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MS آوار پریشانی بر صورت بیماران

 گذشته
 حال
آینده

توقف 28ماهه انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی 

زاینده رود از پایتخت MS ایران گزارش می دهد:

 تولید عامل ضد سرطان 
در دانشگاه شهرکرد 7

 حدادعادل در جریان  انتخابات
خلیج برای من فارس 2 از انقالب دفاع کرد

است 6

4

 مطهری از وزارت اطالعات
 کمک خواست

علی مطه��ری در بیانیه ای از موردی خاص خب��ر داد و آن را 
ظلمی آشکار علیه خود نامید. بخشی از متن بیانیه وی به این 
شرح است: الزم اس��ت اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند 
روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطالع ملت ش��ریف ایران و 

رهبر گرامی و رییس جمهور منتخب برسانم... 

سال های رویایی را در 
ذوب آهن تکرار می کنم

س��رمربی ک��روات تیم فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان 
رویارویی با صنعتی در اهواز و دیدار با پرس��پولیس و 
تراکتورسازی در اصفهان در سه هفته نخست لیگ را 
قرعه  خوبی برای تیمش ندانس��ت و گفت: رضایتم از 
قرعه کشی لیگ 50-50 است و کار سختی در ابتدای 
مس��ابقات لیگ پیش رو داریم اما تمام تالش��مان را 

خواهیم کرد... 

س:مهر[
]عک
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چرا مردم شهرهای بزرگ
8

 با هم دعوا دارند؟

امکانات
7

 با نگاه عدالت محور توزیع شود

 ارز مرجع برداشته شد و آهی شد بر سینه سوخته بیماران ام اس. 
خنده های تلخ تر از گریه به جز ناتوانی جسمی نشان از ناتوانی روحی 
نیز می دهد. چندی قبل تنها مریضی آنها را رنج می داد اینک درد 
بی درمان بی پولی آنها را نیز می رنجاند.  » نفرین بر لبهای ما همیشه 
جاری است زیرا مس��ئوالن دائما قول می دهند اما هیچکدام هیچ 
موقع به وعده هایش��ان عمل نمی کنند در اینصورت باید ما به غیر 
از درد بیماری درد هزینه های گ��زاف درمان را نیز با خود به همراه 
داشته باشیم.« این صحبتهای مریم بود که در جمع بیماران ام اس 
مطرح می کرد. او بیش از 15 سال با این بیماری درگیر بود و دیگر 
توانی برای راه رفتن نداشت. »هرماه که می رسید داروی خود را با 
پس اندازی که از پولهای ش��وهر و خودم داشتم، تهیه می کردم تا 
بتوانم به زندگی خود ادامه دهم اما چندی است که با گران شدن دارو 
و افزایش چندین برابری قیمتها م��ورد نیاز ام اس دیگر توانی برای 
خرید ندارم.«حمله هایی که در اثر نرسیدن دارو به بیماران ام اس 

دست می داد، گالیه ای بود که اکثر آنها به اتفاق نظر داشتند. حمید 
دیگر بیمار مبتال به ام اس در این ارتباط معتقد است:» با گران شدن 
دارو و باال رفتن نجومی قیمت، توان خرید از اکثر بیماران س��اقط 
ش��د به طوریکه برای ادامه درمان به داروهای ایرانی و مشابه روی 
آوردند.«کوری سفید یکی از امراضی بود که لیال آن را از عوارض 
مصرف داروی ایرانی ام اس یاد کردو باور داشت:» پس از تجویز 
دکتر معالجم برای ادامه درمان به داروهای ایرانی روی آوردم، 
پس از مصرف این نوع از دارو احساس کردم که دیگر چشمهایم 
جز رنگ سفید چیزی دیگر نمی بیند. وحشت عجیبی که از این 
اتفاق در من ظاهر شده بود داشت مرا به مرز جنون می کشید. 
خوشبختانه این کوری تنها 20 دقیقه ادامه داشت و من دوباره 

به زندگی عادی خود برگشتم.«

 سفر استانی، کار خوب 
دولت نهم و دهم بود

 با رستوران های متخلف
برخورد قانونی می شود

کنگره امامزادگان پاسخ به 
هتک حرمت اماکن مقدس 

 کاسه ساز سخنگوی
 خانه  اصناف سینما شد 

شهرکرد میزبان جشنواره 
جلوه جمال
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دولت چه کسانی را از شیر گرفت؟
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آگهی مزایدهنوبت دوم

محسن خندان 
شهردار نجف آباد 

موضوع مزایده : فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 180متر مربع در پالک شماره 790/464
دستگاه مزایده گزار :شهرداری نجف آباد

محل یک واحد آپارتمان : واقع در ویال ش�هر بلوار آیت اهلل سعیدی نبش خیابان 411 مجتمع 
مسکونی تاراز

شرایط شرکت در مزایده  : شرکت برای عموم آزاد  می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه 
عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر ، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که 
منقضی نشده باشد ) شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کار کنان دولت را بنماید( 

محل دریافت اسناد  مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 
مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/04/29به 
امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنج شنبه مورخ92/05/03 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجفی آباد تحویل نمایند) دریافت 
اسناد مزایده به صورت حضور ی و با ارائه معرفی نامه کتبی با مهر و امضا مجاز و تعهد آور شرکت 

انجام می گیرد.(
قیمت پایه یک واحد آپارتمان به مساحت 180 متر مربع کال به مبلغ 1/800/000/000 ریال

مبلغ فروش اسناد مزایده: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب  سیبا بانک ملی به شماره 
0104544156001 در آمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده معادل 5 درصد قیمت پایه یک واحد آپارتمان به مبلغ 90/000/000 ریال را  طی 
فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا 

ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند . 
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انجام معامله شوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. 

تذکر : شهرداری  نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .  



چهره روزیادداشت

 طرح جدیدی که 
از دستور کار خارج شد 

به دلیل مخالفت دکتر روحانی با طرح مجلس مبنی بر لزوم معرفی 
وزیرانی با مدرک کارشناسی ارش��د و سابقه10سال کار مرتبط، در 
مذاکراتی که میان نوبخت به عنوان نماینده رییس جمهور منتخب 

با هیأت رییسه مجلس انجام شد، این طرح از دستور کار خارج شد.

گزینه های ریاست شورای شهر تهران 
 دو گزینه مهدی چمران و احمد دنیامالی برای ریاس��ت بر شورای 
ش��هر تهران مطرح هس��تند. دنیامالی که از چهره های اصالح طلب 
است از ریاست قالیباف بر شهرداری تهران حمایت می کند. از سوی 
دیگر دنیا مالی برای تصدی برخی معاونت های دولت هم پیش��نهاد 

شده است.

تبدیل یک وزارتخانه به معاونت
برخ��ی نزدیکان رییس جمه��ور منتخب معتقدن��د وزارت ورزش و 
جوانان بای��د از حالت وزارتخانه خارج ش��ود تا کارای��ی آن افزایش 
یابد. بر این اس��اس بخش ورزش وزارتخانه همچون سابق تبدیل به 
معاونت رییس جمهور می شود و بخش جوانان هم زیرمجموعه یکی 
از وزارتخانه ها خواهد شد. با این ساختار جدید، دولت می تواند بدون 
گرفتن مجوز از مجلس، یک��ی از وزارتخانه ه��ای ادغامی مثل راه و 

مسکن را از یکدیگر جدا کند.

 برنامه اصولگرایان 
برای تعامل با روحانی

در جلسات متعددی که چهره های مطرح اصولگرا درباره نحوه تعامل با 
دولت دکتر حسن روحانی داشته اند این محورها به تصویب رسیده است:

1- در صورتی که رییس جمهور منتخب از مدیران و چهره های اصولگرا 
در خواست کمک کرد، باید همکاری الزم با وی صورت پذیرد و تا آنجا که 

ممکن است موانع پیش روی دولت یازدهم برداشته شود.
2- نباید به مطالبات عمومی از دولت جدید در رسانه ها دامن زد.

3- نباید با اقدامات دولت روحانی برخورد شتابزده و عجوالنه داشت.
4- انتخاب حسن روحانی از مصادیق آیه شریفه»عسی ان تکرهوا شیئاً 
و یجعل اهلل فیه خیراً کثیراً « است. نظام اسالمی از فرصت های به دست 

آمده در انتخابات یازدهم باید نهایت استفاده را ببرد.
ش��نیده ایم دولت احمدی نژاد در صدد واردات و تأمین کاالهای اساسی 
کشور همچون گندم، گوشت، علوفه، روغن، ش��کر و... تا پایان سال92 
اس��ت. دولت برای این مهم، 9 میلیارد دالر هزین��ه خواهد کرد تا دولت 

منتخب با آرامش بیشتری به کارها بپردازد.

 معرفی وزیر دادگستری 
یکی از سخت ترین  انتخاب های روحانی 
حس��ین میرمحمد صادقی درمورد گزینه های احتمال��ی برای تصدی 
وزارت دادگس��تری در دولت یازدهم گفت: به اعتقاد من جدا از وظایف 
و اختیارات اندک وزارت دادگس��تری، ش��خص وزیر دادگستری نقش 
بس��یار مهمی برای هماهنگی قوا دارد و همین کار وزیر دادگس��تری را 
بسیار مشکل می کند. اگر نام این دولت، تدبیر و امید و اعتدال است قطعا 
انتخاب وزیر دادگستری که رویه اعتدال داشته باشد بسیار حائز اهمیت 
است. وی با اش��اره به گروه های حقوقی اعم از دانشگاهیان، سردفتران، 
وکال و حقوقدانان گفت: قطعا وزیر دادگستری که دولت انتخاب می کند 
باید مورد قبول این گروه ها هم باشد، چرا که این گروه ها به نوعی از مراجع 

حقوقی کشور محسوب می شوند.
این حقوقدان و اس��تاد دانش��گاه درمورد دس��تور رییس جمهور برای 
توقف ادامه بررس��ی الیحه جامع وکالت گفت: این دستور جنبه قانونی 
ن��دارد و خالف قانون اس��ت. اگ��ر بنا باش��د رییس ق��وه مجریه جلوی 
 لوایح قضایی را بر اس��اس س��لیقه خود بگیرد، س��نگ روی سنگ بند 

نمی شود. اگر این باب باز شود شروعی برای آغاز بی قانونی است.

 فراجناحی عمل کردن
به معنای تقسیم  پست نیست

فاطمه راکعی فعال سیاس��ی اصالح طلب با تأکید ب��ر فراجناحی بودن 
دولت یازدهم، یک��ی از ضربه های مهم به نظام را بع��داز تغییر هر دولت 
عدم پیشرفت سیستمیک امور عنوان و تصریح کرد: این که هر دولتی که 
می آید خواهان تخریب هر آنچه باشد که در دولت های قبلی انجام شده و 
به جایی رسیده و یا هر دولتی بخواهد همزمان با روی کار آمدنش، صرف 
نظر از تخصص ها و تجارب مدیریتی مثب��ت، تنها از طیف خودش به هر 
شکلی و با هر درجه تخصصی هرچند پایین و غیرقابل مقایسه استفاده 
کند، به هیچ وجه به مصلحت مردم و کشور نیست. راکعی گفت: فراجناحی 
عمل کردن به معنای تقسیم پس��ت ها به صورت مساوی بین اصولگرا و 
اصالح طلب نیس��ت، امیدوارم آقای روحانی بتواند ب��ه قولی که درمورد 

کابینه داده  به درستی عمل کنند.

اخبار کوتاه 

وقتی ادعای تقلب در انتخابات 88 
را شنیدم غصه خوردم

محمد بشارتی   
              وزیر کشور دولت سازندگی 

وقتی ادعا ی تقل��ب را در 88 ش��نیدم، خیلی غصه خ��وردم. در محافل 
مختلف هم قس��م جالل��ه خوردم ک��ه چنی��ن ادعایی دروغ اس��ت. در 
مصاحبه ای که داش��تم ه��م گفتم مث��ال در اس��تادیوم آزادی100هزار 
تماشاچی برای تماشای بازی پرسپولیس و اس��تقالل حضور پیدا کرده 
که هرکدام دوس��ت دارند تیم مطبوعش��ان برنده بازی باشد. کدام یک 
از تماشاگران هس��تند که اگر 
تیمش��ان گل خ��ورد، آن را 
بپذیرند؟ اما قانون س��وت را به 
دس��ت داور داده است. ساحت 
انقالب پاک تر از آن اس��ت که 
یک متقلب وزیر کشور شود. از 
طرفی بهترین دلیل برای عدم 
تقلب، انتخابات هایی است که 

از سال 72 تا 76 برگزار شد. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1081 | یک شنبه 23  تیر 1392 | 5 رمضان  1434

2
انتظار روحیه نقدپذیری بیشتری از آیت اهلل آملی الریجانی بود

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی امام جمعه مشهد در واکنش به اظهارات آیت اهلل آملی الریجانی 
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: با شناختی که بنده از آیت اهلل آملی الریجانی داشتم، انتظار 

روحیه نقدپذیری بیشتری از ایشان بود.

نامه معرفی حقوقدانان 
شورای نگهبان به مجلس

 خواست مردم مصر 
مورد احترام همگان است

الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی از 
معرفی حقوقدانان جدید شورای نگهبان توسط رییس قوه قضاییه به مجلس 
خبر داد و اظهار داشت : نامه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان توسط آیت اهلل 
آملی الریجانی به مجلس ارسال شده اس��ت. وی افزود: در این نامه عباسعلی 
کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی )از قضات دادسرای دیوان عالی 
کشور(، پورابراهیمی )از قضات دادسرای انتظامی قضات( و صادقی )از اساتید 
دانش��گاه حقوق اصفهان( به عنوان پنج حقوقدان ب��رای اخذ رأی به مجلس 
معرفی شدند.  رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: از بین این 
پنج حقوقدان پیشنهاد شده، سه نفر برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب 
خواهند شد. وی با اشاره به عدم معرفی حسینعلی امیری عضو سابق حقوقدان 

شورای نگهبان، گفت: این موضوع جزء اختیارات رییس قوه قضاییه است. 

علي اکبر صالحي وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از بازگشت از ترکیه و در 
تداوم رایزني ها در خصوص تحوالت اخیر مصر با مقامات سیاسي این کشور و 
منطقه، در گفتگوي تلفني با محمد البرادعي معاون رییس جمهور موقت مصر 
در امور بین الملل، آخرین تحوالت این کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار 
داد. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر این که تعیین سرنوشت کشور مصر 
تنها با خواست مردم این کش��ور رقم مي خورد، تصمیم و خواست مردم مصر 
براي آینده سیاسي این کشور را مورد احترام همگان دانست. صالحي همچنین 
شرکت همه گروه هاي سیاسي و نخبگان در چارچوب فرآیند سیاسي ملي براي 

پیشبرد اهداف مردم مصر بر پایه وحدت همه اقشار را خواستار شد.   
محمد البرادعي معاون رییس جمهور موقت مصر در امور بین الملل نیز تداوم 

رایزني هاي فیمابین در خصوص مسائل مهم منطقه را خواستار شد.

علی مطهری در بیانیه ای از م��وردی خاص خبر داد و آن را 
ظلمی آشکار علیه خود نامید. بخش��ی از متن بیانیه وی به 

این شرح است:
الزم اس��ت اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش 
برای اینجانب رخ داد به اطالع ملت ش��ریف ای��ران و رهبر 
گرامی و رییس جمهور منتخب برسانم:  صبح روز سه شنبه 
92/4/18 زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب 
وارد  دفتر می ش��ود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در 
 پنجره کولر می گردد. ل��ذا پنجره را باز و با زحمت کش��ف

می کند که پشت کانال کولر دستگاه های  مختلف استراق 
س��مع و فیلمبرداری با مهارت نصب ش��ده است و سپس 
دوربین نصب ش��ده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال 
کولر پیدا می شود، به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز 
خیس بوده است. با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند.  
بدیهی است که الزم است وزارت اطالعات که مسئول حفظ 
امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این 
حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خالف قانون اساسی و 
منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور، معرفی و مجازات 
گردند و معلوم ش��ود دس��تور این اقدام ضد حقوق بشری 
 توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات 

گردد.

مشاور پارلمانی رییس قوه قضاییه با تأکید براین که هیچ خط 
قرمزی در دولت وجود نداشت و این خط قرمز وهم و خیالی 
بیش نبود، گفت: یکی از کارهای مثبت احمدی نژاد این بود 
که کابینه را به اعماق شهرها و روستاها برد و کابینه از نزدیک 

با مشکالت مردم روبه رو شد.
حجت االسالم علی بنایی با اش��اره به عملکرد دولت نهم و 
دهم گفت: هر دولتی که سر کار می آید و متصدی قوه مجریه 
می شود، طبیعتا نقص ها و حسن هایی دارد و هیچ دولتی نه 
جنبه قوت مطلق است و نه جنبه ضعف مطلق، هم یک سری 
نقاط قوت دارد و هم یکس��ری نقاط ضعف. وی افزود: بعد از 
چهار و یا هشت سال که از عمر دولت می گذرد، کارنامه اش 
مشخص می ش��ود و می توان عملکرد آن را بررسی کرد که 
آیا در این مدت که عهده دار مس��ئولیت اجرایی کشور بوده 
توانسته است موفقیت هایی کسب کند و کشور را روبه جلو 
 ببرد؟ بنایی سفرهای استانی را یکی از کارهای موفق دولت 
 احم��دی نژاد دانس��ت و گف��ت: یک��ی از کاره��ای مثبت 
احمدی نژاد این بود که کابینه را به اعماق شهرها و روستاها 
برد و کابینه از نزدیک با مشکالت مردم روبه رو شد. وی گفت: 
در نهایت اگر بخواهیم یک باالنس و ارزیابی از عملکرد هشت 
ساله دولت نهم و دهم داشته باشیم، بحث قانون گریزی دولت 

احمدی نژاد بسیار برجسته تر است.

آیت اهلل روح اهلل قرهی استاد اخالق و مدیر حوزه علمیه امام 
مهدی)عج( در همایش مرد تقوا و تدبیر بزرگداشت غالمعلی 
حداد عادل  با بیان این که درس��ت است که صورت ظاهری 
این مجلس تجلی��ل از فرد باعظمتی همچ��ون حداد عادل 
است، اما در واقع این مجلس، مجلس تجلیل از اخالق و خلق 

و خوی الهی و کردار الهی است.
وی تصریح کرد: همه مسئوالن اگر بخواهند در نظام اسالمی 
مسئولیتی داشته باشند، زمانی موفق خواهند شد که متخلق 
به اخالق اسالمی باشند و برگزاری این مراسم را که همزمان 

با ماه مبارک رمضان شده است، به فال نیک می گیرم.
آیت اهلل قرهی با اشاره به رفتار حداد عادل در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم، گفت: حداد عادل انصافا در جریان 
انتخابات حق نگ��ر و اعمال و کردارش نش��انگر اخالق بود و 
ای کاش عنوانی که برای این مجلس انتخاب می ش��د، مرد 
اخالق بود، چرا که مرد بااخالق کارهایش را بر اساس تقوای 

الهی پیش می رود.
مدیر حوزه علمیه ام��ام مهدی)عج(، اف��زودد: حداد عادل 
در بحبوحه انتخابات موقعیت را گ��م نکرد و از نظام مقدس 
اسالمی و آرمان های انقالب دفاع کرد. به دیگران هجمه نبرد 
که خود را مطرح کند و مردان با اخالق الهی از مطرح کردن 

خود بیزار هستند.

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی درباره تالش 
اصولگریان برای تشکیل حزب فراگیر گفت: تشکیل حزب 

فراگیر پس از نقد درون گفتمانی ضرورت پیدا می کند. 
حمید رضا ترقی ضمن بیان این که تاکنون میان اصولگریان 
توافقی برای تشکیل حزب فراگیر حاصل نشده است گفت: 
تنها بحث ضرورت تشکیل حزب فراگیرمطرح شده است که 
این بحث هم تنها از سوی تشکل هایی مطرح شده که بیشتر 

جنبه صنفی دارند و فاقد فراگیری احزاب هستند.
وی افزود: این تشکل ها و گروه ها به دلیل آن که صرفا کارکرد 
صنفی دارند محدود به پایگاه ها اجتماعی خاصی می شوند 
و پایگاه اجتماع��ی آنها برد و فراگیری بخ��ش محدودی از 
جامعه را دربرمی گیرد. تش��کل هایی همچون مهندسین، 

دانشگاهیان، فرهنگیان و... از این دست هستند. 
ترقی ادامه داد: این نوع تش��کل ها اگرچه در ابتدا با نگاهی 
صنفی تشکیل می شود، اما در ادامه فعالیت های سیاسی هم 
در دس��تور کار قرار می دهند و عموما در فصل انتخابات هم 
فعالیت های سیاسی آنها افزایش پیدا می کند و از قبال این 

فعالیت ها هم سعی در افزایش پایگاه اجتماعی خود دارند. 
این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه اس��المی تصریح 
کرد: با این حال این تالش ها هم معموال اثربخش نیستند و 

نمی توانند منجر به تقویت پایگاه اجتماعی آنها شوند .

دولت بزرگداشتمجلس سیاست داخلی

مطهری از وزارت اطالعات 
کمک خواست

سفر استانی، کار خوب 
دولت نهم و دهم بود

حدادعادل در جریان  انتخابات 
از انقالب دفاع کرد

 اول نقد درون گفتمانی
 بعد حزب فراگیر
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وقتی سیاستمداران سکوت پیشه می کنند، وقتی جملگی دوری از 
مصاحبه و گفتگو را ترجیح می دهد، حتما خبر های مهمی هست؛ 
خبر هایی از تحوالتی که گویا رسانه ای شدنشان فعال به صالح نیست. 
کابینه جدید به زودی تشکیل می شود؛ کابینه ای که تاکنون اخباری 
فراوان اما تأیید نشده و در حد گمانه درموردش منتشر شده است. 
کسی درمورد کابینه خبری رسمی نمی دهد برخی البته نه رسمی 
بلکه در جلسات خصوصی و نیمه رس��می می گویند پیغام هایی با 
واس��طه برای حضور در کابینه دریافت کرده اند. سایرین اما همگی 
سکوت اختیار کرده اند.واقعیت این است که رسانه ها نمی توانند از 
موضوعی به این مهمی به همین سادگی ها عبور کنند؛ رسانه هایی 
که کوچک ترین تغییرات در دولت احمدی نژاد را زیر ذره بین داشتند 
و تقریبا روزی نبود که خبری از تغییری جدید را به همراه نداش��ته 
باشند. حاال آنها با دولت حسن روحانی مواجهند و البته صندلی های 

خالی دور میز هیأت دولت در ساختمان تاریخی پاستور.
وزرای جدید چه کسانی هس��تند؟ کابینه به کدام گرایش سیاسی 
متعلق خواهد ب��ود؟ کفه ترازوی سیاس��ی کدام جن��اح در دولت 
یازدهم س��نگین تر خواهد بود؟ آی��ا وزرای کابین��ه جملگی از فن 
ساالران دولت های هاشمی و خاتمی خواهند بود یا باید منتظر ورود 

چهره های جدید به دولت یازدهم باشیم؟
    ماجرای کارگروه ها 

می گویند کارگروه هایی برای تشکیل کابینه از سوی حسن روحانی 

شکل گرفته است. اخبار رسمی هنوز درباره این کابینه و ترکیبش 
منتشر نشده، اما شایع است که افراد نزدیک به سید محمد خاتمی 
در صدر اکثر این کارگروه ه��ا قرار گرفته اند.می گویند محمد جعفر 
توفیقی ریی��س کارگ��روه وزارت علوم، محمد عل��ی نجفی رییس 
کارگروه وزارت آموزش و پرورش، عموزاده خلیلی رییس کارگروه 
وزارت ورزش و جوانان، اسحاق جهانگیری رییس کارگروه صنعت و 

مسجد جامعی رییس کارگروه وزارت ارشاد هستند.
می گویند قرار اس��ت تا دهه س��وم تیر ماه این کارگروه ها اس��امی 

پیشنهادی خود را برای کابینه در اختیار حسن روحانی قرار دهند.
    طیف هاشمی

اما گویا همه معادالت قرار نیس��ت در ای��ن کارگروه ها رقم بخورد. 
واقعیت این است که نمی توان از تأثیر اشخاص مهم سیاسی و البته 
طیف های منسوب به آنها در تشکیل کابینه چشم پوشید. حاال که 
حسن روحانی پیروز انتخابات24 خرداد اس��ت، پس ساده ترین و 
شفاف ترین موضوع این است که اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک ترین 
فرد سیاسی به اوست. حسن روحانی نقطه اصلی تبلیغاتش در دوران 
تبلیغات انتخاباتی نشان دادن این مسأله بود که او با هاشمی خیلی 
تفاوتی ندارد یا به قول علی عسگری که از نزدیک ترین افراد به حسن 

روحانی است، او همان هاشمی دوم است.
در دو فیلم تبلیغاتی حسن روحانی زمان زیادی به تصاویر و سخنانی 
اختصاص داشت که یا حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی مشترکا 

در آن حضور داشتند یا هاشمی رفسنجانی در حال صحبت کردن 
درمورد حس��ن روحانی بود؛ به بیان دیگر پایه کار تبلیغاتی حسن 
روحانی مرور خاطرات و روز های مش��ترک با هاش��می رفسنجانی 
بود. ناگفته پیداس��ت هدف اصلی، ایجاد این حس در افکار عمومی 
بود که حاال که هاشمی نیس��ت، طرفداران او می توانند روی حسن 
روحانی حساب کنند؛ امری که البته مؤثر هم واقع شد. چنین است 
که می گویند حاال هاش��می نقش زیادی در ترکی��ب کابینه دارد. 
حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات راهی دفتر اکبر هاشمی 
رفسنجانی شد تا هم از او تشکری کرده باشد و هم با هاشمی شیرینی 
پیروزی را بخورند. هاش��می نیز البته چند روز بعد راهی دفتر او در 

نیاوران شد تا به قو ل خودش روند امور را پیگیری کند.
می گویند اکنون افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی شانس زیادی 
برای حضور در کابینه دارند. می گویند هاشمی رایزنی های مؤثری 
درباره کابینه دارد. می گویند تکنوکرات های نزدیک به هاشمی کفه 
سنگین تری نسبت به اصالح طلبان در کابینه روحانی خواهند داشت 

و البته درستی این گمانه ها را هنوز کسی نمی داند.
    گمانه زنی چرا ممنوع است؟

حسن روحانی تاکنون دو بار شخصا از رسانه ها و افراد خواسته است 
درباره ترکیب کابینه گمانه زنی نکنند. دو بار هم دفترش بیانیه داد و 
خواسته کسی گمانه زنی نکند. حاال سؤال مهم این است که چرا این 
اخبار کابینه اینقدر بسته شده و محرمانه است. حسن روحانی چه 
مصلحتی را در نظر دارد که می گوید کسی گمانه زنی نکند؟ برخی 
می گویند دو علت را می توان در این زمینه متصور بود؛ نخست این 
که شاید این گمانه ها و مطرح ش��دن نام افراد برای او حالتی شبیه 
رودر بایستی ایجاد کند. شاید برای کسانی که مطرح می شوند توقعی 
ایجاد کند که برآورده نکردنش از سوی روحانی دلخوری های سیاسی 
را در بر داشته باشد، دیگر این که می گویند اگر دامنه این گمانه زنی ها 
باال گیرد، سهم خواهی ها هم افزایش می یابد. آنالیز فهرست هایی که 
رنگ و رخی رسمی تر داشته باشند قطعا می تواند تصویری را برای 
احزاب و گروه های سیاس��ی پدید آورد که سهم اختصاص یافته به 
خود را در آن جستجو کنند. سهمی که اگر ادا نشود، قبل از معرفی 
کابینه حاش��یه های فراوانی را پدید می آورد؛ از نقد های زودرس تا 
اعتراض های ماندگار.حس��ن روحانی روز های حساس��ی را سپری 
می کند. همه می گویند او تاکنون با هیچ کس شخصا صحبت نکرده 
است. شاید تدبیرش این است که نخست، بار عدم انتخاب برخی افراد 
را به دوش کارگروه ها بیندازد و هزینه سیاسی اش را شخصا پرداخت 

نکند و شاید هم هنوز دارد برای خودش زمان می خرد.
حس��ن روحانی اگرچه گمانه زنی را ممنوع کرده، اما اکنون شدیدا 

زیر ذره بین است.

گمانه زنی از نقش گرو ه های سیاسی در دولت آینده 

 تماس تلفنی اوباماچرا روحانی با گمانه زنی درباره دولت آینده مخالف است؟
و ملک  عبداهلل درباره سوریه

کاخ سفید اعالم کرد که »ملک عبداهلل« و »باراک اوباما« در 
یک تماس تلفنی که روز جمعه صورت گرفت، درباره ارسال 
کمک های نظامی به نیروهای مخالف س��وریه و همچنین 
وضعیت مصر گفتگو  کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده است: 
رییس جمه��ور و ملک عبداهلل، نقطه نظرات خ��ود را درباره 
وضعیت س��وریه بیان کردند و نگرانی عمیق خود را درباره 
تأثیر درگیری ها بر منطقه ابراز داشتند. این بیانیه می افزاید: 
رییس جمهور آمریکا ب��ر تعهد خود برای ارس��ال کمک به 
ائتالف مخالفان سوریه و ش��ورای عالی نظامی برای تقویت 
مخالفان تأکید کرد. کاخ سفید گزارش داد: رییس جمهور و 
پادشاه عربستان درباره تحوالت اخیر مصر تبادل نظر و توافق 

کردند که  منافع مشترکی در حمایت از ثبات مصر دارند.

 اسنودن 
دیگر افشاگری نمی کند

کارمند سابق س��ازمان سیا و افشاگر س��ازمان امنیت ملی 
آمریکا که اکنون در روسیه به س��ر می برد،در دیدار خود با 
فعاالن حقوق بشر در مسکو اعالم کرد که وی شرط روسیه 
برای اعطای پناهندگی را پذیرفته اس��ت و دیگر افشاگری 
نخواهد کرد. به گفته یکی از این فعاالن حقوق بشر، اسنودن 
از آنجایی به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت در روسیه است 
که قادر نیست به آمریکای التین سفر کند. اسنودن همچنین   
تأکید کرده است که کار وی به اتمام رسیده و موارد بیشتری 

برای افشاگری از سوی وی وجود ندارد.

درخواست تعلیق موقت 
توافقنامه کمپ دیوید

به گزارش روزنامه عبری زبان معاریو، رهبران نظامی مصر از 
مقامات اسرائیلی خواستند تا به منظور فراهم شدن امکان 
انجام عملیات نظامی گسترده در منطقه سینا علیه گروه های 

مسلح، توافقنامه کمپ دیوید را به حالت تعلیق درآورند.
توافقنامه کمپ دیوید، توافقنامه صلح میان مصر و اسرائیل 
است که بر اس��اس آن قاهره نمی تواند به ش��کل دلخواه در 
صحرای س��ینا که خاک مصر محسوب می ش��ود، عملیات 
نظامی انجام دهد.این روزنامه نوشت، ارتش مصر قصد دارد 
هزاران سرباز را به منظور ممانعت از هرگونه تهدید تروریستی 

به منطقه سینا اعزام کند.

اخبار بین الملل



یادداشت

 وقف یک خانه 
با هدف ترویج  مذهب  شیعه در اصفهان

گروه شهر- سرپرست اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان 
گفت: سه دانگ مشاع از یک منزل مسکونی با نیت ترویج مذهب شیعه 
وقف شد. حجت االسالم رضا صادقی اظهار داشت: سه دانگ مشاع از یک 
خانه برای ترویج مذهب شیعه در اختیار مؤسس��ات قرآنی، تحقیقاتی، 
پژوهشی و سایر مراکز مربوط به شیعه قرار گرفت. وی افزود: وقف این بنا 
که در خیابان نشاط، کوی پاقلعه واقع شده عام المنفعه است و ارزشی بالغ 

بر هشت میلیارد ریال دارد. 

 با رستوران های متخلف
برخورد قانونی می شود

گروه شهر- رییس پلیس امنیت عمومی اس��تان اصفهان تأکید کرد: 
در ایام ماه مبارک رمضان، فقط رس��توران ها و اغذیه فروشی های داخل 
پایانه های مسافربری و هتل ها با پوشش مناسب مجاز به ارایه خدمات به 

مسافران تابستانی و افراد معذور از روزه گرفتن هستند.
س��رهنگ علی اکبر عاصمی با اعالم این موضوع اظهار داشت: با آغاز ماه 
مبارک رمضان و ایجاد فضای معنوی در جامعه، برنامه های نیروی انتظامی 
برای رعایت حال شهروندان و روزه داران و حفظ حرمت این ماه، تغییرات 

محسوسی می کند که مردم کم و بیش با این تغییرات روبه رو شده اند.

 مصدومیت ۴۷۵ نفر 
در حوادث  جاده ای اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان از مصدومیت 
۴۷۵ نفر در حوادث  جاده ای نیم��ه اول تیرماه خب��ر داد و تعداد نجات 
یافتگان را ۲۰۵ نفر اع��الم کرد. حیدرعلی خانب��ازی در گفتگو با ایمنا، 
مجموع کل حوادث به وقوع پیوس��ته در نیمه اول تیرماه را ۲۲۵ حادثه 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: از مجموع ح��وادث رخ داده،۱۴۱ حادثه به 
حوادث جاده ای اختصاص داشته است. وی مجموع کل حادثه دیدگان را 
۶۳۴ نفر دانست و گفت: ۴۸۱ نفر در حوادث جاده ای دچار حادثه شدند.

 افتتاح سامانه گویای 
مبارزه با اعتیاد در هفته بهزیستی

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: سامانه 
گویای مبارزه با اعتیاد هنوز افتتاح رسمی نشده است و در هفته بهزیستی 

این سامانه با حضور مسئوالن افتتاح می شود.
علی اکبر ابراهیمی در گفتگو ب��ا فارس با بیان این که این س��امانه در 9 
خط به مخاطب اطالعات می دهد، افزود: متقاضیان با تماس با ش��ماره 
تلفن9۷۳۰۲۷۷ وارد سامانه می شوند و آخرین مطالب به روز را از طریق 
این سامانه تلفنی دریافت می کنند. وی ادامه داد: همچنین این تلفن گویا، 
شماره تماس مؤسسه محمد،۳۸۰۲۴۸۸، ۰9۱۳۸۰۶۴۰۰۷، همچنین 
سایت www.mihp.ir را به متقاضیان درخواست کمک معرفی می کند.

 »از محراب تا معراج«
 در فرهنگسرای کاشان

گروه شهر - مدیرعامل سازمان رفاهي- تفریحي شهرداري کاشان، از 
برگزاری هفتمین همایش هنری»از محراب تا معراج« در فرهنگسرای 
معراج این سازمان خبر داد. مهدی نادعلی اظهار داشت: به مناسبت ماه 
مبارک رمضان، هفتمین همایش هنری»از محراب تا معراج« در دو بخش 
حضوری و غیر حضوری در فرهنگسرای معراج سازمان رفاهي -تفریحي 
شهرداري کاشان برگزار می ش��ود. وی افزود: در بخش غیر حضوری نیز 
هنرمندان می توانند آثار خود را از۲۰ تا ۳۱ تیر ماه به فرهنگسرای معراج 

ارسال کنند.

گشتی در اخبار 

کنگره امامزادگان پاسخ  به 
هتک حرمت اماکن مقدس 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف کشور  
حجت االسالم احمد شرفخانی

کنگ��ره بین المللی امامزادگان در پاس��خ عملی ب��ه هتک حرمت ها 
به اماکن مقدس مسلمانان برگزار می ش��ود. اصفهان به دلیل وجود 
چند امامزاده واجب التعظیم و س��ابقه درخشان فرهنگی مذهبی به 
عنوان میزبان این کنگره در نظر گرفته ش��د. این کنگره روزهای۲۰ 
و ۲۱ شهریورماه س��ال جاری با همکاری اداره اوقاف استان اصفهان 

و دانش��گاه اصفه��ان برگزار 
می ش��ود.کنگره بین المللی 
امامزادگان به منظور آشنایی 
بیشتر کش��ورهای اسالمی با 
بقاع متبرکه ایران و همچنین 
در پاس��خ عمل��ی ب��ه هتک 
حرمت ها ب��ه مرقد ش��ریف 
امام��ان معص��وم و صحاب��ی 

پیامبر)ص( برگزار می شود.
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چهره روز
ثبت نام هیچ دانش آموزی بر زمین نخواهد ماند

دبیرستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ثبت نام از دانش آموزان جامانده 
را تنها در روزهای دوشنبه و چهارش��نبه اعالم کرد. سیدجواد س��یدمعلمی اظهار داشت: با 
توجه به دستور وزارتخانه تا ۱۵تیرماه پایان مهلت ثبت نام دانش آموزان در مدارس بوده است.

3

 برگزاری مراسم چهلم 
آیت اهلل طاهری اصفهانی

افتتاح 6 طرح در شهر 
درچه خمینی شهر

گروه شهر- مراسم چهلمین روز درگذش��ت آیت اهلل سید جالل الدین 
طاهری اصفهانی، بیس��ت و دوم تیرماه بعد از افطار در گلس��تان شهدای 
اصفهان برگزار ش��د.حجت االسالم محمدحس��ن طاهری فرزند آیت اهلل 
سید جالل الدین طاهری با اعالم این خبر گفت: چهلمین روز درگذشت 
آیت اهلل طاهری با پنجم رمضان، سالگرد قیام خونین مردم اصفهان در ۵ 
رمضان سال۵۷ و صدور فرمان اولین حکومت نظامی در اصفهان، همزمان 
ش��ده که این روز نیز مصادف با مجاهدت های آی��ت اهلل طاهری، مردم و 
روحانیت اصفهان برای پیروزی انقالب اسالمی است. آیت اهلل سید جالل 
الدین طاهری بامداد روز هفتم اردیبهشت ماه به دلیل تشدید عارضه تنگی 
نفس و اختالل سطح هوشیاری در بیمارستان الزهرا )س( اصفهان دعوت 

حق را لبیک گفت.

 ش��ش طرح عمرانی و فرهنگی در ش��هر درچه خمینی ش��هر با حضور 
» علیرضا ذاکراصفهانی« استاندار اصفهان افتتاح شد.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح این طرح ها گفت: در دولت دهم ساالنه 
بیش از پنج هزار طرح در اصفهان اجرا ش��د که ش��هرداری های استان 

اقدامات بسیار خوبی برای خدمت به مردم انجام دادند.
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: ش��هردار درچه از جمله ش��هرداران موفق 
استان است که در طول مسئولیتم در اصفهان در چندین نوبت به واسطه 
اقدامات و پروژه ای خوبی که در ش��هر درچه از سوی شهرداری آن اجرا 

شد، در این شهر حاضر شدم. 
اس��تاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که دولت و مسئوالن آینده استان 

ادامه دهنده اقدامات دولت دهم باشند.

س: ایمنا[
]عک
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ادامه از صفحه یک-   داوود 
 افزایش بیش از شیخ جبلی

قیم�ت  براب�ری   10
MS داوری

مابه التفاوت کالنی که در اثر برداش��تن ارز مرجع 
و تبدیل آن به ارز مبادله ای به دارو وارد شده بود، 
خستگی و آه حسرت از نداشتن پول را برای تهیه 
دارو به بیماران وارد کرده ب��ود. قیمت خرید یکی 
از داروه��ای MS از9۳ هزار تومان ب��ه یکباره به 
یک میلی��ون و۶۰۰ هزار تومان تبدیل ش��ده بود. 
حتی کس��انی هم که هزینه خرید را می توانستند 
در گذش��ته تأمین کنند دیگر  نه پولی برای خرید 
داشتند و نه اعتباری که بتوانند پول را برای خرید 
مجدد دارو قرض کنند. » اکثر بیماران ما که متأهل 
هستند به دلیل باال رفتن قیمت دارو و وخیم شدن 
اوضاع جسمی خود، مجبور به طالق شدند. تعدادی 
دیگر هم که از ادامه درمان به دلیل افزایش قیمت 

ها منصرف ش��ده بودند زمینگیر و ویلچر نش��ین 
شدند.« لیال این مس��أله را در حضور غالمحسین 
صادقیان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
 MS اصفهان و چن��دی از نماینده ه��ای بیماران

اصفهان مطرح کرد.

فرقی بین داروی ایرانی و خارجی نیست
 مع��اون غ��ذا و داروی دانش��گاه عل��وم پزش��کی

 می گوی��د:» داروهای��ی ایران��ی تنه��ا در داخل، 
بسته بندی می شود و تمام مواد آن از خارج کشور 
تأمین می ش��ود، پس نمی توان فرق��ی بین آنها و 

داروهای خارجی گذاشت.«
وی در حالی به این موض��وع پرداخت که دختری 
جوان مبتال ب��ه بیماریMSک��ه در جمع حضور 
داش��ت صحبت��ش را رد می ک��رد و باور داش��ت: 
»داروهای ایرانی حتی درمان موقت هم به حساب 
نمی آیند، زیرا با مصرف آنها دچار عوارضی جانبی 

می شویم و بهتر است اصال آنها را مصرف نکنیم.«

 انجم�نMS اصفه�ان نقط�ه پرت�گاه 
بیماران است

 MSدر انجمن MSعدم رس��یدگی به بیم��اران
اصفهان از س��وی یکی از مس��ئوالن این مرکز نیز 
گالیه های تمامی بیماران بود. آنها که نماینده ده ها 
بیمارMS در اصفهان بودند باور داشتند:»مسئول 
انجمن MS اصفهان رفتاری نامناس��ب با بیماران 
مبتال به این بیم��اری دارد و هرموقع ب��ا آنها روبه 
رو می ش��ود به جز یأس و ناامیدی ب��ه آنها چیزی 

نمی دهد.«
 » شما در آخر ویلچر نشین  و زمینگیر می شوید.«

 MS ای��ن لحنی اس��ت که ب��ه گفت��ه بیم��اران 
یک��ی از مس��ئوالن انجم��نMS اصفه��ان در 
 هنگام برخورد ب��ا آنه��ا مخصوصا در دی��دار اول

 با آنها دارد.

 افزایش قیمت نجومی دارو به دلیل عدم 
تقبل پرداخت هزینه های مازاد توس�ط بیمه 

است
صادقی��ان در ارتباط با اختالف قیم��ت ارز مرجع 
و مبادل��ه ای و باال رفتن قیم��ت دارو فراتر از مبلغ 
 عرف م��ی گوی��د:» تف��اوت قیم��ت ارز مرجع و

مبادل��ه ای تفاوت��ی دوبرابری را به همراه داش��ته 
است و در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت دارو در 
مواقعی بیش از۱۰ برابر گران شده است، باید گفت 
که بیمه که مابه التفاوت قیم��ت دارو را با نرخ ارز 
مرجع متقبل می شود، به دلیل باال رفتن ارز و خارج 
شدن از مبلغ تفاهم شده، قرار داد را منوط به همان 
قرار قبلی اعالم کرد و تفاوت کنونی را نمی پردازد، 
به همین دلیل با این مبلغ برای داروهای خارجی 

روبه رو هستیم.«
اس��ترس، گرما و خس��تگی چند عاملی است که 
بیم��اران MS را از آن منع می کنند و پزش��کان 
در این مورد باور دارند که نبای��د بیمار MS با این 
عوامل روبه رو ش��ود تا بهبود یابد، اما متأسفانه با 
توجه به گران ش��دن قیمت دارو و نب��ود امکانات 
 برای درم��ان، ی��ک بیمارMS ب��ا هر س��ه مورد
 روب��ه رو اس��ت و بیم��اری وی هر روزه تش��دید

می شود.

 دارو در ایران تنها بسته بندی می شود
 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی می گوید:

»در ای��ران تنها مراحل بس��ته بن��دی دارو انجام 
می ش��ود و تمامی مراحل قبلی دارو؛ یعنی تولید 
آن در خارج کش��ور در حال انجام اس��ت که طبق 
استانداردهای مش��خص صورت می گیرد. داروی 
مورد نیاز بیماران با یک فرمول ارایه می شود و تنها 
ش��رکت توزیع کننده آن متفاوت است تا یک نوع 
قدرت انتخاب به خری��داران بدهد. تأمین و توزیع 
دارو جزء سیاس��ت های وزارت بهداشت و درمان 

است و ارتباطی با استان ها ندارد.«
وی ادامه داد:» دولت تمام توان خود را برای تأمین 
دارو گذاشته است و از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

تنها می توان گفت محدودیت هایی در این زمینه 
وجود دارد که در جهت مرتفع کردن آن هستیم.«
 واریز مابه التفاوت ارز مرج��ع و حتی حق بیمه ای

 که از جی��ب بیم��اران پرداخ��ت ش��ده، از دیگر
صحبت هایی بود که صادقیان به آن اش��اره کرد و 
گفت:»در جلسه ای مشترک که بین معاونین غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد در وعده 
ای که از طرف دولت داده شد، مقرر شد تا مبالغی 
اضافی که از جیب بیماران برای دارو از ابتدای سال 

تاکنون پرداخت شده به حساب آنها واریز شود.«
جلسه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در جمع بیم��اران MS ک��ه تقریبا چند 
ساعتی را با بحث های متعدد به خود اختصاص داد 
باز هم به قول ها و وعده های مسئوالن ختم شد و 
قرار ش��د تا از محل معاونت غذا و دارو جدیدترین 
 MS اخبار به یکی از بیم��اران که نماینده بیماران
اصفهان بود داده شود، اما باید یادآور شوم که این 
بیماران ب��رای دریافت اخبار نیام��ده بودند و تنها 
دلیل حضور آنها عدم پوشش دولت برای پرداخت 
یارانه دارویی بود که در این جلس��ه نیز ناکام ماند. 
چهره هایی که هنوز خنده هایی از سر اجبار بر سر 
لب داش��تند و دختری که نا امید از دریافت جواب 
از دفتر خارج می شود شاید پیش خود تداعی می 
کردند که آیا این ماه م��ی توانیم در مقابل بیماری 

مقاومت کنیم؟

یارانه های دارویی پرداخت می شود
چندی پی��ش مطلع ش��دیم که محمد حس��ین 
 طریق��ت منف��رد وزی��ر بهداش��ت و درم��ان در 
اطالعیه ای از پرداخت مابه التفاوت یارانه های دارو 
از ابتدای سال تاکنون خبر داد. وی در این ارتباط 
می گوید:» قرار است از این هفته مابالتفاوت هزینه 
داروی بیماران صعب العالج به حس��اب آنها واریز 
شود و تنها دلیل تعلل دولت در پرداخت این هزینه 

مطلع نبودن از حساب بیماران بوده است.«
البته فاصله ش��عار تا عمل در دولت کنونی بس��یار 
زیاد است و باید برای به سرانجام رسیدن نهایی این 
مسأله منتظر ماند تا پایان داستان را دید. سرنوشت 
نامعلوم درمان بیماری های خاص و صعب العالج 
 اپیدمی تلخی ش��ده اس��ت که برای گذراندن آن

 باید تنها به خدا امید داش��ت تا ش��اید معجزه ای 
 ش��ود و راه عالجی ب��ر ای��ن درد بی درم��ان پیدا 

شود. 

زاینده رود از پایتخت MS ایران گزارش می دهد:

MS آوار پریشانی بر صورت بیماران

زیر پوست شهر /نسل های آینده  به پروژه احیای میدان امام علی)ع( نمره عالی می دهند

 مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
 گروه 
ایمني ش��هرداري اصفهان در ماه مبارک شهر

 رمضان، م��اه بندگ��ی و عبادت ب��ا اعالم 

برنامه های پیشگیری و ایمنی، توصیه هایی به مسئوالن تکایا و 
مساجد نمود. متن زیر مشروح سخنان بهزاد بزرگزاد است که از 

نظرتان می گذرد:

     توصی��ه ه��ا ب��ه منظ��ور پیش��گیری از ح��وادث و 
آتش س��وزی های احتمالی در مکان هایی ک��ه برای برگزاری 

مراسم های ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده عبارتند از:
1    رعایت فاصله مناسب سیم کش��ی های برق، اتصاالت، 

ادوات و تجهیزات الکتریکی از مواد و مصالح قابل اشتعال. 
2    عبور س��یم کش��ی های برق از داخل س��یم کشی های 

مخصوص برق به صورت توکار. 
3    سیم کشی های برق از کابل مقاوم با سطح مقطع مناسب 
و با حفاظ کامل همراه با کلیدهای مینیاتوری با آمپراژ مناسب 

داخل تابلوهای برق صورت گیرد.
4     عدم اس��تفاده از پریز ب��رای انش��عابات مختلف برقی و 

عدم استفاده از روشنایی های گازی پر حرارت.
5     استفاده از کلیدهای مینیاتوری مناسب در تابلو برق برای 
هر یک از دستگاه های مصرف کننده به صورت مجزا و همچنین 
 ب��رای جلوگیری از اتصال کوت��اه در این گونه اماک��ن از اتصال

سیم ها و کابل ها به صورت دست پیچ جلو گیری و از ترمینال 
مناسب استفاده شود.

6    استفاده از کلید قطع نشتی جریان برق کلید محافظ جان 
با حساسیت حداکثر ۳۰ میلی آمپر در مدت زمان حداکثر ۲۰۰ 

میلی ثانیه برای برق قسمت های مختلف.

7     رعایت حداقل۶۰ سانتیمتر فاصله بین روشنایی ها و مواد 
قابل اشتعال، در ضمن روشنایی ها  دارای حفاظ مناسب باشند.

8     ب��رای محل های تجمع اف��راد حتما بای��د معابر خروج 
اضطراری عالوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود، به صورتی که 
در فضاهای تجمعی بیش از۵۰ نفر جمعیت و کمتر از۵۰۰ نفر 
د ومسیر ) درب ( خروج دور از هم و برای جمعیت بیش از۵۰۰ 

نفر تا ۱۰۰۰ نفر سه  خروجی در نظر گرفته شود.
9     قسمت طبخ نذورات در مکان های مناسب و دور از مسیر 

عبور و مرور و تجمع افراد و محل پارک اتومبیل ها باشد.
 همچنین از نگهداری س��یلندرهای گاز، م��واد نفتی و مایعات 
 قابل اش��تعال در محل طبخ غذا جلوگیری ش��ود و سیس��تم 

گاز کشی محل مذکور استاندارد باشد.
10     نصب حداقل یک دستگاه خاموش کننده ۶ کیلوگرمی 
دی اکس��ید کربن مجاور تابل��و برق و همچنین یک دس��تگاه 
خاموش کننده ۶ کیلو گرم��ی پودر و گاز با فاصله دسترس��ی 

حداکثر۱۰ متر الزامی است.
11     برپایی مجالس و خیمه ها نبای��د در زیر تیرهای چراغ 
برق و یا در مجاورت منازل مسکونی باشد، زیرا در صورت بروز 
هرگونه آتش سوزی احتمالی امکان گس��ترش آتش به منازل 

مسکونی همجوار وجود دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان :

مساجد و هیأت های مذهبی موظف به رعایت موارد ایمنی هستند

 قسمت طبخ 
 نذورات در 
 مکان های 

مناسب و دور از 
 مسیر عبور و 

مرور و تجمع افراد و 
 محل پارک 
 اتومبیل ها 

باشد



چهره روزیادداشت

 بومی سازی ترموکوپل های 
کوره های احیای مستقیم فوالد مبارکه

 گروه اقتصاد- ترموکوپل های اندازه گیری دمای کوره های احیای 
مستقیم، اولین بار در کشور به دست توانمند کارکنان مجتمع فوالد 

مبارکه و سازندگان داخلی بومی سازی شد. 
کارش��ناس برق و اب��زار دقی��ق ناحیه آهن س��ازی ف��والد مبارکه 
 س��پاهان گفت: از این پس نه تنها فوالد مبارکه اصفهان بلکه سایر

کارخانه هایی که از این نوع ترموکوپل ها اس��تفاده می کنند از وارد 
کردن این تجهیز بی نیاز شده اند.

حمید علیان افزود: این ترموکوپل ه��ا در مخازن ذخیره محصول و 
 همچنین برای دیگر کوره هایی که تحت فش��ار و دمای مش��ابه کار

می کنند، کاربرد دارد.
وی خوردگ��ی محل اتص��ال دو فلز، قطعی در مس��یر، شکس��تن و 
خوردگی و از کالیبره خارج شدن و عدم امکان کالیبراسیون مجدد 

را از علل عمده خرابی این ترموکوپل ها بیان کرد.
 س��لطانی پور یکی دیگر از کارشناس��ان ب��رق و اب��زار دقیق ناحیه

آهن س��ازی فوالد مبارک��ه  نیزگفت: ب��ه منظور بومی س��ازی این 
 تجهیز با بررسی ش��رایط کاری و محیطی محل نصب آن و بررسی و 
مهندس��ی معکوس نمونه خارجی، به تکنولوژی س��اخت آن دست 
 یافته و با همکاری با پیمانکار داخلی و آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار

  دقیق ش��رکت ف��والد مبارکه موف��ق به س��اخت نمون��ه اولیه آن 
شدیم.

خبر ویژه

4
قیمتCNG،اینهفتهافزایشمییابد

قیمت جدید CNG این هفته توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اعالم خواهد شد  که 
حداقل باید قیمت جدید این سوخت بین10تا 12درصد افزایش یابد.  براین اساس باید قیمت هر مترمکعب 

CNG از300 تومان فعلی به 335 تا340 تومان افزایش یابد. 
شهرداری اصفهان رونق تجاری را 

به میدان امام علی )ع(بازگرداند
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

 محمود محمدی
شهرداری باید رونق تجاری در میدان امام علی)ع( را همچون سال های 
قبل از انجام این پ��روژه به این میدان بازگرداند، چ��را که اگرچه میدان 
امام علی)ع( قبل از انجام این پروژه دچ��ار ضعف معماری بود، اما محل 
 مناسبی برای داد و س��تدهای اقتصادی به ش��مار می آمد و شهرداری 
 باید با ارایه ی��ک برنامه منظ��م و عادالنه در قیمت گ��ذاری واحدهای 
تجاری،پویایی را به این مکان بازگرداند. پروژه ب��رج جهان نما در جوار 
باف��ت تاریخ��ی چهارب��اغ 
 و می��دان ام��ام)ره( ه��م 
چنین ماجرایی داشت، اگرچه 
 ای��ن پ��روژه هزین��ه کالنی را 
به خود اختصاص داد، اما کسبه 
 و م��ردم از مزای��ای اقتصادی 
آن به��ره ای نبردن��د و ای��ن 
 تجربه نباید درباره میدان امام 

علی )ع( دوباره تکرار شود .
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براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ شیر و لبنیات از نیمه 
تیر ماه امسال15درصد افزایش یافته است.

به همین دلیل همشهری آنالین با محمد صادق مفتح قائم مقام 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفتگوی کوتاهی کرده اس��ت که 

می خوانید.
    افزای�ش اخیر قیمت ش�یر و لبنیات ناش�ی از چه 

مسائلی بوده است؟
هدفمند کردن یارانه شیر با رویکرد حذف تدریجی یارانه از بخش 
مصرف و پرداخت آن ب��ه تولید کنندگان به ش��یوه ای بوده که با 
افزایش تولید و ش��کل گیری بازار رقابتی کیفیت ش��یر و لبنیات 
افزایش یابد و قیمت ها تثبیت شود. بر این اساس تأمین نهاده های 
ارزان قیمت تولید شیر خام با ارز مرجع و همان قیمت قبلی مدنظر 
قرار گرفته و طی دو سال گذشته این نهاده ها به نرخ دولتی تأمین 
ش��ده اس��ت. از ابتدای امس��ال نیز تغییری در قیمت نهاده های 
منتهی به تولید شیر به وجود نیامده، اما باید توجه کرد که عالوه بر 
نهاده های مذکور، عوامل دیگری مانند دستمزد، مالیات بر ارزش 
افزوده و... نیز در قیمت تمام شده تولید شیر خام و حتی مواد لبنی 
مؤثر بوده و هر س��اله این افزایش هزینه موج��ب افزایش قیمت 

تمام شده شیر خام و در نتیجه گرانی شیر و لبنیات می شود.
    اما میزان افزایش قیمت شیر و لبنیات طی دو سال 
اخیر به مراتب بیشتر از افزایش نرخ سایر متغیرهای 

تولید این محصوالت بوده است، علت چیست؟
نه، این گونه نیست. از سال91 تا کنون میزان افزایش دستمزد بیش 
از 15درصد بوده و در سال92 نس��بت به سال91 نیز هزینه های 

جانبی تولید ش��یر و لبنیات مانند دس��تمزد و مالی��ات بر ارزش 
افزوده افزایش یافته است که به غیر از نهاده های تولید بوده و این 
دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. یارانه ش��یر خانوار چند سال 
پیش حذف ش��ده و دولت یارانه ای برای جبران هزینه های تولید 
پرداخت نکرده، چراکه این امر مغایر هدف گ��ذاری حذف یارانه 

شیر خانوار است.
    یعن�ی در افزای�ش قیمت ش�یر و لبنی�ات حقوق 

مصرف کنندگان لحاظ شده است؟
در این زمینه باید س��ازمان حمایت اظهارنظر کند، اما نرخ جدید 
لبنیات براس��اس اس��تانداردهای قیمت گذاری سازمان حمایت 
و با رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان و با مطرح 
شدن پیشنهادهای کارخانه های لبنی در ستاد تنظیم به تصویب 

رسیده است.
    ام�ا آمارها حاکی از کاهش ش�دید مصرف س�رانه 
ش�یر اس�ت. این موضوع تا چه حد متضمن حقوق 

مصرف کننده بوده است؟
آماری رسمی از کاهش سرانه مصرف یا تولید شیر و لبنیات وجود 
ندارد. گرچ��ه وزارت بازرگانی آن موق��ع و وزارت صنعت کنونی 
به دلیل اهمیت شیر در سبد مصرفی خانوار و سالمت جامعه همواره 
مخالف حذف یارانه ش��یر بوده، اما قبال درمورد حذف یارانه شیر 
تصمیم گیری شده و این که آیا حذف یارانه شیر در سرانه مصرف 
و سالمت جامعه تأثیر داشته یا خیر را نمی دانم، اما می توان تصور 
کرد که با حذف یارانه شیر برخی اقشار جامعه قادر به مصرف این 

محصوالت نخواهند بود.

توقف 28ماهه انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از دخل و خرج 
خانوارهای شهری ایران همچنان ادامه دارد و کسی نمی داند که 
شکاف هزینه  و درآمد در س��بد خانواده ها بیشتر شده یا کمتر.

هرچند در سال اخیر رشد خیره کننده قیمت کاالهای خوراکی 
نش��ان می دهد که فشار معیش��تی بر دوش خانوارها سنگین تر 

شده است.
 بانک مرکزی از ابتدای س��ال1389 انتشار گزارش ساالنه خود 
درباره نتایج بررس��ی بودجه خان��وار در مناطق ش��هری ایران 
را متوق��ف کرد، درحالی که با اجرایی ش��دن فاز نخس��ت قانون 
هدفمندی یارانه ها در 28 آذر س��ال 89 انتظ��ار می رفت دولت 
گزارش��ی از وضعی��ت درآم��د و هزینه های خانواده ها منتش��ر 
کند. بن بس��ت ایجادشده بر س��ر راه انتش��ار این گزارش مهم، 
در حالی 28ماهه ش��ده که مس��ئوالن دولتی همواره از بهبود 
وضعیت معیش��تی مردم خبر داده اند، اما گزارش های هفتگی 
بانک مرک��زی از روند قیمتی کاالهای خوراکی نش��ان می دهد 
که مردم برای تأمین معیش��ت خود در تنگنا قرار دارند. آخرین 
گزارش رس��می بانک مرکزی درباره وضعیت بودجه خانوار در 
سال89 نشان می دهد که کل هزینه خانوارها نسبت به سال88 
رش��دی11/4درصدی داشته است و رش��د قیمت خوراکی ها و 
آشامیدنی ها 16/7، دخانیات10، پوشاک و کفش 7/5، مسکن، 
آب، برق و گاز و سایر سوخت ها6/9، بهداش��ت و درمان 21/9، 
حمل ونقل8/4، ارتباط��ات8/9، تفریح و ام��ور فرهنگی14/2، 
تحصی��ل 21/7، رس��توران و هت��ل10/4 و کااله��ا و خدمات 
متفرقه12/2درصد گران تر شده بود. تازه ترین گزارشی که بانک 

مرکزی از ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی شهرنشینان 
ایرانی منتشر کرده نشان داد شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین گذشته 2درصد، 
نسبت به اردیبهشت پارسال 41/7درصد و 2ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 41/9درصد افزایش داشته 
است. این گزارش تأیید می کند که در اردیبهشت امسال نسبت 
به اردیبهشت پارس��ال، قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها51/4، 
دخانیات90/7، پوش��اک و کفش 63/5، مسکن، آب، برق، گاز و 
سایر سوخت ها 17/8، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 
80/1، بهداشت و درمان43/3، حمل ونقل49/5، ارتباطات13/5، 
تفریح و امور فرهنگی56/6، تحصیل11/5، رستوران و هتل51/6 

و دیگر کاالها و خدمات هم 70درصد گران شده است.

درآمد خانواده ها بهتر شده یا بدتر؟
مس��ئوالن دولتی در دفاع از اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها 
همواره از بهب��ود ضریب جینی به عنوان ش��اخص تعیین کننده 
ش��کاف درآمدی بین دهک ه��ای مختلف س��خن می گویند، 
درحالی که هیچ گزارشی در دولت دهم از شکاف درآمد و هزینه در 
بودجه خانوارها منتشر نشده است.گزارش رسمی بانک مرکزی 
که 28 ماه است انتشار آن به بن بست خورده، آیینه ای پیش روی 
دولتمردان و تصمیم سازان است که با درنظر گرفتن شاخص هایی 
چون سهم هر گروه کاالیی در سبد هزینه های خانوار از یک سو 
و ترکیب منابع درآمدی خانواده ها، چگونه برای بهبود وضعیت 

معیشتی مردم تصمیم گیری کنند.

مسئوالن 
دولتی در دفاع 
از اجرای قانون 
هدفمندهمواره از 
بهبود ضریب جینی 
به عنوان شاخص 
تعیین کننده 
شکاف درآمدی 
بین دهک ها سخن 
می گویند

یارانه شیر خانوار 
چند سال پیش 
حذف شده و دولت 
یارانه ای برای 
جبران هزینه های 
تولید پرداخت 
نکرده چراکه مغایر 
هدف گذاری حذف 
یارانه شیر خانوار 
است

توقف 28ماهه انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

هدفمندیدخلِدخلوخرجراآورددولتچهکسانیراازشیرگرفت؟

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

فقدان سند مالکیت 

حصر  گواهی  بموجب  رمضان  فرزند  شماعی  صدیقه  92/1320/31/وخانم  شماره   2344
وراثت شماره 497-87/6/31 شعبه اول دادگاه حقوقی اردستان به استناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ پالک 
243 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
352 دفتر 157 امالک بنام رمضان شماعی فرزند ثبت وسند  صادرو تسلیم  گردیده و به 
حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سرقت مفقود شده است و نظر باینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده و طبق ماده 120 اصالحی 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 به ملک مزبور با وجود سند مالکیت  مذکورنزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا رد صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف: 137 ذبیح 

اله فدائی  – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره   

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خدایی  کد  خواهان سعید   33 182/92 ش  کالسه  پرونده  در خصوص   2254
مبنی بر مطالبه مبلغ 41712000 ریال بابت دو فقره چک بانضمام مطلق خسارت به طرفیت 
سید مهرداد نعمت الهی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنجشنبه مورخ 92/5/3 
ساعت 11 صبح 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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2255 در خصوص پرونده کالسه 469/92 خواهان رسول سلمانیان دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفیت ابوالقاسم صفا قهفرخی فرزند ابوالقاسم   تقدیم نموده است. وقت 
با  است.  گردیده  تعیین  مورخ 92/6/13 ساعت 9:30 صبح  برای روز چهارشنبه  رسیدگی 
آیین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
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 

و دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2256 در خصوص پرونده کالسه 338/92 خواهان سمیه مومنی  دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال رسمی سند مالکیت خودروی پرایدبه  طرفیت مسعود معصرم زاده جوزدانی   تقدیم 
تعیین  صبح   8:30 ساعت   92/5/28 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده 
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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

به  طرفیت  2257 در خصوص پرونده کالسه 422/92 خواهان صابر شجیع دادخواستی 
هومن بالل زاده کرامت ابدال تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/27 ساعت 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  4:30 عصر 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان سجاد - اول ارباب - روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 15شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2258 در خصوص پرونده کالسه 479/92 خواهان رمضانعلی حقیقت  دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده به تعویض پالک  به  طرفیت مهدی ایران پور فرزند ابراهیم  تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ  92/6/12 ساعت 10 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 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2259 در خصوص پرونده کالسه 511/92 خواهان وحید زاینده   دادخواستی به  طرفیت 
روز چهار  برای  وقت رسیدگی  است.  نموده  تقدیم  فارسی  و غالمرضا  وند   رضا جاللی 
شنبه مورخ  92/5/30 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور –جنب ساختمان 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 13 شورای حل 
اختالف  اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 13 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2260 در خصوص پرونده کالسه 1948/92 خواهان سعید تیموری دادخواستی مبنی 
بر  مطالبه چک و هزینه دادرسی و ...به  طرفیت محمد سنایی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ  92/5/26 ساعت 12 ظهرتعیین 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 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

2261 شماره: 1336/91 ش 33 به موجب رأی شماره 1696 تاریخ 91/10/20 شعبه 
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین 
کریمی نشانی: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 

انتقال سند رسمی یکدستگاه موتور سیکلت مدل 1386 به شماره انتظامی 32382 – 
اصفهان 13 بنام خواهان  در حق محکوم له سعید پهلوانژاد  بنشانی : اصفهان- خیابان 
مولوی – خ پوریای ولی کوچه مجاوری پالک 24 .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 33 

حقوقی اصفهانی 

ابالغ رای 

مرجع   91/12/20  : بتاریخ   1394  : دادنامه  شماره   1263/91  : پرونده  کالسه   2262
رسیدگی : شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان مجتبی کیانی نشانی : اصفهان 
: ملک شهر خ بهارستان غربی بعد از چهارراه مفتح  روبه روی تقاطع اول آلومینیوم 
کیانی خوانده : مهدی ایزدی فخر آبادی مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار : با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست مجتبی کیانی به طرفیت مهدی ایزدی فخر آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 
50000000 ریال وجه یک فقره سفته / چک به شماره 525244 بتاریخ 91/4/21 عهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضرنشده و در قبال دعوی مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیر حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت  مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ 91/4/21 لغایت زمان 
وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود . قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع   92/2/7 79بتاریخ   : دادنامه  28  شماره  1344/91 ش   : پرونده  کالسه   2263
رسیدگی : شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان مجتبی کیانی نشانی : اصفهان 
: ملک شهر خ بهارستان غربی روبه روی تقاطع اول خوانده : مهدی ایزدی فخر آبادی 
مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدیگ با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت بصدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دعوی مجتبی کیانی  به 
طرفیت مهدی ایزدی فخر آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 22000000 ریال با این توضیح 
داد بشماره 1269 مورخ 90/11/2  قرار  فقره  به موجب یک  که خواهان مدعینیت که 
اقدام به ساخت درو پنجره آلو مینیوم به مبلغ 117/036/000 ریال جهت خوانده دعوی 
نموده در این راستا  مجموعا مبلغ 95000000 ریال طی سه نوبت دریافت کرده است  
برابر  لذا  نگریده  پرداخت  تاکنون  پیگیری  علیرغم  ریال   22/000/000 مبلغ  به  الباقی 
دادخواست تقدیمی در خواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام 
مطلق خسارات وارده را نموده است نظ به اینکه خوانده با اطالع از جلسه دادرسی در 
شوراحاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و فکر اصالت مستندا ابراز ی از ناحیه 
خواهان نشده لذا من حیث المجموع دعوی خواهان را ثالث و وارد تشخیص ، مستندا 
مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آئین  قانون  ماده 198  به 
22000000 ریال بابت اصل خواسته ، سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر  پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 91/12/13 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شورای حل اختالف اصفهان شعبه 

28 حوزه قضایی اصفهان  

اخطار اجرایی
2264 شماره: 1700/91 به موجب رأی شماره 2131 تاریخ 91/11/25 شعبه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی کشیرائی  
مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  به: حکم  است  المکان محکوم  نشانی: مجهول 
بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و چهار هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )90/10/10 تا 
تاریخ اجرای حکم  در حق محکوم له محمد علی شجاعی واجنانی  بنشانی : اصفهان- 
شهرک صنعتی پی نارت تراشکاری شجاعی .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه ششم 

حقوقی اصفهان

ابالغ 
آقا  علیه  شکایتی  کرد  شهر  دانا  بیمه  آقایان  آقا/  گردد  می  اعالم  بدینوسیله   2270
علیرضا نجفی ف ناصر دایر بر سرقت و جعل و کالهبرداری مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 890042ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
 یک ماه 159از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
از روزنامه  یکی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ماده 159 
این حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  االنتشار  کثیر   های 
  باز پرسی اتخاذ تصمیم  خواهد نمود. م الف 3918 مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی

 اصفهان 

ابالغ رای 

اختالف حل  شورای  یازده  شعبه   : رسیدگی  مرجع   98/92 پرونده  کالسه   2265 
خ  برازنده  خ  اصفهان   : نشانی  علویجه  زمانی  رضا  حمید   : خواهان  اصفهان    
رحمانی رضا  محمد   : خوانده  چپ  سمت  ششم  درب  فر  نیلو  کوچه   صفابند- 

انتقال مالکیت موتور سیکلت مقوم به یک میلیون  الزام به   :  مجهول المکان خواسته 
 تومان گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم 
به مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  ضمن   شورا 

رضا   حمید  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای   . نماید  می  رای  صدور  
 زمانی علویجه به طرفیت محمد رضا رحمانی بخواسته الزام به انتقال مالکیت موتور 
یک  به  مقوم  آبی  رنگ   1386 مدل   76 اصفهان   9748 بانی  شهر  شماره  به  سیکلت 
 میلیون تومان خواهان طی تقدیم دادخواست و در جلسه رسیدگی با استناد به یکبرگ 
مالکیت انتقال  الزام  به  خوانده  محکومیت  تقاضای  نامه  مبایعه  عادی  داد   قرار 

طریق  از  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  است  نموده  را  فیه  متنازع  سیکلت  موتور   
حضور رسیدگی  جلسه  در   92/2/5 مورخه  رود  زاینده  روزنامه  در  آگهی   نشر 
خویش  ذمه  اشتغال  عدم  و  برائت  در  ای  دفاعیه  یا  الیحه  هیچگونه  و  نداشته    
ابراز و ارائه ننموده است . شورا به توجه به مبایعه نامه ارائه شده از سوی خواهان 
و استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک موتور سیکلت 
موتور  و خود  کارت  و  اینکه سند  به  توجه  با  و  دارد  خوانده  مالکیت  از  حکایت  که 
ثابت  و  وارد  را  باشد دعوی مطروحه خواهان  ید خواهان می  در  الذکر  ماد  سیکلت 
تشخیص و مستندا به مواد 10-190-219-220-221-223-225 قانون مدنی و ماده 
198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
انتقال رسمی  و  اسناد رسمی  دفتر خانه  به حضور در   خوانده محمد رضا رحمانی 
مدل  76 اصفهان   9748 شهربانی  شماره  به   B بهمن  سیکلت  موتور   مالکیت 
نماید می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در   84902969 موتور  شماره  به   1386   
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 20 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمویم حقوقی اصفهان می 

باشد . ققاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دستجردی  وحید  بهاره  خواهان  ش    307/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2399
 دادخواستی مبنی بر  الزام به تخلیه و تحویل و مطالبه اجور معوقه به طرفیت فرخنده 
صبح  10 ساعت   92/6/2 مورخ   برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم   توسنگ 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین     
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
مجتمع  پور   نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   1 شماره 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   1 شماره  مجتمع  حقوقی  ششم   شعبه  دفتر  مدیر   شود. 

اصفهان

        



کافه کتابیادداشت

هفت

مهران مدیری پس از صرف »قهوه تلخ« در »ویالی من«
خشایار الوند نویسنده مجموعه های مهران مدیری از آغاز یک کار جدید با ساختاری متفاوت خبر 
داد و گفت: به تازگی صحبت هایی را برای یک مجموعه شبکه نمایش خانگی به کارگردانی مهران 

مدیری انجام داده ایم و طرح اولیه را برای گرفتن مجوز به ارشاد ارایه کردیم. 
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 چهارمين دوره 
جشنواره فيلم کوتاه حسنات 

چهارمین دوره جش��نواره فیلم کوتاه 
حسنات با نمایش آثار برتر و فیلم هاي 
راه یافته به دوره هاي قبل جشنواره آغاز 
به کار کرد. بنابر اع��ام دبیر خانه ملي 
فیلم کوتاه حس��نات، چهارمین دوره 
جشنواره حسنات با نمایش »حنانه« 
ساخته داریوش غذباني، »من قدیمي 
هستم« از عادل تبریزي و »ایران انتظام 
و چند کیلومتر دورتر« از ابراهیم ایرج زاد آغاز به کار کرد. سه فیلم از آثار 
برجسته سومین دوره جشنواره حسنات هستند و براي اولین بار در تاریخ 
جشنواره هاي فیلم کوتاه است که توسط جشنواره ملي فیلم کوتاه حسنات 
تصمیم به بازپخش و نمایش آثار راه یافته به بخش مسابقه گرفته مي شود. 

ده نمكي دراعمال حج 
مسعود ده نمکي فیلم مستندي با نگاه 
متفاوت به اعمال حج را در ش��هر مکه 
مي س��ازد.  ب��ه گ��زارش بان��ي فیلم 
تصویرب��رداري این مس��تند از س��ال 
گذشته در ایام حج تمتع در شهر مکه 
آغاز ش��د. ده نمکي بخش هایي از این 
مستند را سال گذشته مقابل دوربین 
برد. امس��ال در مراسم حج تمتع ادامه 
این مستند تصویربرداري شده و پیش بیني مي شود حتي ضبط بخش هاي 
باقیمانده این مستند س��ال آینده هم ادامه پیدا کند.  ده نمکی مي گوید: 

داستان این مستند درخصوص حج و نگاه متفاوت به اعمال حج است. 

ارزیابی بخش نمایش نامه نویسی 
کمدی شهروندی

در این بخش کمیته فرهنگ شهروندی 
با توجه به موضوعات اش��اره ش��ده در 
فراخ��وان، از می��ان62 اثر ارس��الی از 
سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره، در 
مرحل��ه اول 23 نمایش��نامه را در 
موضوعات ش��هروندی ش��ناخت. در 
مرحله دوم ارزیابی، با توجه به تعداد کم 
آث��ار قابل قب��ول، تنها دو مت��ن مورد 
 پذیرش ق��رار گرف��ت به ش��رح ذی��ل از آنه��ا تقدیر ب��ه عم��ل آورده 
می ش��ود:  لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ 15میلیون ریال به  محسن 
رهنما برای نگارش نمایشنامه »هچل« از شهر اصفهان و لوح تقدیر و هدیه 
نقدی به مبل��غ 5 میلی��ون ریال ب��ه  محم��د محمودی ب��رای نگارش 

نمایشنامه»تیغ ماهی« از نجف آباد تعلق گرفت.

هيچكاک در گنجينه یونسكو
تعداد ۹ فیلم صامت به جا مانده از آلفرد 
هیچکاک به گنجین��ه اقام هنری در 
یونس��کو که نمایانگر میراث فرهنگی 
بریتانیاست اضافه شد. این فیلم ها که 
جزء آثار اولیه این فیلمساز بریتانیایی 
است، تابس��تان سال گذش��ته پس از 
ترمیم کامل، در مؤسسه فیلم بریتانیا 
برای نخس��تین بار به نمایش گذاشته 
ش��د.این فیلم ها به فهرس��ت میراث 

فرهنگی یونسکو با عنوان »خاطرات بریتانیا از جهان«  اضافه شده اند.

»مستراب فرنگی« در بازار کتاب
این کتاب که پس از چند س��ال مجوز نش��ر گرفته و به ب��ازار آمده، 
مینی مال ها و داس��تان های امیرحس��ین رحیمی زنجانبر را شامل 

می شود. 
در توضیح کتاب می خوانیم که نام این کتاب، تقابل طنزی س��ت در 
میان باورهای موروثی و س��نتی با جامعه  مدرن کنونی که به سبک 
مانیمالیس��م و بعضا پسامدرن در دو ژانر داس��تانک و داستان کوتاه 

نوشته شده است.
امیر حس��ین رحیمی زنجانبر در پیشگفتار و به ش��کل معنا داری از 

ممیزین اداره  کتاب ک��ه بعد از چند 
سال مجوز انتشار این کتاب را صادر 
کرده اند، تشکر و رباعی زیر را منتشر 
کرده اس��ت: »هر طنز قش��نگی که 
کتابش کردی��م/ از ت��رس مجّوزش 
خرابش کردیم/ همفک��ری ده ممّیز 
ارش��اد اس��ت/ ای��ن چن��د ورق که 

»مسترابش« کردیم«.
»مستراب فرنگی«  برای اولین بار از 
سوی نشر کتاب آماده ارایه شده و در 
حال حاض��ر در بازاره��ای کتاب، در 

دسترس عاقه مندان قرار داد.
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» فاميل دور« هم 
سياسی شد 

کاسه ساز سخنگوی 
خانه  اصناف سينما شد 

حمید مدرسی تهیه کننده مجموعه »کاه قرمزی« درباره سوءاستفاده 
شبکه های ماهواره ای از عروس��ک های این مجموعه درگفتگو با فارس، 
گفت: متأسفانه شاهد استفاده از نام و چهره و شخصیت عروسک فامیل 

دور در برنامه سیاسی شبکه »من و تو« بودم.
وی در ادامه گفت: با توجه به طرفداران این ش��خصیت و دور نگهداشتن 
کامل سازندگان اثر از حواشی سیاسی، سوء استفاده هایی از این نظر قابل 
تحمل نیست و ضرر و زیان های بسیاری را برای این مجموعه و سازندگان 
آن باعث می ش��ود. مدرس��ی درباره اقدام قانونی علیه سوءاستفاده های 
شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی از این شخصیت ها گفت: با توجه به 
تولیدات جدید این مجموعه در رسانه ملی و سینما از طریق قوانین بین 

المللی در خصوص حقوق این عروسک ها پیگیری خواهم نمود. 

به گزارش ایس��نا حبیب اهلل کاسه س��از به عنوان رییس هی��أت مدیره و 
سخنگوی خانه  اصناف سینمای ایران انتخاب شد.

این تهیه کننده با تأیید این مطلب گفت: اولین جلسه هیأت مدیره -جمعه 
21 تیر- برگزار شد و طبق اساسنامه باید مسئولیت ها مشخص می شد 
که سهیا نجم به عنوان نایب رییس و علی اصغر محبی هم به عنوان دبیر و 
منشی هیأت مدیره انتخاب شدند. وی همچنین درباره انتخاب مدیرعامل 
اظهار داش��ت: برای انتخاب مدیرعامل در حال رایزنی هس��تیم و طبق 
اساسنامه دو ماه فرصت داریم. تا انتخاب مدیرعامل، رییس هیأت مدیره 
وظایف آن را انجام می دهد. کاسه ساز خاطر نشان کرد: برای مدیرعاملی 
به دنبال فردی هس��تیم که در بین همه صنوف محبوبیت داشته باشد و 

بتواند تمام وقت برای خانه سینما وقت بگذارد.

الماس ها ابدی اند 

 عدم باورپذیری؛
پاشنه آشيل رسانه  

گروه فرهنگ - هنر و رسانه برای ارتباط با مخاطبان خود در 
گام نخست، نیازمند عنصر»باور پذیری« است. 

این که مخطب بتوان��د نیازها، احساس��ات و از همه مهم تر 
حقیقت پیرامونی خود را در آینه آن به تماش��ا بنشیند. در 
این میان حتی اگر رس��انه به پرس��ش های او پاس��خی نیز 
ندهد، بازهم ارتباط برقرار ش��ده و مخاطب دست کم برای 
یافتن پاسخ سؤاالتش تشویق شده است. بی شک حقیقت 
همان مؤلفه نایابی است که فقدان آن، ناامیدی و ناباوری را به 
دنبال خواهد داشت. مدت هاست ظاهرا بسیاری از مخاطبان 
 صدا و سیما دیگر باوری به این رسانه ندارند. یا از آن استفاده 
نمی کنن��د و یا ب��ا نگاهی بدبینانه به س��متش م��ی روند، 
آن ه��م در مواقع خاص: فوتبال��ی، والیبالی، مناظ��ره ای... 
چیزی باید برگزار ش��ود تا آم��ار تماش��اگران تلویزیون از 
سطح معمول باالتر رود، اما در س��ایر مواقع همچنان سایه 
 ناباوری بر س��ر تماش��اگران تلویزیون س��خت س��نگینی

می کند. برای توضیح چنین موقعیت��ی اجازه دهید تنها به 
یک مثال ساده اکتفا کنیم. در این شب ها و در یک مجموعه 
تلویزیونی، پدری مدام به دخترش گوشزد می کند:»دختر 
اون آرایشتو پاک کن!« و دختر دس��تمالی، شالی، روسری 
ای، چیزی به سمت صورتش می برد تا چیزی را که نیست 
از آن بزداید! تنها چیزی که در صورت بی روح، س��رد و فاقد 
هر آرایش او دیده می ش��ود، ابروی رنگ ش��ده ای است که 
به بدترین شکل ممکن اجرا ش��ده تا به این واسطه تماشاگر 
تخیل کند که این دوش��یزه محترمه، موهایش را نیز رنگ 
کرده اس��ت. حاال چگونه این دخترک با این ش��مایل فوق 
 موجهی که تلویزیون برای او ساخته، عشق فرنگ دارد، مواد 

می کشد و دوست پسر دارد!
اگ��ر دختران و پس��ران مث��ا عاص��ی )!( جامعه ما از س��ر 
و وضعی ای��ن گونه س��اده و مقی��د برخوردارن��د، پس چه 
نیازی به گشت ارش��اد و بگیر و ببند و... در شهر و در خارج 
 از محوطه ص��دا و س��یما اس��ت؟!  و اصا دیگ��ر چه چیز

م��ی ماند تا نس��بت ب��ه آن امر به مع��روف و نه��ی از منکر 
کنیم؟! ی��ا ش��اید تلویزیون تص��ور می کن��د مخاطبانش 
در کوچ��ه ه��ا و خیاب��ان ها ت��ردد نم��ی کنند و بیس��ت 
 و چهار س��اعت در برابر این رس��انه نشس��ته اند و چشم به

شخصیت های غیر قابل باوری دوخته اند که هیچ مابه ازایی 
در جامعه ندارند! اینجاست که عنصر باور پذیری  چمدانش را 
می بندد و به شبکه هایی مهاجرت می کند که در آن سلطانی 

با حرمش به ریش تک تک ما می خندد!   

 روبان قرمز

»ملكه«؛ چرا می ُکـشيم، چرا کشته می شویم؟
»ملکه« داستاِن یک دیده بان اس��ت که در میان سوله هاي یک 
پاالیش��گاه به وظایف دفاعي خود عمل مي کن��د. او در آنجا دفتر 
خاطرات س��ربازي را پیدا مي کن��د که پی��ش از وي در آنجا بوده 
و نویس��نده اش به شهادت رس��یده و تحت تأثیر نوش��ته هاي او 
 قرار مي گی��رد. به همین دلی��ل در ادامه رون��د کارش طوري گرا 
مي دهد که آسیب کمتري به نیروهاي انساني دشمن وارد شود و به 

جاي آن، تجهیزات طرف مقابل تخریب شود.
پنجمین فیلم سینمایی محمد علی باشه آهنگر نگاهی متفاوت و 
ضد جنگ دارد. حرف اصلی فیلم این اس��ت که جنگ، تلخ است، 
ویران می کند، اتفاق خوبی نیست؛ مثل همان چیزی که در آخرین 
فیلم کیومرث پور احمد )اتوبوس شب( از زبان مهرداد صدیقیان می 

شنویم: »چرا می ُک�شیم ؟ چرا کشته می شویم؟«
»ملکه« بدون این که ش��عار بدهد و یا ارزش های دفاع مقدس را 
زیر س��ؤال ببرد، از زاویه ای نو به جنگ نگاه می کن��د و بیننده را 
 به تماش��ای لحظاتی دعوت می کند که کمتر دیده ش��ده است. 
رزمنده های ایرانی با این ک��ه طبق قانوِن جنگ، باید طرف مقابل 
)دشمن( را بُکشند، اما از این کار پرهیز نموده است.  از طرف دیگر، 
فیلمساز حتی در انتخاب اس��امی شخصیت های فیلم نیز نگاهی 
نو و ضدکلیش��ه ای دارد و مثل بقیه فیلم ها، قهرمان های جنگ، 
»حاجی« و »سید« نیستند، بلکه اسم هایشان عیسی و جمشید و 

سیاوش است! از بحث محتوا که بگذریم، فیلمساز نشان می دهد 
از لحاظ فرم سینمایی نیز به نوعی بلوغ بصری رسیده و نتیجه اش 
در دکوپاژ، میزانس��ن، صحنه آرایی، جلوه هایی ویژه و مخصوصا 

فیلمبرداری  قابل مشاهده است.

»هوش سياه2«؛ فقط اولش خوب بود!
تجربه نشان داده که در ایران معموال دنباله های یک فیلم یا سریال، 
خوب از آب درنمی آید؛ نمونه اش همین سریال »هوش سیاه 2« 

که این روزها از شبکه سوم سیما در حال پخش است.
 س��ری جدید ای��ن س��ریال، ب��زرگ تری��ن ضرب��ه را از آنجایی 
می خورد که نمی تواند قصه ای ب��اور پذیر را در محیطی باورپذیر 
روایت کند. کارگردان این سریال، زنداِن ایده آِل خودش را ساخته 
که نمونه اش در ایران وجود ندارد! جایی که در این سریال به عنوان 
»زندان« معرفی می ش��ود یک محیط بس��یار »خلوت« است که 
زندانیان می توانند از ته انبار تا اتاق رییس سَرک بکشند! رابطه بین 
زندانیان و زندانبانان و آنچه آنجا اتفاق می افتد فاصله بسیار زیادی 
با نمونه های واقعی دارد. از همه جالب تر، لباس متحدالشکلی است 
که زندانیان به تن دارند و آنها را بیشتر شبیه مکانیک ها کرده است!

اگر سریال خوش ساختی مثل »فرار از زندان« آنقدر پرطرفدار شده 
به خاطر این است که تماشاگر، خود را در آن محیط حس می کند 
و انگار نویسنده ها خودشان مدتی در زندان بوده اند که توانسته اند 

به این خوبی، فضای مورد نظرش��ان را انتقال دهند، اما در »هوش 
سیاه2«، کارگردان اینقدر درگیر فرم شده که از اصولی بدیهی مثل 

واقع گرایی و درام غافل مانده است.
بیش��تر داس��تانک هایی که موازی با قصه اصلی )ف��رار کامران و 
خرابکاری هاش( روایت می ش��ود، ساده و س��ر دستی هستند و 
خیلی معمولی گره گشایی می شوند)توجه داشته باشید که این 
سریال قرار است توانمندی و هوشیاری پلیس جرائم رایانه ای را به 
تصویر بکشد(. پایان بندی شتابزده و غیر منتظره نیز یکی دیگر از 
ضعف های این سریال است که مشخص نشد بر اساس کدام منطق 
داستانی، فینال سریال جمع شد و س��ؤال های زیادی را در ذهن 

تماشاگران بی جواب گذاشت!
و در آخر این که »هوش س��یاه 2« نتوانس��ت انتظار تماشاگرانی 
که با اعتماد ب��ه موفقیِت س��ری اول، پای تلویزیون نشس��تند را 
برآورده کن��د و این زنگ خطر دوباره ایس��ت برای صدا و س��یما 
 که آیا واقعا با ای��ن نوع تولیدات می خواهد به جنگ ش��بکه های 

پر تعداد و پر مخاطب ماهواره ای برود؟

»شام ایرانی«؛ کپی هایی که برابر با اصل نيستند!
»ش��ام ایرانی« عنوان برنامه ای اس��ت که تاکنون دو مجموعه از 
آن توس��ط دو گروه مجزا، تولید و در شبکه نمایش خانگی عرضه 
شده است. گرچه هر دو مجموعه از یک برنامه موفق خارجی کپی 
برداری شده اند، اما به نظر می رسد برنامه سازان وطنی بر اساس 
نوع نگاهشان � که بین هنری و کاسبکارانه در نوسان است � سعی 
در ارایه کاری متفاوت داش��ته اند. سری اول »ش��ام ایرانی« سال 
گذشته توسط بیژن بیرنگ ساخته و عرضه شد که مورد استقبال 
مردم هم قرار گرفت. بیرنگ به م�دد داشتن کوله باری تجربه در 
عرصه برنامه سازی و نیز آش��نایی با حوزه های روانشناسی، اثری 
س��رگرم کننده تولید کرده بود ک��ه در کنار الی��ه ظاهری برنامه 
)آشپزی( تماش��اگر را در الیه زیرین برنامه با شخصیت بازیگران 
آشنا می کرد.  اما در س��ری جدید ش��ام ایرانی که توسط محمد 
شایسته تولید شده تمام بار شوخی وخنده، بر دوش مهران غفوریان 
گذاشته ش��ده که مسلما به تنهایی کاری از دس��تش بر نمی آید. 
همراهان وی  نیز ویژگی شخصیتِی بازیگران سری قبل را ندارند و 
 به همین دلیل، برنامه خیلی گرم و دلچسب نشده و به وضوح دیده 
می شود که حتی حمید عسکری اصا پتانسیل جلوی دوربین رفتن 
را ندارد! در سری قبل، رابطه دوستانه ای که برخی بازیگران )مثل 
 خطیبی و جوان( در دنیای واقعی با هم دارند و نوع شوخی هایی که 
می کردند نش��ان می داد که چق��در همدیگر را می شناس��ند و 
دستشان برای ایجاد یک فضای شاد و صمیمی باز گذاشته شده، اما 
در سری جدید می بینیم که یخ رابطه میهمان ها دیر باز می شود و 

خبری از آن شوخی ها و بده بستان های کامی نیست.
سازندگان این برنامه که وعده داده اند در آینده  قصد دارند عاوه بر 
بازیگران و خواننده ها، پای فوتبالیست ها را هم به »شام ایرانی« باز 
کنند � باید بدانند هر کسی را صرفا به خاطر »معروف بودن« نمی 

توان جلوی دوربین آورد و نتیجه مثبتی گرفت!

درباره یک فيلم، یک سریال و یک محصول نمایش خانگی

فقط اولش خوب بود!

غروب تبهكارانواقعی ترین ژان والژان دنيای واقعی و سينما  لينو ونتورا

گروه فرهنگ - »لینو ونتورا «متولد چهارده جوالی 1۹1۹  در پارما ایتالیاست. 
او پس از شرکت موفق در کش��تی قهرمانی اروپا 1۹5۰ آس��یب دید و به بازیگری 
روی آورد و بدون پشتوانه هنری یکی از بازیگران برجسته  سینمای جهان و فرانسه 
برای س��ه دهه لقب گرفت. او ایتالیایی بود ولی با این حال در فیلم های فرانس��وی 
زبان به هنرنمایی می پرداخت. او در 22 اکتب��ر 1۹۸۷ در اثر بیماری قلبی دیده از 
جهان فروبست. وی یک دختر معلول داشت و سازمانی را برای حمایت از معلولین 
تشکیل داد. او از چهره های مشخص مکتب نوی فرانسه دهه 5۰ و 6۰ میادی بود. 
تعداد بس��یار زیادی از بازی های او از تلویزیون ایران به نمایش در آمده اس��ت. در 
سریال تلویزیونی »بینوایان« به کارگردانی روبر حسین که دهه6۰ از ایران پخش 
شد نقش ژان والژان را برعهده داش��ت؛ ش��خصیتی که برای ما ایرانی ها غیر قابل 

فراموش شدن است.

مثل همه رمان هاي دور و دراز  ادبیات کاسیک جهان ، »بینوایان« هم هزار جور 
اقتباس سینمایي دارد، اما براي ما که کودکي و نوجوانیمان به یمن حضور موجودي 
به نام تلویزیون با کوزت، بازرس ژاور و شمعدان هاي نقره عجین شده بود، هیچ وقت 
هیچ هنرپیشه اي نتوانست ژان والژان تر از آن ژان والژان اخموي تنومند که ما دیده 
بودیم باشد. حتي کارتوني اش هم خودش بود، با همان دماغ پت و پهن و ابروهاي 
پت و پهن تر و صورت مرب��ع زمخت. بعد وقتي بزرگ ش��دیم و جایي خواندیم که 
اسم ژان والژان، لینو ونتوراست و یک دزد بدبخت خوش قلب هم نیست، کلي توي 
ذوقمان خورد. بعد »صد روز در پالرمو« آمد و »ارتش سایه ها« و »لینو ونتورا « هنوز 
ژان والژان بود و دوست داشتني. وقتي ُمرد روزنامه ها نوشتند که او یک بچه معلول 
 ذهني داشته و س��ال هاي زیادي از عمرش را پاي کمک به بچه هاي این طوري و 

خانواده هایشان گذاشته است. ما اشتباه نکرده بودیم. او خود ژان والژان بود. 

SMS

بحران مالی تلویزیون در سال۹2 از یک سو 
گروه 
وفرهنگ ه��ا  س��ریال  تولی��د  ض��رورت   و 

برنامه های مناس��بتی برای م��اه مبارک 
رمضان از سوی دیگر باعث شد تا امس��ال بخش عمده ای از برنامه 

های سیما با حمایت نهادهای مالی تهیه شود.
اس��تفاده از توان مالی سازمان ها و مؤسس��ات مختلف برای تولید 
برنامه امری مس��بوق به سابقه در صدا و سیماس��ت. در سال های 
گذش��ته نیز نهادهای��ی مانند کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( و 

ش��هرداری تهران، با صدا و س��یما در تولید برنامه های مشارکتی 
همکاری می کردند. سازمان های مشارکت کننده تمایل فراوانی به 
همکاری با صدا و سیما در س��اخت برنامه های مناسبتی دارند و با 
دست و دلبازی فراوان برای ساخت این برنامه ها اقدام به پرداخت 
مبالغ قابل توجه برای مشارکت می کنند. علت این امر هم این است 
که در چنین ایامی، تبلیغات نهادهای مذکور بیش از ایام دیگر دیده 
می ش��ود. در میان آثار ساخته ش��ده برای ماه مبارک رمضان۹2، 
سریال »دودکش« با مشارکت بانک پارسیان ساخته می شود که 
نام و لوگوی آن به صورت بسیار برجسته و درشت در ابتدا و انتهای 
سریال درج شده است. اشاره های داس��تان نیز نشان می دهد در 
قسمت های آینده ش��اهد مراجعه ش��خصیت های این سریال به 
بانک مذکور و تبلیغ مستقیم آن از طریق دریافت وام خواهیم بود. 
شبکه سه سیما نیز سریال »مادرانه« را با مشارکت سازمان اوقاف 
و امور خیریه و مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه تولید کرده است. 
نام س��ازمان اوقاف در عنوان بندی ابتدایی با گروه فیلم و س��ریال 
شبکه سه می آید و از مضمون س��ریال نیز چنین برمی آید که به 
مسأله وقف در قسمت های آینده اشاره های پُر رنگی خواهد شد، 
کما این که در قسمت دوم این سریال نیز به مسأله وقف اشاره شد. 
مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه نیز در تهیه این سریال مشارکت 
داشته و جمله ای از یکی از ائمه همراه با نام این مؤسسه، بافاصله 

پس از شروع عنوان بندی اولیه دیده می ش��ود. نکته جالب توجه 
این که س��ریال »مادرانه« با وج��ود بهره گی��ری از اتوموبیل های 
گرانقیمت همچون بنز و تویوتا برای ش��خصیت های داستان، آرم 
این اتوموبیل ها را با چسب پوش��انده اند تا برای این برندها تبلیغ 
رایگان صورت نگیرد. فروشگاه های زنجیره ای رفاه و بیمه مرکزی 
نیز از دیگر مش��ارکت کنن��دگان در تولید برنامه ه��ای ترکیبی 
 ماه رمضان هس��تند. در سال های گذش��ته نهادها و سازمان های

 اقتصادی مجبور بودند برای تبلیغات خ��ود از تلویزیون رقم های 
قابل توجهی پرداخت کنند، اما محدودیت های مالی اخیر س��یما 
 و نیاز به درآمد، سبب شده تا این نهادهای اقتصادی با بهره گیری
 از موقعی��ت پی��ش آم��ده، با مش��ارکت در س��اخت س��ریال ها

به تبلیغ فعالیت ها و اقدامات خود بپردازند. خأل تلویزیون خصوصي 
احسای مي ش��ود و حق راه اندازي تلویزیون براس��اس قانون اساسي 
همچنان برعهده رسانه ملي است، ضمن این که طبق تفسیري که 
ازقانون اساسي وجود دارد اگر انتقال چیزي واقعا  از صدا و تصویر به 
شکل عام و بدون درخواست باشد، جزء اختیارات صدا و سیماست 
و تفسیري هم که شوراي نگهبان از قانون اساسي دارد، این است که 
تأسیس تلویزیون منحصرا در اختیار صدا وسیماست. باید در انتها این 
پرسش را مطرح کردکه در این شرایط چرا تلویزیون خصوصی به راه 

نیفتد تا از طریق رقابت،  فضای سالم تری ایجاد شود؟

 ازسریال های خيریه ای ماه رمضان تا تلویزیون خصوصی

 در سال های
  گذشته نهادها و 

سازمان های 
اقتصادی مجبور 

بودند برای تبليغات 
 خود از تلویزیون 

رقم های قابل 
توجهی پرداخت 

کنند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

برگزاری جام رمضان در اصفهان
دبیر هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: جام رمضان از شنبه شب در 

سالن پیروزی استان برگزار شد.
علیرضا جهانش��اهی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا 
رقابت های فوتسال جام رمضان برگزار می ش��ود، اظهار داشت: این 

مسابقات از  شنبه شب در سالن پیروزی برگزارشد. 

 عنوان دوم کشتی اصفهان
در دور رفت لیگ منطقه ای کشور

سرپرست هیأت کشتی استان اصفهان گفت: تیم اصفهان در مسابقات 
دور رفت کش��تی آزاد و فرنگی لیگ منطقه ای جوانان کش��ور به عنوان 

دوم رسید.
علیرضا میرواحدی اظهار داشت: مسابقات دور رفت کشتی آزاد و فرنگی 
لیگ منطقه ای جوانان کشور با حضور 120کش��تی گیر از شش استان 
فارس، خوزستان، اصفهان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی برگزار شد. 
وی با اشاره به عنوان دومی تیم اصفهان بیان کرد: این مسابقات با مشارکت 
وهمکاری باشگاه فرهنگی -ورزشی فوالد ماهان سپاهان و هیأت کشتی 

استان اصفهان در سالن17 شهریور اصفهان به انجام رسید.
 سرپرس��ت هیأت کش��تی اس��تان اصفهان ب��ا اش��اره به تع��داد زیاد

ش��رکت کنندگان در این مس��ابقات تصریح ک��رد: در این مس��ابقات 
کشتی گیران تیم های شرکت کننده در پنج دیدار به مصاف هم رفته و در 
نهایت تیم های برتر مشخص شدند. وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم های 
خوزستان و فارس به صورت مشترک و با کسب39 امتیاز در مقام نخست، 
تیم اصفهان با کسب 36 امتیاز در جایگاه دوم و تیم خراسان جنوبی نیز 
با 16 امتیاز در جایگاه سوم ایستادند. میر واحدی افزود: دور برگشت این 

رقابت ها نیز پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

 درآمد هیأت دوچرخه سواری
 کجا می رود؟

تعدادی از مدال آوران، پیشکسوتان، مربیان و اعضای کمیته های مختلف 
هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان در اعتراض به عملکرد رییس این 
هیأت، با ابراهیمی معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 

اصفهان دیدار می کنند.
سید کریم میرعالئی از دوچرخه سواران اصفهان در این ارتباط به ایمنا 
گفت:  نزدیک به یک سال پیش مسئوالن ورزش استان به دالیل شخصی، 
باجول خادم دوچرخه سواری اصفهان را از سمتش برکنار کردند و شخصی 
را در رأس هیأت قرار دادند که اصال سنخیتی با این رشته ندارد و در اصل 
کارش ساخت و ساز است. لیمویی آمده و هیأت را به یک فروشگاه تبدیل 

کرده است. 
وی ادام��ه داد: هی��چ عملکرد مثبت��ی در فعالیت یک س��اله این هیأت 
دیده نمی ش��ود، با مدال آوران و پیشکس��وتان هی��أت رفتار صحیحی 
 نمی ش��ود. تی��م ه��ای اصفه��ان در تمامی رده ها در کش��ور س��قوط

کرده اند. بودجه هیأت نامشخص است، در مسابقات قهرمانی کشور بانوان 
به جز خانم نوری و آذردخت، بقیه دوچرخه سواران را از تهران و کرج به 
اسم اصفهان شرکت دادند که توانستند عنوان نخست را به دست آوردند. 

 خروج ایرانی ها از جمع 
برترین های کشتی آزاد جهان!

جدیدترین رده بندی آزادکاران جهان از سوی فیال در حالی اعالم شد که 
ایران تنها سه نماینده در جمع 15کشتی گیر برتر هر وزن دارد.  در رده 
بندی ماه ژوئن فیال، مسعود اسماعیل پور )60 کیلوگرم( از رده پنجم به 
هفتم سقوط کرده و میثم مصطفی جوکار و احسان امینی )84 کیلوگرم( 

رتبه های ششم و دوازدهم خود را حفظ کرده اند.
این در حالی است که در بین 15 نفر برتر هر وزن نامی از حسن رحیمی 
)55 کیلوگ��رم( ، مهدی تق��وی )66 کیلوگرم( ، صادق گ��ودرزی )74 
کیلوگرم( ، حامد تاتاری )96 کیلوگرم( و پرویز هادی )120 کیلوگرم( که 

در رنکینگ قبلی حضور داشتند، دیده نمی شود. 

 فیالدلیفا در حضور ارسالن
 به پیروزی رسید

تیم بسکتبال فیالدلفیا که ارسالن کاظمی ملی پوش ایران را به خدمت 
دارد، در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود برابر بروکلین به پیروزی رسید.

طالی تقیان ایران را نایب قهرمان کرد
تیم ملی وزنه برداری دانشجویان ایران با مدال طالی رسول تقیان وزنه 
بردار اصفهانی و نقره بهادر موالیی و جابر بهروزی به عنوان نایب قهرمانی 

مسابقات دانشجویان جهان دست یافت.
با پایان رقابت های وزنه برداری یونیورس��یاد جهانی روس��یه، تیم ملی 
دانشجویان ایران با کسب یک مدال طال و دو نقره، در بخش مردان بعد از 

روسیه میزبان عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. 
برای تیم شش نفره کشورمان در بازی های دانشجویان جهان رسول تقیان 
در دسته 77 کیلوگرم صاحب مدال طال شد و جابر بهروزی و بهادر موالیی 

هم در اوزان 69 و 105+ کیلوگرم مدال نقره دریافت کردند.

 آنهایی که درموردم
شائبه ایجاد کردند احمقند

احمد جمشیدیان
هافبک تیم فوتبال استقالل

   من نیامده ام جای کس��ی را پر کن��م، نوع فوتبالم هم ب��ا مجتبی فرق
می کند. هدفم این است که به استقالل کمک و کنم و این مسأله برایم مهم 
تر است.  کمتر از10دقیقه آقای علیپور را دیدم. بحث برسر شائبه هایی بود 
که عده ای روزهای آخر لیگ 
درم��ورد من به وج��ود آورده 
بودند و می گفتند چرا جلوی 
اس��تقالل بازی نکردم. من با 
 علیپور صحبت کردم و او هم 
حرف های من را شنید.آنهایی 
ک��ه این بح��ث ه��ا را مطرح 
کردند کارشان احمقانه بوده 
و به طور قطع احمق بوده اند. 

فوالم تیم لندنی لیگ برتری انگلیس که در چند فصل گذشته مقام های خوبی در لیگ برتر انگلیس کسب 6
کرده و در16 سال گذشته تحت مالکیت محمد ال فاید مصری قرار داشت، در نهایت  با مبلغ200 میلیون 
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بدل آلکس فرگوسن 
در تایلند

 حفظ اسکلت اصلی 
ذوب آهن  و جذب  ۸ بازیکن

ذوب آه��ن  در 15روز فصل نقل و انتقاالت، 3 بازیکن ش��اخص پاس همدان  
رقیب خود در پلی آف لیگ برتر را جذب کرد؛ وحید علی آبادی که در دو بازی 
رفت و برگش��ت پلی آف لیگ برتر دو  گل وارد دروازه ذوب آهن کرد، اویس 
کردجهان هافبک میانی پاس که در بازی برگشت پس از اخراج دروازه بان پاس 
در نیمه اول با دروازه بان دوم تعویض شد و مرتضی تبریزی که مهاجمی نسبتا 

معمولی در دو بازی برابر ذوب آهن  بود. 
به غیر از این س��ه بازیکن، روح اهلل عرب  مهاجم فصل گذش��ته نفت آبادان، 
هادی تأمینی مدافع فصل گذشته س��پاهان و ملوان و میالد زنیدپور هافبک 
فصل گذشته سپاهان و پیکان نفرات ش��اخصی هستند که ذوب آهن جذب 
کرده است. همچنین مصطفی اکرامی و آرمین طالیی منش دو مدافع دیگری 
هستند که ذوب آهن با جذب آنها نقطه ضعف فصل پیش خود یعنی خط دفاع 

را ترمیم کرده است. 

تمرینات منچستر یونایتد در تایلند تحت تأثیر حضور بدل سرآلکس فرگوسن 
قرار گرفت!

منچستر یونایتد برای آمادگی بیش��تر در اردوی پیش فصل در تایلند به سر 
می برد، اما یک اتفاق جالب تمرینات منچس��تر یونایتد را تحت تأثیر قرارداد 
و آن هم حضور یکی از هواداران مس��ن این تیم در تمرین��ات این تیم بود که 
شباهت بسیار زیادی به سرآلکس فرگوسن داشت و توجه رسانه های گروهی 

را به خود جلب کرد.
 این شخص که با حضور در تمرینات منچستر یونایتد جام لیگ برتر را همراه 
خود داشت، به قدری شبیه سرآلکس فرگوس��ن بود که اگر لحظه ای دیوید 
مویس در تمرین او را می دید گمان می کرد فرگوسن مجددا به سرمربیگری 
منچستر یونایتد برگشته اس��ت! به این ترتیب به نظر می رسد هیچ کس در 

انگلستان از رفتن فرگوسن راضی نیست.
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یک پاکستانی، باشگاه فوالم را خرید

س��رمربی کروات تیم فوتبال ذوب آهن 
گروه 
اصفهان رویارویی با صنعت��ی در اهواز و ورزش

دیدار با پرس��پولیس و تراکتورسازی در 
اصفهان در س��ه هفته نخس��ت لیگ را قرعه  خوب��ی برای تیمش 
ندانس��ت و گفت: رضایتم از قرعه کش��ی لیگ50-50 است و کار 
سختی در ابتدای مسابقات لیگ پیش رو داریم، اما تمام تالشمان را 

خواهیم کرد که سال های رؤیایی را در ذوب آهن تکرار کنیم.
لوکا بوناچیچ در گفتگو با مهر، درمورد قرعه کشی رقابت های لیگ 
برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرعه خوب، قرعه ای اس��ت که 
شما در ابتدای مسابقات با حریف ضعیف تر روبه رو شده و از شانس 
میزبانی هم برخوردار باشید، اما این مس��أله برایمان حاصل نشد 
زیرا باید در گام نخس��ت در اهواز به مصاف تیم استقالل صنعتی 

خوزستان برویم.

کار سختی در ابتدای لیگ پیش رو داریم
وی اف��زود: ذوب آه��ن اصفه��ان هرچن��د در هفته ه��ای دوم 
و س��وم میزبان اس��ت، اما باید با دو تیم قدرتمند پرس��پولیس و 
تراکتورس��ازی ب��ازی کند ک��ه این مس��أله نش��ان می دهد کار 
 س��ختی در ابتدای مس��ابقات لیگ پیش رو داریم. ضمن این که

قرعه کشی دست کسی نیست و به شانس بستگی دارد که در این 
شرایط هم رضایتم از قرعه کشی لیگ50-50 است.

مهم تر از قرعه، آمادگی بازیکنان است
س��رمربی کروات تیم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان در ادامه تصریح 
کرد: مهم تر از قرعه کشی برای من، حضور تیم با آمادگی کامل در 
مسابقات و شروع خوب مسابقات است، زیرا اگر لیگ را به بهترین 
شکل آغاز کنیم، در ادامه راه شرایط به مراتب ایده آل تری را پیش رو 

خواهیم داشت.

آرامش تیم بسیار اهمیت دارد
وی یکی از راه های آغاز موفق مس��ابقات لیگ را برگزاری اردوها و 
دیدارهای تدارکاتی مناسب دانس��ت و اظهار داشت: در اردوهای 
آماده سازی، آرامش تیم و در اختیار داشتن زمین مناسب، بسیار 
اهمیت دارد که خوشبختانه این مسأله در اردوی تیم ذوب آهن در 
کرج وجود دارد. محل برگزاری اردو محیط بسیار آرامی دارد و زمین  

تمرینی بسیار خوبی هم در اختیارمان قرار گرفته است.

امیدواری برای آغاز خوب لیگ
بوناچیچ در ادامه گفتگویش با مهر با اشاره به این که اگر در اردوهای 
پیش از آغاز فصل، بازیکنان با روحیات هم آشنا شوند و همچنین 
بتوانند از نوع بازی و قابلیت های همدیگر اطالع کاملی به دس��ت 
آوردند، در شروع لیگ، تیم مشکالت کمتری خواهد داشت، یادآور 

شد: خوشبختانه در این اردو همه نفراتمان را در اختیار داریم و من 
امیدوارم تا آغاز لیگ سیزدهم نفرات تیم از همه نظر به هماهنگی و 

آمادگی مطلوب برسند تا لیگ را به خوبی آغاز کنیم.

بازگرداندن ذوب آهن به روزهای اوج
وی در ادامه با تقدیر از عملکرد محمود یاوری س��رمربی پیشین 
ذوب آهن اصفهان که مانع از س��قوط این تیم به دس��ته اول شد، 
خاطرنشان کرد: برای بازگش��ت ذوب آهن به دوران اوج باید همه 
عوامل اجرایی، فنی و بازیکنان حداکثر تالش خود را به کار ببندند. 
همچنین می بایست حداکثر استفاده را از زمان ببریم و با همیاری، 
مشورت و تالش دسته جمعی، ذوب آهن را دوباره به جایگاه اصلیش 

در فوتبال ایران بازگردانیم.

انتظار از بازیکنان برای رعایت سه فاکتور
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن انتظارش از بازیکن��ان این تیم را 
رعایت سه فاکتور نظم و انضباط، مسئولیت پذیری و تالش عنوان 
کرد و افزود: در طول سال های فعالیتم در فوتبال خصوصا در ایران، 
توجه ویژه ای به جوانان داشته ام و در باش��گاه های گذشته و تیم 
ذوب آهن نیز به مدارس فوتبال و تیم های پایه آن توجه داش��ته و 

دارم تا نفرات مستعد را به تیم اصلی بیاورم.

هواداران ذوب آهن صبور باشند
وی در ادامه با تشکر از سعدمحمدی مدیرعامل کارخانه و ابراهیمی 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، از هواداران این تیم اصفهانی خواست 
تا صبور باشند و خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود وقت، حداکثر 
تالش��م را برای رس��اندن تیم ذوب آهن به تیمی منس��جم انجام 
می دهم، هرچند اعتق��اد دارم 2-3 ماه زمان الزم اس��ت تا بتوانم 

تفکراتم را پیاده کرده و ایده  هایم را برای موفقیت تیم به کار بندم.

به موفقیت رساندن ذوب آهن مانند سپاهان
بوناچیچ در پایان گفت: من دو سال رؤیایی را به همراه سپاهان در 
لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا تجربه کردم و به این موضوع 
کامال اش��راف دارم که فوتبال اصفهان، امروز در جایگاهی بسیار 

خوبی قرار دارد. 
مربیانی مانن��د من با تکیه ب��ر زندگی و عملک��رد حرفه ای خود، 
 همچون سربازی در خدمت تیم و باشگاهشان هستند. من هم طبق 
این عقیده و دیدگاه��ی که دارم، برای این ک��ه ذوب آهن را مانند 
س��پاهان به موفقیت های بزرگ برس��انم، همه تالش��م را به کار 

خواهم بست. 

لوکا بوناچیچ :

 داماش؛سال های رؤیایی را در ذوب آهن تکرار می کنم
 کاپیتان چراغ خاموش ها

به نظر می رسد4 تیم سایپا، گس��ترش فوالد تبریز، صبای 
 قم و داماش، کم س��روصداترین تیم های لیگ سیزدهم در 
 فص��ل نق��ل و انتق��االت هس��تند که خیل��ی هیاه��و راه 

نینداخته اند.
در هیاهوی ب��ازار نقل و انتقاالت و آنجا ک��ه بعضی ها بمب 
و نارنجک منفجر می کنند و بعضی ها ب��رای رقم های زیر 
میلیارد تره هم خرد نمی کنند، بعضی تیم ها هم هس��تند 
 که بی سروصدا برنامه های خود را پیش می برند. این تیم ها

متناس��ب با بودجه و به عبارت عامیانه تر به وس��عت جیب 
 خود خرید می کنند. مروری بر این تیم های کم س��روصدا 

نمی تواند خالی از لطف باشد:
1    س�ایپا: مث��ل اکث��ر س��ال ه��ای اخی��ر آرام و

بی سروصداس��ت، س��ه بازیکن خوب خود؛ یعنی احمدی، 
غریبی و دقیقی را به مدعیانی چون س��پاهان، پرسپولیس 
و تراکتورسازی داده و در عوض چند بازیکن جدید را بدون 
هیاهو جذب کرده اس��ت. تفاوتش با گذش��ته این است که 
امسال به جای جوانگرایی بیشتر پیرگرا شده و میانگین سنی 

خود را بدجوری باال برده است. 
2     گس�ترش فوالد تبری�ز: معموال تیم ه��ای تازه 
 صعود ک��رده س��روصدایی در فصل نق��ل و انتق��االت راه 
می اندازند، مخصوصا اگر متمول هم باش��ند، ولی گسترش 
فوالد تبریز اصال ای��ن گونه عمل نکرده و رس��ول خطیبی 
بازیکنانی را گرفته که همس��طح بازیکنان باقیمانده فصل 

قبل این تیم هستند.
3    صبای ق�م: مطابق معمول و س��نت قدیمی محمد 
مایلی کهن امسال صبا هم با ریزش شدید اسمی ها مواجه 
ش��ده اس��ت. بختیاری زاده، نوری، رضاییان، اسالمی، لک، 
رزاق��ی راد، بدرل��و، طهماس��بی و ویکروم جداش��ده های 

سرشناس صبا هستند.
4     دام�اش: و ام��ا م��ی رس��یم ب��ه کاپیت��ان چراغ 
خاموش های لی��گ برتری در فصل نق��ل و انتقاالت؛ یعنی 
داماش گیالن که طبق اعالم قبلی مدیرعامل فعلی یعنی امیر 
عابدینی نیازی به بازیکن جدید نداش��تند، اما آنها در حالی 
که علیرضا جهانبخش، حسین ابراهیمی، حسن رودباریان، 
ابوذر رحیمی ، حسین کوشکی ، علیرضا واحدی نیکبخت و 
حسین رحیمی را از دست داده اند، سه بازیکن بزرگسال و دو 
 بازیکن جوان از امیدهای پرسپولیس را به خدمت گرفته اند

و قرار اس��ت بقیه نیازهای خود را از تیم های امید و جوانان 
باشگاه مرتفع کنند. 

نقل و انتقاالت

مهاجم دورتموند سریع تر از »بولت« می دود
مهاجم جدید بروسیا دورتموند در جلسه تمرینی این تیم رکوردزنی کرد. 
پیره امریک اوبامیانگ برای تحت تأثیر ق��رار دادن اعضای تیم جدیدش 
زمان را تلف نکرد. او با سرعتی بسیار باال می دود، به شکلی که توانسته30 

متر را در 3/7ثانیه طی کند.

خط و نشان جدید مورینیو برای حریفان
سرمربی جدید چلس��ی، برای حریفان خود در لیگ انگلیس 
خط و نشان کشید:»تصور می کنم اکنون مربی بسیار بهتری 
هس��تم زیرا کار مربیگری چیزی است که تجربه در آن معنای 

زیادی دارد.«

الم: گوتسه انتخاب درستی داشت

مدافع29 ساله بایرن  مونیخ با حمایت از انتقال گوتسه 
می گوید این بازیکن تصمیم درستی گرفت که به بایرن  
مونیخ پیوست. ماریو گوتسه به بایرن  مونیخ پیوست تا 

کمر بند خط هافبک بایرن  مونیخ را قوی تر کند. 

حجت االس��الم علیپور دبیر رس��یدگی به تخلف��ات فوتبال در 
مصاحبه های اخیر خود اعالم کرده که باشگاه پیکان نباید با فرهاد 
کاظمی قرارداد امضا می کرد تا وضعیت مربیگری او در هفته های 

آینده مشخص شود.
فرهاد کاظمی س��رمربی فصل گذش��ته ذوب آهن که چند روز 
پیش با عقد ق��راردادی به تیم فوتبال پیکان پیوس��ت در گفتگو 
با ایسنا درباره مسائل چند روز اخیر گفت: »از این که در فوتبال 
جلوی تبانی گرفته شود مطمئنا همه مردم خوشحال می شوند 
 و همه فوتبالی ه��ا از مب��ارزه ب��ا ناپاکی های فوتبال اس��تقبال 
می کنند، ولی فراموش نکنید که مردم اخبار کذب و عوام فریبی 
را دوس��ت ندارند و این گونه رفتارها جای تأسف دارد. آقایان هر 
سندی دارند بهتر است ارایه دهند و مطمئنا این موضوع دست ما 

را هم در مسائل حقوقی باز می گذارد. من قبال از علیپور به کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده بودم و این کار را دوباره 
انجام خواهم داد و باز هم از او به دادگاه ویژه روحانیت ش��کایت 
خواهم کرد. البته قبال از او به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده 

بودم که آن پرونده هم به جریان می افتد.«
کاظمی درمورد حرف های علیپ��ور که گفته برایش در تلویزیون 
وقت می گیریم تا حرف هایش را بزند تأکی��د کرد:» در تلویزیون 
برای من وقت زیاد است و نیازی ندارم ش��ما برایم وقت بگیرید. 
من می خواهم در تلویزیون با شخص شما مناظره داشته باشم و 
می خواهم حرف هایی بزنم که مردم خیلی چیزها را متوجه شوند 
که البته همین االن هم متوجه هس��تند و خیلی چیزها را خوب 
می دانند. مصاحبه کردن و جواب دادن و جواب گرفتن فقط وقت 
تلف کردن است و می خواهم با شما مناظره تلویزیونی داشته باشم. 
شما که جدیدا روی پرونده لیگ دسته اول زوم کرده اید، در4 سال 
گذشته هم چنین رفتارهایی داشته اید و خواهش می کنم با افکار 

عمومی بازی نکنید.«
سرمربی پیکان درمورد این که علیپور گفته اگر کاظمی مدارکی 
علی��ه او یا فدراس��یون دارد رو کن��د گفت:»طرف حس��اب من 
فدراسیون فوتبال نیست و فدراسیون را وارد این ماجرا نکنید.عزت 
و ذلت دست خداست در ضمن من آبرویم را از سر راه نیاوردم که 
خیلی راحت با آن بازی کنید.اصال سؤال من این است که مگر شما 
قانون هستید که می خواهید تکلیف را روشن کنید؟مگر کمیته 
انضباطی وجود ندارد و سؤال من این است که فدراسیون فوتبال 

چه زمانی می خواهد ورود کند و تصمیم بگیرد.« 

بازیک��ن ملی پ��وش فوتب��ال با بی��ان این ک��ه باش��گاه عجمان 
رضایتنامه اش را به سپاهان نداده است، اعالم کرد که از دو، سه روز 

دیگر در تمرین های این تیم اماراتی حاضر می شود.
محمدرضا خلعتبری درباره وضعیت ق��راردادش با تیم عجمان 
امارات بیان کرد: بعد از بازی فینال جام حذفی مقابل پرسپولیس 
قرارداد یک س��اله با عجمان بس��تم و بازیکن ای��ن تیمم. با خود 
کفاشیان هم صحبتی داشتم که او گفت که حضورم در عجمان 
موردی ندارد، چون من از قبل با این تیم قرارداد بسته بودم و آن 

موقع بحث تحریف نام خلیج فارس مطرح نشده بود.
وی افزود: با این حال اگر مسئوالن سپاهان یا پرسپولیس بتوانند 
رضایتنام��ه را بگیرند مطمئن باش��ید به ای��ران برمی گردم و در 
کشورم بازی می کنم و هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارم، اما 

اگر به عجمان نروم فیفا مرا یک سال محروم می کند، چون با این 
تیم قرارداد دارم، بنابراین هر تیم��ی که رضایتنامه ام را بگیرد در 
خدمتش هم هس��تم، اما اگر آقایان راضی اند یک سال از فوتبال 

محروم شوم به امارات نمی روم.
ملی پوش ایران در ادامه با بیان این که ادع��ای اماراتی ها را قبول 
ندارد، خاطرنشان کرد: خلیج برای من خلعتبری همیشه فارس 
اس��ت و آنها این ادعا را مطرح کرده اند. اگر لیگ قهرمانان آس��یا 
برگزار ش��ود مگر با عرب ها ب��ازی نخواهیم کرد و آنه��ا به ایران 
نمی آین��د و ما به ام��ارات نمی رویم؟ بنابراین ق��رارداد من هم با 
عجمان مشکلی نیست که بخواهیم تا این حد بزرگش کنیم. من 

هم از قبل با این تیم قرارداد داشتم.
خلعتبری همچنین در پاس��خ به پرسش  ایس��نا مبنی بر این که 
آیا باش��گاه عجمان حاضر به صدور رضایتنامه اش جهت بازی در 
تیم های ایرانی اس��ت یا نه و چه مبلغی را برای دادن رضایتنامه 
تعیین کرده اند، عن��وان کرد: خبر ندارم چه مبلغی را پیش��نهاد 
داده اند و تنها می دانم مسئوالن س��پاهان با این باشگاه صحبت 
کرده اند و آنها گفتند که رضایت این آقا را نمی دهیم! باید ببینم 
چه می شود و قسمتمان چیست. من که امیدوارم ماندنم در ایران 

درست شود و در کشورم بازی کنم.
بازیکن فصل قبل س��پاهان در ادامه   این گفتگو در پاسخ به این 
پرسش که آیا باشگاه پرس��پولیس مذاکره مستقیمی با او داشته 
اس��ت یا نه، تأکید کرد: من در روزنامه ها خواندم که پرسپولیس 
به دنبال جذبم است و تا االن کسی از مسئوالن این باشگاه با من 

تماس نگرفته است.

به هر تیمی که رضایتنامه ام را از عجمان بگیرد، می روم

خلیج برای من فارس است
آبرویم را از سر راه نیاورده ام

از علیپور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می کنم



 قرآن ارزنده ترین منبع تأثیرگذار
 بر جامعه بشری است

علمی��ه  حوزه ه��ای  مدی��ر 
چهارمحال و بختی��اری گفت: 
ق��رآن یک��ی از ارزنده تری��ن و 
مؤثرترین مناب��ع تأثیرگذار بر 

جامعه بشری است. 
حجت االس��ام محمد احمدی 
که در محفل نورانی انس با قرآن 
کریم در مسجد امام حسین)ع( 
شهرکرد س��خن می گفت، اظهار داش��ت: در دعای ورود به ماه مبارک 
رمضان، این ماه به عنوان ماه اس��ام، ماه تجلی دین خدا، ماه پاک شدن 
از رذایل اخاقی و ماه زدودن زنگار از دل ها، ماه خالص ش��دن انسان ها 
و ماه وقت مقرر بین خدا و بندگان اس��ت. وی با اشاره به فرمایشات امام 
س��جاد)ع( در ارتباط با ماه رمضان، گفت: برهمین اساس لزوم شناخت 
حرمت این ماه و درک عظمت آن، صله ارح��ام، نماز اول وقت و مراقبت 
بر احوال همسایگان، پرداختن حقوق مالی و توجه به سایر اعمال دینی 
بیش از پیش الزم و ضروری است. احمدی بر استفاده و حظ معنوی هرچه 
بهتر از لحظات این ماه پرخیر و برک��ت تأکید کرد و گفت: اقامه نماز اول 
وقت به جماعت از نشانه های درک شب قدر است. مدیر حوزه های علمیه 
چهارمحال و بختیاری با توصیه بر تاوت قرآن کریم، افزود: قرآن یکی از 

ارزنده ترین و مؤثرترین منابع تأثیرگذار بر جامعه بشری است.

خبر ویژه

نماینده مردم شهرستان شهرکرد
سیدسعید زمانیان دهکردی

الزم است امکانات با نگاه عدالت محور در مناطق مختلف توزیع شود. باید 
برای حل مشکات مردم این بخش در حل مشکل تأمین آب کشاورزی 
اقدام سریع ش��ود. اجرای کامل این طرح زمینه اشتغال مستقیم حدود 
هزار نفر و غیرمس��تقیم هزار و200 نفر را فراهم می کند و موجب رونق 
اقتصادی، باال بردن تولید در واحد س��طح و ارتقای سطح کمی و کیفی 
سطح محصول شده و دگرگونی در اکوسیستم و پوشش گیاهی منطقه 
می شود. با وجود اقدامات فراوان انجام شده در سال های گذشته، مشکات 
زی��ادی در ای��ن شهرس��تان 
وجود دارد که مناسب نبودن 
اعتبارات تخصیصی در مقایسه 
با مطالبات، از این مش��کات 
است. با انتقال آب از سد بیدکان 
در ماه های آینده، مردم بخش 
الران از مزایای اجرای این طرح 

برخوردار می شوند. 

 امکانات
 با نگاه عدالت محور توزیع شود

چهره روزیادداشت
تاریخ انقالب اسالمی در چهارمحال و بختیاری تدوین می شود

حجت اهلل شیروانی رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از تدوین تاریخ انقاب اسامی در 
استان از سوی واحد ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری خبر داد و افزود :حوزه هنری استان به 

منظور ثبت و ضبط تاریخ انقاب اسامی در استان تدوین تاریخ انقاب را آغاز کرده است.
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 آغاز به كار نمایشگاه هاي 
طرح ضیافت در استان

گ�روه شهرس�تان - فعالی��ت نمایش��گاه ه��اي ط��رح 
ضیافت و ف��روش رمضاني کاالي پرمص��رف در چهارمحال 
و بختی��اري آغاز ش��د. مع��اون بازرگاني س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان گفت: هم اکنون چهار نمایشگاه در 
مراکز شهرستان هاي فارس��ان، لردگان، بروجن و شهرکرد 
ان��واع موادغذایي، پروتئیني، لبني، خواروب��ار، برنج، روغن، 
حبوبات،ش��کر و مواد ش��وینده را عرضه مي کنند. علیرضا 
جیان افزود: در مراکز دیگر شهرستان ها، سهمیه کاالهاي 
ویژه ماه مبارک در فروشگاه هاي منتخب توزیع شده است و 
این اقام در40 غرفه در محل دائمي نمایشگاه هاي استان و 

فروشگاه هاي بزرگ سطح  شهر عرضه شده است.

 تولید عامل ضد سرطان 
در دانشگاه شهركرد

گروه شهرستان - عضو هیأت علمی گروه ژنتیک دانشگاه 
شهرکرد موفق به تولید عامل ضد سرطان تاکسول از زیست 
توده قارچی طی فرآیند تخمیر میکروبی شد. دکتر محسن 
مبینی عضو هیأت علمی گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد موفق 
به تولید عامل ضد سرطان تاکسول از زیست توده قارچی طی 
فرآیند تخمیر میکروبی شد. تاکس��ول به عنوان یک عامل 
گیاهی ضدسرطان و از گیاه سرخدار با نام علمی تاکسوس 
استخراج می شود و خاصیت ضد سرطانی آن در مؤسسات 
 علمی آمریکا به اثبات رس��یده و این گی��اه در جنگل هاي

 شمال کش��ور می روید که تولید تاکس��ول از آن مقرون به 
مصرفه نیست.

 اختتامیه جشنواره 
شاهنامه خوانی در لردگان

دبیر اجرایی هفتمین جش��نواره ش��اهنامه خوانی ونقالی 
مناطق زاگرس نشین، علیرغم شیخی گفت: آیین اختتامیه 
هفتمین جش��نواره در محل س��الن تربیت بدنی لردگان 

برگزار شد.
شیخی با اشاره به روند برگزاری هفتمین جشنواره، اسامی 
برگزیدگان رشته شاهنامه خوانی در رده سنی زیر30 سال 
را به ترتیب آقایان میاد صادقی و سید اکبر موسوی ومهران 
صادقی و در رده باالی30 س��ال آقایان منوچهر مکوندی 
وعلیرضا نظروندو رضا اردشیری وبهنام فرمانی  معرفی کرد.

اخبار كوتاه

 نماینده صن��دوق حمایت از هنرمندان، 
گروه 
روزنامه ن��گاران و نویس��ندگان اداره کل شهرستان 

فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و 
بختیاری گفت: پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه ها همزمان با 

روز خبرنگار در این استان برگزار می شود. 
اسداهلل ترابی اظهار داشت: پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه ها 

همزمان با روز خبرنگار در این استان برگزار می شود.
وی افزود: در طی مدت برگزاری این جشنواره ها همراه با تجلیل از 
شهدای عرصه هنر از خانواده شهید شهرانی دعوت و یاد این شهید 

گرامی داشته می شود.
ترابی خاطرنشان کرد: شهید وهاب ش��هرانی از فعاالن فرهنگی، 
نویس��نده، گوینده و خبرنگار متولد 1339 در شهرستان فارسان 
است که در سال1361 در فکه در حالی که مسئول واحد تبلیغات 

تیپ44 قمر بنی هاشم)ع( بوده، به دیدار حق می شتابد.
نماینده صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
دومین یادواره جلوه جمال خبر داد و گفت: این یادواره به منظور 
بزرگداشت شهیدان عرصه هنر در حوزه های شعر، نغمات و رسانه 

برگزار می شود.
وی اظهار داشت: از خانواده معزز ش��هیدان، ایثارگران و یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس، هنرمندان و تمامی کسانی که مشخصات 
یا اثری از این ش��هیدان در اختیار دارند می توانند آن را حداکثر تا 

تاریخ بیست و پنجم تیرماه جاری به دبیرخانه این یادواره ارسال 
کنند.

ترابی یادآور ش��د: عاقه مندان برای اطاعات بیشتر می توانند به 
سایت www.jelve-jamal.com مراجعه کنند. 

قدر دانی مدیر عامل انجمن سینمای جوان از اصحاب 
رسانه و خبرنگاران بام ایران

با پایان چهل و نهمین چشنواره منطقه ای س��ینمای جوان) بام 
ایران( در ش��هرکرد که از 10 تا 13 تیرماه در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری توس��ط انجمن س��ینمای جوان��ان ای��ران و اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی برگزار شد، هاش��م میرزاخانی رییس 
شورای سیاستگذاری جشنواره های منطقه ای سینمای جوان و 
مدیرعامل انجمن از همکاری شایسته و درخور رسانه و مطبوعات 

تشکر و قردانی کرد.
میرزاخانی در این تقدیر که توسط روابط عمومی انجمن اعام شده 
است گفت: همان طور که از اهالی رسانه و خبر درخواست شده بود 
تا با انعکاس اخبار ورویداده��ای مربوط به فیلم کوتاه، این هنر که 
مربوط به قشر فرهیخته هنرمندان است را از انزوا خارج نمایند این 
بار نیز انعکاس شایسته و مطلوب جشنواره بام ایران در شهر کرد 
موجی از توجه و استقبال از این هنر را در سطح جامعه به وجود آورد 
که بر خود الزم می دانم از این حرکت و حمایت کلیه رس��انه ها و 

خبرگزاری ها و مطبوعات مکتوب تشکر و قدردانی نمایم. 

 چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان از تاریخ10 تا 
13 تیرماه س��ال1392 به مدت چهار روز در استان چهارمحال و 
بختیاری شهرستان شهرکرد با حضور استان های آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، زنجان، گیان، کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان، 
هرمزگان، خراس��ان رضوی، خراسان ش��مالی، خراسان جنوبی، 
گلستان، خوزس��تان، لرس��تان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری 
توسط انجمن س��ینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی اس��تان چهارمحال و بختیاری در ش��هرکرد با عنوان بام 

ایران برگزار شد. 

شهرستان كوهرنگ آماده استقبال از برنامه های ماه 
مبارک رمضان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان کوهرنگ از برگزاری 
جلسه شورای فرهنگ عمومی با بررس��ی برنامه های ماه مبارک 

رمضان در این شهرستان خبر داد.
 سید هوشنگ موس��وی با اعام این خبر گفت:در دومین جلسه 
ش��ورای فرهنگ عمومی شهرس��تان کوهرن��گ تصمیمات الزم 
در خصوص اس��تقبال و اس��تفاده مردم از برنامه های ماه مبارک 
رمضان اندیشیده شد. وی افزود: با نظر و پیشنهاد اعضای شورای 
فرهنگ عمومی برنامه ها و تدابیر الزم جهت حفظ ش��ئونات ماه 
مبارک رمضان اندیشیده شد. موسوی تبلیغات محیطی در سطح 
شهرستان و کانون های گردشگری و اجرای برنامه های فرهنگی و 
مذهبی متناسب با شأن و منزلت ایام ماه مبارک رمضان را از دیگر 
مصوبات و برنامه های شورای فرهنگ عمومی شهرستان دانست. 
وی در ادامه گفت: برنامه های ماه رمضان باید به به گونه ای مطلوب  
در ش��أن این ماه پربرکت برنامه ریزی و اجرا شود تا شاهد بسط و 
گسترش فعالیت های دینی و قرآنی در سطح محات باشیم. وی 
بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای حضور بیشتر جوانان در مساجد 
تأکید کرد و ادامه داد: مس��اجد در روایات و احادیث بزرگان دین 
مورد توجه بسیار قرار گرفته است. موس��وی تصریح کرد: باید در 
تمامی طول سال شاهد حضور مردم در مس��اجد باشیم و این امر 
توجه بیش��تر متولیان امر، ائمه جماعت، هیأت امنا و کانون های 
فرهنگی هنری مساجد را می طلبد.  وی گفت: جوانان باید هرچه 
بیشتر با مفاهیم و ارزش های دینی آش��نا شوند و مساجد یکی از 
بهترین و مقدس ترین اماکنی اس��ت که به عنوان یک مرکز نشر 
دینی و فرهنگ اسامی می تواند در پیشبرد این اهداف تأثیرگذار 
باش��د. وی بر لزوم طراحی برنامه های جدید و با نشاط تأکید کرد 
و افزود: روی آوردن به معنوی��ت و معارف دینی می تواند چراغ راه 

بشریت باشد. 

جشنواره مطبوعات و رسانه ها در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد میزبان جشنواره جلوه جمال 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 

2266   کالسه پرونده :91-1836شماره دادنامه : 266 بتاریخ : 92/2/31 مرجع 
سعید   / خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  سوم  و  سی  شعبه   : رسیدگی 
روبه روی هتل چهلستون پ 576   – : اصفهان خ مسجد سید  بنشانی  کدخدایی 
مبلغ  به  چک   : خواسته  المکان   مجهول   : نشانی  به  نسب  علی  ملیحه  خوانده: 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی   های  هزینه  کلیه  و  ریال   30000000
مبادرت  آتی  اعالم و بشرح  را  اعضا شورا ختم رسیدگی   نظریه مشورتی  اخذ 
دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  ی  شورا  قاضی  رای  نماید.  می  رای  بصدور 
سه  و  سی  مبلغ  مطالبه  بخواسته  نسب  علی  ملیحه  طرفیت  به  کدخدایی  سعید 
مطلق  انضمام  به  بانک صادرات  عهده   759/354949 شماره  به  چک  وجه  ریال 
خسارات  قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصو ل مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
ارایه  ابراز و  از خود  اعتراض نسبت به دعوی خواهان  محکمه پسندی در مقام 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی  مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و 
هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک موصوف 91/8/26 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . قاضی 

شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع   92/2/31  : بتاریخ   277  : دادنامه  :91-1834شماره  پرونده  کالسه     2267
رسیدگی : شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان  خواهان / سعید کدخدایی 
بنشانی : اصفهان خ مسجد سید – روبه روی هتل چهلستون پ 576 خوانده: علی بدره 
بانضمام  چک  وجه    32683000 مبلغ  مطالبه   : خواسته  المکان   مجهول   : نشانی  به 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  مطالبه 
اعضا شورا ختم رسیدگی  را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا ی حل اختالف: در خصوص دعوی سعید کدخدایی به طرفیت علی بدره 
بخواسته مطالبه مبلغ سی و دو میلیون هشتصد و هشتاد و سه هزار ریال وجه چک 

قانونی  خسارات   مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده   1282/569373/31 شماره  ، به 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصو ل مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و  هیچگونه الیحه  و  نداشته  رسیدگی حضور 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی   آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار بابت 
اصل خواسته وسی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/9/12 تا تاریخ اجرای 
حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
. قاضی شعبه 33 شورای  خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
2268   کالسه پرونده :91-1954شماره دادنامه : 118 بتاریخ : 92/2/10 مرجع 
رسیدگی : شعبه 5شورای حل اختالف اصفهان  خواهان / سعید کدخدایی بنشانی 

روبه روی هتل چهلستون پ 576 خوانده:رضا احمد خان  : اصفهان خ مسجد سید – 
بیگی به نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه مبلغ با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا ی حل اختالف: در خصوص دعوی سعید کدخدایی 
به طرفیت رضا احمد خان بیگی بخواسته مطالبه مبلغ 23316000 ریال وجه  چک به 
شماره 372982 بتاریخ : 90/7/14  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات  قانونی 
، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصو ل مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته  و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی  مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون 
و سی صد و شانزده هزار ریال  بابت اصل خواسته وچهل هزار تومان 400000ریال 
بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

موصوف 90/7/14 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان 
از ابالغ  . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس  صادر و اعالم می نماید 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . قاضی شعبه 5 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

2269   کالسه پرونده :92-22شماره دادنامه : 418 بتاریخ : 92/3/28 مرجع رسیدگی : 
شعبه یازده شورای حل اختالف اصفهان  خواهان / سعید کدخدایی الیادرانی  بنشانی : 
اصفهان خ مسجد سید – روبه روی هتل چهلستون پ 576 خواندگان : کامران سلطانی 
المکان   خواسته : مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت 1  2- نبی سلطانی هر دو مجهول 
اخذ نظریه مشورتی اعضا  قاضی شورا  به محتویات پرونده و  با عنایت  فقره سفته 
ختم رسیدگی  را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دادخواست سعید کد خدایی الیادرانی را به طرفیت خواندگان ردیف اول 
یک  بابت  از  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  بخواسته  سلطانی  نبی  و  کامران  دوم  و 
فقره سفته شماره 486803)سری /د( و تامین خواسته نظر به اینکه خواهان بااستناد 
برابر  دوم  و ردیف  متعهد  عنوان  به  اول  امضا خوانده ردیف  به  الذکر  فوق  به سفته 
امضا ظهر سفته مذکور به عنوان ضامن تقاضای الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 50 
میلیون ریال را نموده است وخواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 
92/3/5 که از طریق نشر آگهی در روزنامه نسل فردا مورخه 92/11/2 انجام گردیده 

در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای ابراز و ارائه ننموده 
قانون تجارت  استنادبه مواد 307و309  بقای اصول مستندات  به  با توجه  . شورا  اند 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   522 198و515و519و  مواد  و 
امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
)50000000(ریال بابت اصل خواسته و 138000 ) یکصد و سی هشت هزار ریال( بابت 
لغایت   )92/1/17  ( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تاخیرتادیه  و خسارت  دادرسی  هزینه 
زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خوایه در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد الزم به ذکر است قرار تامین 

خواسته به شماره دادنامه 59 بتاریخ 92/1/24 صادر گردیده است. قاضی شعبه یازده 
شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

2275 آقای حسین شفیعی دارای شناسنامه شماره 1598 به شرح دادخواست به کالسه 
1783/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1392/2/22  در  بشناسنامه 79  که شادروان خلیل شفیعی 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین شفیعی ش 
ش 1598 فرزند  2- حسن شفیعی ش ش 1654 فرزند  3- عباس شفیعی ش ش 70124 
فرزند  4- هادی شفیعی ش ش 2825 فرزند  5- رباب شفیعی ش ش 36150 فرزند  6- 

طیبه شفیعی ش ش 721 فرزند  7- بتول شفیعی ش ش 1723 فرزند   8- صدیقه باقر 
فراش ش ش 374 همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

دادخواست  شرح  به   819 شماره  شناسنامه  دارای  پور  مصری  محبوبه  خانم   2276
به کالسه 1741/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی مصری پور بشناسنامه 646 در تاریخ 1391/2/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- ملوک حقیقت پور ش ش 56845 همسر 2- سکینه مصری پور ش ش 168 فرزند 
3- اشرف مصری پور ش ش 6210 فرزند 4-اکرم  مصری پور ش ش 2340 فرزند 
5- هاجرمصری پور ش ش 15319 فرزند 6- اعظم مصری پور ش ش 62364 فرزند 
7- افسانه مصری پور ش ش 6209 فرزند 8- حسین مصری پور ش ش 510 فرزند 
9-محبوبه  مصری پور ش ش 819 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

حصر وراثت 

شرح  به   29068 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  پور  خاک  حسین  آقای   2277
دادخواست به کالسه 1848/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسن خاک پوراصفهانی  بشناسنامه 13045 در تاریخ 
85/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- حسین خاک پور اصفهانی ش ش 29068 فرزند 2- محمودخاک پور ش ش 1130 
فرزند 3- علیرضا خاک پور اصفهانی ش ش 215 فرزند 4-ملیحه خاک پور اصفهانی 
ش ش 28818 فرزند 5- فاطمه حق ویردی ناغانی ش ش 559 همسر  و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ 

2345 شماره 920112 ح 5 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 920112 ح 5 به آقای فردین امیریان فرزند قربانعلی 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای سید 
ملی  بانک  جنب  شمالی  امام  خ  شهر  خمینی  ساکن  علی  سید  فرزند  بخش  نور  محمد 
منزل پدری بخواسته مطالبه مبلغ 152/500/000 ریال بابت 4 فقره چک بانک حکمت 
در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز شنبه مورخ 
دادگستری شهر  پنجم عمومی حقوقی  دادگاه شعبه  در  92/6/30 ساعت 30: 9 صبح 
ستان خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از 
اتخاذ و  مقتضی  واال تصمیم  دارید  ارسال  و  اعالم  مربوطه  بدفتر  دادگاه  مقرر  موعد 
دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید . این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی 
مدنی در یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار درج می شود . مدیر دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

حصر وراثت 

شرح  به   58 شماره  شناسنامه  دارای  سفادرانی   ورنو  اعالئی  جعفر  آقای   2346
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   338/92 کالسه  به  دادخواست 
تاریخ  در   11705 بشناسنامه  علیرضائی   فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
1386/7/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: 1- جعفر اعالئی ورنو سفادرانی فرزند رمضان ش ش 58 فرزند  2- احمد 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  اعالئی فرزند رمضان ش ش 373 فرزند   و الغیر. 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 

شرح  به   58 شماره  شناسنامه  دارای  سفادرانی   ورنو  اعالئی  جعفر  آقای   2347
دادخواست به کالسه 337/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
بشناسنامه 187  دباغی ورنو سفادرانی    فردوس  که شادروان  داده  توضیح  چنین 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1390/2/15 تاریخ  در 
مرحوم منحصر است به: 1- جعفر اعالئی ورنو سفادرانی فرزند رمضان ش ش 58 
اعالئی  اعالئی فرزند جعفر ش ش 22992 فرزند  3- عبدالرضا  همسر 2- غالمرضا 
فرزند جعفر ش ش 1233 فرزند4-مریم  اعالئی فرزند جعفر ش ش294 فرزند5-مهناز  
اعالئی فرزند رمضان ش ش 1-002586-113 فرزند6-بهناز  اعالئی فرزند جعفر ش 
ش 0-013824-113 فرزند7-سمیه  اعالئی فرزند جعفر ش ش 12747 فرزند8-بتول  
اعالئی فرزند جعفر ش ش 15366 فرزند9- عزت اعالئی فرزند جعفر ش ش 314 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. شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی

شعبه   91/12/6 تاریخ   612 شماره  رأی  موجب  به   12 464/91ص  شماره:   2349
راه  مهدی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  شهر  خمینی  اختالف  حل  شورای   12
به: پرداخت  المکان محکوم است  اقامت: مجهول  نام پدر: بمانعلی  نشانی محل  افروز 
مبلغ14100000 ریال اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از 
سر رسید لغایت اجرا  در حق محکوم له و حق االجرا در حق صندوق دولت  در حق 
محکوم له عباس مهرابی فرزند محمود نشانی محل اقامت: خمینی شهر- میدان شهدا خ 
مدرس کوچه بانک صادرات . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی خمینی شهر 

ابالغ 

اختالف  حل  3 شورای  حل   257/92 شعبه   : رسیدگی  مرجع    257/92 شماره   2350
خمینی شهر به نشانی : میدان قدس خیابان دکتر بهشتی تقاطع دوم کوچه شهید محمد 
)محسن ( صادقی کالسه پرونده : 257/92 ح 3  وقت رسیدگی ساعت 5 بعد از ظهر 
نام  مهرداد(   ( حسین  امیر  نام   : خواهان  مشخصات   92/5/21 مورخه  دوشنبه  روز 
خانوادگی: امر اللهی نام پدر : احمد مقیم اصفهان اتوبان چمران خ 15 خرداد کوی قائم 
کوچه صاحب الزمان )عج( پالک 7 مشخصات خوانده مجهول المکان : حمید رضا نام 
خانوادگی : امیر فتاحی نام پدر : غالمرضا خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت وجه یک فقره چک بعالوه هزینه دادرسی و مطلق خسارت باالخص خسارت 
تاخیر تادیه در پرداخت از تاریخ سر رسید لغایت زمان اجرای حکم دالیل خواهان : 
1- چک و گواهی عدم پرداخت چک – چک عهده بانک سپه به شماره 338721 ش 32 
مورخ 1385/9/27 و گواهی عدم پرداخت مورخ 1392/4/4 گردش کار : خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق 
نشر آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر االنتشار  وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
لذا در اجرای قانون مذکور   . انقالب در امور مدنی نموده است  دادگاههای عمومی و 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردد . رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر



یادداشت

گذشته،حال،آینده

محمد رضا س�واری- روح  ما در  تب و تاب  یافتن 
تازگی و طراوت ترانه ساز است.

 آن��ان ک��ه هم��واره در اتفاق��ات گذش��ته  زندگی 
خوی��ش باق��ی م��ی مانن��د احوالش��ان چگون��ه 
خواهد ب��ود؟ چش��م ه��ای غمگی��ن، قل��ب های 
شکس��ته و نف��س ه��ای پ��ر آه ، چراغ وجودش��ان 
 در لحظ��ات ح��ال خام��وش  می گ��ردد، ب��ه این 
 س��بب که تداع��ی مکرر تصاوی��ر به ج��ای مانده از 
گذش��ته چشمانش��ان را از دیدن تازگی ها محروم 

می سازد.
 در این یادداش��ت نگاهی خواهیم داشت به جریان 
افکار در ذهنم��ان، بنابراین تصورات نویس��نده در 
این جهت ش��کل می گیرد و در قالب متن بر ش��ما  
مخاطبین عزیز  به ویژه دانش��جویان محترم جاری 

خواهد شد.
از دوران مدرسه تا دانش��گاه همواره افکار ما  شبیه 
ح��رف زدن  در ذهن  جری��ان می یاب��د، به کالس 
 درس می رویم مدرس جمالتی در شرح درس بیان

می کند و ما برای  فهم مطالب در هنگام فکر شروع به 
حرف زدن پنهان می نماییم. گاهی چنان درگیر افکار 
به این طریق می شویم که ناخواسته افکار از دریچه 
دهان در قالب صوت شنیده شده و باعث  تعجب در 

افراد بیننده می گردد. 
 تجرب��ه نش��ان م��ی ده��د ای��ن سیس��تم فکری 
موجب پریش��انی و خس��تگی ذهن  ب��وده و بدین 
 ترتیب حواس پنجگان��ه یادگیرنده ف��دای هضم و 
تحلیل  جم��الت گفته ش��ده در دقایق گذش��ته از 
تدریس م��ی گردد ک��ه در نتیج��ه دریافت ضعیف 
مطالب بع��دی و تحلیل پیام های قبل��ی به صورت 
همزمان موجب س��ردرگمی یادگیرن��ده و اختالل 
در فرآیند همگام س��ازی انتقال و ج��ذب اطالعات 

خواهد شد.
جالب اس��ت بدانید افرادی که پایه و اس��اس روابط 
 اجتماعی خویش را با این روند جذب و تحلیل داده ها

برپا می س��ازند، محی��ط زندگی را با اف��کار کهنه و 
 مبهم خویش می بینند و همیش��ه در گذش��ته قدم 
برمی دارند و هیچ گاه تازگی و طراوت لحظات زنده 

به نام زمان حال را در نمی یابند.

یک ناهنج��اری ن��ادر ژنتیکی از۱۵س��ال گذش��ته از رش��د 
»الکسمی« جلوگیری کرده اس��ت و او همانند زنی که در بدن 

یک کودک اسیر شده زندگی می کند.
الکسمی در این سال ها مجبور به تحمل نگاه های خیره مردم 
و تمسخرها بوده، ولی می گوید سخت ترین چیز وقتی است که 
او به آینده و ش��رایطش فکر می کند. او می داند که هرگز نمی 
تواند بچه ای داشته باشد و بنابراین هیچ نقطه روشنی را نیز در 

ازدواج نمی بیند.
این دختر۲۰ س��اله که اهل ش��هری خارج از دهلی نو در هند 
 اس��ت می گوید:» برخی اوقات وقت��ی به زندگ��ی نرمالی که

می توانس��تم داش��ته باش��م فکر می کنم، ناراحت می ش��وم. 
من می توانس��تم زندگی ش��اد و مس��تقلی داش��ته باشم و از 
زندگی لذت ببرم، همان طور که زندگی بقیه دختران همسال 
 خودم را می بینم.« س��ال ها ترس از س��رزنش مردم و ترس از 
گروگان گیری باعث هراس الکسمی به تنها بیرون رفتن از خانه 

ش��ده، ولی او توانس��ته با حمایت خانواده اش با این ناهنجاری 
کنار بیاید.

مادرش پارواتی۵۲ س��اله خودش برای او لب��اس می خرد تا او 
از خرید لباس در بخش کودکان خجالت نکش��د. برادرش  نیز 
از ش��رایط مش��ابهی رنج می برد، ولی توانس��ته به عنوان یک 
معلم مش��غول به کار باش��د و حتی می گوید این سرزنش ها و 
تمسخرها باعث س��خت کار کردن او برای رسیدن به اهدافش 
شده اس��ت. خواهر کوچکش س��ومان ۱۵ س��اله، قد معمولی 
 دارد و در بیرون همواره مراقب الکس��می اس��ت و به او انگیزه 
می دهد. او اکنون با حمایت پدرش بهادر و مادرش توانسته بر 

ترس خود فائق آید و در یک مغازه شروع به کار کند.
البت��ه درآمد آن ب��رای خانواده ضروری اس��ت، پ��در خانواده 
 نگهبان اس��ت و با در آم��د۸۰۰۰ روپی��ه )۸۸ پون��د( زندگی

 رامی گذرانند. درآمد اندک باعث ش��ده آنه��ا توانایی پرداخت 
هزینه هورمون رشد انسانی برای الکسیم و ازاد را نداشته باشند.

به نظر شما این دختر چند سال دارد؟!
 چرا مردم شهرهای بزرگ

 با هم دعوا دارند؟
یک آسیب شناس اجتماعی فقدان »گذشت رفتاری« را از نکته های 
تأسف باری ذکر می کند که در زندگی شهروندان وجود دارد و تأکید 
می کند:  در بس��یاری از درگیری ها یک عذرخواهی ساده می تواند از 

قتل و خونریزی و درگیری فیزیکی جلوگیری کند.
عوامل محیطی همانند آب و هوا، شرایط اقلیمی و تاریکی و روشنایی 
محیط از عواملی هستند که بر رفتار انسان ها تأثیر می گذارند. به گفته 
کارشناسان هر ساله و همزمان با فرا رس��یدن فصل تابستان میزان 
درگیری های بین اشخاص، پرخاشگری و در نتیجه زد و خوردهای 
خیابانی افزایش پیدا می کند. علت این امر به گفته کارشناسان تعریق 
بیشتر و خروج کلرید سدیم از بدن و تأثیر فعل و انفعاالت شیمیایی 
بر اعصاب شهروندان است، چراکه با وجود این شرایط آستانه تحمل 
افراد پایین آمده و در مقابل آمار پرخاش��گری در جامعه باال می رود. 
دکتر مجید ابهری با اش��اره به آمار4۰درصدی افزایش پرخاشگری 
و خش��ونت های خیابانی در فصل تابس��تان می گوید: به علت ضعف 
آموزش حقوق ش��هروندی و مهارت های زندگی توسط خانواده ها، 
آموزش و پرورش و رس��انه ها درگیری های لفظی در جامعه ما رشد 
چش��مگیری یافته و همین علت باعث بروز درگیری های فیزیکی و 

افزایش آمار جرائم شهری شده است.
این آسیب شناس اجتماعی فقدان »گذشت رفتاری« را از نکته های 
تأس��ف باری ذکر می کند که در زندگی ش��هروندان وج��ود دارد و 
تأکید می کن��د:  در بس��یاری از درگیری ها یک عذرخواهی س��اده 
می تواند از قتل و خونریزی و درگیری فیزیکی جلوگیری کند. قانع 
بودن به حقوق فردی و اجتماعی توسط ش��هروندان، عدم تجاوز به 
حریم حقوقی دیگران، صبر و حوصله و گذش��ت از ابزار اصلی رفتار 
مس��المت آمیز بوده که می تواند از درگیری ه��ای کالمی و فیزیکی 
جلوگیری کند. وی باال رفتن فشار خون، تپش قلب، سکته های قلبی 
و مغزی، مرگ بر اثر شوک آس��یب های روانی، از دست دادن کنترل 
ذهنی و گفتاری و آسیب های فردی و جسمی را از نتایج پرخاشگری 
عنوان کرده و می گوید: آسیب های اجتماعی ناشی از پرخاشگری در 
جامعه ش��امل بروز و افزایش درگیری های فیزیکی و ضرب و جرح و 
نقص عضو و حتی در مواقعی قتل می شود که به عنوان الگوهای منفی 

رفتاری برای نوجوانان و جوانان در جامعه شناخته می  شوند. 
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امام صادق )ع( :
نس��بت به زن��ان م��ردم پاکدامن باش��ید ت��ا زنانت��ان پاکدامن 

باشند.   

عکس نوشت

 روز گل و لجن 
در وستلند میشیگان 
آمریکا

مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان گفت: هدفمندی یارانه به دلیل عدم پیشروی با 
برنامه در سال دوم به بعد موفق عمل نکرد و دوباره با افزایش مصرف روبه رو بودیم.

هوشنگ فالحتیان با اشاره به مصرف برق در سه ماهه اول سال9۲، گفت: مصرف 
برق در سه ماهه اول سال 9۲نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته حدود ۸ درصد 

افزایش داشته است.
 این مسأله نش��ان دهنده این اس��ت که هم س��طح رفاه مردم باال رفته است و هم 
توس��عه های گوناگون در حال وقوع اس��ت. در طول یک س��ال گذش��ته یک صد 
و سی هزار اش��تراک برق جدید داش��تیم که با اضافه ش��دن این تعداد مشترک 
جدید، تعداد مش��ترک ما به دو میلیون و4۰۰ هزار مش��ترک در منطقه اصفهان 
 )اصفهان و چهار محال و بختیاری( رس��یده اس��ت که از این تع��داد دو میلیون و

۱۲۰ هزار مشترک مربوط به استان اصفهان است.
وی ادامه داد: حداکثر پیک بار در تابس��تان9۱ س��ه هزار و9۰۰ مگاوات بوده که 
این رقم در تابستان امس��ال به 4هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده است؛ به عبارت دیگر 
حداکثر بار ۲۰۰ مگاوات افزوده شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند همه ساله 
 باید 3۰۰ نیروگاه جدید وارد مدار کنیم که هزینه آن هزار میلیارد تومان در س��ال 

است.

 مشکل تأمین برق در صورت استمرار خشکسالی
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان تصریح کرد: ش��رایط کنونی در حالی 
سپری می شود که در هفتمین سال خشکسالی به سر می بریم. تولید برق وابستگی 
بس��یاری به آب دارد و اگر آب مورد نیاز و کافی به نیروگاه ها نرسد طبیعتا تأمین 
برق نیز دچار مشکل می ش��ود، بنابر این همه مردم باید به این مهم توجه کنند و 

درمصرف برق و آب صرفه جویی کنند.
وی عنوان کرد: صرفه جویی به این معنا نیست که رفاه خود را کم کنیم. همه ما می 
توانیم با تغییر رفتار در مصرف صرفه جویی کنیم. علیرغم این که در س��ال جاری 
نسبت به سال گذش��ته ۸ درصد افزایش مصرف داش��تیم، هیچ گونه خاموشی به 
مصرف کنندگان اعمال نکردیم. ادامه این وضعیت و عدم اعمال خاموشی به مردم 

مستلزم رعایت در مصرف است.
فالحتیان با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان گفت: با حلول ماه رمضان خوشبختانه 
 س��اعات کاری کاهش پیدا کرده و این مسأله باعث می ش��ود تا در مصرف انرژی 

صرفه جویی شود.
وی اف��زود: در توصیه ای ک��ه به کارمن��دان و مس��ئوالن اداری دارم این اس��ت 
که در پای��ان وق��ت اداری تجهیزات سرمایش��ی را ب��رای حف��ظ و صرفه جویی 
در ان��رژی از م��دار خارج کنن��د، همچنی��ن صنایع تعمی��رات خ��ود را در فصل 
 تابس��تان قرار بدهند. کشاورزان نیز در شب نس��بت به آبیاری مزارع و باغات خود

 اقدام کنند.
مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای اصفه��ان تأکید ک��رد: بخش ه��ای تجاری 
بایس��تی از المپ ه��ای کم مص��رف ب��رای روش��نایی اماک��ن اس��تفاده کنند. 
کارخانجاتی که دارای مولدهای برق اضطراری هس��تند برای تابس��تان به نحوی 
 برنام��ه ریزی کنند ک��ه از مولد ب��رق خود اس��تفاده کنند، حتی این ش��رکت ها 
 می توانند برای دریافت س��وخت نی��روگاه های خود از یارانه س��وخت نیروگاهی

 استفاده کنند.

 تأثیر گذاری هدفمندی یارانه ها تنها در سال نخست
وی ادامه داد: واقعیت این است که تا یک س��ال پس از هدفمندی یارانه ها مصرف 
برق با کاهش روبه رو بود، اما این کاهش مقطعی بود و دوباره به دوران اوج مصرف 
برگشتیم و این مس��أله نشان از عدم برنامه ریزی در راس��تای هدفمندی یارانه ها 

است.
فالحتیان با اذعان بر این که در سال۵7 مصرف برق معادل یک میلیارد کیلو وات 
بوده است، افزود: در س��ال۵7 مصرف برق معادل یک میلیارد کیلو وات بوده است 
که هم اکنون پس از گذشت بیش از3۵ سال، این مصرف به ۲3 میلیارد کیلو وات 

رسیده است؛ یعنی با افزایش ۲3 برابری روبه رو بوده است.
 برای تولید هرکیلو وات برق بایس��تی3 دهم مترمکعب سوخت گاز مصرف کنیم 
و برای این که بتوانیم انرژی برق را در طول یک شبانه روز تأمین کنیم بایستی۲۰ 
میلیون لیتر س��وخت  مصرف کنیم.وی ادامه داد: تنها۱۰ درصد صرفه جویی در 
انرژی بازدهی دو میلیون لیتر سوخت را به دنبال دارد که در استان اصفهان صرفه 
جویی در ۲4 ساعت ۲/۵ میلیون دالر برگشت پول را به همراه دارد و در طول سال 
مبلغی بالغ بر6۰۰ میلیون دالر معادل یک هزار و۵۰۰ میلیون تومان را شامل می 
 شود.این مقام مس��ئول گفت: هم اکنون فرهنگ استفاده از المپ های کم مصرف

 نهادینه ش��ده اس��ت و در اکثر محص��والت نیز برچس��ب انرژی تعبیه ش��ده تا 
 از ای��ن طریق ب��ا انتخ��اب محصول ب��ا مص��رف پایین ان��رژی در مص��رف برق

 صرفه جویی شود.

 خاموشی نداریم
 وی گفت: اگر م��ردم در مصرف همراهی کنند خاموش��ی نخواهیم داش��ت واین

صرفه جویی می تواند۱۰درصد باش��د، با توجه به این ک��ه۸ درصد افزایش قیمت 
داشتیم.

مدیرعامل ش��رکت برق منطق��ه ای اصفهان تذک��ر داد: تعرفه های برق از س��ال 
۸3 تا قبل از هدفمن��دی یارانه ها تغییری نک��رده بود و از بع��د هدفمندی یارانه 
 ها نی��ز پ��س از تغییر تعرف��ه، دیگر تغیی��ری در تعرف��ه های مش��ترکین اعمال

 نشده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت تولید برق مجموعا عددی بال��غ بر ۵ هزار و۵۰۰ مگاوات 
را ش��امل می ش��ود که بالغ بر یک هزار و۸۰ م��گاوات آن را 4 نی��روگاه برق آبی 
 تولید م��ی کند و مابقی توس��ط 9 نیروگاه س��وخت گاز و س��یکل ترکیبی و بخار

 تأمین می شود.
فالحتیان ادامه داد: اگر شرکت گاز بتواند سوخت نیروگاه های ما را تأمین کند در 

مصرف انرژی صرفه جویی می شود و تولید، بسیار ارزان تمام می شود.

تحریم ها تاکنون تأثیری در تولید برق نداشته است
وی عن��وان ک��رد: تاکن��ون تحریم ه��ا تأثی��ری ب��ر تولید برق نداش��ته اس��ت 
و اکث��ر قطع��ات، تولی��د داخ��ل ب��وده و ه��رگاه قطع��ه ای نی��از داش��تیم و 
نتوانس��تیم بس��ازیم به کش��ور وارد ش��ده اس��ت، ب��ه همی��ن خاطر هی��چ گاه 
 نیروگاه های ما ب��ا کمب��ود قطعات روب��ه رو نبوده اس��ت تا باعث قط��ع برق در

 گذشته شود.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای افزود: اگر در این س��ه ماهه پی��ش رو مردم در 
مصرف برق صرفه جویی کنند، مشکل برق نخواهیم داش��ت و حتی در مهرماه با 
کاهش یک هزار مگاواتی برق می توانیم دو نیروگاه را از مدار خارج کنیم و در این 

صورت به آب نیاز نداریم. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان خبر داد:

هدفمندی یارانه ها با برنامه پیش نرفت 
مشکل تأمین برق در صورت استمرار خشکسالی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

