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چرا موسیقی 
غمگین گوش 
می دهیم

بازار مسکن در انتظار برنامه های دولت جدید

درخشش والیبال ایران در آسمان لیگ جهانی

 40 هیأت ورزشی در بروجن
 فعال است

7
 ادعای پیامبری 

یکی از اعضای  القاعده در سوریه كشاورزان، بار افزایش هزینه تولید 2
سیب زمینی را به دوش می كشند

4

4

 دولتمردان 
رشته خدمت را رها نکنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار پایان��ی با هیأت دولت با 
بیان این كه صحنه كشور صحنه تالش و كار است، خطاب به 
اعضای هیأت دولت تأكید كردن��د: كاری كه باید بر آن همت 
بگمارید این است كه رش��ته خدمت را رها نكنید. به گزارش 
مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی...

 حرف های جهانی
برای مخاطب جهانی 

 »گذشته« عنوان آخرین س��اخته اصغر فرهادی كه 
سعی كرده از »ش��هر زیبا« تا »چهارشنبه سوری« و 
»درباره الی« تا »جدایی نادر از سیمین« آن را ادامه 
دهد، ولی چه چیز باعث می شود »گذشته« در كنار 
دیگر آثار او در بین مخاطبین ایرانی آنچنان كه باید 
دیده ش��ود به چش��م نمی آید و با آن ارتباط برقرار 

نمی كنند؟

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

 اصفهان دایه جشنواره  فیلم کودک  
5

در ایران

اختصاص 118 میلیارد ریال تسهیالت 
7

مشاغل خانگی به مددجویان

تیم ملی والیبال ایران باز هم در یک رقابت  بین المللی درخش��ید 
و توانس��ت نگاه همگان را معطوف خود كند.تیم ملی والیبال ایران 
نخستین حضور خود در لیگ جهانی را در بیست  و  چهارمین دوره 
این رقابت ها تجربه كرد كه به نوعی شگفتی ساز این رقابت ها لقب 
گرفت. نخستین حضور تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ 
جهانی همراه با پنج پیروزی و پنج شكست بود كه 15 امتیاز نیز برای 
ملی پوشان ایران به ارمغان داشت.تیم ملی والیبال ایران با تیم های 
روسیه، ایتالیا، آلمان، صربس��تان و كوبا در گروه دوم دور مقدماتی 
لیگ جهانی هم گروه بود كه در پایان 10 مسابقه خود با 15 امتیاز 
رتبه پنجم گروه را به دست آورد؛ ملی پوشان ایران در اولین و دومین 
دیدار خود در لیگ جهانی والیبال، میهمان روسیه قهرمان المپیک 
بودند كه در مجموع هفت گیم بازی كردند و گرفتن امتیاز یک گیم 

از روسیه )25 بر 17( رهاورد آنان از هفته دوم این رقابت ها بود.
روس ها قهرمان المپیک بودند و ایران نخستین بازی خود را در لیگ 

جهانی برابر آنها انجام می داد و كار برای ش��اگردان والسكو خیلی 
سخت بود، اما با وجود شكس��ت، تقریباً تمام مردم از نوع بازی تیم 

ایران راضی بودند.

تساوی با صربستان در جهنم آزادی!
تیم مل��ی والیبال ای��ران در هفته چه��ارم دور مقدماتی لیگ 
جهانی در تهران میزبان صربستان بود كه در بازی نخست موفق 
به كسب نخستین امتیاز لیگ جهانی ایران شد و در دیدار دوم 
نیز نخس��تین پیروزی خود را در این رقابت ها به ثبت رساند. 
ایران در مجموع دو بازی امتیاز 5 گیم را به حریف واگذار كرد 
و امتیاز 5 گیم را از صربس��تان، قهرمان اروپا گرفت. بنابراین 
می توان گفت تیم مل��ی والیبال ایران در مجم��وع دو بازی با 

صربستان مساوی بود.

روزقدس؛آخرین
روزکارياحمدينژاد

دمایاصفهان
افزایشپیدامیکند

عضویتدربسیجرسانه
سابقهفعالیتبسیجی

دواصفهانیدر
تیمملیفوتبالساحلی

حجاب،پوششيمعقول
برايحفظکرامتزناست
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اتوبوسهایجدید
جایگزیناتوبوسهایفرسودهشود
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ادامه در صفحه 6

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

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

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

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

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

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

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

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

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

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

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

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

می شود. 

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

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

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

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

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

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

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

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

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

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

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

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

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

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

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

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

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

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

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

اعتراض یک نماینده مجلس 
نماینده مردم مشهد با انتقاد از اقدام س��ایت ضدانقالب روزآنالین برای 
مصاحبه با نمایندگان اصولگرا و انتشار وارونه مطالب آنان، گفت: خبرنگار 
این سایت درباره چرایی رأی مردم به روحانی پرسید و پاسخ رأی به تغییر 

وضعیت را به »نه به اصولگرایان« تغییر داد. 
امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اقدام غیراخالقی وب سایت روز آنالین که به نقل از وی مطلبی را 
وارونه منتشر کرده است، گفت: متأسفانه خبرنگار این سایت که با جمع 
کثیری از اصولگرای��ان نیز مصاحبه کرده اس��ت از روش های گوناگونی 
برای مصاحبه با اصولگرایان اس��تفاده می کند. وی اف��زود: خبرنگار این 
سایت، خود و سایتش را به طور کامل معرفی نکرد و با این ترفند توانست 
با بنده مصاحبه کند.  قاضی زاده با بیان این که هدف س��ایت ضدانقالب 
روزآنالین برای مصاحبه با اصولگرایان انتشار وارونه مطالب است، گفت: 
خبرنگار این س��ایت از بنده درباره علت رأی مردم به روحانی پرسید که 
در جواب گفتم، رأی به روحانی رأی به تغییر وضعیت بود، اما این سایت 
به اقدام کامال غیراخالقی نوشت که بنده گفته ام، رأی به روحانی، »نه« 

به اصولگرایان بود.

 درخواست رییس جمهور تونس
 از روحانی درباره سوریه

دفتر ریاست جمهوری تونس اعالم کرد که منصف المرزوقی طی تماس 
با همتای ایرانی اش بر توقف خشونت ها در س��وریه تأکید کرد.در بیانیه 
ریاست جمهوری تونس آمده است که در این تماس تلفنی رییس جمهور 
تونس خواهان مس��اعدت ایران برای برقراری آتش بس در شهر حمص 

سوریه و همچنین توقف فوری اقدامات نظامی در این کشور شد.
بر اس��اس این بیانیه، مرزوقی در تماس تلفنی با حس��ن روحانی رییس 
جمهور ایران بر اهمیت آتش بس در ماه مبارک رمضان به منظور پایان 
دادن به اوضاع بحرانی و خونریزی ها در سوریه و فراهم کردن گذرگاهی 
امن برای شهروندان جهت ترک حمص و درمان مجروحان و کمک رسانی 
به آنها تأکید کرد. رییس جمه��ور تونس در این گفتگو فرارس��یدن ماه 
مبارک رمضان و انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسالمی 
ایران را تبریک گفت و خواستار مساعدت ایران برای برقراری آتش بس در 

سوریه در ماه مبارک رمضان شد.

 احتمال قرائت گزارش حادثه قم
 در صحن علنی مجلس 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که مهم ترین نکته گزارش 
مجلس از حادثه قم این است که این اتفاق سازماندهی شده بود گفت: این 
گزارش می تواند برای گروه های افراطی و خودسر بازدارنده باشد تا دیگر 

شاهد چنین حوادثی نباشیم.
منصور حقیقت پور رییس کمیته بررس��ی حوادث 22 بهمن قم و عضو 
کمیس��یون امنیت ملی با بیان این ک��ه خالصه گ��زارش حادثه قم  در 
کمیسیون امنیت ملی برای اعضا قرائت می شود گفت: گزارش کامل این 

حادثه به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری داده می شود.
وی با بیان این ک��ه احتمال قرائت خالصه گ��زارش حادثه قم در صحن 
مجلس وجود دارد و تصمیم گیری در این خصوص با رییس مجلس است 
گفت: سهم همه افراد و مسئوالن دراین حادثه کامال مشخص شده است.

 کدخدایی از نظر تطبیق قوانین
با شرع و سوابق کار، جزء بهترین ها بود

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به فعالیت12 ساله کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و عدم 
راهیابی او به عنوان عضو حقوقدان به این شورا گفت: کدخدایی واقعا از 
اعضای فعال شورای نگهبان بود که از نظر تخصصی و سوابق کار و فعال 

بودن در انجام وظایف شورای نگهبان جزء بهترین ها بود.
وی با بیان این که کدخدایی در تطابق قوانین با شرع مقدس تبحر ویژه ای 
داش��ت افزود: واقعا حیف بود که با اختالف یک رأی در خدمتش��ان در 
شورای نگهبان نیستیم. باالخره نظام رأی گیری به این شکل عمل می کند 
و امیدواریم با تجاربی که دارند در عرصه های دیگر به نظام خدمت کنند.

افتخار می کنم بگویم 
عضو خانواه مجلس هستم

رییس جمهور منتخ��ب ملت ایران با بیان این ک��ه دولت آینده به فکر 
تقابل با مجلس و ارایه آمارهای غیرواقعی نیست گفت: دولت با شروع 
کار خود تالش خواهد کرد واقعیت کشور رابه مردم، رهبر معظم انقالب 

و نمایندگان عرضه کند.
حس��ن روحانی رییس جمهور منتخب ملت در ادامه این مطلب افزود: 
به هر حال فرصت امروز،هم فرصت بازدید است برای آنها و هم فرصتی 
اس��ت برای این که من و همکارانم در خدمت نمایندگان باشیم. وی با 
بیان این که من افتخارمی کنم بگویم عضوخانواده مجلس هستم، ادامه 

داد: من20 سال از عمر خود را در خانه ملت سپری کرده ام.

اخبار کوتاه 

 بیش از هر زمان
وحدت و همدلی ضرورت دارد

علی الریجانی/ رییس مجلس    
مسائل کشور با هم ارتباط وس��یعی دارد و طبعا نگاه جامعه االطراف 
برای اداره کشور نیاز اس��ت و یک ارزیابی کلی در این زمان کوتاه از 
وضعیت کشور خدمت شما عرض می کنم. ما در مسائل امنیت داخلی 
با مسأله پیچیده ای مواجه نیستیم گرچه مسائل خردی وجود دارد 
که باید آنها را حل کنیم و خوشبختانه نیروهای امنیتی و انتظامی و 
قوه قضائیه امنیت و آرامش الزم در کش��ور را ایجاد کردند. برای حل 
مسائل کشور بیش از هر زمان 
وحدت و همدلی در س��طوح 
مختلف ض��رورت دارد تا در 
مصاف اقتصادی و بین المللی 
پش��توانه ملی ما باش��د. پس 
از انتخابات اخی��ر این زمینه 
بیشتر فراهم شده است و لذا 
نگه��داری و تعمی��ق روحیه 

وفاق اهمیت بیشتری دارد.
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دولت آینده در فکر تقابل با مجلس نخواهد بود

روحانی رییس جمهور منتخب با بیان این که بس��یاری از مش��کالت کشور به خاطر فاصله 
گرفتن از قانون اس��ت گفت: دولت آینده در فکر تقابل با مجل��س نخواهد بود و برای فاصله 

گرفتن از اجرای قانون بهانه تراشی نخواهد کرد.

روز قدس؛ آخرین روز 
کاري احمدي نژاد

می خواهم
 به تهران بروم

11 مرداد امس��ال که با روز جهاني قدس هم مصادف است، آخرین روز کاري 
محمود احمدي نژاد به عنوان رییس جمهور است. 

محمود احمدي نژاد رییس دولت هاي نهم و دهم، آخرین روز کاري خود را در 
سمت ریاست جمهوري در حالي سپري خواهد کرد که این روز با روز جهاني 
قدس متقارن شده اس��ت. این اتفاق در حالي صورت مي گیرد که در طول ۸ 
س��ال گذش��ته موضعگیري هاي قاطع احمدي نژاد درباره مسأله فلسطین و 
مسائل جهان اسالم همواره کانون توجهات سران کشورها و رسانه ها بوده است. 
 از آنجا که روز12 مرداد توسط رهبر معظم انقالب به عنوان روز برگزاري مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوري تعیین شده است، لذا 11 مرداد که آخرین جمعه 
ماه مبارک رمضان و مصادف با روز جهاني قدس است، آخرین روز کاري محمود 

احمدي نژاد و همکارانش در قوه مجریه خواهد بود.

جک اس��تراو گفت که به دولت حس��ن روحانی خوش بین است و قصد دارد 
با هدف بهبود روابط ایران و انگلیس، به تهران س��فر کند. جک اس��تراو وزیر 
امور خارجه پیش��ین انگلیس در دولت تونی بلر در گفتگویی با بخش فارسی 
شبکه خبری بی بی سی که بخش هایی از آن منتشر شده است، گفت که بعد 
از پیروزی حسن روحانی )در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران( در حالی 
که سفارتخانه های دو کش��ور در پایتخت طرف مقابل تعطیل است، از طریق 

سفارت عمان، برای رییس جمهور منتخب ایران پیام تبریک فرستاده است.
وی ابراز امی��دواری کرد که روابط دو کش��ور در این دوره بهب��ود پیدا کند و 
سفارتخانه های دو طرف در تهران و لندن بازگشایی شود. استراو در حال حاضر 
نماینده مجلس عوام انگلیس و از مسئوالن گروه دوستی پارلمانی انگلیس و 

ایران است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
با بیان ای��ن که کار تهیه گ��زارش حادث��ه 22 بهمن قم در 
کمیسیون امنیت ملی به پایان رسید، گفت: در جلسه اخیر 
کمیسیون مصوب شد یک نس��خه از گزارش تهیه شده به 

محضر رهبر معظم انقالب ارسال شود. 
 عالءالدین بروجردی درباره قرائت گزارش حادثه22بهمن 
قم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
گزارش تهیه شده از حادثه22بهمن قم، طبق روال قانونی در 
جلسه سه ساعته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

به بحث گذاشته شد. 
 نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که محتوای گزارش تهیه شده با موافقت اعضای کمیسیون 
به تصویب رسید، گفت: گزارش تدوین شده برای سیر مراحل 

آینده در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار گرفته است. 
 وی  افزود: نحوه ارجاع گزارش تهیه ش��ده به مقامات باالتر 
همانند وزارت اطالعات بس��تگی به نظر هیأت رییسه دارد 
که چگونه بخواهد این گزارش را برای روش��ن ش��دن افکار 

عمومی منتشر کند. 
 بروجردی ادامه داد: در جلسه  اخیر کمیسیون مصوب شد 
یک نسخه از گزارش تهیه شده به محضر مقام معظم رهبری 

ارسال شود. 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندس��ین، تالش احمدی نژاد در 
خدمت رسانی به مردم را س��تودنی دانست و گفت: سرعت 
احمدی نژاد بعضی مواقع از حد مجاز تجاوز می کرد و همین 

موجب شد که وی تنها بماند. 
 محمدرضا باهنربا اشاره به هشت سال عملکرد احمدی نژاد 
در دولت های نهم و دهم گفت: تالش احمدی نژاد در دولت 
برای خدمت رس��انی به مردم و شجاعتش در اعالم مواضع، 

کامال ستودنی است. 
 وی با بیان این که برخی از مشکالت و رفتارهای احمدی نژاد 
تا حدودی بر خدماتش سایه انداخت، گفت: یکی از مشکالت 
احمدی نژاد آن بود که از خرد جمعی اس��تفاده نکرد و تنها 
 با حلقه محدود نزدیک به خود مش��ورت داش��ت. در کشور 
آدم های دیگری وجود داش��تند که دلس��وز نظام و انقالب 
بودند، ام��ا تص��ور احمدی ن��ژاد این ب��ود که خ��ودش و 
اطرافیانشان دلسوز هستند و بقیه کارشکن، بنابراین دولت 

نیروهای مفید را از خود دور کرد. 
 باهنر با بی��ان این که نقاط مثبت دولت نهم و دهم بیش��تر 
از نقاط ضعف آن بود با اشاره به برخی از ویژگی های منفی 
دولت احمدی نژاد، گفت: ش��جاعت احمدی نژاد در اعالم 
مواضع، بعضی وقت ها به بی باکی تبدیل می شد، در حالی 

که شجاعت تعریفش همراه با تدبیر و خرد است. 

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی مجلس، گفت:  در این جلسه پرونده گزارش و شکایت 
خبرگزاری تسنیم درباره تعداد اعضای هیأت همراه رییس 

جمهور در سفر به روسیه بررسی شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: 
کمیس��یون اصل نود برای بررسی مستندات این پرونده که 
شامل لیس��ت همراهان رییس جمهور در س��فر به روسیه 
و برنامه های اقامت��ی آنان بود، مکاتب��ه ای را با دفتر رییس 
جمهور انجام داد که منتظر پاسخ آن اس��ت. امیدواریم که 
دولت پاسخ روش��نی به این پرونده بدهد تا این قضیه مانند 
گزارش سفر قبلی هیأت دولت به آمریکا، حاشیه ساز نشود.

افضلی فرد تأکید کرد: پرونده دیگری که در این جلسه بررسی 
شد پرونده شکایت برخی افراد حقیقی از سازمان ثبت اسناد 
است که درباره صدور مجوز برای تشکیل دفاتر ثبت اسناد 
بوده که روندهای قانونی خود را طی نکرده است، به طوری 
که برخی از افراد در گذشته شکایت های خود از این سازمان 
را به دیوان عالی کشور ارجاع دادند که به نفع شاکیان رأی 

داده شد، اما سازمان ثبت اسناد، حکم صادره را اجرا نکرد.
وی افزود: بر این اس��اس پرونده این شکایت به کمیسیون 
اصل نود مجلس ارجاع داده شده و کمیسیون نیز به دنبال 

رسیدگی و حل این پرونده است.

عضو هیأت رییسه فراکسیون رهروان والیت مجلس گفت: 
امروز ۷ کارگروه تعامل دولت و مجلس رسما تشکیل شده و 

کار خود را آغاز می کنند. 
اس��ماعیل جلیلی عضو هیأت رییسه فراکس��یون رهروان 
والیت مجلس شورای اسالمی با اشاره به دیدار نمایندگان 
مجلس با رییس جمهور منتخب کش��ورمان اظهار داشت: 
این جلس��ه پاس��خی به تمام تقاضای دیدارهایی بود که به 
صورت فراکسیونی و کمیس��یونی از حجت االسالم روحانی 
شده بود، بنابراین دیگر دیداری در قالب دیدار فراکسیون ها 
با رییس جمهور منتخب انجام نخواهد شد. وی گفت: تنها 
حوزه های تخصصی و کارگروه های تعامل دولت و مجلس با 
رییس جمهور منتخب دیدار می کنند. این نماینده مجلس 
ادامه داد: ام��روز ۷ کارگروه تعامل دولت و مجلس رس��ما 
تشکیل شده و کار خود را آغاز می کنند. سپس خروجی این 
کارگروه ها با کارگروه های متناظر خود در دولت جلس��ات 
مش��ترک برگزار می کنند و در نهایت جمع بندی خود را به 
رییس جمهور منتخب ارایه می دهن��د.  جلیلی با بیان این 
که نزدیک به200 نف��ر از نمایندگان مجل��س به عضویت 
کارگروه های هفتگانه درآمده اند، تصریح کرد: این کارگروه ها 
شاخص ها و معیارهای وزرا را بررسی و نحوه تعامل دولت و 

مجلس را مشخص می کنند.

دولت مجلسمجلس مجلس

 تقدیم گزارش نهایی
حادثه قم به رهبر انقالب

نقاط مثبت  دولت نهم و دهم 
بیشتر از نقاط  ضعف آن بود 

 پیگیری شکایت 
از سفر دولت به روسیه

آغاز به کار کارگروه های 
تعامل دولت و مجلس
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار پایانی با هیأت دولت با بیان 
این که صحنه کشور صحنه تالش و کار است، خطاب به اعضای 
هیأت دولت تأکید کردند: کاری که باید بر آن همت بگمارید 

این است که رشته خدمت را رها نکنید.
به گزارش مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در دیدار رییس 
جمهور و هی��أت وزیران، کار و تالش ش��بانه روزی و بس��یار 
پرحجم و برجس��ته کردن ش��عارهای انقالب در عرصه های 
داخل و خارج را از ویژگی های تحسین برانگیز دولت خواندند 
و از زحمات و ت��الش های آقای احمدی ن��ژاد و همکاران وی 

صمیمانه قدردانی کردند.
ایش��ان گزارش های اعضای دولت در این جلس��ه را نمایی از 
 کارها و خدمات انجام ش��ده خواندند و افزودند: الزم است این 

گزارش ها به اطالع مردم برسد.
رهبر انقالب با اش��اره به تالش برخی مخالفین، رس��انه های 
خارجی و برخی ها در داخل ب��رای نادیده گرفتن تالش های 
دولت افزودند: بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار 
می کنند، اما مهم این است که تالش ها و زحمات انجام شده 

در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود.
 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با ی��ادآوری کاره��ای خوب و

 تالش های ش��بانه روزی دولت خاطرنشان کردند: در ۸ سال 

اخیر همه احساس و درک کردند که رییس جمهور محترم و 
همکاران ایشان، با تحمل س��ختی ها، نسبت به همه دولت ها 
 و دوره های دیگر، کارهای بس��یار پرحجم و پرش��تابی انجام 
می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است.

رهبر انقالب با اشاره به خودداری دولت از استفاده از امتیازات 
»مس��ئوالن دیگر کش��ورها« تأکی��د کردند: ب��ی اعتنایی به 
امتیازات، کار بی وقفه و خودداری از آس��ودگی و اس��تراحت، 
امتیاز بزرگ این دولت است و همه کسانی که در صدد قضاوت 

هستند باید به این نکات با ارزش توجه کنند.
رهبر انقالب، طرح و تقویت شعارهای انقالب را کاری ضروری 
برش��مردند و افزودند: جبهه ضد انقالب س��عی فراوان کرده 
که این ش��عارها را کمرنگ و محو نماید و آنه��ا را به تدریج به 
ضدارزش تبدیل کند، اما موفق نش��ده اس��ت که علت اصلی 

آن، هوشیاری امام بزرگوار در طرح و تثبیت این شعارهاست.
ایش��ان وصیتنامه امام را لُِب ارزش های مورد نظر آن عزیز به 
عرش سفر کرده خواندند و با توصیه به مسئوالن برای مراجعه 
مستمر به این وصیتنامه تأکید کردند: اظهارات و نوشته های 
امام بینات و محکمات انقالب است نه متش��ابهاتی که بتوان 

تحریف کرد یا تغییر دارد.
رهبر انق��الب با تجلی��ل از اق��دام دولت در برجس��ته کردن 
ش��عارهای انقالب در داخل و خارج افزودند: احس��اس شرم 

نکردن در بیان »اهداف، انگیزه ها و ش��یوه ه��ای انقالبی در 
مجامع جهانی«، از جمله کارهای بزرگ دولت است. حضرت 
 آیت اهلل خامن��ه ای با توصیه ب��ه اعضای هی��أت دولت برای 
جهت گیری انقالبی در تمام فعالیت های آینده افزودند: امثال 
شما مدیران شایسته و کارآمد الزم است تالش کنید تا رویکرد 

انقالبی را در فعالیت های خود حفظ کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از س��خنان خود 
 ضمن قرائت فرازهایی از وصیت حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(

به فرزند بزرگوارشان امام حس��ن )ع( در نهج البالغه، گفتند: 
حضرت علی )ع( در این فرازها دو سفارش ارزشمند برای عبور 
 از مسیر س��خت، طوالنی و پرتالطم دنیا به سوی قیامت بیان 
می کنن��د: 1- اندازه گی��ری و فراهم کردن توش��ه الزم برای 
این مسیر 2- سبک کردن بار خود در این مسیر. ایشان انجام 
واجبات و ت��رک محرمات را حداقل توش��ه الزم برای عبور به 
سالمت از مسیر دنیا به سوی قیامت خواندند و افزودند: البته 

این حداقل ها زمینه جذب انوار الهی را فراهم خواهند کرد.
در پایان این دیدار که آخرین جلسه آقای احمدی نژاد و اعضای 
هیأت وزیران با رهبر انقالب بود، رییس جمهور و اعضای کابینه 
وی یک جلد قرآن از دس��ت حضرت آیت اهلل خامنه ای هدیه 
گرفتند. اقامه نماز مغرب و عشا، عکس یادگاری و افطار به این 

دیدار، معنویت و صمیمت خاصی بخشیده بود.
در آغاز این جلسه، آقای احمدی نژاد از حمایت ها و ارشادات 
و لطف و عنایت حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در طول فعالیت 
دولت های نهم و دهم تش��کر و خطاب به رهبر معظم انقالب 
تأکید کرد: همه ما در هر شرایطی در خدمت انقالب، کشور و 

حضرتعالی خواهیم بود.
رییس جمهور پایبندی بر اصول و ارزش های انقالب اسالمی، 
خدمت بی منت به مردم و پرکاری را از ویژگی های برجس��ته 
دولت های نهم و دهم برش��مرد و تأکید کرد: در طول ۸ سال 
گذشته نسل جدیدی از مدیران متعهد، مردمی و متخصص به 

جامعه عرضه شدند.
آقای احم��دی نژاد اف��زود: در این دوره س��عی کردیم نهادی 
از مدیران انقالبی و اس��المی را که برجس��ته ترین وجهه آنها 
خدمت به مردم و احترام به آنها و حمایت از حقوق مردم بود، 

به نمایش بگذاریم.
رییس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: دولت های نه��م و دهم با 
 تمام توان وارد عرصه خدمتگزاری به مردم ش��دند و بسیاری 
 از کاره��ای مانده بر زمی��ن و یا مان��ده در آرزوه��ا را اجرایی 

کردند.

رهبر انقالب در دیدار پایانی با هیأت دولت:

 ایران به خط قرمز دولتمردان رشته خدمت را رها نکنند
نزدیک است! 

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی اظهار داش��ت که اجازه 
نخواهد داد حزب اهلل لبنان به سالح های خطرناک دسترسی 

پیدا کند.
به گزارش آسوش��یتدپرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اس��رائیل تأکید کرد که اجازه نخواه��د داد حزب اهلل لبنان 
به سالح های خطرناک دسترسی پیدا کند. آسوشیتدپرس 
نوشت: حزب اهلل لبنان در طول جنگ خود با اسرائیل در سال 
2006 از موشک های کمتر پیشرفته سطح به دریا ساخت 
ایران اس��تفاده می کرد. نتانیاهو که مدعی شده بود  برنامه 
هسته ای ایران با سرعت پیش می رود و الزم است تحریم ها 
علیه این کشور افزایش یابد، باز هم این اظهارات را در مصاحبه 
با شبکه سی بی اس تکرار کرد. وی افزود: ایران به خط قرمزی 
که او برای برنامه هسته ای ایران ترسیم کرده بسیار نزدیک 
شده است و جامعه بین المللی نباید به خاطر مسائل مصر و 

سوریه آن را نادیده بگیرد.

 ادعای پیامبری 
یکی از اعضای  القاعده در سوریه

در شهر ادلب سوریه یکی از اعضای القاعده خود را پیامبری 
که از آسمان به او وحی می شود معرفی کرده است.

 این فرد که اهالی ادلب او را »مسیلمه ادلبی« می نامند محمد 
السنساوی نام دارد و به دوستان خود از اعضای القاعده گفته 
است:»یک روز حضرت جبرئیل بر من نازل شد و مرا به معراج 
برد. « فردی که راوی این اراجیف بود می افزاید:ممکن است 
اظهارات محمد السنس��اوی به دلیل مصرف بیش از اندازه 
قرص های روانگردان باشد.گفته می شود اکثر اعضای سازمان 

تروریستی القاعده به قرص های روانگردان اعتیاد دارند.

 دادستانی بازجویی  از مرسی را 
تکذیب کرد

یک منبع قضایی عالی رتبه در دادستانی کل مصر اعالم کرد 
که اطالعات منتشر شده از سوی رسانه ها در خصوص آغاز 
بازجویی ها از محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر 
صحت ندارد. براساس اخبار منتش��ر شده از سوی رسانه ها، 
بازجویی هایی از مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین 
در خصوص ش��رایط و ابهامات ف��رار وی از زن��دان»وادی 

النطرون« در شمال غرب قاهره صورت گرفته است.

اخبار بین الملل



یادداشت

 امیرعلی و فاطمه پر طرفدارترین
 نام ها در اردستان

 گروه ش�هر - مدیر اداره ثبت احوال شهرس��تان اردس��تان گفت: 
نام های امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی نام های پسران و دختران 
شهرستان اردستان در سال جاری است. علیرضا یوسفی فرد با اشاره 
به عملکرد این اداره در سه ماه اول س��ال جاری اظهار داشت: تعداد 
140 برگ سند والدت در اداره ثبت احوال اردستان تنظیم شده که 

تعداد82 نفر پسر و 58 نفر دختر هستند. 
یوسفی فرد ادامه داد: از82 نوزاد پسر، هفت نفر امیر علی و از 58 نوزاد 

دختر11نفر نام فاطمه را برگزیده اند.

ششمین جشن گلریزان کاشان 
برگزار می شود

 مدیرعامل ستاد رس��یدگی به امور دیه و انجمن حمایت از زندانیان 
کاشان از برگزاری ششمین جش��ن گلریزان در یازدهم ماه مبارک 

رمضان در باغ پرندگان قمصر خبر داد. 
علی فرزانه  اظهار داشت: هر ساله در ماه مبارک رمضان برای کمک 
به خانواده ها و زندانیان غیر عمده تعدادی از آنان توسط خیرین آزاد 
خواهند شد. وی افزود: همچنین اهدای سبد غذایی و کمک هزینه 
عتبات عالیات به خان��واده های نیازمند از دیگ��ر برنامه ها و اهداف 
برگزاری این سنت حسنه است. وی جشن گلریزان را فرصتی مناسب 
برای ترویج فرهنگ ایثار و انفاق دانس��ت و گفت: همه مشکالت را 
دولت نمی تواند حل کن��د و مردم نیز باید دراین امر خداپس��ندانه 

مشارکت کنند.

ثبت۴۳ شکایت مصرف کنندگان 
اصفهان از کیفیت کاالها

گروه شهر -  مدیر کل استاندارد اس��تان اصفهان از ثبت4۳ فقره 
ش��کایت مصرف کنندگان درخصوص کیفی��ت محصوالت مختلف 

تولیدی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
غالحسین شفیعی با اشاره به دریافت این شکایات در فاصله زمانی 
فروردین۹2 تا اوس��ط تیرماه، گفت: پس از بررس��ی و پیگیری های 
تخصصی و کار شناس��ی،   از این تعداد4 فقره آنها منجر به تش��کیل 
پرونده حقوق��ی و پیگیری های قانونی گردیده و ب��ه مراجع قضایی 

ارسال شده است.

 اعزام کاروان های نیکوکاری
به روستاهای محروم استان  

گروه شهر - معاون جوانان جمعیت هالل احمراستان اصفهان اظهار 
داشت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان کاروان های نیکوکاری با 
عنوان جهاد رمضان با حضور اعضای جوان��ان جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان به روستاهای محروم استان اعزام می شوند.
محمد متقی تشریح کرد: هر س��اله  در سرفصل برنامه های معاونت 
جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان طرحی با نام کاروان های 
نیکوکاری وجود دارد که این کاروان ها در طی س��ال در سه مقطع 
 زمانی با عن��وان های جهاد رمض��ان، جهاد محرم و جه��اد فجر در

ماه های رمضان، محرم و دهه فجر ب��ه مناطق محروم اعزام خواهند 
شد که با توجه به فرارسیدن ماه با برکت رمضان طرح جهاد رمضان 

در مناطق محروم استان در این ایام برگزار می شود.
وی افزود : فعالیت های این کاروان ها به صورت اردوهای جهادی و 
در قالب تیم های10 الی20 نفره با تخصص های مختلف در مناطق 
محرومی که از قبل شناس��ایی و مورد ارزیابی ق��رار گرفته اند، آغاز 

خواهد شد. 

گشتی در اخبار 

اصالح وضعیت اجتماعی و 
بهداشتی بافت فرسوده  اصفهان

شهردار اصفهان   
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  

اجرای طرح احیای میدان امام علی )ع( برکات اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و بهداشتی بس��یاری دارد و حتی با افتتاح این میدان، رفت 
و آمد توریست تسهیل می ش��ود. با بهره برداری طرح احیای میدان 
امام علی)ع(، میدان800 ساله ش��هر به طور مجدد سبقه اقتصادی 
خود را به دس��ت می آورد و ب��ا توجه به ای��ن که افتت��اح این پروژه 
برکات زی��ادی خواهد داش��ت، امیدواریم طرح احی��ای میدان امام 

علی )ع( از پروژه های ماندگار 
تاریخ قلمداد ش��ود.با ترمیم 
نقطه آغازین محور فرهنگی 
و تاریخ��ی اصفه��ان، 5۳ اثر 
تاریخی احیا می ش��ود و یکی 
از این می��راث های با ارزش و 
گرانقدر ثب��ت جهانی که در 
محدوده میدان امام علی )ع( 

قرار دارد مسجد جامع است.
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چهره روز
قصه گویی در بيمارستان امام حسين)ع(

یکی از مروجان انجمن دوس��تداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان از اردیبهشت ماه امسال به 
بیمارستان تخصصی کودکان»امام حسین )ع(« اصفهان می رود و برای کودکان قصه می گوید. 
نعیمه آقاتهرانی بر این باور است که درست کردن کاردستی با کودکان بیمار، اضطراب آنها را کم می کند.

۳

 دمای اصفهان
 افزایش پیدا می کند

اتوبوس های جدید جایگزین اتوبوس های فرسوده شود برگزاری یازدهمین آیین اعتکاف کانون فرهنگی دارالسالم

عضویت در بسیج رسانه 
سابقه فعالیت بسیجی

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: تا آخر هفته جاری دمای 
هوای اصفهان افزایش و دو درجه گرم تر می شود.

لیال امینی اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار 
سامانه پر ارتفاع جنب حاره ای )گرم( در استان است. وی افزود: با توجه به این 
سامانه گرما زا، شاهد جو پایدار در استان هس��تیم که از سمت شرق استان با 

وجود مراکز گرد و خاک در برخی مناطق، کاهش دید را پیش  بینی می کنیم.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: البته وضعیت جوی 
صاف با غبار محلی و با وزش مالیم باد در روزهای آینده همراه است.وی با بیان 
این که این شدت گرمای هوا در این ماه طبیعی است، ادامه داد: حداکثر دمای 
اصفهان ۳۹ و حداقل2۳ درجه اس��ت که گرم ترین نقطه استان خور و بیابانک با 

41 درجه و خنک ترین نقطه میمه با 16 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

گروه شهر- دبیر اجرایی یازدهمین آیین اعتکاف کانون فرهنگی 
هنری دارالسالم ازبرگزاری این آیین در ماه مبارک رمضان سال 

جاری خبر داد.
مسعود ضیغم زاده اظهار داشت: یازدهمین آیین اعتکاف کانون 
فرهنگی هنری دارالسالم طبق سنوات گذشته در مسجد فرشته 
اصفهان برگزار خواهد ش��د. وی افزود: یازدهمین آیین اعتکاف 
کانون فرهنگی- هنری دارالسالم با محوریت حضرت زینب )س( و 

با رویکرد جذب جوانان و نوجوانان از روزهای21 الی2۳ ماه مبارک 
رمضان سال جاری برگزار می شود.

دبیر اجرای��ی یازدهمین آیین اعتکاف کان��ون فرهنگی - هنری 
دارالسالم با بیان این که ثبت نام این آیین از 28 تیرماه آغاز خواهد 
ش��د، گفت: این مراس��م معنوی آمادگی پذیرایی از خواهران و 

برادران در سنین مختلف را دارد و ثبت نام برای عموم آزاد است.
وی تصریح کرد: برگزاری س��خنرانی اس��اتید حوزه و دانشگاه، 
برگزاری حلق��ه های معرف��ت، برگزاری نمایش��گاه محصوالت 
فرهنگی و جلسات تالوت قرآن کریم ازمهم ترین برنامه های آیین 

معنوی اعتکاف کانون فرهنگی - هنری دارالسالم است.
ضیغم زاده با اش��اره به برگزاری یازدهمین دوره اعتکاف کانون 
فرهنگ��ی - هنری دارالس��الم، گفت: این آیین ب��ه همت کانون 
فرهنگی-  هنری دارالسالم استان اصفهان در ماه مبارک رمضان 
برگزار می ش��ود. وی افزود: عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با شماره تلفن0۳11۳۳65014 تماس حاصل 
نمایند و یا به آدرس خیابان خرم، خیابان شهیدان شرقی، مسجد 

فرشته، کانون فرهنگی هنری دارالسالم مراجعه نمایند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جایگزینی اتوبوس های 
جدید به جای اتوبوس های فرسوده موجود در سطح شهر، راهکاری 

برای کاهش آالینده های زیست محیطی در شهر اصفهان است.
مصطفی بهبهانی که با فارس س��خن می گفت، اظهار داش��ت: 
نبود سوخت مورد نیاز برای سوختگیری اتوبوس های گاز سوز از 
مهم ترین مشکالت موجود در راستای فعالیت این اتوبوس ها در 

سطح شهر است.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که با توج��ه به این که اتوبوس��رانی 
اصفهان به دلیل عدم وجود سوخت CNG در حال دیزلی کردن 
اتوبوس های گاز سوز فعال در سطح شهر اس��ت، آیا شهرداری و 
شورای شهر برای جلوگیری از آالینده های ناشی از دیزلی شدن 
اتوبوس های گاز سوز برنامه ای دارند، افزود: البته سوخت دیزل در 

مقایسه با سوخت های دیگر مانند بنزین آالیندگی کمتری دارد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید بر این که سوخت های 
دیزل باید دارای استاندارد به منظور فعالیت اتوبوس ها در سطح 
شهر توزیع شود، تصریح کرد: اما در حال حاضر در برخی از موارد 
گازوئیل های فاقد استاندارد های مورد نظر برای فعالیت اتوبوس ها 
در سطح ش��هر ها توزیع می ش��ود. وی با بیان این که عدم وجود 
سوخت کافی و تکنولوژی های اتوبوس های گاز سوز از مشکالت 
فعلی برای فعالیت این اتوبوس ها در سطح شهر است، افزود: اگر 
چه استفاده از اتوبوس های گاز سوز برای تردد شهروندان در سطح 
شهر به منظور جلوگیری از افزایش آالینده های زیست محیطی 
بهتر بوده، اما ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به دلیل مشکالت فعلی 

نسبت به دیزلی شدن این اتوبوس ها اقدام کرده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه اس��تان اصفهان گفت: عضویت در بسیج رسانه 
سابقه فعالیت بسیجی محسوب می شود.

سرگرد پاسدار محمدرحیم تمیزی فر  اظهار داش��ت: اعضای سازمان بسیج 
رسانه بدون اقدامات عملیاتی، گشت و رزمی تنها به صورت فرهنگی و اجرایی 
فعالیت می کنند و برای آنان کارکرد بسیجی منظور می شود. وی تصریح کرد: 
اعضای بسیج رسانه پس از ش��ش ماه فعالیت از عضو عادی به فعال و سپس 
به کادر ترفیع می یابند. وی درخصوص نحوه ثبت نام در بس��یج رسانه گفت: 
 قرار اس��ت در قالب فراخوان اینترنتی و مکاتبه با خبرگزاری ها، مطبوعات و 
رسانه های اس��تان از عالقه مندان به عضویت در این سازمان دعوت به عمل 
آید. سرگرد تمیزی فر، هدف از ایجاد این سازمان را ایجاد وحدت و انسجام در 

رسانه های استان و کشور در مقابله با هجمه های رسانه های غربی بیان کرد.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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 رییس هیأت مدیره خانه انقالب اس��المی و والیت 
اصفهان گفت: خانه والیت در راستای انتقال بینش 
والیی به نس��ل جوان فعالیت می کند و جوان هایی 
هم که در این نهاد فعال بوده اند با جان و دل فعالیت 

می کردند.
به گزارش ایمنا، امیرحس��ین بانکی پوردر مراس��م 
بزرگداشت حماسه 5 رمضان مردم اصفهان در خانه 
انقالب اس��المی و والیت اصفهان با بیان این مطلب 
اظهار داشت: در جهت انتقال همین بینش والیی، ما 
در جهت تبیین افکار رهبر معظم انقالب و انتقالش به 
جامعه کار می کنیم و در همین راستا مجموعه ای به 
عنوان صحیفه والیت تدوین شد که در انتخابات کار 
پژوهشی آن را آغاز کردیم و نتیجه اش کتابی با عنوان 

»عیار مدیران« است.
وی ادامه داد: در»عیار مدیران« 24 سال سخنرانی 
رهبر معظم انقالب نس��بت به مدیران را جمع آوری 
کردیم که در نتیجه 64 مالک به دست آمد که آنها 

را در سه دسته مالک های مدیریتی، خصوصیت های 
انقالب��ی و ویژگی های معن��وی و انقالب��ی مدیران 

تقسیم بندی کردیم.
رییس هیأت مدیره خانه انقالب اس��المی و والیت 
تش��ریح کرد: کاری که در این کتاب صورت گرفت 
بر این مبنا بود که هر ویژگی را دوره به دوره بررسی 
کرده ایم، لذا کس��ی ک��ه کتاب را مطالع��ه می کند 
می تواند متوجه شود که حساسیت های رهبر معظم 
انق��الب در دوره های مختلف چه بوده اس��ت، حتی 

تغییر ادبیات آقا را هم می تواند بررسی کند.
وی افزود: فراخور کتاب، سایتی زدیم با عنوان »معیار 
۹2« که در آن عکس40 نف��ر از کاندیدا ها را زدیم و 
گفتیم مردم بر اساس این معیار ها انتخاب کنند و در 
زمان انتخابات نیز همین کاندیدا های شورای نگهبان 

را مطرح کردیم که نتیجه اش آقای روحانی شد.
بانکی پور خاطرنش��ان کرد: سلس��له جلس��ات فتا 
)فرصت تاریخی انقالب اسالمی ( را برگزار کرده ایم. 

1۳ نشس��ت تا به حال برگزار شده و شخصیت های 
برجسته ای تا به حال به این جلسات آمده اند و حرف 
ما این است که خدمات انقالب اسالمی به اسالم را در 
این جلسات مطرح کنیم که بعد از ماه مبارک رمضان 

به صورت ماهانه برگزار می شود.
وی ادامه داد: سال۹0 مسابقه نقاشی ای برای کودکان 
برگزار کردیم که حدود دو هزار کودک در آن شرکت 
کردند و در مسابقه سال گذش��ته ما حدود۳0هزار 
کودک ش��رکت کرده ان��د، همچنین کرس��ی های 
آزاداندیش��ی مدارس را ه��م برگ��زار کرده ایم که از 
دانش آموزان۳0 مدرس��ه به اینجا آمده اند و کرسی 

آزاداندیشی برگزار شده است.
رییس هیأت مدیره خانه انقالب اس��المی و والیت 
اصفهان تأکید کرد: تهیه زندگینامه آیت اهلل خادمی 
با عنوان »خادم الشریعه« را هم در دستور کار داریم.

نخستین تظاهرات زنان در کشور

در ادامه مراسم، احمد زمانی از پیشگامان انقالب به 
عنوان مسئول محتوایی مراسم گرامیداشت سالروز 
پنجم رمضان پشت تریبون رفته و در ابتدا از ابراهیم 
اس��فندیاری برای بیان خاطراتی از ایام س��ال 5۷ و 

واقعه پنجم رمضان دعوت کرد.
ابراهیم اس��فندیاری که خود به همراه همسرش از 
جوانان فعال انقالبی در سال های5۷ بود، افزود: یکی 
از نکات حائز اهمیت در جری��ان رویداد پنج رمضان 
این اس��ت که نخس��تین تظاهرات زنان در کش��ور 
علیه سیاست های ستمکارانه رژیم منحوس شاه در 
اصفهان و توسط خانواده های زندانیان در روز چهارم 

رمضان رخ داد.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا آغاز تظاهرات همس��ران 
زندانیان در خیابان ها، مأموران پهلوی تاب نیاورده و 
در اسرع وقت اقدام به توقیف و ممانعت و دستگیری 

آنان کردند.
اس��فندیاری گفت: زنان والیتمدار اصفهانی بعد از 
ممانعت مأم��وران به خانه آی��ت اهلل خادمی، مأوای 
همیشگی نیروهای انقالبی در اصفهان پناه آورده و 
به تحصن نشستند که در نهایت شب پنج رمضان به 
رویداد حماسه ساز پنجم رمضان و تظاهرات مردمی 

اصفهان منجر شد.

حیف است حرف نهضت ما نشنود کسی
احمد زمانی از سید مهدی طباطبایی به عنوان فعال 
انقالبی دیگر برای بی��ان خاطرات��ی از پنج رمضان 
دعوت کرد که سید مهدی طباطبایی سخن خود را 

با این بیت آغاز کرد: 
»حیف است حرف نهضت ما نشنود کسی

 در شب خبر ز پیک صبا نشنود کسی«
وی با اشاره به این که در جریان واقعه پنجم رمضان 
افراد مختلف از طیف های متعدد در تأیید این حرکت 
عظیم مردم اصفهان پیام دادن��د، اما پیام امام راحل 
و عالمه مطهری از ط��رف جامعه روحانیان آن زمان 
جایگاه ویژه ای داش��تند و س��بب ق��وت قلب مردم 

مبارز گشت.
طباطبایی در ادامه با بیان خاطراتی مختصر خطاب به 
جوانان و نسل سومی های حاضر در جلسه افزود: شما 
موظف به حفظ و حراست از آرمان ها و دستاوردهای 
عظیم انقالب اسالمی ایران هستید و باید تمام و کمال 

و با شیوه ای مناسب به نسل های بعدی انتقال دهید.
 آیت اهلل خادمی تنها برای رضای خدا کار 

می کرد
حجت االس��الم فقیهی از دیگر پیش��گامان انقالب 
در روزهای پنجم رمضان 5۷ ب��ه بیان فضیلت های 
اخالقی و دین��ی آیت اهلل خادم��ی پرداخت و گفت: 
در طول مدت زمانی که ب��ا این بزرگوار ب��ودم و در 
جریان رویدادهای انقالب اس��المی ای��ران دریافتم 
که آی��ت اهلل خادمی به معنای حقیق��ی و واقعی هر 
عملی را تنها برای رضای خدا انجام می دادند و هرگز 
رضایت الهی را بر چیز دیگ��ری ترجیح نمی دادند و 
این رمز ماندگاری و پی��روزی وی در عرصه زندگی 

و مبارزاتی بود.

خطبه هاي آنشین آیت اهلل، هراس در دل 
رژیم شاه مي انداخت

یکی از مبارزان پیروزی انقالب اسالمی در اصفهان 
گفت: مردم اصفهان از دس��تگیري آیت اهلل طاهري 
به خروش آمدن��د و واقعه تاریخي 5 رمض��ان را در 

تاریخ رقم زدند.
دکت��ر فض��ل اهلل صلوات��ي ک��ه در محل��ی دیگر با 
ایسناس��خن می گفت، اظهارداش��ت: م��ا از طریق 
 دوس��تان خبر تحص��ن م��ردم اصفه��ان در منزل

آیت اهلل خادمي را به دلیل دستگیري آیت اهلل طاهري 
ش��نیدیم، به طوري که مردم از این دس��تگیري به 
خ��روش آمدند و ای��ن تحصن ها در خیل��ي از نقاط 
اصفهان انجام مي شد. من در آن زمان در یزد تبعید 
بودم و خبره��اي اصفهان را از طری��ق آقاي زهتاب 
دریافت مي ک��ردم. وي اف��زود: در آن زمان خروش 
انقالبی م��ردم اصفهان را ب��ا آی��ت اهلل صدوقي در 
میان گذاشتیم و ایشان اعالم حمایت قاطع کردند. 
آقایان عبداهلل نوري و ش��یخ عباسعلی روحاني که از 
مبارزترین افراد و از شاگردان آیت اهلل طاهري بودند، 
به همراه برخی فعاالن انقالبی بازار اصفهان تصمیم 
مي گیرن��د که به اتفاق مردم حس��ین آب��اد، برخی 
دانش��جویان و دیگر نیروهای انقالبی در منزل آیت 
اهلل خادمي تحصن کنند. آیت اهلل خادمي که مردم در 
منزل ایش��ان تحصن کرده بودند،  نگران جان مردم 
بودند، چون ساواک مرتب تهدید مي کرد و ایشان را 

به شدت تحت فشار قرار داده بود. 

مراسم بزرگداشت حماسه ۵ رمضان مردم اصفهان برگزار شد

خطبه هاي آتشين آیت اهلل، هراس در دل رژیم شاه مي انداخت

زیر پوست شهر / تهیه زولبیا و بامیه



چهره روزیادداشت

كشاورزان، بار افزایش هزینه تولید 
سیب زمینی را به دوش می كشند

عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از کشاورزان گفت: قیمت ها باید واقعی 
باشند تا مصرف کنندگان و کشاورزان متضرر نشوند.

مجتی شادلو عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از کش��اورزان با اشاره 
به افزایش قیمت س��یب زمینی اظهار داش��ت: روند افزایش قیمت طی 
هفته های آینده معکوس خواهد شد، چرا که زمان برداشت سیب زمینی 
مناطق همدان و اصفهان آغاز شده اس��ت. ریس اتحادیه باغداران گفت: 
براساس قانون باید قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به اضافه 
سود حداقلی باشد که متأسفانه درس��ال گذشته سیب زمینی با قیمت 
تضمینی نصف هزینه تولید خریداری ش��ده اس��ت، بنابراین کشاورزان 
تمایلی به کاشت آن نداشتند. وی ادامه داد: با افزایش قیمت سیب زمینی، 
کشاورزان به سمت کاشت آن ترغیب شده اند و در تابستان و پاییز مشکل 
کمبود نخواهیم داشت. عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از کشاورزان 
اظهار داشت: اگر قیمت سیب زمینی در بازار مصرف کمتر از هزار تومان 
باشد تولیدکننده نابود می شود. شادلو با اشاره به وضعیت کود و بذر پس 
از هدفمندی یارانه ها افزود: میزان کود و بذر داده شده به کشاورزان بسیار 
کم بوده است و کشاورزان مجبور به خرید آزاد شده اند که هزینه زیادی 
بر دوش کشاورز تحمیل کرده است. وی با اشاره به افزایش صد درصدی 
هزینه های تولید گفت: تمام بار افزایش هزینه بر عهده کش��اورز است و 
متأسفانه در کشاورزی تعیین قیمت  ها بر اس��اس عرضه و تقاضاست و 

مالک، قیمت تمام شده و سود تولیدکننده نیست.

خبر ویژه

4
9 هزار قلم داروي غيرمجاز در اصفهان كشف شد

حسن یاردوستي، فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: با تالش مأموران فرماندهي انتظامي 
شهرستان اصفهان دو برادر که در زمینه خرید و فروش داروهاي غیر مجاز فعالیت گسترده مي کردند، 

دستگیر و 8 هزار و634 قلم از این داروها کشف و ضبط شد.
بخشنامه هاي احراز شخصیت 

كارت بازرگاني سختگیرانه است 
رييس اتاق بازرگاني اصفهان/ خسرو 

كسائيان 
فعال اقتصادي که بیش از4۰ سال کارت بازرگاني دارد و در حال فعالیت 
است دیگر چه نیازي به احراز ش��خصیت تجاري و معرفي مکان تجاري 
یا اداري دارد. به خاطر سوءاستفاده احتمالي چند نفر انگشت شمار نباید یك 
بخشنامه سختگیرانه براي همه صادر کرد. در شرایطي که فضاي فعالیت 
اقتصادي براي فعاالن این بخش از سوي کشورهاي خارجي سخت تر مي 

شود، صدور این بخشنامه ها خود حدیث دیگري است.
 معطل��ي برخ��ي از کااله��ا و 
ماش��ین آالت در گم��رک به 
دلیل مش��خص نبودن ایران 
 ک��د از دیگ��ر چال��ش ه��اي

فع��االن اقتصادي اس��ت و در 
زماني که تولیدکننده نیازمند 
یك دس��تگاه است باید بخش 
دولتي همراهي بیشتري داشته 

باشد.
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در حالی که انتظار می رفت بازار مس��کن پس از انتخابات از رکود 
انتظاری خارج، قیمت ها مش��خص و معامالت به جریان بیفتد، 
گزارش ها از حجم پایین معامالت و تعلل در خرید و فروش مسکن 

به دلیل ابهام در چشم انداز قیمت ها خبر می دهند.
اگر چه بازار مسکن پس از انتخابات از رکود انتظاری سنگین خارج 
شده است، اما وضعیت هنوز راضی کننده نیست. میزان معامالت 
افزایش نیافته اس��ت و دلیل آن هم مش��خص نبودن آینده بازار 

مسکن و بی ثباتی قیمت مسکن است.
بنابراین گزارش، ای��ن روزها متقاضیان با مراجع��ه به بنگاه های 
مسکن همواره این س��ؤاالت را می پرسند که چرا بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری هنوز قیمت ها مشخص نیست؟ آیا برای کاهش 
 قیمت منتظر بمانیم یا این ک��ه برای جلوگیری از ضرر بیش��تر

سریع تر اقدام به خرید کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها که آیا 
قیمت مسکن در یکی دو ماه آینده افزایش یا کاهش خواهد یافت 
به سراغ برخی از کارشناسان مسکن رفتیم تا نظرات آنها را در این 

خصوص جویا شویم.

تا مشخص شدن برنامه دولت یازدهم، قیمت مسکن 
تغییری نمی كند

ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سؤال 
که بازار مسکن همچنان در حالت رکود انتظاری مانده و آیا قیمت 
مسکن در ماه های آینده افزایش و یا کاهش می یابد، گفت: قیمت 
مسکن نه افزایش و نه کاهش می یابد و در همین حالتی که هست 
باقی می ماند، البته تا مشخص ش��دن وضعیت برنامه ریزی های 

دولت یازدهم باید صبر کرد. وی ادامه داد: پس از مشخص شدن 
وضعیت برنامه اقتصادی دولت یازدهم، قیمت مسکن بر روی یك 

پایه مشخص خواهد ایستاد و قیمت تعیین می شود.

تولید مسکن و كاهش قیمت مصالح ساختمانی قیمت 
مسکن را كاهش می دهد

رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان افزود: افزای��ش و یا کاهش 
قیمت مسکن بستگی به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم دارد، 
اگر برنامه تولید مس��کن داشته باش��د و از افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی جلوگیری کند، مطمئنا قیمت مسکن کاهش خواهد 
یافت. رهبر خاطر نشان کرد: اگر قیمت مصالح ساختمانی کاهش 
و تولید مسکن رونق یافت، مطمئنا قیمت مسکن افزایش نخواهد 
یافت، اما اگر این برنامه به هر نحوی اجرا نش��ود بر روی قیمت ها 

تأثیر خواهد گذاشت.
 رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان در پاس��خ به این سؤال که 
ایده  آل ترین برنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن را چه می دانید، 
گفت: دولت یازدهم که بر سر کار بیاید به این سرعت نمی تواند برای 
بازار مسکن برنامه ریزی کند و کار درازمدتی را می طلبد. وی افزود: 
اگر بخواهیم به این مسأله توجه کنیم باید دولت یازدهم تا مدتی 
برنامه ریزی های خود را اعالم و عملیاتی کند، در آن موقع می توان 

متوجه شد که چه سرنوشتی برای بازار مسکن رقم خواهد خورد.
رهبر ادامه داد: به عنوان مثال دولت یازدهم باید برنامه های خود 
را در حوزه مسکن به عینه نشان دهد تا مردم نیز متوجه شوند که 

دولت برنامه مشخصی برای بخش مسکن دارد.

گروه اقتصاد- با تالش کارشناس��ان ف��والد مبارکه اصفهان و 
شرکت هاي سازنده داخلي براي اولین بار در کشور،  سرو والوهاي 
کنترل سطح مذاب در قالب هاي ریخته گري بومي سازي شد و با 
کسب دانش فني ساخت این تجهیز، کشور ایران به جمع معدود 

سازندگان این والوهاي فوق حساس پیوست.
مدیر خرید قطعات یدکي و ماشین آالت فوالد مبارکه اصفهان 
با تأیید این خبر و با بیان این که این س��رووالوها  وظیفه کنترل 
س��طح مذاب در قالب هاي ریخته گري را به عهده دارند، گفت: 
سازنده اصلي این نوع والوها شرکتREINEKE آلمان است و 
از آنجا که واردات آنها با تحریم شدید و صرف هزینه هاي بسیار 
باال روبه رو بود، تصمیم به بومي سازي آنها گرفته شد که بحمداله 
با همکاري کارشناسان فوالدمبارکه و مشارکت سازنده داخلي 
»شرکت س��امان صنعت پویا ناطق« پس از س��ه ماه تالش بي 
وقفه و با طي کردن کلیه مراحل آزمایش��گاهي نهایتا در تاریخ 
92/4/17 یك نمونه آن س��اخته ش��د و بر روي خط 2 ماشین 
شماره 3 ریخته گري مداوم نصب و با موفقیت مورد بهره برداري 
قرار گرفت. حس��ین همت  گیر با ذکر این مطل��ب که تعداد12 
عدد از این والوهادر ماش��ین هاي ریخته گري نصب شده است، 
 افزود: از این پس نه تنها در فوالد مبارکه اصفهان، بلکه در کلیه 
فوالد س��ازي هاي کش��ور و کارخانجاتي که از این قبیل والوها 
استفاده مي نمایند، دیگر نیاز به تأمین از خارج نبوده و مي توان 

آنها را با هزینه کمتر و زمان کوتاه تردر داخل کشور تولید نمود.
ایشان خاطر نش��ان کرد: این والوها تماما س��اخت داخل بوده و 
جایگزین س��رووالو قدیمي گردید. وي در همین رابطه افزود: به 

لحاظ حساس��یت عملکرد، موقعیت نصب و نوع کاربرد این والو 
که از اهمیت بسیاري برخوردار اس��ت. در چند سال اخیر تعداد 
قابل توجهي از والوهاي موجود قدیمي که کارایي الزم را نداشند 
در برنامه تعمیرات قرار گرفته  بودند. مدیر خرید قطعات یدکي و 
ماشین آالت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به این مطلب که کلیه 
مراحل مهندسي معکوس، طراحي سیستم جایگزین و ساخت 
کلیه اج��زاي الکترونیکي و مکانیکال این والو تماما در ش��رکت 
سامان صنعت پویا ناطق انجام گرفته به قابلیت ها و مزایاي والو 
بومي سازي شده نسبت به والو قبلي اشاره و تصریح کرد:1- والو

REINEKEبه لحاظ ساختاري داراي یك دیافراگم بود که به 
شدت نسبت به نوسان فشار حساس بوده و به همین علت داراي 
آمار خرابي بسیاري اس��ت که این امر با ایجاد تفاوت ساختاري 
در والو و بهره گی��ري از تکنولوژي روز دنیا که در ش��رکت هاي 
REXROTH، MOOG مورد استفاده قرار مي گیرد مرتفع 
گردیده اس��ت. عالوه بر این والو مدل قدیمي نسبت به آلودگي 
روغن بسیار حساس و آسیب پذیر بوده و به همین منظور دروالو 
جایگزین دوعدد فیلتر قابل تعویض تعبیه گردیده است، ضمن 
این که مدل جدید از نظر ابعادي حجمي کوچك تر از والو قبلي 
دارد که این موضوع در والو جایگزین با قرار دادن یك کاور روي 
قسمت پایلوت مرتفع شده است. حسین همت گیر ضمن قدرداني 
از حمایت هاي مدیر عامل شرکت نسبت به بومي سازي تجهیزات 
مورد نیازش��رکت ازهمکاري هاي مدیریت ناحیه فوالدسازي و 
ریخته گري، دفتر فني تعمیرات، اتوماسیون و ابزار دقیق ناحیه 

ریخته گري و آزمایشگاه سرو والو تشکر و قدرداني نمود.

از این پس نه تنها 
در فوالد مباركه 
اصفهان، بلکه 
در كلیه فوالد 
سازي هاي كشور 
و كارخانجاتي كه 
از این قبیل والوها 
استفاده مي نمایند، 
دیگر نیاز به تأمین 
از خارج نیست

 باید دولت 
یازدهم تا مدتی 
برنامه ریزی های 
خود را اعالم و 
عملیاتی كند، در 
آن موقع می توان 
متوجه شد كه چه 
سرنوشتی برای 
بازار مسکن رقم 
خواهد خورد

با تالش كارشناسان فوالد مباركه صورت گرفت بازار مسکن در انتظار برنامه های دولت جدید

بومي سازي قطعات فوالد مباركه اصفهان قيمت ها به سرعت كاهش نمی یابد

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

حصر وراثت 

شرح  به   1270035851 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  اسد  همتی  حسن  آقای   2432
دادخواست به کالسه 1938/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  در   22 بشناسنامه  آبادی   اسد  همتی  عیسی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
1392/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ایمان همتی اسد آبادی ش ش 23 فرزند 2- حسن همتی اسد آبادی ش ش 
1270035851 فرزند  3- نرگس همتی اسد آبادی ش ش 421 فرزند  4- نسرین همتی 
اسد آبادی ش ش 1272003371 فرزند  5- ریحانه همتی اسد آبادی ش ش 1273843215 
انجام تشریفات  با  اینک  امینی هارونی ش ش 88 همسر و الغیر.  قائد  فرزند  6- غنچه 
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 رای
2353 کالسه پرونده :91-2018 شماره دادنامه : 442 تاریخ 92/3/29 مرجع رسیدگی : 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان :مهدی نوبندگانی نشانی : خ کاوه جنب 
فروشگاه عاشقان مهدی )عج( ارمغان  خوانده : مجید  بیمارستان سوانح و سوختگی – 
اهلل یاری مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضای محترم شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .” رای قاضی شورا” در خصوص 
دادخواست مهدی نوبندگانی بطرفیت مجید اهلل یاری بخواسته مطالبه مبلغ4/320/000 ریال 
وجه سه فقره چک به شماره های 917140  2- 407446 3- 917139 عهده بانک  سپه 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه  باتوجه به  دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی  
و مواد 313و310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و 
سیصد و بیست هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه آگهی و پنجاه و چهار 
هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ رسید 
چکها لغایت زمان وصول و 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 و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر دادگاه عمومی 

اصفهان می باشد. قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

 : : 441 تاریخ 92/3/29 مرجع رسیدگی  2354 کالسه پرونده :2016/91 شماره دادنامه 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان :مهدی نوبندگانی نشانی : خ کاوه جنب 
بیمارستان سوانح و سوختگی – فروشگاه عاشقان مهدی )عج( ارمغان  خوانده : حجت اهلل 
قلعه گشنیزجانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضای محترم شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
.” رای قاضی شورا”  نماید  به صدور رای می  مبادرت  آتی  به شرح  متعال   از خداوند 
در خصوص دادخواست مهدی نوبندگانی بطرفیت حجت اله قلعه گشنیز جانی بخواسته 
مطالبه مبلغ6/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره های 087442 بتاریخ 91/6/31   
عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه  باتوجه به  دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی  و مواد 313و310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی و هشت  هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/6/31 لغایت زمان 
وصول و 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 و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر دادگاه عمومی اصفهان می باشد. قاضی 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای

2355 کالسه پرونده :96/92 شماره دادنامه : 404 تاریخ 92/4/1 مرجع رسیدگی : شعبه 
خانه  اصفهان   : نشانی  نوبندگانی  :مهدی  خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  پنجم 
اصفهان خ گلخانه مجتمع گلها گالری آذین  خوانده : فرشید دری مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضای محترم 
شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شرح آتی مبادرت به 
نوبندگانی  مهدی  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا”  رای   ”. نماید  می  رای  صدور 
بطرفیت فرشید دری بخواسته مطالبه مبلغ38/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
های 789099  بتاریخ 90/10/2عهده بانک سینا به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و 
تادیه  باتوجه به  دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 

ذمه خوانده 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 سی و هشت میلیون و پانصد هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت  400000 ریال به عنوان  خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/10/2 لغایت زمان وصول و 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 پنجم  

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای

2356 کالسه پرونده :122/92ش 8 شماره دادنامه : 351 تاریخ 92/3/30 مرجع رسیدگی 
منوچهر  فرزند  نوبندگانی  :مهدی  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  هشتم  شورای  : شعبه 
نشانی : اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه مجتمع گلها گالری آذین  خوانده : نعمت اله کاوه 
دستجردی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و 
و نظریه ی مشورتی اعضا شورا  ضمن ختم رسیدگی را اعالم  و  به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید .” رای قاضی شورا” دعوی  مهدی نوبندگانی بطرفیت نعمت اله 
کاوه دستجردی بخواسته مطالبه مبلغ33/250/000 ریال  سی و سه میلیون و دویست 
پنجاه هزار ریال وجه چک به شماره 818036بتاریخ 91/6/1 عهده  بانک صادرات ایران 
دستجرد بر خوار کد 2929 به انضمام  مطلق  قانونی  باتوجه به  بقای اصول مستندات  

در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  از سوی  پرداخت صادره  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در 
جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا ء نماید ابراز 
لذا به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198و519و  نداشته بر شورا ثابت است 
522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/250/000 
ریال بابت اصل خواسته وهزینه های نشر آگهی 40000 ریال ) چهل هزار ریال ( بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود.قاضی شورای حل اختالف شعبه هشتم حقوقی

 اصفهان 

ابالغ رای

 : رسیدگی  مرجع   92/4/9 تاریخ   521  : دادنامه  شماره    117/92: پرونده  کالسه   2357
کاوه  خ  اصفهان   : نشانی  نوبندگانی  :مهدی  خواهان  اختالف  حل  شورای  هفتم   شعبه 
:مصطفی  خوانده  ارمغان    مهدی  عاشقان  فروشگاه  بیمارستان سوانح سوختگی  جنب 
حاجی وند مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک به شماره 809092 پست بانک به 
مبلغ 13600000 ریال به انضمام مطلق خسارات هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر 
اعضا شورا  نظریه ی مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات  با عنایت    : تادیه گردشکار 

ختم رسیدگی   را اعالم  و  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .” رای قاضی 
حاجی  مصطفی  بطرفیت  نوبندگانی  مهدی  دعوی   خصوص  در   « اختالف  حل  شورای 
به عهده  به شماره ی 809092   وند بخواسته مطالبه مبلغ13/600/000 ریال وجه چک 
بانک پست ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول 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 محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 13/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 34000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 89/3/30( تا تاریخ اجرای حکم 
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 7 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع   92/4/9 تاریخ   522  : دادنامه  شماره    116/92: پرونده  کالسه   2358 
نشانی  نوبندگانی  :مهدی  خواهان  اختالف  حل  شورای  هفتم   شعبه   : رسیدگی 
خوانده  آذین   گالری  گلها  تجاری  مجتمع  گلخانه  خ  اصفهان  خانه  اصفهان   : 
 789092 چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  بهبهانی  زاده  مقدس  :تیمور 
عنایت  با    : گردشکار  دادرسی   خسارات  مطلق  با  ریال   50000000 مبلغ  به 
را  رسیدگی    ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
حل شورای  قاضی  رای   ”. نماید  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و    اعالم  
مقدس تیمور  بطرفیت  نوبندگانی  مهدی  آقای  دعوی   خصوص  در   « اختالف    

 زاده بهبهانی بخواسته مطالبه مبلغ50/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 789092  به 
عهده بانک پست ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده 
علیه  بانک محال  پرداخت توسط  ید خواهان و گواهی عدم  در  بقای اصول مستندات  و 
اینکه  و  دارد  آن  استحقاق خواهان در مطالبه وجه  و  اشتغال ذمه خوانده  در  که ظهور 
و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  رسیدگی حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات 
استناد  به  که  می رسد  بنظر  ثابت  علیه خوانده  دعوی خواهان  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد 
خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   36000 و 
نماید  می  اعالم  و  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاریخ  تا   )90/10/27  ( موصوف 
. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  باشد  می 
اختالف حل  شورای   7 شعبه  قاضی   . باشد  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم   در 

 اصفهان 

ابالغ رای

2359 کالسه پرونده :115/92  شماره دادنامه : 523 تاریخ 92/4/9 مرجع رسیدگی : شعبه 
خانه  اصفهان   : نشانی  نوبندگانی  :مهدی  خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  هفتم  
:تیمور مقدس زاده بهبهانی  اصفهان خ گلخانه مجتمع تجاری گلها گالری آذین  خوانده 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه   گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی   را اعالم  و  به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید .” رای قاضی شورای حل اختالف » در خصوص دعوی  آقای مهدی نوبندگانی  
مطالبه  بخواسته  اله   نعمت  فرزند  بهبهانی  زاده  مقدس  تیمور  بطرفیت  منوچهر  فرزند 
به شماره  ریال  وجه چک  هزار  پانصد  و  میلیون  ریال سی و هشت  مبلغ38/500/000 
انضمام مطلق  به  بانک سینا شعبه رباط اصفهان   بتاریخ 90/10/2به عهده  ی 789099 
خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 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 محکمه پسندی در مقام اعتراض 
خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت 
ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
 (  38/500/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 34000 ریال سی و چهار 
هزار ریال  بابت هزینه دادرسی هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 90/10/2( تا تاریخ اجرای حکم 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 7 شورای 

حل اختالف اصفهان 

اجرائیه 

پرونده: 8809980351401468  شماره   – اجرائیه: 9210420351400161  2298 شماره 
اصفهان، خ  نشانی:  ایران   بانک صادرات  له:  بایگانی شعبه: 881468 محکوم  شماره   –
سعادت آباد ساختمان مرکزی  مشخصات محکوم علیه: 1- محمد بلندزاده    به نشانی: 
مجهول المکان 2- حسین صالحی زاده خ چهار باغ عباسی بازار هجرت طبقه زیر زمین 
زیر  طبقه  بازار هجرت  عباسی  باغ  خ چهار  نشانی  بلندزاده   احمد   -3 فروشگاه شقایق 
زمین فروشگاه شقایق 4- غالمرضا جورکشان نشانی : فوالد شهر پاساژ ولی عصر طبقه 
همکف فروشگاه پوشاک  محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 8909970351400667 و 9109970369200128 ) ش 10 تجدید نظر (  محکوم 
علیهم محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال  بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/041/000 ریال بابت هزینه دادرسی 1/040/000 ریال بابت هزینه واخواست و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرار داد فیمابین از تاریخ سر رسید 88/3/11 تا 
زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ) مرحله بدوی ( در حق محکوم له 
و مبلغ 2600000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید 
. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م در خصوص محمد بلندزاده الزامیست . محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
گاه ظرف سه سال  هر  نماید  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت 
بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و 
اجرای  نحوه ی  قانون  مفاد  و همچنین  مدنی مصوب 79/1/21  دادرسی  آیین  قانون 
دادگاه عمومی  14 نمایید. شعبه  توجه  آبان 1377   10 مالی مصوب  های   محکومیت 

 ) حقوقی( اصفهان

ابالغ 
کالهبرداری   اتهام  به  اله   لطف  رضایی  ف  موسی  حمید  آقای  باینکه  نظر    2289
احسان  و  عباس  فرزند  مومکش  حسین  آقای  شکایت  غیرحسب  مال  فروش   و 
تحت   920501 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  احمد  فرزند  خلیلیان 
ممکن او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است   تعقیب 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و 
اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   32 شعبه  در  آگهی 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  عدم حضور  در صورت  خویش حاضر شود 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3928 دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

      



کافه کتابیادداشت

هفت

زردآلوی طالیی در دست پرویز
فیلم های سینمایی »پرویز« و »زمس��تان آخر« دو جایزه از جشنواره بین المللی فیلم ارمنستان 
گرفتند.  در بخش بین الملل این جشنواره، فیلم س��ینمایی »پرویز« به کارگردانی مجید برزگر 

توانست جایزه زردآلوی نقره ای را از آن خود کند.

5

طبیعت بیجان  در گالری کوثر
نمایش��گاه آثار نقاشی محمود 
حسینی۲۱ تیرماه در نگارخانه 
کوثر اصفهان گشایش یافته و تا 

۲۸ همین ماه ادامه دارد.
محم��ود حس��ینی در رابط��ه 
با آث��ار ای��ن نمایش��گاه گفت: 
در این نمایش��گاه۲۳ نقاش��ی 
رئالیس��تی ب��ا تکنی��ک رنگ 
در  و  ب��وم  روی  روغ��ن   و 
اندازه های۵۰ در۷۰ سانتیمتر 
به نمایش در آمده اس��ت. وی در ادامه افزود: آثار این نمایشگاه برای 
من نوعی مشق کردن است، همان طور که خوشنویسان سیاه مشق 
می نویسند، نقاشی رئالیستی از طبیعت بیجان هم برای نقاشان نوعی 
مشق کردن برای مرور رنگ و فرم است. عالقه مندان به بازدید از این 
نمایشگاه می توانند تا۲۷ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعد از ظهرها از 

ساعت ۱۷ الی ۱۹ به نگارخانه کوثر مراجعه کنند. 

کارگاه عکس فاین آرت
کارگاه آموزش��ی عکاسی فاین 
آرت با حضور مهدی مقیم نژاد 
سه شنبه ۲۵ تیرماه در مجتمع 

فرشچیان برگزار می شود.
احم��د قاس��می مدی��ر روابط 
عمومی کان��ون عکس اصفهان 
در این باره گفت: به همت کانون 
عک��س اصفهان و در راس��تای 
برنامه  های ده روز با عکاس��ان 
ایران، این کارگاه آموزش��ی با 
حضور مهدی مقیم نژاد اس��تاد دانش��گاه تهران و دکترای پژوهش 
هنر برگزار می شود. وی در ادامه افزود: این کارگاه در جهت شناخت 
عکاسی فاین آرت و ویژگی های این نوع عکاسی هنری برای شناخت 
عکاسان تدارک دیده شده است. قاس��می در ادامه خاطرنشان کرد: 
کارگاه به صورت س��ه س��اعته روز سه ش��نبه ۲۵ تیرماه در مجتمع 
 فرش��چیان ابتدای خیاب��ان توحید برگزار می ش��ود.گفتنی اس��ت

عالقه مندان به ش��رکت در این کارگاه می توانند با ثبت نام از طریق 
س��ایت کانون عکس و یا ثبت نام از طریق آموزش��گاه کاشانه هنر یا 

کارگاه عکس نگاه برای شرکت در این کارگاه اعالم آمادگی کنند. 

چرا هنرمندان فقیرند؟!
حمید ش��ش جوانی مؤلف کتاب 
»چرا هنرمندان فقیرند؟« از چاپ 
دوم این کتاب خبر داد و با اشاره 
ب��ه وضعیت پخ��ش کت��اب در 
اصفهان آن را نگران کنند توصیف 

کرد.
حمی��د ش��ش جوان��ی در ای��ن 
رابط��ه  گف��ت:  کت��اب »چ��را 
هنرمن��دان فقیرن��د؟« درمورد 
اقتص��اد هن��ر و کارآفرین��ی 
ب��رای دانش��جویان ارش��د ای��ن رش��ته اس��ت و دانش��گاه هن��ر 
 اصفه��ان چاپ اول  آن را س��ال گذش��ته با تی��راژ۵۰۰  منتش��ر کرد.

وی در توضی��ح تیراژ پایی��ن این کتاب اف��زود: تیراژ جدی��د این کتاب 
هم همان۵۰۰ عدد اس��ت، چرا ک��ه نمی دانیم بازار نش��ر چگونه پیش 
 م��ی رود و از این منظر بهت��ر دیدیم ب��ا تیراژهای پایین ش��روع کنیم.

گفتنی است چاپ دوم کتاب »چرا هنرمندان فقیرند؟« با قیمت ۱۷ هزار 
تومان توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان راونه بازار نشر شده است. 

آلبوم موس��یقی »چون رقص آب« با آهنگس��ازی عیس��ی غفاری و 
خوانندگی علی زند وکیلی و زهره قلی پور با اشعاری از حافظ و احمد 

شاملو توسط مؤسسه فرهنگی- هنری آوای باربد منتشر شد. 
 »چون رقص آب« ش��امل6 قطعه می شود که این قطعات به ترتیب 
»آواز« با ش��عر )در ان��درون من خس��ته دل...( از حاف��ظ، »روزگار 
غریبیس��ت نازنین« با ش��عر احمد ش��املو، »تار« از ماهور صغیر تا 

دشتی، »هیچ«، »در قفل کلیدی 
چرخید« با ش��عر احمد ش��املو و 
»بهشت« هستند. علیرضا دریایی 
ب��ا نوازندگ��ی کمانچ��ه، ویولن، 
ویولن آلتو، کیارمین محمدنژاد با 
نوازندگی سنتور و عیسی غفاری 
ب��ا نوازندگی تار، تارب��اس و نقاره 
هنرنمای��ی کرده ان��د. در کارنامه 
هن��ری این هنرمند آهنگس��ازی 
آلب��وم »واب��ات« ب��ا موس��یقی 
بختی��اری و آلبوم »ش��ب و روز« 
با تکنوازی تار به چشم می خورد.
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اثری ازآثار مخملباف 
در موزه سینما نیست 

  ربنای شجریان
 ثبت  ملی شد 

جواد شمقدری رییس سازمان س��ینمایی در نامه ای به پزشک مدیرعامل 
 موزه سینما دستور برداش��تن آثار مخملباف از موزه س��ینما را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، درقسمتی ازمتن این نامه آمده است:
حضور یک فیلمس��از ایران��ی که ب��ا حمایت و پ��ول نهاده��ای انقالبی و 
سازمان های دولت ایران ده فیلم اول خود را ساخته است تا مشق سینمایی 
کند، امروز در آغوش غاصبان قدس و صهیونیس��م جنایت��کار به تجلیل از 
آنان و یک آیین ضاله که ساخته و پرداخته انگلیس است تمسک می جوید 
و درس صلح و دینداری می دهد. ج��ا دارد در ماهی که جمع��ه آخر آن با 
فریادهای بلند و تظاهرات میلیونی ملت بزرگ اسالم بر علیه صهیونیست ها 
رقم می خورد، ساحت موزه سینمای ایران از لوث یادگاری های این فیلمساز 

تا زمانی که در این وادی ضاللت می لغزد پاک و منزه شود.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی و به گفته معاون سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، بررسی ثبت ربنا، به عنوان میراث ملی معنوی از دو 

سال پیش در سازمان مطرح بود. 
مؤمنی ادامه داد: برای ثبت اثر اجازه صاحب اثر ضروری است. از آنجاکه تا به 
حال از ایشان چنین مجوزی نداشتیم این اثر به عنوان میراث معنوی به ثبت 
نرسید. مؤمنی افزود: مراجعاتی به سازمان انجام شد، اما پاسخی روشن از این 
موضوع دریافت نکردیم. با این وجود، امیدواریم که این کار هرچه زودتر انجام 
شود. وی درباره صحبت های اخیر معاون صداوسیما برای پخش مجدد ربنای 
استاد شجریان گفت: ثبت معنوی این اثر از جمله کارهایی است که در نظر دارم 
بار دیگر در کمیته مطرح کنم تا به جریان بیفتد. مؤمنی گفت: از آنجایی که 

صاحب اثر راضی به پخش اثر خود از صدا و سیما نبود، این کار به تعویق افتاد.

الماس ها ابدی اند 

 حافظ و شاملو 
»چون رقص آب« شدند

نقطه هنر خارج از مرکز 
گ�روه فرهن�گ - کس��ب بس��یاری از رتبه ه��ای اصلی 
 در جش��نواره های یادش��ده توس��ط هنرمندان مستقر در

استان ها را بدون شک باید از اولین نشانه های ارتقای کیفی 
هنر در عرصه های گوناگون و ایج��اد رقابتی جدی در میان 

هنرمندان این بار در سطحی ملی به حساب آورد.
 این میزان ازموفقیت هنرمندان شهرس��تان در عمده ترین

رویدادهای هنری کشور به آسانی قابل چشم پوشی نیست 
و این امر به ویژه از آن جهت قابل تأمل به نظر می رس��د که 
این توفیق ها در ابعاد و ش��اخه های مختلف هنری به دست 
آمده و تنها محدود به یک یا دو رشته نیست. پرسش اساسی 
اینجاست که آیا زمان آن فرانرسیده که تمام اینها به عنوان 

معیاری بر ارتقای سطح کیفی هنر استان ها قلمداد شود؟
این مس��أله ای اس��ت ک��ه ضرورتا بای��د مورد کن��کاش و 
دقت ق��رار بگی��رد و اگر حت��ی بخش��ی از ای��ن موفقیت 
محصول سیاس��ت ه��ای تمرک��ز زدایانه معاون��ت هنری 
ارش��اد در یکی، دوسال گذش��ته باش��د، آن گاه باید آن را 
دس��تاوردی پرارزش برای ای��ن مجموعه به حس��اب آورد. 
 تأثیرهای چنین اقداماتی در رش��د و اعت��الی آگاهی های
 هنری عالق��ه مندان و حت��ی مخاطبان عام جش��نواره ها،
 جای تردی��د ن��دارد. همچنین تعام��ل و بده بس��تان های
 فرهنگ��ی- هن��ری برق��رار ش��ده می��ان هنرمن��دان
 ش��رکت کنن��ده در بخ��ش ه��ای مختل��ف و متن��وع

جش��نواره هایی که به خ��ارج از مرکز گس��ترش می یابند، 
از مواردی اس��ت که جایگاه مهمی را در ایج��اد پیوندهای 
حرف��ه ای تر و کارآم��د تر جامعه هنری کش��ور ب��ه دنبال 
خواهد داش��ت. این تصمیم گیری در ش��رایطی اتخاذ شده 
 اس��ت که پیش از این، اکثر فعالیت های فرهنگی - هنری

 مهم کش��ور در مرکز و حاش��یه آن تمرکز داش��ته و دیگر 
استان ها و شهرستان ها از این فعالیت های هنری بی بهره 
بوده اند. ه��ر چند در این س��ال ها برنامه های��ی به صورت 
ادواری در نقاط مختلف کش��ور برگزار شده، ولی این برنامه 
ها جوابگوی نیاز جوانان مستعد شهرستانی نیست و همین 
خود سبب س��از بسیاری از مش��کالت فرهنگی - هنری در 
شهرستان ها و  مهاجرت بسیاری از این هنرمندان جوان به پایتخت 
 بوده است. شاید پر بیراه نباشد که ادعا کنیم در برهه کنونی 
فرهنگ سازی در هنر و همگانی کردن آن از خلق آثار هنری 
بسیار مهم تر اس��ت. به همین دلیل هزینه کردن در جهت 
همگانی شدن هنر را باید نوعی س��رمایه گذاری برای آینده 
هنری کشور محسوب کرد. از این رو انتظار این است که شاهد 
انتقال هرچه بیش��تر فعالیت های فرهنگی - هنری و ایجاد 

دبیرخانه های مرکزی کشوری به مرکزیت استان ها باشیم.

 روبان سفید

 »گذشته« عنوان آخرین ساخته اصغر 
 جمال
فرهادی که سعی کرده از »شهر زیبا«  نوروز باقری

تا »چهارشنبه سوری« و »درباره الی« 
تا »جدایی نادر از سیمین« آن را ادامه دهد، ولی چه چیز باعث 
می شود »گذشته« در کنار دیگر آثار او در بین مخاطبین ایرانی 
آنچنان که باید دیده ش��ود به چش��م نمی آید و با آن ارتباط 

برقرار نمی کنند؟
اصفر فرهادی متکی بر س��ینمای داستانگو اس��ت و از اولین 
س��اخته های خود س��عی کرده روایت و فیلمنامه را اولویتی 
دوچندان ببخشد تا آنچه که بیننده درگیر آن می شود داستان 
فیلم باش��د و با ایجاد تعلیق وگره هایی که در سرتاس��ر فیلم 
زده می شود بیننده را هرلحظه در س��ر دوراهی تصمیم قرار 

می دهد.
آخرین س��اخته او را می توان تنها اثری دانست که سعی دارد 
به یک زبان جهانی با مخاط��ب صحبت کند، اما با قواعد آن به 
خوبی آشنا نیس��ت. این را می توان از نوع روایت و قصه ای که 

انتخاب کرده به خوبی مشاهده کرد.
»گذشته« درامی اس��ت که با یک»جدایی« آغاز شده است. 
شالوده اش متأثر از همان فضای فکری فرهادی است. درامی 
با ش��خصیت های خاکس��تری و بحق نمی توان اس��مش را 
کلیشه گذاشت، چراکه مبتنی بر واقعیت است. دغدغه اصلی 

فرهادی س��اختار خانواده اس��ت و در این روابط  آنچه به طور 
غالب مشاهده می شود این است اکثر شخصیت ها خاکستری 

هستند.
احمد بعد از چهار سال به فرانسه می آید تا از همسر خود جدا 
شود. با آمدن اومتوجه روابطی می شود که بین افراد خانواده 
نسبت به هم حکمفرماست که در این بین لوسی از یک راز در 
گذشته با او صحبت می کند و روابط عاشقانه قبل از ازدواج با 
مردی که قرار است مادرش با او ازدواج کند راافشا می کند که 

باعث خودکشی زن  اول او شده است.
نخست آنچه که در خط اصلی این داستان جای می گیرد همان 
رازی است که در گذشته نه چندان دوراتفاق افتاده و لوسی آن 
را از دیگران پنهان می کند وبا گفتن آن با عث می ش��ود همه 

چیز تغییر کند.
فیلم، پتانس��یل وکش��ش آن را دارد که در یک زمان کوتاه تر 
روایت شود، با جزئیات کمتر همراه با حفظ خط اصلی داستان 
 اما آنچ��ه که اتفاق م��ی افتد، ریت��م کند فیل��م وهمین طور

اضافه گویی هایی اس��ت که ربط چندانی به فیلم ندارد و فقط 
سعی در پر کردن زمان فیلم دارد ویا شاید به آن دلیل باشد که 
می خواهد زمان فیلم را به یک ایده آل جهانی برس��اند، اما به 
شرطی که داستان  فیلم ظرفیت داستانگویی دو ساعته را برای 
مخاطب داشته باشد. باید گفت فیلم، عقب مانده و اگزوتیک، 

بی ساختار، طوالنی و مالل آوراست.
محوریت اصلی داستان قضاوت های دراماتیک افراد داستان 
اس��ت و این قضاوت ها از همان ابتدای داس��تان وجود دارند. 
در ابتدا مش��اهده می کنیم که»ماریون« می گوید چون فکر 
می کرده اس��ت که»احمد« نمی آید، پس هت��ل رزور نکرده 
است. »سمیر« به اش��تباه تصور کرده اس��ت که همسرش به 

روابط او اهمی��ت نمی دهد. 
همس��ر س��میر به اش��تباه 
تصور کرده اس��ت که رابطه 
ای بی��ن »نعیما« و س��میر 
وج��ود دارد. خ��ود نعیما از 
نوع برخورد همس��ر س��میر 
برداش��ت منفی م��ی کند. 
مای��رون تصورش ای��ن بود 
که علت خودکش��ی همسر 
سمیر افسردگی است. لوسی 
خودش را عامل خودکش��ی 
می داند و... . سراسر فیلم پر 
است از قضاوت ها ،آن هم بر 
اساس شواهد غیر منطقی و 
بعضا احساسی، در این حال 
به هر یک از شخصیت ها حق 
می دهیم که این نوع رفتار را 
بکنند- با توجه به شخصیتی 

که از آنها سراغ داریم- و این همان خاکستری بودن شخصیت 
هاست.  هیچ کس مقصر اصلی نیست و نه هیچ کس بی اشتباه.

آنچه درمورد ش��خصیت پ��ردازی های فیلم وج��ود دارد این 
است که ش��خصیت ها معرفی نمی ش��وند و هاله ای از ابهام 
اطراف شخصیت ها وجود دارد و حتی در این مورد نمی توان 
 قضاوت کرد، چراکه داده های مسأله برای قضاوت کم است، اما

رفتار های کارکتر ها به نحوی نیست که سبب تعجب ما شود، 
به بیان دیگر معرفی شخصیت ها بیش��تر  ازآن که بیانی باشد 
حسی است. باید گفت که »گذش��ته« نتوانسته بیننده ایرانی 
را با خود همراه کند، به این خاطر که این فیلم با زبان او آش��نا 
نبوده و نتواسته نه حرف سازنده اثر و نه حرف آن جامعه را بیان 
کند، زیرا سازنده مثل ش��خصیت ایرانی فیلم سرگردان است. 
فرهادی در زمانی نام ایران را به فرهنگ آغشته کرد که ما از هر 
زمانی بیشتر در معرض برداش��ت های افراطی و قضاوت های 

نابجا  از نگاه جوامع دیگر فرو رفته بودیم.

درباره »گذشته« فرهادی به انگیزه اکران در اصفهان 

حرف های جهانی برای مخاطب جهانی 

»آخرین پادشاه اسکاتلند« سیاه پوست بود 
گروه فرهنگ - »فارست ویتاکر« با نام اصلی »فارست استیون ویتاکر« در پانزدهم 
جوالی۱۹6۱و در النگ ویوی تگزاس متولد شده است. پدر ویتاکر یک رمان نویس 
و مادرش یک معلم بود. او از بچگی دچار بیماری بینای��ی امبلیوپیا بود که به تنبلی 
چشم مشهور است. فارست یکی از 4 فرزند خانواده اش بود و فوتبال آمریکایی بازی 
می کرد. بعدها او در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در بخش هنرستان موسیقی به عنوان 
دانشجوی تنور اپرا پذیرفته شد و پس از آن نیز در بخش درام هنرستان هنرهای زیبا 

تحصیالتش را ادامه داد. سال۱۹۸۲ نیز از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
 اولی��ن نقش قاب��ل ذک��رش، ب��ازی در فیلم کم��دی خش��ن »روزهای س��ریع در 
رمینگتون های« بود که در کنار نیکالس کیج و ش��ان پن در سال۱۹۸۲ و در نقش 
یک فوتبالیست ظاهر ش��د. پس از آن در چندین فیلم بسیار مهم دهه۸۰ بازی کرد. 
»جوخه« س��اخته الیور اس��تون، »صبح بخیر ویتنام« با بازی رابین ویلیامز و بازی 

تأثیرگذارش در یک صحنه فیلم »رنگ پول« ساخته مارتین اسکورسیزی و با بازی 
پل نیومن و تام کروز در نقش یک بازیکن س��اده وضع بیلیارد از جمله این فیلم های 
مهم بودند، اما به احتمال فراوان مهم ترین و تأثیرگذارترین نقشش را در سال ۱۹۸۸ 
و در فیلم »پرنده« س��اخته کلینت ایس��توود ایفا کرد. او در این فیلم زندگینامه ای 
نقش چارلی پارکر اسطوره موسیقی جاز را بازی کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد را از 
جش��نواره کن ربود و برای جایزه گلدن گلوب نامزد دریافت جایزه شد. ابتدا قرار بود 
که ویتاکر فیلم زنده ای براساس داستان های مصور بیل کازبی »آلبرت چاقه« نوشته و 

کارگردانی کند، اما اختالفات او با کازبی باعث شد که تولید را رها کند.
در سال های دهه۹۰ بیش��تر به تهیه کنندگی و کارگردانی روی آورد، اما بازیگری را 
هم در این سال ها رها نکرد. او در فیلم »آش��وب در هارلم« هم ایفای نقش کرد و هم 
در تهیه فیلم همکاری کرد. در یک فیلم تلویزیونی به ن��ام »در به در« با بازی ویلیام 

اچ میس��ی در نقش تهیه کننده اجرایی کار کرد و جایزه امی را برد. در س��ال۹۳ یک 
فیلم تلویزیونی برای اچ بی او ساخت و پس از آن هم اولین فیلم بلند سینمایی اش را 
با نام »در انتظار برون فکنی« در س��ال ۱۹۹۵ کارگردانی کرد که مورد تحسین واقع 
شد. او ویدئوی ویتنی هیوستون برای موسیقی همین فیلم با نام »شوپ شوپ« را هم 
کارگردانی کرد. یک سال پیش از این در »باد برده« بازی کرد که همین جا بود که با 

همسرش کیشا آشنا شد و ازدواج کرد.
 در سال ۱۹۹۸ فیلم »کشتی های امید« و در ۲۰۰4 یک کمدی رمانتیک با نام »اولین 
دختر« را ساخت که در آن کتی هولمز و مایکل کیتون بازی می کردند. اما ویتاکر برای 
بازی در فیلم آخرش، »آخرین پادشاه اسکاتلند« در نقش ایدی امین خیلی سختی ها 
را متحمل ش��د.۵۰ پوند به وزنش اضافه کرد و نواختن آکاردئ��ون را یاد گرفت ولی 

توانست اسکار را از آن خود کند.

SMS

فیلم، پتانسیل 
وکشش آن را دارد 

که در یک زمان 
کوتاه تر روایت 

شود، اما آنچه که 
اتفاق می افتد، 
ریتم کند فیلم 

 واضافه گویی هایی
 است که ربط 

چندانی به فیلم 
ندارد

بیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
امسال در حالی در تاریخ ۱۵ تا۲۰ مهرماه برگزار می شود که تاکنون 

بارها زمان برگزاری آن در دوره های گذشته تغییر کرده است. 
جشنواره کودک در۲6 دوره برگزاری؛ ۱۵ دوره در شهر اصفهان، 

6 دوره در شهر تهران، 4 دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر 
کرمان برگزار شده است.

جشنواره کودک در۲6 دوره برگزاری؛ ۱۳ دوره در مهر ماه، 6 دوره 
در بهمن ماه، ۳ دوره در آبان ماه، یک دوره در اردیبهشت ماه، یک 

دوره در تیر ماه، یک دوره در مردادماه و یک دوره در ش��هریور ماه 
برگزار شده است.

قص��د داریم در این نوش��ته با بررس��ی جزئیات ب��ه متولی اصلی 
برگزاری این جشنواره برسیم. با ما همراه باشید.

اولین دوره  جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 
جشنواره فیلم فجر۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه۱۳6۱ برگزار شد که تا دوره  

پنجم این روند ادامه داشت. 
از دوره  ششم از س��ال6۹، برپایی جشنواره مس��تقل و ۱۳ تا ۲۰ 

آبان ماه در اصفهان برگزار شد. 
در دوره هفتم با انتقال زمان برپایی جشنواره به مهرماه، ۱4 تا ۲۰ 
این ماه برگزار شد و در سال بعد نیز دوره هشتم۱۱ تا ۱۷ مهرماه 

در اصفهان برپا شد. 
دوره  نهم جش��نواره  کودک ۲۰ تا ۲6 ش��هریور و دوره  دهم ۲۱ تا 

۲۷ آبان برپا شد. 
با انتقال جشنواره به کرمان دوره دوازدهم ۱4 تا ۲۰ مهرماه سال 
۷۵ و سپس دوره سیزدهم نیز۱۲ تا ۱6 بهمن ماه در تهران برگزار 

شدند. 
از دوره  چهاردهم و انتقال دوباره جشنواره به اصفهان، مهرماه زمان 
ثابت جشنواره شد و تا دوره  بیستم در روزهای مختلفی در مهر ماه 

این جشنواره برگزار شد. 

در دوره  بیست ویکم با انتقال جشنواره به همدان زمان آن دوباره 
تغییر کرد و۱۰ تا ۱4 اردیبهش��ت ماه این دوره برگزار شد و دوره  
بعد نیز ی��ک تا پنجم تیرماه س��ال۸۷ به برگزاری این جش��نواره 

اختصاص پیدا کرد. 
دوره   بیست وسوم جشنواره ۱۱تا ۱۵مرداد و دوره بیست وچهارم 

هم۱6 تا ۲۰ مهرماه سال ۸۹ برگزار شد. 
در دوره بیست وپنجم جشنواره دوباره به اصفهان رفت و ۲۳ تا ۲۷ 

آبان برگزار شد. 
از دوره بیست وششم با امضای تفاهمنامه ای مقرر شد، هر سال این 
جش��نواره همزمان با روز جهان کودک در ۱6 مهرماه برگزار شود 
که این دوره۱۰ تا ۱۵ مهرماه برگزار و قرار است امسال نیز ۱۵ تا۲۰ 

مهرماه دوره  بیست وهفتم برگزار شود. 
با ارزیاب��ی کلی تاری��خ برگزاری جش��نواره فیلم ه��ای کودکان 
و نوجوان��ان متوجه می ش��ویم که این جش��نواره برخ��الف اکثر 
جشنواره های مطرح دنیا که ش��هر و زمان مشخصی برای برپایی 
دارند، متأسفانه عالوه بر نداشتن ثبات در شهر، در زمان ثابتی هم 
برگزار نشده اس��ت. اما با توجه به تفاهمی که دو سال قبل مبنی 
بر برگزاری جش��نواره همزمان با روز جهانی کودک امضا شد باید 
امیدوار بود، این جشنواره از این پس در مهر ماه برگزار شود و تاریخ 

برگزاری اش ثابت باشد. 

 اصفهان دایه جشنواره  فیلم کودک  در ایران

با توجه به تفاهمی که 
دو سال قبل مبنی بر 

برگزاری جشنواره 
همزمان با روز جهانی 
کودک امضا شد باید 

امیدوار بود، این 
جشنواره از این پس 

در مهر ماه برگزار 
شود

فارست ویتاکر



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 دو اصفهانی
در تیم ملی فوتبال ساحلی

 اردوی تدارکات��ی تیم مل��ی فوتبال س��احلی از۲۸ تیرم��اه در کمپ
تیم های ملی برگزار می شود. این اردو از تاریخ۹۲/۴/۲۸ لغایت ۹۲/۵/۲ 
در آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود. گفتنی است امیرحسین اکبری 

و علی نادری دو بازیکن اصفهانی در اردوی تیم ملی حضور دارند. 

 امروز؛ تمدید قرار داد 
بازیکنان گیتی پسند

سه بازیکن تیم ملی فوتسال امروز صبح وارد اصفهان می شوند و قرارداد 
خود را با باشگاه گیتی پسند به ثبت می رسانند. محمد طاهری، مهدی 
جاوید و طاها مرتضوی، س��ه بازیکن تیم ملی فوتسال که پیش از این با 
مسئوالن باش��گاه گیتی پسند به توافق رس��یده بودند، صبح امروز عازم 

اصفهان می شوند. 
در صورت امضای قرارداد با بازیکنان، این س��ه ملی پ��وش راهی هیأت 
فوتبال اصفهان می ش��وند و قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی در هیأت 
فوتبال اصفهان به ثبت می رسانند. بازیکنان تیم گیتی پسند بعد از امضای 
قرارداد با باشگاه، از ساعت ۱۸امروز در تمرینات تیم خود که در ورزشگاه 

پیروزی اصفهان برگزار می شود، شرکت می کنند. 

 آغاز تمرینات آسیایی
تیم ملی والیبال از هفتم مرداد

مربی تیم ملی والیبال کشورمان گفت: دور تازه تمرینات تیم های ملی 
»الف« و »ب« برای حضور در مسابقات پیش رو از دوشنبه هفتم مردادماه 

آغاز خواهد شد.
حس��ین معدنی افزود: تیم ملی والیبال الف کش��ورمان تمرینات خود 
را ب��رای حضور در مس��ابقات قهرمانی آس��یا در دبی آغ��از خواهد کرد 
و تیم مل��ی ب ایران نی��ز احتماال راهی مس��ابقات والیبال کش��ورهای 
اس��المی خواهد ش��د. وی با بیان این که بازی های کشورهای اسالمی 
از اواخر ش��هریور ماه ب��ه میزبانی اندون��زی برگزار خواهد ش��د، افزود: 
 بر اس��اس برنامه اعالم ش��ده مس��ابقات رش��ته ورزش��ی والیبال این

بازی ها از۳۰ ش��هریورماه آغاز و تا نهم مهرماه ادامه خواهد داشت. البته 
هنوز برگزاری قطعی این مسابقات مسجل نش��ده است، اما تیم ملی ب 
اردوی آمادگی خود را با هدف حضور در این رقابت ها از هفتم مردادماه 
آغاز می کند. مربی تیم ملی والیبال کش��ورمان در ادامه به حضور چند 
بازیکن از تیم ملی ب در فهرس��ت بازیکنان ایران در لیگ جهانی اشاره 
کرد و گف��ت: بازیکنانی همچون رحم��ان داوودی، علیرضا مباش��ری، 
علیرضا جدیدی و آرش کمالوند از تیم ملی ب به تیم ایران در لیگ جهانی 

پیوستند و دو نفر آنان عملکرد بسیار خوبی داشتند. 

 آغاز مسابقات هندبال 
جام موالی عرشیان 

مس��ابقات هندبال جام موالی عرشیان، یک شنبه ش��ب و با برگزاری۴ 
 دی��دار آغاز ش��د. مس��ابقات هندبال پس��ران ج��ام موالی عرش��یان،

یک شنبه شب همراه با مراسم افتتاحیه در ورزشگاه مشتاق آغاز شد.
در این مراس��م می آبادی رییس هیأت هندبال اس��تان اصفهان، مهنام  
معاون ورزشی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان و جمعی از 
پیشکسوتان هندبال حضور داشتند، ضمن این که کرباسچی و کالهدوزان 
داوران المپیکی و جهانی هندبال نیز به عنوان ناظر در این مراسم حضور داشتند.

  پیشکسوت سپاهان
دار فاني را وداع گفت

پیشکسوت ش��اهین اصفهان و س��پاهان به دیار باقي ش��تافت. آغاسي 
هاکوپیان در سال۱۳۲۰ در منطقه جلفاي اصفهان به دنیا آمد. 

وي حضور در تیم هاي آرارات اصفهان، آرارات تهران، ش��اهین اصفهان، 
منتخب اصفهان و س��پاهان را در کارنامه خود دارد. روزنامه زاینده رود 
درگذشت این پیشکوست فوتبال اصفهان و سپاهان را به همه اهالی فوتبال 

اصفهان تسلیت عرض می کند.

 شیک پوشان جهان فوتبال
 چه کسانی هستند؟

یک سایت فهرست۱۰ نفره شیک پوشان جهان فوتبال را انتشار داده است 
که کریستیانو رونالدو در صدرش قرار دارد.

هنرنمایی کریستیانو رونالدو به مستطیل س��بز خالصه نمی شود. او در 
جهان مد هم چهره نمایی می کند و به عنوان »شیک پوش ترین« بازیکن 
فوتبال جهان انتخاب ش��ده است. در نظرسنجی س��ایت »ونیتی فیر«، 
رونالدو بیش��ترین آرا را به خود اختصاص داده است. در این نظرسنجی 
روی فیزیک بدنی بازیکنان و تناس��ب اندام آنها با نوع و رنگ لباسی که 
پوشیده اند، توجه ش��ده است.کریستیانو رونالدو، س��اموئل اتوئو،  ماتی 
فراری،  ایکر کاسیاس، تیری آنری، ماریو بالوتلی،  دنی ولبک، مایکل اسین،  

رائول میرلس و  دیدیه دروگبا۱۰ نفر برتر در این نظر سنجی هستند. 

 جباری در فهرست 
خریدهای سپاهان نبود

زالتکو کرانچار/سرمربی تیم سپاهان
خواسته های من در نقل وانتقاالت با کمی تغییر اما به خوبی اجابت شد و 

اکنون سپاهانی داریم که از پارسال قوی تر است.
 قطعا با بازیکنانی که ماندند و بازیکنان جدیدی که گرفتیم، س��پاهان 
امسال قوی تر از تیم پارسال است. ما تیم محکم و مدعی 
قهرمانی لیگ هستیم. جباری در فهرست خریدهای 
سپاهان  نبود، اما وقتی دیدیم او در حال جدا شدن 
از اس��تقالل بوده و یک بازیکن آزاد است، سریع 
او را ج��ذب کردیم. جب��اری را ی��ک بازیکن 
فوق العاده می دانم. حضور او در کنار نوید کیا 
می تواند زوج خوبی را تشکیل  می دهد. 
با سیستم هایی می توانیم بازی کنیم که 
هر دو این بازیکنان همزمان در ترکیب 

باشند و بدرخشند. 

آزمایش دوپینگ تایسون گای به دلیل وجود ماده ناشناخته مثبت اعالم شد و نمونه دوپینگ پنج ورزشکار 6
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 هیأت فوتبال 
نقل مکان کرد

پیشرفت۸۰ درصدی 
فاز دوم ورزشگاه

معاون فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور پیرامون وضعیت 
ساخت ورزشگاه نقش جهان اظهار داشت:  فاز یک این ورزشگاه که شامل 
سکوهای پایین، نصب صندلی، چمن، پس��ت تارتان و سایر مسائل بوده 
تکمیل شده و ما فعال مشغول ساخت فاز دوی ورزشگاه هستیم. تاکنون 
نزدیک به۸۰ درصد از فاز دوم نیز آماده ش��ده و قرار است طی یکی، دو 
ماه آینده۲۰ درصد باقیمانده نیز آماده ش��ود. حمید عبدی بیان داشت: 
قرار بود   ۱۳ قاچ از ۳۶ قاچ ورزش��گاه نقش جهان توسط شرکت سیمین 
سپاهان ساخته شود، اما متأسفانه این شرکت به سیستم اعتماد نکرد و 
حاضر نشد که این کار را برای ما انجام دهد، بنابراین ما از شرکت تاقدیساز 
که پیمانکار اصلی پروژه است، خواستیم که این۱۳ قاچ را نیز تکمیل کند. 
وی بیان داش��ت: اگر بخواهیم خوش��بینانه نگاه کنیم، تا پایان شهریور، 

تکمیل این ورزشگاه به پایان می رسد.

 دبیر هیأت فوتبال استان اصفهان درمورد دلیل بسته شدن درب های هیأت 
فوتبال استان اصفهان گفت: اداره کل ورزش و جوانان با توجه به این که محل 

هیأت متعلق به آن بوده، از ما خواست که مکان هیأت را تخلیه کنیم.
علیرضا جهانشاهی پیرامون دالیل بسته شدن درب های هیأت فوتبال استان 
و پلمب آن اظهار داش��ت: با توجه به این که اداره کل تعدادی از اتاق ها را از ما 
تحویل گرفته، وسایل خود را در اتاق های دیگری قرار دادیم و درب های آن را 
پلمب کردیم که چیزی از وسایل آن بیرون نیاید، اما در روزهای آینده مکان 
مورد نظر را پیدا کرده و آن را تغییر خواهیم داد.  وی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر این که گفته می شود مسابقات فوتسال جام رمضان توسط اداره کل برگزار 
می شود، افزود: این مسأله اصال صحت ندارد و هیأت فوتبال مسئولیت برگزاری 
این رقابت ها را بر عهده دارد و شایعات اصال صحیح نیست. شنیده می شود به 

زودی هیأت فوتبال به خیابان عالمه امینی نقل مکان خواهد کرد. 
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رسوایی بزرگ در دو ومیدانی جهان

بازگشت دژآگه به فوتبال
س��ایت فوالم پس از بازی خوب یک نیمه ای دژآگه  مقابل کارتاگتینس 
در بازگشت از مصدومیت، با تمجید از بازیکن ایرانی نوشت: حضور دوباره 
اش��کان دژآگه باعث تقویت فوالم ش��د و این بازیکن با سرعت زیاد خود 

توانست عملکرد خوبی در بازگشت به میادین داشته باشد.

حدادی ارزشمندترین بازیکن جام ویلیام جونز
حامد حدادی ارزش��مندترین بازیکن رقابت های بس��کتبال 
جام ویلیام جونز شد. در پایان سی و پنجمین دوره رقابت های 
بسکتبال  این جام که با قهرمانی ایران همراه بود تیم های چین 

تایپه و کره جنوبی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. 

بنیتس قول قهرمانی داد

رافائل بنیتس معتقد اس��ت یوونتوس نمی تواند برای 
سومین س��ال پیاپی قهرمان سری A ش��ود و ناپولی 
توانایی قهرمانی در این رقابت ها را دارد. یوونتوس در دو 

فصل گذشته موفق شد قهرمان سری A  شود.

سه سال از آغاز س��فر ابدی بزرگ مرد کاراته ایران گذشت، اما 
دوستان و همراهانش در کسب افتخارات کاراته ایران، هنوز این 

ناگوارترین اتفاق کاراته را باور ندارند.
ایمنا نوش��ت عل��ی ش��اطرزاده هرچ��ه خواس��ت در دنیای 
قهرمانی اش به دس��ت آورد. بع��د در دنیای مربیگ��ری هم با 
سپاهان نشان داد که از چه توانایی غیر قابل انکاری برخوردار 
است. علی ۵ بار قهرمان کاراته آسیا شد و یک بار هم بر سکوی 
دوم جهان ایستاد. روی نیمکت سپاهان هم بارها طعم قهرماني 
را چشید. با این حال آنچه امروز همچنان او را میان اهالی کاراته 
 محبوب و فراموش نش��دنی نگه داش��ته، مردانگی او بود. حاال 
هم دوره ای هایش کوتاه و گویا از این اسطوره سخن می گویند. 

عموزاده: روحت قرین رحمت مرد ۵ طالیی کاراته 
آسیا 

 ما به معنی واقع��ی کلمه یک تی��م بودیم؛ من، عل��ی، مهران
بهنام فر و علیرضا کتیرایی. امکان نداشت حتی یک روز هم از 

حال هم بی خبر بمانیم. 
خالصه مثلث قم، تهران، اصفهان را تشکیل داده بودیم. نبودن 
علی را هنوز هیچ کدام ما باور نمی کنیم. حال از زمان سفرش 
سه سال گذشته باشد یا سی سال. ما با جان و دل رفیق بودیم و 
این رمز ماندگاری علی در دل های ماست. علی شاطرزاده هم 
پهلوان بود و هم قهرمان و زحماتش برای کاراته ایران فراموش 
ناشدنی است. امیدوارم روح مرد ۵ طالیی کاراته آسیا همیشه 

شاد و قرین رحمت الهی باشد. 

بهنام فر: حرفش حرف حساب بود 
هنوز عکس بزرگش روی دیوار خانه ام هس��ت. دوس��تي ما از 
جنس��ی نبود که با نبودنش به پایان برسد. آنقدر طی۲۰ سال 
گذشته از هم خاطرات شیرین داش��تیم که می شد یک کتاب 
قطور نوشت. تکیه کالم های علی را هنوز به کار می بریم و این 
لذتبخش اس��ت. من هرش��ب برایش فاتحه می فرستم، بدون 
اس��تثنا. علی یک منتقد واقعي در کاراته بود ن��ه برای این که 
ب��ا انتقاداتش خودش را ب��ه جایگاهی برس��اند. حرفش حرف 

حساب بود. 

رهنما: امیدوارم دیگر کاراته هیچ بزرگی را از دست 
ندهد 

شنیدن خبر فوتش دردناک بود. اتفاقا من و مرحوم شاطرزاده 
همیشه اختالف سلیقه داش��تیم و به اصطالح آبمان توی یک 
جوی نمی رف��ت. واقعا تفکراتمان مانند هم نب��ود، با این حال 
فوتش ضربه بزرگی به کاراته بود. امیدوارم روحش شاد باشد و 

کاراته دیگر هیچ بزرگی را از دست ندهد. 

فریدخمامی: علی همیشه در قلبم جای دارد 
همیش��ه در اردوها و مس��ابقات هم اتاقم بود، آن هم از اولین 
سفرش با کاراته در سال ۷۳ که به ترکیه رفتیم. خاطرات خوب 
زیاد داشتیم. خوش برخورد بود و دوست داشتنی. یادم می آید 

هر دفعه که بدون کنترل توی صورتش جودان زوکی مي زدم، 
بدون این که ناراحت شود لبخند می زد و می گفت:»هر دفعه 
بزن و بگو معذرت می خوام«. خالصه حرف از خوبی های علی 
زیاد است، فقط می توانم بگویم علی همیشه در قلبم زنده است. 

احد شاهین: نقشش در موفقیت کاتا بی نظیر بود
چهار پنج ماه پیش ازسفر ابدی اش، یکي از کساني بود که سبب 
شد تا تیم سه نفره کاتا ما تشکیل شود. ما در این باره زمانی که 
در قطر مربیگری می کردیم هم حرف زده بودیم. همان تیمی 
را می گویم که سال قبل اولین طالی کاتای آسیا را در تاشکند 
گرفت. این را ب��ه عنوان مثال گفتم تا یادم��ان نرود نقش علی 
ش��اطرزاده در کاراته ایران حتی پس از فوتش هم تا چه اندازه 
پررنگ بود. همان موقع هم من این ط��ال را به روح علی تقدیم 
کردم. به طور حتم کاراته حاال حاالها به این اسطوره نیاز داشت. 
مردی که هم در دوران قهرمانی و هم در مربیگری حرف های 

زیادی برای گفتن داشت. 

کتیرایی: هنوز هم باور نمی کنم 
هنوز هم باور نبودنش دشوار است. ما فقط به خاطر کاراته شب 
و روز کنار هم نبودی��م، بلکه به نزدیک تری��ن افراد در زندگی 
یکدیگر تبدیل ش��ده بودیم. آنقدر خاطره خوش از هم داریم 
 که می توانم تا آخ��ر عمر آنها را مرور کن��م و از آنها لذت ببرم. 
همیش��ه به یادش هس��تم. امیدوارم خداوند ب��ه خانواده اش 

صبر بدهد.

به یاد علی شاطرزاده در سومین سال درگذشتش

اسطوره ای که هرگز فراموش نمی شود

 علی ۵ بار 
قهرمان کاراته 

 آسیا شد و 
یک بار هم بر 

سکوی دوم جهان 
ایستاد. روی 

نیمکت سپاهان 
هم بارها طعم 

 قهرماني را 
چشید

ادامه از صفحه ی�ک- قهرمان اروپا با بازیکنان 
و مربی سرش��ناس خ��ود در ته��ران و در جهنم 
آزادی توانست سه امتیاز از ایران بگیرد، هرچند 
که شاگردان والسکو می توانس��تند صرب ها را با 
شکس��ت بدرقه کنند، اما به هر حال ش��رایط به 
گونه ای پیش رفت که ش��اگردان کوالکوویچ سه 

امتیاز از ایران گرفتند.

استارت ش�گفتی در خاک ایتالیا زده 
شد

شگفتی های تیم ملی والیبال ایران از هفته پنجم 
دور مقدماتی لیگ جهان��ی والیبال رقم خود که 
در بازی نخس��ت با ایتالیا در حال��ی که در زمین 
حریف بازی می کرد، سه بر یک به پیروزی رسید 
و نخس��تین پیروزی خارج از خانه خود را نیز به 
دست آورد. شاگردان والس��کو در دومین بازی با 
ایتالیا که در جزیره ساساری برگزار شد، سه بر دو 

مغلوب ایتالیا شدند و در مجموع دو دیدار امتیاز 
پنج گیم را از حریف گرفتن��د و نتیجه چهار گیم 
را به ایتالیا واگذار کردند که عملکرد بسیار خوبی 

برای ملی پوشان کشورمان بود.
حضور والس��کو روی نیمکت ایران، شناخت وی 
از الجوردی پوش��ان و انگیزه باالی ملی پوش��ان 
از عوامل موفقیت ایران برابر ایتالی��ا بود. در این 
مس��ابقه حمزه زرینی که جایگزین فرهاد قائمی 
مصدوم شده بود، تنها چند س��اعت پیش از آغاز 
بازی به ایتالیا رس��ید و در بازی نخست نتوانست 

چندان تأثیرگذار ظاهر شود.
پیروزی شیرین در سرزمین شکر و تداوم شگفتی

حریف بعدی تیم ایران، کوبا در ش��هر هاوانا بود 
که تیم ملی والیبال ایران موفق به شکس��ت این 
تیم با س��ابقه لیگ جهانی در دو دی��دار متوالی 
ش��د. ملی پوش��ان ایران در بازی اول۳ بر ۲ و در 
بازی دوم نیز۳ بر یک کوبا را شکست دادند تا این 

تیم قعرنشین جدول این رقابت ها شود. بنابراین 
نخستین دو پیروزی تیم ایران نیز در هفته ششم 

لیگ جهانی رقم خورد. 
خستگی ملی پوشان از سفر ایتالیا به کوبا تأثیری 
روی بازیکنان نگذاش��ت و آنها توانستند با تمام 
توان کوبای جوان ش��ده را مغل��وب کنند. آرش 
کمالوند که همراه تیم به ایتالی��ا و کوبا رفته بود 
نقش یک توریست را داشت و به دلیل میخچه ای 
که در پایش بود نتوانس��ت برای ایران به میدان 

برود.

ایرانی ها س�وغات 3 امتیازی به آلمان 
دادند

مردان والیبال ایران در هفته هفتم دور مقدماتی 
در تهران میزبان آلمان بودند. آنها دو روز قبل از 
بازی با آلمان و با خستگی فراوان از سفر طوالنی 
از کوبا به کشور بازگش��تند. ملی پوشان ایران در 

دو دیدار با آلمان یک پیروزی و یک شکس��ت به 
دست آوردند. در بازی اول تیم ملی والیبال ایران 
نخستین پیروزی سه بر صفر خود در این رقابت ها 
را به دس��ت آورد و در دیدار دوم نیز س��ه بر صفر 

مغلوب آلمان شد.
والسکو در بازی اول به خوبی شاگردانش را آماده 
کرد و توانس��ت پیروز ش��ود، اما در بازی دوم به 
نظر می رسید که بازیکنان ایران از موفقیت ارضا 
شده اند و به عقیده کارشناسان، شاید اگر والسکو 
با تیم دوم خود در بازی دوم وارد میدان می ش��د 

شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد.
میزبانی در دو مسابقه و مشکلی به  نام صدا و سیما

تیم ایران در دو مس��ابقه، میزب��ان حریفان خود 
 در لیگ جهانی بود. آلمان و صربس��تان حریفانی 
بودند که به تهران سفر کردند و در سالن۱۲ هزار 
نفری آزادی برابر ش��اگردان والسکو صف آرایی 

کردند.
به لط��ف زحماتی ک��ه حمی��د احمدی نیا مدیر 
روابط عمومی و سایر مسئوالن فدراسیون والیبال 
کش��یدند، میزبانی ایران در مجموع نمره قبولی 
گرفت، اما چند نکت��ه کوچک باق��ی  ماند. ناظر 
چینی فدراسیون جهانی والیبال شرایط میزبانی 
ایران طی دو دیدار مقابل صربستان در چارچوب 
رقابت های لیگ جهانی را تأیید کرد، اما نس��بت 
به تهویه س��الن مح��ل برگزاری این ب��ازی ایراد 
گرفت و گفت که در میزبانی بعدی این مش��کل 

را برطرف کنید.
در بازی براب��ر آلمان این مش��کل تقریبا برطرف 
شده بود، اما به گفته کوئین تانای اسپانیایی تنها 

مشکل میزبانی ایران، عملکرد صدا و سیما بود.
وی در این خصوص گفت: آنها قرار بود۱۰ دقیقه 
قبل از بازی همه چیز را آماده کنند، اما این اتفاق 
نمی افتاد. مش��کل بزرگ میزبانی ایران عملکرد 
صدا و س��یما بود. ایران اگر بتواند این مش��کل را 
هم حل کند توانایی برگزاری مرحله نهایی لیگ 

جهانی را هم دارد.
ناظر بازی ایران و آلمان می گوید که فکر می کنم 
بهتر باشد تا مسئوالن ایران با یک شرکت خارجی 
قرارداد ببندند تا به آنها مشاوره دهد. تهیه کننده 
ایرانی تمام کارها را در دقایق پایانی انجام می داد 

و هر کاری ک��ه از وی می خواس��تم را به تعویق 
می انداخت.

البته ش��اید مش��کالتی مانند قطع و وصل شدن 
اینترنت در جایگاه خبرن��گاران، برخوردهای بد 
و ش��دید نیروهای یگان ویژه با م��ردم،  هواداران 
و حت��ی میهمان��ان و خبرنگارانی که به س��الن 
می رفتند هم وجود داشت که امیدواریم حداقل 
برای مس��ابقات آین��ده آنها هم برطرف ش��ود و 

میزبانی بدون نقص ایران را شاهد باشیم.

والسکو بذر های مدیریت یزدانی خرم 
را برداشت کرد

خولیو والس��کو س��رمربی آرژانتین��ی تیم ملی 
والیبال پیش از آغاز مسابقات هم بارها اعالم کرده 
بود هدف از حضور در لیگ جهانی، آموختن نکات 
جدید است و حضور در این پیکارها تجربه بزرگی 

برای والیبالیست های ایران است.
بازیکنان ایران هم به خوبی از این فرصت استفاده 
کردند و چه بهتر بود که والس��کو برای مثال در 
بازی برابر ایتالیا و کوبا بازیکنی مؤثرتر از کمالوند 
و قائمی مصدوم با خود می برد و در بازی دوم برابر 
آلمان با ترکیب دوم بازی می کرد تا سایر بازیکنان 
جوان تیم هم بتوانند شرایط بازی در این مسابقات 

معتبر را تجربه کنند.
خیلی ها تمام موفقیت های کنون��ی والیبال را به 
پای والسکو می نویسند؛ این امر کمی بی انصافی 
به نظ��ر می رس��د، چراک��ه بازیکنان ای��ران هم 
نشان دادند به جایگاهی رس��یده اند که به خوبی 
می توانند برابر تیم های بزرگ ایس��تادگی کنند. 
البته نباید فراموش کنیم که والسکو هم به عنوان 
یک وزنه نق��ش پررنگی در پیروزی ه��ای ایران 
داشت. شاید گفته ش��ود دلیل اصلی حضور تیم 
ملی در لیگ جهانی اس��تخدام مرب��ی ای در حد 
خولیو والسکو اس��ت، اما ایران در همه سال های 
گذشته هم مربی سطح باالیی داشته است. مدتی 
ای��وان بوگانین��ف روس در ایران اس��تعدادیابی 
می کرد و دورانی هم که پارک ک��ی وون و زوران 
 گائی��چ روی نیمک��ت تی��م ملی می نشس��تند، 
حتی تیم های پایه را هم س��ت کوویچ مربیگری 

می کرد.

درخشش والیبال ایران در آسمان لیگ جهانی

 ایران فراتر از پدیده



 40 هیأت ورزشی در بروجن
 فعال است

مس��ئول ورزش و جوان��ان 
شهرس��تان بروج��ن گفت: 
40 هیأت ورزش��ی در شهر 
بروج��ن از تواب��ع اس��تان 
چهارمحال و بختیاری فعال 

است.
مسعود پرس��ته در گفتگو با 
مهر با اش��اره ب��ه این که40 
هیأت ورزشی در بروجن فعال است، عنوان کرد: این شهرستان یکی 
از مهم ترین شهرهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری به شمار 
می رود. وی عنوان کرد: شهرس��تان بروجن از سرانه ورزشی خوبی 
در بین شهرهای دیگر استان برخوردار است و ورزشکاران مطرحی 
در رشته های ورزشی مختلف دارد. پرسته ادامه داد: هم اکنون این 
شهرستان در رشته ورزش��ی والیبال مطرح ترین شهر استان بوده و 
همه ساله در این رشته ورزش��ی قهرمان استان در رده های مختلف 
است. وی با اشاره به توجه بیشتر به ورزش این شهرستان، تأکید کرد: 
تخصیص دادن اعتبارات برای توسعه بیشتر ورزش این شهرستان با 
توجه به وجود استعدادها و پتانسیل ها از ضروریات ویژه ای برخوردار 
است. بروجن دومین ش��هر بزرگ چهارمحال و بختیاری است و در 

فاصله50 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد. 

خبر ویژه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(
ابوالقاسم رستگار

در س��ال گذش��ته11هزار متقاضی در سامانه مش��اغل خانگی این 
نهاد در استان برای دریافت تس��هیالت، نام نویسی کرده بودند و در 
سال جاری با اعطای تس��هیالت، این افراد را در خارج شدن از چتر 
حمایتی کمیته امداد کمک می کنی��م. تاکنون4 هزار و500 خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، توانمند و 
از حمایت این نهاد خارج شده اند. افزایش سطح آگاهی مربیان، ارایه 
خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و فرزندان مددجویان، پیشگیری 
از وقوع جرم در خانواده های 
زیر پوش��ش کمیته امداد و 
 آش��نایی خانواده ها به ویژه

ن��ان ب��ا  ن��ان و جوا نوجوا
راهکاره��ای پیش��گیری از 
جرم در جامعه از مهم ترین 
اهداف اجرای��ی این طرح به 

شمار می رود.

اختصاص 118 میلیارد ریال تسهیالت 
مشاغل خانگی به مددجویان

چهره روزیادداشت
35 تن  توت فرنگی در چهارمحال وبختیاری تولید می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری گفت: ساالنه 
35 تن توت فرنگی در چهارمحال وبختیاری تولید می ش��ود. حمیدرضا دانش عنوان کرد: شش 

هکتار از اراضی استان به کشت توت فرنگی اختصاص داده شده است. 
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 حجاب، پوششي معقول
 براي حفظ کرامت زن است

 گروه شهرستان - یکي از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: زنان 
در عین حفظ پوشش اسالمي، مي توانند بهترین فعالیت هاي 

اجتماعي را داشته باشند.
حجت االسالم ناصر شهیدی در سومین شب مراسم مناجات 
در لیالی ماه مبارک رمضان که به هم��ت هیأت رزمندگان 
اسالم استان و پایگاه شهدا در مسجد جامع شهرکرد برگزار 
شد، با گرامیداشت روز عفاف و حجاب افزود: پوشش اسالمي 
براي زنان، از ضروریات دین مبین اسالم است. وی ادامه داد: 
عفاف و حجاب در اسالم به معناي پرده نشیني نیست، بلکه 
به معناي پوشش��ي معقول براي جلوگیري از فساد و حفظ 

کرامت زن است. 

انتخاب رییس هیأت باستانی 
چهارمحال و بختیاری

رییس هیأت ورزش های باستانی و زورخانه ای چهارمحال و 
بختیاری با حضور رییس این فدراسیون انتخاب و معرفی شد. 
کیومرث هادی پور هفش��جانی رییس سابق هیأت کشتی 
چهارمحال و بختیاری به عنوان رییس جدید هیأت باستانی 

و روزخانه ای استان انتخاب شد.
وی گفت: چهارمح��ال و بختیاری می توان��د قطب پرورش 
پهلوانان زورخانه ای در کش��ور باش��د. محمدرضا طالقانی 
در این نشس��ت افزود: حضور چهار ملی پوش رشته ورزشی 
باستانی در تیم ملی از چهارمحال و بختیاری نشان از ظرفیت 

باالی این استان دارد.

گشایش نمایشگاه کتاب و 
محصوالت قرآنی در لردگان

همزمان ب��ا آغاز م��اه مبارک رمض��ان، نمایش��گاه کتاب و 
محصوالت قرآنی و فرهنگی در لردگان گشایش یافت.

سرپرست تبلیغات اس��المی لردگان با اعالم این خبر گفت: 
نمایش��گاه کتاب و عرض��ه محصوالت قرآن��ی و فرهنگی با 
همکاری این اداره، اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی لردگان 
و کتابش��هر ایران در چهار راه ش��هرداری مرکز شهرستان 
برپا شده است. حجت االس��الم احمدرضاخدری افزود: این 
نمایش��گاه به منظور توس��عه فرهنگ کتابخوان��ی و امکان 
دسترسی آسان مردم شهرستان لردگان به کتاب های دینی تا 
پایان ماه مبارک رمضان برای بازدید عالقه مندان دایر است.

اخبار کوتاه

در حالی که بسیاری از اس��تان های جنوبی، دمای هوای باالی 50 
درجه سانتیگراد را تحمل می کنند، استان چهارمحال و بختیاری با 
دمای هوای بسیار کم در رده خنک ترین استان های کشور قرار گرفته 
و ورود مسافران جنوبی به این استان روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش مهر، در دامنه های کوه های سر به فلک کشیده زاگرس، 
چهارمحال و بختیاری به خاطر شرایط توپوگرافی و خاص جغرافیایی 
جزء خنک ترین و پاک ترین استان های کشور است که در این ایام 
مسافران زیادی به این استان به دلیل هوای خنک و پاک بودن هوا 
وارد این استان شده اند. دمای هوا در برخی از نقاط کشور به بیش 
از50 درجه سانتیگراد می رس��د و خنک ترین ش��هر این استان، 
شهرکرد است با میانگین دمای11درجه سانتیگراد که همین امر 
موجب شده است که این استان میزبان مسافرانی از سرتاسر کشور 
به خصوص استان های جنوبی باشد. در این ایام که بیشتر استان های 
کش��ور دارای هوای گرم بودند، در این اس��تان شاهد هوای خنک 
و مطبوعی در چهارمحال و بختیاری هس��تیم. با توجه به آغاز ماه 
مبارک رمضان در پارک ها و مکان های گردشگری این استان شاهد 
مسافرانی هستیم که چادرهای مسافرتی را در کنار خیابان ها برپا 
کرده اند و گرمای هوا در اکثر استان های کشور موجب ورود مسافران 

به این استان شده است.

چهارمحال و بختیاری استانی دارای هوای پاک و به دور 
از گرد و غبار

مدیر کل هواشناسی استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با مهر 
با بیان این که در24 ساعت گذشته، شهرکرد با 11 درجه سانتیگراد 
خنک ترین نقطه  و مال خلیفه با 39 درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه 
استان چهارمحال و بختیاری بوده است، اظهار داشت: این استان با 
پایین ترین دما جزء استان های خنک کشور است. شاهرخ پارسا بیان 
داشت: بر اساس نقشه های پیش یابی عددی از روز دوشنبه تا پنج 
شنبه این هفته در نواحی جنوبی استان شاهد افزایش دما بین سه تا 
پنج درجه هستیم.پارسا با بیان این که با توجه به وزش باد در استان 
شاهد غبار رقیق در استان بوده ایم، بیان داشت: تاکنون گرد و غبار 
وارد این استان نشده است. وی با اشاره به این که در طی پنج سال 
در این استان پدیده خشکسالی وجود داشته است، اذعان داشت: در 
این استان کاهش135درصدی باران در استان وجود داشته است. 
پارسا با بیان این که در این اس��تان درگیر خشکسالی آب شناسی 
هستیم، بیان داشت: برای مقابله به خشکسالی آب شناسی باید از 
آب های زیرزمینی استفاده کمتری صورت گیرد و نیاز به ترسالی 
درسال های آتی اس��ت. وی با بیان این که مردم استان و مسافران 
ورودی به استان باید در مصرف آب به خصوص مصرف آب های زیر 
زمینی صرفه جویی داشته باشند، عنوان کرد: سطح برخورد در این 
استان کاهش پیدا کرده و بیشتر کاهش سطح برخورد در شهرستان 

لردگان بوده است.

افزایش ورود مسافر به چهارمحال و بختیاری

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با مهر با بی��ان این که در این ایام 
مسافر ورودی به استان افزایش چش��مگیری داشته است، اظهار 

داشت:  از تمامی نقاط کشور حضور مسافر وجود داشته است.
حیدر صادقی با بیان این که اس��تان های اصفهان و خوزستان که 
بیشترین مسافر ورودی به این اس��تان را خود اختصاص داده اند، 
بیان داشت: مسافران از استان های بوش��هر، تهران، کرمان، یزد و 
استان های جنوبی عمده مس��افران ورودی به این استان هستند.

صادقی بیان داش��ت: بیش��ترین مکان های تاریخی مورد بازدید 
مس��افران ورودی به این استان حاش��یه زاینده رود در شهرستان 
سامان، مناطق دیدنی کوهرنگ، سیاس��رد و امامزاده حمزه علی 
بروجن بوده اس��ت. وی با بیان این که در ماه رمضان شیفت بندی 
مراکز ارایه دهنده خدمات به مس��افرین از س��وی این اداره کل در 
راستای آسایش و راحتی مس��افران انجام شده است، بیان داشت: 
در سطح استان14کمپینگ که توسط ش��هرداری ها و ستادهای 

شهرستانی اداره و نظارت می شوند وجود دارد.

گردشگران در خصوص پسماندها مدیریت کنند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در 
گفتگو با مهر با اشاره به نسبت میانگین دما کمتر استان به استان های 
حاشیه های خلیج فارس و استان های همجوار عنوان کرد: سفر به 
استان در این ایام افزایش داشته است و استان چهارمحال و بختیاری 
یک استان طبیعی است که همین مقوله طبیعت گردی این استان 

موجب جذب گردشگر و مسافر به استان شده است. 
سعید یوسف پور بیان داشت: توصیه ما به هم استانی ها، مسافرین و 
گردشگران، این است که در خصوص پسماند های تولیدی توجه الزم 
را داشته باشند و پسماندها را در سطل  های زباله و محل های مناسب 
دفع کنند و از پراکندگی زباله ها در طبیعت و مکان های تفریحی 
و گردشگری خودداری نمایند. وی با بیان این که برای حفاظت از 
محیط زیست سه رکن آب، خاک و هوا باید دستگاه های زیرمجموعه 
نیز اقدام کنند، بیان داشت: با توجه به پراکندگی اماکن گردشگری 
در استان، جمع آوری و دفع زباله در این استان با مشکل مواجه است 
که این امر هماهنگی و همکاری دس��تگاه ها از قبیل شهرداری ها، 
دهیاری ها، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، اداره راه و 
شهرسازی، بخشداران محلی و... را می طلبد. یوسف پور با بیان این 
که در مکان های گردشگری و تفرجگاه های استان زیرساخت هایی از 
قبیل وجود سطل های زباله بزرگ و... در راستای حفظ محیط زیست 
فراهم نشده است، اذعان داشت: در تاالب چغاخور و گندمان، شاهد 
حجم زیادی زباله هستیم که در سال به مناسبت های مختلف بیش 
از10 بار توسط تشکل های مردم نهاد، کارکنان اداره محیط زیست 
و ش��هرداری عملیات پاکس��ازی در این مناطق صورت می گیرد. 
وی تصریح کرد: دفع زباله های داخل ش��هری و روستایی  وظیفه 
ش��هرداری و دهیاران و دفع زباله های خارج شهر و روستا وظیفه 
بخشداران محلی با کمک دهیاری ها و شهرداران منطقه و اداره راه 

و شهرسازی است.

چهارمحال و بختیاری خنک ترین استان جنوبی کشور

 افزایش مسافران در پی گرمای هوا
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اجرائیه
2299 شماره اجرائیه: 9210420350700129 – شماره پرونده: 9109980350700810 – 
شماره بایگانی شعبه: 910821 محکوم له: شرکت صبا کاشی عسگران ) سهامی خاص ( 
به نمایندگی منوچهر الله پا نشانی : اصفهان میدان آزادی ابتدای خ سعادت آباد ساختمان 
فرزند  بیرجند    جاودانی  محسن   -1 علیه:  محکوم  12    مشخصات  واحد   4 طبقه  هرم 
المکان  مجهول  برات   فرزند  عبداللهی  مهدی   -2 المکان  مجهول  نشانی:  به  علی   محمد 
به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  محکوم 
و 9209970350700138 محکوم علیه محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 100000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2050000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول وجه آن در حق محکوم له پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیه می باشد. . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 

آبان 1377 توجه نمایید. دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان 

ابالغ رای 
 9109980351501061  : پرونده  شماره   9209970351500198  : دادنامه  شماره   2300
شماره بایگانی : 911075 خواهان : بانک پارسیان شعبه دکتر نور بخش اصفهان با وکالت 
آقای محمد یزدانی به نشانی اصفهان بلوار ارتش نرسیده به میدان ارتش کوی مهر علیان 
ساختمان پیمان طبقه سوم واحد 14 خواندگان 1- آقای قربانعلی یزدانی به نشانی : اصفهان 
زینبیه نبش کوچه دو طفالن فروشگاه تریکو خیاطی 2- آقای علی پور علی آبادی به نشانی 
اصفهان خیابان برازنده کوچه مجتمع مسکونی الهیه فرعی شانزدهم درب آخر خواسته ها 
: 1- مطالبه طلب 2- استرداد مال ) منقول ( گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید . رای دادگاه دعوی بانک 
پارسیان ) شعبه دکتر نور بخش اصفهان ( با وکالت آقای محمد یزدانی به طرفیت آقایان 
علی پور علی آبادی و قربانعلی یزدانی به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو پراید به 

و شماره انتظامی 948ب 12 ایران 13 و مطالبه مبلغ 230/790/049 ریال بابت اصل بدهی 
تقدیم  زمان  لغایت  اقساط  پرداخت  در  تاخیر  تاریخ  از  دادی  قرار  تادیه  تاخیر  خسارات 
دادخواست ) آبان 91( و همچنین مطالبه خسارات روز شمار به میزان 640/393 ریال از 
زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم به خالصه چنین است خواهان اعالم نموده 
خودرو مذکورطی قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 64/11101/1 مورخ 82/11/28 
به خوانده ردیف اول واگذار گردیده و با عنایت به اینکه خوانده در پرداخت اقساط تعلل 
نموده و خوانده ردیف دوم نیز ضامن تسهیالت و بدهی خوانده دیگر بوده تقاضای الزام 
خوانده ردیف اول به استرداد خودرو و الزام خواندگان به پرداخت مبالغ مذکور را دارد 
خواندگان دفاعی که بی اعتباری مستندات خواهان یا برائت ذمه خود را ثابت سازند ارائه 
دادی خود  قرار  تعهدات  اجرای  به  ملزم  اینکه خواندگان  به  عنایت  با  بنابراین  اند  ننموده 
هستند و ید خوانده ردیف اول امانی محسوب است و در صورت تقاضای استرداد خودرو 
مکلف به تحویل آن هست دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 10 
قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن الزام خوانده ردیف اول به 
استرداد خودرو مذکور به خواهان رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
دویست و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و چهل و نه ریال بابت اصل بدهی 
و خسارت تاخیر تادیه قرار دادی تا زمان تقدیم دادخواست و همچنین رای بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات روز شمار به میزان 640/393 ریال از تاریخ تقدیم 
و  بیست  و  نهصد  و  میلیون  چهار  مبلغ  پرداخت  و  حکم  اجرای  زمان  لغایت  دادخواست 
در  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  سه 
حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف بیست  روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی است . 
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

 9109980351200951  : پرونده  شماره   9209970351200306  : دادنامه  شماره   2301
اصفهان   : بنشانی  سعیدی   سرملی  محمد  آقای   : خواهان   910962  : بایگانی  شماره 
بهارستان خ اردیبهشت ک شهید شیرازی 3 پ 690 خواندگان 1- آقای آذر دخت تهمورسی 
2- آقای امر اهلل بهادر همگی به نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار 
: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 
رای مینماید . رای دادگاه دعوی آقای محمد سرملی سعیدی فرزند نیاز علی بطرفیت خانم 
اله بهادر به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال )  آذر دخت تهمورسی و آقای امر 
80000000 ( ریال وجه چک شماره 201/873946   7/15/   91 و 201/873948- 91/8/15 
اصول  بقای  به  توجه  با   – قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  تعاون  توسعه  بانک  عهده 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 

دلیلی که حکایت از پرداخت دین با بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه 
آئین  قانون  قانون تجارت و 198 و519و 522  استناد مواد 310و 313  به  لذا  ثابت است 
دادرسی مدنی تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن حکم بر محکومیت خوانده 
هزینه  بابت  ریال  و 1/730/000  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 80/000/000  پرداخت  به 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی  
در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد 

بود . رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
 8809980350701267  : پرونده  شماره   9109970350701907  : دادنامه  شماره   2302
ملک شهر خ   : اصفهان   : بنشانی  آقای محمدبهرامی   : : 881267 خواهان  بایگانی  شماره 
رباط سوم فرعی هفتم بعد از چهارراه پالک دوم سمت راست منزل محمد بهرامی  خوانده: 
آقای رسول فرامرزی اصفهان به نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه ضرر و زیان 
ناشی از جرم گردشکار  : دادگاه  پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید . رای دادگاه در خصوص دعوای آقای محمد 
بهرامی فرزند محمود به طرفیت آقای رسول فرامرز اصفهانی به خواسته مطالبه ضرر و 
زیان ناشی جرم موضوع پرونده کالسه 860786 شعبه 105 دادگاه جزائی اصفهان طبق 
نظریه  کارشناس رسمی دادگستری علی الحساب مقوم به مبلغ 51000000 ریال به شرح 

متن دادخواست ، نظر به محتویات پرونده ، اظهارات خواهان در دادخواست ارائه شده و 
جلسه دادرسی مورخ 90/4/18 این دادگاه و همچنین با توجه به محتویات پرونده ، استنادی 
که خارج نویسی گردیده و در پرونده منعکس است وایضا با توجه به عدم حضور خوانده 
با وصف ابالغ واقعی وقت دادرسی و بالنتیجه مصون ماندن خواسته و مستندات خواهان 
از هر گونه ایراد و تکذیب و باالتفات به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در نهایت 
اعالم نموده اجاره بهای یک سال معادل 36000000 ریال می باشد  و از تاریخ 85/10/1 تا 
صدور دادنامه تنزل قیمتی وجود نداشته که این نظریه مصون از ایراد و اعتراض موثری 
واقع گردیده و نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مطابقت دارد نهایتا دادگاه دعوی 
خواهان به میزان نظریه کارشناسی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 قانون آیین 

دادرسی مدنی مصوب سال 79 ، خوانده را به پرداخت مبلغ 36000000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق خواهان محکوم می نماید و پیرامون مطالبه مازاد بر محکومیت به میزان 
15000000 ریال ، نظر به استداللهای فوق و فقد ادله اثباتی ، دعوی به میزان مزبور را غیر 
ثابت تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان ) به میزان 
مزبور( صادر و اعالم می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد . دادرس شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه

 ،8809980350300970 پرونده:  شماره   –  9210420350300150 اجرائیه:  شماره   2303
اکبر  له:  محکوم   890751،880972 شعبه:  بایگانی  شماره   –  8909980350300749

الحسنه  مقابل قرض   – فلکه چهار سوق  به  نرسیده   – شکوهیان فرزند پرویز خ کاشانی 
اسالمی – پالک 205 )عادل الکتریک (     مشخصات محکوم علیه: 1- شرکت کیمیا شیمی 
خ چهار باغ باال – بن بست شکوفه ساختمان بنفشه – ) ساختمان سوم ( طبقه اول شرکت 
کیمیا شیمی 2-  سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جالل خ چهار باغ باال بن بست 
) ساختمان سوم ( طبقه اول شرکت کیمیا شیمی 3- مجتبی  شکوفه ساختمان بنفشه – 
متقی  مجهول المکان  مشخصات نماینده قانونی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
بانک  : شیخ صدوق شمالی روبروی سر پرستی  الهه خدادوستان فرزند حسن بنشانی 
اکبر شکوهیان  وکیل  رابطه  نوع  وکالت  دفتر   – قوامین  الحسنه  دوم قرض  طبقه   – ملت 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9210090350300206  و 
دادنامه شماره  و  دادگاه  این  از  مربوطه 8909970350300529 صادره  دادنامه  شماره 
علیهم  محکوم  اصفهان  نظر  تجدید  دادگاه   13 شعبه  از  صادره   9109970369501378
خواسته  اصل  بابت  ریال   58000000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  اند  محکوم 
تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1161100 مبلغ  پرداخت  و 
از تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2900000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت محکوم  علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
را  اموال خود  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  اجرای حکم 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید . مدیر دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان 

حصر وراثت 

2408  خانم فاطمه گلشایان  دارای شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به کالسه 
1908/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید محمد گلشایان   بشناسنامه 47766 در تاریخ 1352/6/6 اقامتگاه دائمی 
به: 1- سید حسن  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  گفته ورثه حین  زندگی  بدرود  خود 
گلشایان ش ش 1337 فرزند 2- سید مهدی  گلشایان ش ش 1011 فرزند  3- سید حسین 
گلشایان ش ش 1006 فرزند  4- سید علی گشایان ش ش 1783 فرزند  5- سید عباس 
السادات  مهین  فرزند  7-  گلشایان ش ش 84  فاطمه  فرزند  6-  گلشایان ش ش 1689 
گلشایان ش ش 62589 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 دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 اخطار اجرایی

2409 شماره: 916/91 به موجب رأی شماره 60 تاریخ 92/1/31 شعبه 23 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کورش زارع  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و سی هزار ریال هزینه دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد. ) چک شماره 605551502 تاریخ 91/1/14 (  در حق محکوم له حسن 
مومنی  نشانی محل اقامت: اص- بلوار کشاورز بعد از چهارراه کشاورز قرض الحسنه 
هجرت دستگردخیار . 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. 
م الف 4297 شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 23 حقوقی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
2410 شماره 103/92/792/24 خانم جان بی بی محمودی چالبطان فرزند نادر قلی  استناد 
یک برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت  تمامت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 67/575 واقع 
در روستای حسن رباط بخش ثبت میمه که در صفحه 410 دقتر 155 امالک ذیل شماره 
24580 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در قید رهن 
و بازداشت نیز نمی باشد بعلت سرقت مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده است ، طبق  تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به 
آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
اعتراضی  اگر ظرف مهلت مقرر   . ارائه کننده مسترد گردد  به  صورتمجلس و اصل سند 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 4311 رئیس ثبت میمه

مزایده 

 9100400213800002  : پرونده  شماره   139203902938000003  : آگهی  شماره   2247
/1آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 9100002 تمامت ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله 
آباد دهستان  از پالک 17 اصلی مزرعه مزد  بر روی قسمتی  احداثی  پالک شماره 605  
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 226/50 متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 
475 دفتر 21 امالک با شماره ثبت 5719 شماره چاپی 319942 ثبت و صادر شده است 
احداثی  عمومی  کوچه  به  یست  دیوار  و  درب  آباد شماال  مزد  روستای  زواره  آدرس  به 
بطول 49/50متر شرقا درب و دیوار یست به کوچه عمومی احداثی بطول 47/20 متر جنوبا 
دیواریست به جاده در باغ مزد آباد بطول 49/10 متر غربا دیواریست به باقیمانده پالک و 
درب و دیوار یست به کوچه احداثی و دیواریست به باقیمانده پالک جمعا بطول 43/70 متر 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی دیوار های پیرامونی به طول حدود 190 
متر ) با احتساب طول درها( و ارتفاع دو متر با ضخامت 35 سانتی متر با اجر زبره و مالت 
گل و بند کشی سیمانی و ساختمان یک طبقه بزرگتر در پالن ابعادی 12 در 13/5 و با سیستم 
سازه ای دیوار بار بر و سقف طاق ضربی مسطح ) تیر آهن و آجر( پشت و بام ایزوگام شده 
که بدلیل نفوذ رطوبت گچ و. خاک قسمتی از سقف اتاقها و آشپزخانه ریزش کرده ساختمان 
در مجموع قابل استفاده و عمران بیش از سی سال است ساختمان یک طبقه کوچکتر در 
پالن ابعادی حدود 6 در 10 و با سیستم سازه ای دیوار بار بر و سقف طاق و چشمه و 
قدمت ساخت آن بیش از ساختمان قبلی است اتاق موتور خانه و سرویس بهداشتی و اتاقی 
در ضلع جنوبی پالک در مجموع با مساحت حدود 20 متر مربع تاسیسات موتور خانه با 
قدمتی بیش از سی سال و فرسودگی اکثر لوله ها و اتصاالت محوطه سازی شامل حدود 
700 متر مربع موزائیک فرش واستخری بابعاد تقریبی 3 در 10 در جنوب ساختمان اصلی 
و حوضچه ای در میان باغچه جنوبی که قابل استفاده نمی باشد یک حلقه چاه به همراه 
آب انبار مجاور آن در ملک موجود می باشد دارای اشتراک آب روستایی و کنتور برق  
و دارای چهار عدد باغچه جمعا با مساحت حدود 1200 متر مربع و درختان غرس شده 
در باغچه های ذکر شده شامل انار ،انجیر ، بادام ، گالبی ، شاه توت ، سیب ، توت مجنون 
، مو ، کاج و سرو می باشد ملکی خانم مریم محمودی که تمامت ششدانگ پالک مرقوم 
طبق سند رهنی شماره 47197-90/10/3 دفتر خانه 50 اردستان در رهن آقای سید حسن 
طالئی زواره می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 92/5/13 در محل اداره ثبت 
و اسناد و امالک زواره به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد  و چهار 
صد و پنجاه میلیون ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میشود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد موجود پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد می گردد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و 

اسناد و امالک زواره 



یادداشت

واقعیت و حقیقت

اخبار ویژه

بینی عضوی مهم در صورت انسان است که نبود آن مشکالت بسیاری را برای ما به وجود 
خواهد آورد. در دنیا انسان هایی هستند که از بینی نه فقط برای نفس کشیدن بلکه برای 
رکورد شکس��تن اس��تفاده می کنند.هوایی که ما تنفس می کنیم از طریق دهان یا بینی 
خارج می شود اما فشاری که بینی وارد می کند بسیار کمتر از آن است که قادر به باد کردن 
یک بادکنک باشد اما از آنجایی که هیچ چیز غیر ممکن نیست همین عضو کوچک هم می 
تواند خالف نظر همه شگفت انگیز شود.“جمال تکشالشویلی” اهل گرجستان فردی است 
که متفاوت ترین بینی دنیا را دارد اما تفاوت این بینی از نظر شکل نیست بلکه توانی بیشتر 
از دهان یک فرد عادی دارد.این مرد می تواند به راحتی کیس��ه های آب جوش را با بینی 
اش باد کند.همانطور که می دانید کیس��ه های اب جوش از جنس های ضخیمی ساخته 
شده اند و باد کردن ان ها با دهان هم کار س��اده ای نیست اما “تکشالشویلی” کسی است 
که رکورد باد کردن کیس��ه آب جوش با بینی را در اختیار دارد.این مرد دارای شش های 
بسیار قوی است و پزشکان اعتقاد دارند عضالت داخلی بدنش به قدری قدرتمند شده اند 
که اگر در دست های او جمع شوند قدرتی برابر با تانک را به او می دهند زیرا تمام نیروی 
خارج کردن هوا از بینی از  عضالت شش گرفته می شود.این جوان 23 ساله در سال 2009 
توانست در عرض یک دقیقه سه کیسه اب جوش را تا حد انفجار باد کند و همین راهی بود 
تا نامش وارد کتاب رکوردهای گینس ش��ود. این جوان که یک مربی جودو است راز بینی 

قدرتمندش را ورزش بسیار و نرمش های هوازی می داند.

سنگ های بسیاری در زمین وجود دارد که از آنها برای ساخت و ساز استفاده می شود و برخی نیز 
سنگ های قیمتی هستند و در جواهرسازی کاربرد دارند اما سنگی عجیب نیز در دنیا وجود دارد 

که مردم آن را در غذا استفاده می کنند.
سنگ ها یکی از کم ارزش ترین اشیایی هستند که در طبیعت می توان پیدا کرد و ما به راحتی از 
کنار آن ها عبور می کنیم و گاهی لگدی هم به آن ها می زنیم اما برخی از همین سنگ های بی 

ارزش گاهی از عجایب روی زمین به شمار می روند. 
"Pyura chilensis” نوعی سنگ عجیب است که در سواحل شیلی به طور فراوان وجود دارد. 
این سنگ ها در ظاهر بسیار بد چهره و شاید بی ارزش باشند اما اگر از وسط باز شوند تازه زیبایی 
و اسرار پنهانشان را نشان خواهند داد.  این سنگ در واقع یک موجود دریایی است که تنها از آب 
دریا تغذیه می کند و گوشتی قرمز رنگ دارد. قسمت س��نگی بدنش نیز برای محافظت از این 
گوشت است. در شیلی گوشتی که در میان این سنگ وجود دارد را به عنوان یک غذای گران و 
البته خوشمزه سرو می کنند.  این موجود عجیب با نام “سنگ زنده” نیز شناخته می شود چرا که 
محققان به این نکته رسیده اند که این سنگ در اصل یک جاندار است و حتی در بدنش خون نیز 
دیده شده است. در نگاه اول هیچکس متوجه زنده بودن آن نخواهد شد چرا که با سنگ ها هیچ 
فرقی نمی کند.  این موجود دریایی این روزها در شیلی پرورش هم داده می شود ولی در سواحل 
نیز به راحتی می توان آن ها را پیدا کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در گذشته زیستگاه 

این موجود کف دریا بوده است که به مرور به ساحل آمده اند.

عجیب ترین سنگ روی زمینقوی ترین بینی دنیا

    پرده اول 
محمد رضا 
الهی آن گاه که مرا در آغوش سواری

مهرت بن��وازی ،بغض کهنه 
مرا خواهی شکست

 و باران اشک از چشمانم سرازیر خواهی ساخت.
این یادداش��ت با  برداش��ت ش��خصی نگارنده  از دو  
واژه  واقعیت و حقیقت نوش��ته خواهد شد  و به شما 
دوس��تان گرانقدر تقدیم ش��ده ، امیدوارم به لطف 

پروردگار سودمند واقع گردد.
دریافت نویسنده  از حقیقت با نگرش به فهم جامعه 
از این واژه ،برداش��تی آرمانی از خواسته های پاک و 
زالل به طعم شراب بهش��تی و در مقابل شعله های 
س��همگین عذاب در انتظار گمراه شدگان  حق  می 
باشد که ریشه در فطرت و آموزه های دینی دارد،می 
توان گفت حقیقت وجود  همان جاده ترس��یم شده 
الهی برای حرکت و رس��یدن به انسانی کامل و خود 

ساخته است .
از نظر نگارنده  واقعیت ب��ه هرآنچه که در حال اتفاق 

است و تاثیرات به جای مانده از آن می باشد،
فهم واقعیت، ریشه در عقل و تجربیات انسان دارد و 
چشمان تیز و گوشهای شنوا  گذرگاه  عبور اطالعات 
به مرکز فرمانده��ی ما  به نام  عقل  اس��ت که خالق 
دانایی با اهدای  این گنجینه راهگشا به وجود بشر و 
الهام خیر و ش��ر  به فطرت او، داستان زندگی بر بشر 

آغاز نمود.
در ادامه این  برگ س��بز  که قطره ایس��ت  از محبت 

حضرت دوست،پیام اصلی جاری می گردد؛
    پرده دوم 

درک ش��خصی من  در بهره گیری صحیح از این دو 
واژه اینگونه تشریح می شود:

به تجربه و به اندیش��ه دریافته ام ک��ه مالک عمل و 
تقابل با مس��ائل زندگی واقع بینی و ریش��ه یابی آن 
است ، همواره با حداقل آغاز نماییم و با جهت دهی 
ام��ورات به جاده حقیق��ت در مس��یر تعالی حرکت 

نماییم.
واقع بینی نیازمند مرور و تحقی��ق اتفاقات و به تبع 
آن صرف وقت و هزینه می باش��د نه به تنهایی بلکه 
با یکدیگر می توانیم در مجالس هم اندیش��ی یافته 
هایمان را به  اشتراک بگذاریم  و همواره جستجوگر 

بهترین راهکار باشیم. 
هم اندیش��ی  به قصد  یافتن  بهتری��ن  روش ممکن  
برای شروع  به حل مسائل در شرایط واقعی  پیشنهاد 
می گردد لیکن اگر  پاسخ در همان  زمان نخست برای 
فرد تعریف شده باش��د تنها برای دفاع از آن مجادله 
خواهد نمود که حاصلی به غیر از تنش و اس��ترس و 
اتهام نخواهد داش��ت،خالی از  احساس خودنمایی 
و خودبین��ی تنها به عش��ق آموختن و رس��یدن به 
سرچشمه نجات، می بایستی دریای تفکر و خورشید 

فطرت را  با تمام وجود احساس نمود.
    پرده سوم 

 آموزه های دینی کلید و مقصد ماست نه بهانه  خود 
برتر بینی  نه  چش��م ب��ه واقعیت ه��ای زندگی فرو 
بستن،ما اگر  ناتوان  در آبادی وطن خویش باشیم  در 
جاده الهی چگونه توانا به پیم��ودن راه خواهیم بود، 
دین مبین اسالم جاده تعالی را به ما نشان می دهد 
سفر در این جاده  نیازمند دانس��تن نقشه راه،وجود 
خودروی بی نقص  ،داشتن علم و مهارت کافی جهت  
رانندگی و توجه به تابلوهای  راهنما و هشدار دهنده 
اس��ت و لحظه ای غفلت ش��اید دیگر فرصتی برای 

جبران  نباشد  .
دوستی با اشاره به عکس��ی از فقر و ناتوانی کودکی  
سیاهپوست در فضای اینترنت اینگونه تصور خویش 
را بی��ان نمود که ای��ن حقارت جس��می آن کودک 

حکمتی معلوم از جانب پروردگارست.
 گوی��ی در آن لحظه  عقل و فط��رت  در هم آمیخت  
تا  از  عمق احساس جوابی اینگونه برخیزد که خالق 
اندیشه و بخشش بر کدام نعمت از اقسام گوناگون  در 
خشکی ،دریا و آس��مان  بر ما کوتاهی نمود که حال 
بر فقر و ناتوانی این کودک مقصر باش��د،ما انس��انها 
هستیم  که در جاده گمراهی  خیر و الطاف پروردگار 
را از یکدیگر  دریغ می نماییم، قوی تر دست ضعیف 
تر را نمی گیرد بلکه او را تحقیر و محکوم به حکمت 
پادشاه عالم می نماید ،نخبگانی که علم خویش را پل 
عبور  برای  مردم ساده اندیش نمی سازند و تنها فخر 
فروشی و توقعات سربه فلک کشیده  آنها گوش عالم 

را کر می کند .
واقعیت  در  زندگی اجتماعی حکم میکند که  برای 
آبادی خانه خود خانه دیگران را سرد  و  پر غم نکنیم 
بلکه  فریادرس  نیازمندان   و دردمندان   باش��یم   و 
حقیقت آفرینش ما را به یکرنگی  و راس��تگویی فرا 

می خواند. 
بیایید دست یکدیگر بگیریم به خیر  تا خیرالهی  در 
زندگی ما جاری شود ، ما همه یک نفس و اندیشه ایم  
تمام خاطرات خوش و تلخ  ، س��ربلندی و زبانم الل 
سرافکندگی وطن در تاریخ برای همه ماست نه فقط 

برای من وتو.
هم قس��م ش��ویم به جری��ان پر ط��راوت آبش��ار  و 
ب��ه قام��ت ک��وه ه��ای برافراش��ته ک��ه س��رمای 
 ب��ی عاطف��ه ب��ودن ، س��رمای  ب��ی تف��اوت بودن  
را به  عش��ق و محبت و تعهد برای ساختن وطنمان 

ایران تغییر دهیم .

یک متخصص طب سنتی ایرانی با بیان اینکه بوییدن گالب 
و پاشیدن آن بر روی صورت یا اس��پری کردن گالب خنک 
در فضای اتاق موجب رفع احس��اس تش��نگی در روزه داران 
می شود، اظهار کرد: مصرف گالب در زمان پس از افطار عالوه 
بر بهبود عملکرد ارواح و قوای عالی بدن، تقویت معده و دهانه 

آن را نیز برای افراد به همراه دارد. 
 دکتر ناصر رضایی پور برای رفع عط��ش در طول روزه داری 
توصیه کرد: خوردن خورش های همراه با آلو و زرشک و پرهیز 
از مصرف غذا های چرب در وعده سحر باعث کاهش تشنگی 
در طول روزه  می شود. هم چنین بهتر است برای جلوگیری از 
احساس تشنگی از میوه های گرمسیری همچون موز، انبه و 
آناناس کمتر استفاده شود، چرا که زیاده روی در خوردن آنها 
عالوه بر افزایش عطش در برخی م��وارد نیز موجب افزایش 

غلظت خون می شود. 
 وی با اشاره به جایگزینی ماءالشعیر طبی به جای آب و چای 
در وعده سحری ادامه داد: نوشیدن شربت های سرکه  شیره، 
سکنجبین یا شربت آبلیمو به حفظ آب بدن در طول روز به 

روزه داران کمک می کند. هم چنین مصرف عرق کاس��نی به 
تنهایی یا همراه با یک قاش��ق چایخوری تخم خرفه و شربت 
بیدمش��ک با گالب یا آب آلو، تمبرهندی یا زرش��ک در رفع 
عطش در طول روزه آن هم در روزهای بلند و گرم تابس��تان 

موثر است. 
 وی معتقد است: کس��انی که در ماه مبارک رمضان اقدام به 
روزه داری می کنند، برای برطرف کردن احساس تشنگی در 

طول روزه می توانند از روش هایی مانند شستن دست و پا با 
آب خنک و دوش آب ولرم بهره ببرند. 

 دکتر رضایی پور اضاف��ه کرد: روزه داران باید توجه داش��ته 
باشند که تنفس هوا و نسیم خنک حرارت زاید قلب را کاهش 
می دهد. همچنین خواب روزانه حدود یک س��اعت که بهتر 
است پیش از ظهر یا در ساعات اولیه بعد از ظهر انجام شود و 
دست کم نزدیک به غروب آفتاب نباشد می تواند در جلوگیری 

از بروز احساس تشنگی در ساعات روزه داری موثر باشد. 
 ای��ن متخص��ص ط��ب س��نتی گف��ت: مص��رف کمت��ر 
ش��یرینی ها به  ویژه ش��یرینی های قنادی همچ��ون زولبیا، 
 بامیه و پش��مک و ی��ا محدود ک��ردن مصرف آنه��ا از جمله 
نکات قابل توجه در حفظ سالمت بدن در ماه مبارک رمضان 

است. 
 وی افزود: همچنین بهتر اس��ت افرادی که ساکن مناطقی 
هستند که درخت نخل در آنجا رشد نمی کند از مصرف زیاد 
خرما بپرهیزند اما بیش��تر خ��وردن آن در مناطق خرماخیز 

مانعی ندارد.

تاثیر بوییدن گالب در رفع عطش روزه داران
7دلیل عجیب برای افسردگی

بحث بر س��ر این که زندگی ش��هری بهتر است یا روس��تایی بحثی 
بی پایان اس��ت اما تحقیقات نش��ان داده افرادی که در شهر زندگی 
می کنند تا 39 درصد بیش��تر در معرض اختالالت روحی هستند تا 

آنها که در نواحی روستایی زندگی می کنند.
افس��ردگی محرک های زیادی دارد، ضربه روحی، مشکالت مالی، از 
دس��ت دادن عزیزان و بیماری نمونه هایی از این عوامل هستند. اگر 
افسرده هس��تید و هیچ کدام از اینها در مورد ش��ما صدق نمی کند، 

تعیین دلیل خاص برای افسردگی کمی دشوار است.
در واقع، ممکن است افس��ردگی تان دلیل خاص و مشخصی نداشته 

باشد. 
در زیر به برخی از علت های تعجب آور افسردگی اشاره می کنیم.

1. فعالیت بیش از حد در فیس بوک
وقت زیادی را در اتاق ه��ای گفت وگو و وب س��ایت های اجتماعی 
می گذرانید؟ نتایج تحقیقات نشان می دهد که فعالیت در این اتاق ها 

و شبکه های اجتماعی می تواند با افسردگی مرتبط باشد.
معتادان به اینترنت با ارتباطات انسانی واقعی در کشمکش هستند و 
معموال نگاه شان به دنیا غیر واقعی است. برخی متخصصین حتی آن 

را “ افسردگی فیس بوکی “ می نامند.
در یک تحقیق که در سال 2010 انجام گرفت، محققان دریافتند که 
حدود دو درصد از افراد بین 16 تا 51 سال بیش از اندازه در اینترنت 

حضور دارند و در معرض افسردگی قرار دارند.
2. اتمام برنامه تلویزیونی یا فیلم

وقتی چیز مهمی تمام می ش��ود، مثل یک برنامه تلویزیونی، فیلم یا 
بازسازی خانه، می تواند در برخی افراد سبب ابتال به افسردگی شود.
 در س��ال 2009 برخ��ی طرف��داران فیل��م آوات��ار احس��اس

 افسردگی و حتی میل به خودکشی داشتند، چون دنیای ساختگی 
 فیلم واقعی نبوده اس��ت. واکنش مش��ابهی نیز در مورد تماشاگران

 فیلم های هری  پاتر نیز گزارش شده است.
3. استعمال سیگار

خیلی وقت است سیگار کشیدن یکی از عوامل افسردگی معرفی شده 
است. افرادی که در معرض افسردگی قرار دارند بیشتر به دود کردن 

سیگار روی می آورند.
اما گفته می ش��ود نیکوتین بر فعالیت انتقال  دهنده های عصبی در 
مغز اثر می گذارد و موجب باال بردن سطح دوپامین و سروتونین )که 

مکانیزم عمل داروهای ضدافسردگی نیز هست( می شود.
این امر، ذات اعتی��ادآور دارو و تغییرات خلق  و خو ک��ه با آن همراه 
اس��ت و هم چنین اینک��ه چرا افس��ردگی ب��ا ترک س��یگار همراه 
 اس��ت را توضی��ح می دهد. خ��ودداری از کش��یدن س��یگار و ترک 
ن��د ب��ه مت��وازن ک��ردن م��واد ش��یمیایی مغ��ز  آن می توا

 کمک کند. 
4. بیماری تیروئید

وقتی غده تیروئید نتواند هورمون تیروئید کاف��ی تولید کند، به آن 
کم کاری تیروئید گفته می شود که افسردگی یکی از عالئم آن است.

این هورمون چند کاره اس��ت اما یکی از مهمترین وظایف آن انتقال 
 دادن پیام های عصبی و تنظیم سطح سروتونین بدن است.

اگ��ر عالئم جدی��دی از افس��ردگی را در خ��ود مش��اهده می کنید 
 - مخصوص��ا اگ��ر هم��راه ب��ا حساس��یت ب��ه س��رما، یبوس��ت و

 خستگی باشد - بد نیست عملکرد تیروئید تان را بررسی کنید. 
5. اختالالت خواب

تعجب آور نیست کمبود خواب می تواند منجر به آسیب  پذیری شود 
اما می تواند احتمال بروز افسردگی را نیز افزایش دهد.

گرف��ت انج��ام   2007 س��ال  در  ک��ه  تحقی��ق  ی��ک   در 
 مشخص شد وقتی ش��رکت  کننده های سالم تصاویر ناراحت  کننده 

مشاهده کردند، فعالیت  مغزی شان بیشتر شد و بی خواب شدند.
این واکنش درس��ت شبیه واکنشی اس��ت که افراد افس��رده نشان 
می دهند. اگر به ان��دازه کافی نخوابید، وقت کافی برای اس��تراحت 
 ک��ردن و ترمیم ش��دن دوباره س��لول های مغ��زی نداش��ته و مغز

 خوب کار نخواهد کرد و افسردگی نمایان می شود. 
6. هوای گرم تابستان

 اخت��الل عاطف��ی فصل��ی بیش��تر ب��ا افس��ردگی زمس��تانی
 ش��ناخته ش��ده اس��ت که افراد را تحت  تاثیر قرار می دهد. اما برای 

تعدادی از این افراد، این نوع افسردگی در تابستان اتفاق می افتد.
افس��ردگی هوای گرم زمانی اتفاق می افتد که ب��دن برای هماهنگ 
 ش��دن با فصل جدید با تاخی��ر وارد عمل می ش��ود. ای��ن می تواند

هورم��ون  و  مغ��ز  در ش��یمی  ت��وازن  ع��دم  ب��ه  خاط��ر    
مالتونین باشد.

7. محل زندگی
بحث بر س��ر این که زندگی ش��هری بهتر است یا روس��تایی بحثی 
بی پایان اس��ت ام��ا تحقیق��ات نش��ان داده اف��رادی که در ش��هر 
 زندگی می کنند تا 39 درصد بیش��تر در مع��رض اختالالت روحی

 هستند تا آنها که در نواحی روستایی زندگی می کنند.
تحقیقی که در س��ال 2011 انجام گرفت، برای این مسئله توضیح 
ارائه می دهد که شهرنشینان در بخشی از مغز که اضطراب را تنظیم و 

تعدیل می کند فعالیت بیشتری دارند.
مقدار بیش��تر اضط��راب می تواند موج��ب اختالالت روانی ش��ود. 
 میزان افس��ردگی در کش��ورها و ش��هرهای مختلف نی��ز متفاوت

 است. افسردگی در برخی کشورها شایع تر است.
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پیامبر خدا صلی  اهلل  علیه  و  آله :
گریه از ترس خدا، مایه نجات از دوزخ است.

عکس نوشت

ساخت اتومبیل برقی با 
ظرفیت چهار نفر توسط 
تعدادی از مهندسین 
هلندی
 کشمیر

جدیدترین یافته های محققان حاکی از آن است که مردم دوست 
دارند به موسیقی های غمگین گوش کنند چرا که در واقع این نوع 

موسیقی احساسات مثبت را در فرد بر می انگیزد.
پژوهش��گران ژاپنی از 44 داوطلب که گروهی اهل موس��یقی و 
گروه دیگر تخصصی در این زمینه نداشتند، خواستند به دو قطعه 

موسیقی غمگین و شاد گوش کنند.
هر شرکت کننده باید از یک مجموعه کلید واژه برای میزان درک 

موسیقی و وضعیت احساسی خودش استفاده می کرد.
محققان می گویند بررسی های آنها نشان داد موسیقی غمگین 
احساسات متضادی را در ش��رکت کنندگان بر انگیخت چرا که 
این افراد احساس می کردند موسیقی غمگین باید غم انگیزتر از 

آن چیزی باشد که احس��اس می کردند. از سوی دیگر آرامش و 
احساس نهفته در موسیقی غمگین بیش از حد انتظار آنها بود.

"آی کاواکامی" و همکارانش از دانشگاه هنر توکیو و موسسه علوم 
مغزی ریکن می گویند در کل موسیقی غمگین، غم را در شنونده 

القا می کند و غمگینی یک احساس ناخوشایند تلقی می شود.
به گفته این دانش پژوهان اگر موس��یقی غمگی��ن در واقع فقط 
احساسات ناخوش��ایند را القا کند، انسان نباید به آن گوش کند. 
موسیقی که غمگین تلقی می شود در واقع احساسات رومانتیک 
و همچنین احساس غم را القا می کند اما مردم عادی که به طور 
آکادمیک از این دو جنبه موس��یقی غمگین بی اطالعند به طور 
ناخودآگاه به این موس��یقی گوش س��پرده و از آن لذت می برند 
چرا که احساس و آرامش این موس��یقی بر تاثیرات غمگین آن 

برتری دارد.

چرا موسیقی غمگین گوش می دهیم
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