفانی برای ادامه پیدا نکردن این طرح در اصفهان وجود دارد و در حال حاضر شواهد گویای احمدی

این است که مخالفت های برخی از نمایندگان اصفهانی در مجلس شورای اسالمی با تعطیلی اصفهان در روز های پنجشنبه 
سبب شده که پای وزیر کشور در این میدان باز شود و نمایندگان مجلس خواستار پاسخ دادن وزیر کشور نسبت به این موضوع هستند.

برداشت محصول پنبه در ورزنهکنگره بزرگداشت آیت اهلل گلپایگانی برداشت محصول پاییزی ناژوان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت
گزارش تصویری/استان در هفته ای که گذشت
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باید به سوی خروج خودروهای 
فرسوده از ناوگان حمل ونقل 
ش�هری و مقابل�ه اساس�ی با 
مش�کالت زیس�ت محیط�ی 
بروی�م، چنی�ن راهکاره�ای 
ُمس�کن مانن�دی ن�ه تنه�ا 
پاسخگوی مشکالت نیستند، 
 بلک�ه کرخت�ی ک�ه ایج�اد 
می کنن�د از پیگی�ری درمان 
ریشه ای درد نیز  جلوگیری به 

عمل می آورند



چهره روزیادداشت

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان 
برترین روابط عمومی کشور 

در هشتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی های سراسر کشور، 
روابط عمومی ف��والد مبارکه اصفهان موفق به کس��ب عنوان روابط 
عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای و همچنین روابط عمومی 
برتر در حوزه ایفای مسئولیت های اجتماعی و همراهی با رویدادهای 
علمی، فرهنگی شد و الواح سپاس و تندیس های ویژه این سمپوزیوم 

به نماینده فوالد مبارکه اصفهان اهدا گردید.
بنابر همین گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه در این س��مپوزیوم 
عالوه بر دریافت تندیس زرین ارتباطات رویدادهای علمی، فرهنگی 
به عنوان روابط عمومی برتر تحت عنوان دوس��تدار روابط عمومی و 
ارتباطات نیز معرفی شد و تندیس ویژه و لوح سپاس این جشنواره به 

روابط عمومی فوالد مبارکه اهدا گردید.
شایان ذکر است روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان در هفت ماهه 
سال 91 بالغ بر 181 خبر برای رسانه های گروهی ارسال نموده که 
به تعداد 1335 خبر در مطبوعات )روزنامه ها و نشریات( و تعداد 71 
خبر به مدت320 دقیقه از طریق صدا و س��یمای جمهوری اسالمی 
در شبکه های 4،3،2،1 و شبکه اصفهان و جام جم برون مرزی پخش 
شده اس��ت.گفتنی است هش��تمین س��مپوزیوم بین المللی روابط 
 عمومی های سراسر کش��ور در تاریخ های س��ی ام مهر و یکم و دوم 
آبان ماه سال جاری به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی در تهران برگزار گردید.

فوالدگر:

 وزیر کشور برای تعطیلی 
پنج شنبه ها باید پاسخ دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
تعیین تعطی��الت طوالنی مدت ی��ا دائمی همچ��ون آنچه 
اکنون در اصفهان اجرایی شده باالتر از صالحیت های قانونی 
استانداری هاست و وجاهت حقوقی ندارد. حمیدرضا فوالدگر 
اظهار داشت: در برخی محافل مطرح شده بود که با نمایندگان 
استان صحبت هایی شده و آنان از تصمیم قبلی خویش مبنی 
بر تذکر به وزیر کش��ور در خصوص تعطیلی پنج شنبه های 
 اصفهان تغییر نظر داده ان��د، این در حالی اس��ت که نه تنها 
هیچ یک از نمایندگان، امضای خویش را پس نگرفته اند بلکه 
یکی دیگر از نمایندگان اس��تان اصفهان نیز این نامه تذکر را 
امضا کرده تا تعداد امضا کنندگان آن به 19 نفر برس��د. وی 
افزود: در صحبت های برخی مدیران اس��تان مطرح شده بود 
که از کارمندان نیز نظرخواهی کرده ایم و اکثر آنان )اکثریت 
قریب به اتفاق بانوان( با تعطیلی پنج شنبه ها موافق بودند، این 
در صورتی است که درخصوص چنین تصمیمی باید از مردم 
استان نظر خواهی شود. وی افزود: این تصمیم از نظر قانونی 
ابهام و اخذ آن به صورتی که انجام شده باالتر از صالحیت های 
قانونی استانداری هاست. وی تأکید کرد: این تصمیم با ماده 
2۶ قانون بهبود فضای کسب وکار در تناقض آشکار قرار است و 
فرهنگ تعطیلی طلبی منتج از آن در تضاد آشکار با روحیه کار 

مضاعف، همت مضاعف و جهاد اقتصادی قرار دارد. 

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
وزیر نفت گفت: افزایش قیمت بنزین در سال جاری بعید است 
مگر این که در دولت و مجلس تدابیر جدیدی اندیشیده شود.  
رستم قاسمی در خصوص سود 100 میلیارد تومانی واحدهای 
پتروش��یمی و خریداران محصوالت آنها از رانت ایجاد شده، 
اظهار داشت: خوراک پتروشیمی ها دو دسته است؛ یک دسته 
 میعانات گازی که براساس قانون و 95 درصد فوب خلیج فارس

تعیین می ش��ود که در آن دسته از پتروش��یمی هایی که از 
خوراک میعانات گازی استفاده می کنند هیچ رانتی استفاده 

نمی شود. 

یارانه نقدی آبان ماه؛ امشب
یارانه نقدی آبان ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود. دبیر خانه ستاد هدفمند سازی یارانه ها اعالم کرد: 
یارانه 45 هزار و 500 تومانی از بامداد یک شنبه قابل برداشت 

خواهد بود.

خبر ویژه

اخبارکوتاه

4
بیشترین متقاضیان تسهیالت خودمالکی بافت فرسوده در اصفهان

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان گفت: از نظر تعداد متقاضیان تسهیالت خود مالکی 
در بافت فرسوده اصفهان در شش ماه نخست امسال رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد. 

عمرانی نرخ این تسهیالت را هفت درصد و در سایر شهرهای استان چهار درصد اعالم کرد. جمع آوری ارز توسط مردم 
خود زنی اقتصادی است

رییس کمیسیون نظارت دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

           دانش جعفری

جمع آوری ارز توس��ط مردم نوعی خود زنی اقتصادی اس��ت. متأسفانه 
جامعه بخش��ی از تولید را نه مصرف و نه صادرات می کند ت��ا ارزی وارد 
کشور ش��ود و باید ش��رایطی ایجاد ش��ود تا این موجودی انبار در کشور 
کاهش پیدا کند. در ظاهر، تحریم ها، برضد برنامه های هس��ته ای ایران 
اجرا شده، ولی در باطن ضعیف 
کردن اقتصاد ایران را نش��انه 
گرفته اس��ت. سیاس��ت های 
مالی و مخارج دول��ت باید به 
اندازه بودجه اش باشد. به نظر 
می رسد کاس��تی های اقتصاد 
ای��ران در زمین��ه به��ره وری 
بیش��تر از محدودیت ه��ای 

سرمایه گذاری است.
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رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این نشس��ت با 
اش��اره به تالطم های بازار ارز گفت: در این شرایط که قدری 
تالطم در بازار ارز ایجاد و امواج آن همه گیر ش��د لطمه ای به 

اعتماد مردم وارد شده است.
 وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: پادزهر ب��ی اعتم��ادی اخیر 
قانون مداری است، به طوری که فعاالن اقتصادی توسط قانون 
از این بی اعتمادی رها پیدا کرده و در سایه قانون کارهای خود 

را انجام دهند.
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اذعان به این که

 توقع��ی ک��ه از نماین��دگان مجل��س م��ی رود تنه��ا 
 تولید قانون نیس��ت، متذکر ش��د: انتظاری که از نمایندگان 
 مجلس م��ی رود تنه��ا تولی��د قانون نیس��ت، بلک��ه نظارت

  برقانونی اس��ت که ش��اید س��ال ها برای تصوی��ب آن وقت 
گذاشته ش��ده اس��ت و نباید قانونی که با س��ختی مراحل آن 

 می گذرد تا به تصویب برس��د با بی توجهی مورد تخریب قرار 
گیرد.

وی اضافه کرد: وقتی فعال اقتصادی میلیاردها تومان از سرمایه 
خود را در راه تولید می گذارد، طوری نش��ود که با آبروی وی 

بازی شود و سرمایه اش به هدر رود.
نهاوندیان یادآور شد: وقتی قانونی تصویب می شود باید مراتب 
آن نیز در نظر گرفته شود تا در زمان ابالغ، وقتی از آن تخطی 

شد مرجعی برای رسیدگی به آن باشد.

فرصت 10 ساله برای پرداخت بدهی معوقه بانک ها 
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن اس��تان خراسان شمالی 
 در ادام��ه با بی��ان این مطل��ب که بای��د در پرداخ��ت بدهی 
 معوق��ه بانکی فع��االن اقتص��ادی اصالحاتی ص��ورت گیرد،

  اظهار داش��ت: با توجه به وضعیت اقتصادی که در کش��ور با 

 آن روب��ه رو هس��تیم و فش��اری ک��ه در ب��ازار ب��ه فع��االن 
 اقتصادی وارد اس��ت، باید دول��ت برای بده��ی معوقه بانکی 
 فعاالن اقتصادی مدت10س��ال را جایگزین مدت پنج س��ال 

کند تا از عهده پرداخت آن برآیند.
وی ادامه داد: نکته ای که چندی باعث ایجاد ش��بهه در بازار 
شده، نرخ سود بانکی است که باید مشخص شود مبلغ سود آن 

چند درصد است تا تولید با مشکل روبه رو نشود.
محمد صمدی افزود: س��رمایه در گردش و اخ��ذ وثیقه های 
بانکی مشکلی را برای تولید ایجاد کرده است که برای اصالح 

آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

اداره مالیات شمشیر را از رو بسته است
 نایب رییس ات��اق بازرگانی، صنایع و معادن اس��تان اصفهان 
 با اش��اره به این که باید راهبردها بنا بر اس��تراتژی های طرح 
 ش��ده در کش��ور پیش برده ش��ود، افزود: یکی از مسائلی که 
در کش��ور با آن روبه رو هس��تیم عدم هماهنگی اجرا در برابر 
 شعار سال است و استراتژی هایی که توسط مقامات عالی نظام 
طرح می شود و قاعدتا باید به تاکتیک تبدیل شود  تا استقالل 
 کشور تأمین ش��ود، بدون در نظر گرفتن آن راهبردها تعیین 

می شود.
وی تصریح کرد: وقتی استراتژی کش��وربا درایت رهبر معظم 
انقالب در ابتدای س��ال تعیین می ش��ود، درست در تضاد آن 
راهبردها پیش می رود و تنها شعار آن اس��تراتژی برای اداره 

کشور داده می شود.
نایب ریی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان با اعالم ای��ن مطلب که 
ارز رشد س��ه برابری به خود گرفته اس��ت، متذکر شد: وقتی 
 مواد اولیه کمیاب می ش��ود و ارز رش��د س��ه برابری به خود 
می گیرد نمی دانیم به کدام س��مت می رویم و چرا با توجه به 
 شرایط اقتصادی فعلی، مالیات، شمش��یر خود را برای فعاالن 
اقتصادی از رو می بندد و ب��ی رحمانه به جان واحدهای تولید 

می افتد.
اسالمیان عنوان کرد: اتاق ایران 9 ماه است بر این نکته تأکید 
دارد که اگر منابع ارزی نداریم، مدیریت ش��ناور ارز را داشته 

باشیم.
وی در پایان صحبت های خود خاطر نش��ان کرد: ما به عنوان 
بخش خصوصی بر ارز شناور تأکید داشتیم، ولی دولت ارز 800 
تومانی را مورد بحث قرار می داد ک��ه در نتیجه می بینیم40 
میلیارد دالر منابع کشور با خرید ماشین های گران قیمت و... 

خارج می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اصفهان :

قانون مداری پادزهر بی اعتمادی مردم است

تالطم در بازار ارز کشور و ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور باعث شد تا مسئولین اجرایی   داوود
و تصمیم گیرنده برای سامان دادن به این نابس�امانی ها وارد عمل شده و برای رسیدن به  شیخ جبلی 

شرایطی مساعد تالش کنند. ولی این دریای مواج بازار اقتصادی که هرچندگاه با طوفان ارز 
 و س�که از هم می پاش�د لحظه به لحظه بر وخام�ت اوضاع م�ی افزاید، به طوری که مهار این ش�رایط با مش�کل 
روبه رو شده است. به دنبال این موضوع نشست مشترک نمایندگان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
شورای اسالمی با هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران و هیأت نمایندگان اتاق اصفهان در محل برگزاری اتاق بازرگانی 

استان اصفهان برگزار شد.
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مزایده )نوبت اول(
5505 دایره اجرای ش��عبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده اجرایی 900324 
ح/ 2 اجرا موضوع اجرائیه ابالغ ش��ده 209 م��ورخ 90/10/3 پرونده 900028 ح/ 2 نظر به 
اینکه محکوم له آن آقای س��ید مرتضی میرش��فیعیان علیه آق��ای احمدرضا زمانی در نظر 
دارد در اجرای اعمال مواد محکومیت های مالی و اس��تنکاف محکوم علیه از پرداخت مبلغ 
416/041/908 محکوم به ریال 14/750/000 ریال نیم عش��ر دولتی س��هم آقای احمدرضا 
زمان��ی فرزند مرحوم محم��د مهدی معادل )2/9/( دو نهم از پ��الک 157/78 بخش 14 ثبت 
اصفه��ان صفحه 442 دفتر امالک 11 مع��ادل 194 مترمربع به مبل��غ 368/600/000 ریال 
معادل س��ی و شش میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان به نشانی: خمینی شهر میدان 
صنعت اول جاده دو ش��اخ خیاب��ان حافظ کارگاه مکانیکی ش��اهین دژ که ملک به صورت 
کاربری تجاری و کارگاه مکانیکی می باش��د از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلسه 
مزایده )روز چهارش��نبه مورخ 1391/9/15 س��اعت 9( در محل اجرای احکام ش��عبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی خمینی ش��هر به نش��انی: بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران 
مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از محل بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
خریدار می بایس��تی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. مدیر اجرای احکام حقوقی 

شعبه دوم دادگستری خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
5506 ش��ماره: 9665 ورثه مرحومه صغری قاس��می به استناد دو برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت دو سهم مشاع از 432 
س��هم مزرعه همسار 99 اصلی واقع در دهس��تان علیای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان 
ک��ه در صفحه 515 دفتر 23 امالک ذیل ثب��ت 2311 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده 
نقل و انتقاالت متعددی صورت گرفته چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگه��ی لغای��ت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم 
نمای��د. در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 

253 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5508 در خص��وص پرونده کالس��ه 352/91 خواهان علی حق نژاد دادخواس��تی مبنی بر 
ال��زام به انتقال س��ند به طرفیت مصطفی مرادی دهقی تقدیم نموده اس��ت.وقت رس��یدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 91/9/25 س��اعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد خ ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب ساختمان 
صبا مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 

و و ضمائ��م را اخ��ذ نمای��د. در ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ش��عبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان
 

حصر وراثت
5521 آقای محمد جالل رضایی دارای شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست به کالسه 
2260/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی رضایی بشناسنامه 98 در تاریخ 91/4/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- محمدجواد رضایی 1512 
فرزن��د، 2- محمدجالل رضای��ی 322 فرزند، 3- محبوبه رضای��ی 25002 فرزند، 4- عفت 
رضای��ی 4322 فرزند، 5- معصومه رضایی 285 فرزند، 6- منصوره رضایی 2190 فرزند، 
7- ایران ظهیری دس��تجردی 62195 همس��ر، 8- نصرت ابراهیمی نژاد هراتمه 610 مادر، 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 13406 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5522 در خصوص پرونده کالسه 702/91 خواهان حمیدرضا امانی نبی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت غالمرضا حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/10/18 س��اعت 12 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 

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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5523 در خصوص پرونده کالس��ه 1054/91 خواهان بانک انصار به وکالت اصغر رضایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه س��فته مبلغ 14/000/000 ریال به طرفیت مهدی ریاحی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/10/4 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است. 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 آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5524 آقای حس��ینعلی عمادی اندانی دارای شناس��نامه شماره 205 به شرح دادخواست به 
کالسه 617/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان حس��ین عمادی اندانی بشناس��نامه 236 در تاریخ 1391/3/20 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- جواهر 
عمادی اندانی فرزند عبدالغفار ش ش 19 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- ابراهیم عمادی اندانی 
فرزند حسین ش ش 18122 )فرزند(، 3- رسول عمادی اندانی فرزند حسین ش ش 14886 
)فرزن��د(، 4- حس��ینعلی عمادی اندانی فرزند حس��ین ش ش 205 )فرزند(، 5- قدیر عمادی 
اندانی فرزند حس��ین ش ش 19 )فرزند(، 6- اکبر عمادی فرزند حس��ین ش ش 87 )فرزند(، 
7- رمضانعلی عمادی اندانی فرزند حسین ش ش 60 )فرزند(، 8- بتول عمادی اندانی فرزند 
حس��ین ش ش 20 )فرزند(، 9- زهراء عمادی اندانی فرزند حس��ین ش ش 30 )فرزند(، 10- 
اس��ماعیل عمادی اندانی فرزند حس��ین ش ش 20308 )فرزند(، 11- صدیقه عمادی اندانی 
فرزند حسین ش ش 97 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ اجرائیه
5525 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالس��ه 587-2/851. بدینوس��یله بده��کاران پرونده 1- 
آقایان قدرت ال��ه نبی ازون آخاری 2- محمدرضا زارع 3- محمدحس��ن مختاری ماربینی 
4- مجتبی ناصری مقدم و 5- حجت اله کارگران خوزانی همگی به نش��انی اصفهان خیابان 
احمدآباد کوی نوری پالک یک که برابر گزارش مأمور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی 
واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 105258-1383/7/19 تنظیمی 

در دفترخانه ش��ماره 10 اصفهان بستانکار بانک کش��اورزی مدیریت استان چهارمحال و 
بختیاری مبادرت به صدور اجرائیه کالس��ه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 329/400/000 
ری��ال بابت اصل و مبل��غ 1/171/830/897 ریال اجور عقب افت��اده و مبلغ 565/815 ریال 
خس��ارت روزانه بدهکار می باشید که خس��ارت تأخیر تا روز پرداخت نیز طبق مفاد سند 
رهنی به آن اضافه می گردد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مراتب 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و پس 
از انتش��ار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب می گ��ردد چنانچه ظرف مدت 
ده روز مق��رر در م��اده 34 اصالحی قانون ثبت مص��وب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی تمامی 
مورد وثیقه شش��دانگ آپارتمان پالک 15190/24238 بانضمام انباری پالک 24243 فرعی 

و پارکین��گ پالک 24247 در بخش 5 ثبت اصفه��ان قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از تاری��خ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 12886 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تغییرات
5526 شماره: 23065 تغییرات ذیل در مرکز توانبخشی معلولین ذهنی شهید چمران )خمینی 
شهر( به ش��ماره ثبت 131 که به استناد نامه 12/6/2529-91/5/12 اداره بهزیستی خمینی 
ش��هر برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ 5 و 
91/3/6 به عمل آمده است. 1- اساسنامه مؤسسه مشتمل بر 3 فصل و 36 ماده 27 تبصره 
به تصویب رس��ید. 2- آقایان حجت االسالم س��ید مصطفی میرخلف به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقای مهدی اصغری به س��مت نائب رئیس، آقای حبیب اله عموچی به سمت منشی، 
آقای محمدرضا حاج حیدری به س��مت عضو اصلی، یداله نعلبندان به سمت عضو اصلی و 

آقای صفرعلی عموتقی به سمت خزانه دار برای مدت 3 سال انتخاب شدند. در ضمن آقای 
اکبر عسگری به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 3- آقای سعید حسن پور 
به س��مت بازرس اصلی و آقای عزیزاله عمادی به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب شدند. در ضمن کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور مؤسسه با دو امضاء از سه 
امض��اء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و خزانه دار به همراه مهر مؤسس��ه معتبر خواهد 

بود. رحیمی- رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
 

احضار
5527 نظ��ر به اینکه آقای جهان کریمی قرطمانی ش��کایتی علی��ه حمیدرضا کالنتری فرزند 
جواد مبنی بر مش��ارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910573 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12757 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ اخطار تبادل لوایح
5528 شماره نامه: 9110110351300868، شماره پرونده: 9009980351300925، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900936، بدینوس��یله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده 
مجه��ول المکان پرونده بدوی 900936 ح/ 13 به نام علیرضا عرب بیگی و حس��ن صادقی 
اب��الغ می گ��ردد: تجدیدنظرخواه بان��ک ملت دادخواس��تی به خواس��ته تجدیدنظرخواهی 
از دادنامه ش��ماره 30-91 مورخه 91/3/6 به طرفیت ش��ما تقدیم نموده که تحت ش��ماره 
110-91 تاریخ 91/4/24 در این ش��عبه ثبت ش��ده و از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی 10 روز 
فرص��ت داری��د به دفت��ر ش��عبه 13 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفه��ان واق��ع در خیابان 
ش��هید نیکبخ��ت مراجعه و پس از اخذ نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن نس��بت به 
تب��ادل لوای��ح اقدام نمای��د. مراتب برای ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیرانتش��ار محلی 
آگه��ی و در ص��ورت ع��دم حضور و یا تقدی��م الیحه در مهل��ت مقرر پرونده ب��ه دادگاه 
 تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارس��ال خواهد ش��د. م ال��ف/ 13008 دفتر ش��عبه 13 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5529 ش��ماره دادنامه: 9109970351200402، ش��ماره پرونده: 9009980351201083، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901088، خواهان: آقای حمید تاجی با وکالت آقای عباسعلی رفیعی 
به نشانی خ شیخ صدوق ش��مالی ساختمان 220 واحد 7، خواندگان: 1- آقای حسین شیخ 
زین الدین به نش��انی خ حکیم نظامی ک س��احل پ 16، 2- آقای حسین الجوردی به نشانی 
خ ش��یخ بهایی بعد از چهارراه قصر ط فوقانی فروش��گاه ش��هرام دفتر رنگ سازی سرو، 
خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به شرح زیر 
مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: دعوی آقای عباس��علی رفیعی بوکالت از 
آقای حمید ناجی فرزند حس��ین بطرفیت آقایان حس��ین شیخ زین الدین و حسین الجوردی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ سیصد و سی و یک میلیون ریال )331/000/000( وجه چک شماره 
1292/087163/28 عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و ابراز 
نداش��ته بر دادگاه ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 331/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
15/888/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
اح��کام می باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
اعت��راض در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود. م الف/ 13010 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5530 ش��ماره دادنامه: 9109970351400631، ش��ماره پرون��ده: 9009980351401155، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901155، خواهان: بان��ک ملت با مدیریت آقای عل��ی دیواندری با 
وکالت آقای حسن اس��تواری به نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو ساختمان شماره 395، 
خوانده: آقای کاظم ش��فیع زاده خولنجانی به نش��انی اصفهان مبارکه خ شریعتی ک سجاد 
پ 8 )مجهول المکان(، خواس��ته ها: 1- تأمین خواس��ته، 2- مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از 

خداون��د متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
دع��وی بانک ملت ب��ا مدیریت آقای دیواندری و وکالت آقای حس��ن اس��تواری به طرفیت 
آقای کاظم ش��فیع زاده خولنجانی فرزند عزیزاله به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 512/550/000 
ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و بابت قرارداد اجاره به ش��رط تملیک 
نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اینک��ه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگون��ه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص و مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی 
خوان��ده را به پرداخت مبلغ 512/550/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 10/251/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر 
تأدیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ سررس��ید وفق قرارداد ت��ا زمان وصول در حق 
خواه��ان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 13011 محمدی جرقویه ای- رئیس ش��عبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5531 ش��ماره دادنامه: 9109970350100740، ش��ماره پرونده: 9009980350101192، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901200، خواهان: آقای غالمرضا چیت  ساز زاده با وکالت خانم 
مریم صادقی به نش��انی خ چهارباغ خواجو مقابل درب غربی صدا و س��یما شماره 395 و 
خانم آناهید ظاهرنیا به نش��انی خ هش��ت بهشت شرقی ک 22 پ 142، خوانده: آقای حسین 
ش��عربافیون به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: تخلیه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: خانم آناهید ظاهرنیا و 
مری��م صادقی به وکالت از آقای غالم رضا چیت س��از زاده فرزند محمدصادق به طرفیت 
آقای حسین شعربافیون دادخواستی به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه به نشانی 
بازارچه قیصری��ه، تیمچه عطارها، پالک 434 به لحاظ تفریط در نگهداری عین مس��تأجره 
تقدیم و مدعی اند به موجب س��ند رس��می ش��ماره 16316-89/10/26 دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 103 اصفهان تمامت ش��ش دانگ به توس��ط موکل خریداری و در بند 3 مجوزات 
تنظیم س��ند ذکر گردیده »... با حفظ سرقفلی صرفًا برای مستأجر آقای حسین شعربافیون 
بالمانع...« و ظاهراً خوانده مس��تأجر مغازه بوده که نه تنها تاریخ مالکیت موکل هیچ اجاره 
ای به ایش��ان پرداخت ننموده اس��ت و قرارداد اجاره ای هم ندارد بلکه هیچ گاه در مغازه 
حضور نداش��ته و ملک را به حال خود رها نموده و در نتیجه به جهت تفریط در نگهداری 
صحی��ح و عدم سرکش��ی منظم، ملک مذکور با فضای اط��راف آن تخریب گردیده و تبدیل 
به زباله دانی ش��ده اس��ت. مراتب مذکور مورد گواهی کارش��ناس راه و ساختمان رسیده 
اس��ت. فلذا تقاضای رسیدگی وفق دادخواس��ت تقدیمی تحت استدعاست خوانده علی رغم 
ابالغ از طریق انتش��ارآگهی در جلسه رسیدگی ش��رکت ننموده و حسب گزارش مأمورین 
محت��رم نی��روی انتظامی و تحقیق��ات انجام گرفته توس��ط آنان خوانده را چند س��الی در 
محل مش��اهده ننموده ان��د. با توجه به اینکه ترک فعل خوانده که ب��ه موجب قرارداد و نیز 
متعارف برای حفظ عین مس��تأجره بوده، به موجب نظریه کارشناس و تحقیقات مأمورین 
محترم انتظامی محرز بوده خواس��ته ثابت مستنداً به بند 8 ماده 84 قانون روابط موجر و 
مس��تأجر مصوب 1356/5/2 و رعایت ماده 27 همان قانون حکم بر تخلیه عین مس��تأجره 
ظ��رف مهلت یک ماه از تاریخ قطعیت دادنامه ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
وظرف بیس��ت روز پ��س از تاریخ ابالغ قاب��ل وا خواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف 
بیس��ت روز پس از انقض��اء مهلت واخواهی قاب��ل اعتراض در دادگاه محت��رم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م ال��ف/ 13012 راج��ی- دادرس ش��عبه اول دادگاه عمومی

 حقوقی اصفهان
 

تحدیدحدوداختصاصی  
5532 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یک قطع��ه زمین پ��الک ش��ماره 11073 / 2  واقع 
درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بنام آق��اي مجیدحاجي دولو 
فرزن��د کرم درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به عم��ل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرق��وم درروز 18 / 9 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد. لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوریابند. اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خودرابه ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذوب��ه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک 

شهرضا 



 شاهنامه فردوسی 
به ونزوئال می رود

بازدید رهبر معظم انقالب از 
پشت صحنه محمد)ص(

رییس انجم��ن آث��ار و مفاخر فرهنگ��ی از ترجمه و انتش��ار ش��اهنامه 
فردوس��ی به زبان اس��پانیولی با همکاری این انجمن خب��رداد و گفت: 
 دفت��ر اول ش��اهنامه از ای��ن ترجم��ه ب��ه زودی در ونزوئ��ا رونمای��ی 

می شود. 
حجت االسام والمسلمین محمدجواد ادبی، رییس انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی با اشاره به برنامه های این انجمن در سال جاری اظهار کرد: برای 
اولین بار شاهنامه فردوسی به زبان اسپانیولی برای حدود 900 میلیون 
اسپانیولی زبان دنیا با همکاری دو کشور ونزوئا و بولیوی ترجمه و آماده 
چاپ شده است. در همین راستا دفتر اول این ترجمه به زودی در ونزوئا 
رونمایی خواهد ش��د و دریچه ای برای ورود ادبیات ایران به کش��ورهای 

اسپانیولی زبان خواهد بود.

خبرگزاری مهر در خبری نوشت: رهبر معظم انقاب روز صبح چهارشنبه 
17 آبان ماه برای بازدید از صحنه هایی از این فیلم به لوکیش��ن »محمد 
)ص(« حوالی تهران رفتند. این اولین دیدار ایش��ان از مراحل تولید یک 

پروژه سینمایی محسوب می شود.
گروه فیلمبرداری این پروژه هم اکنون در اطراف تهران مش��غول گرفتن 
سکانس هایی از این کار هستند که البته روزهای پایانی کار در ایران است.

مهدی پاکدل در نقش ابوطالب، علیرضا شجاع نوری در نقش عبدالمطلب، 
محسن تنابنده در نقش س��اموئل، داریوش فرهنگ در نفش ابوسفیان، 
 مین��ا س��اداتی در نقش آمنه، س��اره بی��ات در نق��ش حلیم��ه و پانته آ 
 مهدی نیا در نق��ش فاطمه بنت اس��د از بازیگران فیل��م »محمد )ص(« 

هستند.

اعالنیادداشت

تحلیل

فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره  میلواکی
یک فیلم کوتاه ایرانی در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »میلواکی« آمریکا حضور 
دارد. »ناگهان زینت...« ساخته نوید نیکخواه آزاد به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور 
دارد و با فیلم هایی از ایرلند، سوئیس، آمریکا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان و... رقابت می کند. 
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ویزای کوه قاف برای احسان خادمی 
صادر شد؟!

جمال نوروز باقری: فرشچیان از 5 لغایت 15 آبان ماه »ویزای کوه قاف« 
برای تماشاچیان خود صادر می کند. عاقه مندان می توانند هر روز رأس 
ساعت 19:30 به سالن روباز این مجتمع فرهنگی مراجعه کنند، درضمن 

مدارک الزم فقط وفقط پول نقد است!
تم و موضوع اصلی این نمایش برگرفته ازمنطق الطیر عطار است، ولی 

هیچ وجه اشتراکی به جز استفاده از نام پرنده در آن وجود ندارد.
روایت داس��تان درباره ش��ش پرنده اس��ت که می خواهند از مرز عبور 
کنند که با مش��کات فراوانی روبه رو می شوند و درنهایت با مرگ یکی 
از پرندگان )کاغ( به پایان می رس��د و بقیه پرندگان نیز با سرنوشت او 
همذات پنداری می کنند. آنها حاصل جس��تجوی خود را پوچ و باطل 

می دانند و با یأس و نا امیدی صحنه را ترک می کنند.
کار بسیا رشلخته اس��ت و نمود آن را می توان در تمامی اجزای این اثر 
مشاهده کرد؛ برای نمونه حتی نتوانسته پرنده ها را که نمادی از جامعه 
هس��تند به خوبی معرفی کند و فقط به ذکر چند مثال دم دستی برای 
خروج از مرز بسنده کرده وحتی نتوانس��ته حرف خود را بیان کند و در 
حد ش��عار باقی مانده اس��ت. س��بک اجرای این  اثر، فانتزی است ولی 
 آیا چهار رکن اساس��ی فانتزی را ک��ه عبارتند از: جهان��ی که توصیف 
 می ش��ود،چیزهایی که در آن جهان اتفاق می افتد،  معنای آنچه اتفاق 
می افتد و شیوه آنچه اتفاق می افتد را به خوبی رعایت کرده یا بازهم این 

بار فقط  از واژه فانتزی وام گرفته  شده است؟ 
فانتزی فقط بسنده به این نیس��ت که چند حیوان سخن بگویند یا ساز 
بزنند یا مس��افرت بکنند، بلکه توانایی برای به وج��ود آوردن وضعیتی 
است که بیننده ناباوری اش را کنار بگذارد و پذیرش و امکان این که این 
داستان می تواند به وقوع بپیوندد را به باور تبدیل کند. یادمان نرود که 
فانتزی فرار از واقعیت نیست، بلکه رفتن درون واقعیتی است که ظاهراً 
دیده نمی شود؟! استفاده از حرکات فرم متناسب با فضایی که اثر در آن 
اجرا می شود نیست  و حتی نتوانسته در جهت پیشبردکار قدمی بردارد. 
بازی با دست ها نیز در حد  یک ایده باقی مانده و به راحتی می توان آن را 
حذف کرد، بدون این که لطمه ای به نمایش بزند و بیشتر برای پرکردن 
و گذران وقت استفاده شده است. میزان هایی برای بازی وجود ندارد و 
در برخی از صحنه ها بازیگران سرگردان هستند و فقط به واگویی ماجرا 
می پردازند و حتی کار تا جایی پیش می رود که دیگر بازیگران، بازیگر 
نمایش نیس��تند بلکه راوی نمایش هس��تند و روایت قصه خود را برای 

بیننده بازگو می کنند.
جدا از معایب کار، بیان تصویری و استفاده زنده از آن توانسته بار اثر را بر 
دوش گرفته و در کنارآن قرار بگیرد و یک شیوه اجرایی تازه را در اصفهان 

به فعاالن این عرصه معرفی کند!
بازی ها در یک سطح هستند و بازیگران سعی خود را کرده اند تا متناسب 
با نقش به ارایه آن به مخاطب بپردازند و حتی سعی کرده اند تا گذر زمان 
را در نقش خود بروز دهند؛ مثل بازیگر نقش جغد. درنمایش هایی که به 
سبک فانتزی اجرا می شوند، تمام ضمایم و اجزای  حجمی و غیرحجمی 
صحنه حتی رنگ و نور و چگونگی اجرا و به کارگیری ش��ان  باید بسیار 
تخیلی، ذهنی و هم زمان نشاط انگیز، هیجان زا و مفرح باشند تا اعجاب 
و شگفتی تماشاگر که الزمه چنین نمایشی است، برانگیخته شود ولی 
آیا این اثر توانسته بود در توان خود ال اقل حداقل ها را به عینیت تبدیل 
کند که پاسخ و قضاوت آن بی ش��ک با بیننده است. »ویزای کوه قاف« 
بیشتر از آنکه معرف سبک خود باش��د، تبدیل به یک کار کودکانه شاد 
شده و توانسته سنین مختلف را از 20 سال تا 40 وچند سال به پای صحنه 
خود بکشاند. در پایان باید این نکته را یاد آور شد که تئاتر جدا از جنبه 
سرگرمی، یک هنر است که باید ش��ناخت کاملی از آن داشت تا تمامی 
عناصر آن در کنار هم و باهم در راستای هدف نمایش و شکل دهنده اثر 
باشد نه فقط برای پر کردن صحنه یا گذراندن وقت تماشاچی. همچنین 
هر سبکی در تئاتر بیانگر شیوه اجرای خاص خودش است که باید به آن 
احاطه کامل داشت تا بستر اصلی داستان بر اساس آن پایه گذاری شود.

»یه حبه قند« در قفسه های 
ویدئو کلوپ ها 

فیلم س��ینمایی »یه حبه قند« ب��ه کارگردانی س��یدرضا میر کریمی در 
شبکه نمایش خانگی عرضه شد. در »یه حبه قند« بازیگرانی چون سعید 
پورصمیمی، رضاکیانیان، نگار جواهریان، اصغر همت، هدایت هاشمی، 
فرهاد اصانی، ناهید مس��لمی، ش��یدا خلیق، پریوش نظریه، شمس��ی 
فضل اللهی ، امیرحس��ین آرمان، ریم��ا رامین فر، و... ب��ازی می کنند. در 
خاصه داستان این فیلم آمده: »سکوت خانه باغی قدیمی و سرسبز با ورود 

میهمانانی در هم می شکند. چهار دختر 
این خانه به همراه همسر و فرزندانشان 
برای عروس��ی خواهر کوچک ترش��ان، 
پسندیده، به یاری مادر شتافته اند. این 
اقامت برای خواهران و باجناق ها ش��اید 
دردسر باشد، ولی برای بچه ها تحقق یک 
آرزوی بزرگ است.تا این که...«  »یه حبه 
قند« محصول حوزه هنری است و امسال 
به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار 
معرفی شد، اما به خاطر اعتراض به فیلم 
موهن به س��احت پیامبر )ص(، ایران از 

معرفی نماینده خود منصرف شد.
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پشت صحنه فیلم سوت پایان»عروس« سینمای ایران متولد شد عروس پشت صحنه فیلم یک شب

الماس ها ابدی اند 
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 مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان 
داوود
گفت: اگر تنها کتاب های چاپی را در نظر  شیخ جبلی

بگیریم، سرانه مطالعه اکنون 19 دقیقه 
است اما با در نظر گرفتن تمامی روش های کتابخوانی مانند همراه 
کتاب، کتاب های دیجیتال، صوتی و موارد دیگر مطابق آمار میزان 
مطالعه از دو دقیقه در سال 1350 هم  اکنون به 79 دقیقه در روز 
رسیده است. غامرضا یاوری در جمع خبرنگاران به ایراد سخنانی 
پرداخت که در ادامه گزارش آورده شده است: در طول سه سال 
گذشته رشد تصاعدی را در تمام شاخص های کتابخوانی شاهد 
بودیم و برای سومین سال متوالی رتبه نخست کشوری را در زمینه 
بیش��ترین کتابخانه های عموم��ی بخش خصوص��ی و خیران، 
بیشترین زیربنا، بیشترین تعداد کتاب و رتبه دوم فناوری اطاعات 
را  نیز برای دومین س��ال متوالی به دس��ت آوردیم. در گذش��ته 
مراجعه حضوری به کتابخانه ه��ا نیازمند ضامن معتبر کارمند یا 
کاسب بود که چند هفته روند کار طول می کشید که در بسیاری 
از مواقع افراد از ثبت نام در کتابخانه پش��یمان می شدند. اکنون 
کتابخانه های اس��تان اصفهان به ش��کل مخزن و نمایش��گاهی 
درآمده ا ند و هرک��س می تواند ب��ا گردش در میان قفس��ه های 

کتابخانه، کتاب مورد عاقه خود را انتخاب کند.
صدور کارت ملی عضویت کتابخانه و همچنین تمامی برگه  دان ها 
که سبب طوالنی شدن پروس��ه انتخاب کتاب می شد، از سطح 
کتابخانه ها جمع آوری شده اند و  سیستم های فناوری اطاعات 
جایگزین آن شده اس��ت، بنابراین مخاطبان به راحتی با گردش 
آزاد در مخزن کتابخانه ها و یا به کمک نرم افزارهای جس��تجوی 
رایانه ای به انتخاب کتاب می پردازند. در س��ال 92 برای اعضای 
کتابخانه های عمومی کشور کارت ملی عضویت صادر می شود و 

تمام افراد عضو می توانند عاوه بر ثبت نام و انتخاب کتاب از طریق 
اینترنت، از تمام کتابخانه های عمومی کشور کتاب انتخاب کنند.

5 سال، عمر امانت کتاب
پیش از این عمر کتاب ها 10 تا 15 س��ال بود، اما با توجه به رشد 
امانت کتاب این رقم اکنون به چهار تا پنج سال کاهش یافته و این 
نتیجه اعتمادس��ازی میان مردم و کتابخانه  است. در کشورهای 
پیشرفته، افراد به جز کتاب های مورد نیاز خود کتابخانه شخصی 
ندارند و تأمین کتاب ایس��تگاه های مطالعه بر عهده عموم مردم 
اس��ت. مهم ترین اتفاق نیمه دوم سال گذش��ته اتصال به سامانه 
یکپارچه مدیریت کشور اس��ت که تاکنون 120 کتابخانه به این 
شبکه متصل شده اند و با مجهز ش��دن این کتابخانه ها به سامانه 
اینترنت پرس��رعت، تا پایان س��ال مابقی کتابخانه ه��ا نیز به آن 

متصل می شوند.

انتخاب 17 نفر هرهفته به عن�وان کتابخوان برتر در 
اصفهان

در هر هفته 30 نفر کتابخوان برتر در این شبکه معرفی می شوند 
که 17 نفر از آنها از اصفهان هس��تند که در جشن هفته کتاب از 
آنها تقدیر می شود. همچنین در طی این هفته از 200 نفر فعاالن 
نهضت مطالعه مفید مانند ناشرین، مؤلفان، اساتید، دانش آموزان، 
معلمان، مسئوالن شهر و رسانه های برتر و کتابخوان برتر تقدیر 
می شود. نباید تصور کنیم تنها کتاب های چاپی سرانه مطالعه را 
تشکیل می دهند. اگر تمام روش های کتابخوانی را در نظر بگیریم، 
میزان مطالعه از دو دقیقه در روز در س��ال 50 هم اکنون  به 79 

دقیقه در روز رسیده است.

در فیلم »یکی می خواد باهات حرف بزنه« پاسخ این پرسش که 
آیا لیا)آنا نعمتی( با اهدای اعضای بدن تنها فرزندش )یاسمن( 
موافقت کرده است یا نه، عقربه نشانگر شدت یا ضعف نقطه اوج 

دراماتیک داستان نیز به شمار می آید.
 پس از این که در اوایل فیلم به لیا پیشنهاد داده می شود که 
اعضای بدن دخترش را- که دچار مرگ مغزی شده - اهدا کند، 
ما پاسخ او را نمی بینیم یا نمی ش��نویم، ولی بافاصله با سفر 
او برای پیداکردن پدر یاس��من، همان شوهر سابقش)شهاب 
حسینی( ، روبه رو می ش��ویم. پرهیز از آشکارکردن مستقیم 
تصمیم او تا اندازه ای این حدس را قوت می بخشد که شاید لیا 
به سببی جز موافقت با اهدای عضو سفر کرده است. با این حال، 
به نظر می رسد در پیرنگ فعلی این احتمال بسیار ضعیف است 
و مخاطب، مسافرت مادر یاسمن را بیشتر به نشانه موافقت وی 
می گیرد. می توانیم یک بار به س��رعت عامت های مستقیم و 

غیرمستقیم داللت گر بر تصمیم لیا را بررسی کنیم.
پیش از مرگ یاسمن، مادر با دختر با خشونت رفتار کرده و از 
سوی او نیز به استبداد عاطفی محکوم شده است. لیا هیچ گاه 
به دختر یا پدرش اجازه نداده که با یکدیگر دیدار کنند. یاسمن 
آرزو داشته که پدرش را ببیند و باز به مادرش اصرار می کرده 
که ب��ا علیرضا)حمیدرضا پگاه( ازدواج کن��د. پس از تقاضای 
اهدای عضو، جس��تجوی بی درنگ لیا آغاز می ش��ود.  فوری 
بودن حرکت مادر این گمانه زنی را هرچند به اش��تباه، قوت 
می بخشد که او اهدای عضو را پذیرفته است. لیا در گفتگوها 
با مادر)شهین تسلیمی( و زن مصطفی)یکتا ناصر( چندباری 
به محدودیت یک هفته ای مهلت اش��اره می کند)نشانه دیگر 
براحتمال موافقت لیا با اهدا( ام��ا در صحبت هایی نیز گفته 

می شود که می خواهد پدر دخترش پیش از مرگ قطعی اش 
آخرین بار او را ببیند. انگار انگیزه او بیشتر جبران تقصیرش در 

محروم کردن یاسمن از دیدار پدر است.
فیلمنامه نویسان )هادی، دولتخانی(با این شگرد و نیز تمهید 
پنهان کردن پاسخ مس��تقیم لیا به اهدای عضو، خواسته اند 
از تأکید بر احتمال موافقت لیا با پیون��د اعضا بپرهیزند، اما 
مشکل آنجاس��ت که لحن تأثیرگذار)والبته س��انتی مانتال( 
پیش��نهاددهنده پیوند اعضا، چهره مغلوب و پذیرای لیا در 
هنگام شنیدن سخنان او و نیز س��فر بی درنگش برای یافتن 
مصطفی، قرینه هایی بسیار قوی بر پذیرش پیوند اعضا تلقی 
می شود. حاال اگر فرض پذیرفتن را در ذهن مخاطب نزدیک به 
حقیقت بدانیم، علت کم تأثیر و قابل پیش بینی بودن نقطه اوج 
دراماتیک »یکی می خواد باهات حرف بزنه« آشکار می شود. 
در واقع لیا در همان آغاز چنان بخش��ش بزرگی انجام داده 
که گذشت پایانی اش در دادن بدهی مصطفی- به مثابه نقطه 

اوج- دیگر چندان جلوه و تأثیری ندارد. 
اگر مادری بافاصله پس از مرگ دختر نوجوانش که: عاش��ق 
اوس��ت، به خاطر او ب��ا هیچ ک��س ازدواج نک��رده و نمی کند، 
مهم ترین و بلکه تنه��ا دارایی معنوی اش به ش��مار می آید و 
درباره اش احساس گناه شدید دارد، بلکه بتواند به تکه تکه شدن 
جسمش- که استعاره روح اوست- رضایت بدهد)گرچه اهدای 
عضو اقدامی بسیار انسانی و اخاقی است( به احتمال زیاد دیگر 
هیچ کنش و تصمیم بعیدی برایش محال نیست. به این ترتیب 
گویی تأثیر عاطفی تصمیم لیا در آغاز چنان شدید است که 
عمق بخشش او را در پایان می پوشاند و ازتأثیرگذاری نقطه اوج 

دراماتیک اثر می کاهد. 

گویی تأثیر عاطفی 
تصمیم لیال در 
آغاز چنان شدید 
است که عمق 
بخشش او را در 
پایان می پوشاند و 
ازتأثیرگذاری نقطه 
اوج دراماتیک اثر 
می کاهد

اگر تمام روش های 
کتابخوانی را در 
 نظر بگیریم، 
میزان مطالعه از دو 
دقیقه در روز در 
سال 50، هم اکنون 
 به 79 دقیقه در 
 روز رسیده 
است

نگاهي به فیلمنامه »یكي مي خواد باهات حرف بزنه«مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان ادعا کرد؛ 

تصمیم لیال و نقطه اوج اصفهان طالیه دار کتابخانه های کشور

گروه فرهنگ - »نیكی کریمی «متولد 19 آبان 1350درتهران است؛ کسی که همه او را 
بازیگر، کارگردان،نویسنده و مترجم ایرانی می شناس�ند. او در چند جشنواره جهانی 
فیلم نیز به عنوان داور حضورداشته است. کریمی با کسب چهارجایزه ازجشنواره های 
گوناگون بین المللی، تاکن�ون موفق ترین بازیگ�ر ایرانی از لحاظ تع�داد جوایز جهانی 
بوده اس�ت.کریمی بازیگری را با س�ینمایی »وسوس�ه« آغاز کرد، اما نخستین حضور 
جدی اش را می توان در فیلم »عروس« دانست. بعد از موفقیت این فیلم نیكی کریمی با 
انتخاب های بجا و دقیق جایگاه مهمی را در سینما به دست آورد، ولی در ادامه با جدی تر 
 ش�دن رویكردهای اقتصادی اش به پیش�نهادهای زیادی پاس�خ مثبت داد که جایگاه 
خاص پسندی و انتخاب های هوش�مندانه اش را دچار تردید کرد. س�ارا، پری، دو زن،  
 بوی پیراهن یوسف، داشتن یا نداش�تن، دیوانه ای از قفس پرید، واکنش پنجم برخی از 
 فیلم های او هس�تند. او ه�م اکنون مجله تصوی�ری»روزی روزگاری فوتب�ال« را برای 

باشگاه های ورزشی می سازد.

کنگره بزرگداش��ت حضرت آیت اهلل العظم��ی گلپایگانی)ره( طی 
روزهای 18 آبان در ش��هر مقدس ق��م و 19 آبان در شهرس��تان 
گلپایگان برگزار شد. در دومین روز این کنگره  که در تاالر فرهنگ 
و ارشاد اسامی شهرس��تان گلپایگان برگزار ش��د، شخصیت ها و 
مسئوالن استانی و کشوری، ائمه جمعه برخی استان ها، نمایندگان 
مجلس، اس��اتید حوزه، مقلدان، مریدان و عاقه من��دان به فقه و 
فقاهت حضور  داشتند و آیت اهلل سبحانی و آیت اهلل مقتدایی به ایراد 

سخنرانی پرداختند  که در ادامه می خوانید.

آیت اهلل جعفر سبحانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم
     در قرآن مجید حدود 57 مثل در مورد ش��خصیت هایی که به 
مانند یک شجره طیبه همواره میوه ای شیرین به بار می آورند، وجود 

دارد که آیت اهلل گلپایگانی)ره( از جمله این موارد است.
     علمای فقیه به مانند یک دژ مستحکم از اسام نگهبانی می کنند 
و به طور حتم با نبود شخصیت هایی مانند آیت اهلل گلپایگانی)ره( 
دشمن به راحتی وارد این دژ می شود و به دلیل حمایت علماست که 

تشیع به صورت دست نخورده به ما رسیده است.
      آیت اهلل گلپایگانی)ره( نزدیک به 70 سال امر تدریس را بر عهده 
داشتند و بیشتر افرادی که امروز در حوزه علمیه از نظر علمی جایگاهی 

را از آن خود کرده اند، به طور حتم از محضر ایشان استفاده برده اند.

آیت اهلل مرتضی مقتدایی، عضو خبرگان رهبری:
     بر اساس روایات اس��امی شیطان و شیطان صفتان همواره در 
فکر فریب آدمیان هستند، اما علما با شناخت قلب تشیع به مانند 

سکان داران کشتی  مردم را به ساحل امن و سامت می رسانند.
     آیت اهلل گلپایگانی سهم بزرگی در انقاب داشتند و در اوج رعب 
و وحشت حکومت شاه، ارسال دو نامه ایشان به ازهاری، نخست وزیر 

شاه نشان از اقتدار ایشان در دفاع از حق مردم ایران دارد.

حجت االسالم اسماعیلی، امام جمعه گلپایگان:
     حضرت آیت اهلل گلپایگانی)ره( مجاهدی فقیه و پارسا بودند و 
در عرصه های مختلف کشوری و بین المللی فعالیت داشته اند و این 
وظیفه ماست که این افکار و اندیشه ها را به نسل جوان منتقل کنیم.

     وجود مراجع عظام در گلپایگان فضای شهرستان را عطرآگین 
کرده و به واس��طه این کنگ��ره دین خ��ود را به این فقی��ه آگاه و 

جامع الشرایط می توانیم ادا کنیم.
     امروز از فی��ض نورانی و فقاهت و مرجعی��ت حضرت آیت اهلل 

گلپایگانی)ره( در ایران و دیگر کشورهای اسامی استفاده می شود.

فرزند آیت اهلل گلپایگانی:
      پدرم س��ال ها در خدمت حضرت آیت اهلل حائری بودند و از 
شاگردان برجسته ایشان محسوب می شدند. وی همچنین گفت: 
بنا به فرمایش تمامی بزرگان تشیع حضرت آیت اهلل گلپایگانی)ره( 
یکی از نواب��غ روزگار بود که ذراره زمان خود به ش��مار می آمد و 
 حضرات عظام خوانساری، بروجردی، خویینی و امام خمینی )ره(

احتیاطاتش��ان را به حضرت آیت اهلل گلپایگان��ی)ره( ارجاع داده 
بودند و این نشان دهنده عظمت اجتهادی ایشان است.

آیت اهلل گلپایگانی در مواقع حساس ملی در صحنه 
حضور داشت 

حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی )ره( در هشتم ماه ذیقعده سال 
1316قمری در بخش گوگد گلپایگان پا به عرصه وجود نهاد و از 
همان دوران کودکی مقدمات علوم و سپس دروس حوزوی را نزد 

اساتید بزرگ فراگرفت. حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی)ره( 
در س��ال 1337 قمری شایس��تگی حضور در درس خارج فقه و 
اصول حضرت آی��ت اهلل العظمی حاج ش��یخ عبدالکریم حائری 
یزدی را پیدا کرد و تا سال 1340 قمری در آن شهر از آن مرجع 
بزرگ بهره برد و در سال 1341 قمری در قم از محضر آیات عظام 
میرزای نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آیت اهلل بروجردی، 
آقا ضیاء عراقی و شیخ حسین غروی اصفهانی بهره برد. حضرت 
آیت اهلل العظمی گلپایگانی)ره( در مراحل مختلف دفاع مقدس 
مدافع رزمندگان بود و اجازه داده بود ثلث سهم مبارک امام زمان 
)عج( صرف جبهه های نور علیه باطل ش��ود و در مواقع حساس 
تصمیم گیری های ملی و همگانی در صحنه حضور داش��ت و با 
بیانیه ها و مصاحبه هایی که انجام می داد، سبب دلگرمی مسلمان 
 بود.  از آثار مس��تقیم معظم له می توان حاشیه بر العروه الوثقی، 
توضیح المس��ائل، آداب و احکام حج، مناسک حج، والیت فقیه، 

کتاب الشهادات و ارشاد السائل را نام برد. 
حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی )ره( س��رانجام پس از عمری 
تاش و مجاهدت در راه خدا و تأسیس ده ها مدرسه، مسجد، مرکز 
فرهنگی و علمی در عص��ر روز 24 جمادی الثانی 1414، مطابق 
با 18 آذرماه 1372 به لقاء الهی پیوست و در جوار بارگاه حضرت 

معصومه )ع( به خاک سپرده شد.

آیت اهلل جعفر سبحانی:

آیت اهلل گلپایگانی میوه شیرین شجره طیبه الهی بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 هافبک سابق یوونتوس
 به پرسپولیس پیوست

 در شرایطی که استفان آپیا بازیکن سابق تیم یوونتوس برای گذراندن 
تست آمادگی و انجام گفتگوهای نهایی با سران باشگاه پرسپولیس به 
تهران سفر کرده است، سایت Star Africa از امضای قرارداد کاپیتان 
سابق تیم ملی غنا خبر داده و اعالم کرده که این بازیکن در ادامه لیگ 

ایران با پیراهن شماره 3 پرسپولیس به میدان می رود.

 فعالیت بانوی ورزشکار 
در چهار رشته!

در این ماه ها از ورزش��کاران زنی که یک رشته چهره شده اند و شانس 
خود را در رش��ته دیگری هم آزموده ان��د چیزهایی گفته ش��ده، اما 
ورزشکاری که در چهار رش��ته فعالیت کند در نوع خود جالب است. 
اکرم خانی ورزشکاری است که در چهار رشته فعالیت می کند و در سه 

رشته آن مقام کشوری و برون مرزی هم دارد.
همین هفته گذشته بود که مریم طوس��ی، رضا قاسمی و رضا بوعذار 
که در دوومیدانی چهره های سرشناس��ی بودند به نجات غریق روی 
آوردند و به مسابقه های برون مرزی هم اعزام شدند، اما در جدیدترین 
مورد در این حیطه اکرم خانی که سابقه سال های حضور در تیم ملی 
جودو را دارد در رشته های جوجیتس��و، آلیش و کشتی با کمربند هم 
فعالیت می کند. اکرم خانی در توضیح فعالیت هایش به ایس��نا گفت: 
رش��ته اصلی ام جودو است، این رشته را خیلی دوس��ت دارم و با هیچ 
رش��ته دیگری هم عوض نمی کنم. درس��ت اس��ت که در چند رشته 
دیگر هم فعالیت می کنم ولی آنها را به این دلیل ادامه می دهم که نوع 
فنونشان نزدیک به جودو است. در جوجیتسو و کشتی با کمربند مقام 

کشوری هم دارم. 

 یک تیم دسته اولی 
بهتر از تاجیکستان بود

 رسول خوروش با اشاره به شرایط تیم سپاهان اظهار داشت: ما شرایط 
خوبی داریم و از روز چهارشنبه هفته گذشته بازیکنان زیر نظر زالتکو 
کرانچار به تمرین پرداختند و ش��رایط تیم ما در حال حاضر بس��یار 
مناسب است. سرپرست تیم سپاهان درمورد مصاحبه محمد غالمی 
و جدایی از تیم س��پاهان ادامه داد: ما با غالم��ی در این زمینه حرفی 
نزده ایم و خود او نیز حرفی در این زمینه نزده است،  تنها دیدیم که او 
مصاحبه هایی در این زمینه کرده که البته نمی دانم درست باشد یا نه. 
وی در گفتگویی که با ایمنا داش��ته  ب��ا انتقاد از تعطیلی مس��ابقات 
لیگ به خاطر دیدار ایران با تاجیکس��تان بیان داشت: واقعا نمی دانم 
آیا به این بازی نی��از بود یا نه، زیرا یک هفته لی��گ را به خاطر بازی با 
تاجیکس��تان تعطیل کرده اند، اما همه دیدند که این تیم اصال  ارزش 
بازی کردن نداشت.  وی تصریح کرد: بهتر بود به جای تاجیکستان با 
یکی از تیم های دسته اولی یا دس��ته دومی خودمان بازی می کردیم 
که حداقل هزینه کمتری صرف می کردیم. مسئوالن تیم ملی وقت را 
تلف کرده، ذخیره ها را در زمین می گذارند و با این تعطیلی های لیگ 

به تیم ها ضربه می زنند. 

 طناب زنان اصفهانی
 روی سکوی قهرمانی کشور

تیم طناب زنی الف اصفهان موفق ش��د در مس��ابقات قهرمان کشوری 
 و انتخابی تیم ملی به قهرمانی دس��ت پیدا کند. این مسابقات با حضور 
16 تیم به میزبانی هیأت ورزش های همگانی اس��تان اصفهان در سالن 
شهدای کردآباد برگزار شد که تیم اصفهان الف موفق شد با 101 امتیاز 
اختالف نسبت به تیم دوم، به مقام قهرمانی برسد. بعد از تیم طناب زنی 
 اصفهان ال��ف با 151 امتیاز، تی��م تهران با 50 و تیم خراس��ان رضوی با 

37 امتیاز در مکان دوم و سوم ایستادند.
 اصفهان با توجه به امتی��از اصفهانی با دوتیم ال��ف و ب در این رقابت ها 
شرکت کرده بود که اکثر ملی پوشان از تیم قهرمان انتخاب شدند. امیر 
نوربخش باقری، رییس هیأت ورزش های همگانی و نسرین شاکری فرد 
نایب رییس اموربانوان هیأت به عنوان میزبان مسابقات قهرمان کشوری 
طناب زنی نیز در سالن حضور داشتند و در مراسم اهدای مدال نیز شرکت 
کردند. محس��ن نصیری، رییس کمیته طناب زنی هی��أت ورزش های 
همگانی استان اصفهان نیز در این رقابت ها به عنوان سرمربی تیم های 

الف و ب اصفهان و سرپرست فنی مسابقات حضور داشت. 

نفس باریج گرفت؛ سایپا صعود کرد
تیم والیبال باریج اسانس کاشان برابر سایپا شکست خورد تا همچنان 

در رده یازدهم جدول باقی بماند.
مسابقات هفته پنجم دور رفت لیگ برتر والیبال عصر دیروز با برگزاری 
ش��ش دیدار پیگیری ش��د. در دیدارهای این روز، کاله و پیشگامان 
بردند تا همچنان در صدر بمانند و سایپا به س��ختی باریج را از پیش 
 رو برداش��ت تا یک رده در ج��دول رده بندی رقابت ها ب��اال برود، اما 
باریج اس��انس که تنها یک امتیاز خانگی کس��ب کرد همچنان رتبه 

یازدهم جدول رقابت ها را در اختیار دارد.

شاید کرانچار اعتقادی به من ندارد
میالد زنیدپور/بازیکن تیم فوتبال سپاهان

از لحاظ بدنی درشرایط خوب و ایده آلی قرار دارم و با تمرینات خوبی که 
پشت سر گذاشته ام، از لحاظ فنی و تاکتیکی مشکلی ندارم و آماده حضور 
در ترکیب اصلی هستم. مسلما نظر یک مربی، موضوع مطرح و معلومی 
است، آقای کرانچار به بازیکنان قدیمی و سابق خود اعتقاد بیشتری دارد و 

به بازیکنان جدیدی مانند من اعتقادی ندارد.
 از این که در ترکیب جای ندارم ناراحت نیستم و مسلما تمام تالشم را می 
کنم تا از نظر بدنی افت نکنم و به ترکیب اصل��ی بازگردم. در حال حاضر 
پیشنهادی نداشتم و مذاکره ای نیز 
انجام نداده ام، اما منتظر هستم تا 
نیم فصل اول تمام شود و با برگزاری 
جلسه ای با آقای رحیمی شرایط و 
ادامه همکاری با باشگاه را بررسی 
کنم. به نظر من س��پاهان شانس 
اول قهرمانی است و مطمئن هستم 

امسال نیز قهرمان می شویم.

6
جنگ رونالدو و مسی به تولید کفش هم کشید

شاید رونالدو از مقایس��ه دائم خودش و مسی خسته شده باش��د، اما ظاهرا این ماجرا به عرصه 
جدیدی کشیده شده است. شرکت نایکی یک خط تولید کفش به اس��م رونالدو راه انداخته و 
استوک هایی به اسم رونالدو تولید می کند، آدیداس هم یک کفش ویژه مسی تولید کرده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 920 |  شنبه 20  آبان 1391 | 25 ذی الحجه  1433

ابراهیمی: به آینده 
تیم خوشبینم

اولین باخت ماهان 
درلیگ

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: امسال چند بازیکن از تیم ما جدا شدند، اما 
با وجود جدایی این بازیکنان، تیم والیبال نشسته ذوب آهن از مدعیان قهرمانی 
است. خسرو ابراهیمی در خصوص شرایط تیم فوتبال ذوب آهن گفت: فعال 
تیم در اردوی کرج به س��ر می برد و امروز هم یک بازی تدارکاتی با تیم صبا 
انجام می دهد. بازیکنان از انگیزه باالیی برخوردار هستند و ما قصد داریم در 
نیم فصل با به خدمت گرفتن چند بازیکن مورد نظر کادر فنی، خطوط خود را 
تقویت کنیم و این باور را داریم که ذوب آهن می تواند به شرایط آرمانی خود 
برسد. بنده اطمینان دارم با تقویت تیم می توانیم از مدعیان لیگ در نیم فصل 
دوم باشیم. به هر حال روز 29 آبان، بازی سختی با تیم پرسپولیس داریم و این 

تیم تهرانی در بازی با پیکان نشان داد که متحول شده است.

تیم بسکتبال فوالدماهان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال 70-74 
نتیجه را به یاران مهران حاتمی در ماهشهر واگذار کرد. سرمربی تیم بسکتبال 
فوالدماهان معتقد است که این شکس��ت در ابتدای لیگ، در آینده به تیمش 
کمک خواهد کرد. محس��ن صادق زاده اظهار داشت: این شکست به ما کمک 
خواهد کرد تا در مراحل نخست لیگ، تمامی نقاط ضعفمان را بشناسیم. نباید 
نگران باشیم و بهتر است به هماهنگی بیشتر تیم فکر کنیم. در این فصل انتظارها 
از فوالدماهان باالست. وی حضور عرفان نس��اج پور در ترکیب پتروشیمی را 
غیرقانونی دانست و گفت: نساج پور در جلسه های فدراسیون به عنوان بازیکن 
ملی معرفی شد و حاال از او به عنوان س��همیه خارجی استفاده شده است که 

قانونی نیست. این مسئله را به فدراسیون انتقال دادیم و باید بررسی شود.

ام ویال جام جهانی را از دست داد
ام ویال برای 18 ماه از همراهی تیم فرانسه محروم شد. وی به همراه چهار 
هم تیمی اش در تیم ملی زیر 21 ساله های فرانسه نیمه شب اردوی این 
تیم را بدون اجازه ترک کرد. فرانسه  هم از رسیدن به رقابت های قهرمانی 

اروپا که سال آینده در سرزمین های اشغالی برگزار می شود، بازماند.

فدرر در فینال تورجهانی تنیس
فدرر ب��ه عن��وان اولین نفر ب��ا راهیاب��ی به دور 
نیمه نهایی رقابت ه��ای تنیس لندن گامی دیگر 
به دفاع از عنوان قهرمانی س��ال گذشته خود در 

فینال تور جهانی نزدیک تر شد.

دیگو بازگشت به لیگا را رد کرد
دیگو به آتلتیکو بازنمی گردد. وی که سال گذشته با  این 
تیم، قهرمان لیگ اروپا شد،  اکنون در ولفسبورگ توپ 
می زند.رسانه های مادریدی از بازگشت این هافبک خالق 

به لیگا خبر دادند که خود او این موضوع را رد می کند. 01
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س��اعت از ی��ازده و چه��ل دقیق��ه روز 
سمیه 
چهارش��نبه گذش��ته بود ک��ه مجمع مسرور

انتخابات��ی هی��أت دوچرخه س��واری 
 رس��میت پیدا ک��رد ت��ا اولی��ن انتخابات هی��أت ه��ا در زمان 
محمد جواهری مدیرکل اداره ورزش و جوانان برگزار شود. ابتدای 
جلسه با س��خنرانی مدیرکل اداره ورزش و جوانان رسمیت پیدا 
کرد: باعث افتخارم اس��ت که اولین مجم��ع انتخاباتی در زمان 
مدیریتم را برگزار می کنم.کار در اصفهان که پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی و به نوعی پایتخت سیاسی کشور است، سخت 
است. محمدرضا محمد جواهری با گفتن این جمله درخصوص 
انتخابات هی��أت دوچرخه س��واری گفت: اصفهان روزی ش��هر 
دوچرخه ها بوده و در زمانی که بنده درمعاونت برنامه ریزی بودم، 
برنامه احداث 10 پیست دوچرخه سواری را نوشتیم وامیدوار بودم 
اولین پیست در اصفهان ساخته شود که حاال آخرین پیست در 
حال ساخت اس��ت. با این حال خروجی مسائل ورزشی بیشتر از 
ورودی اعتبارات است که بیانگر تالش و همت و دلسوزی مسئوالن 
و ورزشکاران و مردم اصفهان در زمینه ورزش است. او از مشکل 
داشتن برخی هیأت های ورزشی که باعث تغییر سرپرستی آنها 
شد حرف زد: هیأت کشتی و تنیس روی میز مشکل داشتند که 
آنها را برطرف کردیم. ب��رای برخی از هیأت ه��ا هم باید مجمع 
انتخاباتی برگزار کنیم که انجام این کار قابل پیش بینی نیست. بعد 
از صحبت های محمد جواهری، خسرو قمری رییس فدراسیون 
دوچرخه سواری دکمه کال میکروفن مقابلش را روشن کرد و از 

اصفهان برای تمام زحماتی که برای رشته دوچرخه سواری کشیده 
تشکر نمود: باشرایط سختی روبه رو هس��تیم و از نظر اعتبارات 
 وضعی��ت خوب��ی نداریم. ب��ه نوع��ی بدشانس��ی م��ن و آقای 
محمد جواهری بوده که در این اوضاع ب��د مالی روی کار آمدیم. 
قمری راهکارهایی برای توسعه و زنده نگهداشتن دوچرخه سواری 
در اصفهان ارایه کرد تا با وجود مش��کالت مالی، مسئوالن هیأت 
بتوانند بر مش��کالت فائق آیند: باید ورزش دوچرخه س��واری را 
دربخش همگانی توسعه دهید، درآمدزایی داشته باشید و فقط 
منتظر دریافت بودجه از فدراس��یون و اداره کل ورزش نباشیم، 
چراکه 10 بند دیگر برای تأمین درآمد در دستور کارتان قرار دارد. 
باید اسباب عالقه مندی مردم به رشته دوچرخه سواری را فراهم 
کنیم تا دوباره اصفهان به شهر دوچرخه ها تبدیل شود. او کمک 
گرفتن از باشگاه های حرفه ای و دوچرخه سواران را نیز راهی برای 
توسعه و تأمین منابع مالی عنوان کرد. رییس فدراسیون ازاطاله 
کالم پرهیز کرد و وقت را برای انتخابات غنیمت شمرد. این لحظه 
زمان سورپرایز یا ش��گفت زدگی حاضرین در جلسه بود، چرا که 
یکی از دو کاندیدا در انتخابات که سرپرست چهار ماه اخیر هیأت 
 دوچرخه س��واری هم بود، بدون اطالع قبل��ی و در یک حرکت 
خود جوش از کاندیداتوری خود انصراف داد. انصراف داود بحیرایی 
اگرچه برای عده ای قابل قبول و موجه می نمود، اما برای ابراهیمی 
معاون توسعه ورزش اصال  قابل قبول نبود و باعث برافروختگی اش 
شده بود. به هر حال انتخابات برگزار ش��د و کیوان لیمویی دبیر 

اسبق هیأت برای چهار سال، رییس هیأت دوچرخه سواری شد.

پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در مقابل 
مسعود 
افشاری

پاناما باعث شد تا ش��اگردان صانعی با 
رس��یدن به امتیاز هفت به عنوان تیم 
دوم، راهی مرحله یک هشتم نهایی ش��وند تا از روز یک شنبه با 
حضور در مرحله حذفی، فاز جدیدی از درخشش فوتسال ایران 
بعد از جدایی حسین شمس و وحید شمس��ایی رقم بخورد. به 
هرحال بعد از کسب تساوی ارزشمند در مقابل اسپانیا، انتظارها از 
تیم ملی باال رفته بود و شاید دو پیروزی خفیف با حداقل اختالف 
گل در مقابل دو تیم مراکش و پاناما همه پتانسیل فوتسال ایران 
نباشد، ولی از صحبت های صانعی بعد از بازی با اسپانیا مشخص 
بود که هدف تیم ملی، دوم شدن در این گروه است تا از این طریق 
تا مرحله نیمه نهایی دچار برزیل پرقدرت نشویم و به همین خاطر 
کامال مشخص بود که بازیکنان تیم ملی به دنبال پیروزی پرگل 
نیس��تند و حتی چهره آنها بعد از دریافت گل ها هم نشان از این 
مس��ئله داش��ت که بازیکنان تیم ملی بازی را خیلی ساده تر از 
بینندگان تلویزیونی فرض کرده اند. ضعف تیم ملی فوتسال ایران 
در خط دفاعی و اش��تباهات پی در پی بازیکنان دفاعی ایران، به 
بازیکنان پاناما اجازه داد تا پا به پای تیم ملی ایران حرکت کنند و 
با وجود این که در اکثر دقایق بازی توپ و میدان در اختیار تیم 
ایران بود، ولی پانامایی ها با اس��تفاده از قدرت بدنی خودشان و 
ش��وت های از راه دور، کار را برای شاگردان صانعی سخت کرده 
بودند. بازیکنان تیم ملی هرچقدر که از کناره ها راه نفوذ حریف را 
بسته بودند برعکس در قلب زمین اختیار را به تیم حریف واگذار 

کرده بودند و نفوذ همه جانبه پانامایی ها در دقایقی از بازی حتی 
سروصدای نظری را هم درآورده بود. پنالتی بی خود و بی جهت 
احمدی در ثانیه ه��ای پایانی بازی نش��ان داد صانعی به خوبی 
بازیکنانش را توجیه کرده تا تفاضل گل تیم ملی را در این گروه باال 
نبرند و به همین خاطر پیروزی ب��ا اختالف حداقل گل هم برای 
صعود تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه کافی بود. البته روی کاغذ 
پاناما نس��بت به مراکش حریفی سرسخت بود که بازی فیزیکی 
بازیکنانش باعث مصدومیت فوتسالیست های تیم ملی هم شده 
بود، اما گذشته از هر مس��ئله ای با اتمام دور گروهی، شرایط در 
مرحله حذفی متفاوت با بازی های مقدماتی اس��ت و شاگردان 
صانعی در روز یک ش��نبه به احتمال زیاد به دی��دار گواتماالیی 
خواهند رفت که   اگر دیروز عصر از سد جزایر سلیمان عبور کرده 
باشد، حریف سختی برای فوتسال ایران نخواهد بود و با پیروزی 
 در این مسابقه خودش را به جمع هش��ت تیم برتر فوتسال دنیا 
می رساند. البته ترابیان، صانعی و بقیه همکارانش پیش بینی های 
الزم درمورد قرعه مرحله بعد را هم انجام داده اند و حریف ایران در 
مرحله یک چهارم نهایی هم به احتمال زیاد اوکراین خواهد بود تا 
 راه رس��یدن به مرحله نیمه نهایی و بازی با برزیل هموار ش��ود. 
هر چند که مصدومیت، مصطفی طیبی و مس��عود دانش��ور دو 
بازیکن تأثیرگذار تیم ملی را از حضور در بازی بعد محروم کرده، 
ولی به هرحال بقیه بازیکنان در آمادگی کامل به سر می برند و این 
انگیزه را دارند تا با حضور در مرحله نیمه نهایی موفقیت فوتسال 

در سال 1992 را تکرار کنند.

بازیکنان تیم ملی 
هرچقدر که از 
کناره ها راه نفوذ 
حریف را بسته 
بودند، برعکس در 
قلب زمین اختیار 
را به تیم حریف 
واگذار کرده بودند 
و نفوذ همه جانبه 
پانامایی ها در 
دقایقی از بازی 
حتی سروصدای 
 نظری را هم 
درآورده بود

یکی از دو کاندیدا 
 در انتخابات 
 که سرپرست 
 چهار ماه 
 اخیر 
 هیأت 
دوچرخه سواری 
 هم بود بدون
  اطالع قبلی 
و در یک حرکت 
 خود جوش 
 از کاندیداتوری
  خود 
انصراف داد

 فوتسال در پله دوم سورپرایز در انتخابات هیأت دوچرخه سواری

تا نیمه نهایی راهی نیستاصفهان به شهر دوچرخه ها  تبدیل می شود؟

باش��گاه فوالد ماهان سپاهان در مراسمی 
گروه 
موسوم به »گل های ارکیده« از تالشگران ورزش

و م��دال آوران المپی��ک 2012 لن��دن با 
هدایای نفیس قدردانی کرد. پاسی از ظهر گذشته بود که همراه با تیم 
رسانه ای، اصفهان را به مقصد تهران ترک کردیم. فرصت حضور در 
هواپیمای تولید ملی یا همان اتوبوس پرنده ایران با تمام اضطراب از 
شایعات درباره این هواپیما از ویژگی های مهیج سفر چند ساعتی ما 
بود. یک ساعتی گذشت  و پس از فراز و فرودهای بسیار به فرودگاه 

مهر آباد تهران قدم گذاشتیم.
ساعت 16 تهران- فرودگاه مهر آباد

پس از خروج از فرودگاه به سمت هتل المپیک رفتیم و همزمان با 
بازی ایران - تاجیکس��تان که در کنار این هتل در ورزشگاه آزادی 
در حال برگزاری بود، رسیدیم. گزارش��گری جواد خیابانی از بازی 
بی هیجان این روز که تنها برای رفع بی حوصلگی مؤثر بود، خواب 
کوتاهی را در البی این هتل برای ما به همراه آورد. بازی با نتیجه 5 بر 

1 به نفع ایران به پایان رسید ولی هنوز خبری از شروع مراسم نبود.
ساعت 18، محل همایش های بین المللی هتل المپیک

زمزمه شروع مراسم به گوش می رسید، ولی هنوز تعدادی محدود 
 در سالن حاضر بودند و رفته رفته بر تعداد افراد حاضر در سالن اضافه 
می شد. تقریبا می توانس��تیم تعدادی از رؤس��ای فدراسیون ها و 
مس��ئوالن ورزش را ببینیم، ولی هنوز تعدادی قلیل از ورزشکاران 
المپیک در محل سالن المپیک حاضر بودند. حضور جواد خیابانی 
پس از گزارش بازی ایران - تاجیکستان به عنوان مجری این برنامه از 
نکات جالب این مراسم بود که می توانست به حضور فعال این مجری 

در اجرای برنامه های ورزشی اشاره کند.
ساکت: نگاه تبلیغاتی به ورزش نداریم

پس از گذر زمانی اندک محمد رضا س��اکت برای عرض خیر مقدم 
و ایراد س��خنانی به پشت تریبون آمد. وی با اش��اره به این که گروه 
 ماهان با بی��ش از نیم قرن فعالی��ت اقتصادی تالش دارد رس��الت 
فرهنگی- اجتماعی خود را در عرصه ورزش به انجام برساند، گفت: 
 باش��گاه ماهان به رشته های ورزش��ی  نگاه تبلیغاتی ندارد و اهداف 
بلند مدت��ی نظیر کمک به تیم مل��ی، نخبه یاب��ی و نخبه پروری را 
مدنظر قرار داده اس��ت و تنوع رش��ته های مورد حمایت، گواهی بر 

این مدعاست.

مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان سپاهان تصریح کرد: مرداد ماه سال 
جاری فرزندان ایران در قلب اروپا موجبات شادی مردم و مسئوالن را 
فراهم آوردند و در آن زمان بود که رییس هیأت مدیره باشگاه اعالم 
کرد، حیف نیس��ت ماهان در جشن س��پاس از المپیکی ها سهمی 
نداشته باش��د. وی افزود: 44 تیم ورزش��ی، 600 ورزشکار و 600 
ورزش آموز در آکادمی ورزش زیر مجموعه باشگاه ماهان هستند و 
حضوری مقتدرانه در رشته های کشتی فرنگی و آزاد، واترپلو، کبدی، 
والیبال نشسته، فوتبال و فوتسال پایه، اسکواش و دارت جانبازان و 

معلوالن داریم.
سال 91 از بهترین سال های تاریخ ایران در عرصه ورزش

وزیر ورزش و جوانان در این مراس��م با ابراز خرس��ندی از برگزاری 
این مراسم که یک بار دیگر خاطره افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی 
در المپی��ک و پارالمپیک را زن��ده کرد، گفت: س��ال 91 از بهترین 
س��ال های تاریخ ایران در عرصه ورزش بوده و موفقیت های بزرگی 
در این عرصه به دست آمد.  محمد عباسی با بیان این که موفقیتی 
که در المپیک 2012 به دس��ت آمد، لطف الهی ب��ود و تمام ارکان 
ورزش در این موفقیت سهم دارند، تصریح کرد: در دولت نهم و دهم 
عقب ماندگی های گذش��ته در ورزش تا حد زیادی جبران شده، اما 
هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فرصت داریم. وی تأکید کرد: ایران دو 
سال دیگر بازی های آسیایی و چهار سال آینده المپیک برزیل را پیش 
رو دارد و با برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم درخشش های 
گذشته را دوباره تکرار کنیم. وی به وضعیت ورزشگاه نقش جهان نیز 
اشاره ای داشت و بیان کرد: رییس جمهور تأکید زیادی برای تکمیل 
هر چه سریع تر این ورزشگاه دارند و امیدوارم همه کمک کنند تا این 

ورزشگاه در اختیار مردم شهیدپرور اصفهان قرار بگیرد.
استاندار: از ورود بخش خصوصی به ورزش حمایت می شود

علیرضا ذاکر اصفهانی نیز از دیگر س��خنرانان ای��ن همایش بود و 
با بیان این که در س��ال های گذش��ته تالش  زیادی برای پیشرفت 

ورزش اصفهان از لحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته 
اس��ت، تصریح کرد: تمام تالش مدیران اس��تان بر این ب��وده که از 
ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش استقبال شود و در این راستا 
باش��گاه های بزرگ خصوصی در اس��تان اصفهان در حال فعالیت 
هس��تند. وی تصریح کرد: مجموع��ه ماهان در بع��د اقتصادی نیز 
فعالیت های خوبی داشته و در حوزه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نیز 
حضوری پرقدرت را تجربه می کند. استاندار اصفهان افزود: با تغییر 
 پیمانکار و اصالح بخش هایی که اش��تباه کار می کردند، هم اکنون 
نقش جهان در وضعیت خوبی است و خوشبختانه عملیات ساخت 
 این پروژه ملی با سرعت دنبال می ش��ود. ذاکر اصفهانی با اذعان به 
این که معاونت عمرانی اس��تانداری نیز به طور مرت��ب از این پروژه 
سرکشی می کندگفت: امیدواریم این ورزشگاه تا پایان سال جاری 
تکمیل شود. بهروز ریخته گران مالک باشگاه فوالد ماهان سپاهان 
نیز در سخنانی کوتاه از حضور ورزشکاران در مراسم گل های ارکیده 

تقدیر کرد.
و اما در پایان

در بخش پایانی این مراسم از مدال آوران المپیک به ترتیب با 29، 22 
و 13 میلیون تومان از نفرات اول تا سوم تجلیل شد. همچنین  با نظر 
هیأت مدیره باشگاه فوالد ماهان از قهرمانان پارالمپیکی نیز تجلیل 
شد و محمود خسروی وفا رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلوالن به نمایندگی از ورزشکاران پارالمپیکی پاداش 110 میلیون 
تومانی را دریافت کرد. باش��گاه فوالد ماهان برای تقدیر از مجموعه 
وزارت ورزش مبل��غ 30 میلیون تومان را به وزی��ر ورزش و جوانان 
اهدا کرد که محمد عباس��ی این مبلغ را به توسعه امکانات ورزشی 
در مناطق محروم اختصاص داد.  محمد بنا به دلیل سفر به اسپانیا 
و  بهداد سلیمی و حمید سوریان به دلیل س��فر به ماکائو از غایبان 
اصلی جش��ن گل های ارکیده بودند. فریبرز عسگری سرمربی تیم 

ملی تکواندو نیز با یادآوری مسئوالن، در لیست تجلیل قرار گرفت. 

 باشگاه فوالد ماهان سپاهان باز افتخار آفرید:

سپاس گل های ارکیده از تالشگران المپیک2012 لندن



یادداشت

 دانشگاه های شهرکرد
 اول تا سوم شدند 

مسابقات پل ماکارونی با معرفی برترین ها در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرکرد به کار خود پایان داد.

این دوره از مس��ابقات که با حضور 50 تیم از دانشگاه ها، مؤسسات 
 آموزش عالی و آموزشگاه های سراسر کشور در تاالر امام خمینی )ره(

 دانش��گاه آزاد اس��المی واحد ش��هرکرد برگزار ش��د، دانشجویان 
شرکت کننده در سه مرحله دریافت پل، بارگذاری سازه بار گستر و 
بارگذاری سازه سنگین با هم رقابت کردند. در گرایش بار گسترده، 
تیم هفت آسمان به سرپرس��تی حجت اهلل صفرپور از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شهرکرد، تیم نانوس��ازه به سرپرستی مهین شفقت از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و تیم خورشید مهر به سرپرستی 
داوود موسوی از دانش��گاه پیام نور شهرکرد به ترتیب مقام های اول 
تا س��وم را کس��ب کردند. همچنین در گرایش سازه س��نگین، تیم 
رنگین کمان به سرپرس��تی سلمان توکل از دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحدش��هرکرد مقام اول، تیم ت��راس به سرپرس��تی مهدی نوذری 
از دانش��گاه کردکوی گلس��تان مقام دوم  و تیم هفت آس��مان2 به 
سرپرستی پویا صالحی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد مقام 

سوم این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.
 مسابقات کشوری سازه های پل ماکارونی به همت معاون پژوهشی 
و انجمن مطالعات و تحقیقات عمران واحد ش��هرکرد به مدت س��ه 

روز برگزار شد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی 

مادامی که جلسات کیفی تر ش��ده و از میزان گزارش ها به شکل کمی 
کاس��ته ش��ود، عالوه بر افزایش بازدهی، به روند مثبت کار نیز کمک 
می شود، به همین دلیل کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 
استان تا به حال عملکرد خوبی داشته و در سال گذشته نزدیک به 19 
جلسه برگزار کرده و امسال نیز تا کنون 18 جلسه برگزار شده که آمار 
خوبی است و ما را به سمت کیفی شدن پیش می برد. دبیرخانه آیین نامه 
کوتاهی بنویسد که در آن مقرراتی جهت استحضار مدیران برای حضور 
و یا غیبت در جلسات شورای برنامه ریزی آورده و در آن مواردی برای 
غیبت مدیران از ش��ورا تعیین ش��ود. مدیرانی که در جلسات شورای 
برنامه ری��زی حض��ور پی��دا 
نکنند، اب��الغ غیبت خواهند 
شد. صرف اعالم گزارش مدیر 
کافی نیست، اگر در جلساتی 
که حض��ور مدی��ران الزامی 
است، مدیری حاضر نشود، به 
تخلفات اداری معرفی خواهد 

شد.

ارائه گزارش های  کیفی باعث 
افزایش بازدهی می شود

چهره روزیادداشت
کمک حامیان به طرح اکرام ایتام افزایش یافت

محسن سلیمی معاون توسعه و مش��ارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: کمک حامیان استان در قالب طرح اکرام ایتام در سال جاری 22 درصد افزایش 
یافت و حامیان استان در هفت ماهه امسال بیش از 12 میلیارد ریال به ایتام  اهدا کردند.
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وی در ادام��ه گفت: این جهان سرش��ار از زیبایی و 
حرکت است و در هر گوشه ای از آن، معنایی از جنبه 
های زیبایی نهفته اس��ت و هنرمن��دان نیز تنها به 
دنبال یک شکل برای بیان معنا نمی گردند، زیرا هر 
اتفاقی که در این جهان می افتد جای شگفتی دارد.

گنجی ب��ا برش��مردن وظایف ی��ک هنرمند گفت: 
 ی��ک هنرمن��د واقع��ی، از س��طحی نگری پرهیز 
می کند زیرا می داند که س��طوح را ب��ه هر طریق 
که خود مایل باش��د می تواند فهم و تفس��یر نماید.

او همواره به سوی ریش��ه ها فراخوانده می شود که 
می بایس��ت در نوک پیکان آگاه��ی و خودآگاهی 
عصر خویش در حرکت باشد و با دیدی مضاعف در 

تکاپوی خلقی نوین طی مس��یر نماید. وی درادامه 
پیام خود آورده است: در این میان هنرمند فیلمساز 
بایدها و نبایدها را به مردم وامی گ��ذارد، زیرا او به 
انس��ان به عنوان یک موجود مطلقا آزاده می نگرد 
با نمایش هنری متمایز، با هم��ان دغدغه هایی که 

مخاطبین هم به دنبال آن هستند .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: امید است آثار رسیده به جشنواره 
به گونه ای روشمند از اصطالحات و مفاهیم روشن 
فکری انباشته نگردد و با داش��تن ایده ای جذاب و 
پویا در پرداخ��ت به موضوعات مختل��ف زندگی با 
تعیین مس��یر منس��جم راه را بر عوامل ارتباطی با 

مخاطب بگشاید.
 وی گفت: امید است نخستین جشنواره منطقه ای

 فیلم کوتاه بام ای��ران در نخس��تین تجربه  اجرای 
منطقه ای، فصل تازه ای در پویایی جشنواره ها رقم 

 زند و پیوند مخاطب را منجر گردد.
وی در پایان اظهار داشت:الزم می دانم ضمن تبریک 
به تمام��ی عزیزان حاض��ر در جش��نواره، از تالش 
همکاران ودست اندرکارن برگزار کننده این رویداد 

هنری تشکر و قدردانی نمایم .
 جش��نواره  فیل��م کوت��اه ب��ام ای��ران از 22 تا 24  
آبان ماه با حضور اس��تان های زاگرس نش��ین در 

مجتمع فرهنگی- هنری غدیر برگزار می شود.  

 فیل�م کوت�اه پنج�ره ای رو ب�ه خالقی�ت 
می گشاید

معاون فرهنگی- هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم کوتاه با 
بازکردن درهای اندیش��ه به روی مخاطب ،حاوی 

خالقیت و تفاوت در نگاه است.
 بهمن اکبریان دهکردی بیان داش��ت: در فرهنگ 
عام��ه وقت��ی بخواهیم مفه��وم و مقص��ود خود را 
نس��بت به یک پدیده با ش��فافیت انتق��ال دهیم با 
 واژگان کوتاه و پر مغز و منظم، کلمات خود را بیان 
 م��ی کنی��م؛ مث��ل ض��رب المث��ل ه��ا و کلمات 
حکمت آمیز که در کوتاه تری��ن زمان و با کمترین 

واژگان، عمیق ترین مفاهیم را انتقال می دهند.
 وی اف��زود: فیل��م کوت��اه، در دنی��ای س��ینما به 
 مثاب��ه همین ضرب المث��ل ها و پنده��ا و جمالت 
حکمت آمیز است. اکبریان ادامه داد: فیلم کوتاه در 
مقابل فیلم بلند همچون یک رباعی است در مقابل 
قصیده ، لذا گاهی اثری که در یک فیلم کوتاه است 

را در فیلم های بلند نمی توان یافت.
 اکبریان گف��ت: راز این اثر در صداقت، س��ادگی، 
روایتگری های س��اده و روان و ش��فاف و پرهیز از 

عنصر دیالوگ طوالنی است.
 وی بیان داشت: بنابراین فیلم کوتاه می تواند منبع 
زای��ش و رویش اندیش��ه های ناب و احساس��ات و 

الهامات پاک نیز باشد.
معاون فرهنگ��ی -هن��ری اداره اظهار داش��ت: از 
آنجایی که فیلم کوتاه در چرخ��ه  اقتصادی کمتر 
وامدار دیگران خواهد بود، آزادانه تر پر و بال و خیال 
خود را به پ��رواز درم��ی آورد و در هیاهوی فضای 

حرفه ای سینمایی گرفتار نمی شود.
انتقال دهن��ده مفاهی��م خوان��د  وی س��ینمارا
 و گفت:س��ینما چ��ون از تمام��ی هنره��ا مای��ه 
می گیرد به اندازه همه هنرها نیز گنجایش انتقال 
مفاهیم را دارد و با توجه به فناوری امروز خصوصا به 
مدد دیجیتال، تبدیل رؤیا و خیال به تصویر امکان 
پذیر شده است و این مهم را حتی می توان در فیلم 

کوتاه به نمایش گذاشت.
وی اف��زود: فیل��م کوتاه، پنج��ره ای ب��رای دیدن 
خالقیت ه��ای هنری جوانان مس��تعد ای��ن مرز و 
ب��وم اس��ت. وی زمین��ه اس��تفاده رس��انه را برای 

انع��کاس فضایل نیک��و و مثب��ت انس��انی و برای 
گس��ترش فرهن��گ، آگاه��ی و اخ��الق در جامعه 
مهم خوان��د و گفت: فرهنگ همان رس��انه اس��ت 
و رس��انه همان فرهنگ  و این فرهن��گ باید برای 
آیندگان قابل ترجمه و فهم باشد و به نوعی فراگیر 
 و جهان ش��مول و این امکان به وس��یله فیلم کوتاه 

امکان پذیر است. 

 انجم�ن ادبی�ات داس�تانی در حمای�ت از 
فعالیت های ادبی

کارشناس ش��عر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمح��ال و بختیاری از تش��کیل انجمن ادبیات 
داستانی در حمایت از فعالیت های ادبی در استان 

خبرداد.
از  ب��رای حمای��ت  گف��ت:  عدنان��ی  رحی��م 
 مس��ابقات و جش��نواره ه��ای داس��تان نویس��ی، 
راه اندازی کارگاه های آموزش داس��تان نویس��ی، 
چاپ آثار فاخر و همایش های استانی با نویسندگان 
انجم��ن ادبیات داس��تانی را در اس��تان راه اندازی 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به تش��کیل انجمن ادبیات داستانی در 
 شهرس��تان های اس��تان گفت: در ای��ن انجمن ها

 فراه��م آوردن زمین��ه رقاب��ت س��الم می��ان 
پدید آورن��دگان آثار ادبی و ارتقای س��طح آگاهی 
ادبی و فرهنگی درخلق آثار ادبی ارزشمند و تشویق 

استعدادها دنبال خواهد شد.
 عدنانی گفت: با تش��کیل این انجم��ن، حمایت از 
آثار فاخر با ارسال به بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان 
مورد بررس��ی و ارزیابی ق��رار خواه��د گرفت و از 
س��وی اداره کل به چاپ خواهد رس��ید. وی افزود: 
 به منظور فراه��م کردن زمینه ه��ای ارتباطی بین 
پدید آورندگان و نویس��ندگان نام آشنا با نوقلمان 
 اس��تان و ب��رای ایجادفض��ای مناس��ب جه��ت 
تبادل نظر و بهره گیری از تجارب بزرگان این عرصه، 
همایش هایی مرتبط با ادبیات داس��تانی در استان 

برپا می گردد.
عدنانی گفت: این اقدامالت به اس��تناد شیوه نامه 
اجرایی حمای��ت از فعالیت های مرتب��ط با ادبیات 
داستانی در استان و پس از تشکیل انجمن ادبیات 

داستانی اجرا خواهد شد. 

درباره میزبانی چهارمحال و بختیاری از جشنواره  منطقه ای فیلم کوتاه بام ایران 

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران به دنبال ایده پردازی است 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در پیام خود به جش�نواره  منطقه ای فیلم کوتاه بام ایران بیان داشت: فیلم  گروه 
کوتاه با ایده ای جذاب و بدیع در پی ارتباط با مخاطب است.شهرستان

حسین گنجی در این پیام آورده است: آنچه فلسفه  وجودی هنر را شکل داده است نیاز بشر به خودشناسی و خداشناسی 
از زاویه زیباشناسانه و وجود هنرمندان خالقی است که بیانگر هنر روشمند هستند، به همین دلیل نگاه موشکافانه و جستجوگرانه است 

که خالقیت را در آثار هنرمندان پدید می آورد .

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالکیت
5533 نظ��ر به اینکه خانم ملوک ملل��ي فرزند عبدالرحیم باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت 27 حبه از 72 حبه 
ششدانگ پالک 460 / 21 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سندمالکیت سه دانگ ذیل 
ثبت 15287 صفحه 154 دفتر 150 به نام میمنت اش��راقي قمشه صادرگردیده که باانتقال مع 
الواسطه وبموجب سندرسمي 151903 – 7 / 6 / 81 دفتر 3 شهرضا مقدار 27 حبه به ملوک 
ملل��ي انتقال که ذیل ثبت اولیه ثبت گردیده  ل��ذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به پالک مورد آگهي معامله اي کرده 
که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم 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
 

تغییرات
5534 ش��ماره: 9521 آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت ارگ به شماره ثبت 538 و شناسه 
ملی 10260107529. به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره 
مورخ��ه 91/7/23 تغییراتی به ش��رح ذیل ب��ه عمل آمد. 1- آقای مجید عامری اردس��تانی و 
محسن عامری اردستانی و محمد رضا عامری اردستانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای مجید عامری اردستانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا عامری اردس��تانی به سمت نائب رئیس و آقای محسن عامری اردستانی 
به س��مت مدیرعامل شرکت برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق تعهدآور از قبیل 
چکها، س��فته ها و بروات با امضاء مش��ترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و 
کلی��ه نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر خواهد 
بود. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. 
3- خانم فرزانه پور مؤید به س��مت بازرس اصلی و خانم الهه عامری اردس��تانی به س��مت 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. م الف/ 252 فدایی- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
5535 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350800797، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800567، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900568، 1- مؤسسه قرض الحسنه بس��یجیان سرپرستی اصفهان 
ب��ه نمایندگی مرادعلی نیکوپناه خواهان با وکالت آقای محمدحس��ن مدرس مطلق به نش��انی 
اصفهان چهارباغ عباسی نبش خ سید علیخان مجتمع میهن ط 2، 2- آقای ابوالفضل خوندابی 
خوانده به نش��انی مجهول المکان 3- آقای مصطفی ناظریان خوانده به نشانی مجهول المکان 
4- آقای حس��ین صادقی خوانده به نش��انی مجهول المکان 5- آقای علی گودرزی خوانده به 
نش��انی مجهول المکان 6- آقای محمدحسن مدرس مطلق خوانده به نشانی اصفهان چهارباغ 

عباسی نبش خ س��ید علیخان مجتمع میهن ط 2، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت محمدحسن مدرس مطلق به وکالت از مؤسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت خواندگان 1- مصطفی ناظریان 2- علی گودرزی 3- حسین 
صادقی 4- ابوالفضل خوندابی دائر بر مطالبه مبلغ 83/440/000 ریال بابت قسمتی از چک به 
شماره 51/964381/الف عهده بانک سپه شاهین شهر با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوس��ت شامل رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن که حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید خواهان 
نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت خواندگان دارد و از ناحی��ه خواندگان نیز دفاع و ایرادی به 
عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 
198، 519، 522 قانون آئین دادرسی و تبصره الحاقی به ماده 2 قاون صدور چک خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ 83/440/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خس��ارت 
دادرسی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک ها لغایت زمان تأدیه 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 و سپس ظرف مدت مزبور 
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اس��تان می باشد. م الف/ 13122 بهرامیان- رئیس شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5536 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800290، ش��ماره پرون��ده: 8809980350801002، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 881002، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 

9110090350802602 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970350800521 محکوم علیهم 1- 
محمد مروج االحکامی نام پدر: رضا مجهول المکان 2- اردش��یر روش��ن نام پدر: عبدالمجید 
نش��انی: اصفهان خ ش��ریعتی کوی ش��هید علی اکبری پالک 86 محکوم هس��تند متضامنًا به 

پرداخ��ت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/081/000 بابت خس��ارت 
دادرس��ی )هزینه دادرس��ی 1106400 ریال و حق الوکاله 1980000 ریال( بانضمام خسارت 
تأخیر تأدیه براساس قرارداد استنادی در حق محکوم له بانک ملت با مدیریت علی دیواندری 
نش��انی: اصفهان خیابان شیخ صدوق ش��مالی ضمنًا حق االجرا 2750000 ریال می باشد که 
برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 

79/1/21 و همچنی��ن مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مال��ي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نمائید. م الف/ 13124 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تأسیس
5537 ش��ماره: 2028/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت همیار کشت اسپادانا با مسئولیت 
محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/7/19 تحت شماره 48208 و شناسه ملی 10260663767 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/7/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور مش��اوره ای و اجرایی در زمینه کش��اورزی و علوم 
زیستی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان ش��هر اصفهان میدان آزادی دانشگاه اصفهان مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
اصفهان کدپس��تی 8174673441. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد عس��کری خانابادی به س��مت رئیس هیئت مدیره، 
2-5- خانم ایمانه دهقانی به س��مت عضو هیئت مدیره، 3-5- خانم ایمانه دهقانی به س��مت 
مدیرعام��ل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 12961 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5539 ش��ماره: 2187/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت دنیا پخش آپامه سهامی خاص. 

ش��رکت فوق در تاریخ 1391/07/30 تحت ش��ماره 48357 و شناس��ه ملی 10260664981 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/07/30 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 
گردی��ده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: خرید، فروش و توزیع و 
پخ��ش کاالهای مجاز، هر گونه خدمات الکترونیکی و س��ایر فعالیت ه��ای منطبق با ضوابط 
و مقررات، اعطای نمایندگی در س��طوح ش��رکت های داخل��ی و خارجی، واردات و صادرات 
کااله��ای مجاز. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – چهارباغ عباسی، پاساژ پارس، طبقه اول پالک 54 
کدپس��تی 8134634765. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یک هزار 

س��هم 10/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 445 مورخ 1391/07/22 نزد بانک ملت شعبه 

آپادانا پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم پریناز فرشیان عباسی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
اکبر فرش��یان عباسی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای امیر فرشیان عباسی به 
س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای امیر فرش��یان عباسی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با 
دو امضا از رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و اداری ب��ه امض��اء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و عل��ی البدل: 1-8- آقای رامین فاتح��ی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای برومند گل آور 
 به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 12927  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
5540 ش��ماره: 2572/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت الماس زرین حقیقت با مس��ئولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 41149 و شناسه ملی 10260588574. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/7/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعالم گردید و آقای محس��ن کاظمیان طالخونچه برای مدت ش��ش ماه به س��مت 
مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان، خیابان رباط اول، خیابان شیخ فائز، 
کوچه تختی، بن بس��ت المهدی، پالک 5، کدپس��تی 8138817571، تلفن: 09132062360 می 
باش��د. در تاریخ 1391/7/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12906 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5541 ش��ماره: 2589/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندس��ی س��هند پندار اس��پادان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 41717 و شناسه ملی 10260594560. به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عموم��ی فوق العاده مورخ 1391/6/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت 
در واح��د ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان بزرگراه خیام ناژوان کوچه یاس��من پالک 
21 کدپس��تی 8185656841 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 
گردید. در تاریخ 1391/7/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12907 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تصمیمات
5542 شماره: 11747/ث -1391/8/1 آگهی تصمیمات در شرکت نورد آهنین اسپادانا سهامی 
خاص، ثبت شده به شماره 18976 و شناسه ملی 10260398728. برابر صورتجلسات مجمع 
عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1391/4/29 و 91/6/30 تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ 
گردید: مهدی ابوطالبی به کدملی 1280943841 و کدپستی 8183867514 بسمت رئیس هیأت 
مدیره و نفیسه بهجتیان به کدملی 1284806431 و کدپستی 8183867514 بسمت نائب رئیس 
هیأت مدیره و رس��ول ابوطالبی با کدملی 1140175890 و کدپس��تی 8183867514 بسمت 
مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرک با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیأت مدیره می باش��د و مرتضی علینقیان با کدملی 1283599880 و کدپس��تی 
8183933993 و فرش��ید اس��ماعیلی با کدملی 5419640449 و کدپس��تی 8143135865 به 
ترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک سال و روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. تراز مالی 1390 تصویب شد. امضای ذیل 
ثب��ت در تاری��خ 91/8/1 تکمیل گردید. م الف/ 12890 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
5543 ش��ماره: 2583/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی یکتا سازان صفه سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 40760 و شناس��ه ملی 10260584585. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای 
احمد مختاری دنبه به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی مددی به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای امیرحسین 
میرزاخانی و آقای محمدعلی واثقی خوندابی و آقای احسان میرزاخانی تا تاریخ 1393/7/10. 
4- س��مت اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحس��ین میرزاخانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی واثقی خواندابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقای احس��ان میرزاخانی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای احسان میرزاخانی به سمت 
مدیرعام��ل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امض��ای مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. در تاریخ 1391/7/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12815آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
5544 ش��ماره: 2582/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی سهندپندار اسپادان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 41717 و شناس��ه ملی 10260594560. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/6/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای 
عل��ی ماه آور پ��ور به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه دهقان��ی ناژوانی به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: خانم الدن 
مختارزاده بهادرانی و آقای اصغر گورتانیان نژاد و آقای عبداله اعرابی کرس��گانی تا تاریخ 
1393/6/28. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم الدن مختارزاده 
بهادرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر گورتانیان نژاد به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای عبداله اعرابی کرس��گانی به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای عبداله اعرابی 
کرس��گانی به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. در تاریخ 1391/7/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12780 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ معرفی داور
5545 نظر به اینکه خانم خدیجه نوری پرونده ای به خواس��ته طالق بطرفیت همس��رش آقای 
س��عید بخش��ی فرزند صفرعلی در این ش��عبه تشکیل داده و به ش��ماره 910674 ج 16 ثبت 
گردیده و از آنجا که زوج مجهول المکان می باش��د به آقای س��عید بخشی ابالغ می گردد تا 
ظرف 20 روز داور واجد ش��رایط خود را که مؤمن، متعهد، از اقوام و متأهل باش��د را به این 
ش��عبه معرفی نماید. اصفهان خ ش نیکبخت، ش��عبه 16 حقوقی اصفهان. م الف/ 13123 دفتر 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
5546 دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 0299-910 به طرفیت شهرام فرخانی 
ب��ه این دفتر تقدی��م که به کالس��ه 900815 تجدیدنظر ثبت وبه لحاظ مجه��ول المکان بودن 
تجدیدنظرخوان��ده و تقاض��ای تجدیدنظرخواه و به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتش��ر و از 
تجدیدنظرخ��واه دعوت می گردد ظرف م��دت ده روز به دفتر دادگاه مراجع و پس از دریافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظر الیحه دفاعیه خود را جهت ارس��ال به مرجع 
تجدیدنظ��ر تقدیم دفتر دادگاه نماید. م الف/ 13121 دفتر ش��عبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
5547 پی��رو آگهی منتش��ره در روزنامه زاین��ده رود به ش��ماره 808-91/3/251 موضوع 
ابالغ دادخواس��ت و ضمائم به آقای کمال رفیعی و امیرحس��ین ش��هبازی و شهناز چوپانی 
در پرونده کالس��ه 1456/90 ح / 4 نظر به اینکه در پرونده قرار کارشناس��ی صادر و آقای 
رس��ول شاطری بعنوان کارشناس انتخاب و نظریه وی به این دادگاه واصل گردیده است لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اصفه��ان درج و آگهی به خواندگان مجهول 
المکان ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��عبه چهارم 
دادگاه حقوق��ی اصفهان واقع در خ ش��هید نیکبخ��ت و مالحظه نظریه کارشناس��ی چنانچه 
 اظه��اری دارند کتب��ًا در فرجه مرقوم ارائه نمایند. م الف/ 13140 دفتر ش��عبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5548 شماره اجرائیه: 9110420351200236، شماره پرونده: 9009980351200476، شماره 
بایگانی شعبه: 900477، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه 9009970351201323 محکوم علیه محمدباقر ش��فیع زاده ن��ام پدر: خلیل مجهول 
الم��کان محکوم اس��ت به: فروش امتی��از واگذاری پالک زمین به ش��ماره 207 به پالک ثبتی 
2187/7862 بخ��ش 6 ثبت اصفهان و تقس��یم وجه حاصله از آن فی مابین به صورت نصف 
نصف. مشخصات محکوم له آقای محمدحسن عسگری نام پدر: صمد نشانی: مازندران بابل 
ش��هرک بذری ک شهید خداداد 31 ک شهید هانی 9 شیرینی سازی میثم. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نکنی��د یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
اح��کام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 13139 دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 امام هادی )ع(:
 به جای حس��رت و ان��دوه ب��رای ع��دم موفقیتهای گذش��ته

 با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.

 از چشم و مانیتورتان
 با هم مراقبت کنید

چشمان ما از جمله مهم ترین بخش های  بدن هستند که در صورت 
مراقبت نکردن از آنها می توانند تا سال های سال باعث دردسرهای 
بزرگ برای ما ش��وند، به همین علت باید از آنها ب��ه دقت محافظت 

کنیم.
مانیتورهای کامپیوتر به مراقبت های خاصی نیاز دارند تا بتوانند به 
درستی برای شما کار کنند، همچنین اگر شما با این دستگاه ها زیاد 
کار کنید باعث می شود تا چشمانتان دچار آسیب هایی شود که برای 

جلوگیری از این آسیب ها باید نکاتی را رعایت کنید.
   سعی کنید دستگاه را در محلی قرار دهید که گرد و خاک زیادی 
 در آنجا وجود ندارد، چرا که ورود گرد و خاک  به دستگاه ممکن است 
سیستم های داخلی مانیتور ش��ما  را خراب کرده و یا به طور کامل 

دستگاه را از کار بیندازد.
   همیشه به ش��کاف های باالی مانیتور توجه کافی داشته باشید 
تا گرمای اضافی به راحتی دفع شود. اگر این گرما دفع نشود گرمای 
اضافی به قطعات الکترونیکی س��رایت می کند که نتیجه آن به هم 

ریختگی رنگ، لرزش تصویر و مشکالت دیگر برای دستگاه است.
   مهم ترین بخش از هر مانیتوری صفحه نمایش آن اس��ت، پس 
باید دقت ویژه ای به آن داشته باشید. از برخورد هرگونه جسم تیزی 
با صفحه نمایش جلوگیری کنید، چرا که این کار باعث س��وختگی 
پیکسل های ال سی دی ش��ده و ش��ما روی صفحه، لکه های سیاه 

مشاهده خواهید کرد.
   برای محافظت از پنل مانیتور، از زدن هرگونه ضربه به آن به ویژه 
با هر وسیله نوک تیز جدا خودداری کنید. خراب شدن قابی که دور 
آن قرار دارد باعث نفوذ گرد و خاک در داخل دستگاه شده و در نتیجه 

دستگاه شما از کار می افتد.
   برای پاک کردن ذرات غبار، مناسب ترین راه، استفاده از فشار هوا 

یا جارو برقی های مخصوص غبار روبی کامپیوتر است.
   نکته مهم در پاک کردن اثر انگش��ت و لکه های چرب، این است 
که هیچ گاه از دستمال کاغذی استفاده نشود چون این کار به تدریج 
باعث خراش��یدگی صفحه تصویر می ش��ود. همچنین به کار بردن 
هرگونه مواد شیمیایی که در ترکیب آنها از آمونیاک یا الکل استفاده 

شده باشد باعث زردشدن تدریجی صفحه تصویر می گردد.
   بهترین وس��یله برای پاک کردن سطح ال س��ی دی ها استفاده 
از پارچه های بسیار نرم و لطیف مانند دس��تمال های عینک است. 
همچنین توجه داشته باشید که نیازی به اس��تفاده از هیچ ماده ای 
حتی آب نیست و تنها این دس��تمال را به آرامی روی صفحه نمایش 

بکشید تا لکه ها پاک شوند.

نکات سالمت چشم

   س��عی کنید به طور ارادی پلک بزنید. این کار س��بب می شود 
سطح چشم شما با اش��ک آغشته شده و خشک نش��ود. در صورتی 
که مشکل شما شدید باش��د می توانید از قطره های اشک مصنوعی 

استفاده کنید.
   مرکز مانیتور باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر پایین تر از چشمان 
 ش��ما باش��د. این وضعیت عالوه بر این که باعث می ش��ود پلک ها 
پایین تر قرار گیرند و س��طح کمتری از چشم در معرض هوا باشد، از 

خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد.
   مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روش��نایی اتاق 
به آن نتابد. هنگام کار با کامپیوتر س��عی کنید پرده ها را بکش��ید و 

روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید.
   سعی کنید هر ۵ تا ۱۰ دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به 
مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت 
عضالت چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و 

سطح چشم خود را مرطوب کنید.
   اگر مجبورید متناوبا به یک صفحه نوش��ته و مانیتور نگاه کنید 
ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد. 
برای جلوگیری از این مس��ئله س��عی کنید صفحه نوشته شده را در 
حداقل فاصله و همسطح با مانیتور قرار دهید. برای این کار می توانید 

از copyholder استفاده کنید.
   میزان روشنایی مانیتور باید با روش��نایی اتاق هماهنگی داشته 
باشد. یک روش برای تنظیم روش��نایی مانیتور این است که به یک 
صفحه وب با زمینه س��فید نگاه کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما 
مثل یک منبع نور است، روش��نایی مانیتور زیاد اس��ت و باید آن را 

کم کنید.

دیواره��ا همیش��ه نق��ش جداکنن��ده را ب��ه عهده 
داش��ته اند و هیچ وقت نمی ت��وان از آنه��ا به عنوان 
یک وس��یله برای وصال نام برد. دیوارها حتی گاهی 
 اوقات باع��ث به وجود آم��دن هرج و م��رج هایی نیز

 شده اند.
دیوارهای مختلفی در نقاط متفاوت دنیا وجود دارند 
که کشورها و یا حتی ش��هرها را به چند قسمت جدا 
کرده اند.شاید از میان معروف ترین این دیوارها شما 
تنها دی��وار چین را بشناس��ید، اما دیوارهای بس��یار 
دیگری در سطح دنیا هستند که مانند دیوار چین و یا 

شاید حتی جذاب تر هستند.

دیوار هدریان
ی��ک  »هدری��ان« 
امپراطور در سرزمین 
بریتانیا در سال های 
خیلی دور ب��ود. او در 
سال 76 بعد از میالد 
به دنیا آمد و تا س��ال 
۱۱7به عن��وان یک 
امپراطور ق��درت در 

این منطقه شناخته می شد.
 از زم��ان او س��که ه��ای مختل��ف و همچنی��ن 
بناهایی به ی��ادگار مانده اس��ت که مه��م ترین آنها 
دیوار»هدریان« اس��ت. ای��ن دیوار نزدی��ک به ۱۲۰ 
کیلومتر طول دارد و در گذش��ته در هر ۱۰ کیلومتر 
آن  یک دیده بان و س��ربازخانه نهاده شده بوده است. 
این دی��وار با ه��دف جلوگیری از حم��الت دیگر قوم 
 ها ب��ه مناطق تح��ت فرمانده��ی هدریان  س��اخته 

شده بود.

دیوار کرواسی
شهر»اس��تون« در 
کرواس��ی   کش��ور 
به وسیله یک دیوار 
ب��زرگ ک��ه طولی 
نزدیک به 6 کیلومتر 
دارد از باق��ی نقاط 
این کشور جدا شده 
اس��ت. این دیوار در 
قرن ۱۵ و برای جلوگیری از حمله شورش��یان به این 
شهر ساخته شده بود. این دیوار در طول سال ها از این 
شهر محافظت کرد، اما در سال ۱996 بر اثر یک زلزله، 
بیشتر آن نابود شد. البته این روزها بار دیگر این دیوار 
 در حال بازس��ازی اس��ت تا ب��ه ش��کوه قدیمی اش 

باز گردد.

دیوار بزرگ هند
دومین دیوار بلند دنیا 
در هن��د و در ی��ک 
ن��ام  ب��ه  روس��تا 
»راجس��تان« ق��رار 
دارد. ای��ن دی��وار 
 36 ب��ه  نزدی��ک 
کیلومتر طول دارد و 
در س��ال ۱443 و به 
کومب��ا« ن��ا  »را منطق��ه  حاک��م   دس��تور 

 ساخته شده است. این دیوار در غرب هند واقع شده و 
زمان زیادی برای س��اخت آن صرف ش��ده است. این 
روزها این دیوار به یک جاذبه گردشگری و موزه تبدیل 

شده است.

دیوار برلین
به نوعی می توان گفت 
این دیوار بعد از دیوار 
 چی��ن  ب��ه عن��وان 
معروف تری��ن دیوار 
دنیا شناخته میشود. 
دی��وار برلی��ن میان 
برلین شرقی و غربی 
کشیده شده بود و می 
توان آن را به نوعی نشانه ای از تفاوت های کمونیسم 

و دموکراسی دانست.
 این دی��وار نزدیک به ۲8 س��ال در جای خ��ود باقی 
مان��د، اما همچن��ان در روز فروپاش��ی آن ب��ه غیر از 
 آلمان در برخی کش��ورهای دیگر نیز جش��ن گرفته

 می شود.

دیوارهای کانوی
دیوارهای »کانوی« 
به نوع��ی دیوارهای 
دفاعی بوده اند که به 
دور شهری به همین 
ش��ماولز  در  ن��ام 

کشیده  شده اند.
 ای��ن دیواره��ا در 
سال های ۱۲83 تا  

۱۲87 ساخته ش��دند و نزدیک به ۱/3کیلومتر  طول 
دارند. همچنین در این مسیر ۲۱ برج نظامی قرار دارد 

که از شهر محافظت می کرده است. 
این روزه��ا این دی��وار به یک��ی از آث��ار تاریخی دنیا 
 تبدیل ش��ده و در س��ازمان جهانی یونس��کو به ثبت 

رسیده است.
غی��ر از دیواره��ای تاریخ��ی دیواره��ای سیاس��ی 
 معروفی هم وج��ود دارد ک��ه نمونه آن دی��وار حائل 
 سرزمین های اشغالی است که رژیم صهیونیستی آن 

را ساخته است.

 معروف ترین دیوارهای 
حائل دنیا 
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مطالعات صورت گرفته توس��ط پژوهش��گران هلندی نشان 
می دهد، احساسات از طریق بو قابل سرایت به دیگران بوده 
و انسان می تواند از طریق بو کشیدن، خطر را احساس کند. 

اکثر حیوانات از طریق بو با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اما 
دانشمندان تا مدت ها معتقد بودند که انسان به دلیل ضعف 
اندام بویایی از توانایی تش��خیص خطر یا س��ایر احساسات 

برخوردار نیست. 
تی��م تحقیقاتی دانش��گاه اوترخت هلن��د در مطالعات خود 
دریافته  است که ارتباط رفتاری انسان ها از طریق بو شباهت 
زیادی به حیوانات دارد که این یافت��ه بر خالف فرضیه های 

متداول در خصوص ارتباطات انس��انی تنها از طریق زبان یا 
کانال های بصری است. 

تحقیقات قبلی نش��ان می دهد که زنان بیشتر به بوی بدن 
مردان حس��اس هس��تند، به همین دلیل در این مطالعه از 
مردان به عنوان نمونه های اهدا کننده عرق اس��تفاده شد و 

آزمایش تأثیر انتقال بو بر روی زنان انجام گرفت. 
 محقق��ان، ع��رق زیر بغ��ل ۱۰ م��رد را در هنگام مش��اهده 
صحنه های ترس��ناک و منزجر کننده جم��ع آوری کردند، 
س��پس 36 زن در یک آزمون بصری شرکت کرده و حرکات 
چشم و صورت آنها در زمان استنشاق بوی عرق بدن مردان 

مورد بررسی قرار گرفت. 
»گون سمین« سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید می کند: بوی 
عرق بدن مردان به صورت نامحسوس در محیط منتشر شده 
و هیچ کدام از زنان، اطالعی از محتوای این آزمون نداشتند. 
چهره زن��ان در زمان استنش��اق بوی عرق ب��دن مردان در 
هنگام مش��اهده صحنه های ترس��ناک، تغییر پیدا کرده و 
چش��م ها به صورت ناخودآگاه گشاد می ش��دند، همچنین 
در زمان استش��مام بوی عرق بدن مردان در هنگام مشاهده 
 صحنه های انزجار آور، چهره زنان نی��ز تغییر کرده و حالت 

منزجر کننده ای به خود می گرفت. 

مردی که شش س��ال پیش یکی از دس��تان خود را در حادثه ای 
از دس��ت داده بود، اکنون با یک دس��ت مصنوعی دارای فناوری 

پیشرفته می تواند حتی تایپ کرده و اجسام را احساس کند.
نیگل اکالند ۵3 س��اله از یک دس��ت مکانیکی فیبر کربن شبیه 
به ترمیناتور برخوردار ش��ده، می تواند با ح��رکات بخش باالیی 
 بازوی خ��ود، آن را کنت��رل کند.این دس��ت مصنوع��ی جدید

 )bebionic3 (که در بند انگشتان آن از آلومینیوم و آلیاژ استفاده 
شده، مانند یک دس��ت واقعی در واکنش به حرکات بازوی نیگل 
کار می کند.جالب این که این دست روباتیک بسیار حساس بوده 
و نیگل می تواند روی یک صفحه کلید تایپ لمسی را انجام داده، 
پوس��ت میوه ها را جدا کرده و حتی پس از شش سال برای اولین 
بار خود لباس به تن کند.این بازو با ارس��ال همان عالئمی به مغز 
کار کرده که یک دست عادی عمل می کند.هنگامی که ماهیچه ها 

در بازوی باالیی خم می ش��وند، این حرکت با حس��گرهای مؤثر 
بر ۱4 چنگک از پیش برنامه ریزی ش��ده دریافت شده و حرکات 

انس��ان را تقلید می کند.الگوهای مختلف این چنگک ها ش��امل 
یک مش��ت گره کرده، یک انگشت در حال اش��اره و یک حرکت 
نیش��گون گرفتن بر اساس ش��یوه س��خت کردن بازوی باالیی 
اس��ت.نیگل که در س��ال ۲۰۰6 دس��ت خود را در یک دستگاه 
ترکیب صنعتی در ی��ک کارخانه ذوب آهن از دس��ت داده، یکی 
از هفت انسان در جهان اس��ت که در یک کارآزمایی چهار ماهه 
ش��رکت پروت��ز RSLSteeper از ب��ازوی روباتی��ک برخوردار 
 ش��ده و امید می رود که در آینده نزدیک این بازوی الکترونیکی 
به طور عمومی در دسترس قرار گیرد.این دست مصنوعی از یک 
ظاهر کامال واقعی و الگوهای چنگالی برخوردار اس��ت که به طور 
بی سیم قابل برنامه ریزی و متناسب سازی برای نیازهای هر فرد 
است.برای ظاهر واقعی بخش��یدن به این پروتز، پوشش هایی از 

پوست واقعی سیلیکونی در ۱9 رنگ متفاوت وجود دارد.

انسان خطر را بو می کشد! 

از روبات خانه دار تا... 

ساخت دست مصنوعی پیشرفته که قادر به تایپ است!

 تمرین یوگا
 بر فراز قلل آلپ در فرانسه

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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در هفته گذشته گوگل از تلفن همراه خودش که 
با کمک ال جی تولید کرده است رونمایی کرد و 

کشتی استیو جابز نیز به آب انداخته شد.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار 
شده است که در اینجا تعدادی از این فناوری ها را 

به شما معرفی می کنیم.

روبات خانه دار
 ای��ن روب��ات که 
به تازگی رونمایی 
اس��ت،  ش��ده 
قابلی��ت انج��ام 
حرکات خاصی را 
با انعطاف بس��یار 

باال دارد. او می تواند به راحت��ی میوه ها را خرد  
کرده و یک س��االد درس��ت کند،  همچنین در 
کاره��ای خان��ه مانند تمی��ز ک��ردن میزها و 

گردگیری نیز به خانم ها کمک می کند.

چیپ های آینده
شرکت کامپیوتری 
 »آی ب����ی ام« 
در صدد است تا با 
اس�����تف��اده از 
تکنول��وژی نانو-

کربن چیپ های 
بسیار پیچیده ای تولید کند که در هر کدام از آنها 
نزدیک به ۱۰ هزار ترانزیستور استفاده شده است. 

این کار می تواند دریچه ای تازه در علم کامپیوتر 
باشد و پیشرفت های زیادی را به ارمغان آورد.

گوشی جدید گوگل
 گوگل به تازگی 
ی��ن  تر ید جد
تلفن همراه خود 
را ب��ا تکنولوژی 
ب��ه  نکس��وس 
کمک ش��رکت 
ال جی وارد بازار کرده است. این تلفن همراه که 
به »نکسوس4« شناخته می ش��ود، دارای یک 
پردازنده  چهار هسته ای است و از سیستم عامل 
آندروئید 4/۲ بهره می برد. گوگل می گوید این 

گوش��ی می تواند فروش خوبی در س��طح دنیا 
داشته باشد.

کشتی استیو جابز
هفته گذشته خبر 
عجیبی به گوش 
رس��ید مبنی بر 
این که کش��تی 
استیو جابز به آب 
انداخت��ه ش��ده 
است. این کش��تی که طراحی جابز و »فیلیپ 
استارک«بوده است، هفته گذشته در آلمان به 
آب انداخت��ه ش��د. طراح��ی بس��یار عجیب و 
همچنین امکان��ات جالب این کش��تی، باعث 

شگفتی همه شده است.

یک اجاق چوبی مسافرتی عالوه بر تولید گرما و فراهم 
کردن امکان پخت غذا، می تواند برای شارژ گجت های 

مختلف از جمله تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.
اجاق چوب��ی CampStove یک وس��یله س��بک 
مس��افرتی در ابعاد ۲۱ * ۱۲ س��انتیمتر با وزن 93۵ 
گرم اس��ت. این محصول یک فناوری منحصر به فرد 
محسوب می شود که می تواند در هنگام مسافرت یا 
وقوع بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله، بدون نیاز به 
هیچ گونه سوخت اضافی برای تأمین گرما، پخت و پز 

و شارژ گجت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
اجاق چوبی CampStove دارای محفظه ای برای قرار دادن تکه های کوچک چوب اس��ت. 
 حرارت تولید ش��ده از طریق یک فن کوچ��ک به انرژی الکتریکی تبدیل ش��ده و برای ش��ارژ 
 گجت ه��ای مختلف مانن��د تلفن هم��راه، الم��پ های مس��افرتی، اب��زار ناوب��ری کوچک یا 

گجت های قابل شارژ با پورت USB مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول که با قیمت ۱۲9 دالر به بازار عرضه ش��ده اس��ت، نیاز به حمل سوخت در هنگام 

مسافرت را بر طرف کرده و از ایجاد آلودگی زیست محیطی نیز جلوگیری می کند.

یک فیزیک اخترشناس ممتاز، یک موقعیت واقعی 
را به عنوان سیاره کریپتون محل زندگی شخصیت 

خیالی سوپرمن معرفی کرده است.
نیل دیگراس تایس��ون رییس افالک نمای هایدن 
م��وزه تاریخ ملی آمریکا، س��یاره کریپت��ون را در 
فاصله ۲7/۱ س��ال نوری از زمین در صورت فلکی 

کالغ معرفی کرده است.
 LHS این س��یاره در اطراف س��تاره کوتوله قرمز
 ۲۵۲۰ می چرخ��د ک��ه از خورش��ید س��ردتر و 

کوچک تر است.
تایسون این ردگیری آسمانی را به درخواست شرکت دی سی کامیکس انجام داده که قصد 

دارد یک داستان درمورد جستجوی سوپرمن برای سیاره سکونتگاهش بسازد.
این کتاب جدید موسوم به »نور ستاره، درخشش ستاره«هفته گذشته و تایسون در آن به 

کمک به مرد فوالدی برای خواسته اش می پردازد.
سوپرمن در سیاره کریپتون متولد شده، اما با پدرش در زمان کودکی پیش از تخریب سیاره 

به زمین آمده است. اکنون وی می تواند محل زندگی خود را کشف کند.

سیاره سکونتگاه »سوپرمن« کشف شد!طراحی اجاق با قابلیت شارژ تلفن همراه
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