
 از کاهش قیمت خودرو 
تا کنترل بازار شب عید

متفاوت ترین 
دریاچه های دنیا 

با آخرین نفس های اسفندی سال

15 دستور مهم رییس جمهور 

کشت بهاره براساس میزان 
آب انجام می شود 3

کاشت 45 هزار اصله درخت در 
شهرك هاي صنعتي اصفهان 47

3

 10 میلیارد تومان طرح اشتغال زا 
8به بانک کشاورزی معرفی شود

برخی قدر رأی مردم را  
ندانستند 

گزارشی از درآمد سینمای ایران در سال 91

میلیاردی های  امسال سینمای ایران

در اتفاقات 88، اولین ظلم را به مردم کردیم که این حرف 
را من دو هفته بعد از انتخابات در نماز جمعه تهران زدم و 
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابات 
پارلمان اروپا نیز برگزار شد که مشارکت برخی کشورهای 
اروپایی در این انتخابات زی��ر 25 درصد بود، در حالی که 

ملت ایران یک رکورد را به نام خود ثبت کرد. 

ذوب آهن- پرسپولیس؛ 
فارغ از  لیگ به دنبال آسیا

 تکلی��ف چهارمین تی��م صع��ود کننده ب��ه مرحله 
نیم��ه نهایی مس��ابقات فوتب��ال جام حذف��ی امروز 
مش��خص خواهد ش��د تا یکی از دو تیم ذوب آهن یا 
پرس��پولیس با صعود به جمع چهار تی��م پایانی، در 
مرحله بعد برای صعود به فینال به دیدار داماش گیالن 
بروند، آن هم در مسابقاتی که نزدیک ترین راه برای 
رسیدن به مسابقات آسیایی است و یک تیم می تواند 
با پنج پیروزی متوالی، طعم حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا را بچشد. 

2

5 

آمریکا ، تسلیم تهران شده است
2

کاهش80 درصدی آتش   سوزی ها  7

در مراتع و جنگل ها

 جلس��ه رییس جمه��ور ب��ا وزرای صنع��ت و اقتص��اد، دارای 
۱5 مصوبه مهم بود که اختصاص ارز مبادله ای و تس��هیالت هزار 
میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت هفت هزار میلیارد تومان 
به طرح های نیمه تمام صنعتی، از آن جمله است. جلسه فوق العاده 
س��تاد مرکزی تنظیم بازار و کارگروه حمایت از تولید، از ساعت7 
صبح روز۱3 اس��فند ماه با حضور رییس جمه��ور، وزرای صنعت 
و اقتصاد، معاونان وزیر صنعت و مدیران دو ش��رکت خودروس��از 
 در س��اختمان اله��ی وزارت صنعت برگزار ش��د. در این جلس��ه 
رییس جمهور در وزارت صنعت درمورد گرانی قیمت خودرو بحث 

کرد و قرار شد بانک مرکزی برای تعدیل قیمت خودرو، ارز مبادله ای 
در اختیار تولیدکنندگان خودرو قرار دهد. در این جلس��ه بحثی 
درمورد تعیین قیمت جدید خودروها صورت نگرفت، اما قرار شد 
با اختصاص ارز مبادله ای در جهت تعدیل نرخ خودرو عمل شود؛ 
هرچند هنوز مبلغی برای پرداخت ارز مبادله ای به خودروس��ازان 
نیز نهایی نشده است. عالوه بر این، در جلسه رییس جمهور با وزیر 
صنعت برای اختصاص ارز از محل صندوق توسعه ملی به طرح های 

مهر ماندگار تصمیم گیری شده است.

مستند  بنی صدر شرایط 
امروز است

گلوله ای شلیک شود 
آمریکا  فرو می پاشد  

 کتاب »فیلمنامه های 
حسنات« رونمایی شد

کارخانه کمپوست استان 
الزمه حفظ محیط زیست 

پیامک خالی چند تومان 
محاسبه می شود؟
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داغی برندها، تب بازار شب عید را باال برد 

ادامه در صفحه 4

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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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
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ت الهی/ زاينده رود[
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

مدیرکل میراث، 2 ماهه تغییر کرد
ملک زاده، مدیر کل امور بین الملل خود را پس از گذش��ت دو ماه از 
انتصاب، تغییر داد. محمد شریف ملک زاده، معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الدن جعفری طباطبایی 
 را که تنها دو م��اه از انتصاب آن به عنوان مدی��ر کل امور بین الملل 
می گذشت عزل کرد. وی در حکمی »مسعود جاللیان« را به عنوان 

مدیر کل جدید امور بین الملل منصوب کرده است.

فرمانده  جدید قرارگاه خاتم االنبیاء 
منصوب شد

س��ردار سرلش��کر محمد علی جعفری طی حکمی س��ردار عباداهلل 
عبداللهی را به عنوان فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
معرفی کرد. آئین تودیع و معارفه فرمانده جدید قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( با حضور فرماندهان و مدیران ارش��د قرب برگزار 
شد. در این مراسم سرلش��کر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی با قدردانی از تالش های صادقانه و مؤثر 
مهندس ابوالقاس��م مظفری، س��ردار سرتیپ دوم پاس��دار عباداهلل 
عبداللهی را به عنوان فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
معرفی کرد. س��ردار عباداهلل عبداللهی پیش از این، فرماندهی قرب 
کربال را بر عهده داش��ته و از مدیران مؤثر و فعال سپاه در راه اندازی 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بوده است.

 رسیدگی به پرونده 
اختالس پتروشیمی

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده اختالس پتروشیمی 
با بازداشت فرد مورد نظر در حال رسیدگی است. 

 حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده اختالس پتروشیمی، اظهار داش��ت: برخورد با این 
پرونده قوی نبوده، اما اخیراً فرد مورد نظر از س��وی دستگاه نظارتی 
بازداش��ت ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: با وجود پرونده های قبلی و 
پرونده های جدیدی که مطرح شده، دستگاه قضا این پرونده را مورد 
رسیدگی قرار داده است. حجت االس��الم والمسلمین پورمحمدی 
در مورد پیگی��ری معوقات بانکی گفت: بح��ث معوقات بانکی بحث 
مستمری بوده که هرچه زودتر باید حل شود. رییس سازمان بازرسی 
کل کشور، خاطرنشان کرد: برخی از معوقات بانکی به دلیل مباحث 
اقتصادی گره خورده؛ چرا که شناس��ایی افرادی ک��ه واقعاً توانایی 
پرداخت را ندارند و کس��انی ک��ه از موقعیت سوءاس��تفاده کرده و 
معوقات خود را نمی پردازند مشکل بوده، اما دستگاه قضا به جد این 

مسأله را پیگیری کرده و به شناسایی این افراد می پردازد.

استاندار کرمانشاه برکنار شد
  در جلس��ه روز گذش��ته هی��أت دول��ت که ب��ه ریاس��ت محمود 
احمدی نژاد رییس جمهوری برگزار شد، حجت اهلل دمیاد به عنوان 
استاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد و از خدمات استاندار قبلی این 
استان در دوره تصدی قدردانی شد. حجت اهلل دمیاد پیش تر مدیرکل 
امنیتی وزارت کش��ور و معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه 
بوده و سابقه فعالیت در نهاد ریاست جمهوری را هم در کارنامه دارد.

 آیت اهلل مهدوی کنی 
کاندیدای ریاست خبرگان

نماینده مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبری گفت: آیت اهلل 
مهدوی کنی در انتخابات ریاس��ت مجلس خبرگان رهبری کاندیدا 
می ش��وند و خبری برخالف این نش��نیده ام. آیت اهلل دکتر محسن 
حیدری آل کثی��ر اظهار کرد: آیت اهلل مهدوی کن��ی قطعاً کاندیدای 
ریاس��ت مجلس خبرگان رهبری خواهند ش��د و تاکنون س��خنی 

برخالف این موضوع شنیده نشده است.
وی افزود: آیت اهلل مهدوی کنی مورد حمایت اکثریت اعضای خبرگان 
رهبری است و اعضای خبرگان رهبری به وی رأی خواهند داد. این 
عضو مجل��س خبرگان رهب��ری تصریح کرد: هم��ه اعضای مجلس 
خبرگان رهبری می توانند به فاصله هر دو سال یک بار که انتخابات 
هیأت رییسه خبرگان برگزار می شود، کاندیدا شوند و این انتخابات 

در نشست نخست هر دو سال یک بار برگزار می شود.

 رضازاده هم کاندیدای 
انتخابات می شود

حسین رضازاده، یکی از قوی ترین مردان جهان بناست تا در انتخابات 
شورای اسالمی شهر تهران کاندیدا شود.  بنا بر شنیده ها، رضازاده که 
هم اینک رییس فدراسیون وزنه برداری ایران را بر عهده دارد، از سوی 
دولت و حامیان محمود احمدی نژاد قصد ورود به عرصه انتخابات را 
دارد. ظاهرا رضا زاده در لیست حامیان دولت قرار می گیرد. وی یکی 

از چهره های محبوب ورزشی در بین مردم کشور است.

دو رسانه اسرائیلی و آمریکایی با اشاره به نتایج مذاکرات آلماتی، 
نتیجه این دور مباحثات را به س��ود ایران ارزیابی کردند.روزنامه 
واشینگتن پست در سرمقاله خود پیشنهاد ارایه شده از سوی گروه 
1+5 به ایران را نشان دهنده این دانست که آمریکا در حال تسلیم 

در مقابل ایران است.
این روزنامه نوش��ت: »پیش��نهادهایی ک��ه ای��ران در مذاکرات 
آلماتی قزاقس��تان درباره کاهش برنامه هس��ته ای خود دریافت 
 کرد، نش��ان می ده��د آمری��کا در حال تس��لیم ش��دن مقابل 
خواسته های تهران است«. این روزنامه با ناراحتی ادامه داد: »یک 
توضیح درباره س��خنان جلیلی، این بود که وی خوشحال بود در 
هشت ماهی که ایران آخرین بار پذیرفت با این ائتالف بین المللی 
دیدار کند، ب��ه جای این که از جذابیت پیش��نهادها به تهران کم 
شود، این پیشنهادها س��خاوتمندانه تر شده اند. جلیلی گفت که 
آنها تالش کردند به دیدگاه های ما نزدیک تر شوند، ولی تا نقطه 

مطلوب راهی طوالنی در پیش است«.
در ادامه این یادداش��ت آم��ده اس��ت: »در حالی ک��ه حکومت 
 ایران از مذاکره خ��ودداری و درخصوص فعالیت های بازرس��ان

بین المللی کارش��کنی کرده و با افزودن به ذخیره اورانیوم غنی 
شده خود، به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بی توجه 
اس��ت، مقامات آمریکایی این که مفاد مس��ائل پیشنهاد شده به 
ایران بهتر ش��ده اس��ت را رد می کنند. در عین حال واقعاً به نظر 
می رس��د حق با مقامات آمریکایی نیس��ت«. واش��ینگتن پست 

 درباره تفاوت های پیش��نهاد آلماتی و پیش��نهاد بغداد نوش��ت: 
»پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان ماه مه گذشته در بغداد از 
ایران خواستند تأسیسات هس��ته ای زیر زمینی موسوم به فردو 
را ببندد و ذخیره اورانیوم با غنی ش��دگی پایین خود را از کشور 
خارج کند. در مذاکراتی که در قزاقستان برگزار شد، تعطیلی فردو 
به تعلیق عملیات و نیز این که ایران اجازه داش��ته باشد مقداری 
 از اورانیوم با غنی ش��دگی 20 درصد خود را حف��ظ کند، تقلیل 
یافت. این تغیی��ر را می توان ت��ا حدودی واکنش ب��ه وضعی در 
 حال تغیی��ر دانس��ت؛ ای��ران مق��داری از ذخی��ره اورانی��وم با 
 غنی شدگی متوسط خود را به سوخت رآکتوری تحقیقاتی تبدیل 

کرده است. 
 ایران با این اقدام، بهانه ای به دست آورد تا طرح قبلی را رد کند که 
 بر اس��اس آن اورانیومی که از کش��ور خارج می ش��د، به صورت 
میله های سوخت باز گردانده شود. در عین حال به نظر می رسد 
ائتالف بین المللی کاهش بیشتری از تحریم ها را پیشنهاد کرده 
باشد، هر چند به گفته مقامات، تحریم صنعت نفت و سامانه مالی 
 ایران همچنان به قوت خود باقی اس��ت. اگر ایران پیشنهادهای 
غیر قابل قبول دورهای قبلی مذاکرات را تغییر داد، ش��واهدی از 

تغییر مواضع در دو طرف وجود ندارد«.
واش��ینگتن پس��ت نتیجه گرفت: »س��خنان جلیلی م��ی تواند 
 مقدم��ه ای ب��رای مصالحه باش��د. در عی��ن حال تاریخ نش��ان 
می دهد، این ها تاکتیک های حکومتی هستند که معتقد است 

بیشتر از آمریکا و شرکایش توان مقاومت کردن و مانور دادن دارد«.

اسرائیل از نشست آلماتی خشنود نیست 
از س��وی دیگر، دبکا فای��ل که یک پای��گاه اینترنتی وابس��ته به 
 س��رویس اطالع��ات نظام��ی اس��رائیل )ام��ان( اس��ت، روز 
12 اسفند 1391 )2 مارس 2013( در گزارشی نوشت که خواسته 
فوری اسرائیل، تعطیلی تأسیسات غنی سازی فردو است، نه چنان 

که در پیشنهاد آلماتی آمده کاهش آمادگی این تأسیسات.
دبکا فایل نوش��ت: »مذاکرات 
ش��ش ق��درت جه��ان ب��ا 
ای��ران در آلماتی قزاقس��تان 
پای��ان  چهارش��نبه  روز 
 یاف��ت، ول��ی گ��زارش های 
خوشبینانه ای که پنجشنبه، 
28 فوریه درباره این مذاکرات 
منتش��ر ش��د، موجب نگرانی 
جدی مقامات اسرائیلی شده 
اس��ت. یک دیپلم��ات غربی 
گفت: این مذاکرات هسته ای 
سازنده تر و مثبت تر از گذشته 
بود. برای نخستین بار ایرانی ها 
واقعاً بر پیشنهادی که مطرح 
شده بود تمرکز کردند. در عین 
حال این دیپلمات اذعان کرد 

تمایل ایران به مذاکره جدی تا زمان نشس��ت آوریل مش��خص 
نخواهد شد«.  این پایگاه اینترنتی ادامه داد: »منابع اطالعاتی پس 
از مذاکرات قزاقس��تان به دبکا فایل گفتند، این همه خوشبینی 
نش��ان دهنده محتوای واقعی این جلسه نیس��ت و در خصوص 

پیشنهادهای مطرح شده بحث عملی صورت نگرفته است.«
دبکا فایل س��پس به نقطه اصلی اختالف اش��اره ک��رده و گفته 
است: »درخواست اصلی اسرائیل، تعطیلی فوری تأسیسات فردو 
 است. درعین حال، هیأت آمریکا در قزاقس��تان این موضوع را با 
مذاکره کنن��دگان ایرانی مطرح نک��رد. آمریکا به ج��ای این که 
خواستار تعطیلی فردو شود، پیش��نهاد کرد ایران غنی سازی 20 
درصدی را به حالت تعلیق در آورد، به شکلی که توانایی از سرگیری 
 سریع عملیات در این تأسیسات محدود شود. این پیشنهاد بسیار 
پایین تر از سطح انتظارات اسرائیل است و موجب یاس بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می شود. تعجبی ندارد که وزیر امور 

خارجه ایران تا این اندازه خوشبین است«.

اذعان دو رسانه اسرائیلی و آمریکایی به نتایج مثبت مذاکرات آلماتی برای ایران

 اسالم ستیز معروف آمریکا ، تسلیم تهران شده است
مسلمان شد

»آرنود فان دورن«، عضو سابق جناح راست افراطی هلند 
که توس��ط گیرت ویلدرز، نماینده اسالم ستیز پارلمان 
هلند هدایت می شود، اسالم آورد. باور این خبر در ابتدا 
برای مردم بسیار س��خت بود، ولی فان دورن این خبر را 
تأیید کرد و بر آن مهر صحت گذاش��ت.  وی این خبر را 
در پایگاه اجتماعی توئیتر تحت عنوان »یک شروع تازه« 
عنوان کرد و در ادامه نیز شهادتین را در این پایگاه به زبان 
عربی به نمایش گذاشت. گفتنی اس��ت، گیرت ویلدرز، 
رهبر حزب راس��ت گرای افراطی آزادی در هلندکه فان 
دورن پیش از ای��ن از اعضای آن بود، اعالم کرده اس��ت 
که در س��ال 2013 میالدی مبارزه جدی��دی را با دین 
اس��الم آغاز خواهد کرد و این راه را تا زمان مرگش ادامه 

خواهد داد.

 ادعای عجیب نتانیاهو 
ضد ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه لفاظی های خود 
بر ضد ایران، مدعی ش��د که ایران از مذاکرات هسته ای 

برای خرید زمان و ساخت بمب اتمی استفاده می کند.
بنیامین نتانیاهو ادعا کرد، تالش های بین المللی برای 
مذاکره بر سر محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران، 
نتیجه معکوس داشته و ایران از این مذاکرات برای خرید 
زمان و تولید بمب هسته ای استفاده می کند. اظهارات 
نتانیاهو، ب��ی صبری مقام های اس��رائیل را در خصوص 
برنامه هسته ای ایران نشان می دهد، این در حالی است 
که مذاکرات ایران و گروه 5+1روزهای 26 و 27 فوریه در 

قزاقستان برگزار شده است.

 ملکه انگلیس 
راهی بیمارستان شد

ملکه انگلیس که 86 سال س��ن دارد، راهی بیمارستان 
شد.کاخ باکینگهام خبر داده الیزابت دوم، ملکه انگلیس 
به خاطر داشتن عالیم آماس معده و روده به بیمارستان 
منتقل شده است.کاخ باکینگهام افزوده است، به منظور 
رعایت جوانب احتیاط تمامی برنامه های رسمی ملکه در 
هفته جاری لغو و یا به زمان دیگری موکول خواهد شد. 

قرار بود ملکه انگلیس در هفته جاری به رم سفر کند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

برخی قدر رأی مردم را  ندانستند 
منوچهر متکی/ وزیر سابق امور خارجه 

در اتفاقات 88، اولین ظلم را به م��ردم کردیم که این حرف را من دو 
هفته بعد از انتخابات در نماز جمعه تهران زدم و همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران، انتخابات پارلمان اروپا نیز برگزار شد که 
مشارکت برخی کشورهای اروپایی در این انتخابات زیر 25 درصد بود، 

در حالی که ملت ایران یک رکورد را به نام خود ثبت کرد. 
هیچ کس بعد از انقالب به عنوان اپوزیس��یون ی��ا بازنده 13 میلیون 
رأی نیاورده و حتی اکبر هاش��می رفس��نجانی در دور دوم انتخابات 
نهم،11 میلیون رأی داش��ت ک��ه این موضوع قابل توجه اس��ت. در 
فتنه س��ال88، اولین ظلم به 
مردم فهیم ایران اسالمی شد 
و سیاسیون باید از این رکورد 
مردم ایران تقدیر می کردند؛ 
چراکه ملت ایران مش��ارکت 
85 درصدی در ای��ن دوره از 
انتخابات داش��تند. متأسفانه 
برخ��ی قدر ای��ن رأی ه��ا را 

ندانستند.
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نشت اطالعات از آژانس به مسأله معمولی تبدیل شده است

فریدون عباس��ی، رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که خبر »در آینده ای نزدیک 
نسل های جدید س��انترفیوژهای تولید شده وارد خط خواهد ش��د«، قبل از انتشار در ایران در 
رسانه های بیگانه منتشر شده، گفت: نشت اطالعات از آژانس به مسأله معمولی تبدیل شده است.
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نزاجا ، رزمایش موشکی 
برگزار می کند

مستند  بنی صدر 
شرایط امروز است

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برپایی دو رزمایش این نیرو تا پایان سال جاری 
خبر داد و گفت: رزمایش موشکی و تمرین فرماندهی پاسگاه در صورت موافقت 
ستادکل نیروهای مس��لح در آینده ای نزدیک برگزار می شود. امیر  احمدرضا 
پوردستان از  برگزاری دو رزمایش توسط نیروی زمینی ارتش خبر داد و تصریح 
کرد: رزمایش موشکی و تمرین فرماندهی پاسگاه در صورت موافقت ستاد کل 
نیروهای مسلح تا پایان سال جاری برگزار می شود.  وی افزود: رزمایش تمرین 
نوهد فرماندهی پاسگاه در منطقه جنوب غرب کشور  با حضور کلیه یگان های 
مستقر این مناطق برپا خواهد ش��د.  فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: 
تالش می کنیم در این رزمایش ها آمادگی نیروها و ستاد به اندازه ای باال برود 

که در شرایط جنگ ناهمتراز، بهترین عملکرد را داشته باشند. 

حبیب اهلل عس��گراوالدی ضمن قدردانی از صداوس��یما برای پخش مستند 
بنی صدر، گفت: این مس��تند مثل این که ترجمه ای از امروز بود و به خصوص 
برای مسئوالن بس��یار عبرت انگیز بود. وی با اشاره به س��ابقه حضور خود در 
مجلس اول، یادآور ش��د: من همین صحنه ها را در مجلس اول دیده بودم، اما 
از صداوس��یما که از زمان آقای دکتر الریجانی عنوان دانشگاه اسالمی را پیدا 
کرده، تشکر می کنم که این مستند را پخش کردند.  این فعال سیاسی اصولگرا 
در ادامه تصریح کرد: آنچه امروز رهبری تحم��ل می فرمایند، کپی رنج هایی 
است که امام)ره( می کش��یدند.  وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب به عنوان 
ولی امر مسلمین مراقب اوضاع هستند و افراط و تفریط را کنترل می کنند.  وی 
همچنین از مواضع حکیمانه رهبرمعظم انقالب در شرایط کنونی تشکر کرد. 

 نایب رییس مجلس گفت: تعدادی از مجامع و حوزوی ها
از من برای کاندیداتوری دعوت کردن��د و در صورتی که 

احساس تکلیف قطعی کنم، کاندیدا می شوم. 
محمدحس��ن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی در حاش��یه چهارمین همایش س��االنه دیوان 
محاسبات کشور در خصوص مطرح شدن کاندیداتوری اش 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری گف��ت: در جمع جامعه 
روحانیت مبارز، دانش��گاهیان و نهادهای علمی و مجامع 
روحانی، حوزه علمیه و در جمع های ایثارگران و آزادگان 
مذاکراتی ب��ا اینجانب انجام ش��ده و تقاضاهایی از دیرباز 
بوده، اما نگاه بنده این است که این امر در صورتی می تواند 
درست باشد که انس��ان به یک تکلیف قطعی برسد و اگر 
چنین شرایطی اتفاق بیفتد، شاید در این عرصه در کنار 
دیگر برادران بزرگوار که از ظرفیت های خوبی برخوردارند، 
برای حضور در این عرصه انجام وظیفه ای داشته باشم.  وی 
افزود: البته این حضور قطعاً در راستای افزایش مشارکت 
م��ردم و برگزاری پرش��ور انتخابات و نیز حض��ور یکی از 
برادران اصولگرا که به اصول انقالب یعنی اس��الم، امام و 
رهبری معظم انقالب باور و اعتقاد راس��خ داش��ته باشد، 

اتفاق می افتد. 

محمد خزاعی در خصوص واکنش کشورمان به درخواست 
آمریکا برای مذاک��ره تصریح کرد : تعام��ل و گفتگو با همه 
کش��ورها همواره یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی ایران بوده و در صورتی که آمریکا ب��رای مذاکره 
جدی و صادق باشد و تغییر عملی در سیاست های این کشور 

مشاهده گردد، ایران از گفتگو استقبال خواهد کرد.
 سفیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران نزد سازمان 
ملل متحد در نیویورک، در مصاحبه ب��ا فرید زکریا مجری 
مشهور شبکه سی ان ان تأکید کرد : صحبت از مذاکره و فشار 
به طور همزمان کارساز نیست، اما جمهوری اسالمی ایران از 
مذاکره براساس احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق 
خود استقبال می کند.  خزاعی فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در جمع مردم آذربایجان را تحلیل و پیامی شفاف در مورد 
موضوع مذاکره با آمریکا دانس��ت و اضافه کرد : رهبر معظم 
انقالب پس از بیان شکایت هایی که از عملکرد گذشته آمریکا 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران وجود داشت، فرمودند: »ما 
منطقی هستیم. مسئولین ما منطقی اند، ملت ما منطقی اند. 
حرف منطقی و کار منطقی را ما قب��ول داریم. آمریکایی ها 
نش��ان بدهند که زور نمی گویند، نش��ان بدهند که شرارت 
نمی کنند، اگر چنانچه این را نشان دادند، آن وقت خواهند 

دید که ملت ایران پاسخ خواهد داد.«

دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی س��پاه، با اشاره به 
شرایط منطقه ای و جهانی و جایگاه جمهوری اسالمی ایران 
در معادالت منطقه ای و بین الملل��ی، اهمیت حوزه خلیج 
فارس و دریایی عمان و نقش نیروی دریایی سپاه در تأمین 

امنیت و ثبات در این منطقه را تشریح کرد. 
فدوی در بخش��ی از س��خنان خود به نقش و اقتدار نیروی 
دریایی سپاه در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ما در 
آن زمان با وجود شرایط و اوضاع اقتصادی بدی که حاکم بود 
توانستیم دس��ت به کارهای بزرگی بزنیم و شرایط را به نفع 
نظام اسالمی تغییر دهیم. وی افزود: در حال حاضر شرایط 
ما با ش��رایط زمان جنگ قابل مقایسه نیست و توانمندی و 
ابزار و تجهیزات و امکانات ما به مراتب نسبت به آن زمان در 
وضعیت جهش یافته ای قرار گرفته و بسیاری از دشمنان ما 
این موضوع را درک و فهم کرده اند. سردار فدوی خاطر نشان 
کرد: امروز عمده تالش های خصمانه دش��منان علیه نظام 
اسالمی در قالب جنگ روانی، جنگ نرم و جنگ اقتصادی 
متمرکز شده است. وی افزود: آمریکا در حال حاضر به دلیل 
شرایطی که در آن قرار دارد، تالش می کند که گلوله ای در 
خلیج فارس شلیک نشود، نه این که خود شلیک کند؛ چرا که 
با اوضاع اقتصادی اروپا و آمریکا و بیداری اسالمی منطقه اگر 

گلوله ای شلیک شود، فروپاشی آمریکا قطعی است.

دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین معتقد اس��ت که 
نظرسنجی ها قابل اعتمادند، ولی قابل تکیه نیستند؛ چرا 

که گاه به سرعت تغییر می کنند.
محمدرضا از نظرسنجی های انتخاباتی متنوعی خبر داد 
 که برخی همه گروه های سیاس��ی و چهره های منفرد از 
 اصالح طلب و اصولگ��را و خاتمی و هاش��می را هم در بر 
می گی��رد و برخ��ی صرف��اً معط��وف به طی��ف خاصی 
هس��تند. او که می گفت، در مجموع این نظرس��نجی ها 
هیچ فرد ی��ا طیفی وجود ن��دارد که بی��ش از 20 درصد 
آرا را به خود اختصاص داده باش��د، در پاس��خ به این که 
در نظرسنجی هایی که جامعیت بیش��تری میان افراد و 
گروه های سیاس��ی دارد چه کس��انی در باالترین سطح 
هس��تند، گفت: آقایان هاش��می، خاتمی و بع��د از آنها 
 آقای قالیباف بیش��ترین آرا را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان ای��ن که برخی نظرس��نجی ها نیز ب��ا ارقامی 
اعالم می ش��وند که چندان نزدیک به واقعیت نیس��تند، 
ادامه داد: مثل نظرس��نجی که به نقل از 1+2 مطرح شد 
که آنها 60 درص��د رأی دارند، این در حالی اس��ت که در 
 آخرین نظرس��نجی ها، مجموع آرای این سه نفر کمتر از 

30 درصد بوده است!

انرژی هسته ای دفاعیانتخابات انتخابات

احساس  تکلیف  کنم  
کاندیدا  می شوم

مذاکره، خط قرمز ایران 
نیست

گلوله ای شلیک شود 
آمریکا  فرو می پاشد  

هاشمی ، خاتمی و قالیباف 
در صدر نظرسنجی ها

یک توضیح درباره 
سخنان جلیلی، این 
بود که وی خوشحال 
بود در هشت ماهی 
که ایران آخرین بار 

پذیرفت با این ائتالف 
بین المللی دیدار 
کند، پیشنهادها 
سخاوتمندانه تر 

شده اند



یادداشت

 محموله 150 هزار عددی 
مواد محترقه متوقف شد

فرمانده انتظامی ش��هرضا گفت: مأموران گلوگاه ش��هید امامی شهرضا 
محموله 150 هزار عددی ترقه های دس��ت س��از و خطرن��اک را در این 
شهرستان متوقف کردند. حمید امیرخانی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به کش��ف مواد محترقه در اصفهان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و پیشگیری از حوادث چهارش��نبه آخر سال، مأموران گلوگاه 
شهید امامی شهرضا موفق شدند در طرحی انتظامی دو محموله بزرگ 
مواد محترقه و خطرناک را متوقف کنند. وی افزود: مأموران در بازرسی 
از دو خودرو توقیف ش��ده 150 هزار عدد مواد محترقه و خطرناک را که 
متخلفان قصد داشتند با عبور از این محور به استان اصفهان منتقل کنند، 
کشف و ضبط کردند. این مقام مسئول تصریح کرد: همه ساله در آستانه 
نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال عده ای س��ودجو و فرصت طلب با 
تهیه و توزیع مواد محترقه زمینه بروز حوادثی ناگوار را برای شهروندان 

رقم می زنند.

تولد نوزادی با دندان در کاشان
طی روزهای اخیر نوزادی نطنزی در یکی از بیمارستان های کاشان چشم 
به جهان گشود که هنگام تولد دارای یک دندان بود. متخصص کودکان 
و نوجوانان بیمارستان خاتم االنبیای نطنز اظهار کرد: این گونه پدیده ها 
اتفاقی اس��ت و بیشتر ریش��ه موروثی و ژنتیکی دارد. حسنعلی احمدی 
افزود: روییدن دندان قب��ل از تولد در رحم مادر اتف��اق افتاده و می توان 
آن را روییدن دندان زودرس نام نهاد؛ درست مانند زایمان زودرس نوزاد 
که گاهی در هفت ماهگی اتفاق می افتد. متخصص کودکان و نوجوانان 
بیمارس��تان خاتم االنبیا تصریح کرد: این اتفاق طبیعی است و بیماری  

محسوب نمی شود و در پدیده های مشابه نیز جای نگرانی نیست.

 کشت بهاره براساس میزان آب 
انجام می شود

معاون سیاسی و امنیتی اس��تانداری اصفهان به ایرنا گفت: قرار است با 
توجه به میزان آب در اختیار، کشت مناسبی در بهار امسال صورت گیرد. 
محمد مهدی اس��ماعیلی افزود: این تصمیم در جلسه با معاون امور آب 

وزارت نیرو اخذ شد. 
وی اظهار ک��رد: معاون وزی��ر نیرو در بازدی��دی که از تون��ل کوهرنگ 
داش��ت، از بازگش��ایی میزان آب پش��ت س��د در دهه س��وم فروردین 
امس��ال خب��ر داد. مع��اون اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: همچنی��ن در 
این نشس��ت مقرر ش��د تا کمیته ای به ریاس��ت معاون ام��ور آب وزیر 
 نی��رو و ب��ا حض��ور نماین��دگان اس��تانداری، مدی��ران آب منطقه ای

و جهاد کش��اورزی و همچنین نمایندگان کش��اورزان تش��کیل شود. 
اسماعیلی اظهار کرد: در این جلس��ه برای الگوی کشت بهاره با توجه به 
 میزان آب موجود و همچنین الگوی عملی که از س��وی کشاورزان ارایه 

می شود، تصمیم گیری نهایی شود.

مخالف الحاق اراضی کشاورزی 
محمود آباد به منطقه صنعتی هستیم

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: بار گذاری های صنعتی جدید 
در آینده برای اصفهان مشکل س��از می شود و شهرداری و محیط زیست 
اصفهان مخالف الح��اق 230 هکتار از اراضی کش��اورزی محمود آباد به 
منطقه صنعتی هستند. وحید فوالدگر در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر، با اشاره به برگزاری همایش محیط زیست در اصفهان اظهار کرد: در 
سال گذشته همایشی با محور مباحث زیست محیطی در شهر اصفهان 
برگزار شده اس��ت. وی به محور های مطرح ش��ده در این همایش اشاره 
 ک��رد و ادامه داد: جلوگی��ری از بار گذاری های صنعتی جدید در ش��عاع 
50 کیلومتری شهر اصفهان و توسعه فعالیت های صنعتی در این محدوده، 

از مهم ترین محور های این همایش بوده است.  

 پلمب 1۴ کافی شاپ متخلف 
در اصفهان

رییس پلیس امنیت عمومی اس��تان اصفهان گفت: طرح بازدید از کافی 
ش��اپ ها در اس��تان اصفهان، در راس��تای تش��دید طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی و اخالق��ی اجرا ش��د و 1۴ واحد صنفی متخلف شناس��ایی و 
پلمب شدند. سرهنگ میر عباس صوفی وند با اعالم این خبر اظهار کرد: 
در راستای تشدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی، طرح بازدید 
از واحدهای صنفی کافی شاپ و تریاهای استان به مدت 30 روز به اجرا 
گذاشته شد. وی تصریح کرد: در این بازدید ها وضعیت پروانه کسب، حضور 
و نظارت متصدی بر مدیر داخلی، رعایت ضوابط و شئونات اسالمی توسط 
کارکنان، عدم استفاده از زنان در انجام خدمات پذیرایی، وضعیت رعایت 
شئونات اسالمی توس��ط مراجعان، وضعیت دید در واحد صنفی و وجود 
نور کافی و عدم استعمال دخانیات توس��ط مراجعان، به ویژه زنان مورد 

بررسی قرار گرفت. 

گشتی در اخبار

کارت های طالیی سالمت در 
جیب مسئوالن   و نمایندگان

رییس انجمن بیهوشی و مراقبت های 
ویژه کشور/ محمدمهدی قیامت

 هزینه های حوزه سالمت بسیار سنگین است و این درحالی است که برخی 
مسئوالن نسبت به این هزینه ها بی توجه هس��تند. متأسفانه بیمه های 
تکمیلی خدمات درمانی مناس��ب را ارایه نمی دهن��د و در همین حین 
اقدام به صدور کارت های طالیی س��المت می کنند. در نتیجه، خدمات 
درمانی بدون هیچ گونه س��قفی به صورت نامحدود و بدون هزینه، برای 

برخی مس��ئوالن و نمایندگان 
مجلس ارایه می ش��ود. برخی 
شرکت های بیمه کارت های 
طالیی و خدمات ویژه درمانی 
را فقط به برخی افراد سرشناس 
می دهن��د و برای س��ایر مردم 
ع��ادی و اقش��ار آس��یب پذیر 
خدماتی که باید هم نمی دهند.
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چهره روز
تصمیم قطعی برای تعطیلی پنجشنبه ها گرفته نشده است

فرزاد زیویار، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی استانداری اصفهان گفت: تعطیلی ادارات 
این استان در روزهای پنجشنبه تا پایان امسال است و تاکنون مراجع قانونی برای تعطیلی 

این روز در سال آینده تصمیمی نگرفته اند.
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اصفهان به قطب 
اخالقی تبدیل می شود

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران آس��یب نخاعی استان اصفهان به فارس 
گفت: اش��تغال به عنوان مهم ترین دغدغه معلوالن آس��یب نخاعی اس��ت و 
زیر ساخت های اشتغال برای این افراد باید فراهم شود. سید محمود نقیب زاده 
نایینی با اشاره به این که دولت و مسئوالن باید با ارایه تسهیالتی به معلوالن 
آسیب نخاعی بخشی از مش��کالت آنها را برطرف کنند، اظهار کرد: یک فرد 
آسیب نخاعی با محدودیت های بسیاری در سطح ش��هر ها برخوردار است و 
این افراد نیازمند حمایت هستند. وی افزود: دولت نباید به قشر معلول جامعه 
بی توجه باشد، بلکه باید نیاز های این افراد را در سطح جامعه شناسایی کند و 
تدابیر الزم باید برای پاسخگویی به نیاز های معلوالن در سطح شهر ها اندیشیده 
شود. نقیب زاده نایینی تصریح کرد: زیر س��اخت های اشتغال برای  معلوالن 

آسیب نخاعی باید فراهم شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان به فارس گفت: ظرفیت های 
بس��یاری در اصفهان در حوزه اخالق وجود دارد و باید از این ظرفیت ها 
 اس��تفاده کنیم و در راس��تای تبدیل اصفهان به قطب اخالقی استفاده 

شود.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی با اشاره به ضرورت توجه به بحث اخالق 
اظهار کرد: امروز بحث اخالق از ضرورت خاصی در دنیا برخوردار است و 
رعایت اخالق و مباحث اخالقی در تمام دنیا وجود دارد. وی با اشاره به این 
که این سازمان 1۴ مورد از دغدغه های فرهنگی استان را احصا کرده است، 
افزود: کارشناسی ارشد در دانشگاه ها 32 واحد بوده، اما ارشد حوزوی از 
70 تا 120 واحد است و یک فرد برای دریافت کارشناسی ارشد حوزوی 

باید حدود چهار سال مشغول به تحصیل باشد.

عی��د ک��ه پای��ش را پیش  الدن 
گذاشته، با خود قیمت های ایرانمنش

 نجوم��ی را ه��م آورده؛ 
قیمت هایی که از کاالهای برند دار آب می خورد.

 ش��اید کاالهای��ی که ت��ا یک س��ال پی��ش خاک 
می خوردند، حاال از دل انباره��ا با باال رفتن قیمت 
ارز بیرون آمده اند تا نام مارک دارها را با خود یدک 
بکش��ند و در این آش��فته بازار مارک ها، رنگ ها و 
طرح های مختلف غرب گرایانه، سهمی برای خود 
باز کنند؛ سهمی که در مقابل کاالهای ایرانی بسیار 
پررنگ بوده و بالتبع تولیدات داخلی در برابر سیل 
تبلیغاتی کااله��ای وارداتی یک حرک��ت از پیش 

شکست خورده است.
حسین رسولی، فروشنده پوش��اک در این رابطه با 
 لحنی گالیه آمیز می گوی��د: »حرفش را هم نزنید. 
به دلیل نوع کیفیت و عدم تبلیغات مناسب، پوشاک 
 ایران��ی صرفاً حجم وس��یعی از مغازه ام را اش��غال 
می کند و س��ودی برایم ندارد؛ چ��ون به فکر طرح 

و کیفیت بادوام نیس��تند.« اما در این میان خیلی 
ها هم اتف��اق نظ��ر دارند ک��ه حراج م��ارک های 
خارجی در ش��ب عید به نوعی فریب است و نباید 
فریب مارک های چش��م نواز تقلب��ی را خورد. در 
یک مغازه کیف فروش��ی احمد صالبت، فروشنده 
توضیح م��ی دهد:»ش��هرت برخی از م��ارک های 
خارجی باعث گرانی بیش از حدش��ان می ش��ود.« 
او ادامه می ده��د:» بر فرض مثال اگ��ر یک مارک 
فرانس��وی روی یک لباس در مغازه ایرانی بخورد، 
 مطمئن باش��ید اگ��ر واقع��اً ه��م وارداتی باش��د

- که نیست، چون با فرانس��ه قرارداد واردات کیف 
نداریم- این مدل و کیفیت��ی که در ایران به فروش 
می رسد، با مدل و کیفیتی که با آن مارک در اروپا 

فروخته می شود، فرق دارد. 
مدل ها و کیفی��ت های محص��والت وارداتی برای 
کش��ورها طبقه بندی ش��ده اند. ش��اید کیف های 
چینی درجه یک و دو در دو ب��ازار جداگانه متعلق 
به کش��ورهای مختل��ف توزیع ش��وند، پ��س چرا 

کاالهای با کیفیت ایرانی تولی��د نکرده و نخریم؟« 
محم��دی، فروش��نده دیگ��ری در صن��ف کیف و 
کفش می گوی��د: »م��ردم فریب مارک ه��ا را می 
خورن��د. باید به کیفی��ت و مدت زمان اس��تهالک 
کاال توجه داش��ت. برخی از مارک ه��ا فریبنده و با 
نوع واقعی آن متفاوت هس��تند.«مرتضی شیرازی، 
۴7س��ال اس��ت که در خیابان س��په مغازه کفش 
فروش��ی دارد. وی می گوید که پی��ش از این، یک 
واحد کوچک تولیدی داش��ته و با گالیه از وضعیت 
موج��ود، ادامه می ده��د: »توان مالی ب��رای ادامه 
فعالیت تولیدی نداش��تیم. کس��انی که س��رمایه 
 دارند، جنس خارج��ی وارد می کنند و م��ا از آنها 
می خریم. او می گوید: »این مدل هایی که پش��ت 
ویترین چیده ش��ده، آخرین مدل های سال است.

معموالً وارد کننده ها مدل های چند س��ال پیش 
را می آورند. مثال کفش های م��ا مدل های 2005 
اس��ت.«وی با مقایسه ش��رایط کاری این صنف در 
زمان حال و گذشته می گوید: »قدیم ها دو تا کارگر 

داش��تم، ماهی 100 جفت کار می کردند، اما با چه 
کیفیتی! االن دو تا کارگر افغانی روزی 100 جفت 
 بیرون می دهند، که چنگی به دل نمی زند.« مکث 
می کند، نگاه خود را به دوردست ها می دوزد و ادامه 
می دهد: »یک زمانی در فصل فروش شب عید روزی 
50 جفت فروش داشتم، اما االن شاید در طول ماه 

500 جفت فروش داشته باشم.«
این فروش��نده می گوید: »به مس��ئوالن بگویید به 
جای برپایی یکی، دو نمایش��گاه در پایان سال آن 
هم با کیفیت پایین، به فکر تحول اساسی در صنعت 
پوشاک و کیف و کفش باشند تا مردم در شب عید 

گول بازار برندها را نخورند.«
کارشناس��ان اقتصادی نیز بارها نسبت به ضرورت 
 توجه ب��ه فعالی��ت تولیدی های کوچ��ک و البته 
زود ب��ازده تأکید می کنن��د. اگر چه ط��رح هایی 
در دس��ت اجرا قرار دارد، اما موانع��ی مانند کمبود 
نقدینگ��ی و عدم ارایه ب��ه موقع تس��هیالت موانع 
پیش روی این گونه طرح هاست. بازار و پاساژها پر 
اس��ت از مردمی که آمده اند جنس با کیفیت به هر 
قیمتی بخرند، البته خیلی ها هم حراج شب عید را 
غنیمت دانس��ته و به بهانه قیمت کمتر وارد پاساژ 
شده اند.پاساژها هم برای خود قیمت مشخص کرده 
اند؛ قس��متی که به کاالهایی با برندهای مش��هور 
اختصاص دارد، قیمت هایش هم فرق می کند و از 
خاک به افالک می رس��د. مهدی، دانشجو است اما 
پدرش آنقدر دارد که بتواند کفش500 هزار تومانی 

را امتحان کند. 
 او می گوی��د: »معم��والً چند ب��ار در س��ال خرید 
می کنم، اما عیدها بیشتر س��عی می کنم بهترین 
برندها را خرید کنم، مثل ورساچی یا نایک؛ دوست 

دارم مثل یک ستاره بدرخشم.«
 اما متین از این پول ها ندارد، با تمام این ها س��عی 
می کند از هم س��ن و س��ال هایش کمتر نباشد. او 
 بس��نده می کند به جنس های اس��توک خارجی:

»خارجی باشد، فرقی نمی کند دست دوم باشد یا نو؛ 
مهم مارکی است که رویش است.«

تعدادی هم مغازه های ارزان قیمت را پسندیده اند؛ 
هر چه باش��د عید در راه است و به هر حال لباس نو 
عید چیزی است که باید باشد، چه گران، چه ارزان.

اما با تمام ای��ن ها تولید کنن��دگان داخلی حتی از 

بره کش��ون شب عید راضی نیس��تند. حقیقت تلخ 
این اس��ت که با رها کردن این صنف از سوی دولت 
اگر بخواهن��د کار با کیفی��ت ایران��ی تولید کنند، 
قیمتش چندین برابر کاالی خارجی می شود. اگر 
هم بی کیفیت باش��د، در کالنشهری چون اصفهان 

مشتری ندارد...
مد و لباس جایگاه وی�ژه ای در فرهنگ اصیل 

ایرانی دارد
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بانوان 
گفت: مد و لباس جایگاه وی��ژه و باالیی در فرهنگ 

اصیل ایرانی و شخصیت مردم ایران دارد. 
عفت ش��ریعتی کوه بنانی افزود: مسأله مد و لباس 
از هم جدا نیست؛ زیرا لباس به انسان متانت و وقار 
می دهد و ش��خصیت او را نش��ان می دهد که چه 

لباس و با چه مدی را بر تن می کند.
به گفته وی، یک لباس زیبا بیانگر و دربردارنده ذوق 
ها و توانمندی های هنری طراحان و خیاطان است و 
مردم ایران اسالمی به عنوان سرزمین الهی و قرآنی، 
عزت و توانمندی باالیی دارند ت��ا هنر زیبای ایران 
اسالمی را به دیگران عرضه کنند، نه آن که فرهنگ 

و مدل های غربی وارد کشور شود. 
وی با بی��ان این که لب��اس بر تن مرد و زن نش��انه 
کرامت، متان��ت، واالیی و مقام معنوی فرد اس��ت،  
تأکید کرد: عرصه مد و لباس خاس��تگاه متناسب با 
فرهنگ و شخصیت یک زن و مرد مسلمان است و 
باید ذهن ها پویا و توانمند باشد تا از فرهنگ بیگانه 
استفاده نکنیم. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: بنیاد مل��ی مد و لباس، کار خ��ود را با هدف 
توس��عه و ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی آغاز کرده 
و تاکن��ون هنرمن��دان و خیاطان خوب��ی وارد این 
عرصه شده اند و کالس های علمی و عملی برگزار 
 شده که در پیش��برد اهداف ما نقش مهمی داشته 

است.
شریعتی کوه بنانی در ادامه، با اشاره به این که امروز 
در دهه چهارم انقالب اسالمی هستیم، گفت: امروز 
مردم کشورهای اسالمی سراس��ر جهان، ایران را با 
بیداری های اسالمی خود به عنوان یک الگو در نظر 
گرفته اند و ما می توانیم به عنوان یک معلم، بیش 
 از این فرهنگ خود را به عنوان الگ��و به جهانیان و 

به ویژه کشورهای اسالمی معرفی کنیم.

با آخرین نفس های اسفندی سال

داغی برندها، تب بازار شب عید را باال برد 

نبود  زیر  ساخت های 
اشتغال معلوالن

روز گذشته جمعیت هالل احمر استان 
 داوود 
اصفهان میزبان اصحاب رسانه بود تا از شیخ جبلی

این طریق، پیش گزارش��ی از اقدامات 
نوروزی س��ال 92 و مروری بر عملکرد این نهاد در س��ال جاری 
داشته باشد. در این جلسه، محسن مؤمنی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان و حیدرعلی خانبازی مدیر امداد و 
نجات استان اصفهان در این جلسه به ایراد سخن پرداختند که در 

ادامه می خوانید:
    طرح ویژه نوروزی هالل احمر از 25 اس��فندماه سال جاری 
آغاز می شود و تا 15 فروردین ماه سال 92 ادامه دارد. در این طرح 
ویژه750 امدادگر اس��تان اصفهان با اس��تقرار در 3۴ پایگاه، به 
مسافران و گردشگران نوروزی خدمت رسانی می کنند. امدادگران 
و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان برای اجرای این 
طرح ویژه، آمادگی کامل دارند. فراه��م کردن تجهیزات جدید 
همراه با آموزش های الزم برای امدادگران از تمام شهرستان های 
اس��تان برای خدمات بهتر به مس��افران نوروزی انجام شده و بر 

همین اساس آمادگی کامل برای اجرای طرح وجود دارد. 
     در این طرح، 680 نفر در ۴5 پس��ت راهنمایی مس��افران 
نوروزی در جاده های استان مستقر هس��تند. در هر پست دو تا 
سه نفر در زمینه هدایت مسیر به مسافران نوروزی در جاده های 

ورودی و خروجی استان خدمات ارایه می دهند. 

 طرح فرش�تگان رحمت برای حمایت از نیازمندان 
است

    طرح فرش��تگان رحمت برای حمایت از نیازمندان اس��ت 
که تا پایان اسفند ادامه دارد. با کمک مس��ئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی، مجوز راه اندازی س��ه درمانگاه در نقاط مختلف استان 
صادر شده که در آینده نزدیک ش��اهد افتتاح و بهره برداری آن 
خواهیم بود. پنج پایگاه امداد و نجات بین شهری هم در مناطق 
مورچه خورت، تیران و کرون، نطنز، کاش��ان و سه راهی جندق 

آماده بهره برداری است.

فعالیت  پایگاه های هالل احمر به صورت 2۴ ساعته
    س��ال گذش��ته500 امدادگر در 26 پایگاه به مس��افران و 
گردش��گران ن��وروزی خدمت رس��انی می کردن��د ک��ه ای��ن 
 میزان در س��ال جاری ب��ه750 امدادگر در 3۴ پایگاه رس��یده 
است.  افزوده شدن پنج دس��تگاه موتور آمبوالنس، یک دستگاه 
خ��ودرو ارتباطی، یک دس��تگاه خودرو آرگو )چن��د منظوره( و 
تجهیز آمبوالنس های هالل احمر به دس��تگاه اکسیژن س��از از 
جمله فعالیت های جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان برای 

خدمت رسانی به مسافران نوروزی بوده است.
     ایجاد پس��ت سیار در س��ه نقطه کمش��چه، انارک و مهیار 
با هدف س��اماندهی به پراکندگی و چین��ش پایگاه ها از جمله 
اقدامات این جمعیت بوده اس��ت، همچنین ای��ن امر به منظور 
 امدادرس��انی نیروه��ای امدادگ��ر در حداق��ل زم��ان ممک��ن

 انجام می گیرد. 
    بازآموزی و استقرار امدادگران با توجه به درجه ای که دارند 
از برنامه های وی��ژه طرح نوروزی امس��ال اس��ت و به کارگیری 
امدادگرانی که بیش��ترین مهارت را داشته باش��ند، در این ایام 
نیز انجام می ش��ود. اکثر پایگاه ها به صورت شبانه روزی فعالیت 

می کنند. 
    طرح نوروزی پایگاه های امداد و نجات تا 15 فروردین ماه سال 

آینده ادامه خواهد داشت.

تاالر شورای اس��المی شهر اصفهان این  گروه 
هفته با دو روز تأخیر، ش��اهد برگزاری شهر

یکی دیگر از جلسات ش��ورای اسالمی 
شهر بود. در ادامه گزارش، گزیده ای از نطق های پیش از دستور 
عباس حاج رسولیها رییس و علیرضا نصر اصفهانی عضو کمیسیون 

فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان را می خوانید:  

عباس حاج رسولیها/ رییس شورای اسالمی شهر
عدم ارایه بودجه در زمان مقرر تخلف است

     تکمیل زیرساخت های استان و توسعه حمل و نقل عمومی، 
 اجرای پ��روژه های آب رس��انی، جاری ش��دن آب در رودخانه

 زاینده رود و تکمیل و بهره برداری از پروژه قطار شهری باید در 
اولویت نمایندگان مجلس در بودجه قرار گیرد.

    براساس قانون، دولت موظف است الیحه بودجه عمومی کل 
کشور را قبل از ارسال به مجلس ش��ورای اسالمی برای بررسی 
و ارایه پیشنهادات به شورای عالی اس��تان ها تقدیم کند، ولی 
متأسفانه چندین سال است که این امر محقق نشده و این تخلف 

از قانون است.
    نگرانی های م��ردم اصفهان ب��ه ویژه کش��اورزان، از روند 
خشکسالی، کمبود آب و خشکی رودخانه زاینده رود است و لزوم 
تخصیص اعتبارات الزم در بخش آب مورد تأکید قرار داد و دولت 

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید برای رفع این نگرانی ها، 
اعتبارات را به سمت اجرای سریع پروژه های آبی هدایت کنند.

    عدم تحقق تعهدات دولت در بخ��ش حمل و نقل عمومی 
کالنشهر اصفهان، مشکالت و معضالت این بخش به ویژه ناوگان 
اتوبوسرانی از موارد انتقادی است و در صورت تداوم روند فعلی 
و عدم کمک دولت، این ناوگان تعطیل خواهد شد و شهروندان 

اصفهانی با مشکالت جدی مواجه می شوند.
     توزیع پول و نقدینگی در بین مردم اقدامی غیرقابل توجیه 
است و پیشنهاد می شود دولت به جای توزیع نقدینگی در بین 
مردم، به زیرساخت های اساسی کش��ور توجه کند. همچنین 
صدور کارت برای تأمین اقالم مردم بی بضاعت و کم توان اقدامی 

مطلوب و ضروری است.

علیرضا نصر اصفهانی/عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر

بی توجهی به آب، کل کشور را متضرر می کند
    متأسفانه ابالغ بازنگری طرح تفصیلی شهر مشکلی از مردم 
را رفع نکرده و با وجود مشکالتی در آن، کار مردم معطل مانده 
است. لزوم تجدید نظر در بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان 
مورد تأکید قرار داد و مسئوالن امر نسبت به رفع اشکاالت فراگیر 

و گاه غیرقابل توجیه این طرح اقدام کنند.
     هرگونه بی توجهی به اصفهان در بخش آب، کل کش��ور را 
متضرر خواهد کرد. اگر مش��کل کمب��ود آب در اصفهان جدی 
گرفته نشود و بودجه ها و اعتبارات الزم در این بخش اختصاص 
نیابد، مش��کالتی عدیده در بخش های مختلف برای کل کشور 

ایجاد خواهد شد. 
     روند پیگیری طرح های اعضای ش��ورای اسالمی شهر در 
شهرداری اصفهان مورد انتقاد است،  ولی متأسفانه طرح هایی 
که اعضای شورای اسالمی شهر ارایه می کنند، مورد توجه قرار 
نگرفته و روند اجرای آنها با مش��کل مواجه می شود و این قابل 

توجیه نیست.

آغاز طرح ویژه نوروزی هالل احمر اصفهان از 25 اسفند

هالل احمر در مواقع ضروری خودجوش ظاهر می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 اتوبوسرانی اصفهان تعطیل می شود



چهره روزیادداشت

 کاشت 45 هزار اصله درخت 
در شهرك هاي صنعتي اصفهان

گروه اقتصاد : مدیر عامل شركت شهرک های صنعتی اصفهان  از كاشت 
45 هزار اصله درخت در شهرک ها و نواحي صنعتي استان خبرداد.

 سعادت بهرامي با اشاره به ضرورت كاشت درخت و كمك به چرخه محيط 
زیست در شهرک هاي صنعتي، گفت: با كاشت 45 هزار اصله درخت، این 

امر از برنامه های اولویت دار این شركت است.
 وي اف��زود: از این تع��داد، حدود30 ه��زار اصله درخ��ت تحویل هيأت 
امناي ش��هرک هاي صنعتي قرار گرفت��ه و 15 هزار اصل��ه درخت نيز 
توسط ش��ركت ش��هرک هاي صنعتي كاشته مي ش��ود.  بهرامي ضمن 
اش��اره به تالش های فراوانی كه با همت كارشناس��ان فضای س��بز این 
شركت صورت گرفته است، خاطرنش��ان كرد: پس از كاشت این تعداد 
 درخت، كه معادل10 هكتار است، جمعا حدود600 هكتار از زمين هاي

ش��هرک هاي صنعتي اصفهان زیر پوشش فضاي س��بز)نهال( مي رود.    
وي از درختكاري به عنوان یك سنت پس��ندیده در دین اسالم یادكرد و 
افزود: با توجه به وجود واحدهاي توليدي متعدد در سطح شهرک هاي 
 صنعتي توجه به فضاي س��بز امري ضروري اس��ت. مدیرعامل شركت 
ش��هرک های صنعتی اصفهان با اش��اره به این كه درحال حاضر بيشتر 
صنایع در شهرک هاي صنعتی تجمع دارند تصریح كرد: در این شهرک ها 
اقدامات مناسبي در راستای حفظ محيط زیست صورت گرفته است كه 

حدود1200 كيلومتر آبياري قطره اي از دیگر این اقدامات است. 

خبر ویژه

4
کاربران موبایل در آستانه عبور از مرز ۷ میلیارد

اتحادیه جهانی مخابرات پيش بينی كرده كه تعداد كاربران تلفن همراه تا سال2014 به 7/3 ميليارد نفر 
خواهد رسيد. اگرچه هنوز مناطقی در دنيا وجود دارد كه مردم آن، به تلفن همراه دسترسی ندارند، با این 

حال انتظار می رود تا سال آینده تعداد كاربران فعال تلفن همراه در دنيا به 7/3 ميليارد نفر برسد.
مشکالت کشاورزان شرق  اصفهان 

برطرف شد 
استاندار اصفهان/ علیرضا ذاکر اصفهانی 

رسانه های جهان سلطه بدانند مشكالت اخير كشاورزان شرق اصفهان 
موضوع سياسی نبوده و نيست، چرا كه مشكالت اخير كشاورزان اصفهانی 
در یك فضای دوستانه و صميمی توسط مسئوالن حل شده است و بيش 
از 9 مصوبه برای حل مشكالت اخير كش��اورزان به تصویب رسيد كه به 

زودی اجرایی می شود.
رسانه های جهان بدانند كشاورزانی كه دنبال مطالبات خود به خصوص 
تأمي��ن آب كش��اورزی  در 
اصفهان بودند، به هيچ عنوان 
سياسی نبوده، بلكه آنها دنبال 
مطالبات بحق خ��ود بودند و 
این موضوع كوچك سبب شد 
 ملت برای بار دیگر بفهمند كه 
رسانه های اس��تكباری دنبال 
ناامن كردن فض��ای امنيتی و 

سياسی كشور هستند.
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همچني��ن مقرر ش��د        ادامه از صفحه  یک:
قيمت جدید خودروها در چارچوب شورای رقابت و 

سازمان حمایت مشخص شود.
همچنين تصویب پرداخ��ت100 ميليارد تومان در 
قالب طرح صيانت از توليد، یكی از مصوبات جلس��ه 
ریيس جمهور در وزارت صنع��ت بود و عالوه بر این، 
پرداخت تسهيالت ارزی و ریالی برای اتمام طرح ها با 
پيشرفت فيزیكی باال یكی دیگر از تصميماتی بود كه 
در این جلسه اتخاذ و قرار شد 188طرح صنعتی مهر 
ماندگار و بيش از4000 طرح نيمه تمام بخش صنعت 

و معدن مشمول این مصوبه شوند.

اختصاص تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به طرح های خصوصی و دولتی

طبق تصميم جلسه13اس��فند م��اه ریيس جمهور 
و وزیر صنعت قرار ش��د1700ميليارد تومان و یك 
ميليارد و400ميليون دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی به بخش خصوصی اختصاص یابد و 900 ميليارد 

تومان به همراه500 ميلي��ون دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی تسهيالت در اختيار بخش دولتی قرار گيرد. 
دستور پرداخت ارز مبادالتی برای تأمين مواد اوليه 
و ملزومات م��ورد نياز توليد صنایع خودروس��ازی و 
س��ایر واحدهای بزرگ صنعتی ه��م از مصوبات 13 
اسفند ماه كارگروه توليد ملی و صنعت بود و ریيس 
جمهور دس��تور پرداخت تس��هيالت ارزی و ریالی 
خودروسازان با توجه به نوع وسيله های آنها را به بانك 
مركزی صادر كرد و بانك مركزی هم مكلف شد ارز 
مورد نياز خودروس��ازان )ایران خودرو و سایپا( را به 
نرخ ارز مبادله ای در اختيار خودروسازان قرار دهد. 
به این ترتيب قرار ش��د بانك مركزی ه��زار ميليارد 
تومان در صورت س��پردن وثيقه های م��ورد اعتبار 
خودروس��ازان به آنها پرداخت كند. سرعت بخشی 
در پرداخت تس��هيالت ریالی صندوق توس��عه ملی 
به واحدهای توليدی و اجازه طوالنی تر ش��دن زمان 
بازپرداخت تس��هيالت ارزی واحدهای توليدی كه 
برای س��رمایه گذاری خود از منابع حس��اب ذخيره 

ارزی استفاده كرده اند از دیگر مصوبات این كارگروه 
تنظيم بازار و حمایت از توليد بود. احمدی نژاد دستور 
پرداخت40 ميلي��ارد تومان ب��رای تقویت صندوق 
حمایت از توليدات صنفی در سال جاری را با هدف 

حمایت از صنایع كوچك و متوسط صادر كرد.

پرداخ�ت 7 ه�زار میلی�ارد توم�ان ب�ه 
طرح های نیمه تمام صنعتی

عليرضا ش��جاعی معاون برنامه ری��زی وزیر صنعت 
درمورد جلسه 13 اسفند ماه، از دستور احمدی نژاد 
برای پرداخت 7 هزار ميليارد تومان به 4 هزار طرح 
نيمه تمام، اختصاص40 ميلي��ارد تومان به صندوق 
حمای��ت از تولي��دات صنعتی و معدن��ی و تأكيد بر 
اس��تقالل ارزی بخش توليد خبر داد گفت: در  این 
جلس��ه 13 مصوب ش��د100 ميليارد توم��ان بابت 
صيانت از توليد اختصاص یابد كه این مبلغ در اختيار 

وزارت صنعت و استانداری ها قرار خواهد گرفت.
وی ادام��ه داد: یكی از پيش��نهادات وزارت صنعت، 

تأمين مالی4 ه��زار ط��رح نيمه تمام با پيش��رفت 
باالی70 درص��د بود كه ریيس جمهور دس��تور داد 
تأمين مالی این طرح ها صورت گي��رد. وی توضيح 
داد: طبق برآورد ما تكميل این پروژه های نيمه تمام 
نيازمند7 هزار ميليارد تومان منابع مالی است كه در 
صورت تأمين آن از صندوق توسعه ملی بيش از 4 هزار 
طرح كوچك، متوسط و بزرگ عملياتی خواهد شد. 
شجاعی ادامه داد: ریيس جمهور در جلسه دستور داد 
تا برای تأمين منابع الزم جه��ت اجرای این پروژه ها 
اقدام ش��ود. وی با اش��اره به تأكيد ریيس جمهور بر 
لزوم تأمين ارزی طرح های مهر ماندگار گفت: عالوه 
بر این، وزارت صنعت،4400 واحد متقاضی دریافت 
تسهيالت 8 هزار ميليارد تومانی سرمایه  در گردش را 
به سيستم بانكی و بانك های عامل معرفی كرده بود 
كه در جلسه امروز ریيس جمهور بر تسریع پرداخت 
این تسهيالت تأكيد كرد. به گفته شجاعی، در جلسه 
13 اس��فند ماه ریيس جمهور با وزی��ر صنعت مقرر 
ش��د10درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت 
ریال��ی در اختيار بخ��ش توليد قرار گي��رد و در این 
زمينه سرعت عمل وجود داشته باش��د. وی با بيان 
این كه پرداخت این تسهيالت در الیحه بودجه 92 
نيز پيشنهاد شده است، گفت: در این جلسه بر لزوم 
تقویت صندوق حمایت از توليدات صنعتی و معدنی 
تأكيد شد و ریيس جمهور برای اختصاص40 ميليارد 
تومان جهت تقوی��ت این صندوق دس��تور داد. وی 
افزود: این صندوق دارای موجودی50 تا60 ميليارد 
تومانی است كه با اختصاص40 ميليارد تومان، كل 
ارزش آن به حدود100 ميليارد تومان خواهد رسيد 
كه كار پشتيبانی طرح های صنعتی و معدنی را انجام 
می دهد. معاون برنامه ریزی وزیر صنعت با بيان این 
كه در جلسه ریيس جمهور در وزارت صنعت، موضوع 
اس��تقالل ارزی بخش توليد مورد تأكيد قرار گرفت 
گفت: قرار ش��د برنامه ریزی ها طوری صورت گيرد 
كه ارز مورد نياز توليد مستقل از درآمدهای نفتی و 
از محل صادرات غيرنفتی تأمين شود. وی افزود: به 
این ترتيب مدیریت ص��ادرات و واردات بخش توليد 
صورت خواهد گرفت و در آینده نزدیك استقالل ارزی 
این بخش تأمين می شود. وی درمورد تأكيد ریيس 
جمهور بر پرداخت ارز مبادله ای به خودروسازان نيز 
گفت: در این جلسه مبلغی در این خصوص مشخص 
نشد، ولی قرار شد برای تأمين مواد اوليه و ملزومات 
حوزه توليد ب��رای واحدهای ب��زرگ صنعتی تدابير 
ویژه ای اندیش��ه شود كه خودروس��ازان نيز جزء آن 
هس��تند. وی ادامه داد: ریيس جمهور در جلسه 13 
اسفند ماه بر اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار 

برای پرداخت تس��هيالت هزار ميلي��ارد تومانی به 
خودروسازان دستور ویژه صادر كرد.

کنترل بازار و نظارت ویژه بر قیمت ها از 15 
اسفند

مهدی غضنفری گفت: در مصوبات كارگروه تنظيم 
بازار با حضور ریيس جمهور ب��ر اختصاص ارز كافی 
برای واردات كاالهای اساس��ی و حمایت از واردات 

دام تأكيد شد.
وی اظهار داش��ت: مقرر ش��د ب��ا تم��ام امكانات و 
ظرفيت های موجود از 15 اسفند و به منظور كنترل 
بازار، نظارت ویژه بر قيمت ها انجام شود. وی استفاده 
حداكثری از ظرفيت بخش خصوصی را برای تأمين 
كاالی مورد نياز مردم در شب عيد، یكی از مصوبات 
این كارگروه اعالم كرد. غضنفری ادامه داد: در جلسه 
كارگروه تنظيم بازار مصوب شد برای تأمين كاالهای 
اساسی، ارز كافی اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در این جلسه بر استفاده حداكثری 
از ظرفيت تشكل ها و اصناف كش��ور برای بازرسی و 
نظارت تأكيد شد. وی افزود: اعضای كارگروه تنظيم 
ب��ازار همچنين از افزای��ش توليد دام با اس��تفاده از 
امكانات صندوق توسعه ملی و واردات دام های مورد 
نياز حمای��ت كردند. غضنفری همچنين اس��تفاده 
از ش��بكه های خاص مثل تعاونی ه��ای كارمندی و 
كارگری را برای توزیع كاالهای مورد نياز مردم، یكی 

دیگر از مصوبات این كارگروه برشمرد.

ولتیماتوم رییس جمهور به خودروسازان
یك مق��ام مس��ئول در وزارت صنعت ني��ز درمورد 
اولتيماتوم ریيس جمهور به مدیران خودروس��از در 
جلسه گفت: ریيس جمهور در نشست ستاد تنظيم 
بازار به مدیران دو خودروس��از بزرگ اعالم كرد  اگر 
قيمت ها را كاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه 

واردات خودرو را به10درصد كاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: در این جلس��ه، با حض��ور مدیران دو 
شركت بزرگ خودروس��ازی كشور  و ریيس جمهور 
در وزارت صنعت، به مش��كالت به وج��ود آمده در 
بازار خودرو رسيدگی شد. وی افزود: ریيس جمهور 
خواس��تار آن اس��ت ت��ا كاه��ش قيمت ه��ا همراه 
با افزایش عرضه ص��ورت گيرد. این مقام مس��ئول 
گفت: ریيس جمهور معتقد اس��ت اگر خودروسازان 
قيمت های خ��ود را كاهش ندهند، تعرف��ه واردات 
خودرو را تا 10درصد كاهش می دهد. خودروسازان 
موظف شده اند تا روز سه شنبه مستندات خود را به 

شورای ملی رقابت ارایه كنند.

15 دستور مهم رییس جمهور 

از کاهش قیمت خودرو تا کنترل بازار شب عید

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

ابالغ وقت دادرسی
7443 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به خانم س��میه درویش اصفهانی فرزند محمد 
موضوع دادخواس��ت آقای محس��ن خانی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک که 
تحت کالس��ه 911269 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده 
اس��ت به دلیل نامش��خص بودن آدرس خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر 
آگهی ش��ده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ 
می ش��ود که در تاریخ 92/2/8 س��اعت 11/30 صبح جهت رس��یدگی در شعبه 
نه��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و 
یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و ی��ا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و 
 رأی مقتض��ی صادر خواهد نمود. م الف/ 15851 مدیر دفتر ش��عبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7565 ش��ماره: 13837 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک پالک ش��ماره 
5579 واقع در کوی کبودان اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 
ثب��ت اصفهان که طب��ق پرونده ثبتی به نام آقای محمد نعم��ت الهی فرزند غالم 
رض��ا و غیره در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت اش��تباه در 
آگهی قبلی باید تجدید گردد اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخه 92/1/31 رأس 
س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور 
یابن��د اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
م��اده واحده قانون تعیین و تکلیف پرون��ده های معترضین ثبت ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م 

الف/ 354 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالكيت
7754 نظ��ر به اینکه آقاي علي یارنادري دره ش��وري فرزن��د کهیار باارائه دو 
برگ استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود 
شدن س��ند مالکیت شش��دانگ قطعه زمین ش��ماره 481 مجزي ش��ده ازپالک 
15 فرعي از118 اصلي واقع درسروس��تان بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده که 
تمامت شش��دانگ پالک فوق در صفحه 73 دفتر 330 ذیل ثبت ش��ماره 52354 
بن��ام ناهیدالص��اق ش��هرضا ثبت وس��ندصادر گردی��ده که نامب��رده مالکیت 

خودرابه موجب س��ند95135 – 80/9/17 دفتریک ش��هرضا به علي یارنادري 
دره ش��وري انتقال داده ک��ه نامبرده به موج��ب اس��ناد10699 – 82/4/21 و 
100993 – 83/5/12 دفتر4ش��هرضااصل ومازادرادررهن بانک مسکن مرکزي 
ش��هرضا قرارداده که هنوزفک رهن نشده است اینک علي یارنادري دره شوري 
درخواست صدورس��ندمالکیت المثني نسبت به پالک فوق رانموده لذا دراجراي 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وج��ود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی
7764 کالس��ه پرونده: 1393/91، شماره دادنامه: 1970، مرجع رسیدگی: شعبه 
هش��ت ش��ورای حل اختالف، خواهان: محمدرضا یزدخواس��تی فرزند اصغر 
نش��انی: اصفهان خ سروس��تان ک ش��هید کالهدوزان پالک 42 واحد 1، وکیل: 
ابراهی��م جاللی نش��انی: اصفهان خ آپادانا دوم بعد از مس��جد کاظمیه پالک 47 

دفتر وکالت آقای حس��ین ادیب، خواندگان: 1- آس��یه امی��ن الرعایا فرزند اکبر 
2- منص��ور م��کارم پور هر دو مجهول المکان، خواس��ته: حک��م بر محکومیت 

خواندگان ب��ه نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به ش��ماره 1306/352414/20 مورخ 91/7/20 بان��ک ملت بانضمام هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه. ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای محمدرضا یزدخواستی با وکالت ابراهیم جاللی به طرفیت 1- آسیه 
امین الرعایا 2- منصور مکارم پور به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 1306/352414/20 م��ورخ 91/7/20 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی، با توجه به محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بان��ک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالب��ه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواه��ان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دع��وی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خواندگان 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های 
نش��ر آگهی و 40/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/7/20( 
ت��ا تاریخ اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می 
باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هش��تم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7766 در خصوص پرونده کالس��ه 1032/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی س��اعدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 92/2/1 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. 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 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 ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 17 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7767 در خصوص پرونده کالس��ه 1236/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت وجه س��فته 417642 هزینه دادرس��ی 
و تأخیر تأدیه تأمین خواس��ته به طرفیت هادی موس��وی- رانی موسوی تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/2/11 ساعت 4/30 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد اول ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب ساختمان 

صبا پ 57 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 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7768 خانم فرخنده رفیعی باغ ابریش��می دارای شناسنامه شماره 522 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6870/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رمضان رفیعی باغ ابریش��می 
بشناس��نامه 324 در تاریخ 89/12/23 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر و شش دختر و یک 
همس��ر دائمی ب��ه نام های ذیل: 1- عب��اس رفیعی ش ش 826 )پس��ر متوفی(، 

2- حس��ین رفیعی باغ ابریشمی ش ش 92 )پس��ر متوفی(، 3- حسن رفیعی باغ 
ابریشمی ش ش 138 )پسر متوفی(، 4- محترم رفیعی باغ ابریشمی ش ش 401 
)دختر متوف��ی(، 5- فرحناز رفیعی باغ ابریش��می ش ش 2437 )دختر متوفی(، 
6- فرخنده رفیعی باغ ابریش��می ش ش 522 )دخت��ر متوفی(، 7- فاطمه رفیعی 
باغ ابریش��می ش ش 886 )دختر متوفی(، 8- مژگان رفیعی باغ ابریشمی ش ش 
248 )دختر متوفی(، 9- اعظم رفیعی باغ ابریش��می ش ش 4242 )دختر متوفی(، 
10- معصومه صفری کلیشادی ش ش 29 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 19354  شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
7769 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعي معروف به ملک 
وقفي پالک ش��ماره 3/549 واق��ع در موغان بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق 
پرونده ثبتی بنام مرحوم مش��هدي رحیم به تص��دي اداره اوقاف وامورخیریه 
شهرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دس��تور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1392/1/28 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع 
وبعم��ل خواهد آمد. لذابه موجب این آگهی بکلی��ه مالکین و مجاورین اخطارمی 
گ��ردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضوریابن��د. اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع 
ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با 
تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد 

شد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی  
7770 چ��ون تحدید ح��دود شش��دانگ یک قطعه مل��ک موقوفه پالک ش��ماره 
106/294 واق��ع درارش آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام 
موقوفه مرحوم حاج ابوطالب به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه ش��هرضا در 
جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت ب��ه عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم درروز 1392/1/26 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهد 
آمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذوبه 
این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ وقت رسيدگی
7771 در خصوص پرونده کالس��ه 1337/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت سفته 417643- هزینه دادرسی- تأخیر 
تأدیه- تأمین خواس��ته به طرفیت هادی موس��وی- رانی موسوی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/2/11 س��اعت 5 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پ 57 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 18 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7772 در خصوص پرونده کالس��ه 1127/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت محمد احمدپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 92/2/2 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه 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 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7773 در خصوص پرونده کالس��ه 1130/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی تقی محمدی خوندابی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه م��ورخ 92/2/2 س��اعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7774 در خصوص پرونده کالس��ه 1126/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبداله خاکسار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 92/2/2 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده است. 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7775 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1245/91 ش ح 28 خواهان حمید عابدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر خوش نظر تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 92/2/1 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده. 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 خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 28 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

دفتر شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7776 در خصوص پرونده کالس��ه 1242/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت هادی موس��وی- رانی موس��وی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز س��ه شنبه مورخه 92/2/17 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 
کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 15 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اعالنیادداشت

ویژه

سفر »آرگو« به ایران
محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در گفتگو با CNN اعالم 
کرد: »آرگو« یک فیلم ضعیف و البته توهین آمیز نسبت به مردم ایران است و به همین دلیل می خواهم 

کارگردان و تهیه کننده فیلم »آرگو« را که سفیر صلح است، به ایران دعوت کنم.

5

 کتاب »فیلمنامه های حسنات« 
رونمایی شد

کت��اب» فیلمنام��ه ه��ای برگزیده  
 دومی��ن جش��نواره مل��ی فیل��م 
کوتاه حس��نات« در آیین افتتاحیه 
سومین دوره این جشنواره رونمایی 

شد.
 زاون قوکاس��یان دبی��ر اجرای��ی 
این جش��نواره، در مراسم افتتاحیه 
 گف��ت: برپای��ی ای��ن جش��نواره 
نقطه امیدی برای جوانان فیلمس��از اس��ت تا آثار خود را به نمایش 

بگذارند.
به گفته وی، دبیرخانه جش��نواره برای حمایت از جوانان فیلمساز و 
کمک به اعتالی س��طح فیلمنامه ها،آثار برگزیده دومین جشنواره 
را در قالب کتاب در اختیار عالقه مندان به ش��رکت در این جشنواره 

قرار می دهد.
 دبیر اجرایی  فیلم کوتاه حس��نات جش��نواره در ادامه تصریح کرد: 
 در ابتدای ارایه ایده این طرح بزرگ فرهنگی، آینده ای روش��ن برای 

دوره های بعدی قابل پیش بینی بود.
بر این اساس،۳۵ فیلمنامه برتر جش��نواره دوم حسنات در مجموعه 

کتابی با همین عنوان و در ۴۰۷ صفحه منتشر شده است. 

»ابری با احتمال بارش کوفته 
قلقلی2« در راه است 

شرکت سونی پیکچرز انیمیشن، اولین آنونس و پوستر دومین قسمت 
فیلم انیمیشن »ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی« را منتشر کرد.

بیل هدر، آنا فریس، جیمز کان، اندی سامبرگ، نیل پاتریک هریس، 
بنجامین برات، تری کروز، ویل فورت و کریستن شال صداپیشه های 
»ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی 2« به کارگردانی کدی کامرون 

و کریس پیرن هستند که 2۷ سپتامبر اکران می شود.
داس��تان، جایی آغاز می ش��ود ک��ه »ابری 
با احتمال ب��ارش کوفته قلقلی« ب��ه پایان 
رسید. نبوغ فلینت الک وود مخترع، باالخره 
مورد تأیید قرار می گیرد و او توس��ط چستر 
چه��ره محبوبش، برای کار در ش��رکت الیو 
کورپ دعوت می ش��ود؛ جایی که بهترین و 
باهوش ترین مخترعان دنیا برای بهتر شدن 
زندگی انس��ان ها، تکنولوژی خلق می کنند. 
باب، دست راست چستر و یکی از بزرگ ترین 
اختراعات اوس��ت. او یک اورانگوتان بسیار 
تحول یافته با مغ��ز انس��انی و در عین حال 

مخلوقی موذی و اهل کلک و حقه است.
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1      »کال ه قرمزی و بچه ننه«
 )پنج میلیارد و 500 میلیون تومان(

»کاله قرمزی« یکی از فیلم های سینمایی بود که در 
اکران عید فطر روی پرده رفت و بیش��ترین میزان 

فروش را در سال جاری به خود اختصاص داد. 
 این فیل��م در تهران س��ه میلی��ارد و۳۰۰ میلیون 
تومان و در شهرس��تان ها دو میلیارد و2۰۰ میلیون 
تومان فروش داش��ت که در مجموع می توان گفت 
فروش کل کش��ورش به ۵ میلی��ارد و۵۰۰ میلیون 

تومان می رسد.
2      »قالده های طال«

)سه میلیارد و 800 میلیون تومان(

آخرین فیلم ابوالقاسم طالبی یکی از پرسروصداترین 
آثار سینمایی چند سال اخیر است که درباره حوادث 
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ساخته 
ش��ده بود. این فیلم در سی امین جش��نواره فجر با 
بیش��ترین اس��تقبال در میان فیلم های حاضر در 
جش��نواره روبه رو ش��د و در اکران نوروزی سال91 
توانست به مجموع فروش سه میلیارد و8۰۰ میلیون 

تومانی در کل کشور برسد.
»قالده ه��ای طال« در ته��ران یک میلی��ارد و26۰ 

میلیون تومان و در شهرس��تان ها دو میلیارد و۵۰۰ 
میلیون تومان فروش داشت.

3      »خوابم می آد«
)دو میلیارد و 900 میلیون تومان(

نخس��تین فیلم س��ینمایی رضا عط��اران از جمله 
فیلم هایی بود که در یک سال گذشته، حوزه هنری 
با اکران آن در س��ینماهایش مخالفت کرد. در این 
فیلم عطاران ایفای نقش اول و اکبر عبدی هم بازی 

در نقش مادر خانواده را برعهده داشت.
»خوابم می آد« توانست در تهران یک میلیارد و 9۰۰ 
میلیون تومان و در شهرستان ها یک میلیارد تومان 
فروش داشته باشد و در کل فروش دو میلیارد و 9۰۰ 

میلیون تومانی را تجربه کند.
4      »من مادر هستم«

 )یک میلیارد و 950 میلیون تومان(

این فیلم یکی از جنجالی ترین فیلم های سال91 بود 
که حتی برای اکران نشدن یا برداشتنش از روی پرده، 
انصار حزب اهلل روبه روی درب وزارت ارش��اد تجمع 

کردند.
تجمع این طیف و جنجال هایی که به دنبال اکران این 
فیلم به راه افتاد، در مجموع به نفعش تمام شد و این 

فیلم بدون در اختیار داشتن سینماهای حوزه هنری 
توانست یک میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان در تهران 
و۵۵۰ میلیون تومان در شهرستان ها بلیت بفروشد.

5       »گشت ارشاد«
 )یک میلیارد و 530 میلیون تومان(

باید »گشت ارشاد« را که یکی از دو فیلم شروع کننده 
حواشی سینمای ایران در سال 91 دانست. آخرین 
فیلم س��عید س��هیلی اگرچه داس��تان ملتهبی 
نداشت، اما با واکنش ها و اعتراضات زیادی روبه رو 
شد و نهایتا پس از گذشت چهار هفته از روی پرده 
پایین آمد!»گش��ت ارش��اد« که با ایجاد حواشی 
مختلف پیرامون برداشتنش از روی پرده توانسته 
بود در روزهای پایانی اکران با اس��تقبال بس��یار 
خوب مخاطبان روبه رو شود، نهایتا با یک میلیارد 
و۵۳۰ میلیون تومان از گیش��ه س��ینمای تهران 
خداحافظی کرد و نتوانست در شهرستان ها روی 

پرده برود.
6      »تو و من«

 )یک میلیارد و 400 میلیون تومان(

»تو و من« از معدود فیلم هایی است که در طول سال  
گذشته توانست در شهرس��تان ها هم مانند تهران 

فروش خوبی داشته باش��د. این فیلم در سینماهای 
تهران6۵۰ میلیون و در سینماهای شهرستان۷۵۰ 
میلیون تومان فروش داشت، بنابراین می توان نتیجه 
گرفت »تو و من« با ب��ازی محمدرضا گلزار در طول 
س��ال به فروش یک میلیارد و ۴۰۰ تومانی رسیده 

است.
7      »نارنجی پوش«

 )یک میلیارد و 70 میلیون تومان(

این فیلم از آخرین آثار داریوش مهرجویی است که در 
جشنواره سی ام فجر حاضر بود و نتوانست آن طور که 

باید، نظر منتقدان را به خود جلب کند. 
»نارنجی پوش« در تهران81۰ و در شهرستان ها26۰ 
میلیون تومان فروش داشت که جمع این ارقام به یک 

میلیارد و۷۰ میلیون تومان می رسید.
8       »ضدگلوله«

)یک میلیارد تومان(

آخرین فیلم میلیاردی س��ال جاری که توانست به 
جمع میلیاردی های سال بپیوندد »ضد گلوله« بود. 
»ضد گلوله« که با بازی مهدی هاشمی روایتی طنز 
داشت به ترتیب در تهران و شهرستان ها6۰۰ و ۴۰۰ 
میلیون تومان بلیت فروخت و مجموعه فروشش به 

یک میلیارد تومان رسید.
9       »انتهای خیابان هشتم«

)یک میلیارد تومان(

»انتهای خیابان هشتم« س��ومین فیلم سینمایی 
علیرضا امینی از جمله آثاری بود که عید نوروز 91 
اکران شد و موضوع تلخش انتقادات زیادی را برای 
اکرانش در ن��وروز به دنبال داش��ت؛ ام��ا در نهایت 
توانست69۰ میلیون تومان در تهران و 2۷۰ میلیون 

تومان در شهرستان فروش داشته باشد.
سال گذشته 9 فیلم در کل کشور به فروش میلیاردی 

رسیده بودند ، که به ترتیب عبارتند از:
»اخراجی های ۳« )۵ میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان(، 
»ورود آقایان ممنوع« )پنج میلیارد و1۰۰ میلیون 
تومان(، »جدایی نادر از سیمین« )سه میلیارد و 1۰۰ 
میلیون تومان(، »شیش و بش« )دو میلیارد و2۰۰ 
میلیون تومان(، »سعادت  آباد« )یک میلیارد و ۵۵۰ 
میلیون تومان(،  »اخالقتو خوب کن« )یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان(، »زنان ونوسی مردان مریخی« 
)یک میلی��ارد و۳۰۰ میلی��ون توم��ان(، »یه حبه 
 قند« )یک میلیارد و 2۵۰ میلیون تومان( و »اسب 
حیوان نجیبی  اس��ت« )یک میلیارد و1۰۰ میلیون 

تومان(.
مجموع ف��روش 9 فیلم پرفروش س��ال جاری، 19 
میلی��ارد و1۵۰ میلیون توم��ان و مجموع فروش 9 
 فیلم پرفروش سال قبل، 22 میلیارد و8۰۰ میلیون 
تومان بوده اس��ت، این در حالی است قیمت بلیت 
سینماها در سال 91 نسبت به سال گذشته افزایش 

یافته بود.

گزارشی از درآمد سینمای ایران در سال 91

میلیاردی های  امسال سینمای ایران
اگرچه در ابتدای امسال میانگین قیمت بلیت سینما در  گروه 

کش�ور حدود20 درصد افزایش یافت، اما این افزایش فرهنگ
قیمت هم نتوانس�ت باع�ث افزایش تع�داد فیلم های 

میلیاردی شود، همان طور که بررس�ی ها نشان می دهد، سال قبل9 فیلم به 
جمع میلیاردی های سال پیوست و  امسال  نیز 9 فیلم در کل کشور میلیاردی 
شدند! بررسی  از وضعیت فروش سینمای ایران در سال 91 نشان می دهد که 

تنها پنج فیلم در سینماهای تهران و 9 فیلم در مجموع سینماهای کل کشور 
توانسته اند فروشی بیش از یک میلیارد تومان را تجربه کنند. فیلم هایی که 

در سال 91 فروش میلیاردی داشته اند، به ترتیب عبارتند از:

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
7793 کالس��ه: 960/91، مرجع رسیدگی: شعبه نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محسن زاهدی به نشانی اصفهان دوازده متری شکیب )خ زینبیه( کوچه 11 
محرم پالک 316، خوانده: مریم اس��فندپور، خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 
وجه س��فته به انضمام مطلق خسارات قانونی، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی 
ش��ورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای محسن زاهدی به طرفیت خانم مریم 
اس��فندپور به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 
0066375 )س��ری/ 4( به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و تأخیر تأدیه با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی مورخ 91/8/23 حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رس��د که به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 114/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/6/6( لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7794 کالس��ه پرونده: 839/91، ش��ماره دادنامه: 1269، مرجع رسیدگی: شعبه 18 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: رضا ش��ریفی فرزند نصرال��ه به آدرس 
اصفهان اتوبان ش��هید چم��ران خ آل محمد کوچه وحدت یا نه��م پالک 181 ط 1 ت 
4515235، خوان��ده: خان��م ش��وکت وهوش اصفهان��ی فرزند می��رزا رضا مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام خوانده ب��ه انتقال میزان 6 حبه از 72 حبه شش��دانگ پالک 
ثبت��ی 2597 بخش 2 ثبت اصفهان، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه 
و ثب��ت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی رضا ش��ریفی فرزند نصراله به آدرس فوق 
الذک��ر به طرفیت خانم ش��وکت وهوش اصفهانی فرزند می��رزا رضا مجهول المکان 
به خواس��ته ال��زام به انتقال 6 حبه از 72 حبه ش��ش دانگ پ��الک ثبتی 2597 بخش 
2 اصفه��ان. با عنایت به دادخواس��ت تقدیمی، محتویات پرون��ده، خواهان به موجب 
مبایع��ه نامه مضبوط در پرونده اع��الم می نماید میزان خواس��ته صدرالذکر را از 
خوان��ده خریداری نموده و ثم��ن آن را تمامًا پرداخت نمودم لک��ن خوانده از انتقال 
مبی��ع خودداری می نماید. ش��ورا مرات��ب مالکیت خوان��ده را از اداره ثبت مربوطه 

اس��تعالم نمود و اداره مذکور حس��ب مرقومه ش��ماره 20374 مورخه 91/9/25 
مالکی��ت خوانده بر رقبه فوق الذکر را اعالم می نماید. علی ایحال ش��ورا با مداقه در 
محتوی��ات پرونده و توجهًا جوابیه اس��تعالم که حاکی از مالکی��ت خوانده بر میزان 
خواس��ته دارد و با توجه به مبایع��ه نامه فی مابین متبایع ک��ه حکایت از انجام بیع 
صحیح ش��رعی و قانونی دارد و نهایتًا عدم تصرف خوانده به ستون خواسته شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به اس��تناد مواد 10، 219، 220، 222، 223، 
224 ق. مدنی حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی میزان 6 حبه از 72 حبه ششدانگ 
پالک ثبتی 2597 بخش 2 ثبت اصفهان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز بعد از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 

18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9100400200301520/1 پرون��ده:  ش��ماره   7795
9102562/1، ش��ماره ابالغی��ه: 9100510200305324، بدین وس��یله به آقای امیر 
س��لطانی فرزند حیدر به ش��ماره ملی 1199566160 و شماره شناسنامه 36 ساکن 
اصفهان، خیابان بی س��یم، چهارراه اول ابالغ می شود که آقای محمد نریمان فرزند 
عبدالحسین جهت وصول مبلغ 897/180/000 )هشتصد و نود و هفت میلیون و صد 
و هش��تاد هزار( ریال به اس��تناد چک های ش��ماره 772495361 و 772495371 و 
405259001 و 772495373 و 772495353 و 772495374 و 772495370 علی��ه 
ش��ما اجرائیه صادر نم��وده و پرونده اجرایی به کالس��ه 9102562/1 در این اداره 

تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1391/12/13 مأمور پست، محل اقامت شما به 
ش��رح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 

اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می ش��ود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، عملیات اجرایی بدون انتش��ار آگهی دیگری جریان 

خواهد یافت. م الف/ 19380 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطار اجرایی
7796 ش��ماره: 978/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1609 تاریخ 91/9/19 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 
ورثه مرحوم حیدر کیان زاد: 1- محمد کیان زاد 2- منیژه پرچم 3- افسانه 4- فتانه 
5- فرهاد و 6- مهرداد همگی کیان زاد، ورثه نصرت کیان زاد: 7- منیژه 8- منیره 9- 
مریم 10- مهناز 11- محبوبه 12- مس��عود 13- محمد همگی پرچم 14- بدرالملوک 
سپاسی 15- زهرا 16- غالمعلی 17- محمد همگی سپاسی 18- بهجت خانم حقوقی 
اصفهانی 19- عفت خانم حقوقی اصفهانی 20- منوچهر ملکی 21- حجت اله عسگری 
سفیددش��تی همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد 

رس��می و انتقال رس��می 154 متر از زمین های واق��ع در خیابان 24 متری از پالک 
ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث در حق محکوم له آقای 
حس��ین خلیلی نام پدر: رجبعلی نشانی محل اقامت: اصفهان بهارستان خ الفت غربی 
مجتمع بهاران الفت. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7797 ش��ماره دادنامه: 1736، کالس��ه: 91-656 ش ح 33، مرجع رس��یدگی: شعبه 
س��ی و س��وم ش��ورای حل اختالف، خواهان: خانم مریم رمضانی آدرس: اصفهان 
خ پروی��ن دوم خ 16 متری دهخدا گلبرگ 2 پ��الک 239، خوانده: آقای احمد احمدی 
مهرورانی مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای استرداد یکدستگاه موتورسیکلت مدل 
1389 به ش��ماره انتظامی 37336-ایران 621 به انضمام هزینه های دادرس��ی مقوم 
به 2/000/000 ریال، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در 
خص��وص دعوی خانم مریم رمضانی فرزند حس��ن به طرفی��ت آقای احمد احمدی 
مهرورانی فرزند حسین به خواسته اس��ترداد یک دستگاه موتورسیکلت مدل 1389 
به ش��ماره انتظامی 37336 ایران 621 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی مقوم به 

2/000/000 ریال با توجه به شناس��نامه مالکیت وسیله نقلیه و کارت موتورسیکلت 
و سند فروش وسیله نقلیه ارائه شده توسط خواهان و پاسخ استعالم انجام شده از 
معاونت راهور طی نامه مورخ 91/6/26 که داللت بر مالکیت خواهان و صحت مدارک 
ارائه ش��ده دارد و اظهارات خواهان در جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه پس از خرید 
موتورس��یکلت آن خوانده در اختیار داشته و علی رغم اینکه بارها تقاضای استرداد 
آن را نم��ودم و لیکن تاکنون اقدامی انجام نداده اس��ت و اظهارات گواهان که پس از 
اتیان سوگند وفق موازین شرعی و قانونی ثبت شده در برگ اظهارات گواه که همگی 
داللت بر در تصرف بودن موتورسیکلت در ید خوانده دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسات رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده لذا شورا 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده با اس��تناد به م��واد 619 و 620 قانون مدنی و 

مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد یک 
دستگاه موتورسیکلت مدل 1389 به شماره انتظامی 37336 ایران 621 به خواهان و 
پرداخت سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7798 شماره: 932/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1781 تاریخ 91/10/13 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکم علیهم خانم 
1- س��لطان آغا پروانه حقیقت 2- آقای حسین 3- رضا 4- مرتضی 5- عصمت 6- 
اشرف همگی نورسته فر همگی مجهول المکان محکومند به: حضور در یکی از دفاتر 

اس��ناد رسمی و انتقال رسمی پنج قفیز از پالک ثبتی 18/1446 بخش 14 اصفهان به 
متراژ 390 مترمربع به نس��بت س��هم االرث و پرداخت مبلغ سی و چهار هزار ریال 
)34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و هزینه های نش��ر آگه��ی در حق محکم لهم 
آقایان 1- س��ید هاشم 2- س��ید علی 3- سید حسن 4- سید ابوالقاسم 5- سید احمد 
6- خانم صدیقه همگی صدیقی با وکالت آقای احمد تقی یارپور نش��انی محل اقامت: 
اصفهان خ شیخ بهایی بعد از مسجد شیخ بهایی روبروی بنگاه امالک سبز ط فوقانی 
نمایندگی پارس. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7799 کالس��ه پرونده: 943/90، ش��ماره دادنامه: 1087، مرجع رسیدگی: شعبه 19 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواهان: احمدرضا بخش��ی نش��انی: اصفهان ملک 
شهر خ بهارستان غربی فروشگاه موتورس��یکلت بخشی، خوانده: مرتضی صالحی 
ورآب��ادی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبل��غ 7/000/000 ریال چک ش��ماره 
330914 به انضمام خسارات دادرسی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان احمدرضا بخشی به طرفیت مرتضی 
صالحی ورآبادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال چک ش��ماره 330914 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی با توجه ب��ه جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت 
خواه��ان و با توجه به اصل چ��ک در ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلس��ه 
رسیدگی علیرغم ابالغ لذا شورا مستنداً به ماده 198-515 خوانده را به پرداخت مبلغ 
7/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ چک 89/11/25 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم و 
اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهخی 

در این شعبه می باشد. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352302029 دادنام��ه:  ش��ماره   7800
9009980352301748، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901798، خواه��ان: خانم فاطمه 
س��عادتخواه با وکالت آقای رضا عرب زاده به نشانی اصفهان خ وحید نبش حسین 
آباد مجتمع عسگری ط 2 واحد 5 دفتر آقای نژاد تقی، خوانده: آقای بهرام جوادیان 
الیادرانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، 
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی خانم فاطمه 
س��عادت خواه فرزند عبدالحس��ین با وکالت آقای رضا عرب زاده به طرفیت آقای 
بهرام جوادیان الیادرانی فرزند خلیل بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش 
بلحاظ تحقق ش��روط ضمن العقد با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوش��ت 
مصدق س��ند نکاحیه بشماره 3420-57/9/6 دفتر رس��می ثبت ازدواج شماره 171 
اصفهان عقد زوجیت بر عقد نکاح دائم فیمابین محرز اس��ت از طرفی سعی و تالش 
دادگاه جهت اصالح ذات البین و ترغیب به ادامه زندگی مشترک مؤثر در مقام واقع 
نش��ده و زوجه مصر بر طالق اس��ت زوجه اعالم نموده زوج از حدود هشت سال 
پیش تاکنون ترک زندگی مشترک و همسر و فرزندان نموده است و عالوه اقدام به 
ترک انفاق نیز نموده اس��ت و مضافًا اقدام به ازدواج مجدد نموده اس��ت لذا شروط 
ضمن العقد تحقق یافته اس��ت از دادگاه اجازه طالق را خواستار شده است خوانده 
در جلس��ات دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی معمول نداشته 
اس��ت دادگاه از توج��ه به اظهارات خواه��ان و وکیل وی و مس��تندات ابرازی وی 
من جمله دادنامه ش��ماره 1213-90/7/24 صادره از شعبه 109 جزایی و همچنین 
مؤدای گواهی گواهان و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده به این نتیجه می 
رسد که شروط 2 و 11 از شروط ضمن العقد تحقق یافته است لذا دادگاه به استناد 
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت 
خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده می شود تا 
با استفاده از وکالت حاصله از تحقق شروط ضمن العقد به یکی از دفاتر رسمی ثبت 
طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را 

اصالتًا و به وکالت از زوج امضاء نماید رعایت شرایط صحت اجرای طالق از جمله 
مراع��ات مفاد م��واد 1134، 1135، 1140، 1141 قانون مدنی حس��ب مورد برعهده 
مجری صیغه خواهد بود مدت اعتبار گواهی س��ه م��اه از تاریخ قطعیت دادنامه می 
باش��د رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. زارعی- رئیس شعبه 23 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7801 شماره دادنامه: 9109970361501745، شماره پرونده: 9109980361500294، 
شماره بایگانی شعبه: 910301، خواهان: خانم صغری رئیسی به نشانی ملک شهر خ 
مطهری خ آزادگان ک گلها بن یکم اول منزل اول س��مت چپ طبقه 2، خوانده: آقای 
داود مکوندیان به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت به اصدار رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم صغری رئیسی گهروئی فرزند سیف 
اله ب��ه طرفیت آقای داود مکوندیان فرزند فرامرز به خواس��ته مطالبه نفقه معوقه و 
تعیین نفقه ماهیانه در این پرونده خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود که ما حدوداً 
هش��ت سال است که ازدواج کردیم و فاقد فرزند مش��ترک هستیم همسرم از تاریخ 
1390/6/21 منزل مشترک را ترک کرد و تاکنون به منزل مشترک بازنگشته است و 
هیچ نفقه ای به من پرداخت نکرده است تقاضای مطالبه نفقه معوقه را دارم... گواهان 
خواه��ان نیز اظهارات خواهان را تأیید نمودند. دادنامه 910175 مورخه 1391/2/11 
حکایت از محکومیت کیف��ری خوانده به دلیل ترک انفاق دارد، علیهذا دادگاه با توجه 
به مفاد دادخواس��ت و اظهارات خواهان و گواهان وی در جلسه دادرسی و با توجه 
ب��ه دادنامه 910175 صادره از ش��عبه 102 جزایی و با توجه به نظریه کارش��ناس 
رس��می دادگستری که مورد اعتراض طرفین واقع نگردید و با توجه به عدم حضور 
خوانده به رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارائ��ه دفاع مؤثر جهت رد ادعای 
خواهان مس��تنداً به م��واد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدن��ی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت ]ری��ال 23/900/000=)1/800/000×2( +20/300/000 بابت نفقه 
زوجه از 1390/6/21 تا پایان آبان ماه 1391 صادر و اعالم می گردد. و نفقه زوجه 
ماهیانه 1/800/000 ریال تعیین می ش��ود. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. شفیع زاده- رئیس 

شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
7802 شماره اجرائیه: 9110420350800481، شماره پرونده: 9109980350800477، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910494، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350804135 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350801233 محکوم 
علیه محمد مظفری نام پدر: فریدون مجهول المکان محکوم اس��ت به: 52/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خسارت دادرس��ی )1/058/000 ریال هزینه 
دادرس��ی و 1/872/000 ریال حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک 90/4/25 در حق محکوم له ش��رکت بانی چاو با مس��ئولیت محدود 
نش��انی: اصفه��ان کیلومتر 11 جاده ش��یراز منطقه مرغ خ ش��هید مطهری با وکالت 
پیام عزیزیان نام پدر: ابوالقاس��م و مریم پدیدار نام پدر: جمشید نشانی: اصفهان خ 
نیکبخت مقابل دادگس��تری س��اختمان ماکان 5 ط 3 واحد 32. رأی صادره نسبت به 
خوانده غیابی بوده و حق االجرا 2/600/000 ریال می باشد که برعهده محکوم علیه 
اس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 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 اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به 
قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



مرحله نهایی لیگ برتر تیراندازی با کمان در اصفهان

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سرپرست فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی از موکول شدن 
مسابقات کشتی پهلوان های پایتخت های جهان به فروردین ماه  و در 
اصفهان خبر داد. محمدرضا طالقانی اظهار کرد: پس از صحبت هایی 
که با شهرداری اصفهان داش��تیم و محبت هایی که آنها داشتند، قرار 
بود مسابقات کشتی پهلوانی پایتخت های جهان با حضور 23 کشور 
در اصفهان برگزار ش��ود، اما ناگهان تیم های دعوت ش��ده خواس��تار 
 پرداخت پول بلیت هواپیمای خود شدند که هزینه آن چیزی در حدود 
60 هزار دالر می ش��ود و ما با توجه به این که بودجه فراهم س��اختن 
این مبلغ را نداشتیم، تصمیم گرفتیم رقابت ها را به تعویق بیندازیم.  
وی ادامه داد: پس از صحبت هایی که با مسئوالن شهرداری اصفهان 
و ساکت،  مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان داشتیم، قرار بر این شد که 
این رقابت ها یک ماه قبل از مس��ابقات جهانی ته��ران و در فروردین 
ماه به میزبانی اصفهان برگزار ش��ود. همچنین در کنار این مسابقات 
رقابت های انتخابی تیم ملی پهلوانی کشور را نیز برگزار خواهیم کرد. 
وی همچنین از برگزاری مسابقات پهلوانک ها در روزهای پنجشنبه و 

جمعه این هفته خبر داد. 

 سپاهان دالر استقالل را داد!
در حالی که فدراس��یون بین المللی فوتبال باشگاه استقالل را تهدید 
کرده بود در صورت عدم پرداخت مطالبات بازیکن پرویی خود شش 
امتیاز از این باشگاه کس��ر خواهد کرد، رقیب دیرینه آبی ها به همراه 
سپاهان و فدراسیون فوتبال به کمک این باش��گاه آمدند و مطالبات 
»رینالدو« را پرداخت کردند. در پی تهدید اخیر فیفا مبنی بر کس��ر 
ش��ش امتیاز از تیم فوتبال اس��تقالل در صورت عدم پرداخت بدهی 
یکصد هزار دالری »رینالدو«، بازیکن پرویی و س��ابق این تیم که هم 
اکنون در تیم کیه وو ایتالیا عضویت دارد، مسئوالن باشگاه استقالل 
به تکاپو افتادند تا قبل از عملی ش��دن تهدیدهای فیفا این مشکل را 
برطرف کنند، اما در این بین مش��کل بزرگ آبی ها در پرداخت بدهی 
یکصد هزار دالری رینالدو، حس��اب ش��خصی این بازیکن در یکی از 
بانک های شهر منچستر باز می گشت که امکان ارسال پول به حساب 
یاد شده به خاطر مشکالت اخیر ایران امکانپذیر نبود. از سوی دیگر، 
استقاللی ها که نمی خواستند صدرنشینی و قهرمانی احتمالی خود را 
در لیگ برتر به مخاطره بیندازند، دس��ت به دامان فدراسیون فوتبال 
شدند تا با رایزنی های فدراسیون کشورمان بتوانند خود را از این مهلکه 
نجات دهند. در چنین شرایطی، مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با 
کنفدراسیون آسیا نتیجه داد تا باشگاه اس��تقالل از یک خطر بزرگ 
خود را نجات دهد. اما این پایان ماجرا نبود؛ چراغ سبزی که AFC به 
 ایرانی ها نشان داد، باعث ش��د تا فدراسیون فوتبال هم به بلوکه شدن 
50 هزار دالر پول خود در خزانه کنفدراسیون فوتبال آسیا پایان دهد. 
در این بین نباید از کمک های باش��گاه های پرسپولیس و سپاهان، دو 
رقیب همیشگی اس��تقاللی ها برای حل مش��کل یاد شده به سادگی 
گذشت. این دو باش��گاه که هر کدام به همراه استقالل مبلغ 17 هزار 
و 500 دالر از کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب داشتند، در یک توافق 
س��ه جانبه مبالغ ارزی خود را به آبی ها بخشیدند تا این باشگاه بتواند 
مستقیما از خزانه کنفدراسیون فوتبال آسیا بدهی رینالدو را به حساب 
وی در یکی از بانک های شهر منچستر انگلیس پرداخت کند که البته 
50 هزار دالر پول فدراسیون را که در خزانه AFC بلوکه شده بود را هم 

باید به این مبالغ اضافه کرد.

  مقام اولی تکواندو کار
مؤسسه علی ابن ابیطالب)ع(

احمدرضابرهانی، مربی تکواندو مؤسسه علی ابن ابیطالب)ع( در دومین 
مرحله رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو ناش��نوایان در رده سنی 
بزرگساالن در وزن 58- مقام اول را کسب کرد. دومین دوره رقابت های 
انتخابی تیم ملی تکواندو ناشنوایان به منظور حضور در بیست و دومین 
دوره بازی های المپیک 2013 )صوفیه –بلغارس��تان (روز گذشته با 
حضور 13 تکواندو کار در چهار وزن المپیکی به میزبانی خانه تکواندو 
برگزار شد که در پایان این رقابت ها 10 هوگوپوش ناشنوا جواز حضور 

در تیم ملی را کسب کردند.

پاداش پنج میلیونی دیگر کجا 
بود؟ 

علیطاهری/مدیرعاملباشگاهگیتیپسند  
با جذب نفرات خوب و همت بازیکنان و درایت کادر فنی در لیگ بازی های 
درخشانی انجام دادیم و موفق ش��دیم مقام قهرمانی را کسب کنیم.  همه 
ایران از رابطه بین دو باش��گاه گیتی پسند و منصوری مطلع اند و می دانند 
که ما به خاطر مسائل سال گذشته رابطه مان ش��کر آب است. سرنوشت 

خود صبایی ها ب��ود. مگر نم��ی گفتند م��ا تیم برتر قهرمانی دس��ت 
ایرانیم. با همی��ن تیم برتر تیم منصوری 
را می بردید و قهرمان می ش��دید. اگر 
سرنوش��ت قهرمانی دست شهرداری 
تبریز بود، آن موقع باید حرف از تبانی 
می زدید. دیگر گوش مردم از این حرف 
های بی ربط پر شده اس��ت. پاداش پنج 
میلیونی و 100 میلیون��ی دیگر کجا بود؟ 

آنها اگر می توانستند قهرمان می شدند.

6
چلسی و سپاهان بهترین  تیم های جهان و ایران

 فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار، فهرست برترین تیم های باش��گاهی جهان را از مارس 2012 تا 
28 فوریه 2013 اعالم کرد که از ایران تیم س��پاهان در در رده 108 قرار دارد. چلس��ی هم در این 
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مهار رونالدو با مسلسل و ساطور!
سر آلکس فرگوسن در آستانه بازی تیمش با رئال مادرید گفت، برای 
مهار رونالدو از قمه و ساطور هم کمک می گیرد: »برای متوقف کردن 
رونالدو برنامه دارم. برنامه اولم استفاده از یک ساطور است و برنامه 

دومم، استفاده از یک مسلسل.«

تقلید پیکه از حرکت جنجالی مورینیو
جرارد پیکه در بازی بارسلونا با رئال مادرید حرکت جنجالی مورینیو 
در بازی اینتر - سامپدوریا را تکرار کرد.  مورینیو در آن سال در دیدار 
اینتر و س��امپدوریا در پی اخراج بازیکن تیمش، دستان خود را به 

یکدیگر گره زد و به دوربین های تلویزیونی نشان داد. 

جنجال عکس مارادونا در فیس بوک
پس از شکست بارس��ا برابر رئال، تصویری ساختگی از 
مارادونا در اینترنت منتش��ر شد که دردس��ر به پا کرد. 
مارادونا در این عکس کاغذی را در دست دارد که روی 

آن نوشته شده است: »رونالدو بهتر از مسی است«. 
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 خوب شد از این 
هندبال  رفتیم

 در حدی نیستیم 
جای بنا را بگیریم

ایمان جمالی، اولین لژیونر هندبال ایران که امسال با جدایی از سپاهان 
 در وزپ��رم مجارس��تان و در رقابت های لی��گ هندبال اروپ��ا به میدان 
 می رود، از ناکامی سپاهان در رسیدن به جام قهرمانی لیگ برتر هندبال و 
کناره گیری سپاهان از رقابت ها ابراز تأسف کرد. جمالی که هندبال را در 
سپاهان آغاز کرده، سال گذشته آخرین قهرمانی خود را با این تیم جشن 
گرفت. او در خصوص ناکامی سپاهان در تکرار عنوان قهرمانی در گفتگو با 
ایمنا می گوید: برای سپاهان خیلی متأسف شدم. حق سپاهان هیج وقت 
کمتر از قهرمانی نیست، اما شرایط این تیم امسال به گونه ای رقم خورد 
تا قهرمانی از چنگش خارج ش��ود. وی ادامه داد: اوضاعی که هندبال این 
روزها تجربه می کند و کم و بیش خبرهایش هم به ما می رس��د؛ اوضاع 

خوبی نیست.

مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی ایران می گوید، کادر فنی کشتی فرنگی قول 
 موثق گرفته  تا مشکالت حل شود. رس��ول جزینی که با تصمیم رسول خادم 
به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد، اظهار 
کرد: با آقای خادم جلس��ه داشتم و توافق ش��د که فعال در کادر فنی تیم ملی 
حضور داشته باشم. وی درباره این که رسول خادم به عنوان مدیر تیم های ملی 
این انتخاب را انجام داده، بیان کرد: به نظرم خادم می تواند خیلی از مشکالت 
کشتی فرنگی را حل کند و ما هم با کسی مشکلی نداریم. همه می خواهیم برای 
کشتی کار کنیم و بنابر وظیفه در تیم ملی حضور داریم. وی همچنین در پاسخ 
به این سؤال که جای محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی خالی گذاشته شده 
است، گفت: امیدواریم که محمد بنا راضی شود تا به تیم ملی باز گردد، ولی اگر 

او نباشد، ما خودمان را در حدی نمی دانیم که جایش را بگیریم. 

دور برگش��ت مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
گروه 
قهرمانان از امروز، سه شنبه آغاز می شود. در ورزش

حساس ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد میزبان 
 رئال مادرید اس��ت. بازی رفت دو تیم در سانتیاگو برنابئو با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.
مایکل کریک، هافبک یونایتدها بازی با رئال مادرید را »فراخاص« 
توصیف کرد؛ مسابقه ای که در آن تفاوت های جزئی سرنوشت نهایی 

را رقم می زند و اگر منچس��تریونایتد نتواند رئال مادرید را شکست 
دهد، به خاط��ر انگیزه یونایتدها نبوده اس��ت. هافبک 31 س��اله 
 منچس��تریونایتد در توصیف بازی رئال مادرید و منچستریونایتد 
می گوید: »در بازی های این مرحله وقتی دو تیم با این کیفیت به 
مصاف هم می روند، تفاوت های جزئ��ی نتیجه بازی را رقم می زند. 
قطعاً منچس��تر تالش می کند تا بتواند بازی خ��ود را انجام دهد و 
گلزنی کند، اما بعضی وقت ها این کار امکان پذیر نیس��ت. مطمئن 
هستم شرایط برای مادرید نیز به همین شکل است.« نکته جالب 

توجه این دیدار، بازگشت کریس��تیانو رونالدو پس از چند سال به 
اولدترافورد اس��ت. مهاجم پرتغالی رئال مادرید ک��ه این روزها در 
بهترین فرم خود ق��رار دارد، در بازی رفت با ضربه س��ر فوق العاده 
دیدنی خود بازی را به تساوی کشاند. کریک درباره حضور رونالدو 
در اولدترافورد می گوید: »همه ما به آنچه رونالدو در منچستریونایتد 
انجام داد، احترام می گذاریم.« منچستریونایتد نخستین بار در سال 
1968 توانست با غلبه بر بنفیکا به عنوان قهرمانی جام باشگاه های 
اروپا دست یابد. نکته مثبت برای شیاطین سرخ، این است که امسال 
فینال لیگ قهرمانان در ورزشگاه ومبلی برگزار می شود که منچستر 
اولین قهرمانی خود را در این بازی ها در این همین ورزشگاه جشن 
گرفت؛ هرچند س��ال 2011 در فینال لیگ قهرمان��ان در همین 
ورزشگاه برابر بارسلونا شکست خورد. نام ایکر کاسیاس، کاپیتان 

»قوهای سپید« پس از دوری به دلیل آسیب دیدگی و شکستگی 
انگشت، بار دیگر در فهرس��ت بازیکنان این تیم قرار گرفته و شاید 

او درون دروازه تیمش سد راه روبین  فان پرسی و وین رونی باشد.
در دیگر دیدار این مرحله، بوروسیادورتموند در حالی برابر شاختار 
دونتسک به میدان می رود که بازی رفت دو تیم در اوکراین با تساوی 
2 بر 2 پایان یافته است. مردان یورگن کلوپ در خانه تیم هایی نظیر 
رئال مادرید، منچسترسیتی و آژاکس را بردند. دورتموند با توجه به 
تساوی 2 – 2 در بازی رفت، از شانس باالیی برای صعود به مرحله 
بعد برخوردار است. این دومین حضور شاختار دونتسک در مرحله 

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان است. 
دورتموندی ها نیز با توجه به از دست رفتن قهرمانی در بوندسلیگا 

و جام حذفی، تمام تمرکز خود را معطوف لیگ قهرمانان کرده اند.

منچستر یونایتد- رئال ماردید

بازی »فراخاص« در »تئاتر رویاها«

تیکی تاکا، قربانی تکروی تیتو 
گوش��تان را تیز کنید: این صدای خرد ش��دن بارساست؛ 
تیمی که بهترین ش��روع تاریخ اللیگا را داشت، اما در اکثر 
بازی های بزرگ فصل دچار لغزش شد، چه در سوپر کاپ، 
 چه اروپا و چه ب��ازی های دو گان��ه مقابل رئ��ال. این تیم 
مس��تر تیتو اس��ت؛ مردی که می توانس��ت با یک تصمیم 
ش��جاعانه تصوی��ری مان��دگار از خ��ود در نوکم��پ باقی 
بگذارد، اما او حاضر ش��د از ه��زاران کیلومت��ر دور از خانه 
تیمش را هدای��ت کند ولی صندل��ی اش را به نفر جدیدی 
 نسپارد. دوره ای که بارس��ا در اوج بود، یک تفکر مسموم و 
خوش باورانه برای توجیه این همه قدرت یک جمله را مدام 
تکرار می کرد؛ با وجود مسی، ژاوی و اینیستا این مجموعه 
 هیچ احتیاجی ب��ه مربی ن��دارد، اما حاال ب��ه وضوح دیده 
می ش��ود که نبود فیزیکی تیتو ویالنوا که ب��ه مراتب مرد 
 کوچک ت��ری از پپ و همچنین فرانک رایکارد به حس��اب 
می آید، تایتانیک کاتاالن ها را در یک قدمی غرق ش��دن 
قرار داده است. در کوپا دل ری به راحت ترین شکل ممکن 
و با وجود این که نتیج��ه خوبی در مادری��د گرفته بودند، 
 بازی در خانه را واگذار کردند و حاال مقابل تیم دوم مادرید 
نمی توانند از حقیقت تیکی تاکا دفاع کنند. این تنها باخت 
بارسا به مادرید نبود. این پیروزی تفکر فوتبال مستقیم بود 
بر فلسفه ای که می گوید باید از فوتبال با پاس های پر تعداد 
اما هدفمند لذت ببرید.اگر تا دیروز همه می خواستند شبیه 
بارسا شوند و با فوتبال چشم نواز مقدمات دفاع تیم میزبان 
در خانه اش را مهیا سازند، حاال لیس��ت آرزوها فرق کرده 
اس��ت. چه ایرادی دارد مقابل  نزدیک به 90هزار تماشاگر 
خودی در خانه، در هزار توی دفاع مچاله شویم و در عوض با 
هر ضدحمله یا یک کرنرمعمولی، یک موقعیت جدی ایجاد 
کنیم؟ پپ می دانست چگونه باید از حیثیت تیکی تاکا دفاع 
کند. هنگامی که تیمش عقب بود، دقت به مراتب بیشتری 
در پاس های تودر وجود داشت و با وجود این که فصل قبل 
در اللیگا کورس را به رقی��ب واگذار کرد، ام��ا در مجموع 
دوبازی رفت و برگش��ت نتیج��ه بهت��ری را از بعد تفاضل 
گرفت،اما اینک تیکی تاکا توان دفاع از خویش��تن را ندارد.

آنهایی که می خواهند از فوتبال روز نت بردارند، بازی تیم 
مورینیو را ترجیح می دهند. اسپانیا با همین تیکی تاکای 

وام گرفته از بارسا به قله فوتبال جهان رسید.
 تا دیروز یکی مثل گواردیوال بود که می دانست روش تقابل 
با این فوتبال چیست و از این رو در مجموع دیدارهایش با 
مورینیو برتری داش��ت، اما حاال تیتو ویالنوا معجونی را به 
عنوان تیکی تاکا مقابل طرفداران بارسا می گذارد که قطعاً 
کاریکاتوری از  فوتبال مبتنی بر مالکیت توپ و زمین است.  

تحلیل

 تکلیف چهارمین تیم صعود کننده به 
مسعود 
مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال افشاری

جام حذفی امروز مشخص خواهد شد 
تا یکی از دو تیم ذوب آهن یا پرسپولیس با صعود به جمع چهار 
تیم پایانی، در مرحله بعد برای صعود به فینال به دیدار داماش 
گیالن بروند، آن هم در مس��ابقاتی که نزدی��ک ترین راه برای 
رسیدن به مسابقات آسیایی اس��ت و یک تیم می تواند با پنج 
پیروزی متوالی، طعم حضور در لیگ قهرمانان آس��یا را بچشد. 
 ش��اگردان فره��اد کاظم��ی بع��د از پی��روزی ش��یرین 
ثانیه های پایانی بازی لیگ برتری در مقابل داماش، در حالی به 
این مرحله رسیده اند که دو پیروزی در مقابل ملی حفاری اهواز 
و شهرداری یاسوج در مراحل قبلی به دست آورده اند و رقابت با 
پرسپولیس، اولین بازی ذوبی ها با یک تیم لیگ برتری در جام 
 حذف��ی اس��ت و از ط��رف دیگ��ر ه��م پرس��پولیس بع��د از 
ناامید شدن در رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ، تیمی خطرناک 
در جام حذفی نشان داده و زدن شش گل به ملوان و چهار گل به 
نفت تهران نش��ان از انگیزه باالی بازیکنان پرس��پولیس برای 

رسیدن به عنوان قهرمانی  جام حذفی دارد.
 اما برای پیش بینی ش��رایط بازی امروز، در ابتدا باید از فلسفه 
ذوبی ها برای حضور در ج��ام حذفی مطلع ش��د؛ چون فرهاد 
کاظمی برای بازی در مقاب��ل پرس��پولیس دو گزینه متفاوت 
در پیش رو دارد و باید دید که کادر فن��ی ذوب آهن چگونه به 

اس��تقبال این بازی خواهند رفت. از یک طرف، حس��اس ترین 
بازی ذوب آهن برای دریافت مجوز بقا در لیگ روز یکشنبه هفته 
آینده در مقابل آلومینیوم در ش��هر بندرعب��اس برگزار خواهد 
ش��د و فرهاد کاظمی می تواند با اس��تراحت دادن به بازیکنان 
اصلی اش آنها را برای این مسابقه سرنوشت ساز آماده نگه دارد؛ 
چون این بازی حذفی ممکن اس��ت ب��ه 120 دقیقه و ضربات 
پنالتی هم کشیده ش��ود و کادر فنی تیم هم فرصت کافی برای 
ریکاوری بازیکنان خسته را در اختیار ندارد، اما روی دیگر سکه 
هم می گوید که قدرت نمایی ذوبی ها در جام حذفی و شکست 
پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر، تأثیر بزرگی بر شرایط روحی 
و روانی بازیکنان ذوب آهن خواهد داشت و تیم دوم شهر اصفهان 
با تکیه بر همین پیروزی می تواند ضمن بقا در لیگ برتر، حتی 

خودش را به فینال جام حذفی هم نزدیک کند. 
ب��ازی پرس��پولیس و ذوب آه��ن در دور رف��ت لی��گ یک��ی 
 از مس��ابقات پرحاش��یه امس��ال بود که با اخراج دو بازیکن از 
ذوب آهن همراه شد تا در نهایت سرخ ها با گل ثانیه های پایانی 
کریم انصاری فر برای س��ومین بار دروازه ذوب آهن را باز کنند 
و به پیروزی برسند و شاید همین جریان، انگیزه ای مضاعف را 
در بازیکنان ذوب آهن ایجاد کند تا انتقام آن شکست ناباورانه را 
از تیم یحیی گل محمدی بگیرند. پرسپولیس هم در شرایطی 
 به اصفهان س��فر کرده که در روز ش��نبه در یک ب��ازی جذاب، 
چهار گل به س��ایپا زده و بازگش��ت احتمالی عل��ی کریمی به 

لیست این تیم، ش��اید آنها را از لحاظ روحی و روانی آماده این 
 بازی کرده باش��د. به هر حال حض��ور بازیکنی مث��ل کریمی، 
بدون ش��ک انگیزه بازیکنانی مثل س��ینا عش��وری و محسن 
مسلمان را برای رقابت با کاپیتان سرخ ها افزایش خواهد داد که 
این مسأله می تواندبه نفع ذوب آهن تمام شود، البته به شرطی 
که گل محمدی ریسک کند و بعد از مدت ها دوری در این دیدار 

حساس به کریمی بازی بدهد. 
پرسپولیسی ها از آخرین حضورشان در اصفهان خاطره خوشی 
به یاد ندارند و داستان بازی با س��پاهان و آن اتفاقات عجیب و 
غریبش، خاطره ای بد و کابوس وار از ورزشگاه فوالدشهر در ذهن 
بازیکنان پرسپولیس به جا گذاش��ته است. این بازی را به نوعی 
باید نبرد بازیکنان س��ابق قرمز و سبز هم دانست که در ترکیب 
دو تیم به دنبال اع��اده حیثیت در مقابل تیم قبلی خودش��ان 
هستند. محمد قاضی و حس��ین ماهینی با لباس پرسپولیس و 
س��پهر حیدری و علیرضا محمد با لباس ذوب آهن چهره های 
ویژه این بازی هس��تند و باید دید که کدام زوج حضوری موفق 
را در مقابل تیم سابقش تجربه می کند. مرتضی کرمانی مقدم 
هم به عنوان بازیکن با س��ابقه و قدیمی قرمزها این بار بر روی 
نیمکت ذوب آهن نشسته تا در کنار فرهاد کاظمی پرسپولیس 
را شکست دهد. پیش بینی پرشدن سکوهای ورزشگاه فوالدشهر 
هم با توجه به حساس��یت ای��ن بازی، پیش بین��ی غیرمنطقی 
نیس��ت و از آنجایی که هم کانون هواداران پرس��پولیس برای 
حضور هوادارانش فراخ��وان داده و هم مدیریت جدید کارخانه 
ذوب آهن توجه ویژه ای به حمایت پرسنل کارخانه از ذوبی ها 
دارد، شاید امروز بعد از مدت ها ظرفیت 10 هزار نفری ورزشگاه 

فوالدشهر تکمیل شود. 
البته نباید هواداران س��پاهان را هم فراموش کرد که هم برای 
حمایت از تیم شهرش��ان و هم برای تس��ویه حساب با محسن 
بنگر که البته هنوز مورد بخشش کمیته انضباطی قرار نگرفته 
و ش��اید در این بازی غایب باش��د، راهی ورزش��گاه فوالدشهر 
می شوند تا پرسپولیس به مانند بازی با سپاهان باز هم قربانی 
یک تیم اصفهانی ش��ود. البته این پایان کار نیست و ذوب آهن 
 به غیر از این بازی باید در هفت��ه 32 در بازی های لیگ میزبان 
پرسپولیسی ها باش��د و ش��اید نتیجه بازی امروز حتی بتواند 
تأثیری مستقیم بر نتیجه بازی لیگ این دو تیم هم داشته باشد! 
بر اساس قرعه اگر ذوب آهن تیم پیروز مسابقه امروز باشد باید 
در بازی نیمه نهایی به رشت سفر کند، اما پرسپولیس این شانس 
را دارد که در صورت صع��ود به مرحله نیم��ه نهایی 50 درصد 
شانس میزبانی در ورزشگاه آزادی در مقابل داماش را پیدا کند.

کابوس فوالدشهر برای سرخ ها

ذوب آهن- پرسپولیس؛ فارغ از لیگ به دنبال آسیا

اصفهان میزبان پهلوانان جهان می ماند

س:  حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک



یادداشت

مسئوالن برای تأمین  اقالم مورد    نیاز
  نوروز برنامه ریزی کنند

نماینده م��ردم شهرس��تان های 
ش��هرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اسالمی از مسئوالن استان 
خواس��ت برای تأمین اقالم مورد 

نیاز ایام نوروز برنامه ریزی کنند.
سیدسعید زمانیان درشورای اداری 
شهرستان ش��هرکرد افزود: بیش 
از40درصد جمعیت شهرس��تان، 
روستایی هستند و باید مسئوالن 
برنامه ریزی و تالش کنند تا تأمین ارزاق عمومی مردم در این مناطق 

برای ایام نوروز مشکلی نداشته باشد.
زمانیان، از کند بودن اجرای برخی از طرح های عمرانی در شهرستان 
 ش��هرکرد انتقاد کرد و افزود: اج��رای طرح های نیمه تم��ام باید با 
اولویت بندی شتاب گیرد. وی، از ضعف برخی دستگاه های اجرایی 
اس��تان در جذب اعتبارات ملی و توزیع اعتبارات به مناطق محروم 
انتقاد کرد. نماینده شهرکرد در مجلس همچنین اظهار داشت: باید 
 مقدمات و ش��رایط امنیتی و سیاس��ی برگزاری انتخابات در استان 
به صورت شایسته تأمین ش��ود. مراد کاظمی فرماندار شهرکرد نیز 
گفت: اقدامات و تمهیدات الزم برای استقبال از مسافران نوروزی در 

این شهرستان فراهم شده است. 

خبر ویژه

استاندار چهار محال و بختیاری
 علی اصغر عنابستانی

10میلیارد تومان طرح کشاورزی به بانک کشاورزی این استان معرفی 
شد و بانک های سپه و تعاون این استان می توانند دو برابر سهمیه خود، 
طرح های کش��اورزی را معرفی کنند. فرمانداران این استان نیز تمامی 
 سهمیه ای که به آنها داده می شود را بر اساس اولویت پروژه به بانک های
 عامل معرفی کنند. افرادی که طرح های خود را به بانک معرفی کرده اند

در مهلت مقرر وثیقه های خود را آماده و به بانک تحویل دهند تا بتوانند 
تس��هیالت بگیرند و عالوه بر این م��وارد، 12پروژه ب��االی یک میلیارد 
نیز در کارگروه معرفی ش��ود.  
جلس��ه آینده ای��ن کارگروه 
باید گزارش��ی جامع از میزان 
زمینی که در ط��رح ها واگذار 
 ش��ده، می��زان آب، تع��داد

طرح هایی که به نتیجه رسیده 
 است، میزان پیشرفت طرح ها

و میزان شغل های ایجاد شده 
ارایه شود.

 10 میلیارد تومان طرح اشتغال زا 
به بانک کشاورزی معرفی شود

چهره روزیادداشت
فعالیت 100 شعبه حل اختالف ویژه مددجویان کمیته امداد 

احمد نظری مدیرحقوقی و امور قرارداده��ای اداره کل امور حقوقی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت:110شعبه شورای حل اختالف ویژه مددجویان این نهاد در کشور 

فعال است. 
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اخبار کوتاه

کاهش80 درصدی آتش   سوزی ها 
در مراتع و جنگل ها 

مدیرکل منابع طبیعی چهارمح��ال و بختیاری گفت: منابع 
طبیعی یکی از حوزه های تأثیرگذار در زندگی و معیش��ت 

مردم و همچنین توسعه استان است.
دکتر عطاءاهلل ابراهیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان افزود: هفته منابع طبیعی می تواند فرصت 
مناسبی برای رساندن پیام و تبیین اهداف سازمان باشد و امید 
است با اقدامات انجام شده در این هفته بتوان گام مؤثری در 

رشد و پویایی این میراث طبیعی برداشت.
وی با بیان این که افراد زیادی از مواهب و برکات منابع طبیعی 
منتفع هس��تند و این امر لزوم پرداختن هرچ��ه بهتر به این 
مقوله را می طلبد خاطرنشان کرد: شعار امسال هفته منابع 
طبیعی،»منابع طبیعی، س��رمایه ملی« است که به درستی 
بیان کننده اهداف سازمان است. ابراهیمی با اشاره به آمادگی 
کامل منابع طبیعی در اج��رای هرچه بهتر برنامه های هفته 
منابع طبیعی گفت: روزهای هفت��ه منابع طبیعی را با توجه 
به عواملی چون لزوم پژوهش و اقدامات کارشناسانه، استفاده 
از پتانسیل های مردمی و همچنین بهره جویی از آموزه های 
دینی نامگذاری کرده اند. وی ضمن نقد فعالیت های پراکنده 
سال های گذشته در حوزه منابع طبیعی گفت: جامع نگری 
و پرهیز از اقدام��ات پراکنده در حوزه ه��ای آبخیز می تواند 
جرقه ای برای همگرایی و حل ریشه ای مشکالت این حوزه 
باشد. ابراهیمی راه اندازی سیستم پاسخگویی دیجیتال به 
استعالمات را از اقدامات شاخص و منحصربه فرد انجام شده 
 GPS در سازمان منابع طبیعی استان دانست و افزود: سیستم
مخصوص منابع طبیعی با همکاری دانشگاه در استان تهیه و 
راه اندازی شده است که این سیستم برای اولین بار و تنها در 
این استان اجرایی شده است. وی کشف و انهدام 317 کوره 
ذغال، تشکیل448مورد پرونده در خصوص مقابله با چرای 
غیرمجاز،171مورد بازداشت وسایل نقلیه قاچاق بر، وصول 
بالغ بر2100 مورد اخبار و گزارشات صحیح مردمی و کشف 
بالغ بر18/5 تن ذغ��ال قاچاق را از اقدامات ش��اخص حوزه 
حفاظت سازمان منابع طبیعی استان دانست و خاطرنشان 
 کرد: خوش��بختانه با توجه به مش��ارکت باالی مردم استان 
آتش سوزی های مراتع و جنگل ها بیش از80 درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است. ابراهیمی با تأکید بر لزوم 
 انجام اقدامات کارشناس��انه دقیق در خصوص انتقال میان 
حوزه ای آب گفت: در صورت اجرایی ش��دن طرح های فاقد 
مطالعات زیست محیطی در حوزه انتقال آب، شاهد لطمات 

جبران ناپذیری به  منابع ملی در استان خواهیم بود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: روزانه 
حدود540 تن زباله در استان تولید می شود.

 سعید یوس��ف پوربا اش��اره به ش��رایط ویژه توپوگرافی و ساختار 
زمین های اس��تان، مه��م ترین مش��کل کنونی اس��تان را بحث 
پسماندهای شهری و روس��تایی دانست و تصریح کرد: شیب اکثر 
زمین های استان زیاد است و در مسیر آب های سطحی و روان قرار 
دارد، همچنین به علت گستردگی آب های زیرزمینی، عمق آبرفت 
در دشت های استان کم اس��ت و به همین دالیل دفن بهداشتی 

زباله  فقط در تعداد محدودی از شهرهای استان صورت می گیرد.
 وی با تأکید بر مدیریت صحیح پسماند در استان افزود: مدیریت 
 نامناس��ب پس��ماند باعث آلودگی آب، خ��اک و هوا می ش��ود،

عرصه های تاالبی نیز به عنوان ارزش��مندترین اکوسیستم های 
موجود اس��تان مورد تهدید قرار می گیرد. یوس��ف پور با اشاره به 
این که در مجموع پنج نوع پس��ماند عادی، بیمارستانی، پسماند 
 خطرناک، کش��اورزی و صنعتی وج��ود دارد، خاطرنش��ان کرد: 
 اصلی ترین معضل اس��تان در بحث پس��ماندهای ع��ادی مانند 
 زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی است. وی با بیان این که

تقریبا همه بیمارستان های اس��تان مجهز به دستگاه خنثی ساز 
زباله های بیمارستانی هستند افزود: دستگاه خنثی ساز، زباله های 
 عفونی را به دو ش��کل اتوکالو و پرتودهی به پسماند عادی تبدیل 
می کند. یوسف پور با اشاره به قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس 
 شورای اسالمی در سال83 افزود: مدیریت پسماند در بخش های

 مختلف به دست خود واحد تولید کننده است.
وی ادامه داد: روزانه حدود540 تن زباله در استان تولید می شود 
و سرانه ایجاد پسماند اس��تان روزانه 725گرم است، این در حالی 
است که سرانه ایجاد پسماند در کش��ور700گرم است و بنابراین 
باید الگوی مصرف باالخص در سطح خانواده ها اصالح شود؛ مثال 
از ظروف یک بار مصرف کمتر استفاده شود تا کمتر پسماند ایجاد 
کند، اما متأسفانه در استان فرهنگ سازی مؤثری صورت نگرفته 
است. یوسف پور ادامه داد: رییس کارگروه مدیریت پسماند استان 
بحث مطالعات مدیریت را به شهرستان های استان ابالغ کرده که 
در هر شهرستان یک ش��هرداری به عنوان نماینده آن شهرستان، 
مس��ئولیت پیگیری انجام مطالعات را از طریق مشاور ذیصالح به 
عهده دارد و در شهرکرد این مطالعات در 4 فاز انجام شده که برای 

تأیید نهایی به کارگروه مدیریت پسماند کشور ارسال شده است.
وی تصریح ک��رد: در بروج��ن نیز مطالع��ات انجام ش��ده نیاز به 
اصالحاتی داش��ته که به ش��هرداری مربوطه برگش��ت داده شده 
 است و در سایر شهرستان ها نیز در مرحله بررسی شهرداری های

شهرس��تان هاس��ت. یوس��ف پور با بیان این که در کش��ورهای 
 پیش��رفته از زباله به عنوان طالی کثیف یاد م��ی کنند افزود: اگر 
زیرساخت های فرهنگی و سخت افزاری تفکیک از مبدأ در شهرها و 
روستاهای استان فراهم شود، نه تنها دیگر پسماند در استان آلودگی 

ایجاد نمی کند بلکه می تواند درآمدزا و اشتغال زا هم  باشد.
به گفته وی، اس��تان چهارمح��ال وبختی��اری آلودگی محیطی 

کمتری نسبت به دیگر استان های کشور دارد، بنابراین باید برای 
حفظ پاکی آن تالش کرده و با مدیریت صحیح از پخش زباله ها در 
حاشیه شهرها و روستاها جلوگیری نمود. مسئول خدمات شهری 
ش��هرداری ش��هرکرد نیز در این خصوص به ایس��نا گفت: روزانه 
128 تن زباله در ش��هرکرد جمع آوری می شود. پژمان درخشان 
با بیان این که طرح مطالعاتی مدیریت پس��ماند شهرکرد از سال 
89 در استان ش��روع ش��د، افزود: این طرح در 4 مرحله در استان 
 بررسی ش��ده و قرار اس��ت به تهران ارسال ش��ود که این مراحل 
به ترتیب ش��امل مستندس��ازی وضعیت موجود اس��تان، امکان 

س��نجی، طراح��ی سیس��تم 
مدیری��ت و ارای��ه راهکارهای 
مناسب اجرایی براساس مرحله 

دوم است. 
وی با بیان این ک��ه زباله های 
جمع شده در ش��هرکرد 128 
ت��ن در روز اس��ت، ب��ه قانون 
مدیریت پسماند در واگذاری 
جم��ع آوری زباله به ش��رکت 
های توانمند اش��اره و تصریح 
کرد: ش��هرداری جم��ع آوری 
زباله خش��ک و تر را در سطح 
ش��هر ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگ��ذار ک��رده و220 نفر در 
این سیس��تم مش��غول به کار 
هستند. درخشان اصلی ترین 
 مش��کل مدیریت پس��ماند را 

فرهنگ سازی تفکیک از مبدأ دانست و اظهار داشت: پسماند به سه 
 نوع پسماندهای غذایی، غیربازیافتی و خش��ک بازیافتی تقسیم 
 می ش��ود، 65 تا 75 درصد پس��ماندها را نیز مواد آلی تش��کیل 
می دهند. به گفته وی، 99درصد از آلودگی های زیست محیطی 
ناشی از محل دفن زباله، انتشار گازهای گلخانه ای و شیرابه زباله 
از پسماندهای مواد آلی ایجاد می شود و تنها راه جلوگیری از این 

آلودگی ها جداسازی زباله ها و تبدیل آن به کمپوست است.
درخش��ان با بیان این که احداث کارخانه کمپوست زمان می برد 
گفت: تا قبل از احداث کارخانه می توان از راهکارهای دیگری مانند 
روش ورمی کمپوست اس��تفاده کرد که در این روش از کرم برای 

تولید کود استفاده می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر زباله های شهرکرد در 9 کیلومتری 

شهرکرد در منطقه بین منصوریه و منظریه دفن می شود.

روزانه حدود 540 تن زباله در استان تولید می شود

کارخانه کمپوست استان الزمه حفظ محیط زیست 

تقریبا همه 
بیمارستان های 

 استان 
چهارمحال 
 وبختیاری 

 مجهز به 
 دستگاه خنثی ساز 

زباله های 
بیمارستانی 

هستند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی
7777 در خصوص پرونده کالسه 1241/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- هادی موس��وی 2- رانی موس��وی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخه 92/2/17 ساعت 4 تعیین 
گردی��ده. با توج��ه به مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان 
صب��ا- پ��الک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان- 
ش��عبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 15 حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7778 شماره پرونده: 1002/91، شماره دادنامه: 1202، شماره بایگانی شعبه: 
1002/91، خواهان: حمید عابدی به نش��انی اصفهان خیابان سجاد مقابل بانک 
صادرات توس��عه، خوانده: ابوذر علیمرادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه، گردش��کار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دادخواس��ت خواهان حمید عاب��دی به طرفیت اب��وذر علیمرادی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 28/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تأخی��ر و تأدیه، با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت خواهان و با 
توجه به اصل چک در ید خواهان و دفاعیات بالوجه خوانده، لذا ش��ورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانس��ته مستنداً به ماده 198 و 515 خوانده را به 
پرداخت مبلغ 28/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته، س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر از تاریخ چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
محک��وم و اعالم می نمای��د. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باش��د. ش��عبه 19 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7779 خان��م بتول بابااصفهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 55766 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 6829/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علیرض��ا بابااصفهانی به 
شناس��نامه 46610 در تاری��خ 91/1/3 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی 
گفت��ه ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک همس��ر و دو دختر 

و یک پس��ر به نام های ذی��ل: 1- بتول بابااصفهانی ش ش 55766 )همس��ر 
متوف��ی(، 2- مرج��ان بابااصفهانی ش ش 1270021672 )دخت��ر متوفی(، 3- 
منی��ره بابااصفهان��ی ش ش 1023 )دختر متوفی(، 4- محم��د بابااصفهانی ش 
ش 1271317761 )پس��ر متوف��ی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7780 در خصوص پرونده کالسه 2012/91 خواهان جمشید ترکی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند س��واری پرای��د 948ص 35-ایران 13 به انضمام 
مطلق خس��ارات به طرفیت 1- علیرضا اس��کندری 2- س��میرا موسوی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/1 س��اعت 8/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده ردیف دوم حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان 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 ش��ود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7781 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2033/91 ش 7 خواهان نادر ش��اهوان 

دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به میزان 45/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونی به طرفیت راضیه السادات یدالهی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/2 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7782 در خصوص پرونده کالس��ه 1599/91 خواهان امیر نصر دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالب��ه وجه 1 فقره چ��ک و تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی و... به 

طرفیت ش��کراله هیبتی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/1 
ساعت 12/15 ظهر تعیین گردیده است. 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 رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7783 ش��ماره: 723/91 به موجب رأی ش��ماره 1077 تاریخ 91/10/25 حوزه 
27 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بابک ظهیرانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد 
و پنج��اه هزار ریال بابت اصل خواس��ته و چهارصد هزار ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له حمید عابدی نش��انی محل اقامت: خ سجاد مقابل بانک صادرات بیمه 
توس��عه. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به 

قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 27 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7784 ش��ماره: 724/91 به موجب رأی ش��ماره 1078 تاریخ 91/10/25 حوزه 
27 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
میترا انوری مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون و 
چهارصد و سی و شش هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له حمیدعابدی نشانی محل اقامت: خ سجاد مقابل 

بانک صادرات بیمه توس��عه. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7785 ش��ماره: 1333/91 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 1820 تاری��خ 91/10/18 
ح��وزه 5 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت 

محکوم علیه مس��عود زمانی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ دو 
میلی��ون و پانصد و هش��تاد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و چهارصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر و تأدیه و هزینه نش��ر آگهی از 
تاریخ سررس��ید چ��ک موص��وف 121176/2179430/37-90/9/25 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان حمید عابدی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ وحید 
بی��ن رودکی و ارتش س��اختمان بعثت طبقه زیرین ص��ادر می گردد. ماده 34 
قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کن��د و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 5 حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7786  در خصوص پرونده کالسه 2063/91 خواهان مهری نوری دادخواستی 
مبنی ب��ر الزام ب��ه انتقال قطعی ب��ه طرفیت مه��دی گزدرازی و امیرحس��ین 
عنایتی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه م��ورخ 92/2/14 
س��اعت 9/30 صبح تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاض��ای خواهان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قب��ل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخ��اذ می ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7787 در خصوص پرونده کالس��ه 2112/91 خواهان نجمه واثقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ پانصد و بیست هزار تومان به طرفیت احمد دهقان چناری 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/2/2 ساعت 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 رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان 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 ش��ود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
7788 در خصوص پرونده کالس��ه 1884/91 ش 11 خواهان امیر سلیمان خیل 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به طرفیت مسعود هارونی 
جمالوئی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/1 
س��اعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاض��ای 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 شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7789 در خصوص پرونده کالسه 1883/91 ش 11 خواهان محمد سلیمان خیل 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 13/300/000 ریال به طرفیت مسعود هارونی 
جمالوئی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/1 
س��اعت 11/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول 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 رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7790 در خص��وص پرونده کالس��ه 2037/91 ش 7 خواهان ف��روغ تقی پور 
اصال��ت از طرف خود و قیومتًا از طرف فرزند صغیر متین دادخواس��تی مبنی 
بر تحریر ترکه به طرفیت معصومه فامیلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 92/2/3 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا تا 
خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7791 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1871/91 خواهان محمدعلی ش��الباف 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه ی��ک فقره چک 
ب��ه طرفی��ت مهدی محم��دی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 92/2/10 س��اعت 9/30 تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول 
المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان س��جاد اول 
خ ح��اج آقا رحیم ارباب مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمای��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخ��اذ می ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7792 ش��ماره دادنامه: 1981، کالس��ه: 91-1595 ش ح 33، مرجع رس��یدگی: 
شعبه سی و سوم ش��ورای حل اختالف، خواهان: آقای علیرضا سعیدی منش 
آدرس: اصفهان سه راه ملک شهر خ نیر اصفهانی کوچه ساحل پالک 135 منزل 
شخصی، خوانده: آقای رجبعلی میرزایی آدرس مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 4/000/000 ریال بابت پرداخت اقس��اط معوقه تسهیالت دریافتی خوانده 
به انضمام هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علیرضا سعیدی منش 
فرزند حس��ن به طرفیت آقای رجبعلی میرزایی فرزند حیدر به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/000/000 ریال بابت پرداخت اقساط معوقه تسهیالت دریافتی خوانده به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مبنی بر اینکه مبلغ خواس��ته را بابت اقس��اط معوقه تسهیالت دریافتی توسط 
خوانده از بانک قوامین پرداخت نموده و پاس��خ اس��تعالم انجام شده از بانک 
واگذارکننده تسهیالت طی نامه شماره 10092/1408 مورخ 91/9/23 که داللت 
بر ضمانت خواهان از خوانده در پرداخت اقس��اط تسهیالت شماره 1031827 
دریافتی توس��ط خوانده دارد و کسر مبلغ خواسته از حقوق ماهیانه خواهان و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه 
ای نی��ز ارائه ننم��وده و مصون ماندن مدارک اب��رازی خواهان از اعتراض لذا 
ش��ورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
س��ی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/9/21( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام شوراها می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



محققان آلمانی موفق به طراحی دستکشی شدند که توسط آن 
می توان بدون دخالت صفحه کلید، در هوا تایپ کرد. دانشمندان 
مؤسس��ه فناوری کارلس��روهه )KIT( ب��ا این ای��ده که تایپ 
پیام های متنی بر روی تلفن همراه از طریق صفحه کلید کوچک 
بسیار دست و پا گیر اس��ت، موفق به طراحی سیستمی شدند 
که افراد می توانند از طریق آن به راحتی در هوا تایپ کنند. این 
سیستم می تواند از طریق حسگر، حرکات دست کاربر را ردیابی 
 »Airwriting«کند. آنه��ا نام این ایده را نویس��نده هوای��ی

گذاشتند. این سیستم حرکات دست را ضبط کرده و به سیستم 
کامپیوتری انتقال می دهد. همچنین جمالت کامل را با حروف 
بزرگ شناس��ایی می کند. در طول نوش��تن، سیستم می تواند 
رمزگشایی حروف را بر اساس برنامه تشخیص خود داشته باشد.

در حال حاضر واژه نامه این سیس��تم هشت هزار لغت و درصد 
خطا در آن، 11 درصد است و هنگامی که به سبک نگارش دست 
آشنا شود، این خطا تا سه درصد کاهش پیدا می کند. محققان در 

تالش برای کوچک سازی این سیستم هستند.
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کودک شما هم می ترسد؟

شرایط زندگی کودک، اصلی ترین عامل سرکوبی ترس است. کودک 
باید احساس کند که اطرافیان او توانایی رویارویی با مسائل زندگی را 
دارند. خانواده ای که بیش از حد پشتیبان و نگران کودک است، خود 
به خود ترس را در وجود او نهادینه می کند و این بدان معنا نیست که 

ترس کودک کم اهمیت بوده و یا نادیده گرفته شود.
کودکان از عوامل مختلفی مث��ل تاریکی، تنهایی، برخ��ورد با افراد 
غریبه و... می ترس��ند. ترس را می توان از جمله مس��ائل تأثیرگذار 
در رشد ش��خصیت کودک دانس��ت. این نکته را باید مدنظر داشت 
که دس��ت کم گرفتن و یا بیش از حد جدی قلمداد کردن ترس، هر 
دو اشتباه است بلکه روش صحیح، آشنا کردن کودک با عوامل ترس 
و نحوه غلبه بر آن اس��ت. بس��یاری از والدین تلویزیون و بازی های 
کامپیوتری را مسبب ترس فرزندانش��ان می دانند، در حالی که این 
وسایل از ارکان اصلی رشد کودک محسوب می شوند. در واقع ترس 
که غالبا با اضطراب نیز همراه است، در شکل گیری شخصیت کودک 
تأثیر مهمی دارد. نکته قابل تأمل در این باره، ش��ناخت انگیزه های 

ترس توسط والدین و همراهی آنان با فرزندانشان است.

علل ترس در سنین مختلف  
تا قبل از ش��ش ماهگی، بعضی از نوزادان از صدای زن��گ تلفن و یا 
مچاله کردن یک تکه کاغذ به شدت وحشت زده می شوند. کودک در 
هشت ماهگی ترس از افراد غریبه را درک می کند و وقتی به سن یک 
 سالگی می رسد، جدایی از والدین، او را نگران و مضطرب می سازد.

در فاصله س��نی دو تا هفت س��ال، کودک از حیوان��ات، پدیده های 
طبیعی مثل رعد و برق و طوفان، موج��ودات خیالی مانند جادوگر، 
غول، هیوال،تاریکی و... می ترسد. با افزایش سن، دلهره ها نیز تغییر 
می کند. حاال دیگر فرزند شما از دیو و جادوگر نمی ترسد، بلکه درد، 
تنهایی، بیماری، عدم احساس محبت دیگران و تصور این که فرزند 
خوبی برای خانواده نباشد، او را دچار تشویش و نگرانی می کند. ترس 
از مرگ نیز همیش��ه با کودکان همراه اس��ت.با آغاز دوران بلوغ که 
مرحله جدیدی در زندگی محسوب می شود، دلواپسی ها نیز شکل 
دیگری به خود می گیرد؛ به عنوان مثال نوجوان از هر جهت خود را با 
دیگران مقایسه می کند و سؤاالتی از قبیل این که » آیا من هم مثل 
دیگران هستم یا نه؟« در ذهنش شکل می گیرد. علل ترس، مدت و 
راه های بروز آن، در همه بچه ها به یک ش��کل نیست و  مهم آرامش 

بخشیدن به او در این دوران است.

آرامش؛ بهترین راه غلبه بر ترس  
شرایط زندگی کودک اصلی ترین عامل سرکوبی ترس است. کودک 
باید احساس کند که اطرافیان او توانایی رویارویی با مسائل زندگی را 
دارند. خانواده ای که بیش از حد پشتیبان و نگران کودک است، خود 
به خود ترس را در وجود او نهادینه می کند، این بدان معنا نیست که 

ترس کودک کم اهمیت بوده و یا نادیده گرفته شود.
هیجان و دلهره، مفید و س��ازنده اس��ت و باید به کودک غلبه بر این 
احساسات را آموخت. بازی یکی از این روش هاست که کودک در طی 
آن با خیالی راحت و در اوج شادی و نشاط، مسائل مختلفی را تجربه 
 می کند. خیال پردازی، او را برای مواجهه ب��ا واقعیات زندگی آماده 
می سازد. اهمیت خواندن داستان های تخیلی از آن جهت است که 
در این قصه ها، مس��ائل دنیای حقیقی با زبانی ساده و واضح توضیح 

داده شده و در قالب نمادها برای او روشنگر مفاهیم گوناگون است.
برای این که به کودکت��ان کمک کنید تا بر ترس��ش غلبه کند، از او 
بخواهید تا علت ترس و احساس��ش در این ب��اره را توضیح دهد. به 
حرف هایش گوش دهید و از ترس های دوران کودکی خود برایش 
تعریف کنید. برخالف کودکان، نوجوانان به ندرت حاضر می ش��وند 
احساساتشان را ش��رح دهند. سردرد، س��رگیجه، تهوع، دل درد و... 
عالئم اضطراب در نوجوانان اس��ت. اگر مدت زمان زیادی اس��ت که 
فرزندتان دچار ترس و نگرانی است، حتما به روانشناس مراجعه کنید، 
زیرا اگر این مشکل برطرف نشود در شخصیت او باقی مانده و به مرور 

زمان تشدید نیز می شود.

وقتی محیطی بزرگ از آب، با خش��کی محاصره ش��ود 
دریاچه ایجاد می شود. 

دریاچ��ه ه��ای مختلف��ی در دنی��ا وج��ود دارن��د که 
ب��زرگ تری��ن آنها در ش��مال کش��ور م��ا ق��رار دارد. 
 بس��یاری از دریاچ��ه ه��ا ویژگ��ی ه��ای خ��اص و 
منحصر به فردی دارند که به  بعضی ازآنها  اشاره می کنیم. 

  دریاچه پلیتوایس 
یکی از شگفت انگیزترین 
 دریاچ��ه ه��ای  دنیا را 
می توان در کرواس��ی 
پیدا کرد. ای��ن دریاچه 
مجموعه ای از16 دریاچه 
متفاوت اس��ت ک��ه با 
آبشارهای بسیار زیبا به 
یکدیگر متصل شده اند.  
»دریاچه پلیتوایس« زیس��تگاه موجودات بسیار زیادی 
است که برخی از آنها از جمله نادرترین موجودات دنیا به 
حساب می آیند. این دریاچه همچنین یکی از پاک ترین 
 آب ها را دارد و گاه��ی بر اثر تغییر فصل، رنگ آن متفاوت 

می شود. 

دریاچه جوشان   
در جمهوری دومنیک   
دریاچ��ه ای نه چندان 
بزرگ، اما جالب به نام 
»دریاچ��ه جوش��ان« 
وجود دارد. این دریاچه 
همیشه مملو از بخارهای 
زیاد و حباب های داغ 
اس��ت، چ��را ک��ه آب 
دریاچه بس��یار جوش��ان و غیرقابل تحمل اس��ت. این 
دریاچه در نزدیکی کارائیب قرار دارد و اندازه آن نزدیک 
به60 تا100متر اس��ت، ولی هر س��اله افراد زیادی را به 

سمت خود می کشاند. 

  دریاچه 5 گل 
 چین میزب��ان یکی از 
انگیزتری��ن  ش��گفت 
دریاچه های دنیا به نام 
دریاچه»پنج گل« است. 
نام ای��ن دریاچه به این 
علت پنج گل گذاش��ته 
شده است که رنگ های 
مختلف��ی مانن��د زرد، 
س��بز و آبی را می توان در آن به راحتی دید. همچنین 
درخت هایی ب��ا قدمت های زیاد در بس��تر این دریاچه 
هستند که به علت ش��فافیت بی اندازه آب، کامال قابل 
دیدنند. ای��ن دریاچه به عنوان یک��ی از نمادهای اصلی 

پارک ملی چین شناخته می شود. 

  دریاچه بایکال 
روسیه کشوری است که   
از قدیمی ترین و البته 
عمی��ق تری��ن دریاچه 
دنی��ا  یعن��ی »بایکال« 
محافظت می کند. این 
دریاچ��ه در بیش��ترین 
حالت، 1637 متر عمق 
دارد و به »چش��م آبی 
س��یبری« ش��هرت پیدا ک��رده اس��ت. ای��ن دریاچه 
همچنین20 درصد آب شیرین دنیا را در خود جای داده 
 اس��ت و در آن بی��ش از1700 گونه جان��وری زندگی 
می کند. این دریاچه نزدیک به 25 میلیون س��ال سن 
 دارد و ب��ه عنوان قدیم��ی ترین دریاچه دنیا ش��ناخته 
می ش��ود. همچنین می��زان آبی ک��ه در آن جای دارد 

نزدیک به یک سوم از آب های دریای مازندران است. 

دریاچه تی تی کاکا   
در مرز بین بولیوی و پرو   
دریاچه ای وجود دارد  
به نام »دریاچه تی تی 
کاکا« ک��ه ب��ه عنوان 
بلندترین دریاچه دنیا 

شناخته می شود. 
این دریاچ��ه در ارتفاع 
3812 متری از س��طح 
زمین قرار دارد و با توجه به حجم آبش بلندترین دریاچه 
دنیاس��ت و قابلیت دسترسی آس��ان دارد. این دریاچه 
همچنین عنوان بزرگ ترین دریاچه آمریکای جنوبی را 

به خود اختصاص داده است. 

  دریاچه کراچی 
روس��یه همان طور که 
دیدید میزب��ان خوبی 
ب��رای دریاچ��ه بایکال 
بوده اس��ت، اما در این 
کش��ور دریاچه دیگری 
نیز ب��ه ن��ام »کراچی« 
وجود دارد که به عنوان 
یکی از آلوده ترین نقاط 
زمین شناخته می شود. این دریاچه از سال1951 محلی 
برای دفن پسماندهای رادیواکتیو بوده است و آب آن به 
هر ماده شیمیایی آلوده اس��ت، به طوری که تا چندین 
کیلومتر اطراف آن، حق تردد به کس��ی داده نمی شود. 
این دریاچه به تنهایی نزدیک به فاجعه چرنوبیل آلودگی 

ایجاد می کند.

درمان HIV در نوزادی آمریکایی
 نوزاد دختری در آمریکا که در زمان تولدش به ویروس HIV آلوده بود،

 به نظر می آید پس از انجام درمان های اولیه به کلی درمان شده است.
بر اساس گزارش BBC، این دختر دو  و نیم ساله اکنون به مدت یک سال 
است که درمانش به پایان رسیده و هیچ نشانه ای از عفونت HIV در بدنش 
مشاهده نمی شود. درصورتی که س��المت کامل این دختربچه به اثبات 
برسد،  این دومین مورد درمان کاملHIV در جهان خواهد بود. به گفته 
دبورا پرسواد  ویروس شناس دانشگاه جان هاپکینز این کودک نشانه ای 
دیگر از امکان باالی درمان این بیماری در نوزادان است. در سال2007 نیز 
تیموتی ری براون به عنوان اولین انسانی که از ویروسHIV خالصی یافته 
بود، شناسایی شد. در درمان نوزاد دختر آمریکایی ترکیبی از داروهایی که 
هم اکنون از آنها در درمان HIV استفاده می شود، به کار گرفته شده بود و 
 نتایج این درمان نشان داد این نوع درمان می تواندHIV را پیش از این که

 در بدن انسان جاخوش کند،  به کلی از بین ببرد.

متفاوت ترین 
دریاچه های دنیا  +6+22

+2+18

خواندنی

سالمت

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان با هدف تس��هیل یافتن اش��یای کوچک در محیط خانه یا محل کار، برچسب )تگ( 
بلوتوث بسیار س��بک وزنی در اندازه یک س��که طراحی کردند. اکنون نمونه های مختلفی از 
دسته های بی سیم برای یافتن اش��یای کوچک از جمله کلید طراحی ش��ده اند که با ارسال 
س��یگنال های بلوتوث و از طریق برنامه نرم افزاری تلفن همراه هوشمند، امکان یافتن آنها را 
فراهم می کند.جدیدترین محصول ارایه ش��ده در این حوزه، تگ ه��ای بلوتوث فوق کوچک 
BluetagMe است که به راحتی روی کیف پول، دفتر یادداشت یا تبلت چسبیده می شود.

 محدوده دامنه ارسال س��یگنال توسط این برچسب بلوتوث30 متر اس��ت که با کمک برنامه 
نرم افزاری تلفن همراه هوشمند، امکان رهگیری و یافتن محل اشیای گمشده را فراهم می کند. این 
برچسب شامل تراشه های ارتباط میدان نزدیک )NFC( است و یک باتری ساعت مچی در آن 
به کار رفته است که با توجه به نیاز کم برای ارسال سیگنال، تا چند سال دوام دارد. هنوز زمان 
دقیقی برای عرضه برچس��ب بلوتوث BluetagMe اعالم نشده است، اما انتظار می رود این 

محصول حداکثر تا پایان سال جاری میالدی با قیمت 49 دالر به بازار عرضه شود.

یک طراح روس برای پیشگیری از صدمات مچ دست، موس بی سیم معلق در هوا طراحی کرده 
است. اساس عملکرد موس معلق Bat یک هدایتگر شناور و پایه حلقه ای مغناطیسی است که 
باعث شناور ماندن موس در هوا می ش��ود. »وادیم کیباردین« طراح موس بی سیم شناور، این 
وسیله را یک ابزار کاربردی برای افرادی عنوان می کند که ساعت های طوالنی از رایانه استفاده 
می کنند. موس شناور Bat  می تواند برای پیشگیری و حتی درمان سندروم تونل مچ دست مورد 
استفاده قرار گرفته و میزان فشار و صدمات وارده به عضالت دست و انگشتان را به حداقل برساند.

برخی مشترکان خواسته یا ناخواسته به ارسال پیامک خالی اقدام می کنند. این موضوع قابل 
توجه است که اگر زبان گوشی، فارسی باشد، پیامک به نرخ فارسی محاسبه و  اگر زبان گوشی 

التین باشد، پیامک به تعرفه التین محاسبه می شود. 
 زمانی که مش��ترکان می خواهند پیامکی فقط حاوی عالمت، ارس��ال کنند، اگر زبان گوشی 
فارسی باشد، پیامک، فارسی محاسبه شده و زمانی که زبان گوشی التین باشد، پیامک التین 

محاسبه می شود. 
  این موضوع در پیام هایی که تنها حاوی اش��کال هندسی هس��تند و پیامک خالی نیز صدق 
می کند. در پیامک هایی که حاوی عدد هس��تند نیز این قانون صادق است و با توجه به زبان 

گوشی، التین یا فارسی محاسبه می شود. 
 الزم اس��ت بدانید که پیامک هایی که با حروف فارس��ی ش��روع ش��ده و با التین ادامه دارد، 
 فارسی محاسبه شده و پیامکی که با التین شروع ش��ده و با فارسی ادامه دارد، التین محاسبه 

می شود.

طراحان سوئیسی صندلی طراحی کرده اند که تنها برای هشت بار نشستن، قابل استفاده است 
و پس از این مدت، خود را تخریب می کند. صندلی خود تخریب DRM  دارای حسگر کوچکی 
است که نشستن هر فرد را تشخیص می دهد و پس از هربار ایستادن، شمارشگر صندلی، به کار 
افتاده و یک عدد از تعداد دفعات نشستن کاسته می شود. همزمان با رسیدن به عدد صفر، تمامی 
پایه ها و بدنه صندلی به طور خود به خود فرو می ریزد. تیم دانشجویی دانشگاه هنر و طراحی لوزان 

)ECAL(، این طرح را در رقابت جهانی هنر و مهندسی ساختارشکنی ارایه کردند.

»یک هشت پای راه راه، به دلیل عادات منحصربه فرد جفت گیری 
و ش��یوه زندگی، تا حد زیادی مورد بی مهری دانشمندان قرار 
گرفته، به طوری که حتی فاقد نام التین است.« در سال1991، 
زیست شناسی به نام آرکادیو رودانیچ در مقاله ای کوتاه این گونه 
هشت پا را معرفی کرد. وی این هشت پا را در پاناما کشف کرده 
بود. به ادعای این دانشمند، هشت پای جدید دارای شیوه زندگی 
کامال متفاوتی از س��ایر گونه های دیگر بود. عادات جفت گیری 
و تولیدمثل اکثر هش��ت پاها حول این واقعی��ت می چرخد که 
در صورت داش��تن فرصت، هر یک از دو هش��ت پای نر در حال 
جفت گیری ممکن است دیگری را کشته و بخورند، اما هشت پای 
جدید اقیان��وس آرام، ط��وری رفتار می کند ک��ه گویی چنین 

خطری وجود ندارد.
این حیوان به جای زندگی تنها، حتی با گروه بزرگ تر بیش از40 

هشت پا مرتبط می شود و در صورت داشتن شانس جفت گیری، 
دو هشت پا از این گونه، با یکدیگر رقابت نمی کنند، بلکه به طور 
همزمان با یک ماده جفت گی��ری می کنند. همچنین در حالی 
که اکثر هشت پاهای ماده فقط یک بار تخم ریزی می کنند و به 
محض این که تخم ها می ش��کنند، می میرند، هشت پای راه راه 
اقیانوس آرام طی حیاتش چندین بار تخم ریزی می کند. در آن 
زمان مقاله رودانیچ منتشر نش��د و پس از دو دهه نادیده  گرفته 
شدن، این هشت پا سال گذشته دوباره کش��ف شد. هم اکنون 
ریچارد راس و روی کالدول زیست شناسان کالیفرنیایی، در حال 
مطالعه بر روی رفتار این هشت پا هستند. آ نها در نظر دارند در 

سفری، زیستگاه طبیعی این حیوان را بررسی کنند.

 در جستجوی اشیای گمشده 
با برچسب بلوتوثی سکه ای

با موس معلق در هوا کلیک کنید!

 پیامک خالی 
چند تومان محاسبه می شود؟

صندلی که خودکشی می کند!

هشت پایی که دانشمندان هم طردش کردند!

 عبدالسالم حبیب 
 شهروند 39 ساله لیبیایی 
 خانه 600 ساله خود را 
 در شهر » قدمس« در غرب لیبی 
 تبدیل به مکانی برای 
بازدید توریست ها کرده است

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 کسی که  در خواندن نماز تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من 

نخواهد رسید.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
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با یک نویسنده هوایی آشنا شوید!
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