
125، امسال 1211 اصفهانی را نجات داد

 برائت از مشرکین امسال 
اظهار تنفراز جبهه استکبار است

 »هیچکاک« 
وارد می شود 

با تالش آتش نشان ها طی امسال صورت گرفت؛
 مهدی هاشمی

2 به ایران بازگشت
 امضای ۴۰ نماینده برای 

طرح سؤال از رییس جمهور 22

3

موضوع هسته ای ایران به 
5ورطه لجبازی افتاده است  

بازار کاغذ یک ماه دیگر 
متعادل می شود

دولت، یارانه ها را سه برابر می کند؟!

معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد از ایجاد تعادل و ثبات در بازار کاغذ تا 
یک ماه آینده خبر داد. محمدجعفر محمد زاده که یکشنبه شب میهمان 
برنامه گفتگوی ویژه خبری بود، با اشاره به وارد شدن تدریجی کاغذهای 
ثبت سفارش شده، گفت که تا یک ماه آینده تعادل و ثبات در بازار کاغذ 

به وجود می آید.

 اصفهان قطب
 کشتی  ایران می شود

مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان سپاهان گفت:  به دنبال 
این هستیم که تحرک جدیدی را در کشتی و تیم داری 
در این رشته داشته باشیم و مانند فوتبال که10 سال قبل 
سنت ش��کنی کردیم و فوتبال ایران را از حالت دوقطبی 
خارج کردیم، در کشتی هم همین برنامه را دنبال خواهیم 
کرد. هدف ما این است که فضای کشتی را در کشورمان 
و تیم داری در کشتی را به جای حضور مقطعی به سمت 

یک حرکت مستمر ببریم. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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بنگر به آرزویش رسید         6

باید توسعه گفتمان های اسالمی را
 در جهان تسریع کرد7

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته 
در دیدار کارگزاران حج با ایش��ان، با اش��اره به اهانت انجام گرفته 
به پیامبر عظیم الشأن اس��الم )ص( و تجلی عظمت شخصیت آن 
حضرت در چشم دوستداران و حتی دشمنان، حج امسال را دارای 
موقعیتی خاص و متفاوت از س��ال های گذش��ته ارزیابی و تأکید 
کردند: تبلور زیبا و عظیم اتحاد امت اسالمی به واسطه وجود مقدس 
خاتم االنبیا )ص( و اظهار تنفر و خشم عمیق همه مسلمانان از جبهه 
استکبار، باید در حج که مرکز تجمع مسلمانان از سراسر دنیاست، 

خود را نشان دهد و این، معنای واقعی برائت از مشرکین است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقدام مستکبران و عوامل آنها در اهانت 
به درگاه قدس��ی پیامبر رحمت، عزت و کرامت را نش��ان دهنده 
عمق دشمنی و بغض و کینه جبهه استکبار با پیامبر اسالم )ص( 

دانستند و افزودند: موضعی که سیاس��تمداران غربی در قبال این 
اهانت بزرگ اتخاذ کردند، هیچ تفاوتی با موضع دشمنی نداشت.  
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: قضیه اهانت به پیامبر اسالم )ص( و 
موضع گیری سردمداران جبهه استکبار، چهره واقعی آنان و محور 
اصلی تقابل جبهه حق و باطل را آشکار کرد و مشخص شد اساس 
دشمنی مستکبران با اصل اسالم و وجود مقدس خاتم االنبیا )ص( 
است. رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به خروش یکپارچه و عظیم 
مسلمانان در کشورهای اسالمی و حتی در اروپا و آمریکا، در مقابل 
این اهانت، افزودند: حرکت جوشان دنیای اسالم در اظهار ارادت به 
پیامبر اسالم )ص( و ابراز تنفر عمیق از دشمنان، صحنه عجیب و 

بسیار مهمی است...
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دولت برای اجرای پروژه ها 
قانون را دور می زند

پیش دبستانی های دولتی  
قانونی نیستند 

نگرانی از باال رفتن سن 
ازدواج در جامعه 

 سایه سلطان؛  کمدی با
 تن پوشی از تاریخ 

 فائزه هاشمی 
مشمول عفو نمی شود
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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.

 جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد س��الن چند منظوره خ��ود واقع در جمعیت
هالل احمر شهرستان خوانس��ار را از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در برگ شرایط از 
تاریخ 91/7/20 به مدت یکس��ال تمام بصورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن 
 بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 91/7/10 جهت دریافت اس��ناد مزایده ب��ه دبیرخانه جمعیت
هالل احمر شهرس��تان خوانس��ار مراجعه نمایند. ضمناً تحویل یک برگ فی��ش بانکی به مبلغ 
100/000 ریال واریزی به حساب جام ش��ماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر 

کشور به نام جمعیت هالل احمر به منظور شرکت در مزایده الزامی می باشد.
اجاره ماهيانه پايه كارشناسی: 10/000/000 ریال

مهلت تحويل مدارک به دبيرخانه جمعيت خوانسار: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه 
مورخ 91/7/12

جمعیت در قبول و رد پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده 
برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم«

آگهی مزایده اجاره
)شماره 91-12(

معاوناداریوپشتيبانی

محمدرضاعبدانی-شهردارسدهلنجان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 در صورت بروز جنگ
 کشور بی طرف نداریم

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که 
در صورت بروز جنگ هیچ کش��ور بی طرفی در منطقه وجود نخواهد 
داشت، گفت: جمهوری اسالمی ایران پایگاه های آمریکا در منطقه را 
خاک این کشور می داند و با درگیر شدن کشورها این جنگ، به جنگ 
جهانی سوم تبدیل می شود. سردار حاجی زاده گفت: اصوالً جنگ بین 
ایران با رژیم صهیونیس��تی و یا آمریکا به صورت مستقل را نمی توان 
تصور کرد؛ یعنی هر کدام از این دو طرف ش��روع کننده جنگ باشد، 

دیگری نیز وارد جنگ خواهد شد.

 احتمال کاندیداتوری خانم ها 
در ریاست جمهوری

رییس کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس با بیان این که طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری با 120 امضاء به هیأت رییسه 
ارایه خواهد ش��د، گفت که این طرح در جلس��ه روز چهارشنبه هفته 
جاری مجلس اعالم وصول می شود. امیر خجس��ته اظهار کرد: طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قید یک فوریت و یا به صورت 
عادی تقدیم هیأت رییسه می شود. وی در مورد تغییرات اعمال شده در 
قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت که عمده تغییرات در خصوص 
شرایط تحصیلی و سن کاندیدا هاست. خجسته در پایان نیز این احتمال 
را داد که در این قانون شرایطی برای حضور خانم ها به عنوان کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.

 روش های ناشناخته سپاه 
برای مقابله با دشمن

س��ردار جعفری گفت: دش��من از روش های جنگ م��ا به خصوص 
روش های نامتقارن، اطالعی ندارد، لذا بعی��د می دانیم آنها بتوانند 
در خ��ود آمادگی برای مقابل��ه با روش های جدید نیروهای مس��لح 
کشورمان ایجاد کنند. سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به برگزاری رزمایش آمریکا 
به همراه چند کش��ور دیگر در خلیج فارس، گفت: رزمایش مقابله با 
مین ریزی و آمادگی های ما که آمریکا قرار اس��ت آن را برگزار کند، 
یک اقدام انفعالی در مقابل آمادگی های نیروهای مسلح ایران است.

 جعفری تأکید کرد: این حداقل کاری اس��ت ک��ه آمریکا برای امید 
دادن به طرفدارانش و یا آنهایی که حمایتش می کنند، انجام می دهد.

احتمال استیضاح وزیر ورزش
یکی از طراحان استیضاح وزیر ورزش و جوانان از جلسه هیأت رییسه 
فراکسیون ورزش مجلس با عباسی، وزیر ورزش و امور جوانان برای 
بررسی موضوع استیضاح خبر داد. بهروز نعمتی با اشاره به ارایه طرح 
استیضاح وزیر ورزش و جوانان به هیأت رییسه مجلس، اظهارداشت: 
این طرح که 60 امضاء دارد به هیأت رییس��ه داده ش��ده، اما هیأت 
رییسه معتقد است که طرح باید به دست رییس مجلس داده شود. 
وی ادامه داد: به همین جهت طرح تا کنون از س��وی هیأت رییسه 
مجلس اعالم وصول نشده که مقرر ش��د روز چهارشنبه این طرح به 

دست آقای الریجانی برسد.

دو خودرو زرهی جدید ایرانی 
رونمایی شد

س��ردار احمد وحیدی، وزیر دفاع در مراس��م رونمایی از دو خودرو 
زرهی شنی دار فوق س��بک هویزه و نفربر چرخ دار طالئیه در جمع 
خبرنگاران گفت: در اجرای راهبرد چابک س��ازی و افزایش تحرک 
عملیاتی نیروهای مسلح، متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع 
دفاع با طراحی و س��اخت خودرو زرهی شنی دار فوق سبک هویزه و 
خودرو زرهی طالئیه، گام��ی بلند در این زمینه برداش��تند. وی در 
تش��ریح ویژگی های خودرو زرهی جدید گفت: این خودرو زرهی با 
وزن کم، نگهداری س��اده، امکان نصب س��الح و تجهیزات مختلف، 
قابلیت به کارگیری س��ریع و آسان، سرعت مناس��ب، استتار مؤثر و 
اختفای آسان، امکان عملیات در ش��ب، امکان حمل و نقل آسان و 
امکان حمل هوایی از طریق هواپیما و بالگرد، قابلیت بهره برداری در 

مأموریت های مختلف نیروهای مسلح را دارد.

سیستم اداری کشور کوچک شود
رییس مجلس شورای اس��المی گفت: باید با کوچک کردن سیستم 
اداری و اداره آن از طریق مالیات، نفت و گاز صرف سرمایه گذاری در 
کشور شود و در حال حاضر نیز قوانین و سیاست گذاری ها در کشور به 
سمت کوچک کردن دولت می روند. وی افزود: استفاده از درآمد نفت 
و گاز برای سرمایه گذاری، می تواند موجب افزایش تولید در کشور 
شده و زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند و همین امر می تواند ما را 

در برابر تحریم ها مقاوم کند.

 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
روز گذشته در دیدار کارگزاران حج با ایشان، با اشاره به اهانت 
انجام گرفته به پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( و تجلی عظمت 
شخصیت آن حضرت در چشم دوس��تداران و حتی دشمنان، 
حج امس��ال را دارای موقعیتی خاص و متفاوت از س��ال های 
گذش��ته ارزیابی و تأکید کردند: تبلور زیبا و عظیم اتحاد امت 
اسالمی به واس��طه وجود مقدس خاتم االنبیاء )ص( و اظهار 
تنفر و خشم عمیق همه مس��لمانان از جبهه استکبار، باید در 
حج که مرکز تجمع مسلمانان از سراسر دنیاست، خود را نشان 

دهد و این، معنای واقعی برائت از مشرکین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقدام مس��تکبران و عوامل آنها در 
اهانت به درگاه قدسی پیامبر رحمت، عزت و کرامت را نشان دهنده 
عمق دشمنی و بغض و کینه جبهه استکبار با پیامبر اسالم )ص( 
دانس��تند و افزودند: موضعی که سیاستمداران غربی در قبال 
این اهانت بزرگ، اتخاذ کردند، هیچ تفاوتی با موضع دشمنی 
نداشت.  ایشان خاطرنشان کردند: قضیه اهانت به پیامبر اسالم )ص( 
و موضعگیری سردمداران جبهه استکبار، چهره واقعی آنان و 
محور اصلی تقابل جبهه حق و باطل را آشکار کرد و مشخص 
شد اساس دشمنی مس��تکبران با اصل اسالم و وجود مقدس 

خاتم االنبیاء )ص( است.
 رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به خروش یکپارچه و عظیم 

مسلمانان در کش��ورهای اس��المی و حتی در اروپا و آمریکا، 
در مقابل این اهانت، افزودند: حرکت جوش��ان دنیای اس��الم 
در اظهار ارادت به پیامبر اس��الم )ص( و اب��راز تنفر عمیق از 
دشمنان، صحنه عجیب و بسیار مهمی است که نشانگر ظرفیت 
بزرگ تحرک امت اسالمی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
وجود مقدس خاتم االنبیاء )ص( را محل تالقی همه مسلمانان 
اعم از مذاهب و فرقه های مختلف دانستند و خاطرنشان کردند: 
در این عرصه، شیعه و سنی و معتدل و تندرو، دیگر موضوعیتی 
ندارد و همه با دل و جان به صحنه آمده اند، زیرا پیامبر اسالم )ص( 

محور و قطب عقاید الهی و اسالمی هستند.
 ایش��ان اس��تمرار تبلور ارزش��مند وحدت، حول ش��خصیت 
عظیم نبی مکرم اس��الم )ص( و ابراز تنفر از دش��منان ایشان 
را در حج، ضروری و مه��م خواندند و تأکید کردن��د: برائت از 
 مشرکین، یعنی همه مسلمانان احس��اس کنند که در مقابل 
 یک دش��من قرار دارند و از عمق وجود نس��بت ب��ه او برائت 

بورزند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مقام ش��امخ و بسیار واالی 
حضرت خاتم االنبیاء )ص( و درودهای خاص خداوند و مالئک 
الهی به ایشان، افزودند: مسلمانان باید پای سخن پیامبر )ص( 
یعنی توحید، اسالم و قرآن بایستند و حج را مظهر اظهار عشق 

و ارادت به آن حضرت کنند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای، امت اس��المی را به هوشیاری در 
قبال توطئه خطرناک ایجاد اختالف در صحنه عظیم و یکپارچه 
خروش مسلمانان، فراخواندند و خاطرنشان کردند: دشمنان 
دین و مس��تکبران بدانند که امت اس��المی ب��ا وجود مذاهب 
مختلف و برخی تفاوت های نظ��ری و عقیدتی، در مقابل آنها 

یکپارچه و متحد هستند.
 ایشان تأکید کردند: نباید گذاشت که جبهه استکبار با حربه 

ایجاد اختالف، خود را از خشم امت اسالمی نجات دهد.
 رهبر انقالب اس��المی در بخش دیگری از سخنان خود، حج 
را فریضه ای سرش��ار از یاد و ذک��ر خدا دانس��تند و افزودند: 

 حج یکی از بهترین و ش��اید 
بی نظیرترین فرصت ها برای 
تعمیق یاد خدا و خش��وع و 
تضرع در مقاب��ل پروردگار 

است. 
 حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای

زائ��ران بی��ت اهلل الح��رام را 
ب��ه تعمی��ق ارتب��اط قلبی 
ب��ا مس��لمانان کش��ورهای 
مختل��ف از طری��ق تکیه بر 
مش��ترکات و اظهار محبت 
و رعای��ت آداب و اخ��الق 

اسالمی توصیه کردند.
  در ابت��دای ای��ن دی��دار 

حجت االسالم والمسلمین قاضی عس��گر نماینده ولی فقیه و 
سرپرست زائران ایرانی بیت اهلل الحرام در سخنانی با اشاره به انتخاب 
شعار »حج، عزت، همبستگی و مسئولیت اسالمی« برای حج 
امسال و همچنین اقدامات انجام گرفته در طول عمره 90-91، 
گفت: برگزاری 97 همایش در مک��ه و مدینه با حضور جوانان 
و قشرهای تحصیلکرده جهان اس��الم، برگزاری 21 همایش 
 برای زائران و علمای اهل تسنن، جلسات  هم اندیشی با نخبگان  و 
شخصیت های علمی و فرهنگی کشورهای اسالمی، برگزاری 
محافل قرآنی، برگزاری جلس��ات آموزش��ی برای عمره گزاران 
و حجاج و تولید ده ها عن��وان کتاب جدی��د از جمله اقدامات 

فرهنگی است. 
حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز سخنانی درخصوص 
 ح��ج و جای��گاه آن و همچنی��ن ویژگ��ی های حج امس��ال 

بیان کرد.

رهبرمعظم انقالب  در دیدارکارگزاران حج:

ادغام سفارتخانه های برائت از مشرکین امسال اظهار تنفراز جبهه استکبار است
کانادا و انگلستان

وزیر خارجه انگلیس اعالم کرده که هماهنگ س��اختن 
مأموریت های دیپلماتیک موجب تقویت حضور انگلیس 
در عرصه ه��ای بین المللی خواهد ش��د. دولت انگلیس 
تصمیم گرفته است مأموریت های دیپلماتیک مشترکی 
را با کانادا به اجرا بگذارد. ویلیام هیگ قرار است جزییات 
طرح جدید همکاری میان این دو کشور را روز دوشنبه 
و در مالقات با جان برد، وزیر خارج��ه کانادا اعالم کند. 
همچنین قرار است که دو کشور نیوزلند و استرالیا نیز در 
نهایت به این طرح بپیوندند. وزیر خارجه انگلیس به این 
موضوع اشاره کرده که با اجرای این طرح، لندن می تواند 
با صرف هزینه های کمتر، نقش پررنگ تری را در مسائل 

بین المللی ایفا کند.

اوباما، رییس جمهور
 ایده آل ترکیه

روزنامه »ت��ودی زمان« ترکیه در ی��ک گزارش تحلیلی 
مس��أله انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا را مورد 
بررسی قرار داد و »باراک اوباما« را گزینه ای ایده آل برای 
ترکیه دانست که انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری 
می تواند منافع آنکارا را تأمین کند. ین روزنامه ترکیه ای 
نوشت: »آرزوی اصلی آنکارا، اگرچه به طور علنی اعالم 
نمی شود، این است که باراک اوباما برای دور دوم انتخاب 
ش��ود. هیچ کس حتی درباره احتمال ریاست جمهوری 

میت رامنی هم صحبت نمی کند«.

 توقف فوری خشونت ها
شرکت کنندگان در کنفرانس نجات ملی سوریه که روز 
گذشته در دمشق، پایتخت س��وریه برگزار شد، با صدور 
بیانیه ای بر ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی برای 
بحران سوریه تأکید کردند. کنفرانس نجات ملی سوریه 
با ش��عار »تغییر ریشه ای، مس��یر ما برای نجات است«، 
روز گذش��ته با حضور 15 گروه معارض داخلی س��وری 
و س��فرای ایران، روس��یه و چین و دیپلمات های ارشد 
شماری از کشورها به عنوان ناظر در دمشق، برگزار شد. 
توقف اقدامات، عملیات خشونت آمیز و آتش بس از سوی 
گروه های مسلح و پایبندی به آن و تشکیل گروه ناظران 
عربی و بین المللی ب��رای نظارت بر آتش ب��س، از دیگر 

بندهای بیانیه پایانی کنفرانس نجات ملی سوریه است.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه 

موضوع هسته ای ایران به ورطه 
لجبازی افتاده است  

احمدی نژاد
امروز موضوع هس��ته ای ایران به ورطه لجبازی افتاده اس��ت. اگر 
همه در جه��ت کاهش دیدگاه های منفی ت��الش کنند، در حل 
مسأله موفق تر خواهیم بود. در موضوع هسته ای ایران ادامه وضع 

کنونی به نفع هیچ کس نیست. 
قرار دادن مس��أله در مسیر رفع س��وءتفاهم ها کمک بیشتری به 
ح��ل آن خواهد کرد و یقیناً س��ؤاالت و نگرانی ه��ای طرفین در 
مسیر همکاری راحت تر به پاسخ خواهد رسید. جمهوری اسالمی 
ایران معتقد به آن نیس��ت 
که پاسخ تهدید را با تهدید 
بدهد، اما رژیم صهیونیستی 
نیز نبای��د برای تهدید ایران 
مورد تش��ویق ق��رار گیرد و 
خوب اس��ت ای��ن تهدیدها 

محکوم شوند.
ایران  اس��المی  جمه��وری 
برای دف��اع از خود آمادگی 

کامل دارد.
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جاسبی باید درباره تفحص از دانشگاه آزاد پاسخگو باشد، نه من

دانشجو، رییس دانشگاه آزاد با اشاره به تفحص از این دانشگاه تأکید کرد که موضوع تحقیق و تفحص 
به ما مربوط نمی شود و باید در این زمینه گذشتگان و دکتر جاسبی پاسخگو باشند. وی ادامه داد: به 

هر حال نتیجه تفحص از دانشگاه آزاد هر چه که باشد، از نظر ما علی السویه است.

 فائزه هاشمی 
مشمول عفو نمی شود 

غربی ها از حمله به ایران 
اسالمی می ترسند 

رییس سازمان زندان ها گفت: ش��رایط خاص و ویژه ای برای فائزه هاشمی 
مهیا نشده است و با او مانند س��ایر زندانیان برخورد می کنیم. غالمحسین 
اسماعیلی، رییس سازمان زندان ها درباره این که شنیده می شود در زندان 
امکانات خاصی برای فائزه هاش��می در نظر گرفته ش��ده، اظهار کرد: تمام 
این حرف ها، شایعه و جوسازی اس��ت.  ما امکانات خاص و ویژه برای کسی 
اختصاص نداده ایم. اس��ماعیلی با بیان ای��ن که ما با فائزه ه��م مانند بقیه 
رفتار می کنیم، درباره این که آیا ممکن اس��ت فائزه هاشمی مشمول عفو و 
بخشودگی شود، گفت: در زمینه عفو و بخشودگی، استثنائاتی وجود دارد 
که جرایم امنیتی مشمول اس��تثنائات اس��ت و این مجرمان مشمول عفو 
نمی شوند؛ هرچند تش��خیص این موضوع با مقامات قضایی است و ما فقط 

مجری احکام و قانون هستیم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با یادآوری این که تثبیت 
نظام جمهوری اس��المی ایران یکی از دس��تاوردهای ب��زرگ دوران دفاع 
مقدس اس��ت، تصریح کرد: امروزه نیز اگر چه دش��منان نظام دم از حمله 
نظامی به ایران می زنند، ولی آنها به قدرت ایران و ایرانیان واقف هس��تند. 
وی تصریح کرد: آنها به همین دلیل جرأت حمله به ایران اسالمی را ندارند. 
آنها می دانند آن زمانی که نیروهای ما محتاج گلوله و س��یم خاردار بودند، 
توانستند به تنهایی در مقابل دنیا بایستند؛ در حالی که امروز از این نظر به 
خودکفایی رس��یده ایم و از همین رو، در صورت بروز جنگ، دشمنی باقی 
نخواهند ماند. نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
داشتن نیروهای مسلح متدین، انقالبی و گوش به فرمان رهبری دشمنان 

را می ترساند.

رمضان شجاعی کیاسری با اعالم خبرامضای سؤال از رییس 
جمهور با 40 امضا، اظهار داشت: به دنبال وضعیت به وجود 
آمده در اقتصاد کشور و رش��د بی رویه قیمت ارز در بازار و 
نابسامانی آن، جمعی از نمایندگان در صدد برآمدند در این 
باره از رییس جمهور سؤال کنند. وی با بیان این که مجلس 
بای��د در این باره ی��ا از وزیر اقتصاد یا ریی��س بانک مرکزی 
س��ؤال کند، گفت: وزیر اقتصاد درخص��وص وضعیت ارزی 
پاس��خگو نیس��ت و از نظر قانونی هم نمی توانیم از رییس 
 بانک مرکزی سؤال کنیم، بنابراین تصمیم گرفته شد که از 

رییس جمهور سؤال شود.
عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس که خود از 
امضاکنندگان این طرح اس��ت، خاطرنش��ان کرد: تاکنون 
 40 امضاء ب��رای این ط��رح تهیه ش��ده و عل��ی مطهری،

 نماینده ای اس��ت که ب��رای این طرح امض��اء جمع آوری 
می کند. شجاعی کیاسری گفت: جمع آوری امضاء در جلسه 
روز چهارشنبه مجلس نیز ادامه دارد تا تعداد امضاها به نصاب 
الزم برای امکان س��ؤال از رییس جمهور برسد. پیش از این 
علی مطهری و ص��د نماینده دیگر مجلس در دوره هش��تم 
پس از فراز و نشیب های فراوان پنجم تیرماه سال90، طرح 
سؤال از رییس جمهور را در چند محور تقدیم هیأت رییسه 

مجلس کردند.

بان کی مون، دبیر کل س��ازمان ملل در دی��دار با محمود 
احمدی نژاد که برای ش��رکت در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، با تقدیر و تجلیل 
از جمهوری اسالمی ایران به خاطر برگزاری موفقیت آمیز 
اجالس س��ران جنبش عدم تعهد در تهران، از برنامه ها و 

مالقات های خود در حاشیه این اجالس به نیکی یاد کرد.
 وی گف��ت: مالقات من با رهبر انقالب اس��المی، مالقاتی 
ویژه و به یادماندنی بود. وی ایران را جزو معدود کشورهایی 
برشمرد که نقش��ی مؤثر در مسائل س��وریه دارد و با بیان 
این که اخضر ابراهیمی تمایل دارد با طرح تش��کیل گروه 
تماس برای حل مسائل س��وریه همکاری کند، خواستار 
حمایت ایران از وی در مسیر اجرای مأموریت هایش شد. 
 بان کی مون در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
صحبت های مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا 
مبنی بر این که مسأله هس��ته ای ایران از راه گفتگو قابل 
حل و فصل است، تصریح کرد: مس��أله با راهکارهای فنی 
قابل حل و فصل است. دبیر کل سازمان ملل همچنین در 
واکنش به اظه��ارات احمدی نژاد مبنی ب��ر لزوم محکوم 
 ساختن تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران در مجامع 
بین المللی، خاطر نشان کرد: تهدید دیگر ملت ها از سوی 

هرکسی و به هر بهانه ای غیرقابل قبول است.

رییس جمهور آمریکا گفت:  فراخوان اسرائیل برای ترسیم 
خط قرمز بر سر برنامه انرژی هسته ای ایران »هیاهویی« 
بیش نیس��ت که وی تالش می کند به آن بی اعتنا باشد. 
باراک اوباما در مصاحبه با شبکه س��ی بی اس با اشاره به 
این که این مسأله به تصمیم های آمریکا درباره امنیت ملی 
این کشور برمی گردد، افزود: در این زمینه اقدامی که برای 

مردم آمریکا مناسب باشد انجام خواهد داد.
اوباما تصریح ک��رد: وقتی نوبت ب��ه تصمیم گیری های ما 
درباره امنیت ملی کش��ور می رسد، هر فشاری که تحمل 
می کنم فقط برای این اس��ت که اقدامی ب��ه نفع مردم 
آمریکا انجام دهم و من قصد دارم هر سر و صدایی را در این 

خصوص خاموش کنم.
تنش بین رژی��م اس��رائیل و آمریکا بر س��ر برنامه انرژی 
 هس��ته ای ای��ران ماه ج��اری می��الدی و پ��س از آن که 
جی کارنی، س��خنگوی کاخ س��فید اعالم کرد واشنگتن 
همچنان بر وجود »زمان و مکان��ی« برای حل وفصل این 
مسأله تأکید می کند، بیش از پیش آشکار شد. در همین 
حال ران پل، نماینده ارش��د کنگره آمریکا ضمن محکوم 
کردن قطعنامه جدید مجلس سنای این کشور علیه برنامه 
انرژی هسته ای جمهوری اسالمی، آن را »بهانه ای« برای 

آغاز اقدام نظامی علیه ایران توصیف کرده است.

مهدی هاشمی پس از س��ه س��ال زندگی در انگلستان 
به ایران بازگشت و روز گذش��ته با احظاریه دادگاه برای 
توضیح اتهامات خود به دادسرا مراجعه کرد. وکیل مدافع 
مهدی هاش��می گفت: این که تاکنون مهدی هاش��می 
به کشور برنگش��ته بود، به خاطر توصیه های مسئوالن 
 قضایی از جمله رییس قوه قضائیه و دادستانی به آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بود. سید محمود علیزاده طباطبایی 
در جمع خبرنگاران مس��تقر در مقابل بازداشتگاه اوین 
درباره علت حضور موکلش در کشور، تصریح کرد: مهدی 
هاش��می می گفت در این بحث هایی که مطرح می شود 
دعوا با من نیس��ت، بلکه دعوا با پدرم است. من چرا باید 
 بیرون بنش��ینم تا هر چه دلش��ان می خواه��د بگویند؟ 
وکیل مدافع مهدی هاش��می ادام��ه داد: آن چیزی که 
آیت اهلل هاش��می به من گفتند، این ب��ود که هم رییس 
قوه قضائیه و هم دادستانی نظرشان این است که مهدی 
به کش��ور برنگردد و حتی تا هفته گذشته آقای هاشمی 
به دلیل تأکید دس��تگاه قضایی از آمدن مهدی ممانعت 
می کرد، ولی هفته گذش��ته گفتند که هم درس او تمام 
ش��ده و هم خانواده او اینجا هس��تند و هم این که خود 
مهدی اصرار دارد بیاید؛ لذا مشکلی ندارد که اگر اتهامی 

هم متوجه اوست، طبق قانون رسیدگی شود.

سازمان ملل بین المللمجلس ویژه

 امضای ۴۰ نماینده برای 
طرح سؤال از رییس جمهور 

 مالقاتم  با رهبر انقالب 
به یاد ماندنی  بود 

تعیین خط قرمز درباره ایران 
هیاهویی  بیش نیست

 مهدی هاشمی
 به ایران بازگشت
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 نباید گذاشت که 
جبهه استکبار 

با حربه ایجاد 
اختالف، خود را از 

خشم امت اسالمی 
نجات دهد.
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فعالیت ۲۲۵ هزار همیار پلیس
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از آغاز فعالیت ۲۲۵ هزار همیار پلیس و پلی��س یار نوجوان از ابتدای 
مهرماه خبر داد. سرهنگ حسین غالمی در خصوص برنامه های پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان برای بازگشایی مدارس گفت: از 
ابتدای مهرماه پلی��س راهنمایی و رانندگی با همکاری ش��هرداری و 
آموزش و پرورش تدابیر ویژه ای را برای روان سازی ترافیک و سهولت 
در رفت و آمد دانش آموزان انجام داده اس��ت. به گفته وی، این تعداد 
دانش آموز که تحت آموزش های الزم توسط افسران ما قرار گرفته و 
کارت همیار پلیس دریافت کرده اند، مشغول فعالیت شده و مأموران ما 

را در روان سازی ترافیک و کاهش تصادفات یاری می دهند. 

منطقه 13 با تصادف خداحافظی کرد 
   با توجه به تعدد اتوبان ها در منطقه ۱۳ نسبت به دیگر مناطق اصفهان و 
نصب صفحات مشبک، بشکه های ترافیکی، گل میخ همراه با بازتاب نور 
در خیابان های این منطقه برای به حداقل رساندن تصادفات و خسارت 
ناشی از تصادفات کاهش یافته و تقریباً به صفر رسیده است. حمیدرضا 
فرهنگ، شهردار منطقه ۱۳ با بیان این مطلب گفت: با توجه به تعدد اتوبان ها 
در منطقه ۱۳ نسبت به دیگر مناطق اصفهان و همچنین وجود رمپ ها و 
اتصاالت این بزرگراه ها به دلیل کافی نبودن روشنایی، میزان تصادفات در 

اتصال این بزرگراه ها در گذشته بسیار زیاد بود. 

  گسترش اینترانت
 در مدارس اصفهان 

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
 تاکنون دو هزار و ۵00 مدرسه در این اس��تان به شبکه اینترانت متصل 
شده اند. حمیدرضا اظهار داشت: همچنین یک هزار و ۳00 مدرسه این 
استان نیز به سیستم های نوین آموزشی مجهز شده اند. وی با بیان این 
که برای رسیدن به حد مطلوب راه طوالنی در پیش است، از دستگاه های 
اجرایی خواست بر اساس مصوبه هیأت دولت به آموزش و پرورش برای 

هوشمندسازی و تجهیز مدارس کمک کنند.

 آغاز پروازهای حج اصفهان
 از 1۵ مهرماه 

معاون اداری پشتیبانی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: از چهارم تا 
۱۵مهرماه ۲7 پرواز حج تمتع از این فرودگاه انجام می شود. رحمت اهلل 
فیروزی پورافزود: ۲4 پرواز توس��ط شرکت هواپیمایی ماهان و سه پرواز 
از طریق شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می شود. وی افزود: نخستین 
پرواز امروز، چهارم مهرماه ساعت ۱7:۵0دقیقه توسط شرکت هواپیمایی 
ماهان صورت می پذیرد. معاون اداری پشتیبانی فرودگاه اصفهان تعداد 
کل زائران استان اصفهان را ۱0 هزار و 6۵۲ نفر عنوان کرد و گفت: ویژگی 
حج تمتع سال جاری، اعزام زائران استان مرکزی و شهرستان کاشان از 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان است. به گفته فیروزی پور، روزانه حدود 
چهار پرواز حج تمتع از فرودگاه اصفهان انجام می شود که هر پرواز شامل 

4۵0 نفر مسافر است.

 همفکری مسئوالن برای
 تغییرات هوا 

کارگاه بررسی و همفکری در اجرایی کردن طرح های تحقیقاتی بخش 
اقلیم و جو برگزار شد. مدیرکل میدریت بحران استان گفت: دراین کارگاه 
که با حضور پروفسور استیفان برومن، رییس مؤسسه تحقیقاتی ماکس 
پالکنگ آلمان برگزار ش��د، آخرین راهکارها برای مقابله با بحران های 
خشکسالی در استان مورد بررسی قرار گرفت. شیشه فروش افزود: مقابله 
با خشکسالی، روش های نوین در باروری ابرها و کنترل آالینده های جوی 

و محیطی از مهم ترین محورهای این کارگاه یک روزه بود.

 کاهش تخلفات دیوان محاسبات
 در اصفهان 

با اعمال سیاست های پیشگیرانه تخلفات تفریق اعتبارات40 تا 60 
درصد کاهش یافته است. 

معاون فنی و اقتصادی دیوان محاس��بات کش��ور در آیین تودیع و 
معارفه مدیرکل دیوان محاس��بات کل اس��تان گفت: با اعمال این 
سیاس��ت، نظارت و کنترل برای پاسداش��ت از بیت المال در کشور 
بهتر انجام می شود. صفایی نس��ب افزود: استان اصفهان در ارزیابی 
های دیوان محاسبات کشور موفق عمل کرده و در پنج سال اخیر در 
رتبه اول تا سوم بوده است. وی کسب این رتبه را نشان دهنده تعامل 
دستگاه های استان با دیوان محاس��بات دانست و خاطر نشان کرد: 
حسابرسی ها باید به روز و دقیق انجام ش��ود تا نتیجه مثبت داشته 
باشد. در پایان این مراس��م، مهدی ده رویه به عنوان مدیرکل جدید 
دیوان محاسبات استان معرفی و از خدمات ابراهیم صفایی، مدیرکل 

سابق قدردانی شد.

 تولیدآب آشامیدنی
 با الکترولیز  نمک 

پیش دبستانی های 
دولتی  قانونی نیستند 

گروه شهر -  سامانه گندزدایی آب آشامیدنی با استفاده از الکترولیز نمک طعام 
نخستین بار در کشور، توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان تولید شد. مدیرعامل شرکت بهین آب زنده رود گفت: در 
این سامانه با استفاده از نمک طعام و جریان الکتریسیته، محلول آبی گندزدای 
چندگانه مشتمل بر انواع ترکیبات کلر شامل کلر گازی محلول، دی اکسید کلر و 
ازن تولید می شود. سعید سامانی افزود: فناوری استفاده از الکترولیز نمک طعام 
برای گندزدایی آب آشامیدنی دارای ۱0 سال سابقه در جهان است و این شرکت 
موفق به بومی سازی آن شد. وی مزیت های این سامانه را کاربری و بهره برداری 
آسان، کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی آن دانست و گفت: این سامانه، آلودگی 

میکروبی آب را رفع کرده و آبی گوارا و سالم تحویل می دهد.

کارش��ناس مس��ئول مدارس غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: در بازرسی های تابستانه از مدارس غیردولتی در هنگام ثبت نام 
دانش آموزان، ۱7 مدرسه متخلف شناسایی شدند. سید حسین میرمهدی به 
واگذاری تمام مراکز پیش دبستانی به مدارس غیر دولتی اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر هیچ مرکز دولتی پیش دبستانی حق فعالیت ندارد. وی با تأکید بر 
این که تاکنون 700 تقاضای تأسیس مراکز پیش دبستانی به اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان ارایه شده، ادامه داد: در سال جاری مجوز تأسیس۲۲0 
مرکز پیش دبستانی در استان اصفهان صادر شده است. میرمهدی به وضعیت 
مربیان و مسئوالن مراکز پیش دبستانی که سال گذشته در مراکز دولتی فعالیت 

می کردند اشاره کرد و افزود: برخی از مسئوالن مراکز مجوز دریافت کردند.

خبر

پیگیری تولید ملی 

 گشتی در اخبار 

 اصفهانی ها زاینده رود را
 فریاد می زنند 

طرح پژوهشی با عنوان»س��نجش نیازهای شهروندان اصفهانی« توسط 
مرکز پژوهش��ی علوم انس��انی و مطالعات اجتماعی جهاد دانش��گاهی 
واحد اصفهان اجرا شد. معاون پژوهش��ی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: در این طرح که به س��فارش ش��هرداری اصفهان 
اجرا ش��د، نیازهای مردم اصفهان در سه س��طح محله، منطقه و شهر و 
با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی ش��هری مورد بررس��ی قرار گرفت. بر 
اس��اس این گزارش، جامعه آماری این طرح پژوهش��ی هفت هزار نفر از 
 شهروندان اصفهانی در۱4 منطقه و700 محله ش��هر اصفهان بودند که 

6۳ موض��وع نیاز ش��هری آنها 
بررسی شد. سعید نیکخواه بیان 
کرد: نتایج اولیه این طرح حاکی 
از آن اس��ت که در سطح شهر، 
وضعی��ت زاین��ده رود در رأس 
مس��ائل و نیازهای شهروندان 
قرار دارد، به طوری که نیاز بیش 
از 90 درصد شهروندان در این 

زمینه بیش از حد متوسط بود.
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خبر روز
تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد 

عباس مقتدایی، س��خنگوی کمیس��یون آموزش و نماینده مردم اصفهان گفت: در جلسه 
یکشنبه تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی به جلسه بعدی کمیسیون آموزش 

موکول شد. 
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 با وجود آن که کش��ورمان همواره بر 
مسائل سنتی خود در خانواده ها تأکید گروه شهر

داش��ته و به عل��ت حرکت پرش��تاب 
جامعه به سمت مدرنیته، بسیاری از این مسائل تحت تأثیر قرار 
گرفته اس��ت؛ نمونه اش هم ازدواج. حاال دیگ��ر خانواده ها از 
باالرفتن س��ن ازدواج بس��یار نگرانن��د. صرف نظ��ر از برخی 
پیوندهای س��نتی و مصلحتی، دیگرکمتر پس��ر و دختری را 
می توان یافت که زودتر از حدود ۳0 سالگی ازدواج کرده باشد. 
دختران، سال ها در انتظار خواستگار ایده آل خویش در خانه 
منتظر می مانند و پسران نیز برآنند تا پس از اتمام دوره سربازی، 
تحصیالت تکمیلی، یافتن شغلی مناسب، استطاعت مالی، تهیه 
منزل شخصی و...، شاید آستینی باال بزنند. البته مسئوالن نیز 
 بارها از باالرفتن س��ن ازدواج در جامعه ابراز نگرانی کرده اند. 
می توان گفت که باالرفتن سن ازدواج، یک واقعیت اجتماعی 
است که خود، ریشه در سایر پدیده های اجتماعی دارد. بخش 
مهمی از این واقعیت اما، به فرهنگ حاکم در خانواده ها بازمی 
گردد که یگانه مسیر خوشبختی فرزندان خویش را در کسب 
فاکتورهایی چون داش��تن مدرک تحصیل��ی، تمکن مالی و 
داشتن ش��غل پردرآمد می دانند. طبعاً حصول این عوامل، به 
تنهایی سن ازدواج را مدت ها به تعویق می اندازد که حاصل آن، 
برآورده نشدن طبیعی ترین نیاز ارگانیکی و بیولوژیکی جوانان 
و بالتبع، تشدید استرس های جسمی، روحی و روانی و احتماالً 
وقوع بحران عاطفی در آنان و در نهایت در کل جامعه است. به 

گفته جامعه شناس��ان، با تغییر معیارهای خان��واده ها و نگاه 
فرهنگی آنها به چنین مقوالتی، ازدواج نیز بسیار سخت تر شده 

است. 

وقتی ازدواج نکردن ناهنجاری می آفریند 
متأسفانه باالرفتن س��ن ازدواج، رفته رفته به یک ناهنجاری 
فراگیر در جامعه تبدیل ش��ده و بهتر اس��ت سیاست گذاران 
فرهنگی و اجتماعی، ب��ا ارایه برنامه های کوت��اه و بلند مدت، 
همه اهرم های تربیتی در مدارس و دانشگاه ها و سایر ابزارهای 
رسانه ای، آموزشی و فرهنگی را به کار گیرند تا این ناهنجاری، 
بیش از این گسترش نیابد؛ زیرا در هنگامه بروز چنین مسائلی، 
هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از حدوث این ناهنجاری ها 
آسیب نمی بیند و به عبارت س��اده تر ، در درازمدت دودش به 
چشم همه آحاد جامعه خواهد رفت. این در حالی است که هر 
ماهه آمارهای متفاوتی هم از افزایش طالق در سطح جامعه به 
گوش می رسد و به عبارتی، باید به این جمعیت مجرد ازدواج 
نکرده، مجردهای مطلقه را هم اضافه کرد. س��ال هاست همه 
این مس��ائل موجب نگرانی کارشناس��ان اجتماعی شده، ولی 
هنوز که هنوز است هیچ فکر اساسی برای حل این بحران ها از 
سوی مسئوالن امر اندیشیده نشده و تنها به ذکر هشدار بسنده 
کرده اند، ولی بد نیست نگاهی دیگر به آمار افزایش ناهنجاری 
و جرائم شود و برای فرهنگ س��ازی در جامعه، مسئوالن امر 

آستین ها را از نو باال بزنند.

 در نشس��ت مس��ئوالن س��ازمان 
شهرزاد 
آتش نش��انی اصفهان اعالم شد که باباعلی پور

طی شش ماهه ابتدای سال تا کنون 
هزار و ۲۱۱ نفر ازاصفهانی ها با تالش مأموران این سازمان از 

حوادث و حریق نجات یافتند.
عل��ی مرادمند، مع��اون عملی��ات س��ازمان آتش نش��انی 
اصفهان در جم��ع خبرنگاران اع��الم کرد:  از ابتدای س��ال 
ت��ا کن��ون ه��زار و 46۱ حری��ق و ه��زار و 696 حادثه رخ 
داده ک��ه منجر ب��ه حضور نیروه��ای آتش نش��ان در محل 
حادثه ش��ده، به طوری که درش��ش ماهه نخس��ت س��ال 
9۱، روزانه ۱7 حادثه و حریق به وقوع پیوس��ته اس��ت. وی 
یکی از مه��م ترین اتفاقات س��ال ج��اری را کاه��ش زمان 
رس��یدن به محل حادث��ه عنوان ک��رد، به ط��وری که این 
 میزان چهار ثانیه نسبت به سال گذش��ته کاهش یافته و به 
چه��ار دقیق��ه و ۱7 ثانیه رس��یده اس��ت ک��ه ب��ا توجه به 

استانداردهای جهانی، زمان نسبتاً مطلوبی است. 
به گفته معاون عملیات سازمان آتش نش��انی اصفهان، این 
در حالی اس��ت که این کاهش با جوان سازی سیستم حمل 
و نقل، باال بردن آمادگ��ی و توانمندی پرس��نل و در نهایت 
 شناس��ایی مناطق صعب العبور و نش��انه گذاری آنها تحقق 
یافته اس��ت. مرادمند به مهم ترین موارد حریق در شهر هم 
اش��اره کرد و  افزود: مهم ترین موارد حریق مربوط به آتش 
زدن ضایعات بوده، به طوری که به دلی��ل وجود بافت های 

قدیمی در س��طح ش��هر، برخی ابنیه قدیمی وج��ود دارند 
 که به حال خود رها ش��ده اند و  موقعیت این محل ها سبب

 می ش��ود که گاهی توس��ط افراد خاطی به محل سوزاندن 
ضایعات بدل شوند. 

معاون عملیات سازمان آتش نش��انی خاطر نشان کرد: عدم 
رعایت زمان بندی جمع آوری ضایعات نیز از مواردی است 
که سبب شده در برخی از خیابان های شهر به ویژه نزدیک 
 به فروشگاه ها و مغازه ها، ش��اهد به آتش کشیدن ضایعات 
باشیم، این در حالی است که اگر این آتش سوزی های کوچک 
 کنترل نش��ود، امکان تبدی��ل آن به حریقی ب��زرگ وجود 
دارد. مرادمن��د در ادامه با اش��اره به این که ازابتدای س��ال 
بیش��ترین موارد وقوع حریق با۲7۱ مورد در شهریورماه رخ 
داده، گفت: حریق خودرو، منزل مسکونی و آتش سوزی در 
مزارع حاشیه شهر، بیشترین عملیات ها را به خود اختصاص 
داده اس��ت. به گفت��ه مرادمن��د، تص��ادف در رأس حوادث 
 رخ داده در اصفه��ان بوده، به طوری ک��ه واژگونی و حادثه برای 
موتورسیکلت ها و خودروها بیشتر از سایر حوادث بوده است و 
جالب تر آن که پراید، پژو ۲06 و زانتیا بیشترین آمار واژگونی 

را درشش ماهه امسال به خود اختصاص داده اند. 
وی گیر کردن حلقه در انگش��ت به ویژه درشمال اصفهان، 
محبوس ش��دن در اماکن و آسانس��ور و در نهای��ت امداد به 
کوهنوردان گرفتار و به دام انداخت��ن حیوانات خطرناک را  

اصلی ترین عملیات های صورت گرفته عنوان کرد.

رعایت زمان 
بندی جمع آوری 
ضایعات نیز از 
مواردی است که 
سبب شده در 
برخی از خیابان 
های شهر به ویژه 
نزدیک به فروشگاه 
ها و مغازه ها، شاهد 
به آتش کشیدن 
 ضایعات 
باشیم

متأسفانه باالرفتن سن 
ازدواج، رفته رفته به 
یک ناهنجاری فراگیر 
در جامعه تبدیل شده 
و بهتر است سیاست 
گذاران فرهنگی و 
اجتماعی، با ارایه 
برنامه های کوتاه و بلند 
مدت، همه اهرم های 
تربیتی در مدارس 
و دانشگاه ها و سایر 
ابزارهای رسانه ای، 
آموزشی و فرهنگی را 
به کار گیرند

با تالش آتش نشان ها طی امسال صورت گرفت؛هشداری که خطرآفرین شده 
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فردا با تکمیل رینگ سوم ترافیکی، س��رعت حرکت وسایل 
نقلی��ه در کمربنده��ای داخلی ش��هر افزایش م��ی یابد، به 
 طوری ک��ه پ��روژه ش��هید همت مش��کل گش��ای ترافیک 
نصف جهان می شود. تابلوی شمارش معکوس پروژه شهید 
همت که به عنوان تکمیل کننده حلقه سوم ترافیکی به شمار 
می رود، به صدا در آمده تا رینگ دوم ش��هر خلوت تر ش��ود 
و میزان آالینده های زیس��ت محیطی به خصوص در هس��ته 

مرکزی شهر کاهش پیدا کند. 
پروژه شهید همت اتصال بزرگراه همت به کشوری را با هزینه 
600 میلیاردریالی رقم زده اس��ت. مدیریت شهری اصفهان 

با آغاز عملیات اجرایی رینگ س��وم از ۱۵ سال پیش، درصدد 
پاسخگویی به ش��ریان های ش��هری برای افزایش روزافزون 
خودروها بوده اس��ت که ام��کان انتخاب متنوع ت��ری را برای 

رانندگان وسایل نقلیه فراهم می کند. 
رین��گ اول و دوم ش��هر اصفه��ان توانای��ی و تحم��ل ورود 
خودروهای روزاف��زون را ندارد، به همین دلیل در س��ال 7۵ 
عملیات اجرایی ش��بکه بزرگراهی به عنوان حلقه سوم آغاز 
ش��د و تاریخ عمرانی و آبادانی به یادمانی و ماندگاری را برای 

نصف جهان رقم زد. 
۱- بزرگراه شهید اقارب پرست، به طول دو هزار و 7۸۳ متر در 

سال 76 احداث شد. این بزرگراه نخستین قطعه از حلقه سوم 
ترافیکی شهر اصفهان است که بر اس��اس برنامه اول توسعه 
این کالنش��هر)اصفهان +۲۲(در دامنه کوه صفه که معارضی 
نداشت احداث شد. این بزرگراه دو تقاطع غیر همسطح شهید 
ستاری در انتهای خیابان صفه و تقاطع غیرهمسطح اندیشه 

در بزرگراه ذوب آهن را به هم متصل می کند.
۲- بزرگراه س��ردار ش��هید میثمی، به طول یک هزار و۸00 
متر و عرض ۳۸ متر در سال های ۸4-۸۳ احداث شده و این 
بزرگراه شامل تقاطع غیر همسطح شهید اقارب پرست است. 
۳- بزرگراه سردار شهید حبیب الهی، به طول یک هزار و۳۸0 
متر شامل دو باند تندرو با عرض شش متر و دوباند کندرو به 

عرض شش متر است.
4- بزرگراه ش��هدای صفه، به طول یک ه��زار و۲00 متر در 
سال ۸4 احداث ش��ده و ش��امل تقاطع غیر همسطح شهید 

دکتر مفتح است. 
۵- بزرگراه میرزاکوچک خان جنگلی، به طول یک هزار و 4۲0 
متر در سال های ۸6-۸۲ احداث شده است. هدف از احداث 
این بزرگراه، تس��هیل عبور و مرور و ارتباط حلقه های سوم و 
چهارم ترافکی شهر اصفهان است. بزرگراه میرزا کوچک خان 
جنگلی شامل شش باند حرکت رفت و برگشت تندرو، دو باند 
حرکت کندرو و دو پارکینگ در مس��یر کندروهای شمالی و 

جنوبی است.
۵- بزرگراه شهید خرازی، پس از احداث تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه ش��هید ردانی پور با خیابان امام خمینی احداث شد. 
طول بزرگراه شهید خرازی که در سال های ۸۱-۸0 احداث 
شد، از تقاطع امام خمینی تا پل وحید چهار هزار و ۸۱۲ متر 

است. 
6-بزرگراه شهید ردانی پور، در سال های 7۸-76 در شمال 
ش��هر اصفهان در امتداد بزرگراه ش��هید چمران احداث شد. 

این بزرگراه به طول یک هزار و 7۱۵ متر در چهار باند تندرو و 
کندرو احداث شده. عرض کندرو بزرگراه ردانی پور هفت متر 

و عرض تندرو ۱۵/۸متر است.
7- بزرگراه شهید چمران و شهید اردستانی، چمران در سال 
۸۲ احداث ش��د و تقاطع کاوه و ش��هید چمران را به میدان 
الله متصل می کند. با اتصال این بزرگراه به بزرگراه ش��هید 
آقابابایی، بخش دوم این بزرگراه از میدان الله تا بزرگراه شهید 

آقابابایی و فرودگاه به نام شهید اردستانی نامگذاری شد.
۸- بزرگراه ش��هید آقابابایی، به طول یک ه��زار و ۳۱6 متر و 
عرض60 متر در س��ال های ۸۳-۸۲ احداث شده است. این 
بزرگراه با هزین��ه ۱0۵ میلیارد و 9۸ میلی��ون ریال احداث 
شد. تقاطع غیر همس��طح نیرو در محل تقاطع خیابان نیرو و 

بزرگراه سردار شهید آقابابایی واقع شده است. 
9- بزرگراه شهید صیاد ش��یرازی، به طول سه هزار و۵0 متر 
 در س��ال های ۸۳-۸۱ احداث ش��د. این بزرگراه که ش��امل 
چهار تقاطع غیر همسطح مهرآباد، رکن الدوله، هشت بهشت 
و منصور معافی اس��ت، با هزینه ۱9۸ میلیارد ریال اجرا شده 

است. 
۱0- بزرگراه ش��هید کش��وری، به عنوان محور شرقی حلقه 
س��وم ترافیک اصفهان در منطقه ش��ش اصفهان حدفاصل 
محورآبشار سوم تا میدان دفاع مقدس به طول سه هزار و ۸7۱ 
متر احداث شد. این بزرگراه میدان شهید قوچانی را به میدان 

دفاع مقدس متصل می کند. 

 ۱۱- بزرگ��راه ش��هید همت، تقاطع غیر همس��طح ش��هید 
هم��ت- ش��هید الوی اولین بخش ای��ن پروژه اس��ت. تونل 
بزرگراه شهید همت بخش دوم پروژه اس��ت. به دلیل وجود 
باند فرودگاه،۳۲0 متر از مسیر تکمیلی رینگ سوم به صورت 

تونل احداث شده است.
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با بزرگراه، اصفهان را دور بزنیم 



چهره روزیادداشت

 تولید فوالدهای مقاوم دربرابر سایش
 در فوالد مبارکه اصفهان 

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه گفت: این ش��رکت 
برای نخستین بار در کشور موفق شد فوالدهای مقاوم در برابر سایش 

)بورن دار BoRoN ( را تولید کند.
غالمرضا جوانمردی با اعالم این خبر اظهار داشت: این نوع ورق های 
فوالدی که کاربردهای گسترده ای در صنایع ساخت ادوات کشاورزی 
دارند بر اس��اس درخواس��ت بازارهای داخلی و خارجی و به منظور 
تأمین نیاز مش��تریان و توس��عه محصوالت جدید، طراحی و تولید 

شدند. 
وی افزود: طراح��ی و تولی��د کالف گرم ای��ن نوع ورق ه��ا با گرید 
"S۲۳۵JR و اس��تاندارد EN۱۰۰۲۵ ح��اوی مق��دار ۰۰۰۹ /۰ ت��ا 
۰۰۱۵/ درصد عنصر برون )BORON( و ب��رای افزایش مقاومت 

فوالد در برابر سایش ساخته شده است.

 قیمت سرسام آور آیفون جدید 
در ایران

با آغاز فروش جهانی آیفون۵  در چند کشور جهان، پای این گوشی 
به ایران هم باز شد و درحال حاضر می توانید با قیمت سه میلیون و 
 ۶۰۰ هزار تومان، آن را از برخی سایت های فروش گوشی خریداری 

کنید. 

 افزایش ۵۰۰ هزار تومانی پراید 
و یک میلیونی ۴۰۵

قیمت س��ایپا ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا و ترمز 
ضد قفل ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. طبق ابالغیه سایپا 
به نمایندگی های فروش این شرکت، سایپا ۱۳۱ با افزایش 
۵۰۰ هزار تومان، با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به 
خریداران عرضه می شود. پیش از این، قیمت این خودرو ۹ 

میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود.
همچنین قیمت هر دس��تگاه پژو پارس س��ال۲۰ میلیون 
و ۴۸۱ هزار تومان تعیین ش��ده که حدود ی��ک میلیون و 
۳۰۰ ه��زار تومان افزایش را نش��ان می ده��د. قبال قیمت 
این خ��ودرو ۱۹میلیون و ۱۴۲ ه��زار تومان ب��ود. قیمت 
هر دس��تگاه پژو ۴۰۵ نیز در نمایندگی ه��ای فروش ایران 
 خودرو به ح��دود ۱۶ میلیون تومان رس��یده ک��ه افزایش 
یک میلی��ون تومان��ی را نش��ان می ده��د. عرضه س��ایر 
خودروهای پرفروش در حالی توسط شرکت های خودرویی 
متوقف اس��ت که خودروس��ازان منتظر دریافت مصوبات 

جدید برای افزایش قیمت محصوالت خود هستند. 

 تکذیب واردات گوشت آلوده 
به کشور

رییس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر این که تاکنون 
گزارش��ی مبنی بر ورود گوشت آلوده به کش��ور نداشته ایم، 

گفت: فعال برنامه ای برای قطعه بندی گوشت مرغ نداریم.
محسن دستور اعالم کرد: آنچه از مبادی رسمی کشور وارد 
می شود تحت نظارت بهداشتی و شرعی از کشور مبدأ بوده 
و پس از ورود به کش��ور نیز با انجام آزمایش��ات بهداشتی و 

سالمتی، به مهر تأیید سالمت دامپزشکی ممهور می شود.

کسب رتبه اول ایثار کشور 
توسط جهادگران استان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی 
استان اظهار داشت: این سازمان رتبه اول ایثارگری در بین 
سازمان های جهادکشاورزی کشور را به خود اختصاص داده 
است. علی محمدی افزود: جهادکش��اورزی درهشت سال 
دفاع مقدس سه هزار و۳۰۰ش��هید تقدیم انقالب اسالمی 
نمود و همچنین وجود ه��زار و۵۶۰جانبار و ۴۹آزاده در این 
سازمان باعث شد جهادگران استان رتبه اول ایثار کشور را به 

خود اختصاص دهند.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

۴
کاهش ۵۰ درصدی هزینه سوخت واحدهای تولیدی آجر 

کارشناس مسئول مهندسی صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با تغییر 
نفت کوره به گاز سوخت واحدهای تولیدی آجر در این استان امسال ۵۰ درصد کاهش یافت. به گفته 

مهدی حسام پور تمامی واحدهای تولید آجر تا پایان سال ۱۳۹۲ گازسوز می شوند.
دولت برای اجرای پروژه ها 

قانون را دور می زند
محمدعلی عبداهلل زاده

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

 دولت دهم با دور زدن قانون بودجه در پایان کار خود، اجرای پروژه های 
مهر ماندگار را در دستور کار قرار داده است. برای اجرای طرح های مهر 
ماندگار، یا دولت باید خارج از ردیف های بودجه اعتباراتی را اختصاص 
دهد و یا اعتبارات تملک دارایی بودجه به اج��رای طرح های مورد نظر 
دولت اختصاص یابد. دولت در سال جاری با مشکل تخصیص اعتبارات 
به پروژه ه��ای عمرانی مواجه 
اس��ت، بنابر این اگ��ر بخواهد 
اعتباراتی را به طرح های مهر 
ماندگار اختصاص دهد یا باید 
اعتبارات پ��روژه های عمرانی  
ملی و استانی را قطع کند و یا 
از منابع دیگری استفاده کند 
که هر دو مورد، تخلف از قانون 

بودجه است.
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یارانه نقدی سه برابر می ش��ود؛ این خبری بود که روز گذشته به 
تیتر یک برخی از رسانه ها تبدیل ش��د و واکنش های متفاوتی را 

به دنبال داشت. 
 این روزها افزایش نرخ ارز، مشکالتی اساسی را برای کشور ایجاد 
کرده است که این مشکالت بیشتر گریبانگیر اقشار ضعیف جامعه 
شده است، اما در این شرایط نیز اقدامات دولتی ها برای کنترل بازار 
نه تنها مؤثر نبوده بلکه اظهارنظرهای آنان تالطم بازار را بیشتر نیز 

کرده است و همین امر اعتراضاتی را به دنبال داشت. 
اما حال صحبت از افزایش یارانه ها ب��ا بودجه حاصل از فروش ارز 
دولتی با قیمت آزاد است؛ اقدامی که شاید ظاهر خوشایندی برای 
برخی اقشار جامعه داشته باشد، اما در نهایت موجب آسیب مردم 

مخصوصا اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
نکته دیگر این که دولت نشان داده اس��ت که در آستانه انتخابات 
اقداماتی جهت تحت تأثی��ر قرار دادن انتخاب��ات انجام می دهد؛ 
اقداماتی همانند توزیع س��هام عدالت. به نظر می رس��د دولت در 
این آش��فته بازار، تصمیم گرفته با فروش ارز به قیمت های آزاد، 
یارانه های نقدی را افزایش دهد، اقدامی که به دنبال خود، افزایش 
نقدینگی و تورم را نی��ز به دنبال خواهد داش��ت. احمدتوکلی نیز 
 که بیش از این در گزارش��ی به مردم نوش��ت: دول��ت االن اجازه 
می خواهد ک��ه ارز را گران و مابه التف��اوت را به صورت نقدی بین 
مردم توزیع کند؛ اقدام تورم زایی که ش��یرینی موقت و تلخ کامی 

طوالنی مدتی دارد. 

دولت هر وقت اراده کند برای تأمین کس��ری بودجه خود، با بازار 
به ظاهر رقابتی بازی می کند و هر قدر بخواهد به دست می آورد. 

همچنین الیاس نادران نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان این که اطالعات غیر رسمی 
رس��یده به نمایندگان مجلس، اخبار مبنی بر ت��الش دولت برای 
افزایش س��ه برابری یارانه های نقدی از مح��ل افزایش قیمت ارز 
را تأیید می کند، گفت: دولت پیش از این هم سابقه توزیع پول در 

آستانه انتخابات را داشت. 
 وی، درخصوص تالش دولت برای افزایش سه برابری یارانه های 
نقدی از محل مابه تفاوت ن��رخ ارز دولتی و آزاد گف��ت: در قانون 
بودجه۹۱ نسبت به مازاد درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت 
ارز، تعیین تکلیف شده است. براین اساس باید بخشی از این درآمد 
به حس��اب صندوق توس��عه ملی برای مصارف پیش بینی شده و 
بخش��ی از آن نیز به خزانه برای جبران درآمدهای محقق نش��ده 

واریز گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که 
برداش��ت از مابه تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی و واریز آن به حساب 
نقدی خالف قانون است، تأکید کرد: طبق قانون بودجه ۹۱ دولت 
جز از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
حق افزایش درآمد برای اجرای هزین��ه ای هدفمندی یارانه ها را 
ندارد و هرگونه برداشتی برای پرداخت یارانه های نقدی از غیر از 

محل درآمدهای هدفمندی، خالف قانون است. 

نادران معتقد اس��ت: دولت با افزایش پرداخ��ت یارانه های نقدی 
قیمت ها را افزایش می دهد و قصد دارد از محل پرداخت یارانه ها 
این افزایش قیمت را جبران کند که ای��ن اقدام از لحاظ اقتصادی 
منطق قابل دفاعی ندارد. قبال هم س��ابقه داشته که دولت نزدیک 
انتخابات بعضی پ��ول ها را میان مردم توزیع کن��د.  وی ادامه داد: 
اقدام تعمدانه دولت در عدم عرضه ارز به بازار آزاد و ایجاد نوس��ان 
آشفتگی در بازار، بیش��ترین لطمه را به اعتماد مردم به دولت زده 
 و مردم را نس��بت به توانمندی های دولت بدبین کرده اس��ت که 

این گونه اقدامات به نفع دولت نیست.
موس��ی الرض��ا ثروت��ی در 
 خصوص پرداخت مابه  التفاوت

نرخ ارز مرجع ) ۱۲۲۶ تومان( 
و نرخ بازار آزاد )حدود ۲۴۰۰ 
تومان( از محل آزادسازی نرخ 
ارز به م��ردم در قال��ب یارانه، 
 اظهار داشت: باتوجه به این که

در قانون بودجه نرخ ارز مرجع 
۱۲۲۶ تومان ذکر شده است، 
دولت نمی تواند ای��ن نرخ را 
تغیی��ر دهد. اگر ق��وه مجریه 
برخ��الف قانون رفت��ار کند، 
مجلس براس��اس وظایفی که 
برعه��ده دارد، اقدام��ات الزم 
را در برخورد ب��ا دولت انجام 

خواهد داد. 
ک��ه ای��ن  بی��ان  ب��ا   وی 

هزینه ک��ردن درآم��د ارزی 
برای پرداخ��ت یاران��ه های 
نقدی، غیرقانونی است، گفت: 

براساس قانون، باید مازاد درآمد ارزی به حساب خزانه واریز شود.
به نظر می رس��د که دولت قصد دارد همانند س��ال ۸۸ که سهام 
عدالت توزیع کرد، این بار از سناریویی مش��ابه استفاده کرده و با 
افزایش یارانه های نقدی به اهداف خود برس��د و بتواند این گونه 

انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند.
آنچه مس��لم اس��ت این که دولت قصد دارد در آس��تانه انتخابات 
 با فروش ارز دولتی در ب��ازار آزاد از مابه تف��اوت آن برای افزایش 
یارانه های نقدی استفاده کند؛ افزایشی که اگرچه در ابتدا به ذائقه 
مردم شیرین می آید اما نتیجه آن، کام مردم را تلخ خواهد کرد و 

شاهد افزایش لحظه ای قیمت ها خواهیم بود.

تکرار پروژه توزیع پول در آستانه انتخابات

دولت، یارانه ها را سه برابر می کند؟!

 دولت قصد دارد در 
آستانه انتخابات با 

فروش ارز دولتی 
 در بازار آزاد از 
مابه تفاوت آن 

 برای افزایش 
یارانه های 

نقدی استفاده 
کند؛افزایشی که 
اگرچه در ابتدا به 

 ذائقه مردم شیرین 
می آید، اما نتیجه 

آن، کام مردم را 
تلخ خواهد کرد
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ابالغ وقت رسیدگی
4442 در خصوص پرونده کالسه 61/91 ش 12 خواهان شرکت خدماتی بعثت با وکالت آقای 
علی روح الهی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ دو میلی��ون ریال به موجب یک فقره چک به 
ش��ماره 665698-85/9/29 عهده بانک صادرات به طرفیت عباس طاهری تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/9/7 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4443 در خصوص پرونده کالس��ه 495/91 خواهان حمید تقی نیک نفس دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک با احتس��اب هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه 
به طرفیت س��یامک کیوان داریان تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/8/21 س��اعت 11/45 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 9 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4445 خانم مهربانو زلقی دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالسه 2864/91 
ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا ساالری بشناس��نامه 7 در تاریخ 91/4/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 3 پس��ر و 4 دختر و یک عیال به نام ذیل: 1- سعید 
ساالری ش ش 5829 پسر متوفی، 2- حمید ساالری ش ش 42 پسر متوفی، 3- وحید ساالری 
ش ش 123 پسر متوفی، 4- مژگان ساالری ش ش 315 دختر متوفی، 5- رضوان ساالری ش 
ش 1220 دختر متوفی، 6- زهرا س��االری ش ش 13664 دختر متوفی، 7- پروین ساالری ش 
ش 640 دختر متوفی، 8- مهربانو زلقی ش ش 1 عیال متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4446 کالسه پرونده: 159/91، شماره دادنامه: 631، مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: زینب الس��ادات س��جادیه، نش��انی: اصفهان خ ولی عصر )عج( 
روبروی ایران خودرو بهین پخش بوکالت س��ام قاس��می نژاد، وکیل: سام قاسمی نژاد فرزند 
عباس نشانی: به آدرس قرارداد وکالت، خوانده: مهدی موزرمنی فرزند غریب مجهول المکان، 

خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست زینب السادات سجادیه به 
طرفیت مهدی موزرمنی بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 1- 819269 و 2-819267 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ای��راد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات اب��رازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 30/000 ریال 
به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می گردد. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه خواهد بود. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4447 کالس��ه پرونده: 258/91، ش��ماره دادنامه: 727، مرجع رس��یدگی: ش��عبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: زینب الس��ادات س��جادیه نش��انی: اصفه��ان خیابان ولیعصر 
روبروی ایران خودرو بهین پخش، وکیل: س��ام قاس��می نژاد نش��انی: اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی، نبش کوچه محمدآباد، ساختمان امیر طبقه 4، خوانده: مهدی موزرمنی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه بابت چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 

ش��ورا: در خصوص دعوی خانم زینب الس��ادات س��جادیه با وکالت آقای سام قاسمی نژاد 
ب��ه طرفیت آق��ای مهدی موزرمنی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 40/000/000 ریال وجه چک به 
ش��ماره 819268-86/3/5 به عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه به 

محتوی��ات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و ص��دور گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً 
ب��ه مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 116/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
چ��ک موصوف )86/3/5( تا تاریخ اجرای حک��م در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4449 کالس��ه پرونده: 1957/91، ش��ماره دادنامه: 881، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ینعلی نیکخواه نش��انی: اصفهان خ امام خمینی )ره( دهنو، 
خ گلزار، کوچه ش��هید محمدی پ 241، خوانده: سید خلیل موسوی مجهول المکان، خواسته:، 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر 
مب��ادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت حس��ینعلی 
نیکخواه علی س��ید خلیل موس��وی بخواس��ته مطالبه اجور معوقه و مطلق خس��ارات قانونی، 
اواًل در مورد مطالبه اجور معوقه نظر به اینکه حس��ب قرارداد اجاره مس��تند دعوا اجاره ماه 
اول نقداً به خواهان پرداخت ش��ده و بابت 11 ماه دیگر چک ش��ماره 90/9/25-802/210879 
به وی تحویل ش��ده و به موجب بند 4 قس��مت توضیحات چنانچه مس��تأجر به تعهد خود که 
پرداخت نقدی س��روقت اجاره بها عمل نکرد موجر می تواند با چک یاد ش��ده اجاره س��ال را 
دریافت نماید فلذا تبدیل تعهد بعمل آمده و خواهان غیر از مطالبه وجه چک نمی تواند جداگانه 
نیز مطالبه اجاره بها نماید علیهذا در این قس��مت وارد نبوده مس��تنداً به ماده 197 قانون آئین 
دادرس��ی مدن��ی حکم بر بی حقی خواه��ان صادر می گردد. در مورد مطالب��ه اجرت المثل با 
توج��ه به محتویات پرونده خصوصًا قرارداد صادره مس��تند دعوا که طی آن مقرر ش��ده به 
ازای ه��ر روز تأخیر در تخلیه عالوه بر اجاره ماهیانه )1/800/000 ریال( مس��تأجر مکلف به 
پرداخت یکصد هزار ریال می باش��د و توجهًا به تاریخ تخلیه که 90/11/16 می باش��د مستنداً 
ب��ه مواد 10 و 494 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت پنج میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و چهار هزار 
ریال بابت خس��ارت دادرس��ی در حق خواهان صادر می شود. و حکم بی حقی صادره ظرف 
بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قاب��ل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان اس��ت و در قس��مت 
محکومیت غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل واخواهی در این ش��ورا اس��ت و پس از آن ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4450 کالس��ه پرونده: 530/91، ش��ماره دادنامه: 908، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمد فانی قهدریجانی نش��انی: اصفهان خیابان ش��اپور قدیم گاراژ 
قروی پیک رادت، خوانده: علی اکبر سلیمان پور مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده به انتقال 
سند موتور به شماره انتظامی 4167- اصفهان 23 در یکی از دفاتر محضری به انضمام مطلق 
خسارات و هزینه دادرس��ی مقوم به 2/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 

در خصوص دعوی خواهان آقای محمد فانی قهدریجانی به طرفیت علی اکبر سلیمان پور به 
خواسته الزام به انتقال س��ند موتورسیکلت به شماره انتظامی 4167- اصفهان 23 و خسارات 
دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی است که خواهان با ارائه قولنامه مورخ 1390/4/15 اعالم 
می نماید موتورس��یکلت را از خوانده خریداری نموده و مبلغ س��ی هزار تومان بدهکار اس��ت 
خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی مورخه 1391/5/24 
حاضر نش��ده و الیحه ای نیز ارائه ننموده اس��ت نظر به اس��تعالم واصله از مؤسسه راهگشا 
اصفهان که مالک موتور س��یکلت را خوانده اعالم نموده و موتور و مدارک آن در ید خواهان 
اس��ت شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 
ق.آ.د.م و م��واد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م حک��م به محکومیت خوان��ده به حضور در یکی از 
دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی 4167- اصفهان 23 در 
قبال دریافت مبلغ 30 هزار تومان به نام خواهان و پرداخت مبلغ سی و چهار هزار ریال هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4451 کالس��ه پرونده: 483/91، ش��ماره دادنامه: 759، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری نشانی: اصفهان روشن دشت آهن آالت قدیری، وکیل: 
آسیه غالمی نشانی: اصفهان میدان فیض، خوانده: یداله بیات مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبل��غ 35/000/000 ریال بابت 6 فقره به انضمام خس��ارات قانونی اعم از هزینه دادرس��ی- 
خس��ارت تأخیر تأدیه هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی 
احمد قدیری با وکالت آسیه غالمی به طرفیت یداله بیات به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 
ری��ال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 6 فقره س��فته مدرکیه به ش��ماره خزانه داری 
کل 435577، 311940، 435575، 435576، 435574، 435573ب��ه مبل��غ 35/000/000 و اینکه 
خوانده با اطالع در جلس��ه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب 
به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اس��ت لذا دعوای خواهان را ثابت تش��خیص داده و مس��تنداً به مواد 307 و 309 
قان��ون تجارت و م��واد 198، 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
35/000/000 بابت اصل خواس��ته و 42/000 هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه و هزینه 
نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل قابل محاس��به در واحد اجرای اح��کام مدنی در حق خواهان 
ص��ادر واعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4452 کالس��ه پرونده: 201/91، ش��ماره دادنامه: 902، مرجع رس��یدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدقدیری نش��انی: اصفهان روش��ن دشت آهن آالت قدیری، 
وکیل: آسیه غالمی نشانی: اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان فیض سمت چپ پالک 24 طبقه 
فوقانی، خوانده: مریم احمدی ونهری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خص��وص دعوای احمد قدیری به وکالت خانم آس��یه غالمی ب��ه طرفیت مریم احمدی ونهری 
به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 967186 
)سری/ ج( به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدن��ی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/4/3 لغایت تاریخ وصول 
که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده 
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4453 کالس��ه پرونده: 596/91، ش��ماره دادنامه: 903، مرجع رس��یدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری نش��انی: اصفهان روشن دشت آهن آالت قدیری، وکیل: 
آس��یه غالمی نش��انی: اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان فیض سمت چپ طبقه فوقانی پالک 
24، خوان��ده: بهروز مهرابی نیا مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای احمدقدیری با 
وکالت آس��یه غالمی به طرفیت آقای بهروز مهرابی نیا به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک به شماره 433347 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 140/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/12/22( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قاب��ل واخواهی در همین مرج��ع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعت��راض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

4454 کالس��ه پرونده: 487/91، ش��ماره دادنامه: 746، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری نشانی: اصفهان روشن دشت آهن آالت قدیری، وکیل: 
آس��یه غالمی، نش��انی: اصفهان میدان فیض ابتدای خ فیض سمت چپ طبقه فوقانی پالک 24، 
خوانده: س��ید جواد میرحاج مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک 
فقره س��فته به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از تأخیر، گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوی احمد قدیری با وکالت آس��یه غالمی به طرفیت س��ید جواد میرحاج به خواسته مطالبه 
مبل��غ 50/000/000 ری��ال وجه مدرکیه ب��ا توجه به فتوکپی مصدق 1 فقره س��فته مدرکیه به 
شماره خزانه داری کل 0346728-88/3/5 به مبلغ 50/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه 
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
لذا دعوی خواهان را ثابت تش��خیص داده و مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حک��م ب��ه محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 50/000/000 بابت 
اصل خواسته و 30/000 هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه هزینه نشر آگهی، حق الوکاله 
وکیل قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 
20 روز قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی اصفهان می باش��د. و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4455 کالس��ه پرونده: 39/91، ش��ماره دادنامه: 689، مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حمید خوانس��اری دهکردی نش��انی: اصفهان بلوار آتشگاه خ قدس 
کوچه ش��هیدا بن بست آس��مان پ 36، خوانده: سارا عالیوند مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
به تاریخ 91/5/18 شعبه 39 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل پرونده 
کالس��ه 39/91 مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق و اظهارات طرفین شورا با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی حمید 
خوانساری دهکردی به طرفیت سارا عالیوند به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
دو فقره چک به ش��ماره های 244833-90/9/30 و 244830-90/6/30 ملی به انضمام تأخیر 
تأدیه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای 
مطروح��ه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند، لذا ش��ورا دعوی 
خواهان را وارد تش��خیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 
310 قانون تجارت رأی ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی 124/000 ریال و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک ها براس��اس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/9/30 تا زمان وصول 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

دادگستری اصفهان می باشد. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فروش
4474 آگهی فروش 11 س��هم از س��هام آقای سید علی اصغر خامس��ی زاده ابیازنی )احدی از 
س��هامداران( و 11 سهم از سهام آقای ذاکر الحس��ینی خفری )احدی از سهامداران( از شرکت 
نوید سبز س��هامی خاص به شماره ثبت 611 و شناسه ملی 10861217520 )ارزش ریالی هر 
س��هم 450000 ریال(. سرمایه ش��رکت 40500000 ریال منقسم 90 سهم با نام 450000 ریال 
و س��هام بی نام ندارند. بدینوسیله تعداد 11 سهم از سهام آقای سید علی اصغر خامسی زاده 
ابیازنی به ارزش 4950000 ریال و تعداد 11 سهم از سهام آقای ذاکرالحسینی خفری به ارزش 
4950000 از شرکت نوید سبز سهامی خاص به شماره ثبت 611 و شناسه ملی 10861217520 
در تاریخ 91/8/4 س��اعت 8/30 صبح جهت فروش به مزایده گذاش��ته می ش��ود. همچنین یک 
نسخه از آگهی مرقوم به وسیله پست سفارشی برای صاحبان سهام نام برده ارسال می گردد. 
لذا چنانچه قبل از تاریخی که برای فروش سهام تعیین گردیده صاحبان سهام کلیه بدهی های 
مربوط به س��هام اعم از اصل، خسارت و هزینه های دیگر را پرداخت نمایند شرکت از فروش 
سهام یاد شده خودداری می نماید در غیر این صورت در تاریخ مقرر شرکت نسبت به فروش 
س��هام مرقوم اقدام و نام صاحبان سهام یاد ش��ده را از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا 
گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت 
سهام قبلی باطل می گردد. ضمنًا رعایت ماده 35 )آگهی فروش سهم( گردیده است. مراتب جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. آدرس ش��رکت: نطنز- طرقرود- مرکز جهاد کش��اورزی طرقرود 

تلفن: 03624333177-09137875872. م الف/ 244 هیأت مدیره شرکت. 



بازار کاغذ یک ماه دیگر 
متعادل می شود

فیلم حوزه هنری  
نماینده اسکاری ایران

معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد از ایجاد تعادل و ثبات در ب��ازار کاغذ تا یک 
ماه آینده خبر داد. محمدجعفر محمد زاده که یک ش��نبه شب مهمان برنامه 
گفتگوی ویژه خبری بود، با اشاره به وارد شدن تدریجی کاغذهای ثبت سفارش 

شده، گفت که تا یک ماه آینده تعادل و ثبات در بازار کاغذ به وجود می آید.
او افزود: در صورت فعال شدن کارخانه های تعطیل شده و نیمه فعال، 130 تا 
150 تن کاغذ در داخل کشور تولید می شود. محمد زاده با اشاره به این که ما 
به 300 تا 350 تن کاغذ در سال نیاز داریم که بخش عمده آن در بخش نشر و 
نیز روزنامه ها استفاده می شود، گفت: در عمل یکی دو کارخانه ما بیشتر فعال 
نیست و کارخانه چوب و کاغذ مازندران هم 18 درصد نیاز را تأمین می کند و 

تولید بقیه هم درصد ناچیزی را در بر می گیرد. 

فیلم س��ینمایی »یه حبه قند« به کارگردانی س��یدرضا میرکریمی از سوی 
کمیته انتخاب نماینده س��ینمای ای��ران، به آکادمی اس��کار معرفی خواهد 
شد. فیلم س��ینمایی »یه حبه قند« در بیست و نهمین جش��نواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و مهر ماه س��ال 1390 اکران عمومی ش��د.»یه حبه قند« 
تاکنون در جشنواره های مختلف بین المللی حضور داشته و جوایز متعددی 
 را از آن خود کرده اس��ت.  این فیلم از میان رقبایی همانند »ملکه«، »بغض«، 
و... توسط کمیته انتخاب اسکار به ریاست امیر اسفندیاری انتخاب شده است. 
سال گذشته فیلم »جدایی نادر از سیمین« س��اخته اصغر فرهادی در اسکار 
2012 سینمای ایران را نمایندگی کرد و موفق به کسب اسکار بهترین فیلم 

غیرانگلیسی زبان شد. این فیلم از تولیدات حوزه هنری است.

اعالنیادداشت

هفت

جشنواره »باتومی« به بازیگر ایرانی جایزه داد
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم »باتومی« گرجستان به بازیگر ایرانی جایزه داد. این جشنواره 
که در بخش های سینمایی، مستند و فیلم کوتاه آثار را به رقابت گذاشت، به بازیگر ایرانی جایزه 

داد. جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره به علیرضا آقاخانی برای فیلم »پله آخر« اهدا شد.

»هیچکاک« وارد می شود 5
»هیچکاک« فیلمی است که از روی زندگی این فیلمساز بزرگ دنیا 
ساخته خواهد شد و داستان فیلم زندگی خصوصی او با همسرش را 

به تصویر می کشد.
 داستان فیلم، زمانی که هیچکاک، فیلم معروف و برجسته خود با نام 
»روانی« را می ساخته است، به تصویر می کشد و آنتونی هاپکینز نقش 
آلفرد هیچکاک  را در این پروژه پر س��رو صدا ایفا خواهد کرد. اولین 
پوستر از این فیلم با به تصویر کشیدن چهره آنتونی هاپکینز در نقش  

هیچکاک رونمایی شده است. 
از دیگر بازیگران »هیچکاک« می توان به 
هلن میرن )همسر هیچکاک(،  اسکارلت 
جوهانس��ون )جنت لی(،  تونی کولیت، 
جسیکا بیل )ورا میلز(، جیمز دی آرکی و 

ریچارد پورتنوو  اشاره کرد.
 این فیلم براساس کتاب آلفرد هیچکاک 
و کتاب »مراحل س��اخت روانی« نوشته 
اس��تفان ریبیلو  س��اخته می ش��ود که 
چالش ه��ای ای��ن کارگردان اس��طوره 
 ای را در مواجه��ه ب��ا س��اخت فیلمش

 نشان می دهد.

 صیانت از ترانه 
و ترانه سرایی فارسی

آنچه وجود کانون ش��عر و ترانه را توجی��ه و الزامی می کند، 
نقش میانجیگری اس��ت که کانون، بر عه��ده گرفتن آن را 
هدف اصلی خود قرار داده اس��ت. بنابراین کانون قرار است 
زبان گویای ترانه سرایانی باشد که به هر علتی آثار آنها مجوز 
دریافت نکرده یا برای اصالحیه بازپس داده می شود. کانون 
شعر و ترانه در کنار تجربه  این سال های شورای شعر و ترانه، 
قرار اس��ت نقطه اتصالی باش��د بین این ترانه س��را ها و دفتر 
موسیقی تا از این طریق هم نگاه بچه هایی که در زمینه ترانه 
و ترانه سرایی فعال هس��تند بر قسمتی از مناسبات و ضوابط 
مؤثر باشد و هم از این طریق شرایطی مهیا شود برای صیانت 
از ترانه هایی که چه به لحاظ صوری، چه محتوایی تعهدی از 
تاریخ ترانه س��رایی را با خود حمل می کنند و می شود گفت 
فرم های بسیطی را به پیش��برد قالب مرکزی ترانه پیشنهاد 
دادند. اما یک��ی ازعوامل دیگری که وج��ود نهادی همچون 
کانون شعر و موسیقی را الزامی می کند، همان طور که اشاره 
شد، کیفیت آثار ارسالی به دفتر موسیقی است که غالبا این 
آثار ضعف  تألیف های فاحشی دارند که خصوصا آنچه بسیار 
شایع است ایرادهای وزنی در این آثار است و البته نبود سطوح  
معنایی شاعرانه در محتوای آثار، از دیگر نقایص این آثار است. 
بدیهی است ادامه چنین شرایطی )البته با این هجمه ای که 
از موزیک های نازل و بی کیفیت ش��اهد هس��تیم( به  شدت 
می تواند به پیکره ترانه سرایی ایران آس��یب زده و ادامه این 
 روند دامن  زدن به نوعی ذائقه مبتذل در این حوزه باشد.این 
شرایط در حالی است که ما امروزه در زمینه تولید، کارهای 
باکیفیت و هوش��مند به تکنیک های بالغی و معنایی  بسیار 
داریم، اما متأس��فانه به علت نگاه صرفا اقتصادی و بازاری که 
از سوی ش��رکت ها و بنگاه های موس��یقی حاکم است، این 
آثار و خالقان آنها مهجور واقع می شوند. یکی از اهداف مهم 
کانون پرداختن به این معضالت خواهد بود تا از این شرایط 
بحرانی بتوان دوره گذاری برای ترانه  و ترانه س��رایی جستجو 
و همچنین حمایت حقوقی این عزی��زان را امکان پذیر کرد.

مدیریت این بحران ها البته مس��تلزم حضور بچه های آگاه و 
روشن در حوزه ترانه اس��ت تا از طریق آگاهی دادن درمورد 
تاریخ چند دهه  ترانه و ترانه سرایی و نسبتی که ترانه با شرایط 
و جریان های روزگار خود به لحاظ تاریخی داش��ته، بتوان از 
طریق این پیش��ینه ، بر بحران های دوران فائق آمد. از این  رو 
پیگیری این مسائل تنها از سمت دلسوزان و اهالی این جامعه 
امکان پذیر است تا بتوان به  صورت دقیق شرایط را رصد کرده 
و برنامه دقیقی در این خصوص ارایه داد.              منبع: اعتماد

مجموعه »سایه س��لطان« به تهیه کنندگی محسن آتش زمزم و 
کارگردانی مرتضی آتش زمزم تابس��تان سال گذشته در اصفهان 

کلید خورد.
  این سریال با درونمایه طنز در 16 قسمت 40 دقیقه ای براساس 
فیلمنامه مجید شاکرین دراصفهان ولبنان تولید و از شبکه دو سیما 
پخش شد، به همین علت با هم نگاهی اجمالی داریم به این مجموعه 

و بررسی نکات آن:
روایت این س��ریال به اس��تناد بر واقعیت، تاریخی نیست و بیشتر 
تخیل نویسنده در آن دخیل بوده است و وقایع این سریال در سه 
دوره گذشته، حال و آینده روی  می دهد و داستان آن ازجایی آغاز 
می شود که دختری فرانسوی به خیال این که اصلیتی ایرانی دارد، 
درمقطع 30 سال آینده ماجرایی را پیگیری می کند ولی به خوبی 
نتوانسته پلی رابط بین این س��ه دوره ایجاد کند  و  زمان ها  را  به 
یکدیگر چفت کند و جای جای داستان شاهد آن هستیم که بیننده 
در زمان ومکان، معلق می ماند و رها می شود، حتی تا جایی که او را 

در یک زمان فراموش  می کند  و جا می گذارد.

ساخت س��ریال های تاریخی یکی از برنامه های همیشگی صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران اس��ت.  از این بابت که آگاهی از 
 تاریخ به مثابه علمی برای تشخیص بیماری جامعه به شمار می رود

و با اشراف برآن می توان به پیش��گیری از امراضی که همیشه در 
کمین  حکومت و مردم است، پرداخت و دست به اصالحات زد.

ولی پی��ش از این نیز س��ریال س��ازان ایرانی به س��راغ برهه های 
 شناخته ش��ده و پادش��اهانی رفته اند ک��ه عموم م��ردم، آنها را 
می شناس��ند ولی این بار عوامل  با هوش��مندی به سراغ قسمتی 
از تاریخ نه چندان دورولی مهجور مان��ده ای می روند که همگان 
فراموش کرده اند و باید این انتخاب بجا را تحسین کرد، ولی با این 
حال باز نتوانس��ته به خوبی عمل کند و می توانست با بازنگری و 
اندیشیدن در آن رگه هایی از در ام را ایجاد و بسط وگسترش دهد.

»سایه سلطان«، آینده را در گرو شناخت گذشته می بیند وگذشته 
 چیزی نیست جز احواالتی که در هر لحظه برما می گذرد و گاهی 

بی توجه ازکنارآنها رد می شویم.
تکنیکی روایی برای این فیلم در نظر گرفته شده است تا به واسطه 

آن، اهداف و داستان فیلم پیش برده ش��ود و همچون نخ تسبیح 
 هر س��ه زمان را به هم ربط دهد و با اس��تفاده از خواب و بیداری و 
به عبارتی رؤیا می خواسته نخی محکم برای آن بسازد ولی به خاطر 
استفاده بیش از حد از این تهمیدات، بیننده را سرگردان کرده و هر 
بار گره کوری به این نخ زده تا جایی که دیگر واسطی دیده  نمی شود 

و بیننده  بین چنین فضاهایی سردرگم می ماند.
بهزاد فراهانی ایفاگر نقش ظل السلطان در»سایه سلطان«، هرگاه 
در زمان حال خواب است درگذشته زندگی می کند و به عصر خود 
باز می گردد و هرگاه در زمان حال  بیدار اس��ت  در زمان گذشته 

به خ��واب رفت��ه اس��ت و این 
تکنیک را می توان گویای این 
امر دانست که  بیداری جامعه 
کنونی را در گذشته ای می داند 
که به دست خواب سپرده شده 
اس��ت، اما اگرچه خفته است 
جری��ان  دارد و آین��ده  را  رقم  

می زند؟!
در دیگر سوی سریال در بخش 
بازسازی گذش��ته در طراحی 
صحنه ضعف هایی دارد و خانه 
شازده که در زمان حال است، 
قدیمی تر از کاخ ظل السلطان 
ب��ه نظ��ر م��ی رس��د. حذف 
ظری��ف کاری ه��ای معماری 
همچون دیوارنگاره ها و اشیاءو 
عتیق��ه ه��ا در کاخ، فضای��ی 

انتزاعی ایجادکرده است و بیشتر از آن که جهت طراحی لوکیشن 
 فیلم مناس��ب باش��د، برای بیننده صحنه تئاتر را تداعی می کند 
به خصوص این که چنین کاستی  را با نورپردازی پوشش داده است.

نورپردازی اغراق آمیز، فضایی  مصنوعی  ایجاد  می کند که اگر چه  
می تواند تأکیدی  برخواب و رؤیا باشد،  اما باید به خاطرداشت برای 
شخصیت اصلی، گذش��ته، زندگی واقعی او تلقی می شود و زمان 

حال شبیه خواب و رؤیاست.
ظل الس��لطان ش��خصیتی تخیلی اس��ت که اغراق باعث ش��ده 
نتواند با مص��داق تاریخی خ��ود مطابقت پیداکند و اگ��ر این کار 
با جدیت بیش��تری ساخته می ش��د و دس��ت به دامن بازیگرانی 
 نمی ش��د که تصور م��ی کنند از هم��ه موقعیت ه��ا باید کمدی 
 کم ارزش بسازند سریالی فاخرتر ارایه و به شعور مخاطب نیز احترام 

گذاشته می شد. 

درباره اصفهانی ترین سریال این روزهای تلویزیون 

سایه سلطان؛  کمدی با تن پوشی از تاریخ 

 جمال  فضای موزه گونه شهر اصفهان و صبغه تاریخی اش همیشه و همواره موقعیت جذاب و بستری 
برای داستان سرایی تاریخی توسط تلویزیون بوده است که گواه این جذابیت و تمایل، پخش نوروزباقری 

همزمان دو مجموعه » سایه سلطان« و » کاله پهلوی« است که فرستنده های شبکه اول و دوم 
را بیش از بقیه کانال ها ایرانی کرده است.
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روزهای زندگی ملکه دوئل میم مثل مادر
مرور قاب به قاب  در سینمای ایران به  مناسبت هفته دفاع مقدس
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ناهید این روزها تعداد بزرگ ترهایی که  همراه 
 با ک��ودک یا نوجوانش��ان به تماش��ای  محمد طاهری

برنامه ای که درواقع برای آنها س��اخته 
نشده است می نشینند کم نیست؛ نمونه اش برنامه هایی است که با 
 حضور کاله قرمزی و چند عروس��ک بامزه دیگر در نوروز میهمان 
خانه ها می شود و نه تنها بچه ها بلکه حتی افراد مسن را هم به خنده 
وا می دارد. در این میان انیمیشن ها یا فیلم های پویا نمایی، جایگاه 
خاص خود را دارند و در میان مردم بسیار محبوبند. به همین دلیل 
است که س��ازندگان این گونه فیلم ها معموال دوست دارند تا چند 
قسمت از آن را به نمایش درآورند؛ فیلم هایی که در نهایت سادگی، 
بر مفاهیم با ارزشی تأکید دارند. به بهانه انتشار چهارمین قسمت از 
مجموعه فیلم های »عصر یخبندان« در ماه جوالی امسال،تصمیم 

گرفتیم به بررسی تعدادی از آنها بپردازیم.
    داستان اس�باب بازی)Toy Story(: اولین قسمت از این 
انیمیش��ن در س��ال 1995 و توسط 
شرکت والت دیزنی ساخته و پخش 
ش��د. این فیلم که تا کنون در س��ه 
قسمت ساخته شده، روایتگر داستان 
پسر بچه ای اس��ت که دنیایش را با 
اس��باب بازی هایش تقس��یم کرده 
است، اما این اسباب بازی ها در زمان 
غیبت او زنده می شوند و کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند.

 اندی در طول این فیلم دوران کودکی خود را پشت سرمی گذارد، 
 به طوری که در قس��مت س��وم وارد دانش��گاه ش��ده اس��ت، ولی 
اس��باب بازی ها هنوز هم ماجراجویی های خاص خ��ود را دارند. 
قسمت سوم این فیلم در سال 2011 و در هشتاد و سومین مراسم 

اسکار،جایزه بهترین پویا نمایی سینمایی را دریافت کرد.
    شرک)Shrek( : اولین بخش از این مجموعه سه قسمتی که 
 Dream(توسط شرکت دریم ورکس
works( س��اخته ش��ده اس��ت در 
سال2001 پخش شد و در همان سال 
جایزه  اسکار بهترین فیلم پویانمایی را 

به خانه برد.
داس��تان این فیلم درمورد یک غول 
سبز و شاهزاده خانمی است که عاشق 
یکدیگر می شوند و به نوعی آدم را یاد دیو و دلبر می اندازد، اما نوع 
 قصه گویی و ش��خصیت پردازی این داس��تان متفاوت و جالب تر

 است. 
در آن از بس��یاری از ش��خصیت های کارتونی یاد می شود و انگار 

کارگردان تعمد دارد که از تمام آنها در گوشه ای از فیلمش بهره ببرد.
قسمت دوم این فیلم در سال 2004 و قسمت سوم در سال 2007 
به روی پرده رفته  است. نام قسمت سوم)Shrek the Third( هم 
به نوعی تقلید از روش نامگذاری پادشاهان و ملکه هاست و اشاره به 

پادشاه شدن شرک دارد.
    باال)Up(:  این محصول سال 2009 شرکت والت دیزنی نه تنها 
یک انیمیشن کمدی، بلکه یک درام 
به تمام معناست. داستان یک پیرمرد 
78 س��اله که در پی ب��رآورده کردن 
رؤیای همسر از دست رفته اش دست 
به سفری خطرناک می زند و در این 
سفر به طور تصادفی با یک پسر بچه  
کنجکاو همسفر می شود. این فیلم در 
سال 2009 نامزد دریافت پنج جایزه از جشنواره اسکار شد،اما فقط 
در دو بخش  بهترین پویا نمایی و بهترین موسیقی، موفق شد اسکار 

را نصیب خود کند.
 :)!Horton hears a who(هورتون صدایی می شنود    

این انیمیشن در سال 2008 و بر اساس 
داستانی از دکتر سئوس ساخته شد. 
 هورتون که جی��م کری ب��ه جای او

  حرف م��ی زند ی��ک فیل س��اده و 
 دوست داش��تنی اس��ت که متوجه 
می شود بر روی یک گل کوچک یک 
ش��هر وجود دارد که اگرچه به چشم 
نمی آید  اما وجود دارد. این انیمیشن در ورای صحنه های پر آب و 
رنگش، معانی عمیقی نهفته دارد؛ ارزش هایی از جمله اعتماد، باور و 

ایمان.
    عصر یخبندان)Ice Age(: این پویا نمایی در سال 2002 بر 
روی پرده رفت و امس��ال چهارمین 
قسمت از آن س��اخته و اکران شده 
اس��ت. داس��تان فیلم درم��ورد یک 
ماموت و یک خرس بسیار تنبل است 
که برحس��ب اتفاق با هم دوس��ت و 
همراه می ش��وند و در هر قس��مت 
 موض��وع ت��ازه ای برای آنه��ا پیش 
می آید. عنصر جذاب و خنده دار فیلم، س��نجابی است که در تمام 
قسمت ها در پی به دست آوردن بلوط است وهمین کار او در قمست 
چهارم باعث تقسیم کره  زمین به چند بخش می شود که اشاره به 

واقعیت علمی به وجود آمدن قاره ها از یک ابر قاره دارد.

نگاهی به انیمیشن های موفق این سال ها،به بهانه اوج گرفتن دنیای انیمیشن 

کارتون های عامه پسند! 

روایت این سریال 
به استناد بر 

واقعیت تاریخی 
نیست و بیشتر 
تخیل نویسنده 

در آن دخیل بوده 
است و وقایع این 

سریال در سه دوره 
گذشته، حال و 

 آینده روی  
می دهد

 نمایش »ملکه« و »خرس« 
در جشنواره پرتقال طالیی 

فیلم های »ملکه« ساخته محمدعلی باشه 
آهنگر و »خرس« ساخته خسرو معصومی 
 در بخش مس��ابقه این رویداد به روی پرده

 می روند. فیلم »ملکه« از جمله آثار تحسین 
شده سینمای ایران به ش��مار می رود که 
 پی��ش ت��ر در بخش مس��ابقه جش��نواره 
بین الملل��ی فیلم فجر ب��ه روی پرده رفته 
است. فیلم »خرس« که پیش از این، حضور تأثیرگذاری را در عرصه جهانی 
تجربه کرده، جایزه بزرگ پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای 
را که از مهم ترین رویدادهای سینمایی آسیا و جهان  به شمار می رود به 
 خود اختصاص داده اس��ت. جش��نواره فیلم  پرتقال طالیی از 15 تا 21 

مهر ماه سال جاری در شهر آنتالیای کشور ترکیه برگزار می شود. 

 رقابت ۱۱ فیلم خارجی در بخش 
بین الملل جشنواره کودک

11 فیلم خارجی در بخش مسابقه سینمای 
 بین الملل بیس��ت و شش��مین جش��نواره 
بین المللی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان 
رقابت می کنند که در این بخش از جشنواره 
 همچنی��ن س��ه فیل��م ایرانی ب��ه نمایش 
درمی آید که اس��امی آنه��ا متعاقبا اعالم 
خواه��د ش��د:»بوتا« )ای��گار نج��ف( از 
آذربایجان، »مادربزرگ به مدرس��ه می رود« )گو وانگ کیو جین(، »ای 
کاش« )هی��روکازا کرودا( از ژاپن، »ش��اهزاده جوان قلمرو کایبوتس��و« 
)یوش��یهیرو ناکامورا( از ژاپن، »زندگی پر از شگفتی است« )لولو الی( از 
تایوان، »لیونل از محمد سودانی« )محمد سودان( ، »غیر افسانه«  )آنتون 
النسکاکوف و الکسی خوسلوف(  از روس��یه، »عروسک بازی« )گورگی 
نگاشف( ، »کریسمس مبارک« )سانگ هون کیم و سانگ سان جونگ( از 
کره و »راه های جاودانه زیستن« )گوستاورون( از اسپانیا و انگلیس.پروانه های 
زرین و جایزه ویژه هیأت داوران بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم 
کودک در رشته های فیلم بلند، کارگردانی فیلم بلند، فیلمنامه، بهترین 
فیلمنامه اقتباسی، اثر کوتاه یا نیمه بلند، بازیگر کودک و نوجوان، دستاورد 

فنی و هنری و بهترین فیلم آسیایی، به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

 گالری کوثر 
میزبان هنرهای دفاع مقدس 

نمایشگاهی از نقاشی های زهرا محمودی با 
موضوع دف��اع مق��دس در نگارخانه کوثر 
اصفهان درحال برگزاری است. این نمایشگاه 
تا شش مهرماه در این نگارخانه ادامه دارد. 
محمودی دراین خصوص به ایمنا گفت: این 
آثار پی��ش از این نیز در ته��ران به نمایش 
درآمده بودند و با توجه به این که موضوع کار 
تصاویر شهدا و دفاع مقدس بود دوست داشتم که مردم اصفهان نیز این آثار 

را ببینند. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: 30 اثر به نمایش درآمده در این نمایش��گاه 
در شش ماه گذش��ته کار ش��ده اند و تکنیک آنها اکرلیک و ترکیب مواد 
روی بوم اس��ت. این کارشناس ارشد رشته نقاش��ی درباره موضوع کارها 
تصریح نمود: موضوع کلی، دفاع مقدس است اما نمایشگاه را باید به طور 
کلی به دوقسمت تقسیم کرد.قسمت اول تابلوهای کوچک و به هم پیوسته 
ای اس��ت که مظاهر زندگی دنیوی در آن به نمایش درآمده اس��ت. برای 
بازدید از آثار نگارگری زهرا محمودی تا شش مهرماه از ساعت 10 تا 12 
 و 17 تا 19 می توانید به نگارخانه کوثر واقع در میدان نقش جهان جنب 

عالی قاپو مراجعه نمایید.

کیوسک



چهره  روزیادداشت

گفتگو

 محسن بنگر: 
شاید به سپاهان بازگشتم

محسن بنگر بعد از بازی تیمش مقابل سپاهان گفت: تیم ما مریض 
اس��ت؛ چراکه وقتی تیم ما این همه بازیکن دارد و نمی تواند نتیجه 
بگیرد، یعنی تیم مریض اس��ت. ما در نیم��ه دوم وقتی درون زمین 
آمدیم، سه بازیکنمان را از دست دادیم. محمد نوری دقیقه ۷۰ از من 
می پرسید که آیا نیمه اول تیم اس��ت یا نیمه دوم؟ دقیقه ۸۰ محمد 
می گفت بازی چند چند است. میثم وقتی توپ به او می رسید، توپ 

را گم می کرد. 
وی درخصوص شعار تماشاگران هم اظهارداشت: تماشاگران به من 
بی احترامی نکردند. خب آنها حق دارند؛ چون بازیکنانی را که دوست 
داش��تند در تیم نبودند و به همین دلیل برخ��ی حرف هایی بر زبان 
آوردند اما مهم نیست، مهم این است که سپاهان قهرمان آسیا شود 

و همه ما را خوشحال کنند. 
بنگر با اعالم این که برخی می گویند حضورش در پرسپولیس برای 
او افت دارد، گفت: اگر رفتن به تیم پرطرفدار پرس��پولیس که علی 
کریمی و مهدوی کیا در آن بازی می کنند و رویانیان مدیرعامل این 
باشگاه است و ۳۰ میلیون طرفدار دارد، افت است، شما همه بگویید 

من افت کردم. 
وی افزود: من ت��ا آخرین لحظه ق��راردادم برای این تی��م به میدان 
می روم؛ آخر س��ال که قراردادم تمام شد،  ش��اید دوست داشتم به 

سپاهان باز گردم.
 من افتخار می کنم که با پرس��پولیس قرارداد امضا کردم و حتی اگر 
در پرس��پولیس به من بازی ندهند، افتخار می کن��م که در این تیم 
به میدان می روم. همان طوری که هشت س��ال برای سپاهان جانم 
را به میان گذاش��تم و کسی قدرش را ندانس��ت، یک سال هم برای 
پرس��پولیس جانم را می گذارم و تا آخرین لحظه تالشم را می کنم و 

مطمئنا تماشاگران پرسپولیس قدرش را می دانند. 
وی خطاب به هواداران هم گفت: من هشت س��ال برای سپاهان به 
میدان رفتم، اما بعد از رفتنم از سپاهان به خاطر فحش هایی که به من 
دادند مجبور شدم تلفن خودم، همسرم و دختر پنج ساله ام را خاموش 
کنم. من در اصفهان دوستان زیادی داشتم، اما به خاطر فحش هایی 
که به من می دادن��د، هر وقت از اصفهان با من تم��اس گرفتند، تنم 

می لرزید و نمی توانستم جواب تلفنم را بدهم. 

 هدا محمدی 
سرپرست هیأت اسکواش شد

طی حکمی از سوی مدیرکل اداره ورزش و جوانان، هدی محمدی به 
عنوان سرپرست هیأت اسکواش استان انتخاب شد.

هدا محمدی دارای مدرک کارشناس��ی رواب��ط عمومی و جودوکار 
وزن1۰۰+کیلوگرم  که همزمان مشاوررس��انه ای هیأت سوارکاری 
استان نیز هست، مدیریت روابط عمومی حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، مدیرنمایندگی خبرگزاری موج در اصفهان از سال ۸۷ 
تاکنون و مشاور سرپرست دانش��گاه علمی کاربردی استان را نیز در 

کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

نیم فصل از سپاهان جدا می شوم 
محمدباقر صادقی/ دروازه بان سپاهان 

خوش��بختانه مصدومیت��م برط��رف ش��ده، اما ب��ا توجه ب��ه این 
که یک م��دت طوالنی اس��ت ک��ه تمری��ن نک��رده ام، جایگاهم را 
در س��پاهان از دس��ت دادم اما امی��دوارم در بازی های 
 آین��ده ب��ار دیگ��ر جایگاه��م را پ��س بگی��رم. 
دو بازی است که می توانم برای سپاهان بازی کنم، 

اما کادر فنی تشخیص داده است که بازی نکنم. 
نمی دانم دلیل نیمکت نشینی ام مصدومیت 
بود یا چی��ز دیگر. کادر فن��ی می گوید از 
نظر روحی آماده نیس��تم، ولی من دلیلی 
نمی بینم که روی نیمکت بنشینم. مطمئن 
باشید شرایط این گونه نمی ماند و من اگر تا 
نیم فصل روی نیمکت بنش��ینم، از تیم جدا 

می شوم. 
 در بازی بعدی ه��م صددرص��د رضا درون 
دروازه قرار می گیرد؛ چون خوب بازی کرده، 

اما من باید به ترکیب اصلی تیم باز گردم. 

 اعطای نشان شجاعت
 به کوروش باقري  

رییس جمهور در حکمي »نش��ان درجه س��ه شجاعت« 
را به ک��وروش باقري، مربي تیم مل��ي وزنه برداري ایران 

اعطا کرد.

 استفاده از لباس نانو
 براي بانوان والیبالیست

نایب رییس بانوان فدراس��یون والیب��ال نتیجه کلي به 
 AVC دست آمده از س��وي والیبال بانوان درمسابقات
کاپ را راض��ي کننده دانس��ت و ب��ا اع��الم بازنگري در 
کادرفني، عنوان کرد که فدراس��یون ب��ه دنبال آوردن 

سرمربي خارجي به تیم ملي نیست. 
صدیقه کعبي زاده درخصوص پوش��ش بانوان تیم ایران 
گفت: ما حتي در نظر داریم که از پارچه هایي که از فناوي 
نانو بهره برده اند براي لباس ملي پوشان استفاده کنیم و 
به سمتي مي رویم که ش��رایط را براي حضور بانوان در 
مسابقات بین المللي از قبل بهتر کنیم؛ چون مي خواهیم 
ضمن این که پوشش چارچوب اسالمي را براي ما انجام 
دهد، کمترین وزن را براي بازیکنان داش��ته باشد تا آنها 

بتوانند راحت تر بازي کنند. 

 حمیدرضا  قلی پور
 به ماهان پیوست

تیم فوالد ماهان با ووش��وکار تیم ملی ایران برای حضور 
در مس��ابقات لیگ برتر ووشو قرارداد بس��ت. تیم فوالد 
ماهان س��پاهان که قرار است امس��ال برای اولین بار در 
مسابقات لیگ برتر ووشو حضور داشته باشد، روز گذشته 
با حمیدرضا قلی پور، ووشوکار تیم ملی ایران قرارداد به 

ثبت رساند.
 قلی پور با تأیید این موضوع، گفت: به دلیل احترام خاصی 
که برای محمدرضا ساکت، مدیر عامل تیم ماهان سپاهان 
قائلم، قرارداد س��فید با این تیم امضا کردم. امیدوارم که 
بتوانم برای این تیم در لیگ برتر مبارزات خوبی را انجام 
دهم. قلی پور که طی چند سال اخیر سابقه کسب عناوین 
قهرمانی جه��ان و آس��یا را در کارنامه خود دارد، س��ال 
 گذشته برای تیم ش��هرداری بندرعباس مبارزه کرد که 
تا کنون ۷۰ درصد مبل��غ قرارداد خودرا از این باش��گاه 

طلب دارد.

منهای فوتبال

6
سرطان، باز از ورزش قربانی گرفت  

 نوشین آقاجانی چوپر، قهرمان دوومیدانی بانوان کشور در دهه ۷۰  زندگی اش ،دار فانی را وداع 
گفت. دکتر آقاجانی چوپر، استاد روزنامه نگاری دانشگاه آزاد تهرا و داور بین المللی دوومیدانی 

پس از شش ماه مبارزه با سرطان، روز گذشته در بیمارستان الله تهران درگذشت. 

کادر فنی س��پاهان این ب��ار بر خالف چند مس��ابقه قبلی کمی 
احتیاط را کنار گذاش��ته بود و با وجود این ک��ه ترکیب، همان 
ترکیب بازی با االهلی بود، ولی نوع حرکات بازیکنان س��پاهان 
مشخص می کرد که از محدودیت کمتری نسبت به بازی آسیایی 
خودش��ان برخوردارند و همین مس��أله باعث ش��د تا شاگردان 
کرانچار از هم��ان دقایق ابتدای��ی بر روی دروازه پرس��پولیس 

خیمه بزنند. 
برتری محسوس سپاهان در تمام طول بازی در مقابل ستاره هایی که 
فقط اس��م پرس��پولیس را به یدک می کش��یدند ثابت کرد که 
در فوتبال ایران س��تاره ها ب��ه تنهایی کارب��ردی ندارند و برای 
موفقیت باید یک تیم ستاره داشت. بازی درخشان خط دفاعی 
 س��پاهان در مقاب��ل مهاجمان پرس��پولیس که تعدادش��ان در

2۰ دقیق��ه پایانی به چهار نفر هم رس��یده بود، باعث ش��د تا به 
 جز یک مورد هیچ توپی دروازه رضا محم��دی را تهدید نکند و 

دروازه بان جوان س��پاهان هم بعد از اعتمادی که کرانچار به او 
کرده،  کم کم در حال نزدیک شدن به یک دروازه بان ششدانگ 
در خط دروازه سپاهان اس��ت. البته به شرطی که مصاحبه های 

طلبکارانه محمدباقر صادقی آرامش را از او نگیرد. 
از ط��رف دیگ��ر، هماهنگ��ی قابل تحس��ین مح��رم نویدکیا و 
خلعتبری به نوعی بالی جان پرسپولیسی ها شده بود و حرکات 
ترکیبی ای��ن دو نفر به خص��وص در نیم��ه اول، باره��ا دروازه 
 پرس��پولیس را با خطر مواجه ک��رد که اگ��ر داور دیگری به جز 
مظفری زاده قاضی این میدان بود، ش��اید پرسپولیس در همان 

نیمه اول با اخراج معدنچی1۰ نفره هم می شد. 
پاسکاری های دو بازیکن باتجربه سپاهان که با حمایت جالویچ 
هم همراه شده بود، به خوبی قلب خط دفاع پرسپولیس را نشانه 
گرفته و بازیکنان سپاهان با اس��تفاده از فشار روانی وارد شده بر 
محسن بنگر و سید جالل که حرکات آنها را کند کرده بود، موقعیت های 

مناسبی بر روی دروازه نیلسون ایجاد کردند. 
 در مورد بنگ��ر باید به ای��ن نکته هم اش��اره کرد ک��ه مطابق با 
پیش بینی های قبلی، هواداران سپاهان از خجالت او درآمدند و 
با این شکست بنگر می تواند به آرزوی همیشگی اش که قهرمان 

نشدن پرسپولیس و استقالل در لیگ برتر بود برسد!
البته کرانچار به خوبی بازی های پرس��پولیس را آنالیز کرده بود 
و فشار ش��اگردانش به مدافعان کناری پرس��پولیس باعث شد 
ماهینی فقط 45 دقیقه در زمین حضور داشته باشد و علی عسگر 
هم بعد از حض��ورش در طول نیمه دوم، هی��چ حرفی در مقابل 

حرکات اشجاری و کاله کج نداشته باشد. 
محمد نوری هم که قرار بود به ج��ای علی کریمی نقش هافبک 
بازی س��از را ب��رای تیمش ایفا کن��د، به طور کامل اس��یر امید 
ابراهیمی شده بود و مصدومیت عجیبش در دقایق پایانی نشان 
می داد که هافبک ملی پوش پرس��پولیس در شرایطی سخت و 
نفسگیر بازی کرده اس��ت. اما نقطه قوت بازی س��پاهان را باید 
درخش��ش بازیکنانی مثل بولک��و و کاله کج دانس��ت که بدون 
ش��ک یکی از بهترین بازی هایش��ان را در طول این فصل انجام 
دادند، به خصوص بولکو که با دوندگی های بی پایانش به خوبی 
در فاز حمله و دفاعی تیمش ش��رکت کرد و کاله کج هم با گلی 
که به تیم س��ابقش زد، بازی های ضعیف خودش در طول لیگ 
دوازدهم را از یاد برد.  فریاده��ای کرانچار در دقایقی که تیمش 
با دو گل از پرس��پولیس جلو بود، نش��ان می دهد که به خوبی 
شرایط حساس تیمش را درک کرده و بر خالف مانوئل خوزه که 
بر روی نیمکت تیمش چس��بیده بود، باید کادر فنی سپاهان را 
در این مسابقه تحسین کرد.پرسپولیس حتی در دقایق پایانی با 
حضور محمد قاضی، ایمون زاید،جوادکاظمیان و هادی نوروزی 
برای فرار از شکست دست به یک ریسک بزرگ زد، ولی مهاجمان 
میلیاردی سرخ ها حتی در غیاب انصاری فر هم حرفی برای گفتن 
نداشتند. اما اوضاع پرسپولیس بعد از این شکست بحرانی تر از 
قبل هم شد و کسر1۰ درصدی مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم و 
البته داستان مسمومیت و غش کردن بازیکنان پرسپولیس هم 
س��وژه مطبوعات را تا پایان هفته آماده کرده است. پرسپولیس 
حاال با هفت امتیاز به جایگاه پانزدهم لیگ چسبیده و باید دید 
که چه کسی می تواند این تیم را از این شرایط بحرانی خارج 
 کند. سپاهانی ها هم با کسب این پیروزی شیرین می توانند با 
روحیه ای ب��اال راهی انزلی ش��وند تا ش��اید با تک��رار آن بازی 
تاریخ��ی فص��ل گذش��ته در مقابل مل��وان و رس��یدن به صدر 
 ج��دول لی��گ، مهیای س��فر ب��ه عربس��تان و بازی برگش��ت

 با االهلی شوند.

سپاهان مدعی یعنی همین

بنگر به آرزویش رسید        

از همین دو روز قبل هم قابل پیش بینی بود که ستاره های کاغذی پرسپولیس در بازی مقابل  مسعود 
سپاهان حرفی برای گفتن نخواهند داشت و این بهانه تراشی های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افشاری

 در م�ورد غش ک�ردن و مس�مومیت بازیکنان�ش، فقط ی�ک فرافکنی برای منح�رف کردن 
ذهن هواداران این تیم است. البته رویانیان در یک زمینه راست می گوید؛ چون کل تیمش در مقابل سپاهان غش 
 کرد و همین مس�أله باعث ش�د تا زردها در یک بازی برت�ر و بدون هیچ ح�رف و حدیثی، دو گل به پرس�پولیس 

بزنند.
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اصفهان قطب کشتی 
ایران می شود

مشکل از خود 
پرسپولیسی هاست

مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان سپاهان گفت:  به دنبال این هستیم که تحرک 
جدیدی را در کشتی و تیم داری در این رشته داش��ته باشیم و مانند فوتبال 
که1۰ سال قبل سنت شکنی کردیم و فوتبال ایران را از حالت دوقطبی خارج 
کردیم، در کشتی هم همین برنامه را دنبال خواهیم کرد. هدف ما این است 
که فضای کش��تی را در کش��ورمان و تیم داری در کش��تی را به جای حضور 
مقطعی به سمت یک حرکت مستمر ببریم. محمدرضاساکت افزود: از طرفی 
در نظر داریم با ایجاد مدرسه تخصصی کشتی، افراد و استعدادهای مختلف 
 را در س��طح اس��تان تحت پوش��ش بگیریم. برگزاری جام ماهان هر سه ماه 
یک بار در اصفهان به منظور شناسایی استعدادها، برگزاری دیدارهای دوستانه 
با استان های دیگر و حتی کشورهای همسایه در دستور کار باشگاه قرار دارد.

رییس هیأت فوتبال اصفهان اعتقاد دارد فشار روانی باعث سرگیجه بازیکنان 
پرسپولیس شده اس��ت. علی اکبر ابرقویی نژاد در مورد مسمومیت بازیکنان 
پرسپولیس در جریان بازی با سپاهان عنوان کرد: وقتی تیمی به عنوان میهمان 
به شهری سفر می کند، تمام مسئولیت اردوی این تیم با خودش است و کسی 
دخالت نمی کند. تیم میهمان است که هتل و غذا را انتخاب می کند.  وی افزود: 
کنترل و نظارت بر همه چیز به عهده باشگاه میهمان است و باشگاه میزبان هیچ 
دخل و تصرفی در این کارها ندارد، حتی آب آشامیدنی در رختکن هم به عهده 
 خودشان است. رییس هیأت فوتبال استان اصفهان تصریح کرد: گاهی پیش 
می آید که به دلیل فش��ارهای روانی فرد دچار س��رگیجه و تهوع می شود و 

احتماالً بازیکنان پرسپولیس به این دلیل دچار این مشکل شده بودند. 

جان تری از فوتبال ملی خداحافظی کرد
جان تری، کاپیتان تیم فوتبال چلس��ی در چند سال اخیر زیر فشار 
و اتهامات زیادی به دلیل فس��اد اخالقی و نژادپرس��تی قرار داشت و 
سرانجام تصمیم گرفت که از تیم ملی انگلیس خداحافظی کند. اخیرا 
او  از اتهام نژادپرستی به فردیناند، بازیکن کوئینز پارک تبرئه شده بود.

اشلی کول در چلسی ماندنی است
دی متئو  ابراز خوش بینی کرد که اش��لی کول با 
وجود باقی ماندن1۰ماه تا پای��ان قراردادش، با 
آبی های لندن تمدید خواهد کرد. اشلی کول در 

سال 2۰۰6 از آرسنال به چلسی پیوست.

ارسالن کاظمی به اورگان پیوست
مهاجم رایس با امضای قراردادی به تیم بس��کتبال 
دانشگاه اورگان پیوست. ارسالن کاظمی نخستین 
بازیکن ایرانی اس��ت ک��ه در یک کالج بس��کتبال 

حضور دارد.

پشت سر این تیم، ناله و نفرین است

عضو کمیته فنی باش��گاه پرس��پولیس گفت: یکی از اصلی ترین دالیل 
نتیجه نگرفتن پرس��پولیس آه، ناله و نفرین پیشکسوتان این تیم است. 
افشین پیروانی با اش��اره به شکست پرس��پولیس مقابل سپاهان عنوان 
کرد: پرسپولیس در یک بازی پر انتقاد باز هم شکست خورد و من یکی از 
اصلی ترین دالیل نتیجه نگرفتن پرسپولیس را آه، ناله و نفرین پیشکسوتان 
این تیم می دانم. در سال های گذش��ته با قدیمی ها خوب برخورد نشد و 
شاید برخی اوقات بر سر مس��ائل مالی نیز به پیشکسوتان پشت کردند. 
وی افزود: این تیم خوب مهره چینی نمی ش��ود. پرس��پولیس یک ماه و 
نیم بدنسازی کرده و 9بازی در لیگ و هفت بازی دوستانه انجام داده اما 
می  گویند مشکل بدنی داریم و آماده نیس��تیم. اگر یک بازیکن سه سال 

استراحت می کرد تاکنون خود به خود آماده شده بود. 

در المپیک به دنبال معجزه بودم

وزنه بردار دس��ته ۸5 کیلوی ایران در خصوص رقابت های المپیک 
که به حذف وی از دسته ۸5 کیلوگرم منجر ش��د، گفت: از یک ماه 
قبل از رقابت ها از چند ناحیه مصدوم شدم و اشتباهم این بود که این 
مش��کالت و مصدومیت ها را رس��انه ای نکردم. قبل از المپیک بدنم 
عفونت و پشت پایم پاره شد، اما این موضوع را به هیچ کس نگفتم و 

در واقع فیلم بازی نکردم.
 سهراب مرادی در پاسخ به این سؤال که وقتی وزنه اول را انداخت، 
چرا برای بلند کردن وزنه های دوم و سوم دوباره به روی تخته رفت، 
تصریح کرد: گفتم شاید معجزه شود؛ چون از قبل برای خودم مدال 
المپیک را متصور بودم. به هر حال ورزش اس��ت و یک سر آن برد و 

یک سر آن باخت است.

سهراب مرادی: افشین پیروانی: 
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یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی مناقصه
شرکت 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

8/000/000615/783/768عمرانیلوله گذاری و حوضچه سازی کارهای باقیمانده خط انتقال سده لنجان- ورنامخواست91-3-252

68/000/0001/352/788/239جاریتوسعه شبکه فاضالب در سطح شهر خوراسگان91-3-253

34/000/000675/239/240جاریاجرای عملیات لوله گذاری فاضالب منطقه یک91-3-254

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/7/16

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

نوبت اول



یادداشت

 استقرار 2000 پایگاه 
جشن عاطفه ها در مدارس 

مدیرکل کمیت��ه امداد چهارمح��ال و بختیاری گفت: در راس��تای 
برگزاری جشن عاطفه ها، دو هزار پایگاه کمک رسانی در مدارس این 

استان استقرار می شود.
ابوالقاسم رس��تگاراظهار داش��ت: کودکان نیازمند در ماه مهر، ماه 

مهربانی، به کمک های خیران و مردم نوعدوست استان نیاز دارند.
وی به برگزاری جش��ن نیکوکاری در استان اش��اره کرد و گفت: در 
همین راستا در روزهای پنجم، ششم و هفتم مهر ماه، جشن عاطفه ها 

مطابق هر سال در استان برگزار می شود.
رستگار در ادامه بیان داشت: این جشن امسال در روز چهارشنبه در 
مدارس و در روز پنج شنبه در پایگاه های کمیته امداد سطح استان و 

در روز جمعه در مصال های اقامه نماز جمعه برگزار می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری، شعار 
امسال جش��ن نیکوکاری را ش��عار دانش باوری، دانش آموز یاوری و 
فرهنگ رضوی اعالم کرد و گفت: این ش��عار نقش کمک رس��انی به 
دانش آموزان نیازمند در راستای رشد و توسعه علم و دانش در کشور 

را نشان می دهد.
رستگار، تعداد پایگاه های کمک رسانی جشن نیکوکاری در استان را 
دو هزار پایگاه برش��مرد و افزود: این تعداد پایگاه در مدارس استان 

مستقر می شود.  

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
حجت االسالم محمدعلی نکونام  

 چش��م انداز خوبی برای آین��ده این اس��تان می ت��وان پیش بینی کرد، 
چرا که روند رو به رشد این استان بسیار خوب و باشتاب پیش می رود واین 
شتاب از آنجا مشخص می شود که چهارمحال و بختیاری از قابلیت ها و 
توانمندی های باالیی برخوردار است و همین امر بستر مناسبی را برای 
خدمت رسانی به مردم آن به خوبی فراهم کرده است. انسجام، همدلی و 
همراهی خوبی بین مسئوالن و مردم این اس��تان وجود دارد که همین 
موضوع، شرایط بسیار خوبی را برای خدمت به این مردم مهیا کرده است،  
بر همین اساس باید عزم خود را جزم کرده تا زمینه رشد و پیشرفت بیش 
از پیش این اس��تان را فراهم کنیم و این مهم با تقویت روحیه انقالبی و 
اس��المی مدیران میسر است 
و نباید فراموش ک��رد که امام 
خمینی)ره( با ه��دف احیای 
اس��الم و ارزش ه��ای متعالی 
آن، قیام کرد و برای برافراشته 
ماندن پرچم اسالم و برخورد با 
متجاوزان به این پرچم، دستور 

دفاع را صادر کرد.

 چشم انداز  روشنی 
برای استان مشاهده می شود

چهره روزیادداشت
12 موتورسیکلت سرقتی در استان کشف شد

سرهنگ فضل اهلل برزویی رییس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح عملیاتی مبارزه 
با سرقت وسایط نقلیه و کشف 12 فقره موتورسیکلت سرقتی خبر داد. وی ادامه داد: طی اجرای 
طرح عملیاتی-استانی کشف وسایط نقلیه سرقت شده  12 موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد.
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تولید و نمای��ش فیلم توهی��ن به س��احت پیامبر 
اس��الم )ص( بدون تردی��د در امتداد نقش��ه ها و 
 دسیسه های شوم نظام س��لطه برای تفرقه افکنی

میان پیروان ادیان ابراهیمی و ضربه زدن به اسالم 
است. تولید و نمایش فیلم توهین به ساحت پیامبر 
اس��الم )ص( بی تردید از اقدامات دشمنان اسالم 
برای تفرقه افکنی و جلوگیری از گس��ترش اسالم 
در جهان ب��وده اس��ت.اهانت به ادی��ان مختلف از 
جمله اس��الم نش��ان دهن��ده اوج ذل��ت و واهمه 
توهین کنندگان  این فیلم و موجب افزایش نفرت 
مس��لمانان و انس��ان های آزادی خواه نس��بت به 
استکبار جهانی و آمریکا شد و بدون تردید این اقدام 
بی شرمانه در امتداد نقش��ه ها و دسیسه های شوم 
نظام س��لطه برای تفرقه افکنی میان پیروان ادیان 

ابراهیمی و ضربه زدن به اسالم است.
وحدت و انس��جام بین صفوف مسلمین مایه ترس 
استکبار است و رمز س��ربلندی و اقتدار امت اسالم 
توجه به آموزه های دینی و تمس��ک به آیات الهی 

اس��ت. مع��اون فرهنگی، پژوهش��ی و آموزش��ی 
سازمان تبلیغات اس��المی چهار محال و بختیاری 
در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با بیان ای��ن که باید به هر 
مس��ئله ای که می خواهد اعتقادات مسلمانان و به 
طور کلی ادیان الهی را به چالش بکش��اند یک نگاه 
 عمیق داشته باش��یم، اظهار داش��ت: باید فراتر از 
این که به پیامبر اکرم)ص( اهانت شده را ببینیم  و 
باید علل و عوامل و انگیزه ها و همچنین فضایی که 
از نظر سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی موجب 
چنین عملی شده را مورد توجه قرار دهیم  واین را 
 در یک بسته کامل کارشناس��ی نگاه کنیم. این که

چرا این موضوع اتف��اق افتاده،چ��را از این موضوع 
حمایت ش��ده و چرا در مقابل  ای��ن موضوع موضع 

گرفته شده است.
حجت االسالم سید محمد میربد ادامه داد: درواقع 
آنچه که به نظرمی رسد این اس��ت که یک فرد و یا 
یک گروه یا یک تیمی به عل��ت بغض و کینه هایی 
که ممکن است از گروهی از مس��لمانان داشته اند 

دس��ت به چنین اقدامی زده اند و همچنین ممکن 
است  این اقدام برای جلوگیری از انتشار و گسترش 

اسالم باشد.

گفتمان  اسالم  در جهان  در حال توسعه  است
وی با بیان این که ه��م اکنون گفتمان اس��الم در 
جهان در حال توس��عه اس��ت  وبدون شک، توسعه 
پیدا می کند، یاد آور ش��د: البته باید نسبت به این 
موضوع هم نگاه بش��ودکه چ��را این اتف��اق افتاد و 
موضع مسلمانان در مقابل این موضوع چه باید باشد 
وباید یک نگاه عمیق کارشناس��ی ب��ه این موضوع 
 بش��ود، چون امکان دارد درآینده هم ما با اقدامات 
این چنینی و حتی در س��طح باالت��ر و حتی اهانت 
بیش��تر در قالب کاریکاتور، مقاله، نقاشی، داستان، 

فیلم کوتاه و...مواجه بشویم.
حجت االس��الم س��ید محمد میربد تأکی��د کرد:  
 توهین به پیامبر اس��الم)ص( و مس��لمانان را باید 
به عنوان یک مسئله در عالم اسالم  وعلمای اسالم 

مورد توجه قرار داد.

اقدامات کارشناسانه وعلمی مورد توجه 
قرار گیرد

وی اذعان داش��ت: کارشناس��ان از طریق سازمان 
کنفرانس اسالمی در کنار هم جمع بشوند و اقدامات 
و راهکارها را پیش بینی و اقدامات عملی در مقابله با 

این عوامل را مورد بررسی قرار دهند.
حجت االسالم س��ید محمد میربد یادآور شد: یک 
کشور یا حتی  یک مذهب اسالمی نمی توانند یک 
نسخه واحدی در مقابله و مواجهه با این موارد داشته 

باشد و باید تمام گزینه ها در کنار هم بررسی شود.
وی ادام��ه داد: عل��ل و عوام��ل و انگیزه ه��ا گفته 
 بشوند وبعد علمای اسالم از همه مذاهب نسبت به 
موضع گیری صحیح، دقیق و کم هزینه اقدام کنند.

توجه به راهکارهای قانونی
وی با بیان این که این فیلم ساخت آمریکاست و در 
سایت های این کشور ساپورت می شود، بیان داشت: 
یکی از موارد دیگر، راهکارهای قانونی است و قاعدتا 
از مس��یرهای قانونی، هم س��ازندگان و هم تولید 
کنندگان و هم توزیع کنندگانش در فضای مجازی 
باید از نظر قانونی با توجه به حقوقدانان اسالم برای 
محکوم شدن مورد توجه قرار گیرند و کارشناسان 
در کنار هم بنشینند و راهکارهای قانونی را ببینند 
که این افراد از چه مس��یرهایی می توانند محاکمه 
ش��وند.معاون فرهنگی، پژوهش��ی و آموزش��ی 
سازمان تبلیغات اسالمی چهار محال و بختیاری 
اذعان داشت: این که تنها فقط به خیابان ها بیاییم 
و پرچم آمریکا یا کشوری دیگر را به آتش بکشیم 
یا شعار بدهیم یا به سفارت کشوری حمله بکنیم، 
این درواقع نمی تواند عالج باشد وما باید به دنبال 
یک عالج قطعی در این زمینه باش��یم نه این که 

یک فعالیت احساسی انجام دهیم.
وی تأکید ک��رد: هرچند که در واقع احساس��ات 
مس��لمانان را باید جهت بدهیم و این احساسات 
هم الزم است، اما در کنارش باید اقدامات قانونی 
حقوقی و علمی از مس��یرهای تعیین ش��ده مثل 
س��ازمان کنفرانس اس��المی واز طریق سازمان 
 ملل و س��ازمان هایی که می توانند در این زمینه 

تأثیر گذار باش��ند  وارد عمل ش��ویم و ورود پیدا 
بکنند.وی تصریح ک��رد: این نکته را ه��م باید مد 
نظر قرار دهیم که اهانت ب��ه پیامبر)ص(، ائمه)ع( 
و بزرگان دی��ن، اولین و آخرین بار نیس��ت و حتی 
از زمان خ��ود پیامبر)ص( هم کس��انی بوده اند که 
به پیامبر)ص( اهانت می ک��رده اند واین را هم باید 
از منش وس��یره پیامبر)ص( درک کنیم که موضع 
ایش��ان در مقابل اهانت کنندگان به چه ش��کل و 
به چه صورت��ی ب��وده و در چه موضعی چ��ه اقدام 

 و چه حرکتی انجام م��ی داده اند. وی با اش��اره به 
اهانت های مختلف در زمان پیامبر)ص(، ادامه داد: 
ما می دانیم  که روی سر ایشان آلودگی ریختند، در 
کنار کعبه به قصد قتل ایشان حرکت کردند و بعد 
از پیامبر)ص( هم باز کس��انی بودند که اصال خدا و 
پیامبر را قبول نداشتند و...، پس این ها چیزی نبوده 
که  االن فقط در زمان ما اتفاق افتاده باشد بلکه بوده 
و وجود داش��ته و باید ببینیم که روش پیامبر)ص( 
در این زمینه چه بوده اس��ت. حجت االسالم میربد 
عنوان کرد: ما باید به آن کسانی که درواقع با جهالت 
این کار را می کنند آگاهی بدهیم  و به کسانی که با 
غرض ورزی این اعمال را انجام می دهند پاس��خی 
محکم دهیم و پاس��خ محکم فقط این نیست که به 
خیابان ها بریزیم  بلکه  یعنی کاری را انجام بدهیم 

که این ها سر جایشان بنشینند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسالمی 

باید توسعه گفتمان های اسالمی در جهان را تسریع کرد 

  این که تنها فقط به 
خیابان ها بیاییم و پرچم 

 آمریکا یا کشوری دیگر را 
به آتش بکشیم یا شعار 

بدهیم یا به سفارت کشوری 
 حمله بکنیم، این درواقع 

 نمی تواند عالج باشد و
ما باید به دنبال یک عالج 

 قطعی در این زمینه باشیم 
 نه این که یک 

 فعالیت احساسی 
انجام دهیم
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مزایده
4297 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9101179 و به اس��تناد سند رهنی شماره 32819 
تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 101 اصفهان له بانک تج��ارت علیه محمود 
صفاری و غیره، تمامی ش��ش دانگ عرصه یک قطعه زمین به پالک ثبتی 4859/61 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت 318/5 مترمربع با جمی��ع متعلقات آن ملکی خانم فاطمه 
صفاری به نش��انی شهرستان اصفهان خیابان شیخ صدوق میانی کوچه شهید ایازی پالک 
20 که سند مالکیت آن در صفحه 448 دفتر 374 به شماره 60561 و شماره چاپی 101393 
س��ری الف/ 82 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باشد شمال پی است 
به زمین 64 فرعی به طول 12 متر ش��رق پی اس��ت به زمین پالک 60 فرعی به طول 26/20 
متر جنوب پی است به کوچه هشت متری به طول 12 متر غرب پی است به زمین 62 فرعی 
به طول 26/9 متر که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده 
محل مورد بازدید یک باب منزل مس��کونی دو طبقه به مساحت 318/5 مترمربع و زیربنای 
دوطبقه حدود 396 مترمربع که با س��قف های تیرآهن و دیوارهای آجری در و پنجره های 
بیرونی از نوع آهن و آلومینیوم درهای داخلی چوبی دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه 
و نمای سنگی می باشد در زمان کارشناسی منزل تخلیه و مشغول بازسازی بوده و دارای 
انش��عابات آب و برق و گاز در رهن قرار گرفته و تا تاریخ 92/4/21 دارای بیمه می باش��د 
از س��اعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 91/7/22 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هش��ت بهشت شرقی چهارراه حمزه اصفهانی دس��ت چپ ساختمان اداره ثبت 
اسناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 10/192/000/000 
ریال ش��روع و به هر کس که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/7/4 چاپ و منتش��ر 
خواهد ش��د و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 10542 اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

ابالغ
4424 در پرونده کالس��ه این ش��عبه آقای منصور س��لمانی نژاد به اتهام بی احتیاطی در 
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تحت تعقیب بوده و به واس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در 
این ش��عبه حاضر و از اته��ام وارده دفاع نماید و در صورت ع��دم حضور در وقت معین 
رسیدگی و اظهار نظر می گردد. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
4426 در خص��وص پرونده کالس��ه 139/91 ش 7 تجدیدنظرخواه مرتضی ش��یرمحمدی 
دادخواس��تی مبن��ی ب��ر اعتراض ب��ه دادنام��ه ص��ادره ب��ه ش��ماره 646-91/4/13 از 

دادگاه ش��عبه 7 ش��ورای ح��ل اخت��الف ب��ه طرفی��ت حج��ت ال��ه جهانگیر و رس��ول 
عموزیدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 10 روز پس از نشر آگهی جهت الیحه 
دفاعی به ش��ورا مراجعه نماید. ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 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 نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
4429 ش��ماره: 3750 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک شماره 1752 
واقع در زواره- ش��انزده اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام آقای س��ید مس��عود معتمدی زواره فرزند س��ید ابراهیم و غیره در جریان ثبت 
اس��ت، به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارش��نبه 
مورخه 1391/7/26 از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این 
آگه��ی در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست با مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. عص��اری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی
4430 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین پالک ش��ماره 2/11073 واقع درفضل 

آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام آق��اي مجیدجاجي دولو فرزند 
کرم درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور متقاض��ی ثبت به عمل نیام��ده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیر از م��اده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک 
مرقوم درروز 1391/8/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگهی بکلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 
نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی 
4431 چون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 4/1626 واقع دربرزوک آباد 

بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي شکراله جمشیدي فرزند ابوتراب در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قانون ثب��ت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در روز 
1391/8/17 س��اعت 8 صب��ح درمحل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذاب��ه موجب این آگهی 
بکلی��ه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور 
یابن��د. اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد 

و امالک شهرضا 

حصر وراثت
4432 خانم محبوبه موحدی دارای شناس��نامه ش��ماره 38 به ش��رح دادخواست به کالسه 
533/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ناصر اصغریان خوزانی بشناسنامه 186 در تاریخ 1391/3/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( عزت اله اصغریان 
خوزانی فرزند اس��معیل ش ش 189 )پدر متوفی(، 2( معصومه یزدانی خوزانی فرزند مانده 
علی ش ش 10199 )مادر متوفی(، 3( محبوبه موحدی فرزند یداله ش ش 38 )همسر دائمی 
متوفی(، 4( فاطمه اصغریان خوزانی فرزند ناصر ش ش 6-079933-113 )فرزند(، 5( مهسا 
اصغری��ان خوزانی فرزند ناصر ش ش 1-084840-113 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
4433 ش��ماره ابالغیه: 9110100350802910، ش��ماره پرون��ده: 9109980350800316، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910328، خواهان شرکت تامکار با مدیریت آقای محمدرضا برکتین 
دادخواستی به طرفیت خوانده عبداله سید زین العابدین به خواسته تأمین خواسته و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 

9109980350800316 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/8/07 و س��اعت 10:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
4434 ش��ماره: 1090/89-120/91 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 822-721 تاریخ 90/5/19-
91/4/31 حوزه 12 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهما محمد، محمدرضا، حس��ین، احمد، محمدص��ادق، بتول، زهرا، صغری نام خانوادگی: 
افش��ار و بقیه همگی صادقیان پور همگی مجهول المکان محکومند به: انتقال رس��می هجده 

حبه مش��اع به نس��بت س��هم االرث از پالک 4556 بخش 3 اصفهان و محکوم علیه ردیف 
4 احمد صادقیان پور به انتقال به میزان س��یزده و چهار هش��تم حبه مش��اع از 72 حبه و 
محکوم علیه ردیف 3 حس��ین صادقیان پور به انتقال 13 و چهار هش��تم حبه مش��اع از 72 
حبه از پالک 4556 بخش 3 و پرداخت مبلغ هفتاد و هش��ت هزار ریال خس��ارت دادرس��ی 
به س��ویه در حق محکوم له علی قاس��م پور نام پدر: حمید نش��انی محل اقامت: اصفهان، 
میدان امام علی )ع( خ مجلس��ی کوچه مجلسی بن بست س��ید زانیان پ 42. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال 
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده لیکن براي فرار از آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع 
از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به 
 حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. ش��عبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4435 کالس��ه پرونده: 751/91، ش��ماره دادنامه: 1067، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان، خواهان: خس��رو عابدی تیرانی نش��انی: نجف آب��اد خ امام کوی 
ش��هید حبیب اللهی بن بس��ت اول پ 11، خواندگان: 1- جلیل هاش��می نش��انی: ویالشهر 
روبروی بانک صادرات ش��عبه ویالش��هر بنگاه هاشمی، 2- مس��عود کرمانشاهی مجهول 
المکان، وکیل: اصیل، خواس��ته: مطالب��ه مبلغ 15/000/000 ریال وجه الرهان، گردش��کار: 
پ��س از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای خسرو عابدی تیرانی 
به طرفیت آقای جلیل هاش��می و مس��عود کرمانش��اهی به خواس��ته محکومیت خواندگان 
بپرداخ��ت مبلغ پانزده میلیون ریال پ��ول نقد که بابت رهن نزد خوان��دگان بوده و مطالبه 
خس��ارات وارده تا اجرا و هزینه های دادرس��ی، شورا پس از بررس��ی مستندات ابرازی 
خواهان و مالحظه صورتجلس��ه 91/6/5 که خواهان اعالم ک��رده مبلغ پانصد هزار تومان 
باب��ت الباقی وجه الره��ن طلبکار بوده و نظر ب��ه اینکه موجر خوانده ردی��ف دوم بوده و 
ش��ورا با دعوت از خواندگان در جلسه حاضر نش��ده اند، شورا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت تش��خیص داده و مس��تنداً به ماده 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
رأی ب��ر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت الباقی وجه 
الرهان در حق خواهان و پرداخت مبلغ س��یصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخت خس��ارت تأخی��ر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/4/8 لغایت اجرای حکم 
در ح��ق خواهان صادر گردد و نس��بت به خوانده ردیف اول نظر ب��ه اینکه دعوی متوجه 
او نب��وده و نس��بت به مازاد خواس��ته خواهان نظر به اینکه ذی نفع نب��وده قرار رد دعوی 
خواهان صادر می گردد. رأی صادره نس��بت ب��ه خوانده غیابی بوده و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و قرار صادره حض��وری بوده و ظرف 
 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان می باش��د. شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4436 در خص��وص پرونده کالس��ه 639/91 ش 8 خواهان علی خدایی دادخواس��تی مبنی 
بر انتقال س��ند خودرو س��واری اپل کورس��ا به ش��ماره انتظامی 33-415 د 98 مقوم به 
40/000/000 ریال با هزینه دادرس��ی و... ب��ه طرفیت جعفر رضا زاده- منوچهر کالنتری- 
بهمن ثمری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/8 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
4437 خانم مریم بخش��ی نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به ش��رح دادخواست به کالسه 
2951/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی بخشی نیا بشناسنامه 5 در تاریخ 1391/10/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه اوالد دختر و یک عیال 
دائمی به اس��امی زیر: 1- مریم بخش��ی نیا ش ش 3، 2- مرضیه بخش��ی نیا ش ش 2849، 
3- مرواری��د بخش��ی نیا ش ش 674، 4- فاطمه زهرا کرم��ی اول فرزند علی اکبر ش ش 7 
)عیال متوفی و الغیر(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 

آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4438 کالس��ه پرونده: 774/91، ش��ماره دادنامه: 1054، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��ید مهدی صناعی نیا نشانی: اصفهان خ پروین آذربهرام 
بن بست حافظ پالک 354، خوانده: امیر ناظمی )ایرج( مجهول المکان، خواسته: استرداد یک 
دستگاه پراید به شماره انتظامی 265-ایران 13 ل 89 و مطلق خسارات دادرسی، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور 
رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای س��ید مهدی صناعی نیا به 
طرفیت امیر ناظمی )ایرج( به خواس��ته اس��ترداد یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 265- 
ایران 13 ل 89 و مطلق خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان اعالم می 
دارد که مالک خودروی پراید بوده و خودروی مذکور را به خوانده امانت داده ولی خوانده 
از تحوی��ل آن خودداری می نماید و به عنوان خیان��ت در امانت نیز در دادگاه 115 جزایی 
اصفهان خوانده محکوم ش��ده اس��ت که دادنامه آن ارائه شده است نظر به ابالغ قانونی به 
خوانده از طریق نش��ر آگهی نامبرده در جلسه رسیدگی مورخه 1391/6/14 حاضر نشده 
و الیحه ای مبنی بر رد دعوی خواهان ارائه ننموده اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 612، 619، 620 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد و تحویل یک دستگاه پراید به شماره 
انتظامی 265- ایران 13 ل 89 و پرداخت مبلغ س��ی و ش��ش هزار ریال هزینه دادرس��ی و 
هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ
4439 نظر به اینکه پرونده کالس��ه 2158/90 در خصوص مطالبه خس��ارت در این ش��عبه 
مطرح می باش��د و با توجه به ارجاع امر به کارشناس��ی لذا جهت رویت نظریه کارشناسی 
ظرف یک هفته از تاریخ نش��ر خوانده به شعبه 12 واقع در خیابان آتشگاه اصفهان دادسرا 

شماره 2 مراجعه نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4440 در خصوص پرونده کالس��ه 680/91 ش 33 خواهان قدمعلی عموشاهی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه مبل��غ 40/000/000 ریال بابت چ��ک ش��ماره 6620846 بانضمام مطلق 
خسارات به طرفیت حسین زارع منش تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 91/8/9 س��اعت 10/30 صبح 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 ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4441 کالس��ه پرونده: 40/91، مرجع رس��یدگی: شعبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
ش��ماره دادنامه: 688، خواهان: حمید خوانساری دهکردی به نشانی: اصفهان بلوار آتشگاه 
خ قدس کوچه شهدا بن بست آسمان پ 36، خوانده: امیر جمشیدی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، به تاریخ 91/5/18 ش��عبه 39 ش��ورای حل اختالف به تص��دی امضاءکنندگان زیر 
تش��کیل پرونده کالس��ه 40/91 مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق و اظهارات طرفین شورا با 
اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در 
خصوص دعوی حمید خوانس��اری دهکردی به طرفیت امیر جمش��یدی به خواسته مطالبه 
مبل��غ 10/000/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 789739-90/4/30 ملی به انضمام 
تأخیر تأدیه و خس��ارات دادرس��ی، نظر به ابقاء اصول مس��تندات ن��زد خواهان که داللت 
بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوان��ده دارد و اینکه خواندگان هیچ گون��ه ایراد و دفاع 
موجه��ی در خصوص دعوای مطروح��ه و مبنی بر پرداخت دی��ن و برائت ذمه خویش به 
عمل نیاورده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خیص داده و به اس��تناد مواد 198، 
519، 515، 522 ق.آ.د.م و م��واد 313 و 310 قان��ون تجارت رأی ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی 118/000 
ریال و خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 
90/4/30 ت��ا زمان وصول در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل وا خواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز 
 قاب��ل تجدیدنظ��ر در محاک��م عمومی دادگس��تری اصفهان می باش��د. ش��عبه 39 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی )علیه السالم(:
 بهترین همت ها، بلندترین آنهاست.

 10 کاری که پوستتان را 
اتو الزم می کند

پوس��ت، یکی از بخ��ش های 
بس��یار مهم بدن انس��ان است 
و اولین نقطه ای که هرکس��ی 
 با آن ارتب��اط خواهد داش��ت. 
بهره مند بودن از یک پوس��ت 
جوان و ش��اداب، می تواند، هم 
در ظاهر شما و هم در رفتارهای 
اجتماعی تأثیر داش��ته باش��د. 
برای داشتن پوستی سالم و ش��اداب الزم است عادت های مضری را که 
باعث پیری پوست می شود بشناسید واز آنها پرهیز کنید. دراین مطلب 

به تعدادی از این عادت های نادرست اشاره می کنیم.

رانندگی
هنگام رانندگی یا نشستن در خودرو، روی قسمتی از بدن که در معرض 
نور خورشید قرار می گیرد، ضد آفتاب بیشتری بزنید، چرا که تشعشعات 
خورشید پوست را چروک کرده و حتی می تواند رنگ آن را نیز تغییر دهد.

معاینه نشدن چشم
 اس��تفاده از لنز یا عینک هایی که نمره آن قدیمی ش��ده اس��ت باعث 
می شود فرد برای دیدن، روی چشم فش��ار وارد کند و درنتیجه خط های 
 ری��ز و چین و چروک دور چش��م ظاهر می ش��ود، بنابراین الزم اس��ت 

هر سال یک بار به چشم پزشک مراجعه کنید.

اخم کردن
حرکت های مداوم عضله به شکل گیری خط اخم منجر می شود. سعی 
کنید از درهم کشیدن صورت، غنچه کردن لب و... که چین و چروک و 

خط های دائمی ایجاد می کند، بپرهیزید.

استرس
 اس��ترس باعث ایجاد لکه، جوش، ک��دری، جوش های ری��ز و... صورت 
می شود. بهترین راه حل، این است که به فعالیت هایی مانند یوگا، خواندن 

کتاب، پیاده روی و آشپزی بپردازید.

مصرف انواع شیرینی
مصرف باالی مواد قندی با آسیب رساندن به کالژن، باعث افتادگی پوست 
می ش��ود. پس به جای مصرف قند مصنوعی از مواد دارای قند طبیعی 

مانند میوه استفاده کنید.

خشک شدن لب
لب شامل سه تا پنج الیه سلولی است و خشکی پوست باعث پیری سریع 
آن می ش��ود، بنابراین از مرطوب کننده لب حاوی وازلین، گلیسیرین و 

دیمتیکون استفاده کنید.

نداشتن تحرک
ورزش، درمان همه مش��کالت اس��ت.ورزش، با افزایش جریان خون به 
پوست صورت نشاط می بخشد. از طریق تعریق، سموم بدن را دفع کرده 
و پوست های مرده را پاکسازی می کند تا پوست جدید دربیاید. ورزش 

نکردن، لکه های مربوط به سن را افزایش می دهد.

کمبود خواب
داشتن هشت ساعت خواب کامل که توصیه تمام محققان است، نه تنها به 
فرد نشاط می بخشد، بلکه باعث احیای پوست نیز می شود. خواب ناکافی 

باعث کدری پوست و انسداد منافذ آن می شود.

رژیم گرفتن
 باال و پایین رفتن وزن به ش��ل ش��دن فیبرهای موجود در پوست منجر 
می شود و به مرور زمان خط های چاقی و افتادگی به وجود می آورد. شاید 
کاهش وزن، مهم ترین هدف باشد، اما باید به شیوه صحیحی انجام شود. 

نخوردن غذا، پوست را سریع تر خشک و پیر می کند.

نخوردن آب کافی
مصرف روزی هشت لیوان آب، میزان چین و چروک را کاهش می دهد، 
عالوه بر آن، به پوست نشاط می بخش��د. سعی نکنید از جایگزین هایی 
مانند چای یا قهوه به جای آب استفاده کنید، چرا که کافئین، خود باعث 

چروک شدن پوست می شود.

 پایان عصر رایانه شخصی 
نزدیک است

بررسی تازه یک مؤسسه تحقیقاتی نشان می دهد، استفاده از رایانه شخصی 
رومیزی در جهان به پایان خود نزدیک می شود.

 به گزارش زد دی نت، بررس��ی جدید مؤسس��ه IHS iSuppli نشان 
می دهد در سه ماه دوم سال 2012 کمتر از 50 درصد از بازار تراشه های 
DRAM در جهان مربوط به رایانه شخصی بوده است. این نخستین بار 
در طول تاریخ اس��ت که کمتر از 50 درصد از این تراشه ها برای استفاده 
در رایانه شخصی خریداری شده اند. تحلیلگران با بررسی نتایج به دست 
آمده از این تحقیق چنین نتیجه گرفته اند که شمارش معکوس برای پایان 
استفاده از رایانه شخصی آغاز شده است. سهم رایانه شخصی از این بازار 
در سه ماه اول سال 2012 برابر با 50/2 درصد بوده که در سه ماه دوم این 
سال به 49 درصد کاهش یافته اس��ت. کارشناسان، افزایش مداوم سهم 
گوشی  تلفن همراه هوشمند و تبلت ها از این بازار را نشانه ای می دانند که 

مؤید تحلیل یاد شده است.

10 ثروتمند برتر جهان 
معرفی شدند

»فورب��ز«، یک ش��رکت آمریکایی پیش��رو در زمینه 
انتشارات و رسانه می باش��د. مجله  فوربز هر دوهفته 
یک بار در سراسر آمریکا منتش��ر می شود. این مجله 
تاکنون اقدامات زیادی در زمینه انتشار برترین های دنیا 
در زمینه های مختلف انجام داده است؛ به طور مثال، 
از سال 2004 تاکنون، نشریه اقتصادی فوربز هرساله 
فهرستی از یکصد زن قدرتمند جهان را منتشر ساخته 
اس��ت که با معیاره��ای اقتص��ادی و اجتماعی رتبه 
بندی شده و مورد توجه محافل رس��انه ای در جهان 
قرار گرفته اس��ت. این بار نیز مطابق روال عادی این 
مجله، پس از مصاحب��ه های پی در پ��ی و تحقیقات 
وسیع، سرانجام قفل س��کوت این مجله شکسته شد 
و  لیس��تی از ثروتمندترین افراد دنیا را منتش��ر کرد. 
البته این اولین باری نیس��ت که این لیس��ت توسط 
مؤسسات مختلف جمع آوری ش��ده و به معرض دید 
عمومی قرار گرفته است، منتها به دلیل وسواس های 
بی حد و اندازه مدیران این ش��رکت، می توان تا حد 
معقولی نتایج اعالم ش��ده را واقعی دانس��ت که آن را 
 صرفا بر مبنای اظهارات افراد و مشاهدات عینی اعالم 
نکرده اند. این فهرس��ت پس ازگفتگو ب��ا 400 نفر از 
مردم آمریکا که ادعای برترین در ثروت را داش��تند، 
تهیه شده و سرانجام روز گذشته به مردم جهان اعالم 
شد. اگر چه این فهرست شامل 30 نفر برتر است اما ما 
به انتشار نام 10 نفر اول بسنده می کنیم.این فهرست 

بدین شرح است:
     بیل گیتس )66 بیلیون دالر(
     وارن بافت )46 بیلیون دالر(

     لری الیسون )41 بیلیون دالر(
      چارلز کخ )31 بیلیون دالر(
      دیوید کخ )31 بیلیون دالر(

     کریستی والتون و خانواده )27/9 بیلیون دالر(
      جیم والتون )26/8 بیلیون دالر(
     آلیس والتون )26/3 بیلیون دالر(

      رابسون والتون )26/1 بیلیون دالر(
     مایکل بلومبرگ )25 بیلیون دالر(

 در انتهای این لیست، نام دو ستاره مشهور موسیقی 
نیز به چش��م می خورد. راک جان بون جووی و  ملکه 
اپرا نیز به دلیل وسعت مالی و سهیم شدن آن در اعمال 

بشردوستانه، به این لیست اضافه شده اند.

یکی از فس��تیوال های عجیب دنیا که نوزادان مبنای 
اصلی آن هس��تند در ژاپن برگزار می ش��ود. در این 
جشنواره دو نفر از کش��تی گیران سومو که بدن های 
بس��یار بزرگی دارند بچ��ه ها را در دس��ت می گیرند 
 و اولین بچ��ه ای که گریه کن��د، برنده این مس��ابقه 
می شود. البته به گفته مس��ئوالن، این مسابقه برای 

سالمتی کودکان برگزار می شود.
جشنواره های عجیبی در دنیا هر ساله برگزار می شود 
که البته در آنها کارهای عجیبی از جنگ با گوجه در 

اسپانیا تا جشنواره رنگ های هند انجام می شود.
یکی از سوژه های جشنواره های دنیا بچه های کوچک 
و به عبارتی نوزادان هستند. بچه ها در نقاط مختلفی 
 از دنیا به عنوان یکی از نمادهای جش��ن ها حس��اب 
می ش��وند. در ادامه با این جش��ن های بچه گانه دنیا 

آشنا می شویم.

پرش از روی نوزادان – اسپانیا
این جش��نواره یک��ی از 
قدیمی ترین سنت های 
مردم روستای »کاستریلو 
دی مورچیا« اس��ت و هر 
ساله آن را اجرا می کنند. 
ای��ن فس��تیوال ب��رای 
جلوگیری از بیماری ها و 
سالمت کامل کودکان انجام می شود و همچنین مردم 
این روستا باور دارند گناهان بچه ها بخشیده می شود. 
البته به تازگی سازمان های جهانی درصدد بستن این 
جشنواره بوده اند. این جشنواره از سال 1620 هر ساله 

برگزار شده است.

به گریه انداختن کودکان – ژاپن
یکی دیگر از فس��تیوال های عجیب دنیا که نوزادان 
مبنای اصلی آن هس��تند در ژاپن برگزار می ش��ود. 
 در این جش��نواره دو نفر از کش��تی گیران سومو که 
 بدن های بس��یار بزرگ��ی دارند بچه ها را در دس��ت 
می گیرند و اولین بچ��ه ای که گریه کن��د برنده این 
مسابقه می شود. البته به گفته مسئوالن، این مسابقه 

برای سالمتی کودکان برگزار می شود.

پرتاب بچه – هند
یکی از خطرناک ترین و 
همچنین عجی��ب ترین 
فس��تیوال هایی که برای 
کودکان برگزار می شود 
مراسم سنتی پرتاب بچه 
اس��ت. در این مراسم که 
یک آیین قدیمی هندی 
است بچه های تازه متولد شده از یک معبد به ارتفاع 9 
متر به پایین پرتاب می شوند. این کار به گفته هندوها 
باعث طول عمر بچه می ش��ود و خوش��بختی را برای 

خانواده او به همراه دارد.

 بچه گانه ترین
30+12+ فستیوال های دنیا

+7+26

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

خوب،بد،زشت

سالمت

خبر ویژه

عکس نوشت

تصور می کنید یک تبلت 7 اینچی تا چه حد ممکن است سبک باشد؟ دو روز پیش شرکت 
 D-NEC Medias Tab UL N08 از تبلت جدیدی با نام NTT DoCoMo ژاپنی
رونمایی کرد که فقط 249 گرم وزن دارد. این تبلت از الیاف کربنی تولید شده که در ساخت 
هواپیماهای مدرن از آن استفاده می ش��ود. وزن این تبلت معادل 63 کیندل فایر اچ دی 
آمازون و 71 نکسوس 7 گوگل است. علمولوژی نوشت: البته این تبلت عالوه بر سبک وزن 
 بودن، مش��خصات خیلی خوبی هم دارد که از آن جمله می توان به پردازنده دو هسته ای

15 گیگاهرت��زی، صفحه نمای��ش 7 اینچی با رزولوش��ن 1280×800، دوربین پش��تی 
 8 مگاپیکس��لی و دوربی��ن دو مگاپیکس��لی در جل��و، 3100mAh ظرفی��ت باطری و 
سیستم عامل اندروید 40 اش��اره کرد. ویژگی های جالب دیگری هم در این تبلت وجود 
دارد؛ مثل مرورگر وب آن که به شما اجازه می دهد دو تب فعال را همزمان مشاهده کنید.

وزن یک تبلت برای شما چقدر مهم است؟ آیا یک گجت سبک وزن برایتان بیشتر جذابیت 
دارد، یا این که ترجیح می دهید سنگینی گجت را در دستانتان حس کنید؟

دوربین های دیجیتال بسیاری این روزها در بازار وجود دارد و هرکدام نیز به نوعی ویژگی 
های خاص خودشان را دارند تا مشتریان را به خودش��ان جذب کنند.یکی از ویژگی های 
اصلی دوربین های دیجیتالی و همچنین خانگی کوچک، کیفیت و زیبایی طراحی آنهاست.

این روزها بسیاری از دوربین ها در سایز و طرح های متفاوت عرضه می شوند، اما به تازگی 
یک طراح جوان، دوربینی را ساخته که می تواند دنیای دوربین های دیجیتال را متحول 
کند. دوربین»Air Clicker« با ایده گرفتن از یک حرکت مش��هور ساخته شده است. 
حتما شما هم دیده اید که بسیاری از عکاسان قبل از گرفتن عکس با دستشان قابی را ایجاد 
می کنند که تصویر نهایی در آن قرار دارد؛ ای��ن دوربین نیز به همین صورت کار می کند.

این دوربین دو قسمت جدا شونده دارد که با استفاده از آنها می توانید قاب مورد نظرتان را 
 »Air clicker« .برای عکاسی انتخاب کنید و سپس یک عکس به دلخواهتان بیندازید
اکنون در مرحله طراحی ق��رار دارد و در صورت تولید می توان��د تحولی عظیم در صنعت 

دوربین های دیجیتال ایجاد کند.

دوربینی بدون قاب! سبک  ترین تبلت جهان 

رود قرمز در کانادا 

یکی از عجیب ترین و زیباترین رودهای روی زمین 
»رود قرمز« در کاناداست که در منطقه »آلبرتا« این 
کشور جریان دارد.
دلیل رنگ قرمز این رود به رسوب صخره هایی 
بازمی گردد که رود، هنگام جریان از این مناطق با خود 
شسته و به همراه می آورد.
رسوب منطقه آلبرتا دارای ماده ای قرمز رنگ است که 
موجب می شود، رنگ آب به سرعت تغییر کرده و در 
عرض دو ساعت به رنگ قرمز درآید.
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نود و چهارمین شماره فصلنامه اجتماعی، فرهنگی، ادبی 
»نگاه نو« روی دکه رفت.

نود و چهارمین ش��ماره فصلنامه »نگاه نو« به مناسبت 
پنجاهمین س��ال بنیادگذاری ش��ورای کتاب کودک، 
با تصویری از نوش آفرین انص��اری رییس هیأت مدیره 
این شورا روی جلد منتشر شد. ش��ماره تازه این نشریه 
دربرگیرنده آثاری از امیرحسین آریان پور، محمدرحیم 
اخوت، علی امین��ی نجفی، نادر انتخاب��ی، نوش آفرین 
انصاری، ری بردبری، توماس ترانسترومر، احمد تهوری، 
وحید ثابتی، یوسف ثبوتی، طاهر جام برسنگ، مهشید 
جعفری، محمدحس��ین خس��روپناه، پروی��ز دوایی و 
محمد دهقانی اس��ت. مطالب��ی از رض��ا رضایی، رضا 
زنگی آبادی، شاهین سپنتا، غالمحسین صدری افشار، 
سیما صراف، فرهاد طاهری، بهروز غریب پور، عزت اهلل 
فوالدوند، مهدی فیروزان، حس��ن کری��م زاده، خوس 

کوی��ر، والدمار گوری��ان، مرضیه مالمی��ر، محمدرفیع 
محمودیان، سیدابوالحس��ن مختاباد، به��رام میرزایی، 
حسن میرعابدینی و حورا یاوری از دیگر آثار این شماره 
از »نگاه نو« اس��ت. یکی از مطالب این شماره، مقاله ای 
اس��ت به قلم حورا یاوری و با عنوان »س��یمین دانشور 
و جالل آل احمد و ما« که حاصل پژوهش��ی اس��ت در 
نامه هایی که ای��ن دو به یکدیگر نوش��ته اند. »نگاه نو« 
گفتگوی مفصل��ی دارد با نوش آفری��ن انصاری رییس 
هیأت مدیره شورای کتاب کودک که در آن، وی درباره 
زندگینامه خودش، س��ال هایی که مشغول به تحصیل 
در رشته کتابداری بوده، سال هایی که به عنوان کتابدار 
فعالیت می کرده، این رشته را تدریس کرده و نیز درباره 
شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان 
که برنامه ریزی و پژوهش و تدوین و انتشار آن از سال 58 
در این شورا آغاز شده و همچنان ادامه دارد، توضیح داده 

است.   تازه ترین شماره »نگاه نو« ویژه تابستان 1391 در 
شمارگان 5000 نسخه و با بهای شش هزار تومان روی 

دکه آمده است.

شماره تازه »نگاه نو« منتشر شد

یک شرکت انگلیسی پنکه بدون پره ای را اختراع کرد که راندمان 
آن 15 برابر بیشتر از پنکه های عادی است.

شرکت »سر جیمز دیسون« پس از آن که با موفقیت جارو برقی 
بدون پاکت را اخت��راع، طراحی و وارد بازار ک��رد، اکنون اختراع 
جدیدی ب��ا عن��وان » Dyson Air Multiplier« را معرفی 
کرد. این اختراع جدید در حقیقت نس��ل آینده پنکه اس��ت که 

 بدون پ��ره کار می کند. این پنک��ه بدون پره بس��یار ایمن بوده، 
به راحتی تمی��ز می ش��ود و 15 براب��ر کارآمدت��ر از پنکه های 
کنونی اس��ت. مهندس��ان دیس��ون پس از چهار س��ال مطالعه 
موفق ش��دند فناوری کامال نوآورانه و جدید این پنکه را توسعه 
دهند. ای��ن پنکه بدون پره ی��ک حلقه بزرگ پالس��تیکی روی 
یک پایه اس��ت که جریان هوا را به طور مداوم تولی��د کرده و به 
این ترتیب وج��ود هوای ت��ازه و ثابت در محی��ط پیرامون خود 
را تضمین می کند. س��ر دیس��ون در این خصوص توضیح داد:  
این پنکه به طور اساس��ی با اولین طرحی که در س��ال 1886 از 
پنکه ها ارایه ش��د متفاوت است. در س��ال 1886 یک مهندس 
آمریکایی به نام ش��ایلر ویلر ایده پنکه های پ��ره دار را ارایه کرد. 
براس��اس گزارش گاردین، این محصول جدید 212 یورو قیمت 
 خواهد داش��ت. این قیمیت تقریب��ا 10 برابر بیش��تر از قیمت 
پنکه ه��ای معمولی اس��ت، اما ب��ه دلیل ویژگی ه��ای منحصر 
 به فردی ک��ه دارد می توان��د با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ود.

Air Multiplier  هوا را با کم��ک موتور کوچکی که روی پایه 

آن قرار گرفته اس��ت هوا را می مکد و آن را 15 برابر س��ریع تر از 
پنکه های معمولی آن را بیرون م��ی دهد. در فضای خالی داخل 
حلقه نوعی مینی گردباد ایجاد می شود و در هر ثانیه 405 لیتر 
هوای خنک تولید می کند. سر جیمز دیسون 65 ساله که مالک 
شرکت دیسون است پیش از این جاروبرقی بدون پاکت را تولید 
 کرده بود. این ج��ارو برقی که امروز در 50 کش��ور دنیا به فروش 
می رس��د، این مرد انگلیس��ی را به یک میلیاردر تبدیل کرد. در 
شرکت دیس��ون بیش از 550 مهندس و دانش��مند مشغول به 
کار هس��تند. از دیگر محصوالت موفق این ش��رکت می توان به 
دست خشک کن دیسون اشاره کرد که سه سال قبل اختراع شد. 
 این دست خش��ک کن تنها در مدت 10 ثانیه دست ها را خشک 
می کند. این دس��تگاه آب را از روی دس��ت ها همانند یک برف 
پاک کن ماشین پاک می کند. س��پس با 80 درصد انرژی کمتر 
 نسبت به دست خشک کن های با هوای گرم، هوا را روی دست ها 

می دمد و آنها را خشک می کند.

اختراع پنکه بدون پره! 

دانستنی
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