
شهرداری و میراث فرهنگی 
زاینده رود را عمیق تر ببینند 

6 آبشار 
باورنکردنی
 ایران

براساس دستورالعملی که اخیرا به وزیر ارشاد ابالغ شده است

استاندار اصفهان:

آغاز سفرهای انتخاباتی
 اشتون به خبرنگار ایرانی 2 حسن روحانی

پاسخ نداد 24
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سن دقیق جهان چقدر 
4است؟

 احمدی نژاد قوانین را 
به میل خود اجرا می کرد

صادرات کاالهای چهارمحال و بختیاری

تحریم ها دور زده شد

احمدي نژاد آدم مستقلي بود كه سعي داشت از ولي فقيه هزينه 
نكند. اعتماد به نفس باالي او و در نتيجه روحيه دادن به مردم 
از جمله مزيت هاي ديگر اوست كه براي رييس جمهور آينده 
نيز الزم است. در مقابل اولين نقطه ضعف او، تصور نادرست از 

مقام رياست جمهوري است؛ به اين معنا كه او فكر مي كند ...

پیش بینی 130 شعبه
 اخذ رأی در شهرکرد

130 ش��عبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات شوراهای 
اسالمی ش��هر و روس��تا در اين شهرس��تان پيش بينی 

شده است.
س��ال جاری با عنوان سال حماس��ه اقتصادی، حماسه 
سياسی از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است و 
بر اين اساس بايد تمام تالش خود را برای تحقق اين شعار 
به كار گيريم. برای برگزاری يک انتخابات سالم بايد تدابير 
الزم و برنامه ريزی دقيق انجام شود. برای جمع آوری آرای 

مردم شهرستان،130 شعبه اخذ رأی...
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3

واگذاری شرکت شهرک ها
2

مخالف اصل 44 قانون اساسی است

فعال سازي كد درآمدي
 جايگاه شهرداران را تثبيت مي كند3

استاندار اصفهان گفت: تدبير مديريتی ما از باالدست زاينده رود 
تا تاالب گاوخونی و فراهم كردن آب شرب برای 5 ميليون نفر، 
به اضافه بخش كشاورزی و صنعت است، شايد برای مديركل 
ميراث فرهنگی و يا ش��هرداری اصفهان، زاينده رود بخشی از 

اصفهان را شامل می شود.
عليرضا ذاكراصفهانی در حاشيه مراسم تجليل از خادمان ستاد 
تسهيالت سفرهای نوروزی با اشاره به مهم ترين رويداد اصفهان 
و باز ش��دن آب زاينده رود اظهار داش��ت: هر چن��د رودخانه 
زاينده رود س��هم عمده ای در ايجاد جاذبه  های استان اصفهان 
دارد، اما مس��أله آب زاين��ده رود تنها حف��ظ زيبايی اصفهان 

نيست و بايد وضعيت خشكسالی اين رودخانه به بهترين نحو 
مديريت شود.

وی افزود: ش��ايد برای مديركل ميراث فرهنگی و يا شهرداری 
اصفهان، زاينده رود از ناژوان تا پل شهرس��تان را شامل شود، 
اما برای ما مديريت رودخانه زاينده رود تعريفی از باالدس��ت 

رودخانه تا تاالب گاوخونی دارد.
استاندار اصفهان تصريح كرد: ما اكنون شاهد برخی از مشكالت 
در شهرس��تان ها و در خود تاالب گاوخونی هس��تيم كه بايد 

مديريت شود.

 احتمال  افزایش
 ائتالف  3+2 تا 9 نفر

 برای پز دادن
 کاندیدا نشده ام

 اجرای 909 کیلومتر
 شبکه جمع آوری فاضالب 

سفر به آینده از طریق 
ماشین زمان ایرانی

  آبی الغر می کند،
 زرد چاق!
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افزایش ۵0 میلیونی تیراژ روزنامه ها  

 ادامه در صفحه2

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه
 دانش�گاه آزاد اس�المی واحد خوراس�گان )اصفه�ان( در نظر دارد
10 دس��تگاه یونیت Full option و 5 دس��تگاه یونیت ارتودنس��ی را از 
طری��ق مناقصه خریداری نماید. از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد 
ش��رایط دعوت می ش��ود به م��دت 10 روز از تاریخ درج آگه��ی به اداره 
تدارکات یا سایت www.khuisf.ir این واحد دانشگاهی مراجعه و اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
شرایط:

هزینه درج آگهی و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

آگهی فراخوان عمومی
موضوع فراخوان: تغییر موقعیت مکانی موتورهای رول های DC-AC میز غلتکی و اجرای س��ویل و 

کابل کشی و سینی کابل و عایق بندی زیر سقف ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه
مبلغ برآورد اوليه: 8/500/000/000 )هشت میلیارد و پانصد میلیون(ریال

مدارک الزم: تکمیل فرم های خوداظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه
)www.mobarakeh-steel.ir( نحوه دريافت فرم های ارزيابی كيفی: سایت شرکت فوالد مبارکه 

← خرید و تأمین کنندگان ← خرید ← مدیریت قراردادهای خرید ← پیمانکاران عمومی حقوقی ← فرم 
ارزیابی کیفی تأمین کنندگان خدمات

مهلت ارسال اسناد: 1392/1/28
نحوه ارسال مدارک: 1- ارسال کلیه مدارک و سوابق معتبر به آدرس: اصفهان- شرکت فوالد مبارکه- 

75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان- کدپستی 8488111131- واحد قراردادهای خرید خدمات
 m.hasanvand@msc.ir :2- ارسال مدارک از طریق آدرس الکترونیکی ذیل

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3625-0335543 تماس حاصل فرمایید.
)کد آگهی: ر-92006(روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

آگهی مناقصات شماره های
 18 و 92-1-19

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

17/000/000332/907/394جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه یک92-1-18

16/000/000303/678/272جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه دو92-1-19

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/31
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1392/2/1

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه��ای ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به یک کارمند خانم جهت امور اداری- فروش در یک 
شرکت معتبر نیازمندیم.

تلفن تماس: 6204565-6 



چهره روزیادداشت

 واگذاری شرکت شهرک ها 
مخالف اصل 44 قانون اساسی است

رییس کمیس��یون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی گفت: 
واگذاری شرکت شهرک ها مخالف سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی است. حمیدرضا فوالدگر در صحن علنی در جریان بررسی 
طرح اصالح قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 گفت: قانون 
فعلی دو سال قبل در اواخر س��ال89 اصالح شد که در این اصالحیه 
عنوان شده است که سازمان شهرک ها و صنایع کوچک یک سازمان 

حاکمیتی است که وظایف خود را انجام می دهد.
وی با اشاره به این که در استان ها باید یک کارگروه متشکل از وزیر 
اقتصاد، وزیر صنعت و معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی 
تشکیل ش��ود افزود: این کارگروه موظف است وظایف حاکمیتی را 
از غیرحاکمیتی جدا کرده تا وظایف حاکمیتی را دولت انجام داده و 

وظایف غیرحاکیمتی واگذار شود.
نماینده مردم اصفه��ان در مجلس تأکید کرد: متأس��فانه هنوز این 
کارگروه تشکیل نشده اس��ت، من از نمایندگان دولت که در جلسه 
علنی هم حضور دارند س��ؤال کردم اما عنوان کردن��د که هنوز این 

کارگروه تشکیل نشده است.

نیامدن خاتمی قطعی است
ب��ه گ��زارش بهارنی��وز اح��زاب و گروه ه��اي اصالح طل��ب ک��ه 
س��یدمحمدخاتمي را به عنوان کاندیداي خود براي انتخابات آینده 
ریاس��ت جمهوري معرفي ک��رده و از وي دعوت ب��ه ورود به صحنه 
نموده اند ب��ه این تصمیم قطعي رس��یده اند که در ص��ورت انصراف 
وي از نامزدي در انتخابات، هیچ کاندیدای��ي براي انتخابات معرفي 
نکنند. آخرین خبر موثق البته حاکي اس��ت نظر خاتمي برنیامدن 
)عدم کاندیداتوري( است و حتي در مقابل اصرار برخي از چهره هاي 
صاحب نفوذ نظام همچون هاشمي رفس��نجاني اعالم کرده است با 
وضعیت موجود و نگرش هاي حاکم بر عرصه سیاس��ي و حاکمیتي 
کشور، آمدنم هیچ ثمر و حاصلي براي مردم، جامعه و نظام نخواهد 

داشت.

 افزایش۵۰ میلیونی
 تیراژ روزنامه ها  

براساس دستورالعملی که اخیرا به وزیر ارشاد ابالغ شده، مقرر شده 
است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با انجام یک برنامه ریزی ۵ساله، 
مقدماتی را فراهم کند که بر اساس آن، ۲۵4میلیون نسخه به تیراژ 

روزنامه های کشور طی ۵ سال آینده اضافه شود. 
روزنامه خراسان شنبه9۲/1/17 نوشت: بر اساس دستورالعملی که 
اخیرا توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به حسینی 
وزیر ارشاد ابالغ شده، مقرر شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با انجام یک برنامه ریزی ۵ ساله، مقدماتی را فراهم کند که بر اساس 
آن، ۲۵4 میلیون نسخه به تیراژ روزنامه های کشور طی ۵ سال آینده 

اضافه شود که۵0 میلیون نسخه از آن در سال 9۲ خواهد بود.
همچنین مقرر ش��ده 306 میلیون نس��خه نیز به ش��مارگان دیگر 

نشریات، طی ۵ سال آینده اضافه شود.

 شعار انتخاباتی محسن رضایی
 تعیین شد

شعار ستاد انتخاباتی محسن رضایی برای انتخابات یازدهم ریاست 
جمهوری تعیین شد. ستاد انتخاباتی محسن رضایی تصمیم گرفته 
که »سالم بر زندگی« به عنوان شعار اصلی وی تعیین و برنامه های 

وی نیز بر همین اساس تنظیم گردد.

 شهرداری و میراث فرهنگی 
زاینده رود را عمیق تر ببینند      
وی ادامه داد: تأمین آب بخش صنعت، کشاورزان غرب و شرق و تهیه 
آب شرب ۵ میلیون نفر در استان اصفهان از وظایف ماست، چرا که 
زاینده رود برای ما تنها این سر زندگی و حیات و عبور از چند خیابان 

نیست، بلکه گستره بیشتری دارد.
ذاکر اصفهانی گفت: آب ش��رب ۵ میلیون نفر،آب بخش کشاورزی، 
صنایع ف��والد مبارک��ه، ذوب آه��ن و نیروگاه های اصفه��ان نیز از 
زاینده رود تأمین می ش��ود که باید برای آنها برنامه ریزی ش��ود و در 
کنار آن جذب توریس��م و توجه به روحیه آس��یب پذیری مردم هم 
مورد توجه قرار گیرد. وی اضافه کرد:  برای رفع مش��کالت رودخانه 
زاینده رود باید ساماندهی شود که در این راستا مصوبه ای در ماه های 
آخر سال91 ابالغ و شهرداری های حاشیه زاینده رود موظف شدند 

مسیر عبور زاینده رود را ساماندهی کنند.
استاندار اصفهان همچنین تأکید کرد: البته این اقدام بسیار هزینه بر 
است و ش��هرداری ها باید برای آب خط القعری قرار دهند که بخش 

عمرانی استان نیز برای رفع این چالش آمادگی الزم را دارد.

 اخبارکوتاه

 احمدی نژاد قوانین را 
به میل خود اجرا می کرد

علی مطهری/ نماینده مجلس 

احمدي نژاد آدم مس��تقلي بود که سعي داش��ت از ولي فقیه هزینه نکند. 
اعتماد به نفس باالي او و در نتیجه روحیه دادن به مردم از جمله مزیت هاي 
دیگر اوس��ت که براي رییس جمهور آینده نیز الزم است.در مقابل اولین 
نقطه ضعف او تصور نادرست از مقام ریاست جمهوري است؛ به این معنا 
که او فکر مي کند کس��ي که در انتخابات ریاس��ت جمهوري پیروز شد، 
مي تواند نظریات اقتصادي، فرهنگي و سیاس��ي خودش را در کشور اجرا 
کند، در حالي که رییس جمهور 
مجري سیاست هاي کلي نظام و 
مصوبات مجلس است نه نظرات 
ش��خصي خود.احمدي ن��ژاد 
قوانین را ب��ه میل خ��ود اجرا 
مي کند. او به صراحت اعالم کرد 
قانوني را که خ��ودم منطبق بر 
قانون اساسي تشخیص بدهم اجرا 

مي کنم وگرنه اجرا نمي کنم.
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برگزاری جشن روز ملی فناوری هسته ای با حضور احمدی نژاد

جشن روز ملی فناوری هسته ای با حضور محمود احمدی نژاد در سازمان انرژی اتمی برگزار می 
شود.۲0 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای است که به منظور بزرگداشت این روز و رونمایی 

از دستاوردهای هسته ای و ارائه گزارش در این زمینه مراسمی برگزار  خواهد شد.
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 احتمال  افزایش
 ائتالف  3+2 تا 9 نفر

 اشتون به  خبرنگار
 ایرانی پاسخ نداد

سخنگوی جبهه پیروان تأکید کرد: اگر نظر روحانیت جلب شود ممکن است 
طی فرآیندی ۵ نفر ائتالف اکثریت اصولگرای��ان به 8 یا 9 نفر افزایش یابند تا 
از این طریق تصمیم گیری برای اصولگرایان راحت تر ش��ود. سید کمال الدین 
سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: اعضای این ائتالف 
تأکید دارند که درِ این ائتالف برای ورود کسانی که ویژگی کاندیدا شدن داشته 
باشند و در عین حال اصولگرا محسوب شوند، باز است از این رو احتمال افزایش 
ائتالف اکثریت از میان کاندیداهای مطرح وجود دارد. وی با اش��اره به این که 
این ائتالف تاکنون دیداری با ائتالف پیشرفت نداشته است گفت: ما مشغول 
برنامه ریزی به منظور برگزاری گردهمایی و همای ش های انتخاباتی هستیم و 

ممکن است ائتالف ۵ نفره نیز گنگره ای برگزار کند.

بعد از 4 دور مذاکرات فش��رده میان ایران و کش��ورهای 1+۵، کاترین اشتون 
 مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری حاضر شد و به 
س��ؤاالت خبرنگاران پاس��خ داد. در این کنفرانس خبری ک��ه »مایکل مان« 
سخنگوی اشتون اداره آن را بر عهده داشت، کاترین اشتون به سؤاالت چند خبرنگار 
که اغلب آنها غربی بودند و از پیش انتخاب شده به نظر می آمد پاسخ داد اما از 
پاسخ به سؤال خبرنگار ایرانی طفره رفت و به سرعت سالن کنفرانس را ترک 
کرد. با این وجود، خبرنگار ایرانی سؤال خود را مطرح و برای عدم پاسخگویی 
خانم اشتون ابراز تأسف کرد که مایکل مان در پاسخ به وی گفت:»خانم اشتون 
باید به پرواز برسد«. خبرنگار ایرانی از کاترین اشتون پرسید که در مقابل اقدامات 
اعتمادساز طرف ایرانی، طرف مقابل چه اقدامات اعتمادسازی باید انجام دهد؟

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اس��المی در مورد دیدار 
ن��وروزی نمایندگان با رییس جمهور گف��ت: دعوت رییس 
جمهور از نمایندگان پیامکی بوده و تاکنون نامه ای از سوی 

دولت به مجلس فرستاده نشده است. 
 حجت االسالم حسین سبحانی نیا با اشاره به دیدار نوروزی 
نمایندگان با رییس جمهور گفت: دولت باید برای دعوت از 
نمایندگان مجلس نامه ای به مجلس ارسال کند، اما تاکنون 
نامه  ای رس��می از دولت در این خصوص به هیأت رییس��ه 
مجلس ارسال نشده است.   وی ادامه داد: با توجه به این که 
در خصوص ای��ن دیدار نوروزی نامه ای  رس��می به مجلس 
ارسال نشده، لذا این دیدار جنبه رسمی نداشته و هر تعداد 
از نمایندگان که بخواهند می توانند در این جلس��ه شرکت 
کنند، اما اگر دعوتنامه رس��می داده شود، دیدار هم رسمی 
خواهد بود.  عضو هیأت رییسه مجلس تصریح کرد: دعوت از 
نمایندگان برای دیدار نوروزی با رییس جمهور با پیامکی از 
سوی معاون پارلمانی رییس جمهور برای نمایندگان ارسال 
شده است. وی با اشاره به برخی اظهار نظرها که گفته شده 
این نشست در راستای جلسات مش��ترک دولت و مجلس 
برگزار می شود تأکید کرد: این نشست با دعوت رییس جمهور 

و بر اساس روال سال های گذشته برگزار می شود.

حسن روحانی اگرچه نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری 
9۲ را رسما اعالم نکرده اما سفرهای اس��تانی اش را در این 

هفته کلید می زند. 
او سه شنبه این هفته عازم سفر دو روزه ای به یزد خواهد بود. 
اگرچه در ایام عید او سفری چهار روزه به خوزستان داشت، 
اما مجموعه دیدارهای وی محلی بود و رنگ و بوی انتخاباتی 
نداشت. او در این سفر عالوه بر دیدار با عشایر سوسنگرد، از 
کارخانه های پتروشیمی، کشت و صنعت و نیشکر اهواز نیز 

بازدید کرد. 
روحانی تنها عضو جامعه روحانیت مبارز نیست که حضورش 
در رقابت ه��ای انتخابات��ی یازدهمی��ن انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، جدی می ش��ود. مصطفی پورمحمدی و حسن 
ابوترابی فرد نیز در قالب ائت��الف بزرگ اصولگرایان وارد این 
صحنه شده اند، اما روحانی که چهره ای معتدل از خود نشان 
داده با وجود عضویتش در این تش��کل روحان��ی اصولگرا، 
 یک نامزد مس��تقل به ش��مار می رود که حمایت بخشی از 
اصالح طلبان از جمله حزب اعتدال و توس��عه از وی، دور از 
انتظار نیس��ت. وجهه بینابینی روحانی سبب شده تا برخی 
همچون باهنر بگویند که او اگرچه عض��و جامعه روحانیت 
مبارز تهران هس��تند ولی از طرفی هم نگاه��ی به حمایت 

هاشمی رفسنجانی و اصالح طلب دارد. 

در متن بیانیه ای��ران که پس از مذاکرات آلماتی۲ منتش��ر 
شد، آمده است:

در ابتدا از دولت و ملت کش��ور دوس��ت قزاقستان به خاطر 
میزبانی شایسته این مذاکرات تشکر می کنم. ایران 10 ماه 
قبل در مس��کو طرح جامعی برای پیش برد مذاکرات ارایه 
کرد. در این دوره ایران برنامه عملیاتی خود را در چارچوب 
طرح مسکو ارایه کرد.  این برنامه، پیشنهاد تجدید نظر شده 
1+۵ در آلماتی و مالحظات نشس��ت کارشناسی را در نظر 
گرفته است. بخشی از ابتکارات ما به طور مشخص در پاسخ 
به نظرات 1+۵ در نشست آلماتی 1 مطرح شد که ازظرفیت 

تغییربرای حرکت به جلو برخوردار است.
در دو روز گذش��ته بحث های محتوایی و مش��روح صورت 
گرفت و نمایندگان 6 کشور ابهامات و سؤاالت متعددی درباره 
برنامه عملیاتی ایران ارایه کردند به تفصیل پاسخ داده شد. 

البته بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود دارد.
ایران با تأکید بر حق غنی س��ازی از گفتگ��و برای همکاری 
استقبال می کند. دو محور اساسی که دراین مذاکرات برای 
 جلب اعتماد ایران بیان ش��د عبارت اس��ت: شناسایی حق 
غنی سازی و خاتمه دادن به رفتارهایی که نشانه دشمنی با 
ملت ایران است. بر مبنای این ها پیشنهادهایی برای حرکت 

در مسیر سازنده ارایه شد.

عضو ائتالف اکثریت اصولگرایان با بیان این که س��ن و سال 
ما برای پز دادن در عرصه انتخابات گذشته است به جایگاه 
استراتژیک رییس جمهور اشاره کرد و گفت: دولت متکلف 

دین مردم نیست و نباید دین را دولتی کرد.
 منوچهر متکی یکی از اعضای ائتالف اکثریت با بیان این که 
برخی در انتخابات خواس��ت خود را برای رسیدن به نتیجه 
انتخابات القا  می کنند اظهار داش��ت: ما جمعی را تشکیل 
داده ایم، چرا ک��ه معتقدیم با هم بودن رم��ز پیروزی در هر 
حرکت جمعی است. متکی افزود: در حال حاضر بخش های 
بر زمین مانده فراوانی وجود دارد که باید آنها را محقق کرد، 
همان طور که آرمانه ای دوردست به واسطه انقالب اسالمی 
محقق ش��د. این عضو ائتالف اکثریت اصولگرایان ادامه داد: 
شرایط امروز کش��ور را می توان در دو یا س��ه حوزه اقتصاد، 
روابط خارجی و رفتار مسئوالن با یکدیگر تقسیم بندی کرد.

وی بر همین اس��اس به نزاع مس��ئوالن دو قوه اشاره کرد و 
افزود: پیامد اول چنین نزاعی کاهش اعتماد عمومی نسبت 
به ارکان نظام و پیامد دیگر این است که افراد می گویند اگر 
آنها در سطوح باال دعوا می کنند چرا ما در سطوح پایین دعوا 
نکنیم و از این رو می بینیم ک��ه در برخی از ادارات نمی توان 

بدون پرداخت رشوه کاری از پیش برد.

انتخابات انرژی هسته ایمجلس انتخابات

دعوت »پیامکی« 
رییس جمهور از نمایندگان!

 آغاز سفرهای انتخاباتی 
حسن روحانی

 متن بیانیه ایران 
پس از مذاکرات آلماتی2

 برای پز دادن
 کاندیدا نشده ام

با قرار گرفتن در سراش��یبی پای��ان کار دولت و نزدیک ش��دن به 
زمان برگ��زاری یازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
تنوع س��لیقه ها و برداش��ت های مختل��ف از مدیری��ت اجرایی 
کش��ور، فض��ای سیاس��ی  را ب��ه گون��ه ای رق��م زده ک��ه در 
آس��تانه انتخابات پی��ش رو، چندین گ��روه و ائتالف ب��رای ورود 
 به این عرصه حس��اس و تصمیم س��از، اعالم موجودی��ت کرده و 

عرض اندام کنند.
در این بین اما کارشناسان سیاسی کش��ور بر این باورند که دولت 
وقت نیز یکی از چند گروهی  است که همزمان با سایر سیاسیون، 
فعالیت خود را در عرصه شناس��ایی و معرفی کاندیدای مورد نظر 
آغاز کرده اس��ت. در این میان روزنامه دولت لیس��تی از اس��امی 
کاندیداه��ای قطعی و احتمالی ریاس��ت جمهوری منتش��ر کرد 
که در آن اس��امی برخی چهره های دولتی نی��ز  در صف ورود به 
عرصه رقابت به چش��م می خورد. این فهرس��ت در حالی منتشر 
شده اس��ت که نام محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور 
را برای نخس��تین بار در میان کاندیداهای ریاس��ت جمهوری به 
نمایش می گ��ذارد. البته نکته قاب��ل توجه دیگر گ��زارش ایران 
ترتیب انتشار اس��امی کاندیداهای احتمالی اس��ت که به نظر می 
رسد تالش شده است بر اس��اس احتمال ورود به عرصه انتخابات 
 و یااهمیت چهره سیاسی چیده شود. در صدر این اسامی نام اکبر 
 هاش��می رفس��نجانی و پ��س از آن ب��ه ترتی��ب اس��فندیار 
رحی��م مش��ائی و س��ید محم��د خاتمی به چش��م م��ی خورد. 

همچنین  نام چه��ره های دولت��ی همچون غالمحس��ین الهام، 
 علی نیک��زاد، علی اکبر صالح��ی، روح اهلل احم��دزاده کرمانی در 

البه الی کاندیداهای احتمالی به چشم می خورد.  
   تأیید نیکزاد؛ تکذیب یک منبع آگاه

علی نیکزاد که به طور همزمان کلید دار سه وزراتخانه اصلی دولت 
اس��ت  یکی از چهره هایی اس��ت که کاندیداتوری وی در محافل 

سیاسی و رسانه ای مطرح شده است.
یکی از خبرگزاری ها در11 فرودین امسال در خبری آورد که نیکزاد 
در حاشیه جلسه کار گروه مسکن و حمل و نقل اردبیل در پاسخ به 
این سؤال که در انتخابات آماده رقابت با رقباست یا نه عنوان کرد: در 
انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهم داشت. نیکزاد همچنین 
نسبت به این که از سوی گروه یا جریانی خاص در انتخابات حاضر 
می شوید، سکوت کرد و پاسخی نداد.  این خبر اما ساعاتی پس از 
انتشار و در پی عکس العمل های گوناگون تکذیب شد. یک سایت 
خبری وابس��ته به دولت اعالم کرد که نیکزاد در گفتگو با یکی از 
مقامات عالی رتبه دولت اعالم داشته به هیچ وجه قصد نامزدی در 
انتخابات را نداشته و منظور از حضور در انتخابات صرفا مشارکت در 

انتخابات که وظیفه تک تک ایرانیان است بوده است!
   اصرار دولتی ها و انکار الهام برای کاندیداتوری

الهام اما یکی دیگر از چهره های دولتی اس��ت ک��ه کاندیداتوری 
وی مورد بحث محافل سیاسی است، اما نه خودش که در کسوت 
س��خنگویی قرار دارد و نه هیچ مرجع  دولتی دیگری در این باره 

اظهار نظر شفاف و روشنی نمی کنند. با طرح چنین زمزمه هایی 
در محافل سیاسی، اما دولتی ها دست روی دست نگذاشته و یک 
منبع آگاه در دولت درمورد کاندیداتوری آقای سخنگو اعالم کرد که 
الهام احتمال نامزدی خود را در انتخابات رد کرده است. سخنگوی 
دولت در آخرین واکنش به خبر کاندیداتوری خود در حاشیه جلسه 
هیأت وزیران عنوان کرد: دولت جای کار حزبی نیست بلکه محل 

کار اجرایی و خدمت به مردم است.
   واکنش های مشائی به خبر کاندیداتوری اش

مشاور رییس جمهور یکی ازگزینه های پرحاشیه ای است که گمان 
می رود در انتخابات ریاس��ت جمهوری به نمایندگی از دولتی ها 

وارد انتخابات شود.
 وی در مراس��م اولی��ن س��الگرد ش��هید قش��قایی و مصطف��ی 
احمدی روش��ن پس از ورود به محوطه مسجدالشهدای سازمان 
انرژی اتمی با سؤاالت خبرنگاران درباره کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری مواجه شد که در پاسخ به آنها لبخندی زد و گفت: 
کار من نامه گرفتن است، اگر نامه ای دارید، بدهید. رییس دبیرخانه 
جنبش عدم تعهد در ماه های پایانی سال91  نیز در حاشیه یکی 
از جلس��ه های هیأت وزیران در واکنش به س��ؤاالت خبرنگاران 
پیرامون مسأله کاندیداتوری اش س��کوت کرد و پاسخی نداد. اما 
خبرها  از ورود جدی مشائی به انتخابات به اینجا ختم نشد و چندی 
بعد خبری مبنی بر این که مش��اور رییس جمهور در نشس��تی با 
مازندرانی های مقیم تهران کاندیدات��وری خود را اعالم کرده و در 
این باره سخن گفته است منتشر شد. البته این خبر نیز در کمتر از 
۲4 ساعت پس از انتشار از سوی پایگاه اطالع رسانی دولت تکذیب 
شد. گمانه زنی ها و زمزمه ها از حضور احمدی نژاد در انتخابات اما 
تا جایی ادامه پیدا کرد که ش��عار »زنده باد بهار« به طور مشترک 
آن هم چند ده بار از زبان اسفندیار رحیم مشائی و محمود احمدی 
نژاد شنیده شد و کار را به جایی رس��اند که سیاسیون به این باور 
برسند که این شعار، ش��عار انتخاباتی مشاور رییس جمهور است. 
 بر زبان آوردن ش��عار »زنده باد بهار« همزمان ب��ا چندین حضور 
رسانه ای مش��ائی از جمله حضور در مراس��م نهال کاری در جمع 
سفرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و جشن درختکاری در 
 جمع اهالی هنر و نیز دریافت نشان فرهنگ و هنر از رییس جمهور، 

گمانه زنی کاندیداتوری وی از سوی دولت را قوت بخشید.  
   لیاقت ریاست جمهوری را ندارم

علی اکبر صالحی یکی دیگر از گزینه های دولتی است که گمانه زنی 
هایی از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. 
البته وی سؤال پیرامون کاندیداتوری اش را با سؤال دیگری پاسخ 
داده وگفت : آیا به من می آید که کاندیدای ریاست جمهوری شوم؟ 

کاندیداتوری برای ریاست جمهوری لیاقت می خواهد!
   و اما رحیمی

با این حال امروز روزنامه دولت از احتمال حضور محمد رضا رحیمی 
معاون اول رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. 
باید منتظر شد و واکنش دولتی ها و شخص آقای معاون را به خبر 

رسانه دولت دید.

رحیمی هم به فهرست کاندیداهای دولتی پیوست

 حمله سایبری چه کسی کاندیدای نهایی دولت خواهد بود؟
به چندین سایت اسرائیلی

رسانه های صهیونیستی از حمله سایبری گسترده به چندین 
سایت رسمی رژیم صهیونیس��تی در ساعت های اخیر خبر 
می دهند.  به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، سایت 
دفتر نخست وزیر اسرائیل، سایت بازار بورس تل آویو و سایت 
وزارت جنگ اسرائیل هدف این حمله گسترده سایبری قرار 
گرفته اند.   برخی گزارش ها وسعت حمالت را بیشتر عنوان 
کرده و گفته اند ده ها سایت رسمی اسرائیل از کار افتاده اند که 
پس از چند ساعت به حالت عادی بازگردانده شده اند. سایت 
خبری المنار نیز گزارش داد که هکرهای فلسطینی و اردنی 
بیش از40 هزار صفحه اسرائیلی را در فیس بوک هک کرده اند. 
سازمان دهندگان این حمله سایبری گفته اند این اقدام را در 
اعتراض به سیاست های اسرائیل در غزه و کرانه باختری انجام 
داده اند. آنها همچنین تهدید کرده اند در »بزرگ ترین پیکار 
اینترنتی تاریخ بشر، اسرائیل را از اینترنت محو خواهند کرد.«

حماس چند جاسوس را 
دستگیر کرد

وزارت داخلی دولت منتخب فلس��طین در غ��زه اعالم کرد 
دس��تگاه های اطالعاتی بیگانه در نوار غزه برای دس��تیابی 
به اطالعات امنیتی فعال هس��تند. به گزارش پایگاه العهد، 
سرگرد»محمد الفی« از مسئوالن دستگاه امنیت داخلی در 
دولت منتخب فلسطین در غزه گفت: دستگاه های اطالعاتی 
بیگانه اعم از آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در غزه 
فعال هستند و همگی نوار غزه را هدف قرار داده اند.وی اشاره 
کرد که دستگاه امنیت داخلی اسامی مزدوران را در اختیار 
دارد که ابتدا به آنها فرصت توبه داده می ش��ود و پس از آن 

دستگیر خواهند شد.

۵ کشته و 18 زخمی در 
درگیری های مختلف مصر 

برخی احزاب مصری در چندین استان این کشور تظاهرات 
کرده و در جریان این اعتراضات ۵ نفر کشته و 18 نفر زخمی 
ش��دند، همچنین  درگیری ش��هروندان قبطی و مسلمان 
مصری از جمله اخبار این کشور به شمار می رود. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شماری از استان های مصر 
شاهد تظاهراتی بود که به دعوت جنبش جوانان 6 آوریل و 
به مناسبت پنجمین سالروز تاسیس این جنبش برگزار شد. 

اخبار بین الملل



یادداشت

خبر ویژه

فرماندار شهرکرد
مراد کاظمی

130 ش��عبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در این شهرستان پیش بینی شده است.

سال جاری با عنوان سال حماسه اقتصادی، حماسه سیاسی از سوی رهبر 
معظم انقالب نامگذاری شده است و بر این اساس باید تمام تالش خود 
را برای تحقق این شعار به کار گیریم. برای برگزاری یک انتخابات سالم 
باید تدابیر الزم و برنامه ریزی دقیق انجام ش��ود. برای جمع آوری آرای 
مردم شهرستان،130 شعبه اخذ رأی پیش بینی  شده که 106 شعبه در 
بخش مرکزی و24 شعبه مربوط به بخش الران است. مقدمات برگزاری 
انتخابات ش��وراهای اسالمی 
شهر و روستا از 21 فروردین ماه 
آغ��از می ش��ود و داوطلب��ان 
می توانن��د از 26 همین ماه به 
مدت هفت روز ب��ا مراجعه به 
فرمانداری و بخش��داری های 
تابعه نس��بت به ثبت نام خود 

اقدام کنند.

پیش بینی 130 شعبه اخذ رأی 
در شهرکرد

چهره روزیادداشت
احداث 40 سوله فرهنگی- ورزشی در چهارمحال و بختیاری 

رضا محمدسلیمانی در نخستین گردهمایی کارکنان ستاد سپاه استان در سال  جاری 
اظهار داشت: 32 سوله چند منظوره ویژه حلقه های صالحین بسیج  احداث شده است و 
مابقی تا سقف40 سوله  نیز باید تا پایان خردادماه تکمیل شده و به بهره برداری  برسد.        
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 اجرای 909 کیلومتر
 شبکه جمع آوری فاضالب 

مدیرعام��ل ش��رکت آبفای 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
تاکنون909 کیلومتر شبکه 
جم��ع آوری و84 کیلومت��ر 
خ��ط انتق��ال فاض��الب در 
شهرهای اس��تان اجرا شده 

است.
اصغر یزدانی اظهار داش��ت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون21کیلومتر ش��بکه و کلکتور فاضالب 
در شهرهای شهرکرد، فرخش��هر، هفش��جان و نقنه از توابع استان 

اجرا شده است.
وی افزود: تاکنون909 کیلومتر شبکه جمع آوری و84 کیلومتر خط 

انتقال فاضالب در شهرهای استان اجرا شده است.
یزدانی در ادامه تعداد چاه های تأمین کننده آب شهرهای زیرپوشش 
این شرکت را 163 حلقه برشمرد و گفت: به  دلیل خشکسالی و کمبود 
آب30 حلقه از چاه های تأمین کننده آب شرب شهرهای استان کامال 

خشک و سایر چاه ها نیز دچار افت آب شده است.
مدیرعامل ش��رکت آبفای چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: 
اگرچه عمده منابع تأمین کننده آب ش��رب چاه ها هس��تند، ولی با 

شرایط به  وجود آمده دیگر جوابگوی نیاز آب مردم استان نیستند.

اخبار کوتاه

 رشد 15 درصدی
 اعزام مبلغ به بروجن

   گروه شهرستان - رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
بروجن گفت: اعزام مبلغ و مبلغه به این شهرس��تان در سال 

گذشته15درصد رشد داشت.
حجت االس��الم مجید الهیان اظهار کرد: شهرستان بروجن 
با وجود بس��ترهای فرهنگ��ی و مذهبی مس��تعد و عالی در 
مناسبت های مختلف در طول سال، میزبان873 نفر روحانی 
بوده که از ای��ن تعداد65 نف��ر مبلغه خواه��ر و808 نفر نیز 
مبلغان ب��رادر بودند . وی افزود: البته با توجه به گس��تردگی 
مس��اجد و حجم انبوه برگزارکنندگان مراس��م های ملی و 
مذهبی در این شهرستان قادر به جوابگویی تمامی مساجد 
 و مراکز نیس��تیم، ول��ی تا حد امکان س��عی کردی��م تا نیاز 

درخواست کنندگان به مبلغ و مبلغه را برطرف کنیم. 

  تثبیت جایگاه شهرداران
 با فعال سازي کد درآمدي

گروه شهرستان - فعال س��ازي کدهاي درآمدي، جایگاه 
شهرداران چهارمحال و بختیاري را تثبیت مي کند.

شهردارنقنه در چهارمین نشست شهرداران  استان با رییس 
سازمان همیاري ش��هرداري هاي چهارمحال و بختیاري  و 
در جمع خبرنگاران و اصحاب رس��انه اس��تان افزود: باوجود 
 این که ش��هرداران یک هزار و100 کد درآمدی برای تأمین

 هزینه های خود دارند، اما عمده درآمد ش��هرداران اس��تان 
از200 کد تأمین می شود. 

 ابوالقاسم طهماسبی  ادامه داد:ش��هرداران ما با فعال سازی 
دیگر کد ها می توانند باعث تغییرو تحول در وضعیت درآمدی 

خود شوند. 

احداث فاز نخست 
فرهنگسرای چلگرد

گروه شهرس�تان - مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت فراهم شدن امکانات 
فاز نخست پروژه فرهنگسرای شهر چلگرد تا پایان سال92 

بهره برداری می شود. 
حسین گنجی در دیدار با پرسنل ارشاد اسالمی شهرستان 
کوهرنگ اظهار داش��ت: در دنیای پیچیده و پر تحول امروز، 
مدیریت باید نقش اساسی و حیاتی خود را در برپایی تمدن 

مبتنی بر ارزش های دیرین انسانی، ایفا می کند.
  

اردیبهشت ماه سال91 به همراه یکی از دوستان در نمایشگاه 
تخصصی توانمندی های صادرات مشترک ایران و عراق شرکت 

کرده بودیم.
در این نمایش��گاه بازرگان��ان و تجار داخل��ی توانمندی های 
تجاری و صادراتی ایران را در معرض دید عالقه مندان عراقی 

قرار داده بودند.
با خبرنگاران عراقی که صحبت می کردیم، آنان از عالقه فراوان 
عراقی ها به کاالهای ایرانی حرف می زنند و سند این حرفشان 

نیز گزارش هایی بود که بر روی لپ تاپ نشان ما دادند.
نکته جالبی که خبرنگاران ش��بکه های مختلف عراقی آن را 
یادآوری می کردند، ای��ن بود که لوازم خانگ��ی چهارمحال و 
بختیاری شامل وسایل سرمایشی و گرمایشی خانگی، در عراق 

طرفداران ویژه ای دارد.
استقبال مردم عراق از کاالهای ایرانی نشان داد که در سال91 
تحریم های غرب��ی علیه کاالهای ایرانی آنچن��ان که غربی ها 

انتظارش را داشتند،تأثیر گذار نبوده است.
در س��ال گذش��ته هیأت های تجاری عراق، عمان و چین به 
چهارمحال و بختیاری س��فر کرده و بر همکاری تجاری با این 
اس��تان تأکید کردند. هیأت عمانی در س��فر به چهارمحال و 
بختیاری از صنایع مختلف اس��تان دیدن کردند و بر گسترش 

همکاری دو کشور تأکید داشتند.
شیخ ناصر علی الحشاری  رییس هیأت تجاری عمان در سفر 

به چهارمحال و بختیاری در گفتگوی اختصاصی با ایرنا تأکید 
کرد: تحریم ها نمی تواند مانع توسعه تجاری بین ایران و عمان 
باشد و تجار عمانی از محصوالت آب معدنی و فوالد این استان 

استقبال می کنند.
همچنین رییس مجلس کربالی عراق نیز در س��فر تجاری به 
شهرکرد تأکید کرد: تحریم های آمریکا و دولت های غربی بر 
روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور عراق و ایران بی تأثیر است.

س��ید حمید الموس��وی در گفتگوی اختصاصی با ایرنا اظهار 
داش��ت: اس��تان کربال آماده هر گونه همکاری با چهارمحال 
 و بختیاری اس��ت و این همکاری بدون توجه ب��ه تهدید ها و 

تحریم های دیگر کشورها، در حال بهبود است.
الموسوی تصریح کرد: محصوالت این استان به ویژه سیمان و 
لوازم خانگی در کشور عراق بازارهای خود را پیدا کرده و مورد 

استقبال مردم این کشورقرار گرفته است.
رییس مجلس کربالی عراق یادآور شد: استان کربال آمادگی 
توس��عه روابط تجاری و اقتصادی با چهارمحال و بختیاری در 
همه زمینه ه��ا را دارد. اگرچ��ه تحریم ها براس��اس نظرهای 
آکادمیک اقتصاد کالن نگر، بر روی روند توسعه تجارت تأثیر 
گذار است و شتاب آن را کند می کند، اما تحریم ها نمی تواند 

به صورت مطلق مانع از روابط تجاری در بین کشورها شود.
سال گذشته علیرغم نوسانات نرخ ارزی و تأثیرات آن بر روی 
تولیدات داخلی، صادرات کاال از چهارمحال وبختیاری نسبت 

به سال90 رشد مطلوبی داشت.
     س��ال90 نزدیک به ش��ش میلی��ارد دالر کاال از جمهوری 
اسالمی ایران به کشور عراق صادر شد که از این میزان صادرات 
یک میلیارد و200 میلیون دالر موادصنعتی، کشاورزی ، لوازم 
خانگی و لوازم یدکی خ��ودرو و صنعتی بود و بخش��ی از این 

صادرات به کاالهای چهارمحال و بختیاری اختصاص داشت.
کش��ور عراق حدود30میلیون نف��ر جمعیت دارد ک��ه از این 
میزان25میلیون نفر در مناطق عرب نشین و پنج میلیون نفر 
در مناطق کردنشین س��کونت دارند و عراق از بازارهای مهم 

صادرات کاالهای ایرانی است.
ایران هم اکنون بیش از یک هزار و500 کیلومتر مرز مشترک 
با عراق دارد و صادرات کاال از ایران به عراق از پنج نقطه مرزی 
صورت می گیرد ک��ه نقطه م��رزی پرویزخان در کرمانش��اه 

بیشترین سهم صادراتی را به خود اختصاص داده است.
از این رو محصوالت فوالدی ،صنعتی و غذایی از چهارمحال و 

بختیاری در کشور عراق بازار خود را حفظ کرده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از صادرات149میلیون دالری کاال از این اس��تان در سال91 

خبر داد.
رحمان کرمی روز یک ش��نبه در گفتگو با ایرنا افزود: با وجود 
تحریم ها، تجار و بازرگانان این استان در سال91 بیش از 412 
میلیون و 253 هزار و347 کیلو گرم کاال به ارزش149میلیون 
و 499 هزار و 152 دالر از این اس��تان به خارج از کشور صادر 

کردند.
وی افزود: س��یمان، فرش، گلی��م و گبه، موکت، ب��ادام ، آب 
معدنی ، ماهی قزل آال ، غذای ماهی، پرنده های زینتی،کاشی 
و س��رامیک، لوازم خانگی برقی، س��نگ های تزئینی، روغن 
خوراکی و مخزن گاز از عمده کاالهای صادراتی چهارمحال و 

بختیاری بوده است.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اف��زود: این 
کاالها به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، امارات 
عربی متحده، تاجیکس��تان، هند، آلمان، ارمنستان، مالزی و 

عربستان صادر شد.
وی رش��د 8/8 درصدی صادرات ارزی و 46/7 دهم درصدی 
صادرات وزنی را یادآور ش��د و گف��ت: امس��ال چهارمحال و 
بختیاری با رشدی که در توس��عه صنعت داشت، از گروه سوم 
اس��تان های فعال در زمینه صادرات به جای��گاه دوم صنعتی 

ارتقا یافت.
به گفته وی 30 قلم کاالی صادراتی این استان را 22 بازرگان 

فعال چهار محال و بختیاری به 19 کشور دنیا صادر کردند.
وی گفت: هدف صادراتی چهارمحال و بختیاری برای پارسال 

115میلیون دالر بود که صد درصد آن محقق شد.
به گزارش ایرنا برخی از کاالهای صادراتی این اس��تان در بین 
کش��ورهای خاورمیانه از جمله عراق با استقبال خوبی همراه 

شده است.

صادرات کاالهای چهارمحال و بختیاری

تحریم ها دور زده شد
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ابالغ
17 آگهي ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مرجع رسيدگي: شعبه سوم شوراي حل اختالف خميني شهر به نشاني ميدان قدس خيابان دکتر 
شهيد بهشتي تقاطع دوم کوچه شهيد محمد )محسن( صادقي کالسه پرونده: 860/91 حل/3 وقت 
رسيدگي: ساعت 5 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1392/2/21 مشخصات خواهان: مهدي عسگري 
فرزند اس��داله با وکالت خانم مريم مشتاقي مقيم خميني شهر خ بوعلي روبروي تامين اجتماعي 
س��ابق جنب عکاس��ي نوربخش ساختمان کوثر طبقه سوم مش��خصات خوانده مجهول المکان: 
ابوالفضل عسگري فرزند نصراله. خواسته و بهاي آن: مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال و همچنين 
خس��ارت تاخي��ر تاديه از تاري��خ 90/10/7 لغايت تاريخ وصول دين و پرداخت کليه خس��ارات 
دادرسي و حق الوکاله وکيل. داليل خواهان: نسخه دادخواست فتوکپي يک فقره چک عهده بانک 
صادرات به شماره 507324 مورخ 90/10/7 و گواهي عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسيدگي به وي از طريق نشر آگهي 
در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني نموده اس��ت. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات، 
يک نوبت آگهي مي گردد. خوانده مي تواند با مراجعه به اين ش��ورا نس��خه ثاني دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رس��يدگي حاضر گردد. ش��عبه س��وم حقوقي 

شوراي حل اختالف خميني شهر

ابالغ
18 آگهي ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مرجع رس��يدگي: شعبه س��وم شوراي حل اختالف خميني شهر به نش��اني ميدان قدس خيابان 
دکتر شهيد بهشتي تقاطع دوم کوچه شهيد محمد )محسن( صادقي کالسه پرونده: 861/91حل/3 
وقت رس��يدگي: ساعت 5 بعدازظهر روز ش��نبه مورخه 1392/2/21 مشخصات خواهان: مهدي 
گودرزي فرزند حس��ن با وکالت خانم مريم مش��تاقي مقيم خميني شهر خ بوعلي مقابل سازمان 
تامين اجتماعي جنب عکاس��ي نوربخش مش��خصات خوانده مجهول المکان: فريدون موزرمني 
فرزند رضا خواس��ته و بهاي آن: الزام خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون ريال و پرداخت 
کليه خس��ارات دادرسي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 88/5/30 لغايت تاريخ وصول دين و 
حق الوکاله وکيل داليل خواهان: نس��خه دادخواس��ت فتوکپي مصدق چک شماره 07/617193 
م��ورخ 88/5/30 و گواهي عدم پرداخت. گ��ردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضاي ابالغ دادخواس��ت و وقت رسيدگي به وي از طريق نشر آگهي در يکي از روزنامه هاي 
کثيراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني 
نموده اس��ت. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مستندات، يک نوبت آگهي مي 
گردد. خوانده مي تواند با مراجعه به اين ش��ورا نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رس��يدگي حاضر گردد. شعبه س��وم حقوقي شوراي حل اختالف 

خميني شهر

ابالغ
19 آگهي ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مرجع رس��يدگي: شعبه س��وم شوراي حل اختالف خميني شهر به نش��اني ميدان قدس خيابان 
دکتر شهيد بهشتي تقاطع دوم کوچه شهيد محمد )محسن( صادقي کالسه پرونده: 859/91حل/3 

وقت رس��يدگي: ساعت 5/15 بعدازظهر روز ش��نبه مورخه 1392/2/21 مشخصات خواهان: 
مهدي عس��گري فرزند اسداله با وکالت خانم مريم مشتاقي مقيم خميني شهر خ بوعلي روبروي 
س��ازمان تامين اجتماعي س��ابق جنب عکاس��ي نوربخش مش��خصات خوانده مجهول المکان: 
ابوالفضل عس��گري فرزند نصراله. خواس��ته و بهاي آن: الزام خوانده به پرداخت س��ي و هفت 
ميليون ريال بانضمام پرداخت کليه خسارات دادرسي و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 90/10/3 لغايت تاريخ وصول دين داليل خواهان: نس��خه دادخواس��ت فتوکپي مصدق 
چک ش��ماره 507323 مورخ 90/10/3 عهده بانک صادرات و گواهي عدم پرداخت. گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواس��ت و وقت رسيدگي به وي از 
طريق نشر آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مس��تندات، يک نوبت آگهي مي گردد. خوانده مي تواند با مراجعه به اين ش��ورا نس��خه ثاني 
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر گردد. شعبه سوم 

حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر

اخطار اجرائي
20 ش��ماره: 48/91حل4 بموجب راي ش��ماره 187 تاريخ 91/5/25 حوزه چهارم ش��وراي حل 
اختالف شهرستان خميني ش��هر که قطعيت يافته است محکوم عليه شفيع گنجي مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت اصل خواسته به مبلغ ده ميليون ريال و پرداخت سي هزار ريال هزينه 
دادرسي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک ش��ماره 355/458704 مورخ 89/2/5 
لغايت اجراي حکم در حق محکوم له بيژن خانجاني به نش��اني خميني شهر قرطمان بلوار ايران 
خودرو کوچه اول دس��ت راس��ت پالک 128. و پرداخت 500/000 ريال نيم عش��ر دولتي. راي 
صادره غيابي اس��ت. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اخالف: چنانچه محک��وم عليه، محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالي از وي به دس��ت نيايد با تقاضاي ذينفع و دس��تور قاضي مراتب جهت 

اعمال قانون نحوه اجراء، محکوميت هاي مالي به اجراء احکام دادگستري اعالم مي شود. شعبه 
4 حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر

اخطار اجرايي
21 ش��ماره: 91-1100ش33 به موجب راي شماره 1504 تاريخ 91/9/14 حوزه 33 شوراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه طاهره آقاجاني مجهول المکان 
محکوم است به حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ3/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و س��ي و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 89/4/20 
تا تاريخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي به عهده اجراي 
احکام شوراها مي باشد در حق محکوم له آقاي بيژن خانجاني به نشاني اصفهان زينبيه- کوچه 
باسکول پالک18. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم 
عليه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. ش��عبه 33 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ
30 کالسه پرونده: 987/91 شماره دادنامه: 1282 مرجع رسيدگي: شعبه 31 شوراي حل اختالف 
اصفه��ان خواهان: بيژن خانجاني به نش��اني خانه اصفهان خ گلخانه- کوچه گلبرگ- بن بس��ت 
اول- پ47 خوانده: عبدالحميد ش��کراللهي مجهول المکان خواس��ته: مطالبه گردشکار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگي 
با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مب��ادرت بصدور راي مي نمايد. راي قاضي ش��ورا: 
درخص��وص دادخواس��ت بيژن خانجاني به طرفيت عبدالحميد ش��کراللهي به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ50/000/000 ريال وجه يک فقره رس��يد ع��ادي به تاريخ 90/4/1 باتوجه به دادخواس��ت 
تقديم��ي و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينکه خوانده با اب��الغ قانوني وقت و انتظار کافي 
در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مس��تندات ابرازي خواهان ايراد و تکذيبي به 
عمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز حکايت از اشتغال ذمه ي خوانده به خواهان را حکايت مي 
کند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس��ي 
مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت- به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ- لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه خواهد بود و پس 
از آن ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي اصفهان مي باش��د. رحيمي- قاضي 

شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
31 کالسه پرونده: 986/91 ش��ماره دادنامه: 1216 تاريخ رسيدگي: 91/11/30 مرجع رسيدگي: 
شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: بيژن خانجاني به نشاني خانه اصفهان خ گلخانه 
کوچه گلبرگ- بن بس��ت الدن پ47. خوانده: س��عيد شکراللهي مجهول المکان خواسته: مطالبه 

گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشريفات قانوني 
و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رس��يدگي را اعالم وبه شرح زير مبادرت به 
صدور راي مي نمايد. راي قاضي ش��ورا: درخصوص دادخواس��ت بيژن خانجاني عليه س��عيد 
شکراللهي بخواسته مطالبه50/000/000 ريال باتوجه به دادخواست تقديمي از سوي خواهان و 
مفاد اليحه ارسالی از سوی وی به شماره 397-91/11/28، فتوکپي مصدق مستند دعوا و سند 
عادي ضميمه در پرونده، عدم حضور خوانده در ش��ورا جهت دفاع از دعواي مطروحه، ش��ورا 
دعوي را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال در حق خواهان صادر مي شود. راي صادره غيابي و ظرف 
بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شورا است و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در دادگاه عمومي اصفهان مي باشد. شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
32 کالس��ه پرونده: 91-1054/ش ح/33 ش��ماره دادنامه: 1734 مرجع رس��يدگي: شعبه سي و 
س��وم ش��وراي حل اختالف اصفهان خواهان: بانک انصار به نمايندگي آقاي محمود کريمي به 
نش��اني اصفهان خ ش��مس آبادي جنب بنياد شهيد اس��تان اصفهان، وکيل: آقاي اصغر رضايي 
به نش��اني اصفهان خ بزرگمهر جنب کالنتري 14 س��اختمان ارس طبقه اول خوانده: آقاي مهدي 
رياحي ساماني مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ14/000/000 ريال وجه سه فقره سفته به 
شماره هاي 856109 و 869476 و 315376 همگي به تاريخ 91/6/12 به انضمام کليه هزينه هاي 
دادرسي و خسارت تاخير تاديه. گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 
به صدور راي مي نمايد. راي ش��ورا: درخصوص دعوي آقاي اصغ��ر رضايي به وکالت بانک 
انصار به نمايندگي محمود کريمي به طرفيت آقاي مهدي رياحي ساماني به خواسته مطالبه مبلغ 
14/000/000 وجه مدرکيه باتوجه به فتوکپي مصدق س��ه فقره س��فته مدرکيه به ش��ماره هاي 

خزانه داري کل 856109س��ري پ- 2/500/000 ريال و 869476سري چ- 1/500/000  ريال و 
315376 سري ز- 10/000/000 ريال و اينکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسي حاضر نگرديده 
و از دعوي مطروحه و مستند و منسوب به خود هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده و دليلي 
بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دعواي خواهان را ثابت تشخيص داده 
مس��تنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکيل و 48000 
ريال هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه 91/6/18  قابل محاس��به در واحد اجراي احکام 
ش��وراها در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومي 

اصفهان مي باشد. مهرانفر- قاضي شعبه سي و سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
33 شماره پرونده: 1130/91 ش��ماره دادنامه: 1325 شماره بايگاني: 1130/91 خواهان: اکبر 
ذوالفقاري به نش��اني اصفهان خانه اصفهان- ميدان اطلس- گلس��تان غربي- کوچه افسون- 
س��مت چپ- منزل س��وم- طبقه دوم خوان��ده: 1- علي فريدوني )مجه��ول المکان( 2- يونس 
نواصري )مجهول المکان( خواس��ته: الزام به انتقال رس��مي سند گردش��کار: شورا با عنايت 
به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي قاضي شورا: درخصوص دعوي آقاي اکبر ذوالفقاري به طرفيت آقايان 1- علي فريدوني 
2- يونس نواصري به خواسته الزام به انتقال رسمي سند يک دستگاه خودرو 206 به شماره 
انتظامي 859د17 ايران14. نظر به اينکه برابر پاس��خ اس��تعالم واصله از راهور خوانده رديف 
دوم مالک رس��مي خودرو بوده که برابر قرارداد عادي مورخ 90/1/16 به خوانده رديف اول 
واگ��ذار و نامبرده ني��ز طي قرارداد عادي م��ورخ 90/4/27 به خواهان منتق��ل نموده و اينکه 
خواندگان با اطالع از جلس��ه دادرس��ي در ش��ورا حاضر نگرديده و اليح��ه اي تقديم ننموده 
اند و منکر اصالت مس��تندات ابرازي از ناحيه خواهان نش��ده اند لذا من حيث المجموع دعوي 
خواهان را ثابت و وارد تش��خيص مس��تنداً ب��ه مواد 10 و 219 و 220 قان��ون مدني حکم به 
محکوميت خوانده رديف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند خودرو 206 
به ش��ماره انتظامي 859د17 ايران14 در حق خواهان ص��ادر و اعالم مي نمايد. درخصوص 
دعوي خواهان به طرفيت خوانده رديف اول نظر به اينکه نامبرده س��متي در دعوي مطروحه 
نداش��ته لذا در اين قس��مت از خواس��ته قرار رد دعوي خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي 
صادره غيابي اس��ت و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه ظرف 
مدت بيس��ت روز پ��س از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاکم عموم��ي حقوقي اصفهان مي 

باشد. شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
34 کالس��ه پرونده: 1696/91 ش��ماره دادنامه: 2084 مرجع رسيدگي: شعبه هشت شوراي حل 
اختالف خواهان: قاس��م کريمي فرزند کرمعلي به نش��اني اصفهان ملک ش��هر خ مطهري کوي 
ش��هيد مهران جعفريان جنب بسيج س��اختمان 4 طبقه طبقه چهارم خوانده: عبدالحسين ذبيحي 
فرزند يداهلل مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه يک فقره چک به شماره 34262- 82/10/15 به 
مبلغ 20/000/000 ريال بانک صادرات و بخش��ي از آن به مبلغ 13/500/000 ريال و خس��ارات 
تاخير تاديه و هزينه دادرس��ي با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا 
ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي ش��وراي 
حل اختالف: درخصوص دعوي آقاي قاس��م کريمي فرزند کرمعلي به طرفيت آقاي عبدالحسين 
ذبيحي فرزند يداله به خواس��ته مطالبه مبلغ بخشي از چک به مبلغ 13/500/000 ريال وجه چک 
به ش��ماره 34262 مورخ 82/10/15 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانوني، 
باتوجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت توسط 
بانک محال عليه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلس��ه رس��يدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننم��وده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 13/500/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاي نشر آگهي و 40/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 82/10/15 تا 
تاري��خ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه مي باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهي 
ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. ش��عبه 

هشت حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
35 ش��ماره پرونده: 9109986795800544 ش��ماره دادنامه: 1317 ش��ماره بايگاني: 1167/91 
خواهان: س��يد احمد هاشمي به نشاني اصفهان، خيابان کمال، کوچه حکيما، پالک 2/46 خوانده: 
داريوش صفائي )مجهول المکان( خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با عنايت به محتويات پرونده 
ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي ش��ورا: 
درخصوص دعوي آقاي سيد احمد هاشمي به طرفيت آقاي داريوش صفائي به خواسته الزام به 

انتقال رسمي يک دستگاه موتور سيکلت به شماره انتظامي 1497 اصفهان 37، نظر به اينکه برابر 
پاسخ واصله از راهور خوانده مالک رسمي موتور سيکلت موضوع دعوي بوده که برابر قرارداد 
عادي مورخ 89/8/6 به خواهان منتقل نموده و اينکه نامبرده با اطالع از جلسه دادرسي در شورا 
حاضر نگرديده و اليحه اي تقديم ننموده و منکر اصالت مس��تندات ابرازي خواهان نشده لذا من 
حيث المجموع دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدني حکم به محکوميت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال يک دستگاه موتور 
س��يکلت رايکا به ش��ماره انتظامي 1497 ايران37 در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي 
صادره غيابي اس��ت و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از 
آن ظرف مدت بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 

شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
36 کالس��ه پرونده: 1763/91 ش��ماره دادنامه: 2127- 27/12/91 مرجع رسيدگي: شعبه هشت 
شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: قاسم کريمي فرزند کرمعلي به نشاني اصفهان ملک شهر 
خ مطهري کوي شهيد مهران جعفرياني جنب بسيج ساختمان 4 طبقه، طبقه چهارم خوانده: اسداله 
اعتم��ادي مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه يک فقره چک به ش��ماره 616549- 82/11/15 
به مبلغ 10/000/000 ريال بانک س��په و خس��ارات هزينه دادرس��ي و تاخير تاديه با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه ي مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي 
مب��ادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي ش��وراي حل اخت��الف: درخصوص دعوي آقاي 
قاس��م کريمي به طرفيت آقاي اس��داله اعتمادي به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه 
چک به ش��ماره 616549 مورخ 82/11/15 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني، 
باتوجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت توسط 
بانک محال عليه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلس��ه رس��يدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ي مدني حکم بر محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و هزينه هاي نش��ر آگهي و 42/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 82/11/15 تا 
تاري��خ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه مي باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهي 
ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. ش��عبه 

هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ راي
37 کالس��ه پرونده: 942/90 ش��ماره دادنامه: 1089 مرجع رس��يدگي: ش��عبه 19ش��وراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا بخش��ي به نش��اني اصفهان ملک ش��هر خ بهارستان غربي 
فروشگاه موتور سيکلت خوانده: مرتضي صالحي وربادي مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
20/000/000 ريال بابت يک فقره چک 330915 به احتس��اب خس��ارات گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طي تش��ريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاء، قاضي ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد: 
راي قاضي شورا: درخصوص دادخواست خواهان احمدرضا بخشي به طرفيت خوانده مرتضي 
صالح��ي وربادي به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال بابت ي��ک فقره چک 330915 به 
احتس��اب خسارات قانوني. باتوجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و اصل چک 
در يد خواهان و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسيدگي عليرغم ابالغ لذا شورا دعوي خواهان 
را محرز تشخيص مستنداً به ماده 198 و 519 خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و سي هزار ريال هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
89/12/25 لغاي��ت اجراي حکم در ح��ق خواهان محکوم و اعالم م��ي دارد. راي صادره غيابي 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه مي باش��د. شعبه 19 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
38 آقای مس��يح ميراس��دی دارای شناسنامه ش��ماره 9924 به ش��رح دادخواست به کالسه 
7064/91 ح10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان مهدی ميراسدی بشناسنامه 14956 در تاريخ 1386/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مسعود ميراسدی ش ش 56854 
فرزند، 2- محس��ن ميراسدی ش ش 869 فرزند، 3- مسيح ميراسدی ش ش 9924 فرزند، 4- 
محمد ميراسدی ش ش 1271024942 فرزند، 5- مرضيه ميراسدی ش ش 83 فرزند، 6- مريم 
ميراس��دی ش ش 1501 فرزند، 7- مهری ميراس��دی ش ش 888 فرزند، 8- صديقه رضائی 
دارافشانی ش ش 1984 همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک نوبت پی در پی ماهی يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر نخس��تين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 174 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 آبی الغر می کند، زرد چاق!

 رنگ و اش��تهای ما ب��رای غذاها به ش��دت به هم مرتبط هس��تند و 
 م��ی توانند حت��ی درک ما از م��زه ها را تح��ت تأثیر ق��رار دهند. با 
 این حساب به نظر شما کدام رنگ، اش��تهایتان را تحریک می کند؟ 
 اگر در ح��ال کاهش وزن هس��تید، ک��دام رنگ اش��تهایتان را کور 

می کند؟
تا به حال فکر کرده اید که چرا کارخانه های صنایع غذایی بسته بندی 
های خاصی برای محصوالت خود در نظر می گیرند؟ یا چرا به نظرتان 
می آید که فالن خوراکی خوش��گل تر از خوراکی های دیگر است؟ 
محققان متوجه شده اند رنگ های متفاوت بر اشتهای ما تأثیرگذار 

است و خوب است با10 راز این ماجرا آشنا شوید...

    رنگ غذاهایی که دوستشان نداریم
همه ما به ط��ور طبیعی از خوراک��ی های آبی، بنفش و س��یاه رنگ 
خوشمان نمی آید و انگار که ذهنمان بر این باور است که این غذاها 

فاسد و کشنده هستند.
  ج��دا از فلفل دلمه ای ه��ای رنگی، ت��وت فرنگی، تمش��ک و انواع

 توت ها همچنین انگور فرنگی و بادمجان، هیچ خوراکی نیست که به 
طور طبیعی به این رنگ ها باشد و برخی خوراکی ها رنگ می شوند 
تا چنین ظاهری پیدا کنند و قاعدتا حس بدی نسبت به آنها نداریم. 
گواه این مدعا هم اسمارتیزهای خوش��مزه است که وقتی رنگ آبی 
روشن را از بس��ته هایش حذف کرد. با اعتراض های زیادی از سوی 

خریداران مواجه شد!

    خوراکی های عصبانی!
نارنجی، رنگ غالب غذاهای ایرانی اس��ت ) پلوی زعفرانی که یادتان 
نرفته(. نارنجی نه تنها باعث اکسیژن رسانی به مغز می شود بلکه ذهن 

ما را تحریک کرده و نیروبخش است. 
رنگی گرم و تسکین دهنده است که اشتها ار تحریک می کند. البته 
خوراکی های نارنجی معموال با احتیاط خورده می شوند، چون مردم 
نارنجی را با عصبانیت مرتبط می دانند. غذاهایی که به طور طبیعی 
نارنجی باشند، بس��یار کم هس��تند و خوارکی هایی مثل کاری که 
حاوی ادویه های نارنجی اس��ت، معموال به» غذاهای خش��مگین« 

شناخته می شوند.

    زرد هم اشتهایتان را زیاد می کند
زرد شادی آور است و باعث افزایش روحیه. زرد می تواند تمرکزتان 
را افزایش دهد. تا حال فکر کرده اید که چرا کاغذهای خود چس��ب 
زرد رنگ هستند؟ زرد با حس شادی ارتباط دارد و می تواند اشتها را 
تحریک کند. تا حاال دقت کرده اید که از نقاش��ی های زرد، گل های 
زرد یا رومیزی های زرد در بسیاری از رستوران ها استفاده می شود؟ 
این ظاهر خودمانی باعث می ش��ود فرد احساس خوشامد بیشتری 

داشته و گرسنه شود.

    رنگ سفید و ریزه خواری
غذاهای سفید را در عین بی اش��تهایی خیلی راحت می توان خورد 
و فراموش کرد که کال��ری دارند! به همین دلیل اس��ت که بی دلیل 
خوردن نان خیلی راحت اتفاق می افتد. البته اس��تفاده از یک سبد 
س��یاه برای نگهداری از نان می تواند کمک کننده باشد، بنابراین با 
دانستن این راهکارها، می توانید از روانشناسی رنگ ها به نفع خودتان 
استفاده کنید. می خواهید به دوستتان کمک کنید غذای بیشتری 
بخورد؟ یکسری رژیم الغری دارید؟ در بشقاب آبی غذا میل کنید و 
از خرید غذاهای س��فید خودداری کنید. ساده است، نه؟! بهتر است 
درمورد رنگ ها و تأثیرشان بر عادات غذا خوردنتان آگاه باشید و اگر 
می خواهید وزن کم کنید، هر قدر بشقابتان تیره رنگ تر باشد؛ مثال 
مش��کی یا قهوه ای تیره، خواهید دید که چطور اش��تهایتان کم کم 

محو می شود.
 دکتر ترس ویستین کاتز متخصص درمان اختالل خوردن و نویسنده 
مجله سایکولوژی تودی می گوید: در تعطیالت دیگر امکان باشگاه 
رفتن یا انجام تمرین های ورزش��ی طوالنی را نداری��د، اما برای فرار 
از چاقی می توانید دو را ه س��اده را امتحان کنید؛ اول این که س��رچ 
کوچکی در اینترنت کنید و چند حرکت ورزشی ساده که در خانه قابل 
انجام است را یاد بگیرید و به خود قول دهید که حتی در این روزهای 
شلوغ هم سه بار و هر بار به مدت 5 دقیقه آنها را انجام خواهید داد و 
راه دوم، تمرین مهارت نه گفتن است، تا به هر آنچه در مقابلتان قرار 

می گیرد، جواب مثبت ندهید.

    ما با چشم هایمان غذا می خوریم
اگر رنگ نوش��یدنی های معروفی که ب��ه آنها عادت داری��د، تغییر 
دهید، بیش��تر مردم نم توانند آن را بشناس��ند! چند تحقیق که در 
 دانشگاه واشنگتن انجام ش��ده، نش��ان داده که چطور درک مزه ها 
 تحت تأثیر رنگ است. در مطالعه ای که شرکت کنندگان نوشیدنی ها

با رنگ همیش��گی امتحان کرده بودند، توانس��تند طعم را درس��ت 
تش��خیص دهند، اما زمانی که رنگ همیشگی نوش��یدنی ها را نمی 
بینند، در تشخیص نوشیدنی دچار اشتباه می شوند. رنگ و اشتیاق 
به غذاهای مختلف کامال با هم ارتباط دارن��د و فقط ظاهر غذا باعث 

تحریک اعصاب در هیپوتاالموس می شود.

آبش��ارها یکی از مهم ترین جاذبه هایی هس��تند که 
 باعث می ش��وند گردش��گران ب��ه یک منطقه س��فر 
کنند. مناطق سرسبز و پر از درخت و همچنین صدای 
 آب از زیبایی های بی نهایت هر منطقه ای اس��ت که 
آبش��ار های مختلفی دارد. تعداد آبش��ارهای کشور 
بسیار زیاد اس��ت و اینجا تنها می توانیم به تعدادی از 

آنها اشاره کنیم:

آبشار شیر آباد
ای��ن آبش��ار د ر 7کیلومتری 
جن��وب ش��هر خ��ان ببین 
شهرس��تان گنبد و د ر د امنه 
کوه های البرز و جنگل های 
پوشیده از د رختان کهن و سر 
به فلک کش��یده واقع ش��ده 
است و در مسیر آن، رود  خانه و چشمه سارهای زیبا و 
خنک قراردارد . آبش��ار ش��یرآباد  به صورت پله ای و 
مشتمل بر12 آبشار کوچک و بزرگ است. بزرگ ترین 
آبش��ار آن30  متر ارتفاع دارد  و حوضچه با عمق40  تا 

80  متردر پای د یوار آن به وجود آمده است.

آبشار کبودال
آبشار کبودوال در4 کیلومتري 
جنوب شهرس��تان علي آباد 
واقع شده است. آب این آبشار 
که از چش��مه ه��اي جنوبي 
ارتفاعات تشکیل شده است، 

قابل شرب است.
این آبش��ار یکي از مهم ترین تفرجگاه هاي اس��تان 
محسوب مي شود و به سبب واقع شدن در میان جنگل 
انبوه و تنوع گونه هاي گیاهي و چشمه هاي فراوان، از 
جاذبه هاي طبیعي منحصر به فردي برخوردار است. 
این آبشار به ویژه در فصول بهار و تابستان محل تفرج 
انبوه زیادي از مردم منطقه و گردشگران داخلي است.

آبشار مارگون
آبشار بزرگ  و معروف  مارگون  
در مرز دو استان  کهگیلویه  و 
بویراحمد  و فارس قرار دارد.

این  آبشار در شرق  یاسوج و در 
کنار روس��تاي  مارگون  واقع  
شده  اس��ت . این  آبشار بسیار 
بلند و به  دلی��ل  قرار گرفت��ن  درداخل  تنگ��ه  زیباي  
مارگون  و تعدد رگه هاي  آبش��اري  که  به  درون  دره  و 
مس��یر رودخانه  مي ریزند و همچنین  به  دلیل پوشش  
جنگلي  و درختاني  که  در اطراف  آبشار وجود دارد، از 

دیگر آبشارهاي  این  استان  معروف تر است .

آبشار کمر دوغ
آبشار کمر دوغ در قلعه رییسی 
مرکز بخش چاروس��ا از توابع 
و  کهگیلوی��ه   شهرس��تان 
زم��ره  در  احم��د   بوی��ر 
زیبای��ی ه��ای طبیع��ی این 
استان به ش��مار می رود، اما 
برای گردشگران استان بسیار ناشناخته مانده است. 
این آبشار زیبا و دیدنی که نزدیک به 100 متر ارتفاع 
و60 متر عرض دارد، در10 کیلومتری قلعه رییس��ی 

واقع شده است.

آبشار آب سفید
آبش��ار آب س��فید یک��ي از 
طبیع��ي تری��ن و زیباترین 
آبشارهاي کشور است که در 
بخش بشارت الیگودرز واقع 

شده است.
ای��ن آبش��ار ب��ا ارتفاع��ي  

بیش از60 متر از تونل��ي در دل کوه بی��رون مي آید 
و سرچش��مه آن در پ��رده ابه��ام باقي مانده اس��ت. 
ه��ر س��اله در فص��ل به��ار و تابس��تان ای��ن عروس 
س��فیدپوش، میزبان اکثر مردم ایران اس��ت. آبش��ار 
آب س��فید در90کیلومت��ري شهرس��تان الیگودرز 
قرار دارد و تنها مس��یر آن از روس��تاهاي کاکلستان 
و قلیان است که س��ال گذشته آس��فالت آن به طور 
 کامل انجام شده اس��ت و آب آن نیز یکي از بهترین و 

سالم ترین آب هاي معدني به شمار مي رود.

آبشار سردابه
این آبش��ار در نزدیکی آبگرم 
معدنی سردابه )24کیلومتری 
غ��رب اردبی��ل( و در ارتفاع 
حدود1950متری از س��طح 
دریا و در دامنه ش��رقی توده 
سبالن واقع است. ارتفاع آن 
ح��دود20-15 متر و حج��م جریان آن نس��بتا کم و 
محدود به خروجی چند چش��مه باال دست است. این 
آبش��ار از محل های دیدن��ی مجتمع آبگ��رم معدنی 

سردابه از نقاط گردشگری اردبیل است.

آبشار لوه
ای��ن مجموعه آبش��ار در 52 
کیلومتری شهر گالیکش، در 
می��ان درخت��ان و کوه های 
غرب پارک ملی گلستان و در 

کنار روستای لوه جای دارد.
بلندی برخی از آبش��ارهای  

این مجموعه تا 51 متر هم می رس��د و حوضچه های 
زیبا و خنک آن، گردشگران بسیاری را در تابستان به 

خود فرامی خوانند.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک مغازه در استرالیا به تازگی قانونی جدید را گذاشته است و افرادی که تنها به ویترین آن نگاه 
کنند باید هزینه ای 5 دالری را بپردازند که البته این قانون را از ماه پیش اجرایی کرده است.

 همیش��ه وقتی برای خرید به پاس��اژ و یا مغ��ازه ها م��ی رویم ابت��دا ویترین مغازه ه��ا را نگاه 
می کنیم تا شاید جنسی که می خواهیم پیدا کنیم و البته این کار حتما رایگان است.

یک مغازه در استرالیا به تازگی قانونی جدید گذاش��ته است و افرادی که تنها به ویترین آن نگاه 
کنند هم باید هزینه ای 5 دالری را بپردازند که البته  این قانون را از ماه پیش اجرایی کرده است. 
 صاحب این مغازه می گوی��د روزانه افراد زیادی ب��ه اینجا می آیند و تنها ویتری��ن مغازه را نگاه 
می کنند، ولی هیچ کدام از آنها خرید نمی کنند و این باعث ش��د تا این قان��ون را وضع کنم. او 
همچنین در ادامه افزود: با این قانون بسیاری از مشتریان من از دست رفت، ولی همچنان افرادی 
هستند که با دیدن مغازه هزینه مشاهده خودشان را پرداخت می کنند. البته این نکته را نیز باید 
ذکر کنیم که این قوانین یک تبصره نیز دارد و آن این است که اگر کسی از مغازه خرید کند، 5 دالر 

او بخشیده می شود و دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست.
با توجه به این که این روش بسیار عجیب و غیرقابل باور است، اما برخی از مغازه داران حرفه ای 

می گویند این روش باعث می شود مشتریان گذری از مغازه دور شوند.

یک محقق ایرانی موفق به س��اخت ماش��ین زمان برای پیش بینی وقایع در آینده ش��د. علی 
رازقی سرپرس��ت مرکز هدایت راهبردی مخترعان و مبتکران کشور و رکورددار ثبت اختراع 
در کشور با ثبت179طرح، گفت: ماشین زمان دستگاهی اس��ت که پیش بینی آینده را برای 
انسان ها محقق می کند. وی افزود: ماشین زمان دستگاهی به اندازه یک کیس کامپیوتر است 
که می تواند تمام اطالعات افراد را برای 5 تا 8 س��ال آینده پیش بینی کند. این مخترع ایرانی 
ادامه داد: این دستگاه، مشخصاتی نظیر سن ازدواج، تعداد فرزندان، تحصیالت، شغل، جنگ، 
بیماری و غی��ره را با 98 درصد صحت و اطمین��ان بازگو می کند و آزمایش��ات آن نیز بر روی 
قیمت ارز انجام شده است. رازقی اظهار داش��ت: این طرح،کف بینی و فال نیست، بلکه بر پایه 
استنادات علمی و فیزیکی ساخته شده است که امس��ال به ثبت رسیده و بسیاری از نیازهای 
 جامعه امروزی بش��ر را برطرف می کند. وی گفت: کش��ور آمریکا در حدود نیم قرن است که 
به دنبال این فناوری است؛ به عنوان مثال در چهار سال گذشته برای دستیابی به چنین فناوری 
س��االنه بیش از10 میلیارد دالر هزینه صرف کرده است، اما کشور ایران توانست با تنها صرف 
400 تا500 هزار تومان، ماشین زمان بس��ازد. به گفته وی، بیش از 8 سال مطالعه برای انجام 

این طرح صورت گرفته است.

یک دانشمند آمریکایی در اقدامی جالب، نسخه شبیه سازی 
ش��ده خود از صدای انفجار بزرگ را با داده های دقیق جدید 
به دس��ت آمده از کاوش��گر فضایی چندین میلیون دالری، 

ترکیب کرده است.
 اطالعات بازگشتی از تلسکوپ فضایی پالنک سازمان فضایی 
اروپا تاکنون به فیزیکدانان زیادی در تجدیدنظر برآوردهای 
آنها از س��ن جهان کمک کرده و اکنون یک استاد دانشگاه 
واش��نگتن از این داده ها برای ایجاد بازگردانی ارتقا یافته و 
وضوح باال از صدای توسعه اولیه جهان در بیش از 13 میلیارد 

سال قبل استفاده کرده است. 
 جان کریمر10س��ال پیش ابتدا یک نسخه صوتی از انفجار 
بزرگ را با اس��تفاده از اطالعات ابزار ناهمسانگردی ریزموج 
ویلکینس��ون ناس��ا س��اخته بود. وی اکنون از خوانش های 

باکیفیت بهتر پالنک برای س��اخت ی��ک بازگردانی جدید 
استفاده کرده اس��ت. این فیزیکدان از تحلیل های مأموریت 
پالنک درمورد تاب��ش زمینه کیهانی که ش��امل تابش های 
حدود400 هزار سال پس از آغاز جهان بوده، استفاده کرده 

اس��ت که تغییرات دمایی تابش زمینه کیهانی را به اجزای 
فرکانس زاویه ای یا چندقطبی تغییر می دهد. 

 به گفته کریم��ر، فرکانس های واقعی انفجار بزرگ، بس��یار 
پایین تر از آن بودند که با گوش انسان شنیده شوند، از این رو 
وی آنها را با ضریب بس��یار باالیی برای شبیه سازی خود باال 

برده که 760 هزار سال اول جهان را نمایش می دهد. 
  ماه گذشته سازمان فضایی اروپا از یک پرتره از جهان نوزاد 
 ب��ر اس��اس داده های15/5م��اه اول تلس��کوپ فضای��ی 
پالنک رونمایی ک��رده بود. ای��ن داده ه��ا همچنین ارزش 
جدیدی را برای سرعت انبساط جهان در امروز ایجاد کرده 
و نش��ان داد که س��ن دقیق تر جهان 13/82 میلیارد سال 
است که80 میلیون سال پیرتر از داده های پیشین محسوب 

می شود.

سفر به آینده از طریق ماشین زمان ایرانینگاه کردن به این مغازه هزینه دارد

سن دقیق جهان چقدر است؟
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

جهان جای پیچیده ای است،  لحظه به لحظه پهناورتر، عجیب تر 
و شگفت انگیز تر می شود و تمامی این رویداد ها تنها در بخشی 
از آن رخ می دهند که انسان قادر به دیدن آنها ست، زیرا انسان 

تاکنون80 درصد از ماده در جهان را هرگز ندیده است. 
بر اس��اس گزارش تایم،  کهکشان راه ش��یری با چنان سرعتی 
درحال بس��ط یافتن اس��ت که اگر قدرت گرانش مواد نامرئی 
تکه های آن را در کنار یکدیگر نگه نداشته بود،  از یکدیگر تجزیه 
شده بود. خوشه های کهکشانی که مانند زنبورهای خشمگین 
در اطراف یکدیگ��ر حرکت می کنند، بدون وج��ود این نیروی 

گرانش از یکدیگر جدا ش��ده و نابود می ش��دند و برای مقایسه 
بهتر اس��ت بدانید ماده مرموزی که تمامی جهان را به یکدیگر 
متصل نگه داشته چهار برابر کل ماده ای که انسان با آن آشنایی 

دارد،  وزن دارد.
فریتز زویکی در دهه1930 بود که برای اولین بار ادعای وجود 
ماده ای را کرد که امروزه به نام ماده تاریک ش��ناخته می شود. 
 وی ادعا کرد ماده تاریک مانند حبابی شیشه ای تمامی جهان را 
احاطه کرده است، اما نه تنها فیزیکدانان نتوانستند این ماده را 
ردیابی کنند، حتی نتوانستند بر سر این که باید در جستجوی 
چه باش��دن،  با یکدیگر به توافق برس��ند. از این رو ماده تاریک 
بیشتر به یک موضوع کیهانی برای بسط دادن نظریات علمی 
تبدیل شد. اکنون به نظر می رسد سرنوشت این موضوع کیهانی 
تغییر یافته است. همزمان با کشف بوزون هیگز در برخورد دهنده 
بزرگ هادرون در ژنو،  این هفته تحقیقاتی جدید خبر از کشف 
مدارکی جدید و قابل توجه از نوعی ذره  مشهور به WIMP را 
داد که دست کم یکی از انواع آن می تواند ماده تاریک باشد که 

بیش از80 سال ناپدید بوده  است.
یافته جدید نتیجه مطالعات گروهی از دانش��مندان س��ازمان 

تحقیقات اتمی اروپاس��ت که بر اس��اس داده های جمع آوری 
شده از طیف سنج مغناطیسی آلفا یا AMS که در سال 2011 
به ایستگاه بین المللی فضایی منتقل شد،  به دست آمده است. 
وظیفه این طیف سنج جداسازی پرتو های کیهانی برای یافتن 
ذرات غیرطبیعی از میان آنهاست. ذرات ماده تاریک،  درصورتی 
که وجود داشته باش��ند،  باید در میان جریان های کیهانی حل 
شده باشند،  اما بر اساس نظریه ها، ردیابی این ذرات کار بسیار 
دشواری اس��ت، زیرا این ذرات می توانند از میان ماده معمولی 
عبور کنند، درحالی که در برابر چش��م تمامی تلس��کوپ های 

موجود،  مطلقا نامرئی هستند.
 با وجود این که انس��ان نتوانس��ته ماده تاریک را ردیابی کند،  
می تواند ع��وارض جانب��ی ناش��ی از حض��ور آن را رصد کند. 
نظریه پردازان بر ای��ن باورند زمانی ک��ه دو ذره ماده تاریک در 
فضا به هم می رسند،  گاه یکدیگر را طی انفجاری کوچک از بین 
می برند. انرژی ناش��ی از این انفجار در نهایت به نوعی متفاوت 
 از ذرات، ی��ک الکترون و نس��خه ای ضدم��اده ای از آن تبدیل 
می شود که با س��رعتی باال و در جهاتی نامش��خص از یکدیگر 

دور می شوند.

80 درصد گم شده جهان کشف شد؟ 
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