
 طالق، با طناب توافق، 11درصد  باال رفت

 کدام میز یا کدامین صندلی
 میزبان اوست؟

 بوی دارچین
 در بازار کتاب

در مهم ترین نشست اولین روز تابستان اصفهان مطرح شد:

سرنوشت احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری

 فساد اخالقی در عربستان
2 رو به افزایش است

تأسیس»بنیادبهار«
توسط  احمدی نژاد و مشایی 2

2

 کشوری
8 با جمعیت 3 نفر 

3

 روحانی به دور از
 افراط و تفریط است 

 حجت االس��ام روحانی ب��ه دور از اف��راط و تفریط و تعصب
اصاح طلبانه یا اصولگرایانه و بر اساس آنچه آهنگ دیروز امام 
خمینی)ره( و آهنگ رهبر معظم انقاب و شعارهای خوبی که 
در جریان رقابت های انتخاباتی مطرح کرده، برنامه ریزی و از 
شخصیت های معتدل در دولت یازدهم استفاده خواهد کرد. 

ذوب آهن نیمه راه بقا را 
طی کرد

هافبك هجومي تی��م فوتبال ذوب آه��ن گفت: نظر 
محمود یاوري بود که من در بازي با پاس بازي نكنم 
و من هم به نظر ایش��ان احترام گذاشتم و اصا هیچ 

بحثي با یاوري نكردم.
پیام صادقیان در خصوص سخنان محمود یاوري در 
نشست خبري پس از بازي تیم هاي ذوب آهن و پاس 

همدان اظهار داشت: من همیشه...

س[
س:فار

]عك

2

3

ارایه پیشنهاد جدید ۵+۱
2

 به ایران، پس از تحلیف روحانی

 ادغام صنوف تولیدی و توزیعی را 
4

متوقف کنید

در حالی که کمتر از دو ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی 
نژاد باقی مانده اس��ت، گمانه زنی ها درمورد وضعیت وی در مدت 
باقی مانده و نیز بعد از دوره ریاس��ت جمهوری ایشان آغاز گردیده 
اس��ت. پس از اتفاقات مهم دوران دوم ریاس��ت جمهوری محمود 
احمدی نژاد، موضعگیری های وی درباره قوای دیگر، خانه نشینی11 

روزه و چالش هایی... 
 سرنوشت رؤس��اي جمهور پس از پایان دوره همیشه براي احزاب 
رقیب، خ��ودي و همچنی��ن توده م��ردم جالب بوده اس��ت. عرف 
نظام هاي سیاسي در جهان متفاوت است، ولي در بعضي از کشورها، 
رییس  جمهور به نوش��تن خاطرات و فروش امتیاز آن مي پردازد، 
بعضي ها به ابراز نظر در موضوعات مختلف به مصاحبه با رس��انه ها 

پرداخته و از این بابت کسب درآمد کرده و ارتزاق مي کنند، بعضي 
به کارهاي عام المنفعه پرداخته، مي کوشند نام نیك از خود به جاي 
گذارند، گروهي در کنار دیپلماس��ي رسمي کش��ور، راه میانه ولي 
درنهایت به سود کش��ور خود مي گش��ایند، بعضي به احزابي که از 
آن برخاسته اند، برگشته، تعدادي هم در سایه نشسته، مي کوشند 
با کنترل از راه دور، عوامل و بازیگران سیاس��ي را در مسیر خواست 
خود اداره کنند، البته هستند کساني که در مشاغل دیگري مشغول 
به کار مي ش��وند و به تعریف خاطره دوران ریاست جمهوري برای 

دیگران مي پردازند.

گزارش اکونومیست از 
قدرت فزاینده ایران

پیش فروش ۶۷۰ هزار 
سکه  در دور دوم

مصرف مازوت به اصفهان 
خسارت می زند

 آکادمی علمی ورزش
 در شهرکرد ایجاد می شود

 سپاهان از پرسپولیس
 غرامت می گیرد؟
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سخت است ولی موال، حیف است نمی آیی

5

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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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  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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چهره روزیادداشت

تنها گزینه قطعی کابینه روحانی
به گفته نزدیکان حسن روحانی تمام گمانه هایی که این روزها درباره 
کابینه روحانی مطرح می ش��ود خالف واقع بوده و تنها قطعی ترین 
گزینه برای دولت آینده، انتصاب حسین فریدون برادر رییس جمهور 
منتخب به عنوان ریاست دفتر رییس جمهور است. آقایان هاشمی 
رفس��نجانی و محمد خاتمی نیز در زمان ریاست جمهوری، برادران 

خود یعنی محمد و علی را برای ریاست دفتری برگزیدند.

 گزینه های ناطق نوری
 برای کابینه روحانی

ناطق ن��وری هم ب��ه جم��ع مش��اوران روحانی پیوس��ته اس��ت. وی 
 ب��رای تش��کیل کابین��ه ای کاری و معتدل اس��تفاده از چه��ره های 
باتجرب��ه ای چون محم��ود حجتی، حبی��ب اهلل بیط��رف، محمد رضا 
نعمت زاده، اس��حاق جهانگیری، حجت االس��الم ش��فیعی، مصطفی 
پورمحمدی، علی یونسی، احمد مس��جد جامعی، محمد باقرقالیباف، 
محمدباقرذوالقدر و علی اکبر والیتی را پیشنهاد داده است. ناطق نوری 
همچنین به برخی دوستان خود گفته نگران نزدیک شدن افراطیون به 

روحانی نباشید.

 کلیات الیحه نظام صنفی
 تصویب شد

قاسم نوده فراهانی  اظهار داش��ت: باالخره بعد از5 سال اصالحیه قانون 
نظام صنفی به صحن علنی مجلس راه یاف��ت و کلیات آن مورد تصویب 

نمایندگان قرار گرفت. 
 وی افزود:  سه بند از این قانون نیز مورد بررس��ی قرار گرفت و قرار شده 
است تا بقیه بندها روز یک شنبه مورد بررسی قرار گیرد. رییس شورای 
اصناف کشور اظهارداشت: جلسات کارشناسی بین شورای اصناف کشور 
و سازمان امورمالیاتی کشور برای توافق بر سر مالیات بر درآمد سال91 
اصناف نیز برگزار ش��د و همچنان مباحث ادامه دارد. وی افزود: سازمان 
امور مالیاتی، پیشنهادهایی درخصوص افزایش مالیات بر عملکرد اصناف 
مطرح می کند که مورد پذیرش ما نیس��ت، چرا که ما معتقدیم به دلیل 

نوسانات قیمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده اند.

تأسیس»بنیادبهار«
توسط  احمدی نژاد و مشایی

شنیده ش��د تجربه بنیاد باران )مؤسس��ه ای که رییس دولت اصالحات، 
پس از پایان دوره دوم ریاس��ت جمهوری با همکاری چند نفر از وزیران و 
استانداران راه اندازی کرد(، محمود احمدی نژاد و دوستان را به فکر ایجاد، 
مؤسسه ای مشابه، اما با نام »بنیاد بهار« انداخته است؛ بنیادی که به نظر 
می رسد بناست محل گردهمایی رییس جمهور کنونی و دوستان نزدیک 
وی در دورانی باش��د که آنان قدرت را ترک می کنند. اطالعات چندانی 
درباره حوزه فعالیت بنیاد احتمالی بهار در دس��ترس نیست، اما شنیده 
شده که برای این بنیاد، س��اختمانی چهار طبقه در خیابان ولیعصر هم 

تهیه و امکانات الزم هم برای فعالیت آن فراهم شده است.

 ارایه پیشنهاد جدید ۵+۱
 به ایران پس از تحلیف روحانی

وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی گروه1+5 برای ارایه پیشنهاد مذاکره با 
ایران پس از تحلیف رییس جمهور جدید ایران در مرداد خبر داد. به نقل از 
العالم، سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعالم کرد1+5 پس 
از مراسم تحلیف حسن روحانی  رییس جمهور منتخب ایران، پیشنهاد 

جدیدی را برای از سرگیری مذاکرات هسته ای به ایران خواهد داد.
تحلیف رییس جمهور جدید ایران در ماه مرداد انجام خواهد ش��د. وزیر 
خارجه روسیه همچنین در گفتگو با آسوش��یتدپرس و بلومبرگ اظهار 
داشت: ایران حاضر است درباره تعلیق غنی سازی20 درصد با گروه 5+1 
به گفتگو بپردازد و این که ایران این پیشنهاد را پیش از برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری ارایه کرده است.

استفاده از فرصت هامشروط به 
تعامل روحانی و اصولگرایان است

 قائم مق��ام معاونت نظ��ارت مجلس گف��ت: فصل جدی��د فرصت های
داخل��ی و خارجی مش��روط به تعام��ل س��ازنده بین دول��ت روحانی و 

اصولگرایان است.
رضا طالیی نیک در خصوص راهبرد اصولگرایان در آینده گفت: اکثریت 
اصولگرایان تعامل سازنده و حمایت منطقی از دولت روحانی را خواهند 
داشت، چون اقتضائات کشور و تأکید ویژه رهبر انقالب و خواست مردم 
در همراهی و حمایت از آقای روحانی و دولت جدید است. نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کشور در فصل جدیدی از فرصت های 
داخلی و خارجی مشروط به تعامل سازنده بین دولت روحانی و اصولگرایان 

قرار خواهد گرفت.

اخبار کوتاه 

 روحانی به دور از
 افراط و تفریط است 

حبیب اهلل عسگر اوالدی    
دبیر جبهه پیروان 

 حج��ت االس��الم روحان��ی ب��ه دور از اف��راط و تفری��ط و تعص��ب
اصالح طلبانه یا اصولگرایانه و بر اساس آنچه آهنگ دیروز امام خمینی)ره( 
و آهنگ رهبر معظم انقالب و ش��عارهای خوبی که در جریان رقابت های 
انتخاباتی مطرح کرده، برنامه ریزی و از ش��خصیت های معتدل در دولت 
یازدهم استفاده خواهد کرد. به خاطر دارم زمانی که در مجلس با حجت 
االسالم والمس��لمین روحانی 
هم��کار ب��ودم، وی همیش��ه 
نظرش بر این ب��ود که عقالی 
مجل��س دور یکدیگ��ر جم��ع 
شوند و نگذاریم افراط و تفریط 
 بر مجل��س حاکم ش��ود و قبال  
ه��م در طول م��دت خدمتش 
س��عی وی بر اعت��دال و تدبیر 

بوده است.
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سازش با آمريكا امروز نتيجه اي ندارد

سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین بابیان این که سازش با آمریکا امروز جز آنچه 
در ترکیه و افغانس��تان مي گذرد، نتیجه اي ندارد، گفت: پیام خون شهیدان استمرار مقاومت 

تا پیروزي نهایي است و باید از آنچه بر سر سازش کنندگان با آمریکا آمده است عبرت بگیریم.

 نمایندگان اصالح طلب
 با روحانی دیدارمی کنند

بی شک با دولت یازدهم 
همکاری می کنم

نماینده مردم ته��ران در مجلس با بی��ان این که نماین��دگان اصالح طلب با 
روحانی دیدار می کنند، گفت: عجله ای برای دیدار نداشته و تصمیم داریم با 

رییس جمهور منتخب در شرایط خلوت تری دیدار کنیم. 
 علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
حضور گس��ترده مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
زمانی که مردم پیروز شوند حماسه خلق شده است. یک زمانی ما می گوییم 
مردم پیروز شده اند و زمانی این خود مردمند که احساس می کنند به پیروزی 
رسیده اند که شیرینی رویداد دوم بیشتر است. وی با تأکید بر این که حماسه 
سیاسی مدنظر رهبر معظم انقالب محقق ش��د، تصریح کرد: تردید نکنید از 
دید مردم و رأی دهندگان و حتی کسانی که رأی ندادند هم حماسه خلق شد. 

وی گفت: احساس پیروزی به معنی خلق حماسه است.

تعدادی از دانش��جویان دانشگاه های کش��ور در دیدار با محمد رضا عارف، از 
اقدام وی که موجب پیروزی دکتر حس��ن روحانی در انتخابات ش��د تشکر و 
قدردانی کردند و خواستار پذیرش مس��ئولیتی در دولت یازدهم از جانب وی 
شدند.محمدرضا عارف نیز در این دیدار گفت: فضای امید در کشور جان گرفته 
است و در این چند روزی که مردم شادی می کردند و به  خیابان ها آمده بودند، 
هیچ کس شعار مرگ بر دیگری نداد که این خیلی ارزشمند است. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه همکاری اش با دولت اظهار داشت: 
درمورد همکاری من با دولت یازدهم هیچ شکی نداشته باشید، من بارها تأکید 
کردم که آماده ام آنچه در توان دارم به مجموعه دولت کمک کنم و در گذشته 
هم به همین ش��کل اقدام کردم. عارف در پایان یادآور شد: دانشجویان سهم 

زیادی در نگاه امیدوارانه جامعه به آینده دارند که باید از این سهم بهره ببرند.

حجت االس��الم میر لوحی رییس دفتر آیت اهلل مهدوی 
کنی در گفتگو با یک خبرگزاری، ماجرایی را ش��رح داد 
که بخشی از ابعاد شکست جبهه اصولگرا در انتخابات را 
عیان کرد. وی در خصوص رایزنی های آیت اهلل مهدوی 
 کنی در خصوص اجماع اصولگرایان گفته است:»آیت اهلل

کنی ب��رای این که نظ��ر خاتمه دهن��ده را ارایه بدهند، 
چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند، 
اما آقای والیتی توصیه ها را نپذیرفتند. من حتی خودم 
هم صحبت کردم، اما آقایان قطع کردند و بعد به پیغام ها 
و تماس های ما هم جواب ندادند، اما این که چه چیزی 
باعث شد ایشان امتناع کنند باید خودشان پاسخ بدهند. 
حاال اطرافیان یا مش��اوران تأثیر داش��تند، من اطالعی 
ندارم... آقایان نس��بت به ش��خص آیت اهلل مهدوی کنی 
حتی گفته بودند:»هرچه شما بفرمایید«؛ یعنی این طور 

هم اعالم تبعیت و پیروی کرده بودند.
در حقیق��ت میرلوحی به بیان حقیقتی پرداخته اس��ت 
 که پیش از ای��ن در محافل غیر رس��می از آن خبر داده 
می ش��د. گویا در تاریخ بیس��ت و یکم خ��رداد آیت اهلل 
مهدوی کنی نامه ای خطاب به دکتر والیتی نوشته بود 
و از وی خواسته بود به میثاق خود عمل کرده و از صحنه 

انتخابات کنار بکشد.

وزیر خارجه کانادا پس از انتقادات گس��ترده ایرانیان مقیم 
کانادا از ادعاهای هفته گذشته وی مبنی بر بی معنی خواندن 
انتخابات در ای��ران، ناچار به عقب نش��ینی ش��د و انتخاب 

رییس جمهور جدید را به مردم ایران تبریک گفت. 
جان بیرد وزیر امور خارج��ه کانادا پس از انتقاد گس��ترده 
ایرانیان خ��ارج از کش��ور در واکنش به بی معن��ی خواندن 
انتخابات ایران، مجبور به عقب نش��ینی از موضع قبلی خود 

شد. 
 وی ادعاهای هفته گذشته خود درباره انتخابات ایران را در 
حالی مطرح کرده بود که مقامات آمریکایی و اروپایی جانب 
احتیاط را رعایت ک��رده، انتخاب حس��ن روحانی به عنوان 
رییس جمهور ای��ران را تبریک گفتند. کش��ورهای غربی از 
انتخاب روحانی به عنوان فرصتی برای مذاکره مجدد ایران 
و غرب و همچنین کاهش تنش موج��ود میان ایران و غرب 
بر سر مسأله هس��ته ای یاد می کنند. در همین راستا  وزیر 
خارجه کانادا روز جمعه نامه سرگشاده ای را برای مردم ایران 
نوشت و با تبریک نتایج انتخابات از آنها خواست تا به پیگیری 

درخواست های خود برای تغییرات ادامه دهند. 
 وزیر خارجه کانادا اعالم کرد که این کشور به درخواست خود 
از دولت ایران برای احترام به حقوق بشر و آزادی های مدنی 

ادامه خواهد داد.

اکونومیست در گزارشی مفصل و خصمانه علیه ایران، اذعان 
کرده است که موازنه قدرت در منطقه در حال تغییر به نفع 

ایرانیان است. 
 در این گزارش ضمن تصریح به این که شیر پارسی پنجه های 
خود را از دست نداده است، اذعان شده که به دو دلیل موازنه 
قوا بین ایران و سایر جهان در حال تغییر به نفع ایران است: 
اوال به دلیل پیشرفت برنامه هسته ای ایران که اکونومیست، 
آن را همچون سیاستمداران صهیونیست در راستای تولید 
سالح هسته ای می بیند. ایران ظرف کمتر از دو سال و علیرغم 
تحریم ها توانسته است9000 سانتریفیوژ نصب کند و به این 
ترتیب ظرفیت غنی سازی اورانیوم خود را دوبرابر کرده است. 
ثانیا برخی تحوالت دیگر که منافع غرب را تهدید می کند، 
در اطراف ایران در حال رخ دادن اس��ت. با وجود مشکالت 
اقتصادی، ایران همچنان در مقایسه با همسایگانش قدرتمند 
بوده و عالقه مند است که قدرت خود را به خارج تسری دهد. 
در این گزارش ادعا شده است که خطر ایران هسته ای یکی 
از اصلی ترین عللی اس��ت که باعث می شود غرب نه تنها در 
سوریه وارد عمل شود، بلکه در این کشور منطقه پرواز ممنوع 
نیز برقرار کند. گزارش اکونومیست اینچنین به پایان رسیده 
است: »وقتی قدرت پارسی در حال افزایش است، برای غرب 

وقت عقب نشینی از خاورمیانه نیست!«

فوالدگر نماین��ده م��ردم اصفهان گف��ت: انتظ��ار نداریم 
منتخ��ب مل��ت از افراطی��ون سیاس��ی اس��تفاده کن��د، 
 حت��ی کس��انی ک��ه در جرگ��ه اصولگرای��ان ب��وده، ام��ا 
س��اختار ش��کنی کردند نیز نباید در دولت یازدهم حضور 

داشته باشند.
حمیدرضا فوالدگر نماینده مجلس شورای اسالمی درباره 
انتظارات از دولت آینده در تش��کیل کابین��ه یازدهم گفت: 
آقای روحانی از ابتدای برنامه ه��ای تبلیغاتی خود و زمانی 
که هنوز وارد دوره رسمی ثبت نام نشده بود و کار تبلیغاتی 
را شروع نکرده بود، بر مش��ی اعتدال تأکید داشت، از این رو 
برای انتخاب همکارانش در دولت یازدهم نیز باید از معتدالن 
جریان های سیاسی که پایبند به قانون اساسی و والیت فقیه 
هستند استفاده کند. وی افزود: ما انتظار نداریم که رییس 
جمهور منتخب ملت از افراطیون سیاس��ی در دولت آینده 
 استفاده کند، حتی کسانی که در جرگه اصولگرایان بوده، اما 
ساختار شکنی کردند نیز نباید در دولت یازدهم حضور داشته 
باش��ند. نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: 
آقای روحانی باید بر اس��اس کارآمدی، کاردانی، تخصص و 
تعهد همکاران خود را انتخاب کن��د. وی ادامه داد: گفتمان 
اصولگرایی را در درجه اول رهبر انقالب تبیین کرده اند، ولی 

کاندیداها نتوانستند مصداق های خوبی را بیان کنند.

بین الملل  انتخابات انتخابات  مجلس

 ماجرای نامه آیت اهلل کنی
 به والیتی چه بود؟

 عذرخواهی کانادا
از مردم ایران

گزارش اکونومیست از 
قدرت فزاینده ایران

انتظار نداریم منتخب ملت 
از افراطیون استفاده کند 
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در حالی که کمت��ر از دو ماه تا پایان دوره ریاس��ت جمهوری 
احمدی نژاد باقی مانده اس��ت، گمانه زنی ها درمورد وضعیت 
وی در مدت باقی مان��ده و نیز بعد از دوره ریاس��ت جمهوری 
ایشان آغاز گردیده است. پس از اتفاقات مهم دوران دوم ریاست 
جمهوری محمود احمدی ن��ژاد، موضعگیری های وی درباره 

قوای دیگر، خانه نشینی11 روزه و چالش هایی... 
 سرنوش��ت رؤس��اي جمهور پس از پایان دوره همیشه براي 
احزاب رقیب، خودي و همچنین توده مردم جالب بوده است. 
عرف نظام هاي سیاسي در جهان متفاوت است، ولي در بعضي 
از کشورها، رییس  جمهور به نوشتن خاطرات و فروش امتیاز 
آن مي پردازد، بعضي ها به ابراز نظ��ر در موضوعات مختلف به 
مصاحبه با رس��انه ها پرداخته و از این بابت کسب درآمد کرده 
و ارتزاق مي کنند، بعض��ي به کاره��اي عام المنفعه پرداخته، 
مي کوش��ند نام نیک از خود به جاي گذارند، گروهي در کنار 
دیپلماس��ي رس��مي کش��ور، راه میانه ولي درنهایت به سود 
کشور خود مي گشایند، بعضي به احزابي که از آن برخاسته اند، 
برگشته، تعدادي هم در سایه نشسته، مي کوشند با کنترل از 
راه دور، عوامل و بازیگران سیاس��ي را در مسیر خواست خود 
اداره کنند، البته هستند کساني که در مشاغل دیگري مشغول 
به کار مي ش��وند و به تعریف خاطره دوران ریاس��ت جمهوري 

برای دیگران مي پردازند.

اما در کش��ور ما سرنوش��ت رؤس��اي جمهور چه شد؟ رییس 
جمهور نخس��تین بني ص��در، در خ��ارج از کش��ور در نقش 
اپوزیس��یون، س��ایت و نش��ریه اداره مي کند و مي کوشد در 
تحلیل ها اثبات کند که هم در گذش��ته و ه��م در زمان حال 
بیش از دیگران مي فهمیده است. رییس جمهور دوم با شهادت 
خویش، نام نیکي از دوران نخست وزیري و ریاست جمهوري 
کوتاه خود در خاطره ها گذاشت. رییس جمهور سوم در مقام 
رهبري از تجربیات اجرایي و سیاسي ژرف خویش در سطحي 
عالي بهره مي گیرد. رییس جمهور چهارم هاشمي رفسنجاني، 
در مجمع تشخیص مصلحت، ریاس��ت کرده و در خبرگان نیز 
چندي در جایگاه ریاس��ت عمل کرد، هرچند اکنون اساس��ا 
در مجمع تش��خیص فعال اس��ت و هر از چندگاهي بخشي از 
خاطرات خود را منتشر مي کند، اما سعي دارد در سیاست روز 

نیز فعال بوده و از حاشیه، متن را اداره کند.
رییس جمهور پنجم س��ید محمد خاتمي، از سیاس��ت کناره 
 نگرفته، ولي رهب��ري اصالحات را به دنب��ال دارد. نقش او در 
کناره گیري عارف در انتخابات ریاست جمهوري یازدهم حاکي 

از همین مورد است.
اما سرنوشت احمدي نژاد پس از پایان دو دوره ریاست وي، چه 

خواهد بود؟ او اخیرا گفته است به دانشگاه برمي گردد.
در حالی که کمت��ر از دو ماه تا پایان دوره ریاس��ت جمهوری 

احمدی نژاد باقی مانده اس��ت، گمانه زنی ها درمورد وضعیت 
وی در مدت باقی مان��ده و نیز بعد از دوره ریاس��ت جمهوری 

ایشان آغاز گردیده است.
پ��س از اتفاقات مهم دوران دوم ریاس��ت جمه��وری محمود 
احمدی نژاد موضعگیری ه��ای وی درباره ق��وای دیگر، خانه 
نشینی11 روزه و چالش هایی که با برخی از چهره های سیاسی 
)حتی در دولت های خود وی( داش��ت س��بب ش��د تا آینده 
سیاسی این رییس جمهور- که همزمان هم مورد حمایت برخی 

اصولگرایان است وهم مورد 
انتق��اد آنه��ا- در هاله ای از 

ابهام باشد.
درباره جایگاه سیاسی آقای 
احمدی نژاد پس از ریاست 
جمهوری دهم چند سناریو 

وجود دارد.
یکی این ک��ه وی به عنوان 
ف��ردی ک��ه قب��ال ریی��س 
جمهور بوده در یک س��مت 
رس��می و قانون��ی نظی��ر 
عضویت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار بگیرد و 
فعالیتی فراتر از آن نداشته 

باشد.
دوم این که ب��ه عنوان رهبر 

یک حزب یا جریان سیاسی وارد صحنه شود و یک تیم متشکل 
را به عنوان یک حزب برای خود فراهم کند و تالش کند که در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده یا مجالس آتی نقش داشته 
باشد. این مورد نیز با توجه به عملکرد دولت وي بسیار کمتر به 
آن پرداخته شده است، زیرا احمدی  نژاد جریان قوی در کشور 
ایجاد نکرده بود ک��ه پس از دوران ریاس��ت جمهوری او باقی 
بماند. نتایج انتخابات شوراي ش��هر تهران و شکست حامیان 

دولت حاکي از همین مسأله است.
سوم این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری، عزلت سیاسی 

اتخاذ کند و دیگر در صحنه سیاست حضور نداشته باشد.
عده ای نیز معتقدند ممکن اس��ت احمدی ن��ژاد به ظاهر در 
صحنه سیاسی نباشد و در حاشیه قرار بگیرد، اما هدایت نامرئی 

بعضی از جریان های هوادار خود را بر عهده می گیرد.
سرنوشت احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری چه خواهد شد؟ 

نظر شما چیست؟

سرنوشت احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری

عامل اعدام صدام کشته شدکدام ميز يا کدامين صندلی ميزبان اوست
حزب بعث عراق با ص��دور اطالعیه ای اع��الم کرد که یکی 
از دو نفری را که ص��دام دیکتات��ور عراق را اع��دام کردند، 
کش��ته اس��ت. دولت عراق هنوز این خبر را تأیی��د نکرده 
اس��ت. به گزارش ش��بکه خبری بی بی س��ی، در اطالعیه 
حزب بعث مش��خص نش��ده فردی که صدام را اعدام کرده 
چه زمانی کش��ته ش��ده، اما در این اطالعیه آم��ده که این 
 مرد، محم��د نصیف مالک��ی نام داش��ته و یک��ی از دو مرد 
نقاب پوشی بوده که طناب دار را به گردن صدام انداختند. در 
این اطالعیه ادعا شده که محمد نصیف مالکی از خویشاوندان 
نوری مالکی اس��ت و پیش از حمله آمریکا به عراق در شهر 
طویریج )هندیه( در اس��تان کربال ک��ه زادگاه نوری مالکی 
اس��ت، میوه فروش بوده، اما بعدا به تیم محافظان شخصی 

نوری مالکی می پیوندد.

روسیه به آمریکا هشدار داد
کاخ کرملین روز جمعه با اشاره به تهدیدهای جدید بر ضد 
روسیه اعالم کرد این کشور ممکن است معاهده منع استفاده 
از سالح های هس��ته ای میانبرد را که در س��ال های پایانی 
دهه1980 با آمریکا منعقد ش��د، کنار بگ��ذارد. به گزارش 
خبرگزاری شینهوا، مدیر کل کاخ ریاست جمهوری روسیه 
در گفتگو با شبکه وستی 24 این کشور گفت: ما این معاهده 
را امضا کرده ایم و از آن تبعیت خواهیم کرد، اما قرار نیست 
این معاهده تا ابد ادامه پیدا کند. وی افزود:آمریکا هیچ وقت به 
موشک های میانبرد و تاکتیکی نیاز نداشته زیرا این موشک ها 

فقط می توانند مکزیک و کانادا را هدف قرار دهند.

 فساد اخالقی در عربستان
 رو به افزایش است

وزارت خارجه آمریکا در گزارش س��االنه خود در باره وضع 
تجارت انس��ان در جهان، اوضاع را در این ب��اره در نیمی از 
کش��ورهای عربی به خصوص در کش��ور عربستان سعودی 
فاجعه بار خواند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا کش��ورها 
به سه دسته تقسیم می ش��وند و دسته سوم یکی از بدترین 
گروه ها به ش��مار می آید. براس��اس گزارش وزارت خارجه 
آمریکا بدترین کش��ورهای خاورمیانه از نظر فساد اخالقی 
و سوءاس��تفاده نظام حاکم در این کش��ورها در باب تجارت 
زنان و فساد اخالقی رو به گس��ترش بوده و در هفت کشور 
خاورمیانه این آمار بسیار باالست که این کشورها به ترتیب 
عبارتند از پادشاهی عربستان سعودی، الجزایر، لیبی، کویت، 

سودان و سوریه. 

اخبار بین الملل

عده ای معتقدند 
ممکن است 

احمدی نژاد به 
ظاهر در صحنه 
سیاسی نباشد، 

اما هدایت 
نامرئی بعضی از 

جریان های هوادار 
خود را بر عهده 

می گیرد



یادداشت

 راه اندازي گلخانه توليد 
كود ورمي كمپوست

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان عنوان كرد: گلخانه اي به منظور 
فرايند توليد ورمي كمپوست از سوي سازمان مديريت پسماند راه اندازي 
شده است. به گزارش ايمنا، محسن رنجبر با بيان اين مطلب گفت: يكي از 
مهمترين برنامه هاي زيست محيطي شهرداري اصفهان مديريت پسماند 
و فرهنگ سازي در اين خصوص اس��ت. وي افزود: زماني كه پسماند تر 
با ش��يوه مدون و علمي به كارخانه كود كمپوست انتقال مي يابد پس از 

جداسازي مواد بازيافتي گوناگوني از آنها بازيافت مي شود. 

 مشاغل خانگی راهی به  سوی 
تحقق حماسه اقتصادی

دبير نمايشگاه توانمندی های بازنشس��تگان سپاه اصفهان گفت: كانون 
بازنشستگان سپاه استان اصفهان يكی از راه های تحقق حماسه اقتصادی را 
حمايت از مشاغل خانگی و كارآفرينان می داند. مجيد رحيمی در گفتگو با 
فارس در اصفهان از قابل قبول بودن روند برگزاری دومين مرحله نمايشگاه 
توانمندی های بازنشس��تگان س��پاه خبر داد. وی بيان كرد: در راستای 
تحقق فرمايش رهبر معظ��م انقالب در امر اقتصاد مقاومتی و حماس��ه 
اقتصادی برای دومين سال متوالی بعد از حمايت و پشتيبانی و شناسايی 

بازنشستگان سپاه فعال در مشاغل خانگی، اين نمايشگاه را برپا كرديم.

 عده ای می خواهند نقش جهان 
از ليست یونسکو خارج شود

يک عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: اگر نقش جهان از ليست 
يونسكو خارج شود، ديگر نيازی نيس��ت عده ای جوابگوی عبور خط دو 
مترو از زير ميدان باش��ند،  خيابان های خود را می كشند و ساخت و ساز 
می كنند اما امروز دستش��ان بسته اس��ت. محمود محمدی در گفتگو با 
ايسنا در خصوص وضعيت تعديل ارتفاع برج جهان نما اظهار كرد: عده ای 
می خواهند نقش جهان از ليس��ت يونسكو خارج ش��ود،در حال حاضر 
عمليات تعديل جهان نما در حال انجام است اما سؤال اين جا است،  چرا 
كاری را كه در مدت شش سال زمان می توانستيم انجام دهيم و به پايان 

برسانيم به دقايق آخر موكول شده است؟

 طرح های سنتی بهترین الگو 
برای طراحی لباس 

طراح مد و لباس گفت: طرح های س��نتی می توانن��د بهترين الگو برای 
طراحی لباس ايرانی باشند، كه با تلفيق آن با الگوهای اسالمی نيز جای 
خود را پيدا خواهد كرد و به يک پوش��اک ايرانی اسالمی تبديل شده كه 

قابليت صادرات را نيز دارد. 
مريم آب��كار در گفتگو با فارس اظه��ار كرد: مبحث پوش��اک در جامعه 
ايرانی تنها منحصر به پوشاک بانوان نمی شود، بلكه ساماندهی پوشاک 
در حوزه های مختلف همچون مدارس، لباس فرم ارگان ها و ساير نهادها 

دغدغه جامعه است.

مرگ در شهربازی های اصفهان 
بازرس كل اداره استاندارد استان اصفهان گفت: با توجه به تعطيل شدن 
مدارس، اس��تفاده از اماكن تفريحی و وسايل ش��هربازی ها بيشتر مورد 
استقبال مردم قرار می گيرد و آنچه بيش از هرچيز مورد توجه و حساسيت 
اداره كل استاندارد قرار می گيرد، سالمت و امنيت در استفاده از تجهيزات 

شهربازی ها و استاندارد بودن اين وسايل است.
محمد دايی جواد در گفتگو با فارس با اشاره به استانداردسازی شهربازی ها 
اظهار كرد: از سال 88 نظارت سازمان استاندارد بر شهربازی ها آغاز شده 

و بيشتر آنها تحت نظارت اين ارگان هستند.

گشتی در اخبار 

كتابخانه های كوچک 
به اتوبوس های اصفهان آمد 

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی استان اصفهان  
عباس روحانی

150 دس��تگاه اتوبوس در استان از س��ال 90 تا كنون به كتابخانه های 
كوچک تبديل شده است.

راه اندازی كتابخان��ه های كوچ��ک در اتوبوس های اس��تان اصفهان، 
يك��ی از برنامه های ش��ركت اتوبوس��رانی برای همش��هريان اصفهانی 
است و در همين راستا از س��ال 90 طرح سفرمطالعه با همكاری كميته 

فرهنگ ش��هروندی درسطح 
ياف��ت.  گس��ترش   اس��تان 
اين طرح ب��ه طورآزمايش��ی 
اتوب��وس  10 دس��تگاه  در 
انجام شدكه با اس��تقبال زياد 
همشهريان اصفهانی روبرو شد 
و پس از آن، اي��ن طرح اكنون 
به طور ثابت به 150 دس��تگاه 

منتقل شده است.
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چهره روز
غرق شدگی، جان ۴۲  اصفهانی را گرفت

علی س��ليمان پور مديركل پزش��كی قانونی اس��تان اصفهان گفت: سال گذش��ته ۴۲ نفر 
 بر اثر غرق ش��دگی در اس��تان اصفهان ج��ان خود را از دس��ت دادند.كه  ۳۳ نف��ر مرد و 9 

نفر زن بوده اند.
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 خواهرخواندگی اصفهان 
با حيدرآباد،كيوتو و اوسان

سخت است ولی موال، 
حيف است نمی آیی

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان به پيگيری های انجام شده جهت 
عقد قرارداد خواهر خواندگي با شهرهايي از حيدرآباد هندوستان، كيوتو ژاپن و 

اوسان كره جنوبی در سال جاری اشاره كرد. 
وی  اعالم كرد: در سال جاری تعداد خواهرخوانده های اصفهان به 18 شهر از 

دنيا افزوده می شود.
 حبيب اهلل تحويل پور با بيان اين كه شهر اصفهان 15 خواهر خوانده دارد، گفت: 
تاكنون اصفهان با 15شهر دنيا عقد خواهر خواندگی جهت همكاری و تعامالت 

فرهنگی منعقد كرده است. 
 اين معاونت سعی دارد ضمن ارتقای ظرفيت های موجود در تفاهم نامه های 
خواهر خواندگی به سمت افزايش خواهرخوانده های مناسب با جايگاه ويژه 

اصفهان گام بردارد. 

 مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان از آذين بندي و نورپردازي 
شهر اصفهان به مناسبت نيمه شعبان خبرداد.

ابراهيم معتمدي با بيان اين مطلب اظهار داشت: به منظور بزرگداشت ميالد 
حضرت مهدي )عج( آذين بندي س��طح ش��هر و خيابان هاي اصلي، ميادين 
 و چهار راه هاي آن با ريس��ه هاي زيبا در دستور كار س��ازمان زيباسازي قرار 

دارد. 
وي افزود: كاهش آلودگی های بصری از جمله پاكسازی پوسترها ، برچسب ها و 
غيره  از نمای ساختمان ها در محورهای اصلی شهر ، استفاده از پرچم جمهوری 
اسالمی و پرچم های الوان نيز از جمله موارد اعالم شده به مناطق 1۴ گانه است. 
'گفتنی است :اصفهانيها چند روزی است با آذين بندی و جمع آوری نذورات 

مهيای استقبال از سالروز يگانه منجی عالم بشريت شده اند .

اصفهاناستانسپاهافرینکاربازنشستگانشهر/نمایشگاهپوستزیر

س: ایمنا[
]عک

SMS

در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان عباس حاج 
رسوليها، رييس شورای اسالمی شهر اصفهان و دو 
تن از اعضای شورا، مصطفی بهبهانی و عليرضا نصر 

اصفهانی به مباحثی پرداختند كه اصفهان همواره 
با آنها روبرو است. متن زير مسائلی است كه در اين 

جلسه شورا مطرح شده است :

   مصرف م��ازوت در نيروگاه ه��ای اصفهان و 
شهيد منتظری به لحاظ ريالی، س��االنه دو هزار 
ميليارد تومان به ش��هر و مردم اصفهان خسارت 

وارد می كند.
   تغيير س��وخت نيروگاه های اصفهان و شهيد 
منتظری با وجود مصوبه دولت تاكنون اجر نشده 

است.
   متاس��فانه عوارض و خس��ارت های سوخت 
مازوت بر مردم و ش��هر اصفهان محسوس نيست 
و چون به ص��ورت مرگ خام��وش عمل می كند 
شايد حساسيتی برای مس��ئوالن ايجاد نمی كند 
به همين دليل تغيير س��وخت اين نيروگاه مانند 

سال های قبل بايد از مطالبات شورا باشد.
    مازوتی كه در ني��روگاه های اصفهان مصرف 
می ش��ود يكی از ناپاک ترين س��وخت ها و ۳ تا 5 

درصد آن تركيبات است.
   گازهايی كه از سوخت مازوت وارد هوای شهر 

می شود بر پايه گوگرد، نيتروژن و كربن است كه 
خسارت ناش��ی از هر س��ه نوع، پنج برابر گازهای 

طبيعی است.
   بر اس��اس آمار مصرف مازوت در نيروگاه ها به 
لحاظ ريالی، ساالنه دو هزار ميليارد تومان به شهر 
و مردم اصفهان خس��ارت وارد می كند كه عمده 
خسارت آن به بيماری های قلبی، عروقی، تنفسی 

و برونشيت برمی گردد.
    اكسيدهای نيتروژن موجب افزايش فسفات ها 
و نيترات ه��ا در آب و خاک می ش��ود كه به گفته 
كارشناس��ان به عمق ريه نف��وذ می كند و موجب 
آسم، برونشيت و حتی جهش ژنتيكی و نهايتا بروز 

انواع سرطان ها می شود. 
    باران های اس��يدی از ديگر عوارضی است كه 
مصرف مازوت در نيروگاه های مجاور اصفهان به 

شهر تحميل می كند.
   تخريب زمين های كشاورزی، جنگل و طبيعت 
ناش��ی از باران های اس��يدی هم اكنون در شمال 

اصفهان به وضوح ديده می شود.

    فلزات سنگينی مانند كروم،  نيكل،  كادميوم، 
جيوه و آرسنيک توسط اين گازها متصاعد و وارد 
هوای اصفهان می ش��ود. اين فل��زات وارد خاک و 
آب های سطحی ش��هر ش��ده و از طريق زنجيره 
غذايی و يا به صورت گرد و غبار وارد بدن انس��ان 
ش��ده كه پی آمدی جز بيماری های صعب العالج 

برای مردم به دنبال ندارد.
    كنترل گازهای خروجی اين دو نيروگاه كه در 
فاصله پنج كيلومتری شهر اصفهان قرار حياتی از 
هر موضوعی است. ظاهرا به دليل هزينه های مورد 
نياز حتی فيلترهای اوليه بر روی خروجی های اين 

نيروگاه ها قرار وجود ندارد.
مردم باید با شوراها آشنا باشند 

   اگر مردم با شوراها آش��نا بودند قضايا به گونه 
ديگری رقم می خورد.

   بيشتر در خواست های مردم در شرايط كنونی 
اقتصادی است كه نشان دهنده شرايط دشواری 
اس��ت كه حتی ارتزاق مردم را با مش��كل مواجه 

كرده است.

مصرف مازوت به اصفهان خسارت می زند
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غالمرضا انصاری،رييس 
 دریا 
قدرتی پور

كل دادگستری اصفهان 
همراه با حبيبی، دادستان 
عمومی اس��تان در جمع خبرنگاران حاضر شد تا در 
هفته قوه قضاييه كه از اول تا هفتم تيرماه اس��ت به 
سؤاالت خبرنگاران پاسخ دهند متن زير مشروح اين 

نشست است:
    در س��ال 91 ،5۳1 هزار پرونده اعم از حقوقی و 
كيفری در تشكيالت قضايی استان رسيدگی و حكم 

صادر شده و مختوم گرديده است.
    بيش��ترين ورودی پرونده های اس��تان شامل 
سرقت مس��توجب تعزير با آماری معادل ۲9 هزار و 
1۴۳ پرونده بوده كه نسبت به سال قبل 1۳/8 درصد 

رشد داشته است .
    ضرب و جرح عمدی در رتبه دوم قرار گرفته كه 
با آمار ۲6 هزار و 917 فقره نسبت به سال قبل 11/9 

درصد رشد داشته است.

    ايراد صدمه بدنی غير عمدی شامل تصادفات يا 
صدمات به كارگران در كارخانه ه��ا با آمار ۲۲ هزار و 

۴۴9مورد 5/7 درصد رشد منفی داشته است.
    توهين ب��ا ۲0 هزار و ۴۴۳ مورد نيز رش��د 8/7 

درصدی را نشان می دهد.
    در همين رابطه تهديد ب��ا 1۴ هزار و ۲5۴ مورد 

نسبت به سال قبل ۲6/7 درصد رشد داشته است.
    نگهداری و مالكيت مواد مخدر در رتبه بعدی قرار 
می گيرد با ۲۴6 مورد كه يک درصد نس��بت به سال 

قبل رشد منفی داشته است.
    صدور چک بالمحل 1۳ هزار و 1۲ مورد بوده كه 5 

صدم درصد رشد منفی را نشان می دهد.
    خيانت در امانت نيز آماری معادل 8 هزار و 900 

مورد بوده كه ۲0 درصد رشد را نشان می دهد.
    تخريب با آماری معادل 8 هزار و 6۲۴ مورد نيز 

1۲ درصد رشد داشته است.
    در رابطه با اس��تعمال مواد مخدر 7 هزار و 8۲9 

مورد داش��ته ايم كه 9/7 درصد كاهش را نشان می 
دهد.

    در رابطه با پرونده های حقوقی نيز آمار پرونده 
های حقوقی شامل تأمين خواس��ته 15 هزار و 8۴۴ 
مورد اس��ت كه رش��د ۲6/6 درصد كاهش را نش��ان 

می دهد.
    مطالبه وجه چک با آماری معادل 10 هزار و ۳91 

مورد ۳6/6 درصد رشد را نشان می دهد.
مطالبه طلب نيز 9 هزار و 67۳ مورد بوده كه 5 دهم 

درصد رشد داشته است.
    طالق توافقی با 9 هزار هزار ۴۴1 هزار 11 درصد 

رشد را نشان می دهد.
    اعتراض به شورای حل اختالف با آماری معادل 
9 ه��زار و 1۳5 مورد ۳/9 درصد رش��د داش��ته و در 
همين رابطه اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسی نيز 
با آمار 8 ه��زار و ۳66 هزار نف��ری ۳ درصد كاهش را 

نشان می دهد.

    مطالبه مهريه نيز 8 هزار و ۲5۲ مورد بوده كه ۲/5 
درصد رشد را نشان می دهد.

    درخواست صدور اجراييه احكام كارگری نيز 5 
هزار و 669 مورد است.

    الزام به تمكين نيز 5 هزار و 98 هزار بوده كه رشد 
9/۳ درصد را نشان می دهد.

    در رابطه با صدور حكم طالق به درخواست زوجه 
هم اكنون ۳ هزار و 9۴1 مورد پرون��ده داريم كه 19 

درصد رشد داشته است.
    از فعالي��ت ه��ای دادگس��تری اصفه��ان 
می توان به تشكيل كميته حمايت از سرمايه گذاری و 
كارآفرينی سخن گفت كه يكی از سياست های ما در 

سال گذشته بوده و در اتاق بازرگانی فعال شده است.
    رسيدگی س��ريع و دقيق به پرونده های فساد 
اقتصادی و مبارزه با قاچاقچيان كاال و ارز و بررس��ی 
پرونده اختالس سه هزار ميلياردی از ديگر مباحثی 
است كه در دادگس��تری اصفهان مورد بررسی قرار 

گرفته است.
    تشكيل س��امانه الكترونيک يا ش��بكه سحا از 
ديگر فعاليت های دادگستری است كه با اين سامانه 
70 درصد دادخواس��ت ها توس��ط اين شبكه ثبت 
ش��ده و افراد می توانند بدون مراجعه به دادگستری 

دادخواست خود را ثبت نمايند.
    آمار پرونده های ورودی به دادس��رای عمومی 
انقالب نيز در سال 91 ش��امل 99 هزار و ۲۴۴ فقره 
پرونده بوده اس��ت كه در مقاب��ل آن 99 هزار و ۲۴9 

پرونده مختومه شده است .
    پرونده های وارده اجرای احكام عمومی نيز در 
سال گذشته ۲۳ هزار و 119 پرونده بوده كه در مقابل 

آن ۲۴ هزار و ۲8۴ فقره مختومه شده است.
    در حال حاضر 15 ه��زار پرونده موجود در حال 

اجرا است.
    وارده اجرای احكام انقالب مركز استان 8 هزار و 
1۳8 فقره بوده كه در مقابل 6589 فقره در سال 90 

مختومه بوده است.
    نرخ رشد جرم در سال گذشته 7/5 درصد رشد 
داشته است اما در رابطه با سنوات قبل نرخ رشد پرونده 

ها كاهش يافته است.
    اميدواريم با تصويب اليحه پيشگيری در بسياری 

از موارد از افزايش پرونده ها جلوگيری كنيم.

    در بحث كالهب��رداری ۴5 ميلياری در رابطه با 
ش��ركت نفت جی باند 18 نفره شناسايی و بازداشت 

شدند.
    پرونده شركت نفت پايتخت نيز با 900 نفر شاكی 

همچنان باز است.
    افزاي��ش كنت��رل الكترونيكی،تكمي��ل بانک 
 الكترونيك��ی پليس، اج��ازه توقيف موقت وس��ايل 
نقليه ای كه سلب آس��ايش می كنند، اطالع رسانی 
 به موقع ب��ه مردم در مورد ش��ركت های س��ود ده و 
شركت های هرمی، س��رقت و دقت در پرونده های 
جنايی، اعالم مشخصات سابقه دارها از طريق زندان 

به نيروی انتظامی،تكميل بانک اطالعاتی مجرمين 
سابقه دار از جمله مواردی بوده كه برای كاهش جرايم 

انجام شده است.
    طبق دستور اكيد رييس قوه قضاييه قاچاقچيان 
و كس��انی كه امنيت عمومی را زير سؤال می برند به 
اشد مجازات خواهند رسيد به عنوان مثال در اين رابطه 
يكی از مهمترين پرونده ها در رابطه با خريد و فروش 
مواد مخدر بود كه از 1۲ نفر از قاچاقچيان بزرگی كه 
اقدام به ترانزيت مواد مخدر می كردند، يک تن كراک 

كشف شده بود و همه محكوم به اعدام شدند.
    در طول سال 91 قريب به ۴1 نفر اعدام در رابطه 

با قاچاقچيان انجام گرفت .
    يك��ی از عل��ل طوالن��ی ش��دن رس��يدگی به 
پرونده ها اين اس��ت كهاصفهان،اس��تانی برخوردار 
محس��وب ش��ده و تعداد قاضی و تعداد شعبه كه در 
استان وجود دارد نس��بت به تعداد ورودی پرونده ها 

كم است .

در مهمترین نشست اولين روز تابستان اصفهان مطرح شد :

 طالق، با طناب توافق،  11 درصد  باال رفت

رس�يدگی س�ریع و دقيق به 
پرونده های فس�اد اقتصادی 
قاچاقچي�ان  ب�ا  مب�ارزه  و 
كاال و ارز و بررس�ی پرون�ده 
اختالس س�ه هزار ميلياردی 
از دیگر مباحثی اس�ت كه در 
دادگس�تری اصفه�ان م�ورد 

بررسی قرار گرفته است.



چهره روزیادداشت

ظلم مضاعف به دارندگان خودرو یور و 4
دبیر انجمن خودروسازان با اش��اره به سه دلیل اصلی عدم عرضه خودرو 
یورو ۴ گفت:  عدم عرضه سراسری سوخت، افزایش هزینه تولید و ایجاد 

وابستگی شدید ارزی، عوامل عدم عرضه این خودروهاست.
 احمد نعمت  بخش در گفتگو با خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری فارس با 
بیان این که خودروهای یورو 2 فردا هم شماره گذاری خواهند شد، اظهار 
داشت: مجوز خودروسازان تا آخر خردادماه بود اما جلساتی در سازمان 
بازرسی کل کشور داشته ایم و متقاعدشان کرده ایم که ابتدا باید سوخت 
یورو ۴ به صورت سراسری توزیع و سپس خودروهای تولید شده براساس 

این سوخت عرضه شود. 
وی با اشاره به این که مسئوالن نفت از 20 جایگاه عرضه سوخت اعالم شده 
در خصوص توزیع بنزین یورو ۴ یکی را معرفی کنند، گفت: هنوز سوخت 

یورو ۴ در هیچ کدام از جایگاه ها عرضه نشده است. 
وی  افزود: به دلیل اعتمادی که به س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت 
کردیم، تولید امسال را در س��فارش برخی خودروها به موتور استاندارد 
یورو ۴ تغییر دادیم. وی ادامه داد:  خودروهایی از جمله مزدا 3، ام وی ام، 
مگان، تندر 90، 206، ویتارا، کیزاش��ی و تولیدات شرکت خودروسازی 
کرمان موتور هم اکنون با استاندارد سوخت یورو ۴ عرضه می شود اما آیا 

این خودروها از سوخت مطابق با استاندارد استفاده می کنند؟
 وی گفت: به صاحبان خودروهایی که با استاندارد یورو ۴ تولید می شود، ظلم 
مضاعفی شده است، چرا که تزریق بنزین یورو 2 در مخزن خودروها موجب 
می شود در درازمدت آسیب ببیند؛ حال آن که این خودروها یک میلیون و 500 

هزار تومان گرانتر فروخته شده است.

خبر ویژه

4
امکان پرداخت الکترونیکی مالیات فراهم شد

نادر آریا،  مدیر طرح جامع مالیاتی گفت:  با   افتتاح  سامانه پرداخت  الکترونیکی مالیات ،  مؤدیان می توانند  از تیر ماه  امسال  و   
بعد   از   آن بدون مراجعه  به  واحدهای مالیاتی   و    از طریق مراجعه  به  سامانه  عملیات   الکترونیکی سازمان  امور  مالیاتی کشور 

به  نشانی WWW.TAX.GOV.IR نسبت  به  ارایه  اظهارنامه  و  پرداخت  مالیات  متعلقه  اقدام کنند.
 پیش فروش ۶۷۰ هزار سکه

 در دور دوم
رییس کل بانک مرکزی 

محم�ود  بهمن�ی

 بانک مرکزی از مدت ها قب��ل کاهش قیمت اونس و نزدیک ش��دن آن به 
1200 دالر را پیش بینی کرده بود.  بنابراین زودتر از موعد، عرضه سکه های 
پیش فروشی را آغاز کرد. در دوره قبل 9/5 میلیون سکه و در این مرحله حدود 
660 تا 670 هزار سکه پیش فروش شد. از مجموع سکه های پیش فروش شده 
در مرحله دوم، معادل 58 هزار سکه انصراف داده و پول این افراد بازگشت داده 
شد. به گزارش زاینده رود قیمت 
س��که در دو روز ابتدایی اجرای 
این طرح یک میلی��ون و 250 
هزار تومان بود که برای افزایش 
اس��تقبال مردم 50 هزار تومان 
کاهش یافت. در حالی که قیمت 
سکه تمام در بازار هم اکنون به 
یک میلیون و 1۴0 هزارتومان 

رسیده است.
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 ریی��س مجم��ع صن��وف تولیدی ب��ا اش��اره به 
برنام��ه های ریی��س جمهور منتخ��ب، مبنی بر 
اس��تفاده حداکثری از توان صنوف در طرح های 
اقتصادی، خواس��تار توقف ط��رح ادغام صنوف 
تولیدی در صنوف توزیعی ش��د و اعالم کرد: در 
صورت اجرای این طرح، صنوف تولیدی کشور به 

شدت تضعیف خواهند شد.
علی فاضلی به مناسبت اول تیرماه » روز اصناف« 
از مجلس شورای اس��المی خواس��ت تا بررسی 
اصالحی��ه قانون نظ��ام صنف��ی را متوقف کرده 
و اجازه دهند تا قانون متناس��ب ب��ا دیدگاه ها و 
سمت گیری های رییس جمهور منتخب تدوین 

و اصالح شود.
رییس مجمع صنوف تولی��دی و خدمات فنی با 
اعالم این ک��ه دیدگاه های دولت ب��ا دیدگاه های 
رییس جمهور منتخب نس��بت به گستره حضور 
و جایگاه تشکل های صنفی بسیار متفاوت است 

چرا که رییس جمهور منتخ��ب بر واگذاری امور 
تخصصی به تش��کل ه��ای صنفی تأکی��د دارد، 
تصریح کرد: این با فضای حاکم بر اصالحیه قانون 

نظام صنفی در تعارض جدی است.
این مقام مس��ئول با یادآوری ای��ن که اصالحیه 
قان��ون نظ��ام صنف��ی، مطاب��ق ب��ا دیدگاه های 
دولت دهم روز س��ه ش��نبه هفته گذش��ته و در 
روزه��ای پایان��ی دولت ده��م در صح��ن علنی 
مجلس شورای اسالمی در دس��تور بررسی قرار 
گرفت، اظهار داش��ت: آنچ��ه در خصوص تعامل 
کمیسیون  اقتصادی مجلس با تشکل های صنفی 
و کس��ب نظر آنها مطرح شده اس��ت، غیر دقیق 
اس��ت، اظهار داش��ت: نقش اصناف در بررس��ی 
مش��کالت قانون و اصالحات مورد نیاز آن بسیار 
کم رنگ و در ح��د ناچیز بوده اس��ت. وی افزود: 
در نشس��ت رأی گی��ری برای کلی��ات اصالحیه 
قان��ون مخب��ر کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 

 و نماین��ده دول��ت هر دو ب��ر تعامل گس��ترده با 
اتحادیه ه��ای صنف��ی، اتحادیه های کش��وری، 
مجامع امور صنفی اس��تان ها و شهرس��تان ها و 
شورای اصناف سخن گفتند، تأکید کرد: در حالی 
که تنها رییس شورای اصناف کشور و رؤسای دو 
اتحادیه توزیعی در عمده نشس��ت های تخصصی 
کمیسیون حضور داش��ته اند. فاضلی اضافه کرد: 
پایگاه هر س��ه نماین��ده حاضر در نشس��ت های 
بررس��ی اصالح قانون نظام صنفی درکمیسیون 
اقتصادی مجلس بخش»توزیع« است نه»تولید« 
اما در سال هایی که به نام تولید ملی و حمایت از 
کار و س��رمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی 
نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصالحات 
صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید. 
رییس اسبق ش��ورای اصناف کش��ور با یادآوری 
این که اگر اصالحیه قانون نظ��ام صنفی مطابق 
با آنچه در گزارش کمیس��یون اقتصادی مجلس 

آمده، در صح��ن علنی نیز تصویب ش��ود، باید با 
صنایع کوچک تولی��دی از هم اینک خداحافظی 
کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش 
اصالحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است 
که صنوف با پروانه ۴ میلی��ون واحد و صنوف بی 
پروانه 3 میلیون واحد است و از تمامی تشکل ها 

نظرخواهی شده است.
به گفته وی صنوف ب��ا پروانه کس��ب 2 میلیون 
واحد و صنوف فاقد پروانه 700 هزار واحد اس��ت 
و کل ش��اغلین این بخش 7 میلیون و 500 هزار 

نفر است.
فاضلی با بی��ان این که اگر از مجم��وع بیش از  7 
هزار اتحادیه و مجمع  فعال در کشور تنها از یک 
درصد این تعداد در دو بخش تولید و توزیع- و نه 
تنها توزیع- نظر خواهی شده بود، قانونگذاران در 
می یافتند که اصالحیه موجود نه تنها گره ای از 
مشکالت اصناف حل نخواهد کرد، بلکه گره های 
کور متعددی بر مسیر تعامل اصناف و دولت ایجاد 
خواهد کرد، اظهار داشت: اگر کسانی که اصناف 
 را در جلس��ات کمیس��یون اقتصادی نمایندگی 
می کردند به ج��ای تغییر خال��ی از محتوای نام 
شورای اصناف به اتاق اصناف، تنها اقدامشان این 
بود که جای پایی برای اصناف در شورای گفتگوی 
ماده 75 برنامه توس��عه  باز کرده و نقش اصناف 
را در این زمینه هموار نماین��د، کار بزرگی کرده 
بودند. رییس مجمع صن��وف تولیدی و خدمات 
 فنی ادامه داد: تغییر نام در شرایطی که در عمل 
حوزه های شورای اصناف در اصالحیه محدودتر 
ش��ده، تنها هزین��ه های س��رباری اس��ت که به 
تش��کل های صنفی تحمیل می ش��ود  تا 7 هزار 
تابلو جم��ع آوری و 7 هزار تابل��و جدید نصب  و 
میلیون ها نسخه اوراق اداری باطل شود . آن هم 
در شرایطی که تشکل های صنفی از کمبود اعتبار 
و منابع مالی رنج می برند. فاضلی بیان کرد: چرا 
مجلس در اصالحیه قانون دولت را مکلف نکرد که 
از میان 25 عضو دولتی اتاق های بازرگانی کشور 
یک نفر به نمایندگی از 7/5 میلیون فعال صنفی 
دراین مجموعه حاضر شود و مطالبات اصناف را 
نمایندگی کند؟ چرا مجل��س در اصالحیه قانون 
نظام صنفی ب��ر خالف آنچه در قان��ون انتخابات 

مجلس و شوراهای اسالمی آمده، حضور نخبگان 
صنفی در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی را به 
دو دوره محدود کرد؟ آیا ای��ن منافع حاکمیت و 
بخش اصناف را در پ��ی دارد؟ وی با اعالم این که 
چرا مجلس در اصالحیه قانون عضویت شهرداری 
ها در هیأت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی 
وزارت صنعت لغو شده در شرایطی که بیشترین 
تعامل و مسأله را اصناف با شهرداری ها و سازمان 
های زیر مجموع آن دارند؟ آیا این اصالح به حل 
معضالت اصناف و شهرداری ها کمکی می کند؟ 
تأکید کرد: فلسفه اصالح قانون رفع ابهام و تجدید 
نظ��ر در نقاط ناکارآمدی قانون اس��ت تا مس��یر 
اجرای قانون بیش از پیش هموار و فضای کسب و 
کار تسهیل شود و تعامل جامعه هدف با حاکمیت 
هموار گردد ن��ه انکه محدودیت ه��ا و تضییقات 
گسترش پیدا کند. فاضلی در ادامه ضمن تبریک 
به رییس جمهوری منتخب و اس��تقبال اصناف 
از دیدگاهه��ای متعالی ایش��ان در واگذاری امور 
تخصصی به تش��کل ه��ای صنفی تبیی��ن کرد: 
اصالحیه قانون نظام صنفی که دولت شما مجری 
آن خواهد بود، برخالف دیدگاه های شما تنظیم 
شده واجرای آن در ابتدای کار دولت شما، باعث 
سرخوردگی و دلزدگی اصناف نسبت به شعارهای 
دولت شما که هیچ نقش��ی در سازوکار و برآمدن 
آن نداشته، خواهد ش��د. وی از رییس جمهوری 
منتخب و ریی��س و نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی خواست تا به پاس حمایت از تولید ملی 
و حفظ اش��تغال بخش اصناف و صنایع کوچک، 
مانع از تصویب ماده 32 قانون نظام صنفی شوند، 
خاطرنشان کرد: این ماده به ادغام صنوف تولیدی 
در صنوف توزیعی منجر شده و در صورت تصویب 

آن تولید در توزیع محو و حل خواهد شد.
رییس مجمع صن��وف تولی��دی و خدمات فنی 
در پایان، تأکید کرد: قطعا مجل��س به تأکیدات 
رهبرمعظم انقالب مبنی بر تقویت تولید داخلی و 
جهت گیری های اصل ۴۴ و چشم انداز 20 ساله 
اذعان دارد و م��ی داند که ش��عار کلیدی رییس 
جمهوری منتخ��ب افزایش اش��تغال و توجه به 
تولید ملی اس��ت و این موضوع در روح اصالحیه 

قانون نظام صنفی دیده نمی شود.

درخواست صنوف از  رییس جمهور  منتخب

 ادغام صنوف تولیدی و توزیعی را متوقف کنید

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

فقدان سند مالکیت 

حسین  فرزند  طامه   محمدی  رحمت  خانم   / آقای   103/92/530/337  : شماره   1779
باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است 
شماره  پالک  به  طلق  زمین  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی 
51/1397 واقع در بخش 9 که در صفحه 257 دفتر 174  امالک ذیل ثبت 15210 بنام 
رحمت محمدی طامه فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی 
شماره :10566-91/7/16 دفتر خانه 13 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
نطنز  مسکن شعبه  بانک  نزد  نطنز   13 دفتر   91/10/9-11099 بموجب سند  نشده  هم 
در رهن است . نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

به  قفیزی  چهار  مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود   تحدید  چون   1780
کاشان  دوازده  بخش  اصلی   -21 پالک  کامو  پایین  کوی  در  واقع  فرعی   191 شماره 
که طبق پرونده ثبتی  بنام آقای احمد احسانی فرزند علی آقا و غیره  در جریان ثبت 
است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/4/23 
در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند. 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت 

و اسناد و امالک جوشقان 

ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  الماسی   جواد  خواهان   111/92 کالسه  پرونده  خصوص  1781در 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  گانی   هلل  عبدالعلی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
چهار شنبه  مورخ 92/5/16 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  الماسی   جواد  خواهان   112/92 کالسه  پرونده  خصوص  1782در 
بر مطالبه به طرفیت جواد هاشمی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهار 
المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است.  شنبه  مورخ 92/5/16 ساعت 5عصر 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 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 

اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   39 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ  مقتضی 
اصفهان 

حصر وراثت 

1783 خانم  عزت امینی سدهی دارای شناسنامه شماره 300 به شرح دادخواست به 
کالسه 250/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1387/5/15 تاریخ  در   245 بشناسنامه  سدهی  امینی  الملوک  فخر  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مهر الملوک امینی فرزند محمد علی ش ش 10032 خواهر 2- اشرف الملوک امینی 
سدهی فرزند محمد علی ش ش 126 خواهر 3- عزت امینی سدهی فرزندمحمد علی ش 
ش 300 خواهر 4- فاطمه امینی سدهی فرزند محمد علی ش ش 19842 خواهرو 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. شعبه 7  شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 

اجرائیه

1784 شماره اجرائیه: 9210420350300115 – شماره پرونده: 9109980350301309 
– شماره بایگانی شعبه: 911309مشخصات محکوم له: تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( 
به نشانی: اصفهان، خ جی / مقابل خ تاالر تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( .  مشخصات 
المکان   مجهول  دو   هر  طهامسبی  سام   -2 چکان  شیری  محمد   -1 علیه:  محکوم 
مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم لهم جواد قاسمی گورتی فرزند  
عباسعلی به نشانی : اصفهان هشت بهشت شرقی / نبش ک ش عمویی / ساختمان یاس 
ط 1 واحد 3 دفتر شیروانی نوع رابطه : وکیل محکوم له : تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9210090350300769و 
اندبه  محکوم  علیهما  محکوم   9209970350300052 مربوطه  غیابی   دادنامه  شماره 
با توجه به   ( بابت اصل خواسته  به پرداخت مبلغ 65000000 ریال  صورت تضامنی 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/300/000 مبلغ  پرداخت  و   ) خواسته  میزان 
شاخص  اساس  بر  پرداخت  زمان  لغایت  دین  رسید  سر  تاریخ  از  کرد  دیر  خسارات 
اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم له و پرداخت 
.  محکوم علیه  بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت  مبلغ 3250000 ریال 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان 

اصفهان 

اجرائیه

1785 شماره اجرائیه: 9210420350600089 – شماره پرونده: 9009980350600866 
– شماره بایگانی شعبه: 900876 مشخصات  محکوم له: مهدی مردای فرزند علی  به 
نشانی: تهران میدان رسالت خ هنگام ک مهدی یعقوب علی پور پ 6 ط اول  مشخصات 
محکوم علیه: 1- جواد حبیبی فرزند علی اصغر بنشانی : اصفهان خانه اصفهان فلکه 
اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم   ) المکان  مجهول   (  45 پ  شاد  کوچه  بهار  نو 
حکم مربوطه به شماره دادنامه 9109970350600288  مورخ 1391/12/28محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو ده میلیون ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر 
الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  ریال  مبلغ 2/250/000  پرداخت  و   90/6/21 از  تادیه  و 

وکیل برابر تعرفه و مبلغ 22/000/000 ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
ضمنااجرای دادنامه وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م صورت میگیرد.  محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 

آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان 

اجرائیه 

1786 شماره اجرائیه: 9210420350900072 – شماره پرونده: 9009980350900018 
– شماره بایگانی شعبه: 900018 مشخصات  محکوم له: محمد آقایی فرزند رمضانعلی 
بنشانی : میدان تره بار تاالر 7 غرفه 20  مشخصات محکوم علیه: 1-محسن پناهنده 
مجهول المکان  محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 
9009970350900674 محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ شصت میلیون 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1263000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
خسارات تاخیر و تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 
چک در زمان اجرا در حق محکوم له بعالوه پرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت حق 
االجرا محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های 

مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی اصفهان 

اجرائیه 

1787  شماره اجرائیه: 92104203510000142 – شماره پرونده: 9009980351000398 
– شماره بایگانی شعبه: 900398 مشخصات  محکوم له: حسین شیروانی فرزند عباسعلی  
بنشانی : خ مشتاق دوم – خ بازارچه – خ نوروز- کوچه ارغوان – پ 2   مشخصات محکوم 
ط  پاساژ داوودی –  خ هاتف –  علیه: 1-پرویز پنجه پور فرزند علی بنشانی : اصفهان – 
به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  فروشگاه میالد  محکوم   – زیرین 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9009970351000972 مربوطه  دادنامه  و شماره 
مبلغ 70000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1400000 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در   88/8/2 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
3500000 ریال بعنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 
استیفا  و  اجرا حکم  که  کند  معروف  مالی   -3 بدهد.  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 

یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر 

دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان 

اجرائیه

1788  شماره اجرائیه: 9210420352400114 – شماره پرونده: 9009980352401460 
مرتضی فرزند  امامی  آقای سید محسن   : بایگانی شعبه: 901476 خواهان  شماره   –"

به   حسین   محمد  فرزند  گنجوی  محمود  آقای  بوکالت   147 پ  مبارزان  خ   : نشانی 
طبقه موثق  ملت ساختمان  بانک  جنب  آذر  چهارراه  به  نرسیده  بهائی  شیخ  خ   نشانی 
  اول  خواندگان : آقای محمود اسدی آقبالنی فرزند رضا  به نشانی خ باغ فردوس کوی والفجر
 کوی فارابی پ 218 2- آقای بهزاد نیریزاده  فرزند محمد به نشانی شهرک ولیعصر خ استاد 
 شهریار پ 7 اف خواسته ها 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه طلب  محکوم به: بموجب در

خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970352400648  
چک  وجه  ریال   69800000 مبلغ  پرداخت  به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم 
تاخیر و  قانونی و خسارت  بمیزان مقرر  الوکاله  دادرسی و حق   134170 و خسارت 
پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  رای  اجرای  تاریخ  لغایت   90/10/10 تاریخ  از   تادیه 
ابالغ تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم  دولت  صندوق  به  ریال   3490000  مبلغ 
-2 گذارد.  اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ابالغ  از  پس   -1 اجرائیه:    

و  حکم  اجرا  که  کند  معروف  مالی   -3 بدهد.  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی    
مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم   استیفا 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جمع  صورت  روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند   اجرائیه 
از  بعد  سال  سه  ظرف  گاه  هر  نماید  اعالم  صریحا  ندارد  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا 
به محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای  به  قادر  که  شود  معلوم  مذکور  مهلت   انقضاء، 
خالف  صورت  یا  نکنید  معرفی  را  خود  اموال  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن  اید   بوده 
متعسر اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی  از   واقع 

بر  عالوه   -4 شد.  خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد    
احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  که  باال   موارد 
قانون مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و   مدنی 

نمایید.  توجه   1377 آبان   10 مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  ی  نحوه    
مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم  دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
1789 شماره دادنامه : 9209970351100216 شماره پرونده : 9009980351100078 
قیصی  سلطان  کیخسرو  آقای   : خواهان   900079  : شعبه  بایگانی  شماره 
 : خوانده   294 پ  دوم  ط   30 بلوک  امام  کوی  جریب  هزار  اصفهان  نشانی   به 
 آقای قدرت اله کریمی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک. گردشکار :
مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه 
سلطان  کیخسرو  آقای  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای   . نماید  می  رای  بصدور 
چک  وجه  ریال   500000000 مطالبه  بخواسته  کریمی  اهلل  قدرت  بطرفیت  قیصی 
خواسته  تامین  قرار   ( و  خسارات  و  سپهساالر  شعبه  سپه  بانک   90/1/31  –  167445
-16 دادنامه  بموجب  که  دادرسی  هزینه  از  اعسار  و  صادر   90/12/7/96 شماره  به  که 

عدم  گواهی  و  کپی مصدق چک  دادخواست  متن  به  توجه  با   ) است  رد شده   91/1/15
اصاله الظهور و اینکه خوانده دفاعی بعمل نیاورده است  پرداخت بانک محال علیه – 
 198،515،519 مواد  به  مستندا  را  خوانده  و  تشخیص  محق  را  خواهان  دادگاه  فلذا 
و چک  صدور  قانون  از   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   از 
 -1 پرداخت  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  آن  تفسیری  نظریه   
280000  -3 دادرسی  هزینه  بابت  ریال   10155000  -2 ریال   500000000 
تا رسید  سر  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات   -4 آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال    
صادره  رای  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  تورم  نرخ  به  پرداخت  هنگام    
سپس  شعبه  این  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   غیابی 
اصفهان استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20  ظرف 

 می باشد . رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



کافه کتابیادداشت

هفت

پایتخت سینمای جهان 
 سي و پنجمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مسكو با حضور ايران، روسيه، آلمان، اسپانيا و فرانسه 
آغاز به كار كرد. والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه در پيامي با اشاره به جايگاه عالي هنري اين 
جشنواره گفت: با برپايي اين جشنواره بين المللي، مسكو بار ديگر پايتخت سينماگري جهان شد.

5

خط میخی بر دیواره گالری کوثر 
نمايشگاه آثار محسن گنجعلی  امروز در 
گالری كوثر اصفهان گش��ايش يافته و تا 

سيزدهم همين ماه ادامه می يابد.
ب��اره  اي��ن  در  گنجعل��ی  محس��ن 
گف��ت: اي��ن نمايش��گاه آث��ار منبت��ی 
اس��ت ك��ه ب��ا نوآوری هاي��ی در زمينه 
اي��ن هن��ر س��نتی هم��راه اس��ت. 
 وی اف��زود: تمام��ی آث��ار اراي��ه ش��ده

نفيس هس��تند و ي��ک تابل��و در ان��دازه۲۴۰ در۱۸۰ س��انتيمتر هم به 
 نماي��ش درخواهد آمد كه دو س��ال زمان برده و دو رو كار ش��ده اس��ت.

عالقه مندان به بازديد از اين نمايشگاه می توانند تا ۱3تير ماه از ساعت ۹ 
الی۱3 و بعد از ظهرها از ساعت۱۶:3۰ الی۱۸:3۰ به نگارخانه كوثر واقع در 

ميدان نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه كنند. 

کاریکاتور یک اصفهانی  در لهستان
ريحانه كريميان از اعضای خانه كاريكاتور 
اصفه��ان موف��ق به كس��ب رتبه س��وم 

جشنوراه لهستان شد.
اين كاريكاتوريس��ت در اين ب��اره گفت: 
جشنواره با موضوع رسانه های اجتماعی 
در لهستان برگزار ش��ده و كاريكاتور من 
با موضوع فيسبوک در اين جشنواره رتبه 
سوم و اثری نيز از آقای سعيد صادقی رتبه 
دوم را به دست آورده است. وی در ادامه بيان كرد: اين كاريكاتور به تأثير 
فيسبوک اشاره دارد و چهار راهب مسيحی را نشان می دهد كه بر گردن 

يكی به جای صليب نشان »F« فيسبوک آويزان شده است.

 نمایشگاه آثار دانشگاه هنر
 در یک کتاب

كتاب »آثار اولين نمايشگاه ساالنه  دانشگاه 
هنر« به همت اين دانشگاه به چاپ رسيد.

فرش��ته قديری مدي��ر دفت��ر ارتباطات 
دانش��گاه هنر اصفهان در اين باره گفت: 
نمايشگاه ساالنه آثار دانشجويان و اساتيد 
دانشگاه هنر سال گذشته در ارديبهشت 
ماه برگزار ش��د و نمايش��گاه موفقی در 
رشته های نقاشی، گرافيک، طراحی صنعتی، نگارگری، صنايع دستی و 
رشته هايی از اين دست بود.گفتنی است دومين نمايشگاه ساالنه دانشگاه 
هنر اصفهان در رش��ته های مختلف هنری با نمايش آثار دانش��جويان و 

اساتيد در آذرماه امسال برگزار خواهد شد. 

کمال جای سینما ایران را گرفت
رضا دهقان در خصوص ساخت مجتمع 
تجاری-سينمايی كمال اظهار داشت: 
هفته گذش��ته ط��ی جلس��ه ای كه با 
نماينده بانک دی داش��تيم طرح ها و 
نقشه های اين مجتمع آماده و منتظر 
مجوزهای مربوطه هستند. وی افزود: 
س��ينما ايران اصفهان، ب��ا نام مجتمع 
تجاری- سينمايی »كمال« در آينده به 
كار خود ادامه خواهد داد. مسئول امور سينمايی اداره ارشاد اصفهان 
تصريح كرد: جنبه تجاری اين مكان جهت حمايت بخش سينمايی 
آن است و بانک دی با اين رويكرد به فعاليت می پردازد. دهقان تأكيد 
كرد: مجتمع تجاری- س��ينمايی كمال به جای سينما ايران افتتاح 

خواهد شد و كاربری آن سينمايی خواهد بود. 

كتاب »من بوی دارچين می دهم« شامل س��روده های جمال ثريا با 
ترجمه همت ش��هبازی توسط انتشارات امرود منتش��ر و راهی بازار 

نشر شد.
جمال ثريا يكی از تأثيرگذارترين شاعران معاصر تركيه است. مجموعه 
شعرهای او در كتابی به نام »سخنان عاش��قانه« كه از سال۱۹۹5تا 
امروز به چاپ چهل و يكم رسيده، گردآوری شده است. عنوان »من 
بوی دارچين می دهم« از عنوان شعری گرفته شده كه توسط مترجم 

كتاب انتخاب ش��ده اس��ت و عنوان 
كتاب اصلی را يدک نمی كشد.

كتاب »من ب��وی دارچين می دهم« 
شامل۶۰ قطعه شعر و يک نمونه نثر 
از جمال ثرياست. عكس، اين مال ما، 
عرض حال، مرا ببوس، سپس به دنيا 
بياور، خون جاری اس��ت از زير تمام 
كلمات و... عنوان ۲۶ ش��عر اول اين 
كتاب است. جمال ثريا با اسم حقيقی 
»جمال الدين سئبئ« در سال۱۹3۱ 
در ارزنجان تركيه متولد و در س��ال 

۱۹۹۰ در استانبول درگذشت.
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 درباره مجید نفر دوم  
شورای اصفهان

 مشایی در سینما 
کم ورود کرد 

»مهدی باقربيگی« بازيگر نوجوان »قصه های مجيد« توانست با پيروزی در 
انتخابات، عضو چهارمين شورای اسالمی شهر اصفهان شود.

ش��ورای ش��هر اصفهان در دوره چهارم، ۲۱ عضو دارد كه مهدی باقربيگی با 
كسب ۶۶ هزار و 7۹۹ رأی توانست نفر دوم اين پارلمان باشد. باقربيگی3۶ساله 
 در رش��ته مهندس��ی كش��اورزی تحصيل كرده و در رزومه تبليغاتی اش به 
نقش آفرينی در چند مجموعه سينمايی و تلويزيونی و سابقه۱۲ سال فعاليت 

مداوم در سازمان فرهنگی- تفريحی شهرداری اصفهان اشاره كرده است.
او ارتقای جايگاه ملی، منطقه ای و بين المللی شهر اصفهان و ترويج فرهنگ 

شهروندی را از اهداف خود بيان كرده است.
به گزارش مهر، به جز مهدی باقر بيگی، ندا واشيانی پور )مجری( هم از ديگر 

چهره های مردمی اصفهان  بوده كه در شورای شهر انتخاب شده  است.

رييس سازمان سينمايي گفت: ترديدي ندارم ميزاني كه رييس جمهور و مشاور 
وي)رحيم مشايي( در سينما ورود كردند، از همه دوره ها كمتر بود.

وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه در سال هاي اخير بارها و بارها عنوان شد 
وزير در مناسبات نقشي نداشتند و شما بيشتر با آقاي مشايي هماهنگ بوديد، 
گفت: واقعا اين موضوع درست نيست و اگر در يک مورد سفارشي در خصوص 
يک نفر انجام داده و يا درمورد خانه سينما ورود كرده كه اصال اسمش دخالت 

نيست و خيلي طبيعي است. 
 س��ينماي ايران اينقدر عرصه هاي مختلف دارد و حجم فعاليت ها گس��ترده 
 اس��ت كه اگر آقاي مش��ايي در دو مورد ورود كرد نبايد بگوييم براي سينما 
خط و مشي تعيين مي كنند و جريان سينماي كشور يک جريان بسيار بزرگي 

است.

الماس ها ابدی اند 

بوی دارچین در بازار کتاب

شاه کلید فرهنگی
گروه فرهنگ - مديريت در عرصه فرهنگی بسيار دشوار 
اس��ت و اهميتی كه حوزه فرهنگ و هنر دارد باعث ش��ده 
هميش��ه دولتمردان نگاه ويژه ای همچون مردم جامعه به 

اين حوزه و به خصوص عرصه سينما وتئاتر داشته باشند.
رييس جمه��ور تنه��ا ناظ��ر و مجری سياس��ت های كالن 
فرهنگی و هنری است و به ش��كل جزئی تر بايد با انتصاب 
مديران و مس��ئوالن مج��رب در ه��ر ي��ک از بخش های 
تخصصی، زمينه را برای رونق كمی و كيفی توليد، عرضه و 

پويايی محصوالت فرهنگی و هنری فراهم كند.
به نظر می رس��د در ح��وزه تئاتر ب��ا توجه به گس��تردگی 
فعاليت های آن و جذب روزافزون عالقه من��دان به كار در 
اين عرصه، آن گونه كه بايد و ش��ايد بودجه مصوب دولت 
در بخش فرهن��گ و هنر را به خود اختص��اص نمی دهد تا 
آنجا كه تناس��بی ميان آنچه كه اختص��اص پيدا می كند با 
ميزان تورم و تأمين معيش��ت هنرمندان اين عرصه وجود 
ندارد. رييس جمهور تنها ناظر و مجری سياست های كالن 
فرهنگی و هنری است و به ش��كل جزئی تر بايد با انتصاب 
مديران و مسئوالن مجرب در هر يک از بخش های تخصصی 
زمينه را ب��رای رونق كمی و كيفی تولي��د، عرضه و پويايی 

محصوالت فرهنگی و هنری فراهم كند.
در انتخاب مديران ميراث فرهنگی اس��تان تخصص، هيچ 
نقشی ندارد. اگرچه همه دوستانی كه تاكنون در اين مقام 
فعاليت كرده اند، با ارتباط هايی كه داشته اند به اين سازمان 
راه پيدا كرد اند، اماوقتی انتخاب اشتباه باشد، جابه جايی ها 
هم اشتباه می شود و روند انتخاب مديران بعدی نيز اشتباه 
خواهد بود. رييس جمهور يازدهم ب��ه عنوان مدير اجرايی 
چهار سال كشور در آينده بايد با استفاده و به كارگيری شاه 
كليدی در عرصه فرهنگ و هنر، اختصاص بودجه كافی را به 
نسبت ساير عرصه های فرهنگی و هنری كه ضامن توليد و 
استمرار رو به رشد اين هنر است تضمين كند. اين شاه كليد، 
انتخاب مديران و مس��ئوالن فرهنگی و هنری با پيش��ينه 
اجرايی و سياستگذاری جامع و مفيد است كه از سطح ارشد 
آن در قالب وزير فرهنگ و ارشاد و معاون هنری تا انتصاب 
مدي��ران در حوزه های تصميم گيرن��ده و تأثيرگذار جامعه 
تئاتری را در برمی گيرد. به هر حال نبايد فراموش كرد كه 
تصويب بودجه فرهنگی و هنری و اختصاص آن از س��وی 
مجلس شورای اسالمی با اس��تناد به لوايح ارسالی از سوی 
دولت به خانه ملت صورت می گيرد و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و به تبع آن معاونت هنری به عنوان متولی اصلی 
بايد در طراز بودجه خود، مبالغی موجه و كارشناسی شده 
را پيشنهاد داده و پيگيری آن را تا محقق شدن ادامه دهند.

 روبان سفید

 وقتی كه تصميم گرفته ای وارد حوزه 
نسترن 
جدی ادبيات بشوی، وقتی دائما پيگير مکارمی

 ح��رف های ت��ازه، ق��دم های ت��ازه و 
 اتفاق های تازه ادبی هس��تی، وقت��ی معيارهاي��ت را صيقل 
 می دهی كه بتوانی با دقت��ی بيش از پيش س��ره ادبيات را از 
 ناس��ره اش تمييز بدهی و در نوش��تن چنان بر خودت سخت 
می گيری ك��ه گاهی به خود می آيی و م��ی بينی كه جرأت و 
اعتماد به نفس ارايه آثارت را از دس��ت داده ای، آن وقت فكر 
كردن به نوش��تن از نويس��نده ای مثل فهيمه رحيمی، اولين 

كسی را كه متعجب می كند خودت است. 
اولين انتخاب هايت را در داس��تان و رمان به ياد می آوری كه 
ملغمه ای بود از ادبيات ن��اب و ادبيات عامه پس��ند، تركيبی 
ناموزون از »كليدر« و »دزيره« و »امشب دختری می ميرد«، 
شعرهايی از فروغ و شاملو و مهدی سهيلی و فريدون مشيری. 
نوجوانی ما پر بود از انتخاب های ناگريز و نشس��تن پای كتاب 
و مطالعه كه اتفاق خجس��ته ومباركی بود برای بزرگ ترها كه 
نفسی چاق كنند و خيالشان راحت باشد از اين كه زير آفتاب 
داغ كوچه نمی رويم برای بازی، كاری نمی كنيم كه دس��ت و 
پايمان بش��كند و جايی نمی رويم كه نگرانش��ان كند. تفريح 
مجازمان همين كت��اب خواندن ها بود كه آن هم به ش��كلی 
جستجوگرانه البالی هرچه كه به شكل كتاب منتشر می شد 

اتفاق می افتاد . 
 حاال ديگر فهيم��ه رحيمی م��رده و آنهايی كه خودش��ان را 
حرفه ای ادبيات می دانستند، آنهايی كه هميشه با نيشخندی 
 آث��ار او را به س��خره می گرفتن��د و فاصل��ه مجازش��ان را با 
نويسنده های مانند او حفظ می كردند، امروز به ياد نوجوانی 
خود و اولين كتاب هايی كه آنها را با داستان و رمان آشنا كرد، 
می افتند، به ياد »پنجره« و »بانوی جنگل« و »تاوان عشق« 
و... . در واقع چه بخواهيم و چه نخواهيم ،ادبيات عامه پس��ند 
نياز ناگريز هر جامعه ای است كه ادبيات با آن همراه شده است؛

حلقه ای كه می تواند ارتباط مخاطبان خود را با ادبيات حفظ 
كرده و شانس انتخاب های بعدی و آش��نايی آنها را با ادبيات 
حرف��ه ای  فراهم كند، حلقه ای كه م��ی تواند از يک مخاطب 
سرگرمی خواه، يک مخاطب حرفه ای بسازد، می تواند حلقه 
 اتصال گروهی به ادبيات باش��د كه ش��ايد در فضايی دورتر از 

حرفه ای ها به مطالعه پناه آورده اند.
ولی به تدريج، كس��ب تجربه و دريافت ويژگ��ی های همانند 
در اين دست آثار آنها را روانه جس��تجو و يافتن نوع ديگری از 
ادبيات می كند كه در آن می ت��وان نگاهی تازه و ديگرگونه به 
ادبيات كسب كرد. ش��ايد در بهترين نگاهی كه تاكنون به اين 
ژانر ادبی ش��ده، كس��انی آن را تحت عناوين كبريت بی خطر 
و س��رگرم كننده نام نهاده اند، ش��ايد هم اين نظريه چندان 

 بيراه نباشد، ولی بد نيس��ت فراموش نكنيم كه همين ادبيات
عامه پسند است كه می تواند زمينه را برای تبديل غير مخاطب 
به مخاطب ادبيات و مخاطب غير حرفه ای به حرفه ای فراهم 
كند. فهيمه رحيمی در خرداد س��ال۱33۱در تهران چشم به 
جهان گشود و نوشتن را با قطعه ای ادبی به نام »دلم برای پروانه 
می سوزد« در۹ س��الگی آغاز كرد. او لقب دانيل استيل ايران 
را از آن خود كرد و با عرضه ۴7 رمان پرفروش جزء پركارترين 

نويسندگان ادبيات عامه پسند ايران به شمار می رفت.
بيش��تر آثار او بيش از ده بار تجديد چاپ شده اند و برخی آثار 

 او دنباله ای بر نوش��ته های
قبل��ی او بودن��د. فهيم��ه 
رحيم��ی همچني��ن۲3  اثر 
برای كودكان نوشته كه هيچ 
كدام منتشر نشده اند. ناشر 
بيش��تر آثار او، نشر چكاوک 
ب��وده اس��ت. او در ارتب��اط 
 ب��ا عالقه خ��ود به نوش��تن 
می گفت: هرگاه پرنده  كلمه 
دور س��رم پ��رواز م��ی كند، 
می دانم كه بايد بنش��ينم و 
وارد دني��ای تازه ای بش��وم. 
او در ۲۸ خ��رداد ۹۲ به علت 
سرطان معده در بيمارستان 
مهر تهران درگذشت و پيكر 
او در بهش��ت زهرا به خاک 

سپرده شد.
***

رحيمی در جوانی، تجربه خبرنگاری هم داش��ته است و مدتی به 
صورت ناپيوسته خبرنگار ورزشی بوده است. در ضمن، از زندگی 
خصوصی زنان شكست خورده نيز گزارش تهيه می كرده است كه 
احتماال خيلی از اين گزارش ها، بعدها به صورت منبع الهام او برای 

نگارش آثار داستانی اش درآمده اند.
او هم تجرب��ه تحصيل در دانش��گاه و هم تجرب��ه تحصيل در 
 حوزه را دارد. طبق منابع موجود، او در دانشگاه، رشته ادبيات 
می خوانده كه البته آن را نيمه كاره رها می كند. رحيمی دليل 
نيمه كاره گذاشتن تحصيالت دانشگاهی اش را در مجله زنان، 
بارداری اش اعالم كرده و در روزنامه كارگزاران دليل اين اقدام 
را جلوگيری ش��وهرش از تحصيل او به خاطر جو نامناس��ب 

دانشگاه ها در پيش از انقالب دانسته است.

سخنی از ادبیات به بهانه درگذشت فهیمه رحیمی 

ادبیات عامه پسند حلقه ارتباط با دنیای ادبیات حرفه ای

یکی از برادران انگلیسی 
گروه فرهنگ - »آنتونی دی. ال. تونی اس��كات« ژوئن سال۱۹۴۴ در نورث شيلد 

انگلستان به دنيا آمد.
تونی اسكات از جمله كارگردانان مشهور سينما بود كه در ژانر اكشن فعاليت می كرد. 
وی همچنين برادر كوچک »ريدلی اس��كات« كارگردان معروف هاليوود است و در 
نخستين فيلم او به نام »پسر و دوچرخه« كه فيلمی كوتاه بود نيز در سن ۱۶ سالگی 

ايفای نقش كرد.
تونی اسكات كار فيلمس��ازی را از اواخر دهه۶۰ ميالدی آغاز كرد و با نخستين فيلم 
بلندش با نام »گرسنه« كه در آن كاترين دنوو و س��وزان ساراندون بازی می كردند، 

نامش مطرح شد.
وی با فيلم اكشن و بس��يار پرفروش »تاپ گان« در س��ال۱۹۸۶ ميالدی به عنوان 

فيلمسازی مطرح جايگاهش را تثبيت كرد.

اين فيلم با بازی تام كروز به نقش خلبان نيروی هوايی آمريكا، نامزد چهار جايزه اسكار 
شد و ضمن دريافت جايزه اسكار بهترين ترانه  با فروشی نزديک به35۰ ميليون دالر 

در سراسر دنيا عنوان پرفروش ترين فيلم سال ۱۹۸۶را در اختيار گرفت.
تونی اسكات موفقيت در جذب تماش��اگران را با فيلم بعدی اش »پليس های بورلی 

هيلز ۲« با بازی ادی مورفی ادامه داد.
»انتقام« با بازی كوين كاس��تنر و آنتونی كوئين، »روزهای تن��در« با بازی تام كروز 
و نيكل كيدمن، »طرفدار« با بازی رابرت دنيرو، »دش��من حكوم��ت« با بازی ويل 
اسميت، »جاس��وس بازی« با بازی برد پيت و رابرت ردفورد و »دژاوو« با بازی دنزل 

واشنگتن از ديگر فيلم های شناخته شده تونی اسكات هستند.
آخرين فيلم به نمايش درآمده از تونی اسكات »توقف ناپذير« با بازی دنزل واشنگتن 

بود كه در سال ۲۰۱۰ اكران شد. 

SMS

 در واقع 
 چه بخواهیم و 

چه نخواهیم،
ادبیات عامه پسند 

 نیاز ناگریز 
 هر جامعه ای 

 است که ادبیات 
 با آن همراه 

 شده 
است

  حضور فيلمسازان و عوامل توليد يک 
گروه 
پروژه سينمايی در خارج و فيلمبرداری فرهنگ

در كشوری ديگر، چند سالی است كه 
در بين فيلمس��ازان ايران��ی رواج پي��دا كرده و كم نيس��تند 
فيمسازانی كه در سال راهی كشور ديگری در منطقه و يا قاره 

ديگری برای تولي��د يک فيلم می ش��وند كه اغلب، يک س��ر 
فيلمنامه در حال ساخت به شكلی به ايران مربوط است؛يا قصه 
 از ايران آغاز و به آن س��وی آب ختم می ش��ود و ي��ا بالعكس، 
 در برخ��ی ديگر ه��م كل قص��ه در زم��ان و يا م��كان ديگری 
 روايت ش��ده و نياز به منطقه خاصی برای تولي��د پروژه وجود 

دارد.
 نكته قابل توجه در ساخت اين پروژه ها تأمين مخارج و بودجه 
آنهاست. از اين رو به دليل افزايش مخارج سفر و توليد فيلم در 
خارج، بخش خصوصی در سال گذشته سهم كمتری از ساخت 
پروژه های اينچنينی داشت و عمده فيلم های ساخته شده در 

آن سوی آب با بودجه دولتی بوده است.
در هر حال داليل انتخاب فيلمنامه و روايتی از قصه كه خارج از 
مرزهای جغرافيای ايران می گذرد و هدف گذاری آنها، كيفيت 
آثار توليدی و در نهايت نس��بت هزينه های ارزی انجام شده با 

كيفيت خروجی اين آثار جای سؤال دارد. 
فيلم هايی كه در خارج از كش��ورفيلمبرداری می ش��وند چند 
دسته هستند: بخشی از فيلم ها مستند گونه اند و ارتباطشان با 
مكان های  واقعی الزم است. اين دسته از كارها فيلم های جدی 
هستند كه يک موضوع جهانی و بين المللی را مطرح می كنند، 
يا قرار است هويت فيلمسازی يک كشور خاص به غير از ايران 
را هم در خود داشته باشند. لوكيش��ن در اين دسته از فيلم ها 
 حتما بايد به ص��ورت طبيعی انتخاب ش��ود و فيلمبرداری در 
همان مكان واقعی انجام پذيرد، در اينج��ا معيار، خرج كردن 

نيست.
از س��وی ديگر برخی فيلم ها پخش بين المللی دارند و زمانی 

كه يک فيلم را خارج از كشور می س��ازيم حتما نگاه به نمايش 
آن فيلم خارج از كش��ور كه البته منظور از نمايش، نمايش در 
جشنواره ها نيست و منظور نمايش های عمومی است، باز هم 

الزم است كه فيلم در مكان های اصلی فيلمبرداری شود.
موضوع ديگری كه برخی از دوستان را برای ساخت فيلم راهی 
خارج می كند بحث حجاب است كه در ايران نمی شود بازسازی 
كرد و به اجبار ب��رای فيلمبرداری همان صحنه های س��اده به 
كشور ديگری س��فرمی كنند. بس��ياری از مواقع، موضوعی را 
 كه در يک كش��ور روايت می شود در كشور س��ومی بازسازی

می كنيم ك��ه فقط به خاطر موضوع حجاب در آنجا بازس��ازی 
شده و نياز ديگری وجود ندارد.

بحث مديريت پروژه به لحاظ هزينه است و زمانی كه قرار است 
فيلمی در يک لوكيشن به غير از موضوع حجاب و بازيگران و... 
در لوكيش��نی در اروپا فيلمبرداری ش��ود، بايد ديد امكان اين 

وجود دارد كه در تهران بازسازی شود ياخير؟ 
 به نظر می رس��د اكثر مواردی كه درباره اي��ن موضوع مطرح 
گرديد، مربوط به فيلم هايی است كه با سرمايه دولتی ساخته 
می شوند و توسط كسانی س��اخته می شوند كه به هر حال نظر 
اول آنها همين بودجه دولتی است و اگر اين بودجه به شكل ارز 

باشد استفاده بيشتری دارد.

حجاب از سر فیلم های ایرانی با ارز دولتی برداشته شد

زمانی که قرار 
است فیلمی در 

لوکیشنی در اروپا 
فیلمبرداری شود، 

باید دید امکان این 
وجود دارد که در 
تهران بازسازی 

شود یاخیر؟



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

بازگشت دو اصفهان به لیگ برتر
با برگزاری مرحله نخست لیگ برتر دو ومیدانی باشگاه های کشور، 

رده بندی نفرات و تیم های برتر اعالم شد.
مرحله نخست لیگ برتر دوومیدانی باشگاه های کشور در مجموعه 
 ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار ش��د. در این مرحله از رقابت ها
 هفت تیم شرکت کردند که تیم های نفت و پیکان بیشتر ملی پوشان

را در اختیار داشتند، اما نکته قابل توجه این مسابقات حضور اصفهان 
در دقیقه۹۰ بود. بع��د از دو فصل غیب��ت، نماینده اصفه��ان با نام 
کانون حسنات در این مس��ابقات حضور یافت، هرچند برترین های 

دوومیدانی اصفهان در اختیار دیگر تیم ها بودند.  

مربیگری لئون استپانیان در اصفهان 
مهاجم سابق سپاهان گفت: برای مربیگری به اصفهان آمده ام و در 
روزهای آینده تیم جدیدم مش��خص می ش��ود. لئون استپانیان که  
برای تماشای دیدار ذوب آهن و پاس همدان به ورزشگاه فوالدشهر 
آمده بود، در خصوص علت حضور خ��ود در اصفهان گفت: برای کار 
مربیگری به اصفهان آم��ده ام، اما هنوز معلوم نیس��ت در کدام تیم 

مربیگری کنم. 
مهاجم سابق سپاهان در خصوص نتیجه ای که ذوب آهن کسب کرد 
 گفت: نتیجه خیل��ی خوبی برای بازی رفت ب��ود، هرچند ذوب آهن

۲ گل دریافت کرد که روی نتیجه خیلی تأثیرگذار است. ذوب آهن 
در۱۰دقیقه پایانی کم آورد، اما خدا را شکر که ۴ گل به ثمر رساند. 
اس��تپانیان همچنین خبر دریافت مدرک مربیگ��ری A اروپا را نیز 

تأیید کرد. 

 سپاهان و 4 دیدار تدارکاتی
 در اسلوونی 

سرپرس��ت تیم س��پاهان گفت: تیم فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان 
اردوی ده روزه ای در اسلوونی برپا و در این اردو چهار بازی دوستانه 
برگزار می کند. سرپرست تیم فوتبال سپاهان اظهارداشت: ترکیه را 
برای برگزاری اردوی تدارکاتی انتخاب ک��رده بودیم، اما با مخالفت 
مسئوالن داخلی، اس��لوونی جایگزین ترکیه ش��د. رسول خوروش 
افزود: تیم سپاهان دوشنبه 3 تیرماه از فرودگاه اصفهان عازم ترکیه 
و سپس عازم »لیوبلیانا« اسلوونی می شود. وی با بیان این که کمپ 
تیم س��پاهان فاصله کوتاهی تا لیوبلیانا دارد، ادامه داد: چهار دیدار 
تدارکاتی با تیم های دینامو زاگرب کرواسی، سارایوو بوسنی، ولین 
اوکراین و هایدوک اسکیلیپ کرواس��ی برای سپاهان در این اردوی 
تدارکاتی پیش بینی شده است. سرپرس��ت تیم فوتبال سپاهان در 
خصوص شجاع خلیل زاده نیز گفت: هنوز تصمیمي براي جذب این 

بازیکن گرفته نشده است. 

 مدافع تراکتور زیر اتهام دوپینگ
 یکی از مدافعین تیم تراکتور سازی تبریز که در نیم فصل دوم برای 
این تیم بازی های خوبی هم به نمایش گذاش��ت، ظاهرا در تس��ت 
دوپینگ افسران ای اف مورد آزمایش قرار گرفته و پرونده ای برای او 
تشکیل شده اس��ت که به نظر، جواب آن مثبت بوده است، البته این 
بازیکن قرار داد خود را برای فصل سیزدهم با این تیم تبریزی تمدید 

نموده ودر اردوی اخیر در اردبیل هم شرکت داشته است.

 سپاهان از پرسپولیس
 غرامت می گیرد؟

 مدارکی که در اختیار ماست می تواند خوراک یک ماه رسانه ها باشد. 
تاکنون به سبب برخی مسائل، صالح ندانستیم این موارد گفته شود و 

تاوان آن را هم دهنوی داد.
 جلسه رسیدگی به شکایت پرسپولیس از قاسم دهنوی روز سه شنبه

۴تیرماه س��اعت ۱5در طبقه پنجم فدراس��یون فوتبال نزد کمیته 
انضباطی برگزار خواهد ش��د؛ جلس��ه ای که به نظر می رس��د باید 
 جنجالی باش��د. مهران عالی پور مدی��ر برنامه دهن��وی در این باره

می گوید: فردای روزی که دستور موقت کمیته انضباطی صادر شده 
بود به همراه وکیل دهنوی نزد رییس کمیته انضباطی رفتیم. دکتر 
حس��ن زاده بر پرهیز از جنجال و عدم مصاحب��ه تأکید کرد و ما هم 
سعی کردیم در سکوت، شنونده حرف های پرسپولیسی ها باشیم. 
هر روز هم یک نفر علیه دهنوی و این ماجرا مصاحبه کرد، ولی ما به 
احترام قولی که به رییس کمیته انضباطی داده بودیم سکوت کردیم.
وی ادامه داد: اما حاال فقط یک مس��أله را الزم م��ی دانم بیان کنم.

مدارکی که در اختیار ماست می تواند خوراک یک ماه رسانه ها باشد. 
تاکنون به سبب برخی مسائل صالح ندانستیم این موارد گفته شود 
و تاوان آن را هم دهنوی داد. دوس��ت داشتیم دوستان پرسپولیسی 
 خودش��ان موضوع را حل کنند، زیرا هم��ه چیز را می دانس��تند و

می دانند چه اتفاقاتی افتاد، اما آنه��ا راه کمیته انضباطی را در پیش 
گرفتند.

حاال مسیر کار به سمتی رفته که حتی اگر سپاهان بخواهد می تواند 
غرامت مدت محرومیت دهنوی و... را هم از پرس��پولیس بگیرد. سه 
شنبه همه مدارک را هم به کمیته انضباطی می دهیم و هم به رسانه 

ها. مردم انشااهلل می بینند و قضاوت می کنند.

مقایسه ذوب آهن و پاس 
قیاس مع الفارق است

محسن بیاتی نیا 
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن

فکر نمی کنم گل پنجم ذوب آهن که توسط من به ثمر رسید، آفساید بوده 
باشد، زیرا همه کس��انی که بازی را دیده بودند، به من گفتند که این گل 
آفساید نبود. اگرچه در خانه خود دو گل دریافت کردیم، اما خوشحالم که در 
این بازی حداقل۴ گل به ثمر 
رساندیم و امیدوارم تیم را در 
لیگ برتر حفظ کنیم. با تمام 
احترامی که برای پاس قائلم 
باید بگویم مقایسه ذوب آهن 
و پاس قیاس مع الفارق است 
چون ذوب آهن تی��م بزرگی 
اس��ت و اصال با این تیم قابل 

مقایسه نیست.
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بالتکلیفی  در والیبال
دختران اصفهان

 اهلل کرم استکی
در ثامن الحجج سبزوار

اهلل کرم استکی لژیونر اصفهانی و ملی پوش هندبال ایران برای حضور در لیگ 
برتر هندبال، با ثامن الحجج سبزوار به توافق رسید.

اهلل کرم استکی که فصل قبل با جدایی از س��پاهان به تیم هندبال السد قطر 
پیوس��ت بعد از یک فصل حضور در هندبال این کشور تصمیم به بازگشت به 

ایران گرفته است. 
اهلل کرم برای حضور در فصل جدید هندبال باشگاه های کشور قصد بازگشت به 
سپاهان و اصفهان را ندارد و با ثامن الحجج سبزوار قهرمان دوره قبل مسابقات 
به توافق رسیده است. قرارداد اهلل کرم استکی با نماینده سبزوار یک ساله بست.  
بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از بیست 
و ششم مرداد آغاز می شود و ثامن الحجج سبزوار قهرمان فصل گذشته در سالن 

سربداران این شهر، رو در روی نیروی زمینی تهران قرار می گیرد. 

مهلت نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال بانوان باش��گاه های کشور در حالی  به 
پایان رس��ید، هیچ کدام از تیم های لیگ برتری موفق به جذب بازیکنان مورد 

نظر خود نشده اند.
فریبا صادقی س��رمربی تیم والیبال ذوب آهن و نایب ریی��س هیأت والیبال 
اصفهان با تأیید این خبر گفت: فدراس��یون مهلت نقل و انتق��االت را تا پایان 
خرداد اعالم کرد، اما عمال هیچ تیمی موفق به انجام این کار نشده است. شرط 
فعالیت در نقل و انتقاالت، تسویه تیم ها با بازیکنان بوده است که اکثر تیم ها از 
جمله ذوب آهن هنوز این کار را نکرده اند. صادقی درمورد تالش فدراسیون برای 
جایگزین کردن یک تیم اصفهانی به جای گیتی پسند که در روزهای گذشته منحل 
شد نیز خاطرنشان کرد: فدراسیون هنوز نتیجه ای نگرفته است و موضوع فقط 

در حد ارایه پیشنهاد به دو باشگاه فوالد ماهان و سپاهان بوده است.

انتقاد شدید ریو فردیناند از فوتبال انگلیس 
ریو فردیناند با انتقاد ش��دید از فوتبال انگلیس می گوید: فوتبال این 
کشور فاقد هویت است و در س��ال های آینده نیز حرفی برای گفتن 
نخواهد داشت. فوتبال انگلیس آخرین قهرمانی مهم خود را ۴7 سال 

پیش با قهرمانی در جام جهانی۱۹66به دست آورد.

لورن بالن سرمربی پاری سن ژرمن شد 
 لورن بالن هدایت تی��م فوتبال پاری س��ن ژرمن را در فصل آتی 
بر عهده خواهد داشت. بالن۴5 س��اله از زمان کناره گیری از تیم 
فوتبال فرانسه بدون تیم بوده اس��ت. او جانشین کارلو آنجلوتی 

می شود که گفته می شود به زودی به رئال می پیوندد.

ایسکو به رئال مادرید پیوست 

رئال مادرید پس از آنتونیو کارواخال با ایسکو پدیده 
فوتبال اروپا در س��ال۲۰۱۲به توافق نهایی دس��ت 
یافت تا این مهاج��م جوان از فصل آین��ده پیراهن 

رئال مادرید را به تن کند.
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فیفا و تکذیب احتمال تعلیق رقابت های جام کنفدراسیون ها

پیروزی شیرین و قاطعانه ذوب آهن تا 
مسعود 
قبل از دقیقه7۰ در حالی با دست کم افشاری

گرفتن تیم حریف روبه رو ش��د که دو 
گل ناگهانی از سوی ربیع خواه و علی آبادی، سرنوشت صعود 

را به بازی برگشت کشاند. 
محمود یاوری در حالی تیمش را روانه بازی با پاس کرده بود که 
به نظر می رسید هنوز شناخت کافی از بازیکنانش پیدا نکرده 
و تعویض ابتدای نیمه دوم مالکی با عبداهلل پور به نوعی یکی از 
تعویض های یاوری را برای ترمیم خط دفاعی اش سوزاند که 
البته این مسأله هم کارساز نش��د و مالکی هم چیزی بیشتر از 
بازیکن قبلی نشان نداد. چهار گل در بازی رفت، توشه مناسبی 
برای بازی روز چهارشنبه همین هفته در همدان است که اگر 
با دست کم گرفتن تیم حریف از سوی شاگردان یاوری همراه 
نش��ود، ذوب آهن توانایی بردن پاس در هم��دان را هم دارد. 
چهار گل از س��ه بازیکن باتجربه به خوبی عیار بازیکنانی مثل 
حیدری، فرهادی، بیاتی نیا و رجب زاده را نشان داد که ثابت 
کردند از انگیزه ای مضاعف برای حفظ ذوب آهن در لیگ برتر 
برخوردار هستند، به خصوص رجب زاده که با دو پاس گل یکی 
از مردان تأثیر گذار بازی روز جمعه بود. البته باید اشاره ای هم 
به بازی معمولی محسن مسلمان داشت که بعد از بازگشت از 
اردوی تیم ملی، آن بازیکن همیشگی نبود و به غیر از پاس گلی 

که به محس��ن بیاتی نیا داد در بقیه دقایق بازی، تأثیر زیادی 
در جریان بازی نداشت و باید امیدوار بود که مسلمان در بازی 
برگش��ت و بعد از رفع خستگی س��فر تیم ملی جبران مافات 
کند. پاس��ی ها با این نتیجه تیمی خطرناک در بازی برگشت 
 هستند که با توجه به جو ورزشگاه قدس همدان و حاشیه های

بی پایان مدیرعاملش��ان، دس��ت به ه��ر کاری خواهند زد تا 
 شکس��ت۴ بر ۲ را جبران کنند، ولی ذوب آه��ن هم تیم کم 
 تجربه ای نیس��ت و حضور محم��ود یاوری ب��ر روی نیمکت 
 می تواند برگ برنده اصفهانی ها در بازی برگشت باشد.پاسی ها

هرچند که در نیمه اول تیمی ضعیف و دس��ت و پا بسته نشان 
دادند، ولی دو گل دقایق پایانی، آنها را امیدوار کرده و این یعنی 
شرایط بازی برگشت می تواند بسیار متفاوت با بازی رفت باشد. 
 اعتصاب6 روزه پاسی ها هم بیشتر یک جنگ روانی برای به هم

ریختن تمرکز بازیکنان ذوب آهن بود ک��ه احتمال تکرار آن 
در طی این سه روز باقی مانده تا بازی برگشت هم وجود دارد.

یاوری: در گوش هایم پنبه می گذارم!
یاوری پس از پیروزی تیمش درمقابل پاس همدان در نشست 
خبری گف��ت: از نقطه ای ضرب��ه خوردیم که ملی پوش��انمان 
حضور داشتند. با توجه به ش��رایط زمانی و ساعت بیولوژیک 
بدن بازیکنان، دو بازیکن ملی پوش ما حتی خواب درس��ت و 

حس��ابی هم نداش��تند و ما در خط هافبک ضعف داشتیم، به 
همین دلیل هم روی خط دفاع ما فش��ار آم��د، ضمن این که 
بازیکن خوبی مثل سینا عش��وری را هم نداشتیم. دروازه بان 
ملی پوش ما هم با گلی که از راه دور خورد، روحیه را به حریف 
داد. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درمورد این سؤال  
آیا فکر نمی کند این نتیجه کمی خطرناک است، گفت: به نظر 
من این نتیجه کامال خطرناک اس��ت و خطر در بازی بازگشت 
تیم ما را تهدید می کند. وی درم��ورد وضعیت پیام صادقیان 
در تیم ذوب آهن گفت: به نظر می رس��د او دوست ندارد برای 
ذوب آهن بازی کند و مصاحبه هایی متعددی در هفته گذشته 
انجام داد. صادقیان باید بداند جایگاهش کجاست و کجا بوده 
و به کجا رسیده است. من حتی اسم خودرویی که زیر پای این 
بازیکن است را نمی دانم. یاوری درمورد این که ممکن است در 
همدان برایش مشکالتی ایجاد شود زیرا در گذشته در تیم پاس 
حضور داشته اس��ت، گفت: من برای کسانی که دوستم دارند 
به همدان می روم، نه آنهایی که دوستم ندارند. من در همدان 
پنبه در گوشم است و کاری به حواشی ندارم و فقط می خواهم 

تیم ذوب آهن بازی خوبی را به نمایش بگذارد.

خورشیدی: بازیکنان ما 6 روز اعتصاب کردند
مجتبی خورش��یدی مربی پاس پس از شکس��ت چهار بر دو 
مقابل ذوب آهن اصفهان در پلی آف لیگ برتر اظهار داشت: در 
ابتدای بازی، دو گل روی اشتباه های فردی خوردیم و غافلگیر 
ش��دیم. ما به دنبال ضد فوتب��ال نبودیم و ب��رای گل زدن به 
اصفهان آمده بودیم. وی با اشاره به مشکالت مالی باشگاه پاس 
گفت: بازیکن��ان ما6 روز اعتصاب کردند و در تمرین ش��رکت 
نکردند. بازیک��ن اگر یک روز تمرین نکن��د بدنش۱۰روز افت 
می کند. بازیکنان و کادر فنی پاس بین ۱8 تا ۲۱ درصد از مبلغ 
قراردادشان را گرفته اند. باید متوجه باشیم که در این شرایط 
سخت اقتصادی، فوتبالیست به غیر از فوتبال کار دیگری بلد 
نیست که انجام بدهد.خورشیدی افزود: هزینه های تیم پاس 
را استانداری می دهد و مثل تیم های دیگری که استانداری ها 
هزینه هایش��ان را پرداخت می کنند مش��کل داریم. استاندار 
تمام تالش��ش را برای تأمین هزینه ها انجام داده است. بعد از 
اعتصاب بازیکنان به آنها قول دادیم که پولشان را می دهیم و به 
تمرینات برگردند که آنها نیز برگشتند، اما بازهم پولی پرداخت 
نشد. نتیجه  این مسأله همین عدم تمرکز بازیکنان در میدان و 
گل هایی است که دریافت می کنیم، البته پاس در بین دو گروه 

لیگ دسته اول بهترین خط دفاع را دارد.

چهارگانه سبزها

 مي خواهندذوب آهن نیمه راه بقا را طی کرد
چهره  من را خراب کنند

هافبک هجومي تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نظر محمود 
یاوري بود که من در بازي با پاس ب��ازي نکنم و من هم 
به نظر ایشان احترام گذاشتم و اصال هیچ بحثي با یاوري 

نکردم.
پیام صادقیان در خصوص س��خنان محم��ود یاوري در 
نشس��ت خبري پس از بازي تیم ه��اي ذوب آهن و پاس 
همدان اظهار داشت: من همیش��ه به بزرگ ترها احترام 
گذاشته ام و محمود یاوري در تمرینات به من گفت که به 
تو احتیاجي ندارم و نیاز نیست بازي کني و من هم بدون 
هیچ بحثي قبول کردم و از روي س��کوها بازي را تماشا 

کردم و به تشویق ذوب آهن پرداختم.
وي افزود: اعتقاد دارم چون من قص��د دارم از ذوب آهن 
جدا شوم، این گونه علیه من حرف مي زنند تا صادقیان با 
وجهه بد از اصفهان برود و من را خراب کنند. یاوري گفته 
بود که من از8 سالگي به اصفهان آمده ام که اصال درست 
نیست، چرا که من۱3 سال سن داش��تم که به اصفهان 
آمدم و به ذوب آهن ملحق شدم. من بارها اعالم کرده ام 
که هر چه دارم مدیون باشگاه ذوب آهن هستم و نیازي 
نیست که یاوري این موضوع را متذکر شود، البته من به 
ایش��ان احترام مي گذارم و جواب خیلي از حرف هاي او 

را نمي دهم.
 هافبک هجومي تیم فوتب��ال ذوب آهن گفت: چرا زمان 
فرهاد کاظمي هیچ کس نمي گفت که صادقیان دوست 
ندارد براي ذوب آهن بازي کن��د و اکنون این صحبت ها 
مطرح مي ش��ود؟ دلیلش این اس��ت که مي خواهند من 
با خاط��ره اي بد در اذه��ان مردم اصفه��ان از ذوب آهن 
جدا ش��وم، اما من باز هم مي گویم که ذو ب آهن همیشه 
در قلب من ج��ا دارد و هر کجا که بازي کن��م به یاد تیم 
محبوبم هستم. صادقیان یادآور شد: هم اکنون قصد دارم 
به باشگاه بروم و براي گرفتن تسویه حساب خود با خسرو 

ابراهیمي مذاکره کنم. 

خبر روز

رییس سازمان لیگ از درخواست کی روش برای استراحت۱۰ 
روز بیشتر ملی پوش��ان خبر داد و گفت: نظر کی روش در این 
باره منطقی است و مشغول مطالعه برنامه او هستیم تا برنامه 

نهایی مسابقات لیگ را اعالم کنیم. 
مهدی تاج درباره برنامه امس��ال مس��ابقات لیگ برتر و جام 
حذفی طبق رویکرد صعود مس��تقیم تیم ملی به جام جهانی 
و درخواس��ت های کی روش از س��ازمان لیگ، اظهار داشت: 
کی روش چند برنامه به ما داده بود که متش��کل بود از  چند 
صورت صعود مس��تقیم تیم ملی به جام جهانی  بدون رفتن 
به پلی آف. بنای ما این بود که برنامه ها را رس��انه ای نکنیم تا 
تکلیف تیم ملی مشخص شود. االن که تیم ملی موفق شد به 
طور مس��تقیم به جام جهانی صعود کند، یکی از آن برنامه ها 

برای ما مالک است. 
نایب رییس دوم فدراس��یون فوتبال در پاسخ به این که آیا زمان 
و م��کان فینال جام حذف��ی و تمامی هفته های لی��گ را معین 
می کنید، به ایسنا گفت: در تالش هستیم تا همین اتفاق بیفتد، 
البته با توجه ب��ه برگزاری جام جهانی۲۰۱۴ در س��ال آینده ما 
باید طبق قانون حداقل یک ماه تا ش��روع ج��ام جهانی تمامی 
مسابقاتمان را تمام کرده باش��یم، بنابراین احتمال دارد لیگ، 
اوایل اردیبهشت یا اواخر فروردین تمام شود. انشااهلل برنامه ای 
تدوین و اعالم می کنیم که منسجم باش��د و با پیش بینی تمام 
شرایط الزم و به ویژه مقاطع زمانی کافی برای تیم ملی که بتواند 
خودش را آماده کند، همه تاریخ های مسابقات آن دقیق باشد. 

رییس سازمان لیگ با بیان این که درخواست کی روش منطقی 
است، تصریح کرد: حرف کی روش در این رابطه حرف درست و 
منطقی بود که ما حدود۱۰- ۱۲ روز بیش از فرصت باقی مانده تا 
شروع لیگ به آنها استراحت دهیم. این بازیکنان که عمدتا سه 
تیم استقالل، سپاهان و پرسپولیس بودند، فشار زیادی را تحمل 
کردند و به لحاظ قدردانی از زحماتشان هم که شده نباید بیش 

از این، آنها را تحت فشار گذاشت. 
وی در پاسخ به این که یعنی مس��ابقات این سه تیم یا تیم هایی 
که ملی پوشان متعددی دارند، کمی دیرتر از سایر بازی ها آغاز 
می شود یا تمام رقابت ها۱۰- ۱۲ روز به تأخیر می افتد نیز گفت: 
ما االن مشغول برنامه ریزی برای اعمال این نظر هستیم اما هنوز 
هیچ برنامه ای را برای مس��ابقات قطعی نکردیم. در برنامه فعلی 

لیگ برای تمام تیم ها از ۲۲ تیر آغاز می شود. 

 

زاکرونی عملکرد تیم ملی اس��پانیا و باش��گاه بارس��لونا را الگوی 
مناسبی برای تیمش می داند.

تیم ملی ژاپن به عنوان قهرم��ان قاره آس��یا در رقابت های جام 
کنفدراس��یون های س��ال۲۰۱3 برزیل ش��رکت کرد و با وجود 
دو باخت مقاب��ل برزیل و ایتالی��ا و حذف زودهن��گام از گردونه 
 این رقاب��ت ه��ا درمرحل��ه گروه��ی، این تی��م نش��ان داد که 
 می تواند یک��ی از ق��درت های فوتب��ال دنی��ا باش��د و قطعا از 
 س��امورایی ه��ای آب��ی ب��ه عن��وان یک��ی از پدیده ه��ای جام 
 کنفدراسیون ها یاد خواهد شد. بازی ژاپن مقابل ایتالیا، بازی ای

متکی به پاس کاری های م��دام بازیکنان ژاپن بود و ش��اگردان 
زاکرونی در آن بازی، کار را برای آتزوری واقعا س��خت کرده وبه 
آسانی سه امتیاز این بازی را به ش��اگردان پراندلی ندادند. بازی 

تیکی تاکای ژاپ��ن در مصاف با ایتالیا تعجب مردم سرتاس��ردنیا 
را به همراه داشت و یادآور سبک بازی اسپانیا در سال های اخیر 
بود، البته این اصال تصادفی نیس��ت. زاکرونی سرمربی ایتالیایی 
ژاپن که در سال۲۰۱۰ کارش را با س��امورائی های آبی آغاز کرد 
در طول این سه س��ال تالش کرد تا سبک کاری تیم ملی اسپانیا 
را به عنوان  الگ��وی کاری برای ش��اگردانش تعریف کند. میگل 
رودریگو س��رمربی تیم ملی فوتس��ال ژاپن که باره��ا با زاکرونی 
گفتگو کرده و ساعت ها با او به همکاری مش��ترک پرداخته، در 
صحبت هایی درتوصی��ف زاکرونی گفته:» او ایتالیایی نیس��ت. 
او شیفته سبک کاری اس��پانیا، با دراختیار گرفتن مالکیت توپ 
و فش��ار رو به جلو اس��ت. او چندین پیش��نهاد کاری از اس��پانیا 
داش��ت و واقعا خوش��حال می ش��ود که روزی بتواند در اسپانیا 
مربیگری کند.« بعد از باخت ۰-۴ ژاپن مقابل برزیل در دیداری 
 دوس��تانه در ورش��و، انتقادات زیادی به تیم زاکرونی وارد شد و 
 خیلی ه��ا حتی ای��ن ب��ازی دوس��تانه را مص��اف »بچ��ه ها با 
 ب��زرگ تره��ا« خواندن��د، ول��ی ش��اگردان زاکرون��ی در جام 
کنفدراسیون ها نش��ان دادند که حرف های زیادی برای گفتن 
دارند و درمسیر مناسبی حرکت می کنند. زاکرونی می داند که 
باید همین مسیر را دنبال کرد و بازی های دوستانه مقابل تیم های 
بزرگ را در مس��یرکاری اش قرار داده اس��ت. برد بارسلونا مقابل 
سانتوس، در فینال جام باشگاه های جهان، تأثیرگذاری زیادی در 
ژاپن داشت. هدف تعریف شده درژاپن این است که تیم ملی این 
کشور بتواند به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 

۲۰۱۴ برزیل برسد.

تاج خبر داد: 

لیگ یک ماه قبل از جام جهانی تمام می شود 
امیدواری تا مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 

ژاپن زاکرونی،همان اسپانیای آسیاست 



 آکادمی علمی ورزش
در شهرکرد ایجاد می شود

 مع��اون ورزش��ی اداره کل ورزش و جوان��ان چهارمح��ال و بختیاری از 
راه اندازی و ایجاد آکادمی علمی ورزش در شهرکرد خبر داد.

افشین مالیی سفید دشتی روز چهارشنبه در نشست خبری هفته جوان در 
اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: با توجه به وجود استعدادهای بزرگ 
ورزشی و حضور دانش آموختگان رشته های تربیت بدنی در سطح استان، 
راه اندازی این آکادمی در چهارمحال و بختیاری ضروری و اجتناب ناپذیر 
است. وی تصریح کرد: این آکادمی در سه حوزه استعدادیابی، نخبه پروری 
و بازتوانی ورزشی در سطح استان فعالیت خواهد کرد و نقش مهمی در 
دانش افزایی مدیران هیأت های ورزشی در چهارمحال و بختیاری ایفا می 
کند. مالیی سفید دشتی از اجرای پروژه ورزش محله محور در این استان 
خبر داد و گفت: در این پروژه، محالت مختلف شهری در امر ورزش فعال 
می شوند و ظرفیت های موجود هر محله برای توسعه ورزش همگانی به 

کار گرفته می شود.
معاون ورزش��ی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از دایر 
ش��دن پروژه های ورزش مهده��ای کودک و ورزش س��المندان در این 
استان خبر داد و گفت: در این پروژه ها، برنامه های مدونی برای توسعه 
ورزش در بین همه سنین جامعه در نظر گرفته شده است. مالیی به نقش 
 ورزش در امر سالمت اشاره کرد و گفت: آمارهای تحقیقی و علمی نشان از 
کم تحرکی و فقر حرکتی در بین مردم استان داردکه برای رفع آن باید نگاه 

ویژه ای از سوی دستگاه های مختلف به امر ورزش داشت.

خبر ویژه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
ابوالقاسم رستگار

در س��ال جاری پیش بینی می ش��ود کمک های مردمی در استان 
چهارمحال و بختیاری به کمیته امداد 35 درصد رشد داشته باشد، 
با توجه به این که سال گذشته مردم این استان12 میلیارد تومان به 

کمیته امداد کمک کردند.
در سال جاری پیش بینی می شود کمک های مردمی به کمیته امداد 
به 18میلیارد تومان برسد و خیرین می توانند کمک های خود را در 
25 سرفصل در اختیار کمیته امداد بگذارند. در سال جاری خودکفا 
ش��دن دو هزارو500 خانوار 
در دس��تور کار کمیته امداد 
استان قرار گرفته شده است 
که در س��ه ماهه دوم س��ال 
جاری با حضور مس��ئولین 
جش��ن خودکف��ا ش��دن 
خانواره��ای تحت پوش��ش 

گرفته خواهد شد.

پیش بینی رشد 35 درصدی 
کمک های مردمی به کمیته امداد

چهره روزیادداشت
ثبت نام طرح نشاط معنوی آغاز شد

حجت االسالم و المسلمین سید محمد طباطبایی با اعالم این خبر گفت: طرح نشاط معنوی ویژه 
تعطیالت تابستان در12 امامزاده استان اجرا خواهد شد. روخوانی قران کریم، روانخوانی، آموزش 

آداب اجتماعی، داستان زندگی ائمه)ع( و... از جمله برنامه هایی است  که اجرا خواهد شد. 
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 معماری شهرکرد
 شایسته مرکز استان نیست

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: معماری 
موجود شهرکرد در شأن و جایگاه مرکز استان نیست.

حجت االس��الم محمدعلی نکونام در دیدار با اعضای جدید 
شورای شهر شهرکرد با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: از 
هر زاویه ای که به این انتخابات نگاه شود، لطف خداوند متعال 
به خوبی ملموس است و اگر نبود رحمت خداوند باری تعالی، 
دل ها به سمت صندوق های رأی سوق داده نمی شد و حماسه 
سیاسی محقق نمی گردید. وی با بیان این که اعضای شورای 
شهر و روستا زمینه سازان ارتقای همه جانبه استان هستند، 
افزود: برهمین اساس باید با تمام توان وارد میدان شوند و به 
خواس��ته های مردم جامه عمل بپوشانند. نماینده ولی فقیه 
در استان به نقش کلیدی شوراها اش��اره کرد و گفت: مردم 
همیشه به مراتب جلوتر از مسئوالن حرکت می کنند که این 

ناشی از بصیرت باالی آنهاست.

 یک فیلم از شهرکرد 
به جشنواره بام ایران راه یافت

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از راهیابی یک اثر 
از هنرمندان این نهاد به جشنواره بام ایران خبر داد. حجت 
اهلل شیروانی  افزود: یکی از  فیلم های کارگاه »از ایده تا فیلم« 
حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در جشنواره منطقه ای 
سینمای جوان بام ایران حضور دارد. وی گفت:فیلم»سنگ 
،کاغذ، آدم« ساخته حامد اصغر زاده است که سال1391در 
کارگاه » از ایده تا فیلم« حوزه هنری تولید شده است.  به گفته 
وی، این فیلم نگاهی هنرمندانه به واکنش انسان های مختلف 
در برابر پیدا کردن گمشده هایشان در جهان هستی دارد و 
مدت زمان آن پنج دقیقه  است.  شیروانی اظهار داشت:کارگاه 
»از ایده تا فیلم« از سال 1390 آغاز به کار کرده و با بیش از20 

نفر اکنون سومین سال خود را سپری می کند.  

چاپ پنجم کتاب »معناگران 
صورت ،صورتگران معنا« 

کتاب»معن��ا گ��ران ص��ورت ،صورتگ��ران معنا«ب��ه چاپ 
پنجم رس��ید و نش��ر دوباره آن آغاز ش��د. به گزارش ایرنا، 
کتاب»معناگران ص��ورت ،صورتگران معنا« نوش��ته دکتر 
عباس قنبری عدیوی و احمد رحیم خانی سامانی است که از 
سوی انتشارات نیوشه برای بار پنجم چاپ و منتشر می شود.

اخبار کوتاه

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر ظرفیت و 
پر پتانسیل به ش��مار می رود، اما به خاطر این که بهره بردای 
مناسب از اس��تعدادها و پتانسیل ها انجام نش��ده و زمینه نیز 
ایجاد نشده است، استانی محروم به شمار می رود و روز به روز 

نیز به محرومیت آن افزوده می شود.
در حوزه ورزش، استان چهارمحال و بختیاری دارای دو عامل 
مهم برای توس��عه این حوزه است؛ یکی ش��رایط توپوگرافی 
منطقه و مرتفع بودن از س��طح دریا و دیگری جوانان جویای 

نام است.
مرتفع بودن از س��طح دریا موجب شده اس��ت که جوانان این 
منطقه نسبت به دیگر اس��تان ها دارای سیستم گردش خون 
کارآمدتری نسبت به استان های دارای ارتفاع کم باشند و این 
عامل یکی از امتیازهای مهم مردم این استان به شمار می رود.

یکی از عوامل اصلی توس��عه ورزش، توسعه زیرساخت هاست 

که متأسفانه در س��ال های گذش��ته به این عامل مهم در این 
استان پرداخته نشده است، اگرچه قول هایی داده شده است، 
اما توجهی به قول ها نش��ده اس��ت و هم اکنون نیز ش��هرها و 
روستاهای این استان از توسعه زیرس��اخت های ورزشی رنج 
می برند. در دول��ت نهم و دهم، مصوب��ات مهمی در خصوص 
احداث زیرساخت ها در حوزه ورزش از جمله ساخت ورزشگاه 
 15 هزار نفری، احداث سالن های ورزش��ی تیر اندازی و ... در 
س��فرهای های رییس جمه��ور و هیأت دولت به این اس��تان 
تصویب شده است که بسیاری از آنها از جمله ورزشگاه15 هزار 

نفری اجرا نشده است.
 احداث ورزش��گاه 15 هزار نفری چهارمحال و بختیاری یکی 
از مهم تری��ن پروژه ه��ا و مصوبات رییس جمهور درس��فر به 
چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که موجب خوشحالی 
مردم به خصوص ورزشکاران در زمان تصویب این پروژه شد. 

این پروزه مه��م در حالی که دولت روزه��ای پایانی خود را در 
حال گذراندن دارد، هنوز کلنگ زنی نش��ده و عملیات آن نیز 

آغاز نشده است.
مس��ئوالن چهارمحال و بختیاری چندی پی��ش این پروژه را 
در برنامه کلنگ زنی س��فر رییس جمهور قرار دادند تا رییس 
جمهور در س��فر خود کلنگ این پروژه را بزن��د و در حالی که 
اعتبارات به آن تخصیص داده می شود عملیات احداث آن نیز 
آغاز شود، اما رییس جمهور در سفر آخر خود هنگامی که وارد 
چهارمحال و بختیاری شد، به س��رعت چند پروژه را افتتاح  و 

استان را ترک کرد.
کلنگ احداث ورزشگاه 15 هزار نفری چهارمحال و بختیاری در 

آخرین سفر رییس جمهور به 
استان چهارمحال و بختیاری 
 بر زمین نخ��ورد و این پروژه 
سرنوش��ت  اکن��ون  ه��م 
نامعلومی پیدا کرده اس��ت و 
این در حالی است که احداث 
این پروژه به مردم این استان 

قول داده شده است.
سید سعید زمانیان نماینده 
م��ردم شهرس��تان ه��ای 
ش��هرکرد، س��امان و بن در 
مجلس ش��ورای اسالمی در 
این خصوص ب��ه مهر گفت: 
اح��داث ورزش��گاه 15 هزار 
نفری امری اجتن��اب ناپذیر 
اس��ت و چه در دولت دهم و 

چه در دولت های آینده باید اجرا شود و این پروژه مطالبه مردم 
اس��ت. وی ادامه داد: اس��تان چهارمحال و بختیاری ورزشگاه 
مناسب در شأن مردم ندارد و یکی از مطالبات بحق مردم است 
و باید این پروژه در این اس��تان احداث ش��ود تا زمینه توسعه 
ورزش در این استان فراهم شود. وی تأکید کرد: دولت جدید 
باید مصوباتی که در اس��تان هنوز اجرا نشده و دولت فعلی نیز 
زمان برای اجرای آن ندارد، با اولویت م��ورد توجه قرار دهد و 

اجرا کند.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس 
شورای اس��المی گفت: اعتقاد من این است که قبل از این که 
دولت تمام شود اس��تاندار اس��تان، هیأت دولت، و مسئوالن 

ورزشی پیگیری کنند و این پروژه را عملیاتی کنند.

سرنوشت نامعلوم ورزشگاه 15 هزار نفری چهارمحال و بختیاری

 استاندار پروژه را عملیاتی کند

ورزشگاه 15 هزار نفری چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین مصوبات سفرهای رییس جمهور به این استان است.
با وجود این که روزهای پایانی عمر دولت دهم به سرعت در حال گذر است و زمان اندکی باقی مانده، این پروژه در 
حال حاضر دارای سرنوشت نامعلومی شده است. استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های محروم کشور 
است و این استان به علت درآمد کم و نبود اشتغال و نبود توسعه، جزء چهار استان محروم کشور به شمار می رود 
و در بسیاری از موارد نیز استان آخر محرومیت است، به نظر می رسد این استان در اجرایی کردن مصوبات رییس 

جمهور نیز محروم تر از استان های دیگر است.

 احداث ورزشگاه 
15 هزار نفری 
چهارمحال و 

بختیاری یکی از 
مهم ترین پروژه ها 

و مصوبات رییس 
جمهور درسفر 
به چهارمحال و 

بختیاری به شمار 
می رود
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تاسیس 

1775تاسیس شرکت نیکان دارو و کرکس سهامی خاص به شماره ثبت 701و 
 – واردات   – توزیع   – تهیه   : موضوع شرکت   -1  14003463651 ملی  شناسه 
صادرات و عرضه و فروش داروهای انسانی – دامپزشکی و تجهیزات پزشکی 
های  فرآورده   – آزمایشگاهی  و  ارتوپدی   – آرایشی   – بهداشتی   – دارویی 
رژیمی  های  فرآورده   – غذایی  مکمل  کودک  غذای   – شیر خشک   – بیولوژیک 
، اخذ نمایندگی از شرکتهای  و داروهای گیاهی و لوازم درمانی و مواد غذایی 
دارویی و تجهیزات پزشکی داخل و خارج از کشور ، ایجاد شعبه داخل و خارج 
خارج  به  آنها  صدور  و  کشور  سراسر  در  آنها  فروش  و  توزیع  و  کشور  از 
آالت  ماشین  و  بندی  بسته   ، اولیه  مواد  فروش  و  خرید  همچنین  و  کشور  از 
های  کارخانه  از  برداری  بهره  و  ایجاد  و  تاسیس  ملزومات  سایر  و  قطعات  و 
سهام  فروش  و  خرید  و  گذاری   سرمایه  و  مشارکت   ، آنها  فروش  و  تولیدی 
شرکتها اقدام به فعالیتهای نحقیقاتی و عملی مربوط به تبادل اطالعات و دانش 
هر  و  اقتصادی  موسسات  و  بانکها  شرکتها  سهام  در  گذاری  سرمایه  و  فنی 
مرکز   -2  . مشترک  موضوع  به  مربوط  بازرگانی  و  مالی  مجاز  معامالت  نوع 
اصلی شرکت : شهرستان نطنز – خیابان مصطفی خمینی – کوچه شهید نصیری 
میلیون  ده  مبلغ   : 2- سرمایه شرکت   8761963891 پستی  کد   –  14 شماره   –
 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 10000 ریالی که سی و پنج درصد آن برابر 
به نطنز  شعبه  صادرات  بانک   1392/3/16 مورخ   113/211 شماره   گواهی 
و  است  گریده  واریز  شرکت  نام  به   0104912950002 جاری  حساب    
به  ثبت  تاریخ  از   : مدت شرکت   -4  . باشد  تعهد صاحبان سهام سم  در  مابقی 
اصالن  علیرضا  آقایان   : شرکت  امضاء  صاحبان  و  مدیران  نامحدود5-  مدت 
 پور طامه به سمت رئیس هیات مدیره – محمد رضا اصالن پور طامه به سمت
هیات عضو  سمت  به  طامه  پور  اصالن  حسین  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب    

اسناد  کلیه  گردیدندو  انتخاب  دو سال  مدت  برای  عامل شرکت  مدیر  و  مدیره   
عقود  – بروات   – سفته   – چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار   واوراق 

یا  و  نماید  تعهد  ایجاد  شرکت  برای  آنچه  و  مدنی  مشارکتهای   و  اسالمی     
امضای  با  شرکت  اداری  و  عادی  اوراق   کلیه  همچنین  سازد  بری  را  شرکت 
معتبر شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر  یا  و  مدیره   هیات  رئیس  نایب   منفرد 

رضایی  کوثر  و  بامیری  طاهره  خانمها   : شرکت  بازرسان   -6  . باشد  می   
بازرسان سمت  به  ترتیب  به  تجارت  قانون   147 ماده  رعایت  با  آبادی   علی 

مجتبی   . گردیدند  انتخاب  مالی  یک سال  مدت  برای  البدل شرکت  وعلی  اصلی   
شادمان کفیل ثبت و اسناد و امالک نطنز

مفقودی 

فرزند  غرضی  رضا  سید  اینجانب  مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه   1777 
شماره20-300-04046  به   539 شناسنامه  شماره  با  ابوالفضل   سید 
استفاده اعتبار ساقط است و هرگونه  از درجه  3 نظارت مفقود گردیده و   پایه 

 از این سند پیگرد قانونی دارد . 

 اجرائیه 
 92/2/7 تاریخ   92 شماره  رأی  موجب  به   1157/91 شماره:   1778 
است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای    6  شعبه 
اقامت: محل  نشانی  فرامرز  پدر:  نام  فرد    عامری  کامران  علیه   محکوم 
و دادرسی  هزینه  ریال   26000 پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول    
دفاتر  از  یکی  در  خوانده  حضور  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق    
در     23 ایران   71 658ن  بشماره  زانتیا  خودرو  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد 
محل  نشانی  حقان    شیوا  و  ایرج  وکالت  با  محمدیان  محمد  له  محکوم   حق 
اقامت: اصفهان – خ نیکبخت – جنب دادگستری پالک 40 دفتر وکالت  ماده 34 
علیه  محکوم  ابالغ شد  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است  مکلف 
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 مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 
ششم حقوقی اصفهان 

  ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9109970352401805  : دادنامه  1790شماره 
ثامن  تعاونی   : خواهان   910543  : شعبه  بایگانی  شماره   910998352400535
االئمه با وکالت آقای فائزه عبداللهی به نشانی خ شیخ بهائی روبروی  بیمارستان 
کیانی  بابک  دفتر  اول  پاستور طبقه  انگیز ساختمان  ابتدای کوی نشاط  مهرگان 
خواندگان : 1- آقای رسول یزدانی به نشانی بران شملی روستای جوزان کوی 
باچه  روستای  شمالی  بران  نشانی  به  دوز  جوراب  اله  قدرت  آقای   -2 ازادی 
کوچه ش قاسمی بن گلها 3- آقای حسین آقا حسینی به نشانی مجهول المکان 
4- آقای مجتبی شهرتی به نشانی بران شمالی روستای سروش بادران کوی ش 
اکبر صفری خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات 
ذیل  شرح  به  متعال  خدواند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
فائزه  بانو  دعوی  درخصوص   : دادگاه  رای   . نماید  می  رای  بصدور  مبادرت 

آقایان  بطرفیت   ) ع   ( االئمه  ثامن  مالی  اعتباری  تعاونی  از  وکالت  به  عبدالهی 
اله جوراب دوز و حسین آقا حسینی و رسول یزدانی و مجتبی شهرتی  قدرت 
بخواسته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه چک 456388- 91/3/2 و خسارت 
مالحظه  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
تصویر مصدق چک دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواندگان نسبت به 
خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
قانون تجارت و  به مواد 249 و 313و314  دادگاه مستندا  فلذا  اند  ننموده  ارائه 
198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله بمیزان مقرر قانونی و تاخیر و تادیه 
از تاریخ 91/3/2 لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می نماید . رای 
صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

میباشد رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
 : پرونده  بایگانی  شماره   8400400200300014/1  : پرونده  1791شماره 
مصطفی  به  بدینوسیله   139205102003001129 ابالغیه:  شماره   8400014/1
خیابان  اصفهان  ساکن   405 شناسنامه  شماره  به  غالمرضا  فرزند  جاللی 
بزرگمهر خیابان فرهنگیان ، بن بست جوان ابالغ می شود که مدیریت شعب بانک 
سپه اصفهان به استناد قرار داد بانکی شماره 3541-1383/4/25 جهت وصول 

 42972516 مبلغ  سود  ریال   34438684 مبلغ  و  اصل  ریال   226000000 مبلغ 
روزانه  بعد  به  آن  از  و   1384/11/19 تاریخ  تا  تادیه  و  تاخیر  خسارت  ریال 
مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  روزانه  خسارت   160900ریال  مبلغ 
در   8400014/1 کالسه  به  اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1385/1/7 مامور محل اقامت شما 
بشرح متن سند شناخته نشده لذا مبنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود اصفهان آگهی می 
ابالغ محسوب  این آگهی که روز  تاریخ  از  شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
ننمایید، عملیات اجرائی جریان  اقدام  . نسبت به پرداخت بدهی خود  می گردد 

خواهد یافت رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  بایگانی  شماره   9100400200400754/1  : پرونده  شماره    1792
خانم  به  بدینوسیله   139205102004000692 ابالغیه:  شماره   9101898/2
کد   14 پالک  امیری  شهید  کوچه  سپهساالر  اصفهان  ساکن  پور  جواد  خدیجه 
پستی 8166797631 و آقای محمد جواد  فرودی   اصفهان خیابان آپادانا دوم 
 8166717981 پستی  کد   4 پالک  افشاری  شهید  کوچه  نوروزی  شهید  کوچه 
بدهکاران پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه در نشانی فوق مورد شناسایی 
واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 99580-90/4/1 تنظیمی 

در دفتر خانه شماره 22 اصفهان ، بستانکار مبادرت به صدور اجرائیه کالسه 
لذا طبق  باشید  بدهکار می  ریال  مبلغ 671000000  آن  برابر  که  نموده  را  فوق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود  چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
ده روز  ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت  اجرائیه  در روزنامه 
مکرر   34 ماده  حذف  و   1351 مصوب  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  در  مقرر 
از  تقاضای بستانکار پس  به  بنا  ننمائید  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  آن نسبت 
در  واقع  اصلی   5000 فرعی   6403 خانه  ششدانگ  وثیقه  مورد  تمامی  ارزیابی 
مفت آباد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن 
اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد  حقوق دولتی 

شد . اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9009970351400379  : دادنامه  شماره   1793
ملت  بانک   : خواهان   891281  : شعبه  بایگانی  شماره   8909980351401280
شماره  ساختمان  خواجو  باغ  چهار  نشانی  به  استواری  حسن  آقای  وکالت  با 
رضایی3-  علی  حیدر  آقای   -2 زانیانی  محمد  ژیال  خانم   -1  : خواندگان   395
آقای   -4 بودن  المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  پیرشته  زاده  تقی  فاطمه  خانم 
سعید سلطانی به نشانی : خ رباط خ شهید شیرانی فروشگاه لوازم بهداشتی و 
ساختمانی  خواسته مطالبه وجه سفته . گردشکار :دادگاه با توجه به محتویات 
نماید  می  رای  اصدار  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دیواندری  علی  آقای  مدیریت  با  ملت  بانک  دعوی  در خصوص   : دادگاه  رای   .
محمدی  ژیال   -1 ها  خانم  و  آقایان  طرفیت  به  استواری  حسن  آقای  وکالت  و 
3- سعید سلطانی  فریدون  فرزند  2- حیدر علی رضایی  ابراهیم  فرزند  زانیانی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  تقی  فرزند  پیرشته  زاده  تقی  فاطمه   -4 حسین  فرزند 
فقره   4 بابت  و  تادیه  و  تاخیر  و  دادرسی  بانضمام خسارات  ریال   95000000
سفته به شماره های 6-938935-265058و612408 با این توضیح که خوانده 
ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان ضامن می باشند  نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد 
و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه  هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل 
لذا مستندا  ننموده  ارائه  برائت ذمه خویش  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده 
اقامه شده  تلقی دادگاه خواهان را در دعوی  دعوی خواهان محمول بر صحت 
محق نتشخیص را مستندا به مواد 198،519،522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
مبلغ  پرداخت  به  نحو تضامن  به  را  مدنی خواندگان  امور  در  انقالب  و  عمومی 
95000000 ریال بابت اصل خواسته و 3855000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
واخواست سفته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
زمان  تا  ها  واخواست سفته  تاریخ  از  بانکی  داد  قرار  اساس  بر  تادیه  و  تاخیر 
وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
از آن ظرف بیست روز  این دادگاه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  روز پس 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد . رئیس شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای

 : پرونده  شماره   9109970350901991  : دادنامه  1794شماره 
9109980350900548 شماره بایگانی شعبه : 910556 خواهان : آقای جمشید 
یوسفی پور با وکالت آقای محسن متین به نشانی اصفهان خ ارتش روبروی خ 
اعظم مجتمع نوید واحد اول خوانده : آقای محسن مسعودی به نشانی مجهول 
اعالم  :دادگاه ختم رسیدگی را  . گردشکار  اعالم ورشکستگی   : المکان خواسته 
و بشرح زیر  مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : دعوی آقای جمشید 
بخواسته  مسعود  محسن  آقای  طرفیت  به  متین  محسن  وکالت  با  پور  یوسفی 
خود  دعوی  مستند  خواهان  اینکه  به  نظر  باشد.  می  خوانده  ورشکستگی  اعالم 
را یک فقره فاکتور فروش آهن و سه فقره چک که گواهینامه عدم پرداخت آنها 
از سوی بانک صادر شده قرار داده است که اوال دلیلی بر تاجر بودن خوانده 

ارائه نشده است و صرف یک فقره فاکتور نمی تواند مبین تاجر بودن شخص و 
فعالیت وی در زمینه خرید و فروش آهن باشد ثانیا در مورد چکهای ارائه شده 
حکمی صادر نشده و دین مسلم نمی باشد و مشخص نیست بدهی مذکور ناشی 
از عملیات تجاری است یا خیر لذا دادگاه به استناد مواد 2و412 قانون تجارت 
حکم بر بطالن دعوی صادر و اعالم می کند. رای صادره شده حضوری و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی است . اصالنی رئیس شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 

1795 آقای سید ابراهیم دیباج طباطبائی با وکالت آقای روح اهلل محمدی  دارای 
  10 ح   1578/92 کالسه  به  دادخواست  شرح  به    559/7684 شماره  شناسنامه 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از 
شادروان سید علی دیباج زواره  بشناسنامه 558 در تاریخ 1392/2/27 اقامتگاه 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود 
1- سید ابراهیم دیباج طباطبائی ش ش 559/7684 بردار 2- فاطمه سلطان دیباج 
زواره ش ش 3231 خواهر3- مریم آغا دیباج زواره ش ش 67 خواهر   و الغیر. 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
گواهی صادر خواهد شد.  اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر 

رئیس شعبه دهم دادگاه شورا ی اصفهان

ابالغ 
910239ج  کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب  کارشناسی  نظریه  ابالغ  آگهی   1796
12 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محکوم له آقای اصغر 
عمو سلطانی فروشانی فرزند رمضانعلی علیه 1- مصطفی مکی 2- محمد جواد 
جعفری طاوی 3- حمید ایرانپور مطالباتی دارند که در این راستا شخص ثالث 
ثبتی بشماره 14874/2946  بنایان اصفهانی شش دانگ پالک  آقای محمد رضا 
معرض  علیه  محکوم  مطالبات  وصول  جهت  را  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
مبلغ  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  تشریفات  جری  در  و  نموده 
گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   520000000
دادگاه عمومی حقوقی   12 احکام شعبه  اجرای   ( اجرا  این  به  تمایل  در صورت 
اصفهان  واقع در اصفهان خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 319(  مراجعه و چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت 3 روز 
کتبا ارائه دهد در غیر اینصورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . مدیر اجرای 

احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اصالحیه : 

دستگاه  یک  ششدانگ  مزایده  خصوص  در   2/857  /  31731  : کالسه   1797
خیابان عسگریه  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190/27284 پالک  آپارتمان 
خیابان گلستان نبش کوی شکوفه – مجتمع مسکونی هفت آسمان پالک 22 طبقه 
ششم واحد غربی بدین وسیله تاریخ روز مزایده از ساعت 9 الی 12 روز چهار 

شنبه مورخ 92/4/5 می باشد . اسدی – رئیس اداره اسناد رسمی اصفهان 

حصر وراثت 

1798 آقای مجید مسماریان   دارای شناسنامه شماره 50798به شرح دادخواست 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده  از  به کالسه 1575/92 ح 10  
و چنین توضیح داده که شادروان مهدی مسماریان  بشناسنامه 960 در تاریخ 
1392/2/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محسن مسماریان ش ش 50796 فرزند 2- مجید مسماریان 
ش ش 50798 فرزند 3- زهرا مسماریان ش ش 50797 فرزند 4- زهره مسماریان 
ش ش 57825 فرزند 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 دادگاه شورا اصفهان 

    



خواندنی

 5 نابینای 
شگفت انگیز 

اخبار ویژه

نتایج تحقیقات جدید حاکی از آن اس��ت که افزایش جمعیت انسان می تواند صدها گونه 
جانوری را طی 40 سال آینده با انقراض مواجه کند. دانشمندان دانشگاه اوهایو می گویند 
متوسط رشد جمعیت انسان فقط در آمریکا طی دهه آینده، انقراض3/3 درصدی و تا 2050 

انقراض 10/8 درصدی گونه های جانوری را در پی خواهد داشت.
این تحقیقات نشان داده است آمریکا ششمین کشور در جهان است که گونه های گیاهی 

و جانوری آن در معرض خطر انقراض قرار دارند.
پژوهشگران پیش از این بر اساس داده های سال 2000  افزایش جمعیت انسان و وضعیت 

حیوانات در معرض خطر را برای سال 2004 پیش بینی کردند.
در این مطالعه جدید، پیش بینی آن مدل، توس��ط آمارهای واقعی سال 2010 تأیید شد. 
دانشمندان سپس داده های 114 کشور را در همین مدل به کار گرفتند تا پیش بینی های 

خود را برای نیمه قرن حاضر بسط و گسترش دهند.
»جفری مک کی« استاد انسان شناسی دانشگاه اوهایو و مجری این تحقیقات گفت: این 
مطالعات به وضوح نشان می دهد که نه تنها تراکم جمعیت انسانی بلکه رشد جمعیت انسان 

هنوز بر خطر انقراض دیگر گونه های حیات جانوری مؤثر است.
وی افزود: پیش بینی های آنها فقط بر اساس تراکم جمعیت انسانی صورت گرفته و تغییرات 
اقلیم، صنعتی س��ازی یا جنگ ها در نظر گرفته نشده است از این رو تعداد واقعی که برای 

سال 2050 پیش بینی می شود، بسیار متفاوت خواهد بود.

سرانجام شایعات منتشر ش��ده در مورد گوشی هوش��مند Nokia EOS تأیید شد و نوکیا به 
صورت رسمی اعالم کرد که ماه آینده گوشی هوشمند جدید خود مجهز به دوربین دیجیتالی 41 

مگاپیکسلی را به صورت رسمی معرفی می کند.
مدتی کوتاهی پس از آن که نوکیا گوشی هوشمند PureView 808 مبتنی بر سیستم عامل 
سیمبین و مجهز به دوربین دیجیتالی 41 مگاپیکسلی را وارد بازار کرد، نخستین شایعات در مورد 

مدل جدید این محصول مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون منتشر شد. 
 البته تا پیش از این، ش��رکت نوکیا گوش��ی هوش��مند Lumia 920 را مبتنی بر لنز OIS و 
در خان��واده دوربین های دیجیتالی PureView وارد بازار کرده بود، اما این گوش��ی حس��گر 

تصویربرداری 41 مگاپیکسلی نداشت. 
 شرکت نوکیا که پیش از این با انتشار دعوتنامه ای خبر برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 
11 ژوئیه را منتشر کرده بود، هم اکنون دومین تیزر تبلیغاتی در مورد این کنفرانس را پخش کرده 
است.  نوکیا در این تبلیغ جدید گفته است که 41 میلیون دلیل برای برگزاری این کنفرانس دارد 
و این عدد نگاهی به حسگر دوربین دیجیتالی جدید نوکیا با کیفیت 41 مگاپیکسلی دارد که قرار 

است این محصول مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون 8 روانه بازار شود. 
 الزم به ذکر است که طی چند هفته گذشته منابع آگاه برای نخستین بار تصاویر مربوط به گوشی 
هوشمند  Nokia EOS را منتشر کردند و هم اکنون با این خبر تأیید شده است که این محصول 

دوربینی با کیفیت 41 مگاپیکسل دارد.

نوکیا خبر جنجالی را تأیید کردانقراض یک گونه با رشد جمعیت انسان

نابینایی یک نوع معلولیت به ش��مار می رود اما اگر 
افراد نابینا تنها کمی اراده کنند می توانند پا به پای 
آن هایی که از تعمت بینایی بهره مند هستند افتخار 

آفرینی کرده و زندگی خوبی داشته باشند.
نابینایان انسان های قدرتمندی هستند که شاید از 
قدرت بینایی ناتوان باش��ند اما قدرت های بی نظیر 
دیگری دارند که می تواند جای خالی بینایی را برای 
آنها پر کند. نابینایان بعضی مواقع دست به کارهای 
جالبی می زنند که شاید انسان های بینا هم درانجام 

دادن آن ها ناتوان باشند. 

 موج سوار نابینا
موج سواری ورزشی 
س��خت و طاق��ت 
فرساست که کمتر 
کسی از پس آن بر 
می آید ولی »درک 
رابل��و« با ای��ن که 
نابیناست، یک موج 
سوار حرفه ای شده 
است که برخی مواقع درس هایی را نیز در این زمینه 

می دهد.
این جوان20 ساله برزیلی از زمانی که سه ساله بود، 
موج سواری را آموخت و از همان زمان عزمش را برای 

تبدیل شدن به فردی حرفه ای جمع کرد. 
او اعتقاد دارد با یاد خدا همه چیز ممکن اس��ت چرا 
که شاید خدا بینایی به اونداده است اما حواس برتر 

دیگری در اختیار او قرار داده است. 

 نقاش نابینا
نقاش��ی نی��از ب��ه 
اس��تعداد و البت��ه 
چشمان بینا دارد تا 
تمام��ی جزئیات را 
مش��اهده کن��د و 
س��پس بر روی بوم 
پیاده س��ازی شود. 
»جان برامبلیت« از 
این دو اصل تنها استعداد نقاش��ی کردن را دارد و از 

بینایی محروم شده است.
 او در س��ال 2001 و زمانی که تنها سی سال داشت 
چشمانش را از دس��ت داد ولی اراده اش را از دست 

نداد و حاال به نقاشی معروف تبدیل شده است. 
 او نقاش��ی های خود را ب��ا احس��اس و لمس کردن 
می کشد.او می گوید هر رنگی دارای حس متفاوتی 
 اس��ت و من ب��ا دس��تانم این ح��س را م��ی گیرم. 
او این روزها نقاشی های زیبایی می کشد و با قیمت 

های خوبی نیز به فروش می رساند. 

 نابینای راننده مسابقات ناسکار
رانندگی کاری است 
که تنها با چشمانی 
سالم می توان آن را 
انج��ام داد زیرا نیاز 
باالیی به چش��م ها 
ب��رای تعام��ل ب��ا 
محی��ط دارد. ام��ا  
»مارک ریکوبونو« 
 کاری بس��یار عجی��ب در س��ال 2011 انج��ام داد.

 او با این که از هر دوچش��م نابیناس��ت توانس��ت با 
 خودروی خود در مس��ابقات ناسکار ش��رکت کند. 
او برای به پایان رساندن دور خود نیاز به دستگاه های 
خاصی داشت که خیلی به آن ها اطمینانی نیست و 

بیشتر کنترل خودرو در اختیار مارک بود. 
این کار او باعث ش��د تا بس��یاری از راننده ها از او به 

عنوان متفاوت ترین راننده ناسکار نام ببرند. 

 نابینای عکاس 
»پت اکرت« نابینای 
ش��کفت انگی��زی 
است که عکاسی را 
به عن��وان ش��غل 
خ��ود  محب��وب 
انتخاب کرده است. 
او در جوان��ی و قبل 
ش��دن  نابین��ا   از 
درس های صنعتی را به اتمام رساند ولی پس از یک 

بیماری سرطانی بینایی اش را از دست داد. 
پ��س از نابینایی او به س��مت عکاس��ی رفت و حتی 
توانس��ت عکس های بس��یار جالبی را نی��ز در این 

مدت بگیرد. 
او میگوید با اس��تفاده از صداها و درکی که از محیط 

اطرافش بدست می آورد عکاسی می کند. 

معمار نابینا
کریستوفر دانوی در 
س��ال 2008 دید 
خود را از دست داد 
ول��ی این مش��کل 
نتوانس��ت مان��ع از 
ادامه شغلش شود. 
او از ابت��دا عالقه به 
کش��ی  نقش��ه 
ساختمانی داشت و حتی پس از نابینایی نیز کارش 

را ادامه داد. 
این روزها او ب��ا اس��تفاده از خط بریل نقش��ه های 
س��اختمانی خود را می کش��د و حتی گاهی اوقات 

اصول نقشه کشی ساختمانی را تدریس می کند.

جمهوری مولوسیا کوچکترین کشور جهان با جمعیتی شامل 
سه نفر و سه قالده س��گ است. این کش��ور در نزدیکی شهر 

دایتون ایالت نوادا آمریکا قرار دارد. 
 »کیوین بو« رییس جمهور این ریزکش��ور اس��ت. او دوست 
 دارد با لباس ه��ای یک دیکتاتور ظاهر ش��ود به همین دلیل 
لباس های پر زرق و برق نظامی می پوشد؛ عینک دودی بزرگ 

به چشم می زند و رفتارهای جدی دارد. 
 جمهوری مولوسیا به آمریکا مالیات می دهد که از نظر رییس 

جمهور آن، پرداخت کمک به کشورهای خارجی است. 
 این جمهوری در س��ال 1977 تأس��یس ش��د. تنها 6 هکتار 
مس��احت دارد. پایتخت آن اس��پرا نام دارد ک��ه در آن منزل 
رییس جمهور و باغچه ها و حیات در جلو و پش��ت این منزل 

مسکونی وجود دارد. 
جالب این که در این جمهوری، عالوه ب��ر قایق کوچک، یک 
قطار کوچکی وجود دارد که تنها برای کودکان قابل استفاده 

است و به وسیله برق کار می کند. 
 همچنین افراد ب��رای ورود به جمهوری مولوس��یا، نیازمند 

دریافت ویزا و گذرنامه هستند. 

ویزا توسط رییس جمهور مولوس��یا صادر می شود و او خود 
شخصا در گذرنامه ها، مهر ورود می زند. 

 رییس جمهور مولوسیا گفته است: شهروندان ریزکشورهای 
آندورا، لیختن اشتاین، س��ان مارینو، موناکو، سبورگا و - هر 
کشور دیگری به رسمیت شناخته ش��ده بوسیله مولوسیا- از 

دریافت ویزا مستثنی است. 
 این کشور اداره پست، تمبر پس��تی، پرچم و واحد پول ملی 

)والورا(، نیروی دریایی و هوایی مستقل خود است. 

 س��ایت ویکی پدیا هم نوشته اس��ت: جمهوری مولوسیا یک 
ریزکشور است که تاکنون به جز تعدادی ریز کشور، از سوی 
 هیچ کش��ور دیگر جهان به رس��میت ش��ناخته نشده است. 
نام مولوسا از کلمه مورو که در زبان اس��پانیایی به معنی تپه 

کوچک صخره ای است گرفته شده است. 
 ای��ن جمه��وری در س��ال 1977 با ن��ام جمه��وری علیای 
وولدشتاین تأسیس شد20 س��ال حکومت پادشاهی داشت 
بعد به جمهوری دمکرات خلق و س��پس در 1999 باانحالل 
حزب کمونیس��ت و با تغییر عنوان از ریزکشور به کشور نظام 

حکومتی آن به جمهوری تغییر یافت. 
 این جمهوری به وسیله رییس جمهور آن، کوین باو با عنوان 

سرورناو و خادم ملت اداره می شود. 
 دراین کش��ور مصرف برخی مواد غذایی از قبیل پیاز و گربه 
ماهی و استفاده از برخی کاالها از جمله سالح گرم، المپ نئون 
و هرنوع اقالم وارداتی از تگزاس به استثنای آهنگ های کلی 

کالرکسون ممنوع است. 
 سرود ملی این ریزکشور شامل این کلمات است: »مولوسیا، 

کشوری در بیابان بوسیله کوین باو«.

کشوری با جمعیت 3 نفری 
ویتامین و امالح میل بفرمایید

شاید تصور عموم بر این باشد که گرسنگی به طور عمده به کشورها 
و اقشار فقیر باز می گرد د. اما بررس��ی های بسیاری در سراسر دنیا 
نشان می دهد که گرسنگی پنهان، افراد زیادی را حتی در کشورهای 

توسعه یافته و اقشار غنی نیز گرفتار می کند.
در میان اقش��ار مختلف مردم، خانم ها از نظر کمبود برخی ویتامین 
ها و امالح به علت شرایط خاص فیزیولوژیک، آسیب پذیرتر هستند 
حتی دکتر تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی معتقد 
اس��ت که خانم ها طی دوران باروری یعنی تقریبا از سیزده تا پنجاه 
س��الگی میزان قابل توجهی از آهن بدن خود را از طریق قاعدگی از 
دس��ت می دهند که این میزان به دنبال بی نظم��ی های قاعدگی، 
خونریزی های زی��اد، فیبروم های رحمی و حت��ی برخی توده های 
بدخیم یا خوش خیم رحمی بیشتر می شود. در نتیجه کمبود آهن در 

خانم ها بسیار شایع تر از آقایان است.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می افزاید: در بسیاری 
موارد کمبود آه��ن در خانم ها با کم خونی ب��روز نمی کند و حتی با 
کمبود روی همراه می ش��ود و با عالئمی چون خس��تگی زودرس، 
ریزش مو و کاهش کارکرد و توان مغزی بروز پیدا می کند. مس��أله 
مهم در چنین ش��رایطی این اس��ت که اب��زار قابل اعتم��ادی برای 
 تشخیص کمبود روی در فرد، بر خالف آهن وجود ندارد که نتیجه آن 
ریشه یابی نادرست عوارضی است که ناش��ی از کمبود روی در بدن 

است.
 از آنجایی که س��لول های بدن برای رش��د، اعم��ال حیاتی و ترمیم 
بافت ها نی��از به م��واد مغ��ذی یعنی درش��ت مغذی ه��ا همچون 
کربوهیدرات ها، چربی و پروتئین و ریزمغذی ها یعنی انواع ویتامین 
و امالح معدنی دارد، بررسی وضع بدن از حیث دریافت ریزمغذی ها 

اهمیت پیدا می کند.
 با این ح��ال جالب اس��ت بدانید که از می��ان ویتامین ه��ا و امالح، 
خانم ها بیش��تر در معرض کمبود آهن، روی، ویتامین A، ویتامین 

D و کلسیم هستند.

کلنجار رفتن با ضعف و بیماری
شاید اولین تصور از کمبود آهن در یک خانم، کم خونی، رنگ پریدگی 
و ضعف ناشی از آن باش��د، اما اثرات کمبود دریافت و جذب آهن در 
بدن بسیار وسیع تر است. کما این که آهن در افزایش کارکرد ذهنی 

و مغزی هر فرد مؤثر است.
همچنین دس��تگاه ایمنی با ب��روز اختالل در دریافت آهن، بس��یار 

تضعیف می شود و شخص به سرعت و به دفعات بیمار می شود.
به گفت��ه دکتر نیس��تانی اگر از طری��ق تغذیه و به خص��وص منابع 
پروتئینی و از همه مهم تر گوشت قرمز منابع مورد نیاز آهن برای بدن 
تامین نشود، سیستم ایمنی و خون سازی دچار نقص می شود و در 

موارد مزمن، حتی مغز استخوان را نیز درگیر می کند.
این متخصص تغذیه با مؤث��ر بودن مصرف مکمل ه��ای آهن برای 
جبران کمبود آهن م��ی گوید: فراموش نکنید ک��ه آهن یک عنصر 
 س��می اس��ت و دریافت زیاد آن نیز می توان��د فرد را ب��ا خطرات و 
بیماری های بی شماری از جمله انواع سکته روبه رو کند. پس مصرف 
مکمل آهن فقط باید تحت نظر پزشک و به میزان مورد نیاز صورت 

بگیرد.

برای تأمین روی، از مصرف نان های س�بوس دار غافل 
نشوید

متأسفانه کمبود روی در میان ایرانیان به خصوص کودکان و خانم ها 
بسیار شایع است که به گفته دکتر نیستانی یکی از علت های اصلی 
آن در دسترس نبودن یکی از منابع غنی آن یعنی نان های سبوس دار 
در کشور است.  مصرف نان های تخمیر شده کنونی به شدت جذب 

روی، آهن و کلسیم در بدن را مهار می کند.
 ای��ن متخصص تغذی��ه توضیح می ده��د: وقتی خمیر مای��ع نان را 
می زنند، آنزیمی در غله فعال می ش��ود که نه تنها کیفیت تغذیه را 
باال می برد بلکه به جذب روی و آهن موجود در غالت کمک می کند، 
 اما از آنجا که امروزه جوش ش��یرین را جایگزین فرآیند تخمیر نان 
کرده اند یک��ی از منابع اصلی تامین کننده روی در س��بد تغذیه ای 
خانواده از دست رفته اس��ت. البته همچنان مهم ترین منبع تامین 
آهن و روی در بدن انواع گوش��ت و به خصوص گوش��ت قرمز است. 
جالب آن که مهم ترین نشانه کمبود روی در بچه ها کمبود رشد قدی 
و اختالل در بلوغ جنس��ی بویژه در پسرهاست. همچنین اختالل در 
رشد موها و ابتالی مکرر به عفونت ها می تواند از نشانه های کمبود 

روی در بزرگساالن و بخصوص خانم ها باشد.

کمبود ویتامین A با عوارض پوستی بروز می کند
جدای از تأثیر کمبود ویتامین A بر سیس��تم بینایی به خصوص در 
کودکان و در کش��ورهای در حال رش��د، عالئم دیگری نیز عالوه بر 
 اختالالت بینایی تحت تأثی��ر کمبود این ویتامی��ن به خصوص در 
خانم ها ایجاد می ش��ود که شامل ضعف در سیس��تم دفاعی بدن و 
ایجاد عالئم پوستی اس��ت.این عالئم معموال به صورت شاخی شدن 
ها و خشک و شکننده شدن پوس��ت و مو بروز می کند و به افزایش 
ریزش مو نیز منجر می شود. از مهم ترین منابع غذایی سرشار از این 
ویتامین گوش��ت، تخم مرغ، لبنیات و س��بزیجات و میوه ها به ویژه 

هویج، زردآلو، آلو، هلو، گرمک و طالبی است.
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پیامبر اعظم )ع( :
زکات دانش، آموزش به کس��انی  که شایسته آنند و کوشش در 

عمل به آن است.

عکس نوشت

مه در سیدنی استرالیا

 دکتر عباس انتظاری متخصص پیشگیری از بیماری ها اعالم 
کرد : موهای چرب باید به صورت منظم ، روزانه شستشو شوند 
و الزم به ذکر است که فقط با ش��امپوی مناسب این نوع موها 

شسته شوند.
انتظاری افزود:  موهای خشک، کمتر نیاز به شسته شدن دارند 
و می توان هر هفته 2 تا 3 بار شسته ش��وند و البته باید به این 
مورد توجه کرد که به مرور زمان و با افزایش سن و کاهش چربی 

پوست باید از میزان مصرف شامپو کاست. 

وی خاطر نشان کرد : می توان بعد از هر بار شستشوی سر از یک 
حالت دهنده مو نیز استفاده گردد.

شامپو باید روی پوست سر قرار  گیرد و حالت دهنده ها فقط 
باید به نوک موها مالیده ش��ود و از تماس حالت دهنده ها به 

پوست سر باید اجتناب گردد. 
این متخصص متذکر ش��د : انتخاب ش��امپو  و حالت دهنده 
مناسب باید بر اساس شرایط پوست و مو و با مشورت پزشک 

باشد.

حالت دهنده ها را به ریشه مو نزنید
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