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 6دلیل برای این که
  کارتان را 
عوض کنید

بنزین یورو4 باالخره توزیع شد

سازمان بسیج دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری 

پنج شربت خانه سنتی 
درکاشان به بهره برداری رسید 3

 رایزنی اشتون
با دبیرکل اتحادیه عرب ضرورت تعریف  رشته خاك پزشكي 2

در مجموعه علوم خاك 7

4

استفاده از افراد متخصص و 
مخلص الزمه تغییر شرایط

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: شرایط امروز تولیدگران، نیروهای کار و صنعتگران 
سخت است و باید با استفاده مناسب از منابع متعدد ارزشمند 
انسانی و مدیران مجرب موجود، به تدریج مشکالت بخش های 

تولید و صنعت را رفع و موانع صدور خدمات فنی و...

وزیر علوم دولت یازدهم 
چه کسی خواهدبود؟

پس از انتخاب حس��ن روحانی به عنوان رییس جمهور 
کشور، گمانه زنی ها درباره اعضای کابینه دولت یازدهم 
در گوشه کنار جامعه آغاز ش��ده است. در سطح جامعه 
و دانش��گاه ها مردم و دانش��جویان با توجه ب��ه دیدگاه 
سیاسی رییس جمهور منتخب و س��ابقه افراد سیاسی 
کش��ور نظرات خود را درباره احتمال حضور هر فرد در 

سمت های مختلف بیان و با هم تبادل نظر می کنند.

س:حمیدرضا نیكومرام/ زاینده رود[
]عك
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ویترین مغازه ها
4

 از برنج خارجی پر خواهد شد

استان نيازمند نگاه ويژه دولت
7

 در حوزه دينی است

گروه شهرستان - همزمان با ایام والدت حضرت ولی عصر )عج(، 
نمایشگاه انتظار الله ها در شهر وردنجان افتتاح می شود.

به همت س��تاد یادواره81 ش��هید ش��هر وردنجان اقدام به برپایی 
نمایش��گاه » انتظار الله ها«کرده است. این نمایش��گاه امروز اول 
تیرماه رأس ساعت 15در گلزار مطهر ش��هدای وردنجان با حضور 
خانواده معظم شهیدان هشت سال دفاع مقدس، مسئولین و اقشار 
 مختلف مردم افتتاح می شود. گفتنی اس��ت نمایشگاه»در انتظار 
الله ها« تا دهم تیرماه و برپایی مراس��م یادواره81 ش��هید ش��هر 

وردنجان آماده بازدید عالقه مندان خواهد بود. 

طرح والیت دانش آموزی در شهرکرد اجرا می شود
مدیر سازمان بسیج دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری از 
اجرای طرح والیت دانش آموزی ویژه مسئولین واحدهای مقاومت 
دانش آموزی در ش��هرکرد خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 

بسیج استان چهارمحال و بختیاری س��رهنگ پاسدار محمدعلی 
مرادی با اعالم این خبر گفت: بیش از200 دانش آموز بسیجی خواهر 
با مسئولیت جانشین واحدهای مقاومت و دبیران حلقه های در طرح 
والیت این سازمان    شرکت می کنند. وی افزود: افتتاحیه این طرح 
امروز اول تیرماه ساعت17 در دبیرستان نمونه پژوهش شهرکرد با 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگ��ی ازجمله قرائت کالم اهلل مجید، 

پخش کلیپ، اجرای سرود و سخنرانی آغاز می شود. 
سرهنگ مرادی اظهار داشت: این دوره آموزشی به مدت 4 شبانه روز 
از امروز اول تا سه شنبه چهارم تیرماه با برنامه های مشاوره تربیت 
دینی، کرس��ی آزاد اندیش��ی، محفل انس با قرآن کریم، مسابقات 

ورزشی، مراسم ادعیه و شبی با شهدا برگزار می شود.

شوراینگهبانصحت
انتخابات۹۲راتأییدکرد

انسانیوارستهبرای
ریاستجمهوریانتخابشد

همكاريمشتركبهزیستي
وجامعهالمصطفي)ص(

شرکتهایآبوفاضالب
یكپارچهمیشوند

جشنوارهکمدی
درمسیراجرا

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

2

3

3

4

5

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه  1 تیر   1392 | 13 شعبان   1434 
شمار ه  1065   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1065 ,june 22   ,2013 
8 Pages

وقتی همه چیز ارغوانی است

8

ادامه در صفحه 7

در جشن بزرگ طرفداران رییس جمهور منتخب چه گذشت؟ 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  دوم 

م الف 3216

 مساحت زير بناعنوان پروژه 
)متر مربع(

برآورد اوليه 
رشته و پايه پيمانكار)ريال (

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 
حداقل پايه 5 در رشته 15861/253/000/000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی 

ابنيه

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد تکمیل اسکلت فلزی ، سفتکاری و نمای ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر 
جدید مجلسی را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد. 

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد 
مناقصه به امور قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی 

نامه از شركت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسنادمربوطه را در پاكتهای 

الک و مهر شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند.
نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی 

تلفن : 5452286-0335دور نگار 4122545-0335 صندوق پستی 86316-11178 
سایت اینترنتی: 

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
www.majlessi-ntoir.gov.ir
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفه�ان در نظ�ر دارد باغ 
واقع در منطق�ه قره آقاج س�ميرم خ�ود را از طريق مزايده 

عمومی به فروش برساند. 
لذا از متقاضيان شركت در مزايده دعوت می گردد حداكثر 
ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی نسبت به دريافت اسناد 

مزايده مراجعه نمايند.
اصفهان ، پل خواجو، بلوار آئينه خانه ، جنب هالل احمر  

تلفن تماس : 5-6615360)0311( داخلی 144

آگهی مزایده عمومی  

 شرکت آب منطقه ای اصفهان امور بازرگانی 

نوبت  دوم 

م الف: 3093



چهره روزیادداشت

اعدام در مأل عام لغو می شود؟
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: به دلیل سیاست های قوه 
قضاییه و مسائل بین المللی و حقوق بش��ری، اعدام مجرمان در مأل 

عام تجویز نمی شود. 
 جمال انصاری اظهار داش��ت: اگر در گذش��ته اعدام��ی در مأل عام 
صورت می گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به 
تصویربرداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا، دیدگاه 

قوه قضاییه این است که دیگر اعدام در مأل عام صورت نگیرد. 
 وی در پاسخ به این سؤال که آیا لغو اجرای حکم اعدام10 قاچاقچی 
مواد مخدر در شهرستان آبیک صحت دارد، توضیح داد: اجرای حکم 
اعدام، تشریفات خاص خود را دارد و لغو حکم کسی که اعدام برایش 
صادر شده، صحت ندارد. این مسئول افزود: به افرادی که نخستین بار 
مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده اند، فرصت داده شده و در واقع 

در این زمان رأفت اسالمی به کار برده می شود.

چه کسانی وزرای روحانی را 
انتخاب می کنند؟

تعدادی از اعضای س��تاد انتخاباتی حسن روحانی مسئولیت تعیین 
وزرای کابینه دولت تدبیر و امید را برعه��ده دارند. کمیته ای به نام 
کمیته انتصابات موظف به تعیین وزرای دولت حسن روحانی شده 
اس��ت. افرادی چون یونس��ی، ترکان، نعمت زاده، حسین روحانی، 
واعظی، نجفی، جهانگیری، صادق، آشنا و تعداد دیگری از نزدیکان 
رییس جمهور منتخب، از اعضای این کمیته هستند. این کمیته افراد 
 را براساس سوابق اجرایی، تخصص، عملکرد مناسب، اعتدال گرایی

و البته پاکدس��تی که حس��ن روحانی در مبازرات انتخاباتی اش به 
آن اش��اره کرده بود، انتخاب می کند. پیش از این، برخی از رس��انه 
ها در خص��وص تعیین علی اکب��ر والیتی به جای س��عید جلیلی و 
 انتخاب دکت��ر صالحی به عنوان رییس س��ازمان انرژی هس��ته ای 

گمانه زنی هایی کرده بودند. 

 شورای نگهبان
 صحت انتخابات ۹۲را تأیید کرد

وزارت کش��ور با صدور اطالعیه ای  اعالم کرد که ش��ورای نگهبان 
صحت انتخابات ریاست جمهوری92 را تأیید کرد. متن اطالعیه ستاد 
انتخابات کشور بدین شرح است: در اجرای ماده )79( قانون انتخابات 
ریاست جمهوری به اطالع مردم ش��ریف ایران اسالمی می رساند، 
ش��ورای محترم نگهبان صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره 
ریاست جمهوری را طی نامه شماره 92/30/51044 مورخ 92/3/29 
تأیید نمود و بدین ترتیب حجت االس��الم و المسلمین جناب آقای 
دکتر حس��ن روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب دوره یازدهم 
ریاست جمهوری برگزیده ش��دند. فرصت را مغتنم شمرده و ضمن 
تکریم حضور حماسی و باعظمت مردم فهیم و بزرگوار ایران اسالمی 
در عرصه انتخابات پر ش��ور24خرداد ماه1392، ب��ار دیگر از عموم 
مردم عزیز و همه کسانی که ما را در امر برگزاری این انتخابات باشکوه 

یاری رساندند تشکر و قدردانی می گردد.

 اعتراض ایران به اظهارات
 تفرقه افکنانه در منطقه

 جمهوری اس��المی ایران نس��بت ب��ه اظه��ارات تفرق��ه افکنانه و 
طائفه گرایانه در دامن زدن به اختالفات مذهبی و تقویت گروه های 
تکفیری در منطقه اعتراض رسمی به عمل آورد. به دنبال اظهارات 
تفرقه افکنانه و طائف��ه گرایانه در دامن زدن ب��ه اختالفات مذهبی 
و تقویت گروه های تکفی��ری در منطقه و تزریق حق��د و کینه بین 
معتقدان به دین مبین اسالم، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران مراتب اعتراض شدید خود را نس��بت به این گونه اظهارات در 

گفتگو با سفیر قطر به وی ابالغ کرد.

همه باید به روحانی کمک کنند
جمعی از فعاالن زن اصالح طلب با محمدرضا ع��ارف دیدار و از وی 
برای رفت��ار و عملکردش در عرصه انتخاب��ات و پایه گذاری حرکتی 

اخالقی در سیاست تقدیر و تشکر کردند.
عارف در این دیدار با تش��ریح فضای فعالیت خود در زمان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گفت: ما در حالی آغاز ب��ه کار کردیم که فضای 
دانش��گاه ها امنیتی و در بی انگیزگی کامل بود، اما در عین حال من 
در همین فضاها از شخصیت مهندس موسوی و کروبی و رابطه آنها با 
امام)ره( صحبت کردم. وی با بیان این که همیشه از همه سیاسی تر 
بودم، اما سیاس��ی کار نبودم، خاطرنش��ان کرد: بر این باورم که باید 
مصلحت کش��ور را دید و با توجه به مصلحت کش��ور بای��د از منافع 
شخصی خودمان بگذریم. معاون اول دولت اصالحات در ادامه تأکید 
کرد: همه باید به آقای روحانی کمک کنند و البته اگر هر کس��ی به 
جز آقای روحانی هم بود، باید کمک می کردیم. رییس جمهور نباید 

احساس کند که افراد به او تحمیل می شوند.

اخبار کوتاه 

 خدا تقاضای همه را 
در این انتخابات مستجاب کرد

الیاس نادران/ نماینده مجلس   
انتظار ما این است که رییس جمهور آینده به وعده های خود عمل کند. 
درباره تشکیل کابینه هم ذکر  این نکته الزم است که رییس جمهور آینده 
فارغ از جناح بندی افراد، کسانی را که کارآمد هستند را وارد دولت کرده 

و در این زمینه متناسب با شعارهای تبلیغاتی که سر می داد عمل کند.
خ��دا تقاض��ای هم��ه را مس��تجاب ک��رد، رهب��ری م��ی خواس��تند 
 مش��ارکت حداکث��ری ص��ورت گی��رد ک��ه اتف��اق افت��اد، برخ��ی 
می خواس��تند قالیباف رییس 
جمهور نش��ود که نشد، برخی 
ه��م م��ی خواس��تند جلیلی 
رییس جمهور نشود که نشد، 
مردم هم خوش��حال ش��دند و 
جش��ن گرفتند.یکی گفته بود 
خدا به اصولگراه��ا عقل دهد 
 و به اص��الح طلب��ان هم دین 

دهد.
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 دیدار حداد عادل با روحانی 

امیرابراهیم رسولی مسئول دفتر دکتر حدادعادل به دیدار غالمعلی حداد عادل با حسن روحانی 
اش��اره کرد و اظهارداش��ت: در این دیدار حداد عادل ضمن تبریک به منتخب ملت، آمادگی 

فراکسیون اصولگرایان مجلس را برای همکاری با دولت آینده به اطالع حسن روحانی رساند.

منتخبین  برای تعامل 
دولت یازدهم و مجلس

احمدي نژاد در مراسم 
تحلیف خود چه گفت؟

نمایندگان رییس جمهور منتخب و رییس مجلس برای تعامل بیشتر بین دو 
قوه انتخاب شدند.  نمایندگان رییس جمهور منتخب مردم و رییس مجلس 
شورای اس��المی برای چگونگی تش��کیل کابینه یازدهم و تعامل بهتر قوای 
مجریه و مقننه مشخص ش��دند.  بر اس��اس این گزارش، محمدباقر نوبخت 
به نمایندگی از حجت االسالم حس��ن روحانی و محمدرضا باهنر نایب رییس  
مجلس به نمایندگی از علی الریجانی برای ایجاد ارتباط و تعامل دو قوه انتخاب 
شدند.  علی الریجانی رییس مجلس روز یک شنبه با حضور در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهور منتخب ملت دیدار و گفتگو کرده بود. آن طور که الریجانی پس 
از این دیدار گفته بود، دو طرف در این جلسه رایزنی هایی درخصوص کابینه و 

دولت آینده انجام داده  بودند.

محمود احمدي نژاد ک��ه در12مرداد1392دولت را تحویل حس��ن روحاني 
مي دهد، در نخستین نشست رس��انه اي اش با عنوان رییس جمهور منتخب 
در5 تیر1384در محل ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت: »بهترین ژست 
دیپلماتیک، پایبندي به قوانین است. در کش��ور ما دموکراسي واقعي وجود 
دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه 
دخالت کند، مفهومش دیکتاتوري است.  لذا من حامي اجراي قانون هستم و از 

تمام ظرفیت قانون براي استیفاي حق مردم استفاده خواهم کرد.«
 او که در آن نشس��ت، کابینه خود را »کابینه70 میلیوني« خوانده، گفته بود: 
»اعتدال، مشي دولت است و هر نوع افراط و تفریط، جایي در این دولت ندارد و 
به همه فرصت ها، توان ها و شایستگي ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملي 

و عزت همگاني در این دولت مد نظر خواهد بود.«

مهدی سنایی عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس اظهار 
داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات و رأی40 میلیونی 
مردم به مجموع کاندیداها، دستاورد بزرگی برای نظام ،مردم 

و رهبر معظم انقالب بود.
وی افزود: برای هر نظام سیاسی چیزی بزرگ تر از این نیست 
که مردم به ایجاد تغییر و تحول از طریق ساز و کار باور داشته 
باشند. نماینده مردم نهاوند اظهار داشت: این انتخابات شکاف 
های اجتماعی را کاهش، امید را افزایش و اعتماد را به بخش 
های مختلف و گروه های سیاسی برگرداند. وی در خصوص 
پیروزی روحانی در یازدهمین دوره انتخابات اظهار داشت: 
یکی از دالیل این پیروزی نارضایتی مردم از عملکرد س��ال 
های گذشته دولت است، ضمن این که نمی توان خدمات و 
توفیقات دولت را در این دوره نادیده گرفت، اما مردم ماحصل 
این عملکرد را مثبت ندانستند. وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا نمایندگان اصالح طلب و مستقل مجلس به دنبال تشکیل 
فراکسیون جدیدی هس��تند، گفت: بحث ها و گفتگو های 
مشورتی در خصوص این که تماس هایی با دولت آینده برقرار 
باشد مطرح شده اس��ت، اما این که فراکسیون جدیدی راه 
اندازی کنیم خیر. بیشتر این مطرح بوده که نمایندگانی که 
به دیدگاه دولت نزدیک هستند با یکدیگر منسجم تر شده و 

با دولت آینده ارتباط بیشتری داشته باشند.

آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام گفت: شرایط امروز تولیدگران، نیروهای کار 
و صنعتگران سخت اس��ت و باید با استفاده مناسب از منابع 
متعدد ارزشمند انسانی و مدیران مجرب موجود، به تدریج 
مش��کالت بخش های تولید و صنعت را رفع و موانع صدور 

خدمات فنی و تجارت را مرتفع کنیم.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در ادامه با توجه به 
تأکید سیاست های سند چش��م انداز و برنامه های پنج ساله 
توسعه کش��ور بر لزوم کاهش10درصدی وابستگی کشور 
به درآمده��ای نفتی گف��ت: از ابتدا مبنای سیاس��ت های 
اقتصادی بر این بود که درآمدهای نفتی حاصله، صرف تقویت 
بخش های تولیدی، صنعت و کشاورزی شده و بخشی از مازاد 
درآمدها نیز برای ش��رایط بحرانی کش��ور ذخیره شود، اما 
متأسفانه در سال های اخیر به جای حمایت از تولید، واردات 
 مورد توجه قرار گرفت. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاتمه 
خاطر نش��ان کرد: انتظار می  رود رییس جمه��ور جدید از 
فرصتی که در این دوره در اختیار دارند به نحو احسن استفاده 
کرده و با مطالعه دقیق و استفاده از افراد متخصص و مخلص 
که پیش شرط تغییر و تحول ش��رایط موجود است، بتواند 
همراه با رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی، ارزش های دینی، 

ملی و انقالبی مردم را تقویت کند.

زیباکالم کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی گفت: دولت آینده 
می تواند از آقایان عارف، قالیباف، والیتی، محسن رضایی و 
غرضی به ترتیب برای عناوینی همچون معاون اولی، وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و 

در بانک صنایع و معادن در دولت استفاده کند. 
صادق زیباکالم با اش��اره به خلق حماس��ه سیاس��ی مردم 
همیش��ه در صحنه ایران در24 خرداد اظهار داشت: دولت 
منتخب مردم با شعار تدبیر و امید باید موضوع آشتی ملی که 
از سوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مطرح شد را به صورت 
جد در دس��تور کار خود قرار دهد. وی افزود: معتقدم آشتی 
ملی از ضروری ترین و عاجل ترین نیاز جامعه برای رسیدن به 
یک وفاق ملی است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه 
داد: به سمت و سوی آش��تی ملی رفتن موجب می شود که 
فضای بغض و کینه ای که در کشور میان جریان ها، احزاب و 
گروه های سیاسی حاکم است از بین رود. وی گفت: باید دولت 
تدبیر و امید روحانی بر عکس هشت سال دولت احمدی نژاد 
عمل کند. زیباکالم با بیان این که حسن روحانی باید از تمام 
جناح های سیاسی در داخل کش��ور در دولت خود استفاده 
کند، تأکید کرد: دولت تدبیر و امید بای��د دولتی با تغییر و 
تحوالت بنیادی باشد و از تمام نیروهای ارزنده و باتجربه در 

داخل نظام تشکیل شده باشد. 

محمدصالح جوکار نماینده یزد و عضو کمیس��یون امنیت 
ملی مجلس با اش��اره به30 خ��رداد )س��الروز اعالم جنگ 
مس��لحانه گروهک منافقین علیه نظام اسالمی(، گفت: ما 
همواره منافقین را همراه با ترور می شناس��یم؛ سازمانی که 
بیشترین ترور را در کش��ور ما انجام داده اس��ت. وی افزود: 
منافقین ب��ا بهره گیری از افکار التقاطی و حمایت از س��وی 
دشمنان در مقاطع س��ال های60 و61، باالترین جنایات و 
ترورهای کور را در کش��ورمان انجام دادند. عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: امروز هم این سازمان 
را همین گونه می شناس��یم و منفورترین سازمان شناخته 
شده در بین مردم ایران به ش��مار می رود. جوکار با اشاره به 
اقدامات ضد انس��انی منافقین در دوران دفاع مقدس گفت: 
آنها همگام با صدام علیه رزمندگان اسالم وارد عمل شدند و 
پشت پرده پنهانشان کامال آشکار شد. وی تصریح کرد: مردم 
ایران »سازمان تروریس��تی نفاق« را به عنوان یک سازمان 

خیانت کار می شناسند.
جوکار تأکید ک��رد: با توجه به جنایاتی ک��ه منافقین انجام 
دادند، نهادهای بین المللی باید به خواست خانواده هایی که 
 قربانی ترور آنها ش��دند توجه کنند و منافقین را در دادگاه 
مورد محاکمه قرار دهند یا تسلیم دستگاه قضایی کشورمان 

کنند.

مجمع تشخیص دولت مجلس مجلس

 فراکسیون جدیدی
  تشکیل نمی شود

استفاده از افراد متخصص 
و مخلص الزمه تغییر شرایط

 پیشنهادات زیباکالم
 به روحانی برای کابینه

منفورترین گروهک 
شناخته  شده   برای  ایرانی ها 
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     عبداهلل جاسبی
عبداهلل جعفر علی جاس��بی که در چه��ارم آذر ماه 1323 هجری 
شمسی در تهران در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود، در 
میان برخی از رسانه ها به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای 

تصدی صندلی وزارت علوم مطرح می شود.
جاسبی در سال1351 برای ادامه تحصیالت به دانشگاه آستون در 
انگلستان رفت. ابتدا مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت 
صنعتی وسپس مدرک دکترای تخصصی خود را دررشته مدیریت 
تولید و تکنولوژی از دانشگاه آستون دریافت کرد و در آغاز پیروزی 

انقالب اسالمی به میهن بازگشت.
رییس س��ابق دانش��گاه آزاد اس��المی پس از بازگش��ت به ایران، 
مسئولیت های مختلفی در نهادهای جمهوری اسالمی و تشکل های 

سیاس��ی به عهده گرفت که از جمله آنها می توان به مش��اور وزیر 
کش��ور، معاون نخس��ت وزیر در امور طرح ها و برنامه ه��ا در دوره 
نخست وزیری شهید رجایی، معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کاندیدای ششمین دوره و هشتمین دوره ریاست جمهوری اسالمی 
ایران و به ویژه رییس دانشگاه آزاد اسالمی در یک دوره طوالنی را 

اشاره کرد.
     جعفر توفیقی

یکی دیگر از گزینه هایی که از آن به عنوان شانس مهمی برای در 
اختیار گرفتن سمت وزارت علوم یاد می شود، جعفر توفیقی است. 
دکتر جعفر توفیقی داریان، زاده 1334 در تهران و وزیر علوم دولت 

محمد خاتمی است.

وی دارای مدرک دکترای تخصصی PHD در رش��ته مهندسی 
شیمی از دانشگاه پلی تکنیک بخارست و استاد تمام گروه مهندسی 
شیمی دانش��کده فنی و مهندسی دانش��گاه تربیت مدرس است. 
توفیقی در س��ال82 با کنار رفتن مصطفی معی��ن، به عنوان وزیر 
علوم از سوی خاتمی به مجلس معرفی شد و توانست از نمایندگان 

رأی اعتماد بگیرد.
وی در انتخابات ریاست جمهوری سال1392رییس ستاد انتخاباتی 
محمدرضا عارف شد و همین حضور او در عرصه انتخاباتی و ائتالف 

عارف با روحانی، شانس حضورش در کابینه را افزایش می دهد.

     جواد اطاعت
جواد اطاعت که در اردیبهشت ماه92 برای ثبت نام در یازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری راه وزارت کشور را در پیش گرفت نیز 
یکی دیگر از گزینه هایی است که در چند روز اخیر به عنوان وزیر 
احتمالی پیش��نهادی دولت یازدهم از آن یاد می شود. وی که در 
سال1342در شهرس��تان داراب به دنیا آمد، دارای لیسانس علوم 
سیاسی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی 
و همچنین فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران است.
اطاعت مدرک دکتری علوم سیاسی خود را نیز از دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی که مؤسس»خانه 
احزاب ایران« به شمار می رود، در مجلس ششم به عنوان نماینده 
حضور داشته است. از مناصب کاری او می توان به عضویت در هیأت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضویت در شورای مرکزی حزب 

اعتماد ملی اشاره کرد.
     علی عباسپور تهرانی فرد

علی عباسپور تهرانی فرد، زاده1329و دانشیار دانشکده مهندسی 
برق دانش��گاه صنعتی ش��ریف در گروه قدرت، رییس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسالمی 
و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی است. او برادر حسن عباسپور و 

برادر همسر عبداهلل جاسبی است.
وی تحصی��الت ابتدای��ی را در دبس��تان روزبه و متوس��طه را در 
دبیرستان علوی به پایان رساند. تحصیالت دانشگاهی خود را در 
رشته مهندسی برق در دانشگاه امیرکبیر با کسب رتبه اول  تمام 
کرد وهمزمان با استخدام در این دانش��گاه، موفق به اخذ مدرک 
فوق لیسانس در رشته مهندسی هس��ته ای از دانشگاه تهران شد 
و توانست با استفاده از بورس تحصیلی وارد دانشگاه »ام آی تی« 
شود و درجه تخصصی مهندسی و فوق لیسانس مدیریت سوخت 

نیروگاه های هسته ای را دریافت کند.

 گمانه زنی ها در رابطه با اعضای کابینه شدت گرفت 

تظاهرات علیه مرسی وزیر علوم دولت یازدهم چه کسی خواهدبود؟
جایزاست

ش��یخ االزهر با صدور فتوایی، تظاهرات مخالفان محمد 
مرسی در روز30 ژوئن را از لحاظ شرعی جایز اعالم کرد.

به گزارش شبکه اسکای نیوز، احمد طیب، شیخ االزهر 
مصر روز چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که برگزاری 
تظاهرات مسالمت آمیز علیه محمد مرسی رییس جمهور 

مصر جایز است.
برخی از علمای دین مصر با ص��دور فتوایی اعالم کردند 
کس��انی که روز30 ژوئن )9 تیرماه( علیه محمد مرسی 

تظاهرات می کنند، کفار و منافق هستند.

 رایزنی اشتون با
 دبیرکل اتحادیه عرب

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به قاهره 
با وزیر خارجه مصر و دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.

به گزارش روزنامه االهرام مصر، محمد کامل عمرو وزیر 
خارجه مصر  با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیدار کرد و مهم ترین مسائل مورد اهتمام 
دو طرف در این دیدار از جمله پرونده سوریه، مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. عمرو با اشاره به این دیدار گفت 
که دو طرف، اوضاع سوریه را بسیار مصیبت بار می دانند 

و معتقدند مشکالت روز به روز بیشتر می شود.

 مذاکرات آمریکا و طالبان
 به تعویق افتاد

مذاکرات میان طالب��ان و آمریکا به واس��طه برانگیخته 
ش��دن خش��م رییس جمهور افغانس��تان و تنش ها در 
خصوص روند صلح افغانستان به مدت چند روز به تعویق 
درآمد. به گ��زارش ش��بکه اس��کای نیوز، گفتگوها بین 
آمریکا و طالبان با هدف پایان دادن به جنگ افغانستان به 
واسطه برانگیخته شدن خشم حامد کرزی رییس جمهور 

افغانستان به مدت چند روز به تعویق افتاد. 
 این گفتگوها پس از آن به تعویق افتاد که کرزای هیأت 
صلح به »دوحه« قط��ر را لغو کرد زیرا ق��رار بود در قطر 

گفتگوها بین آمریکا و طالبان پنج شنبه صورت گیرد. 
 رییس جمهور افغانستان از اقدام طالبان برای ایجاد یک 
دفتر جدید در قطر به عنوان یک س��فارت رقیب بسیار 

خشمگین شد.

اخبار بین الملل

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور کشور، گمانه زنی ها درباره اعضای کابینه دولت یازدهم در 
گوشه کنار جامعه آغاز شده است. در سطح جامعه و دانشگاه ها مردم و دانشجویان با توجه به دیدگاه سیاسی رییس 
جمهور منتخب و سابقه افراد سیاسی کشور نظرات خود را درباره احتمال حضور هر فرد در سمت های مختلف بیان 

و با هم تبادل نظر می کنند. رسانه ها نیز بر اساس تحلیل های سیاسی خود ، تنور این بحث ها را گرم تر می کنند.
در همین راس�تا در چند روز اخیر گمانه زنی هایی در خصوص فرد مناس�ب و محتمل برای تصدی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در رسانه ها و در بین مردم انجام شده است که البته اکثر افرادی که از آنها نام برده می شود، از 
وزرای دولت اصالحات یا اصالح طلبان هستند. این در حالیست که روحانی دولت خود را دولت اعتدال می داند و 

بر استفاده از نیروهای توانمند، بدون توجه به نگرش سیاسی آنها تأکید کرده است.
بر همین اساس ابتدا به بررسی عملکرد و میزان احتمال ابقای وزیر علوم فعلی در دولت بعدی می پردازیم.



یادداشت

 تخفیف ویژه برای اعضای
 جمعیت هالل احمر گلپایگان

گروه شهر - اعضای جمعیت هالل احمر گلپایگان از خدمات مؤسسات 
و آموزشگاه ها با تخفیف ویژه  برخوردار می شوند.

 به گ��زارش رواب��ط عمومی جمعی��ت هالل احم��ر اس��تان اصفهان، 
رییس جمعی��ت هالل احمر شهرس��تان گلپای��گان با اع��الم این خبر 
اظهار داش��ت: در راس��تای حمایت از اعضا و داوطلب��ان جمعیت هالل 
احمر گلپای��گان، امور داوطلبان ای��ن جمعیت با برخی از مؤسس��ات و 
نهادها با انعقاد تفاهمنامه هایی یک س��اله، ش��رایط خری��د با تخفیف 
ویژه ب��رای اعضای امدادگ��ران و کارکن��ان هالل احمر به وج��ود آورد. 
حمیدرضا کریمیان افزود: با توجه به این که یکی از راهکارهای تش��کر 
 و قدردان��ی از داوطلب��ان جمعی��ت هالل احم��ر که بدون هی��چ گونه

چشمداشت مالی، در این جمعیت به فعالیت می پردازند، ارایه خدماتی 
است که مورد رضایت ایشان باشد، جمعیت هالل احمر این شهرستان در 
تابستان امسال با مؤسسات آموزشی متعددی در این خصوص تفاهمنامه 
هایی با تخفیف ویژه منعقد کرده که اعضا و داوطلبان با ارایه کارت عضویت 

یا معرفی نامه از جمعیت، از این مزایا بهرمند شوند.

 برگزاری سمینارهای روباتیک 
از امتیازات باالیی برخوردار است

گروه شهر -  مدیر آزمایش��گاه تعامل انس��ان و روبات گفت: برگزاری 
سمینارهای روباتیک در شهرستان ها از امتیازات باالیی برخوردار است.

مهدی طالع ماس��وله در نخستین س��مینار»خالقیت در روباتیک« در 
فرهنگس��رای مهر س��ازمان رفاهي -تفریحي ش��هرداري کاشان اظهار 
داشت: برگزاری س��مینارهای»خالقیت در روباتیک« در شهرستان ها 
موجب شناس��ایی و جذب دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف 
به ویژه عالقه مند به روباتیک است. وی تشویق و ترغیب دانش آموزان با 
استعداد، پرورش گوهرهای نهفته در وجود آنها، دادن امکانات و امتیازات 
به افراد مستعد و شناسایی آنها در روباتیک را از مهم ترین اهداف برگزاری 
این گونه سمینارها در شهرستان ها عنوان کرد. به گفته وی، با توجه به 
رغبت بیشتر شهرستان ها در برگزاری س��مینارهای روباتیک و جذب 
عالقه مندان به آن، این گونه سمینارها باید فراتر از تهران باشد و در تمامی 

شهرستان های ایران برگزار شود.

 آغاز نصب پالک کد پستی ده رقمی 
امالک شهر برزک

گروه شهر - برای اولین بار عملیات نصب  بیش از2500 پالک کدپستی 
ده رقمی منازل و اماکن شهر برزک با هزینه ای بالغ بر 120/000/000 
ریال در شهر برزک آغاز شد. محسن حیدری شهردار برزک در گفتگو با 
این واحد  اظهار داشت: با تکمیل عملیات بهنگام سازی اطالعات، نصب 
پالک های کد پستی ده رقمی منازل از 25 خرداد ماه آغاز و پیش بینی 

می شود تا پایان تیرماه ادامه داشته باشد.   

همكاري مشترک بهزیستي و جامعه 
المصطفي )ص( 

گروه ش�هر - مدیر کل، معاون امور اجتماعي، مدی��ر روابط عمومي و 
کارشناس مسئول دفتر کودکان بهزیستي استان در جامعه المصطفی)ص( 
استان اصفهان حضور به هم رساندند تا با فعالیت های این نهاد آشنا و در 
راستاي تعامالت و فعالیت هاي سازنده با مسئولین جامعه المصطفی)ص( 

استان اصفهان گفتگو نمایند. 
در ابتداي این دیدار حجت االسالم اسدي رییس جامعه المصطفي)ص( 
واحد اصفهان شرح مختصري از چگونگي فعالیت هاي خود ارایه نمود و 
گفت: کار جذب طلبه های غیر ایرانی را به عهده داریم و چند سالی است 

در این زمینه مشغول به فعالیتیم.

گشتی در اخبار 

 انسانی وارسته برای
 ریاست جمهوری انتخاب شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس�تان اصفهان  
حجت االس�ام و المس�لمین حس�ین اژدری  

انتخابات ریاس��ت جمهوری به گروه، جناح و یا قش��ر خاصی تعلق 
نداش��ت بلکه این رأی، رأی تمامی مردم به اص��ل نظام و موجودی 
و عظمت آن بود و خدا را ش��اکریم که ملت ایران توانست در آزمون 
بزرگ24 خرداد، بزرگ ترین جهاد سیاس��ی را با حضور حداکثری 

مردم در انتخابات رقم بزند.
خوشبختانه ش��خصی مدیر و مدبر که سال ها س��ابقه اجرایی خوبی 

هم داش��ته به عنوان رییس 
مق��دس  نظ��ام  جمه��ور 
جمهوری اس��المی انتخاب 

شد.
 حجت االس��الم و المسلمین 
حسن روحانی باید چهار سال 
س��کاندار قوه مجریه باشد و 
بتواند به قول هایی که به مردم 

داده، عمل کند.
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چهره روز
 برگزاری مسابقه نقاشی آب، زاینده رود، خشکسالی و صرفه جویی

وحید حقیقی مدیر روابط عمومی شرکت گفت: باتوجه به اهمیت صرفه جویی و خشکسالی های 
اخیر در حوضه زاینده رود و بحران آب در منطقه و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف 

آب در بین اقشار جامعه، یک مسابقه نقاشی برای سومین سال متوالی برگزار می شود.  
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بیانیه انجمن صنفی 
درمانگاه های دامپزشكی

پنج شربت خانه سنتی درکاشان به بهره برداری رسیدبنیاد موقوفات حسنعلی پورپونه افتتاح شد

 اردستانی ها 190واحد
 خون اهدا کردند

گروه ش�هر -  انجمن صنفی درمانگاه های دامپزشکی اس��تان اصفهان در 
بیانیه ای خطاب به جانش��ین ناجا ضمن بیان دیدگاه ها و انتقادات خود راجع 
به طرح جمع آوری حیوانات خانگی، چند پیشنهاد کاربردی ارایه کرده است. 
در بخشی از این بیانیه آمده: »به منظور تضمین سالمت جامعه، نیروی انتظامی 
با همکاری سایر نهادها، باید شرایطی مطلوب را جهت انجام وظایف سازمان 
دامپزشکی و مراکز درمانی دامپزشکی بخش خصوصی جهت انجام معالجات 
و  واکسیناس��یون حیوانات خانگی تأمین نماید تا دارندگان حیوانات خانگی 
بتوانند بدون واهمه به درمانگاه ها مراجعه و خدمات بهداشتی و درمانی الزم را 
دریافت نمایند.« همچنین با همکاری سازمان دامپزشکی و نیروی انتظامی، 
کلیه مراکزی که به صورت غیر مج��از به پرورش و عرض��ه حیوانات خانگی 
مشغول هستند، ملزم به دریافت مجوزهای الزم از سازمان دامپزشکی شوند .   

گروه شهر- بنیاد توسعه موقوفات حاج حسنعلی پورپونه در 
زادگاهش گلدشت افتتاح شد.             

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، از ای��ن پس، این بنی��اد وظیفه حف��ظ و نگهداری 
موقوفات فراوان حس��نعلی پورپونه را که ارزش��ی بیش از 7 
میلیارد تومان دارد، به عهده خواهد داشت. در آیین افتتاح این 
بنیاد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان، نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس شورای اس��المی، امام جمعه شهر 

گلدشت و جمعی از اهالی گلدشت حضور داشتند.پورپونه در 
سال91 بزرگ ترین وقف استان اصفهان با اهداف عام المنفعه 
را به ثبت رس��اند و با تالش ها و پیگیری های متعدد این وقف 

آماده بهره برداری و راه اندازی شد.
او وقف های زیادی در استان اصفهان از خود به یادگار گذاشته 
است، اما مهم ترین بخش از اموال حسنعلی پورپونه که وقف 
شده، ساختمانی14 واحدی در مشهد مقدس و در کنار بارگاه 
ملکوتی امام رضا )ع( اس��ت. مدیرکل اوق��اف و امور خیریه 
استان اصفهان در مراس��م افتتاح بنیاد موقوفات پورپونه طی 
س��خنانی ضمن قدردانی از حاج حس��نعلی پورپونه، گفت: 
 هیچ کار خیری به اندازه وقف ماندگار نیست. حجت  االسالم

والمس��لمین حس��ین اژدری افزود: نکته جالب درباره اقدام 
جناب پورپونه این بود ک��ه تمام فرزندان ایش��ان در این امر 
خیر، پدر را یاری کردند و همه موافق وقف کردن اموال حاج 
حسنعلی پورپونه بودند. وی در ادامه با اشاره به این که وقف 
صدقه جاریه است، اظهار داش��ت: وقف یک چشمه جاری به 
سوی برزخ و قیامت است و آنچه برای واقف می ماند، باقیات 

صالحات است.

با حضورمعاون عمرانی اس��تانداری اصفهان، فرماندار شهرستان 
کاش��ان، سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
 و گردش��گری و ش��هردار کاش��ان برای اولین بار درکشور ظهر

سه شنبه بیس��ت و یکم خردادماه س��ال جاری پنج شربت خانه 
سنتی درکاشان به بهره برداری رسید.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردشگری کاشان 
درحاشیه بهره برداری از شربت خانه های سنتی کاشان با اشاره 
به این که فضاهای سنتی خانه های تاریخی احسان، منوچهری، 

عباسی، خانه ایرانی و گنجینه گل وگالب کاشان از جمله5 شربت 
خانه سنتی کاشان اس��ت، گفت: ظرفیت1500هکتارسطح زیر 
کش��ت گل محمدی و تولید س��الیانه 166 میلی��ون لیتر گالب 
و30 میلی��ون لیتر انواع عرقیج��ات گیاهی از این میزان س��طح 
زیر کش��ت در شهرس��تان کاش��ان باعث ش��د تا برای اولین بار 
درکشور شربت خانه های س��نتی به مجموعه اقامتی، پذیرایی 
و سنتی کاشان اضافه شود. حس��ین یزدانمهر با اشاره به این که 
تولید ش��ربت از عرقیجات گیاهی و عرضه آن درسفره خانه های 
س��نتی به دلیل خواص منحصر به فرد دارویی که دارند موجب 
 جلوگیری از مصرف نوش��ابه ه��ای صنعتی و موارد مش��ابه آن 
می شود،گفت: درحال حاضر80 نوع عرقیات گیاهی که قابلیت 
تبدیل شدن به ش��ربت را دارند، درش��ربت خانه های کاشان به 
مسافران ارایه می ش��ود. وی اذعان داشت: شهر تاریخی و سنتی 
کاشان با توجه به پتانسیل های موجود و نیز شهرت جهانی پایتخت 
گل و گالب و شرایط اقلیمی خاص و کویریش و نیز آمادگی بخش 
خصوصی در تغییر بناهای شاخص ثبتی و تاریخی خود به مراکزی 
جهت عرضه  شربت خانه های سنتی، در آینده  می تواند به عنوان 

پایتخت شربت خانه های سنتی ایران معرفی گردد. 

رییس جمعیت هالل احمر اردستان گفت: بیش از140نفر اهدا کننده خون 
در مدت زمان حضور تیم سیار انتقال خون به این واحد مراجعه کردند که 95 

نفر از آنان واجد شرایط بودند که در پایان190 واحد خون جمع آوري شد.
منصور خانی در گفتگو با مهر اف��زود: در اعیاد ش��عبانیه و هفته جوان طرح 
جمع آوري فراورده هاي خوني توسط واحد سیار انتقال خون استان اصفهان 
در زواره اجرا ش��د. رییس جمعیت هالل احمر اردستان استقبال مردم زواره 
را از این طرح بسیار عالي دانست و تأکید کرد: همواره استقبال مردم زواره در 
اقدامات بشر دوستانه و به ویژه طرح جمع آوري فرآورده هاي خوني بسیار خوب 
و قابل تقدیر است. خانی بیان داشت: بیش از140نفر اهدا کننده خون در مدت 
زمان حضور تیم سیار انتقال خون به این واحد مراجعه کردند که 95 نفر از آنان 

واجد شرایط بودند که در پایان190 واحد خون جمع آوري شد. 

زیر پوست شهر/بادگیرها...

س:ایمنا[
]عك
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س��اعت از هفده و سی 
سمیه 
مسرور

و  گذش��ته  دقیق��ه 
درح��ال  جمعی��ت 
پرکردن صندلی های سالن نقش جهان در محل 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان است. صدای 
سرود و شادی همه را با هر نگرش سیاسی به اینجا 
می کشاند. رنگ غالب در سالن، بنفش و ارغوانی 
 و یاسی اس��ت. آن جلو یک س��ن بزرگ درست 
کرده اند که بنر بزرگی روی آن افراش��ته ش��ده 
»غوغ��ای روحانی نگر/ س��یالب طوفان��ی نگر/ 
خورشید ربانی نگر/ مس��تان سالمت می کنند« 
کنار ای��ن نوش��ته هم تصوی��ر پی��روز انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری با انگشتانی به 
عالمت پیروزی قرار دارد: دکتر حس��ن روحانی؛ 
مردی که با کلید تدبیر وامید آمده و از روزی که 
برنده این بازار داغ انتخاباتی شده به واقع امید به 
جامعه ایران بازگشته است. جلوی سن وی آی پی 

اس��ت برای تمام بزرگان اصالح طلب اصفهانی از 
جمله نمایندگان مردم در ش��ورای شهر. سعید 
لیالز کارشناس اقتصاد هم در این جمع قرار دارد.

اینجا جشن پیروزی دکتر حسن روحانی است.

برنامه ریزی عالی
عوام��ل اجرایی این جش��ن پی��روزی، فکر همه 
چیز را کرده اند، درست و با برنامه. دوربین های 
متعدد، نورپردازی، توزیع بادبادک بنفش و پرچم 
های ایران در بین جمعی��ت و پذیرایی و خالصه 
همه چیز تمام و کمال بود. عوامل صدا با موزیک 
های حماس��ی، حض��ار را به وجد م��ی آوردند و 
رقص بادبادک و پرچم را در سالن رقم می زدند. 
مدعوین هم مجهز آمده بودند؛ از لباس و پوشش 
بنفش بگیرید تا دس��تبند و پوس��تر و هر چیزی 
که نماد دولت تدبیر و امید بود به همراه داشتند 
و ثابت م��ی کردند طرف��دار هاش��می، خاتمی، 

روحانی و عارف هستند.
جلوتر از سن چیده ش��ده، چهار بنر قدی آویزان 
ش��ده بود که تصاویری از هاش��می رفسنجانی، 
محمدرضا عارف، محمد خاتمی و آیت اهلل طاهری 
رویش چاپ ش��ده بود و یاد ی��اران گرامی و ارج 

نهاده شده بود.

و این گونه برنامه آغاز شد
بعد از پخش سرود مقدس کشور و تالوت قرآن، 
صدای آقای رفسنجانی س��الن را پر کرد. صدایی 
آرام و دیکلمه وار که همه را به سکوت واداشت و 
در پایان تشویق مضاعف حاضرین را سبب شد. با 
اتمام پخش این فایل صوتی، مجری پشت تریبون 
رفت و متن تبریک رییس دولت سازندگی را برای 
مردم قرائت کرد. آهنگ های حماسی سیاسی هم 
چاشنی مراسم بود تا قبل و بعد از هر برنامه اصلی، 
مردم را به تش��ویق ترغیب کند؛ عاملی که خیلی 

سریع جواب می داد و در صدم ثانیه، حاضرین در 
سالن نقش جهان را به تشویق وا می داشت.

سالم
سخنران اول این مراسم باش��کوه و به یادماندنی 
حس��ن نجار رییس س��تاد انتخابات دکتر حسن 
روحانی بود؛ کسی که باتش��ویق مدعوین پشت 
تریبون رفت و این گونه س��خن آغاز کرد: س��الم 
بر رهبری، سالم بر رفس��نجانی، سالم برخاتمی، 
سالم بر روحانی و س��الم بر عارف. هر سالمی که 
می داد سالن از شدت شعف و شور به حد انفجار 
می رسید؛ شوری وصف نش��دنی از لحظه هایی 
خوش و ن��اب. آقای نج��ار از ورودش ب��ه  عرصه 
تبلیغ��ات انتخاباتی گف��ت و برنام��ه ریزی های 
زیربنایی و تعداد س��تادها. این که با خیلی ها از 
جمله همسرش و سید محمود حسینی استاندار 
دوران اصالحات اصفهان مش��ورت کرده و برای 
اداره س��تاد مرکزی آقای روحانی ی��ا علی گفته 
است. فعال سازی80 س��تاد ثابت شهری در16 
منطق��ه، آموزش300ت��ن از جوانان و اس��تقرار 
آنها در30 کمپ س��یار به عنوان سفیران تدبیر و 
امید جهت ترغیب ش��هروندان و مردم و کارهای 
زیاد دیگری که در این مقال نمی گنجد از جمله 
فعالیت ه��ای تی��م تبلیغاتی دکت��ر روحانی در 

اصفهان بود.
حس��ن نجار در پایان صحبت هایش از تک تک 
رأی دهندگان که حماسه ای چنین را رقم زدند 
تش��کر کرد و گفت: امیدوارم همان طور که شما 
به نظام اعتماد کردید و نظام هم پاس��خ مثبت به 
اعتماد ش��ما داد، دربقیه انتخابات ها نیز حضور 

پررنگی داشته باشید.

اصالحات زنده است
نفر بدی که پش��ت تریبون رفت آق��ای مقدری 
دبیر ش��ورای عالی س��تاد بود که پیروزی دکتر 
حس��ن روحانی و پیروزی اصالح��ات و اعتدال و 
خلق حماسه ای چنین بزرگ را به مردم تبریک 
گفت: از این بابت حماسه آفریدید که ثابت کردید 
اصالحات زنده اس��ت، قانون گرایی، عقالنیت و 

دفاع از منافع ملی و امنیت کشور زنده است.
 رهب��ری در س��فر خ��ود به کرم��ان گفت��ه بود 
اصولگرایی و اصالح طلبی دو بال نظام هس��تند 
و رأی شما به حس��ن روحانی ثابت کرد برخالف 
تصور اصولگرایانی همچ��ون آقای بادامچیان که 
گفته بود اصالحات مرد و م��ردم به تابوت آن نیز 

لگد زده اند، اصالحات زنده است.
این جمله ها برای هر ش��نونده ای که در س��الن 
نشس��ته بود کاف��ی بود ت��ا بدون هی��چ موزیک 
 حماس��ی، دقایق��ی را به تش��ویق بپ��ردازد. این 
 تشویق ها با نام علی عباسی جوان خوش قیافه ای

که روی ویلچیر نشسته بود و به عنوان سفیر امید 
و تدبیر معرفی شد دوچندان شد.

زنده باد ایران
مجری برنامه از تی��م ملی و ب��رد آن برابر کره و 
نیز صعود مس��تقیم ایران به برزی��ل نیز یاد کرد؛ 
موضوعی که ب��ا صدای موزیک س��بب چرخش 
پرچم های س��ه رنگ ایران در فضای سالن شد. 
بعد با گرامیداشت یاد و خاطره اساتید موسیقی 
چون استاد حسن کس��ایی و نیز پیوستن جلیل 
شهناز به دوست60 ساله اش از دو هنرمند دعوت 
کرد تا روی سن بیایند و با صدا،تار و دف و ضرب 
 خود ای��ن فضای روحانی و ش��اد را مش��عوف تر 

سازند.
 وقتی صدای تار و آهنگ جاودانه »مرغ سحر« در 
سالن پیچید همه با خواننده همصدایی کردند و 

شرح هجران را مختصر کردند.

خاتمی هم آمد
یکی از حضار ب��ا یک عکس ق��اب گرفته از آقای 
س��ید محمد خاتمی جلوی س��ن آمد و شروع به 
قدم زدن کرد. هر قدمش صدای تش��ویق ها را به 
افالک می برد. سالم بر خاتمی، درود بر روحانی 
صدای مش��ترک همه بود. اوج این شور آنجا بود 
که قاب را روی سن گذاشتند و بدون این که کسی 
درخواس��ت کند، دقایق متمادی صدای تشویق 

قطع نمی شد.

سخنرانی های لذت بخش
سید محمود حس��ینی استاندار اس��بق اصفهان 
در زمان اصالحات هم پش��ت تریب��ون رفت و از 
پایان یافتن س��رهنگی کار کردن و از این به بعد 
فرهنگی کار کردن س��خن گفت. س��خنران آخر 
س��عید لیالز بود که بعد از گفته های سرش��ار از 
 امید او، متن تبریک بیت آیت اهلل طاهری قرائت 

شد.
 این مراسم شکیل و پرشور با سرود »یاردبستانی« 
و همصدایی مردم به اتمام رسید. اینجا همه چیز 
 ارغوانی ب��ود و بوی امید م��ی داد. خاتمی هم در 

همه جا حضور داشت و عارف ستایش شد.

در جشن بزرگ طرفداران رییس جمهور منتخب چه گذشت؟ 

وقتی همه چیز ارغوانی است



چهره روزیادداشت

بنزین یورو4 باالخره توزیع شد

 به دلیل ایجاد ترافیک
 نام جایگاه ها اعالم نمی شود

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ایسنا گفت: 
با توجه به موجودی، بنزین یورو 4، صبح شنبه بارگیری و ظهر همان 
روز به برخی از جایگاه ها تحویل داده ش��د و تا غروب نیز تحویل این 

سوخت به برخی جایگاه  ها ادامه یافت.
وی درمورد حجم بنزین یورو4 و تعداد جایگاه های توزیع کننده این 
سوخت نیز گفت: رقم س��وخت توزیع شده قابل اعالم شدن نیست، 
اما بر اس��اس موجودی، توزیع صورت گرفته اس��ت ک��ه در صورت 
افزایش حجم تحویلی این سوخت از سوی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی به تدریج در سایر جایگاه های تهران نیز این 

سوخت توزیع می شود.
عربعلی با بیان این که در ص��ورت افزایش تولید بنزین یورو4، حجم 
توزیع این نوع بنزین افزای��ش خواهد یافت، یادآورد ش��د: در حال 
حاضر اولویت توزیع با پایتخت است و درصورت افزایش تولید بنزین 

یورو 4 در سایر کالن شهر ها نیز توزیع خواهد شد.
وی درمورد نام جایگاه های توزیع کننده بنزین یورو4 در تهران نیز 
اظهار داشت: فعال به دلیل این که در تعدادی از جایگاه های پایتخت 
این سوخت توزیع می شود، نمی توان جایگاه های مورد نظر را اعالم 

کرد، چرا که ممکن است منجر به ترافیک شود.

خبر ویژه

4
پرداخت وام ازدواج در بانک های خصوصی

بانک مرکزی با اعالم این که درخواست مجوز در شهرهای فاقد صرافی بدون نوبت بررسی می شود، از 
اتصال یک صندوق جدید به سامانه قرض الحسنه ازدواج خبر داد. همچنین در همین رابطه طی سال 

جاری به حدود۱۵۸ هزار نفر نیز وام ازدواج پرداخت شده است.
 ویترین مغازه ها

 از برنج خارجی پر خواهد شد
جمیل علیزاده شایقی

دبیر انجمن برنج كشور

 میزان احتیاج س��الیانه واردات برنج کش��ور600 هزار تن است که 
تاکنون با واردات360 هزار تن برنج ظرف س��ه م��اه، بیش از نصف 
نیاز کشور واردات انجام شده است که خوشبختانه با گذشت زمان و 
رسیدن به اردیبهشت ماه به شرایط مطلوبی برای تولید رسیدیم. با 
پیش بینی که صورت گرفته اس��ت، امسال تولید راضی کننده بوده 
و نی��از واردات بیش از600 
هزار تن نخواهد ب��ود. با این 
اوضاعی ک��ه ب��رای واردات 
در پیش گرفته ش��ده است 
وضعیت وخیم��ی برای برنج 
داخلی تصور می ش��ود و در 
صورت ادامه این روند امسال 
هم ویترین مغازه ها از برنج 

خارجی پر خواهد شد.
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 با تغییروتحوالت جدید در باالترین مقام 
گروه 
اجرایی دولت دوباره دس��تگاه ها برای اقتصاد

حرکت در مسیر این تغییرات آماده می 
شوند تا یکی از تصمیمات مهم و به زعم برخی مناقشه برانگیز در 
آبفای کشور اتخاذ ش��ود؛ تصمیمی که گویا مدیران ارشد آبفای 

اصفهان با آن خیلی موافقند. 
هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
اولین نشست ش��ورای مدیران در سال92 با اش��اره به مشارکت 
حداکثری مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا گفت: حضور حداکثری 
مردم در انتخابات موضع خصمانه دشمنان را تغییر داده و امید و 

تدبیر را در نظام اسالمی احیا کرده است.
وی درخصوص یکپارچه س��ازی ش��رکت ه��ای آب و فاضالب 
شهری و روستایی عنوان کرد: شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی باتوجه به عملکردشان قابلیت یکپارچه شدن را دارند. 
اجرای  این امر ضروری به نظر می رسید و انتظار می رود با ادغام 
شرکت های آب و فاضالب ش��هری و روستایی و تالش مضاعف 
کارکنان، خدمات رسانی بهتر و گسترده تری به متقاضیان صورت 
گیرد. امینی انعقاد قرارداد بیع متقابل میان مجتمع فوالد مبارکه 
و آبفای استان اصفهان را بسیار مهم خواند و خاطرنشان ساخت: 
انعقاد چنین قراردادی برای فوالدمبارکه و آبفای استان اصفهان 
ازنظر محیط زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است، چراکه با 
اجرایی شدن این قرارداد مجتمع فوالد مبارکه از پساب فاضالب 

در رفع نیازهای آبی خود استفاده می کند تا از این طریق به نوعی 
بتوان بر محدودیت منابع آبی در استان غلبه کرد، بنابراین مراحل 

اجرایی این پروژه باید با دقت و سرعت دنبال شود .
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان خدمات رس��انی گس��ترده به مردم را ضروری دانست و 
گفت: مسئولین امر در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان باید 
اجرای پروژه های بخش آب و فاضالب را با دقت و سرعت در دستور 
کار قرار دهند تا مردم در جای جای استان از خدمات شرکت آب 
و فاضالب استان که از ضروری ترین نیازهای آنهاست بهره مند 
شوند. امینی با بیان این که کمبود منابع آبی یکی از چالش های 
موجود در استان است، اظهار داشت: میانگین بارندگی در حوضه 
کوهرنگ۱۸00 میلیمتر بوده است که در س��ال جاری این رقم 
به۱۱۸0 رسیده است. بر این اس��اس بحران کم آبی جدی است 
و بدین ترتیب باید مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه ش��ود تا 
تبعات بحران کم آبی کمتر دامنگیر مردم شود. هم اکنون سرانه 
مصرف آب۱60 لیتر است و بایستی این رقم روند کاهشی را طی 
نماید و به۱۵0 لیتر برسد که این امر با انجام تدابیر فرهنگی -  فنی 

مهندسی و تعرفه ای محقق می شود .
وی در پایان مش��تری مداری را یکی از اولویت های آبفا دانست 
و گفت : آبفای اس��تان اصفهان درصدد اس��ت با به��ره گیری از 
تکنولوژی نوین با سرعت بیشتری به تقاضاهای مشتریان پاسخ 
دهد که این مهم در جهت تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار 

گرفته است.

رییس اتحادیه ام��الک با بیان ای��ن که اجرای ط��رح تعزیرات 
اجاره بهای مس��کن امکان پذیر نیس��ت، به ف��ارس گفت: هنوز 
در خصوص اجرای ط��رح تعزیرات اجاره بها ب��ا اتحادیه امالک 
هماهنگی نشده و به نظر می رسد امسال این طرح اجرا نمی شود.

مصطفی قلی خسروی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا جلسات 
برگزاری طرح برخورد تعزیراتی اجاره بها آغاز شده است، افزود: 
هرگز چیزی در خصوص برگزاری جلس��ه طرح تعزیرات اجاره 
بهای مسکن به اطالع اتحادیه امالک نرسیده و به نظر می رسد 
این طرح اجرایی نخواهد شد، چرا که به زور نمی شود و همه می 

دانیم که مالکیت محترم است.
وی با بیان این که برای ثبات قیمت مسکن و اجاره بها محکوم به 
ساخت مسکن هستیم افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات 
اجاره بها نرخ7 تا 9درصد تعیین ش��د و با تلویزیون و رس��انه ها 
در میان مردم حضور پیدا کردند که ه��ر مالک یا بنگاهی از این 
عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد ش��د. وی ادامه داد: مردم 
را با اجرای این طرح به خالف واداشتیم، اما مردم الزامی ندیدند 
که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه نامه های 
زیرمیزی کردند. خسروی گفت: بعد از اجرای این طرح، اعالم شد 
که طرح بلوک بندی اجرا خواهد شد، بنابراین دولت نهم و دهم 
سعی داشت کاری بکند که ملک را تبدیل به کاال کند و بعد از آن بر 
روی آن قیمت گذاری کند، اما می بینیم که این گونه نشد، چرا که 
مالکیت در دین اسالم محترم است. رییس اتحادیه امالک افزود: 
بعد از آن اعالم شد بلوک بندی دو مرحله دارد که مرحله اول آن 

اطالع رسانی اس��ت و مرحله دوم آن اجرا؛یعنی قرار بود طرحی 
ارایه شود و خانه ها قیمت گذاری شود، اما این طور نشد، چرا که 
در هر خیابان و کوچه ای، واحدهای مسکونی ساخته شده با هم 
متفاوت هستند و این موجب افزایش قیمت مسکن نیز می شود.

وی ادامه داد: باید بتوانیم صنعت اجاره داری را رونق و س��اخت 
و س��از را افزایش دهیم و نیازمندی های مردم را بر اساس همان 

منطقه ای که هستند پاسخ دهیم.
    اج�رای ط�رح تعزیرات اجاره بهای مس�کن ش�وی 

تلویزیونی خواهد بود
خسروی تصریح کرد: اجرای طرح تعزیرات اجاره بها امکان پذیر 
نیست، بنابراین هنوز با اتحادیه امالک بر سر این موضوع بحثی 
نشده و فکر نمی کنم که به این صورت اجرا شود و اگر اجرا شود 

مطمئنا یک شوی تلویزیونی خواهد بود.
خسروی تأکید کرد: دولت تدبیر و امید به این که مسکن مهر باید 
بهتر از روش کنونی اجرا شود، اشاره کرده است که امید است این 
طور شود. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح تعزیرات اجاره بهای 
مسکن دو سال است که در تابستان اجرا می شود و در سال اول 
نرخ7 تا 9درصد و در سال گذشته نرخ ۱3 تا ۱۵ درصد برای مجاز 

بودن نرخ افزایش اجاره بهای مسکن تعیین شد.
به  اعتقاد برخی کارشناس��ان مس��کن، اجرای این طرح ش��اید 
نتوانسته از افزایش بیش از حد اجاره بهای مسکن جلوگیری کند، 
اما به هر حال قدرت چانه زنی را به نفع مستأجران افزایش داده و 

تا حدودی مثمر ثمر بوده است.

اجرای این طرح 
شاید نتوانسته از 
افزایش بیش از حد 
اجاره بهای مسکن 
جلوگیری کند، اما 
به هر حال قدرت 
چانه زنی را به نفع 
مستأجران افزایش 
داده است

بحران کم آبی 
 جدی است و 
بدین ترتیب باید 
مصرف بهینه آب 
در جامعه نهادینه 
شود تا تبعات 
 بحران کم آبی 
کمتر دامنگیر 
مردم شود

رییس اتحادیه امالک در گفتگو با فارس:مدیرعامل آبفای استان اصفهان :

تعزیرات اجاره  بهای مسکن  اجرا  نمی شودشرکت های آب   و فاضالب یکپارچه می شوند

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

آگهی مزایده مال غیر منقول 

ششدانگ  ا-تمامت  )الف(  135/2529ش/89  کالسه  اجرائی  پرونده   اساس  1722بر 
مساحت  به  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  آباد  فضل  در   2/7226واقع  شماره  ثبتی  پالک 
دویست و پنج متر و نه دهم متر مربع مورد ثبت صفحات466 و 469دفتر 254 امالک 
با حدود اربعه: شمااًل به طول 19/10 متر دیواریست به دیوار پالک 2/7231شرقًا به 
طول 11/5متر خط مستقیم مفروض است به پالک 2/7231جنوبًا به طول 17/15 متر 
دیواریست به دیوار قطعه شماره 2/7237 غربًا به طول 11/70 متر در و دیواریست 
به کوچه عمومی حقوق ارتفاقی نداردکه بانضمام ششدانگ پالک 2/7231 جمعًا تشکیل 
یکباخانه را می دهد  به نام عبداله اختر نسبت به سه دانگ مشاع و نسرین اختر نسبت 
به سه دانگ مشاع  ثبت و سند صادر شده است ، 2 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 
2/7231واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت یکصدو شصت وهفت 
با  امالک  و248   236 دفاتر  و307  ثبت صفحات313  مورد  مربع  متر  پنج صدم  مترو 
حدود اربعه شمااًل به طول 13 متر دیواریست به قطعه شماره 2/7230 شرقًا به طول 
دیوار  به  دیواریست  16/30متر  طول  به  جنوبًا  شارع  به  دیواریست  و  در  11/80متر 
پالک 2/7230غربًا به طول 11/50متر خط مستقیم مفروزیست به پالک 2/7226حقوق 
ارتفاقی نداردکه بانضمام ششدانگ پالک 2/7226جمعًا تشکیل یکباخانه را می دهد  به 
نام نسرین ایزدی نسبت به سه دانگ  مشاع عبداله اختر نسبت به سه دانگ مشاع ثبت 
و سند صادر شده است )ب(ششدانگ اعیانی آپارتمان شماره پالک ثبتی 1/603 ) طبقه 
همکف ( به مساحت 292/65متر مربع واقع در مبارکه بخش 9 ثبت اصفهان بالسویه 
در صفحات 448 و420دفاتر 4 و83 امالک  بنام شهناز دانش سرارودی نسبت به سه 
دانگ مشاع  و سکینه هاشمی سرارودی نسبت به سه دانگ مشاع سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد با حدود اربعه شمااًل  به طول 14/10متر دیوار وپنجره است به راهرو 
پالک 1/425شرقًا اول به طول 5/27 متر دیوار و پنجره است به کوچه هشت متری دوم 
در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و قسمت سوم شمالی است به طولهای3/75 متر و 
4/90متر و 3/90 متر دیوار اشتراکی و درب اختصاصی است به راه پله مشاعی 602 
فرعی سوم به طول 10/80 متر دیوار و پنجره است به کوچه هشت متری جنوبًا در 
هفده قسمت که قسمتهای چهارم و دهم غربی و قسمتهای ششم وچهاردهم شرقی است 
بترتیب بطولهای0/70 متر و 2/55متر و 0/65 متر و 1/10متر و 2/10 متر 0/90متر و 
0/55 متر و 3/5متر و 0/75  متر و1/10 متر و0/10 و 2/30 متر و 0/10 متر و0/95 متر 
و 0/80متر و2/80 متر و 0/75 متر و دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی 601 فرعی 
غربًا اول به طول 14/55 متر دیواری است به پالک 1/340 دوم به طول6/80 متر دیواری 
است به پالک 1/425 که پالکهای  فوق الذکر به موجب سند رهنی شماره 83763  مورخ 
تعاون  و  توسعه  بانک  رهن   در  نامبردگان  طرف  از  شهرضا    2 1387/02/09دفتر 
شهرضا ) صندوق تعاون شهرضا ( قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه ها، به درخواست بانک بستانکار 

مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد 
پالکهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلسه ماموراجراو برگ ارزیابی 
کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید. ) الف( مورد بازدید 
ساختمان  دارای پالکهای ثبتی به شماره2/7231 و 2/7226 واقع در فضل آباد بخش 
یک ثبتی شهرضا که مجموعًا به صورت یکباب منزل مسکونی شامل زیر زمین انباری 
و طبقه همکف مسکونی و انباری و نیم طبق مسکونی با عرصه کل 372/95متر مربع 
و اعیانی 425 متر مربع با سقف های آهنی و دیوارهای آجری و سطوح داخلی سفید 
کاری و آجر نما و درب های چوبی و پروفیل آهنی و آلومینیوم و نمای خارجی آجر 
نما و سرویس بهداشتی و آشپزخانه کامل و دارای مشترکات اب و برق و گاز میباشد . 
به مبلغ  یک میلیارد و نهصدو هفتاد میلیون ریال) 1970000000ریال(  ارزیابی گردیده 
است )ب( محل مورد بازدید عبارتست از از یکباب آپارتمان در طبقه همکف که اکنون 
از آن استفاده اداری میشود با مشخصات اسکلت آجری ، سقف طاق ضربی با تیرآهن 
، کف ها موزائیک ، سطوح دیوارها و سقف گچ کاری ، ابزار زنی ، بدنه ها رنگ روغنی 
نوع  از  داخل  و  آلومینیومی  پروفیل  بیرونی  وپنجره  در   ، پالستیک  رنگ  ها  سقف  و 
چوبی با چهار چوب فلزی ، دارای آشپزخانه با کف موزائیک و بدنه کاشی ، با کابینت 
چوبی باال و پائین ، دارای سرویس بهداشتی با کف سرامیک ، بدنه کاشی و سقف گچ 
و رنگ آمیزی شده ، دارای سیتم گرمایشی مرکزی ولی اکنون از سیستم گاز شهری 
عدد  یک  و  آبی  کولر  سرمایش  سیستم   . میشود  تامین  گرمایش  گازسوز  بخاری  با 
کولر گازی نیز در سالن نصب شده است ، دارای اشتراکات آب و برق و گاز میباشد 

. توضیح اینکه قسمتی از ساختمان در تراز یک متری احداث شده است .و به مبلغ یک 
میلیارد و ششصدو سی شش میلیون ریال ) 1،636،000،000 ریال ( ارزیابی گردیده 

مورد)  1393/02/12و  تاریخ  تا  الف(   مورد)  بانک  اعالم   طبق  مزایده  وموارد  است 
ب( تا تاریخ 1393/02/15بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 
روز یکشنبه مورخ 1392/05/06 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.
با تعطیل پیش بینی نشده ای  از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده 
پالکهای  ششدانگ  میگردد.مزایده  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد  مواجه 
2/7226 و 2/7231 واقع دربخش یک ثبتی شهرضاکه جمعًا تشکیل یکبابخانه را میدهد 
از مبلغ کارشناسی یک میلیارد و نهصدو هفتاد میلیون ریال) 1،970،000،000ریال(  و 
ششدانگ اعیانی آپارتمان به پالک ثبتی شماره 1/603 ) طبقه همکف(واقع در مبارکه 
میلیون  شش  سی  ششصدو  و  میلیارد  یک  کارشناسی  مبلغ  از  اصفهان  بخش9ثیتی 
که  کس  هر  و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  (   شروع  ریال   1،636،000،000  ( ریال 
 ( از مورد مزایده  از تشکیل جلسه  قبل  خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
 16 پالک   24 فرعی  شرقی  حافظ  خ  آدرس:شهرضا   به   )2/7231 و  پالکهای2/7226 
ابتدای کوچه  همچنین مورد مزایده ) پالک 1/603( به آدرس :مبارکه بلوار شریعتی 

سجاد طبقه همکف کد پستی 66366-84819 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه 
به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های مربوط به 
انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت 
مهدی  میشود.   محمد  ومنتشر  تاریخ1392/04/01چاپ  در  رود  زاینده  روزنامه  در 
یوسفیان مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا                                                                                          

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
امیر  آقای  اعالم می گردد  بدینوسیله   92/3/6 : تاریخ  :920331 ب 16   1733 شماره 
حسین امامی فرزند محمد جواد شکایتی علیه آقای اکبر میرزا حسینی باروق دایر بر 
کالهبرداری  مجهول المکان به این باز پرسی تسلیم و به شماره 920331 ب 16 ثبت  
گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه  از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت 
به حضور می شودو با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله 
ابالغ در یکی از روز نا مه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 
عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 3138 مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی اصفهان  

تحدید حدود اخحتصاصی
و  خانه  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  91/12/14چون   : تاریخ   16014  : 845  شماره 
بشماره پالک 189 فرعی از 37 - اصلی  واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 

بنام فاطمه رحیم طرقی فرزند علی در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایستی تجدید گردد  اینک بموجب دستور اخیر ماده  اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح  در روز مورخه 
1392/4/17 در محل شروع بعمل خواهدآمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحب امالک  اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در 
 20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  حضور  محل 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف 

55 مجتبی شادمان رئیس ثبت و اسناد و امالک نطنز

ابالغ

 9109980359400644 پرونده  شماره   9210100353400943  : ابالغیه  1754شماره 
شماره بایگانی : 911300 شاکیان نوراله ملکان و فرشاد بروخیم نژاد و مجید قربانی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  شکایتی  اختالس  خواسته  به  فالح  مهدی  آقای  بطرفیت 
 ) )کیفری  عمومی  دادگاه   108 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
کالسه  به  و  ارجاع   258 شماره  اتاق  دوم  طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری 
9109980359400644 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/5/6 و ساعت 11 تعیین 
شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . م 

الف  2487مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی ) کیفری ( شهرستان اصفهان 

ابالغ
 9209980351700196: پرونده  شماره   9210100351700719: ابالغیه  شماره   1755
شماره بایگانی : 920199 خواهان مریم کریمی با وکالت محمد جانقربان دادخواستی 
به طرفیت خوانده حمزه لک   به خواسته مطالبه مهریه و تامین خواسته  تقدیم دادگاه 
عمومی شهرستان اصفهان  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه عمومی 
حقوقی خانواده  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره  206 ارجاع و به کالسه 
 8:30 ساعت  و   1392/5/6 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351700196
تعیین شده است . به علت مجهول المکان خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی دستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر 

دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی ) خانواده ( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
حیدری  احمد  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  علی  شیر  فرزند  حافظی  مریم  1756خانم 
کالسه  به  که  است  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به  طالق  خواسته  به  رضا  محمد  فرزند 
 23 دفتر شعبه  در   23 911526ح  بایگانی  ردیف  به شماره  و   9109980352301487
مورخه  شنبه  روز  رسیدگی  وقت  و  است  شده  ثبت  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
المکان  مجهول  خوانده  که  آنجا  از   . است  شده  تعیین  ظهر   12/30 ساعت   1392/5/5
میباشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت مقرر رسیدگی فوق حاضر و دراین 
دادگاه  دفتر  به  دادخواست و ضمایم  ثانی  دریافت نسخه  و  آدرس  اعالم  مدت جهت 
مراجعه نماید . نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی است. مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ
1757شماره ابالغیه 9210100350500254  شماره پرونده :9209980350500031شماره 
بایگانی شعبه : 920034  خواهان مجید کاظمی دادخواستی به طرفیت خواندگان کمال 
به  خسرو   کشاورزی  تعاونی  شرکت  و  اصفهان  استان  اراضی  مدیریت  و  رفیعی 
خواسته  وارد ثالث  تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق  
105 ارجاع و به کالسه 920998035050031 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/5/6 
و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان خوانده  و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر 

دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ

1759 شماره ابالغیه 9110100350407236 شماره پرونده :9109980350401348 شماره 
بایگانی شعبه : 911367  خواهان محمد علی رحیمی فر دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فاطمه سرائیلیان ) سرائیان ( غالمعلی سرائیلیان ) سرائیان ( و علیرضا شیخ و مهدی 
غالمرضا  و   ) سرائیان   ( سرائیلیان  زهره  و   ) سرائیان   ( سرائیلیان  تواران  و  فیض 
( و علیرضا محمدی به خواسته  سرائیان ) سرائیلیان (و محترم سرائیلیان )سرائیان 
فسخ قرار داد و تخلیه و ابطال قرار داد ) غیر مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه سه اتاق  308 ارجاع و به کالسه 9109980350401348 ثبت 
علت  به   . است  تعیین شده   10:00 و ساعت   1392/5/5 آن  وقت رسیدگی  که  گردیده 
غالمرضا  و  غالمعلی  و  زهره  و  محترم  و  توران  و  فاطمه  خواندگان  المکان  مجهول 
شهرت همگی سرائیلیان ) سرائیان (   و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دستور دادگاه  مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 

چهارم حقوقی شهرستان اصفهان

احضار 

 : پرونده  شماره   9110100354003607  : ابالغیه  شماره   1760
9009980359500614 شماره بایگانی شعبه : 911492 محاکم کیفری دادگستری 
پرونده کالسه  در   910563 کیفر خواست شماره  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
و  مجعول  اوراق  از  استفاده  اتهام  به  اکبر سعیدی  برای   9009980359500641
وقت  و  ارجاع  این شعبه  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  جعل 
به  با عنایت  تعیین گردیده است.  برای مورخه 1392/5/6 ساعت 8:30  رسیدگی 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
به  غیابی  مقررات رسیدگی  است در صورت عدم حضور مطابق  بدیهی  گردد. 
 ) کیفری   ( عمومی  دادگاه   114 شعبه  دفتر  مدیر   204 الف  م  آمد.   خواهد  عمل 

شهرستان اصفهان  

احضار 
 : پرونده  شماره   9210100353300721  : ابالغیه  شماره   1761
8709980365901092 شماره بایگانی شعبه : 920129 محاکم کیفری دادگستری 
کالسه  پرونده  در   224 شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
8709980365901092 برای محمد نادری به اتهام فروش مال غیرتقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین  1392/5/7 ساعت 10:00 
آئین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم   به  دسترسی  عدم  و 
منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم   تا 
عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است   بدیهی 
 ) کیفری   ( عمومی  دادگاه   107 شعبه  دفتر  مدیر   1638 الف  م  آمد.    خواهد 

شهرستان اصفهان

احضار 

1762شماره ابالغیه: 9210100353500530 شماره پرونده : 9109980362701810 
شماره بایگانی شعبه : 920061 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به 
..... در پرونده کالسه 9109980362701810 برای  موجب کیفر خواست شماره 
محمد رضا شهریاری و اسماعیل سلطانی و احمد شهریاری و ابراهیم سلطانی و 
علیرضا شهریاری  به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو 
و قداره و سرقت و ضرب و جرح عمدی و اتالف عمدی و تخریب و مزاحمت در محل 
کسب و کار تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1392/5/5 ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
 المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون

 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف 

2153 منشی شعبه 109 دادگاه عمومی ) کیفری ( شهرستان اصفهان  



اکران خانگییادداشت

هفت

گذشته فرهادی  در پایتخت
»گذشته« تازه ترین ساخته اصغر فرهادی در س��ینماهای تهران از چهارشنبه 29 خرداد به روی 
پرده رفت. به گفته پخش کننده فیلم، یکی دو صحنه از آن حذف شده که لطمه ای به اثر نمی زند 

و با زیرنویس فارسی و به صورت 35 میلیمتری نمایش داده می شود.

5

 تنها نماینده اصفهانی
جشنواره مطبوعات

گ�روه فرهن�گ - در هش��تمین 
جش��نواره فصلی مطبوع��ات که با 
حض��ور وزی��ر فرهن��گ و معاون��ت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ در سرای 
روزنامه نگاران برگزار شد، معصومه 
شهباز روزنامه نگار اصفهانی در سطح 
خبرگزاری ه��ا و  در بخش گزارش 
خبری با گزارش »ثبت شکار کبک، 
تیر خالص به طبیعت بختیاری« که در خبرگزاری میراث فرهنگی 
منتشر ش��ده بود، حائز رتبه برتر شناخته ش��د. وی تنها خبرنگار در 
حوزه میراث فرهنگی ب��ود که مورد قدردانی داوران جش��نواره قرار 

گرفت.
در هشتمین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها حدود200 
هزار اثر از فعاالن رس��انه در بخش های مقاله، س��رمقاله، یادداشت، 
نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراحی و کاریکاتور، گفتگو، گزارش 
خبری و طنز که در زمستان1391منتشر ش��ده است، مورد داوری 
قرار گرفت. در این مراسم از 32 برگزیده این جشنواره با اهدای لوح 

قدردانی شد.

گنجینه صدا وسیما 
مدیر واحد شعر و موسیقی مرکز صدا 
و سیمای اصفهان گفت:12 قطعه از 
آثار منتشر نشده استاد کسایی که در 
واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای 
مرکز اصفهان تهیه و تولید شده است 
به زودی روانه بازار موسیقی می شود.

مهران مراد صفوی با بیان این مطلب 
افزود: دلیل این که روند انتش��ار این 
آثار اندکی به طول انجامیده، این اس��ت که ما نمی توانیم همه آثار را 
در مجموع به واحد شعر و موسیقی سازمان ارایه کنیم و مجوز بگیریم 
و آثار باید تک تک ارایه شود و به همین دلیل پروسه اخذ مجوز کمی 

زما نبر می شود. 

 روایت احمد بیگدلی
 از فهیمه رحیمی

احمد بیگدل��ی نویس��نده اصفهانی 
معتقد است فهیمه رحیمی بر گردن 
مردم برای تشویق آنان به کتابخوانی 

حق دارد.
احم��د بیگدلی نویس��نده معاصر در 
این باره گف��ت: در هر دوره ای یک یا 
چند عوام نویس در بین نویسندگان 
پیدا می شود، در قدیم از این دست، 
من داستان های نویس��ندگانی مثل 

حسنقلی خان مستعان یا آثار سیروس بهمن را می خواندم.
وی در پاسخ به این پرس��ش که آیا تا کنون کتابی از فهیمه رحیمی 
خوانده اس��ت گفت: نام کت��اب و داس��تانش را خاطرم نیس��ت اما 
خوانده ام. بیگدلی در ادامه با اشاره به نقش داستان های عوام پسندانه 
در ترغیب مردم ب��ه کتابخوانی اف��زود: من فکر می کنم اگر کس��ی 
در وادی کتابخوانی قدم بگ��ذارد، چه این که اهل کتاب باش��د، چه 
 این که بخواهد بعدا نویسندگی کند، معموال با خواندن داستان های

عوام پسند و کتاب های فهیمه رحیمی شروع می کند و بعد با عادتی 
که به کتابخوانی پیدا کرد به سراغ آثار دیگر می رود.

مجموعه» مستند ایران« با آواز علیرضا قربانی و محمد معتمدی در شش 
لوح فشرده توسط انتشارات سروش منتشر شد. 

این مجموعه از سری برنامه هایی است که در مستند ایران از شبکه یک 
پخش شد و چون مورد استقبال زیادی قرار گرفت، انتشارات سروش اقدام 
به توزیع آن در ش��ش لوح فشرده کرده اس��ت که دو لوح مربوط به شهر 

مشهد، دو لوح مربوط به قم و دو لوح 
مربوط به شیراز است. ضمن این که 
کرمان، یزد، اردبیل و لرستان نیز در 
دست انتشار است. گفتنی است در این 
مجموعه سعی شده از پایه موسیقی 
ایرانی استفاده و از ترکیب موسیقی 
غربی و ایرانی پرهیز شود،همچنین در 
ساخت موسیقی این مجموعه ارکستر 
بزرگ س��ازهای ایرانی حضور دارند 
و فقط به س��ازهای دستگاهی ایران 
بسنده نشده و از سازهای منطقه ای 

استفاده شده است.
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 »تونل« در 
شهر کتاب اصفهان 

  استاد شهناز
 در جالی وطن

کارگاه نقد داستان این جلسه به بررسي کتاب »تونل« اثري از ارنستو ساباتو و 
نشر نیلوفر با ترجمه مصطفي مفیدي اختصاص یافته است.

داستان، اعترافات یک قاتل عاشق پیشه ای است که در جستجوی معنای عشق 
واقعی، زنی را که دوست داشته می کشد. این اعترافات در بازداشتگاه و در ذهن 
خود او روایت می ش��ود. این به یاد آوردن خاطرات، از ابتدای آشنایی تا وقوع 
جنایت، موشکافانه بررسی می شود. نکته   اساسی این داستان جهان گریزی و 
خأل تنهایی است که به س��بب افکارات منفی و اگزیستانسیالیستی راوی رخ 

داده است.
 عالقه مندان به ش��رکت در این کارگاه که با حضور سیاوش گلشیري برگزار 
مي شود، مي توانند روز یک شنبه دوم تیر ماه رأس ساعت17به شهر کتاب، 
شعبه مرکزي، واقع در چهارباغ عباسي،کوچه سینما سپاهان مراجعه فرمایند.

علی اصغر شاهزیدی از اساتید آواز اصفهان و از دوستان استاد جلیل شهناز از 
خاکسپاری این استاد مسلم تار و سه تار ایران در تهران خبر داد.

وی تصریح کرد: خانواده ایشان با خاکسپاری پیکر ایشان در اصفهان موافقت 
نکردند و وی  پس از مراسم تشییع، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

سپرده شد. 
ای��ن هنرمند در س��ال13۸3 ب��ه عنوان چه��ره مان��دگار هنر و موس��یقی 
برگزیده و م��درک درجه یک هن��ری به وی اهدا ش��د و بار ها م��ورد تقدیر 
قرار گرفت. در تاریخ 2 اردیبهش��ت13۸9خانه موس��یقی به دس��ت جلیل 
 شهناز نوگشایی شد و در این مراسم نیز از س��وی خانه موسیقی تجلیل شد. 
استاد جلیل شهناز صبح روز دوشنبه، درپی مدت ها بیماری و کهولت سن در 

بیمارستان آراد تهران دار فانی را وداع گفت.

الماس ها ابدی اند 

 بررسی مستند ایران
 در شبکه نمایش خانگی 

آیا میدانید؟!
گروه فرهن�گ - اگر نگاهی اجمالی به آمار و نحوه ساخته 
شدن و نمایش یک فیلم س��ینمایی در کشور انداخته شود 

اطالعات جالبی به دست می آید.
آیا می دانید بی��ش از90درصد تولیدات س��ینمایی ایران با 
اخذ وام،کمک های دولتی، سرمایه گذاری حامیان مالی و... 

ساخته می شود؟
آیا م��ی دانید بی��ش از70درصد تولیدات س��ینمایی ایران 
در نمای��ش عمومی حتی ب��ه می��زان هزین��ه تولید خود 
 هم نمی فروش��ند؟ وای��ن در دنیا یعنی شکس��ت تجاری !

آیا می دانید در ایران هیچ فیلمسازی وجود ندارد که پس از 
شکست های تجاری متعدد، دیگر نتوانسته باشد فیلم بسازد؟ 

و این در دنیا اصال معنا ندارد!
آی��ا م��ی دانی��د جیم��ز کام��رون کارگ��ردان فیل��م 
پرف��روش »آوات��ار« نیم��ی از هزین��ه س��اخت فیلم��ش 
را از همس��ر س��ابقش ق��رض م��ی کن��د و پ��س از فروش 
 فیل��م در اک��ران عموم��ی بدهی خ��ود را پس م��ی دهد؟

آیا می دانید شکس��ت تجاری برای یک فیلم در دنیا یعنی 
خانه نشین شدن فیلمساز؟ آیا می دانید نسبت تعداد فیلم 
های تولید شده ساالنه در ایران به سالن های نمایش بیش 
از20برابر است؟ چگونه می توان سینمایی را که بدون کمک 

های مالی دولتی تولید نمی کند از دولت جداکرد؟
آیا می دانید آمار تشکل های صنفی سینمایی در ایران از همه 
صنوف دیگر بیش��تر، ولی آمار فعالیت صنفی در این زمینه 

کمترین است؟ آیا مستقل بودن سینما خوب است؟
پاسخ: بله . اما اگر ... و اگر ... و اگر ... و اگر ... و ...

ای��ن اگرهایی که برای اس��تقالل س��ینما کاش��ته ایم کی 
قرار است سبز ش��وند؟ چه کس��ی باید آنها را باغبانی کند 
و به ثمر بنش��اند؟ آیا مش��کالت س��ینما محدود به همین 
 دادو بی��داد هایی اس��ت که گاه و بی��گاه از برخی س��رداده 
 می شود؟ مش��کالت اصلی و حیاتی سینما چیست؟ آیا این 
ناراحتی ها از وضع بد مالی و مشکالت معیشتی فیلمسازان 
ماست؟ مگر ما فیلمس��از فقیر هم داریم؟ اگر داریم چندتا 
داریم؟ آیا تاکنون ازهنرمندانی که دچار مشکالت معیشتی 
هستند اعتراضی شنیده ایم؟ آیا می دانید معترضین گاه گاه 

به وضع سینما، جزء فعال ترین فیلمسازان کشور هستند؟
هدف این نوشته تنها طرح سؤال است و به کلی قصد پاسخ 
ندارد، اما به قطع و یقین بهبود اوضاع س��ینما جز با همدلی 
بخش دولتی وخصوصی امکان پذیر نخواه��د بود و با وضع 
فعلی و درست شدن روزانه قبیله ای جدید در سینما نه تنها 
هیچ کس سود نمی برد، بلکه ضرر ماهیگیری برخی فرصت 

طلب از بیرون مجموعه دامنگیر همه خواهد شد.

 روبان قرمز

متأسفانه ما ایرانی ها دچار یک فرهنگ 
 جمال 
اشتباه هستیم و آن هم فرهنگ برند و نوروز باقری

اسامی است. معموال به دنبال برندها 
 و آدم ه��ا واس��امی  معروف هس��تیم، در صورت��ی که ممکن 
 اس��ت یک برند،یک اس��م غیر معروف تر کاالیی بهتر داشته 

باشد.
 فیلم »چه خوبه که بر گشتی« به کارگردانی و با سرمایه گذاری 
داریوش مهرجویی به قصد گیش��ه و جذب مخاطب بیشتر و 
بیشتر تولید ش��ده اس��ت. پیش از این مهرجویی با فیلم کم 
بضاعت »نارنجی پوش« به تولید کار سفارشی پرداخت و این 

گمان را به ذهن همگان متبادر ساخت که... .
»چه خوبه که برگش��تی« روایت فرزاد )جراح دندانپزش��ک( 
است که پس از سال ها به ایران می آید تا دور از مسائل آشفته 
زندگی نفس��ی تازه کند، ولی ورود او همزمان است با پدیدار 
شدن یک ش��یء مرموز ش��به فضایی و خانم دکتر یاسمین و 
سنگ های جادویی اش که رفاقت دیرینه فرزاد و کامبیز را که 
سال هاست در همسایگی هم و در کنار دریا زندگی می کنند 

به جدالی بیهوده می کشاند.
حامد بهداد، حسن پورشیرازی، رضا عطاران، رؤیا تیموریان، 
علیرضا جعف��ری، مهناز افش��ار و همایون ارش��ادی از جمله 

بازیگران این فیلم هستند.

متأسفانه  امسال نیز فیلم »چه خوبه که برگشتی« نمی تواند 
در سینمای مطرح کش��ور جایی برای خود باز کند. قابل ذکر 
است این فیلم نوعی گرته برداری از آثار سینمایی استن لورل 
 و اولیور هاردی اس��ت،  آنچنان که خود کارگ��ردان با پخش

گوش��ه ای از لجبازی های این دو کمدین مشهور، قصد دارد 
بگوید فیلمش وام دار همان سبک و اندیشه است. 

بر این اس��اس فیلم مذکور را می توان درژانر سینمای کمدی 
جای داد. این در حالی اس��ت ک��ه در الب��الی تمامی لودگی 
ها و لجبازی های بی ثمر دو دوس��ت قدیمی ک��ه یکی دکتر 
دندانپزشک است و دیگری مهندس-که حاال پا به سن گذاشته 
اند- نکاتی که گاه رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد، یافت 
می ش��ود، آنچنان که در ابتدای فیلم، صحنه بازی ش��طرنج 
 به نمایش درمی آی��د و مهره هایی که ب��ا حرکت یک توپ به 
زمین می افتند. س��پس بخش��ی از فیلم قدیمی ش��طرنج باز 
نمایش داده می ش��ود و چنین گفته می ش��ود که پادش��اه و 
وزیر آنقدر به بازی ش��طرنج مشغول هس��تند که مملکت به 

باد می رود.
جدای از ای��ن، کارگ��ردان دیگر نم��ی تواند می��ان لجبازی 
 ه��ا و درگیری های ص��ورت گرفت��ه میان دو دوس��ت و ایده

مهره های شطرنجی که بازیچه دست ش��طرنج بازان هستند 
پیوند اندامواری پدیدآورد، لذا حوادث تالفی جویانه دو دوست 

 فاقد بار معنای خاص می ش��ود و داس��تان را ب��ه یک کمدی 
تمام عیار شبیه می سازد. البته باید به این مسأله توجه داشت 
که کارگردان در وادی کم��دی موفق بوده، هر چند که جذاب 
بودن تمامی صحنه ها مدیون نقش آفرینی عطاران است. بر این 
اساس به جرأت می توان گفت که اگر عطاران از این فیلم حذف 
بشود، مخاطب فیلم هیچ کششی برای دیدن آن ندارد. این در 
حالی اس��ت که برخی رویدادها و حوادث مانند ظرف بزرگی 
 که گمان دارند عتیقه اس��ت و ارزشمند اس��ت و بعد به شکل 
بشقاب پرنده با ترفند عطاران به پرواز درمی آید تا دکتر متین 
 بترس��د، کامال زائد و بی مصرف اس��ت. طرح و حض��ور انواع

س��نگ ها برای درمان چاقی دکتر متین نیز در بستر داستان 
فیلم زائد اس��ت و هیچ تأثیری در روند ش��کل گیری حوادث 
اصلی داستان ندارد. این در حالی است که لجبازی دکتر متین 
و دوست دوران کودکی اش تنها مسأله اساسی داستان است و 

بازگو کننده هیچ نکته و ایده رمزگونه نیست.
در فیل��م مذک��ور، زن طالق گرفت��ه ای به نام مهدی��ه که در 
 جس��تجوی ش��وهر اس��ت برآن می ش��ود ت��ا با گذاش��تن

س��نگ های مختلف روی بدن دکتر متی��ن، او را مداوا کند، 
درصورتی که این عمل او در بس��تر فیلم عقیم می ماند و هیچ 
ثمری برای کارگردان در پیشبرد داستان ندارد. در این میان 
تنها چیزی که دس��ت بیننده را می گیرد و مخاطب می تواند 
به آن دل خوش کند اعمال و رفتار خنده آورشخصیت هاست.

همان طور که گفته ش��د بار کل فیلم بر دوش عطاران اس��ت 
و فقدان او ش��یرازه فیلم را بر هم می زن��د. حامد بهداد تالش 
زیادی دارد تا نقشی متفاوت بازی کند، غافل از این که رفتار ها 
و اعمال او نازیبا و ناملموس است. از این رو به جرأت می توان 
گفت که حامد بهداد که برای بازی در فیلم های کمدی ناتوان 

است با قبول این نقش، اشتباه بزرگی را مرتکب شده است.
باید گفت فیلم هیچ کشش��ی برای مخاطب ندارد. کارگردان، 
مخاطب را یک تماشاچی بیکار فرض کرده است که صرفا آمده 

است تا یک سری تکه کالم و حرکات با مزه ببیند و برود.
ایده  اصلی فیلم همان لجبازی و درگیری دو دوس��ت بر س��ر 
موضوعی بی اهمیت اس��ت که به تدریج پیچیده تر می ش��ود 
و  فیلم »دایی جان ناپلئون«  را به ذهن متبادر می س��ازد، اما 
این ایده در طول کمدی رشد و نمو پیدا نمی کند و با پرداختن 
به برخی رویدادهای ب��ی ارزش غیرقابل ب��اوری مانند پرواز 

بشقاب پرنده، جذابیت خود را از دست می دهد.
 در نهایت اش��اره بر این نکته ضروری اس��ت که فیلم یاد شده 

برگرفته از داستان »گلی ترقی« است.

تازه ترین و شاید بدترین فیلم آقای استاد

چه خوبه که برگشتی،اما...

جشنواره کمدی در مسیر اجرابی پولی در اکران حوزه هنری 

فرناد شاهزیدی موسیقیدان اصفهانی و فرزند علی اصغر شاهزیدی 
گفت: آلبومی که با برادرم علی بر مبنای آیات قرآن در حال تولید 
آن هستیم و قرار بود در صورت مهیا شدن شرایط تا پایان سال90 
منتشر شود، به دلیل بی پولی حوزه هنری اصفهان بالتکلیف مانده 
است. وی با بیان این مطلب افزود: متأسفانه برخالف تعهد، حوزه 
هنری تا به حال پول چندانی به ما نداده است و همه هزینه های 
ارکستر، تحقیقات و آهنگسازی بر عهده خودمان بوده است. این 
آهنگساز در رابطه با این اثر تصریح کرد: برای اولین بار در کشور، 

مجموعه ای مشتمل برسه لوح فشرده آماده کرده ایم که در آن37 
تراک با دو سبک موسیقی پاپ و باروک ارایه شده،12 قطعه پاپ 
و 25 قطعه به س��بک باروک اس��ت، آهنگ ها بر مبنای آیه های 
قرآن نوشته شده و تمامی بر مبنای آیه های قرآن است که اصل 
آیه ها هم در پک آلبوم می آید. وی بیان داشت: استفاده ما از قرآن 
غیرمستقیم است و مثال روایت های قرآنی را در کل آهنگ مستتر 
کرده ایم و با گروه کر چهار خطی چون کارهایی که باخ اجرا کرده 
است فضای موسیقیایی ساخته ایم. شاهزیدی تأکید کرد: در این 
مجموعه که با ارکستر بزرگ ضبط می شود، تمام سازها آکوستیک 
است و اصال از ساز الکترونیک استفاده نشده و نوازندگانی چون علی 
جعفریویان، مازیار ظهیر الدینی، شهرام رکوعی، حسین مجلسی، 
کریم قربانی و... در این کار با ما همکاری کرده اند و تمام نوازنده ها 
هم از تهران آمده اند. قطعاتی که پاپ ساخته شده با چند خواننده 
است، ولی گروه کر هم هست که متأسفانه در اصفهان، کر خوان 
خانم خوب پیدا نکردیم و گروه کر هم متش��کل از دو خانم است 
که از تهران آمدند و خودم و بردارم و یکی از دوستانمان کر آقایان 

را خواندیم.

 میثم بکتاش��یان گفت: پس از س��ه روز رقاب��ت تنگاتنگ میان 
گروه هاي نمایش��ي ش��رکت کننده، ۸ نمایش ب��ه بخش اصلي 
جشنواره راه پیدا کرد و 6 نمایش نیز مشروط به بازبیني مجدد شد. 
میثم بکتاش��یان دبیر چهارمین جش��نواره نمایش هاي کمدي 
اصفهان با اشاره به س��ه روز بازبیني فشرده24 نمایش صحنه اي 
در دو بخش صحنه اي آزاد و ویژه گفت: از میان این24 نمایش ۸ 
نمایش به صورت مستقیم به بخش اصلي جشنواره راه پیدا کرد و 6 
نمایش نیز مشروط به بازبیني مجدد شد. بکتاشیان افزود: در بخش 

ویژه نمایش هاي »هچل« ب��ه کارگرداني رهام بحیرایي، »بوق«  
به کارگردان��ي آزاده کمال بروجردي و »ش��وخي کوچک جناب 
میم« به کارگرداني نگار داستان پور به صورت مستقیم به بخش 
اصلي جش��نواره راه پیدا کردند. در بخ��ش آزاد نیز نمایش هاي 
»مقام استادي« به کارگرداني محمد جواد مسجدي، » پري« به 
کارگرداني احسان جانمي،  »فسیل« به کارگرداني بهنام شمسایي، 
»ش��وخي کوچک جناب میم« به کارگرداني نگار داس��تان پور، 
»شیش و بش« به کارگرداني مژده علیزاده و »کمدي ارتفاعات« 
به کارگرداني منص��ور قرباني به بخش اصلي جش��نواره راه پیدا 
کردند. همچنین نمایش هاي »کمدي ارتفاعات« به کارگرداني 
سیدجواد مسجدي نژاد، »درمان« به کارگرداني نسترن مؤمني، 
»سند« به کارگرداني میعاد سلیماني راد، »پینوکیو دروغ بگو« به 
کارگرداني ابوالفضل شریفي و »خشم و هیاهو« به کارگرداني نواب 
ثریا مشروط به بازبیني مجدد شدند. شایان ذکر است چهارمین 
جشنواره نمایش هاي کمدي اصفهان و اولین جشنواره سراسري 
نمایشنامه نویسي ش��هروندي11 لغایت 17تیرماه در تاالر هنر 

اصفهان برگزار مي شود. 

استاد انتظامی 
گروه فرهنگ - »عزت اهلل انتظامي« در سال1304 و در روز30 اردیبهشت ماه در 
محله سنگلج تهران متولد شد. وي پس از گذراندن دوره تحصیالت مقدماتي، وارد 
هنرستان صنعتي تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در سال1326 وارد 
عرصه هنر گردید و با اندک دستمایه هاي هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در 

شهر هانوفر آلمان وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید.
انتظامي با گذران��دن دوره هاي آموزش��ي تئاتر به ایران بازگش��ت و به دلیل فضاي 
نامناسب س��ینماي ایران از نظر اخالقي، به کار دوبله فیلم، اجراي نمایش و حضور 
در تلویزیون روي آورد. در سال1347 با بازي در فیلم » گاو « به کارگرداني داریوش 

مهرجویي وارد عرصه سینما شد.
انتظامي در س��ال134۸تصمیم به کس��ب تجربه آکادمیک گرفت و توانست بدون 
کنکور وارد دانشگاه هنرهاي زیباي دانشگاه تهران در رشته تئاتر شود. پس از فراغت 

از تحصیالت دانشگاهي، در حدود سال هاي1353-1352به تدریس رشته تئاتر در 
دانشکده هنرهاي زیبا و دانشگاه الزهرا )س( کنوني پرداخت.

وي س��ال ها در خدمت تئاتر و س��ینما ب��وده و آثار بس��یار ارزنده اي از خ��ود به جا 
نهاده اس��ت. عزت اهلل انتظامي از حدود14س��الگي تئاتر را با پیش پرده خواني در 
تماشاخانه هاي الله زار آغاز کرد وپس از یک سال به تماشاخانه هاي هنر و تهران رفت. 
وی همزمان در سال1320 نخستین نمایش حرفه اي خود را با عنوان »اولتیماتوم« 
نوشته پرویز خطیبي و به کارگرداني اصغر تفکري در تئاتر پارس الله زار اجرا کرد و تا 
سال1326 توانست در بیش از10 نمایش نقش پردازي کند. وي در دانشگاه هنرهاي 
زیبای دانشگاه تهران نزد استاداني همچون حمید سمندریان و شنگله، دانش خود را 
با آموخته هاي آکادمیک روزآمد کرد. انتظامي در هنرستان صنعتي همراه با هوشنگ 
بهشتي، نصرت اهلل کریمي، حمید قنبري و محمدعلي جعفري فعالیت هنري مي کرد.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

هادی عقیلی به سپاهان پیوست
 هادی عقیلی به تیم فوتبال س��پاهان پیوست تا با این تیم اصفهانی 

فصل سیزدهم را تجربه کند.
هادی عقیلی پس از مذاکره با مدیران باشگاه فوالدمبارکه سپاهان و 
تأیید هیأت مدیره این باشگاه با عقد قراردادی به جمع طالیی پوشان 

سپاهان پیوست. 

 قرعه خوب استقالل
 در لیگ قهرمانان

 قرعه کشی مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و طبق 
قرعه، استقالل به مصاف بوریرام تایلند می رود.

اس��تقالل با بهترین قرعه ممکن مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان 
آسیا را آغاز خواهد کرد؛ چیزی که نش��ان می دهد ما کماکان روی 

دور شانسیم!
 در قرعه کشی این مسابقات که در مالزی برگزار شد، بوریرام یونایتد 
تایلند به عنوان حریف استقالل در یک چهارم نهایی مشخص گردید.

این در حالی است که ش��رایط اس��تقاللي ها در حال حاضر چندان 
مناسب نیست و با مش��کالت مالي روبه رو است. هنوز هیأت مدیره 
و مدیرعامل این تیم جلس��ه اي را براي فصل آینده و مشخص شدن 

تکلیف بازیکناني که قراردادشان به پایان رسیده برگزار نکرده اند.

 مجیدي در لندن به دنبال
 جدیدترین مدرك مربیگري 

فرهاد مجیدي پس از گذراندن یک دوره بدنسازي اختصاصي راهي 
کشور انگلیس ش��د تا به تحصیالت خود در رشته مربیگري فوتبال 
بپردازد. مجیدي از مدت ها پیش بنا داشت به کالس هاي مربیگري 
باشگاه منچستر برود که در بازه زماني تا آغاز لیگ سیزدهم موفق شد 

در این کالس ها شرکت کند. 
قرار است مجیدي هفته آینده لندن را به س��وي تهران ترك کند و 
در تمرین هاي استقالل که احتماال تا آن روز آغاز خواهد شد حضور 
یابد. احتماال فرهاد با مدرك مربیگري به کشورمان باز خواهد گشت. 
این که فرهاد براي مربیگري اش چه برنامه اي دارد، هنوز مش��خص 

نشده است. 
به احتمال زیاد مجیدي از همین باشگاه اس��تقالل کار مربیگري را 
ش��روع مي کند، اما اگر امیر قلعه نویي روي نیمکت اس��تقالل باشد 
فرهاد نمي تواند سرمربي بشود و باید به عنوان دستیار کنار قلعه نویي 
قرار بگیرد. اتفاقي که براي خود امیر هم در زمان مربیگري حجازي 
رخ داد و او با استفاده از تجارب مرحوم حجازي توانست وارد عرصه 

مربیگري بشود.

اصفهان نایب قهرمان شد 
عنوان نایب قهرمانی رقابت های اسکواش پسران زیر۱۱سال کشور 

به اصفهان رسید. 
 مس��ابقات اس��کواش قهرمان��ی زیر۱۱س��ال پس��ران کش��ور 
ی��ادواره حض��رت عل��ی اکب��ر )ع( و گرامیداش��ت روز ج��وان ب��ا 
حض��ور ۱۲بازیک��ن از اس��تان های ته��ران، ی��زد، آذربایج��ان 
ش��رقی، خوزس��تان و اصفه��ان در س��الن حیدرنی��ا ته��ران آغاز 
 ش��ده بود ب��ا قهرمانی ته��ران مداف��ع عن��وان قهرمانی ب��ه پایان 

رسید. 
در مرحله پایانی این مسابقات، استان های تهران و اصفهان اول و دوم 
شدند و آذربایجان شرقی و خوزستان به مقام سوم مشترك رسیدند.

پاپی با سپاهان تمدید کرد
حسین پاپی قرارداد خود را با تیم فوتبال سپاهان تمدید کرد. حسین 
 پاپی با حضور در باش��گاه س��پاهان قرارداد خود را با این تیم تمدید 

کرد.
 رسول خوروش مدیر تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با اعالم خبر  
گفت: از آنجایی که قبال اعالم کرده بودیم که در فصل نقل و انتقاالت 
خبرهای خوشی برای هواداران س��پاهان داریم، به قول خود عمل 
کردیم و امروز با هادی عقیلی و علی حمودی قرارداد بستیم و حسین 

پاپی هم قرارداد خود را تمدید کرد. 

لیگ برتر فوتسال به تعویق افتاد
 لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به علت عدم پرداخت ورودی از 

سوی برخی باشگاه ها به تعویق افتاد.
جلسه هیأت رییسه جدید س��ازمان لیگ فوتس��ال  برگزار شد. در 
 این جلس��ه که طاه��ری، غفاری، نجاری��ان، منص��وری و افتخاری 
حضور داش��تند، اعضا بر س��ر تعویق مس��ابقات لیگ برتر به توافق 

رسیدند. 
دلیل تأخیر در آغاز رقابت های فصل جدید فوتس��ال باش��گاه های 

کشور عدم پرداخت ورودی از سوی برخی تیم ها بوده است. 
به این ترتیب رقابت های لیگ برتر فوتس��ال با یک ماه تأخیر از ۱۵ 
ش��هریور ماه آغاز خواهد شد و اوایل اس��فند به پایان خواهد رسید. 
قرعه کشی رقابت های لیگ برتر۲۰ مرداد ماه در اصفهان به میزبانی 

باشگاه گیتی پسند برگزار می شود. 

 نقش جهان با آمدن من
 جان گرفت

محمدرضا محمدجواهری 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان 

نمی توان ادعا کرد که اصفهان پایتخت ورزش ایران اس��ت. اصفهان 
در برخی رش��ته ها س��کو کس��ب می کند، اما از همه لحاظ برترین 
محس��وب نمی ش��ود. من با برکناری تع��داد زی��ادی از کارمندانم 
مخالفت کردم، چرا که این کار باعث می شود عده ای از نان خوردن 
بیفتند، با این حال می دانم که بعد از رفتن باید در 
دیوان محاسبات و دس��تگاه قضا پاسخگو باشم. 
این هم ناش��ی از این اس��ت که م��ن میراث دار 
اشتباهات آقایانی که قبال فعالیت می کرده اند، 
هستم.خواهش��مندم اگر دو خط از 
 ورزشگاه نقش جهان در رسانه خود
 م��ی نویس��ید صحی��ح باش��د.
نقش جهان با آمدن من جان گرفت.

س��رمربی تیم ملی کره جنوبی پس از رس��اندن تیم ملی فوتبال کش��ورش به جام جهانی، از سمت خود 6
کناره گیری کرد. چوی کانگ هائه موفق شد کره جنوبی را برای هشتمین بار به جام جهانی برساند. رسانه های 
کره ای از »هونگ میونگ بو« بازیکن سابق این تیم به عنوان جانشین هائه در تیم ملی کره جنوبی خبر  داد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1065 | شنبه 1  تیر 1392 | 13 شعبان  1434

واکنش حدادی  به  شایعه 
پرسپولیسی شدن !

 گیتی پسند
از بالتکلیفی در آمد

س��اموئل دارابینیان با عقد قراردادی یک ساله هدایت تیم دسته اولی فوتبال 
گیتی پسند را برعهده گرفت.

 ساموئل دارابینیان که فصل قبل، هدایت تیم فوتبال گیتی پسند در رقابت های 
دسته دوم باشگاه های کشور را در اختیار داشت با پایان این مسابقات و صعود 
به لیگ دس��ته اول، قراردادش با باشگاه اصفهانی به پایان رسید. گیتی پسند 
برای سپردن هدایت این تیم در لیگ دسته اول با همین مربی به توافق رسید تا 
دارابینیان هدایت تیم فوتبال گیتی پسند در جام آزادگان را نیز برعهده بگیرد. 
قرارداد دارابینیان با گیتی پسند یک ساله است. همچنین واهیک تروسیان 
 به عنوان دس��تیار این مربی اهل ارمنستان انتخاب ش��ده است. این مربی در 
رقابت های فصل گذشته لیگ دسته دوم دستیار دارابینیان بود. دارابینیان در 

تیم های ذوب آهن، پیکان و سایپا نیز سابقه مربیگری دارد. 

هافبک ملی پوش تیم ذوب آهن درمورد شایعه توافقش با پرسپولیس گفت: 
بعد از بازی پلی آف ذوب آهن درمورد پیش��نهاد پرسپولیس فکر می کنم و 

فعال باید تمرکزم روی این بازی باشد.
قاسم حدادی فر در حاشیه ورود به ایران بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی 
اظهار داشت: باید بگویم ما کار بزرگی را انجام دادیم که در زمین کره این 
تیم را شکست دادیم. از این که مردم ایران را خوشحال کردیم واقعا شاداب 
هستیم. خوشبختانه صحبت های س��رمربی کره باعث شد تا انگیزه همه 
ما برای کسب موفقیت، بیشتر ش��ود. وی افزود: همه بازیکنان ما دست به 
دست هم دادند و با همدلی توانستند غیرت ایرانی را بار دیگر نشان دهند. 
حدادی فر درباره احتمال حضور در پرس��پولیس هم گفت: بعد از دو بازی 
پلی آف به این مسائل فکر می کنم تا ببینم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. 

مرد جنگجو هدایت پالرمو را به دست گرفت
 جنارو گت��وزو که به تازگ��ی از دنی��ای فوتبال کناره گی��ری کرده 
اس��ت، هدایت پالرمو که در پایان فصل گذش��ته به سریA  سقوط 
 کرد را ب��ه دس��ت گرفت. پی��ش از ای��ن جوزپه س��انیو س��رمربی

 پالرمو بود. .

 هفتگانه اسپانیایی ها تکمیل شد
فوتبال اس��پانیا ب��ا قهرمانی در پیکاره��ای زیر۲۱ 
س��ال اروپا هفتمین قهرمانی خود را در پنج س��ال 
 اخی��ر در باالتری��ن س��طح فوتب��ال جه��ان ب��ه

 دست آورد.

موناکو مشتری الشعراوی 

 رسانه های فرانسوی از عالقه باش��گاه موناکو برای 
جذب اس��تفان الش��عراوی خب��ر دادند. اس��تفان 
الشعراوی در فصل قبل س��ریA بازی های زیبایی 

را برای میالن به نمایش گذاشت. 07
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کناره گیری رسمی سرمربی تیم ملی کره جنوبی 

حاال که سه شنبه شب را به عشق کی روش و تیمش در خیابان 
گذرانده ایم و منتظ��ر بودیم تا بیایند و با س��بد س��بد گل به 
استقبال تیم ملی برویم، بد نیس��ت کمی هم به خودمان نگاه 
کنیم. نگاه به خود، نه نگاه به آدم هایی که در این فوتبال ادعای 
خود بودن دارند .بیایید ببینیم ما چه کرده ایم و امروز سهم ما 

از این برداشت جز برداشت چیست؟ 
اصوال ما باد کاشته ایم تا طوفان درو کنیم یا این که فقط بنده 
حزب بادیم. نکند تمام شمش��یرهای انتقاد فقط از سر یأس از 
شکس��ت کی روش در نیام اس��ت؟ما همان ها هستیم که بعد 
 از باخت برابر لبن��ان، امیر قلعه نویی و علی دایی را پیش��نهاد 

دادیم.

نه این که آنها بد باشند، بد بودن از نگاه ماست.
 ب��رای ای��ن ک��ه بدانی��د چق��در ب��ر اش��تباهمان مص��ر 
هس��تیم و چق��در ادع��ای هی��چ را داری��م، توجهت��ان را به 
دیال��وگ ه��ای کارشناس��ان ای��ن فوتب��ال بی��ن دو نیم��ه 
 و در رس��انه مل��ی ج��ذب م��ی کنم. ش��اید ش��ما هم ب��ا ما 

هم عقیده شوید که ما نه انتقاد بلدیم و نه انصاف داریم.  

بین دو نیمه 
از تمام وقت موجود برای آنالیز تیم ملی۱۰ دقیقه صرف تبلیغ 
شد. شاید در نگاه اول این ده دقیقه به هدر رفته است، اما اشتباه 
نکنید، مفیدش همان ده دقیقه ه��در رفته بود. تبلیغ که تمام 

شد مجری برنامه با سرعتی مثال زدنی رشته کالم را در دست و 
گرفت و شروع به دادن سرنخ های صحبت کرد.

گفت ک��ه نتیجه علیرغ��م نوع ب��ازی راضی کننده اس��ت، اما 
نوع ب��ازی م��ا خطرن��اك و بس��یار پایین ت��ر از ح��د انتظار 
اس��ت. ب��رای این ک��ه وقت ه��در نرود مس��ابقه دو س��رعت 
منتقدان ش��روع ش��د. آنها که از اول ب��ازی هم تنها تأس��ف 
را آنالی��ز تیم ملی می دانس��تند و م��ی گفتن��د کاش لبنان و 
 ازبکس��تان را ب��رده بودی��م و ح��اال تی��م دومم��ان را ب��ازی

می دادیم شروع کردند به ریشه یابی که باید پرس از جلو انجام 
بدهیم و زیبا و تماشاگر پسند بازی کنیم.

 بقیه هم که پیش از بازی حفظ ظاهر می کردند، تاکتیک های 
تیم ملی را بی اثر و فاقد خالقیت عنوان کردند. همین جاها بود 
که یادمان آمد قبل از بازی، قطر را هم  مقابل ازبکستان بازنده 
بالمنازع  م یدانستیم و حاال قطر نیمه اول را برده و به رختکن 

رفته است.  

آن روزها که کی روش بد بود 
 آن روزها را همه یادمان هست. مربیانی که امروز یا در لیگ یک 
به زور تیم هایشان را نگه داش��ته اند و یا سقوط کرده اند و تیم 

ندارند را یادمان هست.
آنها در هر سال تیم سقوط می دهند و آنهایی که فقط می توانند 
سرپرست باش��ند را هم همین طور.آن روزها همه فقط حال و 
هوای مهندسی نظام مند فوتبال را داشتند و ادعا می کردند از 

کی روش بهترند.

اسم هایشان همه در تاریخ ثبت اس��ت، نه برای این که انتقاد 
نباید بلک��ه بخاطر همین ام��روز و همین بی��ن دو نیمه. چون 
نمایندگان همان ها بعد از دو بازی خوب برابر قطر و لبنان و یک 
نیمه قابل قبول برابر کره گفتند کی روش نمی تواند، تیم ملی 
بد بازی می کند، اما هرگز نگفتند برابر بازی مستقیم کره اگر ما 
پرس را به میانه میدان می آوردیم، مدافعان کند ما  که در عمق 
برابر قطر و لبنان هم متزلزل نشان دادند برابر سرعت کره ای ها 

چه خاکی بر سرشان می ریختند.
نگفتند چرا صادقی و منتظری همزمان هستند تا جلوی مربی 
علی اصغری کره که اس��تاد بازی مس��تقیم هس��ت را بگیرند.

نگفتند اگر صادقی نبود آن غول دو متری چه بالیی بر سرمان 
می آورد. البته شاید یادشان رفته است در بازی رفت هم تیرك 

عزیز دروازه جانمان را خرید.
یادمان ندادند پرس توان هوازی باالی��ی می خواهد و در بازی 
برابر حریفی مثل ک��ره با آن دوندگی باال و آن هوای ش��رجی 

اولسان پرس یعنی مرگ.
البته آن روزها مثل همین دیروز و مثل تمام انتقادات بی اساس 
فقط لحظه ای دوام داشت. نیمه دوم ما فقط گل زدیم و فقط به 
جام جهانی رفتیم. موقعیت های کره هم بیشتر بود، اما همان 
منتقدان، تاکتیک های کی روش را خیره کننده دانستند و در 

آخر هم دست زدند.
 اما ما برای آنها دس��ت می زنی��م که بعد از حماس��ه تیم ملی 
سؤال مهمش��ان رفتن نکونام به تراکتور یا ماندن در استقالل 

است!

آقای کی روش! ما را ببخشید

پوشیدن پیراهن تیم ملی، 
گروه 
افتخاری اس��ت که نصیب ورزش

هر ورزش��کاری نمی شود. 
این روز ها بدعتی از سوی دولتمردان باب شده است 
که در مذاق مردم چندان خوش نیست و آن، هدایای 
مادی بی حدوحص��ر و مجوز واردات خ��ودرو برای 

قدردانی از ملی پوشان است.
تیم ملی فوتب��ال ایران امس��ال موفق ش��د به جام 
جهانی۲۰۱4 فوتبال برزیل راه یابد و میلیون ها نفر 
ایرانی را خوشحال کند. یادمان نمی رود همین چهار 
سال پیش بود که از جام جهانی بازماندیم و تیم ملی 
فوتبال آن زمان نتوانست خواسته همین میلیون ها 
نفر انسان را محقق کند، چند روزی چه حسرتی در 

میان جوانان موج می زد.
اما به هر حال در ای��ن دوره هم اگر چه باز صعود تیم 
ملی ایران با »اما و اگر« های زیاد و توس��ل مردم به 
ائمه معصوم)ع( همراه بود، ولی باالخره توانستیم به 

برزیل راه یابیم و دل مردم شاد شد، بماند که در آن 
بازی آخر،9۰ دقیقه چه فشار هایی بر مردم وارد شد.

ش��ادی وصف ناپذیر مردم در ش��ب۲8 خ��رداد9۲ 
جالب و باش��کوه بود و جای »دس��ت مری��زاد« به 
فوتبالیست های جوان کشور را داشت،به قول معروف 

»بچه ها متشکریم«.
اما در این میان موضوعی نه چندان جالب و منطقی 
که در حال باب شدن اس��ت، هیجان زدگی بیش از 
حد مسئوالن پس از پیروزی ورزشکاران در میادین 
مختلف ورزش��ی اس��ت. این روز ها پس از پیروزی 
برخ��ی از تیم های ملی کش��ورمان در رش��ته های 
ورزشی خاص، به خصوص کش��تی و فوتبال، شاهد 
دست و دلبازی هایی هستیم که ممکن است کمی 
با مذاق مردم و یا بخش��ی از آنها خ��وش نیاید. برای 
آگاهی از این دست و دلبازی ها کافی است سری به 
آرشیو رسانه ها )مطبوعات و خبرگزاری  ها( بزنید و 
تصمیم های دولتمردان در قبال ای��ن پیروزی ها را 

ببینید. بخشی از آنها جهت اطالع آورده شده است:
- براساس اعالم س��ازمان تربیت بدنی، ورزشکارانی 
که مدال طالی المپیک را کسب کردند۱۵۰ سکه، 
ورزشکاران نقره ای7۵ سکه و برنزی ها۵۰ سکه بهار 

آزادی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.
- مراسم تجلیل از المپیکی های کشتی: وزیر اقتصاد و 

دارایی39 سکه به کشتی گیران پاداش داد.
- هدیه عباسی با فوتبالیست ها بعد از بازی با قطر: هر 

نفر۱۵۰ میلیون ریال.
- هدیه وزیر به فوتبالیس��ت ها بعد از بازی با کره در 

بازی رفت: هر نفر۲۰۰ میلیون ریال.
- هدیه رییس جمهور به فوتبالیس��ت ها برای صعود 
به جام جهانی: اعط��ای۵۰ میلیون تومان پول نقد و 

اجازه واردات خودرو.
آقای رییس جمهور! اجازه واردات خودروی خارجی 
از کجا آمده و براس��اس کدام قانون درس��ت است؟ 
از مرز های ایران؟ مگر خود ش��ما نبودید که مدعی 

بودید قوانین گمرکی باید اصالح شود؟ چرا به ناگاه 
تصمیمی می گیرید که ممکن است عواقب زیبایی 

نداشته باشد؟ 
البته که همگان بر تالش و از خود گذشتگی تمامی 
شیرمردان و جوانمردان ورزش این مرز و بوم اذعان 
دارند. کس��ب مدال های جهانی قطعا غرورآفرین و 
مایه مباهات است و جا دارد قدردانی ویژه ای از این 
جوانمردان به عمل آید، اما مگر همه قدردا نی ها از نوع 
مادی است؟ یا اصال مادی هم باشد چه کسی این ارقام 

 را تعیین کرده است؟
مگر نه آن است که این کسب افتخارات بسیار باارزش 
است، حال متولی این ارزش گذاری برای افتخارات 
کیست؟ مگر می شود یک افتخار ملی را با پول و سکه 

و حواله خودرو ارزش گذاری کرد؟
ورزش��کاران و جوانمردان این مرز و بوم به واس��طه 
کسب این افتخارات برای کش��ور های اسالمی، اجر 
خود را از خ��دای خ��ود می گیرند ک��ه در برابر این 
قدردانی های مالی، دولت از محل بیت المال، دریایی 
در مقابل قطره اس��ت. اما به هر ح��ال در این میان 
مبالغی از محل بیت المال پرداخت می ش��ود و چون 
اس��م بیت المال بر آن نهاده شده اس��ت، قطعا باید 

رضایت مردم را هم به دنبال داشته باشد.
در ش��رایط فعلی اقتصادی، مردم این روز ها خود با 
مش��کالت عدیده ای رو به رو هس��تند و شاید قدرت 

هضم این رقم های نجومی برایشان مشکل باشد.
آن پدر خانواده ای که برای دریافت سه میلیون تومان 
وام باید مدت ها دنبال ضامن و س��فته و گواهی های 
اداری و چهار ماه انتظار در صف دریافت وام باش��د، 
شاید برایش جای سؤال است که وقتی من نمی توانم 
یک خانه مناسب برای محل زندگی خانواده ام اجاره 
کنم، چرا دولتمردان یک کش��ور اس��المی باید این 
گونه دس��ت و دلبازی کنند؟ اصال از چه محلی این 
دس��ت و دلبازی ها خرج می ش��ود؟ مگر نه آن که از 

بیت المال است؟
آقای رییس جمهور! تاکنون از چند کارآفرین  که برای 
صد ها جوان از جیب خودش اشتغال ایجاد می کند، 

چنین قدردانی هایی نجومی شده است؟
آق��ای رییس  دولت! ش��اید برای مادری که ش��وهر 
خود را از دس��ت داده اس��ت و اکنون سرپرست یک 
خانواده چهار نفره با دو فرزند دو قلوی6 ساله است، 
مهم نباش��د تیم ملی فوتبالمان به برزیل می رود، یا 
نرود، اصال نرود، چه برس��د که در برابر این پیروزی 
که وظایفش��ان اس��ت، هدیه با ارقام نجومی هم از 
جیب بیت الم��ال دریافت کنند، ام��ا او نتواند حتی 
اس��م بچه هایش را در یک مدرسه دولتی ثبت کند، 

چون مدیر مدرسه دولتی هم این روز ها برای ثبت نام 
دانش آموزان برخالف قانون پول می گیرد )به بهانه 
کمک به مدرسه،پول آسفالت،آب،برق،گاز و هزاران 
بهانه دیگر( و نظارتی هم بر آن نیست. شاید بگویید 
تمام دنی��ا این پول ه��ا را به ورزش��کاران می دهند، 
بله می دهند، ولی نه از بودجه کش��ور. در تمام دنیا 
تیم های باش��گاهی، خصوصی هس��تند و پول های 
آنچنانی هم می دهن��د و پول ه��ای آنچنانی هم از 
تجارت بازیک��ن و جابه جایی بازیک��ن و یا تبلیغات 
ش��رکت ها به دس��ت می آورند، اما این آمار و ارقام 
برای ملی پوشان مصداقی ندارد. ما کشور اسالمی با 
معیار های اسالمی خودمان هستیم و کاری به برخی 
نگرش های س��رمایه ای در نظام های س��رمایه داری 
نداری��م که ص��د البت��ه در آنج��ا هم از این دس��ت 
و دلبازی ه��ای ناعادالنه چن��دان نمودی ن��دارد و 
قانونمداری در پرداخت ها حرف اول را می زند. آقای 
احمدی نژاد! چرا یک خانواده بای��د یک ماه منتظر 
دریافت یارانه 4۵ ه��زار تومانی اش باش��د که برای 
خرید یک هفته ای سبد خانوار هم کفاف نمی کند، اما 
شما از جیب بیت المال به یک جوان ۲۵ساله مجرد 
که قرارداد  س��الیانه میلیاردی با تیم های باشگاهی 
دولتی می بندد و بزرگ ترین نمایشگاه های اتومبیل 
و خانه  های آنچنانی در باالی شهر دارد، حواله خودرو 

و پول های میلیونی هدیه می دهید؟ آخر از کجا؟
آقای احمدی نژاد! ش��ما ک��ه دم از عدالت و حمایت 
از مس��تضعفان می زنید، آیا توانستید در برابر انعقاد 
قرارداد های میلیاردی در دو تیم فوتبال باش��گاهی 
دولتی بایس��تید؟ آیا بازیکنان س��قف قرارداد4۰۰ 

میلیونی ساالنه را رعایت کردند؟
آقای رییس جمهور! ش��ما قطعا می دانید هر یک از 
بازیکنان این دو تیم دولتی چه ارقام نجومی از باشگاه 
فرهنگی -ورزش��ی خود دریافت کرده اند، آیا با این 

ناعدالتی ها مبارزه کردید؟
آقای رییس دولت! آن روز که به آذربایجان ش��رقی 
رفتید و پیش زلزله زدگان روس��تای شهرك پایین 
در شهرستان هریس نشستید را فراموش نمی کنم، 
ناراحتی از بروز این حادثه در چشمانتان موج می زند. 
شما خود درد کش��یده اید، چرا باید حق این مردم از 
جیب این مردم به جیب عده ای خاص برود که برخی 
از آنها بخواهند هر روز اتومبیل های میلیاردی خود 
را متنوع کنند که مبادا در طول یک هفته فقط یک 

خودرو سوار شده باشند و کسر شأنشان نباشد.
همان زلزله سخت آذربایجان بود که معاون اول شما 
قول داد ظرف یک ماه خانه  برای روستاییان زلزله زده 

فراهم شود، شد؟

آیا برای تشویق ورزش مجوز واردات خودرو می دهند؟

 این همه دست و دلبازی از کج؟ا

موقعیت های کره 
هم بیشتر بود، اما 

همان منتقدان، 
 تاکتیک های 

 کی روش را 
خیره کننده 

دانستند و در آخر 
هم دست زدند



ضرورت تعريف رشته خاك پزشكي 
در مجموعه علوم خاك

 رضا مهاجر فارغ التحصيل دوره دكتري تخصصي خاك شناسي دانشگاه 
شهركرد در رساله دكتري خود بر ضرورت ايجاد گرايش خاك پزشكي در 

مجموعه علوم خاك تأكيد كرد.
 رضا مهاجر فارغ التحصيل دوره دكتري تخصصي خاك شناسي دانشگاه 
شهركرد در رس��اله دكتري تخصصي خود كه با راهنمايي آقايان دكتر 
محمد حس��ن صالحی و دكتر جهانگرد محمدی و با عنوان  »پراكنش 
مكاني برخي عناصر س��نگين در واحدهاي نقش��ه خاك و ارتباط آنها با 
تجمع در بافت هاي گياهي، حيواني و شيوع سرطان دستگاه گوارش« در 
دانشكده كشاورزي اين دانشگاه ارايه شد، با توجه به تجمع عناصر سنگين 
و آلوده شدن خاك هاي كش��اورزي كه امروزه يكي از مهم  ترين مباحث 
زيست محيطي در سطح جهان محسوب مي ش��ود و اهميت پيشگيري 
از بيماري ها قبل از درمان و لزوم درك و شناخت عوامل بروز بيماري ها، 
به ويژه عوامل محيطي و بيروني، تعريف زير مجموعه اي جديد در علوم 
خاك به نام خاك پزشكي را يكي از اولويت ها و ضرورت هاي علمي جديد 
بيان كرد. وي همچنين تأكيد دارد، در اين زمينه، تهيه نقشه يا وضعيت 
پراكنش آالينده ها با بهره مندي از فناوري ها و تكنيک هاي مدرن اطالعات 
مكاني از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و بايستي به آن، به عنوان مبنايي 
براي خاك پزشكي نگريست. وی مديريت صحيح كشاورزي و كوددهي، 
همچنين بهره برداري اصولي از مع��ادن و فعاليت هاي صنعتي را از مهم 
ترين عوامل جلوگيري از آلوده شدن اراضي كشاورزي عنوان كرده است.

خبر ويژه

مديركل تبليغات اسالمی استان
حجت االسالم والمسلمين رحمت اهلل 

اروجی
هرچند تا آنچه مطلوب جامعه دينی هس��ت، فاصله وجود دارد، اما 

اقدامات مؤثری در اين زمينه صورت گرفته است.
با مقايسه آمارها در دولت های نهم و دهم نسبت به دولت های گذشته 
اقدامات مؤث��ری در حوزه دينی انجام گرفته كه اميد اس��ت همين 

رويكرد با جديت بيشتر در دولت جديد نيز امتداد داشته باشد.
براي دس��تيابی به ه��دف متعالی باي��د دين به صورت مس��تقل و 
مردمی اداره شود، اما با توجه 
به تفاوت ش��رايط استان ها 
می طلبد تركيبی از دو نظريه 
را در حوزه دينی به كار بست. 
حمايت ويژه دولت از استان 
به منظور اس��تقرار روحانی 
و تبليغ مباح��ث دينی يک 
ضرورت اجتناب ناپذير است.

 استان نيازمند نگاه ويژه دولت
 در حوزه دينی است

چهره روزيادداشت
جشن میالد حضرت علی اکبر)ع( در شهرکرد برگزار شد

مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختياری از برگزاری جش��ن ميالد حضرت علی اكبر)ع( و 
روز جوان در پارك الله اين ش��هر در عصر روز پنج شنبه 30 خرداد ماه خبر داد. جهانگير خبازی 
اظهار داشت: جوانان با حضور پرشور و گسترده در انتخابات 24 خردادماه بسيار خوش درخشيدند.
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ادامه از صفحه يک- وی افزود: مرحله بعدی طرح 
واليت با حضور برادران بسيجی جانشين واحدهای 
مقاومت و دبيران حلقه های صالحين برگزار خواهد 
شد.گفتنی است مسابقه نشريه ديواری، راه اندازی 
خبرنامه، برپايی نمايشگاه و راه اندازی راديو اردوگاه 
از  فوق برنامه ه��ای اين دوره آموزش��ی چهار روزه 

عنوان شد.

جش�ن  ميالد مه�دی موعود)عج( در 
شهرکرد

مدير اجرايی هيأت رزمندگان اس��الم ش��هركرد از 
برگزاری جشن ميالد منجی عالم بشريت در پارك 

تهليجان اين شهر خبر داد. 
كاظ��م احم��دی ب��ا تبري��ک اعي��اد ش��عبانيه و 
ميالد مس��عود منجی عالم بش��ريت گف��ت: ترويج 
 فرهنگ انتظ��ار و آداب انتظار از اص��ول برنامه ها و 

مراسم های هيأت های مذهبی است.

مدير اجرايی هيأت رزمندگان اسالم شهركرد اظهار 
داشت: مانند سنوات گذش��ته، مراسم جشن ميالد، 
باشكوه هرچه تمام تر در ش��هركرد برگزار می شود. 
وی افزود: اين مراسم از س��اعت18به بعد در پارك 
تهليجان باحض��ور خيل منتظ��ران ظهور حضرت 
اباصال��ح المهدی)عج( با برنامه ه��ای متنوع برگزار 
می ش��ود. احمدی افزود: ايراد س��خنرانی، مولوديه 
 خوانی، اجرای مس��ابقات فرهنگی و تقديم جوايز از 

برنامه های اجرايی اين روز است.

مراس�م پرفيض مناجات ش�عبانيه در 
مرکز استان چهارمحال و بختياری 

همزمان با روزهای پايانی ماه شعبان، مراسم مناجات 
شعبانيه، در شهركرد برگزار می شود. 

در جلس��ه هماهنگی برنامه های اعياد شعبانيه كه 
به همت هيأت رزمندگان اس��الم ش��هركرد برگزار 
ش��د، برای اجرای مطلوب اين برنامه معنوی، تدابير 

الزم اتخاذ ش��د. در حاش��يه برگزاری اين جلس��ه، 
 مسئول هيأت رزمندگان اسالم ش��هركرد گفت: با 
هماهنگی های به عمل آمده با مس��ئولين استانی، 
در نظر است اين مراسم باش��كوه در هفته پايانی ماه 
شعبان برگزار شود. شكراهلل چراغيان به اهميت ذكر 
مناجات و دعا پرداخت و افزود: دو ماه رجب و شعبان، 
زمينه را برای ورود به ماه مبارك رمضان برای انسان 
فراهم می سازند. وی ادامه داد: ائمه اطهار )ع(، بزرگان 
دين مبين اس��الم، مؤس��س كبير انقالب اسالمی و 
رهبر فرزان��ه انقالب بر لزوم بهره گي��ری از مناجات 
شعبانيه، تأكيد فرمودند. مسئول هيأت رزمندگان 
اسالم ش��هركرد گفت: در اين راس��تا، برای اجرای 
مطلوب اين مراسم معنوی در مركز استان، از مداحان 
مطرح كشوری، برای قرائت مناجات شعبانيه دعوت 

به عمل آمده است. 
حماس�ه 24 خرداد دش�من را مأيوس 

کرد

فرمانده س��پاه ناحيه ش��هركرد، در جم��ع اعضای 
هيأت رزمندگان اس��الم اين ش��هر گفت: حماسه 
24 خرداد دش��من را مأيوس كرد. سرهنگ پاسدار 
مهران مرادی اف��زود: مردم بصي��ر، انقالبی و فهيم 
ايران اس��المی با لبيک گفت��ن به ن��دای نايب امام 
زمان عليه الس��الم در همه عرصه ها ب��ه ميدان می 
آيند. وی ادامه داد: حضور پرش��ور و حماسی مردم 
در انتخابات24خ��رداد، بيعت��ی مج��دد ب��ا واليت 
فقيه و آرمان ه��ای واالی امام راحل عظيم الش��أن 
بود. فرمانده س��پاه ناحيه ش��هركرد اظهار داش��ت: 
 اس��تكبار جهانی با ابزار مختلف به ويژه با تحريم ها

و تبليغات سوء در نظر داشت مردم را نسبت به انقالب 
و آرمان های واالی آن دلسرد و حضور آنان را در پای 
صندوق های رأی يازدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوری كمرنگ كن��د. وی ادامه داد: عليرغم همه 
دسيس��ه های دش��منان انقالب، ملت بصير و آگاه 
ايران اسالمی با حضور حداكثری خود و خلق حماسه 
سياسی، زمينه را برای حماسه اقتصادی فراهم كرد.

سرهنگ مرادی اظهار داشت: حضور حماسی مردم 
در عرصه های مختلف به ويژه انتخابات، مسئوليت 
دس��ت اندركاران نظام را س��نگين تر ك��رد. وی در 
ادامه از برنامه های معنوی هيأت رزمندگان اس��الم 
قدردانی ك��رد و افزود: هرچه قدر بصي��رت افزايی و 
برنامه های معنوی افزايش پيدا كند، نفوذ دش��من 

كمتر خواهد شد. 

هيأت پيروان عترت خواهران شهرکرد 
آغاز به کار کرد

همزمان با اعي��اد ش��عبانيه و در آس��تانه ميالد 
باسعادت منجی عالم بشريت، هيأت پيروان عترت 

رزمندگان اسالم شهركرد آغاز به كار كرد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران بس��يج اس��تان 
چهارمحال و بختياری در جلس��ه ای كه با حضور 
جمعی از مس��ئولين و اعضای هي��أت رزمندگان 
استان برگزار ش��د، خواهر ميراحمدی به عنوان 
مس��ئول هيأت پيروان عترت رزمندگان اس��الم 
شهركرد معرفی و اين هيأت رسما كار خود را برای 
اجرای برنامه های معنوی ويژه خواهران آغاز كرد.

مدير اجرايی هيأت رزمندگان اس��الم در حاشيه 
اين جلسه گفت: هيأت رزمندگان اسالم در استان 
چهارمحال و بختياری از سال72رس��ما كار خود 
را آغاز ك��رده و باايجاد هيأت های شهرس��تانی، 
نوجوانان عاش��ورايی و پيروان عترت در س��طح 
استان گام های بلندی را در راستای ترويج فرهنگ 

اسالم ناب محمدی برداشته است. 

حميدرضا توس��لی افزود: هيأت رزمندگان برای 
قش��رهای مختلف از جمله جوان��ان و نوجوانان و 
خواهران، هيأت های مستقلی را در سطح كشور 
ايجاد كرده و با برنامه های متنوع معنوی، بسياری 
از مردم را ج��ذب برنامه های خود نموده اس��ت. 
گفتنی است در پايان اين مراسم، احكام مسئوليتی 

اعضای هيأت تقديم شد.

انديش�ی  برگ�زاری نشس�ت ه�م 
فرماندهان بسيج در اردل

نشس��ت هم انديش��ی فرمانده��ان ح��وزه ها و 
پايگاه های مقاومت بس��يج اردل در رس��تم آباد 
برگزار شد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسيج 
اس��تان چهارمح��ال و بختياری مدي��ر آموزش 
معاونت بسيج مس��اجد و محالت س��پاه استان، 
هدف از برگ��زاری اين نشس��ت را تحقق فرامين 
رهب��ر معظ��م انق��الب، اس��تفاده از تجربي��ات 
فرماندهان موفق نواحی و انتقال اين تجربيات به 

ديگر فرماندهان دانست.
س��روان پاس��دار ابراهيم رس��ولی گفت: در اين 
گردهمايی حول دو محور كيفی سازی حلقه های 
صالحي��ن و ترويج فريض��ه مهم امر ب��ه معروف 
و نه��ی از منك��ر تبادل نظر ش��د.گفتنی اس��ت 
حاضرين پيرامون امر به مع��روف و نهی از منكر 
سخنانی بيان و مراحل هفتگانه امر به معروف را 
 تش��ريح نمودند. اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

پايان بخش اين مراسم بود.

نشس�ت هي�أت عاش�قان والي�ت در 
کوهرنگ

نشست هيأت عاشقان واليت شهرستان كوهرنگ 
با حضور فرمانده��ان پايگاه ها و س��رگروه های 
ش��جره طيب��ه صالحي��ن در س��پاه ناحي��ه اين 

شهرستان برگزار شد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران بس��يج اس��تان 
 چهارمح��ال و بختي��اری در اي��ن نشس��ت

حجت االسالم غالمرضا يعقوبی به تشريح اهميت 
حلقه های صالحين بسيج پرداخت. 

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری جلس��ات طرح 
صالحين، تربيت نيروی انس��انی صالح، كارآمد و 
متخصص در مباحث         اجتماعی است. حجت 
االسالم يعقوبی ادامه داد: اجرای قوانين اسالمی 
و برپا داشتن عدالت اجتماعی در راستای تكامل 
انسان و ايجاد زمينه رشد و شكوفايی استعدادها  از 

ديگر اهداف شجره طيبه صالحين است.

سازمان بسيج دانش آموزی استان چهارمحال و بختياری 

افتتاح نمایشگاه انتظار الله ها
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
1763 در خصوص پرونده کالسه 441/92 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهنام قهرمانی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/5/2 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1764 در خصوص پرونده کالسه 442/92 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود مقدم   تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/5/2 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   14 شماره  شناسنامه  دارای  ناقه  بتول  خانم   1765
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1512/92ح10  کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان صدیقه ماست بندزاده  بشناسنامه 35557 در 
تاریخ 1390/11/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- بتول ناقه ش ش 14 فرزند 2- رسول ناقه ش ش 
50573 فرزند 3- مرتضی ناقه ش ش 15 فرزند 4- مصطفی ناقه ش ش 44066 
فرزند 5- قاسم ناقه ش ش 58030 فرزند 6- علی ناقه ش ش 21556 همسر ( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

ابالغ وقت رسیدگی
شمس  پدارم  خواهان   11 ش   181/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1766

محمد  طرفیت  به  خودرو   مالکیت  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
رضا منصف نیا   تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/7 ساعت 
9:00 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
شعبه   91/12/20 تاریخ   1317 شماره  رأی  موجب  به   1167/91 شماره:   1767
یافته است محکوم علیه  28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  اهلل   عنایت  فرزند  صفایی  داریوش 
است به: حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه موتور سیکلت 
رایکا به شماره انتظامی 1497 ایران 37 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
محل  نشانی  کارگر   شغل:  ناصر  سید  پدر:  نام  هاشمی  احمد  سید  له  محکوم 
اجرای  قانون   34 ماده   .2/46 کمال کوچه حکیما پ  خ  اصفهان- خیابان  اقامت: 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع  نداند  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  که خود را 

نماید. اعالم  صریحًا  ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی 
شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 

1768 کالسه پرونده 1065/91 شماره دادنامه : 165 بتاریخ 92/2/24 مرجع رسیدگی 
: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : پژمان مصطفایی نشانی : اصفهان  
مهدی   -2 مطلبی  علی   : خوانده   150 پالک   110 بست  بن  عطایی  باغ  ابن سینا ک  خ 
ارجاع پرونده  از  : پس  انتقال سند. گردشکار  المکان خواسته  قربانی هر دو مجهول 
اخذ نظریه مشورتی  قانونی و  ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات  این شعبه و  به 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضاء 
می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان پژمان مصطفایی به طرفیت 
دستگاه  یک  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  قربانی  مهدی  و  مطلبی  علی  خواندگان 
انتظامی 6477 اصفهان 62 ت 125 با توجه  موتور سکیلت مدل 85هدف به شماره 

به اخطارات خواهان  به شرح ستون وقتی دادخواست تقدیمی و حد شاجعه  جلسه 
دادرسی مورخ 92/1/20 وارائه قولنامه عادی مورخ 87/7/8 و 86/8/22 که تسلسل 
ایادی را ما بین خواندگان و خواهان محرز می دارد و با توجه به خواسته استعالم 
از پلیس راهور مبنی معرفی آقای مهدی قربانی و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
موتور سیکلت و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه 
حاضر نگردیده و الیحه ای که حاکی از رد ، انکار ، تردید به مستندات ابرازی خواهان 
باشد ارائه ننموده اند لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به 
مواد 10و219و220و225 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور در دفتر اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی موتور سیکلت مدل 85 هدف به شماره انتظامی 
6477 اصفهان 62 تیپ 12522 در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خوانده 
ردیف اول مستندا به بند ها ماده 84 ق .آ.د م قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد 
دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  اول حضوری  ردیف  خوانده  به  نسبت  رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر می 

باشد.قاضی شورای حل اختالف 15 حوزه قضائی اصفهان 

ابالغ رای 

شعبه   : رسیدگی  مرجع   1907/91: کالسه   92/2/28 بتاریخ   70  : دادنامه  شماره   1769
محمود  خواندگان  فرزند  مزرعه  قربانی  رضا  : حمید  اختالف خواهان  14 شورای حل 
دادجورودشتی  کامران   -2 المکان  مجهول  عبدالحمید  فرزند  نظری  عباس   -10  :

یکی  در  حضور  به  خواندگان  الزام  تقاضای   : خواسته  المکان  مجهول  علی  سبز  فرزند 
 13 215/ایران  29ج  انتظامی  شماره  به  آردی  پژو  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا   . وارده  خسارت  مطلق 
: در  اختالف  قاضی شورا ی حل  : رای  نماید  به صدور رای می  مبادرت  آتی  به شرح 
خصوص خواهان آقای حمید رضا قربانی مزرعه به طرفیت 1- عباس نظری 2- کامران 
دادجورودشتی به خواسته الزام به انتقال سند خودرو پژو به شماره انتظامی29ج215 ایران 
13 بشرح دادخواست تقدیمی است که خواهان اعالم می دارد که خودروی مذکور را از 
خوانده ردیف اول طبق قولنامه مورخه 1391/9/8 خریداری و بایت آن 550 هزار تومان  
با  خواندگان  است  گردیده  الذکر  فوق  خودروی  سند  انتقال  خواستار  و  است  بدهکار 

از طریق نشر آگهی جلسه رسیدگی مورخه 1391/9/19 در محضر  قانونی  ابالغ  وصف 
شورا حاضر نشداه اند و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند نظر به استعالم و اصله که خوانده 
ردیف دوم را مالک خودرو اعالم نموده است شورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده 
ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار بود دعوی خواهان را 
اعالم می نمایدو در خصوص خوانده ردیف دوم دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد 
مواد 10و219و220و225و262 قانون مدنی و مواد 198و515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
قبال تودیع مبلغ  انتظامی 215ایران 13 ج 29  در  به شماره  انتقال رسمی خودروی پژو 
550 هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ریا صادره غیابی است و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه میباشد. قاضی شعبه 14 شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 

92/3/19 مرجع   : بتاریخ   341: دادنامه  1970/91 شماره  پرونده:  1770 کالسه 
رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان : سعید نجار مارنانی نشانی 
: فروغ  بلبرینگ وکیل  کبیر فروشگاه شهاب  امیر  امام خمینی خ  خ   – : اصفهان 
مهدیان – علی جزینی نشانی : اصفهان  چهارراه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع 
میالد واحد 3 خوانده : مسعود رحیمی کوجانی نشانی : مجهول المکان خواسته 
: مطالبه مبلغ 30000000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی 
و حق الوکاله . با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
.”رای  نماید  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
مارنانی  نجار  سعید  آقای  دعوی  خصوص  اختالف”در  حل  ی  شورا  قاضی 
ریال   30000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  کوجانی  رحیمی  مسعود  طرفیت  به 
انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملی  به عهده  به شماره ی 881550  وجه چک 
قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
اشتغال ذمه خوانده  در  که ظهور  علیه  بانک محال  پرداخت توسط  گواهی عدم 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند  قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
و محکمه پسند در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و515و522  تجارت  قانون  310و313 
بابت  ریال   30/000/000 ریال  میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
اصل خواسته و چهل هزار ریال 40/000 ریال بابت هزینه دارسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه / خسارت تاخیر و تادیه 
خواهان   در  حکم  اجریا  تاریخ  تا   91/1/15 موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از 
از  . ریا صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس  صادر و اعالم می نماید 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
می  اصفهان  حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست 

باشد قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

 91/10/30 تاریخ   2002 شماره  رأی  موجب  به  1377/91ش6  شماره:   1771
یافته است محکوم  شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
به  است  المکان محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل  علیه سعید حنجری سینی  
بابت  ریال   124000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   30/000/000 مبلغ  پرداخت  
هزیتنه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک و موصوف 
)91/7/2( تا تاریخ اجرای حکم در محکوم له محکوم له نعمت اله نصر آزادانی  
نشانی محل اقامت: اصفهان- خ بهشت ، جنب مدرسه آزادگان – منزل شخصی  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
استیفاء محکوم  اجرای حکم و  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  پرداخت محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 

شش حقوقی 

ابالغ وقت رسیدگی

عباسی  مختار  خواهان  396/92ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   1772
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت بهنام قهرمانی  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 92/5/5 ساعت 9:00 صبح تعیین گردیده است. 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای   حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

1773 آقای محمد علی حاجی حسن زاده دارای شناسنامه شماره 15941 به شرح 
دادخواست به کالسه 1514/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  زاده    تقی حاجی حسن  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده 
1002 در تاریخ 1391/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
ش  ش  زاده  حسن  حاجی  علی  محمد   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
حاجی  زهرا   -3 فرزند   95 ش  ش  زاده  حسن  حاجی  سعید   -2 فرزند   15941
حسن زاده ش ش 15940 فرزند 4- زهره حاجی حسن زاده ش ش 11 فرزند 
5- مهری حاجی حسن زاده ش ش 2008 فرزند 6- صدیقه آقاجانی خوراسگانی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  ش ش 94 همسر  و الغیر. 
از یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  یک  در   را 
دارد تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی    
حل شورای  حقوقی  دهم  شعبه  رئیس  شد.   خواهد  صادر  گواهی  اال  و    

 اختالف 

حصر وراثت 

شرح  به   53664 شماره  شناسنامه  دارای  عسگر  قاضی  محسن  آقای   1774
دادخواست به کالسه 1532/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم قاضی عسگر   بشناسنامه 1272 
در تاریخ 1386/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سید عباس قاضی عسگر ش ش 42676فرزند 2- 
محسن قاضی عسگر ش ش 53664 فرزند 3- بتول قاضی عسگر ش ش 47347 
فرزند 4- مرضیه قاضی عسگر ش ش 47348 فرزند 5- صدیقه قاضی عسگر 
ش ش 67 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

ابالغ رای 

 34-92  : کالسه   92/3/23 بتاریخ   361 دادنامه:  شماره   92/3/5  : تاریخ   1776
مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سعید حدادی 
 وکیل ابراهیم جاللی به نشانی : اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع

خواسته   المکان  مجهول  نشانی  به  توالئی  احسان   : خوانده   3 طبقه   5 ماکان 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  مبیع  تسلیم  و  تحویل   :
قاضی  “رای  نماید:  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم   را 
ابراهیم  آقای  دعوی  خصوص  در   – تعالی  بسمه   “ اختالف  حل   شورای 
توالئی  احسانی  آقای  بطرفیت  حدادی  سعید  آقای  از  بوکالت   جاللی 
تسلیم  و  تحویل  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  صدور  تقاضای   بخواسته 
 750 عیار  با  شده  آب  طالی  گرم   )10000( گرم  کیلو   10 شامل   مبیع 
 50/000/000 به  مقوم  الحساب  علی   91/8/30 مورخ  خرید  فاکتور  بموجب 
متن  بشرح  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات  بانضمام   ریال 
 دادخواست با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در دادخواست 
شده ارائه  فاکتور  فتوکپی  مالحظه  و   91/3/4 مورخه  صورتجلسه  و   تقدیمی 
طریق از  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  باینکه  نظر  خواهان  وکیل  سوی  از    
ارسال نیز  ای  دفاعیه  الیحه  و  نیافته  حضور  مذکور  جلسه  در  آگهی   نشر 
و دانسته  صحت  بر  محمول  را  خواهان  وکیل  دعوی  شورا  است  ننموده    

محکومیت  بر  رای  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و519  مواد  باستناد    
 750 عیار  با  شده  آب  طالئی  گرم  کیلو   10 شامل  مبیع  تحویل  به   خوانده 
بابت  ریال   134/000 مبلغ  پرداخت  و   91/8/30 مورخ  خرید  فاکتور   بموجب 
و  تعرفه وکال در حق خواهان صادر  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق  هزینه 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد.قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

    



خواندنی

 6دلیل برای این که
کارتان را عوض کنید

اخبار ویژه

در این فهرس��ت خطوط هوایی بریتیش ایرویز، فالی بی، ویرجی��ن آتالنتیک، لوفتانزا و 
آئرلینگوس جزء امن ترین خطوط هوایی معرفی شده اند.

اطالعات این پایگاه اینترنتی حاصل دو سال تالش بی وقفه »جئوفری توماس«  بنیانگذار 
یک مؤسسه هوانوردی در استرالیا با همکاری گروهی از محققان است که ضمن جمع آوری 
اطالعات از 425 خطوط هوایی در سراس��ر جهان با اعطای س��تاره از یک تا هفت، آنها را 

رتبه بندی کرده است. کسب عنوان یک ستاره به منزله ناامن ترین خط هوایی است.
در این رده بندی،137خط هوایی بیش��ترین امتیاز را کس��ب کرده اند؛ یعنی هفت ستاره 
شدند. ضمن این که 40 خط هوایی نیز با دریافت سه س��تاره و کمتر، پایین ترین رتبه را 
در این فهرست کس��ب کرده اند که از آن جمله می توان به »لیون ایر« در اندونزی، »تیی 
ایرالینز« در نپال و خطوط هوایی جزیره سلیمان اشاره کرد. این خطوط هوایی به عنوان 
ناامن ترین خطوط هوایی جهان شناخته ش��ده اند. توماس تأکید کرد: برای افرادی که در 
سال بیش از 75 روز به مس��افرت هوایی می پردازند، شناخت بیش��تر خطوط هوایی امن 
اهمیت بسیاری دارد .وی افزود: برای مردم برخی از نقاط جهان، مسافرت زمینی یا با قطار 
مطمئن تر از به جان خریدن خطر مسافرت هوایی خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر قصد سفر 
از لندن به مقصد مسکو را دارید با مراجعه به این رده بندی درمی یابید کدام خط هوایی برای 
شما امن تر و مناسب تر خواهد بود. وی افزود: اطالعات این وب سایت با اطالعات دریافتی 

به طور متناوب به روزرسانی می شود.
 Jet بر اساس نتایج یک تحقیق که اخیرا از سوی مرکز ارزشیابی اطالعات مؤسسه آلمانی
Airliner Crash منتشر شده، خط هوایی Finnair در فنالند بهترین و امن ترین خط 

هوایی جهان شناخته شده است.

دانش��مندان در پی پیش��رفت مهمی که می تواند جان میلیون ها نفر را نجات دهد، موفق 
به شناسایی مکانیسمی ش��ده اند که به تأثیر »تعقیب و گریز« شناخته می شود و طی آن 

سلول های بیمار و سالم یکدیگر را در سرتاسر بدن دنبال می کنند.
این اکتشاف توسط محققان کالج دانش��گاه لندن ممکن است به درمان متحول کننده ای 
منتهی شود که این عمل تعقیب و گریز را متوقف کرده و تومورها را در یک جا نگاه می دارد.

محققان مدعی شده اند که متوقف کردن تأثیر تعقیب و گریز، کار نسبتا ساده ای است.
سرطان ساالنه جان تعداد بسیاری از مردم را در سراسر دنیا می گیرد، اما اکثر مرگ و میر 
ناشی از این بیماری در نتیجه شکل گیری تومور اولیه نیست، بلکه بیماران جان خود را در 
نتیجه سلول های ثانویه از دست می دهند که از سلول های بدخیم اولیه نشأت گرفته اند و 
می توانند حرکت کنند و اعضای حیاتی بدن را چون مغز و ریه تحت استعمار خود درآورند.

این اتفاق از آن جهت رخ می دهد که این س��لول ها، سلول های س��الم را تعقیب می کنند. 
هیچ کس نمی داند که این اتفاق چگونه رخ می دهد، اما اکنون دست کم رخ دادن آن کشف 
شده است. اگر مسأله به واقع همین باشد، ساخت داروهایی که در این تعامل مداخله کند 

کار نسبتا ساده ای است.
نتایج این تحقیقات که در مجله بیولوژی سلول نیچر منتشر شده از دو نوع سلول جنینی 

برای شبیه سازی نقش سلول های سرطانی و سالم بهره برده است.
یافتن این توضیح که چرا سلول های سرطانی خود را به سلول های سالم می چسباند، کلید 

رسیدن به این نتیجه بود.
دانشمندان آنچه رخ می دهد را با اس��تفاده از انواع سلول ها شبیه سازی کردند و رفتار آنها 

را رصد کردند.

کشف علت گسترش سرطانامن ترین و ناامن ترین خطوط هوایی جهان

فکر این که بخواهید در این وانفسانی بیکاری و گرانی، 
ش��غلتان را رها کنید و به یک فرصت ش��غلی بهتر فکر 
کنید، قطعا برایتان خوشایند نیست و حتی می تواند با 

استرس و فشار روحی باالیی هم همراه باشد.
کسی از ش��غل خوب و پردرآمد بدش نمی آید و البته 
همه دلش��ان می خواهد فضای کاری و ش��غلی خوبی 
 را تجربه کنن��د، اما گاهی اوضاع بر وفق مراد نیس��ت و 
 نش��انه هایی خود را نش��ان می دهد که به ما یادآوری 

می کند، وقت عوض کردن شغل است.
در گزارش پیش رو شش دلیل برای شما می آوریم که 
اگر هر یک از آنها درمورد شما صادق است، بهتر است به 
فکر شغل دیگری باشید، چون با وجود آنها، وقت عوض 

کردن کار است. 

1     ارتباطتان با رییس�تان دس�تخوش تغییر 
شده است

اگر تا پیش از این، روابط کاری و ش��خصی با رییستان 
کیفیت مطلوبی داش��ته و تازگی ها احساس می کنید 
تغییراتی کرده است، بهتر است کم کم فکر یک کار تازه 
را به ذهنتان راه دهید. س��پردن مسئولیت های بیشتر 
 با منابع کمتر می تواند نمونه این تغییر رفتار باش��د که 

به طور قطع خوشایند شما نیست.

2      ارزش های کاری و ارزش های زندگی دیگر 
همسو نیستند

در صورت��ی که حس م��ی کنید اه��داف و ارزش های 
ش��رکت، س��ازمان یا نهادی که برای آن کار می کنید 
همسو با ارزش ها و اهداف شخصی شما نیست، با ادامه 
دادن به ش��رایط فعلی فقط از نظر روحی و ذهنی خود 
را خس��ته می کنید. پیگیر یک کار تازه بودن س��خت 
است، اما س��خت تر از به بازی گرفته شدن ذهن و روح 

شما نیست.

3      در جلسات و تصمیم گیری ها شرکت داده 
نمی شوید

جلسات و تصمیم گیری هایی که تا پیش از این با حضور 
شما به سرانجام می رسیدند، حاال دیگر بدون شما هم 
می توانند به نتیجه برسند. این امر برای شما زنگ خطر 
است و به شما هش��دار می دهد که در غیابتان اتفاقاتی 
می افتد. بهتر است تا خودشان به شما نگفته اند دیگر 

نیایید، خودتان به فکر شغل تازه باشید.

4     اهداف و جهت گیری های شرکت، ناامید و 
مأیوستان کرده است

انگیزه الزم برای کار کردن نداری��د. این عدم انگیزه به 
دو دلیل اس��ت، یا اهداف و جهت گیری های ش��رکت 
خیلی باالتر از توانایی شماس��ت و ی��ا برعکس بیش از 

حد پایین تر از آن.
در هر دو صورت ماندن ش��ما در ای��ن کار فقط برایتان 

ایجاد عذاب می کند و مشکل آفرین است.

5      به جای انجام کار خودتان، درگیر مدیریت 
عرصه سیاسی هستید!

اگر هر صبح به جای این که به فکر برنامه ریزی برای کار 
آن روز باشید، به این فکر کنید که چگونه در برابر این و 
آن بایستید و نگذارید زیرآبتان را بزنند، بدانید که وقت 
ترک آن کار اس��ت. ش��ما در چنین وضعیتی خودآگاه 
یا ناخودآگاه تم��ام انرژی خود را صرف جنگ س��رد با 

دیگران می کنید.

6      شور و ش�وقی برای کار کردن ندارید و هر 
روز با ترس سر کار می روید

کار وقتی خودش شما را فرانخواند، بدین معناست که 
شما اشتیاق الزم برای کار را ندارید. ترس از خوب کار 
انجام ندادن، برخورد همکاران ی��ا حتی اخراج، دالیل 

کافی برای این است که کارتان را عوض کنید.

هوواوی اعالم کرده است که محصولی با ضخامت بدنه 6/18 
میلیمتر ساخته شده اس��ت و این اتفاق به گونه ای است که 

می توان آن را باریک ترین گوشی هوشمند جهان دانست. 
 به گزارش جی اس ام آرنا، ش��رکت چینی هوواوی، گوش��ی 
هوش��مند جدید خ��ود را ب��ا ن��ام Ascend P6 طی یک 
کنفرانس مطبوعاتی در ش��هر لندن روانه بازار کرد و توضیح 
داد ک��ه این محص��ول به زودی به دس��ت کارب��ران جهانی 

می رسد. 
 این گوشی هوشمند ش��امل نمایشگر لمس��ی 4/7 اینچی 
می ش��ود که تصاویر در آن با کیفیت720 پیکسل به نمایش 
درمی آیند. این محصول تراش��هK3V2 س��اخت ش��رکت 
هوواوی را در خود جا داده اس��ت که البت��ه پیش تر در دیگر 

محصوالت این شرکت هم مورد استفاده قرار گرفته بود. 
 ش��رکت هوواوی روی این تراش��ه پردازنده چهارهسته ای 

Cortex-A9 ب��ا ت��وان 1/5 گیگاهرت��ز برای هر هس��ته 
پردازشگر را مورد اس��تفاده قرار داده و توضیح داده است که 
این محصول را با رم دو گیگابایتی به دس��ت کاربران جهانی 

می رساند. 

 نکته قابل مالحظه این گوش��ی هوش��مند که آن را از تمام 
گوشی های موجود در سراسر جهان متمایز می کند، ضخامت 
آن اس��ت. هوواوی اع��الم کرده اس��ت که  ای��ن محصول با 
ضخامت بدنه 6/18 میلیمتر ساخته شده است و این اتفاق به 
گونه ای است که می توان آن را باریک ترین گوشی هوشمند 
جهان دانس��ت. همچنی��ن الزم به ذکر اس��ت که گوش��ی 

Ascend P6 هوواوی120 گرم وزن دارد. 
 از دیگر قابلیت های مهم به کار رفته در این گوشی هوشمند 
می توان ب��ه دوربین دیجیتالی 8 مگاپیکس��لی اش��اره کرد 
که تصاوی��ر را ب��ا کیفیت1080پیکس��ل ذخی��ره می کند. 
همچنین باید گفت که این محصول دوربین دومی با کیفیت 
5 مگاپیکس��ل مخصوص برقراری تماس های تصویری را در 
خود جا داده اس��ت و ش��امل حافظه داخلی 8 گیگابایتی و 

باتریmAh 2000 می شود.

باریک ترین گوشی جهان از چین رسید
 نوشیدنی  های خنک

 با طعم سالمتی

ما ایرانی ها به ویژه نس��ل قدیم، مردمانی پایبند به سنت های دیرینه 
هستیم و از زمان های بسیار دور تا به امروز به اقتضای هر فصل و بنابر 
طبع مزاجیمان با استفاده از عرقیات، دانه های گیاهی و برخی میوه ها، 
نوشیدنی های وطنی سالمی تهیه می کنیم و از منافع آن سود می بریم. 
نوشیدنی های سنتیمان شربت آبلیمو، به لیمو، خاکشیر، تخم شربتی، 
عرق بیدمش��ک، س��کنجبین و ش��ربت آلبالو بوده و نوشیدنی های 
لبنیمان دوغ و کفیر اس��ت. البته آبمیوه ه��ای طبیعی همچون آب 
انار، آب هویج، آب طالبی، آب زرش��ک یا آب انواع��ی از برگه ها هم 
در گروه نوشیدنی های مفیدی است که این روزها در مغازه هایی که 
»ویتامین س��را« نام گرفته اند، عرضه می شوند، اما پرسش اینجاست 
یک نوشیدنی سالم باید چه ویژگی هایی داشته باشد و آیا شربت های 

سنتی نوعی نوشیدنی سالم هستند؟
سالم ترین نوشیدنی برای تأمین مایعات بدن در فصول گرم سال، آب 
آشامیدنی است و پس از آن، لبنیات، آبمیوه های طبیعی و شربت های 
س��نتی قرار دارد. البته نوش��یدنی های لبنی بای��د کم نمک و بدون 
گاز بوده و شربت های خانگی و سنتی کم ش��یرین و نوشیدنی هایی 

همچون آب زرشک بدون اسیدهای ترش افزودنی باشد.
نوشیدنی هایی با طبع گرم و سرد

در بسیاری از شهرها و استان های سنتی کشورمان همچون کاشان، 
یزد و ش��یراز مصرف عرقیات به صورت خالص یا شربت مرسوم است 
و بیش��تر مصرف کنندگان اظهار می کنند که استفاده مرتب عرقیات 
موجب شده که هرگز بیمار نشوند و نیاز به داروهای شیمیایی نداشته 

باشند.
آنه��ا در فصل گرم س��ال ک��ه ح��رارت بدن ب��اال م��ی رود و تعریق 
زیاد می ش��ود از ش��ربت عرقیاتی با طبع س��رد و معت��دل همچون 
عرق بیدمش��ک، کاس��نی، شاتره و خارش��تر اس��تفاده می کنند که 
پرطرفدارترین آن عرق بیدمش��ک با آن عطر و بوی ش��عف انگیزش 
است. این نوشیدنی به تقویت قلب و معده کمک کرده و اثرات سردی 
میوه های تابس��تانی را تعدیل می کند و از بروز س��ردرد ناشی از آن 

می کاهد.
 شربت شاتره و کاس��نی نیز به دلیل طبع فوق العاده سرد، یار مهربان 
کبد بوده و صفرا بر خوبی است. اثر قوی در رفع تشنگی و گرمازدگی 
دارد و خ��ون را تصفیه می کند. این ش��ربت برای کس��انی که خیلی 
گرمایی بوده و به م��دت طوالنی خارج از من��زل و در آفتاب فعالیت 

می کنند، بسیار نافع است.
البته اس��تفاده از عرقیاتی با طبع گرم همچون شربت بهارنارنج برای 
افرادی که مش��اغل پر اس��ترس دارند و گرمای هوا آنه��ا را عصبی و 
بدخلق می کند یا ش��ربت نعناع برای کس��انی که در نتیجه خوردن 
میوه های تابستانی همچون هندوانه، خربزه و خیار یا مصرف زیاده از 

حد دوغ دچار نفخ و درد معده می شوند، سودمند است.
تخم شربتی و خاکشیر نگهدارنده آب در بدن

بس��یاری افراد به ویژه مادر بزرگ های ما دانه های ش��ربتی را خوب 
می شناس��ند. آنها این دانه ها را با آب، یخ و مقدار کمی شکر و گالب 
مخلوط کرده و چند ساعت درون یخچال به حال خود رها می کنند تا 

دانه ها خیس خورده و متورم شوند.
دلیل علمی این کارهم آن اس��ت که روی این دانه ها ترکیباتی به نام 
موسیالژ یا لعاب وجود دارد که چند برابر وزن خود آب جذب کرده و 
می تواند ساعت ها آب زیادی را در بدن نگهدارد. در نتیجه وقتی بدن 
به تعریق افتاد و به خصوص در ساعات روزه داری با کمبود آب مواجه 

شد، می تواند از ذخیره آب این دانه ها استفاده کند.
 خوب اس��ت بدانید خاکش��یر، دانه های ری��ز و نارنجی رن��گ بوده و

تخم شربتی دانه های ریز و سیاهرنگی است که از گیاه ریحان به دست 
می آید و هر دو ملین و خنک کننده بدن بوده و به رفع التهابات مجاری 
ادرار کمک کرده و تقویت کننده خوب قوای جنسی است. توجه داشته 
باشید برای جلوگیری از اسهال خاکشیر باید به همراه خرده یخ یا به 

شکل یخ زده مصرف شود.
شربت سکنجبین صفرابر قوی

زکریای رازی گفته است نوشیدن شربت سکنجبین مزایای فراوانی 
دارد و مهم ترین منفعت آن، کمک به دفع صفرا و جال دادن کبد است. 
این نوشیدنی چون از ترکیب سرکه با شیره یا عسل تهیه می شود تمام 
منافع سرکه را داشته و اگر با یخ و همراه خیار رنده شده استفاده شود 
به سرعت دهان را مرطوب، مجاری تنفسی را خنک و حرارت و سموم 
بدن را به همراه ادرار و عرق دفع می کند. اگر میزان سرکه این شربت 
وطنی زیاد باشد برای اعصاب زیان آور بوده و برای مبتالیان به زخم 
معده و روده مضر است. اگر هم میزان شکر یا شیره آن از اعتدال خارج 

شود تبدیل به یک نوشیدنی پرکالری و عطش آور می شود.
شربت آبلیمو رفع کننده سریع گرمازدگی

این را همیشه به خاطر بسپارید که بهترین دارو برای رفع سریع عوارض 
گرمازدگی، نوشیدن یک لیوان شربت آبلیمو است. این شربت، غنی از 
ویتامین C بوده و به جهت کمک به جذب آهن موجب اکسیژن رسانی 
سریع به سلول های مغز می شود و به علت دارا بودن اسیدهای آلی اثر 
فوری و س��ریع در رفع گرمازدگی و التهاب و سردرد ناشی از آن دارد و 
اشتها آور خوبی است و به کاهش چربی و کلسترول خون کمک می کند. 
با توجه به آلودگی و گرمی هوا بهتر است هر روز یا یک روز در میان یک 

عدد لیمو را در آب مصرفی ریخته و میل کنید.
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امام صادق )ع( :
دل جوان از دل پیرمرد نرم تر است.

عکس نوشت

 رژه و آتش بازی
  در بارسلونا
 اسپانیا

شرکت هوآوی قصد دارد بعد از خرید شرکت فنالندی نوکیا 
به تعویض سیستم عامل گوشی های نوکیا از ویندوز فون به 

اندرویید اقدام کند.
  این خب��ر باعث افزایش س��هام ش��رکت هوآوی ت��ا 4/12 
 دالر ش��ده اس��ت، ام��ا س��خنگوی نوکی��ا گف��ت ک��ه م��ا 
نس��بت به گمانه زنی ها در بازار عکس العملی نشان نخواهیم 

داد.
خرید این شرکت فنالندی توس��ط هوآوی باعث خواهد شد 
که بازار گوشی های این شرکت چینی در اروپا و آمریکا بیش 
در حدود600 نمایندگی در سرتاسر دنیا دارد که در صورت از پیش پررنگ شود، چرا که ش��رکت فنالندی نوکیا چیزی 

تصاحب این شرکت به وسیله  هوآوی، درآمد خوبی را برای 
این شرکت چینی رقم خواهد زد.

 بر اس��اس اطالعات س��ایت The Street نباید این موضوع 
 را از قلم انداخت که پارس��ال هم ش��ایعاتی مبن��ی بر خرید 
 نوکیا توس��ط اینتل مایکروس��افت و لنوو مطرح ش��ده بود، 
 ام��ا این ش��رکت فنالن��دی همچن��ان ب��ه کار خ��ود ادامه 

می دهد.
در هر حال به نظر می رسد شرکت هوآوی منتظر ورشکستی 
نوکیاس��ت تا بتواند نفوذ خود را در دنی��ای تلفن های همراه 

بیشتر کند.

خودروی اشرافی
از  یک��ی   »XF »جگ��وار
لوکس تری��ن و تجملی ترین 
خودروهای جگوار است که 
چه��ره ای جدی��د ب��ه خود 

گرفته است.
ب��ه ط��ور کل��ی تغیی��رات 
ای��ن خ��ودرو ش��امل جلو 
پنجره کامال س��یاه، س��پر جدید به هم��راه دریچه های 
هوا ب��ه رنگ قرمز و مش��کی، ورودی های ه��وای جدید 
 روی ه��ود، دیفیوزر جدید، اس��پویلر کوچک مش��کی،

کالیپر های قرمز، اگزوزه��ای دوقلو و رینگ های آلیاژی 
پنج پره به رنگ مشکی است که خودرویی با ترکیب رنگ 
سفید، مشکی و قرمز به وجود آورده  است، اما زیر کاپوت 
این خودروی اشرافی یک موتور V6s)دیزل( سه لیتری 
خوابیده اس��ت که قدرت آن از 275 اس��ب بخار به310 
اسب بخار رسیده است. همچنین گشتاور این خودروی 
بریتانیایی هم600 نیوتن متر بود که به لطف مهندسان 

لودر1899 به680 نیوتن متر رسیده است.

نوکیا و هوآوی یکی می شوند؟

جالب
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