
W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

یک سال تا المپیک ریو 

7

No. 1647 August 6 . 2015    8 PagesSociety. Cultural Newspaper     |info @zayanderoud.com    | پنجشنبه  15 مرداد   1394 | 20 شوال  1436      شمار ه  1647   / 8  صفحه  |    قیمت: 500 تومان   |     روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

??????????????

تعیین برند بین المللی اصفهان
2

6

3

3

2

3

4

نماینده ولی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه اصفهان 
گفت: نماین��دگان مجلس نباید اقدامات ش��عاری و 

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و...کارهای تبلیغاتی با هدف کسب رای انجام دهند.

رییس پژوهش��کده زیس��ت فناوری رویان اصفهان 
با اش��اره به تولد اولین قوچ قمیش��لو به نام » مارال 
«گفت:پس از چهار بار ب��ارداری ناموفق که منجر به 

تلف شدن بچه قوچ به دنیا آمده شد، ....

رییس جمهوری در دی��دار با وزرای خارجه و توس��عه 
اقتصادی ایتالیا گفت: انتقال سرمایه و فناوری به ایران 
و سپس صادرات مش��ترک به بازارهای منطقه، اولویت 
ایران برای توس��عه مناس��بات اقتصادی با کشورهای 

اروپایی است.
  دکت��ر روحان��ی در دی��دار ب��ا »پائولوجنتیلون��ی« و 
»فدری��کا گوئیدی« وزرای خارجه و توس��عه اقتصادی 
ایتالیا با اشاره به جایگاه و سابقه روابط تاریخی دو کشور 
ایران و ایتالیا گفت: هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری 
های تهران و رم وجود ندارد و دو کش��ور می توانند در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی 

و توریستی فصل نوینی از روابط مشترک را آغاز کنند.
رییس ش��ورای عالی اقتصاد با بیان اینکه دولت و ملت 
ایران با ایستادگی در دورانی که تحریم های غیرقانونی 
و ظالمانه علیه ایران وضع ش��ده بود، توانستند افتخار 

بیافرینند اظهار داشت: در این...

 365روز دیگر مسابقات المپیک ریودوژانیرو آغاز می شود. 
نی��رو ش��روع م��ی ش��ود. زمان��ی ک��ه ای��ن  14 م��رداد س��ال آین��ده مس��ابقات المپی��ک ریودوژا
ش��هر ب��ه عن��وان میزب��ان المپی��ک 2016 برگزی��ده ش��د، ژاک روگ ریی��س س��ابق کمیت��ه مل��ی 
 المپی��ک گف��ت: هیچ��گاه درآمری��کای جنوب��ی المپی��ک برگ��زار نش��ده اس��ت، آمری��کای جنوب��ی

 قاره ای است که کشف شد. قرعه کشی میزبانی المپیک، دوم اکتبر سال 2009 در کپنهاگ انجام شد. 
روزنامه مارکا در ادامه این گزارش آورده است: در شش سالی که گذشت ژاک روگ جای خود را به توماس باخ آلمانی 

داد و دیلما روسف جانشین لوال داسیلوا در سمت ریاست جمهوری برزیل شد....

اظهارات ریی��س جمه��ور ترکیه در م��ورد اینکه » 
والدیمیر پوتین« دی��دگاه خود را در مورد س��وریه 
تغییر داده و دیگر از » بشار اسد« حمایت نمی کند با 

واکنش تند » مردیخی«...

 رکود در بازارهای کار رسمی و ناتوانی کارجویان در 
ورود به مش��اغل شناخته ش��ده، باعث وفور مشاغل 
 کاذب و زیرزمین��ی در اقتص��اد ایران ش��ده اس��ت 

تا جایی که وزیر کار، تعداد شاغالن...

رییس جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: هرچه به نقش این نهاد سی و پنج ساله علمی � 
تحقیقاتی در توسعه ی همه جانبه کشور بیشتر توجه 

شود و میدان مهیاتری در اختیارش...

نمایندگان مجلس نباید کار 
شعاری و تبلیغی انجام دهند

انفجار تاریخی مشاغل کاذب 
دربازارکار

شبیه سازی قوچ » قمیشلو « 
با موفقیت همراه شد

 سفیر ترکیه به کرملین
 احضار شد 

اگر ارتباط می خواهید، 
فناوری بیاورید

میدان  مهیاتر،آثار موفق تر

 اسرا ییل  موشک   باران  
می شود

تا۳ ماه ديگر: 

اوباما گفت اگر به ايران حمله کنیم:



اظهارات رییس جمهور ترکیه در مورد اینکه » والدیمیر پوتین« 
دیدگاه خود را در مورد سوریه تغییر داده و دیگر از » بشار اسد« 
حمایت نمی کند با واکنش تند » مردیخی« مواجه شد. به گزارش 
وترنز تودی، اظهارات چند روز قبل »رجب طیب اردوغان« رییس 
جمهور ترکیه، در مورد اینکه »والدیمیر پوتین« رییس جمهور 
روسیه، دیدگاه خود را در مورد سوریه و ادامه حمایت از این کشور 
عربی تغییر داده با واکنش تند مسکو مواجه شد.  در همین رابطه 
کرملین اقدام به احضار » امید یاردیم« س��فیر ترکیه در مس��کو 
 کرده است. بر اساس این گزارش، یاردیم به طور مستقیم توسط

 »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه احضار شده و پوتین به 
سفیر ترکیه هش��دار داده که اگر آنکارا به حمایت از داعش پایان 
ندهد، مس��کو روابط دیپلماتیک خود را با ترکی��ه قطع می کند. 

به نوش��ته وترنز تودی پوتین در دیدار با سفیر ترکیه، اردوغان را 
یک دیکتاتور خطاب کرده اس��ت. بر اساس گزارش های موجود، 
دیدار پوتین و س��فیر ترکیه به مدت دو س��اعت ادامه داش��ته و 
رییس جمهور روس��یه به نماینده آنکارا گفته اس��ت: به اردوغان 
بگویید همراه با تروریس��ت های داعش به جهنم برود. پوتین در 
ادامه با حالت خشم گفته اس��ت: من می توانم سوریه را به نبرد » 
اس��تالینگراد بزرگ« برای اردوغان و هم پیمانان وی که شرورتر 
از آدولف هیتلر هستندتبدیل کنم. پوتین در ادامه اردوغان را به 
دو رویی متهم کرده چرا که رییس جمهور ترکیه کودتای نظامی 
در مصر را محکوم می کند؛ اما تمامی اقدامات تروریس��تی را که 
برای سرنگون کردن حکومت سوریه انجام می شوند مورد حمایت 

قرار می دهد.

سخنگوی کاخ سفید گفت: خروج رییس جمهور بعدی از توافق 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، غیر عاقالنه خواهد بود.

جاش ارنست افزود: دلیل اینکه من این اقدام را غیرعاقالنه توصیف 
 می کنم این اس��ت که اصال مشخص نیس��ت لغو این توافق چه

 نتیجه ای خواهد داشت و بس��یار احتمال دارد که نتیجه ای جز 
رویارویی در خاور میانه نداشته باشد.

وی گفت : اگر با وجود پایبندی ایران به توافق هسته ای ، رییس 
جمهور بعدی آمریکا که یک سال و نیم دیگر به قدرت می رسد به 
طور یکجانبه از این توافق خارج ش��ود، وحدت بین المللی کامال 

خراب خواهد شد.
برخی از نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری گفته اند اگر در 
انتخابات بعدی رییس جمهور شوند، از این توافق خارج خواهند 

شد.اسکات واکر فرماندار ویسکانسین و ریک سانتوریوم سناتور 
سابق آمریکا  از منتقدان جدی این توافق هستند و می گویند به 
محض آن که به قدرت برس��ند، از این توافق خارج خواهند شد و 
ریک پری فرماندار سابق تگزاس نیز گفته است در نخستین روز به 
قدرت رسیدن ، تحریم ها علیه ایران را مجددا اعمال خواهد کرد.

جب بوش فرماندار س��ابق فلوریدا در این خصوص گفته اس��ت 
پیش از هر اق��دام ، ابت��دا با متح��دان آمری��کا ای��ن موضوع را 
 بررس��ی خواهد کرد.10 نامزد جمهوریخواهی که از بیش��ترین

 حمایت رای دهندگان برخوردار هستند روز پنجشنبه در اولین 
مناظره جمهوریخواهان، نخستین فرصت را خواهند داشت تا به 
طور علنی درباره توافق هسته ای ایران و مسائل مهم دیگر به طور 

علنی بحث و گفت وگو کنند.

رییس جمهور آمری��کا در دیدار با رهب��ران یهودی گفت: اگر 
توافق هسته ای رد ش��ود و ما به ایران حمله کنیم، حزب اهلل با 
موش��ک های خود تل آویو را هدف قرار خواهد داد و اسراییل 

تحت فشار قرار خواهد گرفت.
 به گزارش تایمز اسراییل، » مایکل کاسین« و » لی روزنبرگ« 
از کمیته روابط عمومی اسراییل و آمریکا موسوم به آیپک در 

دیدار اوباما با رهبران یهودی در کاخ سفید حضور داشتند. 
آیپک مخالفت شدید خود را با برجام هس��ته ای ایران اعالم 
 کرده است. در این دیدار همچنین »جرمی بن امی« از گروه 
»جی استریت« حضور داش��ت که از حامیان اصلی برجام به 
ش��مار می رود.  کاخ سفید اعالم کرده اس��ت که نمایندگانی 
از اتحادیه ارتودوکس، جنب��ش اصالح، کنگره جهانی یهود و 

اتحادیه ضد افترا نیز در این نشست حضور داشته اند.
در نشستی  که درکاخ سفید برگزار شد، همچنین جو بایدن، 
معاون رییس جمهور، س��وزان رایس مشاور امنیت ملی و بن 
رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا حضور داشته اند. رییس 
جمهور آمریکا به بررس��ی برجام با ایران پرداخته و به نکات 

مطرح شده از سوی مخالفان پاسخ داده است.
کاخ سفید افزود: اوباما بر این مساله تأکید کرده است که این 
توافق به جهان اجازه خواهد داد تا این مساله را راستی آزمایی 
کنندکه ایران قادر به دس��تیابی به س��الح اتمی نخواهد بود. 
اوباما همچنین بار دیگر بر حمایت از امنیت اس��راییل تأکید 
کرده اس��ت. اوباما خطاب به رهبران یهودی گفته است: اگر 
 توافق هسته ای رد شود و ما به ایران حمله کنیم، حزب اهلل با

 موشک های خود تل آویو را هدف قرار خواهد داد و اسراییل 
تحت فشار قرار خواهد گرفت.وی در ادامه افزود: شما می توانید 
مشکالت کوچکی را در توافق هسته ای با ایران پیدا کنید؛  ولی 

این توافق برای امنیت ملی ما و اسراییل خوب خواهد بود.
بوش طرحی برای حمله به ایران نداشت

باراک اوباما در دیدار با رهبران یهودی تصریح کرد: زمانی که 
به عنوان رییس جمهور آمریکا آغاز به کار کردم، فهمیدم که 
دولت بوش طرحی برای حمله نظامی به ای��ران آماده نکرده 

است.
وی به مقام های آیپک گفت: اگر شما نتوانید از محاسن توافق 
دفاع کنید، انس��جام جامعه یهود را تضعیف خواهید کرد و به 
 روابط آمریکا و اس��راییل ضربه خواهی��د زد. اوباما خطاب به

 مقام های آیپک اظهار داشت: شما می توانید با توافق مقابله 
کنید، ولی نمی توانید این مضمون را القا کنید که اگر ش��ما 
مخالف توافق هستید پس یک یهودی بد ضداسراییلی هستید.

نتانیاهو پیشنهاد دیدار را رد کرد
اوباما به رهبران یهودی گفت: من پیشنهاد دیدار با نتانیاهو را 
دادم؛ همان طور که با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار 
کردم و در خصوص کمک نظامی ب��ا آنها صحبت کردم؛  ولی 

نتانیاهو پیشنهاد دیدار را رد کرده است.
رهب��ران یهودی نی��ز پس از این نشس��ت تأکی��د کردندکه 
اوباما اکث��ر وقت این جلس��ه را به پاس��خ دادن به س��واالت 
 آنها و تأکی��د بر حمای��ت از امنیت اس��راییل اختصاص داده

 است.
دیدار اوباما و رهبران یهودی در ش��رایطی است که بنیامین 
نتانیاهو،  نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان با برجام به 
شدت مخالفت و آن را یک اشتباه تاریخی ارزیابی کرده است.

نمایندگان آمریکایی قصد دارند طی م��اه آینده در خصوص 
توافق هسته ای ایران، رأی گیری کنند. 

ایران و قدرت های جهانی 23 تیرماه رسماً دستیابی به برنامه 
جامع اقدام مشترک را اعالم کردند. 

کنگره آمریکا اکنون کمتر از 45 روز فرصت دارد تا نظر نهایی 
خود را در خصوص توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی 

اعالم کند.

رییس جمهوری در دیدار با وزرای خارجه و توسعه اقتصادی 
ایتالیا گفت: انتقال سرمایه و فناوری به ایران و سپس صادرات 
مشترک به بازارهای منطقه، اولویت ایران برای توسعه مناسبات 

اقتصادی با کشورهای اروپایی است.
  دکت��ر روحان��ی در دی��دار ب��ا »پائولوجنتیلون��ی« و 
»فدریکا گوئی��دی« وزرای خارجه و توس��عه اقتصادی ایتالیا 
با اشاره به جایگاه و س��ابقه روابط تاریخی دو کش��ور ایران و 
ایتالیا گفت: هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری های تهران 
و رم وجود ندارد و دو کش��ور می توانند در حوزه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی فصل نوینی از 

روابط مشترک را آغاز کنند.
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه دولت و ملت ایران با 
ایستادگی در دورانی که تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه 
ایران وضع شده بود، توانستند افتخار بیافرینند اظهار داشت: در 
این دولت و دوران تحریم توازن مطلوبی میان صادرات غیرنفتی 
با واردات به وجود آمد و این شرایط، توان اقتصادی امروز ما را 

برای تعامل با اقتصادهای دیگر بهتر از گذشته کرده است.
رییس جمهوری افزود: ام��روز زمینه های فراوانی برای جذب 
سرمایه های خارجی در کش��ور به ویژه در عرصه های انرژی، 
بانک، بیمه، صنایع، حمل و نقل و بهداشت و سالمت وجود دارد 
و با توجه به بس��ترهای الزم به ویژه نیروی جوان تحصیلکرده 
و کارآمد، م��ی توانیم از فضای پس از تواف��ق به نفع طرفین و 

اتحادیه اروپا بهره برداری کنیم.
 روحان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود بر توس��عه 
همکاری ها به منظور تحکیم و تقویت ثبات و امنیت در منطقه 
تأکید کرد و گفت: مسأله تروریس��م و نا امنی بیماری مسری 
است که به یک منطقه خاص تعلق ندارد و برای جلوگیری از 
تسری آن باید در زمینه مقابله با افراط و خشونت تالش کرد و 
نگذاشت که هیچ انسان بی گناهی فارغ از ملیت یا مذهب قربانی 

گروه های تروریستی شود.
رییس جمهوری ادامه داد: بعد از توافق هسته ای بار سنگینی 
بر دوش ایران قرار دارد و ما می خواهیم از همه توان خود برای 
استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیریم و برای دستیابی به 
این مهم ضرورت دارد با همکاری جمعی تروریسم ریشه کن 
شود؛ چرا که نفع سیاسی و اقتصادی کشورها و ایجاد آرامش 
روحی و روانی برای ملت ها در گرو این عزم همگانی است. وی 
همچنین با تشکر از پیام دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای 
س��فر به آن کش��ور، ابراز امیدواری کرد در فرصتی مناسب از 
کشور ایتالیا که دارای تمدن و فرهنگی باستانی است دیدار کند.

»پائولوجنتیلون��ی« وزیر خارجه ایتالیا در ابت��دای این دیدار 
با تقدیم دعوتنامه رس��می نخست وزیر کش��ورش به رییس 
جمهوری ایران برای دیدار از رم اظهار امیدواری کرد با توجه 
به رقابت بسیار میان کشورهای مختلف برای میزبانی از دکتر 

روحانی این دیدار در نزدیک ترین زمان ممکن انجام شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در دوران ه��ای مختلف و ف��راز و

 نشیب های سیاس��ی، ایتالیا همواره باب گفت وگو و مودت را 
با جمهوری اسالمی ایران باز نگه داش��ته است،  هدف از سفر 
مجدد خود را توسعه هر چه بیشتر و س��ریع تر روابط موجود 
دانست و گفت: دو کشور می توانند عالوه بر تعامالت سیاسی، 
در حوزه های تجارت، بازرگانی و اقتصاد و بین المللی همکاری 
کنند؛ زیرا جامعه جهانی نیاز به نقش آفرینی ایران در راستای 

ثبات و آرامش منطقه دارد.
پائولوجنتیلونی،  سابقه روابط تجاری و بازرگانی دو کشور در 
مسیر جاده ابریش��م را میراثی اقتصادی و فرهنگی توصیف و 
تأکید کرد: رم نیز بر این باور اس��ت که باید برنامه ریزی ها در 
حوزه اقتصادی به نحوی انجام شود که از طریق سرمایه گذاری 
و تولید مشترک به منطقه و کشورهای ثالث که پیرامون ایران 

قرار گرفتند، صادرات داشته باشیم.

روحانی خطاب به  مهمانان ایتالیایی  خواستار توسعه اقتصادی  با ایران گفت؛اوباما گفت اگر به ایران حمله کنیم:

اگر ارتباط می خواهید، فناوری بیاورید اسراییل موشک  باران  می شود
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روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1647 |پنج شنبه 15 مرداد 1394 | 20 شوال  1436

انتقاد علی مطهری
 ازتوقیف 9 دی

علی مطه��ری، نماینده م��ردم تهران و عضو کمیس��یون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، در 
پاسخ به س��والی درباره برخورد نامناسب هیأت نظارت بر 
مطبوعات وزارت ارشاد با منتقدان توافق هسته ای، اظهار 
داشت:هیأت نظارت بر مطبوعات »نماینده دولت« نیست. 
وی اف��زود: اگر چه رییس این هیأت وزیر ارش��اد اس��ت و 
دولت و وزارت ارش��اد هم نقش تأثیرگذاری در این هیأت 
دارند؛اما به هر حال اعضای این هیات هفت نفر هستند که 
از نهادهای مختلف مانند قوه قضاییه، ش��ورایعالی انقالب 
فرهنگی، حوزه علمیه قم، قوه مقننه، وزارت علوم و نماینده 
مدیران مسوول نشریات هستند که با هم تصمیم می گیرند 
و صرفاً تصمیم دولت نیست؛ اما دولت نقش مؤثری در این 
هیأت دارد. علی مطهری بر همین اساس یادآور شد: قبول 
دارم ک��ه هفته نام��ه 9دی لحن تندی دارد؛ب��ه طوری که 
گاهی توهین آمیز می ش��ود، اما من ش��خصاً معتقدم نباید 
در این موارد س��خت گیری کنیم و اساساً نیازی به اینگونه 

سخت گیری ها وجود ندارد.
 ممکن است با اینگونه برخوردها خود دولت متهم به نقض 
آزادی بیان و کم تحملی در مقابل انتقادات ش��ود و ممکن 
است اساساً شک و تردیدهایی ایجاد شودکه اطمینان کافی 
از توافق وجود ندارد. به همین دلیل این گونه با رسانه ها و 

سایت های منتقد با توافق هسته ای برخورد می شود.

نقش تفکر اصالح طلبی در تشکیل 
دولت تدبیر و امید غیر قابل انکار است

محمدرض��ا ع��ارف، ریی��س بنی��اد امی��د ایرانی��ان در 
 دیدار ب��ا اعضای »دفتر سیاس��ی ح��زب مردم س��االری«

 اظهار داشت: حزب مردم ساالری از بدو تأسیس خود تالش 
کرد مشی اعتدالی خود را حفظ کند و در دوران  پرتالطم که 
محدودیت هایی برای فعالیت احزاب ایجاد شده بود این حزب 
توانست آهس��ته و پیوس��ته فعالیت های خود را تداوم دهد. 
عارف در پاسخ به اظهار نظر یکی از حاضران در جلسه درباره 
نقش اصالح طلبان در روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گفت: 
نقش تفکر اصالح طلبی در خلق حماس��ه 24 خرداد 92 و به 
تبع آن تشکیل دولت تدبیر و امید غیر قابل انکار است و اگر 
کس��انی بخواهند این نقش را نادیده بگیرند، مرتکب خطای 
فاحشی شده اند؛  اما اصالح طلبان به هیج وجه به دنبال به رخ 
کشیدن نقش خود در پیدایش فضای ایجاد شده در دو سال 
اخیر نبوده و نخواهند بود و تاکنون هیچگونه سهمی از دولت 
نخواستند و در آینده هم نخواهند خواست و مسووالن دولتی 

در این خصوص می توانند شهادت دهند. 

 اروپای اسالمی تا سال 2050
 شکل خواهد گرفت

رییس س��تاد ترویج نامه رهبر انقالب اسالمی گفت: گرایش 
به اس��الم در انگلیس تا 20 س��ال آینده باعث می شود این 
کشور بیشترین آمار مس��لمان را در بین کش��ورهای غربی 
داشته باش��د و تا سال 2050 اروپای اس��المی شکل خواهد 
گرفت. به گ��زارش ایس��نا، حمیدرضا مقدم با بی��ان این که 
»روش نامه ن��گاری از س��وی رهبران دینی کش��ورها دارای 
سبک پیامبرگونه اس��ت« افزود: در این راس��تا نگارش نامه 
مقام معظم رهبری به جوانان اروپا دعوت به حقیقت اس��الم 
بود. وی با اشاره به این که »متأسفانه در این شش ماهی که از 
انتشار نامه رهبری می گذرد این موضوع به شکل مطلوبی در 
جامعه فهم نشده و تنها در یک بازه زمانی یک فضای تبلیغاتی 
برای آن صورت گرفت«تأکید کرد: اقدام دیگری در خصوص 
تبیین و نشر این نامه صورت نگرفت، از جمله مواردی که در 
ارتباط با نامه مقام معظم رهبری باید مورد توجه جدی قرار 
بگیرد ، می توان به زمینه ها و علل ص��دور نامه، مخاطبان و 
علت مورد انتخاب قرارگرفتن آنان، پیام هایی که داخل نامه 
مطرح ش��ده و در نهایت ابتکار عمل در نوع نش��ر نامه اشاره 
کرد.وی با تأکید بر این که »امروز داعش به عنوان یک اسالم 
س��اختگی با خش��ونت و تنفر نیاز غرب را به دش��من جدید 
پاس��خ می دهد«تصریح کرد: اسالم هراسی که بعد از انقالب 
اسالمی گسترش پیدا کرد از جمله علل صدور این نامه بود. 
وی خاطرنشان کرد: موج اسالم گرایی در کشورهای غربی رو 
به افزایش است، پژوهش های مراکز تحقیقاتی معتبر حاکی 
از آن است که آینده جهان، متعلق به اسالم است طوری که تا 
سال 2015 از هر پنج فرانسوی، یک نفر مسلمان خواهد بود 
و اگر همین طور ادامه پیدا کند، فرانس��ه تا 40 سال دیگر به 

یک کشور مسلمان تبدیل می شود. 

تابوی مذاکره با آمریکا شکست
اکبر هاشمی رفس��نجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام طی س��خنانی اظهار داش��ت: هم اکنون 12 میلیون از 
فرزندان تحت پوش��ش آموزش و پرورش هستند و عظمت 
این کار نیز برای معلمان اس��ت و هیچ کس مثل خود آنها از 
نقش شان باخبر نیس��ت. وی افزود: در دوره قبل که دولت و 
ش��ورای نگهبان و نیروهای امنیتی می خواستند از انتخاب 
درس��ت جلوگیری کنند، ناگهان مردم متحول شدند و این 

انتخاب آنها را ترساند.
 هاشمی رفس��نجانی با بیان اینکه مردم بای��د از تحول خود 
حمایت کنندتصریح کرد: تابوی مذاکره با آمریکا شکست و 
البته مخالفان آن هنوز هم دس��ت و پا می زنند. اگر تحول در 
حوزه سیاست خارجی نبود تحول در جاهای دیگر سخت بود 
و توافق باعث شد که یک جنگ س��رد طوالنی و تنش پایان 
یابد. وی با بیان اینکه دنیا مش��تاق کار کردن با ایران است، 
گفت: اگر منطق ما اس��المی اس��ت نباید از هیچ مراوده ای 
 بترسیم و ایران می تواند در کنار ابرقدرت ها، نقش بزرگی ایفا 

کند.

شنیده ها 

سفیر ترکیه به کرملین احضار شد خروج از توافق برای رییس جمهور بعدی آمریکا، عقالنی نیست 

شبکه تلویزیونی المسیره اعالم کرد: جنگنده های متجاوزان 
سعودی آمریکایی منطقه جبل النار در استان حجه و مناطق 

المدافن و آل فاضل را در استان صعده  بمباران کردند.
هواپیماهای س��عودی در یک عملیات هلی برد انواع سالح و 

مهمات به مزدوران خود در استان تعز ارسال کردند.
سحرگاه سه ش��نبه هواپیماهای س��عودی طی یک عملیات 
ویژه هلی برد در منطقه ای نزدیک به الضباب در ش��هر تعز، 
انوع سالح و مهمات را به سمت مزدوران خود در این منطقه 
با چتر به زمین انداختند. هواپیماهای س��عودی این سالح ها 
را در منطقه ای که به اشغال گروه های تروریستی وابسته به 
س��عودی ها و با فرماندهی مزدور سعودی به نام حمود سعید 

المخالفی است به زمین انداختند.
آن سوی نبرد

از آن سوی نبرد خبر می رس��د، نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن با اس��تواری در برابر حمله متجاوزان سعودی- 
اماراتی به پای��گاه هوایی العند در اس��تان لحج ایس��تادگی 

کرده اند.
المسیره در گزارش��ی با اشاره به نقش��ه هوایی پایگاه هوایی 
العند اعالم ک��رد: نیروهای متجاوز همه ت��الش خود را برای 
به دس��ت گرفتن کنترل این پایگاه و اشغال آن با خودروهای 
زرهی و غیر زره��ی نیروهای متج��اوز س��عودی و اماراتی و 
با برخ��ورداری از کارشناس��ان خارجی چند ملیت��ی به کار 
گرفت��ه اند.جنگن��ده های متجاوزان طی س��اعات گذش��ته 
ده ها بار ای��ن پای��گاه را بمباران کردن��د و تع��داد زیادی از 
خودروهای زرهی و غی��ر زرهی مانند خودروه��ای زرهی و 
تانک و همچنین ش��مار زیادی از اعضای القاعده و مزدوران 
 تح��ت حمای��ت افس��ران نیروه��ای مهاج��م را  ب��ه میدان

 آورده اند.نیروهای ارتش و کمیته های مردمی تلفات انسانی 
زیادی به نیروهای متجاوز وارد کرده اند.

یک منبع نظامی گفت: یک فروند بالگرد آپاچی س��عودی در 

منطقه گمرکات حرض سرنگون شد. مقامات رژیم آل سعود 
اذعان کردند، درپی اصابت موشک های ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به استان های مرزی عربس��تان با یمن ، پروازها 
از  استان نجران را لغو کردند.پایگاه هوایی العند ، مهم ترین و 
بزرگ ترین پایگاه نظامی هوایی ارتش یمن محسوب می شود.
اعزام فرماندهان نظامی انصارهلل ب�ا تجهیزات نظامی 

به استان تعز
فرمانده��ان میدان��ی جنب��ش انص��ارهلل یمن ب��ا تجهیزات 
نظامی به اس��تان تعز اعزام شدند تا با ش��به نظامیان وابسته 
به عبدربه منصور ه��ادی، رییس جمهور مس��تعفی و فراری 
 یم��ن روی��ارو ش��وند. فرمانده��ان ارش��د نظام��ی جنبش

 انص��ار اهلل ب��ا تجهی��زات نظام��ی وارد اس��تان تعز ش��دند 
ت��ا فرماندهی عملیات��ی را ضد ائتالف س��عودی موس��وم به 
»مقاوم��ت مردمی وابس��ته به عبدرب��ه منصور ه��ادی« به 
اج��را درآورده و همچنین تجاوزهای رژیم آل س��عود در این 
منطق��ه را خنثی کنن��د. این مناب��ع افزودن��د: در میان این 
فرماندهان ارشد ضیف اهلل الش��امی نیز وجود دارد. وی اخیرا 
به ریاس��ت خبرگزاری س��با منصوب شده اس��ت. همچنین 
 در میان این فرمانده��ان نظامی توفیق الحمی��ری نیز دیده

 می شود.

معاون وزیر امور خارجه انگلس��تان گفت: روابط دیرینه 
انگلس��تان و ایران از ظرفی��ت قابل توجه��ی برخوردار 
ب��وده و ای��ن کش��ور عالقمن��د اس��ت، هر چه س��ریع 
تر مس��ائل باقیمانده حل و فصل ش��ود و دو کش��ور در 
 خصوص مس��ایل دوجانبه گفت وگوهای ج��دی را آغاز 

کنند.
 در دیدار محمدحس��ن حبیب اله زاده کاردار جمهوری 
اسالمی ایران در انگلستان با توبیاس الوود معاون وزارت 
امورخارجه این کش��ور دورنمای همکاری ها ، مس��ائل 
دوجانبه و منطق��ه ای مورد گفت وگو و تب��ادل نظر قرار 

گرفت. 
 کاردار کش��ورمان در لندن در ای��ن دیدارتاکید کرد : در 
پرتو تحوالت جدی��د ،بس��یاری از دولت ه��ای اروپایی 
 و آس��یایی ب��ا انج��ام س��فرهای دیپلماتی��ک و اع��زام

 هیات ه��ای اقتصادی به دنبال توس��عه هم��کاری های 
 بلندت مدت اقتصادی و تجاری با جمهوری اسالمی ایران 

هستند.
وی با ابراز امیدواری به بازگش��ایی س��فارتخانه های دو 
کش��ور در آینده نزدیک، ب��ر ضرورت ایجاد بس��ترهای 
 الزم ب��رای پیش��برد مناس��بات دو کش��ور تاکی��د

 کرد. 
حبیب اله زاده با اشاره به مواضع اصولی کشورمان در قبال 
تحوالت منطق��ه ای و اهتمام جدی جمهوری اس��المی 
 ایران برای مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی در منطقه

 گفت: پس از جمع بندی مذاکرات هس��ته ای و انتش��ار 
برجام ،گس��ترش مناس��بات منطقه ای و توسعه روابط 
 با همس��ایگان از جمله اولویت های مهم ایران به ش��مار

 م��ی رود و س��فر اخی��ر وزی��ر امورخارجه کش��ورمان 
 ب��ه کش��ورهای منطق��ه در همی��ن چارچ��وب ارزیابی

 می شود . 

توبیاس الوود،  مع��اون وزیر امور خارجه انگلس��تان نیز 
در این دیدار با اس��تقبال از توافق هسته ای و نقش موثر 
آن در ایج��اد درک مش��ترک برای انجام هم��کاری ها و 
 تعامالت س��ازنده در زمینه دوجانبه و منطقه خاورمیانه

 گفت: روابط دیرینه انگلس��تان و ای��ران از ظرفیت قابل 
توجهی برخوردار بوده و این کشور عالقمند است هرچه 
سریعتر مسائل باقیمانده فی مابین حل و فصل شود و دو 
کشور در خصوص مسایل دوجانبه گفت و گوهای جدی 

را آغاز کنند. 
مع��اون وزیر ام��ور خارجه انگلس��تان ضم��ن تمجید از 
تاریخ که��ن، فرهنگ و تم��دن ایران به جای��گاه منطقه 
ای کش��ورمان اش��اره کرد و افزود: انگلس��تان با آگاهی 
از نق��ش مه��م و اس��تراتژیک جمهوری اس��المی ایران 
در منطق��ه خاورمیان��ه، عالق��ه مند اس��ت درخصوص 
مس��ائل منطق��ه ای با ه��دف حص��ول ب��ه راه حلهای 
 سیاس��ی با جمهوری اس��المی ایران رایزنی و همکاری

 کند. 
معاون وزیر امور خارجه انگلستان تاکید کرد: این کشور 
در پی ایجاد روابطی مفید و سازنده با جمهوری اسالمی 

ایران است.

درپی ایجاد روابط مفید و سازنده با ایران هستیم یمن؛ از بمباران صعده تا نبرد در تعز 
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خبر خبر 

هویت ۱۱شهید متعلق به اس��تان اصفهان از طریق پالک هویت شناسایی 
شدند. به گزارش ایسنا اسامی شهدا به شرح زیر است:

شهید محمد قاراخانی، فرزند عبدالخلیل، متولد س��ال۴۶، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
شهید ابوالفضل لسان، فرزند شهاب الدین ، متولد سال۴۲، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
شهید حمید مسایلی، فرزند سیف اهلل، متولد سال۴۶، اعزامی از استان اصفهان 

که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عمومی ابوالخصیب به شهادت رسید.
ش��هید منوچهر خراط، فرزند رحمت اهلل، متولد س��ال۴۶، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
شهید رسول رمضانی خاروانی، فرزند حس��ینعلی، متولد سال۴۹، اعزامی از 
اس��تان اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به 

شهادت رسید.
شهید حس��ین رفیعی ماری، فرزند عبداهلل، متولد سال۴۷، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
ش��هید محمد جواد زمانی ، فرزند صفرعلی، متولد سال۴۶، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
شهید علیرضا جمش��یدی خوزانی ، فرزند علی، متولد س��ال۴۶، اعزامی از 
اس��تان اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عمومی ابوالخصیب به 

شهادت رسید.
شهید زهیر ترکان، فرزند صفر، متولد سال۴۸، اعزامی از استان اصفهان که در 

عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت رسید.
شهید حمیدرضا صغیرا، فرزند عباسعلی، متولد س��ال۴۸، اعزامی از استان 
اصفهان که در عملیات کربالی ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسید.
ش��هید غالمرضا مظاهری طالخونچه، فرزند ناصر، متولد س��ال۴۵، اعزامی 
از اس��تان اصفهان که در عملیات رمضان در منطقه عملیاتی پاسگاه زید به 
شهادت رسید. ۲ اردیبهش��ت ماه پیکر مطهر ۲۷۰ ش��هید دفاع مقدس، از 
طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند. این ش��هدا با تالش کمیته جستجوی 
مفقودین در عملیات تفحص در جنوب عراق فاو، ابوفلوس، شلمچه، مجنون 
و زبیدات کشف شدند. طبق اعالم سردار سیدمحمد باقرزاده،  فرمانده کمیته 
جستجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای مسلح پیکرهای ۱۷۵ شهید از این 
۲۷۰ شهید تازه تفحص شده، جمعی از غواصان شهید عملیات کربالی۴ بودند 
که با دستان بسته در یک گور دسته جمعی منطقه ابوفلوس کشف شدند. پیکر 
مطهر این شهدا در ۲۶ خرداد ماه با استقبال بی نظیر مردم در تهران تشییع 

شد. این مراسم تشییع بیش از پنج ساعت به طول انجامید.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: تاکنون هیچ مجوزي 
براي راه اندازي س��ایت تکثیر و پرورش روباه صادر نشده و نخواهد 
ش��د.حمید ظهرابي، با رد ش��ایعات مربوط به وجود سایت تکثیر و 
پرورش روباه به منظور استفاده از پوست این جانور اظهارکرد: چند 
سال پیش شخصي در خواستي براي ایجاد چنین سایتي در اصفهان 

مطرح کرد که با مخالفت اداره کل محیط زیست رو به رو شد.
وي ب��ا بیان اینک��ه این ف��رد اخی��را در فض��اي مجازي اق��دام به 
معرف��ي روش هاي پرورش روب��اه و مناطقي در دنیا ک��ه این کار را 
انج��ام مي دهند، ک��رده که بازتاب ه��اي اجتماعي زیادي داش��ته 
اس��ت ادامه داد: ب��ا پیگیري اداره کل محیط زیس��ت اس��تان این 
 س��ایت اینترنت��ي بس��ته و ب��ا گردانن��دگان آن برخ��ورد قانوني

 شد.مدیرکل محیط زیست اس��تان اصفهان تصریح کرد: اطمینان 
مي دهم نه روباهي تکثیر پیدا کرده و نه واحدي به عنوان پرورش و 

کشتار روباه در اصفهان وجود داشته است.

 شناسایی هویت ۱۱ شهید
 خط شکن و غواص  اصفهانی

برخورد قانوني با گردانندگان
استاندار اصفهان گفت:  اصفهان به عنوان نخستین  سایت پرورش و تکثیر روباه

 ش��هر ایران تصمیم بر تعیین برندگرفته و باید تا
 ۳ م��اه آین��ده ب��ا جمع بن��دي نظ��رات تصمیم 
 نهای��ي اتخ��اذ ش��ودکه از اول ب��ودن آن فاصله

 نگیریم.
 رس��ول زرگرپور در جلسه بررس��ي و تحلیل در 
خصوص تعیین برند ملي و بی��ن المللي اصفهان، 
اظهار داش��ت: گردش��گران خارجي در س��فر به 
اصفهان، این ش��هر را قلب تپنده ایران و در برخي 

موارد ایران واقعي مي دانند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در دی��دار ب��ا این اف��راد از

 ویژگ��ي هاي میراث��ي و معن��وي و ظرفیت هاي 
 باالي این اس��تان صحبت مي ش��ود و اصفهان را

 نصف جهان معرفي مي کنیم گفت: گردش��گران 
 در زمان ت��رک اصفه��ان، این ش��هر را ن��ه تنها 

نصف جهان، بلکه تمام جهان  مي دانند.
اس��تاندار اصفهان ب��ا بی��ان اینکه مق��ام معظم 
رهبري از اصفهان به عنوان خورش��ید نورافشان 
 عل��م و معنوی��ت در تاری��خ گذش��ته ای��ران نام

م��ي برن��د، اف��زود: در دی��دار اخی��ر متفک��ران 
فرانس��وي آنها تاکید داش��تندکه اصفه��ان را از 
البالي رس��انه ها نش��ناختیم؛ بلکه آن را در سیر 
تطور عل��م و ادبیات جه��ان ش��ناختیم و برخي 
 مردم جه��ان اصفهان را بیش��تر و بهت��ر از ایران 

مي شناسند.
وي با تاکید ب��ر اینکه در فضاي ام��روز باید حتما 
اصفهان داراي یک برند و نشان باشد که این شهر را 
متمایزکندگفت: باید هرکس که به این برند توجه 
مي کند مفهوم و مشخصه ها و شرایط اصفهان را 

درک کند.
زرگرپور با بیان اینک��ه تعیین برنداصفهان از یکي 
دو س��ال گذش��ته توس��ط اتاق بازرگاني، صنایع 
معادن و کشاورزي آغاز ش��ده است اظهار داشت: 
خوش��بختانه این طرح توس��ط یک جمع خبره 
و پیشکس��وت آش��نا به این کارآماده ش��ده و در 
نوع خود،کار مه��م و علمي صورت گرفته اس��ت 
 که فعالیت هاي ات��اق و تیم مذک��ور قابل تقدیر

 است.
ش��ده  وارد  نتق��ادات  ا ک��رد:  اضاف��ه  وي 
ب��راي ای��ن موض��وع ب��ه لح��اظ رون��د و اصول 
علم��ي حاک��م ب��ر ط��رح نیس��ت بلک��ه ب��ه 
 دلی��ل خروج��ي آخ��ر آن اس��ت ک��ه بیش��تر 

به سلیقه افراد بر مي گردد و این موضوع از ارزش 
علمي آن چیزي کم نمي کند.

اس��تاندار اصفه��ان ب��ا بی��ان اینکه اصفه��ان به 
عنوان نخس��تین ش��هر ایران تصمیم ب��ر تعیین 
برندگرفته اس��ت اف��زود: بای��د تا ۳ م��اه آینده با 
جمع بندي نظ��رات تصمیم نهایي اتخاذ ش��ود و 
با س��رعت این کار پیش رود ک��ه از اول بودن آن 
فاصل��ه نگیریم و ق��دم آخر به گونه اي برداش��ته 
 ش��ود که ای��ن محص��ول نهایي، دلچس��ب همه 

باشد.
وي با بی��ان اینک��ه دو برن��د داخل��ي و خارجي 
ب��راي اصفهان در نظر گرفته ش��ده اس��ت گفت : 
برند اصفه��ان روای��ت کنن��ده هوی��ت تاریخي 
 فرهنگ��ي و علمي ش��هر زیباي اصفه��ان خواهد 

بود.
دکتر یونس شکر خواه نیز در این جلسه گفت:  برند 
شهري ناظر بر هویتي یکپارچه و مخلوقي فراتر از 
اجزاي هویتي آن است و یک شهر باید براي پیاده 
کردن راهبرد تحقق روایت خود سازوکارها و زبان 

مناسب انتخاب کند.

مسوول تیم مشاور این طرح افزود: وقتي سندهاي 
باالدستي مانند آمایش س��رزمین ارائه و تصویب 
شده و در این س��ندها مزیت رقابتي جدید تبیین 
ش��ده اس��ت و عزم کافي در استان و ش��هر براي 
پیاده س��ازي ای��ن س��ند وج��ود دارد، بنابراین 
 برند اس��تراتژیک م��ي تواند براي ش��هر برگزیده 

شود.
وي با بی��ان اینکه اصفه��ان از معدود ش��هرهاي 
ی��ران و مظه��ر مدنی��ت  محل��ي و جهان��ي ا

 ایراني- اس��المي و جهاني اس��ت گفت: اصفهان 
 نقط��ه اوج زیبای��ي فیزیک��ي و معنوي اس��ت و

 فرهن��گ، تم��دن، زیبایي)هن��ر(، عل��م و 
 معنوی��ت از ویژگ��ي ه��ا و مزای��اي ای��ن ش��هر

 است.
وي با بی��ان اینکه بای��د دو برند براي توریس��ت 
خارجي و داخلي طرح ریزي ش��ود اظهارداشت: 
ب��راي مخاطبی��ن خارجي بای��د این برن��د براي 
توریس��ت فرهنگ��ي خل��ق ش��ود و مجموعه ي 
 علم، زیبایي و معنویت حس��ي از ش��کوه را خلق

 کند.

تا۳ ماه دیگر: 

تعیین برند بین المللی اصفهان
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نقش جهان؛ میزبان آب تنی بچه ها 

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان با اشاره به تولد اولین قوچ 
قمیشلو به نام » مارال «گفت:پس از چهار بار بارداری ناموفق که منجر به 
تلف شدن بچه قوچ به دنیا آمده شد، در پنجمین اقدام حیوان متولد شده 

زنده ماند و هم اکنون دو هفته از تولد آن می گذرد.
 دکتر محمد حس��ین نصراصفهانی افزود: این تولد با روش ش��بیه سازی 

بین گونه ای بومی ایران انجام شده است.
قمیش��لو، یکی از مناطق منحصر به فرد حیات وحش ای��ران درمحدوده 
استان اصفهان است که در آن گونه ای قوچ وحشی درمعرض خطر انقراض 

زیست می کند.
پژوهشگاه رویان در راس��تای حفظ گونه های حیوانی در معرض انقراض، 

قوچ قمیشلو را برای شبیه سازی انتخاب کرد.
دکتر نصر اصفهانی گفت: س��لول های م��ورد نیاز از گ��وش قوچی که در 
باغ وحش نگهداری می ش��ود گرفته و تخمک های م��ورد نیاز نیز از یک 
گوسفند که در کشتارگاه بود تهیه و لقاح مورد نظر در رحم یک گوسفند 

زنده صورت گرفت.
وی افزود:تاکنون در آسیا فقط سه کشور کره جنوبی، ژاپن و چین فناوری 

ش��بیه س��ازی گونه های در حال انقراض را در اختیار داش��ته اند و ایران 
چهارمین کشور آسیایی است که به این دانش دست یافته.

وی توضیح داد: پیش از این با روش شبیه سازی بین گونه ای یک گرگ در 
کره جنوبی متولد و در اسپانیا و اروپا یک گربه وحشی آمریکایی متولد شد.

وی اف��زود: همچنی��ن در کش��ور چی��ن اقدامات��ی در زمین��ه حف��ظ 
نژاد خ��رس پان��دا در ح��ال انج��ام اس��ت و در ژاپن نی��ز اقدام��ات در 
 زمینه ش��بیه س��ازی گون��ه های خ��اص ای��ن کش��ور در ح��ال انجام

 است.
رییس پژوهشکده زیس��ت فناوری رویان در اصفهان گفت: محققان این 
پژوهش��کده تالش می کنند با همین روش یوزپلنگ و پلنگ ایرانی را نیز 

تکثیر و موفقیت هایی در این زمینه به دست آورده اند.
پژوهشگاه رویان زیر نظر جهاد دانشگاهی کش��ور دارای سه پژوهشکده 
تولید مثل، علوم سلولی و مولکولی و زیست فناوری است که پژوهشکده 

زیست فناوری در اصفهان فعال است.
 پژوهش��کده زیس��ت فناوری رویان در اصفه��ان پیش از ای��ن موفق به

 شبیه سازی گوسفند، بز و گوساله شده بود.

نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان گفت: نمایندگان مجلس نباید 
اقدامات شعاری و کارهای تبلیغاتی با هدف کسب رای انجام دهند.

دفتر نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان، آیت اهلل س��ید یوس��ف 
طباطبایی نژاد در دیدار جمعی از نمایندگان اس��تان اصفهان در مجلس شورای 
اس��المی بر اطاعت از فرمایش��ات رهبر معظم انقالب تاکید کرد و گفت: براساس 
بیانات رهبر معظم انقالب باید کاری که به مصلحت نظام و مردم است انجام شود. 
وی تصریح کرد: فعالیت ها نباید برای کسب رای انجام شود. نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان در ادامه بر اهمیت هماهنگی نمایندگان مجلس با دولت 
اشاره کرد و گفت: البته نباید هماهنگی نمایندگان مجلس با دولت، وظایف نظارتی 

نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی در ادامه به مشکالت خشکسالی و کمبود آب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
برای استفاده بهینه از آب حوضه آبریز زاینده رود، تصمیماتی با حضور همه استان 
های ذینفع اتخاذ و تصویب شده است.آیت اهلل طباطبایی نژاد اظهارکرد: چنانچه در 
سایر استان های این حوضه آبریز، برداشت های اضافه آب انجام شود، نمایندگان 
مردم اس��تان اصفهان در مجلس باید به مس��ووالن ذیربط تذکر دهند. وی افزود: 
مدیریت واحد حوضه آبریز زاینده رود نیز نباید اجازه اضافه برداش��ت بدهد؛  زیرا 

این موضوع در شورای مربوطه با حضور همه استان های ذینفع تصویب شده است. 
در ادامه این دیدار حجت االس��الم موس��وی الرگانی،  رییس مجمع نمایندگان 
 اصفهان با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای حل مش��کالت آب اصفهان که از

 خواس��ته های امام جمعه محت��رم و همچنین آی��ت اهلل مظاهری بوده اس��ت، 
گفت: نمایندگان در تالش��ند تا با تصویب قانونی، صنایع را وادار کنند تا به جای 
آب از پس��اب اس��تفاده کنند. وی به حساس��یت نمایندگان اصفه��ان پیرامون 
 مس��ائل هس��ته ای اش��اره کرد و گفت: نمایندگان اس��تان اصفه��ان در برنامه

 هسته ای بسیار پیگیر و حساس اند تا دغدغه های رهبر معظم انقالب که خطوط 
قرمز ماست رعایت شده باشد.

 نماین��ده م��ردم فالورج��ان اف��زود: البت��ه نماین��دگان در مباح��ث جزی��ی
 نمی توانند دخالت کنند؛  اما به هرحال در کلیات آن پیگیر هستند و مجلس در این 
خصوص از چند تن از اساتید دانشگاه که در این زمینه تحقیقاتی داشته اندکمک 
گرفت. وی به دغدغه امام جمعه اصفهان پیرامون بیمه های ساختمانی اشاره کرد 
و گفت: با پیگیری های نمایندگان این بیمه در حال حاضر اجباری نیست؛ زیرا با 
بیمه ساختمانی هیچگونه خدماتی ارائه نمی شد؛  در حالیکه شرکت های بیمه دو 

برابر شهرداری برای ساخت و سازها پول دریافت می کردند.

پس از چهار شکست؛
شبیه سازی قوچ » قمیشلو « با موفقیت همراه شد

امام جمعه اصفهان: 

نمایندگان مجلس نباید کار شعاری و تبلیغی انجام دهند

یادداشت یادداشت
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رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: سازمان گردشگری به تصویب 
شورای شهر رسیده است و برای اخذ مجوز های قانونی به استانداری ارسال شده و 
از این طریق به وزارت کشور ارسال می شود. رضا امینی،  با بیان این مطلب گفت: 
حدود ۳۰ سال پیش پزشکانی از کشور هایی مانند پاکستان، هند، مالزی، بنگالدش 
و کشور های دیگر برای تأمین بهداشت و سالمت خانواده ها به ایران می آمدند؛  اما 
امروز رشد علمی به ویژه در حوزه پزشکی و سالمت در کشور ایران آهنگ بسیار 
مطلوبی دارد. وی افزود: در گذشته هزینه های هنگفتی بابت تخصص هایی از کشور 
خارج می ش��د،  اما در حال حاضر این تخصص ها قابل دس��ترس هستند. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در کش��ور ایران بلوغ نبستا کاملی در 
پیشرفته ترین سطح علمی برای حوزه پزشکی ایجاد می شود و بخش های بسیاری 

نیز در کشور حاصل شده و رویه درمان برعکس شده است. امیني با بیان اینکه در 
حال حاضر از خارج از کشور سفر های پزشکی برای کمک به مردم به ایران انجام 
نمی شود و باید صادراتی در این زمینه به خارج از کشور داشته باشیم ادامه داد: اگر 
در این حوزه نیز نتوانستیم پزش��کی را برای انجام خدمات پزشکی در دنیا مأمور 
کنیم، می توانیم بیماران را با عنوان گردشگر درمانی و توریست درمانی در برنامه ها 
به صورتی تنظیم کنیم که گردشگران چند  منظوره به ایران و اصفهان سفر کنند. 
وي تاکید کرد:  این گردشگران می توانند با سفر به اصفهان از آب و هوا، فضا های 
دیدنی و جاذبه های گرشگری اصفهان استفاده کنند و در کنار این موضوع نیز در 
صورت نیاز به انجام مباحث درمانی از ظرفیت های ش��هر در راستای درمان خود 
یا عضوی از خانواده خود استفاده کنند. رییس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان با 

بیان اینکه توسعه توریست درمانی سبب رضایت مندی گردشگران و سود آوری و 
ارز آوری برای کشور می شودگفت: شهر اصفهان در این حوزه از ظرفیت های باالیی 
برخوردار است و با تغییرات مدیریتی در شهرداری در تالش هستیم تا تعدادی از 
این زیر ساخت ها را برای آینده فراهم کنیم. امیني با اشاره به اینکه توریسم درمانی 
یکی از مصادیق اصلی جذب سرمایه در اصفهان است افزود: سازمان گردشگری به 
تصویب شورای شهر رسیده است و برای اخذ مجوز های قانونی به استانداری ارسال 
شده و از این طریق به وزارت کشور ارسال می شود. وی اظهار کرد: هنوز به مصوبه و 
تأیید وزارت کشور نرسیده ایم؛  اما این دغدغه تمام اعضای شورای شهر و مدیریت 
شهری است که رونق اقتصادی در مشاغل جزیی و مشاغل کلی مانند گردشگری 

یکی از راهکار های بحث برون رفت از وضعیت اقتصادی شهر است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مصوبه سازمان گردشگري
 براي اخذ مجوزهاي قانوني به استانداري 

ارسال شد

تمدید ارسال آثار به جشنواره 
حسنات تا ۱5 مهر

جانشین  رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان گفت: به 
دلیل تماس های مکرر هنرمندان مدت زمان ارسال آثار به دبیرخانه 
این جشنواره تا ۱۵ مهر ماه تمدید ش��د. محمد سعید عشاقی در 
گفتگو با ستاد خبری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان  با اشاره به تمدید ارسال آثار به دبیرخانه پنجمین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان اظهار داشت: مدت زمان ارسال 
آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۵ مهر ماه تمدید شد. وی با اشاره 
به اینکه تاکنون یک ه��زار و ۶۰۰  اثر به دبیرخانه جش��نواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شده اس��ت ابراز داشت: از این 
رو به دنبال تماس های مکرر هنرمندان و انعقاد تفاهم نامه با دیگر 
ارگان  ها در خصوص تولید آثار مهلت ارسال آثار به جشنواره تمدید 
شده است. جانشین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با 
اشاره به امضای تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
و اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت: بر اساس این تفاهم نامه های 
همکاری، هنرمن��دان می توانند در خص��وص دو موضوع »قرآن و 
عترت« با محوریت تبیین داستان های قرآنی و سیره ائمه اطهار )ع( 
و »تسهیل گری و کارآفرینی اجتماعی« با در نظر گرفتن موضوع 
اصلی جش��نواره درکنار موضوعات دیگر این جشنواره آثار خود را 
تهیه و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.گفتنی است پنجمین دوره 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان همزمان با هفته احسان 

و نیکوکاری و از ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

س از: خبر آنالین
عک



خبر خبر 

 معوقه 17 هزار یارانه بگیر 
حذف شده، واریز می شود؟

بعد از برگرداندن چند هزار نفر از معترضان به قطع یارانه نقدی شان 
به لیس��ت س��ازمان هدفمندی یارانه ها، اکنون این ابهام برای آنها 
ایجاد شده است که یارانه پرداخت نش��ده در دوران حذف، به آنها 

پرداخت خواهد شد؟
بعد از اینکه غربالگری 76 میلیون یارانه بگیر در چند ماه گذش��ته 
رنگ واقعیت به خ��ود گرفته و س��رانجام بعد از مدت ه��ا انتقاد به 
روند پرداخت همگان��ی یارانه نقدی و کس��ری های ناش��ی از آن، 
دولت نس��بت به حذف اف��راد پردرآمد اق��دام کرد، ای��ن موضوع 
 چندان به مذاق حذف شدگان خوش نیامد و نسبت به آن معترض 

شدند.
البته بخش��ی از این اعتراضات که از س��وی گروه های کم درآمد یا 
متوس��طی که قابل طبقه بندی بین اقش��ار پردرآمد نبودند مطرح 
ش��د کامال طبیعی بود؛ از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصمیم به راه اندازی س��امانه ای برای دریافت شکایات و اعتراضات 

حذف شدگان گرفت.
در حالی سامانه yaraneh10.ir  از پنجم خردادماه امسال دریافت 
 اعتراض حذف ش��دگان را آغاز و اعالم کرد هر خان��واری می تواند 
به فاصل��ه دو م��اه از قط��ع یاران��ه ب��ه آن مراجعه و درخواس��ت 
خ��ود را ثب��ت کن��د ک��ه وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
ق��ول داد در صورتی که ح��ذف به دلی��ل خطای احتمال��ی اتفاق 
افتاده باش��د بعد از بررس��ی ها خان��واری که محق دریاف��ت یارانه 
 تش��خیص داده ش��وند، مجدد به لیس��ت یارانه بگیران باز خواهند 

گشت.
اما در شرایطی که تاکنون تعداد مش��خصی برای حذف شدگان از 
دریافت یارانه اعالم نش��ده و تعداد بین 50 هزار تا یک میلیون نفر 
متفاوت است، از اظهارات قائم مقام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
این گونه به نظر می رس��د که از این بین یارانه ح��دود 17 هزار نفر 
مجدد برقرار شده اس��ت. افرادی که با توجه به اینکه یارانه برخی از 
آنها حدود چهار ماه یعنی از ابتدای امسال پرداخت نشده و برخی هم 
معوقه کمتری دارند، درخواست واریز یارانه قطع شده خود در این 

چند ماه گذشته را مطرح می کنند.
برخی از افراد کم درآمدی که یارانه نقدی آنها در چند ماه گذش��ته 
قطع شده بود، اما به دلیل بروز خطا از لیس��ت سازمان هدفمندی 
حذف ش��ده بودند این گونه عنوان می کنند که در صورت برقراری 
مجدد، دریافت معوقات آنها توقع زیادی نیست؛ چرا که این اشتباه 

از جانب حذف کنندگان بوده است.
ب��ا ای��ن وج��ود پیگی��ری موض��وع از س��ازمان های مربوط��ه به 
نتیجه مثبت��ی در ای��ن رابطه نرس��ید و در نهای��ت این گونه اعالم 
ش��د که هنوز تصمیمی در ای��ن رابطه گرفته نش��ده اس��ت، ولی 
 احتم��ال واری��ز معوق��ات بس��یار پایی��ن و حت��ی بعید ب��ه نظر 

می رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 افزایش خودسرانه قیمت 
محصوالت لبنی غیرقانونی است

 مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: تاکن��ون هیچگونه 
مصوبه ای از طرف کارگ��روه تنظیم بازار مبنی ب��ر افزایش قیمت 
محصوالت لبنی تصویب و ابالغ نشده، لذا هرگونه افزایش خودسرانه 

مصوالت لبنی غیرقانونی است.
 س��ید محمود نوابی افزود: پس از ابالغ مصوبه هجدهمین جلس��ه 
ستاد هدفمندسازی یارانه ها، مبنی بر اختیار صدور مجوز افزایش 
قیمت حداکثر تا سقف 6 درصد در سال توسط سازمان حمایت، پس 
 از بررسی مدارک و مستندات و احراز ش��رایط برای افزایش قیمت 
در خصوص کاالی گ��روه اول، تاکنون هیچگون��ه افزایش قیمتی 
 در ای��ن ارتب��اط از س��وی این س��ازمان تصوی��ب و ابالغ نش��ده 

است.
وی تاکید کرد: هرگون��ه تغییر در قیمت ف��رآورده های لبنی فاقد 

وجاهت قانونی است و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.
رییس س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده تصریح کرد: 
براساس بررس��ی های صورت گرفته و گزارش بازرس��ان ویژه این 
سازمان، یکی از واحدهای تولیدکننده محصوالت لبنی از توزیع شیر 
کم چرب تولیدی خودداری می کرد و خودسرانه قیمت این محصول 
 را افزایش داده بود؛ اما در واکنش��ی س��ریع و اعمال قانون، نسبت 
به اصالح قیمت های مورد نظر اق��دام کرد و فرایند توزیع در حالت 

عادی قرار گرفت.
نوابی یادآور شد: بنابراعالم مسووالن واحدهای عمده لبنی و دبیر 
 انجمن صنفی صنایع لبنی، افزایش قیم��ت ها به دلیل تاثیر منفی 
بر میزان فروش فرآورده های لبنی، مطلوب کارخانجات تولیدکننده 

نیست.
وی تاکید کرد: اهمیت ثب��ات در بازار محص��والت لبنی و با هدف 
حمایت توام از تولی��د و مصرف این اقالم، نظارت و پایش مس��تمر 
بر نح��وه عرضه این محص��والت همزم��ان در دس��تور کار وزارت 
جهادکشاورزی و این سازمان قرار داشته و در این خصوص با هرگونه 
تخلفی نظیر امتناع از عرضه، گران فروش��ی و غی��ره اعمال قانون 

خواهد شد.

 رکود در بازارهای کار رس��می و ناتوانی 
کارجویان در ورود به مش��اغل شناخته 
ش��ده، باع��ث وف��ور مش��اغل کاذب و 
 زیرزمینی در اقتصاد ایران ش��ده اس��ت 
تا جایی که وزیر کار، تعداد ش��اغالن این 

بخش را 7 میلیون نفر می داند.
۲۳ میلی��ون ش��اغل در ب��ازار کار ایران 
فعالیت دارن��د؛ ولی وزی��ر کار می گوید 
اش��تغال 7 میلیون نفر از اینه��ا در بازار 
غیررس��می و به بیانی دیگر کاذب است. 
کارشناس��ان می گویند فضاه��ای ایجاد 
ش��ده در بازارهای دالل��ی و فراهم بودن 

زمینه های واسطه گری در اقتصاد ایران باعث شده است تا روند رو به رشد مشاغل 
زیرزمینی و کاذب چشمگیر باشد.

بازار کار ایران در شرایطی است که بسیاری از افراد برای کسب درآمد به سمت 
مشاغل کاذب و زیرزمینی )به معنای غیراستاندارد و غیر قابل ردیابی( کشیده 
 می ش��وند. در حال حاضر، از ضعف هایی که پنهان بودن فعالیت های اقتصادی 
با خود به همراه دارد، ناتوانی دولت در اخذ مالیات از کس��ب و کارهای موجود، 
ولی پنهان است.اما هم اکنون میلیون ها نفر در بخش غیررسمی اقتصاد حضور 
دارند، از این طریق کسب درآمد می کنند و روزگار می گذرانند. برخی سرمایه ای 
دارند و آن را وارد کار کرده اند و برخی نیز بدون سرمایه به واسطه گری و فروش 

اجناس ُخرد مشغولند.
امروزه فعالیت های کاذب و غیررسمی شغلی در همه جای شهر به راحتی قابل 
مشاهده است. در کنار خیابان ها، در مراکز خرید و پاساژها، در متروها و خطوط 

حمل و نقل عمومی و در میادین شهر عده ای در حال کسب روزی هستند.
مشاغل کاذب از واسطه گری تا کمک دادزن

خیلی هم فرقی ندارد چه ش��غلی داش��ته باش��ند، چون در بین آنها از دادزن و 
 کمک دادزن هس��تند تا کارت پخش کن و گریه کن. همچنین از نوبت گیر تا 
خط نگه دار تاکسی و بسیاری عناوین دیگر در بازار مشاغل کاذب و زیرزمینی 

وجود دارد.

ش��اید ی��ک کارت پخ��ش ک��ن نتواند 
درآمد مناسبی از بازار کار کشور داشته 
باشد، اما قطعا کس��انی که در سال های 
گذشته توانسته اند سرمایه های خود را 
در بازارهای پُرنوس��ان طال، س��که و ارز 
سرمایه گذاری کنند توانس��ته اند سود 
خوبی را نیز ببرند، البته ناگفته نماند که 
برخی غیرحرفه ای ها نیز س��رمایه های 
خود را در ای��ن بازارها از دس��ت داده و 

نابود کردند.
با این ح��ال، وج��ود میلیون ها ش��غل 
کاذب و ش��اغل غیررس��می، واقعیتی 
اس��ت که در اقتص��اد ای��ران وج��ود دارد. کارشناس��ان عقیده دارن��د برخی 
 مش��اغل کاذب و لوکس اتفاقا تا 10 برابر یک ش��غل رس��می نیز درآمد دارد.

پیاده روها در تسخیر مشاغل کاذب
حمید حاج اسماعیلی، با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از مشاغل کاذب و هر آمار 
دیگری از بازار کار تخمینی است گفت: متاسفانه اشتغال مبتنی بر تولید نیست و 

این مساله باعث تاثیرات منفی در بازار کار شده است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بازار کار ایران مستعد داللی است و از این رو 
افراد، کمتر تمایلی برای دریافت شناسنامه کاری و یا شناسایی شدن زمینه های 
شغلی خود دارند. از ویژگی های مشاغل کاذب عدم پوشش های قانونی، بیمه ای 

و مالیاتی است.
حاج اس��ماعیلی ادامه داد: یکی از عواملی که باعث توس��عه و افزایش مشاغل 
غیررسمی و داللی می شود، رکود بازارهای کار رس��می است؛ بنابراین ناتوانی 
دولت ها در ایجاد اشتغال برای جوانان منجر به رونق یک بازار موازی کار در کشور 

شده که امروزه به نام مشاغل زیرزمینی و کاذب شناخته می شود.
وی افزود: امروز پیاده روهای شهرها از مشاغل کاذب پُر است؛ ولی دولت می تواند 
بسیاری از این مشاغل را شناسایی و س��ازماندهی کند، اما به دلیل بی تحرکی 
 دولت در بازار کار رس��می، توجهی به شناسایی و س��ازماندهی مشاغل کاذب 

نمی شود.

اشتغال 7 میلیون نفر در سایه اقتصاد؛

انفجار تاریخی مشاغل کاذب دربازارکار

یادداشت

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

مفاد آرا

5/188 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  اطالع عموم در دونوبت 

تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1( رأی شماره 3262 هیأت : خانم  شایسته برجی بیدگلی فرزندمحمد شماره شناسنامه 

شناسنامه10867   شماره  فرزندمحمد  بیدگلی  شعوری  آقائی  حسین  آقای   و   283

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت267.33 مترمربع شماره پالک 56فرعی 

مجزا از شماره 4فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی عباسعلی سرکاریان وغیره

فرزندرجبعلی شماره  بیدگلی   ابوالفضل سلمانی  آقای   : هیأت   2096 رأی شماره   )2

  8134 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند   بیدگلی  جمالی  معصومه  خانم  7و  شناسنامه 

بترتیب نسبت به 4دانگ و2دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 213مترمربع 

آران و  ثبتی  اماکنبخش 3 حوزه  از پالک 108 اصلی واقع در  شماره پالک13 فرعی 

بیدگل.-مالکیت مشاعی 

3( رأی شماره 1137 هیأت : آقای حسن ضیاء فرزندآقا علی شماره شناسنامه6247 

و خانم عذرا سلیمی بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 7 )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 246 مترمربع شماره پالک 12فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از 

پالک 108 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

اله  نعمت  فرزند  بیدگلی  مقدم  پور  عباس  مهدی  آقای   : هیأت  شماره1475  رأی   )4

شماره شناسنامه 228و خانم زهرا سادات جوادی بیدگلی فرزند سید اصغر  شماره 

شناسنامه 621 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت83.03 مترمربع شماره 

پالک 189فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیدجالل مطلبی 

5( رأی شماره 1284 هیأت : آقای علیرضا حسین زاده  بیدگلی فرزندلطف اله  شماره 

پالک188  شماره  مترمربع   90.94 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه183 

فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از لطف اله حسین زاده بیدگلی 

شماره  حسینعلی  فرزند  مقدم  عظیمی  غالمرضا  آقای   : شماره1694هیأت  رأی   )6

.محمد آقا شماره شناسنامه 42  بیدگلی فرزند  شناسنامه143 و خانم فاطمه ساوجی 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت110 مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا 

از شماره 5 وقسمتی از مشاعات از پالک 208 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

آبادی  فرزند حسین  شماره  : خانم زهرا غفرانی نوش  7( رأی شماره 2149 هیأت 

 80 پالک  مترمربع شماره  مساحت94.95  به  یکبابخانه  ، ششدانگ    4600 شناسنامه 

فرعی مجزا از شماره4 فرعی از پالک235 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از گوهر صیاغی بیدگلی 

8( رأی شماره1479 هیأت : آقای رضا فرجادنیا فرزندحسن شماره شناسنامه 7417 

 ، )بالمناصفه(  شناسنامه51   شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  خورشیدی  اکرم  خانم   و 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت129.31 مترمربع شماره پالک 46 فرعی مجزا از شماره 

بیدگل.مالکیت  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  اماکن  در  واقع  اصلی  پالک252  از  2فرعی 

مشاعی 

اله  نعمت  فرزند  سید  بیدگلی  مریخی  ناصر  آقای سید   : هیأت  رأی شماره1498   )9

شماره شناسنامه 178 و خانم لیال شیبانی بیدگلی  فرزند شمس اله شماره شناسنامه 

93 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 260.36مترمربع شماره یک فرعی از 

پالک 275 اصلی  مفروز و مجزا شده از پالک274 و275 اصلی واقع در اماکن  بخش 3  

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

شماره  فرزندحسن   امیدی   حسین  محمد  آقای   : 2653هیأت  شماره  رأی   )10

شناسنامه282 و خانم زهرا سادات حسینی بیدگلی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 

9975  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت99.2 مترمربع شماره پالک 47 

فرعی مجزا از شماره 12 فرعی از پالک285 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از حجت اله لحمی بیدگلی        

فرزندحسن  شماره  بیدگلی   آقای حسین خورشیدی   : 1192هیأت  رأی شماره   )11

شناسنامه1666   شماره  فرزندعلیرضا   ساوجی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه481 

پالک  شماره  مترمربع  مساحت43  به  یکبابخانه  از   قسمتی  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

46فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید عباس مریخی  دوم وغیره

شماره  احمد   فرزند  بیدگلی  محمدسفارشی  آقای   : هیأت  شماره2108   رأی   )12

شماره  ماشاله  فرزند  بیدگلی   زاده  بیابان  معصومه  خانم  و  شناسنامه7136 

شناسنامه8988  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129.84مترمربع شماره 

پالک 3فرعی مجزا از شماره1 فرعی از پالک297 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

13( رأی شماره1454 هیأت : آقای سید محمد زواره بیدگلی  فرزند سیدعلی  شماره 

 699 شناسنامه  شماره  فرزندحسن  بیدگلی   زاده  شیخ  صدیقه  خانم  و  شناسنامه5 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184.5 مترمربع شماره پالک34 فرعی 

مجزا از شماره10فرعی از پالک 293اصلی واقع در  اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت مشاعی

شماره  فرزندنصراله  بیدگلی   شیبانی  محمود  آقای   : 1179هیأت  شماره  رأی   )14

شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی   زاده  آقائی  فاطمه  خانم  و   89 شناسنامه 

 21 پالک  شماره  مترمربع  مساحت154.5  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، 431)بالمناصفه( 

فرعی مجزا از شماره15 وقسمتی از مشاعات  پالک 485 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالکیت مشاعی

شماره  فرزندعباس  بیدگلی   احمدی  ناصر  آقای   : 2001هیأت  شماره  رأی   )15

شناسنامه212 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 460 مترمربع شماره پالک21 فرعی 

مجزا از شماره2و3و4و16و19 فرعی وقسمتی از مشاعات  از پالک 616 اصلی  و615 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از کوکب احمدی وغیره

شماره  فرزندقاسم  بیدگلی   واثقی  رمضان  آقای   : هیأت   1933 شماره  رأی   )16

شناسنامه201 و خانم صدیقه علی اکبرزاده بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه266  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 252.8 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 

مجزا از 1 الی 4 فرعی وقسمتی از مشاعات618 اصلی و  شماره 10 فرعی از پالک 617 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

شناسنامه  شماره  علی  فرزند  شعوری   اسداله  آقای   : 2136هیأت  شماره  رأی   )17

212، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت153.52مترمربع شماره پالک 17فرعی مجزا از 

اماکن  بخش3 حوزه  از پالک 765اصلی واقع در  از مشاعات  شماره10و11وقسمتی 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

شماره  فرزندحبیب   بیدگلی   منجمی  مرضیه   خانم   : هیأت  شماره2633  رأی   )18

بترتیب  شناسنامه1683   شماره  فرزندمحمود   معتمدی  اعظم  خانم  12و  شناسنامه 

مترمربع  مساحت186.9  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، مشاع   دانگ  و4  2دانگ  به  نسبت 

پالک  از  مشاعات  از  وقسمتی  فرعی     8 الی  شماره1  از  مجزا  9فرعی  پالک  شماره 

953اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. سند عادی 

19( رأی شماره 2402 هیأت : آقای ماشا اله جوزائی  فرزند عباس  شماره شناسنامه 

8090 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 301مترمربع شماره پالک 10فرعی مجزا از 

شماره1 الی 8  فرعی  وقسمتی از مشاعات از پالک 953اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. سند عادی

20( رأی شماره 1446هیأت : آقای علی نوحیان بیدگلی فرزند یداله شماره شناسنامه 

301 و خانم طاهره دلیری فرزندحسین  شماره شناسنامه 7937 )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت97.25 مترمربع شماره پالک 189فرعی مجزا از شماره 19 فرعی 

از پالک 972 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

بیدگلی فرزندحسن  شماره  آقای غالمرضا هوشنگی   : 21( رأی شماره 1461 هیأت 

  195 شناسنامه  اکبر  شماره  علی  فرزند  محسنی  پور  طاهره  خانم  370و  شناسنامه 

به مساحت 164 مترمربع شماره پالک 187فرعی  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

مجزا از شماره9 فرعی از پالک 972اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی

22( رأی شماره 3268 هیأت : آقای محمد هوشنگی بیدگلی فرزندحسن  شماره شناسنامه 

131 و خانم طاهره اقبال نوش آبادی  فرزند تقی شماره شناسنامه199)بالمناصفه( ، 

از  مجزا  فرعی   188 پالک  شماره  مترمربع   128.5. مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

شماره 9 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی

شماره  فرزندعلی   آرانی  مقنی  جواد  آقای   : 1189هیأت  شماره  رأی   )23

فرزندعباسعلی شماره 1250111439   آرانی  هارونی  محدثه  خانم  شناسنامه12204و 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت83.62 مترمربع  بشماره 9 فرعی مفروز 

ومجزی شده از قسمتی از مشاعات 5فرعی از پالک 1394 اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

شماره  جهانگیر  فرزند  آرانی   داروغه  عباس  آقای   : هیأت   2028 شماره  رأی   )24

به مساحت 212.64 مترمربع شماره پالک22  یکبابخانه  شناسنامه10951، ششدانگ  

فرعی مجزا از شماره 11 و14فرعی  وقسمتی از مشاعات پالک1422 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

باغبانی  آرانی فرزند آقا محمد  شماره  : آقای منصور  25( رأی شماره2032 هیأت 

شناسنامه154   شماره  فرزندمحمد  آرانی  قندیانی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه267 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت188.92 مترمربع شماره پالک 13فرعی 

مجزا از شماره 4 وقسمتی از مشاعات پالک 1499 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

26( رأی شماره 1926هیأت : خانم فاطمه معیلی آرانیفرزندعزت اله  شماره شناسنامه 

از  به مساحت95.1 مترمربع شماره پالک18 فرعی مجزا  یکبابخانه  ، ششدانگ    204

شماره 3 وقسمتی از مشاعات 16فرعی از پالک1708 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

27( رأی شماره 2036هیأت : آقای حسن خوشه چرخ آرانی فرزندحبیب اله  شماره 
 ، )بالمناصفه(  فرزندامراله شماره شناسنامه211   آرانی  اکرم  خانم  559و  شناسنامه 
از پالک1984  فرعی   7 پالک  مترمربع شماره  به مساحت157.4  یکبابخانه  ششدانگ  

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
28( رأی شماره2046هیأت : آقای حسین کفاشی آرانیفرزندماشااله  شماره شناسنامه 
 217 شناسنامه  شماره  اله  فرزندرحمت  آرانی   قدیری  عباس  دخیل  آقای  10800و 
مترمربع شماره پالک 6فرعی  به مساحت154.66  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

از پالک 1984اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29( رأی شماره1649 هیأت : آقای حسین حاجی باقری آرانیفرزند حسین علی  شماره 
شناسنامه171 و خانم عطاء خانم ارباب فرزند عباس شماره شناسنامه 11 )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت200.75 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزا از قسمتی 
بیدگل. ثبتی آران و  اماکن بخش 3 حوزه  از پالک2188 اصلی واقع در  از مشاعات  

ابتیاعی از حسن رحمتیان آرانی 
شماره  یداله   فرزند  آرانی  آبادی  خرم  علی  آقای   : 1890هیأت  شماره  رأی   )30
شناسنامه1250110734 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172.5مترمربع شماره پالک 
از  از مشاعات  شماره 18 فرعی   از شماره 10و11 فرعی وقسمتی  20 فرعی مجزا 
از علی  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  پالک2210 اصلی 

خرم آبادی 
اله شیر آبادی آرانی  فرزندرضا  شماره  : آقای ماشا  31( رأی شماره 2468 هیأت 
شناسنامه 20 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 95.06مترمربع شماره پالک 13 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و9فرعی ومشاعات شماره 8فرعی از پالک 2219 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  رضا   فرزند  آرانی   آبادی  شیر  محمد  آقای   : 2469هیأت  شماره  رأی   )32
پالک14  شماره  مترمربع   124.13 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه632 
فرعی مجزا از شماره1و2و9وقسمتی از مشاعات شماره 8 فرعی از پالک2219 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
33( رأی شماره1449 هیأت : آقای حسینعلی حاجی باقری آرانی  فرزند  احمد شماره 
شناسنامه 183، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.5 مترمربع شماره پالک 12فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2526 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
34( رأی شماره1285 هیأت : خانم  الهام سادات عباس  زاده آرانی  فرزند سید محمد  
شماره  مترمربع   136.7 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  526 شناسنامه  شماره 
 3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  پالک2257  از  فرعی   4 از شماره  مجزا  پالک86فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
35( رأی شماره1493 هیأت : آقای محمد رحمتی آرانیفرزندمحمود شماره شناسنامه 
11608 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132.9 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا 
از شماره11 وقسمتی از مشاعات  فرعی از پالک2574 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیباعی از ورثه مرحوم نعمت اهلل رحیم  وغیره
36( رأی شماره 1888 هیأت : آقای محمد مجیدی آرانی  فرزندناصر شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک10  مترمربع شماره  مساحت61  به  یکبابخانه  ، ششدانگ    7891
شماره 1و2و7 فرعی وقسمتی از مشاعات پالک 2588 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد معینی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/5/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/5/31
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل



یادداشت یادداشت

هفت هنر

تیتراژهای آغاز و پایانی خندوانه توسط دو تن از هنرمندان كشور 
بهرام عظیمی و بهراد جوانبخت دچار تغییراتي می شود.

در ش��ب های آتی تیتراژهای آغازین و پایان��ی برنامه »خندوانه« 
كه هر شب از شبكه نس��یم روی آنتن می رود به شكل جدید ارائه 

می شود.
جواد فرحانی، تهیه كننده برنامه خندوان��ه در این باره اعالم كرد: 
تیتراژهای آغاز و پایانی خندوانه كه از سری قبلی آن باقی مانده اند 

در شب های آتی تغییر خواهند كرد.
وی گفت: بهرام عظیمی تیتراژ آغاز این برنامه را س��اخته اس��ت 
و بِهراد جوانبخت نی��ز تیتراژ پایانی »خندوان��ه« را آماده نمایش 

كرده است.
»خندوانه« به كارگردانی و اجرای رامبد جوان هر شب ساعت ۲۳ 
از شبكه نس��یم روی آنتن می رود و تكرار آن ساعت ۷ و ۱۱ صبح 

روز بعد پخش می شود.

برای تهیه پرونده ثبت جهانی طاق کسری؛

کارشناسان میراث فرهنگی
 به ایوان مدائن می روند

 مدیركل دفتر ثبت آثار تاریخی از سفر كارشناسان ایرانی به عراق 
برای بررسی وضعیت طاق كسری)ایوان مدائن( و كمک به عراقی 

ها برای تهیه پرونده ثبت جهانی آن خبر داد.
فرهاد نظ��ری، مدیركل دفت��ر ثبت آث��ار تاریخی گفت: جلس��ه 
ای پیرام��ون تفاهمنامه س��ال ۹۱ ب��ا حضور معاونت مس��ووالن 
می��راث فرهنگ��ی ای��ران و وزارت خان��ه گردش��گری و می��راث 
فرهنگ��ی ع��راق برگ��زار ش��د و درب��اره نح��وه اجرای��ی كردن 
 و تكمی��ل پرون��ده ثب��ت جهان��ی ط��اق كس��ری ب��ه تواف��ق

 رس��یدیم .اولین گام ب��رای اجرایی ك��ردن تفاهمنامه تش��كیل 
كارگروهی برای این منظور بود و مقرر شد كمیته فنی سالی دو بار 
تشكیل جلسه دهد این جلسات یک بار در عراق و یک بار در ایران 
برگزار می شود.وی بیان كرد: اولین گام در مرحله اجرا این است كه 
دهه اول شهریور ماه یک سفر به عراق برای بازدید از طاق كسری 

داشته باشیم.
نظری با بیان اینكه ش��رایط امنیتی تیس��فون امن گزارش ش��ده 
اس��ت گفت: اكنون كارشناس��ان عراقی درحال مرمت این بنای 
تاریخی هس��تند؛  اما قرار است اطالعات بیش��تری در اختیارمان 
قرار گیرد تا پرونده ثبت جهانی آن با كمک ایران تهیه شود؛ چون 
یكی از بندهای توافق نامه، تهیه پرونده ثبتی و همكاری در مرمت 
و حفاظت از طاق كسری اس��ت. همچنین احتمال دارد تا در این 
 سفر از قبرستان وادی السالم نیز بازدید و پالن مدیریتی آن تهیه

 شود.

مهدی اكبری زادگان،  مدیر تولید سینمای ایران كه جانباز ۷۰ 
درصد شیمیایی و قطع عضو جنگ تحمیلی بود ،۱۳ مردادماه 
س��اعت ۲۲ در بیمارستان ش��هید غرضی اصفهان به شهادت 

رسید.
 ب��ه گ��زارش تصمی��م نی��وز، مه��دی اكب��ری زادگان مدیر 
تولید س��ینمای ای��ران به عنوان مش��اور نظامی در س��اخت 
فیل��م ه��ای »نیم��ه گمش��ده«، »دكل« و »ش��ب واقع��ه« 
فعالی��ت داش��ته و در س��اخت فیل��م »ملك��ه« ب��ه عنوان 
 مدی��ر تولی��د در كن��ار محم��د عل��ی باش��ه آهنگ��ر بوده 

است.
 گفتنی است محمدعلی باشه آهنگر چند روز اخیر طی گفت 
وگویی با س��ینماپرس گفت: مهدی اكبری زادگان مدیر تولید 
 فیلم »ملكه« ب��ه دلیل ش��دت جراحت وارده در كما به س��ر

 می برد. 

به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر 
صادق )ع( برگزار می شود؛

 »در کوی صداقت« 
در فرهنگسرای آیه

ویژه برنامه ای با عنوان »در كوی صداقت« به همت فرهنگسرای 
آیه برگزار می شود.

با فرارسیدن سالروز ش��هادت امام جعفر صادق )ع(، ششمین 
امام ش��یعیان و موس��س مكتب فقه جعفری ویژه برنامه های 
مختلفی در این رابطه از س��وی برخی از مراكز فرهنگی شهر 

برگزار می شود.
فرهنگس��رای آیه نیز به این مناس��بت وی��ژه برنام��ه ای را با 
بخش های مختلفی همچون س��خنرانی پیرامون شخصیت  
علم��ی و دینی این ام��ام هم��ام  و مرثیه س��رایی در رابطه با 
 نح��وه ش��هادت امام جعف��ر ص��ادق )ع( وی��ژه بان��وان برگزار 

می  كند.
عالقمن��دان م��ی توانن��د ب��رای ش��ركت در ای��ن مراس��م 
روز دوش��نبه ۱۹ م��رداد م��اه از س��اعت ۱8 ب��ه مس��جد 
ام��ام عل��ی )ع(، واق��ع در خیاب��ان آتش��گاه، خیاب��ان 
 بهش��ت، ك��وی آس��یا جن��ب فرهنگس��رای ای��ه مراجع��ه

 كنند.

فیلم های راه یافته به »نخستین جشنواره ملی فیلم 
و عكس م��ادر« در 5 بخ��ش؛ مس��ابقه فیلم هایی با 
موضوع مادر )شامل 4 بخش: مستند، داستانی، تجربی، 
انیمیشن( و مس��ابقه بخش مادران فیلمساز معرفی 

شدند. 
هی��ات انتخاب آثار بخ��ش فیلم متش��كل از پریوش 
نظریه، ماهایا پطروس��یان، مرجان اش��رفی زاده، علی 
 عالیی و مهدی یارمحمدی از میان فیلم های رسیده به

 دبیرخان��ه ، فیلم ه��ای ذی��ل را شایس��ته حضور در 
بخش های مسابقه این جشنواره دانستند.

فیلم های راه یافته به بخش مسابقه فیلم های با موضوع 
مادر به شرح ذیل است:

بخش مستند
 »باالت��ر از ابر« ب��ه كارگردان��ی منص��وره میرمعرب، 
»ننو، گهواره دس��تی ننه هامان« به كارگردانی احسان 
شادمانی،»سایه های س��كوت« به كارگردانی شهریار 
پور س��یدیان، »بخش��ش مریم« به كارگردانی مهدی 
ش��عبانی،» زنده ام زندگی« به كارگردانی محمد صفا، 
»زخم« به كارگردانی س��ید مهدی موسوی، »قاشق« 
به كارگردانی جالل ویس��ی، »موكان« ب��ه كارگردانی 
محمدعلی هاش��م زهی، » بی بی تولدت مبارک« به 
كارگردانی حامد نوبری، » لبخن��د خدا« به كارگردانی 
علی ش��اه حاتمی، »زن شهر س��وخته« به كارگردانی 
وحید وحیدیان، »مردی به نام سیمین« به كارگردانی 
بابک طاهری، »مونولوگ« به كارگردانی كاوه قهرمان، 
»حریر« به كارگردان��ی زهرا عزیزی،»ب��ی بی طال« به 
كارگردانی فردوس خس��روی نژاد، »دالك��ه )مادر(« به 
كارگردانی كیومرث سرشار، »ش��اید یكی از اینها« به 
كارگردانی رضا گنج خانی، »نزدیک ت��ر از پیراهن« به 
كارگردانی  كاظم صادقی��ه،»۱۱ مادر« ب��ه كارگردانی 
آرش اس��حاقی، »مادری« به كارگردانی تقی قاسم پور، 
»زیباس��ت خانه م��ن« ب��ه كارگردانی س��ید حمید 
میرحس��ینی،»پرده آخر« به كارگردانی عباس صالح 

مدرسه ای،»مادرم« به كارگردانی بهزاد رسول زاده.
بخش داستانی

»گره« به كارگردان��ی اعظم نجفیان، »پ��س لرزه« به 
كارگردانی محمود یزدانی بهرام آبادی ، »پشت دیوار« به 
كارگردانی رویاسعید نجاتی، »جزر و مد« به كارگردانی 
مه��دی بوس��تانی،»در راه ویال« ب��ه كارگردانی منیره 
قیدی،»باد چیزی خواهد گفت« ب��ه كارگردانی علی 
مردمی، »مس��افر« ب��ه كارگردانی س��ید محمدرضا 
خردمندان ،» تینو« به كارگردانی مژده مجیدی،»رویای 
سرخ «به كارگردانی شهریار پور سیدیان، »تولد مامان« 
به كارگردانی مرتضی شمس ، »بچه مرز« به كارگردانی 

 رضا جمال��ی، »بی ب��ه« كارگردانی ادریس س��امانی، 
»گناه آخر« ب��ه كارگردانی اله��ام آقالری،»پنجره« به 
كارگردان��ی مه��دی جعف��ری ، »رویاه��ای برف��ی« 
ب��ه كارگردانی س��الم صلواتی ، »مادره��ای برفی« به 
كارگردانی پیمان نهان قدرتی، »پریسان« به كارگردانی 
اعظم نجفیان ، »حلیمه« به كارگردانی طاهره حسن 
زاده ،»كات« به كارگردانی رضا جمالی ،»از طرف آنها« 
به كارگردانی سعید روستایی،» سكوت« به كارگردانی 
مریم پیربند ،»عروس بلوط« ب��ه كارگردانی رضا دانش 
پژوه ،»بچه « به كارگردانی علی عس��گری، »صندوق 
پست« به كارگردانی حمیدرضا رضایی، »8۰ سالگی« 
ب��ه كارگردانی رضا جمال��ی ، »دزدی« ب��ه كارگردانی 
محمد فراهانی ،»یاد این خانه خل��وت« به كارگردانی 
 امید راس��ت بی��ن، »مادرانه« ب��ه كارگردان��ی مریم

 اس��می خانی،»دایه« به كارگردانی مرتضی شهبازی، 
»پاپند« ب��ه كارگردانی زه��ره ش��عبانی،»مامان «به 
كارگردانی مرتضی ج��ذاب، »موقت« ب��ه كارگردانی 
بهزاد آزادی، »سرنوشت مكتوم خورشید« به كارگردانی 
مهدی ابراهیمی، »اندوه « به كارگردانی نجمیه حقانی 
، »مانوشاک« به كارگردانی عسل غریب، »پانصد مثقال 
طال« به كارگردانی شهرزاد دادگر،»او« به كارگردانی علی 

حیاتی و »باغ بی برگی« به كارگردانی غزاله سلطانی.
بخش تجربی

»ب��وی بودن��ت نباش��د« ب��ه كارگردانی س��یف اهلل 
یزدان��ی، »روزنه« به كارگردانی ش��هریار پورس��یدیان، 
»كنار قاب خالی« به كارگردانی فاطم��ه برزكار، »من 
 آنا و س��ینماتوگراف« به كارگردانی رامی��ن رهمانی،

  »درگاه س��وگ« ب��ه كارگردان��ی یاس��من حس��نی،
»شهر آسفالت« به كارگردانی یاسمن حسنی.

بخش انیمیشن
»درخت« به كارگردانی ساره شفیعی پور، »چهل تكه« 
به كارگردانی وجیهه گل م��زاری ،»گار« به كارگردانی 
علیرضا مهاجر اصفهانی، »صدای جاده« به كارگردانی 
برزان رس��تمی، »نقطه قرمز« ب��ه كارگردانی مطهره 
احمدپور، »قطره ای روی س��نگ داغ« ب��ه كارگردانی 
یاس��من حس��نی، »زنی زیر یخها آواز می خواند« به 
كارگردان��ی مریم خلیل زاده،»آنكس كه مادر اس��ت« 
به كارگردان��ی فره��اد علیزاده،»آینه« ب��ه كارگردانی 
اعظم كاش��فی كیا،»خانه خورش��ید « به كارگردانی 
س��نا كریمی، »دایره گچی« به كارگردان��ی بهار كیا 
مقدم،س��هیل س��راجی، امین جوادی و» من و ما« به 

كارگردانی سید معصومه حسینی.
فیلم های راه یافته به بخش مسابقه مادران 

فیلمساز
»دختران آقا سید« به كارگردانی  فاطمه حیدری،»بدون 
شرح« به كارگردانی پروین مراحمی، »باد هر وقت كه 
بخواهد م��ی وزد« به كارگردانی مریم اس��می خانی و 

»مهمان ویژه« به كارگردانی زهره معتمدی.
هیات انتخاب از بین آثار متقاضی ش��ركت در بخش 
نماهنگ، هیچ اثری را شایسته ورود به بخش نماهنگ 

جشنواره ندانستند.
»نخس��تین جش��نواره ملی فیلم و عكس م��ادر« به 
دبیری فاطمه گودرزی ۲5 الی ۲۹ مرداد ماه سال جاری 

در پردیس سینمایی چارسو در تهران برگزار می شود.

معرفی فیلم های راه یافته به جشنواره ی مادر
قفسه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه
5/256 شماره دادنامه: 9209973623100505 شماره پرونده: 9109983623100607 
شماره بایگانی شعبه: 910959 خواهان: بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان به نشانی 
به نشانی  یعقوبی  احمد  آقای  اردستان خوانده:  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  اردستان 
قراردادمالی  فسخ  تنفیذ   -1 خواسته ها:  المکان(  )مجهول  ماربین  روستای  اردستان 
منقول 2- استرداد مالی)منقول( گردشکار: دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و پس از 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمی خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان با مدیریت آقای احمدعلی یزدان 
پناه و نمایندگی آقای سعید دادخواه به طرفیت خوانده آقای احمد یعقوبی فرزند علی 
فسخ  اعالم  صحت  و  تایید  بر  حکم  صدور  و  رسیدگی  تقاضای  خواسته  به  بختیار 
قرارداد شماره 49449-84/5/30 مقوم به 31 میلیون ریال 2- تحویل و استرداد قطعه 
زمین موضوع قرارداد مقوم به 31 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با این 
توضیح که طبق قرارداد مذکور قطعه 33 از مجموعه تفکیکی روستای ماربین اردستان 
به مترا 300 متر مربع جهت احداث واحد مسکونی به خوانده واگذار شده لیکن بر خالف 
مفاد قرارداد و تعهد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام نکرده که بر این 
اساس قرارداد از طرف بنیاد فسخ و طی اظهارنامه شماره 403-91/9/11 به وی ابالغ 
شده است علی ایحال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به مراتب فوق 
و تصاویر مصدق قرارداد استنادی اظهارنامه ارسالی، صورتجلسه تامین دلیل مورخ 
اینکه  و  بنا(  احداث  عدم  بر  )دال  اردستان  اختالف  حل  دوم شورای  شعبه   91/10/7
خوانده با وصف ابالغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه تعرض و دفاعی به عمل نیاورده 
لذا دعوی وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 1257 از قانون مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تایید و اعالم صحت فسخ قرارداد 
مزبور و محکومیت خوانده به استرداد زمین واگذار شده و مبلغ 194/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید این رای غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف 683رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اردستان
اجرايیه

 5/255 شماره اجراییه: 9410423623100072شماره پرونده: 9109983623100598
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910950 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410093623100463 و شماره دادنامه مربوطه 9309973623100177  محکوم علیه 
سید محمد علی رضایی به نشانی اردستان روستای ماربین )مجهول المکان( محکوم 
است به محکومیت خوانده به استرداد و تحویل زمین موضوع قرارداد )قرارداد شماره 
49459 مورخ 84/5/30 و پرداخت مبلغ 371/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق 
خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان اردستان به نشانی اردستان بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اردستان و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی 
در حق دولت ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی 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 
جمیع 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 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
خواهید شد.4- محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه 
عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
نمائید.م الف:685 دفتر شعبه  اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اردستان

اجرايیه
5/254 شماره اجراییه: 9410423623100073 شماره پرونده: 9109983623100599 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910951 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم    9309973623100175 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410093623100462
علیه علی افشارزند فرزند اسداله به نشانی اردستان، روستای ماربین )مجهول المکان( 
محکوم است به تحویل و استرداد زمین موضوع قرارداد شماره 49448 مورخ 84/5/30 
)موضوع واگذاری قطعه زمین پالک 35 از مجموعه تفکیکی روستای ماربین به متراژ 
300 متر مربع و ابعاد 25 در 12( و مبلغ 371000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق 
خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان اردستان به نشانی اردستان بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان اردستان و 1/550/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در 
حق دولت. ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین 
دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی 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 
جمیع 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 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
خواهید شد.4- محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه 
عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
نمائید.م الف:684 دفتر شعبه  اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اردستان
اجرايیه

5/252 شماره اجراییه: 9410423623100078 شماره پرونده: 9109983623100606 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910958 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410093623100456 و شماره دادنامه مربوطه 9309973623100237  محکوم علیه 
المکان(  عبداله بختیاری فرزند خدارحم به نشانی اردستان روستای ماربین )مجهول 
مورخ   49457 شماره  قرارداد  موضوع   46 قطعه  استرداد  و  تحویل  به  است  محکوم 
بنیاد  در حق خواهان  دادرسی  بابت هزینه  ریال  مبلغ 374/000  پرداخت  و   84/5/30
مسکن انقالب اسالمی اردستان به نشانی اردستان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان 
و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت ضمنًا اجرای 
احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
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 جمیع 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 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:682 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

اردستان
اجرايیه

5/233 شماره اجراییه: 9410423623100077 شماره پرونده: 9109983623100604 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910956 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم    9209973623100838 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410093623100459
علیه مهران خمارلو فرزند عبداله به نشانی اردستان روستای ماربین )مجهول المکان( 

محکوم است به تحویل و استرداد زمین )موضوع قرارداد شماره 49464 مورخ 84/5/30 
موضوع واگذاری قطعه زمین شماره 77 از مجموعه تفکیکی روستای ماربین به لحاظ 
عدم اخذ پروانه ساختمانی و ساخت و ساز( و پرداخت مبلغ 316/000 ریال بابت هزینه 
و خسارت دادرسی در حق خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان اردستان به 
نشانی اردستان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال 
به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 
2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 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 جمیع 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 آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:680 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اردستان
ابالغ اجرائیه

5/253  شماره دادنامه: 9409973623100503 شماره پرونده: 9109983623100605 
شماره بایگانی شعبه: 910957 خواهان: بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان به نشانی 
اردستان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان خوانده: آقای علیرضا دهقانی به نشانی 
مالی  قرارداد  فسخ  تنفیذ   -1 خواسته ها:  المکان(  )مجهول  ماربین  روستای  اردستان 
منقول 2- استرداد مال )منقول( گردشکار: دادگاه به رعایت تشریفات قانونی و پس از 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بااستعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمی خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان بامدیریت آقای احمد علی یزدان 
فرزند  دهقانی  علیرضا  آقای  به طرفیت خوانده  دادخواه  آقای سعید  نمایندگی  و  پناه 
حسین به خواسته 1- تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر تائید و صحت اعالم فسخ 
قرارداد شماره 49463-84/5/30 مقوم به 31 میلیون ریال 2- تحویل و استرداد قطعه 
زمین موضوع قرارداد مقوم به 31 میلیون ریال با این توضیح که قطعه 32 از مجموعه 
تفکیکی روستای ماربین اردستان به متراژ 300 متر مربع طبق قرارداد موصوف جهت 
اخذ  به  اقدام  تعهد  قرارداد و  لیکن بر خالف  به خوانده واگذار  احداث منزل مسکونی 
محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  ایحال  علی  است  نکرده  بنا  احداث  و  پروانه ساختمانی 
مورخ  دلیل  تامین  استنادی،گزارش  قرارداد  مصدق  تصاویر  به  توجه  از  و  پرونده 
محل،  در  بنا  احداث  عدم  بر  دال  اردستان  اختالف  حل  دوم شورای  شعبه   91/10/7
اظهارنامه شماره 410-91/9/13 دال بر اعالم فسخ قرارداد از طرف خواهان و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده 
لذا دعوی وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 1257 از قانون مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تایید و اعالم صحت فسخ قرارداد 
مزبور و الزام خوانده به استرداد ملک مربوطه و نیز پرداخت مبلغ 194/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید این رای غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
اول  رئیس شعبه  الف681  م  است.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظرخواهی 

دادگاه عمومی حقوقی اردستان 
دادنامه

5/250 شماره دادنامه: 9209973623100839 شماره پرونده: 9109983623100602 
شماره بایگانی شعبه: 910954 خواهان: بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان به نشانی 
اردستان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان خوانده: آقای حسین رضا روزبهانی به 
نشانی اردستان روستای ماربین- مجهول المکان. خواسته ها: 1- تنفیذ فسخ قرارداد 
مالی منقول 2- استرداد مالی )منقول( گردشکار: دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمی خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان به طرفیت خوانده حسین رضا 
روزبهانی فرزند محمدرضا به خواسته 1- تائید و صحت اعالم فسخ قرارداد شماره 
49460 مورخ 84/5/30 موضوع واگذاری قطعه زمین 44 از مجموعه تفکیکی روستای 
ماه و ساخت و  پروانه ساختمانی در مدت 6  )اخذ  تعهد  انجام  لحاظ عدم  به  ماربین 
ساز( مقوم به 31 میلیون ریال 2- تحویل و استرداد قطعه زمین مذکور مقوم به 31 
میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی به شرح توضیحات متن دادخواست دادگاه با 
عنایت به محتویات پروند و از توجه به دالیل موجود از جمله تصویر مصداق قرارداد 
استنادی، صورتجلسه تامین دلیل مورخ 91/10/7 شورای حل اختالف اردستان )دال بر 
عدم ساخت و ساز در محل( و اظهارنامه شماره 408 مورخ 91/9/11 تنظیمی از جانب 
خواهان دال بر اعالم اراده فسخ قرارداد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر 
آگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است. لذا دعوی وارد 
و محمول بر صحت تشخیص مستنداً به موا 10 و 1257 از قانون مدنی و 198 و 515 
و 519 از قانون آ. د. م حکم بر تائید و صحت اعالم فسخ قرارداد و تحویل و استرداد 
قطعه زمین موصوف و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316/000 ریال بابت هزینه 
این رای غیابی، ظرف  و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف 678 رئیس شعبه اول 

عمومی حقوقی اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

پالک  فک  دادخواستی/ خواسته  عباس  فرزند  آقای جواد شمس  اینکه  به  نظر   5/234
به طرفیت کورش اشفاع به شورای حل اختالف گلدشت ارائه نموده که به کالسه ثبت 
المکان اعالم شده است خبری از وی در  اینکه خوانده فعال مجهول  گردیده توجه به 
از جراید کثیراالنتشار محلی  دفترش نبوده در اجرای ماده 73 قانون مراتب در یکی 
درج و آگهی از خوانده وفق مقررات دعوت به عمل می آید برای روز دوشنبه مورخه 
94/5/19 ساعت 4 عصر بامراجعه به شورای حل اختالف گلدشت است به اخذ نسخه 
ثانی و رعایت و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت دادرسی شود و در غیر این 
از طریق  ابالغ الزم باشد  تقدیم نموده چنانچه من بعد  صورت الیحه دفاعیه خود را 
جراید مجدداً آگهی می شود. م الف2017 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف گلدشت 
اجرايیه

5/236 شماره اجراییه: 9410423623100079 شماره پرونده: 9109983623100600 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910952 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410093623100461 و شماره دادنامه مربوطه 9309973623100176  محکوم علیه 
المکان(  اردستان روستای ماربین )مجهول  به نشانی  محمود کرواری فرزند نصراله 
محکوم است به تحویل و استرداد قطعه زمین موضوع قرارداد شماره 49447 مورخ 
84/7/30 و پرداخت مبلغ 323/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان بنیاد 
انقالب  مسکن  بنیاد  اردستان  نشانی  به  اردستان  شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن 
اسالمی اردستان و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق 
آیین  قانون   306 ماده   2 تبصره  رعایت  به  ملزم  و  مدنی  احکام  اجرای  ضمنا  دولت 
ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است  علیه مکلف  باشد. محکوم  دادرسی مدنی 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی 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 
جمیع 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 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
خواهید شد.4- محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه 
عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
نمائید.م الف:679 دفتر شعبه  اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اردستان
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آلرژی شدید شمسایی 
به خسوس

قاسمی در اندیشه 
دومین  سهمیه

حضور س��رمربی پیش��ین )و بالقوه( تیم ملی فوتس��ال در س��الن 25 آبان نقش 
 جهان اصال به مذاق مربی-بازیکن تاسیسات دریایی خوش نیامد به خصوص که 
وحید شمسایی نه فقط منتقد جدی و سرسخت خسوس که گزینه جانشینی او 

نیز به حساب می آید.
اواخر اردیبهش��ت ماه پیش ب��ود که در پ��ی قطع همکاری خس��وس کاندس با 
فدراسیون فوتبال تالش ها برای پیدا کردن یک جایگزین مناسب برای سرمربی 
اسپانیایی تیم ملی فوتسال آغاز شد. همان زمان رییس کمیته فوتسال پای خود 
را در یک کفش کرد تا وحید شمس��ایی س��رمربی-بازیکن فعلی تیم تاسیسات 
دریایی را جانشین خسوس کند.  80 روز پس از اعالم جدایی خسوس از تیم ملی 
و در حالی که پیش از این نهایی شدن سرمربیگری شمسایی در تیم ملی منوط 
به نتیجه تاسیسات در جام باشگاه های فوتسال آسیا ش��ده بود و از طرف دیگر 
 به نظر می رسید پرونده خسوس برای همیشه بسته شده، مرد اسپانیایی پس از

 ماه ها و درس��ت در خالل این رقابت ها به ایران بازگشت و خودش را به اصفهان 
رساند تا تماشاگر دیدار تیِم شمسایی باشد. 

اردوی تیم ملی دوومیدانی ایران اعزامی به مسابقات جهانی چین با حضور ملی پوش 
اصفهانی آغاز می شود.

رضا قاسمی،  ملی  پوش دوی س��رعت ایران که در جام کازانف قزاقستان موفق به 
کسب س��همیه المپیک در ماده دو 100 متر شد، به همراه 5 ملی پوش دیگر ایران 
از 19 مردادماه بار دیگر وارد اردوی تیم ملی خواهد ش��د. این اردو جهت ش��رکت 
در مسابقات جهانی پکن تشکیل می شود و قاسمی عالوه بر شرکت در ماده 100 
متر، در این مسابقات شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک در ماده 200 متر 

امتحان خواهد کرد.
 حس��ن تفتیان، محمدحس��ین ابارقی، محمدجعفر مرادی، لیال رجبی و احسان 
حدادی دیگر ملی پوشان کشورمان در این اردو خواهند بود.  البته حدادی تمرینات 
آماده سازی خود را در کشور آلمان پیگیری می کند و از همان جا راهی پکن خواهد 
شد. مسابقات جهانی دوومیدانی از 31 مرداد تا هشتم شهریورماه به میزبانی شهر 

پکن چین برگزار خواهد شد.

تعویض زمان بازی هم کمکی نکرد؛هفته دوم لیگ برتر، جام خلیج فارس ؛ 

از نقش جهان به سمت فوالدشهر با جتسوپرجام  شبانه اعتراض،  اعتصاب، انتقاد
 در حالی ک��ه اس��تقالل در هفت��ه اول لیگ برتر خ��وب بازی 
کرد و خ��وب نتیجه گرفت و صدر نش��ین هم ش��د، باید تاکید 
کرد موارد بس��یاری در این باش��گاه رخ داد که می تواند تصویر 
استقالل در روزها و هفته های آتی را خط خطی کند.استقالل 
خوب ش��روع کرد، ای��ن تیم هم زیبا ب��ازی کرد و ه��م بازی را 
برد، با این وجود اما اتفاقات این هفته ب��رای آبی ها مثبت نبود 
و اگر بازی در ثامن مش��هد مس��اوی می ش��د یا اس��تقالل آن 
 دیدار را می باخت این اتفاق ها منفی تر رویت می ش��د و بس��یار

 انتقاد آمیز بود.این حاشیه ها می تواند هر تیمی را نابود کند، به 
ویژه استقالل را که به شدت در کورس و بورس خبری هم هست 
و همه دوست دارند، جنجال های این باش��گاه را به عنوان خبر 
منتش��ر کنند. اتفاقات را مرور می کنیم:1- اعتصاب کارمندان 

کمپ باشگاه استقالل به دلیل عقب افتادن حقوق.
2- اقدام به خودسوزی یک سردسته مشوق برای گرفتن حقوق 

دم درب این باشگاه واقع در سعادت آباد.
3- سوار کردن اقوام توس��ط کرار در اتوبوس تیم که با واکنش 

محکم پورحیدری مواجه شد.
۴- دلخوری یا بهان��ه جویی کرار و قهر از تمری��ن به بهانه عدم 

پرداخت کامل قسط اول.
5- اعتراض س��فت و س��خت حنیف ب��ه عدم حضور ک��رار در 
تمرین��ات اس��تقالل ک��ه منج��ر ب��ه خش��م مظلومی ش��د 
و حنی��ف ظاهرا به کمیته انضباطی باش��گاه س��پرده ش��د آن 
 هم در حالی که خ��ود کرار در اختی��ار کمیت��ه انضباطی قرار

 نگرفت.
۶- ایجاد اختالف بین بازیکنان و جبهه گیری آنها علیه کرار که 
می تواند عواقب بدی برای اس��تقالل داشته باشد کما اینکه این 
اختالف ها در زمان مربیگری خ��ود مظلومی منجر به درگیری 

کرار با جباری وسط زمین چمن شد.
۷- برخورد ش��دید ه��واداران امیر قلع��ه نویی ب��ا مخالفان او 
در فض��ای مج��ازی و البته نگرانی اس��تقاللی ها ب��ه اینکه این 
برخ��ورد ها ب��ه بازی کش��یده نش��ود ک��ه البته ای��ن موضوع 
ب��ا مصاحب��ه مربیان تی��م ب��ه توصی��ه پورحی��دری در مورد 
زحم��ات قلع��ه نوی��ی در اس��تقالل ت��ا ح��دودی مدیری��ت 
 ش��ده و از جن��گ ه��ای اول هفت��ه در ای��ن رابط��ه خب��ری 

نیست.
8- حل نشدن ماجرای اختالف رحمتی با قلعه نویی در آستانه 

دیدار مستقیم.
9- کرار روز دوش��نبه هم در تمری��ن، پانزده دقیق��ه پایانی را 
با تلفن صحب��ت می کرد که ای��ن موض��وع را پورحیدری دید 
و به روی خ��ود نیاورد چرا که اگ��ر آن را می دی��د باید برخورد 
می کرد ک��ه بع��د از برخ��ورد در اتوب��وس و ماج��رای حنیف 
 ای��ن برخ��ورد می توانس��ت منجر ب��ه برخ��ورد از نوع س��وم

 شود.
10- عقد ق��رارداد با پروپی��چ نگرانی های مظلوم��ی را افزایش 
و کاهش می دهد، وج��ود گلزنی مثل او که خیل��ی تعریفش را 
می کنند طبیعتا موجب آرامش و امیدواری س��رمربی استقالل 
می شود اما با توجه به اینکه همه می دانند قرارداد پروپیچ چند 
دقیقه بعد از پایان و بسته شدن سیس��تم »تی ام اس«  منعقد 
ش��ده این اتفاق زمینه س��از هر شکایتی از س��وی باشگاه های 
رقیب  می تواند باش��د و موجب نگرانی تا آخر لیگ خواهد بود. 
این نگرانی به ویژه بعد از اینکه معلوم ش��د فیفا در جواب سوال 
استقالل در مورد پروپیچ تنها قوانین را برای این باشگاه ارسال 
کرده، بیشتر هم شد.سکوت مظلومی در این زمینه اصال از روی 
رضایت نیست، او می داند که این اختالف ها و نگرانی ها در آینده 
نزدیک می تواند ش��اکله تیمش را از هم بپاشد و همه سازه های 
قصر طالیی او را در هفته اول از هم بپاش��د.مظلومی امسال کار 
س��ختی دارد، به ویژه در مورد کرار که طاقت برخی بازیکنان را 
هم در این رابطه به اتمام رسانده است و ظاهرا بازیکنان استقالل 

به یک جرقه نیاز دارند تا با کرار درگیر شوند.

هافبک پرسپولیس هفته دوم
 لیگ را از دست داد 

مهرداد کفشگری به دلیل مصدومیت تیمش را در سفر به اهواز 
همراهی نخواهد کرد و به این ترتیب این بازیکن مقابل استقالل 
خوزستان به میدان نخواهد رفت.کفشگری از ناحیه باالی ران 
پای راس��ت در بازی با پدیده دچار مصدومیت شده بود و حتی 
به دلیل این مصدومیت مقابل نساجی قائم شهر بازی نکرد.این 
بازیکن همراه با پرس��پولیس تمرین کرد اما با تش��دید ش��دن 

مصدومیتش قادر نخواهد بود همراه پرسپولیس به اهواز برود.

 سرمربی کروات فوالد در حرم
 امام رضا» علیه السالم«

دراگان اسکوچیچ س��رمربی تیم فوالد خوزس��تان به حرم امام 
رضا)علیه السالم( رفت.

 فوالدی ها که برای دیدار با پدیده در هفته دوم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال به مشهد سفر کرده اند، از فرصت استفاده کرده و به 
حرم امام رضا)علیه الس��الم( رفتند. اسکوچیچ سرمربی کروات 

فوالد را در عکس زیر مشاهده می کنید.
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 AFC با عضویت هشت ایرانی در 9 کرسی کنفدراسیون فو تبا ل آسیا 
فرصتی بی نظیر و تاریخی برای فو تبا ل ایران ایجاد شده است.

 عل��ی کفاش��یان عالوه بر ن��ام خ��ود اس��امی 1۷ نف��ر از همکارانش 
را برای تعیی��ن اعضای جدی��د کمیته ه��ای مختلف کنفدراس��یون 
فو تب��ا ل آس��یا )AFC( ارائ��ه کرد ت��ا در مجم��وع 18 ایران��ی برای 
حض��ور در 12 کمیت��ه  نام��زد ش��ده باش��ند. در نهایت ه��م هیات 
اجرای��ی AFC با تایید هش��ت ایرانی مجوز حضور آنه��ا در 9 کمیته  
مختلف را ص��ادر کرد. علی کفاش��یان ع��الوه بر عضوی��ت در کمیته  
برگزاری مس��ابقات ج��ام مل��ت ه��ای آس��یا 2019 در ام��ارات به 
عنوان رییس کمیته  فوتس��ال و فو تبا ل س��احلی آس��یا انتخاب شد. 
 اس��دی به عنوان عضو کمیته  مس��ابقات، وث��وق احمدی ب��ه عنوان 
 عضو کمیت��ه  انضباط��ی، جهانگیر بیلگ��ری عضو کمیته  اس��تیناف،

  درخش��ان عضو کمیته  مال��ی، براتی عضو کمیت��ه  حقوقی، محصص 
عضو کمیته  فنی و توسعه و زهره هراتیان به عنوان عضو کمیته  پزشکی 

کنفدراسیون فو تبا ل آسیا AFC انتخاب شدند.
 عضویت هش��ت ایران��ی در 9 کمیت��ه  کنفدراس��یون فو تبا ل آس��یا 
امری بی س��ابقه و حتی کم نظیر است. ش��اید تاکنون چنین فرصتی 
برای حضوری قدرتمند در کانون تصمی��م گیری فو تبا ل در قاره کهن 
پیش روی فو تبا ل میسر نبود اما اتفاق خوش یمن رخداده می تواند برای 
فو تبا ل ایران بسیار مفید تلقی شود. حضور اعضای ایرانی در کمیته های 
مختلف فو تبا ل آسیا نه تنها می تواند در به روز کردن دانش آنها مثمرثمر 
باش��د ،  بلکه حتی در نفوذ فو تبا ل ایران در آسیا بی شک اثرگذار است. 
این که فو تبا ل ایران بتواند آرا و نظرات خود را به فو تبا ل آس��یا منتقل 
کند و در سرنوشت آن به صورت مستقیم اعمال نظر کند اما آیا برای این 

فرصت پیش آمده برنامه های الزم در نظر گرفته شده است؟
 آیا هر ی��ک از اعضا اهمی��ت انتخاب خ��ود در کمیته ه��ای مختلف 
کنفدراسیون فو تبا ل آس��یا را به خوبی درک کرده اند؟ آیا قرار نیست 
این بار همانند سال های گذش��ته به چنین اتفاقی به سادگی نگاه و به 

راحتی از آن عبور کنند؟
 به هر روی فو تبا ل ایران از موقعیتی اس��تثنایی برخوردار شده است، 
هشت ایرانی در 9 کمیته  فو تبا ل آسیا حضور خواهند داشت و امیدواریم 

این اتفاق دریچه های روشنی را برای فو تبا ل ایران باز کند.

سرنوشت ایران در AFC؛ 
فرصت سازی یا فرصت سوزی 

  3۶5روز دیگ��ر مس��ابقات المپیک ریودوژانی��رو آغاز 
می شود. 

1۴ مرداد س��ال آینده مس��ابقات المپیک ریودوژانیرو 
شروع می ش��ود. زمانی که این ش��هر به عنوان میزبان 
المپیک 201۶ برگزیده ش��د، ژاک روگ رییس س��ابق 
کمیت��ه مل��ی المپی��ک گف��ت: هیچ��گاه درآمریکای 
 جنوبی المپیک برگزار نش��ده اس��ت، آمریکای جنوبی

 قاره ای است که کشف شد. قرعه کشی میزبانی المپیک، 
دوم اکتبر سال 2009 در کپنهاگ انجام شد. 

روزنامه مارکا در ادامه این گزارش آورده است: در شش 
سالی که گذشت ژاک روگ جای خود را به توماس باخ 
آلمانی داد و دیلما روسف جانشین لوال داسیلوا در سمت 

ریاست جمهوری برزیل شد.
 رییس جمهور س��ابق برزیل پس از این انتخاب گفت: 
این میزبانی برای ۴00 میلیون نفر است، برای آمریکای 
جنوبی که هیچ گاه در این قاره المپیکی برگزار نش��ده 

است. دیگر زمان تعادل فرا رسیده است.
 مس��ابقات المپیک ریودوژانیرو برزیل 5 آگوست سال 
201۶ آغاز و مراسم افتتاحیه از ساعت 18 در ورزشگاه 
ماراکانا شروع می شود. 3۶5 روز به این مسابقات مانده 
است و شرایط آماده سازی مکان های برگزاری مسابقات 
خوب پیش می رود. همان طور ک��ه در المپیک لندن و 
سوچی همه تاسیسات در زمان مناس��ب آماده شد در 
این المپیک هم برنامه ها درس��ت پی��ش می رود. البته 
از 33 محلی که باید آماده ش��ود تنها 10 مکان به پایان 

رسیده است.
 12 میلیون دالر برای ایجاد ش��بکه جدید حمل و نقل 
 در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اعتراضاتی که نس��بت به 
هزینه های صرف ش��ده ب��رای برگزاری ج��ام جهانی 
فوتبال 201۴ در برزیل ش��د، ریو را تبدیل به ارزانترین 
میزبان کرد. مقامات محلی اعالم کردند که ساخت پارک 
المپیک دال باررا و کمپ گلف توس به طورکامل با هزینه 

دولت انجام شده است.
 8۶ درصد پارک المپیک د ال باررا که 1۶ ورزش همچون 
بسکتبال، دوچرخه سواری داخل سالن، ژیمناستیک، 

ج��ودو، بوکس، ش��نا و.. در آن برگزار می ش��ود، آماده 
 شده است. زمین گلف نیز مراحل پایانی خود را سپری

  می کند. تا می 201۶، ۴۴ رقابت ورزش��ی با ش��رکت 
8 هزار ورزشکار در ریو برگزار می شود تا این تاسیسات 

مورد آزمایش قرار گیرند.
 المپیک ریو تحت پوشش نیروهای وسیع حفاظتی قرار 
می گیرد که در تاریخ این مسابقات بی سابقه خواهد بود. 
ریو به دلیل شرایط منطقه به شدیدترین تدابیر امنیتی 
نیاز دارد. در س��ال 2012، 50 هزار قتل گزارش ش��د. 
پلیس اینترپل هم با برزیل همکاری می کند. نیروهای 

امنیتی در سالن های برگزاری مسابقات، 
هتل ها و س��واحل حض��ور خواهند 

داشت.
 آب ه��ای آل��وده برزی��ل نقطه 

س��یاهی برای میزبانی 
برزیل محس��وب می 

ش��ود و تنها عکس 
های��ی از ای��ن آب 
ها ای��ن موضوع را 
نش��ان نمی دهند 
بلکه از لحاظ علمی 

نی��ز ثابت ش��ده اس��ت. به 
گزارش س��ازمان جهانی 

مح��ل  در  س��المت 
هایی که مس��ابقات 

قایقران��ی ، س��ه 
گانه و ش��نا در 

ه��ای  آب 

آزاد برگزار می ش��ود، ویروس های خطرناک و 
باکتری وجود دارد. بر این اس��اس فدراس��یون 
جهانی قایقرانی می خواه��د آزمایش هایی بر روی این 

آب ها انجام دهد.
تنه��ا ک��ه  کردن��د  اع��الم  محل��ی  مس��وولین    

 80 درص��د آ ب ه��ا را می توانن��د از آلودگ��ی ها پاک 
کنن��د. ش��هردار پای��س ب��ه ش��بکه اس��پورت گفت: 
 ب��ه عن��وان ی��ک ش��هروند ری��و فکر م��ی کن��م که

 خجالت آور است نمی توانیم این مشکل را به طور کامل 
حل کنیم. با این حال کمیته برگزاری مس��ابقات تاکید 
کرد که مسابقات در ش��رایط مناسبی برگزار می شود و 
هیچ مشکلی برای سالمتی ورزشکاران به وجود نخواهد 
آمد. برزیل رتبه سوم را در مسابقات پان آمه ریکا بدست 
آورد که نش��ان از آینده روشن این کش��ور در المپیک 
201۶ دارد. کمیته ملی المپیک برزیل امیدوار است که 
این کش��ور در بین 10 تیم برتر المپیک ریو قرار بگیرد 

ای��ن  در  صورت برای آنها افتخاریست. ک��ه 
برزی��ل در المپیک لندن در 
1۷ رشته ش��رکت کرد که 
به مقام بیس��ت و دوم 

رسید.

یک سال تا المپیک ریو  �

قهرمانان اصفهانی لیگ برتر و جام حذف��ی این هفته در قالب  
ش��هرآورد نصف جهان، برگزارکننده س��وپرجام فوتبال ایران 

خواهند بود.
 ش��هرآورد نصف جهان ک��ه به واس��طه قهرمانی س��پاهان در

 لیگ برت��ر و ذوب آهن در جام حذفی حکم س��وپرجام فوتبال 
ایران را دارد مهمترین بازی هفته دوم است. پیش از این انتظار 
می رفت تا به واس��طه قهرمانی دو تیم اصفهانی باالخره طلسم 
سوپرجام شکس��ته ش��ده و این مسابقه س��مبلیک در آستانه 
فصل جدید برگزار ش��ود اما تصمیم گیرندگان به بهانه عجیب 
رویارویی نمایندگان فوتبال اصفه��ان در هفته دوم لیگ برتر 
بساط سوپرجام را جمع کردند تا رویارویی دو تیم تا هفته دوم 

لیگ عقب بیفتد.
 دو تیم اصفهانی که هماهنگ با هم فصل گذش��ته را به شکلی 
باشکوه و با جام قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی به پایان بردند 
اما شروع متفاوتی در لیگ جدید داشتند یعنی در حالی که فصل 
برای سپاهان با برد خانگی برابر استقالل خوزستان شروع شد، 
ذوب آهن لیگ پانزدهم را با شکستی خارج از خانه مقابل ملوان 
آغاز کرد. به این ترتیب، طالیی پوشان اصفهانی که درست مثل 
سال های قبل لیگ را با برد شروع کردند درصددند تا با کسب 
امتیازات الزم از شهرآورد هم به حضورش��ان در باالی جدول 
تداوم بخش��ند و هم اندوخته امتیازی خود را مطمئن تر کنند. 

در مقابل، سبزپوشان که هفته قبل دست 
خالی از بندر انزلی به اصفهان بازگشتند 
امیدوارند تا ب��ا به دس��ت آوردن یک 
نتیجه خوب مقابل همش��هری باخت 

هفته گذشته را جبران کنند.
 پنجاه و چهارمین ش��هرآورد اصفهان 

عالوه بر آنک��ه قالب س��وپرجام را 
به خود گرفت��ه و البت��ه حائز 

حساس��یت های همیشگی 
تقابل دو تیم همش��هری 
هم هس��ت از یک جنبه 
دیگر نیز اهمی��ت دارد 

 و آن ای��ن اینک��ه
 تیم های اصفهانی 
پ��س از تقاب��ل با 
بای��د  یکدیگ��ر 

ط��ی دو هفته 
متوال��ی ب��ه 
مصاف سایر 

مدعیان بروند. ذوب آهن پس از ش��هرآورد برای دو هفته پشت 
سر هم دیدار با سرخابی های پایتخت را در برنامه دارد و سپاهان 

هم ظرف این مدت باید با پرسپولیس و فوالد مسابقه دهد.
 در شهرآورد پیش رو جای دو بازیکن به شدت خالی است و دو 
هافبک طراح و تاثیرگذار دو تیم به دالیل متفاوت در این مسابقه 
حضور ندارند. قاسم حدادی فر احتماال به خاطر مصدومیت به 
این بازی نمی رسد و محرم نویدکیا به دالیل نامعلوم قطعا در این 
مسابقه نیست. لئوناردو پادوانی از سپاهان و دانیال اسماعیلی فر 
از ذوب آهن هم ک��ه هفته اول را به دلیل مصدومیت از دس��ت 

دادند احتماال در این مسابقه هم غایب خواهند بود.
 چهره ویژه این دیدار اما شاید نه هیچ یک از ستاره های دو تیم 
که محسن قهرمانی باش��د که با وجود 23 ماه دوری از فوتبال 

قضاوت این مسابقه مهم را به او سپرده اند.
 ش��هرآورد اصفهان به خاطر همزمانی با برگزاری دیدار پایانی 
مس��ابقات جام باش��گاه های فوتسال آسیا در س��الن 25 آبان 
ورزشگاه نقش جهان، یک ساعت و نیم به تعویق افتاد و به ساعت 
21 جمعه موکول شد تا دربی س��وپرجام گونه اصفهان زیر نور 
برگزار شده و مهمترین بازی هفته دوم،  اختتامیه آن هم باشد.

 ترکیب احتمالی
  ذوب آه�ن: محم��د رش��ید مظاه��ری، ه��ادی محمدی، 
محمد نژادمهدی، علی حمام، مهرداد قنبری، مهدی مهدی پور، 
اکبر صادقی، مرتضی تبریزی، احس��ان پهل��وان، کاوه رضایی، 

مهدی رجب زاده.
 سپاهان: ش��هاب گردان، وریا غفوری، هادی عقیلی، عبداهلل 
کرمی، حبیب گردانی، میالد سرلک، حسین پاپی، علی کریمی، 

احسان حاج صفی، محمدرضا خلعتبری و مهدی شریفی.

سازمان لیگ فوتبال ایران در حالی زمان برگزاری شهرآورد 
فوتبال اصفهان را یک و نیم س��اعت عقب ب��رد که به نظر 

می رسد این اتفاق هم تاثیری در بهبود شرایط ندارد.
یکی از موضوع��ات قابل بح��ث در طی چند روز گذش��ته 
همزمانی  س��اعت برگ��زاری ب��ازی فینال فوتس��ال جام 
باشگاه های آسیا و شهرآورد شماره 29 ذوب آهن و سپاهان 
در تاریخ لیگ برتر بود که انتقادات زی��ادی را هم به دنبال 
داشت. اما در حالی که گفته می شد ش��اید بازی فوتبال به 
روز پنجش��نبه موکول شود س��ازمان لیگ این کار را انجام 
نداد و فقط ساعت برگزاری این بازی را به ساعت 21 جمعه 

شب تغییر داد.
 اولین نکته منفی این تغییر زمان آن هم در شب منتهی به 
اولین روز کاری هفته این اس��ت که درصدی از تماشاگران 
اصفهانی به جای آمدن به ورزش��گاه فوالدشهر و بازگشت 
در نیمه ش��ب به خانه ترجیح می دهند ت��ا در منزل بمانند 
و این بازی را از تلویزیون تماش��ا کنند تا س��اعت خوابشان 
برای اولین روز کاری هفته در ش��نبه صبح به هم نخورد اما 
برگزاری این بازی در همان ساعت فرصت بیشتری در اختیار 
تماشاگران قرار می داد و الاقل بازگشتشان به ساعات پایانی 

شب کشیده نمی شد.
 نکته جالب اینجاست که تماشاگرانی هم که قصد تماشای 
فوتسال و فوتبال به صورت پشت سر هم را داشته باشند این 
فرصت را پیدا نمی کنند و فاصله زمانی کم بین دو بازی عمال 
آنها را وادار می کند تا تنها برای تماش��ای زنده یکی از این 

بازی ها به ورزشگاه بروند.
 ولی  نکته دوم این تغییر عجیب این است که سازمان لیگ به 
خاطر اصرار شورای تامین، صداوسیما و عوامل اجرایی هیات 
فوتبال که امکان برگزاری دو مسابقه همزمان را نداشتند تن 
به جابجایی زمان بازی شهرآورد اصفهان داد ولی ای کاش 
مدیران تصمیم گیر س��ازمان لیگ این س��وال را هم پاسخ 
می دادند که با توج��ه به برگزاری بازی فینال فوتس��ال در 
ساعت 19:30 جمعه شب و پایان این بازی در حدود ساعت 
21 که البته مراس��م اهدای جام را هم به دنب��ال دارد و در 
خوشبینانه ترین حالت در ساعت 22 به پایان می رسد پس 
عوامل برگزار کننده این مسابقه چگونه باید خودشان را  از 
شمالی ترین نقطه اصفهان به ورزشگاه فوالدشهر برسانند؟

 به هر حال عوامل صداوس��یما، نیروهای هی��ات فوتبال و 
اصحاب رسانه باید کار خودش��ان در فوتسال را تمام کنند 
و بعد به س��راغ بازی فوتبالی بروند که حداقل ۷0 کیلومتر 
دورتر برگزار می شود و تنها پرواز با یک جت شخصی است 
که می تواند تمامی این عوامل را در زمان مناسب به ورزشگاه 

فوالدشهر برساند!
 پس عمال این تغییر س��اعت تاثیری به حال عوامل اجرایی 
ندارد و فقط امکان پخش مستقیم و عدم تداخل دو مسابقه 
را فراهم می آورد که آن هم با استفاده همزمان از شبکه 3، 
ش��بکه ورزش و ش��بکه اصفهان قابل حل بود و این تغییر 
زمان تنها تماش��اگران و عوامل اجرایی را دچار یک دردسر 

مضاعف کرده است.

سرخابی ها

لنز دوربین

6



یادداشت

 بوستان های شهرکرد  
بهسازی می شود

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری شهرکرد 
از استقرار سرویس بهداشتی س��یار در ۳ بوستان شهرکرد خبر 
داد.مجید جاللی اظهار داش��ت: نصب 2 س��رویس بهداش��تی 
2 چش��مه ای در بوس��تان های غدی��ر و م��ادر و یک س��رویس 
بهداش��تی 4 چش��مه ای در پارک آبی جنگلی ش��هرکرد انجام 
شد. وی با اش��اره به اینکه هزینه خرید و نصب این سرویس های 
بهداش��تی با اعتباری بی��ش از 180 میلیون ریال انجام ش��ده 
اس��ت، بیان کرد: س��رویس های بهداش��تی س��یار می تواند در 
 فصول مختل��ف در مناطقی که نی��از به این مجموعه ها اس��ت 
بکارگیری شده و امکان بهره مندی بیش��تر در فضاهای پرتردد 
و پرجاذبه گردش��گری که امکان حضور گردشگران و مسافران 

زیادی وجود دارد، را فراهم می کند.
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری شهرکرد 
به اجرای سیستم روشنایی بوس��تان غدیر شهرکرد با همکاری 
ش��رکت توزیع نیروی برق شهرس��تان ش��هرکرد اش��اره کرد و 
گفت: این طرح ب��ا نصب 22 عدد پایه ب��رق و 15 عدد پروژکتور 
و همچنین 1150 متر کابل کش��ی و 1000 مت��ر حفاری بلوک 
فرش و چمن انجام ش��د. وی هزینه اجرایی این طرح را بیش از 
450 میلیون ریال عنوان و بیان کرد: این پروژه تأثیر بسزایی در 
روشنایی بوس��تان غدیر دارد و همچنین رضایت همشهریان و 

مسافران را نیز فراهم کرده است.

 چهارمحال و بختیاری میزبان
 6 شهید گمنام می شود

مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و 
بختیاری از تشییع شش شهید گمنام در استان خبر داد.

عباس عباسی اظهار کرد: تش��ییع پیکرهای مطهر این شهدای 
بزرگوار، 20 مرداد ماه مصادف با شهادت امام جعفر صادق)ع( در 

نقاط مختلف استان انجام می شود.
وي با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید روز به روز پررنگ تر 
شود افزود: دفاع مقدس پایه و اساس نظام، فرهنگ و اقتصاد است 
و باید سرلوحه و اولویت اول در انجام برنامه ها و فعالیت ها باشد .

عباس��ي زنده نگه داش��تن و تروی��ج فرهنگ جه��اد و فرهنگ 
عاش��ورایی را از تاکیدات امام دانس��ت و اظهار کرد: باید تمامی 
دستگاه ها در این زمینه تالش کنند و فرهنگ ایثار و شهادت را 

مبنای کار خود قرار دهند.
ب��ه گفت��ه وي، پیکره��ای مطهر ای��ن ش��هیدان گرانق��در در 
شهرس��تان های فارس��ان، اردل  و بروجن)ش��هرهای گوجان، 

دشتک و بلداجی( تشییع و خاک سپاری می شوند.
مدی��رکل حفظ آث��ار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس اس��تان 
خاطرنشان کرد: شهدا روز شنبه، 17 مردادماه وارد استان شده 
و پس از استقبال رسمی با رژه موتوری به گنجینه شهدا منتقل 

می شوند.

یادداشت

رییس جهاددانش��گاهی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
هرچه به نقش این نهاد سی و پنج س��اله علمی � تحقیقاتی در 
توسعه ی همه جانبه کشور بیشتر توجه شود و میدان مهیاتری 
در اختیارش باشد، آثار موفق تری از خود بر جای خواهد گذاشت.

وحید خلیلی اردلی، با تبریک قرار گرفتن در آستانه 16 مردادماه، 
سالروز تشکیل جهاددانش��گاهی به جهادگران این عرصه، در 
خصوص نقش جهاد دانشگاهی در پیش��برد علم و فناوری در 
آینده به ویژه در شرایط پساتحریم، اظهارکرد:  تعیین اولویت ها 
 و جهت دهی منطبق ب��ر واقعیت ها و نیازهای اصلی کش��ور در 
توس��عه ی علمی و فناورانه مهم ترین نقش جهاددانشگاهی در 
این زمینه اس��ت که به طور قطع این نه��اد علمی به کمک ۳5 
سال تالش دانشگاهی و علمی و کارنامه درخشان پژوهشی خود 
به بهترین نحو این نقش را ایفا می کند. وی جهاد دانشگاهی را 
رصدکننده، دیده بان و جهت دهنده ی توسعه ی فناورانه کشور 
دانست و گفت: جهاد دانش��گاهی محصول و مصداق فرهنگ » 
ما می توانیم انق��الب« و نماد آش��کاری از » مدیریت جهادی � 
دانشی« است.خلیلی با اشاره به ضرورت حفظ جهاد دانشگاهی به 
عنوان یک مرکز علمی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، افزود: هرچه به 
نقش این نهاد سی و پنج ساله علمی � تحقیقاتی در توسعه ی همه 
جانبه کشور بیشتر توجه ش��ود و میدان مهیاتری در اختیارش 

باشد، آثار موفق تری از خود بر جای خواهد گذاشت. 
وی خاطرنش��ان کرد: حف��ظ و تقویت نهادی دانش��گاهی که 
دس��تاورد عظیم آن حرکت جهادگونه در عین ساختارمندی و 
هدفدار بودن در مس��یر کاربردی کردن دانش و پژوهش است 
و اکنون نیز ب��ا برنامه محوری و نوآوری برای شتاب بخش��ی به 
 رونق علمی و فناورانه کش��ور می تواند الگویی جهادی باش��د، 
بی تردید مایه برکت و حرکت خواهد بود. خلیلی اظهارکرد: جهاد 
دانشگاهی هم در ارائه تئوری و نظریه پردازی دانش بنیان و هم 
در فرآیند تبدیل دانایی به توانایی می تواند به عنوان یک الگوی 
مؤثر در نقشه علمی کشور اثر بگذارد. وی همچنین تالش جهاد 
دانشگاهی در پیشبرد برنامه های دولت تدبیر و امید را یادآور شد 
و گفت: اگر دولت محترم نیز میدان عمل وسیع تری را برای جهاد 
دانشگاهی با تجربه سی وپنج س��اله ای که دارد مهیا کند بدون 

تردید طی کردن مسیر رشد و توسعه ی دانش بنیان و فناورانه 
کشور مطمئن تر وآینده نگرتر انجام خواهد گرفت.

 به گفت��ه ریی��س جهاددانش��گاهی چهارمح��ال و بختیاری، 
روحیه ی جهادی، برنامه باوری و دانش مداری سه ویژگی توامان 
جهاد دانشگاهی است که بی تردید می تواند در موفقیت کشور 
 و توس��عه ی همه جانب��ه آن تأثیرگذار باش��د.خلیلی در ادامه 
به مهم ترین دس��تاوردهای جهاد دانش��گاهی اس��تان به ویژه 
در زمینه دستاوردهای تحقیقاتی اش��اره و تصریح کرد: جهاد 
دانشگاهی استان در حوزه ی پژوهش��ی و فناوری از سال های 

قبل، ده ها طرح تحقیقاتی و مطالعاتی برای دستگاه های مختلف 
 به سرانجام رس��انده اس��ت. وی تقویت و حرکت جدید مرکز 
افکار سنجی با تشکیل شورای پژوهشی مرتبط با آن و پیگیری 
جدی راه اندازی مرکز انتش��ارات جهاد دانش��گاهی استان در 
معاونت فرهنگی، راه اندازی بیس��ت و سومین نمایندگی بانک 
خون بن��د ناف روی��ان در اس��تان، دریافت موافق��ت و تمهید 
مقدمات دو مرکز تخصصی» فناوری اطالعات و انرژی های نو« و 
»مطالعات اجتماعی و گردشگری« را بخشی از رویکردهای اخیر 
فرهنگی، پژوهشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی استان برشمرد. 

خلیلی افزود: دع��وت از مس��ووالن و کارشناس��ان جهادهای 
دانشگاهی کشور که فعالیت مرتبط با رویکردهای سرمایه گذاری 
در استان دارند مثل آبزیان، گردش��گری، مطالعات اجتماعی، 
انس��انی، نشس��ت های هم اندیش��ی و عقد تفاهم نامه با آن ها، 
تدوی��ن و ارائه ی چندین ط��رح جدید و بنیادی به مس��ووالن 
 اس��تانی در زمینه های » دولت الکترونیک« و »گردش��گری« 
به عنوان دو حوزه ی مورد نیاز اس��تان و دستگاه های مرتبط و 
تشکیل شورای تخصصی پژوهش��ی واحد از دیگر رویکردهای 
پژوهشی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان به شمار می  روند. 

رییس جهاددانش��گاهی چهارمحال و بختیاری در ادامه یادآور 
ش��د: مرکز علمی � کاربردی جهاد دانش��گاهی نیز با هش��ت 
کدرش��ته و حدود ۳00 دانش��جو و ب��ه کارگیری اس��تادان با 
تجربه در بخش آموزش بلندمدت فعال اس��ت. خلیلی با اشاره 
به ارائه خدمات ش��ایان جهاد دانش��گاهی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در بخ��ش آموزش های کوتاه م��دت و بلندمدت به 
اقتضای ش��رایط مختلف اس��تانی و س��ازمانی، افزود: حوزه ی 
کوتاه مدت هزاران فراگیر از طبقات مختلف مردم عزیز اس��تان 
 و دانش��جویان را تحت آموزش های متفاوت و متنوع خود قرار 

داده است. 
به گفته وی، ده ها دوره ی آموزش��ی کوتاه م��دت در گروه های 
متفاوتی چون پزش��کی، زبان های خارجی، فنی و مهندس��ی، 
علوم رایانه و کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و فرهنگ 
و هنر در حوزه ی آموزشی جهاد اس��تان فعال است؛ همچنین 
ورود به عرصه ی آموزش های الکترونیکی و آموزش های مورد 
 نیاز کارکنان دول��ت از دیگر اقدامات این حوزه اس��ت. خلیلی 
با بیان اینکه حرکت به سمت تخصصی تر شدن، اشتغال محوری 
و بومی س��ازی آموزش های کوتاه مدت و ارتقای س��طح علمی 
مدرس��ان از رویکردهای جدی ای��ن واحد اس��ت، اظهارکرد: 
هم اکنون در جهاددانش��گاهی اس��تان چهار مرکز آموزش��ی 
کوتاه مدت فع��ال در ش��هرکرد )دو مرکز(، بروجن و فارس��ان 
وج��ود دارد ک��ه اقدام��ات موث��ری ب��رای بهب��ود کیفی��ت 
 امکان��ات و وس��ایل کمک آموزش��ی هر چه��ار مرک��ز انجام

 گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری از افتتاح 7 دفتر خدمات پیش��خوان دولت در استان 

خبر داد.
سیامک در کارگروه دفاتر خدمات پیشخوان دولت در استان، 
اظهار داش��ت: این 7 دفتر در شهرهای دس��تنا، گوجان، کاج، 
 منج، هارونی، سردشت و دش��تک در راستای برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای توسعه دفاتر پیش��خوان خدمات دولت در 
استان به ویژه در مناطق روستایی که به تازگی به شهر تبدیل 

شده اند، راه اندازی شد.
وی تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان را 147 دفتر 

عنوان کرد و افزود: اهمیت به نقطه نظرات ارباب رجوع، مهم ترین 
هدف افتتاح این دفاتر است؛ به همین جهت همه این دفاتر باید 
در راستای تسهیل انجام امور مردم گام بردارند؛ چرا که هدف 

دفاتر پیشخوان خدمتگذاری به مردم است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: یکی از موفقیت های دفاتر پیشخوان جلب 
نظر مساعد و اعتماد مردم برای انجام امورشان از طریق این دفاتر 
است و این امر در درآمدزایی دفاتر نیز بسیار تاثیرگذار می باشد.

س��لیمانی خاطرنش��ان ک��رد: انجم��ن صنف��ی دفات��ر 
 پیش��خوان خدمات دول��ت در اس��تان بای��د نظ��ارت کافی 

بر انجام امور توس��ط این دفاتر را داشته باش��د تا دفاتر بتوانند 
 پاس��خگوی اعتماد مردم، مس��ووالن، دس��تگاه ها و انجمن ها

باشند.
وی با بیان اینک��ه انجمن صنف��ی دفاتر پیش��خوان خدمات 
دولت باید زمینه کار را برای عقد قرارداد بین دفاتر پیش��خوان 
و شرکت برق استان برای واگذاری خدمات به این دفاتر فراهم 
کند، ادامه داد: ش��رکت آب و فاضالب ش��هری استان موظف 
است تا اوایل تیرماه سال جاری ۳0 خدمت جدید را عالوه بر 2 
 خدمت فعلی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان واگذار

 کند.

رییس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری:

دفاتر خدمات پیشخوان دولت، در چهارمحال و بختیاری گسترش  می یابد 

میدانمهیاتر،آثارموفقتر
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امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 

می گردد. م الف 13337دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطاريه

5/239 شماره پرونده: 51-94 ش 3 آقای گل عزیز ایوبی  فرزند صوفی عزیز مجهول 
حضور  وقت  اصفهان  در  واقع  اختالف  حل  شورای   3 شعبه  حضور  محل  المکان 
 94/6/28 ساعت 8 علت حضور در وقت فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. 

م الف 13218 دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/240 شماره ابالغیه: 9410100350505062 شماره پرونده: 9209980350501334 
شماره بایگانی: 921417 خواهان عزت عسگری و اقدس عسگری و غالمحسین عسگری 
و شهرداری  اصغر مشکل گشا  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  و محمود عسگری 
اصفهان و جواد شهبازی و ثریا مشکل گشا و صدیقه شهبازی و محمد شهبازی و 
طاهره شهبازی و محمد مشکل گشا و زهرا شهبازی و رسول مشکل گشا و سکینه 
شهبازی و پروانه مشکل گشا و حیدرعلی شهبازی و طیبه شهبازی و اکبر مشکل گشا 
و بهجت مشکل گشا به خواسته خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
1 اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9209980350501334 ثبت گردیده که جهت مالحظه 

صدیقه   -2 حیدرعلی   -1 خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  کارشناسی  نظریه 
3- زهرا 4- سکینه 5- طیبه 6- طاهره 7- محمد 8- جواد همگی شهبازی 9- اکبر 10-

اصغر 11- رسول همگی مشکل گشا و درخواست وکیل خواهانها و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مطالعه نظریه 
دادگاه    5 م الف:13331 شعبه  ابالغ حاضر گردد.   از  هفته پس  کارشناسی ظرف یک 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

 5/242 شماره درخواست: 9410460365300023 شماره پرونده: 9409980365300655
اکبر  اینکه آقای مهدی ذکری اصفهانی فرزند  بایگانی شعبه: 940666 نظر به  شماره 
به اتهام مزاحمت تلفنی، تهدید، توهین و افترا، حسب گزارش از طرف این دادسرا در 
معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   34 د   940666 کالسه  پرونده 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
از  انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه  دادگاههای عمومی و 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت می گردد. م الف 13308 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 5/243 شماره درخواست: 9410460365300024 شماره پرونده: 9409980365300656

شماره بایگانی شعبه: 940667 نظر به اینکه خانم راضیه حیدری هرستانی فرزند اکبر 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  گزارش  بالمحل، حسب  اتهام صدور چک  به 
940667 د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف 

13309 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

5/244 شماره ابالغیه: 9410100351304383 شماره پرونده: 9409980351300434 
شماره بایگانی: 940447 خواهان/ شاکی مجید جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم سید عظیم موسوی به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351300434 کالسه  به  و  ارجاع   421 اتاق   4 طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1394/07/08 آن  رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:13310 شعبه 13 

دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

5/245 شماره ابالغیه: 9410100354802035 شماره پرونده: 9309980358001040 
شماره بایگانی شعبه: 940051 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9309980358001040 برای رضا آزاد به اتهام 
ایراد جرح عمدی با چاقو حسب شکایت مهدی ظفریان تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 

به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 1394/07/04 ساعت 9:00 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی  به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف13311 مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )122 جزایی سابق( 
ابالغ 

 9409980360000572 پرونده:  شماره   9410110360000079 نامه:  5/246شماره 
به  صمد  فرزند  میناپور  مصیب  آقای  اینکه  به  نظر   940577 شعبه:  بایگانی  شماره 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت خانم افسانه پیریایی فرزند اسماعیل از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940577 ب 21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
ماده 174  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
الف13312  قانونی معمول خواهد شد. م  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  از یک ماه  پس 

بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
آگهی احضار

5/247 نظر به اینکه آقایان احسان بهروز نژاد- و سید محمد هادی موسوی شکایتی 
علیه آقایان مصطفی دانش او و غالمرضا دانش او مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی 
منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی توهین- تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
940609 د/7 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  متهم حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
الف  م  شد.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم 

13313شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

اتهام  اینکه 1- محسن شیاسی حسب شکایت غالمرضا عموشاهی به  5/248 نظر به 
پرونده کالسه 940593 ت 39 تحت  این دادسرا در  از طرف  تهدید  ضرب و جرح و 
نگردیده  ممکن  آنها  اقامت  نبودن محل  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
39 دادیاری اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا هزینه به 

عهده دادگستری می باشد. م الف13317 دادیار شعبه 39 دادسرای اصفهان 
ابالغ

 9409980360000551 پرونده:  شماره   9410110360000074 نامه:  5/249شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940556 نظر به اینکه آقای محمد سعید عباسی به اتهام ورود به 
عنف قدرت نمایی تهدید با چاقو و فحاشی حسب شکایت خانم خورشید رفیعی فرزند 
محمدمراد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940556 ب 21 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
بازپرسی دادسرای  انتشار آگهی در شعبه 21  تاریخ  از  تا ظرف یکماه  ابالغ  نامبرده 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف13318 بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ رای

5/235 کالسه پرونده: 713/91 ش 12 ح مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف نجف آباد خواهان: اسداله سورانی به نشانی نجف آباد، خ 15 خرداد مرکزی 
کوی شهید پوالدچنگ، پالک 8 کدپستی 8513636181 وکیل خواهان: 1- علی مومن به 
نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی نبش کوی احمدی دفتر وکالت 2- مینا موحدی 
به نشانی نجف آباد، باالتر از چهاراه شهرداری بعد از تاکسی ویژه های اصفهان جنب 
وجه  مطالبه  المکان موضوع:  مجهول  عبدالرحمان صالحی  خوانده:  اتوبوس.  ایستگاه 
یک فقره چک به شماره 386614-86/10/5 جمعًا به مبلغ هفت میلیون ریال. گردشکار: 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جزی تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه ی شورا 
به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی 
آقای اسداله سورانی به طرفیت آقای عبدالرحمان صالحی به خواسته مطالبه تقدیمی از 
سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده ی خوانده دانسته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه  ی وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است. مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 60/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از بابت تسبیب 
و نیز پرداخت حق وکاله ی وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
86/10/5 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد، در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد. م 

الف2035 شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
مزايده

 9309983623100058 پرونده:  شماره   9410113623300240 نامه:  شماره   5/198
شماره بایگانی شعبه: 940048 اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان در نظر دارد 
دادنامه  به شماره  اردستان  اول دادگستری  از شعبه  دادنامه صادره  مفاد  اجرای  در 
9309973633100850 باموضوع تقسیم ماترک مرحوم حاج فتح اله امیری پور اقدام 
به فروش پالکهای ثبتی به شماره 1195/1، 1195، 1194، 1222، 9743 نماید متقاضیان 
از  پنج روز قبل  تا  یافته و  خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور 
مزایده امالکی را که آگهی شده است را مالحظه نمایند مورد مزایده به شخصی واگذار 
می شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده بایستی 10 درصد بهارافی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری اردستان واریز و مابقی آن را ظرف مهلت یک 
پرداخت  را  مزایده  بهای  مابقی  که  نماید و در صورتی  پرداخت  مزایده  تاریخ  از  ماه 
ننماید سپرده واریز شده پس از کسر هزینه های قانونی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تمامی 4 دانگ پالک ثبتی به شماره 9743 به مساحت تقریبی 357/83 متر مربع واقع در 
کوی محال اردستان به مبلغ 1152213600 ریال. تمامی 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به شماره ثبتی 1332 واقع در کوی محال اردستان به مساحت 33/08 متر 
مربع به مبلغ 68972000 ریال. تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شماره 1194 واقع در 
کوی محال اردستان دارای کاربری مسکونی فاقد اعیانی به مساحت 16/70 متر مربع 
کوی  در  واقع   1195 به شماره  ثبتی  پالک  تمامی ششدانگ  ریال.  مبلغ 7515000  به 
محال اردستان به مساحت تقریبی 59/54 متر مربع که در آن ساختمانی با استفاده از 
مصالح بنایی خشت و گلی بنا شده و قابل سکونت نمی باشد به مبلغ 86233000 ریال. 
تمامی ششدانگ یک باب مغازه و زمین خرابه پالک ثبتی به شماره 1195/1 واقع در 
کوی محال اردستان به مساحت تقریبی 92/25 متر مربع دارای قدمت 40 ساله و غیر 
تاریخ مزایده:  فاقد اشتراک آب، برق و گاز به مبلغ 152312500 ریال.  قابل استفاده 
1394/06/02 روز دوشنبه ساعت 9:30 مکان: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری 

اردستان. م الف 675مختاریان پور- اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان 
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این روزها از دس��ت دادن حافظه تبدیل به یک معضل همه گیر 
شده اس��ت و فقط پیرترها دچار آن نمی شوند؛ بنابراین راه های 

تقویت هوش و حافظه اهمیت زیادی دارد. 
 - برخى بازی ها را امتحان کنيد

بازی های خوب بسیاری وجود دارند که شما می توانید از آنها برای 
 تقویت حافظه تان اس��تفاده کنید؛ مثل جدول، شطرنج و... این 
 بازی ها کمک م��ی کنند تا بیش��تر فکرت��ان را متمرکز کنید و 

ذهن تان را فقط به سمت یک چیز سوق دهید.
 - اسامى را به خاطر بسپارید

 نه تنها به خاطر سپردن اس��امی کمک زیادی به تقویت حافظه 
می کند، بلکه برای زندگی نیز سودمند است؛ چرا که بیشتر افراد 

در به خاطر سپردن اسامی دچار مشکل می شوند. 
روش های زیادی برای به یاد س��پردن اس��امی وجوددارد؛ مثال 
اس��امی افراد را با اس��امی حیوانات و یا برخی اعداد همراه کنید. 
هروقت که از آن عدد یا نام حیوان و یا هرچیز دیگری اس��تفاده 

کنید، به یاد آن نام می افتید.
 

- سپردن اطالعات بسيار جدی و مهم در ذهن
هر روز مهم ترین اخبار و اطالعات مربوط به آن روز را در حافظه 
خود ثبت کنید. این کار تاثیر زیادی در تقویت حافظه دارد. حتی 
می توانید گاهی اوقات نکته ب��رداری کنید. اتفاقات مهمی را که 
خارج از خانه برای تان پیش می آیند، بنویس��ید و بعد آنها را در 

خانه مرور کنید تا ذهن تان این اطالعات را ثبت کند.
 -  یک زبان جدید یاد بگيرید

یک راه خوب دیگر ب��رای تقویت حافظه تان این اس��ت که یک 
زبان جدید یاد بگیری��د. این کار هم باعث تقوی��ت حافظه و هم 
 یک مهارت زبانی می شود و چندان هم دشوار نیست. بسیاری از 
دی وی دی ها، نوارها و خدمات دیگر در این زمینه کمک می کند.

-  ورزش کنيد
خوب و سالم غذاخوردن باعث سالمت جسم و ذهن می شود؛ اما 
ورزش نیز در این میان اهمیت ویژه ای دارد. هر روز نیم س��اعت 

ورزش کنید. برای افراد پرمشغله، کمی پیاده روی از محل کار تا 
خانه هم غنیمت است.

-  ماشين خود را پيدا کنيد
به یک پارکینگ بزرگ ماش��ین فکر کنید که پر از ماشین است. 
وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرید، آیا به راحتی ماشین خود 
را پیدا می کنید یا اینکه همیشه گیج و سردرگم می شوید؟ این 

کار را چند بار انجام دهید و هر 
بار سریع تر ماشین خود را پیدا 

کنید.
-  به طبيعت بروید

برخی درمان های طبیعی برای 
تقوی��ت حافظه ج��زء بهترین 
درمان ها محس��وب می شوند. 
داروهای قدیم��ی عملکرد مغز 
 و سیس��تم عصب��ی را تقوی��ت 
می کنن��د. رزم��اری یک��ی از 

گیاهانی است که به تقویت حافظه کمک می کند.
- خواب کافى داشته باشيد

همه ما می دانیم که خواب چه تاثیری در سالمتی دارد. اگر خواب 
کافی نداشته باشید، ذهن تان مغش��وش می شود و سلول های 

مغزی فرصت کافی برای تجدید قوا نخواهند داشت.
از دست دادن حافظه

از وقتی که عینک خود را در جایی می گذارید و بعدا قادر به یافتن 
آن نیستید حتی ممکن است عینک تان روی موهای سرتان باشد 
و شما برای پیدا کردنش تمام دور و برتان را زیرورو کنید یا وقتی 
که فراموش می کنید ناهار کودک تان را به او بدهید تا با خود به 
مدرس��ه ببرد. کاهش حافظه به مقدار بس��یار کم کامال طبیعی 
 است؛ اما حتی همین مقدار کم نیز در آینده برای شما دردسرساز 

می شود و باید جدی گرفته شود.
ارتباط ميان عملکرد مغز و تناسب اندام

افرادی که تصمیم گرفته اند خود را به اندامی متناسب برسانند، 
شاید تنها چیزی که در این زمینه به آن فکر نکرده اند، تاثیر این 
کار بر روی عملکرد مغز است. سال هاست که محققان روی ارتباط 
جسم، ذهن و روح تحقیق می کنند. اینکه یوگا تمرین می کنید 
یا هر ورزش دیگری انجام می دهید، همه در جهت رس��یدن به 

احساس خوب و حرکت داشتن است.
تغذیه و نقش آن در توانایى های ذهنى

 تغذی��ه اف��راد روی رفتاره��ا و روحیات آنه��ا اثر می گ��ذارد و 
عالوه بر آن در عملکرد مغز نیز موثر است. ذهن ما به انرژی و مواد 

مغذی نیاز بسیاری دارد. دریافت انرژی و مواد مغذی مختلف روی 
 میزان مواد شیمیایی مغز تاثیر می گذارد. انرژی مورد نیاز مغز از 
 کربوهی��دارت ه��ا، پروتئی��ن و چرب��ی ها به دس��ت م��ی آید. 
ویتامین ها و امالح معدنی برای سالمت جسم ضروری هستند. 
 مغز ما ح��دود 20-30 درصد از ان��رژی دریافت��ی را به مصرف 
می رساند و افرادی که به اندازه کافی کالری دریافت نمی کنند، 
 دچار تغییرات��ی در عملکرد مغز 
م��ی ش��وند. مث��ال نخ��وردن 
 صبحان��ه باعث کاه��ش توانایی 
فعالیت های ذهنی در طول روز 
می شود؛ به خصوص در افرادی 
که دچار س��وءتغذیه هس��تند. 
بدن ما به کاهش انرژی از طریق 
کندشدن، کاهش میزان هورمون 
ها، کاهش فعالیت هایی که نیاز 
به هوشیاری و دقت بیشتر دارند، 
کاهش انتقال اکسیژن و مواد مغذی به بدن، کاهش توانایی بدن را 
برای مقابله با عفونت و هزاران هزار مساله مستقیم و غیرمستقیم 

دیگر نیز در اثر کاهش انرژی رخ می دهند.
جنین در حال رشد، نوزادان و کودکان خردسال در اثر سوءتغذیه 
بیش��تر از بزرگ تره��ا دچار آس��یب دیدگی مغزی می ش��وند. 
 کاه��ش هوش، نارس��ایی ه��ا و  بدرفت��اری نیز از ای��ن عوارض 

هستند.
کربوهيدرات ها و سالمت ذهنى

کربوهی��درات ها مث��ل حبوب��ات، ش��کر تصفیه ش��ده برخی 
میوه ها و س��بزی ها تاثیر زی��ادی روی خلقیات و رفتار انس��ان 
دارند. خ��وردن غذاهای سرش��ار از کربوهیدرات باعث ترش��ح 
 هورمون انس��ولین در بدن می ش��ود و کمک می کنند تا قند به 
س��لول های بدن برس��د. میزان انس��ولین نباید بیش از حد نیاز 
 باش��د؛ زیرا تریپتوفان روی علمکرد انتقال دهنده عصبی مغز اثر 

می گذارد.
پروتيين ها و سالمت ذهنى

پروتئین ها از آمینواسیدها تشکیل شده اند. بدن ما به هشت نوع 
آمینواس��ید ضروری نیاز دارد که باید در برنامه غذایی گنجانده 
شوند. گوشت، شیر، محصوالت لبنی و تخم مرغ سرشار از پروتئین 
هستند. دریافت پروتئین روی عملکرد مغز و توانایی های ذهنی اثر 
می گذارد. بیشتر انتقال دهنده های عصبی مغز از آمینواسیدها 
تشکیل شده اند. اگر آمینواسید مورد نیاز بدن تامین نشود، میزان 
انتقال دهنده های عصبی در مغز کاهش می یابد و عملکرد مغز 

ضعیف می شود.
چربى ها و سالمت ذهنى

چربی ها تاثیر زیادی در عملکرد مغ��ز و خلق و خوی افراد دارند. 
گوش��ت، کره، مارگارین و  روغن های گیاهی سرش��ار از چربی 
 ها هس��تند. البته کاهش کلس��ترول در بدن باعث کاهش خطر 
بیماری های قلبی می شود. به همین دلیل بهتر است از اسیدهای 
چرب امگا 3 استفاده کنید تا هم چربی مورد نیاز بدن تامین شود 

و هم از سالمت بیشتری برخوردار باشید.
ویتامين ها و سالمت ذهنى

تیامین، ویتامین B12، فولیک اس��ید و نیاس��ین. تیامین نوعی 
ویتامین B اس��ت که در دانه ها، آجیل ها، گوش��ت ها، حبوبات 
و سبزی ها یافت می ش��ود و به طور غیرمستقیم روی متابولیزم 
گلوکز و یا قند خ��ون اثر می گذارد. برای س��اخت انتقال دهنده 
های عصبی مختلف، تیامین الزم اس��ت. ویتامین B12 فقط در 
غذاهایی که از حیوانات به دست می آیند، وجود دارد؛ مثل شیر، 
گوشت و تخم مرغ. ویتامین B12 برای سلول های عصبی ضروری 

 است. کمبود آن باعث کاهش آهن خون و آسیب دیدگی عصب، 
از دس��ت دادن حافظه و کاهش عملکرد مغز می ش��ود. فولیک 
اسید، یک نوع ویتامین B دیگر است که در جگر، نخود، مارچوبه، 

بروکلی، گندم و برخی دانه ها وجود دارد.
 فولیک اسید روی متابولیس��م پروتئین و آمینواسیدها در بدن 
تاثیر می گذارد. کمبود فولیک اس��ید در ب��دن، به خصوص در 
خانم ها باعث افزایش احتمال نارس��ایی ه��ای عصبی در جنین 
می ش��ود. همچنین احتمال خطر س��کته را افزایش می دهد و 
برخی اختالالت ذهنی را به دنبال دارد.نیاسین در گوشت، غالت، 
ماهی، مارچوبه و ب��ادام زمینی وجود دارد. درضم��ن بدن آن را 
از آمینواس��یدهای اصلی، تولید می کند. نیاسین تولید انرژی از 
کربوهیدارت ها، پروتئین ها و چربی ها می شود و کمبود آن عالئم 
ذهنی بسیاری دارد؛ مثل سردرد، از دست دادن حافظه، کم خوابی 

و بدخوابی، بی ثباتی روحی و ....

حافظه خود را با این روش ها تقویت کنید

  بعضي وقت ه��ا اختیار کارهایم 
دست خودم نیست. 

 مث��ل آدم آهن��ي ،ی��ک کار را
 صد بار تک��رار مي کن��م ،تکرار 
مي کنم ،آن ق��در تکرار مي کنم 
ک��ه آخ��رش داد باب��ا در بیاید.

یکي نیس��ت به م��ن بگوید االن 
اس��ت که باب��ا به خاطر س��رک 
کش��یدن توي راهرو وکوپه هاي 
دیگر بزن��د پس گردن��م ودهان 
گلش باز ش��ود .کس��ي نیس��ت 
 به م��ن بگوید اس��ماعیلي که تو

 دیده اي اسماعیل نبوده ، شاید 
یکي بوده ش��بیه اس��ماعیل، نه 

خودش یک آدم دیگر یکي...
 کتاب عقربه ها خواب ش��ان مي آید به قلم معصومه عیوضي که از س��وي 
 انتشارات س��وره مهر منتش��ر ش��ده اس��ت. بر خالف نامش کتابي است 
در خصوص داستان انقالب  باروایتي جالب وگیرا .کتاب که برگزیده سومین 
جشنواره داستان انقالب مي باشد، روایت گر خانواده اي است که در مسیر 
سفر به مش��هد حرکت مي کنند. نقش اول داس��تان یکي از فرزندان این 
خانواده است که گمشده اي دارد به نام اسماعیل و این  پرداختن به شخصیت 
اسماعیل اس��ت که داس��تان را پیش مي برد. نقش اول داس��تان به دنبال 
اسماعیلي است که به همراه او سال هاي انقالب ومبارزه را سپري کرده وپس 
از جنگ دیگر نش��اني از اوندارد .  باید گفت داستان با ریتمي آهسته وکند 
پیش مي رود، اما استفاده از عناصر ادبي متنوع چون تشبیه »گوش مي کنم 
به صداي قطار روي ریل .گوش مي کنم .پلک هایم سنگین مي شود ومي رود 
روي هم. انگار دراز کشیده ام روي شن هاي نرم ساحل وخواب مثل اقیانوسي 
است که موج هایش نرم نرم جلو مي آید ومرا مي کشد ودر خود فرو مي برد .«

 استعاره وجان بخش��ي به اش��یاء » به بابا که نگاه مي کنم چین هاي روي 
پیشاني اش را مي بینم که بیشتر شده. مردمک هایش بین من ومرضیه آوار 

مانده و هي توي سفیدي چشم ها قل مي خورند ودوباره بر مي گردند.«
 اغراق»گرم��اي دس��تش را حس م��ي کنم روي ش��انه ام .ح��س خوبي 
دارم س��نگیني وس��ختي لحظه های��م که ت��وي کوچه ها ورق��ه راپخش 
مي کردم تمام ش��د.وحاال من راحتم راحت وس��بک به س��بکي پر کاه به 
س��بکي یک قاصدک ان��گار دارم روي ابرهاي آس��مان پرواز م��ي کنم.« 
 و... روای��ت داس��تان را ب��راي خوانندگان کت��اب جذاب تر ودلنش��ین تر 

مي کند.

    

عقربه ها خواب شان مي آید 

 معرفى کتاب
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