
جدیدترین خودروهای 
لوکس وارداتی را 
بشناسید

8

مسکن در پاییز گران می شود
اگر تصمیمی برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ نشود

سینمای دفاع مقدس 
یا سینمای جنگ

اگرچ��ه ای��ن روزها دوب��اره ب��ا هفته دف��اع مقدس 
خداحافظی ک��رده ای��م و دیگر کمتر ش��اهد حال و 
هوای روزهای دفاع مقدس در رسانه های دولتی و غیر 
دولتی هستیم، اما بد نیس��ت با دید تازه ای به مقوله 
سینمای دفاع مقدس و جنگ پرداخت؛ مقوله ای که 
از حیات تا بلوغ، روزهای متفاوت��ی را تجربه  و فراز و 
فرودهای فراوانی را با دست اندرکاران این سینما طی 

کرد و به زعم برخی، امروز هم در دوران بلوغ است. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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مقاومت بازار ارز 
خواهد شکست

چه کسانی بدخواه 
گیتی پسند هستند؟

تالش بی حاصل 
ماهانی ها در جذب صمد 

ممنوعیت فروش   
لباس هاي نامتعارف

کمک 516 میلیون 
 توماني اصفهاني ها 

در جشن عاطفه ها
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برخی ادارات  در حق مردم اجحاف می کنند 
گالیه شهردار اصفهان از رعایت نشدن قانون 

احتمال تعطیلی پنجشنبه های 
ادارات اصفهان بدلیل  آالیندگی  3

 پیش بینی ارز تک نرخی 
1700 تومان در بودجه 92 42

سیاست ایران در قبال آمریکا 
تغییری نکرده است

در سیاست  می مانم
رییس جمهور در پاسخ به این سئوال که آیا وضع ایرانیان بعد از به روی کار آمدن شما بهتر 
از سابق شده است، گفت: وضعیت مردم بهتر ش��ده و میانگین درآمدها افزایش یافته است. 
فاصله طبقاتی در بین ایرانیان به شدت کاهش یافته و کشور، خیز علمی و فنی بسیار بزرگی 
را برداشته، از جمله آن که موفق به قرار دادن دو ماهواره در مدار زمین شده است. ایران هم 
اکنون بیش از 96درصد نیازهای دارویی خ��ود را تولید می  کند و صادرات غیر نفتی اش نیز 

هفت برابر افزایش یافته است. 

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

رؤ یای دولت ملی محقق می شود؟
هاشمی از طرح»دولت وحدت ملی« رونمایی کرد

مطرح کردن نامزدی هاشمی رفسنجانی مقدمه ای است برای برجسته 
کردن نقش آفرینی و محوریت هاش��می و جا انداختن طرح موس��وم به 
دولت وحدت ملی. طرح دولت وحدت ملی که پیش از این هم در دوره های 
گذش��ته مطرح، ولی نافرجام مانده و مورد اس��تقبال گروه های سیاسی 
قرار نگرفته بود، از چندی پیش دوباره با محوریت هاشمی و ناطق نوری 
و حمایت برخی اصالح طلبان در رسانه ها مطرح شده است. بر اساس این 
طرح، یک چهره مورد اجماع طیف های سیاسی، نامزد انتخابات می شود و 
از آنجا که حمایت اکثر گروه ها را پشت سر خود دارد، پیروز انتخابات شده 
و در چینش کابینه خود از همه طیف های حمایت کننده استفاده خواهد 
کرد و در حقیقت دولت چیزی شبیه به یک » شرکت سهامی« می شود. 

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صریحا از عنوان دولت وحدت 
ملی نام برده و آن را راه حل خروج کشور از مشکالت فعلی دانسته است.

 آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در دیدار با جمعی از رزمندگان و ایثارگران 
دوران دفاع مقدس، لوازم و زمینه های مناس��ب خروج از مشکالت فعلی 
را ایجاد وفاق و وحدت ملی، فضای باز سیاس��ی، توجه به خواست مردم، 
اجرای کامل قانون اساسی، سیاست تنش زدایی و حل مشکالت بین المللی 
عنوان ک��رده و گفته اس��ت: در این مس��یر می توانیم با مبن��ا قرار دادن 
سیاست های کلی مورد تأیید رهبر انقالب و تدوین برنامه های کارشناسانه 
و ایجاد دولت وحدت ملی به پیشرفت و سربلندی کشور و نظام که خواست 

رهبر معظم انقالب نیز هست، تحقق ببخشیم.
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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چهره روزیادداشت

رفع فیلتر ازجی میل 
باید باحکم قضایی باشد

تقی پور وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات رفع مس��دودیت پس��ت 
الکترونیک جی می��ل در ایران را من��وط به دریافت حک��م قضایی از 
س��وی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ عنوان کرد و گفت: وزارت 
ارتباطات براس��اس دس��تور این کارگروه رفتار می کن��د. نزدیک به 
یک هفته است که دسترسی حدود 34 میلیون کاربر ایرانی اینترنت 
به پس��ت الکترونیک جی میل مس��دود شده اس��ت و با وجودی که 
مس��ئوالن، ابتدا دالیل این قطع��ی را محکوم کردن سوءاس��تفاده از 
فضای مجازی برای توهین به مقدس��ات و نیز به دنب��ال تقاضای مردم 
عنوان کردند، اما ی��ک عضو کارگ��روه تعیین مصادی��ق فیلترینگ 
وجود اش��کال فنی را دلیل این عدم دسترس��ی عن��وان کرد و گفت: 
 جی میل ناخواس��ته قطع ش��ده اس��ت و م��ا هیچ وقت نخواس��ته و 

نمی خواهیم جی میل و سرویس های گوگل را فیلتر کنیم.

تالش حامیان دولت
 برای توقف یک برنامه

برخی حامیان دولت، از پخش برنامه اقتصادی»پایش« که روزهای 
یک شنبه از شبکه یک سیما پخش می ش��ود اظهار ناراحتی کرده 
و فش��ارهایی را برای توقف پخش یا برکناری برخی عوامل آن آغاز 
کرده اند. این برنامه اقتصادی، نقدی شفاف و کارشناسانه بر عملکرد 

اقتصادی دولت دارد.

گزینه احتمالی جایگزینی جوانفکر
پس از دس��تگیری جوانفکر و انتقال به اوین، برخ��ی عناصر نزدیک به 
دولت از احتمال جایگزینی عبدالرضا داوری به جای جوانفکر سخن می 
گویند. داوری در هفته های اخیر ضمن حمله به مواضع و ایده های آیت 
اهلل  مصباح یزدی، مقاالتی در دفاع از اندیشه های مشایی منتشر کرده که 
این امر به گمانه زنی های موجود کمک می کند. جوانفکر در صورتی که از 
زندان هم آزاد شود به مدت سه سال محرومیت از مشاغل مطبوعاتی دارد.

توصیه های حجاریان 
به اصالح طلبان

به گزارش مشرق، س��عید حجاریان در جلسه ای مجددا بر ضرورت 
تش��کیل پارلمان اصالح��ات تأکید ک��رده و گفته اس��ت: پارلمان 
اصالحات، یک ضرورت انکار ناپذیر است که این دستاوردها را خواهد 
داشت:1-ش��بکه اجتماعی اصالح طلبان شکل می گیرد.2-هزینه 
فعالیت سیاسی برای سران اصالحات کاهش پیدا کرده و بیش از 300 
عضو پارلمان درگیر کار سیاس��ی و مبارزه خواهند شد.3- پارلمان 
اصالحات نماد ملی و کش��وری پیدا کرده و از حالت مرکزنشینی و 
نسخه نویسی خارج می شود.4-ویترین فعالیت سیاسی ما از وضعیت 

رادیکال به دمکرات منتقل می شود.

نتانیاهو به لحاظ روانی نامتعادل است
حسین شیخ االسالم کارشناس مسائل بین الملل درباره سخنرانی 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل و اقدام وی در 
نشان دادن یک نقاش��ی به عنوان خطر سالح هسته ای ایران گفت: 
نتانیاهو در مش��کالت داخلی و خارجی که پیدا کرده اس��ت، از نظر 
روانی غیر متعادل رفتار می کند. وی با اشاره به این که این موضوع 
باعث تمسخر او شده است، افزود: نتانیاهو نه تنها از سوی مخالفان، 
بلکه از طرف طرف��داران و هم پیمانان خود نیز مورد تمس��خر قرار 
گرفته است. مش��اور رییس مجلس شورای اس��المی  تصریح  کرد: 
نتانیاهو می خواهد با دخالت در امور داخلی آمریکا و فشار و بدبینی،  

اهداف خود و البی صهیونیستی را پیش ببرد .

تش�کیل کمیته انتخاباتی جامعه 
روحانیت مبارز

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: کمیته انتخاباتی جامعه روحانیت 
مبارز به منظور تبیین راهکار های انتخاباتی تش��کیل ش��ده است. 
حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: کمیته انتخاباتی 
جامعه روحانیت مبارز ب��ه منظور تبیین راهکاره��ای انتخاباتی در 
راستای ورود به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر تشکیل 
شده اس��ت.قابل ذکر اس��ت این کمیته موظف اس��ت کاندیداهای 
مطلوب را جهت تصمیم گیری نهایی به جامعه روحانیت معرفی کند.

تالش دولت براي ورود به انتخابات
شاکری عضو ارشد جمعیت ایثارگران تاکید کرد:در حال حاضر عالقمندي 
دولت براي ورود به انتخابات مشخص شده اس��ت در واقع دولت تالش 
خواهد کرد دو جریاني که در دوره ریاس��ت جمهوري نهم و دهم با خود 
آورده را بتواند حفظ کند و از ظرفیتهاي آن براي حمایت از کاندیداي دور 

بعد بهره برداري کند.

مطرح کردن نامزدی هاشمی رفسنجانی مقدمه ای است برای 
برجسته کردن نقش آفرینی و محوریت هاشمی و جا انداختن 
طرح موسوم به دولت وحدت ملی. طرح دولت وحدت ملی که 
پیش از این هم در دوره های گذشته مطرح، ولی نافرجام مانده 
و مورد استقبال گروه های سیاسی قرار نگرفته بود، از چندی 
پیش دوباره با محوریت هاشمی و ناطق نوری و حمایت برخی 
اصالح طلبان در رسانه ها مطرح شده است. بر اساس این طرح، 
یک چهره مورد اجم��اع طیف های سیاس��ی، نامزد انتخابات 
می شود و از آنجا که حمایت اکثر گروه ها را پشت سر خود دارد، 
پیروز انتخابات شده و در چینش کابینه خود از همه طیف های 
حمایت کننده استفاده خواهد کرد و در حقیقت دولت چیزی 

شبیه به یک » شرکت سهامی« می شود. 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام نی��ز صریحا از عنوان 
دولت وح��دت ملی نام ب��رده و آن را راه حل خروج کش��ور از 

مشکالت فعلی دانسته است.
 آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در دیدار با جمعی از رزمندگان 
و ایثارگ��ران دوران دفاع مقدس، لوازم و زمینه های مناس��ب 
خروج از مش��کالت فعلی را ایجاد وفاق و وحدت ملی، فضای 
باز سیاس��ی، توجه به خواس��ت م��ردم، اجرای کام��ل قانون 
اساس��ی، سیاس��ت تنش زدایی و حل مش��کالت بین المللی 
عنوان کرده و گفته است: در این مس��یر می توانیم با مبنا قرار 

دادن سیاس��ت های کلی م��ورد تأیید رهبر انق��الب و تدوین 
برنامه های کارشناسانه و ایجاد دولت وحدت ملی به پیشرفت 
و سربلندی کشور و نظام که خواس��ت رهبر معظم انقالب نیز 
هست، تحقق ببخشیم. بدین ترتیب معلوم می شود که رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام از میان سناریوهای مختلفی 
که می توان برای نقش آفرینی او در انتخابات پیش رو نام برد، 

سناریوی دولت وحدت ملی را برگزیده است.
 در میان گزینه هایی که می توانند محقق کننده این طرح باشند، 
نام علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر والیتی به چشم می خورد.

 ناط��ق ن��وری و والیتی چه��ره هایی هس��تند ک��ه در میان 
تقس��یم بندی های موس��وم به اصالح طلبی- اصولگرایی، در 
طیف اصولگ��را قرار می گیرن��د، ولی میانه خوب��ی با آیت اهلل 
هاش��می رفس��نجانی دارند و برخی طیف های اصالح طلبان 
نیز به احتمال زیاد از نامزدی آنها حمای��ت می کنند، آن هم 
برای کسب حداقل سهم در دولت آینده و هموار شدن راه برای 

بازگشت آنها به ساختار سیاسی کشور.
طرح دولت وحدت ملی همان گونه که در دوره های گذش��ته 
مورد استقبال جناح های سیاسی قرار نگرفت، در دوره پیش رو نیز 

شانس چندانی برای تحقق ندارد. 
محور عم��ده تحلیل یاد ش��ده بر ای��ن نکته اس��توار بود که 
ماهیت ط��رح دولت وح��دت ملی براس��اس ش��یخوخیت و 

ریش سفیدی بنا ش��ده اس��ت. در این طرح، بزرگان جناح ها 
بر اس��اس مصالح س��نجی های خود به توافقاتی می رس��ند 
و بدون درنظر داش��تن حق انتخاب برای جامع��ه، گزینه ای 
را روان��ه میدان می کنن��د و از هم��ه می خواهند ک��ه از وی 
حمای��ت کنند. مه��م ترین فاکت��ور در یک رقابت سیاس��ی؛ 
 یعنی تکث��ر و تعدد دی��دگاه ه��ا، در این طرح م��ورد غفلت 

واقع می شود.
در واقع برای تحقق دولت وحدت ملی یک آزمون مهم سیاسی 
مثل انتخابات به منزله یک تقسیم سهم جلوه می یابد و اساسا 
فاکتور رقابت و ش��ور و هیجان سیاسی و مش��ارکت گسترده 

مردمی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.

والیتی چه خواهد کرد؟
هرچند عل��ی اکبر والیت��ی از جهاتی با ناطق ن��وری متفاوت 

اس��ت، به خصوص که وی 
تجربه شکست در انتخابات 
 را ندارد، ول��ی فاکتور مهم 
یاد ش��ده در ط��رح دولت 
وحدت ملی یعن��ی مبتنی 
ب��ودن بر تقس��یم س��هم، 
درم��ورد او نیز ص��دق می 
کند؛ یعن��ی والیتی هم در 
ش��رایطی به انتخابات ورود 
می کند که کاندیدای مورد 
حمایت همه ی��ا اکثر طیف 

های سیاسی باشد.
بدی��ن ترتی��ب او ه��م در 
چارچوب طرح دولت وحدت 
ملی، هم با ش��رط تضمین 
پیروزی و هم با تعهد اعطای 

سهم، پای به عرصه انتخابات می گذارد. این در حالی است که 
اساس انتخابات بر رقابت است و اساسا انتخابات فرصتی است 
برای گفتمان های مختلف که مؤلفه ه��ا و برنامه های خود را 
به معرض انتخاب مردم بگذارن��د. همچنین انتخابات فرصتی 
اس��ت برای مردم تا از میان برنامه های ارایه ش��ده، بهترین را 

انتخاب کنند. 
اگر قرار بر ریش سفیدی های مصلحت مآبانه و تصمیم گیری 
 به جای مردم باش��د، بدون ش��ک نمی توان انتظار داشت که 

طرح هایی اینچنین با استقبال مردمی مواجه شود.

هاشمی از طرح»دولت وحدت ملی« رونمایی کرد

تماس با شورشیان سوریه را رؤ یای دولت ملی محقق می شود؟
افزایش می دهیم

وزیر خارجه فرانسه در نشست موسوم به »دوستان سوریه« 
از برنامه پاریس برای افزایش تماس با شورشی های سوریه 
خبر داد. وزیر خارجه فرانسه در نشست موسوم به دوستان 
س��وریه گفت: پاریس تماس با شورشی های مسلح سوریه 
را افزایش خواهد داد. »لوران فابیوس« گفت: فرآیند کار، 
پیچیده اس��ت، اما مردم س��وریه 18 ماه اس��ت منتظرند 
مخالفان در پیش��روی موفق ش��وند. وی افزود: فرانسه با 
همین دیدگاه است که تماس خود با نمایندگان مخالفان 
مس��لح را افزایش داده است. نشست موس��وم به دوستان 
س��وریه از کش��ورهای آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، آلمان، 

عربستان سعودی و ترکیه تشکیل می شود.

گفتگوی  اوباما و  نتانیاهو  
درباره  ایران

ریی��س جمهور آمری��کا و نخس��ت وزیر اس��رائیل در یک 
گفتگوی تلفنی با یکدیگر درخصوص برنامه هسته ای ایران 
گفتگو کردند.واشنگتن پس��ت، با آن که برخی رسانه های 
غربی بر موافقت کام��ل اوباما و نتانیاه��و در این گفتگوی 
تلفنی تأکید کردند، ضمن انتش��ار بیانیه کامل اداره امور 
رسانه ای کاخ س��فید تصریح کرد: بعید اس��ت اوباما روال 
گذش��ته خود را در رفتار با نتانیاهو تغیی��ر دهد. اداره امور 
رسانه ای کاخ سفید در بیانیه ای درباره این گفتگوی تلفنی 
آورده اس��ت: دو طرف تأکید کردند در این هدف مشترک 
که باید ایران را از دستیابی به س��الح هسته ای بازداشت، 

توافق کامل دارند.

عملیات سنگین ارتش سوریه 
ادامه دارد

در حالی که وزیرخارجه آمریکا از کمک 45 میلیون دالری 
به مخالفان س��وری خبر داده است، ارتش س��وریه با تداوم 
 عملیات سنگین خود در استان حلب، خسارات شدیدی به 
گروهک های تروریستی وارد کرد. ارتش سوریه  14 دستگاه 
خودروی شورشیان مجهز به مسلسل را منهدم کرد و افراد 
مستقر در آنها را  نیز به هالکت رساند. ارتش سوریه در این 
عملیات توانست شش دستگاه از این خودروها را که مجهز به 
مسلسل بودند به همراه چهار دستگاه خودروی حامل افراد 

تروریست در منطقه مارع در اطراف حلب منهدم کند. 

اخبار کوتاه

اخباربین الملل

تأسیسات رژیم صهیونیستی 
تحت نظارت قرار گیرد

صالحی/وزیر امور خارجه

جنبش عدم تعهد نسبت به تداوم اقدامات ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد که مصوبات خود را برای همه کشورهای عضو، الزام آور می داند، هشدار 
می دهد. در این رابطه جنبش عدم تعهد بر اهمیت عدم دسترسی بازیگران 
غیر دولتی به سالح های کشتار جمعی تأکید دارد و معتقد است این امر 
باید در یک روش دسته جمعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل و در نظر 
گرفتن دیدگاه های همه کشورهای عضو اجرایی شود. رژیم صهیونیستی 
به عن��وان تنها طرف��ی که در 
منطقه به پیمان منع و گسترش 
سالح های هسته ای نپیوسته 
است، بایستی بدون هیچ گونه 
تأخیری به ان پی تی پیوسته و 
تمام تأسیسات هسته ای خود را 
تحت نظارت کامل پادمان های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 

قرار دهد.
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خبر خوش برای سربازان 

سردارصدرالس��ادات رییس س��ازمان وظیفه عمومی گفت: در حال حاضر بهترین خبر خوشی که 
می توانم به سربازان بدهم این است که قانون جدید، ش��رایط و ظوابط بهتری را برای سربازی آنان 

پیش بینی کرده است. 

پاسخ ایران 
به سخنان نتانیا هو 

حذف منافقین، از لیست 
گروه های تروریستی 

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سخنان نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، اسرائیل را بنیانگذار اصلی تروریس��م دولتی در جهان دانست. 
اسحاق آل حبیب در واکنش به سخنان  بنیامین نتانیاهو  نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، بیانیه ای را در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد. وی در این 
بیانیه، ایران را کشوری قوی توصیف کرد که قادر است دربرابر حمالت خارجی 
از خود دفاع کند. آل حبیب، شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تروریسم 
دانست و این رژیم را بنیانگذار اصلی تروریسم دولتی در جهان توصیف کرد. وی 
با رد ادعاهای کامال بی اساس درباره ماهیت نظامی فعالیت های هسته ای ایران، 
آن را کامال صلح آمیز و در راستای تعهدات بین المللی ایران دانست. نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه در س��خنرانی خود در سازمان ملل خط 

قرمزی را برای برنامه هسته ای ایران ترسیم کرد.

آمریکا گروهک تروریستی منافقین را که مسئول کش��تار هزاران ایرانی طی 
سه دهه گذشته است، از لیست گروه های تروریستی خارج کرد. شبکه خبری 
العربیه طی خبری اعالم کرد آمریکا، گروه مجاهدین خلق را از لیست گروه های 
تروریستی این کشور خارج کرده است. پیش تر سه مقام ارشد دولتی آمریکا به 
شبکه خبری سی ان ان خبر داده بودند  هیالری کلینتون  وزیر امور خارجه آمریکا 
قصد دارد به کنگره آمریکا اعالم کند که درصدد خارج کردن گروه مجاهدین 
خلق)منافقین( از لیست گروه های تروریستی است. گروهک منافقین طی سه 
دهه گذشته مسئول ترورها، کشتارها و انفجارهای زیادی در ایران بوده و هزاران 
ایرانی را در بخش های مختلف کشور به خاک و خون کشیده است. این گروه از 
سال 1۹۹۷ به دلیل کشتن شش آمریکایی در ایران در دهه 1۹۷0 میالدی در 

لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار گرفته  بود.

مش��اور وی��ژه رهبر معظ��م انق��الب درب��اره اظه��ارات 
ریی��س جمه��ور در نیویورک مبن��ی بر ام��کان برقراری 
رابط��ه میان ای��ران و آمریکا گفت: سیاس��ت کل��ی ایران 
درخصوص ارتباط با آمریکا مانند گذش��ته اس��ت و هیچ 
تصمیمی در تغییر این سیاس��ت گرفته نش��ده و ایران به 
سیاس��ت های اس��توار گذش��ته که پایه گذار آن امام)ره( 
بود و رهبر معظ��م انقالب نی��ز آن را تأیید ک��رده پایبند 
اس��ت. مش��اور رهبر معظم انقالب درخصوص مذاکرات 
جمهوری اس��المی و 1+5 گفت:  ایران هیچ گاه از مذاکره 
 خودداری نکرده اس��ت، ه��رگاه آنه��ا حاضر باش��ند که 
مذاکره کنند جمهوری اس��المی ایران نیز حاضر اس��ت و 
دبیر عالی ش��ورای امنیت ملی نیز هم��واره آمادگی خود 
را برای مذاکره اعالم کرده و این سیاس��ت ثابت جمهوری 
اسالمی ایران است. وی اظهار داشت:   ما حق استفاده صلح 
آمیز از انرژی هسته ای را براساس قرارداد ان پی تی داریم 
و معتقدیم در این چارچوب به ایران اجازه داده می ش��ود 
که به چرخه صلح آمیز هسته ای دس��ت پیدا کند. والیتی 
در ادامه درخصوص خارج کردن اسامی منافقین از لیست 
تروریست ها توس��ط آمریکا اظهار داشت:   این عمل نشانه 
ورشکس��تگی آمریکاس��ت،  چرا که پیش از این مشخص 
شده بود که گروهک منافقین، گروهکی تروریستی است .

رییس جمهور در پاسخ به این سئوال که آیا وضع ایرانیان 
بعد از به روی کار آمدن ش��ما بهتر از س��ابق ش��ده است، 
گفت: وضعی��ت مردم بهت��ر ش��ده و میانگی��ن درآمدها 
افزایش یافت��ه اس��ت. فاصله طبقات��ی در بی��ن ایرانیان 
به ش��دت کاهش یافته و کش��ور، خیز علمی و فنی بس��یار 
بزرگی را برداش��ته، از جمله آن که موفق ب��ه قرار دادن دو 
ماهواره در مدار زمین ش��ده اس��ت. ایران هم اکنون بیش 
از ۹6درص��د نیازه��ای دارویی خ��ود را تولی��د می  کند و 
صادرات غیر نفت��ی اش نیز هفت برابر افزایش یافته اس��ت. 
 احمدی نژاد در توضیح تغییراتی که در دوره هفت ساله ریاست 
جمهوری اش ایجاد شده گفت: موانع، بی شمار و حتی بیش 
از انتظار من وجود داشتند، اما به هرحال من برای پیشبرد 
مفهوم عدالت و انصاف، مصمم تر هس��تم.نمی گویم کامال 
موفق بوده ام اما به شدت تالش کردیم تا وضعیت را بهبود 
دهیم، االن نیز کارهای صورت گرفته کنونی بد نیس��تند. 
رییس جمهور که کمتر از یک س��ال دیگر تا پایان ریاست 
جمهوری خود زمان دارد در پاس��خ به این سؤال که آینده 
سیاسی خود را بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال بعد 
چگونه می بینید،گفت: به خاطر درخواست دیگران، در عالم 
سیاس��ت باقی خواهم ماند. نمی توانم از عالم سیاست دور 

باشم و هر جا که من هستم، سیاست نیز به دنبالم می آید.

 محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران عصر روز جمعه پس 
از ورود به فرودگاه بین المللی مهرآباد، در بازگشت از مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در جمع صدها نفر از طرفدارانش که 
در این فرودگاه گ��رد آمده بودند، حضور یاف��ت و برای آنها 

سخنرانی کرد. 
حامیان رییس جمهور با شعارهایی نظیر »صلی علی محمد، 
یاور رهبر آمد«، »محمود دوستت داریم«، »احمدی ساده 
زیست، ریشه کن صهیونیس��ت«، » چپ، راست، کارگزار، 
علیه خدمتگزار«و » احمدی زنده باد، مش��ایی پاینده باد«  
 تصاوی��ر رییس جمه��ور و پرچم جمهوری اس��المی ایران 

را در دست داشتند. 
همچنی��ن اس��تقبال کنن��دگان از ریی��س جمه��ور 
پالکاردهایی با مضامینی نظیر »خس��ته نباشی قهرمان« 
در دس��ت داش��تند. س��ایت ریاس��ت جمه��وری ه��م با 
پوش��ش این خب��ر نوش��ت: دکت��ر محم��ود احمدی نژاد  
بع��د از ظه��ر ام��روز )جمعه( پ��س از بازگش��ت از س��فر 
 ب��ه نیوی��ورک، در هن��گام خ��روج از ف��رودگاه مهرآب��اد 
در جمع زی��ادی از اس��تقبال کنندگان خ��ود حضور یافت 
و گفت: ب��ه لطف خدا و ب��ا ایس��تادگی ملت، ام��روز همه 
 اهداف ملت ایران در انقالب 5۷ با هم��ان خلوص و زیبایی 

در کل جهان منتشر شده است. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
با تأکید بر این که ما به خوبی قادری��م امنیت منطقه را 
حفاظت کنیم، تصریح کرد: ما ب��ر دزدان دریایی کامال 
مسلط هستیم و کشتی های خود را به سالمت از دریاها 
می گذرانیم و قادریم امنیت اقیانوس هند را نیز در برابر 
دزدان دریایی تأمین کنیم. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری 
ضمن تصریح این که کس��ی جرأت حمل��ه و تعرض به 
جمهوری اسالمی ایران را نخواهد داشت، گفت: ما جان 
بر کفان و خادمین ملت شریف ایران، در برابر هر تهدید و 
در مقابل هرکس آمادگی دفاع از تمام مرزهای کشورمان 
را داریم. وی تأکید کرد: امروز همه دنیا ما را تهدید می کنند، 
اما جرأت عمل کردن ندارند، چرا ک��ه می دانند آزموده 
را باز آزمودن خطاس��ت و می دانند حمله به ایران جواب 
نمی دهد. امیر دریادار سیاری افزود: آنچه در محاسبات 
آمریکا و غرب در دفاع مقدس و تاکنون مشاهده می شود، 
نقص در ش��ناخت مردم ایران است و این اشتباه همواره 
تکرار می ش��ود. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران ادامه داد: آنها مس��تکبران و زورگویانی 
هستند که نمی دانستند حس کشور دوستی و اعتقادات 
دینی قوی م��ردم ایران آنها را شکس��ت خواهد داد و به 

پشت مرزها برمی گرداند.

دولت استقبالسیاست خارجی دفاع

سیاست ایران در قبال 
آمریکا تغییری نکرده است

در سیاست
 می مانم 

استقبال خودجوش
 از احمدی نژاد

قادر به تأمین امنیت در برابر 
دزدان دریایی هستیم
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طرح دولت وحدت 
ملی همان گونه 
که در دوره های 

گذشته مورد 
 استقبال 

جناح های سیاسی 
قرار نگرفت، در 

دوره پیش رو نیز 
شانس چندانی 

برای تحقق ندارد
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کمک 516 ميليون توماني 
اصفهاني ها در جشن عاطفه ها

 معاون توسعه مش��ارکت هاي مردمي کميته امداد استان اصفهان 
ميزان کمک ه��اي نق��دي و غير نق��دي جمع آوري ش��ده از 350 
 پايگاه کميته ام��داد امام خميني )ره( اس��تان اصفهان در جش��ن
 عاطفه هاي سال جاري را 5 ميليارد و 169 ميليون ريال اعالم کرد.

بهرام سوادکوهي با با بيان اين که جش��ن عاطفه ها از پنجم تا هفتم 
مهرماه در س��ه هزار و 160 پايگاه کميته امداد استان برگزار گرديد 
اظهار داشت: پنجم مهرماه دو هزار و 700 پايگاه در مدارس، ششم 
مهرماه 350 پايگاه در ميادين اصلي اس��تان و 110 پايگاه بس��يج و 
هفتم مهرماه ني��ز پايگاه هاي اين نهاد در مصاله��اي برگزاري نماز 
جمعه ،کمک هاي مردم و دانش آم��وزان را جمع آوري کردند. وي 
ميزان کمک هاي نقدي را 2 ميليارد و 815 ميليون و 450 هزار ريال 
اعالم کرد و بيان داش��ت: ارزش کاالهاي غيرنقدي جمع آوري شده 
در مجموع 350 پاي��گاه نيز، 2ميلي��ارد و 353 ميليون و 555 هزار 

ريال برآورد شده است.

 دوچرخه سواران اصفهاني
 حلقه ترافيکي شهر   را رکاب  زدند

جشن مردمي و همايش بزرگ دوچرخه سواري به مناسبت تکميل 
حلقه سوم ترافيکي شهر اصفهان برگزار شد تا بزرگراه سرداران شهيد 

يک بار ديگر و اين بار با حضور شهروندان اصفهاني افتتاح شود.
در اين همايش که با حضور 3 هزار اصفهاني برگزار ش��د چهره هاي 
شناخته ش��ده اي از ميان مس��ووالن شهري و اس��تاني شاهد اين 
اجتماع بزرگ بودند. حاج رس��ولي ها رييس ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان، جمالي نژاد سرپرست معاونت عمراني استانداري اصفهان، 
مهنام معاون ورزشي سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان، 
انصاري پور مدير ورزشي اين سازمان، آذربايجاني مدير روابط عمومي 
شهرداري اصفهان و شيراني رئيس سابق هيات ورزش هاي همگاني 

استان از مسئوالن حاضر در اين همايش بودند .

تفاهم نامه اي براي شناسايي 
همياران پليس در مدارس 

پليس راهور اصفهان گفت: امسال 300 هزار دانش آموز اين استان يار 
و ياور پليس راهنمايي و رانندگي اصفهان هستند.س��رهنگ حسين 
غالمي در همايش همي��اران پليس و فرهنگ ي��اران ترافيک افزود: 

همياران پليس بايد از امروز به وظايف خود عمل کنند.
اين مقام مس��وول به تفاهمنامه همکاري بين ناجا و وزارت آموزش و 
پرورش براي اجراي طرح هميار پليس اش��اره و تصريح کرد:براساس 
اين تفاهمنامه کودکان پيش دبس��تاني و دانش آم��وزان ابتدايي به 
عنوان هميار اول، دوم و س��وم پليس انتخاب مي ش��وند. وي با بيان 
 اينکه بر اساس اين تفاهمنامه دانش آموزان مقطع راهنمايي به عنوان 
پليس يار جوان انتخاب مي شوندگفت: همياران پليس بايد از والدين 

خود هنگام سفر مراقبت کنند و اجازه انجام تخلفات را به آنها ندهند.

 اجراي 160برنامه به مناسبت
 هفته نيروي انتظامي در اصفهان

 فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان گفت: 160 وي��ژه برنامه در هفته 
نيروي انتظامي در اين اس��تان برگ��زار مي شود.س��ردار عبدالرضا 
آقاخاني افزود: شعار امسال هفته ناجا، سرمايه اجتماعي اساس اقتدار 
ما است. وي اضافه کرد: پيش بيني شده اين برنامه ها از هشتم تا 14 

مهر ماه جاري در نقاط مختلف اين استان برگزار شود.
وی نمايش اقتدار و توان عملياتي اين نيرو، آموزش هاي الزم به مردم 
و مشاوره رايگان به شهروندان اصفهاني توسط پليس را از مهمترين 

برنامه هاي اين هفته عنوان کرد.

 60 درصد کارگاه هاي  آجرپزي
 از اصفهان مي روند 

معاون برنامه ريزي اس��تانداري اصفهان گفت: تاکنون با انتقال 60 
درصد از کارگاه هاي کوره پزي و آجرپزي از س��طح ش��هر اصفهان 
موافقت ش��ده اس��ت.عليرضا همدانيان در حاش��يه جلسه شوراي 
برنامه ريزي استانداري اصفهان اظهار کرد: دو دستور در جلسه 121 
شوراي برنامه ريزي استان داشتيم که يکي از آنها دستورات کارگروه 
مسکن و زيربنايي بود که 120 مصوبه داشت که به جز دو مورد بقيه 
به تصويب رسيد. وي افزود: در نشست هاي قبلي شوراي برنامه ريزي 
مصوبه اي داشتيم که توقف فعاليت کوره پزي ها، آجرپزي ها و معادن 
ماس��ه و کارگاه گچ به مکان هاي ديگر در شهرس��تان ها بوده است.

معاون برنام��ه ريزي اس��تانداري اصفهان تصريح ک��رد: انتقال اين 
کارگاه ها بيشتر براي شهرستان هايي اس��ت که کمترين آلودگي ها 

را به شهر داشته باشد.

توليد اولين پانسمان 
نانويي کشوردر اصفهان 

ممنوعيت فروش   
لباس هاي نامتعارف

پژوهشگران اصفهاني براي نخستين بار درکشور موفق به طراحي و توليد 
پانسمان نانويي شدند. مديرعامل شرکت داروسازي شهرك صنعتي رازي 
گفت: اين پانسمان با مشارکت هفت پژوهش��گر اين شرکت داروسازي 
پس از دوسال پژوهش توليد وبه بازار عرضه شد و با بومي سازي اين نوع 
پانس��مان دانش فني ساخت آن از انحصار کش��ورهاي آمريکا وسوئيس 

خارج شد.
عمو با اشاره به اينکه اين نوع پانسمان براي بهبود انوع زخم هاي سوختگي 
ش��ديد، ديابتي و زخم هاي جراحي کاربرد دارد گفت: کوتاه شدن دوره 
بهبود زخ��م و کاهش 30 درصدي هزينه ازجمله ويژگي هاي پانس��مان 

نانويي  است .

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان گفت: با صاحب��ان صنوفي که اقدام به 
فروش لباس هاي نامتعارف کرده و يا از زن��ان و دختران جوان با آرايش 
و پوشش هاي نامناسب براي جذب مشتري اس��تفاده مي کنند برخورد 
قانوني خواهد شد. س��ردار عبدالرضا آقاخاني از نظارت بيشتر بر صنوف 
پوشاك در سطح اس��تان خبر داد و اظهار داش��ت: جاي سوال است که 
فروش لباس هايي با مارك هاي غربي و خارج از عرف اسالمي به راحتي از 
سوي برخي فروشندگان انجام مي شود. وي تصريح کرد: فرمانده انتظامي 
استان اصفهان اصالحاتي در وضعيت فروشندگان پوشاك به وجود آورده 
و با صاحبان صنوفي که اقدام به فروش لباس هاي نامتعارف کرده  برخورد 

خواهد کرد.

هشدار تولید ملی 

گشتی در اخبار 

احتمال تعطيلی پنجشنبه های 
ادارات اصفهان بدليل  آاليندگی 

مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مطرح شدن 
احتمال تعطيلی اداره های اين اس��تان در روز پنجش��نبه گفت: اين 
موضوع به دليل ادامه آاليندگی ها مطرح شده است. منصور شيشه 
فروش روز گذشته در يکصد و بيست و يکمين جلسه شورای برنامه ريزی 
و توسعه استان اصفهان درخصوص مصوبه انتقال معادن گچ، آهک، 
شن و ماسه و برداشت خاك رس برای توليد آجر و کوره های مرتبط 
با آن ها در مناطق سگزی، قهاب و گزو برخوار،اين مطلب را بيان کرد. 

وی اظهار ک��رد: باقی ماندن 
اين ش��رکت ها در محل خود 
و ادامه فعاليت ها بر تش��ديد 
آاليندگی های هوا می افزايد. 
به گفت��ه مدي��رکل مديريت 
بح��ران اس��تانداری اصفهان 
در فصل پاييز آاليندگی هوای 
استان به دليل پديده وارونگی 

هوا تشديد خواهد شد.
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خبر داغ
دستگیری 65 نفر از باندهای وارد کننده ماهواره 

فرمانده انتظامی استان گفت: در يک سال گذشته 16 باند وارد کننده تجهيزات ماهواره در استان 
منهدم و در اين راستا 65 نفر دستگير ش��دند.عبدالرضا آقاخانی گفت: قرارگاه فرهنگی استان به 
منظور برخورد جدی با موضوع آسيب ها ی ماهواره فعاليت خود را از سال گذشته آغاز کرده است.
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ش��هردار اصفهان گفت: 
داوود 
طبق قانون 101 مجلس شيخ جبلی 

ش��ورای اس��المی، 50 
درصد از اراضی دولتی که مشمول تغيير کاربری 
قرار می گيرند، متعلق به شهرداری است ولی اداره 
کل راه و شهرس��ازی از عمل به اين قانون تخطی 
می کند.مرتضی س��قائيان نژاد در جلس��ه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اينکه در 
گذش��ته تنها 10 درص��د از ام��الك دولتی که 
 مشمول آزادسازی می شد، به ش��هرداری تعلق 
می گرفت، افزود: قبل از اص��الح قانون 101 در 
مجلس شورای اسالمی تنها 10 درصد از اراضی 
دولتی که مشمول آزادس��ازی قرار می گرفت به 
شهرداری ها تعلق داده می شد ولی پس از اصالح 
اين مصوبه در مجلس سهم ش��هرداری ها به 50 
درصد افزايش پيدا کرد. وی ادامه داد: متاسفانه با 
توجه به تاييد شورای نگهبان نسبت به اين مصوبه 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به 

انجام اين مصوبه اقدامی انجام نداده است.شهردار 
اصفهان اذعان داش��ت: در شهرهای کوچکی که 
اعتب��ارات محدودی دارند اي��ن مصوبه می تواند 
برای آنها راهگشا باشد و در کل می توان گفت که 
مصوبه مذکور تنها بعد قانونی آن مد نظر نيست 
بلکه اين حق شهروندان اس��ت و بايد انجام شود. 
وی با اذعان بر اينکه شورای اسالمی شهر بايد اين 
موضوع را دغدغه خاطر خود قرار دهند، گفت: با 
توجه ب��ه اينکه ح��ق م��ردم توس��ط اداره راه و 
شهرسازی جدی گرفته نمی شود برای گرفتن اين 
حق و اجرای آن ش��ورای اسالمی ش��هر بايد اين 
مساله را دغدغه خاطر خود قرار داده و نسبت به 

پيگيری آن اقدام کنند.

جلوی تخطی را بگيريد
مصطف��ی بهبهان��ی رئي��س کمس��يون عمران، 
شهرس��ازی و معماری ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان هم  گف��ت: اداره راه و شهرس��ازی ملزم 

است که برای آزادسازی امالك دولتی 25 درصد 
به گذرگاه و 25 درصد به خدمات ش��هری تعلق 
دهد که متاس��فانه اين اداره با تخط��ی از قانون 

نسبت به اجرای اين کار اقدامی نمی کند.
وی ادام��ه داد: در کل م��ی ت��وان نتيجه گرفت 
که دولت ب��ا اين مصوبه موافق نيس��ت به همين 
دليل از انجام آن ب��ه هردليل خودداری می کند. 
درهرصورت بايد يادآور ش��وم که اين حق مردم 
اس��ت و دولت بايد برای انج��ام آن هرچه زودتر 

اقدام کند.

اعتبارات حمل و نقل کافی نيست
نائب رئيس شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: 
برای حل مش��کالت حمل و نقل باي��د راهکاری 
اساسی پيش بينی شود.کريم داوودی در جلسه 
علنی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در نطق 
پيش از دستور خود با اشاره به اتمام رينگ سوم 
ترافيکی در شهر اصفهان گفت: با توجه به اينکه در 

طول سال راهکارهای اساسی برای حل مشکالت 
و توسعه حمل و نقل عمومی  توسط کارشناسان 
پيش بينی می شود با مشکالتی مواجه خواهيم 
 ش��د که ب��رای ح��ل و بررس��ی آن به مش��کل

 بر می خوريم. 
وی تصريح کرد: با توجه به کار بزرگی که در مورد 
قطار ش��هری و منو ريل در حال انجام اس��ت در 
رابطه با شبکه حمل و نقل ريلی در شهر هم بايد 
يادآور شوم که تنها برنامه ريزی در مورد توسعه 
حمل و نقل شهری کافی نيست و بايد بودجه اين 

طرحها نيز مشخص شود.
نائب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با اذعان 
بر اينکه باي��د رينگ چهارم س��ريعتر پيش رود، 
متذکر ش��د: رينگ چه��ارم که ب��ه نوعی رينگ 
حفاظتی خوانده می شود در دست برنامه ريزی 
اس��ت و برای اينک��ه مطالعات ترافيکی ش��هر با 
مشکلی مواجه نشود بايد اين رينگ در دست اقدام 
قرار گيرد و عمليات اجراي��ی آن که در محدوده 
کالن ش��هر اصفهان قرار دارد به سرعت به اتمام 

رسد.

تامين بودجه پلها در سال 92
نائب رييس شورای شهر  در بخش ديگر صحبت های 
خود نياز اصفهان به پل های ارتباطی بين نواحی 
مختلف از جمله شمال به جنوب را مورد بحث قرار 
داد و در اين رابطه افزود: يکی از ملزومات ترافيکی شهر 
اصفهان که طرح ريزی های آن در دست اجرا است 
ايجاد پل های ارتباطی زمينی و زير زمينی است 
که نقاط ش��مالی رودخانه را ب��ه جنوب و جنوب 

غرب متصل می کند.
داوودی تاکيد ک��رد: اميدواريم در بودجه س��ال 
آينده که شهرداری هم اکنون در حال تدوين آن 
است اين نياز لحاظ شود تا در مورد تامين بودجه 

به مشکل برنخوريم.

پراکندگی منظ�م، علت موفقيت آتش   
نشانی ها

وی در خص��وص روز آتش نش��ان يادآور ش��د: 
خوشبختانه آتش نش��انی اصفهان طی سالهای 
اخير توانس��ته در عمليات های مختلف از جمله 
اطفاء حريق بسيار خوب ظاهر شود و اين مساله 
را می توان مديون پراکندگی منظم ايستگاه های 
آتش نشانی در شهر دانست که با مديريت شايسته 

در حال فعاليت هستند.

خروج موزاييک سازی ها از شهر
نايب رييس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در 
پايان صحبتهای خود گفت: از ديگر مش��کالتی 
که در بخش مشاغل مزاحم ش��هری به آن اشاره 
ش��د حضور کارگاههای موزاييک سازی در شهر 
است که علی رقم مزاحمت برای شهروندان بايد از 
محدوده مسکونی شهر خارج و به منطقه کارگاهی 

انتقال داده شود.

لزوم پدافند عامل برای کنترل امنيت شهر
رئي��س کمس��يون فرهنگی، اجتماعی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان  ني��ز در اين جلس��ه 
اظهارداش��ت: بايد برای بحث ايمنی شهر پدافند 
عامل را به عن��وان موضوع مهم در ش��هر در نظر 

بگيريم.
کريم نصر اصفهانی  در نطق پيش از دستور خود 
با اش��اره به اينکه مس��اله ايمنی در شهر يکی از 
موضوعات مهم شهری است گفت: ما معتقديم که 
مديريت شهری بايد در تعامل با نهادهای اجرايی 
در شهر از جمله آتش نش��انی و نيروی انتظامی 
باش��د تا در رابطه ب��ا مباحث اجتماع��ی ارتباط 

تنگاتنگ پيش آيد.
وی ادامه داد: با توجه به چالشهای امنيتی در شهر 
که روبروی مديريت ش��هری قرار دارد بايد بحث 
پدافند عامل بيشتر مورد بررسی قرار گيرد و يکی 

از اولويتهای اين مديران باشد.

آتش نش�انی در ش�هر اصفهان خوب 
ظاهر شده است

رئي��س کمس��يون فرهنگی، اجتماعی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان در خص��وص روز آتش 
نشان بيان داشت: س��ال گذشته شاهد مديريتی 
صحيح از سوی آتش نش��انی اصفهان بوديم که 
توانس��تند از عهده ماموريتهای خطي��ر خود به 
خوبی برآيند که در نمونه می توان به مهار آتش 
سوزی های شرکتهای گاز مايع در خيابان رهنان 
و امام خمينی)ره( اشاره کرد. وی در بخش ديگر 
صحبته��ای خود با اش��اره به اتمام رينگ س��وم 
ترافيکی افزود: رينگ سوم ترافيکی در اصفهان به 
پايان رسيد و بايد برای رينگ حفاظتی اقدامات 
هرچه سريعتر انجام شود همچنين در مورد حمل 
و نقل شهری از جمله قطار شهری و اتوبوس تندرو 
نيز بررسی های الزم انجام گيرد تا زمان تکميل 

رينگ چهارم مشکلی در ترافيک پيش نيايد.

گاليه شهردار اصفهان از رعايت نشدن قانون 

برخی ادارات  در حق مردم اجحاف می کنند 

بيس��ت و هش��تمين کميت��ه اجراي��ي 
راضيه 
کشورهای بين المجالس اسالمي اين بار در دادخواه 

اصفهان و در هتل عباسی تشکيل جلسه 
داد تا دستور کاری برای اجالس سران بين المجالس اسالمي که قرار 
است بهمن ماه در سودان برگزار شود، تهيه کند.در ابتدای اين جلسه 
عالء الدين بروجردی، رئيس کميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکيد بر اينکه امت های اسالمی 
بيش از هر زمان ديگری نيازمند اتحاد و انسجام هستند گفت: اتحاد 
بين امت اسالمی يک دستور الهی است و به عنوان يک راهبرد برای 

کشورهای جهان اسالم محسوب می شود. 
وی با اش��اره به اينکه وظيفه تم��ام نمايندگان اس��المی در اين 
اتحاديه است که در راستای پيشبرد به اين راهبرد تالش کنند  ادامه 
داد: امروز جهان اسالم مورد هجوم گس��ترده استکبار جهانی قرار 
دارد و استکبار در زمينه های نظامی و فرهنگی به صورت گسترده 
به جهان اسالم يورش آورده است. بروجردی تصريح کرد: امروز در 

جهان اسالم عکس العمل های بسياری از مسلمانان در مقابله استکبار 
جهانی مشاهده می شود که اين موضوع اهميت جهان اسالم را برای 
آحاد مسلمانان نشان می دهد. وی با بيان اينکه اگر جلوی اهانت های 
گذشته اس��تکباری به جهان اس��الم گرفته می ش��د امروز شاهد 
اهانت هايی از قبيل فيلم موهن توهين به پيامبر اسالم)ص( نبوديم، 
بيان داشت: انتظار می رود در بيانيه ای که در پايان اين اجالس صادر 
می شود همه اعضای اين اتحاديه انزجار خود را از استکبار جهانی 
اعالم کنند.رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تاکيد کرد:  اين سخن غرب که ما نمی توانيم در مقابل 
آزادی بيان کشورهايمان بايستيم حرف پوچی بيش نيست در حالی 

که غرب در گذشته بر خالف اين عمل کرده است.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه باي��د کش��ورهای غرب��ی را وادار کنيم که 
عامالن اهانت به س��احت مق��دس پيامبر اک��رم)ص( را مجازات 
 کنند و ديگ��ر اج��ازه تکرار اي��ن اهانت ه��ا را به دش��من ندهيم

 افزود: کشورهای مسلمان نشين همواره و در تمام زمان ها در مقابل 

استکبار جهانی با تمام توان می ايستند و از ارزش های جهان اسالم 
دفاع می کنند.

اج�الس اصفهان نقش مهمی در مقابل صهيونيس�م   
داشته باشد

محمود ارول کليک، دبي��رکل مجمع پارلمانی کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری های اس��المی ديگر س��خنران اين برنامه بود 
که ب��ا بيان اينک��ه اصفه��ان به دلي��ل فراوان��ی آثار باس��تانی و 
تاريخی، به عنوان موزه جهان اس��الم محس��وب می ش��ودگفت: 
بی ش��ک اصفهان يک��ی از ارکان مهم و اصلی در تش��کيل تمدن 
اسالمی بوده اس��ت و تمام جهانيان به اين موضوع واقف هستند 
و اميدواريم در اين جلس��ه گام ه��ای بلندی در راس��تای تحقق 
اهداف اتحاديه برداشته ش��ود. وی افزود: اميد است که برگزاری 
اين نشس��ت ها راهکاری برای مقابل��ه با اهداف و دش��منی های 
استکبار جهانی و کشورهای صهيونيس��ت باشد. دبيرکل مجمع 
 پارلمان��ی کش��ورهای عض��و س��ازمان همکاری های اس��المی

 تصريح کرد: دس��تاوردهای اين اجالس در اصفهان نقش مهم و 
تعيين کننده ای برای جهان اسالم دارد و می تواند سبب پيروزی 
جهان اسالم در مقابل غربی ها، صهيونيسم و استکبار جهانی باشد.

  جهان اسالم با چالش های بسياری مواجه است 
در ادام��ه اي��ن برنام��ه قطبی المه��دی، معاون رئي��س  مجلس 
ملی س��ودان با اش��اره به اينک��ه کش��ورش در راس��تای تحقق 
 اه��داف اتحاديه همکاری کش��ورهای اس��المی فعاليت می کند

گفت: باو جود گذشت تنها 10س��ال از آغاز به کار اين اتحاديه هر 
روز بر تعداد کشورهای عضو اين اتحاديه و تجربه های سياسی آن 
اضافه می شود. وی با بيان اينکه جهان اسالم با چالش های بسياری 
مواجه است، بيان داشت: تالش می شود اجالس های برگزار شده در 
اين زمينه تحولی در روند اهداف اين اتحاديه داشته باشد. المهدی 
تصريح کرد: نقش بزرگ اين اتحاديه بايد تقويت ش��ود تا سازمان 
بتواند در راستای تحقق اهداف و حرکت رو به جلوی آن قدم بردارد، 
قدرت همبستگی اسالمی و وحدت کلمه مسلمانان و بيان چهره 
واقعی از اسالم از اهداف ترسيم شده پيش روی ما است.   وی با اشاره 
به اينکه در حال حاضر مسلمانان با جديت با چالش های پيش روی 
جهان اس��الم مقابله می کنن��د اضافه کرد: ايج��اد امنيت، صلح و 

اطمينان برای کشورهای اسالمی از مهم ترين اهداف اين اتحاديه 
است، بنابراين بايد با تقويت خود در منطقه با روش های برخورد با 

چالش های پيش روی جهان اسالم دست پيدا کند.

اس�المی بين المجال�س  کش�ورهای  اتحادي�ه   
 از موضع  فلسطين دفاع می کند

سورهمامان هدايت نوروحيد، نماينده مجلس اندونزی با بيان اينکه 
در چارچوب تشکيل اين اتحاديه جمهوری اسالمی ايران بايد در 
راستای تحقق اهداف اين اتحاديه ايفای نقش و سهم خود را تقويت 
کند  اظهار داشت: کمبود کمی کشورها در اتحاديه بين المجالس 
کشورهای اس��المی اهميتی ندارد بلکه مهم اين است که کيفيت 
و نقش بارز کشورهای اس��المی در اين اتحاديه تقويت شود. وی 
ادامه داد: بايد با تقويت و هم افزايی با کشورهای اسالمی روند رو به 
جلويی را در اين اتحاديه پيش بگيريم  و اتحاديه را به سمت تعالی 
حرکت دهيم. نور وحيد با تاکيد براينکه اين اتحاديه بايد جنبش 
سازنده ای را در بين ملت های مسلمان منطقه ايجاد کند تصريح 
کرد: طی چند روز گذش��ته کشورهای مس��لمان نشين از سوی 
استکبار غربی با اهانت به ساحت مقدس پيامبر اسالم)ص( مواجه 
شدند که جراحت عميقی را بر سيطره جهان اسالم وارد کرد. وی 
تصريح کرد: همبستگی و اتحاد مسلمانان و حضور تمام قدرت های 
آنان در عرصه بين المللی در مقابل اين اهانت ها سبب تشکيل سد 
محکمی بر مقابل اس��تکبار جهانی و صهيونيس��م است.نماينده 
مجلس اندونزی تأکيد کرد: تصميمات کشورهای عضو اتحاديه در 
اين جلسه تنها نبايد بر روی کاغذها باقی بماند و در حد سخنرانی 
و حرف باشد بلکه اين تصميمات بايد محور عملياتی مسلمانان در 
مقابل با استکبار جهانی باشد. وی افزود: اين تصميمات می تواند به 
عنوان حامی و پشتيبان از کش��وری مانند فلسطين باشد و کشور 
فلسطين و موضوع فلسطين در برابر اس��تکبار جهانی دفاع کند. 
کميته اجرايي بين المجالس اس��المي هر چندوقت يکبار برگزار 
مي ش��ود و اين بار براي آماده کردن دس��تورکار اجالس س��ران 
بين المجالس اس��المي که قرار اس��ت بهمن ماه در سودان برگزار 
شود، تشکيل جلسه داده است. اين کميته شامل 15 کشور از جمله 
ايران، عربستان، امارات، اندونزي، سودان، الجزاير، اوگاندا، کامرون، 
پاکستان، ترکيه، مراکش، چاد، مالي، توهو و بنگالدش است. اين 

جلسه تا پايان امروز ادامه دارد.

 اصفهان يکی از ارکان مهم در تشکيل 
تمدن اسالمی بوده است

تصميمات 
کشورهای عضو 
اتحاديه در اين 

جلسه تنها نبايد بر 
روی کاغذها باقی 

بماند بلکه بايد 
محور عملياتی 

مسلمانان در مقابل 
با استکبار جهانی 

باشد

دبيرکل مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی: 



چهره روزیادداشت

 تولید 20 هزارتن محصوالت ویژه 
در فوالدمبارکه

رییس تولید ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان از تولید 20هزار تن انواع محصوالت ویژه در این ناحیه خبر 
داد. محمود محمدی فشارکی گفت: بیشترین کاربرد این نوع ورق 
های تولید شده، اس��تفاده در تولید لوله های نفت  وگاز و سازه های 
فلزی با استحکام باالست. وی افزود: رکورد قبلی این ناحیه در تولید 
محصوالت ویژه به میزان 14هزار تن در اردیبهشت ماه سال 90 بود. 
رییس تولید ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان اظه��ار کرد: این محص��والت عالوه بر ایج��اد ارزش افزوده 
بیشتر برای شرکت، نیاز کارخانه های کش��ور به محصوالت ویژه را 

بر طرف می کنند. 

مقاومت بازار ارز خواهد شکست
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بازار تا حدودی در حال مقاومت 
است ولی قطعا  به زودی این مقاومت در هم خواهد شکست،  چون ما 

با پشتوانه ارزی قوی وارد مرکز مبادالت ارزی شده ایم.
 محمود بهمن��ی در ارتباط ب��ا تخصی��ص ارز به کااله��ای واقع در 
اولویت های 5 تا 10، اظهار داشت:  این اولویت ها در برنامه های ما  قرار 
دارد. در حال حاضر اولویت های س��ه تا پنج را در این مرکز پاسخگو 
هستیم و اولویت های 1 و 2 همچنان به نرخ ارز مرجع 12260 ریال 

پرداخت می شود.

 رانت بازار ارز 
به زودی از بین می رود

سخنگوی مرکز مبادالت ارزی گفت: با ساز و کار این مرکز، 
بازار ارز به زودی شفاف ش��ده و رانت آن از بین خواهد رفت. 
صمد کریمی تصریح کرد: این مرکز، بازاری بین بانکی ایجاد 
کرده و متقاضیان و دارندگان ارز از طریق سیستم بانکی به 

اهداف خود می رسند. 

چین نفتکش غول پیکر 
318هزار تنی تحویل ایران داد

کارخانه کشتی سازی چین، نخستین نفتکش غول پیکر از 
12 نفتکش سفارش داده شده توسط تهران را تحویل داد و 
ظرفیت انتقال نفت ایران به آسیا افزایش یافت. به گفته منابع 
صنعتی، ورود این نفتکش جدید با ن��ام »پاندا« در اوایل ماه 
اکتبر به خلیج فارس که ظرفیتی برابر با 318 هزار تن دارد، 
توانایی ایران برای حمل نفت و دور زدن تحریم های اروپا را 
بیش از پیش افزایش می دهد. هفت نفتکش غول پیکر دیگر 
تا پایان سال جاری میالدی به ایران تحویل داده خواهند شد 
و چهار نفتکش دیگر نیز تا س��ال 2013 ساخته خواهد شد 
که به ایران انعطاف پذیری بیشتری برای ذخیره و انتقال نفت 

خود می بخشد.

فعال تعرفه آب افزایش نمی یابد
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعالم این که برای 
س��ال جاری، دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب ابالغ 
نکرده است و ما فعال مش��ابه تعرفه های سال گذشته در این 
بخش عمل می کنیم، تصریح کرد: با این حال هزینه های مربوط 
به س��رمایه گذاری و بهره برداری از تأسیس��ات آبی افزایش 
می یابد ،   ولی ما در تالش هستیم از طریق بودجه های دولتی و یا 
جایگزینی هزینه ها، این کمبود منابع اعتباری ش��رکت ها 
را جبران کنیم. علیرضا دایمی با اشاره به این که برای تأمین 
آب ش��رب، هزینه هایی در بخش برق و مواد افزودنی به آب 
و مس��ائل مربوط به فرآیند تصفیه داریم، گفت: ما در تالش 
هستیم که تمام این گونه هزینه ها پوش��ش داده شود. وی 
در این زمینه که آیا پیش��نهاد افزای��ش 20 درصدی قیمت 
آب در فازدوم هدفمندی که توسط وزارت نیرو ارایه شده بود 
پابرجاست، اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را بر پایه قانون 
و به صورت پلکانی که تعریف شده است ارایه می کنیم و اگر 
بخواهیم قانون را در اصالح قیمت آب لحاظ کنیم باید سالیانه 

بین 10 تا 20 درصد تعرفه ها را افزایش دهیم. 

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

4
محاسبه قیمت سکه با دالر مرجع، مساوی است با خروج طال از کشور 

محمدکشتی آرا رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر اظهار داشت: اگر قیمت سکه براساس قیمت 
دیگری جز قیمت ارز آزاد محاسبه شود، باعث می شود تا طال )به واسطه ارزان تر شدن قیمت 

نسبت به خارج از کشور( از کشور خارج شود. 
 پیش بینی ارز تک نرخی 

1700 تومان در بودجه 92
موسی الرضا ثروتی/ عضو کمیسیون 

برنامه و بودجه

دولت می خواهد به س��مت یکسان ش��دن نرخ ارز حرکت کند. در 
بودجه س��ال جاری نرخ مرجع 1226 تومان تعیین ش��د، اما برای 
الیحه بودجه 92به نظر من نرخ ارز حدود 1700 تومان پیش��نهاد 

خواهد شد که این نرخ همان حول و حوش نرخ ارز آزاد خواهد بود.
دولت می تواند با تعریف ن��رخ آزاد ارز در بودجه، یارانه ای برای دارو 
و غذا در نظر بگیرد.یارانه ها 
درمورد هشت قلم کاال، آزاد 
شده اس��ت، اما برای دارو و 
مواد غذای��ی همچنان یارانه 
وجود دارد. اما اگرنرخ ارز در 
بودجه حدود 1700 تومان 
تعیین شود، بنابراین قیمت 
بازار آزاد رو به کاهش خواهد 

گذاشت.
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بیت اهلل س��تاریان کارش��ناس بازار مس��کن، اعتقاد دارد تولید 
مسکن در سه سال گذش��ته؛ یعنی س��ال های 87، 88 و 89 به 
کمترین میزان در دو دهه گذشته رسید. از این رو، رکود اقتصادی 
ناشی از کاهش تولید، صنعت س��اختمان و صنایع وابسته به آن 

را دربرگرفت.
وی ادامه داده اس��ت: بررسی ها نش��ان می دهد که تولید مسکن 
در س��ال 1387 از 230 هزار واحد فراتر نرفته است. این آمار در 
سال 1388 به 270 هزار واحد رسید و در سال 1389 نیز تولید 
مسکن به بیش از 310 هزار واحد مسکونی نرسید. این رقم البته 
با رشدی مالیم در سال 1390 به 400 هزار واحد افزایش یافت. 
این آمارها نشان می دهد که فاصله فاحشی میان نیاز یک میلیونی 

مسکن و میزان تولید وجود دارد؛ فاصله ای که در آمارهای دولتی 
پوشانده شده است. در س��ال 1386 که بحث مسکن مهر مطرح 
ش��د، 4/5 میلیون خانوار برای تهیه مسکن در این طرح ثبت نام 
کردند. تقاضای چهار میلیونی برای مسکن مهر، این فرضیه را به 
اثبات می رساند که تولید و عرضه مس��کن در سال های گذشته، 
بخشی از نیازها را بی پاسخ گذاشته است. افزایش قیمت مسکن 
به دلیل افت تولید، نوعی توهم قلمداد خواهد شد و یا باید قبول 
کنیم آماری که از تولید س��االنه یک میلی��ون و200 هزار واحد 
مس��کونی حکایت می کند، مخدوش اس��ت، اما بررسی ها نشان 
می دهد که تولید مسکن در سال 1387 از 230 هزار واحد فراتر 
نرفته است. این آمار در سال 1388 به 270 هزار واحد رسید و در 

سال 1389 نیز تولید مسکن به بیش از 310 هزار واحد مسکونی 
نرسید. این رقم البته با رشدی مالیم در سال 1390 به 400 هزار 

واحد افزایش یافت. 
وی افزود: تبلیغات دولت برای مس��کن مه��ر،  در ابتدا این تصور 
را ایجاد کرد که در این پروژه، میلیون ها واحد مس��کونی در حال 
احداث است، اما درنهایت تنها 140 تا 150 هزار واحد مسکونی 
س��اخته ش��د که نیمی از آنها فاقد زیر س��اخت اس��ت. البته در 
شرایطی که حدود 93 درصد تولید مسکن در کشور توسط بخش 

خصوصی ص��ورت می گیرد، 
این تبلیغات، بخش خصوصی 
را به وحش��ت انداخت. سهم 
دولت در بازار تولید، هیچ گاه 
فرات��ر از هفت درص��د نرفته 
بود که با آغاز طرح مس��کن 
مهر به 10 درصد رسید. البته 
سهم دولت در تولید مسکن 
به دلیل کاهش تولید توسط 
بخش خصوصی، حدود س��ه 
درصد رشد نشان داد و این به 
معنای افزایش تولید توسط 

دولت نبود.
ستاریان با بررس��ی افزایش 
قیمت مس��کن طی دوسال 
گذشته اظهار داش��ت: بازار 
مسکن در س��ال 1390، 60 

درصد افزایش قیمت داشت و در شش ماهه نخست سال 91 رشد 
قیمت مشاهده شده است. حتی افزایش قیمت ها در فروردین ماه 
سال 91 حدود 15 درصد برآورد شد، این در حالی است که رشد 

قیمت ها در این ماه، روی نقطه صفر می ایستاد.
وی با  پیش بینی این که روند صعودی قیمت مس��کن در فصل 
پاییز نیز تداوم خواهد داشت گفت :  قیمت ها در فصل پاییز، 25 
تا 30 درصد افزایش می یابد، البته مش��روط بر این که تصمیمی 
برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ نشود. همچنین پیش بینی می شود که 
یک چهارم مجوزهایی که در سال گذش��ته برای ساخت مسکن 
صادر شده است، در فصل پاییز تکمیل ش��ود که در این صورت 
آمار تولید در س��ال 1391 به حدود 500 هزار واحد می رسد. در 
سال گذش��ته حدود 700 هزار مجوز صادر ش��ده است که سهم 
پاییز امسال از تکمیل این واحد ها حدود 150 هزار تا 170 هزار 

واحد خواهد بود. 

اگر تصمیمی برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ نشود

مسکن در پاییز گران می شود

این که گفته می شود هیچ وقت با خرید زمین یا آپارتمان ضرر نمی کنید کامال درست است.   گروه
چند سالی است که گفته می شود زمین و مسکن در رکود نسبی به سر می برد، اما حقیقت  اقتصاد 

آن است که در همین سال ها مقوله مسکن رشد عجیبی داشته است . این سؤال که آیا خانه 
گران می شود یا نه، شاید در کنار پرسش از طال و دالر، پرمخاطب ترین سؤال در میان مردم کشورمان باشد؛سؤالی 

که دیگر بخشی از وقت مردم را در میهمانی ها یا سر سفره های شام به خود اختصاص می دهد .
شش ماه اول سال 91 در حالی س�پری شد که بازار مسکن در کنار ارز و طال رش�د نکرد، هرچند رشد 20درصدی 
قیمت مس�کن در همین زمان باعث رونق نس�بی ای�ن بازار در نیمه اول س�ال ش�د، اما به اعتقاد کارشناس�ان، 
 نیمه دوم س�ال باید منتظر اتفاقات جدیدی در حوزه مس�کن باش�یم؛  اتفاقاتی که با انتخابات ریاست جمهوری 

پیش رو بی ارتباط نیست . 

 قیمت ها در فصل 
پاییز، 25 تا 30 
 درصد افزایش 
 می یابد، البته

 مشروط بر این که 
 تصمیمی  

 برای تثبیت 
 نرخ ارز اتخاذ

 نشود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
4569 ش��ماره: 82/91 ت ن تجدیدنظرخ��واه: ورث��ه مرح��وم حس��ین عباس��ی بهارانچی به 
اس��امی 1- رس��ول، 2- بتول، 3- نعمت اله، 4- امراله، 5- مهدی 6- رضا قلی همگی عباس��ی 
بهارانچی به نش��انی: اصفهان خیابان آتشگاه روبروی آتش نشانی کدپستی: 81866-13891، 
تجدیدنظرخوانده: ورثه مرحوم محمدحس��ین صرافان چهارسوقی به اسامی 1- مصطفی 2- 
عب��اس 3- مرتضی 4- طلع��ت 5- فاطمه 6- رقیه همگی صرافان چهارس��وقی همگی مجهول 
المکان، وکیل یا نماینده قانونی: مصطفی جواد محب نام پدر: رس��ول نشانی: اصفهان، خیابان 
چهارباغ عباسی جنب سینما چهارباغ بازار میهن طبقه دوم، تجدیدنظرخواسته: دادنامه 1190-
1390/7/24 صادره از ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف در پرونده کالس��ه 546/90، دالئل و 
منضمات دادخواس��ت: کپی دادنامه تعرض عنه، الیحه اعتراضیه- پاس��خ استعالم اداره ثبت 
اس��ناد و امالک. تجدیدنظرخواهی رس��ول بهارانجی و غیره به طرفی��ت مصطفی صرافان و 
غی��ره. ظرف مهلت مقرر فوق جهت تبادل لوایح اقدام نمایید. ش��عبه 45 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4570 خانم ش��هناز نصراصفهانی دارای شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسه 
3020/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا عابدی بشناس��نامه 1279 در تاریخ 1391/5/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک فرزند پس��ر و 3 دختر 
و یک عیال به نام ذیل: 1- محمد مهدی عابدی ش ش 2-435276-127 پس��ر متوفی، 2- بنت 
اله��دی عابدی ش ش 2999 دختر متوفی، 3-حوریه عاب��دی ش ش 14230 دختر متوفی، 4- 
فاطمه عابدی ش ش 3-185951-127 دختر متوفی، 5- شهناز نصراصفهانی ش ش 49 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
 

مزایده
4571 اج��رای احکام ش��عبه 22 دادگاه حقوقی )خانواده( اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه اجرایی 900350ح ج 22 له خانم مریم نجار خدابخش با وکالت آقای مرتضی اس��تکی 
علیه آقای حس��ن طاهری به خواس��ته 40 عدد س��که بهار آزادی و 30 مثقال طالی س��اخته 
ش��ده 18 عی��ار و مبلغ 246/840/144 ریال نق��د و مبلغ 1/060/000 ریال هزینه دادرس��ی و 
2/100/000 ریال اجرت کارشناس��ی و 80/000 ریال هزینه نش��ر آگه��ی و مبلغ 2/500/000 
ریال حق االجرا دولت جلس��ه مزایده ای جهت فروش 3 دانگ مش��اع از 6 دانگ یک باب منزل 
ب��ه پالک ثبت��ی 31/1057 بخش 16 به نش��انی خ کاوه، خ تعمیرگاه، خ ش��هید نیکبخت، کوچه 
10 متری فانوس آبی، بن بس��ت پرس��تو، پ 11، )فاز 3 ش��هرک میالد( که به صورت منزل 2 
طبق��ه با قدمت 10 س��اله که یک واحد 60- کف اتاق ها هر 2 طبقه موزاییک، کف س��الن ها و 
آشپزخانه سرویس ها سرامیک، دیوار آشپزخانه و سرویس ها کاشی و مرغوب، سطح دیوار 
اتاق ها رنگ آمیزی ش��ده، سیس��تم گرمایش بخاری و آبگرمکن، سیستم سرمایش کولر آبی، 
دارای پارکینگ و امتیاز آب و گاز و برق مجزی می باش��د. مس��احت طبق س��ند 181/5 متر، 

مس��احت اعیان 240 متر و 6 دانگ آن به مبلغ 1/246/250/000 ریال و سه دانگ آن به مبلغ 
623/125/000 ریال ارزیابی ش��ده را برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده در محل از ملک دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 91/7/24 ساعت 9/30 
صبح در دفتر این اجرا اتاق 109 طبقه اول س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان حاضر 
شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد  کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده دادگس��تری 
واریز نماید و هزینه های مربوطه را متقبل ش��ود. م الف/ 11373  افغانی- مدیر اجرای احکام 

شعبه 22 دادگاه حقوقی اصفهان
 

قرار تأمین خواسته
4572 کالس��ه پرونده: 910747 ح 2، ش��ماره: 9109970350200945 آمار، مرجع رسیدگی: 
شعبه 2 حقوقی اصفهان، نام و نام خانوادگی خواهان: فرهاد شیخان فرزند مرتضی، نام و نام 
خانوادگی خوانده: محمدرضا اس��ماعیلی فرزند جمشید مجهول المکان، خواسته: صدور قرار 
تأمین، گردش��کار: خواهان به ش��رح باال و به طرفیت خوانده، درخواس��ت صدور قرار تأمین 
خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت 
آن به کالس��ه فوق، دادگاه در وقت فوق العاده در حضور )خواهان/خوانده(-غیاب )خواهان/ 
خوانده( تشکیل است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود. 
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 آئین دادرسی مدنی 
قرار تأمین خواس��ته معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از اموال خوانده بالمعارض و با 
رعایت مس��تندات عین تا پایان رس��یدگی صادر و اعالم می دارد هزینه اجرای قرار به عهده 
خواهان است. قرار بهمراه ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در این 

دادگاه می باشد. م الف/ 11368 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4573 کالس��ه پرونده: 325/91، ش��ماره دادنامه: 559، مرجع رس��یدگی: شعبه 27 شورای حل 

اخت��الف اصفه��ان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( ب��ه مدیریت احمد 
صابریان نشانی: خیابان حکیم نظامی جنب کوچه 33، خوانده: اسماعیل شهبازی مجهول المکان، 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
)ص( به مدیریت آقای احمد صابریان بطرفیت آقای اس��ماعیل شهبازی فرزند اسداله بخواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شماره 1297/878156/43-1391/3/9 عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نش��ر آگهی در جلس��ه 
رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 48/000 چهل و 
هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4574 کالس��ه پرونده: 203/91، ش��ماره دادنامه: 558، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 27 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد)ص( به مدیریت احمد 
صابریان نش��انی: خیابان حکیم نظامی جنب کوچه 33، خوانده: محمد س��بز نجاتیان مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی صندوق قرض الحسنه 
حض��رت محمد)ص( به مدیریت احم��د صابریان به طرفیت آقای محمد س��بز نجاتیان فرزند 
قبادعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ ش��انزده میلیون ریال وجه چک شماره 91/1/23-329951 
عهده بانک س��ینا ش��عبه بزرگمهر به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 52/000 پنجاه و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4575 کالس��ه پرونده: 136/91، ش��ماره دادنامه: 563، مرجع رس��یدگی: شعبه 27 شورای حل 
اخت��الف اصفه��ان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد )ص( ب��ه مدیریت احمد 
صابریان نش��انی: خیابان حکیم نظامی جنب کوچه 33، خوان��ده: مریم دقاغیان مجهول المکان، 
ب��ا عنای��ت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی صندوق قرض الحس��نه 
حضرت محمد)ص( به مدیریت احمد صابریان به طرفیت خانم مریم دقاغیان فرزند حیدرعلی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال وجه چک شماره 33753-91/1/23 عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نش��ر آگهی در جلس��ه 

رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 46/000 چهل 
و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
4576 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه )115/91 اجرا( له 
احمدرض��ا رضوی علیه مهدی پروین به خواس��ته مطالبه 5/251/400 ری��ال در نظر دارد یک 
دس��تگاه پیکان سواری به ش��ماره ش��هربانی )161 ه 14- ایران 13( مدل 1376 که کارشناس 
رس��می دادگس��تری ارزش آن را معادل 15/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده 

به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده دوشنبه 1391/7/24 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی: خمینی شهر- پارکینگ نکویی مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را 
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

و مزایده تجدید می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ
4578 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 910508 ک 101 ای��ن دادگاه آقای اصغر چراغی فرزند 
غالمعلی متهم به ترک انفاق همس��ر می باشد وقت رسیدگی پرونده برای روز چهارشنبه مورخ 
1391/8/24 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر 
با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردیده 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ شده محسوب و 
دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شکرانی- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی خمینی شهر
 

حصر وراثت
4579 خانم نس��رین کریمی خویگانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1759 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 505/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین جالل بشناسنامه 541 در تاریخ 1391/6/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( نس��رین کریمی خویگانی فرزند 
حیدرقلی ش ش 1759 )همسر دائمی متوفی(، 2- مریم جالل فرزند حسین ش ش 071348-4-
001 )فرزن��د(، 3- فاطمه ج��الل فرزند حس��ین ش ش 1-001080-663 )فرزند(، 4-زهرا جالل 
فرزندحس��ین ش ش 8-043961-020 )فرزن��د( و الغی��ر. این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ اجرائیه
4580 ش��ماره اجرائیه: 9110423633200177، شماره پرونده: 9009983633200959، شماره 
بایگانی شعبه: 900976، بموجب درخواست اجرای حکم دادنامه مربوطه 9109973633200281 
محک��وم علیه آرارات آراکلیان نام پدر: هایگاس مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/205/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
به مبلغ 2/160/000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/11/24 در حق محکوم له علیرضا 
حس��ینی نام پدر: محمدعلی نشانی: خمینی ش��هر خ کهندژ رهنان پشت اداره برق کوچه عابدی. 
محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال نیم عش��ر دولتی. در اجرای حکم 
رعایت تبصره 2 ماده 306 گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. اخوان- مدیر دفتر ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

مزایده
4586 اج��رای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
890717 ج 2 مرب��وط ب��ه خواهان ها 1- رمضان علی طهمورثی 2- معصومه حاجی هاش��می 
و خوانده مهدی کوچکی فرزند عباس به نش��انی ش��هرک صنعتی محمودآباد، خ 14، سنگبری 
مرجان با خواسته مطالبه اصل طلب به میزان 120/000/000 ریال خسارات ناشی از آن شامل 
8/000/000 ریال هزینه کارشناسی و 6/951/000 ریال هزینه دادرسی و 6/000/000 ریال حق 
االجرا و 80/000 ریال هزینه نش��ر آگهی جمعًا 150/631/000 ری��ال اقدام به برگزاری مزایده 
جه��ت فروش 1/205 حبه از 72 حبه پ��الک ثبتی 411/1196 در بخش 14 ثبتی اصفهان در روز 
چهارش��نبه 91/7/26 س��اعت 9 تا 10 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در 
اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد، خیابان 14، سنگ بری مرجان بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی 
شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس 

به ش��رح ذیل می باش��د: ملک مورد بازدید دارای پالک ثبتی 411/1196 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان و مس��احت عرصه آن )س��نگ بری مذکور( حدود 7600 مترمربع و س��اختمان سالن 
تولید آن با زیربنای 1440 مترمربع با مشخصات اسکلت سوله، سقف ورق گالوانیزه و پشم و 
شیش��ه، درب و پنجره پروفیل فلزی، کف بتونی به انضمام ساختمان دفتری به مساحت حدود 
210 مترمربع با دیوارهای آجری، سقف تیرآهن و آجر، کف و بدنه دیوارها تا ارتفاع حدود یک 
متری س��نگ و مابقی کاغذ دیواری، نمای خارجی سنگ می باش��د. لهذا با توجه به شرح فوق، 
موقعیت و مس��احت عرصه سنگ بری، نوع و قدمت س��اختمان های موجود ارزش شش دانگ 
عرصه و س��اختمان های مورد بازدید کاًل به مبلغ 9/000/000/000 ریال )معادل نهصد میلیون 
توم��ان( ارزیابی و اعالم می گردد که قیمت پای��ه مزایده 150/631/000 ریال اعالم می گردد. م 

الف/ 10735 مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4588 محکوم له آقای س��ید بهرام هاش��می تقاضای صدور اجرائیه نس��بت به دادنامه شماره 
350400190-91/2/26 در پرونده کالس��ه 901205 ح/ 4 ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان را نموده اند که به موجب آن محکوم علیه حمید رضا حاج علیزاده فرزند رضا محکوم 
گردی��ده به اخذ گواهی پایان س��اختمان و تفکیک آپارتمان از پ��الک ثبتی 9 و 10 فرعی از 624 
اصلی و 6 و 14 فرعی از 625 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان و هزینه دادرسی در حق محکوم له و 
پرداخت نیم عشر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مراتب در 
اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان درج 
و آگهی می گردد و به محکوم علیه ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نش��ر آگهی نس��بت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام و اال از طریق اجرای احکام این شعبه نسبت به اجرای دادنامه اقدام که 
در این صورت ابالغ دیگری صورت نخواهد گرفت مگر محکوم علیه آدرس دقیق خود را کتبًا به 
اجرای این شعبه اعالم نماید. م الف/ 10176  دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

4589 ش��ماره دادنامه: 9109970351200495، شماره پرونده: 9009980351201167، شماره 
بایگانی شعبه: 901172، خواهان: آقای محسن صدیقی با وکالت آقای علیرضا مانیان به نشانی 
خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی قبل از چهارراه گلزار ک سامان )32( ساختمان وکال، خوانده: 
آقای مصطفی جبلی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی علیرضا مانیان و مینا سالمی 
به وکالت از محس��ن صدیقی فرزند رمضان به طرفیت مصطفی جبلی س��ه برادران به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره 367695-89/3/6 عهده بانک ملی شعبه آمادگاه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی 
داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/655/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی 
و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. 

م الف/ 10177 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
4590 ش��ماره اجرائیه: 9110420351600065، شماره پرونده: 8809980351601705، شماره 
بایگانی ش��عبه: 881761، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 16/881761/ح و 
شماره دادنامه مربوطه 9109970369800151 محکوم علیه جمشید ناصری نام پدر: علی جمعه 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه و مطلقه نمودن زوجه و حق االجرا به مبلغ 
یکصد هزار ریال و برعهده محکوم علیه می باشد. مشخصات محکوم له: مریم قندهاری نام پدر: 
حس��ن نشانی محل اقامت: شهرک ولی عصر قسمت ای خ ش بخشی خ راغب اصفهانی فرعی 4 
پ 219 ای. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را 
معرف��ي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و 
قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10178 یزدان پناه- مدیر دفتر شعبه شانزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



معمای زن مرموز دنیای نقاشی، پیچیده تر شد

پیدا ش��دن یک نقاش��ی که گفته می ش��ود نس��خه اول 
»مونالیزا« اس��ت، به معماهای پیرامون این نقاشی دامن 

زد.
بنیاد مونالی��زا در زوریخ ادع��ا کرده اس��ت پرتره ای که 
سال 1913 کشف ش��ده درواقع نسخه اولیه تابلو مشهور 
»مونالیزا« اثر لئوناردو داوینچی است. این بنیاد، 35 سال 

گذشته را صرف تحقیق درمورد این موضوع کرده است.
 این در حالی اس��ت که پروفس��ور مارتین کمپ اس��تاد 
دانشگاه آکس��فورد اصرار دارد هیچ گونه پایه  علمی برای 
این ادعا که تابلو معروف نسخه اولیه ای داشته وجود ندارد.

تابلویی که به ادعای جدید درمورد »مونالیزا« دامن زده 
است پنج ش��نبه )شش��م مهر( پس از 40 سال نگهداری 
در گاوصندوق بانک��ی در ژنو، رونمایی ش��د. ای��ن تابلو 
»مونالیزای کوچک« )Isleworth Mona Lisa( نام 
دارد و زنی که در آن تصویر شده حدودا 10 سال جوان تر 

از زن تابلو معروف »مونالیزا« است.
 بنیاد زوریخی اصرار دارد این زن همان لیزا دل ژوکوندو 
همسر تاجر ثروتمند فلورنتیناست که داوینچی تصویرش 
را کش��یده اس��ت. بنیاد می گوید نقاش مع��روف دوران 

رنسانس یک بار پرتره زن را برای همسر او و 10 سال بعد 
پرتره او را برای یکی از اعضای خانواده مدیس��ی کشیده 
اس��ت. بنیاد مدعی است مقایس��ه تطبیقی دو اثر، اسناد 
تاریخ��ی و آزمایش های علمی، همگی ای��ن ادعا را تأیید 
می کنند. اس��تنلی فلدمن مورخ هنری و یکی از اعضای 
بنیاد می گوید: تاکن��ون هیچ آزمایش علمی نتوانس��ته 
ثابت کند این تابلو اثر داوینچی نیس��ت. ما از هر زاویه ای 
که بگویید این پرتره را بررس��ی کردیم و تمامی اطالعات 
به دست آمده نش��ان می دهد این تابلو، جوانی مونالیزا را 

نشان می دهد.
 همزمان با رونمایی از »مونالیزای کوچک« کتابی با عنوان 

»مونالیزا – نسخه اول لئوناردو« منتشر شده است.
 تابلو »مونالیزای کوچک« سال 1913 توسط هیو بلیکر 
مجموعه دار در خانه اشراف زاده ای در سامرست پیدا شد. 
او تابلو را به استودیو خودش در آیل ورث در جنوب غربی 
لندن برد و در دهه 1960 تابلو را هنری پولیتزر آمریکایی 
خریداری کرد. این که تابلو چطور به دست اشراف زاده اهل 
سامرست رسیده  خودش یک معماست. پولیتزر تابلو را در 
بانکی در سوئیس نگهداری کرد و کتابی با عنوان »موالیزا 
کجاست؟« نوشت. او در کتابش گفته بود این تابلو، پرتره 
ناتمام لیزا دل ژوکوندو اثر لئوناردو داوینچی است. کمپ 
اشاره می کند »مونالیزای کوچک« روی بوم، نقاشی شده، 
درحالی که هم��ه می دانند لئوناردو داوینچی به نقاش��ی 
روی چوب تمایل بیشتری داشته است. بنیاد مونالیزا در 
زوریخ می گوید همیش��ه درمورد چنین آثاری دعواهایی 
شکل می گیرد و فردی پیدا می شود که بگوید بقیه اشتباه 
می کنند. انگار قرار نیست معماهای پیرامون تابلو معروف 

لئوناردو داوینچی خاتمه پیدا کند.

تساهل، تسامح،... یا اجحاف؟

به بخش قرمز رنگی که در فراخوان بیس��ت و چهارمین دوره 
جشنواره  استانی آمده و در سایت انجمن هنرهای نمایشی نیز 
درج گردیده است توجه کنید؛ عینا از این سایت نقل می شود:

»شرایط جشنواره:
آن دسته از گروه ها که در فاصله دی ماه 1390 تا 20 شهریور 
1391 اجرای عمومی نمایش های خود را به پایان رس��انده 
باش��ند )حدااقل پنج اجرا در ش��هرهای کوچک ی��ا ده اجرا 
در ش��هرهای بزرگ، با تأیید اداره فرهنگ وارش��اد اسالمی 
شهرس��تان و نهایتا اس��تان(، می توانند متقاضی حضور در 

جشنواره باشند.
برگزیدگان، به جش��نواره منطقه ای راه خواهن��د یافت. در 
جشنواره صرفا  آثار صحنه ای می توانند شرکت کنند. متون 
نمایشی ایرانی که محتوای داستانی آنها از موضوعات بومی، 
تاریخی، ادبی، سیاسی و... با بهره مندی از شیوه های نو باشند، 
در اولویت قرار خواهند گرفت. ارایه مجوز کتبی نویس��نده به 

هنگام تحویل تقاضانامه شرکت در جشنواره،  الزامی است.
آثار نمایشی خارجی در جشنواره پذیرفته نمی گردد.

انتخاب متون مطرح کشور که تا کنون به تعداد    زیاد   اجرا شده  اند،  تنها 
در صورت ارایه طرح خالقانه وش��یوه نو مورد قبول می باشد.

نمایش های ارایه شده نباید توس��ط همان گروه در هیچ یک 
از جشنواره های سراسری و منطقه ای شرکت کرده باشند و 
چناچه در هر مرحله، تخلفی در این مورد اثبات گردد از حضور 

در جشنواره منع می گردد.
از آنجا که شرایط وامکانات، س��الن های اجرایی غیر پالتویی 
می باشد، فراهم نمودن امکانات در حد توان دبیرخانه انجام 

خواهد شد.«
اما با ش��گفتی فراوان هم اکنون که آثار راهیافته به جشنواره 
استانی معرفی شده اند می بینیم که س��ه نمایش که حدود 
دو هفته قبل از برگزاری جشنواره استانی در جشنواره نمایش های 
کمدی بوده اند )دن کامیلو، ایگوانا، اعترافات��ی درباره زنان( 
 اکنون در جش��نواره استانی ش��رکت داده ش��ده اند. تمامی 
دست اندرکاران این س��ه نمایش، از دوستان و همکاران بنده به 
شمار می روند و روی سخن من به هیچ وجه با آنان نیست. روی 
سخن بنده با دست اندرکاران و مس��ئوالن جشنواره استانی 
اس��ت که چگونه ش��رایط، قوانین و مقرراتی را که خودشان 
وضع کرده اند و مجری آن به شمار می روند را به این آشکاری 
زیر پا می گذارند؟! در بخش نظرها هم قید کرده ام که این سه 
گروه نیز زحمات خود را کشیده اند و البته به نتایج آن هم در 
جشنواره تئاتر کمدی رسیده اند، حال با توجه به این که حدود 
50 کار برای جشنواره بیس��ت و چهارم استانی بازبینی شده 
است و کال  ده کار در جشنواره شرکت داده می شود، بر اساس 
چه منطقی باید سه تا از این نمایش ها از جشنواره ای باشد که 
تنها دو هفته پیش برگزار ش��ده؟! آیا تئاتر اصفهان تا این حد 
بی بضاعت است؟! آیا س��ایر گروه ها نیز حق و حقوقی ندارند 
یا متحمل زحمات و مشقات فراوان برای راهیابی به جشنواره 

استان نگردیده اند؟! واقعا چه کسی پاسخگوست؟
منبع: تاتر اصفهان

اعالنیادداشت

هفت

پیکر زنده یاد مسروری  در قطعه هنرمندان آرام می گیرد 
پیکر هنرمند فقید مسروری امروز از مقابل تاالر وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا )س( به خاک سپرده خواهد ش��د. زنده یاد مسروری روز جمعه � ششم 
مهرماه � در سن 62 سالگی به دلیل ابتال به بیماری سرطان ریه دار فانی را وداع گفت. 
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حضور هزاران زائر ایرانی و خارجی 
درجشن فرهنگی  امام رضا)ع(

گروه فرهنگ - ب��زرگ ترین 
مراسم بزرگداش��ت والدت امام 
رضا)ع( در آستان مقدس جعفر 

ابن رضا)ع( برگزار شد.
در این مراس��م که به مناسبت 
ام��ام  والدت  گرامیداش��ت 
کرام��ت  ده��ه  و  رض��ا)ع( 
برپ��ا ش��د، آس��تان مق��دس 
جعف��ر ابن رض��ا )ع( ب��ه م��دت چه��ار ش��بانه روز طی پنج مراس��م 
اقدام به برگزاری جش��ن تول��د امام رضا)ع( ب��ا حضور زائ��ران ایرانی 
و خارجی کرد. ب��زرگ تری��ن گردهمایی این مراس��م ه��ا روز جمعه 
 با حضور بی��ش از 10 ه��زار زائر ایران��ی و خارجی در آس��تان مقدس

 جعفر ابن رضا )ع(برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود. آستان مقدس 
جعفر ابن رضا)ع( که از فرزندان امام رضا)ع( محسوب می شود در طول 
سال میزبان جش��ن ها ومراسم های بزرگ ش��یعیان است که با حضور 
گس��ترده مردم از اکثر نقاط ایران برگزار می ش��ود. نکته قابل توجه در 
برگزاری مراسم های ویژه این مرکز، حضور زائران خارجی از کشورهای 

بحرین، عربستان و... به خاطر کرامت اما مزاده جعفر ابن رضا)ع( بود.

 مسابقه نقاشی پدربزرگ ها و نوه ها
خانه کودک وابس��ته به سازمان 
فرهنگی- تفریحی ش��هرداری 
اصفهان به مناس��بت فرارسیدن 
روز س��المند اقدام ب��ه برگزاری 
مسابقه نقاشی پدربزرگ ها و نوه ها 
کرده است.این مسابقه نقاشی با 
عنوان »نقشی از خاطرات دوران 
کودکی« با حضور پدربزرگ ها و 
نوه ها از ساعت 16 تا 1۸ برگزار می شود. در این مسابقه نوه ها و پدربزرگ 
ها باید با هماهنگ��ی همدیگر اقدام به کش��یدن یک نقاش��ی با یکی از 
موضوعات »خاطره مش��ترکی از یک روز خ��وب با هم ب��ودن« و یا »به 
یادماندنی ترین خاطره کودکی« بنمایند.برای کشیدن نقاشی محدودیت 
خاصی در نظر گرفته نشده است. شرکت کنندگان می توانند هم با تکنیک 
رنگ و روغن، هم با مدادرنگی و کاغذ و هم با مقوا و رنگ گواش آثار خود را 
به صورت حضوری بکشند. همه نقاشان باید وس��ایل انتخابی خود را به 

همراه داشته باشند.

نمایشگاه گذر تاریخ در ادبیات کودک
مدیرعامل انجمن دوس��تداران 
ادبی��ات ک��ودک ونوج��وان از 
برگ��زاری نمایش��گاهی وی��ژه 
کودکان و نوجوان به مناسبت روز 

جهانی کودک خبر داد.
فرحناز علیزاده با بیان این مطلب  

گفت: این نمایشگاه با هدف بستر سازی 
زمین��ه ه��ای فرهنگ��ی جهت 
آش��نایی و آموزش کودکان و نوجوانان با تاریخ و ادبی��ات ایران، اقدام به 
برپایی  برنامه هایی چون کارگاه نویسندگی ویژه دانش آموزان خواهد کرد.

 وی افزود: این نمایش��گاه پنج شنبه ششم مهرماه س��اعت 17 در  خانه 
هنرمندان اصفهان  افتتاح شد و تا شانزدهم مهرماه ادامه دارد. مدیرعامل 
انجمن دوس��تداران ادبیات ک��ودک ونوجوان ادامه داد: در حاش��یه این 
نمایش��گاه کارگاه هایی با حضور اس��تادانی چون فرهاد حسن زاده طنز 
 پرداز نوجوانان و محمدرضا یوس��فی در روزه��ای 11 و 15 مهرماه برپا 

می شود. 

از اولین پوستر»بینوایان« 
رونمایی شد

با وجود تمام ستارگان قدرتمند فیلم »بینوایان« به کارگردانی »تام 
هوپر«، برای پوستر این فیلم تصمیم گرفته شد تا چهره هیچ یک از 
بازیگران اصلی و مطرح این پروژه به تصویر کشیده نشود، جز چهره 

»کوزت« دخترک کوچک این فیلم با بازی »ایزابل آلن«.
»ایزابل آلن« تصویر »کوزت« ک��ودک را  بازی می کند، در حالی که 

نقش جوان آن را »آماندا سیفرید« ایفا خواهد کرد.
در »بینوایان« ستارگانی همچون 
»هی��و جکم��ن« در نق��ش ژان 
وال��ژان، »آن هات��اوی« در نقش 
فانتی��ن، »آماندا س��یفرید« در 
نقش کوزت جوان، »راسل کرو« 
در نق��ش ژاورت، »ِهلِن��ا بونهام 
کارتر« در نقش م��ادام تِناردیه، 
»ساش��ا بارون کوهن« در نقش 
تِناردی��ه، »اِدی ریدماین��ی« در 
نقش ماریوس و »ایزابل آلن« در 
نقش کودکی کوزت حضور دارند.
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خالق »حرفه، خبرنگار« 100 ساله شد انگلیسی که آمریکایی ها عاشقش بودند     
الماس ها ابدی اند 

وبالگتجسمی

گروه فرهن�گ - مایکل پاول با نام اصلی مایکل پاول التام متولد 30 س��پتامبر سال 
1905 در کنت انگلستان اس��ت. تحصیالتش را در مدرسه شاه، کانتربری و پس از آن 
در کالج دالویچ ادامه داد و س��پس کار دربانک اس��تانی محل تولدش را آغاز کرد، اما 
خیلی زود فهمید برای این کار ساخته نشده است. این زمانی بود که به سفارش پدرش 
با کارگردانی به نام  رکس اینگرام آشنا ش��د و در آنجا به انجام عکاسی، نوشتن نریشن 
و تیتراژ)برای فیلم های صامت( مش��غول ش��د تا این که اولین فیلم توریستی کمیک 
انگلیسیخود را با عنوان »ش��عبده باز« )1926( س��اخت.این ورود قدرتمند به دنیای 
سینما دوس��تی با آلفرد هیچکاک را رقم زد تا پاول در ادامه »کفش قرمز«، »زندگی و 
مرگ کلنل بلینگ«،» نبرد لونا« و... را ساخت. پاول در دوران فیلمسازی اش 49 جایزه 

مهم و اصلی را برای کارگردانی، بازیگری و فیلمنامه نویسی دریافت کرد.

گروه فرهنگ -  »میکل آنجلو آنتونیونی« در 29 س��پتامبر 1912 در فررای ایتالیا 
متولد ش��د و روز س��ی ام جوالی 2007 در همان روزی که »اینگمار برگمن«، دیگر 

فیلمساز بزرگ سینمای جهان چشم از جهان فروبست، درگذشت. 
 او موفقیت های جهانی اش را با »شب« )1961( و »کس��وف« )1962( ادامه داد. این 
سه  فیلم با توجه به شباهت در س��بک و موضوع که هرس��ه به نگرانی های بشر امروز 

پرداخته اند، عموما به سه گانه های »آنتونیونی« معروف هستند. 
اولین فیلم رنگی بنیانگذار سینمای مدرن ایتالیا در سال 1964 با نام »صحرای سرخ« 

ساخته شد که این فیلم نیز بعضا ادامه  این سه گانه محسوب می شود. 
وی در طول ش��ش دهه فعالیت سینمایی، موفق به کس��ب عناوین و جوایز سینمایی 
فراوانی شد که مهم ترین آنها عبارتند از:  نامزدی اسکار برای سینمایی »آگراندیسمان«،  
»شب«، »شناس��ایی یک زن«، »کس��وف«، »ماجرا« ، »گریه«، »فراس��وی ابرها« و 

بسیاری دیگر. 
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س��ینمای دفاع مقدس را نباید با سینمای جنگ 
یکس��ان دانس��ت، س��ینمای جنگ ملزومات و 
س��اختارها و قالب ه��ای خاص خ��ودش را دارد 
که سینمای شکل گرفته با عنوان سینمای دفاع 

مقدس هیچ یک از آنان را نمی پذیرد.
وجود نماد و نشانه های هویتی ملی – مذهبی در 
ژانر دفاع مقدس بسیار واضح تر و نمایان تر از دیگر 

ژانرهای کار شده در سینمای ایران است.
مس��ئله جنگ و دفاع مقدس به دلی��ل تحمیلی 
بودن آن و مطرح شدن مسئله دفاع و حفظ ناموس 
و مملکت، باعث شده است تا تمامی فیلمسازان و 
هنرمندان، به هر شکلی با این مسئله درگیر شوند، 
چرا که  جنگ با تمام وجوه خ��ود با زندگی مردم 

جامعه پیوند خورده است وملت ایران هنوز هم در 
اشکال مختلف با آن درگیر هستند. حتی می توان 
گفت هنوز هم در بس��یاری از موارد، ایران تاوان 
مقاومت ها و پیروزی های��ش را می دهد. درمورد 
سینمای جنگ باید گفت که اساس شکل گیری 

ژانر جنگ بر دو پایه است:
اول:ن��گاه به ژانر جن��گ از روی تح��رک زیاد؛ با 
اس��تفاده از نمای��ش تصویرهایی مانن��د حضور 
 ت��کاوران، ب��ازوان پرق��درت س��ربازان و نمایش 

صحنه های حماسی.
دوم: مذم��وم ب��ودن کش��تن نفوس انس��ان ها؛ 
ژانرجنگ،همواره یک��ی از ژانرهای جذاب و مهم 
س��ینما به شمار می رود. باش��روع جنگ جهانی، 

این ژانر فعالیت خود را با جدیت بیش��تری ادامه 
داد وتاکن��ون آثارزی��ادی دراین زمینه س��اخته 

شده است.
دریک فیلم جنگی، س��ربازان جنگ یک کشور، 
قهرمان جلوه می کنند و در فیلم دیگر، سربازان یا 
چریک های کشور مقابل افرادی مظلوم وقهرمان 
به تصویر کش��یده می ش��وند و درهرصورت همه 
گونه های جنگی سینما به حاالت، حرکات، کنش ها 
و واکنش های جبهه متجاوزین یا جبهه مورد تجاوز 

قرار گرفته می پردازد.
اماسینمای مربوط به جنگ تحمیلی ایران را می توان 
از جنبه فیلم هایی که درآن س��اخته ش��ده است 
مطابق با ی��ک زمانبن��دی تاریخی به دو دس��ته 

کلی تقسیم کرد که دس��ته اول بیشتر در همان 
ژانر سینمای جنگ قرار می گرفتند و دسته دوم 

بیشتر در ژانر جدید سینمای دفاع مقدس.
س��ینمای جنگ ایران با ش��روع جنگ تحمیلی 
فعالیت خود را آغازکرد و توانس��ت به سرعت در 
بین مردم به محبوبیت برسد. اکثرفیلم هایی که 
دراوایل جنگ تحمیلی س��اخته می شد با هدف 
تقویت روحیه عمومی مردم شکل می گرفت، به 
گونه ای که موضوع اکثر آنها ش��بیه به هم بود، به 
صورتی که گروهی ارتش��ی به خاک دشمن نفوذ 
کرده و پس از نابود کردن تجهیزات آنها با کمترین 
تلفات به کشور بازمی گشتند که ساخت این گونه 
فیلم ها برای باال بردن روحیه مردم بسیار الزم بوده 
و هس��ت، اما با پایان جنگ تحمیلی فیلمسازان 
جنگ امکانی برای پرداختن به برخی از واقعیت ها 
وش��خصیت های خاص جنگ ها، شکس��ت ها و 
پیروزی ها رابه دست آوردند، سینمای جنگ یک 
دگرگونی مضمون��ی و محتوای��ی را تجربه کرد و 

بیشتر به سینمای دفاع مقدس نزدیک شد. 
بد نیس��ت درخصوص تفاوت های فیلم جنگی و 
فیلم دفاع مقدس به برخی از مهم ترین نشانه های 

این دو نوع ژانر اشاره کنیم:
رزمندگان دفاع مقدس ازجنبه روحی وشخصیتی 
مقدس��ین مردم بودن��د؛ این ها ش��هادت را نه به 
دلیل این که اگر خود نمی میرند دش��من آنها را 
می کش��د و نه به دلیل آن که خانه و مزرعه شان 
توسط دش��من ویران ش��ده اس��ت و نه به دلیل 
اجتناب  ناپذیر بودن جنگ در دفاع از خانه ش��ان 
انتخاب کرده بودند، بلک��ه آن را یک امر معنوی و 
ماورایی می پنداش��تند. س��ینمای دفاع مقدس 
عالوه بر وجود مقدس��اتی از قبیل اسالم، میهن، 
والیت، جهاد، شهادت و... به دلیل وجود سربازان 
و جنگاورانش مقدس است. تفاوت نوع نگاه مردم 
پشت جبهه که تأثیر بسیار زیادی هم برفیلم های 

دفاع مقدس دارد نیزقابل تأمل است.
مردم ای��ران به دلیل ن��گاه ماورای��ی و معنوی به 
 جنگ به عنوان جهاد و شهادت، به جبهه ها اعزام 
می ش��دند و از همین رو مردمی که بسیار هم از 
منطقه جنگ��ی دور بودند، بیش��تر از خود مردم 

منطقه عازم جبهه ها می شدند.

رزمندگان حاضردرجبهه ها که عمال کاراکترهای 
اصلی فیلم های جنگی و دفاع مقدس نیز هستند 
به دلیل دید قدس��ی و معنوی ک��ه در آنها وجود 
داش��ته عمال مضمون فیلم را هم ب��ه موضوعات 
معنوی و دینی س��وق م��ی دهند ک��ه درنتیجه 
اکثر فیلم های دفاع مقدس به نوعی با س��ینمای 
 دینی و معن��ا گرا نزدیک��ی پیدا می کن��د و گره 
می خ��ورد، در صورتی که در فیل��م های جنگی 

چنین مسئله ای الزامی ندارد.
تفاوت فیلمس��ازان دفاع مقدس در نوع نگاه آنها 
به فیلم دفاع مقدس نسبت به فیلمسازان جنگی 
اس��ت و نگاه آنها به مقوله س��ینمای جنگ بسته 
به نوع نگاه فیلمس��از دفاع مقدس به این موضوع 
است، درصورتی که فیلمس��از جنگی به تبع غلبه 
نگاه مادی بر هنر مدرن، تنها زشتی ها وسیاهی های 

جنگ را می بیند و آن را انعکاس می دهد.
در پایان باید ذکر این نکته را به تمامی مسئولین و 
سازندگان این گونه آثار یادآوری کرد که سینمای 
دفاع مقدس زمانی که بخواهد روایتگر چیزی غیر 
از آنچه که در دفاع مقدس رخ داده اس��ت باشد،  
دیگر سینمای دفاع مقدس نخواهد بود و وارد ژانر 
سینمای جنگ می شود، ولی متأسفانه سینمایی 
که این روزها پالک دفاع مقدس  را بر گردن دارد 

دیگرهویتش قابل شناسایی نیست.

حاال که هفته دفاع مقدس تمام شده یک مفهوم را دوباره بخوانیم 

سینمای دفاع مقدس یا سینمای جنگ

اگرچه این روزها دوباره با هفته دفاع مقدس خداحافظی کرده ایم و دیگر کمتر شاهد حال و هوای روزهای دفاع مقدس   جمال
در رسانه های دولتی و غیر دولتی هستیم، اما بد نیست با دید تازه ای به مقوله سینمای دفاع مقدس و جنگ بپردازیم؛  نوروز باقری

مقوله ای که از حیات تا بلوغ، روزهای متفاوتی را تجربه  و فراز و فرودهای فراوانی را با دست اندرکاران این سینما طی 
کرد و به زعم برخی، امروز هم در دوران بلوغ است. 

دریک فیلم جنگی، س�ربازان 
جن�گ ی�ک کش�ور، قهرمان 
جلوه می کنند و در فیلم دیگر، 
سربازان یا چریک های کشور، 
مقابل افرادی مظلوم وقهرمان 
ب�ه تصویر کش�یده می ش�وند 
و درهرص�ورت هم�ه گونه های 
جنگی سینما به حاالت، حرکات، 
کنش ها و واکنش ه�ای جبهه 
متجاوزین یا جبهه مورد تجاوز 

قرار گرفته می پردازد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اصفهان 
پایین ترین سرانه ورزشی را دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: استان اصفهان پایین ترین 
سرانه ورزشی در کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه 26 کشور 
قرار گرفته اس��ت. محمدرضا محمدجواه��ری در آیین کلنگ زنی 
مجموعه فرهنگی، مذهبی، ورزشی در روس��تای اسفرنجان با بیان 
این که 35 درصد جمعیت استان اصفهان و حدود یک میلیون و 650 
هزار نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند اظهار داشت: وظیفه 
ما مطالبات بحق از س��ایر دستگاه های اجرایی اس��ت و امیدواریم با 
حمایت مس��ئوالن و مردم، آنچه شایسته جوانان ایرانی است، انجام 
دهیم. وی تصریح کرد: سرانه ورزشی در کشور پایین است و استان 
اصفهان با 0/37 سانتیمتر سرانه ورزشی، پایین ترین سرانه ورزشی را 

به خود اختصاص داده و در رتبه 26 کشور قرار گرفته است. 

 استیضاح وزیر ورزش 
منتفی می شود

یکی از طراحان استیضاح وزیر ورزش و جوانان با بیان این که نشست 
مشترک وزیر ورزش با نمایندگانی که قصد استیضاح او را داشته اند، 
اواخر هفته برگزار خواهد شد، از احتمال منتفی شدن این طرح خبر 
داد. بهروز نعمتی نماینده مردم اس��دآباد از احتمال منتفی ش��دن 
استیضاح وزیر ورزش خبر داد و گفت که این امر مشروط به پاسخ های 

مستدل و قانع کننده محمد عباسی وزیر ورزش خواهد بود.

رؤسای برکنار شده فدراسیون ها را 
برگردانید  

س��رانجام پس از حرف و حدیث های فراوان، IOC دس��ت به کار شد و 
با ارس��ال نامه ای به کمیته ملی المپیک ایران، بحث تعلیق ورزش ایران 
را به صورت رس��می تر اعالم کرد و از مس��ئوالن ورزش کشور خواست 
که هرچه س��ریع تر رییس فدراسیون های برکنار ش��ده به سمت خود 
 برگردند تا اساسنامه ها اصالح ش��ده و انتخابات در فضای مطلوب تری

 برگزار شود.

سهمیه هایی که دردسرساز شد
بازیکن فصل گذشته تیم بسکتبال فوالدماهان گفت: هنوز پیشنهادی 
جدی از تیمی برای حضور در لیگ برتر ندارم. مجید قاس��م زاده درمورد 
تیم فصل آینده اظهار داشت: نه تنها من، بلکه چندین بازیکن دیگر هم 
به دلیل قرار گرفتن در سهمیه بندی، پیشنهادی از تیم ها ندارند. با چند 
بازیکن که در این مورد صحبت می کردم، آنها می گفتند به خاطر همین 
مسائل، شاید از بس��کتبال خداحافظی کنند. بازیکن فصل گذشته تیم 
بسکتبال ماهان در پاسخ به این س��ؤال که آیا با مسئوالن فدراسیون در 
این مورد صحبت کرده اید یا خیر، عنوان کرد: هنوز با مسئوالن فدراسیون 
صحبتی نداشته ایم و منتظریم تا شاید اتفاق خوبی بیفتد. امیدواریم فکری 
به حال بازیکنان سهمیه بکنند، چون در غیر این صورت 10 بازیکن که 

جزء سهمیه ملی قرار گرفته اند، بیرون خواهند ماند.

6
زندی به قطر رفت

هافبک تیم استقالل برای انجام مذاکره و حضور در تمرینات یک تیم قطری به این کشور 
سفر کرد. فریدون زندی در حالی از استقالل جدا شد و راه لیگ قطر را در پیش گرفت که 
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می خواهند با اعصاب 
سپاهانی ها بازی کنند

 مشکل مسلمان
 حل می شود؟

جدول پخش مسابقات فوتبال در طول هفته جاری از سوی شبکه سوم سیما 
اعالم شده است و جالب این که بار دیگر در این جدول اشاره ای به پخش دیدار 
سپاهان- االهلی نشده است. به احتمال فراوان بار دیگر یک روز مانده به برگزاری 
دیدار تیم های سپاهان و االهلی در جده که روز سه شنبه برگزار می شود، این دیدار 
در کنداکتور پخش برنامه های شبکه سوم جای خواهد گرفت،  اما مشخص 
نیست چرا مدیران شبکه سه از این که پخش این بازی را از هم اکنون در برنامه های 
خود بگنجانند ابا دارند، آن هم در شرایطی که برنامه مسابقاتی که قرار است از 
طریق شبکه سوم روی آنتن برود اعالم شده است. گویا مدیران ورزشی شبکه 
سوم به  این که برای پخش زنده هر بازی با اعصاب سپاهانی ها و فوتبال دوستان 

اصفهانی بازی کنند، عادت کرده اند. 

مسلمان در ابتدای فصل، رس��ما اعالم کرد که نمی خواهد به ذوب آهن 
بازگردد و با وجود این که با این تیم اصفهانی قرارداد دارد، حاضر نیست 

برای ذوب آهن به میدان برود.
 او که دو سال پیش برای گذراندن خدمت سربازی اش راهی ملوان شد، 
در ملوان دوران خیلی خوبی را پشت سر گذاش��ت و توانست خودش را 
به همه ثابت کن��د، اما این هافبک اصفهانی با بازگش��ت به ذوب آهن که 
 البته با توجه به ش��رایطی خاص رخ داد، اصال  نتوانست دوران خوبش را 
تکرار کند. مسلمان در 20 دقیقه بازی خود مقابل سایپای کرج،  هیچ کار 
خاصی برای ذوب آهن انجام نداد و آنقدر بد بود که صدای حاج رسولیها را 

نیز در کنار خط طولی زمین در آورد. 

بازیکنان بالروس شارژ مالی می شوند
فدراس��یون فوتبال بالروس به منظور باالبردن انگیزه، درصورت 
غلبه بر اس��پانیا قهرمان جه��ان و اروپا به تک ت��ک اعضای تیم 
کش��ورش 27 میلیون تومان پاداش نقدی می ده��د. این بازی 

21مهرماه برگزار می شود. 

استعدادهای فوتبال می میرند
اتحادیه فوتبال فرانس��ه از تصمیم ت��ازه دولت 
این کش��ور برای افزایش 75 درصدی مالیات ها 
انتقاد ک��رد و آن را عاملی در م��رگ زودهنگام 

استعدادهای فوتبال خواند. 

پایان کار زوج زیزو - خوزه در رئال 
از مدت ها پیش ش��ایعه  اختالف نظر می��ان زیدان و 
مورینیو  به گوش می رسید که اکنون با اعالم نظر زیزو 
 به حقیقت تبدیل ش��ده  اس��ت. زیدان در می2011

به عنوان مدیر ورزشی به رئال مادرید بازگشت.

چرا افتادیم دنبال دو رگه ها  

سرمربی س��ابق اس��تقالل بار دیگر از روند دعوت دو رگه ها به تیم 
ملی انتقاد ک��رد و گفت: بازیکنی مثل امید نظری که دعوت ش��ده، 
چه توانایی خاصی دارد که باید به ج��ای امید ابراهیمی در تیم ملی 
باشد. چرا میالد غریبی که در لیگ برتر ایران بازی می کند یا یعقوب 
کریمی را ب��ه خاطر بی تجربگی دعوت نکنی��م و بعد امید نظری در 
ترکیب 18 نفره تیم ملی حضورپیدا کند؟ بازیکنی که در لیگ دسته 
دوم سوئد بازی می کند. واقعا آن لیگ خیلی کیفیت دارد؟ اصال این ها را 
از کجا می آوریم. مظلومی می گوید:  االن چشم هایتان را بسته اید و 
فقط می گویید رضا قوچانی نژاد قرار است منجی فوتبالمان شود. او 
را اصال هیچ کدام از شما دیدید؟ کجا بازی می کند؟ لیگ دسته دوم 

بلژیک؟ خیلی جای مهمی است؟ 

باخت در 5 گیم یعنی بدشانسی 

سرمربی تیم ملی جوانان والیبال بانوان ایران و سرمربی سابق تیم ذوب آهن 
گفت: هنگامی که در پنج گیم بازی را واگذار می کنیم دیگر نمی توان نام 
آن را شکست گذاشت و باید آن را بدشانسی نامید.پروانه شریف زاده درباره 
عملکرد بانوان والیبالیس��ت کش��ورمان در رقابت های شرق آسیا گفت: 
تعدادی از بازی ها را در پنج گیم و با نتیجه 3 بر 2 واگذار کردیم که می توان 
نام آن را بدشانسی گذاشت نه شکس��ت؛ مانند زمانی که مسابقه فوتبال 
به ضربات پنالتی کشیده می شود. وی ادامه داد: هنگامی که بازی به پنج 
گیم کشیده می شود یعنی بانوان ایران این توانایی را دارند که بتوانند پیروز 
میدان باشند. بانوان ما از نظر فیزیکی پایین تر از حریف هستند،  اما در حد 
خودشان خوب ظاهر شدند.تیم ملی ایران در تورنمنت شرق آسیا که به 

میزبانی تایلند برگزار شد در بین هشت تیم، هفتم شد.

سرمربی تیم والیبال ذوب آهن:پرویز مظلومی:
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صمد نیکخواه بهرامی به عنوان کاپیتان 
گروه 
ورزش

تیم ملی بسکتبال و یکی از ستاره های 
بی چون و چرای ایران، این روزهای خود 
را در حالی سپری می کند که فصل نقل و انتقاالت برای او به خوبی 
پیش نمی رود. وی در حالی که با باشگاه مهرام قراردادی دو ساله 
داشت، با فوالد ماهان اصفهان قرارداد داخلی امضا کرده، درحالی 
که طبق آیین نامه فدراسیون، قراردادهای داخلی اعتباری ندارند 
و از طرف دیگر باش��گاه مهرام رضایت نامه »شماره 14« خود را 
صادر نکرده است. جنگ سران برای جذب این ستاره ادامه دارد 
که البته این روزها آتش آن کمتر و کم شعله تر شده است. با توجه 
به این که قرارداد صمد نیکخواه بهرامی دوساله بوده به نظر می رسد یا 
ماهانی ها از فدراسیون استعالمی نگرفته اند یا شاید فکر می کردند 
می توانند رضایت نامه صمد را از مهرام بگیرند . ب��ا این حال با او به 
عنوان یکی از مهره های ملی خود وارد مذاکره ش��خصی شده و 
بدون ارسال نامه ای به باشگاه مهرام جهت گرفتن رضایت نامه، 
قرارداد داخلی امضا کرده اند. ح��ال صمد نیکخواه بهرامی هم با 
مخالفت باشگاه مهرام مواجه شده است که قصد ندارد به هیچ وجه 
این مهره کلی��دی را از دس��ت بدهد. به نظر می رس��د دس��ت 
فوالدماهان هم از رسیدن به ستاره پست دو و سه تیم ملی کوتاه 
خواهد ماند. همیشه در جلسه های س��ازمان لیگ برتر، محمود 
مشحون به عنوان رییس فدراسیون بس��کتبال بارها اعالم کرده 
است که قراردادهای داخلی اعتباری ندارند و نباید باشگاه ها این 
قراردادها را مالک کار خود ق��رار دهند. درحالی که ماهانی ها به 

ثبت قرارداد داخلی خود با صمد دل بسته بودند و شاید بر اساس 
آن، دیگر ملی پوشان خود را جذب کرده اند، حال با جای خالی او 
مواجهند که البته به نظر می رسد دیگر امیدی هم برای داشتن 
صمد ندارند. فوالد ماهان هم اکنون با جذب جواد داوری و اوشین 
ساهاکیان دو سهمیه ملی اش را دارد و با حضور اصغر کاردوست 
در تمرینات اخیر این تیم به نظر می رسد این سنتر نیز به عنوان 
سومین سهمیه ماهان در فصل آینده لیگ برتر بازی خواهد کرد.

با این شرایط ماهانی ها می دانند که دیگر نمی توانند برای جذب 
کاپیتان صمد کاری انجام دهند و فصل آین��ده این بازیکن را در 
پیراهن مهرام خواهند دید، اما این که چرا و چگونه با بازیکنی که 
قرارداد دو س��اله با تیمی دارد، وارد مذاکره شده و ضرر کرده اند 
مشخص نیست. همانگونه که ماهان فصل گذشته جواد داوری را 
به خدمت گرفت، برای جذب نیکخواه بهرامی نیز باید با باش��گاه 
مهرام وارد مذاکره می ش��د، اما حاال چرا به طور ش��خصی وارد 
مذاکره شدند و قرارداد داخلی بستند یک سؤال است. سؤال دیگر 
اینجاست که کاپیتان تیم ملی چرا با علم به این که قراردادش دو 
س��اله بوده با ماهان وارد مذاکره شده اس��ت؟ اگر او می دانست 
قراردادش دو ساله است باید طرف مذاکره را به سمت باشگاهش 
سوق می داد و اگر نمی دانست وضعیت قراردادش چگونه است، 
ش��امل همان وضعیت مبهم آیین نامه فدراس��یون می شد. این 
 س��ؤال ها و ابهامات به دلیل س��کوت خبری مس��ئوالن ماهان 
بی جواب مانده و دردس��ر کاپیتان که این روزها گفته می شود 

خارج از کشور به سر می برد را افزایش می دهد. 

با وجود این که بر روی کاغذ، هش��ت 
مسعود 
افشاری

هفته از لیگ برتر فوتسال ایران سپری 
ش��ده ولی با نگاهی به ج��دول لیگ 
متوجه خواهیم شد که به خاطر فرد بودن تعداد تیم های حاضر 
در لیگ و قرعه اس��تراحت برای تیم ها در یک هفته، هنوز هم 
عدد هفت بازی در مقابل تعدادی از تیم های لیگ خودنمایی 
می کند و به همین خاطر هنوز هم نمی توان برداشت دقیقی از 
جایگاه تیم ها در جدول رده بندی ارایه داد. گیتی پسند هرچند که 
چهار هفته ابتدایی را مقتدرانه و با برد پشت سر گذاشت  ولی  
گویا اس��تراحت در هفته پنجم برای آنها خ��وش یمن نبود و 
کسب سه تساوی متوالی در فاصله هفته های پنجم تا هشتم 
در مقابل صبا، میثاق تهران و دبیری تبریز باعث شد تا رکورد 

نبردن گیتی پسند به سه هفته برسد.
 کس��ب س��ه امتیاز از نه امتیاز ممکن، نگرانی های زیادی را 
درمورد تیم گیتی پس��ند ایجاد کرده اس��ت. ش��اگردان علی 
افضل جمعه هفته ج��اری در حالی میزبان صدرنش��ین لیگ 
یعنی ملی حفاری اهواز خواهند بود که بدون ش��ک این بازی 
مهم ترین بازی این تیم در طول نه هفته گذشته خواهد بود و 
پیروزی اصفهانی ها در این مس��ابقه و البته نباختن دبیری به 
صبای قم، دوباره تیم افضل را به ص��در جدول لیگ بازخواهد 
گرداند، ولی مسئله مهم اینجاس��ت که سرمربی گیتی پسند 
در مصاحبه دیروزش با خبرگزاری محلی اصفهان به مسائلی 
اشاره کرده که ش��اید احتیاج به بررسی بیشتری داشته باشد. 

افضل با بدش��انس خواندن تیمش به این مس��ئله اشاره کرده 
که ع��ده ای در اصفهان  به دنبال زمین خوردن گیتی پس��ند 
و نتیجه نگرفتن این تیم هس��تند و همین مس��ئله کار آنها را 
سخت کرده اس��ت. سرمربی گیتی پس��ند هرچند که به طور 
مس��تقیم این افراد مغرض را معرفی نکرده، ولی ش��اید روی 
صحبت او با افراد منتس��ب با تیم رقیب باش��د که حتی بعد از 
انحالل هم به دنبال ناکامی گیتی پس��ند هستند و شاید هم 
منظور، هواداران ستاره های سابق گیتی پسند باشد که با افضل 
 به مشکل برخوردند. ولی ای کاش افضل جدای از این مسائل 
حاشیه ای اشاره ای هم به ش��رایط فنی تیمش داشت که چرا با 
وجود به دست آوردن موقعیت های فراوان در سه بازی گذشته، 
هرگز موفق به پیروزی نش��ده اند. آیا این مشکل عدم گلزنی 
فقط مربوط به بازیکنان می شود و نوع تمرینات کادر فنی در 
آن تأثیری ندارد؟ از همان روزی که گیتی پسند در هفته دوم در 
مقابل فرش آرای مشهد به مشکل برخورد به این مسئله اشاره 
کردیم که بازیکنان گیتی پسند باید از خواب در باد قهرمانی جام 
باشگاه های آسیا بیدار شوند و مسابقات لیگ را جدی تر دنبال 
کنند.  دست کم گرفتن رقبایی مثل فرش آرا و میثاق،  نه تنها 
مشکلی را از گیتی پسند حل نمی کند،  بلکه بازیکنان را دچار 
استرس می کند ودر نتیجه بازیکنان تیمی مثل گیتی پسند به 
 جای رسیدن به یک پیروزی مطمئن، باید به مانند بازی با صبا تا 
ثانیه ه��ای پایانی برای رس��یدن به گل، خودش��ان را به آب و 

آتش بزنند.

 سرمربی 
گیتی پسند 
هرچند که به طور 
مستقیم این افراد 
مغرض را معرفی 
نکرده ولی شاید 
روی صحبت او با 
 افراد 
منتسب با تیم 
رقیب باشد که 
حتی بعد از انحالل 
هم به دنبال ناکامی 
گیتی پسند 
هستند

همانگونه که ماهان 
فصل گذشته جواد 
داوری را به خدمت 
گرفت، برای جذب 
نیکخواه بهرامی 
نیز باید با باشگاه 
مهرام وارد مذاکره 
می شد، اما حاال 
چرا به طور شخصی 
وارد مذاکره شدند 
و قرارداد داخلی 
بستند، یک سؤال 
است

افضل باید ایراد فنی را بر طرف کندبازیکن پست دو وسه تیم ملی در مهرام ماندنی است

چه کسانی بدخواه گیتی پسند هستند؟تالش بی حاصل ماهانی ها در جذب صمد 

 سپاهان پولم را ندهد، 
شکایت می کنم

محسن بنگر/مدافع پرسپولیس
من دوس��ت دارم، در صورتی که س��پاهانی ها بخواهند، فصل بعد 
برای این تیم بازی کنم. برای بازی با س��پاهان این انتظار را داشتم 
که تماش��اگرنماها در اصفهان ب��ه من بی احترامی کنن��د، زیرا این 
اتفاق برای بازیکنان دیگر س��پاهان نیز رخ داده بود، اما ناراحتم که 

مسئوالن کمیته انضباطی این مسائل را نادیده 
گرفتند. به مدیران س��پاهان اع��الم می کنم 
اگر 20 درص��د از ق��راردادم و 50 ماه حقوق 
معوقه ام را ندهند، هفته آینده از آنها به کمیته 

انضباطی ش��کایت خواهم ک��ردم، چراکه 
متأس��فانه هیچ کس درمورد پول های ما 
حرفی نمی زند.  من هشت سال در سپاهان 

بودم و با قدرت می گویم که این مشکل هرگز 
از س��وی این تیم نبوده، اما خیلی ناراحتم 
که تماشاگران س��پاهان 90 دقیقه به من 

بی احترامی کردند.

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
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آگهی مزایده
شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه بند 2 صورتجلسه شماره 64 مورخ 91/5/10 شورای اسالمی شهر 
کهریزسنگ در نظر دارد یکسری اقالم و لوازم اسقاطی )طبق لیست پیوست( با قیمت پایه کارشناسی شده 

جمعاً به مبلغ 7/564/100 ریال( را به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل واگذار نماید.
1. متقاضیان می توانند از تاریخ 91/7/1 لغایت 91/7/8 در س��اعات اداری از اقالم و لوازم اس��قاطی فوق 
بازدید نمایند و پیشنهادات خود را در پاکت های الک و مهر شده حداکثر تا ساعت 14/30 مورخ 90/7/10 

به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2. پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح مورخ 91/7/11 با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت در محل 

شهرداری باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد.
3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در 

آگهی مزایده رسیده باشد و یا مبهم یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4. پیش��نهاد دهندگان باید مبل��غ 380/000 ریال را ب��ه صورت نقد به حس��اب 3100003437002 

شهرداری نزد بانک ملی گلدشت واریز یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
5. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
6. کلیه مخارج و هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

7. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
8. پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی را برای کلیه اقالم ولوازم ارائه نمایند.
یداله مؤمن زاده- شهردار کهریزسنگ

شهرداری کهریزسنگ



یادداشت

آداب و رسوم چهارمحال و بختیاری 
به نمایش گذاشته می شود 

سرپرست معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان این 
اس��تان با چهار غرفه در نمایش��گاه روس��تایی و عش��ایری شرکت 

می کنند.
مهرداد رئیس��ی که در نشس��ت ش��ورای اداری این اداره کل سخن 
می گفت، با اعالم این خبر اظهار داش��ت: این نمایشگاه در مجموعه 
کاخ های س��عدآباد تهران برگزار می ش��ود.وی با بی��ان این که این 
نمایشگاه تا 12 مهر ماه جاری ادامه خواهد داشت، افزود: چهارمحال 
و بختیاری ب��ا چهار غرف��ه در رش��ته های نمد، گلیم، س��رامیک و 
س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی در نمایش��گاه حاضر شده است.

وی ادامه داد: هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه 
روستایی و عشایری، اقوام، موسیقی، آیین های سنتی و صنایع دستی 
کشور بازدیدکنندگان را با آداب و رسوم، سیاه چادر، پخت غذاهای 
محلی و اجرای مراسم های محلی این استان آشنا می کنند. رئیسی 
برپایی این گونه نمایش��گاه ها را عاملی مؤثر در ش��ناخت و آشنایی 
بیشتر اقوام کش��ور با آداب و رسوم یکدیگر دانس��ت و بیان داشت: 
آداب و رسوم هر قوم و قبیله، جزئی از فرهنگ آنها محسوب می شود 
و برگزاری این گونه نمایشگاه ها راهکار مؤثری در آشنایی با فرهنگ 

اقوام مختلف کشور است.

خبر ویژه

خطیب جمعه شهرکرد
حجت االسالم سید محمدرضا احمدی 

اکنون،  بیداری اسالمی وارد مرحله تازه ای شده اس��ت   و درواقع می توان 
گفت که س��اخت فیلم توهین آمیز به س��احت پیامبر مکرم اس��الم 
 صلوات اهلل علیه از س��وی کش��ورهای غرب��ی موجب بی��داری دوباره 
 ملت های اسالمی ش��ده است.  بیداری اس��المی می رفت که کم کم در بین 
 ملت ها کمرنگ شود،اما با اهانت به ساحت پیامبر مقدس اسالم )ص(،

مل��ت ه��ای آزاده جه��ان و مس��لمان، بیدارت��ر از گذش��ته دربرابر 
توطئ��ه کش��ورهای غرب��ی خواهند ایس��تاد. جنگ هش��ت س��اله، 
دفاع��ی مقدس ب��ود و با وجود 
رهب��ری پیامبرگون��ه ام��ام، 
ای��ن دف��اع، مقدس تر ش��د و 
به همین دلیل دس��تاوردهای 
 هش��ت س��ال دفاع مق��دس و 
ایثارگ��ری ه��ای رزمن��دگان 
اس��الم باید به بهترین ش��کل 

برای نس��ل جوان بازگو ش��ود.

بیداری اسالمی 
وارد مرحله تازه شده است                           

چهره روزیادداشت
اولین فیلم کوتاه کارگاه دانش آموزان فیلم حوزه هنری تولید شد

اولین فیلم کوتاه داستانی با عنوان »عروسک قشنگ من« توسط دانش آموزان مقطع 
دبیرستان در کارگاه فیلمسازی حوزه هنری تولید شد. در این کارگاه، دانش آموزان 
فیلمنامه نویسی، کارگردانی،تصویر برداری،صدا برداری و تدوین را آموزش دیده اند.
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شرکت آب و فاضالب روس��تایی استان چهارمحال 
و بختیاری در راس��تای اهداف از پیش تعیین شده و 
جهت خدمت رسانی به هم استانی ها در آستانه فصل 
سرما اقدامات و برنامه های زیر بنایی خود را آغاز کرده 
است که در ادامه بر برخی ازآنها مروری خواهیم داشت. 

طرح تأمین آب آشامیدنی روستای کران
 با حضور استاندار افتتاح شد 

افتتاح طرح آبرس��انی به روس��تای ک��ران با حضور 
اس��تاندار، فرمان��دار فارس��ان، مس��ئولین و مردم 
شریف آن روس��تا انجام ش��د. رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
چهارمحال و بختی��اری از افتتاح طرح آبرس��انی به 

روستای کران با حضور اس��تاندار، فرماندار فارسان، 
مس��ئولین و مردم ش��ریف آن روس��تای خبر داد. 
قاس��معلی خدابخش��ی گفت: با اعتباری بالغ بر دو 
میلیارد ریال، طرح تأمین آب آش��امیدنی روستای 
نزدیک ب��ه ۵۰۰۰ نفری ک��ران از توابع شهرس��تان 
فارسان در کمتر از ش��ش ماه به بهره برداری رسید. 
 خدابخش��ی حفر و تجهیز چ��اه، محوطه س��ازی ،

 فنس کش��ی، نص��ب اتاق��ک ب��رق، تأسیس��ات و 
کلر زنی،تعوی��ض بی��ش از ۳/۵ کیلومتر از ش��بکه 
فرس��وده توزیع آب و اصالح 2۰۰ فقره از انشعاب های 
آب روس��تاییان از جمله کارهای  اجرایی اس��ت که 
برای تکمیل این پروژه انجام گردیده است. استاندار 
چهارمح��ال و بختیاری نی��ز در این مراس��م ضمن 

گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقالب شهدای 
انقالب، به ویژه ش��هدای دولت و ش��هیدان رجایی و 
باهنر اظهار امیدواری کرد که دولتمردان و مسئولین 
بتوانند در راه شهدای بزرگوار قدم برداشته و با کار و 

تالش خود رضایت شهیدان شاهد را جلب نمایند.

طرح آبرسانی مجتمع اوره کلنگ زنی شد 
با حضور مع��اون عمرانی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری طرح آبرسانی مجتمع اوره کلنگ زنی شد. 
شرکت آب و فاضالب روس��تایی استان چهارمحال 
و بختیاری ب��ا حضور مع��اون عمرانی اس��تانداری، 
فرمانداری شهرس��تان لردگان، بخشدار منج و دیگر 
مس��ئولین محلی کلنگ طرح انتقال آب از چشمه 

منج به مجتمع 2۰ روس��تایی اوره به زمین زده شد. 
 معاون عمرانی استانداردراین مراسم گفت: با توجه به 
کم آبی شدید در منطقه اوره بر اثر خشکسالی چند 
س��اله اخیر، طرح انتقال آب آش��امیدنی روستاهای 
منطقه اوره از چش��مه منج شروع می شود. مهندس 
عیدی  اف��زود: انش��اءاهلل با عنای��ت ویژه اس��تاندار 
محت��رم بتوانیم در اس��رع وقت اعتب��ار 2۰ میلیارد 
ریالی برآورد ش��ده برای این طرح آبرسانی را تأمین 
کنیم تا شاهد دس��تیابی روس��تاییان عزیز منطقه 
اوره به آب آش��امیدنی پایدار باش��یم. رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آبفار اس��تان نیز با بیان 
عملیات اجرایی مورد نیاز برای انتق��ال آب از گردنه 
چهارطاق گفت : اج��رای 2۰ کیلومت��ر خط انتقال 
آب و احداث چهار ایس��تگاه پمپاژ ب��رای انتقال آب  
 ش��رب موردنیازروس��تاهای منطق��ه اوره حمایت 
همه جانبه مس��ئولین و دیگر دس��تگاه ها مرتبط را 
می طلبد. قاس��معلی خدابخش��ی افزود: با توجه به 
کمبود شدید آب چش��مه زیتی، قنات قلعه مدرسه 
و چاه گودس��ر، آب این منابع جوابگوی نیاز تعدادی 
از خانوارهای س��اکن در روستاهای آن منطقه نبوده 
لذا روزانه ۵۰هزار لیتر آب از روس��تای منج توس��ط 
 دو دس��تگاه تانکر آبرس��انی س��یار  با عبور ازگردنه

 صعب العبور چارط��اق به درب منازل روس��تاییان 
منطقه اوره تحویل داده می ش��ود که ماهیانه بیش 

از 1۰۰میلیون ریال برای شرکت آبفارهزینه دارد.

کلیه روستاییان شهرستان فارسان  از آب 
سالم استفاده می کنند

صددرصد جمعیت روس��تایی شهرس��تان فارسان 
چهارمح��ال وبختیاری از آب آش��امیدنی س��الم و 
بهداشتی استفاده می نمایند. مدیرامورآب وفاضالب 
روستایی شهرستان فارسان گفت: صددرصد جمعیت 
روستایی شهرستان فارسان چهارمحال وبختیاری از 
آب آشامیدنی  سالم و بهداشتی استفاده می نمایند. 
 منوچهرزمانی ب��ا اعالم این خبر افزود:   در راس��تای

 سالم س��ازی آب های ش��رب و اطمینان از سالمت 
آب شرب ودر دسترس، همچنین کلرزنی به صورت 
مس��تمر و در حد اس��تاندارد وارایه خدمات مطلوب 
تر به روس��تاییان، اقدام ب��ه نص��ب و راه اندازی یک 
دس��تگاه کلریناتور هیدرومکانیکی در محل مخزن 

ذخیره آب شرب روستای بید کل از توابع شهرستان 
فارس��ان نمودیم تا مص��رف کنندگان از آب ش��رب 
س��الم و بهداش��تی بهره مند گردند. زمانی در ادامه 
گفت: بدین ترتیب مجموع 2۴ روس��تای شهرستان 
فارس��ان با جمعیت 2۸هزار و 6۰۳  نفر از آب شرب 
سالم و بهداشتی استفاده می کنند. وی یادآوری کرد: 
1۰ دستگاه کلرزن گازی و یک دس��تگاه کلریناتور 
هیدرومکانیکی، آب آشامیدنی 2۳روستا با جمعیت 
2۸هزار و۳2۰ نفر را گندزدایی می کند و به آب شرب 
روستای 2۸۳ نفری امیدآباد سراب نیز به روش کوزه 
گذاری کلر اضافه می شود لذا آب شرب کل جمعیت 
به صورت دائمی در حد استاندارد )۰/2 تا ۰/۸ میلی 
گرم در لیتر( کلرزنی می شود. وی افزود: هزینه نصب 
دستگاه کلرزن هیدرومکانیکی نصب شده در روستای 

بیدکل  ۵۰میلیون ریال بوده است.

بهره برداری از دو پروژه آبرسانی روستایی 
در فارسان

طرح های آبرس��انی مجتمع س��پیددانه ، کوانک و 
روستای فیل آباد درچهارمحال وبختیاری افتتاح شد. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته 
دولت، دو طرح دیگر از پروژه های آماده بهره برداری 
این ش��رکت با حضور معاون برنامه ریزی اس��تاندار، 
فرماندارفارسان ، مسئولین شهرستانی و اقشار مختلف 
مردم به بهره برداری رس��ید. قاسمعلی خدابخشی 
افزود: با اجرای این دو پروژه آبرسانی، چهار روستای 
شهرستان فارسان در قالب یک مجتمع سه روستایی 
شامل روستاهای امیدآباد سراب، کوانک و سپیددانه 
و همچنین روستای فیل آباد از آب آشامیدنی سالم 
و بهداش��تی تأمین آب ش��دند. خدابخشی عملیات 
اجرایی تأمین آب مجتمع سپیددانه کوانک را شامل 
س��اخت دو باب مخزن ذخیره آب آش��امیدنی 1۵۰ 
متر مکعبی،هشت کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، 
تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ عنوان کرد و افزود: 
برای تکمیل پروژه آبرسانی روستای فیل آباد ضمن 
احداث یک باب مخزن ذخی��ره 1۰۰۰ متر مکعبی، 
دو کیلومت��ر لوله گذاری خط انتقال، فنس کش��ی ، 
 محوطه سازی ، اتاقک کلرزنی و اتاقک شیرآالت نیز 

احداث شده است.

کوتاه درباره شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری 

به زودی مشکل آب روستاهای استان مرتفع خواهد شد 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون عمرانی استانداری، فرمانداری شهرستان  گروه 
لردگان، بخشدار منج و دیگر مس�ئولین محلی، کلنگ طرح انتقال آب از چشمه منج به مجتمع ۲۰ روستایی اوره به شهرستان

زمین زده شد. معاون عمرانی استانداردراین مراسم گفت: با توجه به کم آبی شدید در منطقه اوره بر اثر خشکسالی 
چند ساله اخیر،طرح انتقال آب آشامیدنی روستاهای منطقه اوره از چشمه منج شروع می شود.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
4111 ش��ماره ابالغیه: 9110100350802355، ش��ماره پرون��ده: 9109980350800350، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910363، خواهان حجت اله جورکش دادخواستی به طرفیت خوانده 
س��یدعادل حسینی به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800350 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/08/16 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 9508 داوری- منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4463 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303203، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300194، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910194، خواهان جمش��ید پی��کان پور دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان امام قلی یزدانی و رضا جمالی و حسن فخاری و محمد زارعی و حیدر کیان زاد 
به خواس��ته اثبات مالکیت )مالی غیرمنقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 9109980350300194 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/08/16 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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. م الف/ 10870 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
4507 شماره: 8097 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )کالسه 4/1693(. تمامت ششدانگ یکباب 
خانه )به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی متعلق به خانم عفت مشهدی( پالک شماره 6173 فرعی 
واقع در کوی مون اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مورد ثبت 
صفحه 112 دفتر 262 امالک که س��ند آن به نام س��یدعباس میرابراهیمی صادر و تس��لیم 
گردیده است با حدود اربعه بدین شرح- شمااًل: دیواریست به کوچه بن بست )به صورت پخ( 
به طول شش متر شرقًا: به کوچه منسده احداثی و پالک 6531 جمعًا به طول 19 متر جنوبًا: 
دیواریس��ت مش��ترک با پالک 4534 فرعی به طول 4 متر غربًا: اول دیواریست مشترک با 
پالک 4352 به طول 14/50 متر دوم به کوچه منسده به طول 1/50 متر سوم به کوچه منسده 
به طول 8 متر با تمامی توابع و متعلقات ملکی س��ید عباس میرابراهیمی فرزند سیدیوس��ف 

با ساکن اردستان کوی مون و سایر مشخصات ساختمان عبارتند از: یکباب خانه مسکونی 
س��اختمان قدیمی خش��ت و گلی و یک ات��اق با دیوارهای آجری جمع��ًا زیربنای حدود 65 
مترمربع و دارای امتیاز آب و برق می باش��د که طبق مندرجات س��ند مس��احت عرصه آن 
120/42 مترمربع می باش��د که طبق سند رهنی ش��ماره 2259-89/11/10 دفترخانه اسناد 
رس��می 1179 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می 
باش��د و از س��اعت 9 صبح الی ساعت 12 روز سه ش��نبه مورخه 91/7/25 در محل اداره 
ثبت اسناد و امالک اردس��تان از طریق مزایده از مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابی توسط 
کارش��ناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود.
آدرس ملک: اردس��تان کوی مون می باشد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
 

مزایده
4508 شماره: 8098 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )کالسه 4/1710( تمامت ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 3530 فرعی واقع در کوی راهمیان اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان مورد ثب��ت صفحه 167 دفتر 264 امالک که س��ند آن به نام بتول 
پورصالح کچومثقالی صادر و تس��لیم گردیده اس��ت. با حدود اربعه بدین ش��رح- شمااًل: 
در چهار قس��مت دیواریس��ت به پالک 3530/1 فرعی دوم دیواریس��ت ب��ه 3530/1 فرعی 
س��وم دیواریست به کوچه منسده چهارم دیواریست مش��ترک با پالک 3531 فرعی شرقًا: 
دیواریس��ت مش��ترک با پالک 3524 فرعی جنوبًا: اول دیواریست مش��ترک با پالک 3525 
فرعی دوم دیواریس��ت مش��ترک با پالک 3525/1 فرعی غربًا: اول دیواریس��ت مشترک با 
پالک 3528/1 دوم درب و دیواریس��ت به کوچه منس��ده با تمامی تواب��ع و متعلقات ملکی 
بتول پورصالح کچومثقالی فرزند رضا س��اکن اردس��تان ش��هرک بهشتی کوچه شهریور 

پالک 22 و س��ایر مشخصات ساختمان عبارتند از: یکباب خانه با ساختمان قدیمی خشت و 
گلی و مخروبه که طبق مندرجات س��ند مساحت عرصه آن 420 مترمربع می باشد که طبق 
س��ند رهنی شماره 234425-88/12/15 دفترخانه اسناد رسمی 309 تهران در رهن شرکت 

تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می باشد و از ساعت 9 صبح الی ساعت 
12 روز س��ه ش��نبه مورخه 91/7/25 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق 
مزایده از مبلغ 210/000/000 ریال ارزیابی توس��ط کارشناس رسمی شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار فروخته می ش��ود. آدرس ملک: اردستان- خیابان قیام 
جنب مس��جد خسرو، انتهای بن بست سمت راست. این آگهی در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان منتشر خواهد شد. فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده
4509 شماره: 8099 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )کالسه 4/1694(. تمامت ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک ش��ماره 8185 مفروز شده از 6508 واقع در کوی محال اردستان یک 
اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 346 دفتر 206 امالک که 
سند آن به نام حامد هراتی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه بدین شرح- شمااًل: 
درب و دیواریست به کوچه منسده به طول 11/05 متر شرقًا: به دیوار پالک 7896 باقیمانده 
به طول 9/25 متر جنوبًا: به دیوار پالک 6508 باقیمانده به طول 11/60 متر غربًا: به دیوار 

پ��الک 6508 باقیمان��ده به طول 10/65 متر ب��ا تمامی توابع و متعلق��ات ملکی حامد هراتی 
فرزند قدرت اله س��اکن اردستان کوی محال و سایر مشخصات ساختمان عبارتند از: قطعه 
زمین فاقد هرگونه مس��تحدثات به مس��احت 114/10 مترمربع می باشد که طبق سند رهنی 
ش��ماره 2872-90/3/31 دفترخانه اسناد رسمی 1179 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع 
قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می باش��د و از س��اعت 9 صبح الی ساعت 12 روز سه 
ش��نبه مورخه 91/7/25 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده از مبلغ 
99/000/000 ریال ارزیابی توس��ط کارشناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
از طرف خریدار فروخته می ش��ود. آدرس ملک: اردستان کوی محال ابتدای بلوار معلم می 
باش��د. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتش��ر خواهد ش��د. 

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده
4510 شماره: 8100 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )کالسه 4/1694( تمامت ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک ش��ماره 8759 باقیمانده که ش��ماره 11835 از آن مجزا شده واقع در 
کوی مون اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 
327 دفتر 255 امالک که سند آن به نام یوسف کرمی صادر و تسلیم گردیده است با حدود 
اربعه بدین ش��رح- شمااًل: به دیوار پالک 11835 فرعی به طول 9/35 متر شرقًا: دیواریست 
ب��ه دیوار پالک 7810 فرعی به طول 12 متر جنوبًا: خط مفروض مس��تقیم به قس��متی که 
بعداً در مس��یر توس��عه خیابان قرار خواهد گرفت به ترتیب به طول های 8/21 متر و 2/96 
متر )پخ می باش��د( غربًا: خط مفروض مستقیم به قسمتی که بعداً در مسیر توسعه خیابان 
ق��رار خواهد گرفت )ابعاد 4/98 متر و 10/18 متر و 2/96 متر و 8/21 متر اس��ن س��ه حد 
ش��رقی اس��ت( و 1/15 متر به پالک 8710 و 15/75 متر و 14/25 مت��ر با تمامی توابع و 
متعلقات ملکی یوسف کرمی فرزند علی اکبر ساکن اردستان کوی مون و سایر مشخصات 

ساختمان عبارتند از: قطعه زمین فاقد هرگونه مستحدثات به مساحت 117/75 مترمربع می 
باشد، که طبق س��ند رهنی شماره 2872-90/3/31 دفترخانه اسناد رسمی 1179 تهران در 
رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می باشد و از ساعت 9 صبح 
الی س��اعت 12 روز سه شنبه مورخه 91/7/25 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
از طریق مزایده از مبلغ 100/000/000 ریال ارزیابی توس��ط کارشناس رسمی شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار فروخته می شود. آدرس ملک: اردستان- کوی 
مح��ال ابتدای بلوار معلم می باش��د. این آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان منتشر خواهد شد. م الف/ 211 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
4550 ش��ماره دادنامه: 9109970352700716، ش��ماره پرون��ده: 9009980364901057، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901072، ش��اکی: آقای حمید نصراصفهانی به نشانی محل کار: خ 
کاشانی کوی س��یروس ک دهقان مدرسه راهنمایی خلیفه سلطانی ناحیه 1، متهم: 1- آقای 
حس��ن نصراصفهانی مجه��ول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
ش��کایت آقای حمید نصراصفهانی فرزند مهدی علیه آقای حسن نصراصفهانی فرزند علی 
دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات 
انجام ش��ده شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، گزارش و تحقیقات محلی صورت گرفته 
و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوس��تی و س��ایر محتویات پرونده و عدم حضور متهم در 
جلس��ه دادگاه و در نهای��ت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و 
محرز دانسته مستنداً به مواد 294-295-297-302-304 تبصره دوم ماده 269 بند 1 ماده 
480- بند ب ماده 484-2-15-16 از قانون مجازات اس��المی و بند دوم ماده س��وم قانون 

وص��ول برخی از درآمدهای دول��ت متهم موصوف الذکر را جهت ی��ک فقره حارصه پلک 
تحتانی چش��م چپ به پرداخت یک صدم دیه کامله و جهت کبودی پلک فوقانی چشم راست 
و پلک تحتانی چش��م چپ جمعًا به پرداخت ش��ش هزارم دیه کامله واز نوع انتخابی در حق 
ش��اکی و جهت لحاظ جنبه عمومی و بیم تجری مرتکب به پرداخت یک میلیون ریال جزای 
نق��دی در حق صندوق دولت محکوم م��ی نماید. مهلت پرداخت دی��ه از زمان وقوع حادثه 
)1390/2/19( به مدت یک س��ال می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/ 10097  ذبیحی- رئیس شعبه 

101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4556 ش��ماره پرونده: 9100400200400288/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9100788/2، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200401904، بدینوسیله به خانم فروغ رام پناهی ساکن: خیابان 
بزرگمهر جنب فروشگاه ارتش بن بست صفوی پالک 187 بدهکار پرونده که برابر گزارش 
مأمور مربوطه نش��انی فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر س��ند 
رهنی ش��ماره 22233-86/11/2 تنظیمی در دفترخانه ش��ماره 116 اصفهان، بستانکار به 
نش��انی فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالس��ه فوق را نموده که برابر آن مبلغ سه میلیارد 
و س��یصد و چهار میلیون ریال اصل طلب و هفتصد و چهل و چهار میلیون و چهارصد و 
پانزده هزار و دویس��ت و هفتاد و چهار ریال س��ود و سه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک 
میلیون و هش��تصد و چهارده هزار و هش��تصد و چهل و س��ه ریال جریمه تأخیر تا تاریخ 
91/1/23 بدهکار می باش��ید به عالوه حق الزحمه نماینده حقوقی که خسارت تأخیر تا روز 
پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و نود و دو ریال نیز طبق مفاد سند 
رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مراتب 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و پس 
از انتش��ار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده 
روز مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت 
ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
وثیقه )شش��دانگ قطعه زمین پالک شماره 5 باقیمانده اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان( 
و قطعی��ت آن حداکثر ظرف مدت دو م��اه از تاریخ قطعیت ارزیابی و ب��ا برگزاری مزایده 
نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 11417 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
4561 در خص��وص پرونده کالس��ه 861/91 ش 33 خواهان س��عید کدخدای��ی الیادرانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک بال محل بانضمام مطلق 
خس��ارات به طرفیت حس��ین جعفری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 91/8/23 س��اعت 11/30 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 وقت رسیدگی
4562 در خصوص پرونده کالس��ه 1153/91 خواهان شرکت به پخش اصفهان به مدیریت 
بهزاد کمالی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 11/100/000 ریال وجه چک 1047460-
90/10/2 بانک مهر ایران به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به طرفیت 
مرصاد قندی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/8 س��اعت 8/30 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 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4563 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1131/91 ش ح 14 خواهان آق��ای رمضان محمدی 
فش��ارکی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند یک قطعه زمین واقع در خ 24 متری دوم 
به طرفیت 1- رضا هاشمی، 2- علیرضا القاسپور فرزند محمد 3- ورثه مرحوم حیدر کیان 
زاد و مرحوم��ه نصرت کیان زاد بنام های منیژه، پرچم، فرهاد و مهرداد و فتانه و افس��انه 
کیان��زاد که ورث��ه مرحوم حیدر کیانزاد می باش��د و مریم پرچم، مهن��از پرچم و محبوبه 
پرچم، منصوره و مسعود و محمد پرچم فرزندان حسین- زهرا سپاس، بدرالملوک سپاس، 

غالمعلی س��پاس و محمد س��پاس فرزندان عزت آقا و بهجت خانم حقوقی اصفهانی، عفت 
خانم حقوقی اصفهانی و منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا که ورثه مرحوم نصرت کیانزاد 
می باش��ند تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/8/27 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4564 در خصوص پرونده کالس��ه 622/91 خواهان ش��رکت به پخش اصفهان با وکالت 
آقای ش��یرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت داود عبداله خانی فرزند سلیمان 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/8/18 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع 
شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4565 در خصوص پرونده کالس��ه 818/91 خواهان رس��ول محمدخانی دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند ماشین به ش��ماره 812 ج 33 ایران 53 و هزینه دادرسی و خسارت به مبلغ 
49/000/000 ریال به طرفیت مهدی نجفی تقدیم اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/20 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و 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 8 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4566 در خصوص پرونده کالس��ه 1130/91 خواهان هما تقیان دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال به طرفیت محمد نیکبخت نصرآبادی فرزند علی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 91/9/12 س��اعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای 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 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4567 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1163/91 ش ح 14 خواه��ان آق��ای مصطفی تقیان 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال موتورسیکلت به شماره 4425-اصفهان 11 به طرفیت 
آقای عباس نجاتی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/8/29 
س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4568 در خصوص پرونده کالسه 1136/91 خواهان آقای ایمان جزینی درچه دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند مالکیت موتورس��یکلت به ش��ماره انتظامی 76474-تهران 31 
به طرفیت آقای س��عید الریچه تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/8/28 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی )ع( :
ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

چگونه iOS ۶ را روی دستگاه 
خود نصب کنیم؟

شاید شما هم هنوز آیفون 5  نخریده باشید، اما این بدین معنی نیست که 
نمی توانید آیفون یا آی پد فعلی خود را به iOS6 ارتقا دهید.

آیا به شدت مشتاقید تا 200 ویژگی جدید iOS6 را امتحان کنید؟ در این 
پست به شما آموزش می دهیم که چگونه جدیدترین سیستم عامل اپل را 

روی آی پاد لمسی، آی پد و آیفون خود نصب کنید.
روی چه دستگاه هایی می توان iOS6  نصب کرد؟

عالوه بر آیفون 5 که با iOS6 عرضه می شود، سایر دستگاه های اپل که 
می توان این سیستم عامل را روی آنها نصب کرد عبارتند از:

3 GS آیفون
آیفون 4

4 S آیفون
آی پاد لمسی )نسل 4(
آی پاد لمسی )نسل 5(

آی پد 2
آی پد جدید)نسل 3(

      ویژگی های محدود
قبل از این که زیادی هیجان زده شوید باید بدانید که برخی از ویژگی ها فقط 
 روی بعضی از این دس��تگاه ها کار می کند؛ به عنوان مثال از »سیری« فقط 
می توان روی آیفون S4، آیفون 5، آی پد 3 و آی پاد تاچ 5 استفاده کرد. 
جهت یابی مسیر به مسیر، فقط روی آیفون S4، آیفون 5 و آی پد 2 کاربرد 
 دارد و برای اس��تفاده از پاناروما نیز حتما باید آیف��ون S4، آیفون 5 و یا 

آی پاد تاچ 5 داشته باشید.
     چگونه دستگاه خود را به iOS۶ ارتقا دهیم؟

 ش��ما به دو طریق می توانید iOS 6  را تهیه کنید؛ یا از طریق ارتباطات 
بی سیم )که ممکن است کمی طول بکش��د( یا از طریق iTunes،  اما 
قبل از این کار باید از اطالعات روی دستگاه خود بک آپ بگیرید)نسخه 

پشتیبان تهیه کنید(.
اگر می خواهید دستگاه خود را به   OTA 6 iOS  ارتقا دهید ابتدا باید به 
 )General( رفته، سپس گزینه عمومی  )Settings( بخش تنظیمات
 Software(را انتخاب کنید، از آنجا به قس��مت به روز رس��انی نرم اف��زار
"Update( رفت��ه و iOS 6 را انتخ��اب کنی��د. ح��اال روی صفح��ه 
راه اندازی)setup(  ضربه بزنید و صبر کنید تا دستگاه  ری استارت شود 
)شاید در اینجا الزم باشد دستگاه خود را به برق وصل کنید، به خصوص 
اگر باتری خیلی ضعیف شده باشد(. سپس روی صفحه کوچک تر راه اندازی 

کلیک کرد ه و کار را تمام کنید.
البته اگر از iTunes اس��تفاده کنید س��ریع تر به نتیجه خواهید رسید. 
کافی است وارد iTunes ش��وید، به دنبال آخرین نسخه سیستم عامل 
اپل بگردید، دس��تگاه خود را به ش��بکه متصل کنید و در ستون سمت 
 راس��ت روی Check for Update کلیک کنید. حاال گزینه دانلود و 
به روز رسانی )Download and Update( را انتخاب کرده، مراحل 
راه اندازی setup را ادامه داده و منتظر بمانید. دستگاه خود را در حالت 
اتصال به اینترنت رها کرده و آن را ری اس��تارت کنید تا دوباره به صفحه 
setup باز گردد، مطمئن شوید که دس��تگاهتان در حین به روز رسانی 

کامال روشن باشد.
iOS ۶ مشکالت به روز رسانی     

هر تغییر بزرگی مثل این، به ناچار مشکالت چندانی هم با خود دارد. اگر 
حین به روز رسانی این سیستم عامل جدید به مشکلی برخوردید حتما 
آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. اگر مشکلی نداشتید هم لطفا 
اعالم کنید. ما حتما گزارشی از مش��کالت احتمالی و راه حل های آن را 

روی سایت خواهیم گذاشت.
 اگر هنگام کلیک روی لینک  اپلیکیشن فروشگاه  در پسبوک خود با پیغام 
باال روبه رو شدید نگران نباشید؛ فقط کافی است به تنظیمات رفته روی 
گزینه General کلیک کرده و به بخ��ش Date and Time بروید و 
سپس تنظیمات خودکار را خاموش کنید. سپس تاریخ را روی یک سال 
قبل از 2013 تنظیم کنید. حاال یک بار دیگر برای به روز رسانی اپلیکیشن 
 Date تالش کنید، اگر دوباره با پیغام خطا روبه رو شدید به همان بخش

and Time برگشته و تنظیمات خودکار را دوباره روشن کنید.
Wi-Fi مسائل     

بعضی از کاربران پس از ارتقا دادن دستگاه خود به iOS6  هنگام اتصال 
به شبکه های Wi-Fi به مشکل برمی خورند. این مشکل به خاطر وجود 
صفحه ای روی سایت خود اپل )که در حال حاضر درست شده است( بروز 
می کرد. اگر باز هم به این مش��کل برخوردید احتماال یک بار خاموش و 
روشن کردن Wi-Fi مشکل را حل خواهد کرد. اگر باز هم درست نشد،   
یک بار دیگر Wi-Fi را خاموش کنید و این بار قبل از روشن کردن دوباره 

آن، گوشی را ری استارت کنید.
     از دست دادن آهنگ ها

برخی از کاربران گزارش داده اند که پس از آپدیت کردن iOS6، تعدادی 
از موسیقی هایشان پاک شده است.

 ظاهرا هنوز لیست آهنگ ها، نام آلبوم و خود موزیک سرجایشان هستند 
اما نمی توان موسیقی مورد نظر را پخش کرد. به نظر می رسد که اپلیکیشن 
 موزیک در پیدا کردن این آهنگ ها به مش��کل برمی خورد، سیری هم 

نمی تواند این آهنگ ها را پیدا کند. 
اگ��ر به بخ��ش پش��تیبانی س��ایت خود اپ��ل ه��م س��ربزنید بحثی را 
پیرام��ون همین موضوع پی��دا خواهید ک��رد، اما متأس��فانه هنوز هیچ 
راه حل��ی برای رفع این مش��کل گ��زارش نش��ده اس��ت، بنابراین بهتر 
 اس��ت محتوای روی دس��تگاه خود را پاک ک��رده و س��پس فایل های 

مورد عالقه تان را از روی نسخه پشتیبان بازگردانید!

چه کسانی سوار خودروهای رؤیایی می شوند؟!
حال دیگر مردم نمی پرسند مگر می شود این خودروها 

وارد کشور شوند؟
تا چند سال پیش تهران پر بود از خودروهای ساخت تولید 
داخل و مردم اکثرا خودروهای ش��یک و مدل باال را یا با 
پالک گذر موقت می دیدند یا در س��ریال های خارجی. 
ش��اید کس��ی فکر نمی کرد که روزی بیاید که تهران و 
خیابان های باالی شهر آن شوی پورشه و مازراتی یا دیگر 

لوکس های جهان شود.
از این مورد گذش��ته حتی کس��ی فکر نمی ک��رد با این 
تعرفه ب��االی خودرو کس��ی از ایرانی��ان توانایی یا حتی 
 تمایل به خری��د ای��ن خودروها داش��ته باش��د، ولی با 
راه ان��دازی نمایندگی رس��می BMW در س��ال ۸4 و 
واردات جدیدترین مدل های ای��ن خودروی محبوب به 

کشور، همه نگاه ها ناگهان تغییر کرد.
هرچند که واردات این خودرو به پرش��ین خودرو واگذار 
شده اس��ت ولی دیگر تردد BMW در شهرهای کشور 
محدود  و انگشت شمار نیست.   بعد ازBMW، لوکس ترین 
خودرویی که به ایران وارد شد، بنز بود. مرسدس بنز که 
هم اکنون توس��ط نمایندگی رس��می خود یعنی ستاره 
طالیی به ایران وارد می ش��ود نیز توانسته است در کنار 

BMW در خیابان های تهران جوالن دهد.
حال دیگر مردم نمی پرسند مگر می شود این خودروها 
وارد کشور شوند؟ س��ؤال االن این است که چه کسانی و 
با چه درآمدهایی سوار این خودروهای رؤیایی می شوند. 
حاال دیگر با واردات پورشه و مازراتی و دیگر خودروهای 
لوکس دیگ��ر هیچ چی��ز غیرممکن به نظر نمی رس��د؛ 

خودروهایی که نگاه کردنشان هم لذت دارد.
واردات بن��ز وBMWکه پیش��ینه معلوم��ی دارند و از 
طرف��ی دیگ��ر ش��مار BMW و بنزهای ب��ا قیمت نیم 
 میلی��ارد در مقایس��ه ب��ا پورش��ه بس��یار کمتر اس��ت. 
بد نیست نگاهی داشته باشیم به لوکس های این روزهای 

پایتخت، آن هم از نوع نوظهورشان.
1     پورشه

طبق آمار نمایندگی رسمی پورشه در ایران، این شرکت 
تاکنون حدود ۷00 پورش��ه به ایران وارد کرده است. اگر 
میانگین قیمت خودروهای پورشه ای که در ایران وجود 
دارد را 300 میلیون تومان در نظر بگیریم، با این حساب 
حدودا بی��ش از 200 میلی��ارد تومان پورش��ه در ایران، 

خیابان ها را باال و پایین می کنند.
به گزارش معین موتورز سال گذشته 12 پورشه سفارشی 
به ایران وارد شد که از این مدل خاص، فقط 66 عدد تولید 
شده و این 12 عدد که به ایران وارد شده اند، ظرف مدت 
کمی به فروش رفته اند. اگر این همه پورش��ه گران قیمت 
در ایران به فروش رفته؛ یعنی که اف��رادی پول خرید آن 
را دارند، یعنی جامعه ایران پولدارتر از آن است که تصور 
می شود و اگر کسی بتواند کاالیی با کیفیت پورشه عرضه 

کند، می تواند خریداران خود را هم بیابد.
این موفقیت تا جایی پیش رفت که این نمایندگی توانست 
12 دستگاه خودرو پانامرا 4S ادیشن خاورمیانه که تنها 
66 دستگاه از آن تولید شده بود را با قیمت 400 میلیون 

تومان به فروش برساند.
2      مازراتی

در حالی که زمزمه هایی برای ورود رسمی المبورگینی 
و اخذ نمایندگی رسمی این سوپراسپورت مشهور توسط 
غول واردات خ��ودرو در ایران؛ یعنی خان��واده گرامی، به 
گوش می رسید، مازراتی توانست سریع تر از المبورگینی 
وارد ایران ش��ود. مازرات��ی های نیم میلی��اردی در حال 
 حاضر توسط ش��رکت آرتاتاک موتور در تهران به فروش 
می رسند. دیزاین نمایندگی این خودرو توسط آرشیتکت های 

ایتالیایی انجام شده است.
همانطور که انتظار می رفت اولین مدل های وارد ش��ده 
شامل مازراتی »کواتروپورت« شامل سه مدل 4/2 لیتری 
)اس��تاندارد پایه(، 4/۷ لیتری S و 4/۷ لیتری GTS بود. 
همچنین چند مدل گرند توریسمو نیز وجود دارد که به 
غیراز مدل استاندارد که موتور آن 4/2 لیتری است موتور 

بقیه 4/۷ لیتری هستند.
به گفته قیصرزاده مدیر آرتاتاک خ��ودرو در گفتگویش 
با دنیای خ��ودرو، وی در ح��ال تدارکات ب��رای واردات 
خواهرخوانده مازراتی؛ یعنی فراری به کش��ور نیز هست 
و از راه اندازی نمایندگی رسمی برای واردات این خودرو 
خبر داده است. درمورد قیمت این خودروها باید گفت با 
احتس��اب تعرفه 110درصدی واردات و شماره گذاری و 
دالر 1226 تومانی، گران ترین خ��ودروی مازراتی بعد از 
ورود به ایران قیمتی معادل حداقل 3۸5 میلیون تومان 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که با در نظر گرفتن 
قیمت 1۷00 تومانی برای دالر، ای��ن حداقل قیمت، به 
534 میلیون تومان می رسد. همچنین ارزان ترین خودرو 
مازراتی ک��ه ارزش پایه آن 11۷ ه��زار و 600 دالر اعالم 
شده بعد از ورود به بازار ایران با قیمت دالر 1۷00 تومان 
حداقل 444 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. براساس 
آمار گمرک ایران در سال 13۹0 در مجموع 10 دستگاه 
انواع خودروهای مازراتی به ارزش بیش از یک میلیون دالر 
وارد کشور شد که از این 10 دستگاه پنج خودرو از طریق 

ایتالیا و پنج خودرو نیز از طریق امارات وارد ایران شدند.
3      آلفا رومئو

بعد از مازراتی و در سال ۹0، خبر ورود آلفا رومئو به ایران 
همه را شگفت زده کرد.  هرچند همزمان با باالگرفتن تنش های 
سیاس��ی میان ایران و غرب، ش��ایعاتی چون خودداری 
شرکت آلفا از فروش محصول به شریک ایرانی یا مشکل 
تأمی��ن ارز موردنیاز جهت خرید محص��ول از ایتالیا،  در 
 طول س��ال گذش��ته دهان به دهان م��ی چرخید.گفته 
می شود قیمت تعیین شده برای این خودرو، ۷۷ میلیون 
تومان است. مرداد ماه س��ال جاری بر اساس آمار گمرک 
جمهوری اسالمی 33 دستگاه آلفا رومئو جولیتا به ایران 
وارد ش��د که قیمت هر دس��تگاه این خودرو 1۸ میلیون 

تومان ثبت شده است.

جدیدترین خودروهای 
لوکس وارداتی را بشناسید
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خواندنی 

مهرزاد دانش

دانستنی

اخبار ویژه

عکس نوشته

کشف کرده اند که مغز زنبورها سریع تر 
از تمام رایانه های جهان است. مغز زنبور 
که کوچک تر از نوک سوزن است، چنان 
س��ریع عمل می کند که بن��ا به گفته 
دانشمندان، می تواند در یک ثانیه یک 
میلیون عملیات را تجزیه و تحلیل کرده 
و انجام دهد و این بدان معناست که مغز 
زنبورها از هر رایانه ای در جهان سریع تر 
عمل می کند.همچنین دانش��مندان 
دریافته اند که زنبورها برای مشاهده و 
دیدن اش��یاء و محیط از اشعه ماورای 
بنفش استفاده می کنند که دارای امواج 
کوتاهی است و این موجب می شود تا زنبورها اشیاء را بسیار سریع تر از انسان ها ببینند و این به 
آنها اجازه می دهد تا هنگام پرواز و جستجوی غذا، گل های دارای شهد را بیابند. تصاویر گرفته 
شده از چشم زنبورها نشان می دهد که چشم این حشره متشکل از 30 لنز نوری فوق العاده است. 
به همین دلیل دانشمندان درصدد ساخت دوربین هایی بسان چشم زنبور هستند. چشم زنبور 
متشکل از هزاران لنز کوچک شش گوشه ای است و دانشمندان دریافته اند، این ساختار چشمی 
زنبور به آن کمک می کند که ماورای جنگل ها را ببیند و مانع برخورد خود با اشیاء به ویژه برخورد 

با پرندگان دیگر شود.

متخصصین پوس��ت اظهار کردند: 
مراقب��ت ه��ای پوس��تی، رعایت 
بهداشت، استفاده از داروها و لوازم 
بهداش��تی و آرایش��ی مناسب، از 
پی��ری زودرس پوس��ت جلوگیری 
می کند. مصرف روزانه مواد غذایی 
حاوی ویتامین C مانند مرکبات و 
استفاده از کرم ها و سرم های حاوی 
ویتامین C برای پوست مفید است. 
به گفته پژوهشگران، کرم های حاوی 
ویتامین C از آس��یب های ناشی از 
اشعه UV جلوگیری کرده و تولید 

کالوژن در پوست را افزایش می دهند. افزایش کالوژن نیز از چروک شدن پوست پیشگیری 
می کند.

 همچنین متخصصین پوس��ت امروزه اس��تفاده از کرم های ش��ب را توصیه نمی کنند و 
معتقدند که بهتر است پس از سن 45 سالگی، پوس��ت در طول شب تنفس داشته باشد. 
پژوهشگران توصیه می کنند اگر پوستی معمولی دارید از کرم های مخصوص پوست های 
خشک استفاده کنید. مصرف کرم های چرب در فصل سرما و برای افراد میانسال از خشکی 

پوست و چروک شدن آن جلوگیری می کند.

دانشمندان به دلیل این که چرا مردان نسبت 
به زنان کمتر به خوردن س��بزیجات عالقه 

نشان می دهند، پی برده اند.
نتایج یک تحقیق جدید نش��ان می دهد که 
مردان، عالقه کمتری ب��ه خوردن میوه ها و 
سبزیجات نسبت به زنان نش��ان می دهند 
و کنترل کمتری نسبت به جذب میوه ها و 

سبزیجات در مقایسه با زنان دارند.
ج��ان ای آپدگراف اس��تادیار روانشناس��ی 
اجتماعی و بهداشت دانشگاه ایالتی کنت در 
اوهایو به عنوان یکی از محققان این تحقیق 
اظهار داش��ت: تحقیقات ما نشان می دهد 
که مردان به خوردن میوه ها و س��بزیجات 
به عنوان بخش مهمی از حفظ س��المتی به 

اندازه زنان اهمیت نمی دهند.
 این تحقیقات همچنین نش��ان می دهد که 
مردان نس��بت به توانایی خود برای خوردن 
غذاهای س��الم چون میوه ها و س��بزیجات 
 احس��اس اطمینان کمت��ری دارند، ب��ه ویژه 
 وقتی آنه��ا در مح��ل کار خود و ی��ا مقابل 
تلویزیون هستند. این تحقیق نشان می دهد، 

پیام هایی که در ترغیب زنان برای خوردن 
 میوه ها و س��بزیجات مؤثر اس��ت در مردان 

به خوبی کار نمی کند.
آپدگراف تأکید کرد که باید به مردان کمک 
کنیم اهمی��ت رژیم س��الم را درک کرده و 
اعتماد بیش��تری به توانایی خود در انتخاب 
گزینه های سالم داشته باشند، چه در محل 
کار باش��ند و چه در خان��ه. در این تحقیق 

آپدگراف و همکارانش به بررسی این مسئله 
پرداختند که در روانشناسی، از آن با عنوان 
 نظریه »رفت��ار ب��ا برنامه« یاد  می ش��ود و 
می تواند توضی��ح دهد که احتم��ال دنبال 
کردن توصیه ه��ای روزانه برای جذب میوه 
ها و سبزیجات توسط مردان نسبت به زنان 

کمتر است.
 محققان از اطالعات سه هزار و 400 نفر که 

به عنوان بخش��ی از نظرس��نجی رویکردها 
و رفتارهای غذایی مؤسس��ه ملی س��رطان 
ش��رکت کرده بودند، اس��تفاده کردند. این 
نظرس��نجی در سال 200۷ انجام ش��ده بود و 
دربرگیرنده پرسش هایی بود که طی آن، رفتارها 
و باورهای افراد نسبت به غذاها مشخص می شد. 
حدود 40 درصد از شرکت کنندگان در این 

تحقیق 35 تا 45 ساله بودند.
 به طور کلی محققان دریافتند که زنان بیش 
 از م��ردان رویکردهای مطلوب��ی به خوردن

 میوه ها و س��بزیجات دارند؛ به عنوان مثال 
احتمال ای��ن که زنان روزان��ه میزان زیادی 
 میوه و س��بزی مصرف کنند بیش��تر است، 
 چرا ک��ه اعتق��اد دارن��د این مس��ئله موجب 
 می شود که آنها زیباتر به نظر برسند و زندگی 
طوالنی تری داشته باشند. براساس اظهارات 
این محقق، درحالی که نظریه رفتار بابرنامه 
درمیان محققان سالمتی به خوبی پذیرفته 
شده است، اما اولین بار است که از این نظریه 
در یک تحقیق برای بررسی چنین موضوعی 

استفاده شده است.

چگونه با پیری پوست مبارزه کنیم؟کشف مغزی سریع تر از تمام رایانه های جهان

چرا مردها سبزی دوست ندارند؟

همه افراد در تمام دنیا مادر خودشان را بهترین آشپز می دانند و دوست دارند تا همیشه بتوانند  
از غذاهای او استفاده کنند، البته این آرزو در حال برآورده شدن است.

به تازگی طرحی ارایه شده است که با کمک آن می توانید برای همیشه غذاهایی مانند مادرتان 
درست کنید و همیشه از آن استفاده کنید. مادرها همیشه رازهایی در آشپزی خودشان دارند 
که کمتر کسی از آنها خبر دارد ولی این قاشق می تواند تمامی آن رازها را به دست آورد و شما 

به کمک آن، غذاهای مادرتان را در خانه خودتان درست کنید.
این قاشق دارای یک مکانیزم بسیار ساده است و کافی است تا یک بار آن را به مادرتان بدهید 
تا غذای مورد عالقه تان را درست کند، سپس این قاش��ق با کمک سنسورهایی که دارد طرز 
تهیه غذا را به دس��ت می آورد. بعد از این که قاش��ق را در جای مخصوص خودش قرار دهید 
 دس��تور غذایی در آن ذخیره می ش��ود و میزان تمام ادویه ها و مواد را در خودش نگهداری

 می کند.
این قاشق از آهن ساخته ش��ده و همچنین در باالی آن صفحه نمایشی تعبیه شده است که 
می توانید فیلم و یا عکس هایی که از آشپزی مادرتان گرفته ش��ده است را مشاهده کنید. با 
کمک این قاشق می توانید برای همیشه به یاد غذاهای مادرتان باشید و حتی آن را در اختیار 

دیگران هم قرار دهید.

قاشقی برای پخت غذاهای نوستالژیک

کف ساحلی 
 درشمال 
بریتانیا
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