
عملياتي شدن سند كاهش طالق، ضروری است

 استقاللی ها، بی منبر
 روضه خوان شده اند

میالد حضرت 
علی )ع( و روز پدر 
مبارک

در همایش بهزیستی مطرح شد:

اعتراض های شب آخر

افزایش قیمت بنزین بدون 
اصالح هدفمندی ممکن نیست       4 15 هزار نفرآموزش فرهنگ 

ترافیک  دیدند 7
توان انگلستان با ما 

قابل قیاس نیست! 6
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اخالل در نظام اسالمی
 حرام است

تقدیم به همه پدران ایران زمین 

  وقتی »خانه ی پدری« فراموش شده 

وقتی نتیجه ب��ا خد اس��ت، پس چرا بای��د برای ای��ن که در 
انتخابات شخص اصلح رأی بیاورد، تالش کنیم؟ ما هرکاری 
در ای��ن زمینه انج��ام دهیم، ب��از نتیجه همان اس��ت که در 
 قضای الهی مقدر شده اس��ت فراموش نکنیم شیطان همواره

 در صدد است.

 »چیدمان به روایت قلم«
 در گالری مهرگان

مدیر نگارخانه مهرگان گفت: از س��وم خرداد ماه س��ال 
جاری نمایش��گاهی با عنوان »چیدمان ب��ه روایت قلم« 
در این نگارخانه به نمایش گذاش��ته می ش��ود. مرجان 
مش��تاقیان ک��ه با فارس س��خن م��ی گف��ت، در مورد 
نمایش��گاهی از آثار خود اظهار کرد: »چیدمان به روایت 
قلم« چیدمانی از تمبرهای دوره های پهلوی تا جمهوری 
اسالمی ایران است که با چاشنی تکنیک خوشنویسی از 

جمعه به نمایش گذاشته می شود.

س:حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود[
]عک
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به کسی رای دهید که دنبال عیوب 
2

دیگران نباشد

ژاپن به داد جنگلهای استان رسید  7

استقالل تهران در ورزش��گاه آزادی برابر الشباب برای انجام بازی 
برگشت مرحله ی یک هشتم نهائی لیگ قهرمانان آسیا به میدان 
می رود؛ پیروزی قاطعانه ی 4-2 برابر شاگردان پاکه تا آبی پوشان را 
تا حد بس��یاری در مرحله ی یک چهارم نهائی قرار داده است و این 
بازی بی شباهت به یک بازی تشریفاتی نیست. بازیکنان به میدان 
می روند اما گویئ چندان انگیزه ای برای درخشش تماشاگرپسند 
و دشمن ستیز را ندارند و فقط به دنبال آن هستند تا این بازی هم 
تمام ش��ود اما به گونه ای که اجر یک فصل زحمت ش��ان را بر باد 
بهاری شب های تهران ندهند. آبی پوش��ان با تفکرات قلعه نوئی به 
یک تساوی می رسند و صعودی را که همه پذیرفته بودند، رسمی 

می کنند. نوبت میکسدزون آبی پوشان می رسد؛ اما جالب است در 
آن همه سردی بازی یک هو حرارتی را می شود حس کرد؛ منبری 
نیست اما بازیکنان اس��تقالل روضه خوان شده اند، ناله می کنند از 
پول هائی که نگرفته اند؛ در میان این همه ناله، خوش برندها تهدید 
می کنند و نیمکت نشین ها با دم زدن از عشق به استقالل و ژنرال 
از فداکاری خود برای ماندن می گویند و ... . البته بگذریم که یکی 
از ستون های قهرمانی استقالل پا را فراتر از تهدید می گذارد و در 
رختکن س��از خداحافظ ... خداحافظ را سر می دهد آن هم درست 

در شب صعود.

باقری از جليلی به 
دانشجویان چه گفت 

وضعيت زیست محيطی 
اصفهان بحرانی است

توان انگلستان با ما 
قابل قياس نيست!

كيا ،شاگرد مورینيو 
می شود

دو هزار اثر به جشنواره 
بام ایران رسيد
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چهره روزیادداشت

اصولگرایان بر سر یک یا دو کاندیدا 
به وحدت می رسند

یک نماین��ده اصولگرای مجل��س با اظه��ار اینکه انتظ��ار می رود 
اصولگرایان در نهایت بر سر یک یا دو نفر به وحدت برسند، بیان کرد: 
در حال حاضر افرادی چون باقری لنکرانی و زاکانی از جلیلی حمایت 
کرده اند، اما برای اینکه نتیجه نهایی در خصوص وحدت اصولگرایان 

مشخص شود باید صبر کنیم.
اس��ماعیل کوثری با بیان اینکه نمی توانیم بگوئی��م که چون افراد 
اصولگرا هستند می بایست وحدت در مرحله اول صورت گیرد، گفت: 
از آنجا که ما تشکل های سیاسی منسجم و با سابقه طوالنی نداریم، 
هر کس احساس تکلیف می کند در انتخابات نام نویسی کرده است.

وی اظهار کرد: مهم این اس��ت که افراد اصولگرا در رسیدن به هدف 
واحد خود به یک نتیجه مطلوب برسند.

 آمریكا نيازي به ایجاد پایگاه در 
افغانستان ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان  با تأکید بر واگذاري برقراري امنیت در 
افغانستان توس��ط افغانها بر موضع کش��ورمان در مخالفت با ایجاد 

پایگاههاي نظامي آمریکا در افغانستان تصریح کرد.
در دیدار یان کوبیش نماینده دبیر کل س��ازمان ملل در افغانستان 
با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کش��ورمان مسائل مربوط به 
افغانستان مورد گفتگو قرار گرفت.صالحي بر پیشبرد روند سیاسي 
در افغانستان در جهت استقرار صلح و امنیت در این کشور تاکید کرد.

قانون هتک حرمت به شورای 
نگهبان را برنمی تابد

رئیس کمیس��یون قضایی و حقوقی  مجلس با تأکید بر لزوم تبعیت 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از رأی شورای نگهبان، افزود: 

قانون هتک حرمت به شورای نگهبان را برنمی تابد.
الهیارملکشاهی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه 
ملت افزود: پایبندی ب��ه قانون بویژه قانون اساس��ی که میثاق ملی 
محسوب می شود برای همه افرادی که معتقدند توانایی قرارگرفتن 
در رأس امور اجرایی کشور را دارند، امری واجب است.نماینده مردم  
کوهدشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طبق نص صریح 
قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول احراز صالحیت کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری اس��ت و در این میان هر کس به نظر این مرجع 

حکومتی احترام نگذارد در مقابل خون شهدا ایستاده است.

آقای هاشمی
 هيچ اعتراضی نخواهند کرد

اس��حاق جهانگیری گفت: آقای هاش��می رفس��نجانی نس��بت به 
ردصالحیت خود هیچ اعتراضی نخواهند کرد.

رییس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
این که آیا هاشمی رفسنجانی نس��بت به عدم احراز صالحیت وی از 
سوی شورای نگهبان درخواست تجدیدنظر یا اعتراضی خواهد کرد؟ 
تاکید کرد:: آقای هاشمی و ستاد ایشان هیچ اعتراضی نخواهند کرد.

وی افزود: آقای هاشمی رفسنجانی و ستاد ایشان مجموعا بر اساس 
قانون مداری و اخالق مداری وارد صحنه شده اند و ادامه راه نیز همین 

خواهد بود.

زمان معرفی نامزد مورد حمایت 
جامعتين مشخص نيست

نائب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس با بیان اینکه زمان معرفی 
نامزد مورد حمایت جامعتین مشخص نیست، گفت: بحث و رایزنی ها 
در جامعتین برای معرفی نامزد مورد حمایت ادامه دارد و امیدواریم 

در آینده ای نزدیک به جمع بندی نهایی برسیم.
احمد س��الک، درباره انتخاب نامزد مورد حمایت جامعتین، گفت: 
بحث و رایزنی ها در جامعتین برای معرفی نامزد مورد حمایت ادامه 

دارد و امیدواریم در آینده ای نزدیک به جمع بندی نهایی برسیم.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی، تصریح کرد: 
درشرایط فعلی قرار براین است کاندیداهای تائید صالحیت شده از 
سوی شورای نگهبان به تشریح برنامه های خود بپردازند و با گذشت 

چند روز از تبلیغات جامعتین به یک جمع بندی نهایی برسد.
وی افزود: جامعه روحانیت مبارز در روزهای گذشته به جد مباحث 
انتخاباتی را پیگیری کرده و پیرامون حواش��ی آن جلساتی را داشته 
است و قرار براین ش��د که جامعه روحانیت مبارزاین روند برگزاری 

جلسات را ادامه دهد.
وی گفت: زمان اعالم نامزد مورد حمایت جامعتین مشخص نیست 
و زمانی که به جمع بندی نهایی برس��یم نام آن فرد را اعالم خواهیم 

کرد.

اخبار کوتاه 

 اخالل در نظام اسالمی 
حرام است

آیتاهللمصباحیزدی    
وقتی نتیجه با خد است، پس چرا باید برای این که در انتخابات شخص 
اصلح رأی بیاورد، تالش کنیم؟ ما هرکاری در این زمینه انجام دهیم، 

باز نتیجه همان است که در قضای الهی مقدر شده است.
 فراموش نکنیم ش��یطان همواره در صدد اس��ت با طرح این شبهات 
اعتقاد به قضا و قدر اله��ی را از ما بگیرد تا آثار مطل��وب آن که اعتقاد 
به توحید افعالی است در ما ایجاد نش��ود و یا اینکه با این القائات ما را 
در انجام تکلیف الهی سس��ت 
کند و اعتقاد به قضا و قدر الهی 
به آن معنا نیس��ت ک��ه مردم 
دست شان در انجام کارها بسته 
است و هیچ تأثیری ندارند و به 
همین دالیل با نگاه نتیجه محور 
می گوییم هرک��س کاری کند 
که موج��ب اخت��الل در نظام 

اسالمی شود، حرام است.
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آقای احمدی نژاد به قانون پایبند باشید

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس جمهور حداقل در یک 
ماه آخر دولت به قانون پایبند باش��د.پیام هایی که از آقای احمدی نژاد می رسد پیام های درستی نیست 

فضای جامعه را بیشتر ملتهب می کند.

باقری از جليلی به 
دانشجویان چه گفت 

»دولت ضد تورم« 
کنار نخواهد رفت

معاون دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی تبیین اقناعی گفتمان انقالب اسالمی 
را به عنوان راهکار تعالی و تکامل جامعه حائز اهمیت دانس��ت.علی باقری در 
جمع دانش��جویان امام صادق طی س��خنانی با عنوان »گفتم��ان کارآمدی، 
گفتمان انقالب اس��المی« اس��تکبار س��تیزی را یکی از اصول مهم گفتمان 
انقالب اسالمی معرفی کرد و در این خصوص مواضع سازش کارانه برخی افراد 
را نقد کرد و چنین مواضعی را ناش��ی از نشناختن ظرفیت های عمیق انقالب 
اسالمی و احساس ضعف در برابر دشمنان دانست.یکی دیگر از اصول گفتمان 
انقالب اسالمی ساده زیس��تی حاکمان و مجموعه های حکومتی است که از 
سیره معصومین استنباط می شود و حاکم باید در حد اضعف مردم جامعه اش 
زندگی کند.وی ادامه داد که بسیاری از مسوولین ما ساده زیست هستند اما این 
ساده زیستی را در نهاد زیرمجموعه شان به صورت مشی عمومی درنیاورده اند. 

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: من هرچه از شورای نگهبان 
خواهش کردم که از من برنامه بخواهید گفتند نه برنامه نمی خواهیم.

محمد غرضی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مساله اصی سیاست 
خارجی ایران مساله ارتباط با آمریکاست و بقیه مسائل مرتبط در این سیاست از 
ارتباط ایران با آمریکا تبعیت می کند.وی خاطرنشان کرد: 60 سال پیش دولت 
مصدق با آمریکا مذاکره داش��ت. پس از آن آمریکایی ها کودتا کردند و دولت 
مصدق را س��رکوب نمودند. ملت ایران در 22 بهمن سال 57 جواب کودتای 
آمریکایی را داد و آمریکا نه تنها در ایران شکست خورد بلکه نفوذ خود را نیز در 
منطقه از دست داد. 22 بهمن یک تعاملی بود که ما در برابر کودتای 28 مرداد 
آمریکا انجام دادیم.وی ادامه داد: آمریکا جنگ را راه انداخت ما نیز جنگیدیم. 
آن ها که دیدند از جنگ با ما سودی نبردند به عراق و افغانستان حمله کردند. 

دبیر س��تاد انتخابات رس��انه ملی از آغاز ضبط برنامه های 
تبلیغات��ی نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری از جمعه 

سوم خرداد خبر داد.
مجید دانشور گفت: نخس��تین برنامه تبلیغاتی نامزدهای 
یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری در قالب30 
دقیقه برنامه تلویزیونی و30 دقیقه برنامه رادیویی پس فردا 

ضبط می شود.
 وی اف��زود: در این برنامه ها، نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
به معرفی خود و تبیین برنامه هایش��ان برای دولت یازدهم 
می پردازند. دانشور با اش��اره به برگزاری جلسه نمایندگان 
نامزدهای ریاست جمهوری با رئیس ستاد انتخابات رسانه 
ملی گفت: در این جلس��ه به نمایندگان نامزدها اطالع داده 
شدکه باید نخستین مستند30دقیقه ای تولیدی نامزدهای 
ریاست جمهوری را حداکثر تا ساعت 10سه شنبه 7 خرداد به 

دبیرخانه ستاد انتخاباتی رسانه ملی تحویل دهند.
 وی همچنین از برگزاری مراسم قرعه کشی جدول پخش 
برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در جمعه 
س��وم خرداد خبر داد و تاکید کرد: همه نامزدهای ریاست 
جمهوری برای حضور در این مراس��م دعوت شدند. دانشور 
گفت: پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری 

از شنبه چهارم خرداد، طبق این قرعه کشی آغاز می شود.

حس��ن رحیم پ��ور ازغدی در حض��ور جمع��ی از طالب و 
دانشجویان در موسس��ه فرهنگی سیدالش��هدا به تبیین 
ویژگی های یک نام��زد اصلح از دیدگاه امی��ر مومنان)ع( 

پرداخت       که بخش هایی از آن به این شرح است:
- کسانی که برای مدیریت کشور برنامه می دهند برنامه های 
ضد سرمایه داری بدهند و از شعارهای غیر اسالمی پرهیز 

کنند و بدانند همه برنامه ها فقط پیشرفت نیست.
- انسان موجودی است که اگر به قدرت برسد ممکن است 

به طمع و طغیان دست بزند.
- نامزدها باید برنامه های خود را بر اس��اس توس��عه و ضد 

فقر ارائه بدهند.
- کسانی که وعده های پیشرفت و اقتصادی می دهند باید 

بررسی شود که اسالمی است یا خیر.
- به کس��انی رای بدهید که بین نزدی��کان خود و دیگران 
تفاوتی قائل نش��ود و ثروت بیت المال را به همه یکس��ان 

پخش کند.
- رئی��س جمهور بای��د تولید ث��روت کن��د و در مدیریت 
اقتصادی جامعه تدبیر داشته باش��د و به دنبال نشر عیوب 
مردم نباشد، شعارها و ارزشهای خود را تغییر ندهد و باید 

زندگی متوسط داشته باشد. 

س��عید مرتضوی دادس��تان س��ابق تهران گفت: همکاران 
من در دادس��را در تقس��یم و طبقه بندی زندانیان برخالف 
دستورالعمل ابالغی از س��وی اینجانب عمل کرده اند لذا از 
طرف خودم و سایر همکارانم از خانواده کامرانی عذرخواهی و 
برای آنان اجر جلیل و صبر جمیل طلب می کنم.  خبرگزاری 
موج به نقل از سعید مرتضوی پس از پایان یازدهمین جلسه 
دادگاه نوشت : در برگزاری یازده جلسه دادگاه یکی از اصول 
بنیادین دادرسی منصفانه و مورد تأکید در اصل 165 قانون 
اساسی مبنی بر علنی بودن دادرسی جهت نظارت عمومی 
بر محاکم و تضمی��ن رعایت حقوق اف��راد و امنیت قضایی 
بدون دلیل نقض گردید.مرتضوی افزود: تنها مطلبی که از 
سوی همکاران من در دادسرا اشتباه ش��ده بود اعزام آقای 
محمد کامرانی 1۹ س��اله به بازداش��تگاه کهریزك بود که 
با طبقه بندی ابالغی از س��وی اینجانب و کمیته سیاس��ی 
و امنیتی ش��ورا مغایرت داش��ت که در مرحله آخر دفاع از 
خانواده محترم کامرانی عذرخواهی و تأکید کردم اقدامات 
خودس��رانه مأمورین در بازداش��تگاه کهریزك و قصورات 
پزشکی بیمارستانی که ایشان به علت تب و لرز در آن بستری 
و به دلیل تزریقات اشتباهی باعث ایراد صدمه جّدی به این 

عزیز گردیده به قضات ارتباطی ندارد.

معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش از آغاز مرحله 
دوم رزمایش بی��ت المقدس 25 نی��روی زمینی ارتش از 

صبح امروز و ورود آن به فاز تاکتیکی خود خبر داد.
امیر سرتیپ دوم حسین شکوهی سخنگوی رزمایش بیت 
المقدس 25 گفت: با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، 
فرمانده نیروی زمین��ی ارتش در منطق��ه عمومی اصفهان 
همزمان با برگزاری رزمایش پروژه های شبیه ساز تیرمستقیم 
و جامع توپخانه و شبیه ساز موشک زمین به زمین در کالس 
هوشمند امروز به بهره برداری رس��ید.وی افزود: با رونمایی 
از این شبیه سازها ضمن اس��تمرار و ارتقای سطح آموزش، 
صرفه جویی در مصرف مهمات، استفاده بهینه از نیروی انسانی 
کارآمد و جلوگیری از کاهش تلفات و خسارات احتمالی در 
جنگ های آینده، میزان مهارت و دقت در اجرای آتش علیه 
مواضع مورد نظر مورد بررسی و تحلیل کامل تری قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر 
قهرمان در عملیات پیروزمندانه بیت المقدس، مرحله سوم و 
نهایی رزمایش بیت المقدس 25 با اجرای آتش تهیه سنگین 
یگان های توپخانه، تک هماهنگ یگان های پیاده و زرهی، 
عملی��ات هلی برن ت��کاوران تی��پ 55 هواب��رد و جنگ 
الکترونیک و ضدالکترونیک یگان های مخابرات و جنگال 

نزاجا در منطقه اصلی رزمایش برگزار خواهد شد.

 دفاع  قوه قضاییه  انتخابات  بینش 

ضبط برنامه های تبليغاتی 
کاندیداها از جمعه

به کسی رای دهيد که 
دنبال عيوب دیگران نباشد 

در دادسرا برخالف 
دستورالعمل عمل کردند

آغاز مرحله دوم رزمایش 
بيت المقدس 
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پس از اما و اگره��ای فراوان، تایی��د و تکذیب های مک��رر، اخبار 
درگوشی و شایئات متعدد سرانجام با نظر شورای نگهبان و اعالم 
رسمی از سوی وزارت کشور امر بر همگان مسجل شد که در گود 
یازدهم چه کسانی برای ایستادن بر سکوی پاستور باید با هم رقابت 
کنند.رقابتی که پیروز میدان آن، س��کاندار چهارساله بزرگترین 

دستگاه اجرایی کشور یعنی قوه مجریه خواهد بود.
       همه کسانی که صالحيت آنها احراز شد

  پس از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی صالحیت 
ثبت نام کننده گان انتخابات ریاس��ت جمه��وری یازدهم، از بین 
686 کاندیدای ثبت نام کننده، صالحیت هشت چهره به ترتیب، 
غالمعلی حداد عادل، سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، 
محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، عل��ی اکبر والیتی و محمد 

غرضی احراز شد.
     طيف اصالحات

 محمدرضا عارف: وی دارای مدرك کارشناسی از دانشگاه تهران 
و کارشناسی ارشد و دکترا از دانش��گاه استنفورد آمریکا در رشته 
مهندسی برق اس��ت. عارفاز س��ال 1376 تا 137۹ وزیر پست و 
تلگراف و تلفن و از س��ال های 1380 تا 138۴ مع��اون اول دولت 
سید محمد خاتمی بود و در حال حاضر عضو شورای عالی انقالب 

فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  
 حسن روحانی: وی دروس حوزوی را از سال 133۹ در حوزه علمیه 

صادقیه )سمنان( آغاز کرد و سپس در سال 13۴0 وارد حوزه علمیه 
قم شد.روحانی در سالهای 1368 تا 138۴ دبیر شورای عالی امنیت 
ملی و نایب رئیس مجلس شورای اس��المی در دوره چهارم و دوره 
پنجم ب��ود. وی همچنین عضویت در مجلس خب��رگان رهبری و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه سیاسی خود داراست. 

       اعضای سه گانه ائتالف پيشرفت
 غالمعلی حداد عادل: در س��الهای 13۴5و 13۴7 لیسانس و فوق 
لیس��انس خود را در فیزیک از دانشگاههای تهرانو پهلوی دریافت 
کرد. در سال 1351، کارشناسی ارشد فلسفه را ازدانشکده ادبیات 
دانش��گاه تهران دریافت ک��رد و دروس دوره دکتری فلس��فه در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش��گاه تهران را در سال 1353 

به پایان برد.
 وی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، رئیس مجلس نهم و 

نماینده مردم تهران در مجلس ششم و نهم بوده است.
 محمدباقر قالیباف: وی دارای مدرك دکتری در رشته جغرافیای 
سیاسی از دانشگاه تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران است که در تاریخ13 شهریور 138۴  پس از آن که در 
انتخابات ریاست جمهوری رای کافی نیاورد از سوی شورای شهر 
تهران به عنوان شهردار ین شهر انتخاب شد و در اردیبهشت 1386 

به وسیله شورای جدید برای ۴ سال دیگر در مقام خود ابقا شد.
 علی اکبر والیتی: او در سال 13۴2 دیپلم طبیعی گرفت و در سال 

13۴3 در کنکور سراسری، رتبه ۴۹ کشوری را به دست آورد و در 
رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته ش��د. دکتر والیتی، از سال 
13۴2 در مدرسه قائمیه و سپس در دبیرستان جهان آرای قلهک 
تا سال 1350 به تدریس اشتغال داشت. وی تخصص اطفال را در 
مرکز طبی کودکان دانش��گاه تهرن و فوق تخصص بیماری های 

عفونی را در دانشگاه آمریکا گذراند.
      مستقل ها

 سعید جلیلی: وی تحصیالت خود را تا مقطع دکتری علوم سیاسی 
در دانشگاه امام صادق )ع( به پایان رساند و 18 سال در مسئولیت 
های مختلف از جمله رئیس اداره بازرس��ی وزارت خارجه،معاون 
اداره اول آمریکا در وزارت خارجه، مدیر بررس��ی های جاری دفتر 
رهبری و معاون اروپ��ا و آمریکای وزارت ام��ور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در این وزارتخانه ایفای نقش کرد.جلیلی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بوده و از سال 1386 به عنوان دبیر شورای 
عالی امنیت ملی مشغول به کار است. محسن رضایی: وی در سال 
1352 برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و 
صنعت به تهران آمد و وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی 
شد. پس از تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال 1358 
به عضویت شورای مرکزی سپاه درامد وبه مدت دو سال فرماندهی 
اطالعات س��پاه را ب��ر عهده داش��ت.وی هم اکن��ون دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.
 محمد غرض��ی: وی در س��ال 13۴0 ب��رای تحصیل در رش��ته 
الکترونیک وارد دانشگاه تهران شد و توانست با مدرك فوق لیسانس 
در رشته الکترونیک از این دانش��گاه فارغ التحصیل شود. غرضی 
طی سالهای 1360 تا 136۴ غرضی به عنوان وزیر نفت در کابینه 
میرحسن موسوی و در سالهای 136۴ تا 1376 به عنوان وزیر پست 

و تلگراف و تلفن در کابینه هاشمی رفسنجانی ایفای نقش کرد. 
وی نمایندگ��ی دور اول مجلس ش��ورای اس��المی، اس��تانداری 
خوزستان، استانداری کردستان و فعالیت در سپاه پاسداران را در 

سوابق کاری خود داراست
  برخی انصراف های نامزدها 

 البته همگ��ی این افراد بع��د از اطمینان از ع��دم احراز صالحیت 
شان انصراف دادند. از بین چهره های انصراف داده، کامران باقری 
لنکرانی به نفع سعید جلیلی و خسرو نصیری زاده و جواد اطاعت 
نیز به نفع هاشمی رفس��نجانی از ادامه حضور در عرصه انتخابات 

کناره گیری کردند. 
 در این بین گمانه زنی هایی نیز مبنی بر  اینکه علی اکبر جوانفکر، 
محمدرضا رحیمی و صادق خلیلیان به نفع اسفندیار رحیم مشایی 

کناره گیری کردند وجود دارد.

بررسی وضعيت کاندیداهای ریاست جمهوری در یک نگاه 

 درگيری در القصيرچه کسانی آمدند؟ چه کسانی رفتند؟ چه کسانی ماندند؟
 ادامه دارد

ارتش در ش��مال القصیر به ش��دت با افراد مسلح درگیر 
است و نیروهای س��وری تاکتیک جدیدی را برای مقابله 
با تروریست ها بکار گرفته اند. ارتش سوریه عملیات خود 
را علیه افراد مسلح در القصیر در حالی ادامه می دهد که 
درگیری ها بیشتر در شمال شهر در دو منطقه الضبعه و 

عرجون در جریان است.

بانک های اروپا، کره شمالی را                  
تحریم کردند

گروه ه��ای امدادرس��ان اروپایی اعالم کردن��د، به دنبال 
تحریم های اعمال ش��ده از س��وی آمریکا بر اصلی ترین 
بانک تب��ادالت ارزی پیونگ یانگ ، بانک ه��ای اروپا نیز 
ارس��ال پول به کره ش��مالی را متوقف کردند.گروه های 
امدادرس��ان اروپایی اعالم کردند، اگر ارسال پول کافی 
برای عملیات  به کره شمالی غیرممکن شود، وام دهندگان 
نیز احتماال حمایت خودشان را از برنامه های امدادرسانی 

قطع می کنند.
رئیس برنامه های گروه امدادرسان آلمان اعالم کرد: این 
مس��اله نهایتا توانایی ما را برای اج��رای برنامه ها کاهش 

می دهد و یا منجر به توقف کامل آنها می شود.

تایيد صالحيت10 نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری

روزنامه الشرق االوسط پیش بینی کرد 10 نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ایران تایید صالحیت می شوند.

روزنامه عربستاني الشرق االوسط، چاپ لندن در سرمقاله 
امروز سه شنبه 31 اردیبهش��ت ماه با عنوان »ایران .. به 
کجا مي رود؟«، نوش��ت: با نزدیک ش��دن به موعد مقرر 
براي اعالم صالحیت هاي کاندیداهاي ریاست جمهوري 
ایران توس��ط ش��وراي نگهبان، و با توجه به سابقه آن در 
ایران، به نظر مي رس��د که این ش��ورا فق��ط صالحیت 
 10 نف��ر را تایید خواهد کرد.الش��رق االوس��ط در پایان

 مي نویس��د: بنابراین، رئیس جمهور در ایران س��ازنده 
استراتژي ها و تعیین کننده خط مشي هاي کلي نیست، 
اما در برخي از امور داراي قدرت مانور است؛ مثال در امور 
اقتصادي و اجتماعي رئیس جمهور داراي اختیارات مؤثر 

و گسترده اي مي باشد.

اخبار بين الملل



یادداشت

تحقق 40 درصد بودجه های عمرانی 
دولت در سال گذشته

رئیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در بیس��ت و دومین نشست 
تخصصی معاونان معماری و شهرسازی شهرداریهای کالن شهرهای 
کشور از تحقق یافتن 40 درصد بودجه عمرانی دولت در سال گذشته 
خبر داد.وی افزود:با تمام مش��کالت اقتص��ادی و تحریم ها بودجه 
ش��هرداری اصفهان به می��زان 125 درصد تحقق یافته اس��ت، اما 
بودجه های عمرانی دولت در شهر اصفهان تنها به میزان 40 درصد 

تحقق یافت.

مسیر فاز اول BRT به زودی
 ایزوله می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از جداسازی کامل خط 
فاز اول BRT تا چند ماه دیگر خبر داد  مصطفی نوریان با اعالم این خبر 
گفت: اقدامات این کار انجام گرفته است و برای جلوگیری از ورود خودرو 
ها به مس��یر ویژه اتوبوس های تندرو طی هماهنگی های به عمل آمده  
پلیس وارد می شود.وی با بیان اینکه در خیابان بزرگمهر پلیس وظیفه 
هدایت خودروها را بر عهده دارد تصریح کرد: در این محور پلیس از تردد 
و عبور خودروها در محدوده BRT جلوگیری می کند و فقط در قسمت 
هایی که بار ترافیکی وجود دارد خودروها می توانند با چراغ سبز پلیس 

در این محور حرکت کنند.

گشتی در اخبار 

وضعیت زیست محیطی اصفهان 
بحرانی است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
فتح اهلل معین

  اصفه��ان یکی از کالن ش��هرهایی اس��ت که از نظر زیس��ت محیطی،  
وضعیتی بحرانی دارد. به دلیل جایگزین نشدن خودروهای فرسوده که 
بر اساس اعالم مس��ئولین امر حدود ۷0 هزار دستگاه می باشد و انتقال 
ذرات معلق از ش��رق اصفهان به این کالنش��هر، اصفهان با بحران های 
زیست محیطی متعددی مواجه می باشد که گاهی منجر به تعطیلی های 
چند روزه شده است.در بخش توسعه فضای سبز که جزء مسئولیت های 

مستقیم ش��هرداری اصفهان 
است می توان گفت مجموعه 
ش��هرداری اصفهان و سازمان 
های تخصصی آن برای حفظ 
فضای سبز شهر حداکثر تالش 
خود را در جه��ت تامین آب و 
نگه��داری فضای س��بز انجام 

می دهد.          
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چهره روز
چهار مدرسه موقوفه صارمیه در دولت دهم احداث شد

علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان از احداث و افتتاح چهار باب مدرسه موقوفه صارمیه 
در چهار سال اخیر و در دولت دهم خبر داد. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها یک مدرسه 

از درآمد این موقوفه در اصفهان احداث شده بود.
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عملیاتي شدن سند كاهش 
طالق، ضروری است

اولین همایش یکروزه اس��تاني روس��ا 
و کارشناس��ان مس��ئول دفات��ر حوزه 
اجتماعي با حضور بی��ش از 50 نفر از 
کارشناس��ان دفاتر حوزه اجتماعي سراسراس��تان در سالن 

هفتم تیر بهزیستي برگزار گردید.
 در ابتداي این مراس��م  مدیرکل بهزیس��تي استان اصفهان 
خواس��تار پیگیریه��اي مجدانه در خصوص توس��عه مراکز، 
پایشگري پرونده هاي موجود در مراکز، کیفي سازي خدمات، 
توسعه ش��دید خود اشتغالي و توانمند س��ازي ، ساماندهي 
و نظارت موث��ر بر فضاه��اي خال��ي در ادارات و مراکز تابعه 

بهزیستي در سراسر استان شد.  
محمود محم��د زاده مدیر در بخش دیگري از س��خنانش با 
تاکید بر توسعه شدید مهد هاي کودك، ساماندهي و نظارت 
بر خدمات اورژانس اجتماعي به لحاظ ارائه خدمات در تمامي 
هاي اجتماعي، ثبت خدمات  در سامانه  Payment، توسعه 
گروههاي خدمات مالي خرد، پیگیریهاي مستمر و مفید در 
خصوص بیمه مکمل درماني و جذب اعتبار بویژه بیمه زنان 
خانه دار و ....... خواستار همکاري و همدلي پرسنل در راستاي 
پیشبرد اهداف عالیه سازمان شد. دیگر سخنران این همایش 
جمشیدي ، مدیر کل امور اجتماعي استانداري اصفهان بود 
.این مقام مسئول ضمن ابراز خرسندي در جمع کارشناسان 
بهزیستي و تجلیل از فعالیتهاي شایس��ته بهزیستي استان 
اصفهان در امر خدمت رس��اني به محرومی��ن و نیازمندان ، 
بیاناتي در خصوص شناخت آسیب ، تعریف صحیح از آسیب 
اجتماعي، تهیه و ارائه آمار دقیق و به هنگام از آس��یب هاي 
موج��ود در جامعه ، ش��ناخت و اولویت بندي آس��یب هاي 
اجتماعي  بر اساس موقعیت اجتماعي هر شهرستان از آسیب 
هاي موجود در منطقه و برگزاري جلس��ات تخصصي جهت 

ارزیابي مشکالت و  ارائه راهکارهاي مناسب داشت.
س��عید صادقی هدف از برگزاري همایش را یکپارچه سازي 
خدمات اجتماعي در سطح استان، پایش و اطالع از آخرین 
سیاس��ت ها و برنامه هاي حوزه اجتماعي در دفاتر توانمند 
س��ازي زنان و خان��واده، ک��ودکان و نوجوانان، دفتر ش��به 
خانواده و امور آس��یب دیدگان اجتماعي، همچنین بررسي 
دس��تورالعمل هاي جدید و روش هاي نوین توانمند سازي 
،تعامل مطلوب با بخش هاي غیر دولتي و جلب حمایت گري 
در آنان، آسیب شناسي اجتماعي در استان ، تقویت خدمات 
اورژانس اجتماع��ي و عملیاتي نمودن س��ند کاهش طالق 

همچنین توسعه کمي و کیفي مهد هاي کودك دانست.

خبر وبژه 

 اینجا خانه سالمندان است .همان خانه 
 دریا 
پدری همان خانه ای ک��ه بین بودن و قدرتی پور

نبودن فاصله زیادی نیست .همان خانه 
ای که پدرهای جوان حاال پیریشان را به نظاره نشسته اند.گاهی 

دلت می خواهد دنیا بایستد و تو پیاده شوی .
دور شوی از اینهمه نگرانیهایی که اینجا برایت مهیا کرده است. 
گاهی یادت می رود خانه پدری خیلی از تو دور است یادت رفته 
پدر چه ش��کلی بود، انگار آلزایمر ندیدنش تو را هم گرفتار کرده 
است ، اما بین آنهمه پیرمردی که پشت در آهنی سرای سالمندان 
به انتظار نشسته اند شاید هیچوقت یادت نرود که روز پدر برای 
آنها یک عید بزرگ اس��ت با کل��ی دلتنگی که در س��بد محبت 

هیچکدامشان جا نمی شود.
لبخند تنها چیزی است که از یاد نعمت نرفته است .پیرمرد خیلی 
وقت پیش آلزایمر گرفت و بچه ها برنتابیدند و خانه اش شد سرای 
سالمندان حاال خیلی وقت اس��ت تنهایی همدم پدری شده که 

گاهی یادش می آید بچه هایش را اسم ببرد . 
اینجا خان��ه تنهای��ی پدرانی اس��ت که روزی ب��ا زور ب��ازو و با 
مش��کالت زندگی س��اختند، و فرزندان��ی را ب��زرگ کردند که 
اکنون خود پدر و مادر خانه ای ش��ده اند. اما افس��وس که دیگر 
 جایی ب��رای پ��دران دیروز و خس��ته از مش��کالت ام��روز پیدا

 نمی شود.

دلم برایشان تنگ شده
موهای سفید و چروکهای صورت اصغر هم سالهایی را فریاد می 
زد که خیلی وقت پیش از دست رفته است .نقب می زند به سالها 
پیش آن روزها که پسر بچه ها حتی جلوی پدرانشان هم پایشان 
را دراز نمی کردند .صمیمانه حرف می زند وقتی از دو تا دخترش 
و یک پسر که سالهای دور به دیار غربت سفر کرده حرف می زند 
:»دلم برایشان تنگ شده خیلی وقت است ندیدمشان .نوه هایم 

باید بزرگ شده باشند.«
لحن صمیمی صدا و مهربانی نگاه پدران سرای سالمندان کار را 
برایت راحت تر می کند بازگوی��ی خاطراتی که کتاب زندگی هر 

کدامشان را ورق می زند .
برای حاج عباس هم این چهاردیواریها تنگ اس��ت .او همیش��ه 
عصرها وقتی دلش خیلی می گیرد می نشیند توی نم آفتابی کنار 
حوض که پر شده از عطر شب بوهایی که دیگر مثل خانه اش آن 
را پذیرفته .چشم انتظار چهار پسری که یکبار بر سر دادن اجاره 
خانه پدر با هم دعوا کرده بودند و همین امر باعث شده بود که او 
خودش پیشنهاد دهد که او را به سرای سالمندان بیاورند:» دیگر 
خسته شده بودم. تحمل نداشتم. شاید بهترین راه برای افرادی 
مثل من که برای آینده خود و فرزندانشان نگران هستند ، توکل 
به خدا، سعی در نیکی به پدر و مادر، تالش برای ایجاد آرامش و 
محبت در خانه ، تربیت صحیح فرزند ب��ا توجه به معیارهایی که 

خداوند قرار داده است باید باشد.

سرگذشتهایشان متفاوت است
یکی از عروس��ش گله می کند و دیگری از دام��ادی که به او بی 
حرمتی کرده اس��ت، سرگذشتهایش��ان متفاوت است، اما همه 
در عمق نگاهشان در یک چیز مش��ترکند پدرهای منتظر خانه 
س��المندان پدرند حتی اگر پیری آنها را از پا انداخته باشد .عزت 
نفس و غرور این پدران اجازه نمی دهد بپذیرند که فرزندانشان در 

شلوغی زندگی روزمره آنها را فراموش کرده اند.
کمی آنطرف تر پدرها همه دور هم نشسته اند هر کس در کسوتی 
.پس��ران دیروز پدران مهربان امروزی هس��تند که نگاهشان به 

در سرایی است که خیلی وقت 
اس��ت بر رویشان بس��ته شده 

است .

فاصل�ه ها چق�در دور 
چقدر نزدیک

ح��س غریب��ی دل��ت را چنگ 
می زن��د .آفت��اب با س��ماجت 
می تابد روی ایوانی که صندلیها 
نامرتب چی��ده ش��ده اند و گاه 
گاهی کس��انی روی آن نشسته 

اند.
کریم هم یکی از آنهاس��ت توی 
آفتاب ب��ه عصای��ش تکیه زده 
نه متوج��ه ورودت می ش��ود و 
نه متوجه س��الم کردنت حتی 

یادش نمی آید اسمش چیست، مس��ئول مراقبت از او می گوید 
دوسالی می شود اینجاس��ت کلمه پدر را که می شنود یادش می 
افتد به آن سالهای دور وقتی که پدرش برایشان کفش می خرید 
سه چهار ش��ماره بزرگتر و تا می آمد اندازش��ان بشود سه سالی 
طول می کشید و کفش دیگری می خواستند یادش نرفته با اینکه 
آلزایمر خیلی وقت است او را با دنیای خارج فاصله انداخته است.

او را که روی صندلی سفید پشت میز سبز رنگ جا می گذاری در 
یکی از اتاق ها مش تقی را می بینی که پشت به در ورودی به دورها 
نگاه می کند، نه متوجه ورودت می شود و نه متوجه سالم کردنت، 
انگار بین آن همه سبزی و گل که پشت پنجره قاب شده اند دنبال 
فرزندانش می گردد که سالهاست روز پدر و او را فراموش کرده اند 

چقدر فاصله ها دورند ،چقدر نزدیک ...

تقدیم به همه پدران ایران زمین 

وقتی »خانه ی پدری« فراموش شده 

او را كه روی 
صندلی سفید 
پشت میز سبز 

رنگ جا می گذاری 
در یکی از اتاق ها 

مش تقی را 
می بینی كه پشت 

به در ورودی به 
دورها نگاه می كند
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چهره روزیادداشت

 پول های برداشتی به حساب بانک ها 
بازگردانده می شود

رئیس کل بانک مرکزی از س��لب صالحت 10 بانک و مؤسسه مالی 
و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی 
رعایت نکردند خبرداد و گفت: مسئوالن برخی از واحدهای بانکی و 
مؤسس��ات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم. محمود بهمنی 
در پایان جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: 10 بانک و 
مؤسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ 
سود بانکی رعایت نکردند، سلب صالحیت شدند، همچنین مسئوالن 
برخی از واحدهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار 
کردیم. رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی بانکها، با بیان 
اینکه بانک مرکزی گزارشهای خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده 
و در انتظار اعالم نتیجه است، تصریح کرد: 30 هزار میلیارد ریال را از 
حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم. 
وی گفت:  . با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این 
موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداش��ت کرده ایم و بخشی از این 
برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد. رئیس کل 
بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که 
تسهیالت دریافت کرده اند، گفت: در قانون بودجه سال 91 به هیأت 
مدیره بانکها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافت 
کننده تسهیالت بانکی، بدهی خود را تقس��یط و شروع به پرداخت 

کنند، جرایم تأخیرشان بخشیده شود 

خبر ویژه

4
تحویل سکه های پیش فروشی بانک مرکزی آغاز شد

تحویل سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی از امروز چهارشنبه اول خردادماه آغاز شد، این در 
حالی است که قرار بود زمان تحویل سکه های پیش فروشی ش��هریورماه جاری باشد که با تصمیم 

رئیس کل بانک مرکزی تحویل آنها 4ماه زودتر انجام خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین بدون 

اصالح هدفمندی ممکن نیست
سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس 

هشتم/سید عماد حسینی 
در ابتدای برنامه پنجم توسعه قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه 
ها قیمت بنزین بعد از گذشت ۵ سال  به 90 درصد قیمت فوب خلیج 
فارس برسد، که این موضوع با اتخاذ سیاست های غلط و عجوالنه در 

بحث قانون هدفمندی میسر واقع نشد. 
قانون هدفمندی یارانه ها در زمانی اجرا ش��د که ارزش پول ملی ما 
تقریبا س��ه برابر ارزش فعلی 
بود که در آن زمان قیمت هر 
لیتر بنزی��ن100 تومان می 
شد و پیش بینی قانون گذار 
این بود که قیمت بنزین بعد 
از گذشت ۵ سال به90درصد 
قیمت ف��وب خلی��ج فارس 
یعنی در حدود لیتری 1000 

تومان برسد. 
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 مدیر عامل شرکت نمایشگاه 
گروه 
هاي بی��ن المللي اس��تان اقتصاد

اصفه��ان گف��ت: برپای��ي 
قدرتمند نمایش��گاه ها در خلق بخش��ي از حماسه 

اقتصادي ماندگار کشور مثمر ثمر خواهند بود.
رسول محققیان در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه 
بین المللي فل��زات گرانبها، طال، جواه��رات، نقره، 
ساعت، سنگ هاي قیمتي، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته در جمع مسووالن و مهمانان خارجي افزود: 
حضور همه ارکان الزم براي ایجاد و بهره وري فضاي 
کسب و کار در نمایشگاه، موید آن است که نمایشگاه 
ابزاري چندجانبه براي بررس��ي توانمندي ها، ارایه 
آن به مخاطبیني از گروه هاي هدف مختلف، آسیب 
شناس��ي وضعیت موجود و بررس��ي وضع مطلوب، 
شناخت راهکارهاي توس��عه و تقویت فعالیت هاي 
اقتصادي، مشتریان بالقوه و مش��تریان جدید و نیز 
بهره مندي از ایده هاي ن��و، روش هاي بین المللي و 

تازه هاي صنعتي است.
وي با اش��اره به این که حفظ س��رمایه هاي مادي و 
معنوي و تقویت و توسعه آن از مهم ترین راهکارهاي 
کشور در شرایط فعلي است، بیان داشت: صنعت طال 
و جواهر به برخورداري از ماش��ین آالت روز جهان، 
ارتقاي کیفیت محصوالت، پی��اده کردن طرح هاي 
نو و خالقانه و ارتقاي س��هم حضور خود در بازارهاي 
جهاني نیاز دارد و در این راس��تا ش��رکت نمایشگاه 
هاي بین المللي اس��تان اصفهان در هفتمین دوره 
از برپایي نمایش��گاه بین المللي فلزات گرانبها، طال، 
جواهرات، نقره، ساعت، سنگ هاي قیمتي، ماشین 
آالت و تجهیزات وابس��ته تالش کرد ت��ا با دعوت از 
فعاالن برجسته این بخش از اقتصاد کشور از استان 
هاي مختلف، عالوه بر نمایش دستاوردهاي پایتخت 
طالیي ایران در فضاي نمایشگاه، عرصه قیاس و رقابت 

را نیز با نگاهي به بازارهاي جهاني فراهم سازد.
محققیان تأکید کرد: پایتخ��ت طالیي ایران، عنوان 

جدیدي است که به القاب پر افتخار اصفهان افزوده 
ش��ده چرا که هنرمندان اصفهاني در این عرصه نیز 
صنعت را با ذوق هنرمندانه در آمیخته و سبک ها و 

طرح هاي بي بدیلي را در کشور به جاي گذاشته اند.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان 
اصفهان اضافه ک��رد: وجود منابع و نیروي انس��اني 
سرشار در صنف طال و جواهر این استان، تولید بیش 
از ۵0 درصد طالي کشور در این استان، تبدیل آن به 
عنوان قطب س��اخت و عرضه طال و جواهر و حضور 
پیشکس��وتان در کنار جوانان و نیروهاي خالق این 
بخش باعث شده تولیدات طالي این استان در بخش 
کمیت و کیفیت خود را به اثبات رس��انده و جایگاه 

مطرحي داشته باشند. 
وي با اعالم این که خوش��بختانه علي رغم ش��رایط 
اقتصادي سال گذشته و نوسانات اخیر در صنعت طال 
و جواهر، نمایشگاه امسال به هیچ وجه با افت کیفي 
مواجه نبوده اس��ت، گفت: حمایت سازمان توسعه 

تجارت در راستاي تعیین نمایشگاه طال و جواهرات 
اصفهان به عنوان نمایش��گاه مرکزي کش��ور، عامل 

مهمي در تحقق این امر بود. 
به گفته وي تولیدات طال و جواهر، س��اعت و سنگ 
هاي قیمتي، ماشین آالت ریخته گري، نقره کاري، 
آبکاري، قالب کاري، مخ��راج کاري، ابزار آالت و نیز 
طراحي و گوهرشناسي زیرگروه هاي این نمایشگاه را 
تشکیل مي دهند. پیاده سازي سامانه کنترل ورود و 
خروج غرفه داران بر اساس کارت هوشمند، برگزاري 
همایش تخصصي شیوه هاي نوین راه اندازي خطوط 
ریخته گ��ري و مدل س��ازي در کارگاه ه��اي طال و 
جواهرسازي با حضور مشاور عالي مدیریت کمپاني 
یاسویي ژاپن و مدرس رس��مي دوره هاي تخصصي 
مدل سازي کمپاني اینویژن آلمان از ویژگي هاي این 

دوره از نمایشگاه است.

برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي زمینه 
برندسازي محصوالت را مهیا كرده است

در ادامه رییس اتحادیه کشوري طال و جواهر گفت: 
اصفه��ان پایتخت طالیي ای��ران اس��ت و برگزاري 
نمایشگاه تخصصي طال و جواهر در این شهر فرصت 
بروز خالقی��ت ها و تب��ادل اطالع��ات را افزون مي 
کند. محمد کشتي آراي در مراسم افتتاح هفتمین 
نمایشگاه بین المللي فلزات گرانبها، طال، جواهرات، 
نقره، ساعت، س��نگ هاي قیمتي، ماش��ین آالت و 
تجهی��زات وابس��ته در جمع مس��ووالن و مهمانان 
خارجي نمایشگاه افزود: این موارد را مردم باید بدانند 
و مسووالن باید در راستاي توسعه آن اهتمام داشته 
باشند.وي با اش��اره به ذخایر غني معدني در استان 
اصفهان و همچنین شناس��ایي رگه هایي از س��نگ 
هاي نیمه گرانبها در استان هاي مختلف کشور، بیان 
داشت: برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي طي سال 
هاي گذشته به ویژه در شهر اصفهان زمینه برندسازي 
محصوالت را مهیا کرده است. رییس اتحادیه کشوري 
طال و جواهر همچنین به وجود 2 هزار واحد تولیدي 
طال و جواهر در اصفهان اش��اره داشت. کشتي آراي 
در پایان نوس��انات قیمت طال طي روزهاي اخیر را 
با برخي اتفاقات سیاسي کشور غیر مرتبط خواند و 
تأکید کرد: این نوسانات نتیجه تغییرات نرخ طال در 

بازارهاي جهاني بود.

بیش از 400 نمایش�گاه معتبر در س�طح 
جهان فعالیت دارند

مهرداد جاللي پ��ور مدیر کل دفت��ر ترویج تجارت 
سازمان توس��عه تجارت ایران در افتتاحیه هفتمین 
نمایشگاه بین المللي فلزات گرانبها، طال، جواهرات، 
نقره، ساعت، س��نگ هاي قیمتي، ماش��ین آالت و 
تجهیزات وابسته با اشاره به این که نمایشگاه، ابزاري 
براي معرفي دس��تاوردهاي تولی��دي و صادراتي و 
مقوله اي اساس��ي و اصلي در این زمینه است، بیان 
داشت: نمایش��گاه گل سر س��بد اهرم هاي تجاري 
کش��ور و مهم ترین ابزار براي ایجاد س��از و کارهاي 

تجاري جدید است.
وي با اعالم این که بیش از 400 نمایشگاه معتبر در 
س��طح جهان فعالیت دارند، افزود: ابزار نمایشگاهي 
در تمام جهان نه تنها ُکند نشده بلکه بسیار کارآمد 

واثرگذار است.  
جاللي پور تقویت نمایش��گاه طال و جواهر در استان 
اصفهان را مایه خرسندي دانست و گفت: در فضاي 
این نمایشگاه مي توان به ایجاد فرصت هاي سرمایه 
گذاري جدید پرداخت و زمینه حضور سرمایه گذاران 

دیگر کشورها را فراهم ساخت.
وي به حض��ور رای��زن بازرگاني س��فارت ترکیه در 
این نمایش��گاه اشاره داش��ت و ضمن یادآوري توان 
ای��ن کش��ور در صنعت ط��ال و جواهر تأکی��د کرد: 
تولیدکنندگان کشور باید از این حضور استفاده کرده 
و براي توسعه فعالیت هاي تجاري خود با این کشور 
اقدام کنند تا عالوه بر معرفي دس��تاوردها، پتانسیل 

هاي صادراتي خود را نیز افزایش دهند.
ای��ن نمایش��گاه، میزب��ان 80 مش��ارکت کننده از 
اس��تان هاي اصفهان، تهران، آذربایجان ش��رقي و 
مازندران و نمایندگان فروش محصوالت کشورهاي 
اتریش، ایتالیا، س��وییس، ترکیه، فرانس��ه، آلمان، 
ژاپن، آمریکا و هندوس��تان اس��ت و برندها و نشان 
 ه��اي مط��رح و ش��اخصي را ب��ه بازدیدکنندگان 

عرضه خواهد کرد.
نمایش��گاه 1 تا 4 خرداد ماه س��ال ج��اري در مرکز 
نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان واقع در پل 
شهرستان دایر است و  س��اعات بازدید از آن 16 الي 
22 و بازدید متخصصین از ساعت 9 تا 12 روز جمعه 

3 خرداد خواهد بود.

محققیان در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه طال و جواهر:

 برگزاري نمایشگاه ها در خلق حماسه اقتصادي کشور موثر است
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مزایده 
 941 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای

در خصوص کالس��ه اجرای��ی 141/88 ج ح 4 خواهان ها محمد، اکبر، ش��هرام 
و ش��راره ش��هرت همگی وطنی و خوانده آقای محمود بصراوی با وکالت علی 
خدادوستان مبنی بر دستور فروش به منظور فروش شش دانگ پالک های ثبتی 
13531/8 و 13531/9 بخ��ش 5 ثبت اصفهان به نش��انی خ کاوه، خ دکتر باهنر، 
کوچه مسجد امام حسین، پ23 با وصف کارشناسی زیر در تاریخ 1392/3/22 
از س��اعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه 
سوم اتاق 306 برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید پنج روز قبل از جلس��ه 
مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدی��د از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه 
مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناس��ی ش��روع و پیش��نهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس. 
1- پالک ثبتی 13531/8 بخ��ش 5 ثبت اصفهان دارای 311/65 مترمربع عرصه 
و حدود 450 مترمربع اعیانی مش��تمل بر یک طبقه )س��واره – پیاده( به انضمام 
زیرزمین و س��رپله احداثی با مشخصات دیوارهای باربر و سقف ها تیرآهن و 
طاق ضربی، س��طوح بدنه ها اندود گچ و نقاش��ی، کفها موزاییک و چهارچوبها 
فل��زی و دربهای داخل��ی چوبی، دربها و پنجره های خارجی پروفیل، سیس��تم 
گرمای��ش بخاری و آبگرمکن و س��رمایش کولر و دارای انش��عابات آب و برق 
و گاز می باش��د. با در نظر گرفتن همه شرایط، محل یاد شده 4/100/000/000 
ری��ال برآورد و اعالم می ش��ود. 2- پالک ثبت��ی 1353/9 بخش 5 ثبت اصفهان 
دارای 303/75 مترمرب��ع عرصه و فاقد مس��تحدثات می باش��د و دارای دیوار 
چین��ی در ضلع جنوب و درب ورودی فلزی می باش��د. ب��ا در نظر گرفتن همه 
 ش��رایط، ملک ی��اد ش��ده 3/050/000/000 ریال ب��رآورد و اعالم می ش��ود. 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

مزایده 
1035 اج��رای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده 
اجرای��ی کالس��ه 910679 ح ج 9 له آقایان اصغر و عبدالرس��ول خادم القرآنی 
علی��ه آقای محمود آتش��ی جه��ت فروش پ��الک ثبتی 99/301 بخ��ش 16 ثبت 
اصفه��ان واقع در اصفهان – خ گلس��تان – بلوار پرس��تار- قطع��ه زمین نبش 
کوی صفری به لحاظ غیر قابل افراز بودن جلس��ه مزایده ای روز چهارش��نبه 

مورخه 92/3/22 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی 
واق��ع در اصفهان – خ نیکبخت – س��اختمان دادگس��تری – طبق��ه اول – اطاق 
133 برگ��زار نماید. م��ورد مزایده: دارای مس��احت 469/50 مترمربع عرصه و 
با کاربری مس��کونی اس��ت با در نظر گرفتن همه ش��رایط ارزش ش��ش دانگ 
قطع��ه زمین یاد ش��ده 3/990/750/000 ریال ارزیابی می ش��ود. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از اموال به نشانی یاد شده بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هس��تند که 
باالترین قیمت کارشناس��ی را پیشنهاد نموده و 10% از مبلغ کارشناسی را نقدا 
به همراه داش��ته باش��ند. مدیر اج��رای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
90 شماره پرونده: 9204002003000010/1. شماره ابالغیه: 139205102003000649. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 9200019/1. بدینوس��یله به آقای محمد ش��انه س��از 
فرزند علی ش��ماره شناس��نامه 26343 صادره از اصفه��ان به آدرس اصفهان 
خیاب��ان حافظ کوچه کرمانی فروش��گاه ل��وازم خانگی و آقای رس��ول امینی 
مورنانی فرزند عباس به ش��ماره شناس��نامه 288 صادره از اصفهان به آدرس 
اصفهان کوچه مش��یر پاس��اژ قصر مش��یر بدهکاران پرونده کالس��ه فوق که 
براب��ر گزارش مامور مربوطه ابالغ میس��ر نگردیده اس��ت اب��الغ می گردد که 
برابر ش��ماره 2061/300/14706618/8-1388/9/26 به مبلغ 3/306/975/627 

ریال بابت اصل طلب و خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1391/12/20+ خسارت 
روزان��ه به مبلغ 1/722/329 ریال به بانک پارس��یان بدهکار می باش��ید که بر 

اث��ر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائی��ه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائی��ه صادر و به کالس��ه فوق در این اج��راء مطرح می 
باش��د لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف 
مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام و در غیر این صورت بدون 
 انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 2402 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
92 کالس��ه پرونده: 911481ح15. وقت رس��یدگی: 92/4/9 ساعت11. خواهان: 
س��عید جهانبخ��ش. خوان��ده: علیرض��ا طاهریان. خواس��ته: مطالب��ه. خواهان 
دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 

حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجوی��ز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه به دفتر دادگاه 
مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
 را دریاف��ت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رس��اند. 

رحیمی - مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
  

ابالغ
93 شماره ابالغیه:9210100351101374. شماره پرونده: 8509980351100252. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 850252. خواهان ش��رکت تعاونی مسکن نیروگاه برق 
ش��هید محمد و آرمان کمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان عفت زندیان پور 
و عبدال��رزاق رفیع��ی و عفت زندیان پ��ور و نعمت اله رفیع��ی و علی رفیعی و 
حس��ن صرام و محمدعلی پناه و عبدالغفار رفیعی و نعمت اله رفیعی و رجبلعی 
رفیعی و رجبعلی حر و اس��داله رفیعی و اکبر نائم اصفهانی به خواس��ته تسلیم 
مبی��ع )تحویل م��ورد معامله( مالی غیر منقول و مطالبه اج��رت المثل و الزام به 
انتق��ال مال غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 

اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 318 ارجاع و به کالس��ه 8509980351100252 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/18 و س��اعت 12:30 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد. علی اکبر خزای��ی – مدیر دفتر 

شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
94 شماره ابالغیه:9210100350801104. شماره پرونده: 9109980350801297. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911361. خواه��ان موسس��ه قرض الحس��نه مهر 
بس��یجیان دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان امیرحس��ین بهرامی و س��عید 
رادان��ان و مجتبی حیدری به خواس��ته مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هش��تم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350801297 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/19 و ساعت 

10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد. 

داوری - منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
95 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی دش��ت گوهر و بشماره 
پ��الک 646 فرعی از 182- اصل��ی واقع در ابیازن جزء بخ��ش 11 حوزه ثبتی 
نطنز بنام عبدالرحیم مهری ساسانس��را و غیره فرزن��د نصراله در جریان ثبت 
می باش��د بعل��ت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدی��د گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود 
پ��الک مرق��وم در س��اعت 10 صب��ح رور 1392/4/6 در محل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم 
رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون 
 ثب��ت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

اجرائیه
98 شماره اجرائیه: 9210420351400087. شماره پرونده: 9109980351400274. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910274. به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به 
شماره دادنامه 9109970351401079 محکوم علیهم 1- محمود نوروزی فرزند 
نوروزعلی. 2- مریم رعنایی فرزند اکبر. 3- غالمحسین مهماندوست فرزند علی 
محمد همگی به نش��انی اصفهان – انتهای بوس��تان سعدی – ساختمان امامی. 
4- ش��رکت عایق پوش��ان به نش��انی اصفهان – منطقه صنعتی مورچه خورت 
محکومن��د به نحو تضامنی به پرداخت مبل��غ 1/338/465/753 ریال به انضمام 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاری��خ 86/10/18 تا تاریخ وصول براس��اس قرارداد 
به میزان 18% و مبلغ 26/824/400 ریال بابت خس��ارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه که در اجرا محاسبه می گردد در حق محکوم له بانک صادرات 
اصفهان به نشانی اصفهان – خ سعادت آباد و مبلغ 66/923/288 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن برای فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای 
اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 
حسین مرتضایی – مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
108 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 253/92 خواه��ان محم��د احم��دی پزوه 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه با وکالت آقای حس��نعلی رنجکش به طرفیت 
مرتضی محمودی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 

92/4/5 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور – مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان   

احضار 
110 چون آقای حبیب یوس��فی فرزند علی شکایتی علیه آقای وحید گرگیج مبنی 
ب��ر مزاحم��ت تلفنی و توهین و تهدی��د مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
920148ک120 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه 92/4/5 
س��اعت 9:00 صبح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 1644 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

تغییرات 
118 آگه��ی تغییرات در ش��رکت حم��ل و نقل جم ترابر میمه )س��هامی خاص( 
ثبت شده به ش��ماره 140 و شناسه 14000116559 به استناد صورت جلسات 
مجمع عمومی ع��ادی مورخه 1392/2/9 و هیئت مدی��ره مورخه 1392/2/10 
که به موجب نام��ه ش��ماره 21/1998-1392/2/12 اداره کل حمل و نقل پایانه 
های اس��تان اصفهان واصل گردیده اس��ت تصمیمات ذیل اتخاذ شده است. 1- 
اعض��اء هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال به قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: آقای 
خسرو شهبازی به شماره ملی 6229688662 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
فرهاد خردمند به ش��ماره ملی 6229819422 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای بیژن صانعیان دارای ش��ماره مل��ی 6229854295 به عنوان مدیرعامل 
ش��رکت و عضو هیئت مدیره. 2- آقای محمد یزدان پرس��ت دارای شماره ملی 
6229687984 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا صانعیان دارای شماره ملی 
6229688700 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
3- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای بیژن صانعیان 
به عنوان مدیرعامل و خس��رو ش��هبازی به عنوان رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است و آقای بیژن صانعیان مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. 4- روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت 

تعیین شد. م الف: 1996 حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

ابالغ
120 شماره ابالغیه:9110100352903941. شماره پرونده: 9109980360001148. 
شماره بایگانی شعبه: 911486. چون آقای عباس مقتدری فرزند محمد شکایتی 
عل��ه آقای فرزاد نوری فرزند ذبیح اله مبنی ب��ر انتقال مال غیر مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 911486ک103 جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 337 ارجاع و به کالسه 
9109980360001148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/05 و ساعت 
11:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن متهم لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالغ از مفاد آن به 
دادگاه مراجع��ه و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:214 سلیمانی – مدیر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

%



اعالنیادداشت

هفت

مشایی به استاد، انتظامی پاسخ داد 
اسفندیار رحیم مش��ایی در نامه ای خطاب به اس��تاد، عزت اهلل انتظامی گفت: » از این فرصت 
استفاده کرده، ارادتم را تجدید می کنم. از وضعیتی که پیش آمد خیلی متاثر شدم. روا نیست در 

پی یک عمر تالش، خاطرتان مکدر شود. برایتان سالمتی و سرزندگی آرزو می کنم.«

5

»بوی قیر داغ« درشهر کتاب
کتاب ب��وي قیر داغ با حض��ور و امضاي    
نویسنده در ش��هر کتاب اصفهان شعبه 

مرکزي نقد و عرضه مي شود.
مجموعه داس��تان "بوي قی��ر داغ" که 
اولین اثر عل��ي اکبر حیدري اس��ت، را 
نشر روزنه عرضه کرده اس��ت.گاهي بار 
سنگین گذش��ته ي ما آدم ها بر شانه ي 
حال زندگي م��ان س��نگیني  می کند.          
--=گذشته اي که شاد یا غمگین خودش را به رخ مي کشد و بر رابطه ها 
تاثیر مي گذارد. بوي قیر داغ   درباره ي تمام این لحظه هاست.کارگاه نقد 
داستان این هفته با حضور علي اکبر حیدري و سیاوش گلشیري برگزار 
خواهد ش��د و عالقمندان به ش��رکت در این کارگاه مي توانند در تاریخ 
5خرداد ماه ساعت 17 به ش��هرکتاب اصفهان واقع در چهارباغ عباسي، 

کوچه سینما سپاهان مراجعه فرمایند.

درنگی بر رادیو اصفهان
گ�روه فرهنگ - ویژه برنام��ه درنگ با 
موضوع س��واد رس��انه ای با مش��ارکت 
فرهنگسرای رسانه اصفهان هر سه شنبه 
و پنج شنبه س��اعت 18 از رادیو اصفهان 
پخش می شود. این برنامه با موضوع سواد 
رس��انه ای و با حض��ور مجید ش��ریفی 
کارشناس امور رس��انه، به زودی از رادیو 
اصفهان پخش خواهد شد. در این برنامه 
که با هدف ارتقای سواد رسانه ای شهروندان و  با مشارکت فرهنگسرای 
رس��انه اصفهان برگزار خواهد ش��د، کارشناس��ان به بررسی معضالت و 

راهکارهای باالبردن سطح سواد رسانه ای خواهند پرداخت. 

استقبال نمایشنامه نویسان از کمدی
گروه فرهنگ - دبیر سومین جشنواره 
نمایش ه��اي کم��دي اصفه��ان گفت: 
نمایش نامه نویس��ان تا پای��ان خردادماه 
فرصت دارن��د نمایش نامه هاي خود را به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. میثم 
بکتاشیان با اشاره به مهلت باقیمانده ارسال 
متون در بخش نمایش نامه نویسي گفت: 
تاکنون بیش از ۲۰ متن به این دبیرخانه 
ارسال شده است. دبیر سومین جشنواره نمایش هاي کمدي، پایان خردادماه 
را آخرین مهلت ارس��ال متون در بخش نمایش نامه نویسي معرفي کرد و 
افزود: سال گذشته این بخش از جشنواره به صورت استاني برگزار شد که 
بیش از 5۰ متن در دبیرخانه دریافت ش��د و پیش بیني مي شود امسال با 
توجه به گستره ملي این بخش، استقبال بیشتري از این جشنواره صورت پذیرد.  

»دایناسور تی رکس« در جمع 
کودکان اصفهانی

»کشف دایناسور تی رکس« نوشته آنتوان 
هاشم با ترجمه  قاسم قالیباف از انتشارات  
پیام آزادي که به تازگی منتشر شده است، 
پرفروشترین کتاب حوزه کودک ونوجوان 

کتابفروشی های اصفهان شد. 
این کت��اب 18 صفح��ه ای درب��اره تی 
رکس، دایناسور گوشتخوار بزرگی است 
که در دوره کرتاسه پسین، حدود 85 تا ۶5 
میلیون سال قبل، در محیط های مرطوب، نیمه حاره ای، در جنگلهای باز 

نزدیک رودخانه و در مردابهای بیشه ها زندگی می کرد. 

 »جشن تنهایی« 
در بازار موسیقی

آلبوم جشن تنهایی در سراسر کشور منتشر شد. این دومین آلبوم شهاب 
رمضان است که موسسه آوای هنر و پخش هنر اول روانه ی بازار موسیقی 

کشورکرده است. 
شهاب رمضان در آلبوم دومش  برای تنظیم ها از حضور برادران خسروی 
بهره برده است. تنظیم هشت قطعه را سیروان و سه قطعه را زانیار انجام داده 
است. شهاب عالوه بر استفاده از ملودی های خودش، دو ملودی از سیروان، 

دو ملودی از امی��ر یگانه و یک 
ملودی از سعید سام گرفته است.

نام ش��هاب رمضان در عرصه ی 
موس��یقی، با ملودی هایی که 
برای همکارانش ساخت بر سر 
زبانها افت��اد. او در این زمینه به 
عنوان یکی از بهترین ها تثبیت 
ش��ده بود تا اینکه در س��ال 89 
و در جای��گاه خوانن��ده، آلبوم 
رمانتی��ک را ب��ا    تنظی��م های 
سیروان خس��روی و همفکری 

زانیار خسروی منتشر کرد.
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»قطره های زمان« در 
اصفهان تولید می شود

»چیدمان به روایت 
قلم« در گالری مهرگان

امیرحسین رمضانی نویسنده و کارگردان پویانمایی »قطره های زمان« گفت: 
به زودی این پویانمایی که مراحل پیش تولید خود را س��پری کرده است؛ در 

اصفهان تولید می شود.
وی ادامه داد: برای این که این فیلم با دقت بیشتری تولید شود، در تابستان سال 

جاری مقابل دوربین قرار می گیرد. 
این هنرمند انیمیشن س��از تصریح کرد: »قطره های زمان« داستانی از کاهش 
منابع طبیعی و به خطر افتادن محیط زیس��ت را با دیدی متفاوت و فانتزی به 
تصویر می کشد. وی با اشاره به این که حسن علیرضایی مشاور کارگردان و تهیه 
کننده فیلم قطره های زمان است، اضافه کرد: مجید صابری انیماتور و تدوین، 
اعظم لطفی مدیر تولید و برنامه ریز، مرضیه ش��هابی و زهرا قاسمی دستیاران 

کارگردان در این اثر حضور خواهند داشت. 

ادامه از صفحه یک- وی با اشاره به این که آثاری که به نمایش گذاشته 
می شود، محصول چند سال فعالیت خود در طراحی تمبر است، تصریح 
کرد: ح��دود 3۰۰ تمبر در قالب ۲8 ق��اب با چیدمانی خ��اص و جدید، 
تمبرآرایی شده و با خوشنویسی افسانه رستمی اشعاری در کنار هر قاب 

معرفی شده است.
این هنرمند اصفهانی با بیان این که تمبرها با موضوعات مناسبتی مختلف 
طراحی شده است، اضافه کرد: روز پدر، روز زن، روز معلم، روز کارگر، عید 
فطر و عید غدیر و موضوعات متنوع دیگری در این نمایش��گاه به نمایش 

گذاشته می شود.
عالقمندان برای بازدید از نمایش��گاه به گالری مه��رگان در خیابان باغ 

دریاچه ،کوچه 47 ، ----پالک هشت مراجعه کنند. 

انتظامی در قاب تصویر حقیقیحقیقی پشت صحنه شازده احتجابنعمت حقیقیفیلمبردار صاحب سبک سینمای ما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - نعمت حقیقی در س��ال 1318 در تهران به دنیا آمد. وی سال های 
نوجوانی اش را با گریز و پرهیز از درس و مدرسه سپری کرد و کم کم به سینما عالقمند 
شد.در آن زمان به کمک برادرش با یک دوربین عکاسی ارزان قیمت برای دل خوشی 
عکس می گرفت و در سال چهارم متوس��طه تحصیل را برای همیشه رها کرد. وی در 
نیمه اول دهه 134۰ تعدادی فیلم تبلیغاتی از نوش��تن طرح تا فیلمبرداری تدوین و 
صداگذاری را وی انجام داد. حقیقی در س��ال 135۲ تنگس��یر را برای امیر نادری در 

سازمان سینمایی پیام فیلمبرداری کرد.
وی مدیریت فیلم برداری آثاری مانند شازده احتجاب، سفیر، دزد عروسک ها، عروس، 
ناصرالدین شاه آکتور س��ینما، روز فرش��ته، معجزه خنده، فصل پنجم، جهان پهلوان 
تختی و ش��وکران را در کارنامه  هنری خ��ود دارد. برخی از آثاراو عبارتند از  س��فیر، 
دادشاه، ردپایی بر ش��ن، کوچک جنگلی، دزد عروس��کها، تویی که نمی شناختمت، 
عروس، مهاجرانریال روز فرشته، روزشیطان،   مارال، جهان پهلوان تختی، شوکران و ... 

نگاه جش��نواره فیلم کن به آثار ارائه ش��ده، سیاس��ی است و براین 
اساس آثار را برای شرکت در مسابقه انتخاب می کند/ نگاه جشنواره 
فیلم کن همواره سینمایی بوده و از سیاست فاصله دارد و به دنبال 
ارتقای هنر است و...؛ اینها جمالتی است که هر ساله می توان از زبان 

مسئوالن و مدیران سینمایی و همچنین فیلمسازان شنید. نظراتی 
که هنوز قطعیتی برای هیچ کدامش��ان نمی ت��وان تعیین کرد اما 

همواره مورد بحث قرار می گیرد، به ویژه  موعد برگزاری جشنواره.
با نگاهی به آثار ارائه ش��ده به این جش��نواره متوجه می شویم که 

سینمای ایران، هم در آن سهیم است و هم نه. 
حضور اصغر فرهادی، کارگ��ردان فیلم جدایی نادر از س��یمین با 
آخرین ساخته س��ینمایی  خود به نام »گذش��ته«  در کن، یکی از 
اتفاقات خوبی اس��ت که می تواند برای ایران افتاده باشد؛ حضوری 
که متعلق به س��ینمای ایران نیست و تنها فیلمس��از و تنی چند از 
عواملش همچون علی مصفا  ایرانی هس��تند و این نمی تواند اتفاق 
خوشایندی برای سینمای ایران باشد؛ چرا که این فیلم می توانست 

سهم سینمای ایران در کن باشد . اما... .
امسال نیز به سیاق چند سال اخیر، سینمای ایران نماینده رسمی 
در این جشنواره ندارد. فکر می کنید دلیل این اتفاق، نامناسب بودن 
کیفیت فیلم هاست یا این که مدیران کن دیگر اعتنایی به تولیدات 

سینمایی ما ندارند؟
مسئله اینجاست، ما فیلمی نداریم که بخواهیم به کن ارائه دهیم. 
اگر هم می بینیم اصغر فرهادی اثری ارائه داده، فیلمی اس��ت که با 
همکاری کشور فرانسه ساخته شدهاس��ت. در حال حاضر شرایط 
سینما به دلیل سیاست های غلط دولت، مطلوب نیست و به همین 
دلیل فیلم های مناسب حضور در جشنواره های معتبر کمتر ساخته 
می شود؛ از سوی دیگر فیلم ها نیز موضوع جهانی ندارند. فیلمی که 
می خواهد به جشنواره ای مانند کن راه پیدا کند، باید در مورد یک 

مسئله جهانی صحبت کند،  نه مسائل بومی و... .

باید بگوییم متأسفانه تمام جشنواره های خارجی به نوعی از سینمای 
ایران ناامید شده اند، به دلیل این که فیلم های ما دیگر کیفیت سابق را  

ندارند که مورد توجه  این جشنواره قرار بگیرند.
ش��رکت در جش��نواره کن یک اعتبار اس��ت که س��ینمای ایران 
نباید آن را به صرف دعواهای سیاس��ی از دس��ت بدهد. مش��کل 
ما بر سر مس��ئله ای اس��ت که مختص امروز هم نیس��ت؛ این که 
سینما را یک مقوله سیاس��ی می دانیم و فالن جشنواره را تحریم 
می کنیم؛ روش های خوبی نیس��ت. فرهنگ و سیاس��ت دو مقوله 
جدا از هم هس��تند و پیوند این دو،  اغلب موارد ب��ه زیان فرهنگ 
تمام می ش��ود. یکی از دالیل بحران امروز سینمای ایران این است 
که بیش از آن چه نیاز بوده، سیاسی شده و  این یکی از بزرگ ترین 
 اشکاالت است. اگر قرار است از ابزاری اس��تفاده شود، آن ابزار باید 

فرهنگی باشد.
برای رسیدن به این موضوع باید مسئوالن فرهنگی ای که نسبت به 
سینما و فرهنگ شناخت دارند، در راس کار قراربگیرند. مسئله این 
جاست که در کشورهای دیگر حیثیت ملی برای افراد اهمیت دارد 
اما در کشور ما حیثیت فردی مهم  است؛ بنابراین کشورهای دیگر 
پیشرفت می کنند و کشور ما عقب می ماند. کسانی باید در راس کار 
قراربگیرند که از »من« گذشته باش��ند؛ به دلیل این که انقالب ما 

انقالبی است که فرهنگش الیتناهی و بی نهایت است.

بررسي جایگاه سینماي ایران در »جشنواره فیلم کن 66«

در حال حاضر 
شرایط سینما به 

دلیل سیاست های 
غلط دولت، مطلوب 

نیست و به همین 
دلیل فیلم های 

مناسب حضور در 
جشنواره های معتبر 
کمتر ساخته می شود

SMS

برتری کارنامه کاری به یک 
عمر عبادت  

گروه فرهنگ - ش��خصی در محفلی ب��ر زبان راند که: 
کارنامه کاری اش برت��ری دارد بر تم��ام عبادتش! مهم 
نیست این گزافه را چه کسی و در کجا بر زبان رانده باشد؛ 

مهم این است که واقعیتی انکار ناپذیر است.
کس��ی که در تفکر بی تدبرش،کارنامه کاری اش را بر تر 
از سال ها عبادتش می داند، مسلم است که نه عبادتش 
از سر دل بوده و نه هنرش، البته اگر بتوان نام هنر بر آن 
نهاد! بی ش��ک با چنین نیت ش��بهه برانگیزی،در پیش 
خداوند رحمان، نه عبادتش پشیزی می ارزد و نه کارنامه        

کاری اش به سکه ای سیاه!
چه در دنیای هنر  و چه خارج از ای��ن دنیای رنگین، هر 
کس کاری را از سر دل انجام دهد؛ موفقیت اش تضمین 
شده است  و مردم آن را خواهند پذیرفت، زیرا آنان دارای 
حسی ش��گرف هس��تند که به راحتی خیر و شر را از هم 
تش��خیص می دهند. آنچه از دل بر آید، ب��ر دل خواهد 
نشست  و این اصلی است بی حرف و حدیث. بسیاری به 
طمع شهرت و پول پا به عرصه گسترده سینما نهاده ،اما 

به جایی نرسیده اند.
 اندکی نیز، تنها به عشق هنر و مردم و با نیتی پاک، قدم 
دردنیای س��ینما گذاش��ته اند که  اقبال یافته و نام شان 
جاودانه شده اس��ت، هرچند که به مال و منالی نرسیده 
باشند.چه ثروتی باالتر از عشق و محبت مردم و رضایت 
خدا؟!مطمئنا گروه اول، دین فروشند و دنیا طلب و گروه 
دوم، مردم دوست و خدا خواه. آنان که شخصیتی پرداخته 
شده نداش��ته و به خود شناسی نرس��یده اند، در کوچه 
پس کوچه عالم پر نقش و نگار س��ینما، خود را گم کرده 

وخویش را تافته ای جدا بافته انگاشته اند!
آنانی هم که با خود شناس��ی و خدا جوی��ی وارد فضای 
سینما شده اند، خویش را بیش از پیش پیدا کرده و خدا 
شناس تر شده اند. بزرگ ترین هنرمندان عالم، با وجود 
کارنامه ای سنگین و رنگین در دنیای هنر، هیچ گاه حاضر 
نشده و نمی شوند تمام کارنامه خود را با یک رکعت نماز 
و لحظه ای از دعای شان حتی مقایسه کنند،چه رسد به 
آن که کارنامه کاری شان را برتر از عبادت تمام عمرشان 

بدانند.
 آن کارگردانی ک��ه کارنام��ه کاری اش را برتر از عبادت 
دانست، ش��ک نکند که ش��یطان در وجودش حلول و از 
راه به درش کرده، اگر دیر بجنب��د کالهش پس معرکه 

خواهد بود. 

روبان سفید

فرهنگ سیاست زده. این واژه  سالیان 
گروه 
سال است که در تحلیل های مربوط به فرهنگ

اوضاع فرهنگ و هنر به کار برده می شود.  
سیاس��ت زدگی فرهنگی، امروز متفاوت ت��ر از هر زمان دیگری 
اس��ت.  بوی قدرت  از ورای این رفتارها به مشام می رسد. بوی 
قدرت صندلی های خالی ش��ده و صندلی ه��ای در انتظار. این 
جنگ قدرت همواره بوده و هست، به خصوص در جامعه دو قطبی 
ایران؛ اما جنگ قدرت این روزها با گذشته هم فرق کرده است. 
از  ارزش سخن می گویند و با بی ارزش ترین الفاظ به فرهنگ و 

هنر حمله می کنند. 
اما در میان همه مظاهر فرهنگ و هنر، سینما، حسابش از بقیه 
جداست. س��ینما یعنی قدرت و هر که نبض سینما را در دست 
داشته باشد؛  صاحب قدرت است و  اگر کس��ی این قدرت را از 
دست بدهد؛ به هر دری می زند تا دوباره شیرینی این قدرت را زیر 
زبانش بچشد. اما وقتی موازنه این بازی قدرت به هم می خورد 
دیگر فرقی نمی کند که چه کس��ی قدرت دارد، چه کسی نیمه 
قدرت دارد و چه کس��ی شایس��تگی این قدرت را دارد. سینما 
در این جامعه یعنی قدرت. با سینما می توان نبض جامعه را در 

دست داشت.   
برای جامعه ای که ب��ا قهرمانان فیلم های��ش زندگی می کنند، 
سینما ابزار قدرتی اس��ت تا قدرت تفکر را از او بربایند.  با نشان 

دادن فیلم های سخیف. نه تنها فیلم های کمدی بلکه بسیاری از 
فیلم های مدعی روشنفکری و تفکر اجتماعی، کارکردی  بسیار 
بدتر از یک کمدی سخیف در تغییر تفکر و ذائقه مخاطب دارند. 
و همین س��ینما که روزی معاون سینمایی اش در بدو حضور با 
افتخار از طرح احیاء مضمون سیاسی در آن سخن می گفت؛ حاال 

سیاسی کاری بالی جانش شده است. 
سینمایی که معاون سینمایی آن روزی به دلیل جایگاه سیاسی 
خود می تواند مهر توقیف را از پیش��انی فیلم��ی پاک کند، روز 
دیگر به دلیل فشارهای سیاسی همان کارگردان در یک محفل 
غیرسیاسی، معاون سینمایی را وادار به توقف ساخت فیلم همان 
فیلمس��از می کند و وقتی همان فیلمساز با همان فیلم توقیفی 
برای سینمایش، اسکار به ارمغان می آورد؛ همه برایش کاله از 
سر بر می داریم و او را فرزند ایران می خوانیم. اما رسانه ملی همان 
کشور، او را بیگانه می خواند! این رابطه سینما و سیاست است. 
رابطه ای که به تعبیر رئیس، دیگر باید گفت سابق خانه منحله 

سینما مثل شمشیر دو لبه می ماند. 
و این حال و روز امروز س��ینمای ایران است که حوادث گذشته 
همچنان برایش به وجود می آید، فیلم هایش از شوراهای قانونی 
س��ینمایی مجوز می گیرد؛ اما افرادی در پس��توها برای پائین 

کشیدن همان فیلم ها تصمیم گیری می کنند. 
سینمای سیاس��ی یعنی این که دولت نمی تواند سیاست های 

سینمایی خودش را اجرا کند و زیر مجموعه هایش نظیر حوزه 
هنری و شهرداری در مقابل وزیر ارشاد و معاونت سینمایی اش 

قرار می گیرند. 
متولی سینمای سیاس��ی--- صاحب هیچ سینمایی نیست و 
به راحتی فیلم هایش را از سینماها پائین می کشند. و سینمای 
سیاسی یعنی سیاس��تی که باعث می شود نیمی از سینماهای 
کشور در دست حوزه هنری باش��د و حوزه هنری برای نمایش 
فیلم های سینمایی که متولی دارد، تصمیم گیری و شهرداری 
هم حوزه را در این تصمیم همراهی کند و همه اینها  را در پاس 

دفاع از ارزش ها بدانند. 
س��ینمای سیاس��ی یعنی این که گروه��ی در اتاق ه��ای فکر 

ب��رای ضرب��ه زدن ب��ه رئیس 
س��ازمان س��ینمایی کش��ور 
جلس��ه می گذارن��د و گروهی 
آن  نمی توانن��د  دیگ��ر 
رئیس را حت��ی ببینن��د و آن 
رئی��س از حرف هایی س��خن 
 می گوید که باید در س��ینه ها

 حبس شود. 
س��ینمای سیاس��ی یعنی این 
که وزیر ارش��ادش بای��د برای 
ادامه اکران فیلمی که معاونت 
س��ینمایی وزارتخانه اش برای 
آن مجوز داده به مجلس برود و 

مورد پرسش قرار گیرد. 
س��ینمای سیاس��ی یعنی این 
که گونه سیاس��ی در سینمای 

کش��ور )چه مثبت و چه منفی( احیاء می شود اما این سیاست، 
افراد و جریانات سیاسی هس��تند که برای اکران همان فیلم ها 

تصمیم گیری می کنند. 
و در شرایطی که سینمای ایران این  روزها در حال گذار از مرحله 
تصمیمات سنتی به سمت قانون مداری است ) چه با خانه سینما 

و چه بودن خانه منحله سینما(. 
باید دید این جریان سیاس��ی می گذارد سینمای ایران باالخره 
دارای قانون ش��ود و رییس آن در مهمترین دوران زندگی خود 
می تواند نقش منجی را برای کلیت س��ینما ایفا کند و یا او هم، 
چون بسیاری از گذشتگان خود در این سیاست زدگی حل خواهد 
شد و تبدیل به خاطره ای  می ش��ود از کارهایی که می خواست 

انجام دهد و نگذاشتند!                                                           

سینمای ما دیگر نه هنر است و نه صنعت 

از سینمای سیاسی تا سیاست سینمایی

وقتی موازنه این 
بازی قدرت به هم 

می خورد دیگر 
فرقی نمی کند که 
چه کسی قدرت 

دارد، چه کسی نیمه 
قدرت دارد و چه 
کسی شایستگی 
این قدرت را دارد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ابراهیم زاده با راه آهن به توافق رسید
منصور ابراهيم زاده س��رمربي فصل قبل تيم نفت تهران با باش��گاه 
راه آهن)سورينت( به توافق رس��يد. بعد از قطعي شدن جدايي علي 
دايي از راه آهن، اين باشگاه با چند گزينه وارد مذاكره شد و سرانجام 
با منصور ابراهيم زاده به توافق رس��يد.اين مربي روز چهارشنبه اول 
خرداد ماه در باشگاه راه آهن )سورينت( حضور پيدا كرد و با مديران 
باشگاه وارد مذاكره شد. سرانجام پس از چند ساعت گفت و گو، دو طرف 
بر سر كليات همكاري به توافقات اوليه دس��ت يافتند و قرار شد در چند 

روز آينده، بر سر جزييات مذاكره كرده و قرارداد همكاري را امضا كنند.

سپاهان منتظر افشاگری رویانیان 
درباره »حقایق«

سرپرست تيم فوتبال سپاهان پس از شكايت باشگاهش از محمد رويانيان 
از وی خواست »حقايقی« را كه مدعی دانس��تن آنهاست را زودتر بازگو 
كند.رسول خوروش با اش��اره به شكايت باشگاه س��پاهان از مديرعامل 
باشگاه پرسپوليس به دليل مصاحبه اخيرش، گفت: داليل شكايت ما از 
آقای رويانيان پيش تر گفته ش��ده، اما می خواهم نكته ای را به آن اضافه 
كنم. مديرعامل پرسپوليس در حرف هايش از حقايقی سخن گفتند كه 
می خواهد افشا كند. من هم می گويم بهتر است زودتر اين كار را بكند تا 

مردم بيش از اين منتظر نمانند!
وی همچنين گفت: بهتر اس��ت آقای رويانيان هر چه زودتر حقايقی را 
كه می داند افشا كند تا خود ما هم بدانيم! ما منتظر نشسته ايم كه ايشان 
حقايقش را بازگو كند.سرپرست تيم فوتبال سپاهان در ادامه و در واكنش 
به شايعه مذاكره باشگاهش با مهدی رحمتی، گفت: باشگاه از ما خواسته 
درباره نقل و انتق��االت هيچ حرفی نزنيم. من نمی توانم اين ش��ايعات را 

تكذيب يا تاييد كنم.
 نقل و انتقاالت جزو خطوط قرمز سپاهان است و هر گاه قرارداد ما با بازيكن 
رسما ثبت شود، خبرش را اعالم می كنيم.وی در پايان از برگزاری اردوی 
پيش فصل تيمش در كش��ور تركيه خبر داد و گفت: از 29 خرداد تا 10 
تير در آنكارا اردو خواهيم داشت و احتماال با تيم های حاضر در آن شهر 

ديدارهای تداركاتی برگزار می كنيم.

اصفهان برگزار کننده کالس 
مربیگری در رشته کوهنوردی

رييس هيئت كوهنوردی استان اصفهان خبر از برگزاری كالس مربيگری 
اين رشته در اس��تان اصفهان داد.س��يد مجتبی غالفگر اظهار كرد: يك 
ماه ديگر قرار اس��ت كالس مربيگری با حضور 100 نفر از سراسر كشور 
در اصفهان برگزار ش��ود. وی ادام��ه داد: اصفهان بعد از مش��هد دومين 
اس��تان برگزار كننده اين كالس ها خواهد بود.رييس هيئت كوهنوردی 
با بيان اينكه 3- 4 نفر ملی پوش را داريم، افزود: بعد از س��اخت سالن 
اختصاصی، خروجی های خوبی را داش��تيم و بچه ه��ا با تالش خود 

توانستند پتانسيل های باالی خود را نشان دهند.
وی در خصوص برنامه های هيئت كوهنوردي گفت: هفته گذشته صعودی 
سراسری را به شاهان كوه داشتيم و اين هفته نيز بانوان مان صعودی را به 

شاهان كوه خواهند داشت.

چشم امید جامعه راگبي به جواهري
ابراهيم آس��تركی گفت: در اين هفته قرار اس��ت به ديدن مديركل اداره 
ورزش بروم و ببينم چه برنامه هايی را برای ما اتخاذ خواهند كرد با وجود 
اينكه متقاضی در اين رش��ته زياد اس��ت، ولی هيچ زمينی برای تمرين 
نداريم.دبير هيئت راگبی استان اصفهان اظهاركرد: فعال تيم آقايان مان 
تشكيل نشده و تيم بانوان نيز كه سال گذش��ته مقام نائب قهرمانی را به 
دست آوردند امسال زمينی برای تمرين ندارند.وی ادامه داد: تيم بانوان 
مان  به صورت خصوصی به مسابقات رفت و تمام هزينه هايش به عهده 
خودش��ان بود و هيئت نه تنها هيچ هزينه ای نكرد بلكه  حتی تشكری از 
بانوان هم نشد؛ هرچقدر به تابستان نزديك می شويم وضع بدتر می شود 
تمام زمين ها پر شده و هيئت راگبی چون پولی نداشته نتوانست زمينی 

را اجاره كند.

بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 
بسکتبال معرفی شدند

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تيم ملی بسكتبال ايران برای شركت 
در بيست و هفتمين دوره مسابقات قهرمانی آس��يا اعالم شد. بر اساس 
اعالم سازمان تيم های ملی 2۶ بازيكن از سوی كادر فنی تيم ملی به اولين 
اردوی آمادگی دعوت شدند كه بايد از روز دوشنبه ۶ خردادماه تمرينات 

خود را زير نظر كادر فنی تيم ملی آغاز كنند.
اس��امی نفرات دعوت ش��ده به اردوی تيم ملی بس��كتبال به شرح زير 
است:صمد نيكخواه بهرامی، سامان ويسی، امير صديقی، حامد حدادی، 
اصغركاردوست، حامد حسين زاده، مهدی كامرانی، روزبه ارغوان، ميثم 
ميرزايی، حامد آفاق، س��عيد داورپناه، صالح فروتن، حامد سهراب نژاد، 
فريد اصالنی، بهنام يخچالی، اوش��ين س��اهاكيان، محمد جمشيدی، 
سجاد مشايخی، جواد داوری، محمد حسن زاده، سورن ديربوغوسيان، 
آرن داودی، عماد س��لمانی، محمد اوجاقی، ارس��الن كاظمی، مهدی 

شيرجنگ.

رقیبان از اسمشان قدرتمندتر 
بودند

محسنصادقزاده

سرمربیبسکتبالماهان

پس از انصراف تي��م مهرام ته��ران از ش��ركت در رقابت های غرب 
آسيا فقط 20 روز فرصت داش��تيم و پس از جذب بازيكنان جديد و 
بازگشت تعدادی از بازيكنان، فقط در 8 روز پايانی تمام بازيكنان در 

كنار هم حضور داشتند.
بيش��تر تيم ه��ا از بازيكن��ان 
خارج��ی به��ره می بردند، اما 
ماهان با بازيكنان ايرانی پای 
به ميدان گذاشت. تيم ها بيش 
از آنكه اسمشان نشان می داد 
قدرتمند بودند، تمام مصاف ها 

حقيقتا دشوار بود. 
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پورکاظمی: اصفهان قطب علمی- ورزشی کشور است

لطفعلی پوركاظمی رئيس فدراس��يون پزشكی ورزش��ی در همايش تجليل از باش��گاههای برتر استان 
اصفهان گفت: اصفهان تنها استانی است كه اعضای هيات علمی دانشگاه در آن بيشترين فعاليت را دارند 
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مسئول زیاد داریم 
اما پول نداریم!

کیا، شاگرد مورینیو 
می شود

بازيكن پيش��ين تيم ملی فوتبال اي��ران و كاپيت��ان پرس��پوليس در ديدار 
خداحافظی ميش��ائيل باالک به ميدان خواهد رفت تا برگ زرين ديگری در 
پرونده پرافتخار اين فوتباليست ثبت شود. مهدوی كيا در اين ديدار شاگرد ژوزه 

مورينيو خواهد بود و قرار است برابر تيم ستارگان فوتبال دنيا به ميدان برود.
مهدی مهدوی كيا در پيامی برای هوادارانش اعالم كرد به دعوت ميش��ائيل 
باالک كاپيتان سابق تيم ملی فوتال آلمان برای شركت در بازی خداحافظی 
اش كه روز 15 خردادماه برگزار می شود، به شهر اليپزيك آلمان سفر خواهد 
كرد. اين ديدار بين تيم های باالک و س��تارگان فوتبال دنيا برگزار می ش��ود 
كه مهدی مهدوی كيا در تيم باالک به ميدان می رود. سرمربی اين تيم ژوزه 
مورينيو خواهد بود.  مهدی مهدوی كيا در مورد حضورش در اين ديدار گفت: 
اميدوارم حضور من در اين بازی باعث افتخار ديگری برای نام ايران عزيز باشد.

اميرحسين صادقی با كنايه می گويد در استقالل مسئول زياد است اما خبری از 
پول نيست!مدافع تيم فوتبال استقالل پس از صعود اين تيم به جمع هشت تيم 
برتر آسيا درباره آينده استقالل اظهار كرد: فكر می كنم قلعه نويی برای فصل 
بعد می ماند. در هيات مديره هم افرادی مثل شهرياری و اميدوار رضايی را داريم. 
البته ما در باشگاه مسئول زياد داريم منتها پول زياد نداريم. هرچند توانستيم با 
همين وضعيت قهرمان ليگ برتر شويم و به جمع هشت تيم برتر آسيا برسيم.

وی درباره اينك��ه چقدر از ق��رارداد خود را گرفته اس��ت گفت: م��ن به قول 
فت��ح اهلل زاده 40 – 50 درصد از قرارداد را گرفته ام. البت��ه كل پولی كه به من 
پرداخت ش��ده با طلبی كه از فصل قبل داش��تم حول و حوش بيش از 200 
ميليون بوده است. قرارداد من در پايان اين فصل تمام می شود اما دوست دارم 

كه فصل بعد هم در استقالل بمانم.

کیکر: گوتسه به فینال نمی رسد
بوروس��يادورتموند در حالی در فينال ليگ قهرمانان اروپا شنبه 
شب در ومبلی به مصاف بايرن  مونيخ می رود كه هنوز حضور ماريو 
گوتسه در هاله ای از ابهام اس��ت. مجله »كيكر« آلمان اعالم كرد 

كه به احتمال زياد گوتسه به اين ديدار نخواهد رسيد: 

تبانی در لیگ مالزی
رسانه های مالزی ، مدعی شدند در بازی كواالالمپور 
و س��ايم داربی تبانی رخ داده است. اين بازی را تيم 
سايم داربی با نتيجه  پنج بر صفر به سود خود پايان 

داد.

راجرز: سوارس فروشی نیست
لوئيس سوارس فصل خوبی را با ليورپول پشت سر 
گذاشت و با 23 گل پس از رابين فان پرسی ، بهترين 
گلزن ليگ برتر انگليس شد. براندان راجرز هم تاكيد 

كرد كه مهاجم گلزن تيمش آنفيلد را ترک كند. 05
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مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان 
گروه 
آسيا چهارش��نبه و با صعود تيم های ورزش

اس��تقالل ايران، گوانگجو اورگرانده 
چين، كاشيوا ريسول ژاپن و لخويا قطر و حذف الهالل به پايان 
رس��يد و چهره 8 تيم برتر باش��گاهی آس��يا در سال 2013 
مشخص شد كه استقالل تهران هم به عنوان نماينده شايسته  

فوتبال ايران در اين مرحله از مسابقات حضور دارد.
مرحله يك هش��تم نهاي��ی رقابته��ای ليگ قهرمانان آس��يا 
چهارش��نبه با برگزاری چهار ديدار به پايان رس��يد تا چهره 
8 تيم برتر آس��يا مشخص ش��ود كه در بين آنها نام استقالل 
 تهران ب��ه عنو ان تنه��ا نماينده اي��ران در اين مس��ابقات به 

چشم می خورد.

در ديدارهای چهارش��نبه تيم های گوانگجو اورگرانده چين، 
كاش��يوا ريس��ول ژاپن و لخويا قطر به همراه استقالل ايران 
با برت��ری برابر حريف��ان خ��ود در مجموع دو ب��ازی رفت و 
برگش��ت به مرحله يك چهارم نهايی اين ج��ام صعود كردند 
تا با اضافه ش��دن ب��ه تيم های اف س��ی س��ئول كره جنوبی، 
بوريرام يونايتد تايلند، االهلی عربس��تان و الشباب عربستان 
 برای كس��ب جام يازدهم اين مس��ابقات با يكديگر به رقابت 

بپردازند.
مهمترين اتفاق روز دوم از دور برگش��ت مرحله يك هش��تم 
نهايی ليگ قهرمانان آس��يا، حذف ش��دن الهالل عربستان 
يكی از مدعيان قهرمانی اين جام توسط لخويا بود تا قطر يك 
نماينده در جمع 8 تيم برتر آسيا داش��ته باشد. ضمن اينكه 
در روز نخس��ت هم حذف بنيادكار ازبكستان توسط نماينده 

تايلند، يكی از شگفتی های جام را رقم زد.
در مجموع، در اين مرحله از جام عربس��تان با صعود تيم های 
الش��باب و االهل��ی دو نماين��ده دارد اما كش��ورهای ايران 
)اس��تقالل(، ژاپن )كاش��يوا ريس��ول(، كره جنوبی )اف سی 
سئول(، چين )گوانگجو اورگرانده(، تايلند )بوريرام يونايتد( 
و قطر )لخويا( تنها يك نماين��ده در مرحله يك چهارم نهايی 

دارند.
طبق اعالم مسئوالن برگزاری ليگ قهرمانان آسيا، قرعه كشی 
مرحله يك چهارم نهايی اين رقابتها روز 30 خردادماه برگزار 
می شود و تيم های حاضر در اين مرحله رقيبان خود را خواهند 

شناخت.

 

بازيكن ميانی تيم فوتبال استقالل گفت اگر استقاللی ها تا دو 
روز آينده به تعهدات مالی خود عمل نكنند از آنها شكايت می 
كنم. جواد نكونام كه از اوساس��ونا به استقالل آمد تاكيد كرد 

فصل آينده از اين تيم خواهد رفت.
تيم فوتبال استقالل چهارشنبه ش��ب با نتيجه تساوی بدون 
گل مقابل الشباب امارات در ورزشگاه آزادی متوقف شد اما با 
توجه به پيروزی 4 بر 2 در بازی رفت به يك چهارم نهايی ليگ 

قهرمانان آسيا صعود كرد.
جواد نكونام در پايان بازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
فصل خيلی خوبی را با استقالل پشت سر گذاشتم و با اين تيم 
قهرمان شدم و به آرزوی دوران كودكی ام رسيدم. اما دوست 
دارم مردم يك سری از واقعيت ها را بدانند و اينكه ما واقعا سال 

بدی را پشت سر گذاشتيم.
وی افزود: هم از لحاظ مالی و هم فنی بيش��ترين فش��ارها بر 
روی بازيكنان بود. متاسفانه هر چقدر س��اكت تر باشی بدتر 
است. در شخصيت من اين نيس��ت كه دنبال پولم بدوم. اگر 
آقای فتح اهلل زاده ت��ا فردا جواب تلفنم را ندهد از اس��تقالل 
ش��كايت می كنم. من از قرارداد 2 ميليون 200 هزار يورويی 
اوساسونا چشم پوشيدم و به عشق استقالل به اين تيم آمدم با 
اين حال تمام باشگاه با من بد كردند. اگر مجبور بشوم خيلی 

از واقعيت ها را می گويم.
نكونام اظهار داش��ت: اتفاقاتی در باش��گاه اس��تقالل افتاده 
كه حتی خجالت می كش��م آن را بيان كنم. ب��ی نظمی و بی 
انضباطی در استقالل موج می زند و اگر بگويم خودم را كوچك 
كرده ام. برای خودم خوش��حالم كه به عنوان يك اس��تقاللی 
در اين تيم به هدفم رسيدم اما اس��تقالل تيمی نبود كه فكر 
می كردم.كاپيت��ان تيم ملی در ادامه گفت: كس��انی كه روی 
طبق مرا می خواستند وسط فصل دشمنم شدند. فقط دروغ 
ش��نيدم. مديرعامل تيم جلوی پدر و مادرم با قس��م مرا برد 

استقالل اما بعد از آن همه چك ها برگشت خورد.
وی ادامه داد: اگر می رفتم قطر و امارات زير 10 ميليارد پول 
نمی گرفتم اما با يك ميليارد و 750 ميليون به استقالل آمدم 
و تا به حال فقط 55 درصد از مبلغ قراردادم را دريافت كرده ام. 
من فصل بعد 100 درصد از اس��تقالل جدا می ش��وم. به من 
می گويند اگر پولت را می خواهی برو آدم فالنی شو. من خودم 

دنبال اين هستم كه ديگران آدمم شوند.

گزارشي از یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 استقالل تنها امید ایران
جوادنکونام:

می گویند طلبت را می خواهی آدم فالنی شو!

ادامهازصفحه1 : در آن طرف هم سرمربی آبی پوشان است 
كه تا تنور نتايج اس��ف بار كارلوس كی روش پرتغالی داغ است، نان 
را به تنور می چس��باند و تلويحا ابراز تمايل می كند و پرچم را هم 

می دهد باال !
مقدمه گوئی كافی است به سراغ اصل مطلب می رويم، يعنی كارناوال 
آبی كه جشن صعود را بی اندازه با ناله هايش برای سران استقالل و 
متوليان )وزارت ورزش و جوانان( آن تلخ كرد. تمامی س��تاره های 
استقالل از س��تون های تيم گرفته تا نيمكت نش��ين های اين تيم 
از شرايط بد مالی استقالل گاليه داش��تند و به نوعی بر در تهديد 
كوفتند تا به حس��اب مالی آن ها كمی رسيدگی شود. اما بپردازيم 
به چند گاليه ی سفت و سخت كه رنگ و بوی تهديد در آن، ديگر 

چاشنی نبود و قرمه ای بود داغ داغ !
طلب کارترین جواد نکونام تاریخ !

"بهتر اس��ت مردم برخ��ی چيزها را بدانن��د تا بعد ش��رمنده آنها 
نشوم."..."به خاطر پول به استقالل نيامدم و اگر طلبم را هم بدهند 
باز هم از اين تيم خواهم رفت."..."من از قرارداد 2 ميليون يورويی 
و كاپيتانی باش��گاه اوساسونا گذش��تم و به خاطر مردم و استقالل 
به اين تيم آمدم."... "من بدم می آيد كه مس��ئوالن جواب تلفنم را 
نمی دهند، بهتر است جواب بدهند و بگويند پول نداريم."..." به من 
می گويند برو آدم كسی ش��و تا بتوانی به پولت برسی اين كارها در 

ذات من نيست."
اين جمالت گوشه ای از مصاحبه ی اعتراض آميز جواد نكونام است، 

كسی كه به ش��دت از وضعيت اقتصادی باشگاه استقالل شكايت 
دارد. او از اولين جمله ی خود پرواضح می گويد كه می خواهد برود و 
اين مصاحبه را می كند تا هواداران آبی كه چندان هم او را اسطوره ی 
محبوب خود نمی دانند از دست جدائی او دلخور نباشند. برای او كه 
مدعی است برای پول به اس��تقالل نيامده است ديگر چيزی فرق 
ندارد او در انتظار بررسی های پيش��نهاداتی غير از استقالل است 
و قرار هم نيست آدم كسی ش��ود چون شكايت را مد نظر قرار داده 
است.نكونام در پايان هم با موتور يك هوادار آزادی را ترک كرد و در 

انتظار اتوبوس آبی پوشان نشد.
پژمان منتظری بی صدا فریاد کرد !

بی شك او هم از وضعيت بد استقالل متضرر شده و ناراضی است. اما 
شيوه ی اعتراض او كامال متفاوت و تاحد بسياری حرفه ای بوده است. 
او نه اعتراض كرد و نه تهديد، خيلی ساده با بازيكنان استقالل در 
رختكن خداحافظی كرد و رفت به پيشنهادات قطری خود فكر كند.
عمران زاده در انتظار اولین پیشنهاد غیر پرسپولیسی 

!
"با بدبختی امس��ال توانس��تيم در ليگ قهرمانان آسيا و ليگ برتر 
قهرمان ش��ويم"..."به جان مادرم من 10 درصد بيشتر از قراردادم 
نگرفته ام"..."به نظر ش��ما آيا هواداران راضی هس��تند من در اين 
تيم مجانی بمانم؟"... "خدا را شاهد می گيرم كه من پولی را بيش 
از آنچه گفت��م، نگرفته ام."..."اولين تيمی هم كه به من پيش��نهاد 
بدهد، خواهم رفت."حنيف محبوب است و يك ركن اصلی، طبيعی 

است كه اين گونه تهديد كند. او شاكی است و ولی چون راه دلبری 
كردن نزد هواداران را نيز می داند با قاطعيت فرضيه ی پرسپوليسی 
شدنش را رد می كند. عمران زاده كه چندان هم ساز جدائی او مانند 
نكونام و منتظری كوک نيست، از كيانوش رحمتی كه طلب سال 
گذش��ته ی او نيز پرداخت نشده اس��ت می گويد تا 4 نفری كه 70 

درصد قراردادشان را گرفته اند و با بقيه متفاوت بوده اند !
فرزاد حاتمی متعجب از روند پرداخت های استقالل !

"من 25 درصد از قرارداد خودم را گرفته ام اما نمی دانم به چه شكل 
اين پول توزيع شده است؟"..." ما انجام وظيفه كرديم و ادای دين 
انجام داديم، اميدوارم دوستان هم به وعده خود عمل كنند. نمی دانم 

چه اتفاقی در آينده خواهد افتاد."
حاتمی كه يكی از خريدهای هوشمندانه ی قلعه نوئی  در پنجره ی 
نقل و انتقاالت نيم فصل بود در جمع شاكيان به نكته ای جالب اشاره 
می كند، نكته ای كه حني��ف نيز به آن پرداخته ب��ود، اين كه فقط 

تعدادی درصد عمده ای از قراردادشان را دريافت كرده اند.
 او نيز به مانند اشجاری آينده اش در استقالل را در گره شرايط مالی 

باشگاه می داند و بطور رسمی حرفی از رفتن نمی زند.
اعتراض کنایه آمیز صادقی

"مسئول زياد داريم اما پول زياد نداريم، ما قهرمان ليگ برتر شديم 
اما پاداش��ی نگرفته ايم."..." به قول آقای فتح اهلل زاده 50 درصدم از 
قراردادم را گرفته ام"..."به من گفته اند دو سه روز ديگر برای تمديد 
قرارداد به باشگاه بروم كه من هم گفته ام حتماً اين كار را می كنم."..." 

يك بازيكن پول می گيرد و بازيكن ديگر پولی نمی گيرد."
صحبت ه��ای اميرحس��ين صادق��ی نيز جال��ب توجه اس��ت. او 
اعتراض آميز سخن می گويد اما در اين ميان درجه ی عصبانيت او 
را می توان از تعداد كنايه های او متوجه شد ! با اين وجود صادقی كه 
حرفی از تهديد هم به ميان نياورد فقط از پيشنهادات اماراتی خود 

خبری سخن گفت
.بد نيس��ت به جمع معترضان آبی پوش��ان علی حمودی، حسن 
اشجاری و ميثم بائو را هم اضافه كنيم و اين نكته را يادآور شويم كه 
س��يدمهدی رحمتی امروز در مصاحبه ی خود حرفی از شرايط بد 
مالی به ميان نياورد، دروازه بانی كه در پايان سال گذشته به شدت از 
اوضاع مالی استقالل شاكی بود و برای ساير آبی پوشان جوان شده 

بود دايه ی دلسوزتر از مادر !
و اما ژنرال ...

امير قلعه نوئی هم می داند شرايط مالی استقالل برای بازيكنانش 
قابل تحمل نيست و تاحدی حق اعتراض را به آن ها می دهد. او كه 
سرمايه گذاری خوب را به سران استقالل توصيه می كند در واكنش 
به جدائی قطعی نكونام از اس��تقالل ساده واكنش نشان می دهد و 
می گويد : " من هيچ بازيكنی را به زور در اس��تقالل نگه نمی دارم. 
شاكله تيم بايد حفظ ش��ود اما بازيكنی را می خواهيم كه با قلبش 

برای استقالل بازی كند."
البته فراموش نكنيم كه قلعه نوئی و نكونام چندان هم تفاهم ندارند 
و ژنرال بارها نكو را مورد تنبيه قرار داده است، بخصوص در ماجرای 

تنش كاپيتان تيم ملی و سيد مهدی رحمتی !

اعتراض های شب آخر

توان انگلستان با ما استقاللی ها، بی منبر روضه خوان شده اند 
قابل قیاس نیست!

فوتبال ايران آن قدر غنی است كه در طول 27 سال 27 
مربی داشته است، ولی منچستری ها در تمام اين سال ها 

چسبيده بوده اند به فرگوسن!
فرگوسن نزديك به 27 سال در اولدترافورد ماند، ولی در 
اين مدت پرسپوليس 25 و استقالل 22 مربی را به خود 
ديدند. تيم ملی ايران هم در اين مدت 27 مربی را روی 

نيمكت مربی گری خود نشانده است.
همان طور كه از آمار پيداس��ت، فوتبال انگليس فوتبالی 
بی بنيه و بی پش��توانه اس��ت! يكی از مش��كالت فوتبال 
انگليس نداشتن مربی خوب اس��ت. انگليسی ها آن قدر 
كمبود مربی دارند كه حتا در دوره ای مربی تيم ملی شان 
يك ايتاليايی بود. ولی برعكس فوتبال ما پر از استعداد و 
بنيه است. بازيكنان ما پس از بازنشستگی بالفاصله وارد 
كار مربی گری می شوند و حتا برخی بازيكن مربی تيم شان 
هس��تند. فوتبال ايران آن قدر غنی است كه در طول 27 
سال 27 مربی داشته اس��ت، ولی منچستری ها در تمام 
اين س��ال ها چس��بيده بوده اند به فرگوس��ن! البته حق 
دارند آن ها غنای فوتبال ما را ندارند. مثال پرسپوليسی ها 
در طول اين مدت از تجربه و دانش 25 مربی اس��تفاده 
كرده ان��د، ولی منچس��تری ها فقط از يك نفر اس��تفاده 
كرده اند، چ��ون مثل ما مربی توانا مث��ل نقل ونبات توی 

ورزش كشورشان نريخته است!
در سياس��ت هم توان ما قابل قياس با انگلستان نيست. 
شما تعداد نامزدهای ما را برای رياست جمهوری با تعداد 
نامزدهای آن ها برای نخست وزيری مقايسه كنيد، حتما 
خنده تان خواهد گرف��ت. اصال ما كج��ا و آن ها كجا؟ ما 
آن قدر در فوتبال قوی هس��تيم كه معلوم نيست همين 
علی دايی كه ديروز سرمربی پرس��پوليس شد، فردا هم 
سرمربی باشد! يا همين آقايان نامزد رياست جمهوری كه 
می گويند تا آخر می مانيم، از ش��دت وفور رجل سياسی 
معلوم نيست تا ظهر امروز باشند يا نباشند. باقی بقای تان!

طنز



یادداشت

دو هزار اثر به جشنواره
 بام ایران رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از دریافت 
دو هزار اثر از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم در شهرکرد خبر داد.

حسین گنجی افزود:دو هزار و 185اثر از سوی هنرمندان 15استان 
کشور به چهل و نهمین جشنواره فیلم ،عکس و فیلمنامه ارسال شده 
است.به گفته وی،با پایان یافتن زمان ارس��ال اثر به دبیرخانه چهل 
و نهمین جشنواره منطقه ای س��ینمای جوان این تعداد اثر ارسالی 

رکورد آثار رسیده را شکست.
وی گفت:چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام بام 
ایران در چهارمحال و بختیاری از سوی انجمن سینمای جوانان ایران 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در شهرکرد برگزار می شود.

گنجی افزود:این جشنواره در سه زیر مجموعه فیلم کوتاه، فیلمنامه 
و عکس برگزار خواهد شد که در بخش فیلم عالوه بردیپلم افتخار و 
تندیس جشنواره، مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به برگزیدگان 
اهدا خواهد شد.وی گفت:در بخش فیلمنامه نیز عالوه بر تندیس و 
دیپلم افتخار در دو بخش آزاد و اقتب��اس از متون کهن و معاصر، در 
مجموع 19 میلیون ریال جایزه نقدی و در بخش مسابقه عکس نیز 

مبلغ 10 میلیون ریال جایزه به برندگان اهدا می شود.
این جش��نواره از دهم تا سیزدهم تیرماه از س��وی انجمن سینمای 
جوانان ای��ران و اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 

بختیاری در شهرکرد برگزار می شود. 

تجلیل از35 روابط عمومی 
برتر چهارمحال و بختیاری

35 روابط عمومی برتر ادارات و دستگاه های دولتی استان 
با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری در پنجمین همایش 
روابط عمومی های اس��تان اظهار کرد: روابط عمومی ها 
بازوی توانای ادارات هس��تند که رسالت اطالع رسانی را 

بر دوش دارند.
علی اصغر عنابس��تانی بصیرت را یک��ی از ضرورت های 
روابط عمومی ها دانس��ت و گفت: ش��ناخت دقیق پیام، 
بصیرت روابط عمومی اس��ت که با تکیه بر ایمان خبر را 

اطالع رسانی کند.
عنابستانی افزود: داش��تن ذوق، انگیزه و همت در ایجاد 
رسالت پیام رسانی از دیگر ضرورت های روابط عمومی ها 

محسوب می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به حماسه کربال 
و پیام رسانی این واقعه، خاطرنشان کرد: ابالغ پیام آنقدر 
مهم است که امام حسین)ع( برای رساندن پیام اسالم از 

زندگی اش گذشت. 
در پایان با حض��ور اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، 
معاونی��ن و مدی��ران کل ادارات اس��تان چهارمح��ال و 

بختیاری از 35 روابط عمومی برتر استان تجلیل شد.

رشد 20 درصدی درآمد 
بقاع متبركه استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: 
درآمد بقاع اس��تان در سال گذش��ته 20 درصد افزایش 
داشته است.حجت االسالم والمسلمین محمد طباطبایی 
اظهار کرد: بقاع متبرکه در تمامی اعصار، مأمن و ملجاء 
مومنان و نیازمندان بوده و نقش مهمی در پایبندی مردم 

استان به ائمه اطهار و مذهب تشیع داشته اند.
وی افزود: این مسئله موجب ش��ده تا استان تماماً شیعه 
بوده و فرق و مذاهب و ادیان دیگر در استان وجود نداشته 
باش��د.طباطبایی تصریح کرد: تالش در راستای عمران 
و آبادان��ی اماکن متبرک��ه با توجه ب��ه کارکردهای مهم 
فرهنگی و تاثیر این اماکن در زندگی مردم، وظیفه همه 

مسئولین استان و شهرستان هاست.
طباطبایی با اشاره به نقش امامزادگان در اعتالی معنوی 
جامعه، خاطرنش��ان کرد: بقاع متبرکه نقش بسزایی در 

اعتالی فرهنگ جامعه دارند.   

خبر ویژه

رییس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری 
سرهنگ حسین پورقیصری 

امسال 15 هزار نفر در کالس های آموزش فرهنگ ترافیک شرکت 
کردند و پلیس راهنمایی و رانندگی در راس��تای به کاهش حوادث 
جاده ای از تمام امکانات و تجارب خود اس��تفاده و با آموزش گروه 
های مختلف اجتماعی زمینه رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقررات 

راهنمایی و رانندگی را فراهم می کند.
این دوره های آموزش��ی با همکاری نیروی انتظامی و سایر ادارات و 
سازمان های دولتی و خصوصی استان برگزار شده است و فرزندان 
به خاطر رابط��ه عاطفی که 
با والدین خود دارند، مبانی 
ترافی��ک را از آن��ان الگ��و 
ب��رداری می کنن��د زیرا که 
دوران کودک��ی و نوجوان��ی 
را دوره زمانی مناسبی برای 
یادگیری فرهن��گ ترافیک 

عنوان کرد. 

15 هزار نفرآموزش فرهنگ 
ترافیک  دیدند

یادداشت

اخبار كوتاه

چهره روز
1500زائر شهرکرد عازم  مرقد مطهر امام خمینی )ره( 

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندارشهرستان ش��هرکردگفت: امسال به مناسبت بیست 
وچهارمین س��الروز رحلت امام خمینی )ره( یک هزار و 570 نفر زائر ب��ه مرقد مطهر امام 

خمینی )ره( از شهرستان شهرکرد اعزام خواهد شد. 
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پروژه احیا مناط��ق جنگلی و مراتع منطق��ه بازفت کوهرنگ 
استان چهارمحال و بختیاری به مدت پنج سال توسط کشور 

ایران وژاپن آغاز شده و در حال انجام است.
به گزارش خبرن��گار مهر، پروژه احیا مناط��ق جنگلی و مراتع 
منطقه بازفت کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به مدت 

پنج سال توسط کشور ایران وژاپن انجام می شود.
تقویت توان مدیریت مش��ارکتی جنگلداری و مراتع استان و 
افزایش مش��ارکت روستائیان و جنگل نش��ینان در صیانت از 
عرصه های ملی از اهداف اجرای این ط��رح در منطقه بازفت 

کوهرنگ است.
در این طرح، توسعه مشارکت روستائیان در طرح های صیانت 
و بهره گیری از همیاری آنان در اجرای طرح، در دستور برنامه 
های یک تی��م کاری ژاپن��ی و کارشناس��ان چهارمحالی قرار 

گرفته است.
در این طرح، پنج روستای بخش بازفت در استان چهارمحال 
و بختیاری، به عنوان روستاهای هدف، انتخاب و در تحقیقات 
کارشناسان ایرانی و ژاپنی، راهکارهای صیانت از جنگل های 
منطقه با استفاده از شیوه تغییر معیشت جنگل نشینان، مورد 

بررسی و اجرا قرار گرفته است
مشاور ارشد ژاپنی تیم و پروژه بازفت پیش از ظهر سه شنبه در 
همایش منابع طبیعی تحت عنوان استراتژی توسعه ظرفیت 

در هتل دامون شهرکرد گفت: ایجاد توسعه ظرفیت در پروژه 
بازفت الزم اس��ت پروژه بازفت که مش��ترک بین ایران و ژاپن 
است به چهارچوب کلی استراتژی و توسعه ظرفیت اشاره دارد.

سه ایچی میش��یما تصریح کرد: برای باال بردن توان اجرایی و 
مدیریتی این استراتژی برنامه ریزی میان مدت، کوتاه مدت و 
دراز مدت پیش بینی شده است ومدت توافقات در این پروژه 
پنج ساله است و بعد از این مدت بستگی به تداوم همکاری دو 

دولت ایران و ژاپن خواهد داشت.
وی اذعان داشت: تعریف بانک جهانی، بودجه، نیروی انسانی 
و ارایه آموزش ها و آگاهی ها از جمل��ه محتوای توافقات بین 

الملی است که باید به آن توجه شود.
میشیما یادآور ش��د: باال بردن توان اجرایی مدیریت جنگل و 

مرتع در این پروژه حائز اهمیت است.
وی بیان داشت: پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری 
با جلب مشارکت مردم محلی باید برنامه ریزی های کلی را بر 

اساس برنامه ساالنه اجرا کنند.
میش��یما با بیان اینکه آم��وزش های تئوری��ک و عملی برای 
کارکنان این پروژه باید ارایه ش��ود، عنوان ک��رد: در آموزش 
عملی باید از فعالیت های عملی بازدید شود تا در این خصوص 

اطالعات جامع تری را بتوانند به دست آورند.
مشاور ارشد تیم و پروژه بازفت گفت: اراضی شیبدار، چرای بی 

رویه، کاهش پوشش گیاهی، افزایش جمعیت، تدوین پروسه 
طرح و برنامه ریزی با در نظر گرفتن روش مش��ارکتی مردم از 

جمله وضعیت های عمومی بخش بازفت است.
میش��یما اظهار داش��ت: عدم تخریب سیس��تم توافق جمعی 
جامعه روستایی یکی از استراتژی های مرتبط با فعالیت های 

توسعه روستا است.
پروژه مش��ترک منطقه بازفت با س��ازمان بی��ن المللی ژاپن 

همکاری دارد
معاون آبخیزداری سازمان جنگلهای کشور نیزدراین سمینار 
گفت: مشارکت  همه دس��تگاه ها در حفظ منابع طبیعی الزم 
است.پرویزگرشاس��بی اظهار داش��ت: پروژه مشترک منطقه 

بازفت با سازمان بین المللی ژاپن همکاری داشته است.
وی تصریح کرد: هدف از این پروژه توسعه جنگل است و تغییر 
معیشت و جلوگیری از فرسایش خاک در دستور کار این پروزه 

به صورت ویژه قرار دارد..
گرشاسبی ادامه داد: این پروژه بین دو دولت ایران و ژاپن است 
که نتایج آن توسعه و تصمیم در حوزه کارون و بعد سایر مناطق 
است.وی با اشاره به اینکه نگاه توس��عه به منابع طبیعی از سه 
نگاه متفاوت است، بیان داشت: منابع طبیعی باید حفظ شود 
و از آن بهره برداری شود، بهره برداری تا محدوده باید صورت 
گیرد.گرشاس��بی ادامه داد: بهره ب��رداری در ایران و حتی در 
جهان مشکل وجود دارد و در این موضوع باید به اصل پتانسیل 

و محدودیت ها باید توجه کرد.
معاون آبخیز داری سازمان جنگلها کشور گفت: منابع طبیعی 

صرفا اراضی ملی نیست.
گرشاس��بی با بیان اینکه اگر به محدودیت ها و پتانس��یل ها 
توجه کنیم ظرفیت های انس��انی نادیده انگاش��ته می شود، 
اذعان داشت: بیش��تر باید به پتانسیل های طبیعی توجه کرد 
و سایر دستگاه ها نیز در حفظ منابع طبیعی باید کوشا باشند.

برای هدایت پ��روژه ها برنامه ریزی جامع��ی در چهارمحال و 
بختیاری انجام شود

وی با اشاره به اینکه پروژه های مشارکتی نباید تنها با حمایت 
فنی دولت باشد، یادآور ش��د: پروژه ها باید با حمایت خوب و 

مدیریت جامع کار شوند.
گرشاسبی با تاکید بر اینکه پروژه ها به درستی هدفمند نشده 
اند، تصریح کرد: الزم است برای هدایت پروژه ها برنامه ریزی 

جامعی در این استان صورت گیرد.
وی افزود: چنانچه برنامه ریزی بر روی یک پروژه صورت نگیرد 

تنها در حد یک تصمیم تخصصی باقی خواهد ماند. 

احیا مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری با استفاده از كارشناسان خارجی 

ژاپن به داد جنگلهای استان رسید 
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ابالغ رأی
121 شماره دادنامه: 9209973633500186. شماره پرونده: 9109983633500932-

9109983633500931. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910974-910972. خواهان: خانم 
عاطفه مجیری به نش��انی منظریه بلوار عموشاهی میدان پردیس ک 303 منزل پدری. 
خوانده: آقای س��ید علیرضا هاشمی دهنوی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- 
صدور حکم طالق به درخواست زوجه 2- مطالبه مهریه. دادگاه با بررسی محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه. در خصوص دادخواس��ت خواهان خانم عاطفه مجیری فرزند رحمت به 
طرفیت خوانده آقای س��ید علیرضا هاشمی دهنوی فرزند قدرت اله بخواسته صدور 
گواه��ی عدم امکان س��ازش به منظور اجرای صیغه طالق به لحاظ عس��ر و حرج به 
دلی��ل مجهول المکان بودن زوج و ترک انفاق و مطالبه مهریه مندرج در س��ند نکاحیه 
دادگاه از توجه به س��ند نکاحیه ش��ماره 1855 مورخ 89/11/28 دفتر رسمی ازدواج 
ش��ماره 37 خمینی ش��هر و احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین و اینکه مس��اعی 
دادگاه و داوران منتخ��ب جه��ت اص��الح ذات البین زوجین مثمر ثم��ر واقع نگردیده 
اس��ت و با توجه به مودای ش��هادت ش��هود مبنی بر ترک زوجه توسط زوج و عدم 
پرداخت نفقه وی به مدت 1/5 س��ال و احراز عس��ر و حرج زوجه و ایجاد ش��رایط 
ضم��ن العقد از جمله بند 1 و 8 قس��مت ب مندرج در س��ند نکاحیه دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانس��ته مس��تنداً به ماده 1082 و تبصره الحاقی ب��ه آن و مواد 1114، 
1119، 1130 ضمن صدور گواهی عدم امکان س��ازش خوانده را به حضور در یکی 
از دفاتر رس��می طالق و مطلقه نمودن زوجه به طالق بائن محکوم می نماید همچنین 
زوج مکل��ف اس��ت به پرداخ��ت یک جلد کالم ال��ه مجید و 614 عدد س��که تمام بهار 
آزادی و 72 مثق��ال ط��الی 18 عیار و مبلغ 141/700/000 ریال وجه رایج کش��ور با 
احتس��اب خسارات تاخیر تادیه براساس ش��اخص تورم بانک مرکزی از زمان وقوع 
عق��د لغایت زمان اجراء که در زمان اجراء توس��ط واحد اجرای احکام محاس��به می 
گردد به عنوان مهریه به زوجه پرداخت نماید در ضمن زوجین فاقد فرزند مش��ترک 
می باش��ند و زوجه در خص��وص نفقات معوقه، جهیزیه، عک��س و فیلم ادعایی علیه 
زوج ن��دارد و با توجه به ش��رایط ضمن العقد زوجه وکال��ت بالعزل با حق توکیل به 
غیر از طرف زوج دارد که به یکی از دفاتر رس��می مراجعه و خود را مطلقه نماید. در 
زمان اجرای صیغه طالق ارائه گواهی وجود یا عدم وجود جنین از پزش��ک ذیصالح 
باید به دفتر طالق ارائه گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت بیست روز دیگر از تاریخ 
 ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. 

حقیقی – رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
125 کالس��ه پرونده: 9209980350300172. وقت رس��یدگی: 92/4/25 ساعت 10/5 
صب��ح. خواهان: تعاونی ثام��ن االئمه با وکال��ت زهرا نایب صادقی. خوانده: س��ارا 
موس��وی کریمی فرزند امان اله. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظ��رف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به 

هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
126 کالس��ه پرونده: 9209980370300173. وقت رس��یدگی: 92/4/25 س��اعت 10 
صبح. خواهان: تعاونی ثامن االئمه ب��ا وکالت زهرا نایب صادقی. خواندگان: 1- علی 
کیانی مقدم 2- مهدی حس��ینی 3- س��عید کوثری 4- محمد بهمنی 5- عبدالرس��ول 
منصوری. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده 

که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
127  آقای محمد قادرزاده دارای شناس��نامه ش��ماره 262 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 46/92ش2 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عباس قادرزاده بشناس��نامه 691 در تاریخ 1391/11/21 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پس��ر به نام های 1- حسین قادرزاده به ش��ماره شناسنامه 11 و 2- محمد 
قادرزاده به ش��ماره شناس��نامه 262 و 3- علیرضا قادرزاده به شماره شناسنامه 

145 و 4- مجتبی قادرزاده به شماره شناسنامه 297 و دو دختر به نام های 1- مریم 
قادرزاده به ش��ماره شناسنامه 131 و 2- عظمت قادرزاده به شماره شناسنامه 36 و 
یک همس��ر دائمی به نام شایسته جونیان اردستانی به شماره شناسنامه 38 والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 69 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 

فقدان سند مالکیت 
128 ورثه مرحوم محمد حس��ن انزل اردس��تانی باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ یک درب 
باغ پالک 1489 واقع در اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 440 
دفتر اول گرمسیر امالک ذیل ثبت 116 بنام حمیده السلطان معمار اردستانی صادر و 
تسلیم گردیده و بعدا به موجب سند رسمی شماره 12300 دفترخانه 51 اردستان بنام 
محمد حسن انزل انتقال یافته و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام 
نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 

روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت 
انقض��ا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند 
 مالکیت یا س��ند معامله در صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 71 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

اجرائیه
 133 ش��ماره پرون��ده: 9100400200401037/1. ش��ماره بایگان��ی: 9102561/2.
شماره ابالغیه: 139205102004000332. بدینوسیله به آقای محمدعلی جمالی فرزند 
حجت اله راهن پرونده کالس��ه 9100400200401037/1 ک��ه برابر گزارش مامور 
اداره پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 132996-

1390/07/18 بین ش��ما و بانک ملی ش��عبه میدان امام حسین مبلغ 5/343/167/153 
ری��ال بابت اصل طلب و مبل��غ 1/058/998/211 ریال بابت خس��ارت تاخیر تادیه تا 
تاری��خ 91/10/26 که به ازای هر روز تاخیر هر س��ه هزار ری��ال 2/301 ریال به آن 
اضافه می شود به انضمام حق الوکاله وکیل و حق بیمه متعلقه بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی 

خ��ود اقدام در غیر ای��ن صورت عملیات اجرایی طبق م��اده اصالحی ماده 34 قانون 
ثب��ت و آیین نامه مربوطه پس از ارزیابی مورد رهن شش��دانگ یک باب آپارتمان به 
پالک ش��ماره 2423 فرعی از 15182 اصلی واقع در ش��یر نان بخش 5 ثبت اصفهان 
 ظ��رف دو م��اه از تاریخ قطعیت ارزیاب��ی از طریق مزایده به فروش خواهد رس��ید. 

م الف: 2187 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ
134 شماره ابالغیه:9110100351306209. شماره پرونده: 9109980351301188. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911201. خواهان امیر توس��لی نیا دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مهرداد س��اده س��پهر به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980351301188 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/25 و 
س��اعت 09:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
135 خان��م معصوم��ه دهقانی الکانی فرزند دریاقلی دادخواس��تی ب��ه طرفیت آقای 
عزت ا... قریش��ی فرزند رحمت ا... بخواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت 
ک��ه ب��ه کالس��ه 9109980352201944 و به ش��ماره بایگانی 912012 در ش��عبه 
22 دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی م��ورخ 92/4/29 
س��اعت 11:30 ظهر تعیین ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد 
به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در یکی 
از روزنام��ه ه��ا درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی ف��وق حاضر و در این 
م��دت جه��ت اع��الم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمای��م به دفتر 
 دادگاه مراجع��ه نمای��د نتیج��ه ع��دم حضور اتخ��اذ تصمی��م قانونی خواه��د بود. 

افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
136 شماره ابالغیه: 9210100351700538. شماره پرونده: 9209980351700143. 
شماره بایگانی شعبه: 920146. خواهان صدیقه توکلی نائینی دادخواستی به طرفیت 
خوانده علی ویسی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هفدهم دادگاه 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع و به کالسه 
9209980351700143 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/22 و س��اعت 
08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
163 آقای محس��ن کبودانیان اردستانی باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء ش��هود رسما گواهی ش��ده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
پ��الک 11071- واقع در دهس��تان گرمس��یر اردس��تان یک اصلی بخ��ش هفده ثبت 

اصفه��ان که در صفحه 155 دفت��ر 278 امالک ذیل ثب��ت 021884 بنام نامبرده فوق 
ثبت و صادر گردیده و ذیل س��ند رس��می ش��ماره 47117 دفتر 50 اردستان تمامی 
ششدانگ نزد بانک مسکن اردستان در رهن می باشد در اثر جابجایی مفقود گردیده 
و معامله دیگری انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
طب��ق م��اده 120 اصالحی آیین نام��ه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور با وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتش��ار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت 
 المثن��ی طبق مق��ررات اقدام خواهد ش��دم الف: 82 خیراله عص��اری – رئیس اداره

ثبت اسناد و امالک اردستان  
 

فقدان سند مالکیت 
165 آقای منصور توکل باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رس��ما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 190 و یک پنجم حبه مشاع از هفتادو 
حبه شش��دانگ مزرعه گلس��تانه اکبراباد. پالک 200 اصلی واقع در دهس��تان علیای 
اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 166 دفتر 249 امالک ذیل 
ثب��ت 17948 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعدا به موجب س��ند رس��می 
ش��ماره 71087 دفترخان��ه 51 اردس��تان تمامت 4 حبه و چهار پنجم حبه مش��اع از 
مالکیت خود را به غیر انتقال نموده و در اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله دیگری 
انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز بای��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در 
صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا س��ند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شدم الف: 79 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

تحدید حدود اختصاصی
178 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه بش��ماره پ��الک 113 فرعی از 120 
اصل��ی واقع در خفر جزء بخش 9 حوزه ثبت��ی نطنز بنام آقای بهرام ابراهیمی خفری 
فرزند غالمرضا و غیره جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/4/31 در محل 
ش��روع و بعم��ل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکی��ن و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی، در محل 
حضور بهم رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

م الف: 11 مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
179 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین در دش��ت لنبی ش��ش رجلی بشماره 
پ��الک 4301 فرعی از 193- اصل��ی واقع در طرق جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز 
بن��ام آقای حس��ن صفر عابد در جریان ثبت می باش��د بعلت ع��دم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/4/27 در 
محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی، در محل 
حضور بهم رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

م الف: 8 مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز                
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آخرین وداع فاتح خونین شهر 
با مادر

پیامبر اعظم )ع( :
رسول اکرم )ص( : کس��ی که در دنیا به امانتی خیانت کند و 
آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بمیرد بر دین من نمرده 
است و با خدا دیدار می  کند در حالی که بر او خشمگین است.

»شهید شهبازی«
 چگونه از مادرش رضایت گرفت

مادر ب��ود و دلتنگی می کرد، بس��تر بیم��اری هم او را 
دلتنگ تر کرده بود؛ باالخره محمود از راه رسید و باید 

زودتر برمی گشت تا خرمشهر را آزاد کند.
در سالروز ش��هادت سردار ش��هید »محمود شهبازی 
دس��تجردی« قائم مقام تیپ محمدرس��ول اهلل)ص( 
آخرین وداع این سردار با مادر که برگرفته از »راز نگین 

سرخ« است، در ادامه می آید:
***                                                                  

»مادر چند سرفه پشت سر هم زد. روی بستر بیماری 
می غلتید. داش��ت آس��مان دلش می گرفت که قیافه 
محمود در قاب چش��مانش نشس��ت. نای بلند شدن 
نداشت. محمود را که دید، قوز کرد. آمد که بلند شود، 
محمود روی دس��تش افتاد. مادر به حرف آمد و گفت: 

سالم پسرم... عیدت مبارک«.
محمود دست و روی مادر را بوسید و با صدای گرفته، 
گفت: »سالم...«. مادر پرس��ید: »حق یه مادر مریض 
هس��ت که گالیه کنه یا نه؟«. محمود سرش را پایین 
انداخت. وقتی مادر دید محمود ساکت و آرام سرش را 
پایین انداخته، دلش راه ن��داد که گالیه کند. خندید و 
گفت: »نکنه تو همدان سر و سامان گرفتی که بابا و مادر 

از یادت رفته؟... ها؟«.
محمود زورک��ی خندید. به حرف آم��د و گفت: »توی 
همدان سرم خیلی شلوغ بود. پیغام شما هم به فرمانده 
اونجا رسیده، ولی جور نبود که تا حاال اجازه بده بیام« 

محمود در ادامه گفت: »بابا کجاس؟«.
مادر دست محمود را در دستش گرفت و آهسته گفت: 
»رفته بیرون، می ی��ادش«. محمود با عجله پرس��ید: 

»کی؟«.
بغض مادر ترکید و پرس��ید: »حتماً نیومده می خوای 
بری... آره مادر؟« محمود مانده بود که چه جواب بدهد؛ 
اگر می گفت که برای آزادسازی خرمشهر می رود، دل 

مادر بیشتر می گرفت.
 اگ��ر نمی گفت، دلی��ل قانع کننده ای برای برگش��تن 
نداش��ت. آش��وبی در دلش افت��اده بود، بری��ده بریده 
 گف��ت: »فقط اوم��دم از ت��و و باب��ا حاللیت بخ��وام و

 برگردم«.
دل مادر ریخ��ت، قامت قوز کرده اش کش��یده ش��د: 
»مگه چه خبره؟« محمود با دس��تپاچگی گفت: »یه 
وقت هایی پیش میاد ک��ه از همدان می رم جبهه، کاره 

دیگه، اگه...«.
� نگفتی کی می خوای برگردی؟

� همین حاال.
مادر دانه های اشک را با گوشه روسری اش گرفت.

� انصافه که بعد از یک سال اومدی و حاال می خوای یه 
ساعته برگردی؟

� نه نیست؛ اما اجازه ندارم بیشتر بمونم.
محمود دوباره بر دس��ت های مادر بوس��ه زد. اش��ک 
 میان چش��مان مادر جوش��ید و روی گونه های تب دار

 او س��رازیر ش��د؛ با بغض و گریه چش��مش را دوخت 
 به س��قف اتاق و گفت: »مثل این که خ��واب می بینم

 محمود اومده، ولی خواب هم که باش��ه، یه نصفه شب 
آدم رو مهمون می کنه!«.

محمود دستی روی صورتش کشید و عرق پیشانی اش 
را گرفت و گفت: »نه مادر، خواب نیستی. منم، محمود، 
پس��رت، همون کس��ی که از بچگی بهش ق��رآن یاد 
می دادی، از تکلیف برایش می گفتی، از حفظ اس��الم، 
از عمل به قرآن، ح��اال اومده ازت اج��ازه بگیره، اونم 
 دلش با تو و باباس��ت ول��ی عمل به وظیف��ه و تکلیف

 از محبت باالتره، اصاًل یادت��ه می گفتی هر وقت دلت 
گرفت، سوره فجر رو بخون؟«.

این را که گفت، لبخندی گوش��ه لبان مادر نشس��ت، 
محمود هم شروع کرد و س��وره فجر را از حفظ خواند؛ 
 وقتی ب��ه آیه آخر رس��ید، پلک��ی زد و دانه اش��کی از

  گوش��ه چش��مش ُس��رید، روی��ش را برگردان��د و به 
س��اعت دی��واری نگاه��ی انداخ��ت، 12 س��اعت 
 وقت داش��ت که از اصفه��ان خودش را ب��ه دارخوین

 برساند.

گمرک خرمش��هر که در روزهای قبل از جن��گ تحمیلی با 
س��الن های عظیم و ماالمال از انواع کاالها به نوبه خود یکی 
از بزرگترین انبارهای خاورمیانه به ش��مارمی رفت، در همان 
اولین روزهای اش��غال خرمش��هر،کاالهای ای��ن گمرک را 

مغول وار غارت کردند.
 شهید»عبدالرضا سوری« درنخستین روز فروردین 1335 
در روستای فهرومند،شهرس��تان نهاوند متولد شد. او دوران 
تحصیل خود را در زادگاهش طی کرد و در س��ال 1352در 
هفده سالگی وارد ارتش شد. شهید س��وری مدت 675 روز 

درجبهه بود وخاطرات زیادی همراه خود داشت.
خاطره زیرمربوط به عملی��ات بیت المقدس و آزاد س��ازی 

خرمشهر است که در پی می آید.
روزهای دش��وار و سرنوشت سازی را پشت س��ر گذاشته ایم 
در طول این م��دت، یعنی ده روز تمام، هر روز ش��اهد پاتک 
جدیدی از سوی متجاوزین شکس��ت خورده عراقی در یک 
منطقه از عملیات بیت المقدس بوده ایم. خوشبختانه در همه 
این پاتکها دشمن با قبول ضایعات و تلفاتی  تازه تر، دست از پا 

درازتر به مواضع خود بازگشته است. 
محور شلمچه � خرمشهر بیش از مناطق دیگر موردحمله و 
پاتک های شدید دشمن بوده است و واحدهای مختلف ارتش 
و سپاه و بسیج در این منطقه به مقاومتی سترگ و ستودنی 

برخاسته اند و پوزه بعثیی ها را به خاک مالیده اند.
این ده روز همچنین می تواند دهه مقاومت و ایثار و حماسه 
آفرینی نام بگیرد. مقاومت و ایثار و حماسه آفرینی نیروهایی 
که نمی خواهندخاک وطن را زیر چکمه های مزدوران عراقی 

و تحت تجاوز و اشغال سرسپردگان امپریالیزم شرق و غرب 
ببینند. از امروز که دوباره ش��روع به نوش��تن یادداش��تهایم 
می کنم و می کوش��م حوادث مه��م روزهای خ��ون و آتش 
گذشته را در ذهن زنده کنم، زمزمه ادامه مرحله سوم عملیات 
بیت المقدس را می ش��نویم، چرا که تا ام��روز در حقیقت به 
خاطر ضد حمله های توقف ناپذی��ر بعثی ها، تنها به مقاومت 
و ایس��تادگی و حفظ مواضعی که تا امروز و ت��ا این مرحله از 
پیروزی های غ��رور آفرین عملیات، آزاد کرده ایم، مش��غول 
بوده ایم و به طور حتم این مقاومت ها و تحکیم مواضع برای 
ادامه مرحله سوم، امری انکارناپذیر بوده است و همین مسائل 
سبب گردیده فرصت الزم و شایسته برای ادامه عملیات آن 

چنان که باید و شاید پیش نیاید.
دراین چند روزه، در فرصتهایی که پیش آمده است، مسائل 
و تحلیل های��ی درخصوص پات��ک های ش��دید عراقی ها از 
فرماندهانمان ش��نیده ایم که تعمق در آنه��ا می تواند دلیل 

خودکشی های پیاپی بعثی ها را بیان نماید.
 شکی نیست که عراقی ها طی پاتک هایی که داشته اند، هربار 
تلفات و ضایعات فراوانی را متحمل ش��ده اند و مسلماً تمامی 
پاتک های خود را با در نظر داشتن مواضع نفوذ ناپذیر و قدرت 
رزمندگی بس��یار زیاد نیروهای ما آغاز کرده اند، آنها در این 
اواخر ضرب شس��ت های س��نگینی از نیروهای دالور اسالم 
چشیده اند و بنابر این خوب می دانند و می دانسته اند که این 
پاتک ها به نتیجه نخواهد رسید و جز شکست های مفتضحانه، 

چیزی برای آنه��ا در بر نخواهد داش��ت و این س��ؤال پیش 
 می آید که : این همه تلفات و خس��ارات را برای چه متحمل 

شده اند؟
از هدفه��ای صدام درای��ن چن��د روزه، متمرکزکردن عمده 
نیروهای خود در داخل خرمش��هر و استحکام مواضع در این 
شهر تحت اشغال و هم چنین ایجاد اس��تحکامات و مواضع 
الزم در آن سوی مرز کارون و حاشیه بصره است. زیرا او خوب 
می داند ایرانیان برای ریش��ه کن کردن نیروهای متجاوز او 
برخاسته اند و دیر یا زود آنها را از خرمشهر هم بیرون خواهند 

کرد و این سیل خروشان و مصمم همه چیز را در سر راه خود 
خواهد کوبید و اگر قرار باشد، بصره را نیز آزاد خواهد کرد.

به هرحال چنان که شنیده می شود ظرف یکی دو روز آینده 
به امید خدا نیروهای رش��د و توفنده ما مرحله سوم عملیات 
بیت المقدس را به قصد و هدف آزادس��ازی خرمشهر مظلوم 
ادامه خواهند داد و این در حالی است که عراق اکثریت قریب 
به اتفاق نیروهای خود را به داخل شهر کشیده، واحدهایی را 

نیز در منطقه شلمچه متمرکز کرده است.
دو سه روز نیز در منطقه »ایستگاه حسینیه« مستقر شدیم 
تا با تکمیل تجهیزات و تدارکات، خ��ود را برای ادامه مرحله 
س��وم عملیات آم��اده کنی��م. روز 61.2.27 نیروه��ای ما با 
یورش��ی دالورانه »پاس��گاه کوش��ک« و مناطق اطراف آن 
را نی��ز آزاد و از ل��وث صدامیان م��زدور پاکس��ازی نمودند. 
 بدین ترتی��ب اینک هم��ه چیز ب��رای حرکتی تاریخ س��از 

آماده است.
اول و دوم خ��رداد 61 از فرمانده گردان می ش��نوم که ادامه 
مرحله سوم عملیات بیت المقدس امش��ب آغاز خواهد شد. 
پیش او آمده ام که اگر موافقت کن��د، به همراه چندتن دیگر 
از بچه ها که س��خت مش��تاق ش��رکت در عملیات هستند، 
داوطلبانه به خطوط مقدم برویم ولی فرمانده طبق معمول و 
با بیانی قانع کننده، ضمن بر شمردن وظیفه سنگینی که ما 
در حالت احتیاط و پشتیبانی بر عهده داریم و ذکر این مطلب 
که بحمداهلل در خطوط مقدم ب��ه اندازه کافی نیرو داریم، مرا 

منصرف می کند.
در نهایت راضی می شوم که از لحظه شروع عملیات با بچه های 
مخابرات باش��م و بتوانم ضمن یاری آنها از آن چه در خطوط 

مقدم می گذرد، آگاه شوم.
س��اعت 21:30 روز اول خردادماه 61، ن��دای الهام بخش و 
حرکت دهنده »یا محمدب��ن عبداهلل)ص(« آغ��از عملیات 
را اع��الم می نماید و  ب��ه دنبال آن واحده��ای مختلف، طی 

برنامه های تنظیم شده ، پیشروی را آغاز می کنند.
مقاومت ش��دید و در عین حال مذبوحان��ه صدامیان درآغاز 
عملیات خیلی زودتر از آن چه تصور می کنیم در هم شکسته 
می ش��ود و در حالی که با چند نفر از بچه ه��ای مخابرات زیر 
لب دعا می کنیم و دلهایم��ان بی تابانه می تپد، می ش��نویم 
که س��اعت 2 بع��د از نیمه ش��ب، اولی��ن خاکری��ز عظیم و 
مستحکم دش��من که ارتفاعی بیش از س��ه متر داشته است 
را هم رزمانمان در نبردی دالورانه تس��خیر می کنند و فریب 
 خوردگان َصدامی شکس��ت خ��ورده و ناالن ف��رار را بر قرار

 ترجیح می دهند.
درگیری در اطراف خرمشهر به شدت ادامه می یابد و به نظر 
می رسد شکست خوردگان بعثی با شدت بخشیدن به جنگ 
در اطراف ش��هر، می کوش��نداجازه ندهند، نیروهای کوبنده 
اسالم،شهر  را آزاد کنند. تا در فرصتی که با ادامه این مقاومت 
بی ثمر برای آنها و نیروهای مس��تقر در ش��هر پیش می آید، 

بتوانند در صورت لزوم فرار نمایند.
دقایقی بعد مژده شیرین آزادسازی و تصرف گمرک خرمشهر 
را می گیریم و بعد»پل نو« که می توانست برای عقب نشینی 
و گری��ز نیروهای شکس��ت خ��ورده عراقی مفری باش��د، را 
رزمندگان سلحشور ما آزاد می کنند بنابراین راه فرار دشمن 

از این مسیر به کلی بسته می شود.
شب را با هیجان و شور و حرارت بسیار به صبح می رسانیم و 
بچه ها با شور و حالی وصف ناشدنی دست به دعا برمی دارند و 

پیروزی نهایی هم رزمانمان را از خدا می طلبند.
 با این که بیش از بیس��ت وچهار ساعت اس��ت که از اشتیاق 
و ش��ور و حرارت پی��روزی های پیاپی س��ربازان سلحش��ور 

و دالورم��ان بیدارم؛ احس��اس خس��تگی نمی کن��م و هنوز 
آرزو می کن��م ای کاش می توانس��تم پ��ا ب��ه پ��ای پیروزی 
 آفرینان اس��الم لحظه به لحظه پیش��روی و نبرد را همراهی 

نمایم.
کف سنگر دراز می کشم و چشم به آسمان می دوزم. به مواضع 
آزاد شده فکر می کنم و می کوش��م تصویر قبل از جنگ این 
مناطق را در ذهن زنده کنم. گمرک خرمش��هرکه اموال آن 
را از اتومبیل ه��ای آخرین م��دل تازه تخلیه ش��ده گرفته تا 
انواع و اقسام کاالهای لوکس و خواربار و ... به )بصره( منتقل 
نموده اند و چهره کریه دیگری از زش��ت کاری های خود را به 

نمایش گذاشته اند.
 راستی گمرک خرمشهر حاال درچه شرایطی است؟ خرمشهر 
در چه شرایطی آزاد خواهد شد؟ به یاد پادگان حمید و هویزه 
می افتم و حقایق��ی تلخ و دردناک ک��ه از ویرانی این مناطق 
شنیده ایم. وای اگر قرار باشد خرمشهر هم با چنین سرنوشتی 

همراه باشد. خواب مرا می رباید.

سوم خردادماه 61
طالیه داران پیروز اسالم از پل نو می گذرند و در اطراف اروند 
رود با درهم کوبیدن آخرین مقاومت های نیروهای بازمانده 

عراقی، منطقه را متصرف می شوند.
در طول روز، درگیری با ش��دت و ضعفی متغی��ر در اطراف 
خرمش��هر ادام��ه دارد و در این می��ان گروه گ��روه از فریب 
خوردگانی که طی آزمایشی دشوار، گویا برسرعقل آمده اند، 

خود را به نیروهای ما تسلیم می کنند.
مواضع اطراف خرمشهر را دشمن با توپخانه دوربرد زیر آتش 
دارد ولی آنچه مس��تمر و با صدایی رس��اتر از فریاد توپخانه 
دشمن، حتی دردنیا می پیچد، خبرهای غرور آفرین و ستایش 
برانگیز پیروزی ه��ای پیاپی رزمندگان دالورم��ان در ادامه 

مرحله سوم عملیات بیت المقدس است.
ش��ب از راه رس��یده اس��ت در حالی که دل های همه ما در 
خرمشهر می تپد و در اندیشه رش��ادت و پایمردی نیروهای 
پیکارگری هس��تیم که آزادس��ازی خرمش��هر را کمر همت 
بسته اند و اینک در اطراف این ش��هر حماسه آفرین، نبردی 
پیگی��ر و بی ام��ان را برای دره��م نوردیدن آخری��ن مواضع 
صدامی��ان ادامه می دهند و شکس��ت خوردگان مس��تاصل 
عراقی نیز مذبوحانه و دورادور مواضع اطراف شهر و پل نو  و 
جاده خرمشهر � شلمچه را زیر آتش دارند و همه چیز نشان 
از آخرین تالش های بیهوده متجاوزانی دارد که عمرشان در 
این خطه به سر رسیده است و باید بپذیرند که رفتنی و نابود 

شدنی هستند.

گزارش یک شهید از آزادسازی خرمشهر

سالروز فتح خرمشهر و روز 
مقاومت و پیروزی

مقاومت مردم خرمش��هر، حماس��ه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که 
مردم این ش��هر در حالی به مبارزه با دش��من پرداختند که از پیش 
برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. آنها با سالح عزم و ایمان 
به مکتب و عشق و عالقه به میهن اسالمی شان، با دست خالی چنان 
مقاومت کردند ک��ه در تاریخ، بی تکرار ماند. به اعتقاد کارشناس��ان 
نظامی، مقاومت بی سابقه ای که در خرمشهر انجام شد، هرگز با دیگر  
مقاومت ها قابل مقایسه نیست. خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر 
نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقالب است. از 
این رو، سوم خرداد و فتح این شهر، آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای 

دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه این امت است.
   تاریخ گویای جنگ

سوم خرداد، سالگرد حماسه آزادی و فتح خرمشهر پس از حدود یک 
سال و نیم اشغال آن به دست بعثیان اس��ت. فتح خرمشهر، موجب 
برانگیختگی احساس��ات و عواطف پاک ملت ایران ش��د و هم دلی و 
وحدت را میان اقش��ار ملت پدید آورد. حماسه ش��گرف آزادسازی 
خرمشهر، پیروزی سروقامتانی را پدید آورد که با فتح آفرینی خود، 
نهایت ایثار، اوج مظلومیت، انتهای پاک بازی و منتهای توکل را رقم 
زدند. خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر نیست، بلکه تاریخ گویای 

پایداری، ایثار و جاودانگی انقالب است.
   دشمن و حفظ خرمشهر

فتح خرمشهر موجب سرشکس��تگی صدام و نیز تلخ کامی حامیان 
قدرتمند وی ش��د. صدام و نظامیان بعثی، همه همت، توان و تدبیر 
خود را برای حفظ اشغال خرمشهر، از آغاز تصرف آن به کار گرفتند 
و این ش��هر را به گمان خود به دژی نفوذناپذی��ر تبدیل کردند. این 
کار با کش��یدن حصارهای دفاعی متعدد به دور این ش��هر، ساختن 
خاکریزهای دفاعی گسترده، ویرانی خانه ها و ایجاد میدان های مین 
صورت گرفت. بعثیان حتی فکر مقابله با عملی��ات هوایی نیروهای 
ایرانی را نیز کرده بودند. بر این اس��اس، هر جا زمینی مس��اعد برای 
فرود آمدن نیروها بود، آن ناحیه را با کاش��تن عمودی تیر آهن برای 
اقدام نظامی از آس��مان ناممکن س��اخته بودند. همه این اقدامات، 
نش��ان از عزم جدی صدام برای در اختیار داشتن این شهر داشت. او 
 حتی در نقشه های منتشر ش��ده خود،  این شهر را »ُمحّمره« نامید.

   فتح خرمشهر، نقطه تزلزل دشمن
پس از 23 روز نبرد ش��بانه روزی رزمندگان اسالم در عملیات بیت 
المقدس و درست هنگامی که آنان به فتح خرمشهر نزدیک می شدند، 
صدام همچنان به تقویت نیروهای خود در این ش��هر می پرداخت و 
برای جلوگیری از پیروزی قطعی سپاه اس��الم، سربازان جدیدی را 
وارد خرمش��هر می کرد، به گونه ای که بیش��ترین اسیران عملیات 
بیت المقدس، از داخل ش��هر خرمش��هر بودند. به اس��ارت درآمدن 
حدود دوازده هزار نفر از نظامیان بعثی در این ش��هر، از اراده جدی 
صدام برای برافراشتن پرچم دشمن بر باالی خانه های این شهر خبر           
می داد. پس از فتح خرمش��هر، صدام احس��اس کرد جنگی که آغاز 
کرده بود تا انقالب اسالمی را از پای درآورد، موجب سستی حکومت 
وی شده بود و اشغال سرزمین ایران، امکان کشانده شدن جنگ را به 

خاک کشورش در پی داشت.
   نتایج عملیات بیت المقدس

فتح خرمش��هر، مهم ترین نتیجه عملیات بیت المق��دس بود، ولی 
تنها نتیجه آن به ش��مار نمی آمد. در این نبرد که یکی از مهم ترین 
و گس��ترده ترین عملیات ها در دوران جنگ تحمیلی است، حدود 
5400 کیلومتر مربع از خاک کشور آزاد شد. وجود موانع طبیعی در 
اطراف منطقه تحت اشغال، یعنی رودخانه کرخه نور در شمال، کارون 
در شرق، رودخانه اروندرود در جنوب و آب های هورالهویزه در غرب 
و نیز وجود دشت های وسیع مناسب با مانور زرهی که ستون فقرات 
ارتش صدام را تشکیل می داد، شرایط بسیار مناسبی برای نیروهای 
اشغالگر پدید آورده بود. دش��من با حمایت گسترده نیروی هوایی و 
آتش پشتیبانی می توانست احساس کند در دژی استوار نشسته است 

و امکان نفوذ به جبهه وی وجود ندارد.
   خرمشهر، نماد مقاومت

مقاومت 43 روزه مردم خرمش��هر، فصل مهمی در هشت سال دفاع 
مقدس اس��ت؛ زیرا بس��یاری از کارشناس��ان نظام��ی معتقدند اگر 
خرمشهر مقاومت نمی کرد و متجاوزان به آس��انی آن جا را اشتغال     
می کردند، ش��اید سرنوش��ت جنگ این گونه رقم نم��ی خورد. این 
پایداری سترگ، سّدی شد در برابر رس��یدن عراقی ها به اهدافشان 
و در هم ریختن توان نظامی آنها در منطقه. اگر خرمش��هر در هما ن 

حماسه
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