
راه برزیل نزدیک شد

باستانی ترین 
تئاترهای دنیا

جوانان و نوجوانان در بن بست فصل داغ

حماسه دوحه

تلفیق، بودجه تأسیسات 
هسته ای را کاهش نداده است 4 

 »حریم سلطان«  در
58 شبکه نمایش خانگی  سرگردون« شد

 شیوه هاي غلبه بر
8 فکر و خیال شدید

به خاطر خدا انتخاب کنید
حجت االس��ام پناهیان گفت: به خاطر خ��دا انتخاب کنید. 
 کس��انی که مخلصان��ه رأی ندهن��د روز قیامت خ��دا به آنها 
می گوید تو به خاطر من شرکت نکردی. اگر در راه خدا جان 
دهی، ولی به خاطر خدا نباش��د خدا ای��ن را قبول نمی کند. 
رأی دادن ارزشی اس��ت که اگر برای خدا باشد توشه اخروی 

محسوب می شود.

کمی حرفه ای تر کاپیتان!

تیم مل��ی تکوان��دوی ای��ران بع��د از جدای��ی رضا 
مهماندوست روز بی حاشیه ای نداشته است، دلخوری 
و برکن��اری برترین مرب��ی جهان و انتخ��اب فریبرز 
عس��گری در آخرین ماه های منتهی به المپیک برای 
گرفتن آرامش از بی حاشیه ترین فدراسیون ورزشی 

ایران کافی بود.
به گ��زارش ایمن��ا، ناکامی یوس��ف کرم��ی کاپیتان 
 تیم مل��ی تکواندوی ایران در همی��ن میدان بزرگ و 
نایب قهرمانی محمد باقری معتمد که بر سر حضور در 

المپیک بین او و علیرضا نصرآزادانی...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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»گذشته« درامی با فیلمنامه و 
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کارگردانی استادانه است

ایجاد تحول در فناوری های برق؛ 
نیازمند برنامه ریزی بلند مدت7

تک گل س��ه امتیازی رضا قوچ��ان نژاد جای بی��ن ناکامی و 
نیکبختی فوتبال ایران را با هم عوض کرد تا کی روش نفس��ی 
به راحتی بکشد و در آستانه حذفی تلخ در راه رسیدن به برزیل 
دوباره تیم ایران در مس��یر صعود قرار گیرد. پیروزی در دوحه 
یکی از مهمترین بازیهای فوتبال ملی ما را در تاریخ ثبت کرد  تا 
در صورت کسب  چهارامتیاز از دو بازی آینده صعودی مستقیم 

و شیرین به جام جهانی داشته باشیم.
برد در خانه حریف��ی ک��ه جوازمیزبانی ج��ام جهانی 2022 
را در جیب دارد و رقیب مس��تقیم ایران ب��رای صعود به جام 
جهانی هم بوده جایی ارزش��مند تر می ش��ود که هر سه بازی 
قبلی ایران با این تیم با نتیجه تس��اوی به پایان رس��یده بود و 
و درست در حس��اس ترین بازی که هر دو تیم به برد احتیاج 
داشتند س��ه امتیاز به شاگردان کی روش رس��ید تا سرمربی 

پرتغالی تیم مل��ی هم اتهام تبانی با فوتب��ال قطر را از خودش 
دور کند و هم وی��زای ماندنش در ایران را فع��ا تمدید کند و 
 البته به احتمال زیاد دوباره پای نلو وینگادای هموطنش را هم

 به فوتبال ما باز کند.
پیروزی مقابل قطر ، اعتماد به نفس از دست رفته ما را بازگرداند 
تا شاید در طی دو هفته باقیمانده تا پایان این مسابقات دوباره 
نام فوتبال ایران بعد از یک دوره غیبت در بین تیمهای حاضر 
در قرعه کش��ی جام جهانی قرار گیرد و البته باید یادی هم از 
داور س��نگاپوری مس��ابقه کرد که بعد از اخراج کی روش در 
بازی با کره این بار خطای پنالتی مسعود شجاعی روی بازیکن 
قطری را ندید تا هم شجاعی نفسی به راحتی بکشد و هم بشیر 
 عبدالمالک جبران اش��تباهاتش در بازی مقاب��ل کره را کرده 

باشد... 
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 مخالفان آدمخوار سوری
 به ژنو نیایند
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کسانی که سیاه نمایی 
می کنند، اصلح نیستند
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 کاهش 95 درصدی 
جراحی با آندوسکوپی
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نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است
مرکز آمار، آمار  رییس جمهور  را تکذیب کرد!
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 ترافیک مرکز شهر
3 ۴۰ درصد کاهش مي یابد

 آمادگی جامعه ورزش 
برای خلق حماسه سیاسی

7

3 اوقات فراغت در اصفهان به بطالت می گذرد



چهره روزيادداشت

 حمايت جبهه پیشرفت و عدالت
 از قالیباف

دبیرکل جبهه پیش��رفت و عدالت با اش��اره به حمایت این جبهه از 
کاندیداتوری محمدباق��ر قالیباف در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
گفت: به سرلیستی در فهرست های انتخاباتی شوراها اعتقادی ندارم.

مرتضی طالیی رییس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
تهران با بیان این که اولین و اصلی ترین هدفی که در انتخابات دنبال 
می کنیم تحقق شعار حماسه سیاسی اس��ت، گفت: این انتخابات، 
انتخاباتی سرنوش��ت ساز و تعیین کننده اس��ت و به موضوع جهانی 
تبدیل ش��ده و در دنیا دوس��ت و دش��من این موضوع را دنبال می 
 کنند لذا ما باید به گونه ای رفتار کنیم که نقشه دشمنان را خنثی و 
عالقه من��دان به ایران را ش��اد کنی��م و هر رأی ما تیری به س��مت 

دشمنانی باشد  که برای نبودن ما تالش می کنند.

 تبريک امیر عبداللهیان به مناسبت 
پیروزی مردم سوريه در نبرد القصیر

حس��ین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریق��ای وزیر امور خارجه 
پیروزی مردم و ارتش سوریه علیه تکفیری های تروریست در القصیر 
را تبریک گفت و اظهار داشت: برخی طرف ها که همچنان از ارسال 
سالح و اقدامات تروریستی علیه س��وریه حمایت می کنند مسئول 
کشتار مردم و ویرانی سوریه هستند و باید به عنوان جنایتکار جنگی 

محاکمه شوند.
خبرگزاری سانا سوریه اعالم کرد: ارتش س��وریه در ادامه پیشروی 
خود جهت آزادسازی شهر راهبردی و مرزی القصیر، این شهر را به 
طور کامل آزاد کرد. نیروهای ارتش سوریه به طور کامل شهر القصیر 
در استان حمص را از وجود تروریست ها پاکسازی کرده و آرامش را 

به منطقه بازگردانند.

 افزايش روز افزون ستاد های واليتی
رییس ستاد والیتی در آذربایجان شرقی گفت: به علت عدم حضور 
دکتر علی اکبر والیتی در بیش��تر استان های کش��ور وی به یک بار 
حضوری که در اردیبهشت ماه به تبریز داشتند اکتفا کرده و سفری 

به استان نخواهند داشت.
عباس دانش آموز با تأکید بر حضور والیتی تا آخرین لحظه در عرصه 
 انتخابات خاطرنش��ان کرد: فضا به گونه ای اس��ت ک��ه برخی هنوز 
می گویند آیا وی خواه��د ماند یا نه؟ ولی ایش��ان بارها گفته اند که 
تا آخر خواهد ماند. وی از فعالی��ت30 کمیته تخصصی در مجموعه 
ستادهای والیتی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در حال حاضر 
 بیش از30 س��تاد سازماندهی ش��ده در سطح اس��تان فعال است و 

ستاد های مردمی نیز روز به روز رو به افزایش است.

ردصالحیت نهايی محسن هاشمی 
برای انتخابات شوراها

رییس ستاد انتخابات چهارمین دوره ش��ورای اسالمی شهر تهران 
گفت: لیس��ت نهایی تأیید صالحیت های چهارمین دوره انتخابات 
ش��ورای ش��هر تهران به فرمانداری ارسال شده اس��ت و۱۷00 نفر 
تأیید صالحیت شدند. وحید احمدی شهرکی در گفتگو با خبرنگار 
اجتماعی فارس درباره تأیید صالحیت های چهارمین دوره شورای 
اسالمی ش��هر تهران گفت: لیس��ت نهایی از طریق هیأت نظارت به 
فرمانداری تهران ارسال ش��ده و در حال کنترل نهایی است. وی در 
پاسخ به پرسش��ی مبنی بر این که آیا محس��ن هاشمی در این دوره 
تأیید صالحیت شده اس��ت، گفت: هاش��می تأیید صالحیت نشده 
است. شهرکی بیان داش��ت: نزدیک به۱۷00 نفر در چهارمین دوره 
انتخابات ش��ورای اسالمی ش��هر تهران تأیید ش��ده اند که کدهای 

انتخاباتی آنها امروز اعالم می شود.

 زعمای اصالح طلب 
تکلیفشان را روشن کنند

یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی از هاشمی رفسنجانی، 
س��یدمحمد خاتمی و سیدحس��ن خمینی خواس��ت تا هرچه زودتر 
حمایت خود را از کاندیدایی که قدرت جذب آرای معتدلین را داشته 
باش��د، اعالم کنند و »جلوی تأخیر و تعلل به وجود آمده که به مثابه 

فرصت سوزی است« را بگیرند.
محمدرضا تاب��ش اظه��ار داش��ت: در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
اصالح طلبان کاندیداهایی داشتند که مس��لما حضورشان در عرصه 
انتخابات منجر به خلق حماسه عظیمی می شد، اما آنها یا خود ترجیح 

دادند در این عرصه وارد نشوند و یا متأسفانه مجوز حضور نیافتند.
وی ادامه داد:  در حال حاضر بالتکلیفی در این امر که آیا اصالح طلبان از 
کاندیداهای حاضر حمایت خواهند کرد یا خیر، موجب از دست رفتن 
فرصت باقیمانده می ش��ود و در اینجا به صراحت عرض می کنم یکی 

از آفت های اصالحات، تأخیر در تصمیم گیری و فرصت سوزی است.

دومین دور مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، عصر چهارشنبه 
گذشته برگزار شد که با واکنش های مختلفی از سوی نامزدها و 
اعضای ستادهایشان همراه بود. برخی از اظهار نظرهای نامزدها یا 

اعضای ستادشان در ادامه می آید.
 از مخاطبان فهیم سایت الف نیز می خواهیم که با ارایه نظرات و 
پیشنهادها یا ارزیابی خود از این دو دور مناظره، به ایجاد بحث و 
گفتگویی عمومی در این زمینه کمک کنند. باش��د که از دل این 
مباحث نیز نکات و زوایایی تازه برای همه ما مشخص شود. مناظره 
دوم واکنش های متفاوتی را در پی داشت، برخی ها از بهبود فضای 
مناظره گفتن��د و برخی هم آن را خنثی دانس��تند و حتی برخی 
نتیجه مناظره ها را معکوس دانس��تند. در ادام��ه واکنش برخی 

نامزدها و ستادهایشان را می آوریم:
    جلیلی

رییس ستاد انتخاباتی س��عید جلیلی در تهران گفت که مناظره 
دوم هشت کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری رضایت نسبی 
مردم را جلب کرده و نسبت به مناظره قبلی خیلی بهتر بوده است.

سیدحسین نقوی حسینی افزود: در این مناظره فرصت های بهتری 
در اختی��ار نامزدها قرار گرفت تا بتوانند هم نق��د خود را به حوزه 
فرهنگ بیان کنند و هم رویکردها و راهکارهایشان را برای اصالح 
مس��ائل فرهنگی مطرح کنند. وی در پایان تصریح کرد که بهتر 
است در مناظره سوم، کاندیداها بیش از مناظره دوم،کاندیداها به 

نقد کشیده شوند و فرصت نقد یکدیگر را داشته باشند.

    حداد عادل
رییس س��تاد انتخاباتی حدادعادل با انتقاد از طوالنی بودن زمان 
دومین مناظره کاندیداهای ریاس��ت جمهوری، اظهار داش��ت: 

مناظره هشت نفره بهتر از این نمی شود. 
حس��ین نجابت با توجه ارزیابی خود از مناظره  دوم کاندیداهای 
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری،  گفت: این مناظره در حد 
مقدورات بد نبود، اما طوالنی بودن آن مس��أله است، چراکه یک 
مناظره باید حداکثر با احتس��اب استراحت بین آن، یک ساعت و 

نیم باشد، اما این مناظره  بیش از چهار ساعت طول کشید.
    روحانی

رییس س��تاد انتخابات روحانی، کیفیت برگزاری دومین مناظره 
کاندیداه��ای ریاس��ت جمهوری را نس��بت به س��ری قبل بهتر 
توصیف کرد. نعم��ت زاده در رابطه با مناظره و گفتگوی هش��ت 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار داشت: دو ساعت اول را 
که مشاهده کردم ارزیابی بهتری نسبت به مناظره قبل داشتم و 
فکر می کنم بحث روحانی چشمگیر و اثربخش بود. وی ادامه داد: 
کاندیداها بر اساس محتوا و س��ؤاالتی که مطرح کردند پاسخگو 
هس��تند. این کار در واقع مناظره نیس��ت، بلکه اظهار نظر است. 
مناظره این است که دو به دو با هم بحث کنند، ولی این فقط یک 

اظهار نظر و نظرخواهی است. 
    عارف

سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف با اشاره به نحوه برگزاری دومین 

مناظره هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دغدغه 
طراحان این مناظره بیشتر امنیتی - انتظامی بوده است.

حسن رسولی گفت: به نظر من مناظره بر خالف فلسفه وجودی اش 
و هدفی که مترتب بر این برنامه هاس��ت؛ یعنی تهییج و تش��ویق 
فضای عمومی جامعه، به سمت مهم ترین مسأله روز ایران یعنی 
انتخابات و شور و نشاط بخش��یدن به انتخابات و تالش در جهت 
جذب آرای خاکستری و خاموش نه تنها نتیجه مثبتی نگرفته بلکه 
نتیجه عکس آن حاصل شده است. وی افزود: من فکر می کنم این 
مناظره ها تاکنون تأثیری منفی ب��ر تحرک اجتماعی و انتخاباتی 
میان مردم داش��ته اس��ت و با توجه به فراگیر بودن رسانه ملی به 
نظرم فاصله آشکاری میان نتیجه و هدف این مناظره مشهود است.

    غرضی
س��یدمحمد زهیرغرضی اظهار داش��ت: با این ش��یوه برگزاری 
مناظرات ممکن نیست بتوانیم یک حماس��ه سیاسی، آن هم به 

صورت حداکثری رقم بزنیم.
فرزند محمد غرضی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
این که انشاءاهلل مناظرات بعدی چالشی تر برگزار شود، خاطرنشان 
کرد: مناظره ای که برگزار شد، با مناظره ای که در روز جمعه برگزار 
شد، هیچ تفاوت خاصی نداش��ت و تنها تفاوت این دو مناظره در 
بخش دوم آن بود. بخش��ی که در مناظره دوم جایگزین قسمت 
نمایش تصویر و س��ؤال های گزینه ای شد، نه بخش��ی مفید بود 
و نه بخش��ی چالش انگیز و در مجموع می ت��وان گفت این بخش، 

بخشی خنثی بود.
    واليتی

رییس س��تاد انتخاباتی علی اکبر والیتی مناظره تلویزیونی دوم 
هشت نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری را خوب توصیف کرد و 

گفت که در این دور از مناظره بعضی اشکاالت برطرف شده بود.
شاهین محمدصادقی یادآور شد: کار صداوسیما در اصالح روش 
خوب بود و ما انتقادی از نظر اجرا به آن نداشتیم. وی خاطرنشان 
کرد: فکر می کنم در دومین مناظره فرصت کافی برای کاندیداها 

وجود داشت و جای انتقاد نسبت به دفعه قبل خیلی کمتر بود.

کمیسیون تبلیغات انتخابات رياست جمهوری
یک عضو کمیس��یون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت 
ک��ه دومین مرحل��ه مناظره تلویزیونی هش��ت نام��زد انتخابات 
ریاست جمهوری نسبت به دور اول بهتر بود و صداوسیما به وظیفه 

خود به خوبی عمل کرد.
سید رمضان شجاعی کیاس��ری افزود: ما از نحوه طرح سؤاالت و 
پاسخ ها راضی بودیم و انش��اءاهلل مردم هم از روند مناظره راضی 

باشند.

برآورد دومین دور مناظره کانديداها؛

 مخالفان آدمخوار سوریستادها درباره مناظره دوم چه موضعی گرفتند؟
 به ژنو نیايند

ریی��س جمهور روس��یه ابراز امی��دواري کرد هی��چ یک از 
معارضان سوري آدمخوار در کنفرانس ژنو2 شرکت نکنند.

به گ��زارش اینترفاکس، پوتین ب��ا طعنه گف��ت: امیدوارم 
معارضان آدمخوار سوریه را در کنفرانس ژنو مالقات نکنم. 
سخن وي اشاره اي اس��ت به ابوصقار؛ تروریستي که سینه 
سرباز سوري را در مقابل دوربین شکافت و قلب وي را خورد. 
بعد از منتشر ش��دن این ویدئو در چهارگوشه جهان، مردم، 
جنگ در سوریه را به جاي»انقالب سوریه«،»انقالب ابوصقار 
 کفتار« نامیدند. پوتین بعد از پایان کنفرانس سران روسیه -

اروپا در اورال گفت: این درندگان ممکن اس��ت اعضاي بدن 
هیأت روسیه را نیز بخورند، از این رو تضمین امنیت و سالمت 

هیأت روس در کنفرانس ژنو کار بسیار دشواري خواهد بود.

 آتش زدن مرکزاسالمي لندن 
توسط نژادپرستان

پلی��س انگلیس اع��الم ک��رد آت��ش زدن مرکز اس��المی 
الرحمه در منطقه بارنت در ش��مال لندن، ظاهرا به دس��ت 
نژادپرس��تان صورت گرفته اس��ت. این مرکز در روز حادثه 
در آتش س��وخت و به گفته پلی��س، این آتش س��وزی به 
عنوان حمله ای مشکوک، بررس��ی خواهد شد، زیرا حروف 
ای دی ال )EDL ( ک��ه مخف��ف نام یک گروه نژادپرس��ت 
به نام لی��گ دفاعی انگلیس اس��ت، بر دیوارهای س��وخته 
به چش��م می خورد. این مرک��ز اس��المی را جامعه رفاهی 
 س��ومالیایی ها در لندن اداره می کرد. بی بی سی ساعت ها

 پ��س از ای��ن حادث��ه، خاکس��تربه ج��ای مان��ده از ای��ن 
آتش سوزی را پخش کرد. بوریس جانسون شهردار لندن این 

حمله را محکوم کرد. 

  اعتراف نظامی آمريکايی
 به قتل عام ۱۶افغان

یک نظامی آمریکای��ی به قتل عام۱۶غیرنظام��ی افغان در 
والیت قندهار اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، 
»رابرت بیلز« نظامی 39 ساله آمریکایی به قتل ۱۶ غیرنظامی 
افغان در سال گذشته میالدی اعتراف کرد و این در حالیست 
که تالش می کند با شرکت در جلس��ه بازجویی نظامی، از 
مجازات مرگ فرار کند. این نظامی آمریکایی ۱۶ فقره قتل 
را در ماه مارس سال گذش��ته میالدی در جنوب افغانستان 

مرتکب شده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 بعضی هنوز 
در فضای قبل از انقالب هستند 

عماد افروغ
استاد دانشگاه 

 نمی دانم در نظام جمهوری اسالمی و طرح مردم ساالری دینی و جایگاه 
ش��ورای نگهبان چه جایی ب��رای این تفکرات و منش ه��ای صفر و یکی 
اس��ت. برخی بر این پندارند که کماکان در فضای قبل یا اوایل انقالب به 
سر می برند؛ فضایی که در آن هنوز نظام اس��تقرار نیافته، قانون اساسی 
مدون نشده و نظام تثبیت نشده است. فراموش نکنیم که34سال از عمر 
شریف انقالب اسالمی با همه فراز 
 و فرودها می گذرد و ما چالش ها

و تنگناه��ا و گل��وگاه ه��ای 
پرمخاط��ره بس��یاری را پش��ت 
 س��ر گذاش��ته ای��م و ب��ه رغ��م 
آس��یب های ف��راوان، واجد یک 
امنی��ت داخل��ی و ی��ک ثبات و 
اس��تقالل سیاس��ی مثال زدنی 

هستیم. 
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به خاطر خدا انتخاب کنید

حجت االسالم پناهیان گفت: به خاطر خدا انتخاب کنید. کسانی که مخلصانه رأی ندهند روز قیامت خدا به 
آنها می گوید تو به خاطر من شرکت نکردی. اگر در راه خدا جان دهی، ولی به خاطر خدا نباشد خدا این را 

قبول نمی کند. رأی دادن ارزشی است که اگر برای خدا باشد توشه اخروی محسوب می شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای برخی دستگاه ها در دولت 
آینده، افرادی را در جاهای مختلف می شناس��م که البت��ه در ایام انتخابات با 
من حرفی نزدند و ممکن اس��ت به من رأی ندهند، ولی برای این کار مناسب 
هستند. سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
یکی دیگر از برنامه های تبلیغاتی خود که از شبکه خبر پخش شد با بیان این 
که امروز با آمریکا تقابل پارادایمی در اص��ول و اهداف داریم گفت: اگر در این 
مباحث تقابل به قوت و ریشه خود باقی بماند، بقیه مشکالت رو بنایی و سطحی 
می شود. جلیلی با بیان این که یکی از ابزارها در دولت و نهادهای فرهنگی و در 
رأس آن شورای عالی انقالب فرهنگی است که بسیار مهم است، گفت: شورای 
عالی انقالب فرهنگی باید مهم تر از شورای عالی امنیت ملی باشد که بتواند در 

برابر حمله ای که دشمن در زمینه فرهنگ شروع کرده آمادگی داشته باشد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کس��انی که برای کسب آرا و جلب 
توجه مردم، سیاه نمایی می کنند و زحمات دولت های قبل را نادیده می گیرند 
و فقط بخش های منفی را می بینند، اصلح نیس��تند. سردار محمد رضا نقدی 
رییس سازمان بسیج تأکید امام خامنه ای بر ضرورت انتخاب اصلح را یادآور شد 
و تصریح کرد: رهبر معظم انقالب، بررسی، شناخت و رأی به نامزد اصلح توسط 
مردم را ادای تکلیف شرعی می دانند و می فرمایند که به دلیل جایگاه مهم و 
حساس رییس جمهور در کشور، کمترین تفاضل و تفاوت، دارای اهمیت و تأثیر 
فراوان است. وی انتخاب اصلح را یکی از مهم ترین تکالیف برای تحقق حماسه 
سیاسی دانست و بیان کرد: آسیب هایی در انتخاب اصلح وجود دارد، از جمله 
آن که بعضی با مطلق گرایی به دنبال فردی ایده آل و آرمانی می گردند و شاید به 

بهانه نبودن چنین فردی انتخابات را ترک یا رأی سفید می دهند.

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: آقایان 
روحان��ی و عارف به عن��وان دو کاندی��دای اصالح طلب 
در این دوره به عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری قدم 
گذاش��تند و در مقایس��ه با کاندیداه��ای رقیب، چیزی 

کم ندارند. 
 داریوش قنبری با ادعای شرایط مطلوب اصالح طلبان  
در انتخابات این دوره ریاست جمهوری عنوان کرد: اگر 
اصالح طلبان با ی��ک کاندیدا در انتخاب��ات حضور یابند 
شرایط مس��اعدی خواهند داش��ت و در غیر این صورت 
انتخابات به دور دوم کش��یده می ش��ود. در دور دوم نیز 
یک اصولگرا با یک اصالح طل��ب رقابت خواهد کرد و در 
این حالت، باز هم ش��رایط برای پی��روزی اصالح طلبان 

مناسب تر است. 
 این نماینده اسبق مجلس ش��ورای اسالمی یادآور شد: 
آقای عارف صراحتا به اصالح طلب بودن خود تأکید دارد 
و آقای روحانی را نیز می ت��وان در جرگه اصالح طلبان 
معتدل به شمار آورد و به صورت تلویحی بر اصالح طلب 
بودن خود تأکید دارد، ام��ا با قاطعیت می توان گفت که 
بین دو کاندیدای اصالح طلب، اختالف نظری وجود ندارد 
و این یک فرصت مناسب برای پیروزی اصالح طلبان در 

عرصه انتخابات ریاست جمهوری است. 

 نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره 
به اظهارات مدیرکل آژانس درباره مذاکرات ایران و این آژانس 
گفت: این دبیرخانه آژانس است که مذاکرات را طوالنی کرده 

است و باید سرزنش شود. 
 علی اصغر سلطانیه با اش��اره به اظهارات آمانو مبنی بر این 
که مذاکرات ایران و آژانس در یک دور باطل افتاده است، با 
بیان این که من هم این مس��أله را قبول دارم، افزود: اما این 
آژانس است که موضوع را طوالنی کرده و باید سرزنش شود. 
در مذاکرات اخیر در وین آنه��ا موضوعی را که درباره اش به 
توافق رس��یده بودیم مجددا مطرح کردند. وی ادامه داد: تا 
زمانی که مدالیته تدوین نشود و خواست ها در آن چارچوب 
قرار نگیرد، امکان توافق وجود ندارد. س��لطانیه تأکید کرد: 
برای رسیدن به توافق بر سر مدالیته، باید مدارک مربوط به 
ابعاد احتمالی نظامی تحویل ایران شود. همچنین باید پایان 
کار برای ما روشن باشد و این که وقتی به سؤاالت پاسخ داد، 
 در پایان، موضوع مختومه شود. سلطانیه افزود: فعالیت های

هسته ای ایران تحت نظارت کامل آژانس است که بر اساس 
گزارش آمانو از مسیر صلح آمیز انحراف نداشته است و بهتر 
است برخی کش��ورهای غربی به جای جنجال سیاسی در 
آژانس، اجازه دهند ایران و آژانس در فضای آرام به کار خود 

ادامه دهند.

قالیباف کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری با اشاره 
به برنامه هایش برای اشتغال و فرهنگ و درآمد جوانان 
با تأکید بر جوانگرایی در دول��ت احتمالی خود گفت : از 
۱32 شهردار نواحی در تهران حداکثر۱0نفر از شهرداران 
نواحی باالی35سال س��ن دارند و بقیه کمتر از این سن 

هستند.
محمدباقر قالیباف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در برنامه شبکه سوم سیما درپاسخ به جوانان با 
تأکید بر نقش نخبگان کشور در حل مسائل، منابع انسانی 
را یکی از مهم ترین س��رمایه های هر کشور خواند و گفت: 
حتما بین معادن، نف��ت و گاز و منابع انس��انی، این منابع 
انسانی است که دارای اهمیت بیشتر است، البته محصول 
و گل منابع انس��انی نیز نخبگان هس��تند که هیچ چیز در 

جامعه مهم تر از آن نخواهد بود.
 وی با اش��اره ب��ه به��ره گی��ری اش از نخب��گان در تمام

پس��ت های مدیریتی در مثالی گفت: متوسط سن افرادی 
که پل صدر را س��اختند35 س��ال بود، البته آنها هیچ گاه 
تجربه را فراموش نکردن��د. این نامزد انتخابات، اش��تغال 
جوانان را نیازمند یک برنامه جدی خواند و گفت: من با این 
روش مخالفم که ما به افراد پول بدهیم تا ش��غل راه اندازی 

کنند، این روش غیرعلمی و غیر منطقی است.

نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته مرکز افکارسنجی 
مهر در میان ش��هروندان تهرانی ضمن ای��ن که حاکی 
از مش��ارکت۶۷ درصدی م��ردم در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری است، حکایت از این دارد که هنوز حدود نیمی 
از مردم برای این که به کدام کاندیدا رأی دهند تصمیم 

نگرفته اند.
مرکز افکارس��نجی مه��ر در یک نظرس��نجی تلفنی به 
بررسی دیدگاه شهروندان استان تهران درباره یازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.
این نظرسنجی در هفته دوم ماه خرداد از بین شهروندان 
۱8سال و باالتر اس��تان تهران صورت پذیرفته است که 
در آن با400 نفر از شهروندان به صورت تلفنی مصاحبه 

انجام شده است.
بر اساس نتایج این نظر س��نجی، اکثر پاسخگویان )۶۷ 
درصد( بیان داشته  اند که در انتخابات خردادماه۱392  
»قطعا ش��رکت می  کنند« و در مقاب��ل، حدود9 درصد 
اظهار داشته  اند که«قطعا شرکت نمی  کنند«. همچنین 
حدود۱۱ درصد پاسخگویان، شرکت خود در انتخابات 
را به صورت»احتمالی« بیان داش��ته  ان��د. این در حالی 
است که ۱2/5 درصد هنوز تصمیمی برای مشارکت در 

انتخابات، نگرفته  اند.

دفاع انتخاباتانتخابات  انتخابات

 از بین روحانی و عارف
 يک نفر خواهد ماند

مقصر طوالنی شدن 
مذاکرات با ايران کیست؟

 برای ايجاد شغل
 پول به مردم نمی دهیم 

 مشارکت
 ۶7 درصدی مردم
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کسانی که سیاه نمايی 
می کنند، اصلح نیستند

شورای عالی انقالب 
فرهنگی در رأس دولت
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 طرح هجرت 3 در اردستان 
اجرا می شود

فرمانده حوزه مقاومت بس��يج ش��هيد صدوقي زواره از اجراي طرح 
هجرت 3 با مشاركت دس��تگاه هاي اجرايي در تابستان سال جاري  

در شهرستان اردستان خبرداد.
 س��رگرد علي عابدين��ي در گفتگ��و با ايس��نا اظهار داش��ت: طبق 
برنامه ريزي هاي به عمل آمده از سوي قرارگاه بسيج سازندگي ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه اردس��تان طرح هجرت 3 با هدف سازندگي در 
اين شهرستان انجام خواهد گرفت و متقاضيان براي مشاركت در اين 
طرح بايد تا 20خرداد ماه سال جاري به پايگاه هاي بسيج شهرهاي 
زواره و اردستان مراجعه و نسبت به ثبت نام خود براي حضور در اين 

طرح جهادي اقدام كنند.
وی ه��دف از برگزاری اين ط��رح را محروميت زدايی و غنی س��ازی 
اوقات فراغت جوانان دانست و افزود: سپاه پاسداران اقدامات زيادی 
در جهت ارتقای كيفی و كمی اجرای طرح هجرت 3 انجام داده كه 

اين طرح به نحو مطلوب اجرا شود.

 ابالغ مصوبه جديد 
کسر خدمت های سربازی

جانشين اداره منابع انس��انی ستادكل نيروهای مس��لح اعالم كرد: 
مصوبه جديد تمديد مهلت بهره مندی از كسرخدمت های مربوط به 
ايثارگری برای متولدان س��ال ۷2 و قبل از آن به يگان های نظامی و 

سازمان وظيفه عمومی ناجا ابالغ شد.
سردار موسی كمالی گفت: بر اساس مصوبه ستاد كل نيروهای مسلح، 
متولدان س��ال ۷2 و قبل از آن كه وارد غيبت نشده و والدينشان نيز 
دارای س��ابقه جانبازی، رزمندگی و ايثارگری هستند، می توانند از 

كسر خدمت ها استفاده كنند.
وی با بيان اين كه اين مصوبه ب��رای اجرا به تمامی يگان های نظامی 
و س��ازمان وظيفه عمومی ناجا ابالغ شده اس��ت، افزود: شرط كلی 
بهره مندی از اين كسر خدمت ها اين است كه افراد، متولد سال ۷2 و 

قبل از آن بوده و همچنين وارد غيبت نشده باشند.

ترافيك مرکز شهر ۴۰ درصد 
کاهش مي يابد

نايب رييس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: با بهره برداري 
 از اولين ش��هرك س��المت ۴0 درصد ترافيك خيابان هاي آمادگاه، 

شمس آبادي، شريعتي و فردوسي كاهش پيدا مي كند.
 س��يد كري��م داوودي ب��ا اع��الم اي��ن مطل��ب اظه��ار داش��ت: 
دسترس��ي م��ردم ب��ه مراك��ز درمان��ي و بهداش��تي، كاه��ش 
پزش��كان  مط��ب  زداي��ي  تمرك��ز  و  ترافيك��ي  مش��كالت 
اح��داث  مزاي��اي  جمل��ه  از  اصفه��ان  ش��هر  مرك��ز   در 
ش��هرك هاي س��المت به حس��اب مي آيد لذا ب��ا بهره ب��رداري از 
 اولين ش��هرك س��المت ۴0 درصد ترافيك خيابان ه��اي آمادگاه، 

شمس آبادي، شريعتي و فردوسي كاهش پيدا مي كند. 
 وي با بي��ان اين ك��ه طراحي اين مجموعه بس��يار منحص��ر به فرد 
مي باشد، اذعان داشت: نقشه شهرك سالمت اصفهان با نظر پرفسور 
سميعي و مشاوران خاص طراحي شده اين در حالي است كه زمين و 

پروانه ساخت آن از طرف شهرداري تأمين شده است. 
نايب رييس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان از طراحي و اجراي ۴ 
شهرك سالمت در ۴ نقطه شهر اصفهان سخن گفت و تصريح كرد: 
براي احداث اولين ش��هرك س��المت، 30 هزار متر مربع زمين در 
بزرگراه شهيد آقابابايي واقع در شمال شرقي اصفهان اختصاص يافته 
كه در آن مطب هاي تخصصي، آزمايشگاه، راديولوژي و كليه خدمات 
درماني مورد نياز پيش بيني شده است و براي احداث دومين شهرك 

مديران سالمت نيز با سرمايه گذار وارد مذاكره شده اند. 

گشتی در اخبار

باند چهار نفره سارقان منازل 
استان اصفهان منهدم شد

سرهنگ سعیدسلیمیان
اصفه�ان آگاه�ی  پلی�س  سرپرس�ت    

در پ��ی وقوع چندين فقره س��رقت منازل در ح��وزه جنوب اصفهان 
و حساس��يت مأموران بر موضوع سرقت و پيش��گيری آن، پرونده به 
صورت وي��ژه تحت بررس��ی كاراگاهان پايگاه جن��وب پليس آگاهی 
اس��تان ق��رار گرف��ت. در اين زمين��ه، چندين اكي��پ و متخصصين 
اي��ن يگان ب��ه صورت ويژه بررس��ی س��رقت ه��ا را در دس��تور كار 
 خ��ود قراردادن��د و تحقيقات اوليه مبن��ی بر چگونگ��ی ارتكاب اين 

جرم ه��ا آغاز ش��د. مخفيگاه 
شناس��ايی  مته��م  هرچه��ار 
و  ضربت��ی  عمليات��ی  در  و 
دس��تگيری  جداگان��ه ضمن 
ل��وازم  مقادي��ری  متهم��ان 
منزل مس��روقه نيز كش��ف و 
ضبط ش��د. با تكميل ش��دن 
مراجع  به  متهمان  تحقيقات، 
قضاي��ی معرف��ی و ب��ا صدور 
قرار قانونی روانه زندان شدند.
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چهره روز
احداث فاز چهارم خيابان قدس تا پایان سال ۹۲

ش��هردار منطقه ۹ اصفهان از احداث فاز چهارم خيابان قدس به ط��ول ۴۴0 و عرض ۴۵ متر 
تا پايان سال جاری خبر داد. عبدالرسول امامي عنوان كرد: فاز چهارم خيابان قدس با هزينه 

اجرايی بالغ بر ۹ميليارد ريال تا پايان سال به بهره برداری می رسد.
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تشكيل کميسيون ماده 
5 قانون شهرداري ها

محسن اسماعيلی، نايب رييس انجمن گوارش و كبد استان اصفهان در 
گفتگو با ايسنا با بيان اين كه آندوسكوپی امكان تشخيص زخم های درون 
حفره شكم را كه ممكن است به مرور زمان، بدخيم و منجر به خون ريزی 
ش��ود را برای پزش��كان فراهم می كند، اظهار كرد: آزمايش آندوسكوپی 

دقيق ترين راه برای بررسی علل مشكالت گوارشی است.
اين فوق تخصص گوارش با اش��اره به اين كه انجام آندوس��كوپی های به 
موقع موجب درمان بهتر و كاهش ۹۵ درصد جراحی ها دستگاه گوارش 
می شود، اضافه كرد: اين آزمايش، بهترين راه تشخيص زخم های گوارشی، 

سرطان معده عفونت هليكوباكترپيلوری است.
اسماعيلی خاطرنشان كرد: چنانچه آندوسكوپی با نور كافی و از مری وارد 

معده و بعد اثنی عشر شود، هيچ عارضه ای برای بيمار ايجاد نمی كند.

با حضور معاون امور عمراني استانداري اصفهان، كميسيون ماده ۵ قانون 
شهرداري ها و كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان تشكيل 
ش��د. با حضور مهدي جمالي ن��ژاد معاون عمراني اس��تانداري اصفهان، 
كميسيون ماده ۵ شهرهاي اصفهان، بهارستان، خميني شهر، خورزوق 
و نجف آباد تشكيل ش��د. در اين كميس��يون جمالي نژاد ضمن بررسي 
موارد شهرهاي فوق، نس��بت به حل هريك از موارد تصميم هاي الزم را 
 اتخاذ كرد. در كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرس��ازي استان نيز 
جمالي نژاد به بررسي موارد خارج از حريم شهرستان هاي شاهين شهر و 

ميمه، گلپايگان، برخوار، كاشان، نجف آباد و اصفهان پرداخت.
وي همچنين موارد جاري ش��هرداري ه��اي گرگاب، گ��ز، فالورجان و 
طالخونچه را در كارگروه مطرح و نسبت به تصويب برخي موارد اقدام نمود.

زیر پوست شهر/تشییع پیکر آیت اهلل سید جالل الدین طاهری در اصفهان

س:حميدرضا نيكومرام[
]عك

آيت اهلل طباطبايی نژاد، امام 
 گروه 
جمعه اصفهان و س��قاييان شهر

حاش��يه  در  اصفه��ان  ش��هردار   ن��ژاد 
 كلن��گ زنی احداث 3 مس��جد در س��پاهان ش��هر 

گفت :احداث مساجد در سپاهان شهر، الزم و ضروری 
بود كه خوشبختانه با بهره برداری از اين مساجد اين 
نياز مرتفع می شود. اين خالصه ای است از سخنانی 
كه در اين مراسم مطرح شده كه مشروح آن را در زير 

می خوانيد:
    زمين اين مساجد از سوی شهردار و شورای شهر 
اصفهان اهدا شده است، اين مس��اجد در مساحتی 
نزديك به ۱0 هزار مترمربع احداث و در اختيار اهالی 

سپاهان شهر قرار می گيرد.
    احداث مساجد در اين منطقه الزم و ضروری بود 
كه خوشبختانه با بهره برداری از اين مساجد اين نياز 

مرتفع می شود.
    عمران حقيقی مس��اجد در واق��ع يعنی احيای 

مأموريت اصلی و جاری كردن پيام الهی است.
    اگر م��ی خواهيم فرهنگ غنی ايرانی اس��المی 
را تروي��ج دهي��م، باي��د مس��اجد تقوي��ت ش��ود، 
اف��زود: در هر ۵00 متر بايد مس��جد احداث ش��ود 
 تا زمينه رش��د و نمو حقيقی ش��هرها فراهم ش��ود.

    با توجه به كمبود سرانه فرهنگی و كمبود مسجد 

در سپاهان شهر 3 قطعه زمين برای احداث مسجد 
در اين محدوده پيش بينی گرديد.

    مديريت شهری اصفهان با اعتقاد بر اين كه رونق 
مساجد، آرامش و نشاط مسلمانان را به همراه دارد و 
از فسادهای اجتماعی جلوگيری می كند از سال ۸2 
تاكنون كمك و مس��اعدت به ۷۵0 شهر اصفهان را 
دردستور كار خود قرارداده تا نقيصه های فرهنگی و 
اجتماعی شهر اصفهان مرتفع شود. همچنين از لحاظ 

كمی و كيفی مساجد اصفهان ارتقا يابند.
    از سال ۸2 مديريت ش��هری رديفی در بودجه 
شهر برای مساعدت به مس��اجد شهر در نظر گرفته 
به گونه ای كه هرساله 3 ميليارد تومان به اين منظور 

اختصاص داده است.
    در ط��ی اي��ن س��ال ه��ا ش��هرداری اصفهان 
زمين های متعددی را خريداری ك��رده و تبديل به 

مسجد نموده است.
     س��االنه 3 ميليارد تومان نيز به مراكز فرهنگی 
مساعدت می شود، از سال ۸2 تا كنون ۱00 ميليارد 
تومان به صورت نقدی و غيرنقدی به مس��اجد شهر 

اصفهان مساعدت شده است.
     شهرداری به لحاظ اعطای مجوز و پروانه ساخت 
در امر مس��اجد، همكاری دارد كما اين كه خود اين 
نهاد هم سهم قابل توجهی در ساخت مساجد دارد. 
ساالنه 30 ميليارد ريال از سوی مديريت شهری به 

مساجد كمك می شود.
    مديريت شهری س��االنه 30 ميليارد ريال برای 
مساعدت به مساجد در نظر گرفته است. وی افزود: 
با رويكرد مس��جد محوری عالوه بر توسعه و عمران 
مس��اجد بس��ياری از برنامه های فرهنگی، دينی و 
اطالع رس��انی در قالب الگو دهی از س��وی مساجد 

انجام می شود.
     ب��ا پيگي��ری های امام جمعه س��پاهان ش��هر 
پس از بررس��ی های الزم 3 زمين از سوی مديريت 
شهری اصفهان برای احداث مسجد در سپاهان شهر 

اختصاص داده شد.
     اين مس��اجد به وس��عت نزديك ب��ه ۱0 هزار 
مترمربع،  ظرف دو س��ال تكميل و در اختيار اهالی 

سپاهان شهر قرار می گيرد.

 کمك ۱۰۰ ميليارد تومانی مديريت شهری
 به مساجد شهر

SMS

کاهش 95 درصدی 
جراحی با آندوسكوپی

۹0 روز اوق��ات فراغ��ت 
 گروه
 شهر

 
تابستان، امسال به فراتر از 
۱00 روز رس��يده و با آغاز 
زود هنگام اين اوقات حداق��ل ۸۴0 هزار دانش آموز 
 دختر و پس��ر روانه كوچ��ه و خيابان ها مي ش��وند. 
به اين آمار بايد جوانان تا 2۵ سال كه در دانشگاه ها 
مشغول به تحصيل هس��تند را نيز افزود تا به رقمي 

حدود يك چهارم جمعيت استان رسيد.
اما اوقات فراغت ب��ا اين جمعي��ت عظيم همچنان 
در پچ پ��چ قواعد و قواني��ن اجراي��ی و بودجه هايی 
 كه هيچ وقت كافی نيس��ت همچنان مانده اس��ت. 
 اي��ن ع��دم برنام��ه ريزی س��ال هاس��ت ك��ه در 
بن بست تغيير و تحوالت باقی مانده و قرار نيست به 

نتيجه برسد. 
با تشكيل وزارت ورزش و جوانان، سازمان سابق ملي 
جوانان به همان سبك و س��ياق قبلي كه مسئوليت 
اجرايي نداش��ت، به اين وزارتخانه سنجاق شد و در 

قالب معاونت فرهنگي، مس��ئوليت سياستگذاري و 
راهبري امور جوانان را بر عهده گرفت.

معاونتي كه با تغييرات پي در پي مواجه شد و به طور 
حتم اين ميزان تحول به عدم برنامه ريزي مشخص 
و ساختار مناسب منجر شد كه تشكيل شدن ستاد 
ساماندهي امور جوانان اس��تان اصفهان تنها يكي از 

پس لرزه هاي اين ميزان تحول بوده است.
در ميان هياهوهاي 2۱ نهاد دخيل و حاضر در ستاد 
ساماندهي امور جوانان براي اعالم برنامه هاي اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان اصفهان، تنها به تكرار آنچه 

هر سال انجام مي شد، بسنده شده است. 
مي توان  وضعيت كلي برنامه هاي كليشه اي را حدس 
زد. مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان تأكيد 
مي كند كه »آموزش و پ��رورش، متكفل اصلي طرح 
اوقات فراغت اس��ت و در اين خصوص اولويت با اين 

نهاد است.« 
عامليان براي پش��تيباني جدي توسط ساير نهادها 

براي به س��ر منزل رساندن اين بار س��نگين، اعالم 
نياز مي كند. 

مدير كل ورزش و جوانان استان اما به گونه اي ديگر 
سخن مي گويد: »3۵ درصد جمعيت ۱۵ تا 2۹ سال 
اصفهان جوان هستند كه به حكم قانون وظيفه داريم 
به اموراتش��ان رس��يدگي كنيم. اوقات فراغت نيز، 

سومين اولويت كاري اين اداره كل است.«
معاون فرهنگي و ام��ور جوان��ان اداره كل ورزش و 
جوانان استان نظر متفاوتي ارايه مي دهد: »به صورت 
كلي يك دستگاه خاص متولي اوقات فراغت نيست 
ولي اداره كل ورزش و جوانان استان، وظيفه برگزاري 
ستاد ساماندهي امور جوانان از جمله اوقات فراغت 
را به عهده دارد كه 2۱ دستگاه اجرايي و نهاد يا ستاد 
س��اماندهي در آن همكاري داش��ته و ه��ر كدام به 
فراخور امكان��ات و برنامه ها در ح��وزه اوقات فراغت 

نقش دارند.«
 اما به گفته حجت االس��الم فتاح قرباني، جلس��ات 

اين س��تاد به علت تغيي��ر مديريت اي��ن اداره كل 
تش��كيل نش��ده و با اين وجود آم��وزش و پرورش، 
سپاه و بس��يج، كانون هاي فرهنگي هنري مساجد، 
دانشگاه ها و مراكز فرهنگي شهرداري ها و... در اوقات 
فراغت فعاليت داش��ته اند كه مطاب��ق گزارش هاي 
 عملكرد، دستگاه هاي فعال و برتر نيز معرفي شده اند. 
قربان��ي مي��زان اس��تقبال از برنامه ه��ا را خ��وب 
اعالم مي كند ك��ه اين اس��تقبال در هم��ه مقاطع 
س��ني بوده اس��ت اما هيچ گون��ه آم��اري موجود 
نيس��ت هيچ برنامه مدون��ي اعالم نش��ده و به طور 
حتم از سياس��تگذاري ك��ه مطابق قان��ون، وظيفه 
 اي��ن نه��اد اس��ت خب��ري در دس��ت نيس��ت. 
تنها اتفاقي ك��ه روي داده تعدادي دس��تگاه و نهاد 
دولتي سر يك ميز نشسته و امكانات خود را برحسب 
بودجه ارايه داده اند و اين مي شود برنامه ريزي براي 

اوقات فراغت!
كمبود امكانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي در شمال 
شهر، تجمع اين امكانات در جنوب شهر و بي اطالعي 
و يا بي توجهي جوانان باالنشين از اين امكانات سبب 
ش��ده تا حضور فعال اي��ن جوان��ان در خيابان هاي 
 داغ و تابستاني ش��هر به تعجبي درشت منجر شود. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان، بي مهري 
به مناطق ش��مال ش��هر را مي پذيرد و از يك آسيب 
شناسي سخن مي گويد: »يكي از مهمترين آسيب ها 
در حوزه توزي��ع امكانات فرهنگ��ي، نامتوازن بودن 

آن است. 
طرح آمايش س��رزمين بيش از يك س��ال است كه 
مطالع��ات ابتداييش آغاز ش��ده و نقاط خالء ش��هر 
شناسايي شده اند؛ كه در آن نيازهاي فرهنگي در كليه 
حوزه ها مشخص هستند و در آينده نزديك رونمايي 
مي شود و تمامي دستگاه ها ملزم هستند كه به عنوان 

يك نقشه راه آن را به كار گيرند.«
حجت االسالم قطبي البته توضيح مي دهد كه براي 
بهبود وضعيت ش��مال ش��هر به اين زودي ها نبايد 
انتظار معجزه داش��ت ولي جهت رفع مشكل از سال 
گذشته از مساجد و مدارس اين نقاط براي طرح هاي 

اوقات فراغت استفاده شده است. 
اما مدي��ر كل ورزش و جوانان اس��تان، ضربه آخر را 
مي زند: »اصفهان از لحاظ س��رانه فضاي ورزشي در 

رتبه 26 كشور قرار دارد.

 بنابراين استان فقيري هس��تيم ولي سعي داريم با 
ايجاد فضاهاي روباز و زودبازده بخشي از اين كمبود 

را جبران كنيم. 
محمد جواهري وعده افتت��اح ۱0 زمين چمن روباز 
مصنوعي در ۱0 نقطه ش��هر اصفهان را براي س��ال 

۹2 مي دهد.
 گرچ��ه در اي��ن رابط��ه ش��ورايی ها هم س��كوت 
نكرده اند چرا كه عليرضا نصر اصفهانی با اعالم اين كه 

با توجه به نزديك بودن ايام تابستان توجه به اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان يك ضرورت اس��ت، اعالم 
می كند:در حال حاضر حدود 300 هزار دانش آموز 

در سطح شهر وجود دارد .
 ب��ا تعطيلی مدارس توج��ه به اوق��ات فراغت آن ها 
ضرورت دارد لذا الزم اس��ت برنام��ه هايی در جهت 
پركردن و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در 

اين ايام فراهم شود.
وی ادامه می دهد: در حال حاض��ر وضعيت مالی و 
قدرت خريد خانواده ها در فض��ای نامطلوبی بوده و 
دخل و خرج آن ها يكی نيست لذا ما نبايد اجازه دهيم 
اين مسائل باعث خانه نشينی و عدم توجه به اوقات 

فراغت آن ها در اين ايام شود.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان اضافه می كند: 
بايد شرايطی فراهم ش��ود كه نوجوانان و جوانان از 
اوقات فراغت خود به بهترين نحو استفاده كنند لذا 
 ش��هرداری و فرهنگس��راها بايد به اين مسأله توجه 

ويژه ای داشته باشند.

جوانان و نوجوانان در بن بست فصل داغ

اوقات فراغت در اصفهان به بطالت می گذرد

فرهنگ�ي،  امكان�ات  کمب�ود 
تفريح�ي و ورزش�ي در ش�مال 
ش�هر، تجمع اي�ن امكان�ات در 
جنوب ش�هر و بي اطالع�ي و يا 
بي توجهي جوانان باالنش�ين از 
اين امكانات سبب شده تا حضور 
فعال اين جوانان در خيابان هاي 
داغ و تابس�تاني شهر به تعجبي 

درشت منجر شود



چهره روزيادداشت

اعزام 6 نماينده کارگری به 
اجالس جهانی کار

رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کش��ور از اعزام 6 نماینده 
کارگران برای حضور در یکصد و دومین اجالس جهانی کار در شهر 
ژنو کشور سوئیس خبر داد و گفت: این اجالس با حضور نمایندگان 
185 کش��ور جهان در روزهای 5 تا 20 ژوئن )15 تا 30 خردادماه( 

برگزار می شود.
اولیاء علی بیگ��ی از اعزام 6 نماینده کارگران ای��ران برای حضور در 
یکصد و دومین اجالس جهانی کار در شهر ژنو کشور سوئیس خبر داد 
و گفت: نمایندگان کارگران برای حضور در اجالس عازم خواهند شد.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: 
اجالس امس��ال از 5 تا 20 ژوئن 2013 میالدی براب��ر با 15 تا 30 
خرداد ماه در کشور سوئیس مقر سازمان جهانی کار برگزار می شود 

و طی آن نمایندگانی از کشورهای مختلف حضور می یابند.
علی بیگی خاطر نش��ان کرد: 6 نماینده کارگران از کانون های عالی 
کارگران ایران، ش��وراهای اس��المی کار و مجمع عال��ی نمایندگان 
کارگران خواهند بود. در نشست های امسال 5 هزار نفر از نمایندگان 
185 کشور جهان شرکت می کنند. وی افزود: نمایندگان کارگری 
ایران در کمیته های مختلفی از جمله کمیته اس��تانداردها، کمیته 
حقوق بنیادی��ن کار، کمیته اش��تغال و کمیته ک��ف حمایت های 
اجتماعی حضور می یابند. این 4 گروه به عنوان کمیته های اصلی و 

ثابت سازمان جهانی کار است که هر ساله تشکیل می شوند.  

اجرای شبکه فاضالب مجموعه 
مسکونی اطشاران خوراسگان

گروه اقتصاد - مجموعه مسکونی اطشاران به طول 3200 
متر و لوله قط��ر 600 میلی متر اجرا گردی��ده و در آینده 
نزدیک به بهره برداری می رسد. با اجرای این شبکه تعداد 
 3000 خانوار تحت پوش��ش دفع خدم��ات فاضالب قرار 

می گیرند. 

اليروبي و ني برداري در تصفيه 
خانه فاضالب فو الدشهر

گروه اقتصاد - از اسفندماه سال گذشته عملیات الیروبي،  
 حذف ني ها،خاکری��زي، اصالح و زیر س��ازي جاده بین 
برکه ها وتعویض  لوله هاي ارتباطي بین برکه ها طبق نظر 
کارشناسان  معاونت بهره برداري  در تصفیه خانه فاضالب 

فوالدشهر آغاز و تا  اردیبهشت ماه امسال ادامه داشت. 

  ضرورت توجه به تله متری و 
مديريت فشار شبکه آب

گروه اقتصاد - هاشم امینی مدیرعامل به همراه معاونان 
و مدیران س��تاد از منطقه خمینی ش��هر، بازدید به عمل 
آوردند. وی در بازدید از فرآیند خدمات حوزه بهره برداری 
به تطابق کمیته PM با اس��تانداردهای جاری در صنعت 
آب و فاضالب اشاره کرد و آشنایی اپراتورهای مرکز سامانه 
ارتباط مردمی 122 به ظرفیت نرم افزار موجود را الزامی 

دانست. 

حضور»سفيران خبر«  در 
تصفيه خانه آب گلپايگان

گروه اقتص�اد - گروه��ی از اصحاب رس��انه اصفهان با 
عنوان »س��فیران خبر« با همراهی مدی��ر روابط عمومی 
استانداری اس��تان اصفهان به منظور بازدید از پروژه های 
مهم شهرس��تان گلپای��گان از چند طرح مه��م بازدید به 

عمل آوردند.
 از جمله طرح س��اخت تصفیه خان��ه آب گلپایگان. مدیر 
امور آبفای منطقه گلپایگان اظهار داش��ت: فاز نخس��ت 
تصفیه خانه گلپایگان با ظرفی��ت 100 لیتر بر ثانیه آماده 
بهره برداری است و به زودی با حضور مسووالن کشوری و 

استانی رسما افتتاح می شود. 

خبر ويژه

اخبار کوتاه

4
پرفروش ترین شرکت های جهان در سال 2012 معرفی شدند

نش��ریه اقتصادی فوربس که همه ساله فهرس��ت 2000 ش��رکت برتر جهان را منتشر می کند در 
تازه ترین گزارش خود شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت را با 469.2 میلیارد دالر فروش به 

عنوان پرفروش ترین شرکت جهان در سال 2012 میالدی معرفی کرد. تلفيق،   بودجه تأسيسات 
هسته ای را کاهش نداده است

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس 
غالمرضا تاجگردون

کمیسیون تلفیق ۷ ردیف مربوط به این بخش را در هم ادغام و در یک 
ردیف متمرکز کرد و در نهایت به ردیفی که بودجه تأسیسات هسته ای 
و تحقیقات بنیادین در آن منظور شده ، 200 میلیارد تومان نیز اضافه 
شده است  و اظهار نظر در خصوص صفر شدن بودجه تأسیسات هسته 
ای و تحقیقات بنیادین ناشی از بی اطالعی برخی از دوستان در مجلس 
بوده اس��ت و به نظر می رسد 
بهتر است کس��انی که اطالع 
کاملی از رون��د کار در صحن 
علنی ندارند، پش��ت تریبون 
مجلس این انتقادات را مطرح 
نکنند. زیرا طرح مس��أله صفر 
شدن بودجه تأسیسات هسته 
ای و تحقیقات بنیادین ناشی 

از عدم اشرف به بودجه است.
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نرخ بی��کاری کلی در کش��ور در پاییز س��ال 
 گروه 
اقتصاد

گذش��ته، 11/2 درصد بوده اس��ت؛ که سهم 
مردان 9/8 درصد و س��هم زنان 1۷/۷ درصد 
می باشد. همچنین نتایج، بیانگر آن است که 
نرخ بیکاری در نقاط ش��هری بیش��تر از نقاط روستایی است، 
به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12/5 درصد و در نقاط 
روس��تایی 8 درصد اس��ت. س��رویس اقتصادی»فردا« : هفته 
گذش��ته، مرکز آمار ایران با انتش��ار گزارش جام��ع مربوط به 
وضعیت بیکاری در پاییز 1391، تصویر تازه تری از شرایط کار در 
کش��ور را نمایش داد که با آمار ادعایی ریی��س جمهور تفاوت 
بنیادین دارد. بر اساس این گزارش ۷0 صفحه ای، نرخ بیکاری 
کلی در کشور در پاییز سال گذشته، 11/2 درصد بوده است که 
س��هم مردان 9/8درصد و س��هم زنان 1۷/۷ درصد می باش��د. 
همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری 
بیش تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط 
ش��هری 12/5 درصد و در نقاط روستایی 8 درصد است. بر پایه 
این گزارش، چنانچه جمعیت فعال، 15 س��اله و بیشتر در نظر 
گرفته ش��ود، نرخ بیکاری همان 11/2 درصد به دست می آید. 
مطابق نتایج به دس��ت آم��ده، در فصل پاییز، نرخ مش��ارکت 
اقتصادی )یعنی درصد جمعیت فعال � بیکار یا شاغل � در سن 
کار( در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 3۷/5درصد بوده 

است که این شاخص در بین مردان 61/3 درصد و در بین زنان 
13/۷ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد 
که درصد جمعیت فعال 10 س��اله و بیش��تر در نقاط روستایی 
بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی 
در نقاط روس��تایی 39/8 درصد و در نقاط شهری 36/6 درصد 
بوده است. از سوی دیگر مقایسه نرخ بیکاری در گروه سنی نشان 
می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با 
2۷/8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان 
نشان می دهد همین گروه سنی در بین مردان با 23/5درصد و 
در بین زن��ان با 4۷/9 درص��د باالترین نرخ بی��کاری را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در بخش دیگری از گ��زارش مرکز آمار، 
تغییرات نرخ بیکاری نسبت به تابستان 91 و پاییز 90 گردآوری 
شده شده است. بر این اساس، نرخ بیکاری کل در پاییز سال 91 
نسبت به تابستان آن سال 1/2 درصد کاهش داشته است. این 
نرخ نسبت به پاییز سال گذشته اش 0/6 درصد کاهش یافته که 
در آن سهم نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر است. 
بررسی میزان اشتغال در بخش هاي عمده فعالیت نشان می دهد، 
بیش ترین درصد ش��اغالن در بخش خدمات و کمترین درصد 
شاغالن در بخش کشاورزي مشغول به کار بوده اند، به طوري که 
سهم شاغالن 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 4۷/1درصد، 
در بخش صنعت 34/8 درصد و در بخش کشاورزی 18/1 درصد 

بوده است. بررسی وضع شغلی شاغالن نیز نشان می دهد، درصد 
شاغالن در بخش خصوصی )کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد 
و حقو ق بگیران بخش خصوصی و تعاون��ی و کارکنان فامیلی 
بدون مزد( بیش از درصد ش��اغالن در بخ��ش عمومی )مزد و 
حقوق بگیران بخش عمومی( است؛ به طوري که سهم اشتغال 
جمعیت 10 ساله و بیش��تر در بخش خصوصی 83 درصد و در 
بخش عمومی 1۷ درصد بوده است. اما در بُعد استانی، گزارش 
مرکز آمار، حاوی نکات قابل توجهی است. مقایسه نرخ بیکاری 

در استان های کش��ور نشان 
می دهد ک��ه کمتری��ن نرخ 
بیکاری معادل 5/4درصد در 
اس��تان خراس��ان جنوبی و 
بیش��ترین نرخ بی��کاری در 
و  لرس��تان  اس��تان های 
کرمانش��اه ب��ه ترتی��ب ب��ا 
20/6درص��د و 18/8 درصد 
ب��وده اس��ت. بررس��ی نرخ 
مش��ارکت اقتصادی در بین 
استان های کش��ور نیز نشان 
می دهد که اس��تان خراسان 
رض��وی ب��ا 42/5 درصد در 
جایگاه نخست قرار داشته و 
اس��تان های  آن  از  بع��د 
آذربایجان غرب��ی و زنجان با 

42/4 درصد رتبه دوم نرخ مشارکت اقتصادی )نسبت مجموع 
جمیعت بیکار و شاغل به کل جمعیت باالی 10 سال( را به خود 
اختصاص داده اند. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان با26/9 
درصد، پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص 
داده در حالی که نرخ مش��ارکت اقتصادی در کل کشور 3۷/5 
درصد به دست آمده است. از س��وی دیگر، مقایسه استان ها به 
لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در استان 
خراسان جنوبی بیش��ترین ش��اغالن )38/6 درصد( در بخش 
کشاورزی مش��غول کار بوده اند و در مقابل استان تهران با 1/۷ 
درصد کمترین شاغالن بخش کشاورزی را داشته است. در بخش 
صنعت، استان یزد با 46/6درصد بیش ترین و استان کرمانشاه با 
20/9 درصد کمترین درصد شاغالن را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 60/2 درصد باالترین 
و اس��تان خراس��ان ش��مالی با 34/2 درصد پایین ترین درصد 

شاغالن را در بخش خدمات به خود اختصاص داده اند. 

مرکز آمار، آمار  رييس جمهور  را تکذيب کرد!

نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است

سهم اشتغال 
 جمعيت ۱۰ ساله 

 و بيشتر 
در بخش خصوصی 

۸۳درصد 
 ودر بخش 

عمومی 
۱۷ درصد

  بوده
 است
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آگهی مزایده
1400  بر اس��اس پرونده  اجرائی کالسه 80/2216/ش/87 ) کالسه مکانیزه8700001( 
تمامت و همگی شش��دانگ قطعه زمین ش��ماره28 تقکیکی مجزی شده از شماره 5 از 
295 اصلی واقع در بخش دو ثبتی ش��هرضا به مس��احت 18974 متر مربع مورد ثبت 
صفحه359 دفتر یک امالک شماال به طول 190 متر پی است به خیابان سی متری شرقٌا 
به طول 95 متر پی است به پی زمین شماره 295/36جنوبٌا به طول 200 متر پی است به 
زمین شماره 295/29 غربٌا اواٌل به طول 85 متر دوم به طور منحنی به طول 15 متر به 
خیابان 20 متری  بنام شرکت سبحان شیمی شهرضا ثبت و سند صادر گردیده است  
به موجب سند رهنی شماره 168245  مورخ 1385/07/08دفتر3 شهرضا بانضمام  هر 
گونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد رهن ایجاد و به آن اضافه شود اعم 
از متصل و منفصل  و نیز امتیازات آب و برق و گاز منصوبه از طرف  شرکت مذکور 
در رهن  بانک ملی ایران ش��عبه ش��هرضا  قرار گرفته وبه علت ع��دم پرداخت بدهی 
بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک 
بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلس��ه ماموراجراو برگ 
ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگس��تری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید مورد 
بازدید به مس��احت عرصه آن در حدود 18974 مت��ر مربع و اعیانی موجود به قدمت 
حدود هفت س��ال به ش��رح زیر می باشد 1.حصار کش��ی و محوطه سازی : پیرامون 
زمین دیوارهای آجری به ضخامت 35  سانتیمترو به ارتفاع 2/5  متر و به طول تقریبی 
590 متر اجرا گردیده و دارای درب فلزی و محوطه تس��طیح ش��ده  و شن ریزی شده 
در برخی نقاط است 2. ساختمان اداری و نگهبانی  در ضلع شمالی به مساحت تقریبی 
92 متر مربع و مس��احت  مفید 57 متر مربع با اس��کلت دیوار آجری و س��قف تیرچه 
وبلوک و نمای س��رامیک و کف موزائیک و پنجره های فلزی دارای سرویس بهداشتی 
، حمام و آش��پزخانه با کابینت فلزی و نمای داخلی سرامیک و  گچ احداث شده است . 
3. اتاق کارگری به مس��احت تقریبی 18 متر مربع با دیوارهای آجری و سقف تیر چه 
و بلوک و پنجره آلومینیوم و س��طوح داخلی س��فید کاری احداث شده است 4. استخر 
آب به مس��احت تقریبی  200 متر مربع وبه عمق 3 متر  با مصالح  بلوک ساختمانی و 
پالستر سیمانی و دال بتنی در کف اجرا گردیده است 5. یک عد د حلقه چاه آب به عمق 
تقری35 متر جهت اب مصرفی حفر گردیده اس��ت 6.یک عدد س��وله نیمه کاره شامل 
فونداسیون و اسکلت  بدون پوشش روی پروفیل های z  و با دیوار چینی با آجر لفتون 
بدون درب و پنجره و بدون کف س��ازی به مس��احت تقریبی داخلی 644 متر مربع با 
ارتفاع 5/30متر و یک س��اختمان نیمه کاره با دیوارهای آجری و سقف تیرچه و بلوک 
به مس��احت 275 متر مربع با ارتفاع 3 متر در ضلع غربی زیر س��وله احداث گردیده 
و فاقد کف س��ازی های بتنی می باشند 7.ساختمان اتاق برق بدون سقف به مساحت 
9 متر مربع و مجموعه فنداس��یون برجهای تقطیر و مخ��ازن در محوطه اجرا گردیده 
است .با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و نوع وقدمت ساخت و مصالح مصرفی 
و جمیع عوامل موثر ارزش عرصه و اعیان و حصار کش��ی و محوطه و انشعاب برق 

و 60kw بدون در نظر گرفتن تجهیزات مهندسی تولید نصب شده  به مبلغ  سه میلیارد 
شش��صد و پنجاه و هفت میلی��ون  ریال)3657000000ریال(  ارزیابی گردیده اس��ت 
وم��ورد مزایده طبق اعالم   بانک فاقد بیمه میباش��د در جلس��ه مزایده که از س��اعت 
9 صب��ح الی 12 روز چهار ش��نبه مورخ  1392/04/26در ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد 
ش��هرضا تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرس��د .چنانچ��ه روز مزایده 
ب��ا تعطیل پی��ش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل 
میگردد.مزایده از مبلغ کارشناس��ی س��ه میلیاردو شش��صد و پنجاه ,  وهفت میلیون 
ری��ال)3657000000 ریال( ش��روع وب��ه باالترین قیم��ت پیش��نهادی و هر کس که 
خریدار باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلسه از مورد مزایده 
به آدرس:  ش��هرضا کیلومتر 15 جاده س��میرم منطقه صنعتی تجهیزات نفت ) پاتله ( 
ش��رکت سبحان شیمی ش��هرضا بازدید به عمل آورند  و کلیه هزینه های قانونی اعم  
ازمالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان 
،آب و برق وگازوس��ایر هزینه ه��ای متعلقه تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د و کلیه هزینه های مربوط به نقل انتقال بر عهده برنده 
مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/03/18چاپ 
ومنتش��ر میش��ود.  محمد مهدی یوس��فیان - مس��ئول اجرای  ثبت اس��ناد  شهرضا

فقدان سند مالکیت
1401 ورث��ه مرحومه زهرا الس��لطان صالحی باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رسما گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکیت 5 سهم مشاع 
از 924 س��هم شش��دانگ قنات مزرعه اهیه پالک 8/1 اصلی واقع در دهستان گرمسیر 

اردس��تان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان ک��ه در صفحه 141 دفتر 3 اب ذیل ثبت 
7 بن��ام نامبرده فوق ثبت و صادر گردی��ده و در اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله 

دیگری انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این 
آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم 
نمای��د در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وص��ول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد ش��د. م الف: 87 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان 

ابالغ
1402 شماره درخواست: 9210460352500013. شماره پرونده: 9209980352500380. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 920399. در پرونده کالس��ه بایگانی 920399 این شعبه واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق ش��ماره 454 خواهان پرستو الماسی فرزند غالمحسین به طرفیت خوانده 
داریوش اختیاری فرزند س��هراب به خواسته حضانت فرزند مشترک تقدیم که دارای 

وقت رس��یدگی مورخه 1392/04/22 س��اعت 11/30 می باش��د نظر ب��ه اینکه آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور  دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی 
و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

شریعتی – مدیر دفتر شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
1403  شماره دادنامه: 9209970354500246. شماره پرونده: 9109980364801169. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911184. متهم: آقای مهدی احمدی به نشانی مجهول المکان. 
اته��ام: ب��کار گماردن تبع��ه بیگانه ب��ه کار غیر از آنچه ک��ه در پروانه او قید ش��ده. 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
ذی��ل مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه. در خص��وص اتهام آقای مهدی 
احمدی )بدون مش��خصات دیگر( دایر بر بکارگیری اتب��اع بیگانه با توجه به محتویات 
پرون��ده، تحقیقات انجام ش��ده، گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان 
اصفهان، صورتجلس��ه مورخ��ه 89/6/9 بازرس گزارش دهنده، ع��دم حضور و دفاع 
موثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را بشرح فوق 
محرز تش��خیص و مشارالیه را به استناد ماده 181 قانون کار و رعایت بند 2 از ماده 
3 قانون وص��ول برخی از درآمدهای دولت و مص��رف آن در موارد معین بپرداخت 
س��ه میلیون ریال جزای نقدی در حق صن��دوق دولت محکوم می نماید. رای صادره 
 غیابی اس��ت و ظ��رف ده روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت.

رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

حصر وراثت 
1404  آقای علی حاجیان دارای شناس��نامه ش��ماره 27343 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 1205/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نازنین دخت حاجیان بشناسنامه 27340 در تاریخ 91/12/2 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پس��ر و چهار دختر به نام های ذی��ل: 1- مجید حاجیان ش ش 231. 2- علی 

حاجیان ش ش 27343. 3- مهدی حاجیان ش ش 3. 4- حمید حاجیان ش ش 27344. 
5- ع��زت حاجیان ش ش 27342. 6- گوهر حاجیان ش ش 27341. 7- ایران حاجیان 
ش ش 7. 8- ت��وران حاجی��ان ش ش 251 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم 

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

حصر وراثت 
1405 آقای حش��مت اله فردوسیان نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 701 به شرح 
دادخواست به کالسه 1212/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خانم آغا شاه رضائی نجف آبادی بشناسنامه 2332 
در تاری��خ 1391/12/20 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر اس��ت به دو پسر دو دختر به شرح ذیل: 1- سهراب فردوسیان نجف 
آبادی ش ش 1005 )فرزند متوفی(. 2- حشمت اله فردوسیان نجف آبادی ش ش 701 
)فرزند متوفی(. 3- خانم روحی فردوسیان نجف آبادی ش ش 752 )فرزند متوفی(. 4- 
مهرانگیز فردوسیان نجف آبادی ش ش 2 )فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1406 آقای مس��عود حاج کریمی حس��ین آبادی دارای شناس��نامه شماره 13579 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1214/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مجید حاج کریمی حس��ین آبادی 
بشناس��نامه 82 در تاری��خ 1391/8/18 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و مادر و همس��ر به ش��رح ذیل: 
1- س��عید حاج کریمی حس��ین آبادی ش ش 7124 )فرزند متوفی(. 2- مس��عود حاج 
کریمی حس��ین آب��ادی ش ش 13579 )فرزند متوفی(. 3- صدیقه رحیم زاده حس��ین 
آب��ادی ش ش 282 )مادر متوفی(. 4- رضوان آقاجانی حس��ین آبادی 1467 )همس��ر 
متوفی( والغیر. 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 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
1407 نظر به اینکه خانم راحله براتعلی فرزند حسن به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
حس��ب شکایت آقای سید مهدی س��ید ضیایی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910658 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 2732 شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
1408 نظ��ر ب��ه اینکه آقای علی عبداله��ی فرزند عزیزاله به اتهام کالهبرداری حس��ب 
شکایت شرکت تولیدی یلدا بروجن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910903د27 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف: 2730 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
1409 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��ای مرتضی ش��ریفی ب��ه اتهام جعل و اس��تفاده از س��ند 
مجع��ول و کالهبرداری حس��ب ش��کایت آقای اصغ��ر حاج حیدری فرزند حس��ن از 
ط��رف ای��ن دادی��اری در پرون��ده کالس��ه 911715د/30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ 
احضاری��ه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت، بدینوس��یله 
در اج��رای م��اده 115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور 
کیف��ری مرات��ب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 
دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واق��ع در خیابان آش��تگاه ، دادس��رای ناحیه 
2 اصفه��ان جه��ت پاس��خگویی ب��ه اتهام خوی��ش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم 
 حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید.

م الف: 2731 اعظم صادقی – دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
1410 نظر به اینکه آقای نوراله کنعانی به اتهام فروش مال غیر حس��ب ش��کایت خانم 
ربا   به درویش��ی فرزند عبداله از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 920201د27 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 

بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف: 2729 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رأی
1411 ش��ماره دادنامه: 9209970354100126. شماره پرونده: 890998036470118. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910560. ش��اکی: خانم ناهید غالمی به نش��انی خ رباط – خ 
ش��مس آباد)ش��یخ فائز( – ک بهار- ک یاس اول- ک متی��ن – درب 2- منزل زراعی. 
متهمین: 1- خانم ندا علمداری به نش��انی فعال مت��واری. 2- خانم بهناز علمداری 3- 
خانم الهام علمداری همگی به نشانی خ پنج رمضان خ جامی پاچنار روبرو مسجد اول 
ک الوار منزل علمداری. اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- ضرب و جرح عمدی. 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نمای��د. رأی دادگاه. در خصوص اته��ام متهمین 1- ندا علمداری دائر بر ضرب و جرح 
عمدی و توهین به ش��اکی 2- بهناز علمداری دائر بر توهین به شاکیه موضوع شکایت 
خانم ناهید غالمی فرزند عباس��علی، دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت 
شاکی خصوصی، گواهی پزش��کی قانونی، اظهارات مطلعین در مرحله دادسرا، نحوه 
اظه��ارات و مدافعات متهم ردیف دوم در جلس��ه دادگاه و ع��دم حضور متهم ردیف 
اول و با توجه به س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز 
و مس��لم تشخیص مس��تنداً به مواد 480 و 481 و 484 و 608 قانون مجازات اسالمی 
رای بر محکومیت متهم ردیف اول خانم ندا علمداری به پرداخت نصف ش��تر بابت یک 
فقره حارصه س��اعد چپ و 3 دینار بابت دو فقره کبودی س��مت چپ شکم و بازوی 
چ��پ در حق خانم ناهید غالمی و پرداخت مبلغ یک میلی��ون ریال بعنوان جزای نقدی 
در ح��ق صندوق دولت بابت بزه توهی��ن و محکومیت متهم ردیف دوم بهناز علمداری 
ب��ه پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه 
توهین و در خصوص اتهام 3- خانم الهام علمداری دائر بر مش��ارکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدی و توهین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات ش��اکیه و دفاعیه متهم 
ب��ه لحاظ فقد ادله اثباتی و ب��ا توجه به حاکمیت مطلق اصاله البرائه مس��تنداً به اصل 
37 قانون اساس��ی رای بر برائت مش��ارالیها صادر و اعالم می گ��ردد. رای صادره 
نس��بت به متهم ردیف اول غیاب��ی و ظرف مدت ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
در همین ش��عبه می باش��د و نس��بت به س��ایرین حضوری و ظرف مدت بیست روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. 
رئی��س ش��عبه 115 دادگاه عموم��ی جزای��ی  م ال��ف: 2728 س��عید ن��وروزی – 

 اصفهان 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
1412 بدینوس��یله اعالم م��ی گردد آقای مهدی صفری ش��کایتی علی��ه آقای کورش 
کرمانی فرزن شمس اله دایر بر کالهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 901507ب 16 ثبت گردیده است که از 
مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می 
ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در 
یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محل��ی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم 
 حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 2727 ش��ریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار 
1413 چون آقای س��ید تقی حسینی نیا فرزند سید حس��ن شکایتی علیه آقای سهراب 
عسگری مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 920237ک102 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه 92/4/19 ساعت 11 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دع��وت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 
 تصمی��م مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 2726 ش��عبه 102 دادگاه عمومی جزایی

 اصفهان

  

%



اکران خانگییادداشت

هفت

»شرح بی   نهایت« در راه بازار موسیقی 
کتاب خاطرات فرهاد فخرالدینی با عنوان »شرح بی   نهایت« که به خاطرات هنری و شخصی این 
موسیقیدان و همسر فقیدش آزرم اختصاص دارد، به زودی راهی بازار می شود. روایت این کتاب تا 
دوره معاصر و ذکر خاطراتی چون روند تشکیل ارکستر موسیقی ملی ایران و ... را شامل می شود. 
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 ساخت تئاترشهر
امکان اجرای بیشتر،اما...

یک استاد دانشگاه در خصوص ساخت 
 تئاتر ش��هر گف��ت: احیای این س��الن

می تواند امکان اجرای بیش��تر را برای  
گروه های تئات��ری در اصفهان فراهم 

کند.
مریم موحدیان با اش��اره به بازس��ازی 
سالن تئاتر شهر، اظهار داشت: به طور 
قطع هرچه مکان های اجرا برای تئاتر 
افزایش پیدا کند، امکان اج��را برای گروه های تئات��ری در اصفهان 
بیشتر خواهد ش��د. وی افزود: البته بیش��تر از آن که به اضافه شدن 
مکان نیاز داش��ته باش��یم به تغییر دیدگاه ها در تئات��ر نیازمندیم. 
 این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: اگر قرار باش��د همان فش��ارها و 
ممیزی های سختگیرانه درتئاتر وجود داشته باشد، تئاتر، پیشرفت 
کیفی نخواهد داش��ت. وی با بیان این که اضافه شدن سالن تئاتر به 
افزایش کمی اجرا کمک خواهد کرد، گفت: اگرچه اقدام به س��اخت 
تئاتر شهر اقدام بسیاری خوبی برای تئاتر اصفهان است، اما در کنار آن 

باید به کیفیت تئاتر هم توجه شود.  

 اظهارنظر درباره اصفهان
 از زبان یک اصفهانی

امراهلل احمد جو، اصفهان را شهر مردم 
باهوش،زیرک، هنرمند و س��ختکوش 
خواند و گفت: اصفهان پایتخت هنری 

ایران است.
ام��راهلل احم��د اصفه��ان را پایتخ��ت 
هنری ایران دانس��ت و اظهار داش��ت: 
اصفهان ش��هر م��ردم باهوش،زیرک، 
هنرمند،س��ختکوش ، س��ختکوش و 
سختکوش است.  وی افزود: اصفهان پایتخت هنری ایران است با یک 
رودخانه تش��نه و بد اقبال و پل هایی که نیمی از آنها حاال محو شده 
است. کارگردان »روزی روزگاری«، با اش��اره به رودخانه زاینده رود 
به عنوان نماد ش��هر اصفهان، گفت: انگار درست برعکس شده و باید 
عادت کنیم که رودخانه زاینده رود همیشه خشک باشد و گاهی آب 

در آن جاری باشد.  
وی یکی از خصیصه های مردم اصفهان را لهجه زیبای آنها دانست و 
افزود: اصفهانی ها  از گذشته های دور به طنازی، حاضرجوابی، زیرکی، 
تند و تیزی، جدیت و فعالیت مشهور بوده اند. احمدجو با بیان این که 
من خودم بچه اطراف میمه  هستم، تصریح کرد: سربازی و تحصیلم در 
اصفهان بوده و بعد از سال۷۹ که بازنشسته شدم به اصفهان برگشته و 
ساکن اصفهان هستم. وی افزود: گفتنی ها درمورد اصفهان زیاد است 

و زیبایی این شهر موضوع تازه ای نیست.  

مروری بر آثار گذشته درهامون
نمایش��گاه آثار نقاش��ی هامون بادپر با 
عن��وان »مروری ب��ر آثار گذش��ته« از 
جمعه1۷خرداد م��اه در گالری هامون 
گش��ایش یافته و تا2۹ خرداد ماه ادامه 

می یابد.
نمایشگاه نقاشی هامون بادپر با عنوان 
»مروری بر آثار گذش��ته« دربرگیرنده 
ح��دود50 اثر با تکنی��ک رنگ و روغن 
روی بوم اس��ت که از جمعه 1۷خرداد ماه در گالری هامون گشایش 

یافته است. 

»حریم سلطان«   در ش�بکه نمایش 
خانگی »س�رگردون« ش�د

 مس��تند جنجالی» س��رگردون« ب��ه کارگردان��ی محمد ط��ادی که به 
آسیب شناسی شبکه های ماهواره ای پرمخاطب در کشور می پردازد طی 
چند روز آینده به شبکه نمایش خانگی می آید. این مستند اجتماعی به 
کارگردانی محمد طادی در 55 دقیقه به پدیده ماهواره و آسیب شناسی مسائل  
مربوط به آن می پردازد. در این مستند، س��تارگان سینمای ایران چون 

رامبد جوان، مصطفی زمانی، اشکان 
خطیبی، ک��وروش تهامی، پریوش 
نظریه و لعیا زنگنه حض��ور دارند و 
از کارشناسی بزرگانی چون فرشته 
طائرپور، علی معلم، خسرو معتضد، 
دکتر شاهین فرهنگ و دکتر شهرام 
اسالمی نیز در این باره سود جسته 
است. از ویژگی های این مستند که 
به جنجالی ب��ودن آن کمک کرده 
اس��ت، بررس��ی آس��یب شناسانه 
برنامه های پرمخاطب شبکه های 
 ماهواره ای چون »بفرمایید شام« و 

»حریم سلطان« است. 
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خطر فراموشی »باران« 
 را تهدید می کند 

  افزایش برهنگی
در تلویزیون آمریکا

طی یک سال گذشته همواره حرف  و حدیث هایی مبنی بر ممنوع الکار شدن 
باران کوثری بر سر زبان ها افتاده تا جایی که این صحبت ها هر از چندگاهی 
با لغو یک نمایش یا فیلمبرداری قوت می گیرد و با سکوت و انکار مسئوالن 

به فراموشی سپرده می شود.
باران کوثری درباره  موضعش در این زمینه گفت: چون هنوز نمی دانم با چه 
مرجعی رو به رو هس��تم و حتی نمی دانم این تصمیم متعلق به وزارت ارشاد 
است یا از جای دیگر گرفته شده است، نمی دانم باید کجا به دنبال یافتن پاسخ 
و دلیل باشم. در حال حاضر مشغول تماس با کسانی هستم که شاید بتوانند 
اصل قضیه را برایم روشن کنند و اگر بتوانم به مرجع اصلی برسم، آنگاه حتما 
از آنها برای سؤاالتم پاسخ خواهم خواست، اما حاال ترجیح می دهم به جای 

انتظار پشت درهایی که بسته اند، منتظر بمانم.

انجمن تلویزیون والدین آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن اظهار می شود 
س��ریال های تازه مرز بین این که چه چیزی در ساعات پیک پخش تلویزیون 

برای خانواده ها مناسب است یا نیست را مخدوش کرده اند.  
این گزارش، بر اساس تحقیقی که از سریال های تلویزیونی در یک زمان محدود 
انجام شده به این نتیجه می رسد که تصویر شطرنجی شده یا مات شده به خاطر 
برهنگی که در س��اعات اوج پخش برنامه های تلویزیونی دیده می شود، دارد 
به روندی عادی تبدیل می ش��ود که باعث نگرانی است. طبق این تحقیق،۷0 
درصد سریال های رده TV-PG )که باید برای بچه ها مناسب باشند( چنین 
صحنه هایی دارند.  والدین می گویند برنامه ای که مثال  اعالم شده برای بچه ها 
مناسب است، صحنه های برهنگی دارد، آنها می گویند دیگر نمی دانند چطور 

باید نوع برنامه هایی که فرزندانشان تماشا می کنند را کنترل کنند.

کمدین جدی و کمی اقتباسی 
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ- »پاول جیاماتی« متول��د 6 ژوئن 1۹۷6 در کنتاکی ، آمریکاس��ت 
 ک��ه مه��م تری��ن افتخ��ارات دوران کاری اش کاندی��دای دریافت اس��کار بهترین 
 بازیگر نق��ش مکمل مرد برای فیل��م »مرد س��یندرالیی«، برنده جای��زه امی برای 
 فیلم تلویزیونی  »ج��ان آدام«، کاندیدای دریافت گل��دن گالب بهترین بازیگر مرد 
 برای فیلم» از پهلو«، کاندی��دای دریافت گلدن گالب بهتری��ن بازیگر نقش مکمل 
 مرد ب��رای فیلم »مرد س��یندرالیی«، دریافت جای��زه گل��دن گالب بهترین بازیگر 
 مرد برای حضور در یک مجموعه کوت��اه تلویزیونی یا یک تله فیل��م، برای بازی در 
 »جان آدام«، دریافت جایزه گل��دن گالب بهترین بازیگر مرد ب��رای حضور در یک 

فیلم کمدی یا موزیکال برای فیلم »نسخه بارنی« است. 
پاول اولین نقش طوالنی خود را در فیلم »قس��مت های خصوص��ی« بازی کرد که 
کارگردان این فیلم، بارها در برنامه ه��ای رادیویی خود گفته بود که پاول بخاطر این 

بازی، جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت خواهد کرد.
پدرش بارت جیاماتی، رییس سابق دانشگاه یال و یک دورگه انگلیسی- ایتالیایی بود 

و مادرش اصالتی ایرلندی دارد. 
نکته جالب درباره انتخاب ها این اس��ت ک��ه معموال در  این فیلم ها دیده ش��ده که  
شخصیت هایش براساس افراد واقعی بوده اند؛ فیلم هایی مثل  »مرد سیندرالیی«، 

»جان آدام« ، »شکوه آمریکایی« برخی از آنهاست. 
راس��ل کراو در یک مصاحبه گفته بود: کار کردن با جیاماتی یک��ی از مطلوب ترین 
تجربه هایم بوده اس��ت.در س��ال آخر دانش��گاه، نامش به عنوان یکی از کاندیداها 
 برای حضور در انجمن محرمانه »اس��تخوان« مطرح ش��ده بود ) این انجمن یکی از 
عجیب ترین و محرمانه ترین انجمن های جهان است که کسانی چون جورج بوش 

نیز زمانی در آن بودند! (

SMS

روبان قرمز

فیلم »گذشته« به عنوان اولین ساخته اصغر فرهادی در خارج 
از کش��ور، هفته گذش��ته در بخش رقابتی شصت وشش��مین 
جشنواره کن موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن )برنیس 

بژو( و کلیسای جهانی )بهترین فیلم معنوی( شد.
»دبورا یانگ« منتقد نش��ریه س��ینمایی هالی��وود ریپورتر با 
تمجید از جدیدترین ساخته فرهادی نوشت: همچون ساخته 
قبلی، قصه در متن یک خانواده می گ��ذرد و بار دیگر کودکان 
قربانیان اصلی داس��تان هس��تند، اما این بار فیلمنامه تقریبا 
بی نقص فرهادی ش��وک های انفجاری »چهارشنبه سوری«، 
»درباره  الی« و همان هایی که با آنها »جدایی نادر از سیمین« 
جایزه اسکار بهترین فیلم زبان خارجی را به خود اختصاص داد 
را به دست فراموشی سپرده و »گذشته« زیر انگشتان نوازنده 
پیانوی چیره دس��تی اس��ت که می داند هر نُت را با چه ضربی 

بنوازد و به تأثیر هر جمله بر کل اثر آگاه است.
وی در ادامه نقد خود آورده اس��ت: بازی مرکزی، بسیار پویا و 
غیر سانتیمانتال»برنیس بژو«، در کنار بازی خوب علی مصفا و 
طاها رحیم  تماشاگر را در برقراری رابطه با قصه یاری می دهد.

هرچند قصه در فرانس��ه می گذرد، اما فیلم عمدتا در فضاهای 

بسته و به ویژه در خانه ای شلوغ در حومه  پاریس سپری می شود 
که درها و پنجره های فراوانش یادآور آپارتمان فیلم »جدایی 

نادر از سیمین« است.
ماری )بژو( از همسرش احمد )مصفا( می خواهد تا پس از چهار 
سال جدایی به فرانسه بیاید تا باالخره طالقشان جاری شود، اما 
احمد نمی داند در چه النه زنبوری قدم می گذارد. تالش برای 
بازکردن کالف سردرگم روابط بزرگساالن که در مسیر خود به 
کودکانی بی احساس امنیت مبدل شده اند، تماشاگر را در تمام 

مدت مجذوب فیلم نگه می دارد.
احمد در اکثر اوقات، ناظری آرام و متعادل و ش��اهد مراودات 
ماری و نامزد تازه اش سمیر )طاها رحیم( و سه بچه ای است که 
با آن  دو زندگی می کنند. خود این بچه ها هم بی گناه نیستند، 
شاید بشود گفت»بی لکه« نیستند و این نکته ای اصلی در قصه 
اس��ت، اما از زاویه دید فرهادی، آنها همیش��ه بازندگان نبرد 

والدینشان هستند.
وقتی»ماری« برای استقبال از احمد به فرودگاه می رود، فاصله 
عمیق میانش��ان با گفتگویی از پشت شیشه ای ضخیم نمایان 
می ش��ود. این که ماری ماش��ینی قرضی را می راند، نشانه ای 

است برای احمد بر حضور مردی دیگر در زندگی او. حقیقتی 
که کمی بعد، از جانب کوچولوهای خانه، لئا )ژن ژستن( و فؤاد 

)الیس اگیس( ُمهر تأیید می خورد.
به جای رزرو کردن هتل، ماری اصرار دارد احمد در خانه بماند؛ 
تصمیمی که با حضور»س��میر« ترش��رو و عبوس غیرمنطقی 
می نماید. ب��ا تالش هر دو مرد، مالقات نخستش��ان س��ر میز 
صبحانه بی دردسر می شود، هرچند تنش در خانه به تدریج و 

با برمال شدن حقایقی تلخ باال و باالتر می رود.
»س��میر« یک خشکش��ویی را در نزدیکی داروخانه محل کار 
ماری می گرداند. »فؤاد« پسر او از»سلین« همسر فرانسوی اش 
است که هشت ماهی است در ُکماست. با این که ماری عصبی 
اس��ت و زود جوش می آورد و هرگاه بچه ها کار بد می کنند از 
کوره در می رود، فؤاد ترجیح می دهد در خانه  او و با همبازی اش 
»لئا«زندگی کند. احمد که معلوم می ش��ود پ��در هیچ یک از 
بچه ها نیس��ت، رابطه  مناس��بی با آنان برقرار می کند. همین 
امر او را تا عمق درام خانوادگی پنهانی که در سطح فیلم های 

»میشاییل هانکه« است پیش می برد.
احمد به ویژه با »لوسی« 16 س��اله )پولین بورله( رابطه خوبی 
برقرار می کند که اخی��را رفتار غریبی ب��روز می دهد، از خانه 
دوری می کند و برخوردی خصمانه  با م��ادر عصبی اش دارد. 
م��اری از  احم��د می خواهد تا مش��کل دختر را بیاب��د. احمد  
س��ردرگم، اما با مهارت یک کارآگاه تلویزیونی تحقیقاتش را 

پی می گیرد.
چند سرنخ رد گم کن هم در میان است. از جمله درد مچ ماری 
که با توجه به رفتار خش��ن او، ش��دیدا گمان را به کتک زدن 
بچه ها توسط او می برد. بدتر ازخشونت فیزیکی، فضای مسموم 
اسرار بزرگساالن است که گویی لوسی هم در آن دستی دارد؛ 
مثال چرا زن سمیر در بیمارستان و در کمایی به نظر غیرقابل 
بازگشت اس��ت؟ نقش هر یک از ش��خصیت ها در این تراژدی 

چه بوده است؟
این منتقد سینمایی در پایان نوش��ته است: جذاب ترین وجه 
فیلمنام��ه، روش برمال ک��ردن انگیزه ها، ب��دون جانبداری از 
شخصیت هاس��ت. در حقیقت ن��ه برنیس بژو ب��ه عنوان مادر 
و عاش��قی بی مهار، نه علی مصفا به عنوان غریب��ه ای دور که 
خانواده را ترک ک��رده و نه طاها رحیم به عنوان عبوس��ی که 
رابط��ه ای خ��ارج از ازدواج دارد، هیچ ی��ک از آداب اجتماعی 
قصور نمی کنند. حضور محمود کالری مدیر فیلمبرداری نیز با 
صراحتی صمیمی و دقتی نمادین، تقریبا در تمامی صحنه ها، 

به اوج خود رسیده است. 

ریویویی از دبورا یانگ منتقد معروف هالیوود ریپورتر 

»گذشته« درامی با فیلمنامه و کارگردانی استادانه است صندوق رأی برای کودکان
 گ�روه فرهن�گ - متأس��فانه در کش��ور، هن��گام 
تصمیم گیری، هرگز از کودکان نظرس��نجی نمی کنیم و به 
گونه ای حق و حقوق آنها را نادی��ده می گیریم، اما ای کاش 
ش��رایط به س��متی می رفت که کودکانم��ان درجای جای 
ایران ازسهم یکسانی برخوردار باشند و کتاب های خوب به 
دستشان برسد. این حداقل آرزویی است که می توانیم برای 

کودکانمان بکنیم.
کت��اب ک��ودک در ای��ران وضیعت بس��یار بغرنج��ی دارد 
و ناش��ران در مقایس��ه با دیگرحوزه ه��ای فرهنگی، کمتر 
برای انتش��ار کتاب ه��ای حوزه ک��ودک و نوج��وان از خود 
 اقبالی نش��ان می دهند و دربیش��تر موارد اگ��ر وارد حوزه 
کتاب های کودک شوند، کتاب های بازاری شانس بیشتری 
برای انتشار دارند. البته اگر نویسنده ای هم پیدا شد که ناشری 
برای انتشارکتابش ازخود اقبال نشان داد، در بیشتر موارد اگر 
تصویرسازی برای کتاب او انجام شود این تصویرسازی با بی 
اطالعی نویسنده از تصویرگرکتابش خواهد بود. ما نویسندگان 
کودک و نوجوان رؤیاهای خودمان را برای کودکان می نوسیم 
و برای ما بس��یارمهم اس��ت که چه کس��ی رؤیاهای ما را به 
تصویرمی کشد. برخی ازآن ناشران نیز از تصاویر آماده برای 
آماده سازی یک کتاب استفاده می کنند و همین موضوع در 
بیشتر موارد موجب می شود که داس��تان و تصویرسازی با 
هم خوب منطبق نشوند وهر کدام ساز خودشان را بزنند. در 
چنین شرایطی اگر کتاب خوبی هم نوشته و تصویرسازی شود 
با توجه به رکود بازار کتاب و پخش نامناسب کتاب، به سختی 
درکنارکتاب های بازاری جایی درکتاب فروشی ها برای عرضه 
پیدا می کند. بسیاری از کتاب های حوزه کودک و نوجوان با 
این که بازارچاپ و پخش کتاب درتهران متمرکز شده است 
حتی درکتابفروشی های تهران هم عرضه نمی شود، چه برسد 
به این که به کتابفروشی های شهرستان راه پیدا کند. متأسفانه 
بازارکتاب تولیدی درحوزه کودک در ایران بسیارضعیف است، 
حتی اگر ناش��ری ازخودش برای انتشارکتاب کودک رغبت 
نشان بدهد، شرایط توزیع کتاب کودک آن قدرضعیف است 
که کتاب های تألیفی درحوزه کودکان تنها درتهران و چند 
شهر بزرگ توزیع می شود و به کتابفروشی های شهرستان 
ها راه پیدا نمی کند. همچنین قیمت کتاب کودک درایران با 
توجه به این که سوبسید به آن تعلق نمی گیرد بسیارباالست 
درچنین شرایطی چگونه انتظار داشته باشیم که یک خانواده 
با درآمد حداقلی بتواند درماه برای دو کودکی که دارد حداقل 
دو کتاب بتواند بخرد. درچنین شرایطی خانواده ها مجبورند 
به س��مت کتاب های بازاری روی بیاورند و قید کتاب های 

خوب را بزنند. 

نشریه هالیوود ریپورتر در نقدی که اخیرا از فیلم »گذشته« نوشته است: اصغر فرهادی، جستجوی خود  گروه 
 در وادی احساِس گناه، انتخاب و مس�ئولیت را در درامی با فیلمنامه و کارگردانی استادانه به گونه ایفرهنگ

 پی  می گیرد که در هر گامش توجه خاص مخاطب را طلب می کند.

محمدرضا عارف یکی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
میان صحبت های خود در مناظره فرهنگی، چندین بار به تعطیلی 
خانه س��ینما اش��اره و همچنین به رفع موانع جلوگیری از نمایش 

فیلم ها تأکید کرد. 

محمدرضا ع��ارف در نقد و بررس��ی صحبت های حجت االس��الم 
حس��ن روحانی دیگ��ر نام��زد انتخاب��ات درب��اره تمرکززدایی از 
فعالیت های فرهنگی با اش��اره به مس��أله تعطیلی خانه س��ینما 
گفت: فعالی��ت فرهنگی- هنری، یک حق اس��ت، نه ی��ک امتیاز، 

 ول��ی از آنجای��ی که ای��ن امر ب��ه عنوان ح��ق هنرمن��دان تلقی
نمی شود، اختالف هایی چون اختالف وزارت ارشاد با خانه سینما 
به تعطیلی این نهاد صنفی منجر ش��د. وی افزود: باید تالش شود 
نهادهای صنفی بتوانند در چارچوب قانون فعالیت کنند. همچنین 
روحانی نیز در تأیید صحبت های عارف تأکید کرد: باید نظام های 
صنفی تشکل رسمی داشته باشند. از این رو قانون باید شفاف باشد 
تا نهادها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.  سید محمد غرضی در 
بخش��ی از صحبت هایش در مناظره فرهنگی درباره رئوس برنامه 
های فرهنگی اش گفت: تمام صاحبان مراکزی همچون س��ینما و 
رسانه های دیگر باید یک تش��کل مردم نهاد مناسب تأسیس کنند 
و در آن، روابط خ��ود را با جامع��ه تعریف و تعاملش��ان را با دولت 
مشخص کنند.  محمدباقر قالیباف نامزد یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در مناظره فرهنگی و اجتماعی انتخابات ریاست 
جمهوری، توجه به منزلت انسانی را امری بسیار مهم دانست و در 
این راه سرمایه اصلی دولت را نیروی انس��انی، مساجد، حوزه های 
علمی و هنرمندان اعالم کرد. وی در بخشی از سخنانش که پاسخ 
به نقد نامزدهای دیگر نسبت به برنامه های خود بود یادآور شد: ما 
در شهرداری به مردم احترام گذاشته و اگر پلی می سازیم یا پیاده 
رویی را بازسازی می کنیم، زمان پایان کار و پروژه را اعالم می کنیم.  
محسن رضایی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

در جریان مناظره فرهنگی با اشاره به فضای فرهنگی کشور گفت: 
رفتار دولتمردان با فرهنگ و هنر نامناسب است. اصوال دولت ها در 

سینما و فرهنگ و ورزش چه می خواهند؟ 
وی افزود: چرا تا چیزی گل می کند آنها دخالت می کنند و وضع را 

بدتر می کنند؟ باید فرهنگ و سینما را به فرهنگیان بدهیم. 
سعید جلیلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره 
فرهنگی درباره تأثیر ساخت فیلم در جامعه عنوان کرد: هالیوود با 
ساخت فیلم های»آرگو«، »س��ی دقیقه نیمه شب« و »لینکلن« 
توانست سیاست های خود را نشان دهد.  وی همچنین با اشاره به 
تأثیر فیلم های سینمای ایران در جهان افزود: یک جوان بوشهری30 
ساله توانست با ساختن فیلم »تنهای تنها تنها« بهتر از من از حقوق 
هسته ای دفاع کند. س��ریال ها و فیلم هایی چون»حضرت یوسف 
)ع(«، »حضرت مریم)س(«و»رنگ خدا« توانستند راه خودشان را 
در جهان باز کنند.  محمدرضا عارف در بخشی دیگر از این مناظره 
با اشاره به اظهارات سعید جلیلی در این مناظره که فیلم »آرگو« را 
مصداق استفاده سیاسی دولت آمریکا از فرهنگ خوانده بود گفت : 

استفاده از فرصت ها در فرهنگ، عنصر کلیدی است.  
وی ادامه داد : من باید به جایزه اسکار اصغر فرهادی اشاره کنم که 
متأسفانه نتوانس��تیم از این فرصت حداکثر استفاده را کنیم، البته 

فرهادی در هنگام دریافت جایزه پیام صلح ما را فرستاد. 

پیام صلح فرهادی در مناظره فرهنگی

 سید محمد غرضی 
در مناظره فرهنگی 
گفت: تمام صاحبان 

مراکزی همچون 
 سینما و 

 رسانه های دیگر
 باید یک تشکل 

مردم نهاد مناسب 
تأسیس کنند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اشجاری به ملوان پیوست
مدیرعامل باشگاه ملوان از جذب بازیکن فصل گذشته استقالل خبر 
داد. به گفته صادق درودگر، حسن اشجاری با عقد قراردادی دو ساله 
به تیم ملوان پیوست. اشجاری به واسطه مش��کالت مالی که فصل 
پیش با استقالل پیدا کرد، این فصل از آبی پوشان جدا و راهی انزلی 

شد. وی اولین خرید باشگاه ملوان در فصل نقل و انتقاالت است.

 انصاری فرد 
از دسترس پرسپولیسی ها خارج شد

کریم انصاری فرد پس از تعیین دو شرط برای پرسپولیس، به مدت 
شش روز از دسترس خارج شده است.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس با کریم انصاری فرد برای تمدید قرارداد 
وارد مذاکره ش��دند، اما پس از س��ه جلس��ه با او به توافق نرسیدند. 
انصاری فرد، دو ش��رط برای پرسپولیسی ها گذاش��ته بود که یکی از 
آنها دریاف��ت50 درصد از ق��راردادش در هنگام امض��ای قرارداد با 
پرسپولیسی ها بود و دیگری  این که هر زمان پیشنهاد خوبی داشته 
باشد، ترانسفر شود که این موضوع مورد موافقت پرسپولیسی ها قرار 
نگرفت، اما مسئوالن پرسپولیس س��عی کردند باز هم با انصاری فرد 
وارد مذاکره شوند و این بازیکن، شش روز است که از دسترس خارج 
شده است. شایعاتی مبنی بر س��فر این بازیکن به خارج از کشور نیز 

وجود دارد.

 جواد کاظمیان 
با تراکتورسازی تمدید کرد

جواد کاظمیان برای حضور در رقابت ه��ای لیگ برتر، فصل آینده با 
تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد.

جواد کاظمیان مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز که نیم فصل دوم لیگ 
دوازدهم به تیم تراکتورسازی پیوسته بود، قرارداد خود را با این تیم 
تمدید کرد تا در فصل آینده رقابت های لیگ برتر نیز این تیم تبریزی 

را همراهی کند.

مذاکره باشگاه نفت با دقیقی
باشگاه نفت تهران با دروازه بان فصل گذشته خود تمدید کرد.

باشگاه نفت تهران قرارداد رس��می خود را با سوشا مکانی دروازه بان 
فصل گذش��ته خود تمدید کرد و مکانی فصل آینده نیز در تیم نفت 
حضور خواهد داشت. مسئوالن این باشگاه همچنین با سعید دقیقی 
مهاجم تیم س��ایپا مذاکراتی انجام داده اند، اما هنوز به توافق نهایی 

نرسیده  اند.

 گسترش فوالد تبریز
 خواهان جذب منوچهری

باشگاه گسترش فوالد تبریز خواهان جذب مهاجم تیم فوتبال نفت 
تهران شد. باش��گاه گس��ترش فوالد تبریز در نامه ای به باشگاه نفت 

خواهان جذب سیدامین منوچهری شده است.
منوچهری چندی پیش ق��رارداد خود را با نفت تمدی��د کرد، اما در 
حال حاضر این باشگاه تبریزی به طور رس��می خواهان منوچهری 
شده است. همچنین باشگاه تراکتورسازی تبریز و راه آهن تهران نیز 

مذاکراتی را برای جذب این بازیکن انجام داده  اند.

 حضور مهدوی کیا
درکنار بزرگان فوتبال جهان

هافبک س��ابق تیم ملی فوتبال ایران در کنار بزرگان فوتبال جهان 
در بازی خداحافظی میش��اییل ب��االک در آلمان به می��دان رفت. 
 دیدار نمادین تیم ه��ای منتخب جه��ان و یاران میش��اییل باالک 
چهارشنبه شب در ش��هر الیپزیک آلمان و در ورزش��گاه ردبول آر نا 
برگزار شد و مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران در کنار 

بزرگان و ستارگان دنیای فوتبال به میدان رفت.
این بازی که به مناسبت خداحافظی باالک یکی از ستارگان فوتبال 
آلمان تدارک دیده ش��ده بود، ش��اهد حضور س��تارگان برتر دنیای 

فوتبال بود.
در تیم منتخ��ب جهان که هدایت آن را ژوزه مورینیو س��رمربی جدید 
چلسی بر عهده داشت، بازیکنانی نظیر شوچنکو، اسین، دروگبا، ینس 
لمن، لوتار ماتئوس، فیلیپ الم، ندود، مهدوی کیا و ... حضور داشتند و 
در آن سوی میدان در تیم میشاییل باالک که هدایت آن برعهده رودی 
فولر سرمربی سابق تیم ملی آلمان بود، بازیکنانی نظیر رنه آدلر، دیتمار 
هامن، کریتسن ورنز، میشاییل ش��وماخر )اسطوره فرمول یک(، حسن 
صالح حمیدزیچ و ... حضور داش��تند. در این ب��ازی مهدی مهدوی کیا 
موشک ایرانی82 دقیقه در ترکیب تیم مورینیو به میدان رفت و نشان 
داد که همچنان توانایی بازی پس از بازنشستگی را دارد. هافبک سابق 

تیم ملی کشورمان در این دیدار هم شماره 2 بر تن کرده بود.
تیم منتخب جهان، این بازی را در نهایت با نتیجه4 بر 3 به س��ود خود 
پایان داد تا هافبک ملی پوش ژرمن ها به طور رس��می از دنیای فوتبال 

کناره گیری کند.

تغییرات در هیأت بسکتبال 
جناحی نبود

محسن صادق زاده/ رییس هیأت 
بسکتبال استان

من زمان زی��ادی را برای انتخاب نایب رییس هی��أت صرف کردم. من 
پیش از این قصد داش��تم از یک قهرمان ملی و کس��ی که سابقه ملی 
و از تحصیالت خوبی در امر ورزش دارد اس��تفاده کنم، اما متأس��فانه 
درخصوص این انتخاب، جناحی برخورد شد و با زدن برچسب، ما را از 
این انتخاب منصرف کردند. خانم باغستانی که در حال حاضر به عنوان 
نایب رییس در هیأت مشغول فعالیت 
هس��تند، س��ال های نه چندان دور 
در همین بس��کتبال حضور داشتند 
منتها همین فضا سازی ها او را وادار 
به دوری از این رش��ته کرد. او 
کسی اس��ت که در حوزه 
مدیریتی فوق العاده قوی 

است.

6
سقوط آزاد فوتبال ایران در جدول ماهیانه فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رنکینگ ماهیانه بهترین تیم های دنیا را اعالم کرد . در این رده بندی 
جدید، تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در جدول، سقوطی فاحش داشت؛  این بار10 پله سقوط. تیم 

ملی با 506 امتیاز و10 پله سقوط به رده شصت و هفتم دنیا برگشت.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1053 | شنبه 18 خرداد 1392 | 28 رجب  1434

 قاسم 
از اصفهان می رود؟

 تیم ملی 
دنبال نفس کش است!

طی روزهای گذشته برخی رسانه ها از توافق قاسم حدادی فر با تیم پرسپولیس 
و شایعه حضور این بازیکن در جمع سرخپوش��ان پایتخت برای فصل آینده 

خبر دادند.
حدادی فر که فصل گذشته نیز از پرسپولیس پیشنهاد داشت، با توجه به شرایط 
نامناس��ب تیم اصفهانی در ذوب آهن ماند و فصل چندان خوبی را در این تیم 
پشت سر نگذاشت، چراکه محرومیت8 هفته ابتدایی و همچنین مصدومیت های 
او باعث شد آنچنان به چشم نیاید، هرچند که با درخش��ش در بازی های پایانی 
توانست بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شود. باید دید پیشنهاد رویانیان به 
هافبک ملی پوش ذوب آهن که اتفاقا کاپیتان دوم این تیم هم هست، می تواند 

حدادی فر را پس از سال ها از فوتبال اصفهان به پایتخت بکشاند یا خیر؟

سرپرس��ت کمیته فوتبال گفت:  از کس��انی که باعث خارج شدن نام حسین 
شمس از لیست فیفا شده اند شکایت می کنیم.

سیدرضا افتخاری در خصوص شرایط تیم ملی فوتس��ال عنوان کرد: شرایط 
بسیار خوبی داریم و تیم ملی در واقع دنبال یک نفس کش می گردد! تیم ملی 
آماده شده است و به دنبال حریف می گردد. من به بازیکنان می گویم تیمی که 
می خواهد مقابل شما بازی کند چه گناهی کرده است. وی درمورد این که با 
چنین اوصافی باید با تیم های قوی تری چون ازبکستان بازی کنیم، خاطرنشان 
کرد: با این حال و روز، تیم ملی باید خود را برای جام جهانی آماده کند و با این 
وضعیتی که  تیم ملی دارد در جام جهانی با قدرت حاضر خواهد شد و حاال برای 

دستگرمی هم شده بازی های پیش رو را انجام خواهیم داد.
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تک گل سه امتیازی رضا قوچان نژاد جای 
مسعود 
ناکامی و نیکبختی فوتبال ایران را با هم افشاری

عوض کرد تا کی روش نفسی به راحتی 
بکشد و در آستانه حذفی تلخ در راه رسیدن به برزیل دوباره تیم 
ایران در مسیر صعود قرار گیرد. پیروزی در دوحه یکی از مهم ترین 
بازی های فوتبال ملی ما را در تاریخ ثبت کرد تا در صورت کسب 
4 امتیاز از دو بازی آینده، صعودی مس��تقیم و ش��یرین به جام 

جهانی داشته باشیم.
برد در خانه حریفی که جواز میزبانی جام جهانی2022را در جیب 
دارد و رقیب مس��تقیم ایران برای صعود به جام جهانی هم بوده، 
جایی ارزشمند تر می شود که هر سه بازی قبلی ایران با این تیم 
با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود و و درست در حساس ترین 
بازی که هر دو تیم به برد احتیاج داشتند سه امتیاز به شاگردان 
کی روش رسید تا س��رمربی پرتغالی تیم ملی، هم اتهام تبانی با 
فوتبال قطر را از خودش دور کند و هم ویزای ماندنش در ایران را 
فعال تمدید کند و البته به احتمال زیاد دوباره پای نلو وینگادای 
هموطنش را هم به فوتبال ما باز کند.   پیروزی مقابل قطر، اعتماد 
به نفس از دس��ت رفته ما را بازگرداند تا ش��اید در طی دو هفته 
باقیمانده تا پایان این مسابقات، دوباره نام فوتبال ایران بعد از یک 
دوره غیبت در بین تیم های حاضر در قرعه کش��ی جام جهانی 
قرار گیرد و البته باید یادی هم از داور س��نگاپوری مس��ابقه کرد 
که بعد از اخراج کی روش در بازی با ک��ره این بار خطای پنالتی 
مسعود شجاعی روی بازیکن قطری را ندید تا هم شجاعی نفسی 

به راحتی بکشد و هم بش��یر عبدالمالک جبران اشتباهاتش در 
بازی مقابل کره را کرده باش��د. حضور ش��ش بازیکن اس��تقالل 
در ترکیب اصلی ش��اید در ن��گاه اول کمی عجیب ب��ه نظر می 
 رسید ولی تصمیم هوش��مندانه ای بود که هماهنگی تیم ملی را 
به خصوص در خط میانی افزای��ش داده بود. فاصله یک امتیازی 
ایران با دو رقیب مس��تقیمش در این گروه در ش��رایطی جبران 
خواهد ش��د که در بازی های سه ش��نبه هفته جاری، شاگردان 
کی روش در ورزشگاه آزادی، لبنان را گلباران کنند تا هم انتقام 
شکست عجیب و غیرمنتظره دور رفت را بگیرند و هم با افزایش 
تفاضل گل، کار صعود در هفته آخر را آسان تر کنند. در دیگر بازی 
این گروه هم اگر کره بتواند در خانه خودش ازبکستان را شکست 
دهد، 14 امتیازی خواهد شد و به همین خاطر و همچنین  به دلیل 
تفاضل گل باالیش در بازی آخر، دست به آب و آتش نخواهد زد، 
چرا که با یک مس��اوی در مقابل ایران هم صعود می کند که این 
مسأله به سود  فوتبال ماست، البته این به شرط که دوباره لبنان 

را دست کم نگیریم.
اگر بازی ازبکستان  و کره مساوی ش��ود، ایران با برد مقابل لبنان 
صدرنشین گروه خواهد بود و این یعنی یک تساوی در خانه کره 
هم ما را به جام جهانی می برد که البته در این حالت هم بازی آخر 
بسیار دش��وار می ش��ود چون کره نیاز به پیروزی در آن مسابقه 
خواهد داش��ت .در حالت س��وم، ازبکس��تان با برد در خانه کره، 
صعود خود را قطعی می کند و در این صورت ازبک ها 14 امتیازی 

می شوند و به همراه ایران یا کره به جام جهانی خواهند رفت.

یکی از کارشناسان و مربیان با س��ابقه لیگ برتر با قاطعیت 
شانس90درصدی را برای صعود مس��تقیم تیم ملی به جام 
جهانی قائل دانس��ت و گفت: پیروزی بر قطر، کلید صعود ما 
به جام جهانی بود و معتقدم این کره جنوبی قدرت سال های 
گذش��ته را ندارد و تیم ملی در ه��ر دو بازی آین��ده باید به 

پیروزی فکر کند.
مجید جاللی با رضایت بخش توصیف کردن عملکرد تیم ملی 
ایران در بازی با قطر اظهار داش��ت: تیم ملی در این مسابقه 
تاکتیک خوبی را در پیش گرف��ت و در اجرای آن هم موفق 
بود. تیم ملی در این بازی در بخش هایی که قرار بود قطری ها 
صاحب توپ باش��ند و ما در دفاع باش��یم واقعا برنامه خوبی 
داشت، کما این که دیدید مالکیت توپ قطری ها در برخی از 

مقاطع زمانی بازی دو برابر ما بود.
وی افزود: تیم ما برای لحظاتی که توپ را در اختیار نداشت 
برنامه ریزی کرده بود و بازیکنان به خوبی از عهده وظایفشان 
برآمدند. آنها منتظر اشتباهی از س��وی حریف و استفاده از 
فرصت به دست آمده برای رس��یدن به گل بودند که در این 
کار هم موفق شدند. ضمن این که این تدبیر باعث شد انرژی 
بازیکنان ما تا پایان کار حفظ ش��ود و کم کم ابتکار عمل را از 
قطری ها بگیریم. این روند تا جایی ادامه داشت که قطری ها 
مجبور شدند رو  به استفاده از توپ های بلند بیاورند که این 
تاکتیک اص��ال خاصیت فوتبال آنها نیس��ت و طبیعتا در آن 

ناموفق بودند.

جاللی با بیان این ک��ه پیروزی ب��ر قطر90درصد راه صعود 
مس��تقیم تیم ملی به جام جهانی را هموار ک��رد، گفت: قبال 
هم گفته بودم که بازی با قطر، کلی��د ورود ما به جام جهانی 
است و اکنون با قاطعیت می گویم که تیم ملی ایران90درصد 
ب��ه جام جهانی صعود کرده اس��ت. دلیلم این اس��ت که این 
کره جنوبی، ُکره قبل نیست و آنهادر بازی با قطر در وقت های 
اضافه، گل پیروزی را زدند و در بازی با لبنان هم تقریبا همین 
شرایط را داشتند و باز هم در وقت اضافه توانستند از شکست 
رهایی یابند. بدین ترتیب فکر می کنیم تیم ما حتی در بازی 
آخر در سئول می تواند موفق باش��د. این تئوریسین فوتبال 
افزود: در حال حاضر آنچه برای ما اهمیت دارد حفظ تمرکز 
تیم ملی برای بازی با لبنان است. اگر کل جامعه فوتبال ما در 
این هفته روی بازی با لبنان متمرکز شده و از تیم حمایت کند 
تا ملی پوشان بتوانند با روحیه خوبی که بعد از بازی با قطر به 
دست آوردند به مصاف لبنان بروند، می توانیم در این مسابقه 
هم به پیروزی برسیم و با13 امتیاز و آرامشی کافی به مصاف 

کره جنوبی در سئول برویم. 
جاللی در پاسخ به این که عدم حضور کی روش روی نیمکت 
تیم ملی و یا شرایط جسمی بازیکنان را چقدر در بازی با قطر 
مؤثر دانستید، به ایسنا گفت: فکر می کنم بازیکنان ما برای 
این مسابقه در یک وضعیت خاصی قرار گرفته اند که خیلی از 
پارامترهای کناری نه می تواند تأثیر زیادی داشته باشد و نه 

تأثیرگذاری شان اندک باشد.

اگر کل جامعه 
فوتبال ما در این 
هفته روی بازی با 
لبنان متمرکز شده 
 و از تیم 
 حمایت کند
 می توانیم در این 
 مسابقه هم 
به پیروزی برسیم

اگر بازی ازبکستان  
و کره مساوی شود، 

ایران با برد مقابل 
لبنان صدرنشین 
گروه خواهد بود 
و این یعنی یک 
تساوی در خانه 

کره هم ما را به جام 
جهانی می برد

اظهارنظر جالب و امیدبخش یک کارشناس فوتبالحماسه دوحه

تیم ملی90درصد   به جام جهانی صعود می کندراه برزیل نزدیک شد

میروسالو دوکیچ سرمربی خفاش ها
باش��گاه والنس��یا در بیانیه ای اعالم ک��رد که دوکیچ 47 س��اله و 
صربستانی را به جای ارنستو والورده که پس از ناکامی در رسیدن 
به لیگ قهرمانان اروپا در آخرین روز اللیگا این تیم را ترک کرد، به 

سمت سرمربیگری این تیم منصوب کرده است.

 په په رشته ورزشی جدید  یاد  می گیرد
مدافع پرتغالی رئ��ال مادرید در ای��ام تعطیالت به 
یادگیری رشته ورزش��ی جدیدی می پردازد. په په  
عکسی را در صفحه توئیتر خود منتشر کرده که در 

آن به کایاک روی آورده است.

رونالدو قصد جدایی دارد؟
رونال��دو خانه5/4میلیون یوروی��ی اش را به فروش 
گذاشته است. آیا این یعنی او می خواهد مادرید را 
ترک کند؟ شایعه ترک مادرید توسط رونالدو اخیرا 

روز به روز در مادرید بیشتر قوت می گیرد. 03
تیم ملی تکواندوی ایران بعد از جدایی رضا مهماندوس��ت، روز بی حاشیه ای نداشته 
اس��ت. دلخوری و برکناری برترین مربی جهان و انتخاب فریبرز عسگری در آخرین 
ماه های منتهی به المپیک برای گرفتن آرامش از بی حاشیه ترین فدراسیون ورزشی 

ایران کافی بود.
به گزارش ایمنا، ناکامی یوس��ف کرمی کاپیتان تیم ملی تکوان��دوی ایران در همین 
میدان بزرگ و نایب قهرمانی محمد باقری معتمد که بر س��ر حضور در المپیک بین 
او و علیرضا نصرآزادانی بحث بود، بهترین بهانه را به دس��ت منتقدان داد که تا ماه ها 
فدراس��یون تکواندو را به خاطر خاموش نکردن آتش حاشیه ها و تصمیم گیری های 

اشتباه سرزنش کنند.
اما تیم ملی تکواندوی ایران با گذشت قریب به یک سال از روزهای پر التهاب منتهی 
به المپیک، مسابقات قهرمانی جهان را پیش رو دارد. ایران دو سال پیش به سلطه 40 
ساله کره ای ها بر تکواندوی جهان پایان داد و قهرمانی در آسیا را جشن گرفت. اکنون 
خانواده پرطرفدارترین رشته رزمی ایران، دلخوش به تکرار قهرمانی اند تا شاید بعد از 

مدت ها آرامش به خانه تکواندو برگردد.
گویا قرار نیست این اتفاق رخ بدهدو اولین اردوی تیم ملی تکواندو با قهر یوسف کرمی 
کاپیتان تیم آغاز شد و  ساعتی بعد از شناخته شدن ترکیب نهایی تیم، کاپیتان دوم 

هم چمدان ها را بست و رفت.
کرمی شرایط اردوها و مس��ابقات انتخابی را مناسب خود و هم تیمی هایش نمی دید 
و تصمیم به ترک اردو گرفت، ش��اید ترس از ناکامی دوباره ای��ن بار در میدان جهانی 
پشت پرده تصمیم کاپیتان باشد، اما دلیل ترک اردو از سوی کاپیتان جدید تیم اصال 

قابل توجیه نیست.
مرتضی کریمی سرمربی جدید تیم ملی با ش��رایط ایجاد شده بعد از المپیک، غیبت 
 کرم��ی و مصدومیت محمد باق��ری معتمد، خط قرم��زی روی نام تع��داد دیگری از 

قدیمی ترهای تکواندو هم کش��ید تا میدان جهانی، میدان خودنمایی جوان ترهای 
تکواندوی ایران شود. تیم ملی تکواندوی ایران با تصمیم کریمی وارد فاز پوست اندازی 
ش��د. عدم تعادل در اوزان میانی تیم ملی، کادرفنی را وادار کرد تا با جا به جایی وزنی 

دو مهره اصلی خود را در وزن پنجم حفظ کند. 
علیرضا نصرآزادانی قهرمان جهان و مسعود حجی زواره که حاال جزء جوانان با تجربه 
تیم ملی شده اس��ت. نصر به تصمیم کادر فنی تیم ملی کاهش وزن را شروع کرد، اما 
آنچه که در ذهن او می گذش��ت نگران��ی از ناکامی در وزن جدید ب��ود. نصر بارها در 
مصاحبه های خود به این موضوع اش��اره کرد و گفت تمامی رقبایش در وزن پنجم را 
می شناسد و حضور در این وزن برای او برابر است با کسب دومین مدال پیاپی طال از 

مسابقات قهرمانی جهان.
اما روز دوشنبه در حالی که او توانست حریف سنگین وزن ترش را در رقابت بین اردویی 
تیم ملی شکس��ت دهد و از موفقیت در وزن چهارم اطمینان حاصل کند، نامش را در 
فهرست اعزامی های مسابقات جهانی مکزیک در وزن چهارم دید. او هم راه کاپیتان 

را در پیش گرفت و به خانه برگشت!
شاید نصر یکی از بدشانس ترین ملی پوشان تکواندوی ایران نام گرفته باشد. او سال 
گذشته در حالی که می توانست به حس��رت خود و ورزش اصفهان برای کسب مدال 
المپیکی پایان بدهد، جای خود را در لیس��ت المپیکی ها به محمد باقری معتمد داد. 
 موفقیت های نصر با تصمیم فریبرز عسگری سرمربی وقت تیم ملی در سایه سهمیه ای

که معتمد در رقابت های انتخابی المپیک در باکو کس��ب کرده بود تداوم نیافت. او به 
نصر این فرصت را داد تا در رقابت های آسیایی ویتنام در وزنی که تا به حال امتحانش 
را در آن پس نداده به میدان برود و موفق باش��د، اما زمانی ک��ه نصر وزن خود را ترک 
کرد و آنچه که مربیان می خواستند انجام داد و اتفاقا موفق هم بود بلیت لندن به نام 

معتمد صادر شد.
ش��اید این عدم اطمینان از تصمیم گیری های کادرفنی تیم ملی تکواندو او را دچار 
ترس کرده باش��د. از این که این بار رقاب��ت در وزن کمتر موفقیتی ب��رای او به دنبال 

نداشته باشد.
با این حال تصمیمی که نصر گرفت تصمیمی منطقی نبود. ترک اردوی تیم ملی شاید 
در ظاهر دلخوری او را نشان داده باشد، اما شاید مسابقات قهرمانی جهان با حضور نصر 

در وزن چهارم هم به یادماندنی می شد.
 باید منتظر مان��د و دید او برای بازگش��ت از فرصتی که کادرفن��ی در اختیارش قرار 
داده است، استفاده می کند و یا میدان جهانی را هم مانند المپیک از ذهن خود پاک 

خواهد کرد.

از قهر کاپیتان اول تا قهر کاپیتان دوم 

کمی حرفه ای تر کاپیتان!



یادداشت

 افتتاح طرح تأمین آب
400هکتار اراضی جونقان

ط��رح تأمی��ن آب400 هکتار 
اراضی جونق��ان در چهارمحال 
و بختیاری با حضور نمایندگان 
رییس جمهور و مدیران استانی 
و شهرستانی این استان افتتاح 

شد.
این پروژه با اعتبار بیش از شش 
میلیارد ریال به به��ره برداری 
 رسید و اراضی کش��اورزی میان رود جونقان، از آب برای مزارع خود 

بهره مند شدند.
خشکس��الی و کم آبی، مش��کالت بس��یاری در حوزه کشاورزی در 
این منطقه ایجاد کرده بود که با بهره برداری از این پروژه بس��یاری 
از مش��کالت مردم و کش��اورزان منطقه میان رود جونقان اس��تان 

چهارمحال و بختیاری حل شد.
همچنین فاز توس��عه ای ش��رکت ظریف مص��ور) تولی��د انواع نخ 
وموکت( نیز با حضور نمایندگان رییس جمهور و مسئوالن استانی و 

شهرستانی در شهر بروجن افتتاح شد.
شرکت ظریف مصور یکی از شرکت های بزرگ استان چهارمحال و 
بختیاری است که اشتغال باالیی در این استان به خصوص شهرستان 

بروجن ایجاد کرده است. 

خبر ویژه

مدیرکل ورزش و جوانان 
 جهانگیر خبازی

جوانان ایران اس��المی در تمامی حماسه های نظام مقدس جمهوری 
اس��المی تاکنون نقش اصلی را ایفا کرده اند و امس��ال نی��ز با بینش 
سیاسی مناسب، حماس��ه ای دیگر را رقم می زنند. با تجمع یکپارچه 
ورزشکاران، نقش اصلی خود را ایفا کرده و خود را به اثبات می رسانیم.

با تبیین اف��کار ورزش��ی و فرهنگی به دنب��ال نگاه متف��اوت در این 
دو حوزه هس��تیم، این در حالی اس��ت که نگاه م��ا در مجموعه های 
ورزش��ی نباید منحصر ب��ه هیأت ه��ا و حرکت های آنان باش��د، بلکه 
باید اس��تانی و فرااس��تانی به 
ورزش اس��تان توجه کرد. در 
پرتو خدم��ات نظ��ام مقدس 
 جمه��وری اس��المی ای��ران

به خصوص در مناطق محروم 
بس��یار چشمگیر اس��ت و این 
موفقیت حاصل همراهی مردم 

با نظام است. 

آمادگی جامعه ورزش و جوانان 
برای خلق حماسه سیاسی

چهره روزیادداشت
سیاه نمایی خدمات دولت،  جفا به نظام است

سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی گفت: رؤسای جمهور کشور در 
راستای اهداف نظام حرکت کرده اند و زیرسؤال بردن اقدامات آنها بدون توجه به خدماتی که ارایه 

داده اند، جفای به نظام است.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1053 | شنبه 18 خرداد  1392 | 28 رجب  1434

گزارش خبری

ش�بکه های ب�رق ب�رون پهنه
گروه 
شهرستان

در شهرکرد ایمن سازی شد
مدیر امور برق شهرستان شهرکرد از ایمن 
سازی شبکه های برق در برون پهنه این شهرستان خبر داد. مهندس 
هاروني نصب یك دستگاه ترانس ۳۱۵ آمپر، احداث۲۵0متر شبکه 
فشار متوسط و۶00مترشبکه فشار ضعیف را از جمله اقدامات انجام 
شده برای ایمن سازی در این منطقه عنوان کرد.  وی اعتبار به کار رفته 
براي اجرای این پروژه را بالغ برپانصد وپنجاه میلیون ریال اعالم کرد.                                                                                            
مهندس محمد هاروني اصالح و پایداری ش��بکه، باال بردن قابلیت 
اطمینان شبکه و بهینه سازی شبکه های فرسوده را از اهداف اجرای 
این پروژه ها دانست. شهرستان شهرکرد با جمعیت۳40 هزار و ۵00 
نفر، مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و امور برق این شهرستان 
به۱۲0 هزار و۸۸0 مشترک برق در بخش های خانگی، کشاورزی، 

تجاری  و صنعتی خدمات رسانی می کند. 

به روز رسانی نصب انشعابات عادی غیر شبکه ای برق 
شهرستان فارسان

مدیر برق شهرستان فارسان از به روز رسانی نصب انشعابات عادی 
غیر شبکه ای برق  این شهرستان خبر داد و گفت: کلیه انشعابات 
 عادی غیر شبکه ای فروخته شده در تعرفه های خانگی - صنعتی –

 عمومی و س��ایر مصارف نصب گردیده و هیچ گونه انشعاب عادی 

غیرش��بکه ای نصب نشده در شهرس��تان فارس��ان وجود ندارد. 
مهندس سجاد احمدی آمارفروخته شده پارسال را در ردیف عادی 
حدود ۱۷00 انشعاب اعالم نمود که از این تعداد، حدود۳۲0 مورد 
مربوط به شعبه جونقان و۳40 مورد مربوط به شعبه باباحیدراست 
و ۱040 انشعاب   نیز در برق شهرستان فارس��ان واگذار گردیده 
است . وی همچنین تعداد انشعابات واگذار شده سال گذشته که از 
پرداخت هزینه انشعاب معاف بوده اند را حدود۳0 مورد اعالم نمود 
 که شامل مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیادشهید، 
حسینیه ها ومدارس بوده است . شهرستان فارسان با جمعیت بیش 
از۹4هزارنفر در۳۶ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و 
بختیاری قرار دارد و امور برق این شهرس��تان، ۲۸ هزار مشترک 
برق در بخش های خانگی، کشاورزی، تجاری و   صنعتی را تحت 

پوشش دارد.

برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی در شرکت 
توزیع برق

دوره آموزش��ی مه��ارت ه��ای زندگی ب��ا موضوع مه��ارت های 
حل مس��أله و تصمیم گیری با حضور یکی از اس��اتید دانش��گاه 
و ب��ا ه��دف آش��نایی کارکن��ان زن ب��ا مه��ارت ه��ای زندگی 
و نقش آن در ابع��اد مختلف زندگ��ی و نحوه اس��تفاده در جهت 
پیش��رفت و توس��عه فردی و اجتماعی برگزار ش��د. دکتر طیبه 

ش��ریفی با بیان ای��ن ک��ه  همه انس��ان ه��ا در زندگ��ی فردی 
 و اجتماع��ی خ��ود ب��ا مس��ائل و مش��کالت متع��ددی مواج��ه 
می ش��وند و در واقع زندگی، چیزی جز روند پیاپی مواجه شدن با 
مسائل و مشکالت و تالش برای حل و فصل آنها نیست، گفت: وجود 
مشکل در زندگی، امری طبیعی است و ما خواه ناخواه با مشکالت 
متعددی در زندگی خود مواجه می شویم. بنابراین به جای این که 
منفعالنه عمل کرده و آرزو کنیم ای کاش هیچ مشکلی در زندگی 
ما پیش نیاید، بهتر اس��ت یاد بگیریم که چطور مشکالت خود را 
حل کنیم. دکتر شریفی افزود: اگر مسائل مهم زندگی حل نشده 
باقی بماند، استرس، ترس و نگرانی  ایجاد می کند که در نهایت به 
فشارهای جسمانی منجر می شود، بنابراین توانایی حل مسأله و 
تصمیم گیری، ما را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی 
را حل کنیم. وی تصریح کرد: به یقین اگر بتوانیم فعاالنه درمورد 
کارهایمان تصمیم بگیریم و جوانب مختلف انتخاب را بررس��ی و 
پی آمد هر انتخاب را ارزیابی کنیم، در سطوح باالتر بهداشت روانی 
قرار خواهیم گرفت. خانم شریفی با اشاره به گام های مؤثر در حل 
مسأله گفت: ابتدا باید  مس��أله  را با دقت تعریف کرد، راه حل هاي 
متفاوت را در کنار هم قرار داد، راه حل مناسب را از میان راه حل هاي 
ممکن انتخاب کرد و در نهایت راه حل را مورد بازبینی و اجرا قرار 
داد. این دوره آموزشی برای کلیه بانوان ش��اغل در شرکت توزیع 

نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. 

ایجاد تح�ول در فن�اوری ه�ای صنعت ب�رق نیاز به 
برنامه ریزی بلند مدت دارد

اعضای کمیته مطالعات راهبردي ش��رکت توانیر در نشستی گرد 
هم آمده و به بررس��ي راهکارهاي سیاس��تگذاري و اقدامات مؤثر 
در خصوص همفکری در حوزه های سازمانی شرکت هاي توزیع 
برق کش��ور  پرداختند . رییس گروه مطالعات راهبردي ش��رکت 
توانیر در جمع اعض��ای کمیته مطالعات راهبردي ش��رکت های 
توزیع برق کش��ور گفت: با توجه به س��رعت تح��والت، تغییرات 
س��اختاری، تحوالت اقتصادی، تغییر قوانین و مق��ررات و تحول 
در فناوری های مورد اس��تفاده در صنعت برق نیاز به برنامه ریزی 
های بلندمدت به ش��دت احساس ش��ده تا صنعت  برق بتواند در 
هر شرایطی، رسالت خود را که تأمین برق مطمئن است به انجام 
برس��اند. مهندس رضا ش��رطان افزود: این کمیت��ه، برنامه هاي 
مختلف را به صورت تخصصي مانن��د مدیریت عملکرد، مدیریت 
 تعالي و تدوین صنعت راهب��ردی ۱404 در صنعت برق پیگیري 
مي نماید که نتیجه آن کس��ب رتبه برتر توسط ش��رکت توانیر و 

شرکت هاي زیرمجموعه است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری: 

ایجاد تحول در فناوری های برق؛ نیازمند برنامه ریزی بلند مدت   مناظره های واقعی
 در چهارمحال و بختیاری

مناظ��ره انتخاباتی می��ان نماینده کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

ی��ك مناظ��ره انتخاباتی ب��ا حض��ور نمایندگان س��عید 
جلیلی، محس��ن رضای��ی، حس��ن روحان��ی، محمدباقر 
قالیب��اف و علی اکب��ر والیت��ی در حضور دانش��جویان و 
هواداران این کاندیداها، ش��امگاه یك ش��نبه در دانشگاه 
ش��هرکرد برگزار ش��د. در این مناظره انتخاباتی، مباحث 
مختلفی از قبیل مس��کن، اش��تغال و برنامه های مختلف 
کاندیداها برای اقتصاد توس��ط نمایندگانش��ان تش��ریح 
ش��د. نماینده س��عید جلیلی در این مناظ��ره انتخاباتی 
گفت: ملت ایران در دوران انقالب تاکنون چهار حماس��ه 
ایجاد کرده اند. انقالب اس��المی، دفاع مقدس، سازندگی 
کش��ور و حماس��ه۹ دی، حماس��ه هایی بوده اند که اتفاق 
افتاده ان��د و اگر جوان��ان، تاریخچه همین چهار حماس��ه 
را بخوانند تکلیف کش��ور در این حماس��ه سیاس��ی و به 
دنبال آن حماسه اقتصادی مشخص خواهد شد. نماینده 
حس��ن روحانی نیز در ای��ن مناظره در رابطه با مس��کن، 
گف��ت: حس��ن روحانی مس��کن مهر ب��ه عن��وان راهکار 
 حل مش��کل مس��کن را قبول دارد، اما نه به ش��کل فعلی

به خاطر این که کارشناسی و منطبق با نیاز نیست.
وی گفت: ایجاد ش��هرک های مس��کن مهر فعل��ی دارای 
خدمات و اس��تانداردهای مناسب نیس��ت و باید ساختار 
جدیدی در این خصوص اعمال ش��ود. نماین��ده علی اکبر 
والیتی نی��ز در این مناظره انتخاباتی گفت: کش��ور نیاز به 
همدلی و همیاری دارد و توسعه و رش��د کشور در صورت 
همدلی و همیاری محقق می شود. وی تصریح کرد: باید از 
تمام پتانسیل کشورهایی که آرمان های جمهوری اسالمی 
را می پذیرند استفاده شود و این نیاز به یك مذاکره کننده 
قوی دارد. نماینده محمدباقر قالیب��اف نیز در این مناظره 
بیان داش��ت: حضور مردم پای صندوق ه��ای رأی موجب 
می ش��ود بس��یاری از تحریم ها کاهش یابد و بس��یاری از 
مشکالت حل شود و این مهم، پشتوانه ای برای کشور است. 
وی ادامه داد: قالیباف مرد عمل است و هر پروژه عمرانی را 
که شروع کرده است به خوبی و با سرعت انجام داده است. 
نماینده محس��ن رضایی با اش��اره به توانمندی رضایی در 
حل مشکل اقتصاد کشور، تصریح کرد: برنامه های محسن 
رضایی در خصوص حل مش��کل اقتصادی کشور مشخص 
است و اگر در این دوره فرصت به وی داده شود و وی مجری 

قانون شود می تواند مشکالت اقتصادی را از بین ببرد.  
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حصر وراثت 
1414خان��م فاطمه روغنی خوراس��گانی دارای شناس��نامه ش��ماره 174 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1022/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن روغنی خوراس��گانی بشناسنامه 
1769 در تاری��خ 1379/1/26 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پسر و ش��ش دختر و همسر به شرح ذیل: 
1- عبدالرسول روغنی خوراسگانی ش ش 1460 )فرزند متوفی(. 2- عباسعلی روغنی 
خوراس��گانی ش ش 9457 )فرزند متوفی(.  3- محمدعلی روغنی خوراسگانی ش ش 
121 )فرزن��د متوف��ی(. 4- فاطمه روغنی خوراس��گانی ش ش 6447 )فرزند متوفی(. 
5- ع��زت روغن��ی خوراس��گانی ش ش 9456 )فرزن��د متوف��ی(. 6- صدیقه روغنی 
خوراس��گانی ش ش 9458 )فرزن��د متوف��ی(. 7- زهرا روغنی خوراس��گانی ش ش 
9461 )فرزن��د متوف��ی(. 8- فاطمه روغنی خوراس��گانی ش ش 174 )فرزند متوفی(. 
9- س��کینه روغن��ی خوراس��گانی ش ش 9458 )فرزند متوف��ی(. 10- ربابه افغانی 
خوراس��گانی ش ش 5146 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1415 در خصوص پرونده کالسه 307/92 خواهان آقای مرتضی شمس دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت آقای مه��راب محمدی عبده وند تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/4/30 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وق��ت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1416آق��ای عل��ی س��جادیان موس��وی دارای شناس��نامه ش��ماره 200 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1220/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رضا س��جادیان موسوی بشناسنامه 375 
در تاری��خ 91/8/18 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به دو پسر و یک همس��ر به نام های ذیل: 1- احمد سجادیان 

موس��وی ش ش 1234. 2- عل��ی س��جادیان موس��وی ش ش 200. 3- صفوری 
میرعم��ادی ش ش 390 والغی��ر. این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و 
اال گواه��ی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 

حصر وراثت 
1417 آقای عبداله بابائی دارای شناسنامه شماره 120 به شرح دادخواست به کالسه 
1262/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد بابائی بشناسنامه 27842 در تاریخ 1391/1/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیبه بابائی ش 
ش 1320 )مادر(. 2- عبداله بابائی ش ش 120 )پدر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1418 آقای اکبر صباغ تبریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 843 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1257/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 

چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان علیرضا صب��اغ تبریزی بشناس��نامه 43738 در 
تاری��خ 92/1/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر اس��ت ب��ه: 1- اکبر صباغ تبری��زی ش ش 843 )فرزن��د(. 2- جالل صباغ 
تبری��زی ش ش 384 )فرزند(. 3- کمال صباغ تبریزی ش ش 1293 )فرزند(. 4- اکرم 
صب��اغ تبریزی ش ش 1911 )فرزند(. 5- توران صباغ تبریزی ش ش 1165 )فرزند(. 
6- احترام لطیفیان ش ش 45210 )همس��ر( والغیر. 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 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 فقدان سند مالکیت
1419 خانم پروین قاضی فرزند عباس باس��تناد یکبرگ استش��هاد محلی که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که س��ند مالکیت تمامی دو دانگ مشاع 
1 واقع در دره الس��تان 

از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی پالک ش��ماره 2862 فرعی
جوش��قان بخش دوازده کاش��ان که در صفحه 428 دفتر س��وم )3( امالک ذیل ثبت 

387 بنام خانم پروین قاضی فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
دفترخانه 24 جوش��قان به او انتقال قطعی یافته و  2079

47/8/7
س��ند رسمی ش��ماره 

معامله دیگری هم انجام نشده به علت اسباب کشی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی س��ند مالکی��ت نامبرده را نموده طبق تبصره ی��ک اصالحی ماده 120 
آیی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انج��ام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند با ارائه کننده مس��ترد گ��ردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکی��ت مرقوم صادر 
و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. زرگری – کفیل ثبت اس��ناد و امالک جوش��قان 

 تحدید حدود اختصاصی
1421 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ مزرعه مشهور به آیینه غش به شماره 
3928 فرعی واقع در جوش��قان پالک یک اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده 
ثبتی به نام خانم طیبه لطفی فرزند حسنعلی و غیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/4/9 در ساعت 9 صبح 
در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 

و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی 
تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت اس��ناد و امالک جوشقان

 تحدید حدود اختصاصی
1420 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه زمین بایره به ش��ماره 3111 

فرعی واقع در کوی دردش��ت جوش��قان پالک ی��ک اصلی بخش دوازه کاش��ان که 
طب��ق پرون��ده ثبتی به نام آقای احمد مه��ری فرزند نوروز در جریان ثبت اس��ت به 
عل��ت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 
قان��ون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مل��ک مرقوم در تاریخ 1392/4/8 
در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با 
روز تعطیل��ی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این 
آگه��ی به کلی��ه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک طبق م��اده 20 قانون 
ثب��ت از تاری��خ صورتمجلس تحدیدی ت��ا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت معترض 

ظ��رف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به 
 مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. 

مظفر زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

 تحدید حدود اختصاصی
628 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه باغچه بش��ماره پ��الک 603 فرعی از 141- 
اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای ابراهیم 
محمد یحیی فرزند مس��لم در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در روز 
بازدید در آگهی قبلی بایس��تی تجدید آگهی گردد اینک بنا به دس��تور اخیر ماده 15 
قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1392/5/14 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
943 ش��ماره آگه��ی: 139203902004000034. ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه 
20074-2/749 و به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 3750 م��ورخ 84/7/9 تنظیمی در 
دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 146 اصفهان له بانک پارسیان علیه اصغر شرافت، 
تمامی ش��ش دانگ اعیانی آپارتمان پالک ثبتی 4483/967 مجزی شده از 4483/907 
واقع در طبقه زیرزمین بانضمام قدرالسهم از حیاط مشاعی شماره 968 فرعی و راه 
پله مشاعی ش��ماره 966 فرعی و قدرالحصه از عرصه مشاعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مس��احت 148/69 مترمربع با جمیع متعلقات آن ملکی آقای اصغر شرافت 
به نشانی شهرس��تان اصفهان خیابان قائمیه کوی گلستان کوی کوهسار 2 روبروی 
فضای سبز پ25 )کوی کوهسار 1پ12( طبقه زیرزمین که سند مالکیت آن در صفحه 
179 دفتر 891 به ش��ماره 162991 ثبت و صادر ش��ده است با حدود آن برابر نامه 
شماره 43316-91/12/6 اداره ثبت بدین شرح می باشد شمال اول به طول 6/10 متر 
دیواری اس��ت به تحتانی خانه 906 فرعی دوم در س��ه قسمت که قسمت اول غرب و 
سوم شرق مجاور است به طول های 0/90 و 1/20 و 0/90 متر پنجره و دیواری است 
به نورگیر س��وم به طول 7/30 متر دیواری است به تحتانی خانه 906 فرعی شرق به 
طول 10/48 متر پنجره و دیواری اس��ت به حیاط مش��اعی 968 فرعی جنوب به طول 
14/6 متر دیواری اس��ت به تحتانی خانه 908 فرعی غ��رب به طول 3/7 متر دیواری 
اس��ت به تحتانی خیابان 10 متری دوم در دو قس��مت که قس��مت اول جنوب مجاور 
است به طول های 3/30 و 2/60 متر درب و دیواری است اشتراکی با راه پله مشاعی 
966 فرعی سوم در سه قسمت که قسمت اول جنوب  قسمت سوم شمال مجاور است 
ب��ه طول های 1/30 و 0/70 و 1/30 متر پنجره و دیواری اس��ت به نورگیر چهارم به 
طول 3/30 متر به دیواری اشتراکی با راه پله مشاعی 966 فرعی و پنجم به طول 3/5 
متر دیواری اس��ت به تحتانی خیابان 10 متری احداثی که طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگس��تری به شرح ذیل توصیف گردیده ملک موصوف آپارتمانی است به مساحت 
148/69 مترمرب��ع از یک مجموعه 3 واحدی، آپارتمان مزبور دارای س��الن پذیرایی 
دو اطاق خواب آش��پزخانه اوپن س��رویس بهداش��تی و حمام و برق مجزی و آب و 
گاز مش��ترک بوده و کف س��الن و اطاقها موزاییک و موکت کف و بدنه آشپزخانه و 
سرویس بهداشتی و حمام سرامیک و کاشی کابینت آشپزخانه فلزی پوشش دیوارها 
گ��چ و رنگ روغنی دربه��ای داخلی چوبی و درب و پنجره ه��ای خارجی آلومینیوم 
دارای آبگرمکن مخزنی سیس��تم س��رمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گاز س��وز 
آیفون تصویری می باشد اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه بلوک نمای ساختمان 
در سمت غربی سنگ و آجر سه سانیت و در سمت شرقی آجر سه سانتی و عمر بنا 
حدود 18 سال می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1392/4/24 در اداره 
اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت شرقی چهار راه حمزه 
اصفهانی دس��ت چپ ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده 
می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 830/000/000 )هش��تصد و سی میلیون( ریال شروع 
و به هر کس که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و 

یا حق اش��تراک و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد و در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت. ضم��ن آنکه پس از مزایده در 
ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه ه��ای فوق از محل مازاد به برنده 
مس��ترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان در 
 تاریخ 1392/3/18 چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و آگهی دیگری منتش��ر نخواهد شد.
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مزایده 
944 کالس��ه: 31731-857-2. ششدانگ یکدس��تگاه آپارتمان پالک 15190/27284 
بانضمام شش��دانگ اعیانی انب��اری و پارکینگ ش��ماره 27293 و 27310 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان عس��گریه خیابان گلستان بنش کوی 
شکوفه مجتمع مسکونی هفت آسمان پالک 22 طبقه ششم واحد غربی که سند مالکیت 
آن در صفح��ه 214 دفتر 271 امالک با ش��ماره 51871 به نام بابک محمدیان ثبت و 
صادر شده است حدود آن شمااًل به طول 8/50 متر پنجره و دیواری است به فضای 
خیابان ش��رقًا اول به طول 5/05 متر دیواری اس��ت مش��ترک با 27285 فرعی دوم 
انکس��اراً به طول های 0/90 متر و 1/10 متر بداکت س��وم بط��ول 1/66 متر دیواری 
است مشترک با 27285 چهارم در 6 قسمت که قسمت دوم جنوبی و چهارم و ششم 
ش��مالی به طول های 2/10 و 1/75 متر و 1/18 متر و 20 سانتی متر و 4/10 و 1/50 
متر درب و دیواری است به راه پله و آسانسور پنجم به طول 8/40 متر دیواری است 
مش��ترک با 27285 جنوبًا انکس��اراً به طول های 2/15 متر و 0/40 متر و 4/35 متر و 
0/75 مت��ر و 0/25 مت��ر و 1/57 متر و 0/33 متر و 0/30 متر پنجره و دیواری اس��ت 
به فضای حیاط مش��اعی غربًا اول بطول 9/80 متر دیواری اس��ت به فضای 10337 
فرعی دوم در س��ه قسمت که قسمت اول شمالی و س��وم جنوبی است به طول های 
1/70 متر و 2/95 متر و 1/70 متر به نورگیر سوم به طول 6/55 متر دیواری است به 
فضای پالک 10337 فرعی چهارم به طول یک متر دیواری اس��ت به فضای خیابان 
دوم حدود انباری شمااًل به طول 4 متر دیواری است مشترک با انباری 27294 شرقًا 
اول به طول 0/90 متر درب و دیواری است به محوطه مشاعی دوم در دو قسمت که 
قس��مت اول جنوبی اس��ت به طول های 2/10 متر و 2/20 متر دیواری است مشترک 
با 27292 جنوبًا به طول 1/70 متر دیواری اس��ت به فضای 10339 فرعی غربًا بطول 
3/10 متر دیواری است به رامپ مشاعی سوم حدود پارکینگ شمااًل به طول 2/5 متر 
خط مس��تقیم مفروض ایست به محوطه مشاعی شرقًا به طول 5 متر دیواری است به 
خیابان جنوبًا به طول 2/5 متر خط مس��تقیم مفروض ایست به محوطه مشاعی غربًا 
به طول 5 متر خط مس��تقیم مفروضی ایست با فرعی 27311 فرعی و حقوق ارتفاقی 
طبق قانون تملک آپارتمانهاس��ت که طبق نظر کارشناس رسمی ملک مذکور بصورت 
یکدس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه شش��م )آخر( ضلع غرب یک مجموعه مس��کونی 
با اس��کلت بتنی دارای 15 واحد مس��کونی می باش��د که در ضلع شمال این مجموعه 
پارک بزرگی قرار دارد. این آپارتمان از هر دو س��مت شمال و جنوب نورگیری دارد. 
قدمت س��اخت حدود 6 س��ال و دارای گواه��ی پایان کار به ش��ماره 20/661 مورخ 
84/2/8 از ش��هرداری منطقه ده می باش��د. مشخصات ساخت بصورت سقف تیرچه 
بلوک دیوارهای آجری کف کلیه فضاها سرامیک بدنه اندود گچ با نقاشی با سرویس 
بهداش��تی و آشپزخانه با کاش��ی و س��رامیک اعال کابینت MDF دارای موتورخانه 
مرک��زی و کولر آبی و رادیاتور و کلیه فضاها و س��قف گچ ب��ری درب های داخلی 
چوبی و پنجره های خارجی آلومینیومی دارای آسانس��ور و راه پله با سنگ گرانیت 
در کف و بدنه و دارای انشعابات برق آب و فاضالب و گاز می باشد نمای ساختمان 
ترکیب آجر و س��نگ است. که طبق سند رهنی شماره 171136-85/8/22 دفترخانه 2 
اصفهان در قبال بدهی ش��رکت صنایع بسته بندی کیمیا تالش سپاهان در رهن بانک 
س��په ش��عبه اصفهان واقع و فاقد بیمه می باشد از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 91/4/5 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی – چهار راه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 
یک میلیارد و پانصد و س��ی و پنج میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د 
به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مرب��وط به آب، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتی 
که م��ورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری 
و غی��ره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به 
عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزای��ده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنا 
ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان مورخ 92/3/18 درج 
 و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.
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خواندنی 

باستانی ترین تئاترهای دنیا

عکس نوشت

الهور پاکستان

اخبار ویژه

یافته های جدید دانشمندان نشان دهنده ارتباط احتمالی بین تغییر در سرعت راه رفتن و 
زوال عقل در افراد مسن است.

مطالعات محققان دانشگاه پورتلند آمریکا نش��ان می دهد، بروز تغییر در سرعت راه رفتن 
افراد مسن ممکن است نشان دهنده مراحل اولیه زوال عقل، موسوم به اختالالت شناختی 

خفیف )MCI( باشد.
به گفته »هیروکو دوج« در این تحقیق از تکنیک نوین نصب حس��گرهای مادون قرمز در 
سقف منازل استفاده ش��د. این سیستم با هدف کشف ش��یوه راه رفتن افراد بزرگسال در 

راهرو طراحی شد.
با استفاده از این شیوه نظارتی جدید، دانشمندان قادر به دریافت ایده بهتری در خصوص 

چگونگی رابطه تغییرات حتی ظریف در سرعت راه رفتن و زوال عقل شدند.
این پژوهش شامل 93 فرد 70 سال یا باالتر بود که تنها زندگی می کردند. از این تعداد 54 
شرکت کننده فاقد هر نوع اختالل شناختی، 31 نفر دارای MCI مرتبط با عدم حافظه و 

هشت تن نیز مبتال به زوال عقل مرتبط با حافظه بودند.
این دانش��مندان به نمونه موردی هایش��ان آزمون های حافظه و تفکر دادند و همچنین بر 
سرعت راه رفتن آن ها در منازل و به صورت مخفیانه طی یک دوره سه ساله نظارت کردند.

شرکت کنندگان در این آزمون بر اساس سرعت متوسط راه رفتن هفتگی  و همچنین میزان 
نوسان این سرعت در منزل در گروه های آهسته، متعادل و سریع جای گرفتند.

کمپانی وسترن دیجیتال، نازک ترین و باریک ترین هارد درایو یک ترابایتی جهان را ساخته 
و در معرض نمایش قرار داد.

البته این هارد درایو نازک ترین هارددرایو جهان نیست بلکه نازک ترین هارد یک ترابایتی 
است که تاکنون ساخته شده است.

این هارد دو و نیم اینچی 7 میلیمتر ضخامت دارد و تولید انبوه آن در سری موسوم به بلو 
شروع شده است.ساخت این هارد با فناوری جدید صورت گرفته که نویز و صدا را به حداقل 

رسانده و ضد شوک طراحی شده تا در مواقع خطر اطالعات آن دچار آسیب نگردد.
نصب محرک الکترومغناطیس داخل هارد برای جنبش دقیق تر در بخش های متحرک از 

دیگر ویژگی های این هارد کم صدا به شمار می رود.
هارد جدید هم برای مشتریان معمولی و هم برای س��ازندگان سخت افزاری آماده فروش 
بوده و قرار است در نمایش��گاه Computex نیز نمایش داده شود.قیمت این هارد 139 

دالر بوده و دو سال گارانتی نیز شامل آن می شود.
 کاربرانی ک��ه فضای کمتری داش��ته و برای حم��ل و نقل دنبال هارد کوچ��ک و کم وزن

 می باشند، این هارد مناسب آنها است.
نام فنی ه��ارد WD10SPCXX اس��ت و ب��ا ورود پردازنده هاس��ول از س��وی اینتل 
 به بازار، هارد درایوها نیز باید به روز رس��انی ش��ده ت��ا پرفورمنس باالی��ی را برای کارب

ر به ارمغان بیاورند. 

باریک ترین هارد درایو یک ترابایتی جهانپیش بینی زوال عقل با سرعت راه رفتن!

تئاتر یکی از مهمترین مکان های نش��ر هنر در دنیا است 
که از سال های بس��یار دور برای آن ارزش خاصی وجود 
 داشته است. از همان س��ال های ابتدایی کشف این هنر، 
سالن های بزرگ نمایش مخصوص این کار ساخته شده 
اند. باش��گاه خبرنگاران: از سال های ابتدایی زندگی بشر 
همیش��ه نقش بازی کردن برای فهماندن یک موضوع یا 
برقراری ارتباط بوده اس��ت که طی س��ال های متمادی 
به تئاتر و س��ینما تبدیل ش��ده اس��ت. در روزهای اولیه 
شاید تنها س��کوها برای نمایش وجود داشتند. اما بعدها 
استادیوم و س��الن های نمایش ساخته شد که این روزها 
قدمتشان شاید بیش از 1000 سال باشد. در دنیا تعدادی 
از این س��الن های تئاتر باقی مانده است که هنوز هم در 

آنها نمایش اجرا می شود.

Herodes Atticus 
 در جنوب شهر آتن و در نزدیکی آکروپلیس تئاتری قرار 
دارد که در س��ال 161 پس از میالد توس��ط فرمانروای 
یونان و برای همسرش ساخته ش��د. این تئاتر ابتدا برای 
برگزاری مراسم مرگ همسر پادشاه ساخته شد؛ اما بعدها 
تبدیل به تئاتر ش��د و همچنان نیز در حال کار است. این 
تئاتر از سطح زمین به صورت یک حفره به پایین رفته و 
حدد 80 متر عمق دارد که البته تمام آن با دست ساخته 

شده است.

Epidaurus 
 این مکان به نوعی معروف ترین تئاتر باستانی دنیا است 
که این روزها نیز به راحتی از آن استفاده می شود. در سال 
1880 برای روزها اول س��اخت آن به سبک یونانی های 
باستان و با تیشه شروع ش��د و نمادی از یونان باستان را 
در این کشور زنده کرد. این تئاتر به گونه ای ساخته شده 
است که باد می تواند صدای بازیگران را به همه جای سالن 
و با قدرت عالی برساند. در این تئاتر 55 ردیف وجود دارد 

که گنجایش آن نزدیک به 20 هزار نفر است.

 تئاتر نارنجی
 این تئاتر یکی از قدیمی ترین ها در دنیاس��ت چرا که در 
همان قرن اول پس از میالد مسیح ساخته شده است که 
البته تا س��ال 391 کار می کرد ولی به دس��تور کلیساها 
بسته شد. این تئاتر این روزها خانه فستیوال های اپرای 
دنیاست و با قدرت به کار خود ادامه می دهد. در این مکان 
تا به حال تغییرات و تعمیرات کمی صورت گرفته است که 

نشان از ساخت بسیار دقیق آن است.

Merida
»Merida« یکی از تئاترهای روم باستان که هنوز هم 
پابر جا مانده اس��ت؛ اما کارایی کمتری نس��بت به دیگر 
تئاترها دارد. در چند س��ال اخیر تعمیرات بسیار زیادی 
روی آن انجام گرفته است تا از ریزش یا آسیب های جدی 
آن جلوگیری ش��ود. ظرفیت این تئاتر نزدیک به 6 هزار 
نفر است و در گذشته سپاهیان رومی نمایش های جنگی 

خود را در آن می دیدند.

Theater of Side 
 یکی از تئاترهای بسیار باستانی که در شرایط باورنکردنی 
سالم و سرحال باقی مانده است. این تئاتر 25 سال پیش 
از میالد ساخته شده است و به مانند حفره های معدن در 
دل زمین ق��رار دارد. گنجایش 15 ه��زار نفری آن بیش 
 از 2000 سال است که مش��تاقان تئاتر را به خود جذب 
می کند. این تئاتر البته به مانند یک شهر، تمام امکانات را 

در اختیار دارد و در جنوب ترکیه واقع شده است.

گیاهخواری طول عمر را 
افزایش می دهد

متخصصان تغذیه و س��المت در یک مطالعه جدید تأکید 
کردند که دنبال کردن رژیم غذایی گیاهخواری، زمان مرگ را 
تا چند سال به تعویق می اندازد و بر طول عمر انسان می افزاید. 
نتایج این مطالعه که روی بیش از 73 هزار نفر انجام گرفته 
و ش��رح آن در مجله »انجمن پزشکی آمریکا« منتشر شده 
تایید می کند، افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند در 
مقایسه با آنهایی که اغلب گوشت مصرف می کنند، طول عمر 
بیشتری دارند. این مطالعه بزرگترین ارزیابی است که تاکنون 
برای مقایسه تأثیر رژیم غذایی گیاهخواری و گوشتخواری 
روی انس��ان انجام گرفته اس��ت. به گزارش الیوس��اینس، 
متخصصان دانشگاه »لوما لیندا« در کالیفرنیا به سرپرستی 
دکتر »مایکل جی. اورلیچ« دراین باره اظهار داشتند: نتایج 
این بررس��ی ها پس از یک دوره شش س��اله آشکار ساخت 
که احتمال م��رگ زودهن��گام در افرادی ک��ه رژیم غذایی 

گوشتخواری دارند به مراتب بیشتر است.

یک فوق تخصص گوارش و کبد در خصوص اختالالت کارکرد 
کبدي گفت: کاهش تولید برخي م��واد در این زمینه باعث 
سفید شدن ناخن ها مي ش��ود و این یک عالمت مهم به نفع 

اختالل کارکرد مزمن کبد است.
کاهش تولید برخي مواد در این زمینه، باعث س��فید ش��دن 
ناخن ها ش��ده و این هم یک عالمت به نف��ع اختالل کارکرد 

مزمن کبد است.
شهرام آگاه، فوق تخصص گوارش و کبد گفت: بیماري هاي 
کبدي داراي 10 عالمت است که شایع ترین آن عارضه هاي 
پوستي است، این عارضه به صورت لکه هاي تیره در صورت، 

شکم و یا سایر اندام ها بروز مي کند.
وي در ادامه افزود: زماني که فرد به دلیل لکه هاي پوس��تي، 
خارش و ش��یر رنگی پوس��ت به متخصص مراجعه مي کند،  

ش��خص متخصص باید اختالالت کارکرد کب��د، اختالالت 
حاد و یا مزمن بودن کبد را در اختالل تولید دفع مناسب این 

ماده بررسي کند.

وي ضمن اش��اره به دومین علت ش��ایع بیماري هاي کبدي 
گفت: تغییرات ش��بکه مویرگي کوچک در پوست معموال به 
دلیل افزایش فشار در سیستم عروقي شکم است که ناشي از 

سفتي کبد خواهد بود.
این فوق تخصص گوارش و کبد در خصوص اختالالت کارکرد 
کبدي گفت: کاهش تولید برخي م��واد در این زمینه باعث 
سفید شدن ناخن ها مي ش��ود و این یک عالمت مهم به نفع 

اختالل کارکرد مزمن کبد است.
آگاه در پایان، خاطر نشان کرد: از مسائل دیگر اختالل کارکرد 
کبد است که باعث کاهش تولید مواد سیستم انعقادي شده 
است.  بنابراین وجود این اختالل منجر به خون ریزي پوستي 
یا مخاطي مي ش��ود. در صورت ب��روز چنین مش��کلي باید 

تست هاي مرتبط با کارکرد اختالل را مورد بررسي قرار داد.

زنگ خطری برای کارکرد کبد

این مسأله به آن معنی خواهد بود که تلفن های همراه ارزان در 
حال جایگزین شدن با گوشی های پیشرفته و گران هستند.

افکارنیوز: گوش��ی های هوش��مندی نظیر آیفون، بلک بری 
و س��ری محصوالت Galaxy سامس��ونگ برای سال های 
گذش��ته به صورت موفق در بازار جهانی حضور یافته اند و در 
بازارهای توسعه یافته استقبال گسترده ای از آن ها شده است. 
پیش بینی می شود طی س��ال جاری میالدی 875 میلیون 

دستگاه از این محصوالت وارد بازار جهانی شود.
کاربران در کشورهای توسعه یافته به طور میانگین 500 دالر 
برای خرید هر دستگاه الکترونیکی همراه مجهز به نمایشگر 
لمس��ی پرداخت می کنند؛ اما همزمان ب��ا افزایش صادرات 
جهانی گوش��ی های هوش��مند و رایانه های لوحی قیمت ها 
در حال کاهش اس��ت و همین مس��أله به عن��وان محرکی 

شرکت های کوچکتر را وادار کرده تا وارد میدان رقابت شوند.
این مس��أله به آن معنا خواهد بود که کاربران در کشورهای 
در حال توس��عه می توانند به انواع گوش��ی های هوشمند با 

قیمت های ارزان دسترسی داشته باشند.

»ویلس��ون مائ��و« )Wilson Mao( یک��ی از تحلیلگران 
ش��رکت تحقیقاتی TrendForce در تایپه توضیح داد که 
میانگین قیمت گوشی های هوش��مند در نهایت به کمتر از 

100 دالر می رسد. 
او گفت که این قبیل گوشی ها در کشور چین ساخته خواهند 

شد.
گوش��ی های  ارزان تری��ن  ک��ه  داش��ت  اظه��ار  وی 
هوش��مند موج��ود در ب��ازار را در آین��ده می ت��وان 
 ب��ا قیمت��ی بی��ن 65 ت��ا 70 دالر خری��داری ک��رد. 
در این میان ش��رکت هایی مانند لنوو، ه��وواوی و ZTE به 
همراه دیگر ش��رکت های چین��ی تولیدکنن��ده تلفن همراه 
 این گوش��ی های ارزان را به دس��ت کاربران جهانی خواهند 

رساند.

موبایل ارزان می شود

 شیوه هاي غلبه بر
 فكر و خیال شدید

یکي از ساده ترین و البته مهمترین شیوه ها براي رها کردن خود از 
بند فکر و خیال شدید این است که ذهن و فکرمان را متوجه چیزهاي 

خوب و خوشایند کنیم و در نتیجه به ذهن خود استراحت بدهیم.
بسیاري از افراد در طول زندگي خود با ناهنجاري و نامالیمات زیادي 
مواجه مي شوند. این افراد بسته به توان و ظرفیت روح و جسم خود 
در بس��یاري از اوقات این ضربه ها را رد کرده و پشت سر مي گذارند، 
اما عوارض آن ضربه ها گاه تا پایان عمر با آنها همراه اس��ت. یکي از 
عوارض بسیار مهم این نامالیمات، ایجاد فکر و خیال شدید نسبت به 
همه چیز است. ناگفته نماند که بعضي اوقات این فکر و خیال ها ناشي 
از ویژگي هاي شخصیتي افراد است که ممکن است از کودکي با آنها 

همراه باشد و اصال نتیجه نامالیمات زندگي نباشد.
شیوه هاي متعددي برای غلبه بر فکر وخیال شدید وجود دارد. البته 
رها شدن از بند فکر و خیال شدید کار دشواري است. با وجود تارهاي 
 محکمي که فک��ر و خیال ها به دورم��ان مي پیچند و م��ا را گرفتار 
مي کنند، باید ب��ه خودمان کمک کنیم. اگر نم��ي خواهیم این فکر 
 و خیال هاي ش��دید و وحش��تناک، ما را بیش از پیش در کام خود 
فرو ببرند و روح ما را فرس��وده کنند، باید خودم��ان را از بند آنها رها 

کنیم که البته این کار ساده اي نیست.
اگ��ر دیدی��م داریم ب��ه خودم��ان م��ي گوییم »م��ن ب��راي هیچ 
کاري انگیزه ن��دارم« و ی��ا این که »هیچ ی��ک ازاین کاره��ا به من 
کمک نمي کن��د«، بدانیم ک��ه خلق و خ��و و جریان فک��ر و خیال 
 م��ا باع��ث ب��ه وج��ود آم��دن چنی��ن احساس��ي ش��ده اس��ت. 
تحقیقات نش��ان داده که اولین گام مهم و اساس��ي براي رسیدن به 
احساس آرامش و بهبودي، شکس��تن چرخه فکر و خیال شدید، بي 

انگیزگي و رخوت است.

به خودمان استراحتي بدهیم
یکي از ساده ترین و البته مهمترین شیوه ها براي رها کردن خود از 
بند فکر و خیال شدید این است که ذهن و فکرمان را متوجه چیزهاي 
خوب و خوش��ایند کنیم و در نتیجه به ذهن خود استراحت بدهیم.

تحقیقات نش��ان داده حتي وقت��ي افراد را به مدت هش��ت دقیقه با 
فکرهاي مثبت و سازنده مشغول کرده اند و به این شکل حواسشان را 
از عالم فکر و خیال، دور ساخته اند، تأثیر بسیار فوق العاده اي بر جاي 

گذاشته و چرخه افکار تکراري را در هم مي شکند. 
از ای��ن مهمت��ر پاره ک��ردن بن��د فک��ر و خی��ال ش��دید از طریق 
 معطوف کردن حواس بر روي چیزهاي مثبت و خوش��ایند اس��ت. 
اگر چه پرت کردن حواس افراد به صورت مثبت و خوشایند موجب 
مي شود دس��ت کم براي مدت کوتاهي از ش��ر خلق و خوي منفي و 
فکر و خیال شدید رها شوند و تسکین یابند، اما در مجموع به وسیله 
تقویت و افزایش توانایي افراد در زمینه حل مش��کالتي که به فکر و 
خیالشان منجر شده زمینه مناس��بي براي آرامش خاطر درازمدت 

فراهم مي شود.

بلند شویم و کاري انجام دهیم
تحقیقات نش��ان داده در این مواقع آن دس��ته از عوامل پرت کردن 
حواس و منحرف کردن جریان ذهن که به تمرکز و فعالیت نیازمند 
هستند در پاره کردن ریسمان فکر و خیال شدید، بیشترین نقش را 

دارند. در این مواقع از جاي خود بر خیزیم و قدم بزنیم. 
این عام��ل حواس پرتي نوع��ي فعالیت و تحرک مي باش��د و میزان 
افسردگي افراد را به شکل ملموسي کاهش مي دهد و با تغییر روحیه، 

از میزان فکر و خیالمان کاسته مي شود.

نگذاریم این فكرها پیروز بشوند
اگ��ر بتوانی��م ب��راي چن��د دقیق��ه ذه��ن خ��ود را منح��رف 
کنی��م و جل��و فک��ر و خیالم��ان را بگیری��م، ذه��ن م��ا فرص��ت 
 کاف��ي خواه��د داش��ت ت��ا دیگ��ر واژه ها ی��ا عب��ارت های��ي که 
 م��ي تواند فاصله م��ا را از فک��ر و خیال بیش��تر کند، بررس��ي کند. 
چنانچه مشاجره با شخصي را مدام مرور کنیم، به خاطرش حسابي 
خودمان را درگیر کنیم و بگوییم »من ب��ه او اجازه نمي دهم کنترل 
افکارم را به دس��ت بگیرد و پیروز بش��ود« روند موجود را در مس��یر 

درست هدایت کرده ایم.
فاصله گرفتن از فکر و خیال هاي خش��م آلود به این معني نیس��ت 
که ما تس��لیم ش��رایط ش��ویم و یا به درخواس��ت هاي دیگران تن 
 بدهی��م، در واق��ع ب��ا دور ش��دن از جری��ان فک��ر و خی��ال، دیگر

  نمي خواهیم آن افراد فکرمان را مشغول و روحیه مان را خراب کنند. 
 پس از ای��ن که تا حدي از کش��مکش و تض��اد دروني دور ش��دیم، 
مي توانیم با قواي ذهني باالتري آن مس��أله را از ن��و، ارزیابي و براي 

حلش راه حل خوبي پیدا کنیم.

تكیه به دیگران
یکي دیگر از راهها ي متداول رها شدن از جریان فکر و خیال شدید 
صحبت کردن با یکي از اعضاي خانواده یا دوس��تي صمیمي و قابل 
اعتماد اس��ت و اگر فردي که با او صحبت مي کنیم ما را درک کند و 
بپذیرد، این فرد موجب غلبه ما بر جریان فکر و خیال شدید مي شود. 

در چنین وضعیتي مي توانیم افکار خود را بهتر سر و سامان دهیم.
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فرزند آدم وقتي تن تو سالم اس��ت و خاطرت آسوده است و 

قوت یك روز خویش را داري ، جهانگیر مباش
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