
اصفهان شهر يا واژه نيست، فرهنگ است 

 نمك  گير شدن در برابر طاغوت 
عامل جدايى علما از مردم است

«دارقالى» در بازار 
موسيقى

+Music
براى اصفهان و هفته اى كه مختص اوست 

رهبر انقالب در اجالس بين المللى علماى بيدارى اسالمى:

امير قطر به فلسطين 
اشغالى سفر مى كند 2

مداحان استان با رهبر معظم 
انقالب ديدار مى كنند  76

5

بركنارى ابرقويى نژاد 
5به تعويق افتاد

موتورتوليد را نه با الفاظ، بلكه 
در عمل روشن نگه داريم

متجاوزين به محدوده  B. R.T  مجازات مى شوند

كارگران سرمايه اصلى در توان اقتصادى كشور هستند و اگر 
ما توليد را محور توان اقتصادى بدانيم، كارگران محور توليد 
هستند. مناسبت ها بهانه خوبى براى مرور مشكالت و اقدامات 
صورت گرفته در آن بخش است و هفته كارگر هم اين فرصت 

را هرساله فراهم مى كند...

پيام قيام 15 خرداد، پيام 
كربال و عاشوراست

ــال بختيارى  ــتان چهارمح  نماينده ولى فقيه در اس
ــام كربال و  ــرداد، پي ــم خ ــام پانزده ــت: پيام قي گف
عاشوراست. حجت االسالم محمد على نكونام درستاد 
ــت سالگرد  ــت پانزدهم خرداد و بزرگداش بزرگداش
ــه عظمت قيام  ــاره ب ــام خمينى(ره) با اش ارتحال ام
ــرداد، لبيك با امام  15 خرداد، گفت: پيام قيام 15خ
حسين(ع) و فرزندش امام  خمينى(ره) را در بر دارد و 

اين قيام در راستاى حادثه ماندگار كربالست. 

س: ايمنا]
[عك

2
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سپاهان- الغرافه 6

صددرصدانتقام صددرصدانتقام صددرصد
چهارمحال و بختيارى مى تواند 

7
در توليد ملى تأثيرگذار باشد

ــالمى روز گذشته در سالن  اجالس بين المللى علماى بيدارى اس
ــران تهران و با حضور رهبر معظم انقالب افتتاح شد و  اجالس س
حضرت آيت اهللا خامنه اى در افتتاحيه اين مراسم بيانيه اى صادر 

كردند كه در ادامه بخش هايى از آن را مى خوانيد: 
بسم  اهللا  الّرحمن  الّرحيم  

ــّيدنا محّمد  ــالم على س ــد هللا رّب العالمين و الّصالة و الّس و الحم
المصطفى و ءاله األطيبين   و صحبه المنتجبين و من تبعهم باحسان 

الى يوم الّدين  
به شما ميهمانان عزيز خوشامد مي گويم و از خداوند عزيز و رحيم 
مي خواهم كه به اين تالش جمعى بركت دهد و آن را گام مؤثرى 
ــازد. «انّه سميع مجيب». موضوع  در جهت بهروزى مسلمانان س

«بيدارى اسالمى» كه شما در اين اجالس به آن خواهيد پرداخت، 
امروزه در صدر فهرست مسايل جهان اسالم و امت اسالمى است؛ 
ــالم بماند و ادامه يابد،  ــت كه اگر باذن اهللا س ــگرفى اس پديده   ش
ــالمى را در چشم  اندازى نه  قادر خواهد بود سربرآوردن تمدن  اس
ــالمى و آنگاه براى جهان بشريت  چندان دوردست، براى امت اس
ــت و هيچ انسان مطلع و  ــم ماس رقم زند. آنچه امروز در برابر چش
هوشمندى نمي تواند آن را انكار كند، آن است كه اكنون اسالم از 
حاشيه معادالت اجتماعى و سياسى جهان خارج شده و در مركز 
ــته و نمايان  ــوادث عالم، جايگاهى برجس عناصر تعيين  كننده ح

يافته است و...                         

لطمه خشكسالى 
بر پيكر محيط زيست

از هر 6  ازدواج يكى به 
طالق منجر مى شود

متوسط تورم بخش 
خودرو 52/25 درصد

پيمان معادى
به آمريكا «نه» گفت 

وقف، اقدامى مؤثر در 
زدودن فقر از جامعه
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زير از فروشندگان ذيصالح انجام دهد 
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمين(ريال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

92-1-67

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار در اقطار 
600،300،250 ميليمتر جهت مناطق: شاهين شهر، 

دهاقان، كوهپايه، شهرضا

1/009/325/000عمرانى

180/000/000عمرانىآبفا شاهين شهر(قطر 600 ميليمتر)

446/125/000عمرانى آبفا دهاقان(قطر 300 ميليمتر)

318/500/000عمرانىآبفا كوهپايه (قطر 250 ميليمتر)

64/700/000عمرانى آبفا شهرضا (قطر 250 ميليمتر)

(نوبت دوم)

اصالحيه 
پيرو آگهى منتشـره در مـورخ 92/2/9 در روزنامه 

زاينـده رود هزينـه اسـناد: مبلـغ 200/000 ريـال 
مى باشد كه بدين طريق اصالح مى گردد. 

اداره كل راه آهن اصفهان



چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

آزادى و اسالم خواهى مسلمان 
تقاضايى تفكيك ناپذير است

دبير كل مجمع جهانى بيدارى اسالمى گفت: آزادى خواهى و اسالم خواهى 
براى انقالبيون مسلمان تقاضايى تفكيك ناپذير است. على اكبر واليتى در 
نشست افتتاحيه اجالس علما و بيدارى اسالمى افزود: برگزارى نمازهاى 
ــى در جريان  ــعارها و نمادهاى دين ــت و بهره گيرى از ش جمعه و جماع
ــت كه براى انقالبيون مسلمان  ــان از آن داش تظاهرات هاى مردمى نش

آزادى خواهى و اسالم خواهى تقاضايى تفكيك ناپذير است.

تغيير رييس جمهور به معناى تغيير 
قوانين نيست

يك كانديداهاى احتمالى انتخابات رياست جمهورى تصريح كرد : نظام 
مشروعيت فراوانى دارد، اما ناكارآمدى هايى كه ما را از قانون اساسى دور 
كرده، مى تواند اين مشروعيت ما را خدشه دار كند.حسن سبحانى در جمع 
دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى خاطرنشان كرد: 
مساله توسعه مساله اى است كه بيش از 200 سال است كه در كشور مورد 
ــى قرار مى گيرد. ما در اين مدت پيشرفت هاى بسيارى را به دست  بررس
آورده ايم، ولى هنوز از ميل به توسعه و پيشرفت صحبت مى كنيم و آرمان 
ــت كه در يك فاصله زمانى معقول به پيشرفت توسعه  كشور نيز اين اس
ــعه فرهنگى، اجتماعى و سياسى ترجمه  ــد. وى افزود: ترجمه توس برس

درستى نيست، چراكه اينها تنها وجوهى از مقوله توسعه هستند .

ــازه  اى را در عرصه زندگى و  نگاه ت        ادامه از صفحه  يك:
سياست و حكومت و تحوالت اجتماعى عرضه مى كند و اين در 
دنياى كنونى كه پس از شكست كمونيزم و ليبراليزم، دچار خأل 
ــت، پديده  اى مهم و پرمعنى به شمار  عميق فكرى و نظرى اس
مى رود. اين نخستين اثرى است كه حوادث سياسى و انقالبى 
ــاس جهانى بر جاى  ــه عربى در مقي ــمال آفريقا و منطق در ش
گذاشته  و خود مبشر حقايق بزرگ ترى است كه در آينده اتفاق 
ــالمى كه سخنگويان جبهه   استكبار و  خواهد افتاد. بيدارى اس
ارتجاع حتى از به زبان آوردن نام آن نيز پرهيز مى كنند و مى 
ترسند، حقيقتى است كه اكنون تقريباً در سراسر دنياى اسالم 
مى توان نشانه  هاى آن را ديد. بارزترين نشانه آن، اشتياق افكار 
ــرهاى جوان، به احياى مجد و عظمت  عمومى و به ويژه در قش
اسالم و آگاه شدن آنان از ماهيت نظام سلطه   بين  المللى و آشكار 
ــتكبر دولت ها و كانون هايى  شدن چهره وقيح و ستمگر و مس
است كه بيش از 200 سال شرق اسالمى و غيراسالمى را در زير 
پنجه  هاى خونين خود فشرده و با نقاب تمدن و فرهنگ، هستى 
ملت ها را دستخوش قدرت  طلبى بيرحمانه و تجاوزگرانه خود 
ــترده و داراى  ــى گس ــن بيدارى مبارك بس كرده  اند. ابعاد اي
ــت، ولى آنچه از دستاوردهاى نقد آن در  امتدادى رمزگونه اس
ــد، مى تواند دل ها را به نتايج  چند كشور شمال آفريقا ديده ش

بزرگ و شگرف آينده به اطمينان برساند. 

ــانه اميدبخشى  همواره تحقق معجزگون وعده  هاى الهى، نش
ــد مى دهد. حكايت  ــت كه تحقق وعده  هاى بزرگ تر را نوي اس
ــى  داد، نمونه  اى  ــده  اى كه خداوند به مادر موس قرآن از دو وع
ــوار كه فرمان  ــت. در آن هنگامه   دش از اين تاكتيك ربوبى اس
ــد، خطاب الهى  ــل نوزاد داده ش ــدن صندوق حام به آب افكن
ــلين».   ــا راّدوه اليك و جاعلوه من المرس ــود كه: «انّ وعده فرم
ــى مادر  ــك تر و مايه   دلخوش ــده   اول كه وعده كوچ تحقق وع
ــى بزرگ تر و البته  ــانه تحقق وعده  رسالت شد، كه بس بود، نش
ــود: «فرددناه  ــر بلندمدت ب ــدت و صب ــتلزم رنج و مجاه مس
ــد اهللا حّق».  ــزن و لتعلم اّن وع ــى تقّر عينها و ال تح الى اّمه ك
ــس از چند  ــت كه پ ــالت بزرگ اس اين وعده حق، همان رس
ــر داد. نمونه   ديگر،  ــير تاريخ را تغيي ــال تحقق يافت و مس س
ــان به بيت  ــركوب مهاجم ــه الهى در س ــادآورى قدرت فائق ي
ــيله پيامبر اعظم براى تشويق  ــت كه خداوند به وس شريف اس
ــذا البيت» به كار  ــر: «فليعبدوا رّب ه مخاطبان، به امتثال ام

مى برد و مى فرمايد: «أ لم يجعل كيدهم فى تضليل».
اولين مطلب آن است كه نخستين امواج بيدارى در كشورهاى 
ــقراول هاى استعمار  اين منطقه كه همزمان با آغاز ورود پيش
آغاز شد، غالباً به وسيله علماى دين و مصلحان دينى پديد آمد. 
نام رهبران و شخصيت هاى برجسته اى چون سيدجمال  الدين 
ــيرازى و آخوند خراسانى و محمود  و محمد عبده و ميرزاى ش

الحسن و محمدعلى و شيخ فضل  اهللا و حاج آقا نوراهللا و ابواالعلى 
ــد و متنفذ از  ــا روحانى معروف بزرگ و مجاه مودودى و ده ه
ــورهاى ايران و مصر و هند و عراق در صفحات تاريخ براى  كش

هميشه ثبت و ضبط است.
ــى» عظيم  ــان «امام خمين ــم نام درخش ــر ه در دوران معاص
ــالمى ايران  ــالب اس ــارك انق ــر ت ــتاره   پرفروغى ب ــون س چ
ــد. در اين ميان، صدها عالم معروف و هزاران عالم  مى درخش
ــن حوادث اصالحى  ــروز و ديروز، نقش  آفري غيرمعروف نيز ام
ــت  ــورهاى گوناگون بوده  اند. فهرس ــك در كش بزرگ و كوچ
ــرهاى غيرروحانى همچون حسن  البناء  مصلحان دينى از قش
ــت. امروز در دوران  و اقبال الهورى نيز بلند و اعجاب  انگيز اس

ــش  ــاى اميدبخ ــت ه حرك
ــــالمى، گاه  ــدارى اس بيـ
ــى  م ــده  دي ــى  صحنه  هاي
ــگر تالش  ــه نمايش ــود ك ش
ــم  ــكا و صهيونيس عمله  آمري
ــيدن مرجعيت  ــراى تراش ب
ــن از  ــرى نامطمئ ــاى فك ه
ــو و تالش قارون هاى  يك س
ــاندن  ــراى كش ــهوتران ب ش
ــر بساط  اهل دين و تقوا بر س
مسموم و آلوده خود، از سوى 
ــاى دين و  ــت. علم ديگر اس
ــدار و دين  مدار،  ــال دين رج
بايد به شدت مراقب و دقيق 
ــان داده  ــند.  تجربه نش باش
ــه، كارهاى  ــا هم ــه اين ه ك

ــترس توانايى هاى جوامع ماست. نبايد با نگاه  ممكن و در دس
ــت. بدبينى به  ــم  انداز نگريس ــتابزده يا بدبينانه به اين چش ش
توانايى هاى  خود، كفران نعمت الهى است و غفلت از امداد الهى 
ــنت هاى آفرينش، فرو لغزيدن به ورطه: «الّظانّين  و كمك س
ــت.  ما مى توانيم حلقه   انحصارات علمى  ــوء» اس باهللا ظّن الّس
ــلطه  گر را بشكنيم و امت  و اقتصادى و سياسى قدرت هاى س
ــاى جهان كه  ــرو احقاق حق اكثريت ملت ه ــالمى را پيش اس
اينك مقهور اقليت مستكبرند، كنيم. تمدن اسالمى مى تواند 
با شاخصه  هاى ايمان و علم و اخالق و مجاهدت مداوم، انديشه   
پيشرفته و اخالق واال را به امت اسالمى و به همه   بشريت هديه 
ــادى و ظالمانه و اخالق به  دهد و نقطه   رهايى از جهان  بينى م

لجن كشيده  اى كه اركان تمدن امروزى غربند، باشد.

رهبر انقالب در اجالس بين المللى علماى بيدارى اسالمى:

امير قطر به فلسطين اشغالى  نمك  گير شدن در برابر طاغوت، عامل جدايى علما از مردم است
سفر مى كند

يك روزنامه صهيونيستى از سفر امير قطر به فلسطين اشغالى 
ــامبر خبر داد. به گزارش مهر و به نقل از روزنامه  در ماه دس
ــيخ حمد بن خليفه آل ثانى امير قطر در  اسرائيل هيوم، ش
ــفر مى كند. هدف از اين  ماه دسامبر به فلسطين اشغالى س
سفر، توسعه روابط تجارى با رژيم صهيونيستى اعالم شده 
ــت ها در كنفرانس  ــاحور، نماينده صهيونيس است. لفت ش
بين المللى تجارت جهانى كه در دوحه برگزار شد، اعالم كرد 
كه قطر نسبت به سرمايه گذارى در فلسطين اشغالى اهتمام 
ــتراتژيك براى  ــتى را منبعى اس مى ورزد و رژيم صهيونيس

كسب علم و تكنولوژى مى داند.

اظهارات مك كين براى توجيه 
دخالت نظامى در سوريه

سناتور جمهورى خواه آمريكا در اظهاراتى خواستار تشكيل 
نيروهاى چند مليتى براى جنگ در سوريه و جلوگيرى از 
دستيابى گروه هاى مسلح افراطى به تسليحات شيميايى 
شد. جان مك كين در اظهاراتى خواستار تشكيل نيروهاى 
چندمليتى براى حفافظت و جلوگيرى از دستيابى نيروهاى 
افراطى به تسليحات شيميايى كه احتماالً در سوريه وجود 
دارد شد. وى در توجيه دخالت نظامى احتمالى در سوريه 
ــت: نظاميان آمريكايى نبايد وارد سوريه شوند،  اظهار داش
بلكه بايد نيروهايى از چند كشور مختلف براى جنگ در اين 
كشور و جلوگيرى از دستيابى نيروهاى افراطى به تسليحات 
ــناتور آمريكايى در ادامه  ــود. اين س شيميايى تشكيل ش
مدعى شد: برخى انبارهاى تسليحات شيميايى در سوريه 
وجود دارد كه نبايد نيروهاى افراطى به آنها دست پيدا كنند.

مرد پشت صحنه 
ائتالف بزرگ ايتاليا

يك تحليلگر مسايل اروپا معتقد است كه ائتالف بزرگ ايتاليا 
ــت صحنه سياسى  ــكنى در پش به دليل ادامه حضور برلوس
كشور شانس زيادى نخواهد داشت. ديويد ويلى در يادداشتى 
با اشاره به اين كه ائتالف بزرگ پديد آمده در ايتاليا در واقع 
نوعى گردهمايى خانوادگى ميان چند شخصيت آشناست، 
مى نويسد: «دو عضو از خانواده اى يكسان، در خالل آخرين 
مذاكرات حساس براى تشكيل ائتالف بزرگ جديد ايتاليا دور 

يك ميز روبه روى يكديگر نشستند. 

خبر ويژه

اخبار بين الملل 

موتورتوليد را نه با الفاظ، بلكه 
در عمل روشن نگه داريم

الريجانى/رييس مجلس شوراى اسالمى

ــرمايه اصلى در توان اقتصادى كشور هستند و اگر ما توليد را  كارگران س
ــتند. مناسبت ها  محور توان اقتصادى بدانيم، كارگران محور توليد هس
ــورت گرفته در آن بخش  ــكالت و اقدامات ص بهانه خوبى براى مرور مش
ــاله فراهم مى كند تا در اين  ــت و هفته كارگر هم اين فرصت را هرس اس
زمان ديدى وسيع تر و دقيق به مسايل اين قشر زحمتكش داشته باشيم. 
ــت كه در مجلس در دو بخش  بيمه بيكارى يكى از مهم ترين مواردى اس
ــد. ما بايد در  به آن پرداخته ش
ــيطنت هاى غربى ها  ــر ش براب
ــا تحريم  ــازى ب ــوص ب درخص
ــورمان يك مقاومت  عليه كش
ــته باشيم و  ــمندانه داش هوش
موتور توليد را نه با الفاظ، بلكه 
در عمل روشن نگه داريم تا هر 
روز شاهد تعطيلى كارگاه هاى 

توليدى نباشيم.
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قاعده بازى در سوريه عوض مى شود

باراك اوباما در جريان ديدار با عبداهللا دوم،پادشاه اردن گفت: بررسى هاى اوليه از شواهدى حكايت دارند كه 
عليه مردم سوريه تسليحات شيميايى به كار رفته است. اين ارزيابى مقدماتى بر اساس گردآورى اطالعات 

ماست. ديويد كامرون نيز اعالم كرد: حتى در صورت اثبات هم جنگ با سوريه دور از ذهن است.

 تمدن اسالمى مى 
تواند با شاخصه  هاى 
ايمان، علم، اخالق و

مجاهدت مداوم 
نقطه   رهايى از 

جهان  بينى مادى و 
ظالمانه و اخالق به 
لجن كشيده  اى كه 

اركان تمدن امروزى 
غربند، باشد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
564 در خصوص پرونده کالسه 89/92 خواهان مالک ذوالفقاری دادخواستی مبنی بر 
الزام به فک پالک و تحویل پالک یکدستگاه رنو به طرفیت بهروز نصیری تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/13 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی 
565 کالس��ه پرونده: 92-85 رای اصالحی. ش��ماره دادنام��ه: 92/1/29-79. مرجع 
رس��یدگی: شعبه نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: احمد زمانی به نشانی 
اصفهان – خ امام خمینی – شهرک کوثر – مجتمع نور – بلوک 2- واحد1. خواندگان: 
1- ش��هرام اکبری 2- علیرضا گلش��نی هر دو مجهول المکان. خواس��ته: انتقال سند 
یکدستگاه موتورسیکلت. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصالحی قاضی ش��ورای حل 
اختالف. نظر به اینکه در رای ش��ماره 1813-91/10/19 صادره از این شعبه شماره 
انتظامی موتورس��یکلت نیکرا 125 مدل 1385 س��هواً 4549 اصفه��ان66 قید گردیده 
در حالی که در دادخواس��ت و مدارک ارائه شده پیوس��ت پرونده 9549 اصفهان 66 
می باش��د لذا دادنامه فوق االش��اره اصالح می گردد دادن رونوش��ت از رای بدون 
این اصالحیه ممنوع اس��ت رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
566 آقای قاس��م یاری دارای شناسنامه ش��ماره 322 به شرح دادخواست به کالسه 
342/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان رحیم یاری بشناسنامه 188 در تاریخ 1384/2/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
یاری ش ش 11107 )فرزند(. 2- اصغر یاری ش ش 430 )فرزند(. 3- رس��ول یاری 
ش ش 783 )فرزند(. 4- اسماعیل یاری ش ش 31 )فرزند(. 5- جاسم یاری ش ش 58 
)فرزند(. 6- قاس��م یاری ش ش 322 )فرزن��د(. 7- آزاده یاری ش ش 1130079597 
)فرزن��د(. 8- ای��ران صادقی��ان رنانی ش ش 322 )همس��ر( و الغیر. این��ک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
567 خانم صدیقه شمسی دارای شناسنامه شماره 120 به شرح دادخواست به کالسه 
6011/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان مجید احمدی کمشجه بشناس��نامه 37 در تاریخ 62/7/2 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به مادر 
ب��ه ن��ام ذیل: 1- صدیقه شمس��ی ش ش 120 )مادر متوفی( و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
568 شماره ابالغیه: 9210100352000218. شماره پرونده: 9109980352001216. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911261. خواهان فاطم��ه خواجه دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان مجید س��جادی جزی و ناصر س��جادی جزی و مریم س��جادی جزی و 
منصور س��جادی جزی و مسعود سجادی جزی به خواسته ثبت واقعه ازدواج تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیستم 

دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 249 ارجاع و 

به کالسه 9109980352001216 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/03/12 و 
س��اعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
 امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
569 بدینوس��یله اعالم می گردد احمد چمنی و خانم وجیهه مهاجران و محمود قیوی 
و غیره ش��کایتی علیه آقای محمدصادق ملک خویان فرزند احمد دایر بر کالهبرداری 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 911376ب16 ثبت گردیده است 
که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 

می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 934  ش��عبه 16 بازرس��ی 

مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
570 چون آقای غالمعباس درویش فرزند حس��ین شکایتی علیه خانم نرگس قیلیچی 
مبنی بر صدور چک بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911132 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 92/3/13 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، به استناد ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 932 شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار 
571 نظر ب��ه اینکه آقایان مرتضی و محمدعلی میرزایی ش��کایتی علیه حمید احمدی 
مبنی بر جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 920027ب2 ثبت 
این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع  و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 931 

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
572 نظر به اینکه آقای جعفر س��لیمانی شکایتی علیه محسن صالحی مبنی بر توهین 
از طریق فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911475ب2 ثبت این شعبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 

بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
 روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع  و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 930 شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
573 نظر به اینکه آقای فرج اله فتحی ش��کایتی علیه علیرضا س��هرابی مبنی بر جعل 
و استفاده از س��ند مجعول )یک فقره دانشنامه کارشناسی عمران( و تحصیل مال از 
طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910908ب2 ثبت این شعبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 

بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 929 شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
574 نظر به اینکه خانم ملیحه امینی شکایتی علیه یونس محمدی مبنی بر تحصیل مال 
از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910568ب2 ثبت این شعبه 
و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 928 شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
575 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین درب چشمه تقریبا ربع رجلی بشماره 
پالک 135 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای 
حس��ین مبینی کش��ه فرزند علی در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در 
روز بازدید در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1392/3/27 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م 

الف: 37 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تاسیس شرکت 
576 آگهی تاس��یس ش��رکت ایوان گستر نصار س��هامی خاص به شماره ثبت 696 
و شناس��ه مل��ی 14003353076 و کدپس��تی 6941618195. خالص��ه اظهارنامه و 
اساس��نامه شرکت ایوان گستر نصار سهامی خاص که در تاریخ 1392/01/27 تحت 
شماره 696 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور 
و روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: تهیه – طبخ و 
توزیع غذا، تامین نیروی انسانی و تهیه وسایل ایاب و ذهاب، انجام خدمات مربوط به 
شهرداری ها، صادرات و واردات، رنگ آمیزی، ایزوگام، آسفالت و عایق بندی، انجام 
کلیه امور خدماتی و تاسیس��اتی ش��رکتها و ش��هرداریها و قالب بندی، اسکلت بندی 
و جوش��کاری، تراشکاری و برش��کاری، خاکبرداری و خاکریزی، تامین و نگهداری 
خودروهای س��بک و س��نگین، انجام پروژه های تاسیس��اتی و تجهیزات شامل خط 
آب – نف��ت – گاز و تهیه و نگه��داری آن، اجرا و نصب، تعمی��ر و تصفیه خانه های 
آب و فاضالب ش��هری و روستایی، س��اخت اسکلت مخازن فلزی، انجام امور تهیه و 
تامین و نگهداری تاسیس��ات فوق سنگین و برقی از قبیل فیبر نوری و کاًل هر چیزی 
که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مرکز اصلی ش��رکت: شهرستان 
نطنز – بلوار طالقانی – کدپستی 69416178195. 3- سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون 
ریال که س��ی و پنج درصد آن برابر گواهی ش��ماره 510 مورخ 1391/12/16 بانک 
ملی ش��عبه سرابان به حساب شماره 0109141873002 به نام شرکت واریز گردیده 
اس��ت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 5- مدیران و صاحبان امضاء ش��رکت: آقای رضا حاتمی کیا به سمت 
رئیس هیات مدیره – خانم زهرا حاتمی کیا به س��مت نایب رئیس هیات مدیره و آقای 
سعید حاتمی کیا به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته 
– بروات – عقود اس��المی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید 
و یا ش��رکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6- بازرسان شرکت: آقایان روح اهلل 
محم��دی زالن و عبدالمجید دبیری ف��ر با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به 

سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
م الف: 39 مجتبی شادمان – کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 

حصر وراثت 
577 خانم زهرا ترابی دشتی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
414/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رضا باقری دشتی بشناس��نامه 19 در تاریخ 91/12/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت: 1- جواد باقری 
دش��تی ش ش 14537 )فرزند(. 2- محمد باقری دشتی ش ش 890 )فرزند(. 3- داود 
باقری دش��تی ش ش 79 )فرزند(. 4- مریم باقری دشتی ش ش 4 )فرزند(. 5- مهین 
باقری دش��تی ش ش 611 )فرزند(. 6- زهرا ترابی دش��تی ش ش 7 )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
578 خانم زهرا جان نثاری الدانی دارای شناسنامه شماره 2091 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 412/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عباس��علی جان نثاری الدانی بشناس��نامه 18 در تاریخ 
91/12/11 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک پسر و یک دختر و یک هس��مر دائمی به نام های ذیل: 1- علی 
رض��ا جان نثاری الدان��ی ش ش 910 )فرزند(. 2- زهرا ج��ان نثاری الدانی ش ش 
2091 )فرزند(. 3- فاطمه عبداله قاضی زفره ئی ش ش 51 )همس��ر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
579 آقای جواد طاهری پیکانی دارای شناس��نامه شماره 2769 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 411/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمدحس��ین طاه��ری پیکانی بشناس��نامه 56 در تاریخ 
91/11/30 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- جواد طاهری پیکانی ش ش 2769 )فرزند(. 2- محبوبه طاهری 
پیکان��ی ش ش 4 )فرزن��د(. 3- اعظم طاهری پیکان��ی ش ش 2045 )فرزند(. 4- زهرا 
طاهری پیکانی ش ش 2978 )فرزند(.  5- س��کینه شریفی پیکانی ش ش 140 )همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
544 خانم مهناز عطائی دارای شناسنامه شماره 2166 به شرح دادخواست به کالسه 
269/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد عطایی بشناسنامه 476 در تاریخ 92/1/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر 
و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- محس��ن عطائی ش ش 856 )پس��ر متوفی(. 
2- محمدحس��ین عطائی ش ش 1270326694 )پسر متوفی(. 3- مهناز عطائی ش ش 
2166 )دختر متوفی(. 4- ویدا عطائی ش ش 91 )دختر متوفی(. 5- وجیهه عطائی ش 
ش 2481 )دختر متوفی(. 6- منصوره عبودیت ش ش 29520 )همسر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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كاهش 71 درصدى سرقت احشام 
در نطنز و بادرود

ــته  ــال گذش ــه س ــى انتظامى اصفهان گفت: در س ــين فرمانده جانش
ــام در نطنز و بادرود بوده ايم.  ــرقت احش ــاهد كاهش71 درصدى س ش
ــال تماس هاى  ــين زاده اظهار كرد: امس به گزارش فارس، حسين حس
ــه اين نكته  ــته ك ــدود 22 درصد افزايش داش ــس 110 ح مردم با پلي
ــتر  ــاد و اطمينان مردم به پليس بيش ــت كه اعتم مؤيد اين مطلب اس
ــال 92 نيروى انتظامى اصفهان را  ــعار س ــين زاده ش ــت. حس شده اس
جامعه محورى پليس اعالم كرد و ادامه داد: پليس از مردم و براى مردم 

است و هميشه در خدمت مردم است.

كاهش 50 درصدى حوادث ويژه 
در شهرضا

ــال 91، تعداد هزار  ــئول فوريت هاى شهرستان شهرضا گفت: در س مس
ــه واژگونى  ــهرضا رخ داد ك ــتان ش ــه رانندگى در شهرس و 793 حادث
ــت. به  ــاص داده اس ــه خود اختص ــترين تصادفات را ب ــا بيش خودروه
ــاره به اين  ــگاران با اش ــى در جمع خبرن ــارس، حبيب صادق گزارش ف
ــته به  ــال گذش ــهرضا در س ــكى ش ــان فوريت هاى پزش كه كارشناس
ــدند، اظهار كرد: سال گذشته موارد  چهار هزار و 638 مأموريت اعزام ش
ــزار و 766 مورد رخ داده  تصادفى  هزار و 793 مورد و غير تصادفى دو ه

است. 

با احياى ميدان امام على(ع) 
تاريخ احيا مى شود

ــهر اصفهان گفت: زاينده رود، اصل و محور  ــالمى ش رييس شوراى اس
ــت، لذا فرهنگ، روح و روان اين شهر با زنده رود عجين شده  اصفهان اس
ــت: زاينده رود اصل و محور شهر  است. عباس حاج رسوليها اظهار داش
ــكل گرفته است. وى با اشاره  اصفهان و اين شهر بر مبناى زاينده رود ش
ــدن آب در رودخانه زاينده رود، اذعان داشت: از زمان جارى  به جارى ش
ــابقه است،  ــدن آب در رودخانه، حضور مردم در كنار رودخانه بى س ش
ــاهد حضور بى نظير مردم در كنار  به طورى كه در روزهاى آخر هفته ش

رودخانه هستيم.

  B.R.T  متجاوزين به محدوده
مجازات مى شوند 

رييس پليس راهور شهرستان اصفهان گفت: جلوگيرى از ورود خودروهاى 
ــهردارى كنترل مى شود. سرهنگ  متفرقه به خطوط B.R.T توسط ش
ــازى ترافيك شهر  رضا رضايى با بيان اين كه پليس در خصوص روان س
ــاس توافق هاى انجام شده، مقرر شد  اقدام مى كنند، اظهار داشت: براس
ــهردارى اصفهان باشد. وى  ــاماندهى خطوط B.R.T به عهده ش كه س
كه با ايمنا سخن مى گفت، تصريح كرد: شهردارى اصفهان متعهد شده 
 ،B.R.T ــركت هاى وابسته به خود در خطوط با استقرار نيرو از طريق ش
ساماندهى مسير را برعهده گرفته و اجازه ورود وسايل نقليه و خودروهاى 

متفرقه را ندهند.

از هر 6 ازدواج
يكى به طالق منجر مى شود

عضو كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به افزايش آمار طالق در جامعه 
گفت: در شرايط كنونى از هر شش ازدواج، يكى به طالق منجر مى شود.

ــت:  ــاره به افزايش آمار طالق در جامعه ابراز داش ــاالر مرادى با اش س
مشكالت اقتصادى و بيكارى، دو عامل مهم و اساسى در سير تصاعدى 
ــرايط كنونى، از هر شش  ــاره به اين كه در ش ــتند. وى با اش طالق  هس
ازدواج، يك ازدواج به طالق منجر مى شود، تصريح كرد: افزايش طالق 

در جامعه زيان هاى زيادى را بر جامعه تحميل مى كند.

گشتى در اخبار 

رشد 4/8درصدى والدت در 
اصفهان

تورج حاجى رحيميان
 مدير كل ثبت احوال استان اصفهان 

ــزار و 319 دختر در  ــر و 38 ه ــته 39 هزار و 932 پس ــال گذش س
ــد4/8 درصدى تولد در اصفهان  ــدند كه شاهد رش اصفهان متولد ش

بوده ايم. 
بنابراين و طبق آخرين سرشمارى سال 90، چهار ميليون و 879 هزار 
و 312 نفر در استان اصفهان زندگى مى كنندكه نسبت جمعيتى مرد 

به زن در اصفهان به ازاى هر 
103 مرد،100 زن است. 

به استناد همين آمار بيش از 
چهار ميليون و 170 هزار نفر 
ــهرى و بيش از  اين تعداد، ش
ــتايى  720 هزار نفر آنها روس
ــال91، 78 هزار و  هستند. س
ــتان اصفهان   251 نفر در اس

متولد شدند.
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
شهربازى روياها به واقعيت مى پيوندد

سيد مرتضى سقاييان نژاد، شهردار اصفهان با اشاره به اين كه برخى از قسمت هاى شهربازى 
روياها 98 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، اعالم كرد: اين شهربازى در اواخر ارديبهشت 

يا اواسط خردادماه در اختيار شهروندان قرار مى گيرد.
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كمك 9 ميلياردى 
حاميان به ايتام 

ــتان اصفهان با بيان اين كه بزرگ ترين لطمه  مديركل محيط زيست اس
ــتان وارد شده است،   ــالى اصفهان بر پيكر محيط زيست اين اس خشكس
ــود و براى  ــد به طور كامل تخصيص داده ش گفت: حق آبه اين بخش باي

گرفتن اين حق آبه با جديت كامل وارد عرصه مى شوم.
كيومرث كالنترى در گفتگو با ايسنا با اشاره به اين كه ارزش هاى استان 
تنها به مباحث تاريخى و فرهنگى محدود نمى شود، اظهار كرد: اصفهان 
ــت و دو ميليون از عرصه هاى آن در  از طبيعت ناب و بكرى برخوردار اس
يكى از مناطق چهارگانه محيط زيست قرار گرفته است. وى افزود: تنوع 
ــرا كه از يك  ــت؛ چ ــتان اصفهان قابل مالحظه اس جانورى و گياهى اس
ــزى ايران ختم  ــرس و از طرفى ديگر به كوير مرك طرف به كوه هاى زاگ

مى شود.

ماهيانه به طور متوسط81 هزار و 500 تومان به هر يتيم پرداخت مى شود.
مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) استان اصفهان گفت: در مجموع 
ــته از طرف حاميان به ايتام  ــال گذش 9 ميليارد و 500 ميليون تومان س
ــتان اصفهان پرداخت  ــش كميته امداد امام خمينى (ره) اس تحت پوش

شده است.
مهدى مجلس آرا با بيان اين كه70 درصد افراد تحت پوشش كميته امداد 
ــتند، گفت: 49 درصد زنان سرپرست خانوار  زنان سرپرست خانوار هس
تحت پوشش كميته امداد، زنانى هستند كه شوهران شان فوت كرده اند.

ــان زير چتر  ــال اين زن ــام كمتر از 18 س ــه تمامى ايت وى با بيان اين ك
ــزار و 984 يتيم ــرار دارند، تعداد آنها را 9 ه حمايتى طرح اكرام ايتام ق

 اعالم كرد.

يكشنبه، هشتم ارديبهشت، 
گروه 
ــرگ قربانى شهر بازهم جاده م

گرفت؛ جاده اى كه به گفته 
ــتان اصفهان مدت هاست  اهالى زيار از توابع شهرس
ــم مى بيند و به همين خاطر در نظر  مرگ را به چش
كسانى كه در اين منطقه زندگى مى كنند، به اين نام 

شهرت يافته است.
ــت كم هر  ــاكنان زيار دس  جاده اى كه به گفته س
دو هفته يك بار شاهد يك تصادف مرگبار است، اين 
ــاله را گرفت. در پى اين  بار جان يك نوجوان 15 س
ــاله آنها براى  حادثه، مردم زيار كه پيگيرى سه س
ــته، در اين  ــاده نتيجه اى در بر نداش اصالح اين ج

جاده تجمع كردند.
على كاويانى كه خود معلم است و هر روز مسير اين 
جاده را طى مى كند، در اين رابطه به ايسنا مى گويد: 
ــوس در اين جاده تصادف  «هفته پيش يك مينى ب
كرد كه در نتيجه اين حادثه چهار نفر كه دو نفرشان 

دانشجو بودند جان خود را از دست دادند.  همچنين 
ــراى رفتن به  ــوار و يك نوجوان كه ب يك موتور س
ــان خود را از  ــه در حال عبور از جاده بود ج مدرس

دست داده اند.»
به گفته اين معلم جوان، جاده اصفهان- زيار از شرق 
ــار آغاز و پس از عبور  شهر اصفهان و از منطقه آبش
از حيدرآباد و جار تا شهر زيار امتداد مى يابد و يكى 
از ورودى هاى اصفهان است و بايد براى اصالح آن 

هرچه سريع تر اقدام شود.
رييس شوراى روستاى حيدر آباد از بخش مركزى 
ــرايط جاده زيار، مى گويد:  اصفهان در خصوص ش
ــتگاه كاميون  ــا يك دس ــاله ب «يك نوجوان 15 س
ــد. بر  برخورد كرد كه اين حادثه منجر به فوت او ش
اساس مشاهدات حاضران و همچنين صورت جلسه 
ــى، مقصر اين تصادف  مأموران راهنمايى و رانندگ
ــبقت از راست را داشته  راننده كاميونى كه قصد س

شناخته شده است.»

ــه ماهانه  ــاره به اين ك ــى با اش محمد على كاظم
ــتاى حيدر آباد رخ  ــه تصادف در محدوده روس س
ــتان به ميزان  ــتگاه هاى اجرايى اس مى دهد اما دس
ــرق توجه نمى كنند، ادامه مى دهد:  تلفات جاده ش
ــت جاده  ــيدگى به وضعي ــت براى رس «در خواس
ــتان  ــه اداره كل راه و ترابرى اس ــار ب اصفهان- زي
اصفهان،  استاندارى، فرماندارى، بخشدارى و حتى 
ــالمى  ــوراى اس نمايندگان اصفهان در مجلس ش
ــده، اما هيچ ارگانى توجهى به اين تلفات و  داده ش

مشكالت اين جاده نمى كند.»
رييس شوراى روستاى حيدرآباد از بخش مركزى 
اصفهان با بيان اين كه جاده زيار مشكالت بسيارى 
دارد، تصريح مى كند: «اين جاده با وجود حجم باالى 
ــرعت گير،  تردد، كم عرض و فاقد دوربرگردان، س
ــب است و يكى  چراغ خطر و  عاليم راهنمايى مناس
از عوامل تشديد تصادفات عابران با خودروها در اين 
جاده، جداسازى محورهاى رفت و برگشت توسط 

نيوجرسى(جدا كننده) است كه مانع ديد صحيح و 
كامل رانندگان خودروهاى سوارى مى شود.

ــرى  ــل50 مت ــد: «در فواص ــى مى افزاي كاظم
ــاده از ميان  ــران پي ــراى عبور عاب ــى ب گذرگاه هاي
نيوجرسى ها تعبيه شده، اما با توجه به ديد ناكافى 

رانندگان، تلفات همچنان ادامه دارد.»
وى اضافه مى كند: «ساكنان اين منطقه براى ايجاد 
امنيت در جاده و رهايى از خطرى كه نيوجرسى ها 
براى عابران دارند، پيشنهاد ساخت يك بلوار براى 
جداسازى محور رفت و برگشت اين جاده را داده اند 
ــد هزينه احداث و  ــده اند50 درص و حتى حاضر ش
ــوند، اما اداره  ــراى اين امر را متقبل ش زمين الزم ب
ــازى اصفهان هيچ توجهى به اين  كل راه و شهرس

درخواست ها ندارد.»
رييس شوراى اسالمى روستاى حيدر آباد با اشاره به 
لزوم ساخت زير گذر براى عبور عابران پياده در پنج 
روستاى حاشيه جاده زيار تصريح مى كند: «منطقه 
شرق اصفهان محيطى كشاورزى و دامپرورى است 
ــود به مزارع و  ــراى بردن دام هاى خ كه دامداران ب
مراتع با مشكالت و خطرات عبور از خيابان مواجه 
ــئوالن با جديت بيشترى  هستند و الزم است مس

براى حل معضل چند ساله اقدام كنند.»
ــتان  ــرهنگ على نيكبخت، رييس پليس راه اس س
اصفهان كه چندى پيش عامل انسانى را دليل اصلى 
ــته و جاده را به  حوادث رانندگى در اين جاده دانس
ــود، مى گويد:  ــتاندارد عنوان كرده ب لحاظ فنى اس
ــتانداردهاى الزم را براى  ــاظ فنى اس «جاده به لح

بزرگراه بودن ندارد!»
 وى با اشاره به اين كه جاده زيار يك جاده روستايى 
ــير ارتباط ميان روستاها به حساب  كم عرض و مس
ــش جمعيت عريض و تبديل به  مى آمده كه با افزاي
يك بزرگراه شده است،  مى افزايد: «در حال حاضر 
ــط اداره  ــت اين جاده توس محورهاى رفت و برگش
كل راه و شهرسازى استان اصفهان با نيوجرسى از 

يكديگر جدا شده است.»
رييس پليس راه استان اصفهان با بيان اين كه اين 
ــأله  ــتاها عبور مى كند و اين مس جاده از ميان روس
مستلزم ايمن سازى عرض جاده براى عبور عابران 
ــراى عبور  ــى دهد:« ايمنى ب ــت، ادامه م پياده اس
ــى هايى از اين جاده ايجاد شده، اما  عابران در بخش

محورهايى از آن، فاقد ايمنى الزم براى عبور عابران 
پياده است.»

ــدادى از حوادث  ــن كه تع ــاره به اي نيكبخت با اش
جاده زيار مربوط به عدم رعايت قوانين راهنمايى و 
رانندگى است،  تصريح مى كند:« براى تغيير شكل 
ــك بزرگراه،  ــتايى به ي اين جاده از يك جاده روس
ــيارى از نقاط آن اصالح  با اين حجم تردد بايد بس

شود.»
ــعه و اصالح نقاط  ــئول توس وى با بيان اين كه مس
ــازى  ــاده اداره كل راه و شهرس حادثه خيز اين ج
ــت، تأكيد مى كند:«پليس راه،  استان اصفهان اس
ــايى مى كند و در  نقاط حادثه خيز جاده ها را شناس
هر نقطه حادثه خيز و يا تصادفى كه احساس شود 
ــازى در آن نقش دارد درخواست هاى  راه و شهرس

الزم براى اصالح نقاط حادثه خيز داده مى شود.»
وى با بيان اين كه از اين جاده عمال به عنوان بزرگراه 
ــود درحالى كه فاقد استانداردهاى  ــتفاده مى ش اس
ــكل  ــت،  بيان مى كند:« اين جاده يك مش الزم اس
اساسى دارد؛  براى تبديل يك جاده به بزرگراه نياز 
ــت و جدا  ــت جداگانه اس به دو محور رفت و برگش
كردن آن توسط گارد ريل و يا نيوجرسى، خطراتى 

براى عبور عابران به همراه دارد.»
ــه منجر به فوت  ــاره به حادثه اى ك نيكبخت با اش
يك نوجوان شد، مى گويد:« شهروندان اين منطقه 
ــتار تبديل اين جاده به يك بلوار هستند كه  خواس
ــازى در اين منطقه در گفتگو  مسئول راه و شهرس
با شهروندان، قول نصب سرعت گير و ايجاد ايمنى 

را داده است.»
ــركل راه و  ــودزاده، مدي ــود محم همچنين محم
شهرسازى استان اصفهان پيش از اين نيز رسيدگى 
ــهرى و روستايى استان را  به وضعيت جاده هاى ش
منوط به طول جاده و ميزان تردد در جاده عنوان و 
از نبود بودجه كافى براى اصالح جاده هاى روستايى 
اصفهان صحبت كرده بود، در پى تماس هاى مكرر 

خبرنگار ايسنا پاسخ تماس هاى او را نداد!
ــترده در ميان  ــاكنان، بازتاب هاى گس پيگيرى س
ــه گذشته در  ــانه هاى اصفهان و آمار هر ماه س رس
يك جاده، هنوز به چشم مسئوالن اصفهانى نيامده 
است. شرق اصفهان دورتر از آن است كه مسئوالن 

همت كنند و آن را ببينند...

اين جاده همچنان قربانى مى گيرد 

مسئوالن استان از جاده زيار– اصفهان نمى گذرند؟!

ــس پليس  ــين ريي  جانش
 گروه 
كشور در حاشيه آغاز طرح شهر

امنيت اجتماعى در تهران، 

ــنبه  ــه ش ــرح از روز س ــن ط ــه اي ــرد ك ــالم ك اع
10 ارديبهشت ماه جارى در اصفهان و 16 كالنشهر 
ديگر كشور هم به اجرا در خواهد آمد. اين خالصه اى 

است از سخنان احمد رضا رادان كه شرح آن در ادامه 
مى آيد:

ــده در اسفند ماه  ــاس نظرسنجى انجام ش     براس
ــته، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر با  سال گذش
ــردم، تصادفات با  ــل اول نگرانى م 60/5 درصد عام
ــى صوتى 54/3 و  ــى با54/6، آلودگ 57/9، بدپوشش
ــرقت با بيش از 30 درصد در  مزاحمين نواميس و س
ــاس، طبق  ــرار دارند. بر همين اس رتبه هاى بعدى ق
برنامه ريزى هاى انجام شده، طرح امنيت اجتماعى در 
تهران و 17 كالنشهر كشور اجرا مى شود كه اين طرح 
در تهران آغاز شده و از سه شنبه نيز در كالنشهرهاى 
اصفهان، شيراز، كرمان، همدان، شرق و غرب تهران، 
ــدران، گيالن و  ــان، مازن ــتان هاى خراس البرز و اس

گلستان اجرا مى شود.
    برخورد با مواد فروشان خرد در دستور كار پليس 
ــيج، معتمدان  ــتفاده از اطالعات بس قرار دارد. با اس
محلى و وزارت اطالعات توانسته ايم شناسنامه كاملى 

از خرده فروشان مواد مخدر تهيه كنيم.
ــرد و  ــان خ ــواد فروش ــادان ولگرد، م ــا معت ــر ب اگ
ــى از نگرانى  ــم، بخش ــورد كني ــارقان خرد برخ س

ــش مى يابد.  ــرقت ها كاه ــوص س ــردم در خص م
ــده و اين افراد به  جمع آورى معتادان ولگرد آغاز ش

مراكز درمانى منتقل مى شوند.
     برخورد با اراذل و اوباش نيز در دستور كار پليس 
قرار دارد و پيام ما به اين افراد، اين است كه مطمئن 

باشند جاى امنى را براى فرار و مخفى شدن ندارند.
ــت مردم با  ــون و بنا به خواس     پليس با حكم قان
كسانى كه هنجارشكنى كرده و اقدام به خودنمايى در 
شهر مى كنند برخورد كرده و خودرو افراد بدحجاب 

توقيف و پس از انجام مراحل قانونى آزاد مى شود.
ــل حيوانات  ــه پليس راهور، حم     بنابر آيين نام
ــور دارد  ــان در آن حض ــل خودرويى كه انس در داخ
ــت. اجازه نمى دهيم عده اى در خيابان ها  ممنوع اس
با سگ گردانى و حمل حيوان در خودرو، خودشان و 

سگشان را به نمايش عمومى بگذارند.
    در طرح امنيت اخالقى با خودروهايى كه آلودگى 

صوتى ايجاد كنند برخورد خواهد شد. 
     به مدت سه سال است كه طرح سالم سازى دريا 
ــواحل كشور اجرا  به منظور ايجاد محيطى امن در س
ــاوى حق استفاده از  مى شود و زن و مرد به طور مس

دريا را دارند.
ــه با  ــرد در مقايس ــرقت هاى خ ــوع س      در مجم
سرقت هاى خشن كاهش چندانى نداشته، لذا سعى 
كرديم با برنامه ريزى و اجراى طرح هاى جديد سرقت 

خرد را نيز كاهش دهيم.
ــتفاده  ــى تنها با اس      در طرح برخورد با بدپوشش
كنندگان از لباس هاى نامناسب برخورد نمى كنيم، 
بلكه با محل هايى كه اقدام به توليد و توزيع لباس هاى 

نامناسب مى كنند نيز برخورد مى شود.
     برخى افراد و گروه ها، خانه امنى را براى خود پيدا 
كرده و از آنجا به عنوان خانه فساد استفاده مى كنند. 
ــى در اين مورد به پليس ارايه  چنانچه مردم، گزارش
ــات اطالعاتى و  ــس از انجام اقدام دهند، مأموران پ
كارهاى شناسايى با گرفتن مجوز قضايى وارد عمل 

مى شوند.
     ستاد مبارزه با مواد مخدر قول داده كه ظرفيتى 
ــرد را تا دو دوره  ــد معتادان ولگ را ايجاد كند تا بتوان
ــتاد، اصحاب  نگهدارى نمايد، همچنين عالوه بر س
رسانه و دستگاه قضايى در اين زمينه همكارى خوبى 

با پليس داشته اند.

جانشين رييس پليس كشور خبر داد؛

اجراى طرح امنيت اخالقى در كالنشهر اصفهان

زير پوست شهر/ پنج هزار اصفهانى طومار حمايت از زاينده رود را امضا كردند
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[عك

SMS

لطمه خشكسالى 
بر پيكر محيط زيست 



چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

دولت؛ همچنان بى توجه به
 گندم كاران

عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس با بيان اينكه نرخ 
ــد گفت: ادامه  خريد تضمينى گندم بايد باالى 800 تومان تعيين مى ش
ــاورزان با تعيين نرخ ناعادالنه قيمت  روند بى عدالتى دولت در مورد كش
خريد تضمينى گندم، پاى واردات اين محصول را بيش از پيش به كشور 
ــد براى تعيين قيمت  ــى با بيان اينكه دولت باي باز مى كند. عباس رجاي
عادالنه خريد محصوالت كشاورزى، بهاى تمام شده توليد محصول را در 
نظر بگيرد، افزود: دولت و مسئوالن اجرايى كشور براى تعيين قيمت خريد 
محصوالت كشاورزى به ويژه گندم بايد متوسط قيمت تمام شده آن را با 
اضافه كردن 20 درصد سود براى توليد كننده در نظر بگيرد. اين نماينده 
مجلس با بيان اين مطلب كه دولت مى تواند با در نظر گرفتن قيمت گندم 
در سطح جهانى نرخ گذارى عادالنه اى داشته باشد، تصريح كرد: متوسط 
ــتن هزينه هاى جارى از  3 ماهه منتج به نرخ گذارى گندم با در نظر داش
جمله حمل و نقل نيز مى تواند معيارى براى تعيين قيمتى عادالنه در مورد 
خريد تضمينى محصوالت كشاورزى باشد. اين نماينده مردم در مجلس 
نهم با اشاره به باال رفتن هزينه هاى توليد در بخش كشاورزى، افزود: نرخ 
تضمينى خريد گندم براى سال جارى بايد باالى 800 تومان باشد تا كفاف 
هزينه ها را بدهد. وى با بيان اينكه دولت بايد يكى از اين دو فرمول فوق 
را براى تعيين قيمت تضمينى گندم در نظر بگيرد، تصريح كرد: تعيين 
ــراى خريد گندم، يعنى ناديده گرفتن ثمره  قيمت كمتر از 800 تومان ب

كار كشاورز كه اين موضوع، عقب ماندگى در اقتصاد را نيز رقم مى زند.

خبر ويژه

4
 شماره گذارى  خودروها آغاز شد

سردار اسكندر مؤمنى رييس پليس راهور ناجا دستور از سرگيرى شماره گذارى خودروهاى داخلى از امروز را 
صادر كرد. شماره گذارى خودروهاى داخلى، در پى نامه سازمان محيط زيست به پليس به دليل مجهز نبودن 

برخى خودروها به دو ايربگ و يا توليد نشدن برخى مدل هاى خودرو با استاندارد يورو 4، متوقف شده بود.
متوسط تورم بخش خودرو 

52/25 درصد
رئيس شوراى رقابت، جمشيد پژويان

ــى خودروهاى كم تيراژ (به جز پرايد، پژو، سمند و تيبا)    تورم بخش
ــده. همچنين براى چهار مدل  معادل52/25 درصد در نظر گرفته ش
ــده كه در همين حدود  ــى مشخص ش خودروى پرتيراژ، تورم بخش
است. نمى توان درصد مشخصى براى كاهش قيمت خودروها اعالم 
ــل توجهى مثال ــزان كاهش، درصد قاب ــن حال اين مي كرد. در همي
ــر قيمت ها ــى از مقاومت در براب ــت. آنان صحبت  30 درصدى نيس

ــى افزايش  ــته اند. برخ  نداش
هزينه ها متوجه خودرو سازان 
نيست و ما سعى مى كنيم تا 
با كاهش هزينه ها قيمت ها 
ــتر كاهش  نيز در آينده بيش
يابد. آقاى وزير ابتدا با ما همراه 
بود و بعد نظرش را عوض كرد 
ــه خاطر  ــر مى كنم ب كه فك

فشارهاى اطرافيان است. 
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«اقتصاد برخالف حوزه هاى 
گروه 
ديگر از فرمول هاى جبرى اقتصاد

ــت. يعنى  تشكيل شده اس
تصميم هاى سطحى، غير كارشناسى و سياسى در 
حوزه اقتصاد، به سرعت خودش را نشان مى دهد.» 
اين صحبتى بود كه محمدعلى عبداهللا زاده عضو 
ــس در گفت و  ــيون برنامه و بودجه مجل كميس
ــاره كرد. وى در ادامه  ــانه اى به آن اش گويى رس
ــت  گفت:يعنى اگر در حوزه اجتماعى ممكن اس
ــتباه  ــد تا تصميمى اش ــال طول بكش چندين س
ــاد گاه  ــوزه اقتص ــان دهد، در ح ــودش را نش خ
ــه تصميمى  ــد هفته، نتيج ــد روز و چن طى چن

خلق الساعه معلوم مى شود.
اين عضو كمسيون بودجه در مجلس با اين مقدمه 
ــال گذشته ما به  نتيجه مى گيرد: وقتى در دو س
ــه را از نقدينگى  ــد بى توجهى و جامع حوزه تولي
ــته كرديم، بايد منتظر مى بوديم كه چنين  انباش

ــى كه پول ملى  اتفاقى روى دهد. آن هم در حال
ــأن و منزلتى است كه آسيب به آن  داراى يك ش
ــادى هم به جاى  ــار روانى و غيراقتص مى تواند آث

بگذارد. 
ــا رتبه اى كمتر  ــداهللا زاده، پول ملى ب به گفته عب
مانند پرچم، نماد يك كشور است و وقتى شما به 
هر دليلى كارى مى كنيد كه پول ملى تان كاغذى 
بى ارزش به نظر برسد، به اشكال مختلف روحيه 
ــف مى كنيد. وقتى  ــرزمين را تضعي مردم آن س
ــورى، پول ملى كشورى ديگر به  براى مردم كش
پناهگاهى مطمئن و اقتصادى تبديل شود، يعنى 
ــى و غيرمسئوالنه  روش هاى شما غير كارشناس

بوده است.

تأثير خودرأيى مديران دولتى
ــال  ــش ارزش پول ملى در س ــى كاه دليل اصل
گذشته چه بوده است؟ ناصر عاشورى قلعه، عضو 

ــه ايراد  ــاره ب ــيون اقتصادى مجلس با اش كميس
ــى دولت مردان مى گويد: وقتى ما به جاى  اساس
ــان و دلسوزان، دچار  تمكين به نظرات كارشناس
ــوزه تخصصى چون  ــويم و در ح خودرأيى مى ش
اقتصاد بر اساس نگاه شخصى كه اتفاقاً در زمينه 
ــت، عمل مى كنيم  ــناس هم نيس اقتصاد كارش
ــدت چند هفته  ــود كه ظرف م نتيجه اين مى ش

ارزش دارايى مردم كشور نصف مى شود.
ــس، زمانى كه ارزش  به اعتقاد اين نماينده مجل
ــدود 1500 تومان ظرف مدت  دالر آمريكا از ح
ــد، يعنى  ــه باالى 3000 تومان مى رس كوتاهى ب
ــى فردى در  ــى در مقابل داراي ــك ايران دارايى ي
ــايه ظرف مدت كوتاهى نصف  ــورهاى همس كش
شده است و اين مسأله به هيچ وجه قابل گذشت 

نيست.
ــاره به نامه 180 اقتصاددان  ناصر عاشورى با   اش
ــال پيش خطاب به رئيس جمهور  كه حدود دوس

ــده بود، گفت: اين كارشناسان در آن  ــته ش نوش
نامه امروز را پيش بينى كرده بودند و توضيح داده 
ــق جلوگيرى از تزريق  بودند  بايد تورم را از طري
نقدينگى كنترل كرد و از طرف ديگر بايد آرام آرام 
قيمت ارزهاى خارجى را واقعى كرد. اما دولت به 
هيچ كدام اين پيشنهادها توجه نكرد و نتيجه اين 
شد كه فنر قيمت ارزهاى خارجى آزاد شد و چشم 

اقتصاد ما را كور كرد.
ــادى دولت  ــورى، تيم اقتص ــالف ناصر عاش برخ
ــتند كه وضع  ــران بلندپايه آن مدعى هس و مدي
ــديد تحريم هاى بين المللى  موجود، ناشى از تش

است. 
ــيون اقتصادى مجلس در پاسخ اين  عضو كميس
توجيه مى گويد: بى انصافى است اگر بگوييم كه 
تحريم ها نقش نداشته است. اما سهم تحريم ها را 
بايد كمتر از 40درصد در نظر گرفت. اما متأسفانه 
ــود  ــى وجود دارد كه باعث مى ش در دولت نگاه
تمام مشكالت را بر گردن تحريم ها بيندازند و از 

بار مسئوليت خود شانه خالى كنند.

راه حل، توجه به نظر كارشناسان است
كارشناسان اقتصادى و اقتصاددان ها در اين باره 

چه عقيده اى دارند؟
ــگاه تربيت مدرس در  ــتاد دانش  على قنبرى اس
ــؤال كه دليل بى اعتمادى مردم  ــخ به اين س پاس
به پول ملى چيست، مى گويد: زمانى از پول ملى 
سلب اعتماد مى شود كه تورم سنگينى در جامعه 
ــد؛ اتفاقى كه در حال حاضر در  وجود داشته باش
ــت و كار از تورم گذشته و  كشور ما پيش آمده اس

تبديل به اَبَر تورم شده است. 
ــان ــردم چه رفتارى نش ــرايطى م ــن ش در چني
ــان   مى دهند و در مقابل كاهش ارزش دارايى ش

چه مى كنند؟
ــان داده  ــخ گفت: تجربه نش  على قنبرى در پاس
ــرمايه  ــت كه مردم تالش مى كنند ريال و س اس
نقدى خود را به كاالهاى بادوام نظير زمين و خانه 
ــاى خارجى يا طال  تبديل كنند يا به خريد ارزه
ــود سرمايه ها  روى  آورند. اتفاقى كه باعث مى ش
ــه اين ترتيب  ــه اصطالح فرار كند و ب از بانك ها ب
ــود و به اصالح  ــديد  ش ركود در بخش توليد، تش

ــكل  گيرد كه بسيار  اقتصاددان ها ركود تورمى ش
مشكل ساز است. 

راه حل كارشناسان در چنين شرايطى چيست؟ 
ــخ ادامه داد: بايد با سياست هاى  على قنبرى پاس
مناسب ارزى و مالى بتوانيم ارزش پول ملى مان 
را حفظ كنيم. يك راه ديگر، كنترل تورم و تقويت 
توليد است. زمانى كه اقتصاد كشور به ثبات برسد، 
بار ديگر اعتماد به جامعه و مردم باز مى گردد. البته 
ــه دليل كاهش  ــرانه ما ب در حال حاضر درآمد س
ــت، اما با تقويت  درآمد ملى كاهش پيدا كرده اس
بخش توليد و اشتغال، مى توانيم اين مرحله را به 

خو بى پشت سر بگذاريم.
ناصر عاشورى قلعه هم نظرى مشابه على قنبرى 
داشت و گفت: نتيجه تزريق بى محاباى نقدينگى 
ــور  ــا توليد و كار در كش ــده ت به جامعه، باعث ش
مغفول باقى بماند. در واقع با اينكه وارد سال 92 
ــده ايم، هنوز هم كارفرمايان و سرمايه گذاران  ش
نمى دانند كه بايد بر اساس كدام معيار هزينه هاى 

مواد اوليه و نيروى انسانى خود را بسنجند. 
ــگ پرداخت يارانه  ــاعه فرهن از طرف ديگر با اش
نقدى به عده اى از مردم، فرهنگ كار در كشور به 
خصوص در روستاها آسيب جدى ديده  است. در 
حال حاضر در شمال كشور بسيارى از چاى كاران 
و برنج كاران كه فرزندان زيادى دارند، با توسل به 
ــته اند و از ميزان توليد  يارانه نقدى در خانه نشس

آنها كاسته شده  است.
اين استاد دانشگاه عبور از اين شرايط را مستلزم 
ــت و گفت:  ــت كالن دولت دانس تصحيح مديري
ــخيص  ــه تنها به تش ــورى ك ــت فرد مح مديري
ــود وضع ــد، نتيجه اش مى ش ــل مى كن خود عم

 موجود. 
اما اگر ما به نظر كارشناسان توجه مى كرديم، در 
ــرايط كه درآمد نفتى مان كاهش پيدا  همين ش
كرده است هم مى توانستيم از سقوط شديد ارزش 

ريال جلوگيرى كنيم. 
اگر در دولت بعدى هم وضع به همين شكل باشد، 
مردم بايد براى خريد روزانه خود با سبد اسكناس 
ــد مى دانم  ــر چند بعي ــگاه ها بروند. ه ــه فروش ب
ــن روش را ادامه  ــد همي ــم بخواه دولت يازده

دهد.

پيامدهاى نصف شدن ارزش پول ملى از نگاه ديگر

 چرا كارشناسان اقتصادى در تصميم گيرى ها شركت ندارند؟

                 روزنامه اجتماعى، سياسى، فرهنگى، ورزشى    
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تحديد حدود عمومى 
506 پيــرو آگهى نوبتى و ابالغ مفاد آراء قبلــى و به موجب ماده 14 قانون ثبت 
اســناد و امــالك، تحديد حدود عمومى قســمتى از امالك و رقبات شهرســتان 

سميرم ذيال آگهى مى گردد:
يكم: ابنيه و امالك شهر سميرم پالك يك اصلى و فروعات ذيل:

3572- آقاى احمد بتو فرزند محمدعلى ششدانگ يك باب مغازه تحتانى و خانه فوقانى.
7494- آقاى محسن ميرزائى فرزند ابوالقاسم ششدانگ يك قطعه زمين.

7519- خانم ميترا خدائى سميرمى فرزند جمشيد ششدانگ يك باب خانه.
7520- آقاى حسن خدائى سميرمى فرزند جمشيد ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام.

براى روز چهارشنبه 1392/03/01
7521- آقاى حميد رضا خدائى ســميرمى فرزند جمشيد ششدانگ يك باب خانه 

نيمه تمام.
7522- آقاى عليرضا افشارى فرزند جمشيد ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام.

7523- آقاى حسن على يزدانى فرزند عليرضا ششدانگ يك باب خانه.
7524- آقاى حيدرعلى منصورزاده فرزند نصير ششدانگ يك قطعه زمين محصور.

براى روز پنجشنبه 1392/03/02
7525- آقاى آيت اله طائى سميرمى فرزند حبيب اله ششدانگ يك باب خانه.

7526- آقاى محمد طائى فرزند عباس ششدانگ يك باب خانه.
7527- آقاى محسن بهراميان فرزند ديدار قلى ششدانگ يك قطعه باغ.

7528- خانم ثمن گل بابا احمدى ميالنى فرزند صفر و غيره ششدانگ يك باب خانه.
براى روز شنبه 1392/03/04

7529- آقاى حميدرضا افشارى فرزند سهراب ششدانگ يك باب خانه.
7538- آقاى غالمحسن افشارى فرزند عطاءاله ششدانگ يك قطعه زمين.

7539- آقاى محمود اميدى فرزند محمدرضا ششدانگ يك باب خانه.
7579- آقاى سيد محمود داودى فرزند سيد حسن و غيره ششدانگ يك باب خانه.

براى روز يكشنبه 92/03/05
7580- آقاى محمد كريم صابرى فتح اله ششدانگ يك قطعه زمين.

7581- آقاى محمد حسين افشارى فرزند نعمت اله ششدانگ يك قطعه باغ.
7582- آقاى عليرضا منصورى فرزند عباس ششدانگ يك باب مغازه.

7583- آقاى على اصغر موذنى فرزند عبدالرحيم ششدانگ يك باب خانه.
براى روز دوشنبه 92/03/06

7584- خانم ندا قاســمى فرزند عبدالعلى ششــدانگ يك بــاب مغازه تحتانى و 
خانه فوقانى.

7585- آقاى سعيد اميدى فرزند ذبيح اله ششدانگ يك باب خانه.
براى روز سه شنبه 92/03/07

دوم: ابنيه و امالك مزرعه مهر ابواسحاق سميرم پالك 60 اصلى و فروعات ذيل:
328- آقاى حسن منصورزاده فرزند ابوالقاسم ششدانگ يك قطعه زمين.
331- آقاى عقيل طغرائى سميرمى فرزند شكراله ششدانگ يك باب خانه.

براى روز چهارشنبه 92/03/08
سوم: ابنيه و امالك مزرعه رزجان سميرم پالك 104 اصلى و فروعات ذيل:

555- خانم ليال نظرى فرزند اسكندر ششدانگ يك قطعه زمين محصور.
561- آقاى ايمان سامى فرزند منوچهر ششدانگ يك قطعه زمين محصور.
562- آقاى حميد رضا خدائى سميرمى فرزند على ششدانگ يك باب خانه.

براى روز پنج شنبه 92/03/09
563- آقاى عبدالعلى افشاريان فرزند حمزه ششدانگ يك قطعه زمين مثنى شده.

564- آقاى سامان كاوه فرزند الياس ششدانگ يك قطعه زمين محصور.
565- خانم مرضيه كاوه ئى فرزند محمدحسين ششدانگ يك قطعه زمين محصور.

براى روز شنبه 92/03/11
چهارم: ابنيه و امالك شهر حنا پالك 119 اصلى و فروعات ذيل

309- آقاى رضا قلى درخشان فرزند ميرزا كرم ششدانگ يك باب خانه تحتانى 
و فوقانى.

342- آقاى رضا خليلى فرزند عبدالحسين ششدانگ يك باب خانه.

343- آقاى محمد نصرتى فرزند حسين ششدانگ يك باب خانه.
344- آقاى قربانعل فروتن فرزند منوچهر ششدانگ يك قطعه زمين محصور.

345- خانم بتول درخشانى فرزند محمد ششدانگ يك باب خانه.
براى روز يك شنبه 92/03/12

پنجم: ابنيه و امالك شهر ونك پالك 145 اصلى و فروعات ذيل 
863- خانم فرحناز ذوالفقارى فرزند ارجعلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور.

براى روز دوشنبه 92/03/13
در روزهاى تعيين شــده به ترتيب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به 
عمــل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك به صاحبين 
امالك و مجاورين اعالم مى شــود كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند و چناچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده آنها در موقع تعيين 
حدود حاضر نباشــند وفق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شــد اعتراضــات مجاورين و صاحبان 
كــه امالك در موقع مقرر حاضــر نبوده مطالبق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و تبصره 2 ماده واحده 

قانــون تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره تسليم بايســتى با تقديم دادخواست به مرجع ذى 
صــالح قضايى گواهى تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نمايند. 
م الف: 29 سيد اسداله موسوى – رئيس ثبت اسناد و امالمك شهرستان سميرم

اخطار اجرايى
545 شــماره: 168/91 به موجب راى شماره 1249 تاريخ 90/12/10 حوزه 20 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه جواد 
عظيمى دستگردى نشــانى محل اقامت مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ بيســت و نه ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و سى هزار 
ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
90/3/29 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له اكبر شــاه زمانى نشانى اصفهان 
خ 22 بهمن مجموعه ادارى غدير – موسسه مالى و اعتبارى فردوسى طبقه اول 
واحد 3 و پرداخت نيم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد ودر صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند يا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 

خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراى 
حكــم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نكرده يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود داده به نحوى كه تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه 
متعســر گرديده باشــد به حبس جنحه اى از شــصت و يك روز تا شش ماه محكوم 

خواهد شد. شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

تغييرات
546 آگهى تغييرات در شــركت مجتمع كشــت و صنعت سعيد كشت اصفهان 

(سهامى خاص) ثبت شده بشماره 138 با شناسه 10260036846. برابر صورت 
جلســات مجمع عمومى عــادى و هيئت مديره مــورخ 1391/7/15 تغييرات زير 
در شــركت نامبرده بعمل آمده اســت: آقايان جواد مدلــل و محمد مهدى مدلل 
و مســعود مدلل و ســعيد مدلل و خانــم عفت ارزانى به ســمت اعضاى اصلى 
هيئت مديريه براى مدت دو ســال و موسســه حسابرســى آرمــان راهبرد با 
شناســه 10100643383 به ســمت بازرس اصلى و آقــاى جهانگير ذوالفقارى 
به شــماره ملى 3257745303 به ســمت بازرس على البدل براى مدت يكســال 
مالى انتخاب گرديدند. ترازنامه و حســاب سود و زيان سال مالى 1390 شركت 
به تصويب رســيد. هيئت مديــره از بين خود آقاى جواد مدلل به شــماره ملى 
3251086065 بــه عنوان رئيس هيئت مديره و آقاى مســعود مدلل به شــماره 

ملــى 3251460234 به عنــوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاى وحيد رشــيدى 
شــماره ملى 6419488982 خــارج از اعضا به عنوان مديرعامل شــركت براى 
مدت دو ســال انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــركت با 
امضــاء مديرعامل و يكى از اعضــاء هيئت مديره متفقــا و در غياب مديرعامل 
بــا امضــاء متفق دو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شــركت و ســاير 
اوراق عــادى و مراســالت با امضــاى مديرعامل يا يك نفــر از اعضاى هيئت 
مديره و با مهر شــركت معتر اســت روزنامه زاينده رود جهت درج آگهى ها و 
دعوتنامه هاى شركت تعيين شده است. م الف: 1402 نوروز – رئيس ثبت ميمه

ابالغ اجرائيه 
547 آگهــى ابالغ اجرائيــه پرونده كالســه 20094-2/750 و شــماره بايگانى 
8600042. بدينوســيله بــه آقاى عليرضــا جعفرى يزدآبادى ســاكن: اصفهان 
خيابان محتشــم كاشانى كوچه شــهيد امينى پالك 93 بدهكار پرونده كه برابر 
گزارش مامور مربوطه نشــانى فوق مورد شناســايى واقــع نگرديده ابالغ مى 
گردد كه برابر سند رهنى شماره 127934-85/9/1 تنظيمى در دفترخانه شماره 
يك اصفهان، بســتانكار به نشانى فوق مبادرت به صدور اجرائيه كالسه فوق را 
نموده كه برابر آن مبلغ يك ميليارد و ســيصد و پنجاه ميليون ريال بدهكار مى 
باشيد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط يك نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شــما درج و منتشر و پس از 
انتشــار آگهى در روزنامه اجرائيه ابالغ شــده محسوب مى گردد چنانچه ظرف 
مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد بنا به تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى تمامى مورد وثيقه (شش دانگ 
اعيانى آپارتمان مســكونى پالك 423 فرعى واقــع در طبقه اول احداثى بر روى 
عرصه مشــاعى پالك 406 فرعى به انضمام شش دانگ اعيانى مغازه هاى پالك 
هاى شــماره 414 فرعى و 415 فرعــى و 416 فرعى و 420 فرعى و 421 فرعى 
و 422 فرعى كًال مجزى شــده از 406 فرعى از 53 اصلى واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهــان) و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابى و با 
برگزارى مزايده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد 
شــد و جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 1297 اسدى – 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان

حصر وراثت 
548 آقاى حميدرضا ســتايش نســب داراى شناســنامه شــماره 63 به شــرح 
دادخواســت به كالســه 44/92 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت 
نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان عبدالمحمود عموچى فروشــانى 
بشناسنامه 9556 در تاريخ 1391/11/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اقدس قمى فروشــانى فرزند 
على ش ش 112 (همســر). 2- احمدرضا عموچى فروشانى فرزند عبدالمحمود 
ش ش 64 (فرزند).  3- حميدرضا ســتاش نســب فرزند عبدالمحمود ش ش 63 
(فرزند).  4- زهره عموچى فروشــانى فرزند عبدالمحمود ش ش 200 (فرزند) و 
الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف خمينى شهر 

حصر وراثت 
549 آقاى مســعود صلواتى خوزانى داراى شناســنامه شــماره 416 به شرح 
دادخواســت به كالســه 41/92 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت 
نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان يداله صلواتى خوزانى بشناســنامه 
10532 در تاريــخ 1391/12/18 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت صلواتى اندانى فرزند باقر ش 
ش 97 (همســر). 2- سعيد صلواتى خوزانى فرزند يداله ش ش 14228 (فرزند).  

3- وحيــد صلواتى خوزانى فرزنــد يداله ش ش 845 (فرزنــد).  4- حميدرضا 
صلواتى خوزانى فرزند يداله ش ش 2548 (فرزند) 5- مسعود صلواتى خوزانى 
فرزنــد يداله ش ش 416 (فرزند) 6- راضيه صلواتى خوزانى فرزند يداله ش ش 
1197 (فرزنــد) 7- مرضيه صلواتى خوزانــى فرزند يداله ش ش 2649 (فرزند) 
8- زيبا صلواتى خوزانى فرزند يداله ش ش 298 (فرزند) و الغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين 
آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. شعبه 

هفتم حقوقى شوراى حل اختالف خمينى شهر 

ابالغ رأى
550 كالســه پرونده: 91-1574ش ح/33. شماره دادنامه: 2099-91/12/2823. 
مرجع رسيدگى: شعبه سى و سوم شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: خانم 
مهين ســيفى نشــانى: اصفهان- خ فروغى- خ آيت اله خادمى – كوچه مســجد 
امام حســين. خواندگان: 1- آقاى سيد شــهرام صالحى 2- خانم خديجه نفرنيا 
نشــانى: مجهول المكان. خواســته: تقاضاى صدور حكم بر الزام خواندگان به 
انتقال ســند يكدســتگاه خودروى سوارى پرايد به شــماره انتظامى 954 ن 14 
ايران 44 به انضمام هزينه هاى دادرســى مقدم به 20/000/000 ريال. شورا با 
عنايت به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا. در خصوص دعوى خانم مهين سيفى 
فرزنــد رحيم به طرفيت خواندگان 1- آقاى ســيد شــهرام صالحى و 2- خانم 
خديجه نفرنيا فرزند حسين به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى يكدســتگاه خودروى سوارى پرايد مدل 1381 به 
شــماره انتظامى 954 ن 14 ايران 44 به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به قولنامه قطعى اتومبيل مورخ 89/2/1 ارائه شــده توســط خواهان كه امضاء 
خواندگان نيز در ذيل آن وجود دارد در اظهارات خواهان در جلســه رســيدگى 
مبنى بر اينكه خــودروى مورد ادعا را از خوانده رديف دوم خريدارى نموده و 
ثمن آن را نيز كامل پرداخت كرده است و از تاريخ قولنامه ارائه شده خودرو را 
در تصرف داشــته و كليه مدارك آن را در اختيار دارد خوانده اول نيز مشــاور 
بنگاه فروش خودرو بوده كه متعهد به انجام مقدمات انتقال ســند خودرو گرديد 
كه تاكنون اقدامى ننموده است و اينكه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رســيدگى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارائه ننموده اند و پاسخ استعالم انجام 
شده از معاونت راهور ناجا به شماره 1413/6/954 مورخ 91/9/27 كه داللت بر 
مالكيت خوانده رديف دوم دارد لذا شــورا با عنايت به جميع محتويات پرونده با 
استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در دفتر اســناد رسمى و 
انتقال سند رســمى خودروى سوارى پرايد به شماره انتظامى 954 ن 14 ايران 
44 به نام خواهان و پرداخت ســى و شــش هزار ريال و هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفــه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد در خصوص خوانده رديف اول 
با استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر 
مــى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين شــعبه مى باشــد. شــعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگى
556 در خصوص پرونده كالســه 2079/91 خواهان زهره اله دادى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت شــركت گلر بتن با مديــرى على بهرام صديقى تقديم 
نموده اســت. وقت رسيدگى براى مورخ 92/3/12 ساعت 9 صبح تعيين گرديده 
اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در ابتداى 
خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ 
شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. شعبه 7 مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان 



جشنواره انيميشن اصفهان 
اتفاق خوب

ــاز پركار  ــن س گروه فرهنگ- انيميش
ــر،  برگزارى  ــال هاى  اخي اصفهان در س
ــان  ــن اصفه ــنواره انيميش ــن جش اولي
ــر ديار  ــه هن ــى در عرص ــاق مهم را اتف
ــن عليرضايى،  زاينده رود مى داند. حس
ــه اين كه  ــاره ب ــاز با اش بازيگر و فيلمس
ــان  ــن اصفه ــنواره انيميش ــن جش اولي
ــا برگزار  ــبكه پوي ــكارى ش ــا هم ــيد و ب ــراى خورش ــت هنرس به هم
ــهروندى،  ــات فرهنگ ش ــا موضوع ــنواره ب ــود، افزود: اين جش مى ش
ــزار  ــى برگ ــازان اصفهان ــژه فيلمس ــى و آزاد وي ــى، تبليغات آموزش
ــنواره اى منظم و چشمگير  ــاهد برگزارى جش ــود و اميدوارم ش مى ش
ــته باشد و مانند  ــال هاى آينده نيز حرفى براى گفتن داش باشيم كه س
جشنواره هايى نظير سرزمين زيتون و تسنيم پس از يك دوره برگزارى 
ــان كرد: با كارگردانى و  ــود. عليرضايى خاطر نش به فراموشى سپرده نش
تهيه كنندگى حداقل10 فيلم انيميشن در اين جشنواره شركت خواهم 
كرد كه اكثر اين آثار توليدات سال هاى90 و 91 اصفهان هستند و جوايز 

ارزنده اى براى زادگاهم اصفهان به ارمغان آورده اند.

اصفهان، نگين انگشتر شهرهاى جهان 
ــينما و  ــنگ حريرچيان، بازيگر س هوش
ــورمان گفت: اگر جهان را  تلويزيون كش
انگشترى حساب كنيم، اصفهان نگين آن 
انگشتر است و زيباترين شهر از همه لحاظ 
ــت و مردم بزرگ و هنرپرورى دارد و  اس
همواره يكى از بهترين شهرهاى ايران به 
ــمار مى رود.  وى با بيان اين مطلب در  ش
خصوص بيان لهجه اصفهانى در سريال ها و فيلم هاى مختلف بيان داشت: 
من چون سال ها در راديو و تلويزيون بوده ام، سعى كردم كه لهجه خودم را 
فراموش كنم كه براى شروع مجدد صحبت كردن با لهجه اصفهانى، اندكى 
ــكل برخوردم، اما در اثر تمرين مداوم سعى كردم كه لهجه قشنگ  به مش
ــم.  وى در خصوص  ــخره نگرفت ــم و اصًال آن را به س اصفهانى را اجرا كن
ــه  ــاهللا كه هميش ــت: انش ــكى هاى گاه و بيگاه زاينده رود اظهار داش خش
ــدم، يكى از  ــه به اصفهان آم ــد. چند وقت پيش ك ــده رود پرآب باش زاين
خواسته هاى من اين بود كه شاهرگ حياتى اصفهان كه زنده رود است، بايد 
همواره جريان داشته باشد. متأسفانه خشكى اين رودخانه آن قدر در ذوق 
ــهر اصفهان آمدند و در مورد شهر از آنها  ــافران به ش مى زد كه وقتى مس
پرسيديم، به ما مى گفتند كه يك خيابان خاكى بزرگ در ميانه شهرتان قرار 

دارد كه شش، هفت پل روى آن بيخود و بى جهت نصب كرده اند!

آفتاب در اصفهان 
ــنواره تئاتر معلولين منطقه  دومين جش
آفتاب با هدف ايجاد امكانات و فرصت هاى 
مناسب جهت ارايه توانايى هاى معلولين و 
استفاده از تئاتر درمانى در توانبخشى آنان 
در اصفهان آغاز به كار كرد. دبير جشنواره 
تئاتر معلولين با بيان اين كه توسعه تئاتر 
معلوالن با توجه به ظرفيت باالى آنان يك 
ضرورت است، گفت: تئاتر معلوالن ويژگى خاص خود را دارد. سيد اصغر 
فياض، تغيير نگرش اجتماعى نسبت به معلوالن را هدف اصلى برگزارى 
جشنواره هايى چون جشنواره آفتاب دانست و افزود: امروزه در دنيا ثابت 
ــر معلوالن در  ــته اى دارند و تئات ــده كه معلوالن توانايى هاى برجس ش
كشورهاى توسعه يافته به صورت حرفه اى دنبال مى شود.  وى گفت: اين 
جشنواره در شش منطقه زاگرس، كوير، خزر، طلوع، آفتاب و خليج فارس 

در سطح كشور برگزار مى شود.

پيمان معادى
به آمريكا نه گفت 

حسن اكليلى 
درصحنه  بيمارستان

پيمان معادى بازى در نقش مازيار بهارى در فيلم «گالب» به كارگردانى 
جان استوارت را قبول نكرده است. 

اين فيلم از مضمونى ضدايرانى برخوردار است كه جان استوارت، مجرى 
ــى خواهد آن را  ــده، م ــناس آمريكايى كه برنده 18 جايزه امى ش سرش

كارگردانى كند.  
ــى، مازيار  ــدان خبرنگار بى بى س ــرات 118 روز زن  ماجراى فيلم، خاط
بهارى است كه در زمان فتنه 88 به ايران آمده بود. او كه در مصاحبه اش 
ــى كار  ــگاران غربى براى جاسوس ــراف كرد كه خبرن با پرس تى وى اعت
مى كنند و او هم به دنبال تحقق يك انقالب رنگى بوده، پس از آزادى از 
زندان و گريختن از كشور، اعترافاتش را پس گرفت و كتاب «بعد آنها به 

دنبال من آمدند» را نوشت.

ــن اكليلى، بازيگر تلويزيون و تئاتر اصفهان كه در بيمارستان به سر  حس
مى برد از بيمارستان مرخص  شد.

ــكل خاصى برايم پيش نيامده بود، اما به  وى در اين خصوص گفت: مش
دليل شرايط جسمانى پزشكان توصيه كردند كه براى معاينات تكميلى 

در بيمارستان بمانم. 
ــتانى كه در  اين بازيگر تلويزيون و تئاتر تأكيد كرد: از همه عزيزان و دوس

اين چند وقت جوياى احوال من شدند تشكر مى كنم. 
ــينما  ــدن از س ــه اى كه بعد از مرخص ش ــوص اولين برنام وى در خص
ــه عرصه تئاتر  ــال ها ب ــت: قصد دارم بعد از س دنبال مى كند، اظهار داش
ــتم كه اميدوارم به زودى روى  برگردم و در حال كار كردن روى آن هس

صحنه برود.      

يادداشت

روبان سفيد

يادداشت ياددا اتاق موسيقىاددا

هفت

هديه انتخاباتى به خوانندگان 
خوانندگانى كه در ستادهاى انتخاباتى فعاليت كنند، مجوز كنسرت هديه مى گيرند. دفتر موسيقى 
معاونت امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم كرد: مجوز فعاليت هنرمندان موسيقى 
كه قصد فعاليت در ستادهاى تبليغات انتخابات رياست جمهورى را دارند، با سرعت صادر مى شود. 

5
«دارقالى» در بازار موسيقى

آلبوم «دار قالى» اثرى از گروه موسيقى راز شب است كه به گونه اى 
ديگر به موسيقى مردمى سرك كشيده  و اگر به موسيقى راك ايرانى 
ــنويد و صد البته اين تنها يك  عالقه  داريد، مى توانيد اين آلبوم را بش
پيشنهاد موسيقايى است كه در هفته هاى آينده نيز در قالبى مستمر 
ــايزر)،  ــين تى س ــد. در اين اثر رامين بهنا (پيانو و س تكرار خواهد ش
ــار الكتريك و  ــهروز خواجه مواليى (درامز)، آرش صبحانى (گيت ش
ــتيك)، هومن جاويد و فرزام رحيمى (آواز)، همايون نصيرى  آكوس
(پركاشن)، اردوان انزابى پور(گيتار باس) و... هنرنمايى كرده اند. اين 

آلبوم11قطعه باكالم و بدون كالم 
ــط رامين بهنا  دارد كه همگى توس
تنظيم شده اند. در بروشور اين آلبوم 
توسط خالق اثر نوشته شده است:« 
راز شب چون رمز عبورى بود براى 
ــه اى ديگر از  آنان كه به دنبال گون
موسيقى مردمى به همه جا سرك 
ــط  ــيدند.» اين آلبوم توس مى كش
انتشارات آوا خورشيد منتشر شده 
و در فروشگاه هاى معتبر موسيقى 

قابل دسترسى است.

پيشنهادهايى از برد پيت
ــده دنياى  ــناخته ش گروه فرهنگ - يكى از چهره هاى ش
ــت كه مدل هاى لباس هايش هم  مد ستارگان، برد پيت اس
به اندازه خود او مشهور است. ظاهر ساده و شيك او است كه 
اين بازيگر را از ديگران متمايز مى سازد. اگر دوست داريد كه 
از لباس پوشيدن او ايده بگيريد و ديگر نگوييد «چى بپوشم 
كه بهم بياد!» چند دقيقه اى تا پايان اين مطلب همراه باشيد:

 
1    ساده بپوشيد

لباس هاى ساده و بدون نقش راحت تر  مى توانند در كنار هم 
ــما مى توانيد هر لباسى را با لباس هاى  هماهنگ شوند و ش
داخل كمدتان ست كنيد. درست است كه لباس هاى داراى 
نقوش و چاپ مطابق با مد روز است و همچنين چشمگير، اما 
ــاده براى همه زمان ها مناسب است و ظاهرى  لباس هاى س

كالسيك به شما مى دهد.

2    لباس هايى با رنگ هاى خنثى انتخاب كنيد 
ــاد و درخشان  ــما آقاى پيت را هرگز با رنگ هاى تند و ش ش
ــت :  ــورد عالقه او اين رنگ هاس نخواهيد ديد. رنگ هاى م
ــرمه اى، خاكسترى و رنگ هاى  سياه، سفيد، بژ، خاكى، س
ــابه آن. اين رنگ ها باكالس و مجللند. شلوارهايى با اين  مش
ــد و  ــى هماهنگ خواهد ش ــه اى و رنگ ــا با هر پارچ رنگ ه
همچنين پيراهن هاى با اين رنگ ها را به سادگى مى توان با 

هر شلوارى هماهنگ كرد.

3     به دنبال كيفيت باشيد، نه كميت 
ــه آنها داراى  ــيار محدودند، اما هم لباس هاى براد پيت بس
ــت كه هر كسى توانايى  بهترين كيفيت هستند. درست اس
خريد از ورساچى و گوچى را ندارد، اما حداقل شما مى توانيد 
ــت لباس ارزان قيمت، يك لباس  به جاى خريد چندين دس

با كيفيت تهيه كنيد.

4    لباس هايى بپوشيد كه كامالً سايز خودتان باشد 
ــى كند، اين  ــه رعايت م ــى كه براد پيت هميش يكى ازنكات
ــه لباس هايى به تن مى كند كه كامًال براى  است كه هميش
ــت. لباس هايى كه خريدارى مى كنيد  او مناسب و اندازه اس
مطمئن باشيد كه بعد از شستشو هم سايزش تغيير نمى كند.

5     اتو شده باشيد 
براد پيت هميشه تميز با نشاط است. لباس هاى او  از جزيى ترين 
قسمت هايش اتو شده و تميزند. اگر خودتان نمى توانيد اين 

كارها را انجام دهيد، از يك خشكشويى كمك بگيريد.

ــاورز، تاج  ــچيان، محمد على كش ــود فرش ــهناز، محم جليل ش
اصفهانى، حسن كسايى و هزاران نام كوچك و بزرگى كه هر كدام 

به تنهايى گوشه هنر اين كشور را تجلى بخشيده اند.
شيخ بهايى به عنوان بنيان گذار اين شهر شناخته مى شود و چند 
ــت كه در زادروز او و در يك هفته مشخص به نام هفته  سالى اس

فرهنگ و هنر اصفهان گرامى داشته مى شود.
ــته، شهردارى اصفهان به  ارديبهشت امسال نيز طبق ايام گذش
ــم پرداخته و طى چند روزى كه از اين هفته  برگزارى اين مراس
ــاهد برنامه هاى متنوع در  ــهر ش ــه گوشه ش مى گذرد، در گوش
ــد برگزارى  ــتيم. رون ــهر هس كنار آثار و بناهاى تاريخى اين ش
هفته هاى هنرى، نشان از ممارست در اشاعه فرهنگ  اقوام دارد 
و تداوم برگزارى اين رويداد به يك فرهنگ نهادينه تبديل شده 
ــت. هفته فرهنگى اصفهان اقدامى مؤثر در تقويت ارتباطات  اس

فرهنگى است و بايد اظهار اميدوارى كرد كه اين رويداد فرهنگى 
ــبات و ايجاد فضاى مفاهمه و  فراهم آمدن  ــترش مناس در گس
زمينه هاى همكارى بيشتر در ابعاد گوناگون مؤثر واقع مى گردد.
تأكيد بر قابليت ها و پتانسيل هاى جهانى موجود در شهر تاريخى 
اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمى، با سابقه 
تاريخى چندين هزار ساله در روزگاران و اعصار خود در فرهنگ 
ــريت، نقش مهمى ايفا كرده و  و تمدن ايرانى، جهان اسالم و بش
در اين راستا بايد درصدد معرفى و تقويت نقش و جايگاه تاريخى 
ــن امر ناگزير  ــيم. توجه به اي ــان در جهان  باش و فرهنگى اصفه
است كه هنر و تمدن ايران به عنوان هنر و تمدنى عالى در عرصه 
جهانى شناخته شده، بنابراين وظيفه هنر معرفى ايران اسالمى 
ــدگار بوده و  ــطه و مان ــت؛ زيرا زبان هنر، بى بديل و بى واس اس

خواهد بود.

ــى هاى هنرى  ــد و اعتالى آگاه ــن اقدامى در رش تأثيرات چني
ــن رويدادهايى، جاى  ــى مخاطبان عام چني عالقه مندان و حت
ترديد ندارد. همچنين تعامل و بده بستان هاى فرهنگى، هنرى 
برقرار شده ميان هنرمندان شركت كننده در بخش هاى مختلف 
ــت كه جايگاه مهمى را در  و متنوع اتفاقات هنرى، از مواردى اس
ــر و كارآمدتر جامعه هنرى به دنبال  ايجاد پيوندهاى حرفه اى ت

خواهد داشت.
ــنت هاى خود  ــته نياز داريم تا س ما بيش از پيش و بيش از گذش
ــناخت از طريق  ــيم وعالوه براين، بخش اعظم اين ش را بشناس
متعهد بودن به آداب و عادت هاى اقوام فراهم مى شود. شناخت 
ــه به عنوان  ــرد كه آنچه را ك ــينه به ما كمك خواهد ك اين پيش
ــت كنيم. حفظ و حفاظت از  حافظه تاريخى ذكر مى كنيم، صيان
اين پيشينه تعهدى خواهد بود كه ما در قبال آيندگان و فرزندان 
فرداى جى داريم؛ همان طور كه گذشتگان و پدران ما اين تعهد 

را نسبت به ما داشتند.
طبيعتا بخشى از اين پيشينه تاريخى، ريشه در فرهنگ اقوام ما 
دارد كه اين فرهنگ بسيار هم غنى است و اساسا اين فرهنگ هاى 
خرد غنا و عمق بسيارى دارد. خوشبختانه در حال حاضر روند آن، 

نشان از اين ممارست در اشاعه فرهنگ  اقوام دارد.
هفته اصفهان،تجلى فرهنگ و هنر اين شهر است كه ساليان سال 
همراه تاريخ، گوشه اى از هنر اين مرز و بوم را در خود حفظ كرده 
ــت. اين جا اصفهان، پايتخت فرهنگى ايران اسالمى است كه  اس
ــت بر هويت اين قطعه از خاك ايران  گوشه گوشه آن، سندى اس
كه توسط عالمان ودانشمندان بر پايه پاكى و زاللى زاينده رودش 
ــك بايد خالق جى را شيخ بهايى دانست كه  بنا شده است. بى ش
بر پايه علم و دانش خود، كمر به آبادى اين شهر بست و يادگارى 
جاويد و نامى ماندگار بر خشت هاى سى وسه پل  تا چهل ستون 

بر جا گذاشت.
ــار خود،  ــن ميالد معم ــن ايام درجش ــى تواند در اي آنچه كه م
ــد، تنها حفظ آثار و  ــيخ بهايى، به هفته اصفهان هويت بخش ش

هنرى است كه اصفهان با آن شناخته شده و اعتال مى يابد.
در اين هفته، برنامه هايى با محوريت اصفهان در جاى جاى شهر 
به چشم مى خورد كه سعى شده در هركدام تصويرى تازه از اين 

شهر به مخاطب عرضه شود.
ــت كه بتوان  بايد اعتراف كرد كه اصفهان، تنها واژه يا كلمه نيس
با آن جمله ساخت، بلكه اين نام، فرهنگ يك كشور را ساخته و 
ــطر، بلكه  ــازد. از اين رو بايد براى كاربرد آن نه در چند س مى س
ــهر هايى تاريخ ساز در مسير  در صفحات جهان نامش در كنارش

فرهنگ و هنر يك كشور مورد استفاده قرار گيرد.

براى اصفهان و هفته اى كه مختص اوست 

اصفهان شهر يا واژه نيست، فرهنگ است 

گروه  اصفهان، شهرى برخاسته از زاينده رود كه بناى خود را نه بر خشت خام، كه بر شالوده فرهنگ 
وهنر بنا گذاشت وخاك خود را با جنس بناهايى از هنر وذوق مزين كرده. هر تماشاگرى كه به فرهنگ

اين خطه قدم مى گذارد بيخود مى شود از هنرمندى هنرمندانى كه با دست خالى وتنها با هنر 
خود اين سرا را جلوه بخشيده اند.

اصفهان شهر عجيبى است؛ انگار مردم اين سـرا با هنر پيوند ناگسستنى دارند و هنر بيشـتر مى داند كه چقدر 
خود وابسـته به مردم اصفهان است و اوسـت كه به اين آب و خاك احسـاس دين مى كند. اين شـهر پر است از 

افتخار آفرينان و مشاهيرى كه جهان را با هنر خود كه زاييده شهر اصفهان است، آشنا كرده اند:
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ايرلندى سه اسكارى 

الماس ها ابدى اند 

گروه فرهنگ – دانيل مايكل بليك دى لوئيس،  متولد 29 آوريل 1957 بازيگر بريتانيايى 
و تنها بازيگر برنده سه جايزه اسكارى خارجى در آمريكاست. دنيل دى لوئيس كه اغلب به 
عنوان بزرگ ترين بازيگر سينماى نسل خودش مورد ستايش قرار مى گيرد، او به وسواس 
شديدش در توجه به جزئيات ساختار شخصيتى كه مى خواهد نقشش را ايفا كند، شهرت 
دارد و آبراهام لينكلن، نقش جديد او نيز از اين قائده مستثنى نبوده است.  دى لوئيس از 
شخصيت داستانى «هاوك اى» در فيلم «آخرين موهيكان» تا جان پراكتر در فيلم «بوته 
آزمايش» تا شخصيت نيولند آرچر در فيلم «عصر معصوميت» بازى در قالب شخصيت هاى 
مختلف را تجربه كرده است. او سپس توانست با بازى در فيلم «دار و دسته نيويوركى ها» 
و نيز «خون به پا خواهد شد» به ترتيب، خشونت كانگستر معروف، ويليام كاتينگ قصاب 
و شخصيتى چون «دنيل پلين ويو» را به بهترين شكل ممكن در ذهن تماشاگران مجسم 
ــخصيت  ــت. به ش كند.  يكى از منتقدان درباره دى لوئيس مى گويد: «او خارق العاده اس

ــادش مى رود كه هر دوى اين نقش ها را يك  نيولند آرچر يا هاوك اى نگاه كنيد ! گاه آدم ي
بازيگر ايفا كرده است.»  دى لوئيس در سن 25 سالگى براى بازى در نمايشنامه «هملت» 
ــن تئاتر ملى آمريكا مى رود، اما ناگهان حين اجراى صحنه اى كه روح پدر هملت  روى س
ظاهر مى شود از هوش مى رود.  اين نمايش او را به ياد پدرش مى اندازد كه دو سال قبل تر 
ــتان  ــواده او را مجبور كرده بودند كه دس ــته بود. وقتى كوچك بود، اعضاى خان درگذش
ــتانش بگيرد.  او خود مى گويد: «تقريباً در  يخ زده جسد پدرش را براى آخرين بار در دس
زمان بازى در نمايشنامه هملت هر شب روح پدرم را مى ديدم؛ چراكه وقتى مى خواهيد در 
نمايشى چون هملت بازى كنيد بايد صحنه به صحنه نمايش را در تجارب زندگى شخصى 
خودتان جستجو و به يك همذات پندارى ملموس دست پيدا كنيد.» دستور العملى كه تا 
به امروز جايگاه دى لوئيس را به عنوان يكى از ممتازترين بازيگران زنده دنيا حفظ كرده 

است.  
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ــت حوزه هنرى يزد در نشست   سرپرس
 گروه 
ــت اصفهانى با فرهنگ هنرمندان كاريكاتوريس

ــرى از هنر كاريكاتور  تأكيد بر بهره گي

براى مقابله با توطئه ها و اهانت هاى دشمنان اسالم به مقدسات 
ــمن از  ــفانه هرچندوقت يك بار دش ــلمانان، گفت: متأس مس
هنركاريكاتور براى ضربه زدن به اسالم استفاده مى كند و امروز 

ــلمان متعهد است كه با همين سالح و با  وظيفه هنرمندان مس
بهره گيرى از خالقيت هاى هنرى پاسخ توطئه هاى دشمنان 
را بدهند. سيد ناصرامامى ميبدى كاريكاتور را هنرى حساسى، 
ــت و افزود:  ــرعت انتقال پيام باال دانس تأثيرگذار و با قابليت س
كاريكاتوريست ها بايد سعى كنند اثرشان تاريخ مصرف نداشته 
ــد. يك اثر  ــاز باش ــى تأثيرگذار و جريان س ــد تا درهر زمان باش

كاريكاتور بايد جهان شمول باشد تا مؤثر واقع شود.
ــا هزينه اى كم توليد  ــور در زمانى كوتاه و ب وى افزود: كاريكات
ــر كاريكاتور از  ــت. هن ــه اس ــى قابل اراي ــود و به راحت مى ش
ــت و در بين هنرها نقش تيغ  ظرافت هاى خاصى برخوردار اس
ــته و همان اندازه كه مفيد است، مى تواند مضر  جراحى را داش
باشد. امامى ميبدى تأكيد كرد: تكنيك نبايد محتواى كاريكاتور 
را به حاشيه ببرد و در اين هنر بايد با توجه به محتوا، تكنيك را 
انتخاب كرد و مهم ترين نكته اى كه يك كاريكاتوريست بايد به 

آن توجه داشته باشد، ابتدا محتوا و سپس تكنيك است. 
ــف،  ــزد به دنبال كش ــوزه هنرى ي ــرد: ح ــان ك وى خاطر نش
ــرى از جمله هنرمندان  ــتعدادهاى هن پرورش و حمايت از اس
ــت و در اين خصوص لزوم تعامل بيشتر بين  كاريكاتوريست اس
ــتان (اصفهان و يزد) درهمه زمينه ها به ويژه  هنرمندان دو اس
ــود. همچنين حوزه هنرى يزد  در زمينه كاريكاتور ديده مى ش

ــال  با برگزارى كارگاه هاى آموزشى و دعوت  در نظر دارد امس
ــبى در زمينه  ــورى فعاليت هاى مناس ــاتيد مجرب كش از اس

كاريكاتور صورت بگيرد.
ــدان اصفهانى  ــگاه آثاركاريكاتور هنرمن ــت، نمايش گفتنى اس
ــات پايدارى و  ــى مديردفتر ادبي ــتان يزد با حضور زنجان در اس
ــرى، امامى ميبدى  ــتان هاى حوزه هن ــفاهى اموراس تاريخ ش
سرپرست حوزه هنرى يزد، جمعى از نويسندگان و هنرمندان 
كاريكاتوريست يزدى و اصفهانى در نگارخانه حوزه هنرى يزد 
گشايش يافت و تا 11 ارديبهشت ماه، صبح و عصر درنگارخانه 

حوزه هنرى يزد براى بازديد عالقه مندان برپاست.
ــور با  ــد كاريكات ــوزش و تولي ــك روزه آم ــن كارگاه ي همچني
ــت  ــا محوري ــى ب ــزدى و اصفهان ــاى ي ــت ه حضوركارتونيس
ــزد برگزار  ــتان ي ــرى اس ــوزه هن ــور درح ــد آثاركاريكات تولي
ــزدى و  ــاى ي ــت ه ــى ازكارتونيس ــن كارگاه جمع ــد. دراي ش
ــه كاريكاتور  ــر خان ــالح، مدي ــام پورف ــر نظر پي ــى زي اصفهان
ــران  ــالى و بح ــه خشكس ــردر زمين ــق اث ــه خل ــان ب اصفه
ــار  ــه اى از آث ــن كارگاه مجموع ــاز اي ــا آغ ــد. ب آب پرداختن
ــا موضوع آب به  ــت هاى جهان ب ــته ترين كاريكاتوريس برجس
ــمت سوژه يابى  ــد تا شركت كنندگان به س نمايش گذارده ش

خالقانه تر هدايت شوند.

در نشست هنرمندان كاريكاتوريست اصفهانى مطرح شد 

كاريكاتور: هنرى جريان ساز و جهان شمول

كاريكاتوريست ها 
بايد سعى كنند 

اثرشان تاريخ 
مصرف نداشته 

باشد تا درهر 
زمانى تأثيرگذار و  

جريان ساز  و  
جهان شمول باشد

«دار و دسته نيويوركى ها» «لينكلن»

قطعه باكالم و بدون كالم 
ــط رامين بهنا  دارد كه همگى توس
تنظيم شده اند. در بروشور اين آلبوم 
توسط خالق اثر نوشته شده است:« 
راز شب چون رمز عبورى بود براى 
ــه اى ديگر از  آنان كه به دنبال گون
موسيقى مردمى به همه جا سرك 
ــط  ــيدند.» اين آلبوم توس مى كش
انتشارات آوا خورشيد منتشر شده 
و در فروشگاه هاى معتبر موسيقى 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

برکناری ابرقویی نژاد به تعویق 
افتاد

گروه ورزش- شنیده ها حاکی از آن است که روز گذشته مدیرکل 
اداره ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان برای برکن��اری رییس هیأت 
فوتبال استان، راهی دفتر این هیأت ش��ده که ظاهرا با غیبت رییس، 
پروسه برکناری وی به تعویق افتاده است. محمدرضا جواهری که روز 
یکشنبه در اقدامی خودجوش و غیر منتظره، اقدام به تودیع رییس اداره 
شهرستان نموده بود، در پی حواش��ی اخیری که بین هیأت فوتبال و 
اداره کل پیش آمده بود، به سراغ این هیأت رفت که به دلیل نداشتن 
اطالع قبلی از این حضور، ابرقویی نژاد رییس هیأت در دفتر کار خود 
حضور نداشته است. به نظر می رسد با این غیبت تنها زمان تغییرات 
به تعویق افتاده، زیرا تجربه نشان داده حرف مدیرکل، دوتا نمی شود و 
باید به زودی منتظر اتفاقات و تغییرات تازه ای در راس هیأت فوتبال 

استان باشیم.

پیشنهاد پرسپولیس به بازیکن 
مراکشی 

سایت » البطوله« مراکش خبر داد پرسپولیس عالقه زیادی به جذب 
مروان س��عدان، هافبک تیم الفتح دارد و پیشنهادی رسمی به او داده 
است. مروان س��عدان از بازیکنان جوان و آینده دار الفتح است که در 
این فصل بازی های زیبای��ی را برای تیمش به نمایش گذاش��ته. او از 
بازیکنان آینده دار فوتبال مراکش به ش��مار می آید و تا سال 2015 با 
الفتح قرارداد دارد. این سایت مراکشی هنوز هم مانوئل ژوزه را سرمربی 

پرسپولیس می داند!

نویدکیا در جدال با مصدومیت 
قدیمی 

پزشک تیم سپاهان پیرامون ش��رایط بازیکنان مصدوم تیم سپاهان 
اظهار داشت:  حس��ین پاپی،  محرم نویدکیا و اروین بولکو، سه بازیکن 
مصدوم سپاهان به شمار می روند که شرایط آنها هنوز مشخص نیست. 
پاپی که در بازی النصر نزدیک به نیم ساعت بازی کرد، شرایط بهتری 
نسب به دو بازیکن دیگر تیم دارد. او در روزهای گذشته با تیم تمرین 
کرده و هم اکنون شرایط نسبتاً خوبی دارد. محمد جعفر رشادی گفت: 
وضعیت حسین پاپی هنوز مشخص نیست و معلوم نیست این بازیکن 
می تواند به طور کامل در بازی الغرافه به میدان برود یا خیر. وی افزود: 
محرم نویدکیا در تمرین روز یکشنبه تیم اس��تراحت می کرد و فعاًل 
مش��غول طی کردن فعالیت های درمانی این بازیکن هس��تیم و باید 
وضعیت او را بررسی کنیم. محرم از همان مصدومیت قدیمی خود رنج 
می برد و باید دید شرایط او چگونه می ش��ود. پزشک سپاهان با بیان 
اینکه اروین بولکو از ناحیه همسترینگ پای خود مصدوم شده گفت: 
اروین بولکو نیز در روزهای گذشته استراحت می کرده و هنوز مشخص 

نیست که می تواند در بازی های سپاهان به میدان برود یا خیر. 

 مسی ها از انصراف منصرف
 شدند!

پس از کش و قوس های فراوان و اعالم انصراف تیم هندبال مس پارس 
از شرکت در مسابقات لیگ برتر، مدیران این مجموعه بازگشت خود 
را اعالم کردند. مهرابی مدیرعامل مجتمع مس پارس با اعالم این خبر 
گفت: متأسفانه در فالورجان، جریان هایی از طرف بعضی افراد بدخواه 
به راه افتاده بود که در خور شأن این تیم و مجتمع نبود و ما را مجبور 
به عکس العمل کردند و چاره ای جز اعالم انصراف نداشتیم. چون این 
افراد می خواستند از این تیم سهم داشته باشند و ما به آن ها این اجازه 
را دادیم. ولی ظاه��راً اینها فقط بهانه آورده بودن��د و چیزی در چنته 
نداشتند و قصدشان فقط جوسازی و نابود کردن هندبال فالورجان بود.

قاسمی و فصیحی در مسابقات 
جایزه بزرگ آسیا

هفت ملی پوش دوومیدانی برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ آسیا 
12 اردیبهشت ماه عازم بانکوک تایلند می شوند.

مسابقات جایزه بزرگ آسیا، 1۴ اردیبهشت ماه در بانکوک تایلند آغاز 
می شود و رضا قاسمی دونده اصفهانی در ماده 100 متر، سجاد هاشمی 
در ۴00 متر، احمد فرود در ۳000 متر، حسین کیهانی در ۳000 متر، 
امیر حسین زاده رهبر در پرش ارتفاع در بخش مردان به همراه فرزانه 
 فصیحی مل��ی پوش اصفهانی در م��اده 100 متر و مریم طوس��ی در

 ۴00 متر در بخش بانوان، به همراه احمد گودرزی مربی نفرات اعزامی 
به این رقابت ها می شوند. 

مسابقات جایزه بزرگ آس��یا در سه مرحله و در کش��ورهای تایلند و 
س��ریالنکا برگزار می شود و ملی پوش��ان دوومیدانی ایران تنها در دو 
مرحله آن که در تایلند برگزار می شود، ش��رکت می کنند. بر همین 
اس��اس دوومیدانی کاران ایران 1۴اردیبهش��ت ماه در بانکوک و 1۸ 

اردیبهشت در چانگوری تایلند به مصاف حریفان خود خواهند رفت. 

به جام جهانی نرفتیم به من 
حمله کنید!

کفاشیان/رئیس فدراسیون فوتبال
کی روش گفته انگار قطری ها در مجموعه فدراسیون نماینده ای دارند 
و ما از داخل ضربه می خوریم. ممکن اس��ت برخ��ی از افراد اطالعات 
نادرستی به رسانه ها داده باشند، اما باید همه این حرف ها را فراموش 
کنید و از تیم ملی حمایت کنید. اگر در پایان بازی ها نتیجه  نگرفتیم، 
می توانید هر طور که خواستید، به من حمله کنید. وزیر ورزش درباره 
اهمیت بازی های تیم ملی تأکید داشت که باید 
تمام حمایت ها از تیم ملی صورت بگیرد 
تا ای��ران بتواند راه��ی جام جهانی برزیل 
شود. مقرر شد در یک  ماه و نیم آینده تا 
شروع این بازی های حساس فدراسیون 
وقت بیشتری برای برنامه های 
حمایتی از تیم ملی 

بگذارد.

6
مربیان هم روانشناس الزم دارند 
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هندبال پتانسیل 
جهانی دارد

کرانچار:

 امیدوارم برنامه ریزی به تیم ملی کمک کند!
کارشناس فوتبال اصفهان:

مدیران سپاهان و ذوب آهن ترس دارند

حضور آرن داوودی 
در تیم ملی ۳ نفره 

مس��ئول کمیته مس��ابقات هندبال س��احلی جام اصفهان گفت: مسابقات 
هندبال ساحلی جام اصفهان، بهانه خوبی برای فعالیت بیشتر در این رشته 
بود. معتقدم هندبال ساحلی اصفهان پتانسیل جهانی شدن را دارد و در این 
راه همه باید کمک کنند.حسن افتخاری درباره برگزاری رقابت های هندبال 
ساحلی نکوداش��ت هفته اصفهان در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: مسابقات 
هندبال ساحلی نکوداشت هفته اصفهان برای نخس��تین بار برگزار شد که 
حضور تیم های استان، شهرستان و باشگاه ها در در آن پررنگ بود. وی افزود: 
تیم هندبال ساحلی اصفهان که امس��ال در این مسابقات حاضر است، سال 
گذشته به نمایندگی از ایران در تورنمنت بین المللی قبرس حضور یافت و 

پتانسیل اصفهان را در سطح جهان به نمایش گذاشت. 

س��رمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: 
گروه 
برنامه ری��زی س��ازمان لی��گ برای ورزش

رقابت ها ب��ه ما که کمک��ی نکرد و به 
 ضررمان ش��د، اما امیدوارم حداقل به تی��م ملی ایران کمک 

کند.
زالتکو کرانچار در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل 
الغرافه قطر در چارچوب رقابت های مرحله گروهی مسابقات 
 لیگ قهرمانان آس��یا، با اش��اره به ش��رایط این ب��ازی اظهار

 داشت: ما باید در بازی امروز با تمام قدرت و برای برد به میدان 
برویم و پیروزی در بازی امروز و گرفتن ۳ امتیاز برای ما و حتی 
سهمیه آس��یایی حائز اهمیت است. چون گرفتن امتیاز خود 

یکی از پارامترهای سهمیه دادن برای آسیاست. 
وی با اش��اره به ش��رایط روحی تیم��ش در آس��تانه دیدار با 

پرس��پولیس افزود: پیروزی در بازی امروز، ما را برای فینال  
جام حذفی آماده ت��ر می کند تا با روحی��ه مضاعف به مصاف 

پرسپولیس برویم. 
سرمربی سپاهان گفت: مشکل ما در بازی امروز، مصدومیت 
بازیکنان اس��ت. نویدکیا و بولکو قطعاً به بازی نمی رس��ند و 
جواهیر سوکای و پاپی نیز به تازگی از بند مصدومیت خارج 
شده اند و باید دید برای این بازی می توانند به ما کمک کنند 

یا خیر. 
البته در هر صورت اطمینان کام��ل دارم که بقیه بازیکنان با 
تمام قدرت و نی��روی خود در بازی امروز ب��ه میدان خواهند 

رفت. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف سپاهان از آسیا و نتایج 
ضعیف سپاهان در لیگ طی بازی های اخیر به زمان دیدار با 
اس��تقالل در جام حذفی باز می گشت یا خیر، اضافه کرد: هم 
من و هم باشگاه اصرار داش��تیم که بازی با استقالل در جام 
حذفی در زمان دیگر برگزار شود، اما متأسفانه سازمان لیگ با 

ما در این زمینه مخالفت کرد.
 از طرفی برنامه های تیم مل��ی و اردوی آنها اولویت را به خود 

اختصاص داد و اعتراضات ما نیز به جایی نرسید.
در نهایت اگر این مشکالتی که برای ما به وجود آمد، توانسته 
باشد به تیم ملی کمک کند، ما خوشحال هستیم و در غیر این 

صورت باید برای این برنامه ریزی ها تأسف خورد. 

کارش��ناس فوتبال اصفهان در مورد دالیل ناکامی سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: حذف سپاهان واقعاً ناباورانه 
بود اما امسال با توجه به بازی های فشرده لیگ و حضور همزمان 
سپاهان در سه جبهه و فش��اری که روی بازیکنان بود و البته 
بازیکنانی که در اختیار داشتند، نتوانستند تعادل مناسبی به 
وجود بیاورند.  اصغر قاسم زاده در مورد فینال جام حذفی بیان 
داشت: از دس��ت دادن ش��انس قهرمانی لیگ و حذف از آسیا 
صددرصد روی بازیکنان و کادر فنی تأثیر منفی می گذارد، اما 
اگر بتوانند این تیم را از نظر روانی آماده کنند و نفراتی که باید 
در زمین باشند را در اختیار داشته باشند و تمرکز و اعتماد به 
نفس کافی را در جو ورزشگاه آزادی پیدا کنند، می توانند در این 
مسابقه موفق شوند. سپاهان همیشه نشان داده که در شرایط 

سخت و حتی فشار تماشاگران عملکرد بهتری دارد. 

از قاس��م زاده در مورد شرایط حس��اس ذوب آهن در دو هفته 
پایانی لیگ برتر پرس��یدیم و او گفت: من خودم در جام تخت 
جمشید و جوانان بازیکن ذوب آهن بوده ام. امیدوارم شرایطی 
برای این تیم با اقتدار و باس��ابقه که چندین س��ال اس��ت در 
لیگ های مختلف شرکت کرده و مقام های خوبی کسب کرده 
اس��ت به وجود آید که از حذف آن جلوگیری شود. به نظر من 
این تیم را از ابتدا بد بستند. درست است که کربکندی با توجه 
به بودجه ای که در اختیار داشت این تیم را بست اما خیلی بهتر 
می توانست عمل کند. کارشناس فوتبال اصفهان افزود: کمی 
هم شانس را در شرایط ذوب آهن دخیل می دانم و درحالی که 
بهترین موقعیت ها را برای گلزنی داشتند، آن ها با بدشانسی از 
دست می دادند و در دقایق پایانی گل می خوردند. کار تکنیکی 
و تاکتیکی این تیم خیلی خوب است، اما یک تمام کننده کامل 
ندارد. ذوب آهن بسیار شاداب بازی می کند و اگر بازیکنان کمی 
از کارهای انفرادی خود کم کنند و بیشتر در اختیار تیم باشند 
می توان امیدوار بود که این تیم در لیگ برتر ماندگار شود. وی 
خاطرنشان کرد: به نظر من اگر ذوب آهن و سپاهان از بازیکنان 
تیم های پایه امید و جوانان خود استفاده کنند، ممکن است در 
سال اول نتیجه نگیرند اما به مرور زمان جواب خواهند گرفت. 
تیم های رده های پایه اصفهان همیش��ه در کش��ور روی سکو 
می روند ولی متأس��فانه این بازیکنان در تیم های بزرگساالن 
به کار گرفته نمی شوند و این به خاط ترسی است که در وجود 

مدیران و مربیان است. 

اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه با حضور ۸ بازیکن آغاز خواهد شد.

موسی نبی پور، س��عید داورپناه، محمد جمش��یدی، محمد حسن زاده، 
حامد حسین زاده، آرن داوودی، امیر صدیقی و میثم میرزایی بازیکنانی 
هستند که به اردوی آماده سازی تیم بس��کتبال سه نفره دعوت شده اند. 
این بازیکنان تمرینات خود را زیر نظ��ر عباس آقاکوچکی و تا زمان اعزام 
به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آس��یا دنبال خواهند کرد. مسابقات 
بسکتبال قهرمانی سه نفره آسیا از 2۴ اردیبهشت ماه در قطر آغاز می شود. 
۴ بازیکن به همراه عباس آقاکوچکی )مربی و سرپرست( به محل برگزاری 

این رقابت ها اعزام خواهند شد. 

زانتی در آستانه خداحافظی اجباری 
کاپیتان باتجربه اینتر در دیدار با پالرمو به شدت دچار آسیب دیدگی 
شد؛ آسیبی که می تواند برای همیشه او را از فوتبال دور کند. وی 
در دقیقه 17 با سالوادور وارونیکا، بازیکن پالرمو برخورد کرد و در 

حالی که به شدت درد می کشید، از بازی بیرون رفت. 

رائول به جمع رئالی ها می پیوندد 
رائول گونسالس برای تشویق رئال مادرید در بازی 
 امش��ب لیگ قهرمانان اروپ��ا به س��انتیاگوبرنابئو 
می رود. دیدار رئال با دورتموند به گفته مدیر رئال  

حساس ترین بازی 10 سال اخیر آنهاست 

فابرگاس در راه بازگشت به آرسنال 
روزنامه  دیلی استار انگلیس از موافقت باشگاه بارسلونا 
با بازگشت فابرگاس به آرسنال نوشت. فابرگاس به جز 
سال اول در فصل جاری برای آبی اناری پوش ها چندان 
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دور پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
مسعود 
آسیا امش��ب برگزار می شود و سپاهان افشاری

بعد از حذفی تلخ و زودهنگام در هفته 
گذش��ته، باید برای اعاده حیثیت و جبران شکست دور رفت در 
مقابل الغرافه میزبان یاران جبرئیل سیسه در ورزشگاه فوالدشهر 
باشد. البته سپاهانی ها نیم نگاهی هم به بازی فینال جام حذفی 
در روز یکشنبه هفته آینده خواهند داشت و باید دید که کرانچار 

با چه دیدگاهی تیمش را روانه رقابت امشب می کند. 
از یک ط��رف می توان انتظار داش��ت که کادر فنی زردپوش��ان 
ریس��ک نکند و به بازیکنان��ی مثل مح��رم نویدکیا،محمد رضا 
خلعتبری، امی��د ابراهیمی، عل��ی احمدی و جواهیر س��وکای 
استراحت دهد تا مشکل ناخواس��ته مصدومیت و خستگی این 
بازیکنان را از بازی در مقابل پرس��پولیس محروم نکند. از طرف 
دیگر هم ش��اید کرانچار برای اینکه ثابت کند حذف تیمش در 
آس��یا اتفاقی بیش نبوده می تواند با تمام نیرو در مقابل این تیم 
قطری حاضر شود و با کسب یک پیروزی مقتدرانه هوادارانش را 
خوشحال کند تا از این طریق هم به نهمین امتیازش در این گروه 
برس��د و هم از یحیی گل محمدی و و تیمش زهر چشم بگیرد 
که در انتظار یک رقابت س��خت در فینال جام حذفی باش��ند و 
شاید منطقی باشد کرانچار همان راه اول را انتخاب کند و دست 
خودش را برای فینال جام حذفی خالی نکند. البته در سوی مقابل 
هم الغرافه بعد از تساوی مشکوک هفته گذشته  مقابل االهلی، 
صعودش به عنوان تیم دوم قطعی شده و شاید آنها هم برایشان 

فرقی نکند که با چه ترکیبی در مقابل سپاهان حاضر شوند. چون 
صدرنش��ین این گروه یعنی االهلی هم در خانه خودش میزبان 
النصر امارات است و اگر امتیازات این مس��ابقه را برای نماینده 
عربس��تان کنار بگذاریم، تقریباً می توان گفت الغرافه شانس��ی 
برای اول شدن در این گروه هم ندارد و این بازی را فقط برای رفع 
تکلیف انجام می دهد.کرانچار و تیمش اگر در بازی رفت آنطور 
راحت و بی دردس��ر مغلوب همین الغرافه نشده بودند و الاقل با 
یک امتیاز به ایران برگشته بودند، امروز تعیین تکلیف تیم دوم  
 صعود کننده در اختیار خودش��ان بود و با ی��ک برد خفیف هم 
می توانس��تند به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شوند، ولی در 
هر صورت مسابقات آسیایی امسال برای سپاهانی ها تمام شده و 
آنها باید بدنبال رسیدن به اولین جام قهرمانی در مسابقات امسال 
باشند تا بعد از از دست دادن احتمالی قهرمانی لیگ برتر و حذف 

از مسابقات آسیایی در ناکامی هت تریک نکنند. 
سرشناس ترین چهره قطری ها همان جبرئیل سیسه ای است 
که در بازی رفت بالی جان سپاهان ش��د و حضور او در اصفهان 
می تواند نام او را در کنار چهره های سرشناس��ی مثل ریوالدو، 
فیلیپ اسکوالری و لوکا تونی قرار دهد که در قابل مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا به ایران آمده اند. بازی امشب فرصت خوبی برای 
بازیکنان ذخیره ای مثل مرادمند،جعفرپور،غالمی و محمد باقر 
صادقی اس��ت تا در این بازی تشریفاتی خودشان را به کادر فنی 
سپاهان ثابت کنند و خیال کادر فنی تیمشان را از بابت داشتن 

نیمکتی پر و پیمان در مقابل پرسپولیس آسوده کنند.

حتی بدبین ترین هوادار رئال مادرید هم 
گروه  
تصور نمی کرد که ش��اگردان مورینیو ورزش

اینطور راحت و بی دردسر با چهار گل 
مغلوب دورتموندی ش��وند که در بازی مرحل��ه گروهی فقط با 
اختالف ی��ک گل در مقابل رئال ب��ه پیروزی رس��یده بود، ولی 
درخشش لواندوفسکی و مثلث خط آتش دورتموند، کاری کرد 
که شاید سفیدپوش��ان مادریدی امش��ب مجبور باشند با لیگ 
قهرمانان اروپ��ا خداحافظی کنند. رئالی ه��ا در حالی در هفته 
گذشته غافلگیر شدند که بعد از شکست عجیب بارسا در مقابل 
بایرن همه انتظار داش��تند سفیدپوش��ان مادریدی از شکست 
حریف قدیم��ی خودش��ان درس بگیرند، ولی غرور ش��اگردان 
مورینیو بالیی بر سر آنها آورد که شاید تا سال ها اسپانیایی ها آن 
را فراموش نکنند. زدن س��ه گل به دورتموند شاید کاری سخت 
باشد، ولی غیر ممکن نیست و رئالی ها اگر بتوانند در همان نیمه 
اول دروازه دورتموند را باز کنند، شاید کار به زدن گل های دوم و 
 سوم هم بکش��د، اما مس��أله اصلی اینجاس��ت که خط دفاعی 
آسیب پذیر مادریدی ها، مشکالت فراوانی دارد و زدن یک گل از 
سوی دورتموند بالیی بر سر رئال می آورد که حتی زدن چهار گل 
هم نمی تواند مورینیو را از کابوس حذف نجات دهد و سرنوشت 
صعود به وقت های اضافی و ضربات پنالتی می رسد. رئال در بازی 
امشب ابتدا باید به فکر حفظ دروازه اش باشد و بعد نقاط کور خط 
دفاعی المانی ها را مورد هدف قرار دهد.  دورتموندی ها در بازی 
رفت هم نشان دادند که تیمی سختکوش و هماهنگ هستند و 

اگر تک اشتباه مدافع دورتموند نبود، شاید مادریدی ها به مانند 
بارسا با چهار گل خورده و بدون گل زده آلمان را ترک کرده بودند. 
همین تک گل رونالدو این امی��دواری را برای مورینیو و تیمش 
ایجاد کرده تا با برتری س��ه بر صفر، صع��ودی تاریخی به فینال 
داش��ته باش��ند. بازی تهاجمی رئال و ضد حم��الت خطرناک 
دورتموند با سرعت بازیکنانی مثل مارکو رویس و ماریو گوتزه و 
البته لواندوفس��کی که بعد از زدن چهار گل در دور رفت شرایط 
ویژه ای پیدا کرده و حواس مدافعان رئال را در بازی امش��ب به 
خودش معطوف خواهد کرد، کلید پیروزی در این مسابقه است.

بازگشت آلوارو آربلوا  که در بازی رفت محروم بود، بهترین خبر 
برای آقای خاص اس��ت تا ش��رایط دفاعی تیمش را با اطمینان 
بیشتری مورد بررسی قرار دهد. مادریدی ها در بازی شنبه همین 
هفته خودشان در شهرآورد مادرید با دو گل در مقابل اتلتیکو به 
پیروزی رسیدند تا با روحیه ای خوب راهی بازی امشب شوند، 
ولی شرایط کریس رونالدو بعد از مصدومیت در بازی رفت برای 
امشب مشخص نیست و غیبت او در مقابل آتلتیکو هم هواداران 
رئال را نگران کرده است. دورتموند هم بعد از آن پیروزی درخشان 
فاصله ای نزدیک تا رس��یدن به  فین��ال دارد و به همین خاطر 
یورگن کلوپ سرمربی زردها که بعد از ابزی رفت بازیکنان تیمش 
را به رابین هود تشبیه کرد، بسیار امیدوار است تا به مانند مرحله 
گروهی با رس��یدن به نتیجه ای قابل قبول به فینال برسد و آن 
وقت منتظر بازی دیگر مرحله نیمه نهایی بین بارسا و بایرن باشد 

تا حریف خودش را برای فینال ویمبلی بشناسد. 

بازگشت آلوارو 
آربلوا  که در بازی 
رفت محروم بود، 
بهترین خبر برای 
آقای خاص است 
تا شرایط دفاعی 
تیمش را با اطمینان 
بیشتری مورد 
بررسی قرار دهد

در هر صورت 
مسابقات آسیایی 
امسال برای 
سپاهانی ها تمام 
شده و آنها باید 
بدنبال رسیدن به 
اولین جام قهرمانی 
در مسابقات امسال 
باشند

یک قدم تا فینالزهر چشم گرفتن از پرسپولیس!

چهار مثل اسپانیا!سپاهان- الغرافه؛ انتقام صددرصد 



يادداشت

مداحان استان با رهبر معظم 
انقالب ديدار مى كنند 

ــارى گفت: همزمان  ــالمى چهارمحال و بختي مديركل تبليغات اس
ــى از مداحان اهل ــعادت حضرت فاطمه زهرا(س) جمع با ميالد باس

 بيت (ع) اين استان با رهبر معظم انقالب ديدار مى كنند. 
ــر از  ــرد: 20 نف ــار ك ــى اظه ــت اهللا اروج ــالم رحم حجت االس
ــتان ــتان هاى9 گانه اس ــت (ع) از شهرس ــان و ذاكران اهل بي مداح
ــا مقام معظم  ــت ماه جارى ب ــال و بختيارى دهم ارديبهش  چهارمح
ــد مطهر حضرت  ــارت مرق ــد. وى افزود: زي ــدار مى كنن رهبرى دي
ــى (ره) از ديگر  ــارگاه ملكوتى امام خمين معصومه (ع) و حضور در ب

برنامه هاى كاروان اعزامى مداحان استان محسوب مى شود.
اروجى با اشاره به نقش تأثيرگذار مداحان در راستاى مقابله با جنگ 
نرم دشمن، گفت: دشمنان با برنامه فرهنگى و جنگ نرم براى تضعيف 
ــالمى تالش مى كنند و بايد با اجراى برنامه هاى فرهنگى در  نظام اس
برابر دشمنان ايستادگى كنيم. مديركل تبليغات اسالمى اين استان با 
اشاره به تأثير مداحان بر مردم، گفت: انسان چيزى را كه نشناسد، به 
خوبى نمى تواند معرفى كند. پس مداحان بايد اشراف كامل بر مبانى 
ــند آن را به ديگران انتقال  اسالمى و معارف اهل بيت (ع) داشته باش
ــى را از ديگر ويژگى هاى مداحان برشمرد و  دهد. وى مخاطب شناس
افزود: مداحان بايد با شناخت خوب از اهل بيت (ع) مطالب را به خوبى 
به مخاطبين خود انتقال دهند. اروجى از مداحان به عنوان فرماندهان 

جنگ جبهه نرم نام برد.

افتتاح نمايشگاه توانمندى 
هنرجويان سامان 

ــگاه توانمندى هاى هنرجويان، به مناسبت هفته  نمايش
مشاغل در شهر سامان از توابع استان چهارمحال وبختيارى 

افتتاح شد.
نمايشگاه توانمندى هاى هنرجويان در شهرستان سامان 
پيش از ظهر يكشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه سامان 
و مسئولين شهرستانى در هنرستان دخترانه الزهرا شهر 

سامان افتتاح شد. 
ــن  ــاح اي ــن افتت ــامان در آيي ــتان س ــدار شهرس فرمان
ــم آموزش و  ــى از اهداف مه ــگاه با بيان اينكه يك نمايش
ــت،  ــر وصنعت به دانش آموزان اس پرورش، آموزش هن
ــته  ــوزان و انتخاب رش ــت: آموزش دانش آم اظهار داش
ــيار ضرورى  ــاى جامعه، بس ــه نياز ه ــب با توجه ب مناس
ــفنديار قربانى با بيان اينكه آموزش رشته هاى  است.اس
ــا و دانش آموزان ــد در بين خانواده ه فنى در جامعه باي
 فرهنگ سازى شود، بيان داشت: دانش آموزان با يادگيرى 
ــت از تحصيل به  ــغل هاى فنى، مى توانند بعد از فراغ ش

صورت شخصى، ايجاد شغل كنند. 

وقف، اقدامى مؤثر در زدودن 
فقر از جامعه

ــتان بروجن از  ــور خيريه شهرس ــس اداره اوقاف و ام ريي
ــتان خبر داد و اظهار  شناسايى 53 موقوفه در اين شهرس
ــر از چهره جامعه  ــى مؤثر در زدودن فق كرد: وقف، اقدام
اسالمى است. وى اظهار كرد: بنا به تأكيدات مقام معظم 
رهبرى مبتنى بر اينكه بايد بقاع متبركه تبديل به قطب 
ــوان اعالم كرد كه  ــود، امروز به صراحت مى ت فرهنگى ش
ــى از اين تأكيد مقام معظم رهبرى را  ــته ايم بخش توانس
محقق كنيم. وى با اشاره به اهميت جايگاه وقف و نقش آن 
در توسعه فرهنگ و تمدن اسالمى، تصريح كرد: بازده وقف 
در توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه  اسالمى 
بسيار گسترده است، چراكه گسترش فرهنگ وقف يكى 
از راهكارهايى است كه فقر را در جامعه  اسالمى ريشه كن 
مى كند. حجت االسالم غالميان با بيان اينكه فقر زير بناى 
توحيدى يك جامعه را فلج مى كند، ادامه داد: فقر پديده اى 
ــاى انحطاط جوامع  ــت كه يكى از مؤثرترين فاكتوره اس
محسوب مى شود. با فلج شدن زير بناهاى توحيدى، جامعه 
در تمام ابعاد خويش فقير مى شود، چراكه نهادهاى مختلف 

جامعه در رابطه متقابل علل و معلولى قرار دارند.

خبر ويژه

رئيس مجمع نمايندگان مردم چهارمحال 
بختيارى

 سيد سعيد زمانيان دهكردى

ــرانه ناخالص  ــذار در توليد س ــتانى اثرگ ــتان مى تواند به اس  اين اس
ــعه زير ساخت هاى  ــرطى كه به ايجاد و توس ــود، به ش ملى تبديل ش
ــود.  ــته توجه ش ــى آن بيش از گذش ــدى، صنعت ــگرى، تولي گردش
با توجه به اينكه اين استان در حوزه هاى كشاورزى، دامپرورى و صنعتى 
فعال است، سرمايه گذارى در اين مهم ضرورى است. مهم ترين مطالبه 
مردم چهارمحال وبختيارى، 
ــت چرا كه اين استان، آب اس
10 درصد آب كشور را توليد 
ــردم برخى  ــد ولى م مى كن
ــود آب  ــتان از كمب نقاط اس
ــج مى برند و  ــاميدنى رن آش
140 تا 160 روستاى استان 

با تانكر آبرسانى مى شود.

چهارمحال و بختيارى مى تواند در 
توليد ملى تأثيرگذار باشد 

يادداشت

اخبار كوتاه

يادداشت ياددا چهره روزاددا
با دعوت فدراسيون بسكتبال، پوركاوه عازم تيم ملى شد

اداره كل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى: با دعوتنامه فدراسيون بسكتبال كشورمان، داود 
پوركاوه عازم اردوى تيم ملى شد. گفتنى است تيم بسكتبال نوجوانان كشورمان سال گذشته با 

مربيگرى داوود پوركاوه عنوان قهرمانى رقابت هاى غرب آسيا را از آن خود كرد.  
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 نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال 
گروه 
شهرستان

 
ــام پانزدهم  ــت: پيام قي بختيارى گف

خرداد، پيام كربال و عاشوراست.
حجت االسالم محمد على نكونام درستاد بزرگداشت پانزدهم 
ــالگرد ارتحال امام خمينى(ره) با اشاره  خرداد و بزرگداشت س
به عظمت قيام پانزده خرداد، گفت: پيام قيام 15خرداد، لبيك 
ــى(ره) رادر بر دارد و اين  ــين و فرزندش امام  خمين با امام حس
قيام در راستاى حادثه ماندگار كربالست. وى گفت: كسانى كه 
ــيدند پرورش يافته و شاگرد  در قيام  15 خرداد به شهادت رس
مكتب كربال بوده اند. اين قيام خونين در زمانى به وقوع پيوست 
ــخت خفقان حكومت طاغوت بودند، اما  كه مردم در شرايط س
اين مردم با شجاعت تمام اين حماسه بزرگ و ماندگار تاريخى

 را آفريدند.
ــد: بايد از تمام زوايا به قيام 15  حجت االسالم نكونام يادآور ش
ــود و نگذاريم حقايق  خرداد توجه و حقيقت واالى آن درك ش
اين قيام خونين پنهان بماند. قيام خونين پانزده خرداد حركتى 
ــالمى از اين حركت بزرگ شكل گرفته  عظيم بود و انقالب اس

است.
وى عنوان كرد: يكى از مسائل مهم قيام 15 خرداد اين بوده كه 
فضاى حقارت و ذلت و تاخت وتاز بى رحمانه حكومت طاغوت 
ــر جامعه حاكم بوده  ــتعمارگرى ب و بى ارادگى دولتمردان و اس

است كه امام خمينى(ره) با بصيرت و هوشيارى كامل و تيزبينى 
ــور را رصد و مردم را بيدار  ايمانى خود تمامى شرايط و امور كش
ــياركردند. نماينده ولى فقيه استان گفت: قيام پانزدهم  و هوش
ــيار  ــرى مردم هوش خرداد، خروش و اعتراض همگانى و سراس
ايران در اعتراض به نظام طاغوت بود و پيوند عميق تر بين مردم و 
واليت فقيه بوده است و اين پيوند ناگسستنى در دل مردم سابقه 

ديرينه دارد و با قيام 15 خرداد تجلى يافت. 
ــلمين محمدعلى نكونام پيش از اين نيز  حجت االسالم و المس
در ديدار با مجريان كشورى طرح تربيتى چهره به چهره، اظهار 
داشت: همه در محضر خداوند متعال، بايد پاسخگوى اعمال و 
ــت خود را در راستاى سعادت  ــيم و الزم اس نيت هاى خود باش
اخروى مهيا و آماده كنيم. وى با بيان مسئوليت سنگين متوليان 
ــر ساكت باشد و زبان  امر تبليغ و تربيت، اضافه كرد: اگر زبان س

فعل فعال شود، همه اهداف تبليغى محقق مى شود.
ــه داد: اگر ــال و بختيارى ادام ــه در چهارمح نماينده ولى فقي

ــان ها مؤثر  ــغ در همه زم ــا، تربيت و تبلي ــم كاره  مى خواهي
ــد، الزمه آن ــود و جايگاه خود را در بين مردم پيدا كن واقع ش

 فعال شدن زبان فعل است. امام جمعه شهركرد با تأكيد براينكه 
همواره بايد خود را مورد سرزنش و ارزيابى قرار دهيم، افزود: بايد 
ــالم ناب محمدى در بيان و كارهاى ما خود را  تالش كنيم، اس

نشان دهد تا بتوانيم در راستاى اداى وظيفه گام برداريم.

ــوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى با بيان  رئيس ش
اين كه اخالص، نخستين شرط مبلّغ است، افزود: تقّرب به خدا، 
بصيرت، حكمت و پيروزى و موفقيت از مهم ترين آثار اخالص 

در موضوع تبليغ و مبلغ است.
وى اضافه كرد: مبلغى كه مى خواهد از دين سخن بگويد و مردم 
ــنا كند افزون بر آشنايى خود و علم خويش به  را با دين خدا آش
دين، بايد به خداوند نزديك بوده و او را بشناسد و با او رابطه اى 
عميق داشته باشد تا بتواند او را به مردم بشناساند و بين او و مردم 

رابطه معنوى ايجاد كند.
ــت  ــتاد بزرگداش ــت س ــن نشس ــى در دومي ــى گرج عل
ــرداد و همچنين كميته  ــالگرد يوم اهللا پانزده خ پنجاهمين س

ــتاد بزرگداشت ــم س مراس
ــت و چهارمين سالگرد   بيس
ــى حضرت  ــال ملكوت ارتح
امام خمينى(ره) از برگزارى 
ــبت  50 ويژه برنامه به مناس
ــن  ــت پنجاهمي گراميداش
ــالگرد قيام 15 خرداد در  س

استان خبر داد.
ــان اينكه 17 كميته  وى با بي
ــزى  برنامه ري ــئوليت  مس
ــرداد را  ــت 15 خ گراميداش
ــد، تصريح كرد:  برعهده دارن
ــده  برنامه هاى پيش بينى ش
ــت اين ايام  ــراى گراميداش ب

ــهر به صورت ويژه برگزار  در 10 شهرستان، 29 بخش و 24 ش
مى شود.

گرجى تبيين و ترسيم پيام 15 خرداد، توجه به اليه هاى عميق 
ــهداى 15 خرداد،  ــت ياد و خاطره ش شكل گيرى و گراميداش
آشكارسازى ابعاد قيام و نقش بى بديل امام راحل(ره) در واقعه 
ــتاى حركت هاى خودجوش  ــازى در راس 15 خرداد و بسترس
مردمى را از مهم ترين اهداف گراميداشت اين روز بزرگ عنوان 
ــوان «15 خرداد، نبض  كرد. وي همچنين از چاپ كتابى با عن
ــام 15 خرداد ــتاى تبيين و تعميق پي ــش تاريخ» در راس پرتپ

 خبر داد.
ــام ــهادت ام ــا ش ــرداد ب ــارن 15 خ ــه تق ــاره ب ــا اش وى ب

ــى بن جعفر(ع) و با تأكيد بر تبيين آموزه هاى امام هفتم   موس
شيعيان در جامعه افزود: 15 آموزه از امام موسى بن جعفر(ع) نيز 

در اين كتاب ارائه شده است.

در ستاد بزرگداشت 15 خرداد اعالم شد 

پيام قيام 15 خرداد، پيام كربال و عاشورا ست

 بايد از تمام زوايا 
به قيام 15 خرداد 

توجه و حقيقت 
واالى آن درك 
شود و نگذاريم 

حقايق اين قيام 
خونين پنهان 

بماند.
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اخطار اجرايى
551 شــماره: 839/91 بــه موجب راى شــماره 1269 تاريــخ  91/11/30 حوزه 18 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه شوكت 
وهوش اصفهانى نشــانى محل اقامت مجهول المكان محكوم است به: الزام خوانده به 
انتقال رسمى ميزان 6 حبه از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتى 2597 بخش 12 اصفهان 
در حق خواهان رضا شــريفى نشانى اصفهان اتوبان شهيد چمران خ آل محمد كوچه 
وحدت يا نهم پالك 181 صادر گرديد. پرداخت نيم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجــراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد ودر 
صورتى كه خود را قادر بــه اجراى مفاد اجرائيه نداند يا ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف سه ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر 
به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براى فرار از آن اموال خود را معرفى 
نكرده يا صورت خالف واقع از دارايى خود داده به نحوى كه تمام يا قسمتى از مفاد 
اجرائيه متعســر گرديده باشــد به حبس جنحه اى از شــصت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد. شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
  

اخطار اجرايى
552 شماره: 1652/91 به موجب راى شماره 1964 تاريخ 91/11/28 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن مجتبانى 
نشــانى محل اقامت مجهول المكان محكوم اســت به: محكوميــت خوانده به حضور 
در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال رسمى سند موتورســيكلت به شماره انتظامى 
31567 اصفهان 13 به نام خواهان حسين نصراصفهانى نشانى اصفهان – خ آتشگاه 
– منارجنبان – كوى توحيد – كوچه شــهيد حســن نصر – بن بســت دهم پ201 و 
پرداخــت مبلغ چهارصد هزار ريال بابت هزينه دادرســى در حــق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. مــاده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد ودر صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند يا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد 

صريحا اعالم نمايد. شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان  

ابالغ رأى
553 كالســه پرونده: 91-2076ش 33. شــماره دادنامه: 91/12/20-2039. مرجع 

رسيدگى: شعبه سى و سوم شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: خانم فاطمه رضا 
زاده نشــانى: اصفهان- ملك شهر خ مفتح خ ناصر خســرو 200 متر داخل آرايشگاه 
مدالن. خوانده: خانم عاطفه شاهپورى نشانى: مجهول المكان. خواسته: تقاضاى راى 
اصالحى نســبت به هزينه هاى نشر آگهى. شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مــى نمايد: راى اصالحى 
شــوراى حل اختالف. نظر به اينكه در دادنامه شماره 1992 مورخ 91/12/9 صادره 
از اين شــورا با وصف تقاضاى خواهان طى اليحه تقديمى به شماره 2017/ل مورخ 
91/12/14 تعييــن تكليف در خصوص هزينه هاى نشــر آگهى مكتوب مانده على هذا 
شــورا با اســتناد به مواد 198 و 519 و 309 قانون آيين دادرســى مدنى و ماده 32 
قانون شورا با قيد اينكه خوانده محكوم به پرداخت هزينه هاى نشر آگهى طبق تعرفه 
اداره ارشــاد اسالمى اصفهان در حق خواهان مى باشد دادنامه فوق الذكر را اصالح 
مى نمايد اجراى احكام مكلف اســت هزينه هاى نشر آگهى را از محكوم عليه وصول 
و به محكوم له پرداخت نمايد دادن رونوشت از راى بدون اين اصالحيه ممنوع است 
راى صــادره ظــرف مدت 20 روز پس از ابــالغ قابل تجديــد نظرخواهى در محاكم 

عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأى
554 كالســه پرونده: 91-1282ش ح 33. شــماره دادنامــه: 91/12/9-1992. مرجع 

رسيدگى: شعبه سى و سوم شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: خانم فاطمه رضا 
زاده نشــانى: اصفهان- ملك شهر خ مفتح خ ناصر خســرو 200 متر داخل آرايشگاه 

مدالن. خوانده: خانم عاطفه شــاهپورى نشــانى: مجهول المكان. خواسته: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال بابت خســارات وارده توسط خوانده به انضمام كليه 
هزينه هاى دادرســى. شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح آتــى مبادرت به صدور راى مــى نمايد: راى قاضى شــوراى حل اختالف. 
در خصــوص دعوى خانم فاطمــه رضا زاده فرزند درياقلى بــه طرفيت خانم عاطفه 
شــاهپورى فرزند عليرضا به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال بابت خسارات 
وارده توسط خوانده به محل كار خواهان به انضمام مطلق خسارات قانونى. با توجه 
به قرارداد اجاره نامه شماره 81853 كه امضاء خواهان و خوانده به عنوان مستأجر 
در ذيل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسيدگى مبنى بر اينكه با خوانده 
بصورت شــراكتى اقدام به راه اندازى آرايشگاه زنانه نموده كه خوانده اقدام به وارد 
نمودن خساراتى به محل مورد اشاره كرده و نظريه كارشناسى انجام شده كه ميزان 
خســارات وارده را مبلغ 2/350/000 ريال تعيين نموده و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلســه رســيدگى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارائــه ننموده و مصون 

ماندن نظريه كارشناســى از اعتراض طرفين لذا شــورا دعوى مطروحه را مقرون به 
صحت دانســته و با اســتناد به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر 
محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 2/350/000 ريال بابت خســارات وارده و ســى 
و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرســى و هفتصد هزار ريال بابت هزينه دســتمزد 
كارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و نسبت به الباقى خواسته به مبلغ 
7/650/000 ريال با استناد به ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوى 
خواهــان صادر مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه مى باشد. شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايى
555 شــماره: 1543/91ش/9 بــه موجب راى غيابى شــماره 1970 تاريخ 91/11/14 
حوزه شــعبه نهم شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت 
محكوم عليه اصغر حمامى ريزى فرزند مانده على نشــانى محل اقامت مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 31/800/000 ريال (سى و يك ميليون و هشتصد هزار 
ريــال) وجه 15 فقره چك به شــماره هاى 969600-89/3/31 بــه مبلغ 3/800/000 
ريال و 969599-89/2/31 و 969598-89/1/31 و 969597-88/12/29 و 969596-

و   88/8/30-969593 و   88/9/30-969594 و   88/10/30-969595 و   88/11/30
969592-88/7/31 و 969591-88/6/31 و 969590-88/5/31 و 88/4/31-969589 
و 969588-88/3/31 و 969587-88/2/31 و 969586-88/1/31 همــه بــه مبلــغ 

2/000/000 ريال به عهده بانك كشــاورزى شعبه زرين شهر و مبلغ 264/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف لغايت 
زمان اجراى حكم طبق شــاخص بانك مركزى در محق محكوم له حميد خوانســارى 
دهكردى فرزند رحيم به نشانى اصفهان – بلوار آتشگاه – خيابان قدس – كوچه شهدا 
– بن بست آسمان- پالك 36. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميســر باشــد ودر صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند يا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد. شــعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ رأى
557 كالســه پرونده: 91-755. شــماره دادنامه: 92/1/6-13. مرجع رسيدگى: شعبه 
25 شــوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: حســين مومنى نشانى اصفهان – خ امام 
خمينــى – مجتمع كارگاهى اميركبير – بلوك 14- پالك8. وكيل: ســميه عليدوســتى 
نشــانى اصفهان – ســه راه ســيمين – جنب پمپ بنزين – مجتمع پاسارگاد – طبقه 
2- واحد 30. خوانده: ناصر زمردى نشــانى: مجهول المــكان. با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبــادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــوراى حــل اختالف. در خصوص 

دعوى آقاى حســين مومنى با وكالت سميه عليدوستى به طرفيت آقاى ناصر زمردى 
به خواســته مطالبه مبلغ 41/500/000 ريال وجه چك به شــماره 1229/404933/17 
، 1229/404934/54 بــه عهده بانك ملت به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه 
به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يــد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبــه وجــه آن دارد و اينكــه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حضــور نداشــته و هيچگونــه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهــان از خود ابراز و ارايه ننمــوده لذا دعوى خواهان 
عليــه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد مــواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنــى حكم بر محكوميت خوانده 
بــه پرداخت مبلغ چهل و يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و چهل 
هزار ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت 
تاخيــر و تاديه از تاريخ سررســيد چك موصــوف (90/11/15 و 91/2/15) تا تاريخ 
اجراى حكــم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايــد: راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 1453 شــعبه 25 حقوقى شــوراى حــل اختالف اصفهان

تغييرات شركت 
558 آگهى تغييرات شــركت تدبير رفاه پايتخت با مســئوليت محدود به شماره 838 
و شناســه ملى 14003250330. مستند به صورت جلســه مجمع عمومى فوق العاده 
شــركت تدبير رفاه پايتخت با مسئوليت محدود ثبت شــده به شماره 838 دايره ثبت 
شــركتها و موسســات غير تجارى اداره ثبت اسناد و امالك اردستان به شناسه ملى 
14003250330 مورخــه 1392/01/24 واصله به ايــن اداره مورخه 1392/01/26 با 
حضور و توافق كليه سهامداران تصميمات زير به عمل آمد: 1- مقرر گرديد يك شعبه 
از شركت در تهران به آدرس ميدان هفت تير خيابان كريم خان زند خيابان ايرانشهر 
كوچه قره گزلو پالك 1 طبقه 5 واحد 9 كدپستى 1581617534 افتتاح گردد. 2- آقاى 
جواد گنجى اردســتانى فرزند عباس شماره شناســنامه 8166 صادره از اردستان و 
كدملى 1188829688 به عنوان مدير شــعبه انتخــاب گرديد. 3- به آقاى جواد گنجى 
اردســتانى وكالت داده شــد كه صورت جلســه را ثبت و ذيل دفتر ثبت شــركتها را 
امضــاء نمايد. م الــف: 32 خيراله عصارى – رئيس ثبت اســناد و امالك اردســتان

ابالغ دادرسى
559 از دفتر شــعبه دوم شوراى حل اختالف خمينى شهر در پرونده مطروحه كالسه 
642/91ح/2 به خانم فرشــته امينى فرزند رضا خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول 
المكان اعالم شــده است و خواهان آن موسسه قرض الحسنه مهر به آدرس اصفهان 
– پل ابوذر – ابتداى خ توحيد بخواسته مطالبه و در جريان رسيدگى مى باشد اخطار 
مى نمايد براى روز شــنبه مورخ 92/3/18 ســاعت 5 عصر در شــوراى حل اختالف 
شــعبه دوم خمينى شهر مراجعه نمايد و چنانچه جهات ردى داريد بصورت كتبى قبل 
از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارســال داريــد و اال تصميم مقتضى اتخاذ و 
شــورا غيابا راى صادر خواهد نمود و جهت دريافت نســخه ثانى برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شوراى مربوطه مراجعه نمايد اين آگهى وفق ماده 72 قانون آيين 
دادرسى در امور مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى شود. 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف خمينى شهر 

اخطار اجرايى
560 شــماره: 481/90 به موجب راى حوزه شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان 
خمينى شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه رضا صالحى خيرآبادى فرزند حسين 
نشــانى محل اقامت مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 10/300/000 ريال 
اصل خواســته ســى هزار ريال هزينه دادرســى و مبلغ 370/800 ريال حق الوكاله 
وكيل و خســارت تاخير تاديه از سررسيد لغايت اجرا در حق محكوم له حميد خالقى 
با وكالت ســيد آرش ابن على به نشــانى خمينى شهر شريعتى جنوبى و پرداخت حق 
االجــرا در حق صنــدوق دولت. ماده 34 قانــون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به 

محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد ودر صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند يا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد. هرگاه ظرف ســه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شــود كه محكوم عليه قادر بــه اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ليكــن براى فرار از آن اموال خود را معرفــى نكرده يا صورت خالف واقع از دارايى 
خود داده به نحوى كه تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس 
جنحه اى از شــصت و يك روز تا شــش ماه محكوم خواهد شــد. شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف خمينى شهر 

اخطار اجرايى
561 شماره: 480/90 به موجب راى شماره 6 تاريخ 91/1/22 حوزه شعبه 12 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمينى شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه سميه صالحى 
خيرآبادى فرزند اكبر نشــانى محل اقامت مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت 
مبلغ 9/500/000 ريال اصل خواسته سى هزار ريال هزينه دادرسى و مبلغ 342/000 
ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از سررسيد لغايت اجرا در حق محكوم 
له حميد خالقى با وكالت ســيد آرش ابن على به نشانى خمينى شهر شريعتى جنوبى 
و پرداخت حق االجــرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد ودر صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند يا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد. هرگاه ظرف ســه سال بعد از 
انقضــاء مهلت مذكور معلوم شــود كه محكوم عليه قادر به اجــراى حكم و پرداخت 
محكوم بــه بوده ليكن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نكرده يا صورت خالف 
واقع از دارايى خود داده به نحوى كه تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعسر گرديده 
باشــد به حبس جنحه اى از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 

12 حقوقى شوراى حل اختالف خمينى شهر 

ابالغ وقت دادرسى
562 از شــوراى حل اختالف حوزه دوازدهم خمينى شهر در پرونده مطروحه كالسه 
602/91حل/12 به آقاى محسن شيرانى فرزند هوشنگ خوانده پرونده فوق الذكر كه 
مجهول المكان اعالم شده است و خواهان آن آقاى قاسم نذرى فرزند مرتضى ساكن 
خمينى شهر خ كهندژ باغ شــمس مصالح فروشى بخواسته مطالبه 9/000/000 ريال 
كه در جريان رســيدگى مى باشد اخطار مى نمايد براى روز يكشنبه مورخ 92/3/12 
ســاعت 5 عصر به شوراى حل اختالف شعبه دوازدهم خمينى شهر و چنانچه جهات 
ردى داريد بصورت كتبى قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال داريد و 
اال تصميم مقتضى اتخاذ و شورا غيابا راى صادر خواهد نمود و جهت دريافت نسخه 
ثانى برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شوراى مربوطه مراجعه نمايد اين آگهى 
وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى در امور مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى

 كثيراالنتشار درج مى شود. شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف خمينى شهر 

ابالغ وقت رسيدگى
563 در خصــوص پرونده كالســه 2135/91 خواهان على الشــريف با وكالت خانم 
شريفى دادخواســتى مبنى بر انتقال سند به طرفيت پريسا قسامى تقديم نموده است. 
وقت رســيدگى براى مورخ 92/3/12 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ارباب روبروى مدرسه نيلى 
پور مجتمع شــماره يك اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود. شعبه 6 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
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پيامبر اكرم (ص) :
حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كســى كه چاره اى جز 

مدارا كردن با او نيست.

راز افزايش طول عمر ايرانيان

ــال هاى 2000 تا  چند روز پيش وزير اقتصاد ايران اعالم كرد طى س
2012 طول عمر ايرانيان از 70 سال به 73 سال افزايش يافته است. 
ــرايط نه چندان مطلوب اقتصادى، طول عمر  ــود كه در ش چه مى ش

ايرانيان افزايش مى يابد؟
ــال 1998، در بخشى از  آمارتياسن، برنده جايزه نوبل اقتصاد در س
ــل افزايش طول عمر  ــعه يعنى آزادى» به عل كتاب معروفش «توس
ــت. از نگاه اين اقتصاددان، يك  ــورها اشاره كرده اس در برخى از كش
عده از كشورها با رشد اقتصادى و درآمد سرانه باالتر نسبت به ديگر 
كشورها طول عمر مردمان خود را افزايش داده اند و برخى كشورهاى 
ــد  ــريالنكا با وجود اينكه رش ديگر مانند چين، قبل از اصالحات و س
ــته اند، هم توانسته اند طول عمر را  اقتصادى و درآمد سرانه باال نداش
افزايش دهند. به اعتقاد وى، علت اصلى افزايش طول عمر چينى ها 
ــريالنكايى ها، حمايت هاى اجتماعى و خدمات اجتماعى مانند  و س
ــورها هرچند مردم درآمد  ــت و درمان بوده است. در اين كش بهداش
سرانه بااليى ندارند، اما چون نرخ خدمات بهداشتى، درمانى و... در اين 
كشورها پايين بوده، بنابراين مردمان اين كشورها توانسته اند به طول 
عمر بيشترى دست پيدا كنند. در واقع علت اصلى افزايش طول عمر 
در چين قبل از اصالحات و سريالنكا در فرايند حمايت – مبنا خالصه 
مى شود نه فرايند رشد – بنيان. آمارتياسن در ادامه توضيح مى دهد 
كه فرايند رشد بنيان نسبت به فرايند حمايت – مبنا سودمندتر است، 
ــوادى، انواع بسيار  زيرا عالوه بر مرگ زودرس، رواج بيمارى و بى س
ديگرى از محروميت ها مانند مسكن و پوشاك ناكافى نيز مستقيما 

به كمى درآمد مربوط است.
اين يافته هاى آمارتياسن، اين روزها ابهام افزايش طول عمر ايرانيان را 
مى تواند پاسخ دهد. چند روز پيش وزير اقتصاد ايران در يك اجالس 
ــال از 70 به 73 سال  خارجى آمار داد، طول عمر ايرانيان طى 12 س
ــت كه از نگاه برخى نمايندگان  افزايش يافته است. اين در حالى اس
مجلس ايران از جمله رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس رشد 
اقتصادى ايران در سال گذشته منفى بوده است. اقتصاددانانى چون 
دكتر مسعود نيلى نيز معتقد هستند كه نرخ رشد اقتصادى ايران در 
ــته در بهترين حالت صفر بوده است. مراجعه به آمارهاى  سال گذش
ــان مى دهد كه از اين نظر ايران چندان  درآمد سرانه ايرانيان نيز نش
وضع مطلوبى ندارد. نگاهى به آخرين آمار بانك جهانى از درآمد سرانه 
ساالنه در كشورهاى جهان نشان مى دهد، ايران از ميان 173 كشور 

در اين رتبه بندى، در رده 96 قرار دارد.
ــرانه ايرانيان در اين گزارش، 4520 دالر محاسبه  در حالى درآمد س
ــورهايى مانند لوكزامبورگ 76 هزار و 980  شده و درآمد سرانه كش
ــارو 46 هزار و 300 دالر،  دالر، كويت 51 هزار و 365 دالر، جزاير ف
ــزار و 950 دالر، ونزوئال ــزار و 800 دالر، يونان 26 ه برونئى 31 ه

 11 هزار و 590 دالر و قزاقستان 7590 دالر اعالم شده است. از اين 
نظر حتى كشورهايى مانند بوستوانا، سنت ويسنت، مالديو، جامائيكا 
ــد اقتصادى  و مقدونيه هم از ايران وضعيت بهترى دارند. نبودن رش
باال و درآمد سرانه پايين نسبت به كشورهاى ديگر، در كنار افزايش 
ــأت  ــان مى دهد كه اين افزايش طول عمر نش طول عمر ايرانيان نش
گرفته از فرايند رشد – بنيان نيست؛ بلكه فرايند حمايت – مبنا بوده 
كه وضعيت را اين گونه كرده است. اما پس از اجراى هدفمندسازى 
يارانه ها، خدمات اجتماعى مانند هزينه درمان، هزينه هاى حمل ونقل 
عمومى و قيمت اقالمى مانند مسكن و پوشاك افزايش داشته اند كه 
ــته اين چنين نوسان هايى تجربه نشده بود.  شايد در سال هاى گذش
ــاره به سخنان نايب رئيس  در مورد افزايش هزينه درمان ،شايد اش
ــت و درمان مجلس در اواخر فروردين ماه امسال  كميسيون بهداش
كافى باشد. به گفته حسن تأمينى ليچايى، طى يك سال اخير تعرفه  
ــتانى افزايش نگران كننده اى پيدا كرده  بخش هاى مختلف بيمارس
است. به طورى كه مثًال در حوزه هتلينگ تعرفه هاى بيمارستان هاى 
دولتى، حدود 53 درصد و بيمارستان هاى خصوصى حدود 70 درصد 

افزايش پيدا كرده است. 
تأمينى ليچانى با بيان اينكه درمان كوچك ترين بيمارى  براى مردم 
ــد: در حال حاضر وقتى يك ايرانى  ــده، يادآور ش رنج آور و مشكل ش
ــود، بايد براى پرداخت هزينه هاى  دچار بيمارى نسبتاً سختى مى ش
ــن موضوع موجب  ــد كه اي ــتان تمام زندگى خود را بفروش بيمارس
ــكن  ــود. در مورد مس افزايش تعداد خانواده هاى زير خط فقر مى ش
نيز روز گذشته ابوالفضل صومعلو، معاون وزير راه و شهرسازى رسماً 
تأييد كرد كه اجاره بهاى مسكن در سال گذشته بين 20 تا 25 درصد 
افزايش يافته است. از سوى ديگر اجراى طرح هايى مانند مسكن مهر و 
سهام عدالت، نتوانست وضعيت مسكن و معيشت مردم را آن طور كه 
بايد و شايد بهبود دهد. حتى در ادامه اجراى اين طرح ها كمبودهايى 
ــت. عالوه بر اين، در طرح هاى عمرانى نيز طبق  ــده اس نيز اعالم ش
آمارهاى مركز پژوهش هاى مجلس 70 درصد اين طرح  در دهه 80 
ــايد آن طور كه مقامات دولتى بيان كرد ه اند،  نيمه تمام مانده اند و ش

ناشى از كاهش درآمدهاى نفتى ايران بوده است. 
اين  مطالب نشان مى دهد افزايش هزينه هاى اجتماعى ناشى از اجراى 
ــوى ديگر مواردى  ــازى يارانه ها و افزايش نرخ ارز و از س هدفمندس
ديگرى مانند گران  شدن قيمت مسكن، پوشاك و... در نهايت ممكن 
است منجر به اين شود كه فرايند حمايت – مبنا براى رشد طول عمر 
ــكالتى مواجه شود و اين روند صعودى، ديگر  ايرانيان در ادامه با مش

ادامه پيدا نكند.

ــرآغاز شكل گيرى  ــه س ــناك كالغ ها هميش ظاهر ترس
ــيارى از مردم كالغ ها  افسانه هاى زيادى بوده است. بس
ــايد حتى شنيدن  ــمبل مرگ مى دانند. ش ــوم و س را ش
ــنونده باقى نگذارد، اما  صداى آنها نيز تأثير مطلوبى بر ش

ناگفته هاى زيادى درباره آنها وجود دارد.
ــت  ــاى كالغ ها اين اس ــاخص ترين ويژگى ه يكى از ش
ــرد و يخ زده گرفته تا  ــتگاهى از مناطق س كه در هر زيس
ــت ها، مزارع، علفزارها و حتى شهرها  كوهستان ها، دش

مى توانند زندگى كنند.
كالغ ها انواع گوناگونى دارند: زاغ درختى، زاغ كوهى، زاغ 
خاورى، زاغ فندق شكن، جيجاق زمينى، زاغ حبشى، زاغ 

شمالى و ده نوع ديگر نشان دهنده بزرگى اين گونه است.
ــوم ــره زمين، به دوره س ــور كالغ ها روى ك قدمت حض

ــال قبل  ــدودا 17 ميليون س ــى ح ــى يعن  زمين شناس
برمى گردد. كالغ ها از خانواده Corvidae يا كالغ سانان 
هستند. اين خانواده بيشتر از 120 گونه دارد كه در سراسر 
جهان به استثناى قطب جنوب پراكنده شده اند. با وجود 
ــت به نظر خيلى عجيب و غيرمنطقى  اين كه ممكن اس
بيايد، اما بايد بدانيد   مرغ هاى بهشتى يكى از نزديك ترين 

خويشاوندان كالغ ها هستند.
كالغ ها همه چيزخوار هستند. پيدا كردن غذا شايد يكى از 
كمترين دغدغه هاى آنها تلقى مى شود. كالغ ها از خوردن 
ــد. آنها اين توانايى  ــرده و زباله نيز ابايى ندارن حيوانات م
ــذا از ابزارهاى مخصوصى  را دارند كه براى پيدا كردن غ
ــتفاده كنند. به عنوان مثال تحقيقات نشان داده كه  اس
ــر فندق يا گردو كه  كالغ ها براى خوردن ميوه هايى نظي
هيچ نوع منفذى براى شكستن ندارند،  در وسط خيابان 
قرار مى دهند تا ماشين از روى آنها عبور كند و سپس براى 
خوردن محتويات داخل هسته ها مجدد بازمى گردند. اين 
حيوانات آنقدر باهوش هستند كه براساس تجربه مى دانند 
ماشين هاى سنگين دانه ها را له مى كنند و به همين دليل 
ماشين هاى سبك تر را انتخاب مى كنند و دانه ها را به زير 
ــن كار را زمانى انجام  چرخ هاى آنها هل مى دهند. آنها اي

مى دهند كه چراغ راهنمايى سبزرنگ است!

قابليت به خاطر سپردن چهره انسان ها
 بار ديگر كه از كنار كالغ ها رد شديد، سعى كنيد صورت 
ظاهرى آنها را به خاطر بسپاريد. آيا واقعاً مى توانيد چند 
دقيقه بعد يك كالغ را از ميان چند كالغ ديگر تشخيص 
دهيد؟ اما به خاطر داشته باشيد كه عكس اين مورد صادق 
ــما از كنار آنها رد شده  است. هر يك از كالغ هايى كه ش
ــما را به ياد دارد. محققان دانشگاه  ايد، بى ترديد چهره ش
ــه و آنها را ــت كالغ را گرفت ــياتل در يك تحقيق، هف س

 عالمت گذارى كردند. آنها در حين عالمت گذارى روى 
صورت خودشان ماسك هاى ترسناك و عجيب گذاشتند. 
كالغ ها آزاد شدند، اما بعد از آن هر بار كه يكى از اعضاى 
ــگاه  ــك هاى مربوط در صحن دانش گروه با يكى از ماس
ــده،  ــد، نه تنها كالغ هاى عالمت گذارى ش ظاهر مى ش
ــيرجه مانند به طرف وى  بلكه ساير كالغ ها با حركات ش
ــان داد كالغ ها  هجوم مى آوردند. اين آزمايش نه تنها نش
ــپارند بلكه در عين  صورت هاى مختلف را به خاطر مى س

حال نشان داد كه آنها كينه اى نيز هستند.

قابليت توطئه چينى 
آزمايش فوق در عين حال نكته ديگرى را هم نشان داد و 
آن ارتباطات ناشناخته اى است كه در ميان كالغ ها وجود 
دارد. پرسش اينجاست كه ساير كالغ ها كه عالمت گذارى 
ــاهده ماسك هاى مربوط  نشده اند، چگونه در حين مش
ــت كه  ــان مى دهند؟ بديهى اس از خود عكس العمل نش
سيستم هاى ارتباطى ناشناخته اى در ميان كالغ ها وجود 
ــاط، زبان پيچيده  ــى از روش هاى برقرارى ارتب دارد. يك

ميان كالغ هاست.
تشريح دقيق وضع ظاهرى ماسك ها براى كالغ هاى ديگر 
شايد تا اندازه اى هم ترسناك باشد، پس بهتر است كه بار 
ــويد اندكى بيشتر در  ديگر كه از كنار يك كالغ رد مى ش

مورد نحوه برخوردتان فكر كنيد.

حافظه قوى
ــد كه   در منطقه چاتام اونتاريو، وقوع حادثه اى باعث ش
حافظه قوى كالغ ها به اثبات برسد. اين منطقه مسير عبور 
هزاران پرنده مهاجر و كالغ است. ساكنان اين منطقه كه 
از حضور كالغ ها عاجز شده بودند، بر آن شدند تا از طريق 
تيراندازى كالغ ها را از محل زندگى خود دور كنند. نتيجه 
اين بود كه از سال بعد كالغ ها نه تنها به اين منطقه نيامدند 
بلكه حتى در زمان پرواز بر فراز اين شهر اوج مى گرفتند 
ــان را از دسترس  و تالش مى كردند تا حد امكان خودش

دور نگه دارند.

توانايى حل مشكالت
ــت را كامًال  ــگران يك تكه گوش در يك تحقيق پژوهش
ــمان بستند. سپس  ــر يك ريس طناب پيچ كردند و به س
ــمان را از يك ميله چوبى آويزان كردند. مشاهدات  ريس
ــان داد كالغ ها در وهله اول روى آن چوب نشستند و  نش
ريسمان را خراشيدند. سپس آن قدر تكه هاى طناب را با 
ــيدند تا اين كه كامًال از دور گوشت  پا و نوك هايشان كش
برداشته شد.در يك آزمايش ديگر محققان غذا را داخل 
يك لوله گذاشتند و تنها يك سيم مفتولى را به شكل قالب 
در كنار دو كالغ قرار دادند. كالغ ها پس از مدتى با استفاده 

از مفتول، غذا را از داخل لوله بيرون كشيدند و خوردند.

حقايق شگفت انگيز
 درباره كالغ
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اخبار كوتاه

عكس نوشت

پژوهش محققان دانشگاه مونت كلر آمريكا نشان مى دهد فشار دادن دست راست مى تواند 
در حفظ بهتر خاطرات و فشار دادن دست چپ در به يادآوردن آن ها مؤثر باشد. محققان 
تعدادى از شركت كنندگان اين پژوهش را به پنج گروه تقسيم كرده و از آن ها خواستند تا 

ابتدا 72 كلمه را حفظ كنند و سپس آن ها را به ياد بياورند.
ــت خود را پيش از حفظ و به يادآورى كلمات، براى حدود ــت راس ــت دس گروه اول مش

 90 ثانيه فشار دادند. گروهى ديگر نيز دست چپ خود را به همين ترتيب يعنى قبل از به 
خاطر سپردن و يادآوردن لغات فشار دادند. 

ــت ديگرى  ــظ كلمات و دس ــود را پيش از حف ــت هاى خ ــر نيز يكى از دس دو گروه ديگ
ــت هاى  ــده نيز هيچ يك از دس ــار دادند. گروه كنترل ش ــادآورى آن ها فش را قبل از به ي
ــده گروهى  ــت آم ــه دس ــاى ب ــاس يافته ه ــردند. براس ــش نفش ــن آزماي ــود را در اي خ
ــت  ــادآورى آنان نيز دس ــًال از به ي ــت و قب ــت راس ــت دس كه پيش از حفظ كلمات، مش
ــان ــا نتايج بهترى از خود نش ــاير گروه ه ــه با س ــار داده بودند در مقايس چپ خود را فش

 دادند.
« راث پروپر» سرپرست اين پژوهش در اين رابطه مى گويد: اين يافته ها نشان مى دهد كه 
ــاده به طور موقت باعث تغيير و فعال كردن عملكردهاى مغز شده  انجام بعضى حركات س
ــار دستان بر ساير  ــود. تالش هاى آتى ما، درك تأثير فش و مى تواند باعث بهبود حافظه ش

قدرت هاى شناختى مانند توانايى هاى كالمى خواهد بود.

طبق بررسى جديد محققان در 95 درصد جمعيت دنيا، خوش بينى پديده اى جهانى است و 
تنها به كشورهاى ثروتمند اختصاص نمى يابد. مردم كشورهاى فقير كمتر از وضعيت فعلى 

خود رضايت دارند، ولى نسبت به آينده شان بسيار خوش بين اند.
ــن ويژگى را در ــورد خوش بينى، اي ــى كامل درم ــگران آمريكايى طى يك بررس پژوهش
 142 كشور مختلف بررسى كرده اند. اين 142 كشور، 95 درصد از جمعيت جهان را تشكيل 

مى دهند.
ــار كردند:  ــن مورد اظه ــكا و همكارانش در اي ــتون آمري ــگاه بوس ــر از دانش ــو گاالگ ماتي
ــان مى دهد در  ــه همراه دارد. براى نمونه مطالعات نش خوش بين ماندن اثرات مفيدى را ب
ــبت به ديگران معموالً سالم ترند و احساس بهترى  شرايط مشابه انسان هاى خوش بين نس
ــاكنان ديگر كشورها تصور  ــان داد به غير از زيمبابوه، س ــنجى نش دارند. نتيجه اين نظرس
ــد و از وضعيت بهترى برخوردار  ــان را مى كش مى كردند در آينده زندگى بهترى انتظارش
خواهند بود. در حالى كه در كشورهاى صنعتى تفاوت رضايتمندى از زندگى در حال حاضر 
و درآينده زياد نبود، اما در كشورهاى فقير وضع به گونه اى ديگر بوده و آنها تصور مى كنند 

درآينده زندگى شان بسيار بهبود خواهد يافت.
به استناد اين تحقيقات مى توان به اين مطلب دست يافت كه حتماً پول داشتن نمى تواند 
ــرژى مثبت براى   ــد بلكه اميدوارى و ان ــوش بينى و خوب زندگى كردن باش راهى براى خ

رسيدن به اهداف، از منابع مالى مهم تر است.  

ــان مى دهد  ــك مطالعه جديد در بلژيك و آلمان نش نتايج ي
ــند. ــن باش ــد خالق تري ــدان مى توانن ــن كارمن بدخوتري
ــمندان دريافتند كه افكار و احساسات منفى مى تواند  دانش
ــى در برانگيختن خالقيت كارمندان نقش تا حد قابل توجه

 داشته باشد.
اين محققان مدعى اند كه امكان بروز خالقيت پس از پايان 
ــگاه  ــود قرار دارد. رونالد بلدو از دانش افكار منفى، در اوج خ
بلژيك و همكارانش از دانشگاه لوفانا ى آلمان، بر اين باورند 
ــكالت جلب مى كند و  ــوى مش كه افكار منفى توجه را به س
ــت كه براى حل اين مشكالت  نشان دهنده اين موضوع اس

تالش الزم است.
ــى و دقيق تر از  ــكوفايى درك عين افكار منفى نه تنها به ش
شرايط كمك مى كند، بلكه همچنين اساس ايده هاى موفق 
(زمانى كه افكار منفى از هم مى پاشند) را پى ريزى مى كند.

ــبيه  ــش اين فرايند را به ققنوس تش رونالد بلدو و همكاران
ــتر  ــطوره اى ابتدا به خاكس ــه در آن موجود اس مى كنند ك
تبديل مى شود و سپس از ميان اين خاكستر برمى خيزد تا به 

پرنده اى زيبا تبديل شود.
ــت  ــاى نو نتيجه فرايند پويايى اس به همين صورت، ايده ه

كه در آن فرد مرحله اى از افكار و احساسات منفى را تجربه 
مى كند و پس از آن حالتى از افكار و احساسات بسيار مثبت 
ــود. در اين مطالعه از 100 كارمند حرفه اى در  پديدار مى ش
رشته هاى گوناگون شامل تجارت، روانشناسى، مهندسى و 
آموزش خواسته شد كه تعدادى پرسشنامه  آنالين روزانه  را 
درست پس از رسيدن به محل كارشان در صبح و همچنين 

پيش از ترك محل كار در اواخر روز تكميل كنند.
ــرادى كه صبح ها  ــطح خالقيت در اف آن ها دريافتند كه س
ــادى قوى تر بود. ــه مى كردند، تا حد زي افكار منفى را تجرب
ــه داراى مفاهيم مهم براى  محققان معتقدند كه اين مطالع
مديرانى است كه در تالش براى ترغيب بيشترين خالقيت در 
كارمندانشان هستند.گفته مى شود در بسيارى از مواقع بهتر 
است مديران توجه كارمندان را به سوى جوانب مشكل زاى 

يك موقعيت جلب كنند.

با فشار دست
 خاطرات را حفظ كنيد و به ياد آوريد

ميزان خوش بينى در 142 كشور جهان: 
فقيرها خوش بين ترند

افكار منفى در ايجاد خالقيت مثل ققنوس اند!

تمرين ميزان ماندن در زير 
آب براى نيروهاى پليس 
نظامى چين

ــى يك سيستم دو  ستاره شناسان كانادايى مى گويند بررس
ستاره اى عجيب نشان داده نظريه نسبيت انيشتين حتى در 

شديدترين شرايط مشاهده شده نيز صحت دارد.
ــى كه حدود 7000 سال نورى  سيستم ستاره اى مورد بررس
با زمين فاصله داشته، به دليل ويژگى هاى منحصربه فرد هر 

ستاره و نزديك بودن آنها به يكديگر، كامًال استثنايى است.
يكى از اين دو جفت، يك ستاره كوچك اما نوترونى سنگين 
بوده كه يكى از پرجرم ترين نمونه هاى تأييد شده تا به امروز 
با گرانش 300 ميليارد برابر زمين است و با سرعت 25 بار در 

ثانيه مى چرخد.
ــتاره كوتوله سبك تر با مدار  در اطراف اين تپ اختر، يك س
ــيار  ــاعته گردش مى كند كه مدار نامعمول و بس كوتاهى در ميان مجموعه هاى دو ستاره اى محسوب مى شود.دو و نيم س

ــك تغيير  ــتارگان ي ــان، رصد اين س ــه ستاره شناس به گفت
چشمگير را در دوره مدارى اين جفت براى هشت ميليونيوم 

ثانيه در هر سال شناسايى كرده است.
با توجه به جرم هاى تپ اختر و كوتوله سفيد، به نظر مى رسد 
ــرده بايد اتفاق  ــتين در فرضيه خود پيش بينى ك آنچه انيش
بيفتد. بر اساس اين نظريه گرانش در نتيجه انحناى فضا-زمان 
بوجود آمده از حضور جرم و انرژى است و در اثر گردش اين 
دوستاره در اطراف يكديگر، امواج گرانشى تابيده مى شود كه 

در زمان حركت در فضا-زمان چين مى خورد.
ــتارگان انرژى از دست داده، به  در نتيجه اين فرآيند، اين س
يكديگر نزديك تر مى شوند و همانطور كه انيشتين پيش بينى 

كرده، دوره مدارى كوتاه تر مى شود.

شاهدى عجيب براى تأييد نظريه نسبيت انيشتين
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