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رؤیای روزهای بارانی 
روزبه 
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تولید داخلی، نیاز به تحقق قوانین اجرا نشده دارد

رهبرمعظم انقالب:

سپاهانی ها دروغ 
می گویند! 6

 خداحافظی اصفهانی ها 
با انتظار  نیم قرنی  38

4

مردی که در دنیا 
5بی نظیر بود 

نگران ایران نباشید؛ ما خودمان را 
اداره می کنیم

آمار گردشگران امسال، واقعی تر از پارسال 

 محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان که 
قسمتی از آن، از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد، به سؤاالت 
خبرنگار تلویزیون آلمان در مورد موضوع انرژی هسته ای ایران و نحوه 

مواجهه غرب با این مسأله پرداخت

چیزهایی هست که 
نمی دانی؟

اصفهان همیشه و همواره دارای پتانسیل های باالیی 
در تئاتر بوده اس��ت و این قابلیت، البته با ضعف ها و 
قوت های فراوانی آمیخته شده که پرداختن و مرور 
 آنها، در حال��ی که هن��وز تئاتر همانن��د همه دیگر 
مقوله ها به خ��واب بهاری رفته اس��ت، م��ی تواند 

راهگشای سال جاری باشد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اوضاع در خیابان میر عادی است 3

سزار ، آقای گل
طوفان زرد، پدیده قطری ها را برد

 حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی دیروز 
در دیدار جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مسئوالن حوزه 
نمایندگی ولی فقیه، همه نیروهای مسلح را به حفظ و تقویت 
انگیزه های دینی و اله��ی در کنار ارتق��ای آمادگی ها توصیه و 
تأکید کردند: نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران دارای 
تجربه بسیار مهم و ارزشمند هشت سال دفاع مقدس هستند 
 که باید این تجربه گرانبه��ا همواره مورد بازنگری و اس��تفاده 
قرار گیرد.ایش��ان تجربه س��ال های دفاع مق��دس را در تاریخ 
 کش��ور کم نظی��ر خواندن��د و افزودند: در این هش��ت س��ال، 

در واقع همه قدرت های دنیا اعم از ش��رق و غرب و کشورهای 
 وابس��ته به آنها، در مقابل جمهوری اس��المی ایران صف آرایی 
کرده بودند و پیش��رفته ترین تجهیزات را در اختیار رژیم بعثی 
عراق ق��رار دادند. رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: 
کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و دمکراسی، حتی از دادن 
سالح های ش��یمیایی به رژیم بعث عراق دریغ نکردند تا شاید 

بتوانند نظام اسالمی و مردم ایران را به زانو درآورند.

2

سزار،ستارهاین
روزهایسپاهان

ساختمستند
شهیدآنیلیدراصفهان

گردوغبارهوایاصفهان
باالترازحداستاندارد

شادترینکشورهای
جهانرابشناسید

ایجادپنجبوستانجدید
درشهرکرد

گذری بر عملکرد جشنواره های 
تئاتراصفهان  در سال 90 
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جنابآقایدکترسمیعینژاد
مدیرعاملمحترمشرکتفوالدمبارکهاصفهان

با کمال تاسف و تاثر در گذش��ت پدر بزرگوارتان را 
به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده از 
خداوند متعال برای آن مرحوم عل��و درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت می نماییم.

روابطعمومیروزنامهزایندهرود

خبرنگارشهرمانباشیم

روزنامه زاین�ده رود از همه خوانن�دگان می خواهد تا 
اخبار و عکس ها و س�وژه های مختلف خود را برای ما 
ارس�ال کنند تا با نام آنها در روزنامه استفاده شود.در 

پایان هر ماه آثار منتخب معرفی می شود.
تلفن:8-6284167                                فکس:6284166

Email: zayanderood.news paper @yahoo.com



چهره روزيادداشت

خبر کوتاه
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خبر ويژه

احزاب قوی در کشور نداريم
علی الریجانی  

رییس مجلس شورای اسالمی

 من فکر می کنم این س��هم بندی هایی ک��ه االن می گویند، خیلی دقیق 
نیس��ت؛ به دلیل این که ما احزاب خیلی قوی در کش��ور نداریم که افراد 
را تربیت کنند و وقتی در انتخابات پیروز ش��دند، بگوییم ش��ما جزو این 
 حزب هستید. نزدیک انتخابات که می شود جبهه هایی به وجود می آیند و 
این ها هم نگاه می کنند ببینند در آن منطقه ک��دام برنده اند، می گویند 
شما را هم در لیست می گذاریم. اس��تثناهایی هم دارد، ولی علی العموم 
نسبتش��ان همین طور اس��ت. این که س��هم بندی در داخل اصولگراها 
چیست، به نظرم بیشتر حدس و گمان است و افراد، هم مستقلین هستند، 
هم جبهه متح��د، هم تعدادی 
 جبه��ه پایداری هس��تند، ولی 
معموال به ای��ن صورت انتخاب 
ش��ده اند. خ��ود ای��ن جبهه ها 
چارچوب های نظ��ری چندان 
قوی ای ندارند. بنابراین، خیلی 
هم نمی توانن��د در این زمینه 

نقش داشته باشند.

 ما را از تحريم ايران معاف کنید
یک مقام دولت افغانس��تان ابراز امیدواری ک��رد که آمریکا با درک 
شرایط ویژه این کش��ور، کابل را از اعمال تحریم های ایران معاف 
کند. وزیر تجارت و صنایع افغانس��تان با اشاره به این موضوع گفت 
که کش��ورش به واردات نفت از ایران نیازمند اس��ت و گزینه های 

جایگزینی برای این مسأله ندارد. 

استیضاح وزير به جريان افتاد
طرح اس��تیضاح وزیر کار با 20 امضا در جلس��ه علنی دیروز اعالم 
وصول شد. این طرح با 21 امضا، سه شنبه به هیأت رییسه مجلس 
ارایه ش��ده بود. از بین امضا کنن��دگان، تنها س��لیمان جعفرزاده، 
نماینده ماکو امضایش را پس گرفت. اعالم این استیضاح در آخرین 
دقایق کاری سال 90 مطرح شد. این طرح پس از آن صورت گرفت 
که احمدی نزاد قاضی مرتضوی را به سمت ریاست تامین اجتماعی  
انتخاب کرد. شایان ذکر اس��ت که مرتضوی به عنوان متهم ردیف 

اول   حادثه کهریزک مطرح است.

حمله به ايران فايده ای ندارد
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به همکاری های نزدیک واشنگتن 
 و تل آویو در تمام سطوح نظامی و استراتژیک، اعالم کرد که حمله 
یک جانبه اس��رائیل به ایران ب��ه نفع هیچ کس نیس��ت. هیالری 
کلینتون گفت: همانطور که رییس جمهور اوباما به مقامات اسرائیل 
اعالم کرده است، این باور قاطعانه ماست که به نفع اسرائیل و ایران 

نیست که اقدام یک جانبه ای داشته باشند.
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پیامتسلیترهبرمعظمانقالبدرپیدرگذشتحجتاالسالمقرهباغی
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با ص��دور پیام��ی، درگذش��ت حجت االس��الم و المس��لمین 
حاج سیدعلی اکبر قره باغی، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان را تسلیت گفتند.

احتمال مذاکرات ۱+۵ در چین يا عراقتوصیه آيت اهلل مکارم به دانشجو 

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی و طراح 
سؤال از رییس جمهور، از ارایه طرحی برای اصالح ماده داخلی مجلس 
که ناظر به طرح سؤال از رییس جمهور است، خبر داد و گفت: این طرح 
به صورت دوفوریتی مطرح می ش��ود و سعی بر این است تا در این طرح، 
نقاط ضعف ماده 197 آیین نامه برطرف شود؛ چرا که تجربه جلسه آخر 
مجلس در سال 90 که به سؤال از رییس جمهور اختصاص داشت، نشان 

داد که کاستی هایی در آیین نامه وجود دارد.
این نماینده مجلس، بر همین اس��اس ادامه داد: در صورت تصویب این 
طرح، مدت زمان طرح سؤال از رییس جمهور از 15 دقیقه به 40 دقیقه 
افزایش می یابد و تعداد نمایندگان سؤال کننده می تواند بیش از یک نفر 
باشد، در ضمن هم رییس جمهور و هم سؤال کنندگان می توانند مدت 

زمان خود را به چند بخش تقسیم کنند.
 مطهری اف��زود: همچنی��ن در این طرح، س��ؤال کنن��دگان می توانند 
حداکثر پنج س��ؤال را از رییس جمهور بپرس��ند تا با توجه به کم شدن 
تعداد سؤال ها، رییس جمهور بهتر بتواند در مورد هر کدام توضیح دهد.

وی با بیان این که در این طرح پس از پاس��خ رییس جمهور در مورد هر 
سؤال از نمایندگان رأی گیری می ش��ود، گفت: اگر نصف به عالوه یک یا 
 اکثریت نمایندگان از پاس��خ های رییس جمهور قانع نش��وند، سؤال به 
قوه قضائیه ارجاع می شود و اگر تعداد سؤاالت ارسال شده به قوه قضائیه 

به شش مورد برسد، زمینه استیضاح رییس جمهور مهیا می شود. 

مجلس بین الملل

طراح اطالعاتی ايران تحرکات 
آمريکا را زير نظر دارد

روزنامه وال اس��تریت ژورنال در مطلبی، به تقابل اطالعاتی ایران و آمریکا در 
منطقه و نقش سردار قاسم سلیمانی در آن اشاره می کند و می نویسد: طراح 
اصلی اطالعات ایران، تمامی تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر دارد و با آن 
مقابله می کند. این روزنامه می نویسد: در دود وآتش رابطه سیاسی بین آمریکا 
 و ایران، س��ردار قاس��م س��لیمانی به عنوان طراح اطالعاتی ایران و گرداننده 
تالش های جمهوری اس��المی برای افزایش و گس��ترش نفوذ این کشور در 
 خ��ارج و خاورمیانه ظاهر می ش��ود. این روزنام��ه در ادامه بر اس��اس اهداف 
تحریک برانگیز غرب در قبال موضوع س��وریه می نویس��د: درحالی که درک 
دقیق شیوه کار در سیستم داخلی ماش��ین سیاست ایران بسیار سخت است، 
نقش قاسم سلیمانی در سوریه، در آخرین برآوردها این است که وی در میان 
 مهم ترین شخصیت هایی اس��ت که سیاست ایران در این کش��ور را هدایت 
می کنند. در ادامه، این روزنامه آورده اس��ت: مقام های آمریکایی، س��لیمانی 
 را مس��ئول تمامی عملی��ات های خارج��ی نیروی ق��دس می دانن��د و آنها

 س��عی می کنند تا س��پاه ق��دس را متهم به دخال��ت در بمب گ��ذاری ها در 
 تایلن��د، هن��د و همی��ن ط��ور ط��رح بم��ب گ��ذاری در آذربایج��ان 
 بکنن��د. وال اس��تریت ژورنال ب��ه نقل از مش��اور امنی��ت ملی ع��راق که در 
 س��ال ه��ای اخیر س��ه ب��ار ب��ا قاس��م س��لیمانی در ته��ران دیدار ک��رده، 
می نویسد: وی یک متفکر استراتژیست عمیق است و باور عمیق دارد که باید 

شهید شود.

اصالح طرح سؤال از ريیس جمهور
طرح جديد مطهری

احمدی نژاد در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر این که اس��رائیل، 
ایران را به دلیل عدم ش��فافیت در برنامه هس��ته ای تهدید به 
حمله کرده اس��ت، اظهار داش��ت: آیا صهیونیس��ت ها نیز در 
موضوع هسته ای خود ش��فافیت دارند و آیا این که آنها بیش 
از 250 کاله��ک هس��ته ای در اختی��ار دارند، هیچ اش��کالی 
ندارد؟رییس جمهور افزود: این درست نیست که هرکس عضو 
ان پی تی نباشد، آزاد است هر اقدامی که خواست انجام دهد و 
آنهایی که عضویت در ان پی تی را قبول کرده اند، مستحق این 
باشند که حقشان ضایع شده و صهیونیست ها بتوانند آن کشور 
را تهدید کنند.احمدی نژاد با بیان این که جمهوری اس��المی 
ایران با  اصل وجود بمب اتم مخالف است و آن را سالحی ضد 
اخالق و بشریت می داند، گفت: البته کسانی هم که بمب اتم در 
اختیار دارند، دیگر نمی توانند از آن استفاده کنند، چرا که در 
حقیقت دوره بمب اتم با جنگ دوم جهانی  در تاریخ دفن شد.

موانع همکاری با آژانس
احمدی نژاد با بیان این که چند مشکل در مسیر همکاری های 

ایران با آژانس انرژی اتمی وج��ود دارد، تصریح کرد: اول این 
که آژانس مستقل عمل نکرده و تحت تأثیر قدرت های بزرگ 
است؛ این س��وال مطرح اس��ت که آیا اگر ایران نیز در شورای 
امنیت سازمان ملل صاحب حق وتو بود و یا یکی از کشورهای 
بلوک آمریکا به ش��مار می رفت، باز هم آژان��س این طور با ما 

برخورد می کرد؟
رییس جمهور اضافه کرد: اش��کال دوم در مسیر همکاری های 
ایران با آژان��س، روش کار آژانس اس��ت، به گون��ه ای که آنها 
 از م��ا می خواهن��د تا ثاب��ت کنیم انحرافی نداش��ته و س��الم 

هستیم.
رییس جمهور با بی��ان این که در اختیار گذاش��تن اس��ناد و 
تأسیس��ات نظامی و علمی برای بازرس��ی یک سخن حقوقی 
نبوده بلکه حرف سیاس��تمداران اروپایی است، اظهار داشت:  
تمام تأسیسات اتمی ما از ابتدا تحت نظر دوربین های آژانس 
قرار داشته است و طبق قانون، آنها حق ندارند غیر از محدوده 
هس��ته ای، مکان دیگری را بازرس��ی کنن��د، اما آنه��ا به زور 
می خواهند ای��ن کار انجام ش��ود و این خالف قان��ون بوده و 

مشخص است که یک فشار و موضع سیاسی علیه ایران است.

ايران برای اروپا تهديدی ندارد
احمدی نژاد افزود: اگر فشار سیاسی آمریکا نباشد، هیچ کشور 
دیگری مش��کلی با ایران ندارد؛ چرا که ای��ران تهدیدی برای 

منافع هیچ کشور اروپایی نیست.
وی ب��ا بیان این ک��ه مردم اروپ��ا اگ��ر واقعاً از وض��ع موجود 
ناراض��ی باش��ند و سیس��تم های حکومتی خ��ود را نخواهند 
چه کاری باید انجام دهند، گفت:  حقوق بش��ر ابزار سیاس��ت 
و جن��گ نیس��ت، بلکه ی��ک مس��أله انس��انی اس��ت و باید 
 همه با ه��م معیار و س��اختاری درس��ت در این ب��اره تعریف

 کنیم.
سیاس��تمداران اروپایی و آمریکایی هر چه در این مسیر جلو 
بروند، به جایی نخواهند رسید؛ زیرا این روش مدیریتی در دنیا، 
روشی غلط است و نمی توان به این شکل دنیا را اداره کرد، بلکه 
دنیا را باید با دوستی، محبت و عدالت اداره کرد و باید همه به 

هم احترام بگذارند و مشارکت داشته باشد.
رییس جمهور با بیان این که دوره ای طوالنی که چند کش��ور 
اروپایی با اندیشه اس��تعماری دنیا را اش��غال کردند به پایان 
رس��یده اس��ت، تصریح کرد: امروز دیگر نمی ت��وان با همان 
اندیش��ه اس��تعماری و با ش��عار حقوق بش��ر بر دنیا حکومت 
کرد و همان کارهای گذش��ته را دنبال ک��رد؛ دنیا تغییر کرده 
و همه باید در برابر قانون یکس��ان باش��ند. رییس جمهور در 
پاس��خ به این س��ؤال که آیا ایران توانایی دارد تا به اروپا فشار 
 اقتصادی وارد کند، تصریح کرد: ایران قطعاً می تواند این کار را 
انجام ده��د. ما هم اکن��ون 24 میلی��ارد دالر با اروپ��ا مبادله 
داریم که این می��زان به معن��ای 200 الی ۳00 هزار ش��غل 
 اس��ت که ما می توانیم این را از محل دیگری تأمین کنیم، اما

 آیا اگر امروز ۳00 هزار بیکار در اروپا افزوده ش��ود، برای اروپا 
مناسب است؟

 رییس جمه��ور در واکن��ش ب��ه ای��ن اظه��ار نظ��ر مج��ری 
 ش��بکه ZDF آلم��ان، مبنی ب��ر این ک��ه این ایران اس��ت 
 ک��ه ام��روز تح��ت تحری��م ق��رار دارد، خاطرنش��ان ک��رد: 
شما نگران ایران نباش��ید؛ ما خودمان را اداره می کنیم. به کار 
بردن ادبیات تحریم در برابر ملت ایران، زش��ت و غلط بوده و 
روشی درس��ت برای گفت وگو با ملتی بزرگ که اهل منطق و 
همکاری است، نیست.احمدی نژاد تأکید کرد: ما نمی خواهیم 
 به گونه ای رفت��ار کنیم ک��ه در آین��ده هرگز نتوانی��م با هم 

گفت وگو کنیم.

احمدی نژاد در مصاحبه با تلويزيون آلمان:

نگرانایراننباشید؛ماخودمانراادارهمیکنیم

گروه محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلويزيونی ZDF آلمان که قسمتی از آن، از سیمای 
جمهوری اسالمی ايران پخش شد، به سؤاالت خبرنگار تلويزيون آلمان در مورد موضوع انرژی سیاست

هسته ای ايران و نحوه مواجهه غرب با اين مسأله پرداخت

رهبرمعظم انقالب:

کثرت تهديدها نشان دهنده 
قدرت نظام اسالمی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی 
دیروز در دیدار جمع��ی از فرماندهان نیروهای مس��لح 
و مس��ئوالن حوزه نمایندگی ولی فقی��ه، همه نیروهای 
مس��لح را به حفظ و تقویت انگیزه های دین��ی و الهی در 
کنار ارتقای آمادگی ها توصی��ه و تأکید کردند: نیروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ایران دارای تجربه بسیار مهم 
و ارزش��مند هشت س��ال دفاع مقدس هس��تند که باید 
این تجربه گرانبها همواره مورد بازنگری و اس��تفاده قرار 
گیرد.ایش��ان تجربه س��ال های دفاع مقدس را در تاریخ 
کشور کم نظیر خواندند و افزودند: در این هشت سال، در 
واقع همه قدرت های دنیا اعم از شرق و غرب و کشورهای 
وابسته به آنها، در مقابل جمهوری اسالمی ایران صف آرایی 
کرده بودند و پیشرفته ترین تجهیزات را در اختیار رژیم 
بعثی عراق قرار دادند.رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان 
کردند: کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و دموکراسی، 
حتی از دادن سالح های شیمیایی به رژیم بعث عراق دریغ 
نکردند تا شاید بتوانند نظام اس��المی و مردم ایران را به 
زانو درآورند.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود 
همه این تالش ها و حمایت ها، این قدرت ها نتوانس��تند 
جمهوری اس��المی ایران را به زانو درآورند که این فصل 
از تاریخ ایران، تجربه ای بس��یار ارزش��مند و بزرگ است  
و در اختیار نیروهای مس��لح قرار دارد.ایش��ان سعادت و 
پیش��رفت ملت ها را در گرو صبر و اس��تقامت برای عبور 
موفقیت آمیز از مقاطع تاریخی دانستند و تأکید کردند: 
ملت ایران با داشتن تجربه های گرانبهایی همچون انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس و همچنین موقعیت خوب امروز، 
قطعاً از مقطع کنونی نیز با س��ربلندی عبور خواهد کرد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تهدیدهای دشمنان ملت 
ایران، خاطرنش��ان کردند: کثرت تهدیدها نشان دهنده 
قدرت نظام اس��المی اس��ت؛ زیرا اگر جمهوری اسالمی 
قدرت و تأثیرگ��ذاری باالیی نداش��ت، بدخواهان ملت 
ایران اینگونه سراس��یمه خود را به آب و آتش نمی زدند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در پایان س��خنان خود نقش 
نیروی انسانی را در نیروهای مسلح مهم ارزیابی و بر لزوم 
قانع نبودن به پیش��رفت های کنونی و حفظ روحیه دفاع 
 مقدس تأکید کردند.در ابتدای این دیدار، سردار سرلشکر

 فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی 
از آمادگی های دفاعی این نیروها و برنامه های سال جدید 

بیان کرد.

آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با فرهاد دانشجو، رییس جدید دانشگاه 
آزاد اسالمی در سخنانی، با ابراز خرسندی از خارج ش��دن دانشگاه آزاد از بالتکلیفی 
گفت: دانشگاه آزاد اسالمی سرمایه ای برای کش��ور است و نباید این سرمایه عظیم از 

دست برود و مهم نیست که چه کسی بر کرسی ریاست آن تکیه زده باشد.
آیت اهلل مکارم، در ادامه با انتقاد از ش��هریه باالی دانشگاه آزاد، اظهار داشت: بسیاری 
از دانشجویان این دانشگاه برای بنده نامه نوشتند و از باال بودن شهریه دانشگاه اظهار 
نگرانی مکردند و توان پرداخت آن را ندارند. این مرجع تقلید ش��یعیان، استعدادهای 
جوانان را مهم ترین س��رمایه کشور برش��مرد و افزود: نباید نگاه به دانشگاه آزاد، نگاه 
تجاری باشد و باید با این دید به این دانشگاه نگاه کرد که می تواند مشکالت کشور را 

در بخش های مختلف حل کند.

 عل��ی اکبر صالحی گف��ت: بحث م��کان برگزاری مذاک��رات در بغ��داد و همچنین 
 چی��ن مطرح بوده اس��ت و ای��ن موضوع رون��دی دارد ک��ه باید به تواف��ق طرفین 

برسد. 
وی افزود: برگزاری مذاکرات در استانبول پیشنهاد اولیه ما بود که اروپایی ها ابتدا رد 
و سپس موافقت کردند، اما همان زمان نیز ما کشورهای دیگری را مد نظر داشتیم. 
وزیر امور خارجه کشور با اش��اره به این که این مذاکرات 25 فروردین انجام خواهد 
شد، بیان کرد: مهم تر از زمان و مکان مذاکرات، محور مباحث است که فکر می کنم 
مذاکرات آینده در مقایسه با گذشته، بهتر باشد و گام های رو به جلو برداشته شود. 
صالحی ادامه داد: مقرر شده است سفر مس��ئوالن بلندپایه دو کشور چین و هند در 

چند ماه آینده، به ایران انجام شود.
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ديگر به ادارات نرويد
مزايا:

   کاهش  رفت و آمد افراد به اداره ها 
   کاهش میزان آلودگی هوا

   کاهش ترافیک و حجم تردد اشخاص در شهر
اداره پس��ت برای رف��اه ح��ال همش��هریان و در تعامل با س��ازمان ها، 
قراردادهایی را با ادارات مختلف، برای سهولت در انجام امور منعقد کرده 

است. با انعقاد این قرارداد بین اداره پست و سازمان ها: 
در سازمان ثبت اسناد 

شخص متقاضی صدور سند مالکیت، به سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده 
و سایر مراحل در سازمان ثبت اس��ناد بدون نیاز به حضور شخص انجام 
می ش��ود و در پایان، مأمور پست برای توزیع اس��ناد مالکیت، به منزل 

شخص متقاضی مراجعه کرده و نسبت به تحویل سند اقدام می کند.
ثبت احوال 

برای ص��دور شناس��نامه و کارت ملی نیز، ش��خص متقاضی ب��ه اداره 
ثبت احوال مراجعه می کند و  پس از انجام مراح��ل الزم، کارت ملی و 
شناسنامه توسط مأمور پست در محل س��کونت شخص، به وی تحویل 

داده می شود.
دانشگاه اصفهان 

اداره پس��ت در زمینه توزیع مدارک تحصیلی و ریز نمرات با دانش��گاه 
اصفهان همکاری دارد. ش��خص فارغ التحصیل از طریق سایت دانشگاه 
مدرک خود را درخواست می کند و در صورت نبود مشکل، تأیید می شود 
و پس از آن، در صفحه پس��ت مش��خصات مورد نیاز را وارد کرده و نوع 
س��رویس دلخواه خود را انتخاب و هزینه آن را به ص��ورت الکترونیکی 
پرداخت می کند و پس از صدور مدرک، به آدرس شخص ارسال می شود.

 خداحافظی اصفهانی ها 
با انتظار  نیم قرنی 

با تدابیر مدیریت جدید ش��هر اصفهان، قرار اس��ت که به جاي کوه 
زباله هایي که بر روي هم تلنبار مي ش��د، این بار نیروگاه زباله س��وز، 

طالي کثیف اصفهانی ها را به انرژي برق تبدیل کند. 
ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره 
به برگزاری جش��ن پایان دفن زباله ش��هر اصفهان ب��ه عنوان اولین 
کالنشهر در کش��ور خبر داد که احداث نیروگاه هاي تبدیل زباله به 
برق، از جمله برنامه هاي بلند مدتي بود که مدیریت شهری اصفهان 

بر آن تاکید داشت.

بیمارستان ها از پا می افتند 
مجتبی رحیمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در صورت پرداخ��ت نکردن بده��ی بیمه ها به دانش��گاه های علوم 
پزش��کی، در بلندمدت بیمارس��تان ها به طور قطع با مشکل مواجه 
می ش��وند. به گفته وی، اگر چه تاکنون مسئوالن بهداشت و درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نگذاش��تند که بدهی های میلیاردی 
سازمان های بیمه گر به این دانشگاه، خللی بر ارائه خدمات سالمت 
به مردم و حتی کادر پزشکی وارد سازد، اما صورت دانشگاه با سیلی 

سرخ شده است.

 رنگ مصنوعی به جای زعفران 
قالب نکنید 

مس��ئول بهداش��ت محیط مرکز بهداشت ش��ماره 2 اصفهان اعالم 
کرد: رس��توران دارانی که از رنگ های مصنوعی به جای زعفران در 
پخت غذا اس��تفاده می کنند، رس��توران های آنها پلمب می شود. به 
گفته احمدرضا ش��یروانی بروجنی، در صورت به کار بردن رنگ های 
مصنوعی به جای زعف��ران، برخورد قانونی الزم با رس��توران داران 

صورت می گیرد و حتی به پلمب واحد صنفی منجر خواهد شد.

 میهمانان و ما
ایام عید هم به پایان رسید و اصفهان  بشیر 

که مث��ل هر س��ال ش��اهد هجوم اسماعیلی
میهمانان ن��وروزی ب��ود، دوباره به 
حالت اولیه خود بازگشت. میهمانان نوروزی برای ما اهالی شهر 

اصفهان، همواره ترکیبی از جنبه های مثبت و منفی است.
منفی ها  

ش�لوغی: اصفه��ان چن��د س��الی اس��ت ک��ه ش��هر آرام 
گذش��ته نیس��ت و کلی پرجمعیت ش��ده، اما ب��ه خصوص 
در ای��ام عید، مملو از جمعیت می ش��ود. در نیمه ش��ب ایام 
 عید با یکی از دوس��تان، تصمی��م گرفتیم قدمی ب��ر کرانه 
زاینده رود و س��ی وس��ه پل عزی��ز بزنیم، به خی��ال این که 
به روال معم��ول از س��کوت و خلوت لذت خواهی��م برد، اما 
تعداد بیشماری از مس��افران، پل را به اش��غال خود درآورده 
بودن��د. بزرگ تره��ا عکس می گرفتن��د و بچه ه��ا از دهانه 
 پل، فشفشه های رنگی ش��لیک می کردند.در میانه پل زن 
میان سالی با لهجه شمالی، فشفشه را از دست کودکش گرفته 
بود و به سمت عابران شلیک می کرد!یکی هم نصیب ما شد. 
شوهرش هم کنارش ایستاده بود و غش غش می خندید و ما 

فکر کردیم چقدر فرهنگ ها با هم فرق دارند!
کلیشه ها: اهالی ش��هرهای دیگر که به اصفهان می آیند، 
 همیش��ه کلیش��ه های رایج در باره اصفهانی ها را به رخ آنها 
 می کش��ند و آدم می ماندک��ه چگونه با آنها ب��ر خورد کند. 
نمی دانم چه کس��ی و با چه نیت ناپاکی، این کلیش��ه ها را 
 درباره شهرهای ایران ابدع کرد، ولی در این میان، اصفهانی ها

خیلی مورد بی انصافی واقع ش��ده اند؛ مثال ه��ر وقت از من 
آدرس می پرسند، سعی می کنم حداکثر راهنمایی ممکن 
را بکنم، اما آخرش هم می گویند: ام��ان از این آدرس دادن 
 اصفهانی ها! یا یکی از دوس��تان که فروشنده صنایع دستی

 اس��ت، با این ک��ه اجناس خ��ود را  ب��ا40 درص��د تخفیف 
می فروخت، باز هم او را مته��م می کردند که چون اصفهانی 

است و خسیس، تخفیف نمی دهد. 
مثبت ها

آب: هر وقت عید می شود، آب زاینده رود را باز می کنند و ما 
از صدقه سر میهمانان نوروزی، صفایی می کنیم. زیبایی هر 
شهر، اول به شهروندانش می رسد بعد به دیگران، اما کار شهر 
ما بر عکس شده است؛ آن هم اصفهان که همیشه طراوتش در 
طول تاریخ به زاینده رودش بوده است. گفته اند )...( در بیابان 
ملخ می خورد/سگ اصفهان آب یخ می خورد، ولی حاال )...( ها 
درکشورهایشان مک دونالد می خورند و سگ اصفهان دیگر 

آب یخ گیرش نمی آید)البته به جز ایام نوروز(. 
 کس�ب و کار: ب��رای بعضی ها بره کش��ون اس��ت.توضیح 

اضافه ای الزم نیست.

گرد و غبار هوای اصفهان 
باالتر از حد استاندارد

احداث تأسیسات خارج 
شهر،  به عهده متقاضی

منصور شیشه فروش، مديرکل مديريت بحران اصفهان: 
میزان گرد و غبار موجود در هوای این استان از حد استاندارد باالتر است.

به دلیل وزش باد شدید، ریزگردهای صحراهای عربستان و عراق به ایران 
وارد شده و 15 استان کش��ور از جمله اصفهان را دچار پدیده گرد و غبار 
شدید کرده اس��ت. با این وجود، در پرواز هواپیماها خللی ایجاد نخواهد 
شد.تا روز شنبه هفته آینده از شدت گرد و غبار در هوای اصفهان کاسته 
خواهد شد.کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان سازمان محیط زیست، 
اداره کل هواشناسی و ستاد مدیریت بحران اس��تان، امروز برای بررسی 
هرچه دقیق تر این وضعیت، تشکیل جلسه می دهد و هشدارهای الزم را  

به اطالع مردم خواهند رساند.

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان اصفهان اعالم کرد: احداث تأسیسات 
 برق در مح��دوده خارج از ش��هرها و روس��تاها طبق آیین نام��ه تکمیلی 
تعرفه های ب��رق وزارت نی��رو، به عهده متقاضی اس��ت. رواب��ط عمومی 
این شرکت درباره پوش��ش برخی از جاده های اس��تان برای شبکه تلفن 
همراه، اعالم کرد: برق رسانی به ایس��تگاه های مخابراتی، مستلزم احداث 
تأسیسات نیرو رسانی بوده که به عهده متقاضی است. مدیر عامل شرکت 
 مخابرات اس��تان اصفهان چندی پیش ب��ه ایرنا گفته بود، پوش��ش تمام 
راه های استان برای تلفن همراه پس از تأمین برق توسط وزارت نیرو، یکی 
از مصوبات س��فرهای هیأت دولت بود که هنوز به دلی��ل عدم تأمین برق، 
باقی مانده است. ش��رکت مخابرات اصفهان، در دو سال گذشته مکاتبات 
زیادی برای اجرای کامل این مصوبه داشته که هنوز به نتیجه نرسیده است.

انفج��ار گاز  ب��ا نشس��ت فاضالب،  
گروه
اصفهان را در دو روز گذشته هراسان  شهر

کرد. در این حادثه کلیه تأسیس��ات 
 زیربنای��ی از جمله آب، ب��رق و تلف��ن نیز ک��ه از این محل 
می گذشت، دچار قطعی شد و شهروندان ساکن در این  منطقه 
را با مشکل مواجه کرد. اثنی عشری، رییس اداره آب و فاضالب 
شهر اصفهان در گفت و گو با زاینده رود، با اشاره به ترمیم شبکه 
فاضالب در محل حادثه گفت: خدا با ما ب��ود و می توان گفت 
دست خدا در این کار بود تا حادثه ای متوجه کسی نشود؛ زیرا 
 عمق فاجعه به قدری زی��اد بود که اگر این حادث��ه در روز رخ 
می داد، قطعا خسارات جانی و مالی در پی داشت. به گفته وی، 
متخصصان این اداره توانستند که محل پوسیدگی را ترمیم و 
خطر را از این منطقه دور کنند. کلیه تأسیسات زیربنایی از جمله 
آب و گاز نیز در حال ترمیم است که به زودی مشکل این منطقه 
رفع می شود. به گفته وی، کلیه کلکتورها و لوله های فاضالب 
شهر اصفهان دچار پوسیدگی اس��ت؛ زیرا عمر باالی 40 سال 
دارد. وی مشکل اصلی در  ترمیم شبکه فاضالب را نبود بودجه 

 برای ترمیم می داند که  مبلغی بالغ بر 300 میلیاردتومان را 
می طلبد و به همین علت مجبورند تا به صورت مقطعی و موقت 
اقدام به ترمیم ش��بکه فاضالب کنند.  به گفت��ه وی، رییس 
جمهور نیز در سفر قبلی خود به اصفهان، با اختصاص بودجه 
200 میلیون یورو به آب و  فاضالب برای ترمیم شبکه شهری، 
موافقت خود را اعالم کرد که حتی پیمانکار فاز یک آن هم 
مشخص شد، ولی به دلیل این که  قسمتی از تکنولوژی باید از 
چین وارد شود، برای بستن قرار داد، به علت تحریم، هنوز بانکی 

مشخص نشده است.
ح��اال ه��م با دس��تگاه ویدئومت��ری ک��ه در اختی��ار 
 اصفهان اس��ت،  م��ی توان ت��ا حدی مش��کل را بررس��ی و 
مکان های در حال تخریب را شناسایی کرد، ولی دستگاهی 
که در اختیار ماست، قادر به شناسایی دقیق و عمقی نیست و 
باید دوربین مجهزی که از کشورهای خارجی تهیه می شود،  
در اختیار ما قرار گیرد. وی می افزاید: به همین علت درصدد 
هستیم تا از پیمانکاران داخلی در صورت صالحدید، دوربین را 
تهیه کنیم تا بتوان از خطرات احتمالی درآینده جلوگیری کرد.

محس��ن مصلح��ی، سرپرس��ت 
گروه
س��ازمان میراث فرهنگی استان  شهر

اصفهان، گفت:هی��چ کدام از آثار 
تاریخی در نوروز به دست گردشگران صدمه ندید. وقتی 
مس��افران داخلی یا خارج��ی نقطه گردش��گری خود را 
اصفهان قرار می دهند، اطالعاتی از این ش��هر در رابطه با 
جاذبه های گردش��گری آن دارند که زبانزد خاص و عام 
 اس��ت. ولی مش��کلی در این میان وجود دارد؛ یک سری 
 بی نظمی هاس��ت ک��ه باعث ش��ده ی��ک عده مس��افر 
 لطمه هایی بر پیکر آث��ار تاریخی بزنند ک��ه نمونه آن را 
می توان در یادگاری هایی دید که بر تن آثار تاریخی ایجاد 
شده است. نوشته های یادگاری  بر در و دیوار آثار تاریخی 
شهر از جمله سی و سه پل و پل خواجو، می تواند موجب 
ناراحتی یک دوستدار تاریخ شود، تا جایی که مدت ها به 
در و دیوار مورد تخریب قرار گرفته نگاه می کند و به خاطر 
تاریخ از دس��ت رفته تأس��ف می خورد. نگاه گردشگران 
خارجی نیز شاهد این ماجرا بود. ولی این دل نوشته ها و 

 ی��ادگاری ها ب��ر روی بناه��ای تاریخ��ی تنها ب��ه علت 
بی توجهی برخی مردم نبود و کم کاری مسئوالن میراث 
فرهنگی را نیز در این میان  می توان دید که اینگونه بناها 
را بدون رسیدگی رها می کنند و بعد از ایجاد صدمه، آن 

را مورد بررسی قرار می دهند. 
از دیگر مشکالت نوروز، عدم رشد اقتصادی و درآمد زایی 
برای شهر اصفهان بود که نشان از بی برنامگی مسئوالن 
مربوط دارد. وقتی مسافری در شهر اصفهان برای خرید 
آثار تاریخی مکان��ی جز میدان ام��ام)ره( و یا چند مکان 
دیگر را نمی تواند پی��دا کند، به ناچار مجبور اس��ت که 
از خرید به دلیل ترافیک باال منصرف ش��ود و با توجه به 
فراوانی آثار تاریخی که در شهر اصفهان وجود دارد، دست 
خالی اصفهان را به مقصد ش��هر خود ترک کند. به گونه 
ای دیگر، می توان باور داشت که در این میان هنرمندان، 
متضرران این بی توجهی هس��تند ک��ه در بهترین فصل 
 مس��افرت، نمی توانن��د آن طور ک��ه باید، ب��رای عرضه 

صنایع دستی اقدام کنند.

پیگیری حادثه ترکیدگی لوله فاضالب

مسئوالن چه گفتند؟

قضاوت با شما 

آثار تاريخی صدمه نديد/ مطمئنید آقای ريیس؟اوضاع در خیابان میر عادی است

تقدير

گشتی در اخبار گشتی در اخبار 

تقدير

پیشنهاد 

طنز شهری
 كارشناس سازمان بهزیستی استان اصفهان

 علی قاسمی

 65 مرکز مش��اوره در اس��تان اصفهان و 28 مرکز مش��اوره در ش��هر 
اصفهان وج��ود دارد. صدای مش��اوره تلفنی این اس��تان از س��ال 84 
 فعالیت خود را آغاز ک��رده و هر س��ال دامنه فعالیت آن گس��ترده تر 
می شود. 55هزار و 661 مورد مشاوره از طریق صدای مشاوره تلفنی به 

مردم ارایه شده که قابل قیاس با سال های گذشته نیست. 
این مش��اوره ها به ص��ورت رای��گان ارایه م��ی ش��ود. هماهنگی بین 

س��ازمان ه��ای بهزیس��تی، 
نظام روانشناس��ی و مشاوره، 
نیروی انتظامی و اس��تانداری 
اصفهان در بخ��ش نظارت بر 
روی مراکز مش��اوره، ضعیف 
 اس��ت. مراک��ز مش��اوره ای 
غیر مجاز دارای مجوز قانونی 

مشاوره و درمان نیستند. 
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بارندگی های اصفهان ۷۴ درصد زیاد شد
ابوطالب  امینی، مع��اون آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفه��ان گفت: به طور 
متوسط میزان بارندگی های ش��هر اصفهان از ابتدای سال ۹1 تا کنون با افزایش ۷4 درصدی 

روبرو بوده است.
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سال گذشته را اگر به یاد داشته باشیم، اینگونه بود که هر مسئولی 
آماری برای تعداد گردشگران ارائه داد. در نهایت، مردم ماندند و 
 آماری که هر مسئولی برای خود ارائه داده بودکه هر کدام تفاوت 
چندمیلیونی داش��ت. امس��ال اما، دیگ��ر کمتر از ای��ن اتفاقات 
دیدیم.گویی س��تاد تس��هیالت س��فرهای اس��تان از گذش��ته 
درس گرفت��ه ب��ود و اغلب آم��ار را صمص��ام ش��ریعت، معاون 
 جانش��ین س��تاد تس��هیالت ن��وروزی اس��تان اصفه��ان  ارایه 
 می داد. با توجه به این که اصفهان یکی از مهم ترین ش��هر های

جذب کننده گردشگر بود، این آمار و صحت آن در کشور اهمیت 
ویژه ای دارد. 

طب��ق ی��ک اع��الم نظ��ر، اس��تان اصفه��ان امس��ال22 
میلی��ون مس��افر داش��ته ک��ه ظاه��را ای��ن مس��افر ب��ودن 
 نیازمن��د ای��ن نیس��ت ک��ه حتم��ا در اصفه��ان اقام��ت ه��م 
داشته اند.به عبارتی، با یک حساب سر انگشتی بیش از یک سوم 
جمعیت ۷5 میلیونی کش��ور به اصفهان سفر کرده اند، البته این 
اس��تان به لحاظ قرار گرفتن در قلب ایران، م��ی تواند یک محل 

 گذر به حس��اب آید، ولی این که این آمار بر چه اس��اس و با چه 
ساز وکاری به دست آمده، باید از سوی مس��ئوالن توضیح داده 
شود تا باورپذیرتر هم باشد. در اینجا به تفکیک آمار اعالم شده در 

نوروز ۹1 را بررسی می کنیم:
مسافران  80 درصدافزايش داشتند

گردشگران نوروزی استان اصفهان به 22 میلیون نفر رسیدند.
مسافران 60 درصد افزايش داشتند

21 میلیون و 58۹ هزار و 4۷5 مس��افر و گردشگر نوروزی وارد 
اصفهان شدند. ) 25 اسفند تا 13فروردین(

امکانات اسکان مسافران 
- حدود 10 هزار کالس درس 

 - پنج سالن سرپوشیده 
  - من��ازل اس��تیجاری ب��ا ظرفی��ت اس��کان ح��دود ۷0 هزار 

شب خواب
-10 هزار تخت در هتل ها و میهمانپذیرها

تعداد مسافران فرهنگی 
-40 درصد افزایش 

- ۹5۹ هزار و ۷21 نفر مسافر فرهنگی 
 تعداد  گردشگران

- 25 درصد افزایش نسبت به پارسال 
-پنج میلیون و 400 هزار گردشگر 

محسن رنجبر، جانشین ستاد تسهیالت سفر شهر اصفهان
 مسافر شب خواب

- 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 
- دو میلیون و ۷10 هزار نفر 

میزان چادرخوابی
80 درصدکاهش 

تعداد چادرخواب ها
 کمتر از دو درصد از مسافران 

استفاده از ظرفیت مکان های مسقف: 
44 درصد برای 150 هزار مسافر شب خواب 

  
تعداد تصادفات

س�رهنگ علی نیکبخت، ريی�س پلی�س راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان

- یک مورد تصادف بیشتر از سال گذشته 
تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای: 31 نفر 

تعداد مجروح شدگان  تصادفات جاده ای: ۷5 نفر 
سرهنگ رضا رضايی، ريیس پلیس راهنمايی و رانندگی 

شهرستان اصفهان:
- کاهش 60 درصدی تصادفات فوتی

تعداد تصادفات نوروز: دو فقره 
میزان تصادفات جرحی: کاهش 40 درصدی

 تعداد کشته شدگان  تصادفات نوروزی: سه نفر 
تعداد مجروحان تصادفات نوروزی: 136نفر 

سیدرضا موسوی، ريیس ستاد دائمی تسهیالت سفرهای 
کشور

اس�تان ها با بیش�ترين حجم تردد: مازندران، اصفهان، قم، 
فارس، مرکزی و بوشهر 

آمار مسافران ورودی به 30 استان )۲۷ اسفند تا ۷ فروردين(: 
۷6 میلیون و 268 هزار و 3۹5 نفر سفر

آمار مسافران نفر شب 30 استان)۲۷ اسفند تا ۷ فروردين (: 
25 میلیون و 662 هزار و ۷۹2 

 بايد ديد که وقتی اعالم می شود آمار مسافران گذری از استان ۲۲ میلیون نفر است، اين آمار چقدر مبنای واقعیت دارد

آمار گردشگران امسال، واقعی تر از پارسال 

نوروز تمام ش�د.حاال مس�ئوالن مان�ده اند و اراي�ه آمار ک�ه از هم�ان روز 14 فروردين س�ريعا سمیه 
 اعالم می شد؛ مثل يک ماشین منظم، فقط خبرنگاران سوال می کردند و آقايان از روی لیست، به آخشی

تفکیک می گفتند که چقدر مسافر داشتیم؛چه تعداد عبوری بودند و چه تعداد اقامت داشتند و... 

وقتی رايگان می توانیم، مشاوره 
گران چرا؟

]شرح عکس: مسافران نوروزی در باغ پرندگان/ زاينده رود[

آخرين وداع مجید با بی بیسبزه های نوروز در سیزده به در

اکیپ های هالل احمر مستقر در جاده هامسافران در میدان امام )ره(

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاينده رود[
]عک



چهره روزیادداشت

 همکاری اداره پست با سازمان ها 
و ادارات مختلف

معاون امور پس��تی اس��تان اصفهان گفت: اداره پس��ت ب��رای رفاه حال 
همشهریان و در تعامل با سازمان ها، قراردادهایی را با ادارات مختلف، برای 
سهولت در انجام امور منعقد کرده است. حمید باقری در ارتباط با قرارداد 
اداره پست با سازمان ثبت اسناد اظهار داش��ت: با انعقاد این قرارداد بین 
اداره پست و سازمان ثبت اسناد، شخص متقاضی صدور سند مالکیت، به 
سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و سایر مراحل در سازمان ثبت اسناد بدون 
نیاز به حضور شخص انجام  می شود و در پایان، مأمور پست برای تحویل 

اسناد مالکیت، به منزل شخص متقاضی مراجعه می کند.

مجوز قطع گاز بدهکاران صادر شد
مدیرعامل شرکت ملی گاز از صدرو مجوز دولت برای قطع گاز مشترکان 
خصوصی، دولتی، صنایع و نیروگاه ها در صورت پرداخت نکردن مطالبات 
خبر داد و گفت: تعرفه های گازبها برای فصول گرم سال از اول اردیبهشت 
ماه محاسبه و اعالم می ش��ود. جواد اوجی با اش��اره به مجوزی که اخیراً 
از هیأت دولت مبنی بر بدهی ش��رکت  های خصوص��ی، دولتی، صنایع و 
نیروگاه ها اخذ کرده اند، گفت: براساس این مجوز، شرکت ملی گاز می تواند 
در مرحله اول، اگر این شرکت ها بدهی خود را پرداخت نکنند،گازشان را 
قطع کند تا وصول مطالبات صورت گیرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: 
اگر این روال ادامه پیدا کند، در مرحله دوم، ش��رکت ملی گاز این اجازه را 
دارد تا بدهی آنها را با نرخ آزاد و غیریارانه ای محاسبه و به این صورت این 

بدهی را وصول کند.

میوه های نوبرانه با قیمت 
نجومی آمدند

بهار هم از راه رسید و سر و کله میوه های نوبرانه در بازار پیدا 
شد، اما امسال قیمت این میوه ها به شیوه باورنکردنی باال رفته و 

در نقاطی از شهر، با قیمتی متفاوت نیز عرضه می شود. 
وقتی بهار از راه می رسد، همه چیز نو می شود و حتی بازار میوه 
نیز رنگ و بوی تازگی به خود می گیرد و نوبت آن می رسد که 
بازار از میوه هایی پر شود که ماندگاری آنها عمر کوتاهی دارد و 
زود می آیند و زود می  روند. شاید به همین دلیل باشد که مردم 
هم ترجیح می دهند هرچه سریع تر طعم خوش این میوه های 
نوبرانه را در سال جدید تجربه کنند و حتی اگر مقداری اندک 
هم ش��ده، از این میوه ها بخرند و مصرف  کنند. در این میان، 
قیمت به عاملی تبدیل شده است که شاید پای برخی از آنها را 

در خرید این میوه، سست می کند.
توت فرنگی و زردآلو  از جمله این میوه های نوبرانه هس��تند 
که با قیمت های گران، در برخی مناطق به چشم می خورند.

قیمت هر بسته توت فرنگی که معموالً وزنی بین 100 تا 120 
گرم دارد، از 2500 تومان تا 5000 تومان متغیر است و البته 

کیفیت هم اندکی متفاوت است. 
برخی از دست فروشان می گویند این میوه نوبرانه متعلق به 
بیرجند است و از کیفیت مناسبی برخوردار است، به همین 
 دلیل هم قیمت باالیی دارد. ش��نیده شده اس��ت زردآلو هم 
در برخی مغازه های س��طح ش��هر به قیم��ت گزافی عرضه 
می ش��ود که البته برای اینکه این قیمت به چشم مشتریان 
نیاید، تعدادی از آن در ظرف  های کوچک بس��ته بندی شده 
است و به همین دلیل هم، هر بسته قیمتی معادل 5 تا 6 هزار 

تومان دارد. 
مورد دیگری  که در بازار به چش��م می خورد، ورود میوه های 
خارجی ای است که تا به حال در بازار دیده نشده. این میوه  ها 
نیز به صورت بسته بندی شده عرضه شده و در هر بسته چند 
دانه از این میوه ها گذاشته ش��ده و هر بسته به قیمت 5 هزار 

تومان به فروش می رسد. 
در شرایطی که با باال رفتن قیمت دالر، محدودیت هایی بر سر 
راه واردات میوه گذاشته شده است، باز هم آنقدر واردات این 
میوه ها برای برخی صرفه اقتصادی دارد که حاضرند تعرفه ها 
را بپردازند و محموله های خود را ترخیص کنند. به هرحال، 

شاید چشیدن این طعم های جدید هم خالی از لطف نباشد.
موضوع اصلی در این میان، نظارت ب��ر قیمت این میوه های 
نوبرانه است که به نظر می رسد باید بازرسان سازمان حمایت 
 از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان وارد عم��ل ش��ده و 
اجازه ندهند این میوه ها ب��ا نرخ هایی غیرمتع��ارف در بازار 

عرضه شوند.

اخبار کوتاه

یادداشت
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بازگشت نرخ کرایه اتوبوس به نرخ های قبل از نوروز

نرخ بلیت ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای که به دلیل تردد های یک سرخالی ناوگان از 25 اسفند ماه 1390 
افزایش یافته بود، دوباره به قیمت های قبل از ایام نوروز بازمی گردد.

تمام شرکت های مسافربری موظف هستند با اتمام طرح نوروزی، قیمت ها را به نرخ های قبلی بر گردانند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ارسالن فتحی پور

دولت نباید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها عجله کند. اجرای 
فاز دوم باید با هماهنگی و تفاهم دولت و مجلس انجام ش��ود تا به نتیجه 

مطلوب در این زمینه دست یابیم.
دولت با مجلس و کمیسیون اقتصادی هیچ گونه مذاکره ای برای اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها انجام نداده است و طبق قانون، منابع هدفمندی 
یارانه ها در فاز دوم، باید در بودجه لحاظ شود. مرحله دوم اصالح قیمت ها 

باید پس از تصویب بودجه در صحن علنی مجلس باشد. 
در مورد واری��ز 28 هزار تومان 
برای فاز دوم قانون هدفمندی 
باید گفت در س��ه س��ناریوی 
کمیس��یون  پیش��نهادی 
اقتصادی، افزایش یارانه نقدی 
خانوار مطرح نبود و باید در این 
باره بررس��ی های کارشناسی 

الزم انجام شود.

حمایت از تولید ملی، یعنی مص��رف کاالی ایرانی، دفاع از کارگر و 
سرمایه گذار ایرانی و این مهم، از طریق اصالح سیاست های تعرفه ای 
واردات، اصالح نرخ ارز و رش��د آن متناس��ب با تورم، تشویق های 
صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصالح سیاس��ت های مالی و بودجه ای 

دولت و کاهش وابستگی دولت به دالرهای نفتی تحقق می یابد.

تولید ملی، حفظ وضعیت فعلی تولید است
اس��فندیار امینی، مدیر عامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان 
اصفهان  در مورد تولید ملی اظهار داش��ت: ب��رای حمایت از تولید 
داخلی کار و سرمایه، عالوه بر ایجاد اقدامات و قانون جدید، قوانین 
مدون اجرانشده نیز باید عملیاتی شود. وی با اشاره به نامگذاری سال 
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تولید ملی 

از دیدگاه ما، حفظ وضعیت فعلی تولید است.
امینی حفظ اشتغال موجود در تولید را باالتر از اشتغال جدید عنوان 
کرد و ادامه داد: در سال های گذشته به بهانه اشتغال جدید، بسیاری 

از مشاغل پایدار در بخش تولید از میان رفته و تعطیل شده است.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: از نظر 
ما بخش��ی از حمایت ها از تولید داخلی به بخش دولتی و مجلس 
شورای اسالمی و بخش��ی از آن نیز به تولیدکنندگان برمی گردد. 
از نقش اصناف توزیعی، بنگاه ها و بنکداری در کشور هم نمی توان 
چشم پوشی کرد و این نهادها نیز در راستای حمایت از تولید داخلی 

نیز نقش به سزایی را ایفا می کنند.

بخشی از قوانین حمایتی کشاورزی اجرایی نشده است
امینی تصریح کرد: در بخش دولتی سال های بسیاری است که بخش 
فراوانی از قوانین حمایتی مربوط به بخش کشاورزی به وسیله دولت 
اجرایی نشده است. وی از برخی اقدامات دولت انتقاد کرد و گفت: 
با توجه به وجود قانون خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی 
هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده و تنها یک نوع محصول، 

یعنی گندم در این سال ها به وسیله دولت خریداری شده است.
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: خرید 
تضمینی گندم نیز براساس قیمت تمام شده نبوده، بلکه به صورت 

قیمت تعیین ش��ده از سوی ش��ورای اقتصاد بوده است. وی اظهار 
داش��ت: به دلیل نخریدن تضمینی برخی از محصوالت کشاورزی 
مشمول این قانون، برخی از واحدهای تولیدی ما ورشکسته شده اند.

مشکل بخش کشاورزی، واردات بیش  از اندازه است
امینی با اشاره به معضالت واحدهای تولیدی کشاورزی گفت: یکی 
از مهم ترین معضالت بخش کشاورزی، واردات بیشمار محصوالت 
کشاورزی است که با جلوگیری از این کار می توان به بخش تولید 
کشورمان کمک شایانی کرد. وی تأکید کرد: اگر واحدهای تولیدی 
بخش کشاورزی با مشکلی روبه رو ش��وند، جبران آن دشوار و رفع 
موانع و ادامه فعالیت آن واحدها نیز مدت زمان زیادی را می طلبد.

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان با اشاره به 
عواملی که در حمایت از تولید ملی مؤثر اس��ت، بیان داش��ت: در 
راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باید قوانین مدون 

فعلی روی کار آمده و اجرایی شود.

نامگذاری س�ال تولید ملی، مشکل سرمایه گذاری را  
برطرف می کند

محمد نصر اصفهانی، قائم مقام س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: در بخش کشاورزی تاکنون به بحث سرمایه گذاری 
داخلی توجه بس��یاری نش��ده بود که انتظار داریم با عنایت به این 
بخش، مشکالت آن نیز بر طرف شود. وی با اشاره به نامگذاری سال 
جاری اظهار داشت: بخش کش��اورزی به عنوان یکی از محورهای  
استقالل برای کشور است که نیاز به س��رمایه گذاری داخلی دارد.

نصر اصفهانی با اش��اره به اینکه پیام رهبر معظ��م انقالب به اندازه 
کافی روشن و واضح است، بیان داشت: رهبر معظم انقالب با آشنایی 
کامل از دغدغه ها و مشکالت وابستگی به محصوالت خارجی این 
نام را برای س��ال جاری انتخاب کرده اند. قائم مقام س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: در بخش کشاورزی با توجه به 
اینکه بیش از 95 درصد نیازهای کشاورزی در داخل کشور تأمین 
می شود، به راحتی می توان از ورود محصوالت خارجی در این بخش 
جلوگیری کرد. وارد ک��ردن برخی محصوالت به کش��ور در زمان 
بهره وری از محصوالت داخلی صحیح نیست، می توان با کنترل های 
صحیح مش��کالت، این بخش را برطرف کرد. نصر اصفهانی با بیان 
اینکه حمایت از کار و س��رمایه  ایرانی یکی از نکات مهمی است که 
رهبر معظم انقالب به آن توجه داش��ته است، اضافه کرد: در بخش 
کشاورزی تاکنون به بحث سرمایه گذاری داخلی توجه نشده بود. 
انتظار ما این است با توجه بیشتر به این بخش، مشکالتی که بر سر 

راه آن وجود دارد، مرتفع شود.

تولید داخلی، نیاز به تحقق قوانین اجرا نشده دارد

مشکل سرمایه گذاری، با تولید ملی حل می شود

نزدیک صد سال است، هرگاه سخن از اقتصاد و وضعیت زندگی مردم به میان می آید، نگاه ها  زهرا 
به سوی دولت و آن هم سدسازی و اتوبان سازی و راه آهن و یا ساخت دانشگاه  می رود. براساس نوبخت

این نگاه، در این مدت، هزاران پروژه بزرگ و ده ها هزار پروژه کوچک و متوسط به دست دولت ها 
اجرا شده است، به گونه ای که پس از پیروزی انقالب اسالمی، آمار این پروژه ها با ارقامی نجومی روبه رو شد.

اجرای فاز دوم هدفمندی با تفاهم 
دولت  ومجلس
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 اخطار اجرايي
25 ش��ماره: 721/90 ش 32 ب��ه موجب رأي ش��ماره 1407 تاري��خ 90/9/29 حوزه 32 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه علي اكبر 
قرباني مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 39/800/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 40/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي  و پرداخت خسارت تأخير 
در تأديه از تاريخ 87/8/20 لغايت زمان اجراي حكم در حق خواهان جواد الماسي نشاني 
مح��ل اقامت: خ پروين دوم طبقه زيرين بانك انصار. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
56 آقاي عظيم ش��اكريني داراي شناسنامه شماره 6851 به شرح دادخواست به كالسه 
13/91 ح 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان مهدي شاكريني بشناس��نامه 205 در تاريخ 89/12/9 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: چهار پسر و يك دختر 
و يك همسر به نام هاي: 1- پيمان شاكريني ش ش 358، 2- علي شاكريني ش ش 376، 
3- پژمان ش��اكريني ش ش 2441، 4- عظيم ش��اكريني ش ش 6851، 5- مينا شاكريني 
ش ش 376، 6- ش��هناز ميرجزائي ش ش 639 و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 288 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
57 شماره: 988/89 ش ح/ 26 به موجب رأي شماره 91 تاريخ 90/2/13 حوزه 26 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه مؤسسه آموزشي 
هامون مجهول المكان محكوم اس��ت به: اس��ترداد دو فقره چك به شماره هاي 561405 
و 561406 جمعًا به مبلغ 6/500/000 ريال در حق محكوم له منيره هاش��مي نشاني محل 
اقامت: اصفهان خ حس��ين آباد پالك 704. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد يا ترتيبي ب��راي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرف��ي كند كه اجراي حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام 
يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا 
شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 267 شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرايي

58 ش��ماره: 1096/90 به موجب رأي ش��ماره 1307 تاريخ 90/8/26 حوزه 11 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حميدرضا ابراهيميان 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ پنجاه و دو هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني 
و هزينه نش��ر آگهي طبق تعرفه و خسارات تأخير تأديه چك ها به تاريخ هاي 804324-
-802344  ،85/5/12-804321  ،85/4/12-804314  ،85/6/23-804329  ،85/5/23
-801595  ،85/7/31-183586  ،85/4/12-804326  ،85/6/31-1835585  ،85/6/17

85/6/31، 095353-85/10/26، 805295-85/12/30 تا زمان وصول. مشخصات محكوم 
له: حسين جمشيديان با وكالت آقاي علي شيرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان، نبش سه 
راه سيمين، ساختمان كاشي مرجان، طبقه سوم. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
59 ش��ماره: 1094/90 به موجب رأي شماره 1296 تاريخ 90/8/26 حوزه يازده شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حميدرضا ابراهيميان 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و پن��ج ميليون و پانصد هزار ريال 
بابت اصل خواس��ته و هش��تاد و دو هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و هزينه آگهي و 
ح��ق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و همچنين خس��ارت تأخير تأديه چك ها از تاريخ 
-802341  ،85/10/30-805267  ،86/2/30-953084  ،86/1/30-095383 سررس��يد 
-802342  ،87/5/18-802347  ،85/8/30-801598  ،85/9/30-805266  ،85/8/17
-805265  ،85/2/15-350045  ،85/12/30-097558  ،85/11/30-805268  ،85/11/16
85/8/25، 805293-85/11/25، 097551-86/3/31 تا زمان وصول. مشخصات محكوم 
له: حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده نشاني محل اقامت:  اصفهان- نبش سه راه 
س��يمين- ساختمان كاشي مرجان- طبقه س��وم. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
60 شماره: 1139/90 ش 8 به موجب رأي شماره 1574 تاريخ 90/9/9 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه س��عيد بختياري 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و نود هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت 
تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك ها و حواله ها از تاريخ تقديم دادخواست 90/6/19 كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد 3 
فقره چك 725774-86/12/5 و 784992-87/3/15 و 91395-85/9/20 و سه فقره حواله 
به ش��ماره هاي 68951 و 68952 و 68953. مشخصات محكوم له: حسين جمشيديان با 
وكالت آقاي علي شيرزاده نش��اني محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان 
كاشي مرجان ط اول. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد 

صريحًا اعالم نمايد. شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
61 شماره: 1138/90 ش 8 به موجب رأي شماره 1455 تاريخ 90/8/23 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه رضا دشتي اصفهاني 
مجه��ول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و 38/000 ريال دادرس��ي و هزينه هاي نش��ر آگهي 
و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد بابت چك هاي شماره 
101841-85/4/15 و 101842-85/4/30. مش��خصات محكوم له: حسين جمشيديان با 
وكالت علي ش��يرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشي 
مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
62 ش��ماره: 1135/90 ش ح 8 به موجب رأي ش��ماره 1457 تاري��خ 90/8/23 حوزه 8 
شوراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا 
برمك��ي نام پدر: محمدعلي مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 27/500/000 
ريال وجه 3 فقره چك )به شماره هاي 82/7/10-440105، 82/8/25-736463، 440106-

82/8/10( بابت اصل خواس��ته و حق الوكاله وكيل طب��ق تعرفه قانوني و 40/000 بابت 
هزينه دادرس��ي و نشر آگهي و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراي 
حكم. مشخصات محكوم له: مهدي شيراني نام پدر: اسداله با وكالت علي شيرزاده نشاني 
محل اقامت: اصفهان نبش س��ه راه سيمين س��اختمان كاشي مرجان طبقه اول. ماده 34 
قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 

مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه 
خود را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. ش��عبه هشتم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
63 شماره: 1445/90 ش 7 به موجب رأي شماره 1776 تاريخ 90/10/6 حوزه 7 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سعيد بختياري نام 
پدر: عبدالعلي ش��غل: آزاد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ يازده ميليون 
ريال بعنوان اصل خواس��ته، هشتاد و هشت هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي و نشر 
آگهي و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك هاي موصوف و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانوني در حق محكوم له: حس��ين جمش��يديان نام پدر: اسماعيل شغل: آزاد 
نش��اني محل اقامت: اصفهان مسجد سيد- بعد از بانك ملت- پارچه مبلي تخت جمشيد. 
م��اده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورت��ي كه خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
64 كالس��ه پرونده: 1590/90، ش��ماره دادنامه: 2140، مرجع رس��يدگي: ش��عبه هفتم 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا صالحي نشاني: اصفهان- بلوار كشاورز- 
بلوار ش��فق- كوي كوه نور- مجتمع نگين واحد 7، وكيل: علي ش��يرزاده نش��اني: س��ه 
راه س��يمين- طبقه اول- ساختمان كاشي مرجان، خوانده: فرشاد علي عسگري مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه مبلغ سي ميليون ريال بابت وجه سه فقره سفته به انضمام مطلق 
خسارات قانوني، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
محترم ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت 
ب��ه صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي خانم زهرا صالحي با 
وكالت آقاي علي ش��يرزاده به طرفيت آقاي فرشاد علي عسگري به خواسته مطالبه مبلغ 
س��ي ميليون ريال بابت وجه س��ه فقره سفته به ش��ماره هاي )0310295 الي 0310297 
سري / ن( هر يك به مبلغ ده ميليون ريال به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و بقاء اصول مس��تندات در يد خواهان كه داللت بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها به ميزان خواسته را 
دارد و اينكه خوانده محترم عليرغم ابالغ قانوني )نش��ر آگهي در روزنامه زاينده رود به 
تاريخ 90/10/14( در جلس��ه دادرسي ش��ركت نداشته و هيچگونه اليحه دفاعيه اي مبني 
ب��ر عدم دي��ن و برائت ذمه خويش اب��راز و ارائه ننموده بنابراين دع��وي خواهان عليه 
خوانده وارد به نظر مي رس��د كه مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ س��ي ميليون ريال بابت اصل خواسته و هشتاد و 
ش��ش هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي و نشر آگهي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانوني و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )90/9/1( لغايت تاريخ اجراي 
حك��م در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم 

عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
65 كالس��ه پرونده: 1828/90،  شماره دادنامه: 2100، مرجع رسيدگي: شعبه 45 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: آسيه عليدوستي به آدرس اصفهان، سه راه سيمين، كوچه 
دنارت، پ 3، با وكالت علي ش��يرزاد نشاني: اصفهان س��ه راه سيمين ساختمان كاشي 
مرجان طبقه س��وم، خوانده: بهروز آذرمهر مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 
آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: دعوي آسيه عليدوستي فرزند 
ناصر با وكالت علي شيرزاد بطرفيت بهروز آذرمهر بخواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 
ريال وجه چك ش��ماره 585/843178 عهده بانك صادرات شعبه چهارمحال به انضمام 
مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته 
و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني 
حكم بر محكومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 

38/000 ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده 
اج��راي احكام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماي��د رأي صادره غيابي و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. و 20 روز پس از آن 
قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. شعبه 45 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
66 كالس��ه پرونده: 1829/90،  شماره دادنامه: 2101، مرجع رسيدگي: شعبه 45 شوراي 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: فرج اله صميمي دهك��ردي فرزند غالمرضا، وكيل: علي 
شيرزاد نش��اني: اصفهان س��ه راه سيمين س��اختمان كاش��ي مرجان، خوانده: مهدي 
راداش��كفتكي فرزند س��ياوش مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص 
دادخواست فرج اله صميمي دهكردي به طرفيت مهدي راد شكفتكي بخواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ريال وجه دو فقره چك به شماره هاي 1- 90/7/1-144965-20/000/000 
و 2- 609859-20/000/000-90/9/20 عهده بانك مسكن به انضمام خسارات دادرسي 
و تأخير تأديه با توجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه 
خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مس��تندات ابرازي خواهان اي��راد و تكذيبي به عمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 42/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت 
خسارات تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك ها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه خواهد بود. شعبه 45 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
67 كالس��ه پرون��ده: 1759/90، ش��ماره دادنامه: 1742، مرجع رس��يدگي: ش��عبه 32 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: هدايت نادري نش��اني: خ امام خميني خ شريف 
ش��رقي تقاطع چهارم مبل نياوران، وكيل: علي ش��يرزاده نش��اني: نبش سه راه سيمين 
ساختمان كاش��ي مرجان طبقه س��وم، خوانده: محمود كبيري بارچاني مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 17/000/000 ريال بابت يك فقره چك بشماره 90/6/30-516244، 
گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 
مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت هدايت نادري به طرفيت محمود 
كبيري بخواس��ته مطالبه مبلغ 17/000/000 ريال )هفده ميليون ريال( وجه يك فقره چك 
به ش��ماره 516244-90/6/30 عهده بانك رفاه كارگران به انضمام خسارات دادرسي و 
تأخير تأديه با توجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينكه 
خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مس��تندات ابرازي خواهان اي��راد و تكذيبي به عمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 40/000 ريال به عنوان 
خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ چك لغايت زمان وصول 
و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مرك��زي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 

شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تغييرات
68 ش��ماره: 16345 آگهي تغييرات شركت ياقوت كوير مهاباد سهامي خاص به شماره 
ثبت 784 اردس��تان و شناسه ملي 10320273734 و كدپستي 8443144335. به استناد 
نامه ش��ماره 15024 مورخ 1390/12/21 اداره ثبت اس��ناد و امالك اردس��تان و آگهي 
شماره 14916 مورخ 1390/12/18 شركت نامبرده در تاريخ 1390/12/27 تحت شماره 
677 در واحد ثبت ش��ركت هاي اين اداره به ثبت رسيده كه مراتب جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمي كش��ور و روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي گردد. م الف/ 18  

شادمان- كفيل ثبت اسناد وامالك نطنز



یادگارهای تایتانیک 
رادر انگلستان ببینید

گالیور به لیلی پوت  
بازگشت 

مدیران موزه جدید سی سیتی )شهر دریایی( س��اوتهمتون انگلستان از 
۱۰ آوریل یادگارهای کشتی غرق شده تایتانیک را در معرض دید عموم 

قرار می دهند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مدیران موزه ساوتهمتون انگلستان 
 در صدمین س��ال وقوع حادثه غرق ش��دن کش��تی بزرگ تایتانیک، در 
نظر دارند با افتتاح موزه ای تحت عنوان سی س��یتی )شهر دریایی(، یاد 
 و خاطره قربانیان ای��ن حادثه را گرامی بدارند  و دراین مس��یر چه راهی 
بهتر از یک نمایش��گاه. در این موزه که از ۱۰ آوریل، تنها ۵ روز مانده به 
صدمین س��الروز این اتفاق، افتتاح می ش��ود، قطعات به جا مانده از این 
کش��تی و یادگارهایی از قربانیان این حادثه در مع��رض دید عموم قرار 

می گیرد. 

مارتین روسون، هنرمند خالق انگلیسی اخیراً اقدام به انتشار نسخه تصویری و 
اقتباسی از »سفرهای گالیور« کرده است.

 مارتین روسون، نویسنده و کاریکاتوریست مطرح انگلیسی، اخیراً رمان تصویری 
به روز شده و اقتباس شده از »سفرهای گالیور«، اثر جاناتان سویفت را منتشر 
 کرده اس��ت. در نس��خه تصویری لموئل گالیور، نواده گالیور در اثر س��ویفت، 
 از ی��ک هلیکوپترب��ه بی��رون پرت��اب می ش��ود و س��ر از لیلی پ��وت ۱997

 درمی آورد.
مردمان ریزاندام لیلی پوتی با تلفن های هوشمند خود از گالیور عظیم الجثه فیلم 
می گیرند. آنان که در اصل مجسمه غول ها را پرستش می کنند، با کالمی عجیب 
و غیردستوری به گالیور مدرن خوشامد می گویند.گالیور در جریان اثر، به راز 

شکوفایی اقتصادی لیلی پوت جدید پی می برد.

عباس کیارستمی برای تحویل نسخه نهایی »مثل یک 
عاشق« راهی فرانسه شد. 

»مثل یک عاش��ق« محصول مش��ترک ژاپن و کمپانی 
فرانسوی »ام کی تو« است. کمپانی فرانسوی در نظر دارد 
این فیلم را سال آینده به فستیوال کن ۲۰۱۲معرفی کند. 
»ام کی تو« امیدواری های فراوانی برای پذیرفته ش��دن 
فیلم دارد. از نکات جالب توجه درباره »مثل یک عاشق« 
این است که همه همکاران عباس کیارستمی در ساخت 
فیلم، ژاپنی هس��تند و تنها ایرانی گروه س��ازنده، شهره 
گلپریان است که به عنوان مشاور و مترجم این فیلمساز 
را همراهی می کند. داستان فیلم تازه کیارستمی درباره 
دختر جوان دانشجویی اس��ت که برای به دست آوردن 
پول و کمک هزینه تحصیلی اش به بیراهه کشیده شده 
و در این میان با مرد مس��نی آشنا می ش��ود. بین دختر 
دانشجوی جوان و پیرمرد رابطه خاصی شکل می گیرد 
و ... . تدوین فیلم را عباس کیارستمی همراه با پسرش، 
بهمن کیارس��تمی ب��ه پایان رس��اندند و پ��س از اتمام 
صداگذاری فیلم، کیارستمی هفته دوم فروردین ۱39۱ 
برای تحویل نس��خه نهایی فیلم به کمپانی تهیه کننده 
راهی فرانسه شد. فیلم پیش از این »پایان« نام داشت و 
نام تازه اش »مثل یک عاشق« از ترانه ای در فیلم با صدای 

ااِل فیتزجرالد وام گرفته شده است.

 پرس��تو صالحی، بازیگ��ر س��ینما تئا ت��ر و تلویزی��ون، در 
 صفحه شخصی خود در یک شبکه اجتماعی، مطالب مهمی 
 را در ارتب��اط ب��ا فس��اد اخالق��ی حاک��م ب��ر س��ینما 

نوشت:
 »اگه نگم دق می کنم!!!

 همش می گن چرا کم کاری؟ چرا نیس��تی؟ چرا مثل سابق 
پر کار نیستی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟من چه می دونم!

کدوم بازیگریه که دلش نخواد بازی کنه؟ کدوم بازیگریه که 
دلش نخواد تو کارهای خوب ظاهر بشه؟ کدوم بازیگریه که 
دلش نخواد با آدم های حرفه ای و درس��ت درمون کار کنه؟ 

کدوم بازیگریه که دلش نخواد دیده بشه؟«
 پرس��تو صالح��ی در ادام��ه نوش��ته اس��ت: »دور از جون 
تهیه کنندگان و کارگردانان و هنرمندان فرهیخته کشورم که 
هممون می دونیم چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند و 
فقط ادعا و اداشو دارن، به یک تهیه کننده سر شناسی از سر 
درد دل گفتم: دلم یه کار طوالنی می خواد، گفت: اونی ام که 
بهت کار طوالنی بده، حال طوالنی می خواد ... به قول مرحوم 

شکیبایی: وای ...
ولی من هنوز ایمان دارم که تو هنر مقدس هفتم، هس��تند 
انسان هایی که بی درخواست و نیاز و ... فقط و فقط به کارشون 
فکر می کنن و بس و متأس��فم از وجود کسانی که هنر پاک 

آریایی رو با ناحیه ۱۰قدیم تهران اشتباه گرفتن...«

محمود رحمانی سال 9۱ مستندی را براساس رمان »جای 
امن گلوله« کارگردانی می کند.

محمود رحمانی در این باره گفت: به پیشنهاد یکی از عزیزان 
سینمادوست و سینماش��ناس، آقای فرخنده کیش، کتاب 
 »جای ام��ن گلول��ه« را مطالعه کردم. ش��خصیت محوری

 این داس��تان، رضا آلبوغبیش، ب��رای من بس��یار جذاب و 
پیچیده بود. 

رحمانی در ادامه با اشاره به تفاوت های موجود بین اقتباس 
در سینمای بلند و مستند، افزود:  اقتباس در سینمای مستند 
خط به خط یک رمان نیس��ت، اما طبعاً اقتباس در سینمای 
بلند به مراتب س��خت تر اس��ت، چرا که در مستند بسته به 
اقلیم، فرهنگ یا مسائلی از این دست می توان برداشت های 

متفاوتی را به تصویر کشید.
این کارگردان جوان در ادامه با اشاره به این که تا پیش از این 
نیز تجربه های متعددی در زمینه ساخت آثاری برگرفته از 
دوران جنگ تحمیلی داشته است، گفت: »مدار صفر درجه« 
از فیلم های من در زمینه ساخت اثر مرتبط با جنگ تحمیلی 
 اس��ت و تجربه های زی��ادی در این عرصه داش��ته ام و فکر 
می کنم شناخت نسبی من از این حیطه باعث می شود با دید 

بازتری اینگونه داستان ها را به تصویر بکشم. 
محمود رحمانی پیشتر مستند »ملف گند« را ساخته که در 

جشنواره های مختلف بین المللی حضور داشته است. 

بعد ازاخبارمتعدد و پش��ت س��رهم از فیلم جدید کوئنتین 
تارانتینو، »جانگو آزاد شده« و انتشار چند عکس ابتدایی از 
لوکیشن فیلم برداری، دیگرهیچ خبر و عکسی از این وسترن 
اسپاگتی منتشر نشده است، درحالی که  این روزها، جانگو 
آزاد شده درحال فیلم برداری است و عالقمندان سینما منتظر 

خبر یا عکسی از این فیلم مهم هستند.
 سایت اس��لش فیلم، مایکل ش��مبرگ، تهیه کننده اجرایی 
فیلم را سر صحنه فیلم دیگری گیر آورده و از او در مورد این 
فیلم پرسیده است. پاسخ او آخرین اطالعات از فیلم کیوتی 

است: 
»من قسمت هایی ازفیلم را دیده ام و شگفت انگیزاست. ما 
هنوز درحال فیلم برداری هستیم. همکاران من، استیسی شر 
 و رجی هادلین، تهیه کننده فیلم کوئنتین هستند و من هم 
تهیه کننده اجرایی هستم. فیلمبرداری تقریباً به نیمه رسیده 
است. نمی توانید تصور کنید. این شگفت انگیز ترین فیلم است 
چون همان طور که می دانید یک وسترن اسپاگتی است و 
زبان و لحن تارانتینو به گونه ای است که فیلم را تبدیل به یک 
لذت و سرگرمی خالص کرده است. لئوناردو آدم بد قصه است. 

این فیلم عالی می شود«.
با اینکه شمبرگ اطالعات زیادی را لو نداده است، اما حداقل 
معلوم ش��د که فیلمبرداری به نیمه رسیده است. شمبرگ، 

فیلم پالپ فیکشن را هم تهیه کرده بود.

شبکه اجتماعی  سینمای تجربهسینمای جهان سینمای جهان

 عباس کیارستمی از ژاپن
 به کن می رود

افشاگری پرستو صالحی 
ازفساد اخالقی درسینما

محمودرحمانی، جای امن 
گلوله را می سازد

جانگو آزاد شده، وسترن 
اسپاگتی به زبان تارانتینو
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ن��وروز امس��ال و تعطیل��ی های 
نرگس 
همیشگی آمد و رفت، ولی آنچه به ناظمی نیا

 جا مان��د تعری��ف و تمجید های 
رسانه ها از عملکرد ضعیفش��ان بود و انتقادهایی که اهالی 
فرهنگ و هنر از رادیو، تلویزیون و  س��ینما داشتند. با این 
وجود، کاله قرمزی و دیگر عروس��ک ها امسال هم خوش 
درخشیدند. نکته مهمی که می توان به عنوان یک اصل در 
ماندگاری کاله قرمزی از آن یاد ک��رد، همگام بودن تحول 
روای��ی مجموعه ها و فیلم های س��ینمایی کاله قرمزی با 
موضوعات روز است. به واقع اگر مسیر حرکت هوشمندانه 
ایرج طهماسب و حمید جبلی را از نظر بگذرانیم، تولید چنین 
مجموعه ای در تلویزیون با رعایت ن��کات دقیق تربیتی و 
آموزشی و در عین حال، پیوند زدن ماهیت نوستالژیک این 
عروسک دوست داش��تنی با قابلیت ها و ظرفیت های به 
روزرسانی آن و افزایش تعداد همراهان عروسکی آقای مجری 
است که با هوشمندی و دقت نظر صورت گرفته و از درایت و 
نکته بینی زوج ماندگار س��ینما و تلویزیون )طهماس��ب و 
جبلی( حکایت دارد. کاله قرمزی، به عنوان عروسک محبوب 

جوانان امروزاست.
 اما نکت��ه جالب این اس��ت ک��ه حت��ی نوجوان��ان امروز 
یا همان متول��دان ده��ه 7۰ نیز ب��ا این عروس��ک همراه 
می ش��وند و از تماش��ای آن به وجد می آیند.ب��ا توجه به 
نکاتی که گفته ش��د این سؤال در ذهن ش��کل می گیرد 
که چ��ه عاملی ای��ن نس��ل را ب��ه تماش��ای کاله قرمزی 
 راغب می س��ازد؟ مگر نه اینک��ه فضای مفهوم��ی این اثر 
تداعی گر خاطره ای برای آنها نیس��ت و اکثر این نسل در 
هنگام اکران کاله قرمزی و پسرخاله در سال ۱373 یا متولد 
نش��ده بودند و یا در ابتدای دوران ش��یرخوارگی و کودکی 
به س��ر می بردند، پس راز  این همراهی در چیست؟پاسخ 
به این پرسش ساده اس��ت؛ حفظ قابلیت های نوستالژیک 
و لزوم ن��وآوری و خلق عروس��ک های جدید، همس��ان با 
موقعیت نسل.  اضافه شدن عروسک هایی همچون سروناز 
و عموی بزرگ)نسخه  س��ینمایی (،گیگیلی و پسرعمه زا 
)در کاله قرمزی88(، عمه خانم، فامی��ل دور، مرغ، دوره و 
ببعی)سال9۰(، االغی به نام جیگر، خواهرزاده پسرعمه زا و 
آقای همساده )سال 9۱( و در نهایت، حضور بچه ننه )نسخه 
سینمایی( از بینش درستی حکایت دارد که می تواند بدون 
پرهیز از هرگونه یچیدگی و در کمال س��ادگی و صداقت، 
مخاطبان را با خود همراه کند و این راز محبوبیت فرانسلی 
عروس��ک خاطره های جامعه ایران و آقای مجری دوست 
داشتنی است که حس ناب نوس��تالژی را همواره برایمان 

تازه نگه داشته اند.

اتاق موسیقییادداشت

SMS 300006255

روبان سفید

هفت

ساخت مستند شهید آنیلی در اصفهان
مسئول انجمن شهید ادواردو آنیلی گفت: این انجمن قصد دارد اقدام 
به ساخت فیلمی مستند درباره تأثیر زندگی و شهادت ادوارد آنیلی بر 

شخصیت و زندگی افراد مختلف داخلی و خارجی کند.
جمال طاهری اظهار داشت: در ساخت این مستند از خاطراتی که پس 
از فراخوان عمومی تولید مستند شهید ادواردو آنیلی به دفتر انجمن 

ارسال شده استفاده می شود.
مسئول انجمن شهید آنیلی  تأکید کرد: مسلمان شدن شهید آنیلی 
زمانی مطرح شد که بیداری اسالمی هنوز آغاز نشده بود، اما زندگی 

وی نمادی از صدور انقالب است.

جایزه چاپلین به چه کسی رسید؟ 
انجمن فیلم مرکز فرهنگی لینکلن با اعطای جایزه سینمایی چاپلین 

به کاترین دنوو، از این بازیگر فرانسوی تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزارری آسوش��یتدپرس، انجمن فیلم مرکز فرهنگی 
لینکلن روز گذشته در مراس��می در نیویورک، جایزه افتخاری سی  
و نهمین دوره جوایز س��ینمایی چاپلین را به کاتری��ن دنوو، بازیگر 

کهنه کار فرانسه اعطا کرد.
این بازیگر فرانس��وی تاکنون در بیش از ۱۰۰ فیلم س��ینمایی بازی 

کرده که از این میان، تنها هفت فیلم به زبان انگلیسی بوده است.

رویترز درایران می ماند یا می رود؟ 
» ادامه فعالیت خبرگزاری رویترز در دست بررسی است.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلس��ه هیأت دولت درباره 
متوقف شدن فعالیت دفتر خبرگزاری رویترز در تهران اظهار داشت: 
فعالیت این خبرگزاری به خاطر تبلیغ علیه ورزش��کاران زن ایرانی و 
متهم کردن آنها به انجام فعالیت ها و آموزش های تروریستی به حالت 

تعلیق درآمده است.
حس��ینی تصریح کرد: ادامه فعالیت دفتر رویترز در تهران در دست 
بررسی اس��ت و احتماال این خبرگزاری در آینده می تواند با رعایت 

قوانین و مقررات، فعالیت خود را از سر بگیرد.

گران ترین بازیگران فرانسوی
روزنامه فرانسوی فیگارو برای اولین بار فهرستی از بازیگران فرانسوی 

که در هالیوود دستمزد باال دریافت می کنند، منتشر کرده است.
سال ۲۰۱۱ بس��یاری از کارگردانان آنگلوساکسون همچون کلینت 
ایس��توود، وودی آلن، جیمز گری، گای ریچی، استیون سودربرگ، 
دیوی��د کراننبرگ و حتی کریس��توفر ن��والن خواه��ان ایفای نقش 

بازیگران فرانسوی در فیلم هایشان بودند.
بازیگران فرانسوی نیز تمایل زیادی به ایفای نقش در هالیوود دارند؛ 
از لئا سیدوی ۲6 س��اله گرفته تا ژان دوژاردن 39 س��اله. این روزها 
فرانسوی ها با بسیاری از شرکت های مشهور آمریکایی مانند آرتیست 

ایجنسی همکاری می کنند.
الیزابت تانر، کارشناس س��ینما، در رابطه با افزایش حضور بازیگران 
فرانسوی در هالیوود می گوید: بازیگران فرانسوی سینمای هالیوود 
به خوبی در حال بهره برداری از بحرانی هس��تند که از سال ۲۰۰8، 

متعاقب اعتصاب فیلمنامه نویسان دامن هالیوود را گرفت.
ونسان کسل 46 س��اله با دس��تمزد ۱/۵3 میلیون یورو برای »قوی 
سیاه« س��اخته دارن آرونوفس��کی و ۵۰ هزار یورو برای »یک روش 
خطرناک« به کارگردان��ی دیوید کراننبرگ  در صدر این فهرس��ت 

قرار دارد.

مشکل گشا، تله فیلم شد
تله فیلم مشکل گشا، به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید عکاف زاده 
و سید حسن حسینی به سفارش صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید 

می شود.
عکاف زاده درباره این تله فیلم گفت: این تله فیلم دو هفته پیش تولید 
داشته و تصویربرداری آن به مدت یک ماه انجام شده است. وی با بیان 
اینکه تله فیلم مشکل  گشا در حال حاضر مراحل تدوین، صداگذاری 
و موسیقی را پشت سر می گذارد، اظهار امیدواری کرد: این تله فیلم 

تا پایان خرداد امسال آماده نمایش خواهد شد.
عکاف زاده ابراز داشت: قصه فیلم در روستایی در منطقه آران و بیدگل 
به نام فخ��ره می گذرد. چند کودک دبس��تانی، به همراه مس��ئوالن 
مدرسه تصمیم می گیرند به مناس��بت نیمه شعبان جشنی با دعوت 
اولیا برگذار کنند. قرار می شود بچه ها نمایشی برای اجرا آماده کرده، 
اما اختالف سلیقه در بین شان باعث می شود آنان به دو گروه نمایشی 
تقس��یم ش��وند تا در نهایت یک نمایش با قضاوت مهمانان هنرمند 
اصفهانی )جهانبخش س��لطانی، محمد نریمانی( که به وسیله معلم 
مدرسه دعوت می شوند، انتخاب شود. ازطرفی دهیاری روستا با اطالع 
از این قضیه، تصمیم به مشارکت می گیرد و قرار می شود جشن، خیلی 
مفصل تر و در مسجد روستا که البته احتیاج به تعمیرات و آماده سازی 
دارد، برگزار شود. اما در این میان مشکالت مالی و کمبود بودجه کار 

را دشوار می کند.
عکاف زاده یادآور ش��د: در این فیلم به دلیل س��ادگی و یکدستی با 
فضایی که داستان در آن اتفاق می افتد، سعی شده از بازیگران محلی 
و مردمان بومی در بیان س��وژه قصه که همان موضوع زکات اس��ت، 

استفاده شود.

رؤیای روزهای بارانی روزبه 
 روزبه نعمت الهی جدید ترین آلبوم خود را اول اردیبهشت ماه راهی بازار 
موسیقی می کند. این خواننده درباره آلبوم»رؤیای روزهای بارانی« گفت: 
»قرار بود این آلبوم پیش از اینها منتشر شود، اما به دلیل وسواسی که داشتم 

انتشار آن را به اوائل سال 9۱ موکول کردم.«
به گفته خواننده آلبوم »رویای روزهای بارانی«، ممکن است نام این آلبوم 
در آخرین لحظات تغییر یابد، ولی در حال حاضر تعداد قطعات این آلبوم ۱۲ 
تا ۱3 قطعه است که ممکن است از این تعداد کم و یا زیاد شود، اما فعال دست 

به تغییر درباره تعداد این 
قطعات نزده اس��ت و هنوز 

قطعیت نیافته اند.
در ای��ن آلب��وم از اش��عار 
شاعرانی همچون حضرت 
موالنا، مهدی اخوان ثالث، 
 نیم��ا یوش��یج، مس��رور 
 نعم��ت اله��ی، ش��اهکار 
بین��ش پ��ژوه، حس��ین 
قیاسی، لیال رضایی و میثم 
یوسفی استفاده شده است.
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آلمان، پرس تی وی را از ماهواره سس آسترا حذف کرد
استفن گوبل، معاون رییس سرویس ماهواره های سس، با ارس��ال پیام الکترونیکی به مقامات 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد اداره رسانه های مونیخ )بی ال ام( خواستار حذف 

فوری شبکه پرس تی وی - به بهانه نداشتن مجوز پخش در اروپا - از این ماهواره است. 

اصفهان سال گذشته میزبان سه جشنواره بود: 
1   مهر ۱39۰ بیس��ت س��ومین جش��نواره تئاتر استانی 
اصفه��ان )ک��ه برگ��زاری آن  در هر س��ال، جزو بای��د های  
وزارت ارشاد اس��المی است و اگر در طول س��ال یک نمایش 
 هم اج��رای عموم نش��ود، ای��ن جش��نواره به خ��ودی خود

 بر گزار می شود.( برپا شد.
2  جش��نواره  دیگری که  در ش��هریور ۱39۰برگزار شد، 
جشنواره اس��تانی جوان بود که به وس��یله اداره حوزه هنری 
استان اصفهان برگزار می شود. می توان گفت این جشنواره که 
سومین دوره خود را طی کرد، به ثباتی بیش از سال های قبل 

و دو دوره قبل رسیده است.
 جشنواره در دو سالن بر گزار شد و سازمان فرهنگی تفریحی  
اصفهان نیز یکی از سالن هایش را در اختیار حوزه هنری برای 
برگزاری جشنواره قرار داد. جش��نواره تئاتر جوان  با این تفکر 
شکل گرفته است که در این سال ها، نیروهای جوانی به  تئاتر 
اصفهان وارد شده اند که  محلی برای اجرا و فعالیت ندارند و این 
جشنواره س��عی دارد برای جوانان ۱8 تا ۲6 سال این فرصت 

را فراهم کند.
 این  اتفاق هم در این سه س��ال تا حدودی  و برای تعدادی از 
این جوانان افتاده است و تعدادی از آنان وارد فضای حرفه ای 

تئاتر اصفهان شده اند.
  این جش��نواره برخ��الف محدودی��ت هایی که امس��ال در 
 موضوع��ات و تعداد گ��روه ها داش��ت،  باز هم منظ��م ترین و 
برنامه ریزی شده ترین  جش��نواره، در سه سالی که از عمرش 

می گذرد، برگزار شد.
3  جشنواره دیگری که امس��ال، در آبان و آذر برگزار شد،  
جش��نواره  طنز بود که به همت متولیان تاالر هنر و س��ازمان 

فرهنگی تفریحی  استان  اصفهان  برگزار شد.
 ای��ن جش��نواره ک��ه دوره دوم خ��ود را  ط��ی می ک��رد،  از 
س��وی اهال��ی تئات��ر، لق��ب بهتری��ن جش��نواره برگ��زار 
ش��ده را دریاف��ت ک��رد. جش��نواره ای ک��ه در س��الن های 
س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری، از جمل��ه ت��االر 
هنر  و فرهنگس��رای خورش��ید برگزار ش��د و تع��داد زیادی 
 نمای��ش را میزبان��ی ک��رد و ب��ا اس��تقبال  مردم��ی زیادی 

رو به رو شد.
در ادامه و در  زمستان9۰،  نمایش های منتخب دو جشنواره 
طنز  و جوان  به روی صحنه رفتند و س��الن های زمستانی را 

بهاری کردند. ولی این همه ماجرا نبود.

یک اتفاق ساده، اما مهم 
اواخر مهر سال گذشته،  بیست وسومین جشنواره تئاتر استانی 

اصفهان از طرف وزارت ارشاد در سالن فرشچیان برپا شد.
بد نیست بدانید از ش��رایط اصلی حضور گروه های تئاتری در 
این جشنواره  این است که  نمایشه ای شرکت کننده، باید پنج 

شب اجرای عمومی داشته باشند.
 این ش��رط به این معنی است که جش��نواره استانی، خالصه 
عملکرد تئاتر اصفهان در یک ساله گذش��ته است و ازدل این  
 مس��ابقه یا فس��تیوال، گروه هایی ب��ه مراحل باالت��ر راه پیدا 
می کنند و اجرا در بزرگ ترین فس��تیوال تئات��ر ایران، یعنی 
جش��نواره تئاتر فجر را هدی��ه می گیرند )ک��ه آروزی هرفرد 

تئاتری  است در شهرستان های مهجور( . 
 مه��ر ۱39۰ در  مراس��م اختتامی��ه اتفاقی جال��ب  افتاد که  
تئاتری های اصفهان را به خود آورد؛ این جش��نواره هیچ مقام 
اول  و نماینده ای برای مرحله بعد جشنواره نداشت. سه داوری 
که ب��ه نمایندگی از اس��تان بزرگتر و باالتر، یعن��ی تهران، به 
اصفهان آمده بودند، بیانیه ای درباره عملکرد جشنواره استانی 
و یک سال تئاتر اصفهان منتشر کردند که  مرور آن در روزهای 
نخست سال جدید خالی از لطف نیست. شاید با این یادآوری، 

آن اتفاق تکرار نشود.
»سقوط بارز و مشهودی در تئاتر اصفهان اتفاق افتاده است. یکی 
از بزرگ ترین ضعف های تئاتر اصفه��ان در زمینه کارگردانی 
اس��ت و با توجه به سابقه درخش��ان تئاتر اصفهان، از این بابت 
باید اظهار تأسف کرد. همچنین تئاتر اصفهان باید به طور جدی 
آسیب شناسی شود تا به دالیل نزول و کاهش سطح کیفی تئاتر 
در استان پی برده شده و در صدد رفع آنها برآییم. هیأت داوران 
جشنواره، متشکل از بهنام تش��کر، عبدالحی شماسی و کیوان 
نخعی با بررس��ی این نکات به این نتیجه رسیدند که  برگزاری 
جشنواره با تفکر مرکزی قدرتمند و حمایت های مادی و معنوی 
و حمایت از گروه های منتخب جشنواره برای اجرای عموم، می 
تواند به پیشبرد تئاتر اصفهان کمک کند...«  حال یک پرسش، 
جشنواره ای که هر ساله به وسیله  اداره ارشاد و با اجبار برگزار 
می ش��ود  و فقط بحث رقابت در آن موج می زند  و حاصلی جز 

بیانیه باال را ندارد، چه کارکردی دارد؟ 

جشنواره ها چه کمکی به تئاتر اصفهان کردند یا گذری بر عملکرد جشنواره های تئاتراصفهان  در سال 90 

چیزهایی هست که نمی دانی؟ 

اصفهان همیشه و همواره دارای پتانسیل های باالیی در تئاتر بوده است و این قابلیت البته با  میثم
ضعف ها و قوت های فراوانی آمیخته ش�ده که پرداختن و مرور آنها، در حالی که هنوز تئاتر،  کیان 

همانند همه دیگر مقوله ها به خواب بهاری رفته است، می تواند راهگشای سال جاری باشد.

کاله قرمزی؛ عروسک خاطره ها



یادداشت
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مهدی کریمیان 
مقلد مدل موی نیمار

سپاهانی ها دروغ 
می گویند!

مدل موی جدید مهدی کریمیان، هافبک تیم سپاهان شباهت زیادی به مدل 
موی ستاره جدید فوتبال برزیل یعنی نیمار دارد. کریمیان که طی سال های 
گذشته همواره جزو ساده ترین فوتبالیست های کشور به لحاظ ظاهر بود، به 
یکباره گام بلندی به خصوص در زمینه مدل مو برداشته و اکنون مدل موی او 
دقیقاً شبیه نیمار برزیلی است. باید دید آیا س��تاد منشور اخالقی فدراسیون 
فوتبال، دیگر بن��ای برخورد با بازیکنان که پیش��گام ورود مدل های خاص به 
فوتبال ایران هستند را در سر دارد یا خیر. فعاًل که این ستاد از مدل های موی 
آندرانیک تیموریان و فریدون زندی و نیز استفاده عباسفرد و عقیلی از تل مو و 
خالکوبی های دژاگه چشم پوشی کرده است. البته نباید این نکته را فراموش 
 کرد که بازیکنان ایرانی فقط مدل موی بازیکن��ان خارجی را  مورد تقلید قرار 

می دهند و کاری به  سخت کوشی  و پشتکار آنان در تمرینات ندارند.

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: هیچ یک از مسئوالن و مدیران 
باشگاه سپاهان چه قبل از دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و سپاهان و چه 
بعد از آن، در خصوص این پرونده با من صحبت نکرده اند و هر مطلبی که ایشان 
از من نقل قول می کنند، دروغ محض است. حسن زاده افزود: متاسفانه رحیمی 
پس از آنکه به عضویت هیأت رییسه فدراسیون فوتبال درآمد، سرمایه بزرگی 
مانند اعتماد اعضای مجمع به خود را صرف اهانت به اعضای کمیته انضباطی 
کرد. وی در برنامه نود، بدون آگاهی از شخصیت و جایگاه علمی و تجربی اعضای  
کمیته انضباطی به آنها اهانت کرد. وی در خصوص پرونده تبانی در فوتسال هم 
گفت: برای احراز موضوع مهمی مانند تبانی، نیاز به دالیل و مستندات قوی داریم 
که متاسفانه این دالیل و مستندات هنوز به دست ما نرسیده است. روز شنبه یا 

یک شنبه هفته آینده رأی خود را در خصوص این پرونده اعالم خواهیم کرد.

قلیان، کار دست بازیکن انگلیسی داد 
انتشار عکسی از مارون ش��اماخ در حال قلیان کشیدن، پس از باخت 
مقابل پارک رنجرز در هفته گذشته، همراه با مهاجم مراکشی حریف، 
خش��م ونگر را به دنبال داشت و شاماخ حداقل ش��انس برای بازی در 

دیدارهای آخر فصل را از دست داد. 

نیستلروی همبازی خلعتبری 
سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات به دنبال جذب 
رودفان نیس��تلروی، مهاجم پیشین رئال مادرید و 
هامبورگ است.  الوصل در حال حاضر محمدرضا 
خلعتبری، هافبک تیم ملی  ایران را در اختیار دارد. 

علی دایی ستاره استرالیایی ها می شود؟
 خبر بازی گل��ف باز اس��ترالیایی به نام عل��ی دایی و 
 green jacket هم تیمی هایش برای تصاحب جایزه
توجه ایرانی ها را به خود جلب کرد. هر چند با این همه   

قهرمانی، با علی دایی فاصله بسیاری دارد.
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چهره روز

خبر کوتاه

چو فردا شود فکر فردا کنیم!

سخنگوی هیأت مدیره ذوب آهن در مورد شایعات حضور مهدی تاج در 
هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: بارها گفته ام با کمال میل از حضور 
کسانی که می توانند به ذوب آهن خدمت کنند استقبال می کنیم و همه 
تالش��م را می کنم که مهدی تاج به هیأت مدیره ذوب آهن اضافه ش��ود. 
یزدی زاده که تالش می کند ش��رایط تیم را مطلوب توصیف کند، افزود: 
خوشبختانه همه چیز خوب است و شهر در امن و امان است! وی در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر  فصل نقل و انتقاالت و اهمیت برنامه ریزی در این مورد، 
او ترجیح داد با یک مصراع شعر به این مس��أله جواب دهد: چو فردا شود 
فکر فردا کنیم! وی در مورد شایعه حضور تاج در هیأت مدیره ذوب آهن هم 
اضافه کرد: تا کنون که چنین بحثی نبوده، اما من به ش��خصه عالقه دارم 
که آقای تاج به جمع ما اضافه شود . من حاضرم جایگاهم را با کمال میل در 
اختیار وی قرار دهم تا باشگاه پیشرفت کند. بنابراین، همه تالشم را به کار 

می گیرم تا مهدی تاج به ذوب آهن بیاید. 

تمایل اماراتی ها برای جذب عقیلی

مدیر برنامه هاي هادي عقیلي از پیشنهادهاي باشگاه هاي مطرح فرانسوي 
و اماراتي براي جذب مدافع ملي پوش کش��ورمان خبر داد، ضمن این که 
تأکید کرد سپاهان خواهان بازگش��ت عقیلی است. شهراد ناظمی، مدیر 
برنامه های هادی عقیلی در گفت و گویی با شبکه الکاس، از نامشخص بودن 
ادامه حضور این بازیکن برای فصل آینده در العربی قطر خبر داد و گفت: 
عقیلی در انتظار مشخص کردن وضعیت خود در باشگاه العربی است و اگر با 
پیشنهاد این باشگاه مواجه شود، قراردادش را تمدید خواهد کرد. وی افزود: 
پیشنهادات جدیدی نیز  از باشگاه های مطرح فرانسوی و اماراتی به عقیلی 
داده شده  است. تیم های فرانسوی در لیگ برتر این کشور)لوشامپیونه( و 
تیم های اماراتی در حال حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حاضرند. سپاهان 
هم خواهان بازگشت عقیلی است و چند تیم دیگر لیگ برتری این مدافع 
۳۰ ساله را می خواهند، اما عقیلی درصدد بازگشت به لیگ ایران نیست و به 

دنبال تجربه اندوزی در خارج از کشور است. 

این مربی قهرمان را تعیین می کند

 تیم مس سرچشمه با وجود آنکه کاندیدای سقوط به لیگ دسته پایین تر
 اس��ت، اما در تعیین قهرمان نقش خواهد داش��ت. با نزدیک ش��دن به 
هفته های پایانی لیگ برتر، استرس سه تیم س��پاهان، تراکتورسازی و 
استقالل برای رسیدن به مقام نخست بیشتر می ش��ود، اما نکته جالب 
در این راستا، مصاف این تیم ها در هفته های انتهایی لیگ با یک تیم ته 
جدولی است. اصغر ش��رفی گرچه در این فصل روزهای سختی را با تیم 
مس سرچشمه پشت سر گذاشته و حاال ناکام ترین مربی لیگ برتر لقب 
گرفته است، اما او باید با سه تیم مدعی قهرمانی روبرو شود و از این حیث، 
تاثیرگذارترین فرد در تعیین قهرمان لیگ یازدهم خواهد بود. جالب تر 
 این که، شاید شاگردان ش��رفی در همان روزها که برای تعیین قهرمان 
می جنگند، سقوط خودشان قطعی شده باش��د.  امتیازاتی که تیم های 
 مدعی از این تی��م خواهند گرفت، نق��ش زیادی در قهرمان��ی و یا عدم 

قهرمانی شان در این فصل خواهد داشت. 

تاثیرگذارترینفرددرلیگیازدهم؛بازگشتبهایرانمنتفیاستموضععجیبسخنگویذوبآهن:

 ذوبی ها ؛ کمک گیتی پسند 
در سفر آسیایی

تیم والیبال بانوان گیتی پس��ند که با قهرمانی در لیگ برتر باشگاه های 
کشور به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه های زنان آسیا شرکت خواهد 
کرد، تمرینات خود را برای حضور موفق در این مسابقات پیگیری می کند.

گیتی پسند برای شرکت در این رقابت هاس��ه بازیکن کمکی در اختیار 
گرفته است. بهاره نیازی و نگار کیانی، بازیکنان ذوب آهن و الهام فالح از گاز 
تهران گیتی پسند را در سفر آسیایی همراهی می کنند. جام باشگاه های 
زنان آسیا از دوم اردیبهشت به مدت ۹ روز در تایلند برگزار خواهد شد که 
تیم والیبال گیتی پسند ایران با نمایندگانی از کشورهای تایلند، ویتنام، 

میانمار و ژاپن در گروه نخست این رقابت ها همگروه است.

 هپکو؛ رقیب تدارکاتی سپاهان 
قبل از داربی

در ادامه دیدارهای معوقه نیم فصل نخست لیگ برتر هندبال باشگاه های 
کشور، امروز سپاهان در اراک به مصاف هپکو می رود.

س��پاهان که در آخرین دیدار خود در سال ۹۰ فوالد اکسین خوزستان را 
شکست داد تا به رده سوم جدول رقابت ها برس��د، امروز در دیدار معوقه 
دیگری به مصاف هپکو می رود. مجید رحیم زاده در دومین دیداری که به 
صورت رسمی هدایت سپاهان را برعهده دارد، شاگردانش را برابر تیمی ارنج 
 می کند که شرایط مناسبی ندارد و در رده نهم جدول ده تیمی رقابت ها

ایستاده است. سپاهان با پیروزی در این دیدار، می تواند برای آخرین بازی 
معوقه خود در داربی اصفهان انگیزه مضاعف بگیرد. 

تالش برای ورزشکار شدن 
خبرنگاران اصفهانی

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان اس��تان اصفه��ان از خبرنگاران، 
عکاسان،گزارشگران و تصویربرداران کلیه اصحاب رسانه که عالقه مند به 
ورزش هستند، دعوت می کند به این واحدمراجعه کنند. بدون شک نقش 
ورزش در ارتقای سطح سالمتی افراد غیرقابل انکاراست. از طرفی، اولین 
هدف کالن سند راهبردی ورزش استان نیز ارتقای سطح نشاط وسالمتی 
جامعه است. ازاین رو، روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان از اصحاب 
رسانه که مایل به ورزش های مختلف، خصوصاً شنا هستند، دعوت می کند 
با مراجعه به اداره کل ، شرایط حضورشان را در اماکن ورزشی فراهم کنند. 

فغانی؛ نامزد قضاوت در جام جهانی 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا هفت گروه داوري کاندیداي حضور در جام 
جهاني 2۰14 برزیل را اعالم کرد که بر این اساس، علیرضا فغاني به عنوان 
داور و حسن کامراني فر و رضا سخندان به عنوان کمک داور، تیم داوري 
ایران را براي حضور احتمالي در جام جهاني تشکیل مي دهند. همچنین 
محمدرضا ابوالفضلي به عنوان یکي از چهار کمک داور ذخیره آسیا، نامزد 

حضور در جام جهاني برزیل شد.

صعود بی دردسر بارسلونا 
و بایرن مونیخ 

بارسلونا و بایرن مونیخ با برتری مقابل حریفان خود، به مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کردند.

دور برگش��ت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو 
بازی، در سه شنبه شب آغاز شد که در این دیدارها، بارسلونا با نتیجه ۳ بر 
یک مقابل میالن به برتری رس��ید و بایرن مونیخ با دو گل از سد مارسی 

گذشت.

ازدواج دو ملی پوش در سال جدید 
 اتفاق ویژه والیبال در س��ال جدید، ازدواج یک ملی پ��وش تیم مردان با 

چهره ای مطرح از تیم ملی بانوان بود.
در والیبال ایران این اتفاق تازگی ندارد. اتفاق ویژه والیبال در سال جدید، 
ازدواج یک ملی پوش تیم مردان با چهره ای مطرح از تیم ملی بانوان بود. 
پوریا فیاضی، اسپکر مطرح والیبال ایران که در بازی های جهانی خوش 
درخش��یده بود، در ابتدای س��ال جدید با مهتا محمدی، بهترین اسپکر 
والیبال بانوان در سال قبل، پیمان زناشویی بست تا این چندمین بار باشد 

که در والیبال ایران چنین وصلت هایی صورت می گیرد. 

ایران - ژاپن در آزادی!
سرپرست کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال از آخرین وضعیت برگزاری 
دیدارهای دوستانه تیم ملی با تیم های امارات، نیجریه، ژاپن، کویت و عمان 
خبر داد. امید جمالی گفت: فدراسیون فوتبال نیجریه به دلیل لغو بی مورد 
دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال نیجریه و ایران در سال 2۰1۰، به دلیل 
قرارداد رسمی که بابت آن بازی بسته شده بود، باید به فدراسیون فوتبال 

ایران خسارت مالی می داد.
وی در خصوص دی��دار دوس��تانه تیم های مل��ی فوتبال ای��ران و ژاپن 
خاطرنشان کرد: این دیدار دوستانه بنا به درخواس��ت ما بوده و مثل این 
که در خصوص این بازی نیز کفاشیان مذاکراتی را با مسئوالن فدراسیون 
ژاپن انجام داده که آنها نیز به طور ش��فاهی با برگ��زاری این دیدار اعالم  
آمادگی کرده اند، اما هنوز آنها به طور رسمی پاسخ ما را نداده اند. جمالی، 
در خصوص زمان و مکان این بازی اظهار داشت: طبق درخواست رسمی 
فدراسیون فوتبال ایران، قرار است این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزارشود.

سزار، ستاره این روزهای سپاهان
برونو سزار در سومین بازی خود برای سپاهان در آسیا، سومین بار گلزنی 
کرد تا سه امتیاز ارزشمند را به حساب سپاهان واریز کند. برونو سزار کوریا، 
مهاجم برزیلی سپاهان از همان بازی اولی که برای سپاهان 
به میدان رفت، نشان داد حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. او در بازی های لیگ، حسابی درخشید و گل های 
ارزشمند و زیبایی برای سپاهان به ثمر رساند،  اما 
درخشش سزار به بازی های لیگ خالصه نشد و 
با شروع رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، شاهد 
درخشش او در این بازی ها نیز هستیم. برونو 
در بازی اول خود برابر النصر، تک گل س��ه 
امتیازی را به ثمر رساند، سپس در بازی 
دوم برابر االهلی در جده، باز هم گلزنی 
کرد و باالخره سه شنبه شب در بازی سوم 
برابر لخویا، یک گل حیاتی و س��ه امتی��ازی را برای 
سپاهان به ثمر رساند تا س��پاهان برابر قدرتمندترین 

حریف گروه، پیروز باشد.

در آخرین روزهای س��ال۹۰ ، مرگ 
نجمه 
جوان رزم��ی کار اصفهان��ی یکباره کرمی

جامع��ه  ورزش و ب��ه وی��ژه کی��ک 
بوکسینگ کاران استان را عزادار کرد؛ اتفاقی که  به دلیل تقارن با 
ایام تعطیالت نوروز خیلی رسانه ای نشد، اما با آغاز دوباره فعالیت 
 روزنامه ها و خبرگ��زاری ها این موضوع پیگیری ش��ده و ابعاد 
تازه تری به خود گرفت، به گون��ه ای که نوک پیکان مقصر این 
اتفاقات، مسئوالن هیأت ورزش های رزمی استان را نشانه گرفته 
است. پرداختن به اتفاقات روز حادثه در نوع خود قابل تأمل است، 
اما نکته ای که نباید به راحتی از کنار آن گذشت، نوع برنامه ریزی 
مسئوالن هیأت برای برگزاری این رقابت بوده است؛ رقابتی که 
چندماه پیش و قب��ل از برگزاری رقابت های کش��وری یک بار 
برگزار ش��ده بود، اما زیاده خواهی و گرفتن ورودی بیش��تر از 
ورزشکاران، مسئوالن هیأت را  برآن داشت تا بی توجه به شرایط 
بدنی ورزش��کاران و خس��تگی آنان  که به تازگی از مس��ابقات 
کشوری بازگشته بودند، این رقابت ها را برای بار دوم برگزار کنند. 
این موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. اگر 
رییس هیأت ورزش های رزمی در آخرین اظهارنظر خود حضور 
آمبوالنس در مکان برگزاری رقابت ها را  ضروری ندانسته، برای 
این س��هل انگاری نیروهای خود در برگزاری دوباره مسابقات 
استانی چه توجیهی دارد؟چرا برخی اساتید از حضور ورزشکاران 
خود در این رقابت ها امتناع کرده اند؟چرا با وجود برخی مخالفت 
ها و مقاومت ها در برابر برگزاری این مسابقات، باز به دلیل تمایل 
یکی دو نفر از مس��ئوالن عالی رتبه هیأت، این بازی ها برگزار 
شد؟چرا مس��ائل مالی، بر مس��ائل فنی و خس��تگی بازیکنان 
چربید؟چرا در کنار همه تمهیدات در نظر گرفته شده، مهم ترین 
و اصلی ترین رکن در برگزاری مسابقات که همانا حضور پزشک 
در سالن  است، نادیده گرفته ش��د؟چرا با جواب هاینه چندان 
منطقی اعتبار چندین و چندس��اله این رش��ته زیر سوال برده 
ش��د؟پیش از این هم افراد دیگری تصدی  این امور را برعهده 
داشته و از حضور پزشک در سالن به خوبی آگاهند، چرا از آنان 
مشورتی گرفته نشد؟چرا از افراد غیرمتخصص و ناآگاه به مسائل 
رزمی در چنین تصمیم گیری هایی بهره گرفته می شود که در 
امر برگزاری یک مسابقه استانی چنین بلوایی به پا  می کنند؟در 
حال حاضر چه کسی پاسخگوی این خانواده داغدار است؟ چه 
کسی باید تاوان این همه ندانم کاری را بدهد ؟چه تضمینی برای 
جلوگیری از مرگ سایر رزمی کارانی که  در مسابقاتی که هیأت 
ورزش های رزمی اس��تا ن ب��رای آنان تدارک م��ی بیند وجود 
 دارد؟ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ا ش��رایط موجود کس��ی س��راغ 

ورزش های رزمی نرود!

یادداشت
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6
کشف جدید کی روش در سوئد

کی روش در سفر به سوئد، تماشاگر بازیکن ایرانی االصلی که نام و آوازه اش در سوئد پیچیده و نام خود را به عنوان 
پدیده مطرح کرده است، بود. امین نظری، بازیکن تیم ماملمو در سال 1۹۹۳ در سوئد از پدری ایرانی و مادری 

فیلیپینی متولد شده و سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی سوئد در دو رده را دارد.

 ش��اید اولی��ن نکت��ه ای ک��ه در آغ��از بازی ب��ه چش��م بیننده
 می رس��ید، ش��رایط فیزیکی و قدرت بدنی بازیکنان تیم قطری 
 بود که اس��تیل مدافعان تنومندش همه را به یاد شخصیت های

کارت��ون »فوتبالیس��ت ها« م��ی انداخت و کامال مش��خص بود 
که اگر س��پاهان بخواهد دس��ت به انج��ام یک ب��ازی درگیرانه 
و فیزیک��ی بزند، شانس��ی ب��رای پی��روزی نخواهد داش��ت و از 
س��وی دیگر، این ش��رایط بدنی مدافعان لخویا باعث ش��ده بود 
 ت��ا در مقابل مهاجمان س��رعتی س��پاهان، حرفی ب��رای گفتن 

نداشته باشند. 
 گل سیدجالل حسینی در همان دقایق ابتدایی، به نوعی قطری ها

را غافلگیر کرد، چون به طور حتم بر اساس آنالیزهای پیش از بازی، 
حواس مدافعان یارگیر این تیم به بازیکنانی مثل جانواریو، سزار و 
سید صالحی مشغول بود و سید جالل، بدون مزاحم، با ضربه ای 

دقیق کار را تمام کرد. 
بدون ش��ک اگر این گل زودهنگام به ثمر نمی رسید و بازیکنان 
لخویا کمی با جو روانی مسابقه آشنا می شدند، کار برای شاگردان 
زالتکو کرانچار سخت می ش��د و شکستن الیه های دفاعی لخویا 

به این راحتی ها انجام نمی ش��د، ولی بعد از گل اول، تیم قطری 
جلو کشید و س��پاهان بر روی ضد حمالت، می توانست در چند 
مورد بر روی دروازه بابامالک خطرناک ظاهر شود که با بی دقتی 

مهاجمانش در زدن ضربات آخر، این موقعیت ها بر باد می رفت. 
لخویا در طول نیمه اول ب��ا توجه به حضور نام تائ��ه هی کره ای 
در سمت راس��ت و فضای خالی پشت س��ر بیک زاده، نفوذ کرده  
و خطرات زی��ادی را بر روی دروازه س��پاهان ایجاد ک��رد که اگر 
مدافعان س��پاهان و به خصوص حسن جعفری با هوشیاری عمل 
نمی کرد، شاید سپاهان نمی توانست نیمه اول را با پیروزی راهی 
رختکن ش��ود. با آغاز نیمه دوم، باز هم عقب نش��ینی س��پاهان 
برای حفظ گل زده ادامه داشت و این بهترین فرصت برای لخویا 
بود که با حضور در پش��ت محوطه جریمه س��پاهان و اس��تفاده 
از ضربات ایس��تگاهی بازیکن کره ای، در نهایت به گل تس��اوی 
برسد. در به ثمر رس��یدن این گل، نباید از اش��تباه سید صالحی 
در دفع توپ با س��ر هم گذش��ت که دقیقا ت��وپ را تحویل عادل 
المی داد و در کنار آن رحمان احمدی هم می توانس��ت به جای 
 کنترل توپ، عکس العم��ل بهتری بر روی ش��وت بازیکن لخویا 

داشته باش��د. با به ثمر رسیدن گل تس��اوی، جریان بازی عوض 
شد و این بار لخویا که از نتیجه مس��اوی راضی به نظر می رسید، 
دست به یک بازی فش��رده و درگیرانه در منطقه یک سوم دفاعی 
خودشان زد که هرگاه س��پاهانی ها صاحپ توپ شدند، حداقل 
دو بازیکن قطری را در مقابل داش��تند و ب��ه همین خاطر بود که 
بازیکنان س��پاهان بارها و بارها توپ را به پش��ت محوطه جریمه 
لخویا رس��اندند، ولی باز هم دفاع فش��رده بازیکنان حریف و زیر 
توپ زدنشان، باعث می شد تا مهاجمان سپاهان نتوانند موقعیت 
مناس��بی ایجاد کنند تا س��رانجام بر روی یک غافلگیری، باز هم 
فرشته نجات س��پاهان در بازی های اخیر، به داد کرانچار رسید و 
گل سه امتیازی سزار، پدیده فوتبال قطر را در فوالدشهر ناکام کرد.

 سزار با زدن این گل، خودش 
را در س��ه ب��ازی، س��ه گل��ه 
ک��رد و نکت��ه تأم��ل برانگیز، 
اینجاس��ت ک��ه از مجم��وع 
چه��ار گل زده س��پاهان در 
پای��ان دور رفت، س��ه گل آن 
توس��ط این مهاج��م برزیلی 
 به ثمر رس��یده تا ارزش های

این بازیکن بین المللی بیشتر 
از قبل مشخص شود. از سانتر 
دقیق حس��ن جعفری که در 
به ثمر رس��یدن گل دوم مؤثر 
بود هم نباید گذشت که بازی 
خوبش را در این دیدار با پاس 
گل سه امتیازی، تکمیل کرد. 
نکته تاریک این بازی را برای 
س��پاهان، بای��د کیفیت فنی 
بازیکنی مثل جواهیر سوکای 
دانست که هنوز نتوانسته گلی 
برای تیمش به ثمر برس��اند و 
حتی موقعیت ت��ک به تک را 
هم به راحتی از دست می دهد 

و مشخص نیست که جذب این بازیکن بر چه مبنایی صورت گرفته 
است! س��پاهان با این پیروزی، نیمی از راه صعود را طی کرد، ولی 
شاگردان کرانچار باید یادشان باشد که صعود از این گروه، باید به 
عنوان تیم اول انجام شود و نباید کار را تمام شده دانست. سپاهان 
در آغاز دور برگش��ت مسابقات، چهارشنبه، س��ی ام فروردین در 

کشور قطر به دیدار تیم لخویا خواهد رفت.

سزار ، آقای گل

طوفان زرد، پدیده قطری ها را برد

گل ثانیه های پایانی برونو سزار، مهر تاییدی بود بر صدرنشینی سپاهان در پایان دور رفت مرحله  گروه 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا تا شاگردان کرانچار با حساب سه امتیاز بازی لخویا، با هفت امتیاز ورزش

از سه بازی، باالتر از سه تیم دیگر گروه سوم، جایگاهشان را در صدر جدول رده بندی حفظ کنند 

نکته تاریک این 
بازی برای سپاهان 
را هم باید کیفیت 

فنی بازیکنی 
مثل جواهیر 

سوکای دانست 
که هنوز نتوانسته 
گلی برای تیمش 
به ثمر برساند و 

حتی موقعیت تک 
به تک را هم به 

راحتی از دست 
می دهد و مشخص 

نیست که جذب 
این بازیکن بر چه 

مبنایی صورت 
گرفته است

با بررسی دالیل مرگ ورزشکار اصفهانی

سراغ ورزش های رزمی نروید!



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

استان، به میزبانی دور دوم 
انتخابات می رود

مع��اون سیاس��ی امنیت��ی 
چهارمح��ال  اس��تانداری 
وبختی��اری گف��ت: 7 ه��زار 
نف��ر در برگ��زاری دور دوم 
انتخابات نهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��امی که در یک 
ح��وزه انتخابی��ه در اس��تان 
برگزارمی ش��ود، مش��ارکت 
 دارند. ی��زدان جالی افزود: براس��اس اخبار اعام ش��ده از س��وی 
رسانه ها، دور دوم انتخابات قرار اس��ت 15 اردیبهشت برگزار شود، 
اما تاکنون اباغیه ای رسمی از سوی وزارت کشور در این باره واصل 

نشده است.
به گفته وی، دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسامی 
درچهار شهرس��تان اردل،  فارس��ان،  کوهرنگ و کیار که یک حوزه 
انتخابیه هس��تند، برای معرفی تنها نماینده باقی مانده اس��تان در 

مجلس برگزار می شود.
رییس س��تاد انتخابات چهارمحال وبختیاری خاطر نشان کرد: برای 
این حوزه انتخابیه، 238 ش��عبه اخذ رأی پیش بینی ش��ده اس��ت.

جالی افزود: برگزارکنندگان انتخابات استان چهارمحال و بختیاری 
تجربیاتی را برای برگزاری انتخابات نهم کس��ب کرده اند که در دور 

دوم، این تجربیات به کار گرفته می شود.

 کاهش جرایم در تعطیالت نوروز
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 

                                سردار عبدالرضا آقاخانی
 نمونه بودن اس��تان در بحث عملکرد از تعامل منس��جم مس��ئوالن

  و به ویژه تعامل مطلوب بین دس��تگاه پلیس و مردم نش��أت گرفته 
است. 

در 20 روز ایام ن��وروز، 5 هزار تماس تلفنی با پلیس 110 در س��طح 
اس��تان گرفته ش��ده اس��ت که از این تعداد، 4 هزار و 500 تماس، 
عملیات��ی و 500 تماس دیگر نیز ارش��ادی و راهنمایی بوده اس��ت. 
این موفقیت های حاصل ش��ده، نش��انه ارتباط تنگاتن��گ مردم با 
پلیس و اعتماد به این دس��تگاه امنیتی اس��ت. افزایش 45 درصدی 

کش��فیات در ایام ن��وروز  نیز 
با همکاری مردم بی س��ابقه 
ب��وده اس��ت. ب��ه همی��ن 
دلی��ل، پلی��س چهارمحال و 
 بختیاری رتب��ه اول تا چهارم 
در  حض��ور  زمین��ه   در 
صحنه های جرم در س��طح 

کشور را دارد. 
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 نوجوانان استان به اردوی تیم ملی هندبال راه یافتند 
بر اساس دعوتنامه فدراسیون هندبال جمهوری اسامی ایران، جواد کاظمی و علی رفیعی در اردوی 
تیم ملی هندبال شرکت می کنند. بنابراین گزارش، چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال 

نوجوانان کشور از 15 فروردین به مدت پنج روز در استان اصفهان برگزار می شود.
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مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
گروه 
چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاری بام ایران

هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر این 
استان در سال  جدید خبر داد.

داود ش��یوندی که در نشس��ت هماهنگ��ی برگزاری جش��نواره 
کارآفرینان برتر این استان سخن می گفت، اظهار داشت: با توجه 
به اینکه مقام معظم رهبری سال جدید را به نام سال تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری فرمودند، باید در این سال 
فعاالن عرصه کار و تولید در استان نهایت تاش و فعالیت خود را 

به کار گیرند. 
وی افزود: فعاالن عرصه کار و تولید در استان باید در راستای ارتقای 
کیفی تولیدات ملی تاش کنند تا در عم��ل ثابت کنیم که ما در 
تولید و عرضه محص��والت در جهان ح��رف اول را می زنیم و باید 
الگوهای با ارزش کار و تولید اسامی و سرمایه ایران اسامی را به 

دنیا صادر کنیم. 
ش��یوندی تأکی��د ک��رد: کارآفرینی یعن��ی از هی��چ، همه چیز 
س��اختن و نش��ان دادن اس��تعدادهای خاق و ماندگار و تبدیل 
ایده به محص��ول. ای��ن کارآفرینان هس��تند که ب��ا همت بلند 
چرخ های تولید را در کش��ور می گردانند. مدی��رکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی چهارمح��ال و بختیاری از ثبت ن��ام کارآفرینان 
برتر این اس��تان خبر داد و گفت: ای��ن اداره کل در نظر داد برای 
شناس��ایی و معرفی کارآفرینان برتر استان در سه بخش صنعت، 
کش��اورزی و خدمات، با س��ابقه هفت س��ال و کمت��ر، هفتمین 

جش��نواره کارآفرینان برتر اس��تان را برگزار و چهره های خاق 
 را به جامعه معرفی کن��د. وی همچنین تصریح ک��رد: باتوجه به 
ثبت ن��ام اینترنتی، کارآفرین��ان برتر اس��تان می توانند از طریق 
س��ایت www.karafarinanebartar.ir ثب��ت ن��ام و یا در 
صورت نبود امکان ثبت نام از طریق س��ایت اعام شده، نسبت به 
تکمیل کاربرگ های مربوطه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان های اس��تان مراجعه کنند. شیوندی خاطرنشان کرد: 

آخرین مهلت ثبت نام کارآفرینان برتر 31 فروردین است. 
وی در ادامه، اجرای مش��اغل خانگی را باعث ایجاد اشتغال پایدار 
دانست و گفت: امروزه کسب و کارهای خانگی راهکاری مهم برای 
ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شوند. قابلیت 
انجام این نوع کسب و کار در »منزل« سبب ایجاد مزایای بسیاری 
برای شاغان آن می شود، که از جمله می توان به ایجاد توازن بین 
مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط 
به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار 
س��ایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان 
انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی 

بین اعضای خانواده و ... اشاره کرد.
شیوندی ادامه داد: اعتبارات الزم برای پرداخت تسهیات مشاغل 
خانگی در این استان، از نظر بانکی و دستگاهی سهم بندی و توزیع 
شده است و س��همی برای بانک ها و دس��تگاه های اجرایی برای 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه خوداشتغالی و کسب و کار ُخرد 

در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
گروه 
شهرداری شهرکرد گفت: در سال جدید بام ایران

پنج بوستان جدید در ش��هرکرد ایجاد 
می شود. حمید فتح اللهی اظهار داش��ت: تکمیل مراحل اجرایی 
احداث بوستان امیرکبیر، بوستان شهریار در محله میرآباد غربی، 
بوستان رودکی در محله میرآباد شرقی، بوستان فیض در مجموعه 
آپارتمان های فیض و بوستان خیابان معلم از جمله برنامه های این 

سازمان در سال جدید است.
وی کاهش اعتبارات فضای س��بز شهرداری ش��هرکرد در سال 
جدید را از جمله مشکات این سازمان برشمرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته سعی بر آن است تا در سال جدید، 

یک مترمربع به سرانه فضای سبز شهرکرد افزوده شود.
فتح اللهی با اشاره به دیگر برنامه های این سازمان در سال جدید، 
افزود:  افزایش کیفیت فضای س��بز، تکمیل تپه نورالش��هدا در 
سطحی معادل 10 هکتار، بهبود عملکرد سایر بخش های سازمان 
پارک ها و فضای سبز و ایجاد پنج بوس��تان جدید در شهرکرد از 

جمله این برنامه ها محسوب می شود. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد در 
ادامه با اشاره به خسارت های ایجاد شده در روز طبیعت در سطح 
پارک های شهرکرد، گفت: مش��کل عمده، پراکندگی زباله ها در 
سطح پارک های شهرکرد بود که با وجود تعبیه سطل های زباله 
بسیار در سطح پارک ها و توزیع کیسه های زباله، باز شاهد فراوانی 

پراکندگی زباله ها در سطح پارک ها و فضای سبز این شهر بودیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه فضای سبز در بهبود زندگی 
شهری گفت: توس��عه فضای سبز ش��هری یکی از ضرورت های 
اجتناب ناپذیر خدمات شهری ش��هرداری ها  و از مؤ لفه های مهم 
نظام زیس��تی ش��هرها و نیازهای اساسی جامعه ش��هری و یک 
 زیرساخت شهری محسوب می ش��ود. بنابراین فضای سبز باید 
از لحاظ کمی و کیفی متناس��ب با نیازها و حجم فیزیکی شهر و 
شرایط اکولوژیک ایجاد ش��ود که این امر، نیازمند داشتن طرح 
تفصیل��ی و برنامه ریزی علمی و کارشناس��ی و خط مش��ی های 

صحیح است.
وی گسترش فضای سبز ش��هری را یکی از مهم ترین برنامه های 
مدون شهرداری خواند و افزود: افزایش سرانه فضای سبز شهری 
در توسعه شادی و نشاط اجتماعی بسیار اثرگذار است، به طوری 
که روحیه نشاط و ش��ادی، الزمه زندگی انسان ها و رشد و تعالی 

جامعه است. 
فتح اللهی پایداری فضای سبز را مستلزم مشارکت جمعی همه 
شهروندان در حفظ و نگهداری آن دانست و گفت: با توجه به اینکه 
شهروندان، کاربران اصلی و استفاده کنندگان فضای سبز شهری 
هستند، فلسفه ایجاد و توسعه فضای س��بز، بهینه سازی فضای 
سبز انسانی و ارتقای شرایط سامت جسمی و روحی آنان است.  
ما نیز با توجه به پتانسیل های ویژه طبیعی و خدادادی در زمینه 
گردشگری، توانسته ایم در س��الیان اخیر با احداث بوستان ها و 
تفرجگاه های متعدد در سطح شهر،  چهره ای سبز و شاداب را به 

مردم شهرکرد عرضه کنیم.

با توجه به اینکه 
شهروندان 
کاربران اصلی و 
استفاده کنندگان 
فضای سبز 
شهری هستند 
فلسفه ایجاد و 
توسعه فضای 
سبز، بهینه سازی 
فضای سبز انسانی 
و ارتقای شرایط 
سالمت جسمی و 
 روحی آنان 
است

امروزه کسب و 
کارهای خانگی 
راهکاری مهم برای 
ایجاد اشتغال و 
درآمد در سراسر 
 جهان محسوب
 می شوند. قابلیت 
انجام این نوع 
کسب و کار در 
»منزل« سبب 
ایجاد مزایای 
بسیاری برای 
 شاغالن آن 
می شود

در سال 91 انجام می شوددرراستای ارتقای کیفی تولیدات ملی 

 ایجاد پنج بوستان جدید در شهرکردکارآفرینان برتر چهارمحال معرفی می شوند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

دعوت و ابالغ وقت دادرسي و ضمائم 
69 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر در پرونده مطروحه كالسه 890517 ح 1 
به آقاي بهرام س��امي فرزند غالمعباس خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم 
ش��ده است و خواهان آن خانم آرزو حميدپور وكيل بانك صادرات ساكن اصفهان- انتهاي 
باغ غدير- سمت راس��ت بطرفيت سه پله- كوچه شهيد كاوياني- پالك 3، بخواسته مطالبه 
مبلغ 266/666/000 ريال به انضمام مطلق خس��ارت و در جريان رسيدگي مي باشد اخطار 
مي نمايد كه براي روز 2ش��نبه مورخ 91/2/18 س��اعت 9/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول 
محاكم عمومي خميني ش��هر مراجعه نمايد و يا چنانچه جه��ات ردي داريد بصورت كتبي 
قبل از موعد مقرر بدفتر مربوطه اعالم و ارس��ال داريد واال تصميم مقتضي اتخاذ و دادگاه 
غيابًا رأي صادر خواهد نمود و جهت دريافت نس��خه ثاني و برگ دادخواست و ضمائم آن 
بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نمايد. اين آگهي وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج مي شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي خميني شهر
 

فقدان سند مالكيت
70 ش��ماره: 122 آقاي حس��ين عامري نسب ذاقلي فرزند رحيم احدي از وراث مع الواسطه 
حسينقلي عامري نسب ذاقلي فرزند علي به موجب درخواست شماره 826-89/2/12 اظهار 
نموده كه اس��ناد مالكيت چهار س��هم مشاع از 288 سهم شش��دانگ مزرعه بيدان پالك 88 
اصلي س��فلي بخش هفده ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 535 دفتر 123 امالك و 37 س��هم 
مشاع از 576 سهم ششدانگ مزرعه ذاقلين پالك 109 اصلي سفلي بخش هفده ثبت اصفهان 
مورد ثبت صفحه 501 دفتر 20 امالك نزد احدي از آقايان حبيب، مجيد،  عجم و خانم اشرف 
همگي عامري نس��ب ذاقلي از وراث حسينقلي قرار دارد مراتب طي اخطاريه هاي 934، 933، 
932، 931-90/2/18 به نامبردگان ابالغ گرديد تا چنانچه اس��ناد مالكيت نزد آنان مي باشد 
ظرف مدت قانوني )ده روز( باين اداره تس��ليم نمايد با توجه به اينكه با س��پري شدن مدت 
مذكور هيچ يك از نامبردگان باين اداره مراجعه ننموده لذا مراتب به استناد تبصره 3 ماده 
120 اصالح��ي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله 
)غير از  آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد. م الف/ 8 عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
 

تأسيس
71 ش��ماره: 15346 آگهي تأس��يس ش��ركت پيمانكاري بنيان طرح كوير )سهامي خاص( 
خالصه اظهارنامه و اساس��نامه شركت پيمانكاري بنيان طرح كوير كه در تاريخ 90/12/24 
تحت ش��ماره 811 و شناس��ه ملي 14000183830 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
90/12/25 ذي��ل ثب��ت تكميل گرديده براي اطالع عموم در روزنامه رس��مي كش��ور و در 
روزنامه زاينده رود به ش��رح آگهي مي ش��ود و از لحاظ امضاء در تاريخ 90/12/25 تكميل 
گرديد. 1- موضوع ش��ركت عبارتست از: انجام كليه پروژه هاي عمراني از قبيل: طراحي و 
اجراي ميادين س��طح ش��هر، حفظ و نگهداري فضاي س��بز، طراحي و احداث پل هاي فلزي 
هوايي و اجراي محوطه سازي، اجراي انواع سازه هاي فلزي و بتوني، اجراي كليه پروژه هاي 
مخابراتي از قبيل: احداث پس��ت هاي مخابراتي، حفاري، كابل كش��ي و نصب انواع دكل هاي 
مخابرات��ي و نگهداري و راهبري س��رويس هاي مخابراتي فوق الذكر. انجام كليه پروژه هاي 
برق صنعتي از قبيل: اجراء ش��بكه هاي توزيع، انتقال نيرو، پس��ت هاي توزيع و انتقال نيرو، 
اجراء سيس��تم هاي روشنايي شهري و كارخانجات و معابر شهري، اجراء پروژه هاي ابزار 
دقيق و سنسورگذاري، برق صنعتي )PLC(  و مانيتورينگ، نصب و راه اندازي سيستم هاي 
ارت، تس��ت لوازم اندازه گيري )عادي و ديماندي(، اجراء كابل كش��ي و نصب بانك خازن 
و انواع س��يني كابل و س��اپورت و رابط نردبان و تراكينگ و كلي��ه متعلقات، تأمين نيروي 
انساني در زمينه خدمات اداري، حراست، نظافت، انبارداري و حسابداري. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين ش��ده است. 3- مركز اصلي شركت: اردستان خيابان 
امام ميدان نماز روبروي بانك توس��عه تعاون كدپستي 8381866451، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ ده ميليون ريال اس��ت كه مبلغ 35 درصد آن به موج��ب گواهي مورخه 90/12/21 به 
حس��اب ش��ركت واريز و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- مديران و صاحبان 
امضاء: آقايان ياس��ر مؤمن زاده رئيس هيئت مدي��ره و خانم مرضيه مؤمن زاده به عنوان 
نائب رئيس هيئت مديره و ناصر مؤمن زاده به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره به مدت 
دو س��ال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل و مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 6- حدود اختيارات مديرعامل: آقاي ناصر 
مؤمن زاده مجري مصوبات هيئت مديره مي باشد. 7- بازرسان اصلي و علي البدل شركت: 
آقاي محمدرضا نادمي اردستاني به سمت بازرس اصلي و عليرضا فدايي به سمت بازرس 

علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب شده اند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي 
انتخاب شد. م الف/ 5 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

 
آگهي دعوت موضوع ماده 3 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع

72 شماره: 1500 بدينوسيله به اطالع وراث مرحوم حاج علي يزدانيان به شناسنامه شماره 
958 اردس��تان فرزند مرحوم نصراله مالك دو دانگ مش��اع از شش دانگ قطعه ملك پالك 
شماره 5619 واقع در كوي كبودان اردستان يك اصلي دهستان گرمسير اردستان مي رساند 
كه خانم زهرا نيك پور فرزند س��يف اله مالك س��ي و يك حبه و نيم مشاع از 72 حبه شش 
دانگ پالك مرقوم درخواست افراز سهميه خودش را از پالك ياد شده نموده و اعالم داشته 
كه تاكنون انحصار و وراثت مرحوم حاج علي يزدانيان انجام نشده عليهذا طبق ماده 3 آئين 
نامه قانون افراز و فروش امالك مش��اع مصوب آذرماه 1357 بموجب اين آگهي به شماها 
ابالغ مي گردد جهت افراز پالك ياد شده در ساعت 9 صبح روز شنبه 1391/1/26 كه تعيين 
وقت ش��ده در محل حضور بهمرس��انيد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم 
نظريه موضوع ماده 5 و 6 آئين نامه قانون مذكور آگهي ديگري منتش��ر نخواهد ش��د، اين 
آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان چاپ و منتش��ر مي گردد. م الف/ 4 

فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

آگهي دعوت موضوع ماده 3 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع
73 شماره: 15214 بدينوسيله به اطالع وراث مرحومه صديقه شكرريز به شناسنامه شماره 
18322 اردس��تان فرزند ماش��اءاله مالك دو دانگ مشاع از ش��ش دانگ يك باب خانه پالك 
شماره 1396 واقع در كچو مثقال 75 اصلي دهستان سفلي اردستان مورد ثبت صفحه 301 
دفتر 201 امالك و نيز وراث مرحوم ماشاءاله شكرريز پدر نامبرده مي رساند كه خانم نرجس 
جمش��يدي فرزند حس��ن مالك دو دانگ مشاع از ش��ش دانگ پالك مرقوم درخواست افراز 
سهميه خودش را از پالك ياد شده نموده با عنايت به اينكه خواهان نتوانسته برگ انحصار 
وراثت ش��ماها را تحويل اداره ثبت نمايد و نيز حس��ب اظهار آقاي اصغر جعفريان احدي از 
ورثه مرحوم صديقه ش��كرريز تاكنون حصر وراثت نامبردگان باال انجام نشده عليهذا طبق 
ماده 3 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 بموجب اين آگهي 
به شماها ابالغ مي گردد جهت افراز پالك ياد شده در ساعت 9 صبح پنج شنبه 1391/02/07 
كه تعيين وقت شده در محل خانه مذكور در روستاي كچومثقال حضور بهمرسانيد در غير 
اينصورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظريه موضوع ماده 5 و 6 آئين نامه قانون مذكور 
آگهي ديگري منتشر نخواهد شد، اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 

چاپ و منتشر مي گردد. م الف/ 3 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

حصر وراثت
74 آقاي محس��ن نشاسته ريز داراي شناسنامه شماره 2607 به شرح دادخواست به كالسه 
4/91 ح / 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا نشاسته ريز بشناسنامه 25093 در تاريخ 90/8/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 5 پس��ر و 3 دختر و يك عيال به 
نام هاي ذيل: 1- محمد نشاسته ريز ش ش 397 پسر متوفي، 2- علي نشاسته ريز ش ش 1736 
پسر متوفي، 3- محسن نشاسته ريز ش ش 2607 پسر متوفي، 4- مهدي نشاسته ريز ش ش 
909 پسر متوفي، 5- حميدرضا نشاسته ريز ش ش 2 پسر متوفي، 6- مليحه نشاسته ريز ش 
ش 52835 دختر متوفي، 7- منيژه نشاسته ريز ش ش 1821 دختر متوفي، 8- مژگان نشاسته 
ريز ش ش 820 دختر متوفي، 9- اقدس نايبيه ش ش 44212 عيال متوفي و الغير. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 248 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصي
75 شماره: 8769 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره 849 فرعي واقع در 
زواره 16- اصلي دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي 
عباس حقيرزاده زواره فرزند غضنفر در جريان ثبت است،  بعلت عدم حضور متقاضي ثبت 
بعمل نيامده اس��ت، اينك بنا به دستور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي 
نامبرده،  تحديد حدود ملك مرقوم در روز سه ش��نبه مورخه 91/2/5 از س��اعت 9 صبح در 
محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار 
مي گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آ گهي، در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظي��م صورت مجلس تحديدي تا 
30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي 
معترضي ثبت، معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با 
تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايد. م الف/ 365 عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

تأسيس
76 شماره: 15138 آگهي تأسيس شركت مسافربري درون شهري خوش سفر ديار كوير )با 
مسئوليت محدود(. خالصه تقاضانامه و اساسنامه و شركت نامه شركت »مسافربري درون 
شهري خوش سفر ديار كوير« با مسئوليت محدود كه در تاريخ 90/12/22 تحت شماره 810 
و شناس��ه ملي 14000181292 در اين اداره به ثبت رس��يده جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمي كشور و روزنامه زاينده رود به شرح ذيل آگهي مي شود. و از لحاظ امضاء در تاريخ 
90/12/22 ذيل ثبت تكميل شد. 1- نام و نوع شركت: مسافربري درون شهري خوش سفر 
ديار كوير )با مس��ئوليت محدود(، 2- موضوع شركت: حمل و نقل مسافر در درون شهر و 
سرويس دهي به كليه اداره جات و كارخانجات و مؤسسات و انعقاد قرارداد با كليه اشخاص 
حقيقي و طرف قرارداد با شركت و جابجايي مسافر درون شهري، 3- مدت شركت از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��ركت: اردس��تان خيابان امام خميني )ره( سه راه 
هالل احمر روبروي شبكه بهداشت اردستان كدپستي 95643-83819، 5- مدير و صاحبان 
ش��ركت: آقاي عزت اله ايران دوس��ت به س��مت رئيس هيئت مديره و آقاي مرتضي ايران 
دوست به سمت مديرعامل براي مدت نامحدود انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. 6- سرمايه شركت: يك 
ميليون ريال تمام نقدي كه در اختيار و تحويل مديرعامل مي باشد. م الف/ 371 فدايي- رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصي
77 شماره: 15079 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك مزروعي معروف به ميان دشت 
پالك شماره 4759 واقع در كوي مون اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفه��ان كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي محم��د عابديني فرزند غالمرضا در جريان ثبت 
مي باشد و تحديد حدود آن به علت اشتباه بايد تجديد گردد اينك بنا به درخواست متقاضي 
و دس��تور اخير م��اده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنج ش��نبه مورخه 
91/2/21 رأس س��اعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي 
ب��ه كليه مالكي��ن مجاور اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي معترضين ثبت، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره 
بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به 

اين اداره تسليم نمايند. م الف/ 368 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصي
78 شماره: 15047 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك مزروعي معروف به ملك سيف 
اله پالك ش��ماره 3985 واقع در كوي راهميان اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي سيد محمد سعيد اسالمي طباطبايي فرزند 
س��يدمحمد و غيره در جريان ثبت مي باش��د و تحديد حدود آن به علت اشتباه بايد تجديد 
گردد اينك بنا به درخواست متقاضي و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخه 91/2/30 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت 
مق��رر در محل حضور يابند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. م الف/ 367 فدائي- رئيس ثبت اسناد 

وامالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصي
79 ش��ماره: 15084 چون تحديد حدود ششدانگ يك باب خانه پالك شماره 3725 واقع در 
كوي راهميان اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتي به نام آقاي س��يد فضل اله س��ندي فرزند عبدالحميد در جريان ثبت مي باشد و تحديد 
حدود آن به دليل اشتباه در آگهي بايستي مجدداً تجديد گردد اينك بنا به درخواست نامبرده 
و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخه 91/2/16 
رأس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه 
مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي 
معترضي��ن ثبت، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 

نمايند. م الف/ 369 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

ابالغ رأي
80 ش��ماره دادنامه: 9009970354501792، ش��ماره پرون��ده: 9009980364700447، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900518، ش��اكي:  آقاي سعيد حس��ين زاده به نشاني رباط دوم 
نرس��يده به استاد ش��هريار پ 203، متهم: آقاي مسعود س��بحاني مجهول المكان، اتهام: 
خيانت در امانت، گردش��كار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم 
و به ش��رح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص ش��كايت آقاي 
س��عيد حسين زاده فرزند اكبر عليه آقاي مسعود س��بحاني فرزند اكبر داير بر خيانت در 
امانت بدين ش��رح كه شاكي اظهار داشته به موجب امانتنامه مورخه 89/12/20 يكدستگاه 
اتومبيل س��واري رنو س��پند به ش��ماره انتظامي 488 ط 83 ايران 13 را به مش��تكي عنه 
امانت دادم كه در تاريخ 90/12/18 مسترد نمايد كه از استرداد خودداري كرده و متواري 
مي باش��د دادگاه با توجه به محتوي��ات پرونده، مالحظه تصوير مص��دق امانتنامه فوق، 
اظهارات گواهان، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و ساير قرائن و امارات موجود 
در پرونده اتهامش را بش��رح فوق محرز تشخيص و مش��اراليه را به استناد ماده 674 و 
رعايت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اس��المي پرداخت س��ي ميليون ريال جزاي نقدي 
در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي است و ظرف ده روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه اس��ت. م الف/ 20959 رستم پور- رئيس شعبه 119 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
81 شماره دادنامه: 9009970354301848، شماره پرونده: 9009980359800146،  شماره 
بايگاني ش��عبه: 900509، ش��اكي: آقاي احمد ميرزايي با وكالت آقاي خش��ايار ذبيحي به 
نش��اني اصفهان دس��تگرد برخوار بلوار توحيد دفتر وكالت آقاي خش��ايار ذبيحي، متهم: 
آقاي غالمرضا نريماني به نش��اني مجهول المكان، اتهام:  كالهبرداري، گردش��كار: دادگاه 
با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت بصدور رأي 
مي نماي��د. رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي غالمرض��ا نريماني فرزند عباس متواري 
و مجه��ول الم��كان،  دائر بر كالهبرداري موضوع ش��كايت ش��اكي خصوصي آقاي احمد 
ميرزايي با وكالت آقاي خش��ايار ذبيحي و كيفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و 
انقالب اصفهان، بدين ش��رح كه متهم با تش��بث و توسل به وس��يله متقلبانه )از جمله سند 
مالكيت رس��مي كه خالي از وجه و غير معتبر بوده و نيز نش��ان دادن زميني كه مالك آن 
نبوده است( خود را مالك سيصد متر زمين از پالك ثبتي 14039/72 واقع در طامه بخش 5 
اصفهان تلقي نموده و با اغفال شاكي خصوصي بدين نحو قرارداد فروش زمين موصوف 
را در مورخه 89/5/8 با مش��اراليه منعقد نموده و مطابق قرارداد مذكور مبلغ دويس��ت و 
سي و شش ميليون ريال )از شصت ميليون ريال ثمن معامله( از شاكي اخذ نموده و بدين 
ترتيب مال وي را برده و مرتكب كالهبرداري گرديده اس��ت كه دادگاه با عنايت به شكايت 
شاكي خصوصي فوق الذكر- كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان- 
كپ��ي مصدق قرارداد عادي مورخه 89/5/8 منعقده فيمابين ش��اكي و متهم )كه در پرونده 
مندرج است(- كپي مصدق س��ند مالكيت رسمي كه حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و امالك 
منطقه ش��مال غرب اصفهان طي نامه شماره 89/180/س-89/12/14 مفقودي و غيرمعتبر 
ب��وده و بدين جهت منجر به صدور س��ند المثني براي مالك اصلي گرديده اس��ت مؤداي 
اظهارات مطلعين در دادس��را- متواري بودن متهم و عدم حضور وي در جلسات تحقيقات 
مقدماتي و دادرسي جهت دفاع از خود عليرغم احضار وي از طريق نشر آگهي در روزنامه 
كثيراالنتش��ار- نتيجه تحقيقات معموله توسط ضابطين دادگستري و ساير قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهكاري مش��اراليه را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 1 قانون 
تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء،  اختالس و كالهبرداري متهم موصوف را به تحمل دو 
سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ دويست و سي و شش ميليون ريال جزاي نقدي )معادل 
مال برده شده( در حق صندوق دولت و رد مال )مبلغ دويست و سي و شش ميليون ريال( 
در حق ش��اكي خصوصي محكوم و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاي مهلت مذكور ظرف بيس��ت روز 
قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 20960 

رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

اعالم مفقودی)نوبت دوم( 
852 كارت پايان خدمت اينجانب جعفر عمادی فرزند رحمن بش��ماره شناس��نامه 4158 و 
كدمل��ی 3-114056219 و تاريخ خاتمه خدمت 67/10/26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
 

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
860 ق��رارداد واگذاری يك قطعه زمين به ش��ماره قرارداد 2799 مورخ 83/4/29 ش��ركت 
عمران بهارس��تان به مساحت 492/5 مترمربع به شماره پالك 388 محله مهران بهارستان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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امام علی )ع(: 
مبنای همه عیب ها برای انسان، طمع زیاد است.

شک
هیزم ش��کن صبح از خواب بیدار شد و دید 

تبرش ناپدید شده.
شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد. 

برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت.
متوجه شد همس��ایه اش در دزدی مهارت 
دارد؛ مثل یک دزد راه می رود. مثل دزدی 
که می خواهد چیزی را پنهان کند، پچ پچ 
می کند. او آن قدر از شک اش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد. 

لباسش را عوض کند و نزد قاضی برود.
اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا کرد. زنش آن را جا به جا کرده بود.

مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت و دریافت که او مثل 
یک آدم شریف راه می رود، حرف می زند و رفتار می کند.

پنج باور غلط درباره سرطان
 بیماری س��رطان یکی از ش��ایع ترین بیم��اری های موج��ود در بین 
 انسان هاست. این بیماری که انواع بسیار متفاوتی نیز دارد، می تواند در 
بخش های مختلفی از بدن انسان به وجود آمده و به مرگ انسان منجر 
شود. در این میان باورهای غلط بس��یاری در مورد سرطان وجود دارد 
که در مواردی می تواند بسیار مرگ بار باشد. در این مطلب قصد داریم 

تا شما را با تعدادی از این باورهای غلط در حوزه سرطان آشنا کنیم.

تفکر مثبت
بسیاری این گونه فکر می کنند که داشتن یک فکر مثبت برای درمان 
سرطان کافی اس��ت. البته این نکته صحیح است که داشتن فکر مثبت 
می تواند به بیمار در طول مراحل درمانی کمک کند، اما این تصور مثبت 
نباید بیمار را از واقعیات دور کند. س��رطان یک بیماری جدی است که 
به مراقبت پزشکی نیاز دارد و به صرف داشتن یک روحیه خوب و تفکر 

مثبت اندیش، نمی توان با آن مقابله کرد.

جراحی غدد سرطانی
بس��یاری تصور می ک جراحی باعث می شود س��رطان در بدن منتشر 
ش��ود. این تصور غلط ریش��ه در گذش��ته دارد که س��رطان در زمانی 
تشخیص داده می ش��د که بسیار پیش��رفت کرده بود و عمدتاً جراحی 
 نمی توانس��ت کاری انجام دهد. در نتیجه بیمار جان خود را از دس��ت 
می داد. باید به این نکت��ه توجه کرد که امروزه عل��وم مربوط به درمان 
 سرطان بس��یار پیش��رفت کرده اس��ت و با تشخیص س��ریع سرطان 
می توان انواع آن را در مراحل اولیه تش��خیص داد و با جراحی به موقع 

جلوی انتشار و گسترش آن را گرفت.

سرطان سینه مخصوص زنان است
اگر از بسیاری از افراد سؤال کنید، به شما خواهند گفت سرطان سینه 
مخصوص بانوان است و این امکان وجود ندارد که آقایان هم به سرطان 
س��ینه مبتال ش��وند. باید بگوییم که این تصور نیز غلط است. براساس 
مطالعات جامعه سرطان آمریکا، هر ساله دو هزار مرد در آمریکا با نتیجه 

مثبت آزمایش سرطان سینه خود مواجه می شوند.

سرطان رو به افزایش است
بس��یاری از ما این گونه فکر می کنیم که تعداد افراد مبتال و در نتیجه 
 میزان ابت��ال به این بیم��اری در دنی��ا رو به افزایش اس��ت. ام��ا آمار و 
یافته های ع��ددی محققان در این زمینه نش��ان می ده��د با توجه به 
 افزایش جمعیت انسان در س��ال های اخیر و در مقایسه ای با گذشته، 
می توان این گون��ه نتیجه گرفت که می��زان افراد مبتال به س��رطان و 

احتمال ابتال به آن در حال کاهش است.

دارویی برای درمان سرطان
مردم تصور می کنند دارو و درمان های خاصی برای سرطان کشف شده 
و یا به زودی کشف شده و به درمان قطعی سرطان منجر می شوند. باید 
گفت که امروزه، با وجود تالش های بس��یار گس��ترده ای که در حوزه 
پزشکی و درمان سرطان صورت گرفته است، هنوز درمانی قطعی برای 
اکثر سرطان ها وجود ندارد. بسیاری از ش��رکت های دارو سازی سعی 
می کنند با پخش شایعاتی در میان بیماران، این گونه به آنان بقبوالنند 
که توانسته اند درمانی قطعی برای سرطان پیدا کنند، که البته تا امروز 

این، تنها یک ادعا بوده است.

طوالني ترین زماني که انس��ان مي تواند در »اتاق بدون 
پژواک« کتابخانه اورفیلد در جن��وب مینیاپولیس دوام 

بیاورد، تنها 45 دقیقه است.
این اتاق تا 99/99 درصد جاذب صدا بوده و رکورد گینس 
را براي س��اکت ترین مکان جه��ان در اختی��ار دارد. اما 
 اقامت طوالني در آن، در برخي موارد فرد را دچار اوهام 

مي کند. 
 ای��ن ات��اق خاصی��ت ف��وق س��کوت خ��ود را از طریق 
 مثل��ث ه��اي صوت��ي پش��م شیش��ه، دیواره��اي

 دو طرفه عای��ق دار فل��زي و س��یمان به دس��ت آورده 
است.

 به گفت��ه س��ازندگان، در زم��ان حض��ور در ای��ن اتاِق 
 ب��دون پ��ژواک، ب��ه ق��دري س��کوت وج��ود دارد که 
 گوش ه��ا ب��ا آن س��ازگار ش��ده و مي ت��وان صداهایي 

مانند ضربان قلب و حتي شش ها و معده را شنید.
جهت یابي در این اتاق تاریک ناممکن  اس��ت، از این رو 

باید در آن روي یک صندلي نشست.
این اتاق به وسیله شرکت هاي بسیاري در آمریکا، مانند 
ناس��ا کاربرد داش��ته که از آن براي آزمایش فضانوردان 

استفاده مي کنند. 
در این آزمایشات فرد درون محفظه پر از آب معلق مانده 
تا مدت زمان سالمت ذهني آنها قبل دچار  شدن به توهم 

و خیال سنجیده شود.
همچنین س��ازندگان محصوالت براي سنجش صداي 
محصوالت خ��ود و تعیی��ن کیفیت صوت��ي از این اتاق 

بهره مي برند.
 براي مثال ش��رکت موتورس��ازي هارلي دیویدسون از 
این اتاق براي کم ص��دا کردن موتورهاي خود اس��تفاه 

مي کند.

ساكت ترین مکان دنیا
+6+23

+2+18
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 پس��ر یک س��ال و نیمه ای که به مادرش در شستن 
رخت ها کمک می کرد، در ماش��ین لباسشویی غرق 

شد.
الیه هب 21 ماهه، با باال رفتن از ماشین به مادرش در 
قراردادن لباس ها در ماشین کمک می کرد، اما یک 
روز صبح وی برای چند دقیقه ناپدید ش��د و مادرش 

سرانجام او را در ماشین لباسشویی پر از آب یافت.
کودک یک روز بعد درگذش��ت. مادرش که اخیراً از 
اورگون به یوت��ا مهاجرت کرده، م��ی گوید هیچگاه 
فکر نمی کرده که ماش��ین لباسش��ویی تا این اندازه 
 برای فرزندش خطرناک باشد. سازمان فدرال امنیت 
مصرف کنندگان می گوید چنین مرگ هایی نادر است، اما بین سال های 2005 تا 2009،  دو 
کودک زیر پنج سال به همین علت جان باخته اند. به نوشته آسوشیتدپرس، به گفته پلیس اورگون 

احتمال اینکه تیفانی مادر و کریس پدر این کودک، با اتهاماتی روبه رو شوند، کم است.
پلیس اعالم کرده احتمال اینکه در این ماجرا جرمی رخ داده باشد یا کسی به طور عمد کودک را در 

لباسشویی قرار داده باشد، کم است. اما به هر حال تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. 
 در گزارش سال 2011 سازمان فوق الذکر آمده که بین سال های 2005 تا 2009، 350 کودک 
 در وان حمام و 77 کودک در مکان ه��ای دیگر مانند دکورهای آبی، کولر یا س��پتیک ها غرق 
شده اند. این کودک پس از یک روز قرار داشتن تحت مراقبت های ویژه جان سپرد و اعضای بدن 

او نیز اهدا شد.

»مارپیچ مرگ« یکي از عجیب ترین مناظر طبیعي 
اس��ت که مورچه ها با گرفتار ش��دن در آن هیچ راه 
خالصي نداشته و تا زمان مرگ در یک مسیر مدور 

حرکت مي کنند.
اغلب مورچه ه��ا از حس بینایي براي مس��یریابي و 
حرکت استفاده مي کنند، اما برخي مورچه ها مانند 
مورچه هاي ش��کارچي )army ant( فاقد بینایي 
هستند و از حس بویایي براي مس��یریابي استفاده 
مي کنند. این حش��رات در هنگام حرکت در پشت 
سر یکدیگر از مواد شیمیایي مخصوصي موسوم به 

»فرمون« براي مسیریابي استفاده مي کنند و زماني که مورچه حس بویایي خود را از دست 
بدهد، در »مارپیچ مرگ« گرفتار می شود و آن قدر در این مسیر مدور حرکت مي کند که 

از خستگي از پاي در مي آید.
بزرگ ترین مارپیچ مرگ کشف ش��ده براي مورچه ها، 1200 پا )365 متر( قطر داشته و 

مورچه ها بیش از دو ساعت و نیم در این گرداب مرگ سرگردان شده بودند.
مورچه هاي شکارچي همچنین یکي از کارآمدترین ماشین هاي کشتار در دنیاي حیوانات 
 محس��وب مي ش��وند. این حش��رات که در آمریکاي جنوبي وجود دارند، در دس��ته هاي 
200 هزار نفري حمله کرده و قادرند تا 100 هزار موجود و حشره را در روز قتل و عام کنند.

شان برادي، حشره شناس دانشگاه کورنل، در زمان تحقیق در باره مورچه هاي شکارچي در 
آمریکاي جنوبي موفق به شناسایي »مارپیچ مرگ« در بین این حشرات شد.

انس��ان ف��وق الع��اده ای بود. 
توانایی ش��گفت انگی��زی در 
یادگی��ری ریاضی��ات و زبان 
داشت. او می توانس��ت در 1۸ 
ماهگی نیویورک تایمز بخواند و 
در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت 

کند.
ویلی��ام جی��م س��ایدیس، 
باهوش ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در 

5 سالگی به پنج زبان رایج دنیا صحبت کند و در 11 سالگی استاد 
دانشگاه هاروارد شد. سایدیس در سال 1۸9۸ در آمریکا به دنیا 
آمد و در سن 46 سالگی نیز از دنیا رفت. او توانایی خارق العاده ای 
در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به خاطر رشد مغزی 
زود هنگام، نامش بر س��ر زبان ها افتاد و بعدها به خاطر تمرکز بر 
روی ذهنش به شهرت رسید. اما در نهایت خود را از انظار عمومی 
دور کرد و از ریاضیات هم دل زده شد و عقب کشید و با چندین نام 

مستعار مطلب می نوشت.
از دیگر ویژگی های او این اس��ت که می توانس��ت در 1۸ ماهگی 

نیویورک تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند. جالب 
اینکه بعدها خودش زب��ان دیگری را به وج��ود آورد که نامش را 

VENDERGOOD گذاشت.
ناگفته نماند، ضریب هوشی انس��ان های نابغه بین 155 تا 200 
است، ولی س��ایدس در این زمینه رکورد باهوش ترین های دنیا 

را شکسته است.
برای نمونه بد نیس��ت بدانید که ضریب هوش��ی گالیله را 1۸0 
تخمین می زنند و ضریب هوشی بیل گیتس، بنیان گذار شرکت 

نرم افزاری مایکروسافت نیز 160 است.

در پدیده ای نادر، نوزادی بدون داشتن خون در رگ هایش متولد 
شد . به گزارش یاهو، اولویا نوروتن، دختر شش ماهه ای است که 

در یک پدیده نادر، بدون وجود خون در رگ هایش متولد شد.
این دختر هنگامی که به دنیا آمد، در رگ هایش خون جاری نبود  

و بدون خون زنده ماند و به حیاتش ادامه داده است.
طبق تشخیص پزشکان استرالیایی، این نوزاد هنگام تولد تمامی 

خونی را که در رگ هایش جاری بوده را از دست داده است .

پزشکان پس از تولد این نوزاد تنها دو ساعت وقت داشته اند که 
خون را به بدن این نوزاد بازگرداند ت��ا وی بتواند به زندگی خود 
ادامه دهد. پزش��کان توانستند در دو س��اعت، خون را به بدن او  

بازگرداندند و جان وی را نجات دادند.
پزشکان استرالیایی این پدیده را بسیار نادر می دانند. از هر پنج 
هزار نوزادی که متولد می شود، تنها یک نفر به این بیماری مبتال 

می شود.

خودكشی به سبک مورچه هاغرق شدن پسر بچه در ماشین لباسشویی

مردی كه در دنیا بی نظیر بود 

تولد نوزادی كه خون ندارد

همه روزه وس��ایل و فناوری های جدید به بازار می آیند و باعث 
شگفتی همگان می شوند. در هفته گذشته چند فناوری جدید 
وارد بازار شده است که در اینجا تعدادی از آنها را معرفی می کنیم.

 3D مانیتورهای
 با فن��اوری جدیدی ک��ه به تازگی 
در دانش��گاه MIT س��اخته شده 
اس��ت، می توان گفت مانیتورهای 
 س��ه بعدی به واقعی��ت نزدیک تر 

می شوند. 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن فن��اوری 
 ش��ما م��ی توانی��د وارد فض��ای 
سه بعدی صفحه نمایش شوید و شیء های داخل آن را با دست 

تکان دهید و جا به جا کنید.

ترازوهای آینده
همه ما با ترازو آشنا هس��تیم و کاربرد آن را نیز می دانیم.  اما به 
تازگی شرکت Medisana یک ترازوی الکتریکی تولید کرده 

است که  می تواند همه چیز را به شما بگویید. 
این اطالعات از میزان وزن شما شروع می شود و تا BMI و مقدار 
چربی و تمام نکات دیگر را به شما می گوید. همچنین می توانید 

اطالعات ترازو را روی گوشی خود نیز داشته باشید.

 HTC One
 یکی از بهترین تلفن های هوش��مند که درنمایش��گاه بارسلونا 
رونمایی شد، سری گوشی های One شرکت اچ تی سی است. 
 X، این گوشی ها قرار است امروز در اروپا وارد بازار شود. مدل های

V و S آن در دسترس خواهد بود. 
این گوشی صفحه نمایش 4/7  اینچی و  پردازشگر دوهسته ای 

1/5 گیگاهرتزی دارد.

 StarWars كیبورد
 کیبورد جدید ش��رکت Razer برای بازی خورها وار بازار شده 
است. این کیبورد صفحه نمایش لمس��ی دارد. دکمه های باالی 
این صفحه نمایش می توانند بنا به برنامه ای که در آن قرار دارید، 

تغییر کاربری دهند. 

همچنین صفحه نمای��ش آن نیز برای وب گ��ردی و همچنین 
استفاده به عنوان موس های لمسی بسیار عالی است.

صفحه های انعطاف پذیر 
چند سالی اس��ت که حرف هایی 
درباره صفحه ه��ای انعطاف پذیر 

زده می شود. 
به نظر می رس��د ش��رکت ال جی 
اولین شرکتی باشد که این صفحه 
را وارد ب��ازار می کن��د. این صفحه 
نمایش در نقش یک تبلت کوچک 
است و صفحه 6 اینچی دارد و می توان آن را تا 40 درجه خم کرد.

 Nikon D800
 شرکت نیکون از دوربین جدیدش رونمایی کرده است که یکی 
از بهترین دوربین های زمان حاشناخته می شود و حتی به شما 

قابلیت دید در تاریکی را نیز می دهد.
این دوربین قابلیت ضبط فیلم با کیفیت 10۸0 را دارد. 

تبلت های انعطاف پذیر و ...

موتورسوار بدلکار مشهور اهل جمهوری 
 چک، كه به خاطر حركات آكروباتیک 
فوق العاده اش با موتور مشهور است، با 
 كمک خلبان مشهور حركات 
 مارپیچ و مانور، دست به انجام یکی از
 فوق العاده ترین حركات بدلکاری 
آكروباتیک سال های اخیر زد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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شادترین كشورهای 
جهان را بشناسید

آخرین نظرسنجي مؤسسه »گالوپ« درباره شادترین مردم 
جهان منتشر شد. این نظرس��نجی در 124 کشور جهان 
انجام شده است. براساس بررسی مؤسس��ه گالوپ که در 
مقیاس بین صفر تا 10 انجام شده است، مردم کشورهای 
مختلف جهان درباره شرایط فعلی زندگی و کیفیت آن در 

پنج سال آینده نظر خود را اعالم کرده اند. 
 افرادی ک��ه ب��ه ش��رایط فعلی خ��ود امتی��از 7 ب��ه باال

  و ب��رای کیفی��ت زندگ��ی در آین��ده امتی��از ۸ ب��ه باال 
 داده اند، ب��ه عن��وان کس��انی ک��ه از رف��اه برخوردارند،
  در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اند ک��ه ب��ه معن��ای دی��دگاه
  مثبت آنها نس��بت به ش��رایط فعلی و آینده زندگی شان

 اس��ت. این افراد مشکالت مربوط به س��المتی، استرس و 
ناراحتی را کمتر و در مقابل شادی، احترام و لذت را بیشتر 

در زندگی خود تجربه کرده اند. 
این نظرس��نجی در 124 کش��ور جهان صورت گرفته که 
کش��ورهای قرارگرفته در صدر این فهرس��ت به شرح زیر 

هستند: 
 57 درصد از مردم برزیل نس��بت به میزان رفاه و شرایط 

زندگی خود دیدگاه مثبتی دارند.
 5۸ درصد از مردم کاستاریکا نیز چنین دیدگاهي دارند.

 5۸ درصد از مردم اتریش هم نسبت به میزان رفاه و شرایط 
زندگی خود دیدگاه مثبتی دارند. 

 59 درص��د از م��ردم در آمری��کا و 61 درص��د در پانام��ا 
نسبت به میزان رفاه و ش��رایط زندگی خود دیدگاه مثبت 

دارند.
62 درصد از ایرلندي ها نس��بت به میزان رفاه و ش��رایط 

زندگی خود دیدگاه مثبتی دارند.
براس��اس این نظرس��نجی، 62 درصد از م��ردم هلند هم 
داراي نگاه مثبت نس��بت به میزان رفاه و ش��رایط زندگی 

خود هستند. 
در نیوزیلند هم 63 درصد از مردم از میزان رفاه و ش��رایط 

زندگی خود راضي هستند. 
64 درصد از مردم ونزوئال نیز در این حوزه دیدگاه مثبتی 

دارند. 
در می��ان فنالندي ه��ا ه��م 64 درص��د از م��ردم از این 

مثبت اندیشي برخوردارند.
براس��اس این نظرس��نجی، 65 درصد از مردم اس��ترالیا 
 نسبت به میزان رفاه و ش��رایط زندگی خود دیدگاه خوبي

 دارند. 
در کانادا 69 درصد از مردم از میزان رفاه و شرایط زندگی 

خود راضي اند. 
69 درصد از م��ردم س��وئد و 72 درصد م��ردم دانمارک 
هم نس��بت به میزان رفاه و ش��رایط زندگی خود دیدگاه 
مثبتی دارند. در این آمار، کمترین درصد رضایت، مربوط 
 ب��ه کش��ورهای آفریقایی می ش��ود که امکان��ات رفاهی 

مناسبی ندارند. 

 قدرتمندترین  حیوان 
در گاز گرفتن

تمساح آب شور، با اندازه بیش از ش��ش متر، آرواره هایي دارد  که با 
قدرت حدود دو تُن بسته مي ش��وند. در مقایسه با این موجود، کوسه 
بزرگ س��فید از ظرفیت گاز گرفتِن کمتر از یک تُ��ن در نوک آرواره 

خود برخوردار است.
کفتار خال خال نیز که از باالترین نیروي فشار فک ثبت شده در میان 
پستاداران گوشتخوار برخوردار است، داراي نیروي گاز گرفتن برابر 

با کمتر از نیم تن است.
 دانش��مندان با س��نجش نیروي گاز گرفتن و فش��ار دادن فک تمام

 23 گونه زنده سوسمار دریافتند قوي ترین نیروي گاز گرفتن مربوط 
به گونه آب شور بوده که رکورد فشار بیش از 163 تن بر اینچ مربع را 
 Science ONE دارد. نتایج این پژوهش در مجله کتابخانه عمومي

منتشر شده است.
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