
انا هلل و انا الیه راجعون
 

دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای محسن رضایی درگذشت نابهنگام فرزند 

دلبندتان باعث اندوه همه دوستان شد. اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و خانواده مکرمتان 

به خصوص برادر ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران واسعه و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حمیدرضا خرم دشتی 
فرزند شهید غالمرضا خرم دشتی 

آگهی مزایده اجاره 
)شماره 90-14(

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد ساختمان مسکونی خود واقع در اصفهان – خیابان 
اجاره  به صورت  برگزاری مزایده عمومی  از طریق  را  کاشانی  بیمارستان  کوچه غرب   – کاشانی 
به  نماید. عالقمندان  به متقاضیان واجد شرایط واگذار  به مدت دو سال  تاریخ 90/9/15  از 
دریافت  جهت   90/9/2 تاریخ  تا  حداکثر  محل  از  بازدید  ضمن  توانند  می  مزایده  در  شرکت 
اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 
12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه 

جمعیت هالل احمر استان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند.
قیمت پایه اجاره بها ماهیانه: 16/750/000 ریال 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا تاریخ 90/9/5
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد

به اسناد ارسالی ناقص و یا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاون اداری و پشتیبانی 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جدای  را  اثر  یک  توفیق  رمز 
متنی،  درون  جذابیت های  از 
می توان در مسأله ای چون تیتراژ 
نیز جستجو کرد. به  واقع تمرکز 
بر تیتراژ سریال های پخش  شده 
نگاهی  همچنین  و  سیما  از 

موشکافانه به عنوان  بندی های ابتدایی و انتهایی در یک فیلم سینمایی یا 
مجموعه تلویزیونی این نکته را ...

یکي از موارد شایع  مسمومیت هاي 
تنفسي است که درنتیجه استنشاق 
گازهاي سمــي صنعتي مثــل 
یا گازهاي سمي  بخار آمونیاك 
مثل  ناقص  سوخت  از  ناشي 
مونواکسیـدکربن ایجاد مي شود. 

مسمومیت ناشي ازگاز مونواکسیدکربن که در اثر نشت از آبگرمکن 
ایجادشده بود مادر 25 ساله  اي ...

تا  باید  خانواده  پزشک  طرح 
پایان برنامه چهارم توسعه عالوه 
اجرا  نیز  در شهرها  روستاها  در 
تنها  نه  طرح  این  ولي  مي شد، 
در دوره پنج  ساله برنامه چهارم 
نتوانست از دروازه شهرها بگذرد 

بلکه هم اکنون که در سال نخست برنامه پنجم هستیم اجراي آن در 
روستاها نیز با نواقص و ...

بي دقتي ها به گازco میدان مي دهد:
قاتلازلولهبخاريواردميشود

نگاهي به مقوله تیتراژ در تلویزیون به بهانه تیتراژ 

مجموعه وضعیت سفید
جذابيتفراموششده

فرهنگ و هنر  صفحه 5

یک برنامه که قرار بود ملي باشد
آياطرحپزشكخانوادهروزيازدروازه

شهرهاميگذرد؟

آيین تندرستي    صفحه 6

جامعه   صفحه 4

وزیر اقتصاد خبر داد:

منابع یارانه ها از افزایش قیمت نیست

صفحه 3

صفـحهصفـحه

روز وصل دوستداران ياد باد؛ 

بدرقه باشکوه شهدای غدیر با حضور 
فرمانده کل قوا

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

 شهدای امروز، آموزگاران استقامت
و پایداری ملت مسلمان ایران هستند

گزهای امروزی همان حلوا چوبه های قدیمی است

گـز،کااليیاسپانيايیاست

صفحه  2

جاده ابریشم، آسیایی است 
نه آمریکایی  

در تاریخ 30 شهریور سال جاری در نشست ویژه 
افغانستان که در حاشیه اجالس سازمان ملل متحد در 
نیویورك برگزار شد، چند تن از وزرای امور خارجه 
کشورهای غربی از جمله وزیر امور خارجه آمریکا، 
از ضرورت تأسیس جاده ابریشم جدید در منطقه 
غرب آسیا و آسیای مرکزی سخن گفته و خاطرنشان 
کردند که منافع ما ایجاب می کند که این جاده جدید 

تأسیس گردد.
پر واضح است که جاده ابریشم یک راه فرهنگی، 
تجاری و در یک محدوده جغرافیایی مشخص بوده 
و در طول قرون پیشین مناطق جنوبی و مرکزی آسیا 
را به یکدیگر متصل می کرده است.این جاده از چین 
آغاز و پس از عبور از هند، آسیای مرکزی، پاکستان، 
ایران، عراق، چند کشور خلیج فارس و ترکیه، به اروپا 

متصل می شده است.
ایران در این مسیر دارای یک نقش محوری و ویژه 
بوده و به عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی و قفقاز 
انرژی در  منبع  پیونددهنده دو  فارس و  به خلیج 
دریای خزر و خلیج فارس همواره اهمیت خاص 
ابریشم جدید از  داشته است. طرح احداث جاده 
سوی آمریکا، حرکتی جز ادامه سیاست های سلطه 
 جویانه این کشور در منطقه که موجب نا امنی و
بی ثباتی افغانستان، عراق و بخش هایی از پاکستان 

شده نیست.
و  بهترین  منطقه ای،  اقتصادی  توسعه  واقع  در 
باصرفه ترین راه مقابله واقعی با تولید و توزیع مواد 

مخدر و تروریسم و اشاعه ناامنی است.
کشورهای  و  است  آسیایی  راه  یک  ابریشم  جاده 
منطقه برای دست یافتن به شبکه ای از ارتباطات 
تجاری و ترانزیت، برای گشایش بازارهای جدید 
برای مواد خام، انرژی و محصوالت کشاورزی در 
سرتاسر آسیای جنوبی و مرکزی باید بدون وابستگی 
به غرب، همکاری های دوجانبه و چند جانبه خود 

را افزایش دهند.
متحدانه  منطقه ای،  بازیگران  که  این  آخر  نکته 
 تدابیر الزم را برای ایجاد توسعه و پیشرفت اتخاذ

 نمایند. 

ایسنا: محمود احمدي نژاد در نخستین اجالس وحدت 
و انسجام ملي جوانان ایراني، که به درخواست جوانان 
حاضر در مراسم در کسوت معلمي قرار گرفته بود با 
بیان این که انسان اشرف مخلوقات است یادآور شد: 
به استناد کالم خدا، خداوند همه این عالم را براي 
انسان خلق کرده است و انسان را نیز براي خودش 
خلق کرد. تفسیر بسیار ساده از آن این است که انسان 
جلوه خداوند است، اگر انسان خلق نمي شد راهي 
براي شناخت خداوند وجود نداشت، زیرا خدا خالق 

و ما مخلوق هستیم. 
رئیس جمهور با اشاره به ویژگي هاي انسان ادامه داد: 
انسان داراي فطرت الهي است و مي تواند تمام اسماء 
و صفات خدا را در خود تجلي دهد. اختیار و انتخاب 
نیز یکي دیگر از ویژگي هاي انسان به شمار مي رود. 

احمدي نژاد با بیان این که انسان دو ماموریت دارد 
تصریح کرد: مأموریت نخست انسان این است که 
خود را تا خدا باال بکشد و در حقیقت تجلي خدا 
شود. مأموریت دیگر انسان نیز تالش براي به دست 
آوردن زندگي سعادتمند است. باید به جایي برسیم 

که همه  انسان ها بتوانند تجلي خدا شوند و به یک 
زندگي سعادتمند برسند زیرا خدا کمال انسان را در 
تالش براي رسیدن به سعادت قرار داده است و کمال 

انسان در گرو تالش براي سعادت جامعه است. 
رئیس دولت دهم گفت: انسان منهاي آزادي بي مفهوم 
است، هر انتخابي که انسان انجام مي دهد تابع آزادي 
اوست و هیچ عملي با توجیه اجبار از انسان قابل قبول 
نیست، اساس ارزشمند بودن حرکت انسان این است 

که آزادانه انتخاب مي کند. 
احمدي نژاد ادامه داد: کسي که تحت تأثیر تعصبات 
حزبي، گروهي و تمایالت شخصي تصمیم مي گیرد، 
اسیرترین اسیرهاست. توحید رمز آزادي است، آزادي 

جز در سایه عبودیت معنا ندارد. 
وي با طرح این سئوال که آیا در جامعه آمریکا آزادي 
وجود دارد؟ افزود: مي توانم اثبات کنم که بیش از 
99 درصد تصمیمات زمامداران آمریکایي تحت تأثیر 
خودخواهي ها و تمایالت شخصي است. بوش مدعي 

آزادي بود، آیا آزادي را به عراق و افغانستان آورد؟ 
رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود با 

تأکید بر این که اگر عشق را از انسان بگیریم چیزي 
از او باقي نمي ماند خاطرنشان کرد: هر جا عشق کنار 
رود جاي آن را کینه مي گیرد و زماني که کینه جاي 
گرفت، چپاول ها، اشغالگري ها و کشتارها حاصل آن 
خواهد شد، عدالت عامل اصلي در حرکت تکاملي 
انسان است. عدالت، عشق آفرین و آزادي آفرین است، 

همه پیامبران الهي آمده اند تا توحید و عدالت بیاید. 
وي با طرح این سئوال که چرا عدالت مهم است، 
تصریح کرد: عدالت براي انسان یعني فراهم کردن 
شرایط براي شکوفا کردن استعدادها. به خاطر وجود 
در  انساني  استعداد  میلیاردها  بي عدالتي  و  تبعیض 

جهان ناشکفته دفن مي شود. 
رئیس دولت دهم با طرح این موضوع که عدالت 
چگونه در جامعه برپا مي شود؟ اظهار کرد: حاکم در 
برپایي عدالت نقش کلیدي دارد و البته مردم نیز نقش 
بسیار مهمي دارند و در حقیقت این دو مکمل یکدیگر 
هستند. به گفته شهید مطهري، فساد )به معناي عام( 
در جامعه از باال به پایین سرایت مي کند، الزمه اصالح 
جامعه، اصالح حاکمیت است. یک حاکم چه زماني 

مي تواند عدالت را حاکم کند؟ زماني حاکم مي تواند 
عدالت را حاکم کند که خود عادل، عاشق و آزاد 
باشد. به نسبتي که حاکم عادل، عاشق و آزاد است 
مي تواند جامعه را به عدالت، عشق و آزادي برساند، 
حاکمي که بویي از این ها نبرده باشد چه مي تواند 
بکند. کسي مي تواند نهایت عشق، آزادي و عدالت 
را برپا کند که وجودش عین عشق، عدالت و آزادي 
باشد و همه این ها در وجود کسي به نام انسان کامل 

است که ما به آن امام مي گوییم. 
محمود احمدي نژاد با تأکید مجدد بر این که مأموریت 
امروز ما ساختن ایران است این سئواالت را مطرح 
کرد که چرا ساختن ایران مهم است؟ چرا مستکبران 
در  پیشرفتي  هر  و چرا  مخالفند؟  ایران  با ساختن 
آن ها  اخبار  در صدر  آن  اخبار  مي دهد  ایران روي 
قرار مي گیرد؟ وي با بیان این که پاسخ این سئواالت، 
اجتماعي  و  سیاسي  سئوال هاي  از  بسیاري  پاسخ 
است تصریح کرد: باور من این است که ایران داراي 
ویژگي هاي بسیار مهمي است که نخستین ویژگي 
آن، قدرت فرهنگ سازي و تمدن آفریني است. اگر 

ملت ایران توان فرهنگ سازي و تمدن سازي خود 
را پشتوانه اسالم قرار نمي داد امروز اثري از اسالم 
نبود. آن هایي که مدعي اسالم هستند امروز اسالم 
آن ها چیزي را به اسالم اضافه نکرده است. تجربه 
تاریخي مي گوید اگر ایراني ها فرصتي یابند مي توانند 
تمام معادالت جهاني را تحت تأثیر خود قرار دهند. 

خود،  سخنان  از  دیگري  بخش  در  رئیس جمهور 
و  صلح خواهي  عدالت جویي،  حق طلبي،  توحید، 
مهرباني را از ویژگي هاي فرهنگ ملت ایران برشمرد 
و گفت: به همین دلیل دشمنان مخالف ساختن ایران 
هستند. امروز هر کس براي عدالت و آزادي دلش 

مي سوزد باید دلش براي ساختن ایران نیز بسوزد. 

خبر

رئیس جمهور: 

اساسارزشمندبودنحرکتانسان،انتخابآزادانهاست

جمعیت هالل احمر
استان اصفهان
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با  اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه  فارس: جانشین 
اشاره به جایگاه شهدا و بیان ویژگی های آنها گفت: شهدای امروز 

آموزگاران استقامت و پایداری ملت مسلمان ایران هستند.
گرانقدر  شهید  پیکر هشت  تشییع  مراسم  در  حسین سالمی 
جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، شهدای 
امروز  گفت:  و  خواند  کشور  اقتدار  داران  مشعل  را  امروز 
و  تشییع  اعال  عرش  تا  را  فداکار  نسلی  از  جدیدی  کاروان 

بدرقه می کنیم.
شهدای  افزود:  ادامه  در  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 

پایداری  و  استقامت  آموزگاران  و  بزرگ  انسان هایی  امروز 
ملت مسلمان ایران هستند، اینها مشعل داران شکوه و عظمت 
انقالب و اسالم و این ملت بزرگ و فداییان حقیقی والیت 
امر و امت، اسرار جاودانگی ملت بزرگ ایران و رمز اعتال و 
ارتقای هویت ملی و انقالبی و اسالمی کشور بزرگ و نظام 

مقدس جمهوری ایران هستند.
که  می دهد  نشان  کاروان  این  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
جاودانگی،  حماسه،   روح  فداکاری،  اقتدار،  سرزندگی، 
عظمت، شکوه، افتخار، آزادگی و هویت و حامالن ارزش های 

الهی هنوز همانند نهر جاری در گذر زمان و جهان پر از ستم 
حضور دارند.

اینها قله های  تأکید کرد:  پاسداران  جانشین فرمانده کل سپاه 
و  اقتدار  و  افتخار  داران  مشعل  و  جامعه  فضیلت های  رفیع 
امنیت و آرامش و نقطه های اصلی اتکای قدرت دفاعی کشور 
اصلی قدرت  معماران  تمدن عظیم و  این  بنای  و سازندگان 
مقابل دشمنان سلطه گرند و  در  بزرگ  این کشور  بازدارنده 
غروب  بی  و  پرفروغ  ستاره های  شهیدان  این  پاك  پیکرهای 
افتخارات جدید  و  عالم  این  در  نورافشان شهادت  کهکشان 

ما هستند.
عاشقان  در حسینیه  با حضور  نیز  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  در  فرماندهی کل سپاه  ثارا... ستاد 
شهدای جهاد خودکفایی سپاه شرکت کردند و حضور ایشان، 

تسلی خاطر بازماندگان را فراهم آورد.
به  رهبری  معظم  مقام  مشاهده  با  اسالمی  ایران  غیور  ملت 
ابراز احساسات پرداختند و با شعارهایی همچون »ابوالفضل 
علمدار خامنه ای نگهدار«، »ای پسر فاطمه تسلیت، تسلیت« به 

استقبال مقام معظم رهبری رفتند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
شهدایامروز،آموزگاراناستقامتوپايداریملتمسلمانايرانهستند

فرماندهاننظامیآمريکادر
منطقهازطرحترورفرماندهان

سپاهمیترسند
فارس: با نگاه به وضعیتی که آمریکا در داخل مرزهای 
سیاست های  که  با سرنوشتی  و  دارد  جغرافیایی اش 
نظامی و امنیتی بسیار پرهزینه این کشور طی 10 سال 
اخیر در منطقه ما داشته، نیاز آمریکا به تهدید بزرگ ترین 
دشمن خود طبیعی است. از این رو تعجبی ندارد که 
این روزها مقامات کاخ سفید پی در پی به تهدید ایران 
در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی می پردازند و از 
انواعی از اقدامات علیه ایران حرف می زنند. شدت 
هجمه های تبلیغاتی و رسانه ای مقامات آمریکا علیه 
و  المللی  بین  سطح  در  را  هایی  زنی  گمانه   ایران، 
منطقه ای سبب شده و این گمانه زنی ها تا اندازه ای 

فضای پیش رو را با ابهام مواجه کرده است. 
بر این اساس موارد زیر می تواند به شفاف شدن فضای 

وضعیت حاکم میان آمریکا و ایران کمک کنند:
1- تهدید ایران به »حداکثری کردن فشار« در شرایطی 
صورت می گیرد که در فاصله صدور قطعنامه 1929 
شورای امنیت سازمان ملل تا امروز در صحنه عمل 
تاکنون  زمان  آن  از  است.  نیفتاده  جدیدی  اتفاق 
 حدود 17 ماه می گذرد. این در حالی است که همه 
گزارش های رسمی و غیررسمی رسیده به آمریکا )از 
جمله گزارش فرید زکریا( از بی تأثیر بودن تحریم ها 
علیه ایران حکایت می کنند. امروز آمریکایی ها در 
حالی از اقدامات جدید علیه ایران حرف می زنند که 
شرایط جهانی )برخالف زمان تصویب قطعنامه 1929( 
با آمریکا همراه نیست. مواضع مقامات سه کشور از 
شش کشور 1+5 )یعنی روسیه، چین و آلمان( نشان 
می دهد که دست آمریکا برای »اقدام« علیه ایران خالی 
 است. البته آمریکایی ها از نفوذ بر بعضی از مدیران
 بین المللی- نظیر دبیر کل سازمان ملل و مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی استفاده می کنند تا وانمود شود که 

موضع آمریکا علیه ایران یک موضع بین المللی است.
 2- مواجهه جدید آمریکا با ایران در »دستگاه سیاسی« 
آمریکا پخت و پز می شود. در اتهام اخیر علیه ایران 
شاهد بودیم که کاخ سفید، FBI و وزارت خارجه 
و  داری  خزانه  وزارتخانه های  و  کردند  میدانداری 
دادگستری هم همراه شدند تا بی محل بودن چک های 
کاخ سفید برمال نشود، یعنی وانمود شود که وزارت 
خزانه داری هزینه های برنامه کاخ سفید را می پردازد 
فراهم  را  اتهامات  اجرایی  ضمانت  دادگستری   و 
می کند. اما با وجود آن که اتهامات اخیر علیه ایران 
ماهیت امنیتی و نظامی دارد، دستگاه های اطالعاتی 
و نظامی آمریکا وارد این ماجرا نشدند. سکوت رئیس 
CIA، رئیس پنتاگون، رئیس ستاد مشترك و مشاور 
امنیت ملی آمریکا نشان دهنده آن است که مقامات 
ارشد آمریکا اگرچه از تهدید و روی میز بودن »همه 
گزینه ها« حرف می زنند ولی در عمل خبری از آن 
نیست و این البته از ناامیدی آمریکا و توجیه ناپذیری 

اقدامات نظامی علیه ایران خبر می دهد. 
3- درست است که آمریکا بزرگ ترین مشکل خود را 
ایران می داند و به ده ها زبان آن را بیان هم کرده است. 
به واقع هم ما بزرگ ترین مشکل آمریکا هستیم و 
علی القاعده )در صورت بقای رژیم استکباری آمریکا( 
کماکان بزرگ ترین مشکل آمریکا باقی خواهیم ماند. 
بزرگ ترین مشکل آمریکا، وزن بسیار سنگینی در ذهن 

آمریکایی ها پیدا کرده است.
 روانشناسی آمریکایی به ما می گوید، آمریکایی ها 
حریف قدرتمند را تهدید می کنند ولی به »معامله« 
میان  از  را  ضعیف  حریف  و  اندیشند  می  او   با 
 برمی دارند و درخواست های او برای معامله را رد 
می کنند. مشکل دوم این است که این حریف قدرتمند 
نیست.  معامله  به  حاضر  روسیه  و  چین  برخالف 
آمریکایی ها می گویند ما حاضریم ایران هسته ای 
را به رسمیت بشناسیم و در مسائل منطقه ای جایگاه 
نافذ ایران را قبول کنیم ولی ایران متقاباًل حاضر نیست 
جایگاه ما را در مناسبات و تحوالت مناطق اطراف 

خود به رسمیت بشناسد و با آن کنار بیاید. 
آمریکا از ایران می خواهد تالش برای روی کار آمدن 
نظام هایی همگرا با اسالم و ایران در مصر، تونس، لیبی 
و یمن نداشته باشد و اجازه دهد انقالب های مردمی 
به نفع غرب و غرب گراها مصادره شوند. در یک کالم 
ایران از خیر بزرگ ترین فرصت تاریخی برای جهان 
اسالم و ملت های مسلمان و محرومان دنیا بگذرد و 
منافع ملی و دینی خود را قربانی منافع دشمنان خود 
کند. طبیعی است که ایران این ها را قابل معامله نداند 

و به آن تمکین نکند. 
4- آمریکا گمان می کند فشار به ایران یا گارد ایران را 
در برابر غرب باز می کند و یا به نیروهای اپوزیسیون 
ایران امکان آزادی عمل بیشتری می دهد و این در 
درازمدت می تواند راهی برای ورود به ایران باز کند. 
از این رو شاهد هستیم که پرونده حقوق بشر که بیشتر 
روی بهبود شرایط چهره های فتنه تمرکز دارد، در 
کنار پرونده هسته ای و بحث انحرافی منصور ارباب 
قرار می گیرد. اما آمریکا در زمینی مشغول پاشیدن 
 بذرهای توطئه است که پاسخ نمی دهد با این وجود 
آمریکایی ها راه رفته را از این رو دوباره به تجربه 

گذاشته اند. که راه دیگری ندارند. 
رژیم صهیونیستی هر بار سخن از حمله به ایران شده، 
آن را مسئولیتی جهانی معرفی کرده و تل آویو را از 
البته تضعیف  چنین مسئولیتی برکنار خوانده است. 
رژیم  نظیر  رژیم هایی  و  اسرائیل  غرب،  برای  ایران 
عربستان بسیار مطلوب است اما دستگاه های سیاسی و 
اطالعاتی آنان، چنین حاجتی را در توان دیوانساالری 
نظامی خود نمی بینند. بر این اساس بحث نظامی از 
نظر آنان تا زمانی که راهی برای »موفقیت قطعی« آن 
پیدا نشده به عرصه های رسانه ای و دیپلماتیک سپرده 
شده است، از این رو کاری که علی القاعده باید ارتش 
بکند بر زبان یک سناتور آن هم به مفتضحانه ترین و 
غیرعملی ترین شکل )ترور فرماندهان سپاه( جاری 
می شود و همه می دانیم که از بحث ترور فرماندهان 
سپاه بیش از همه فرماندهان نظامی آمریکا در منطقه 

می ترسند و با آن مخالفند.

فارس: سید محمد خاتمی تأکید کرد: بنده به صراحت بگویم اگر 
روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام  بدهد اصالح 

طلب و غیراصالح طلب با آن مقابله خواهند کرد. 
به نقل از سایت رسمی سید محمد خاتمی، سید محمد خاتمی 
در جمع جوانان اصالح طلب آذربایجان با بیان این که از سه نقطه 
جمهوری اسالمی و ملت ایران در معرض فشار است، تأکید کرد: 
 یکی هسته ای،  یکی حقوق بشر و دیگری مساله ترور که مطرح 

می کنند البته معلوم است  یک فشار و حتی پشت آن سناریویی برای 
فشار بیشتر روی ایران وجود دارد.  خاتمی ادامه داد: سال 200۸ آمریکا 
گزارش داد که از سال 2003 به این طرف ایران فعالیت نظامی  هسته ای 
ندارد که البته من هم آن روز رئیس جمهور نبودم ولی موضع گرفتم 
که  قبل از 2003 هم فعالیت نظامی نبوده، حاال چطور شد در سال 
2011 یک دفعه  ادعا می کنند فعالیت ها جهت نظامی پیدا کرده است؟
 وی افزود: پیداست یک فکر بدی پشت این قضیه است که می گویند 

فعالیت نظامی داریم می  خواهند فشار را روی ایران زیادتر بکنند البته 
که رفتار و مواضع و گفتار ما ممکن  است اثر هم داشته باشد ولی 
پیداست یک طرح دیگری است برای فشار. بی خود  می گویند ولی 
می گویند.  وی خاطرنشان کرد:  مسأله دیگر این که همیشه ایران متهم 
بوده به نقض حقوق بشر و متأسفانه در داخل  هم کارهایی می کنیم که 
الاقل این امر توجیه پذیر می شود. ولی امروز نماینده  سازمان ملل آمده 
و گزارش داده به آنجا، این خطری است که دارد مملکت را تهدید 

 می کند. حرف هایی که فرماندهان و مسئوالن اسرائیل می زنند و بعضی 
غربی ها  هم حرف های تند می زنند. البته به نظرم خیلی از آن ها جنگ 
روانی و بلوف هست  ولی در عین حال دارند افکار عمومی را آماده 
می کنند که اگر یک روزی خدایی نکرده  بخواهند یک کاری بکنند این 
افکار عمومی آماده باشند.   خاتمی تأکید کرد:  بنده به صراحت بگویم 
اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام  بدهد 

اصالح طلب و غیراصالح طلب با آن مقابله خواهند کرد. 

این  اعالم  با  دارایی  اقتصادی و  امور  فارس: وزیر 
که منابع همه یارانه ها از افزایش قیمت نیست و در 
حال حاضر هم برنامه ای برای اصالح مجدد قیمت ها 
نداریم، از تشکیل کارگروه ویژه فروش اموال گروه 

امیرمنصور آریا در چهار استان خبر داد.
شورای  نشست  پایان  در  حسینی  شمس الدین 
گفتگوی دولت و بحث خصوصی با اشاره به مباحث 
مطرح شده اظهار داشت: اجرای بند 2۸ قانون بودجه 
مبنی بر امهال بدهی بنگاه های تولیدی و بخشودگی 

جرایم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
را  بند  این  دستورالعمل  مرکزی  بانک  افزود:  وی 
اثر  در  که  بنگاه هایی  آن  براساس  که  کرده  تدوین 
حوادث طبیعی و وقایع ناخواسته و یا شرکت هایی 
طلبکار هستند  دولتی  یا شرکت های  دولت  از  که 

می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
بانک  کل  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
مرکزی در این باره گفت: به گفته بهمنی تاکنون با 
19 هزار و 500 بنگاه در راستای این بند از قانون 
بودجه قرارداد منعقد شده که دو هزار و 640 میلیارد 

تومان از این طریق امهال شده است.
حسینی کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور را 
موضوع مورد بحث این جلسه عنوان کرد و گفت: 
نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در این باره 
پیشنهاداتی ارائه کرده اند که قرار شد کارگروهی برای 
بررسی این پیشنهادات تشکیل و آن را به دولت ارائه 

کند.
و  سی   ال  در خصوص  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر توقف پرداخت 
ال سی داخلی گفت: با توجه به این که دستورالعمل 
و آئین نامه های قانونی برای ال سی وجود نداشت و 
امکان تخلف در این زمینه زیاد بود تصمیم گرفته شد 

ال سی داخلی به طور موقت متوقف شود.
که  ال سی هایی  برای  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
یک طرف آن دولت یا بنگاه های دولتی باشند این 

نحوه  بررسی  امکان  زیرا  ندارد  وجود  محدودیت 
استفاده از ال سی در این شرایط وجود دارد.

وی با بیان این که تا پایان سال بانک مرکزی مقررات 
پرداخت ال سی داخلی را تدوین خواهد کرد گفت: 
در صورت تصویب این دستورالعمل ها محدودیت 

پرداخت ال سی ریالی لغو می شود.
حسینی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را از جمله 
اقدامات شورای پول و اعتبار عنوان کرد و گفت: 
نرخ سود اوراق مشارکت یک و نیم درصد افزایش 
یافت و همچنین با توجه به این که گواهی سپرده 

خاص مشابهت زیادی با اوراق مشارکت دارد انتشار 
اوراق گواهی سپرده لغو  می شود.

شرکت  مالیاتی  بدهی  خصوص  در  اقتصاد  وزیر 
امیرمنصور آریا گفت: طی بررسی های صورت گرفته 
این شرکت فرار مالیاتی نداشته است اما مالیات معوق 
دارد که قبل از این مسأله مقرر شده بود به صورت 

اقساط مالیات خود را بپردازد.
وی با بیان این که با این گروه متخلف برخورد شده 
و قوه قضائیه اقدامات الزم را انجام داده است گفت: 
همچنین اموال مربوط به این شرکت شناسایی شده 

اما بنگاه هایی که هم اکنون در حال فعالیت هستند را 
نمی تواند تعطیل کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص جایگزینی معاون 
فردی  هنوز  گفت:  اقتصاد  وزارت  بیمه  و  بانک 
مشخص نشده و با افرادی که مذاکره شده تاکنون 

راضی به قبول این سمت نشده اند.
حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که با توجه 
به گذشت هشت ماه از سال و پیش بینی درآمد 54 
هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصالح قیمت ها 
آیا دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد زیرا 

در سال جاری اصالح قیمت صورت نگرفته و آیا در 
ماه های باقیمانده سال این اتفاق نخواهد افتاد؟ گفت: 
همه درآمد پیش بینی شده ناشی از افزایش قیمت ها 
برای اصالح  برنامه ای هم  نیست، در حال حاضر 
قیمت ها در سال جاری وجود ندارد اما این به معنای 

عدم اصالح قیمت تا پایان سال جاری نیست.
وی ادامه داد: در خصوص کسری بودجه هدف ما 
پرداخت به صورت سازوکار تخصیص بودجه بوده 

است که البته تاکنون این هدف محقق نشده است.
در  خبرنگاران  سئوال  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزیر 
خصوص افزایش نرخ ارز و ارز چهار نرخی گفت: 
وزارت  و  است  بازار  تنظیم  مسئول  مرکزی  بانک 
ما  نظر  از  اما  نمی کند  باره دخالت  این  در  اقتصاد 
تفاوت 200 تومانی نرخ ارز رسمی و بازار مناسب 

نیست.
حسینی افزود: آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده بانک مرکزی تقاضای واقعی را با نرخ 
فعلی  شرایط  در  اما  دهد  پوشش  می تواند  مرجع 

تقاضای کاذب در بازار وجود دارد.
ارزیابی  خصوص  در  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
استیضاح خود گفت: استیضاح یک فرآیند قانونی 
است و نتیجه آن هم قانونی و تا زمانی که در این 

تصمیم تجدید نظر نشده به آن عمل خواهد شد.
حسینی در خصوص پرداخت سهام عدالت و عدم 
دریافت سود سهام توسط بسیاری از سهامداران در 
این مدت گفت: قبل از ابالغ قانون اصل 44، چند 
دهک از جامعه از جمله افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی و روستائیان سهام عدالت دریافت 

و در سال بعد سود آن را اخذ کرده اند.
وی افزود: پس از ابالغ قانون اصل 44 مقرر شد افراد 
سهام دار در ابتدا مبلغ سهام را از طریق سود این سهام 
بپردازند و پس از آن سود دریافت کنند؛ بنابراین سود 
سهام عدالت برای پرداخت ارزش سهام اختصاص 

یافته است. 

سراسری

وزیر اقتصاد خبر داد:

منابع یارانه ها از افزایش قیمت نیست

خبر

نصف النهار

ماريومونتينخستوزيرشد
ایتالیا ماریو مونتي را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور 
تعیین کرد و وي به طور رسمی کار خود را از روز دوشنبه 

آغاز مي کرد. 
به نقل از خبرگزاري شینهوا، پس از تصویب طرح اصالحات 
اقتصادي در پارلمان ایتالیا و کناره گیري سیلویو برلوسکني، 
جورجو ناپولیتانو، رئیس جمهوري ایتالیا با برگزاري نشست 
میان رهبران احزاب مختلف، ماریو مونتي، کمیسر سابق 

ایتالیا در اتحادیه اروپا را به عنوان نخست وزیر جدید، مسئول تشکیل دولت کرد. 
از مونتي به عنوان ناجي ایتالیا یاد مي شود و نظرسنجي ها حاکي از آن است که وي از 
حمایت اکثر مردم این کشور برخوردار است. وي قرار است اصالحات جدید را اجرایي 

کند تا بدهي هاي سنگین کشور را کاهش دهد. 
نخست وزیر ایتالیا در کنفرانس خبري پس از انتصاب خود گفت: قصد دارم با پذیرش 
مسئولیت به کشورم خدمت کرده و شرایط اقتصادي را بهبود ببخشم. ادامه شرایط فعلي 
به ضرر بازارهاي جهاني، از جمله اروپا است. ایتالیا باید با چالش پرداخت بدهي هاي 
خود مقابله کند.  وي در ادامه افزود: ایتالیا همچون کودکي است که باید بار دیگر رشد 

کند چرا که ما باید سرزمیني مقتدر و سعادتمند در اختیار فرزندانمان قرار دهیم. 
نخست وزیر سابق ایتالیا طي روزهاي گذشته با از دست دادن اکثریت مجلس عوام ایتالیا 

متعهد شده بود پس از تصویب الیحه اصالحات اقتصادي این کشور استعفا دهد. 
برلوسکني اواخر روز شنبه کناره گیري کرده و رئیس جمهوري ایتالیا روز یکشنبه مونتي 
را جایگزین وي کرد.  مونتي 6۸ ساله پروفسور اقتصاد است و بر اساس تمامي شواهد 
و قرائن برآمده از رم، تمامي رخدادهاي پیچیده اقتصادي در ایتالیا مربوط به ماه هاي 
گذشته را زیر نظر داشته است. او در نمایش سیاسي دوران برلوسکني به گونه اي یک 

ضدسیاستمدار شمرده مي شد. 

آمريکابهمحمودعباسپيشنهادداد
مذاکره کننده ارشد فلسطیني ها از پیشنهاد فرستاده ویژه صلح 
آمریکا به محمود عباس براي از سرگیري مذاکرات مستقیم 

با رژیم صهیونیستي خبر داد. 
صائب عریقات، مذاکره  کننده ارشد فلسطیني ها در گفتگو با 
خبرگزاري فرانسه، عنوان داشت: دیوید هیل، فرستاده ویژه 
صلح آمریکا به خاورمیانه به محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین پیشنهاد داده است تا مذاکرات مستقیم را 

با اسرائیل با حضور اعضاي کمیته چهارجانبه صلح آغاز کند. 
وي در ادامه افزود: عباس نیز اعالم کرد که آماده آغاز مذاکرات است، اما به شرط آن 
که شهرك سازي ها از سوي اسرائیل متوقف شده و مسئوالن اسرائیلي راهکار تشکیل دو 
کشور را در مرزهاي سال 1967 بپذیرند.  عریقات همچنین تاکید کرد: عباس در دیدار 
خود با هیل اعالم کرد که رهبران فلسطین به تالش هاي خود براي دستیابي به عضویت 

کامل کشور فلسطین در سازمان ملل ادامه خواهند داد. 
هیل نیز در این دیدار از عباس خواست تا از فرصت آغاز مذاکرات مستقیم با حضور 

اعضاي کمیته چهارجانبه صلح استفاده کند. 
عریقات همچنین تأکید کرد: تنها در صورت پایبندي دولت اسرائیل بر تعهدات خود 
مي توان مذاکرات مستقیم را آغاز کرد. عباس در دیدار خود با هیل بر آمادگي طرف 

فلسطیني براي همکاري با کمیته چهارجانبه صلح تأکید کرد. 
مذاکره کننده فلسطیني ها همچنین عنوان داشت: عباس از دولت آمریکا خواست تا در 
موضع خود در قبال عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل تجدیدنظر کند و وي 
هچنین تاکید کرده است که تالش هاي طرف فلسطیني در این زمینه با هدف سلب 
مشروعیت از اسرائیل و یا منزوي کردن آن صورت نمي گیرد، بلکه تنها براي اجراي 

راهکار تشکیل دو کشور در مرزهاي سال 1967 انجام مي شود. 

سناريويليبيدرسوريهاجرانمیشود
  

هم پیمانان  و  واشنگتن  اقدامات  ونزوئال  رئیس  جمهوري 
اروپایي اش را در خصوص مسأله سوریه به شدت مورد انتقاد 
قرار داد و تأکید کرد: آنها در حال آماده سازي زمینه اي براي 

سرنگوني حکومت بشار اسد هستند. 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، هوگو چاوز، رئیس جمهوري 
ونزوئال اعالم کرد که آمریکا و هم پیمانان اروپایي این کشور 
بر آن هستند تا همان طور که معمر قذافي، حاکم لیبي را از 

کار بر کنار کردند، بشار اسد، رئیس جمهوري سوریه را نیز از کار برکنار کنند. 
این انتقاد براي نخستین بار با اعالم حمایت چاوز از صدام آغاز شد. 

رئیس جمهوري ونزوئال خطاب به حامیانش در یک تظاهرات در شهر کاراکاس اعالم 
به اختالفات در سوریه دامن مي زنند و باعث  اروپایي اش  کرد: آمریکا و هم پیمانان 
مي شوند حمالت تروریستي، خونریزي و کشتار در سوریه افزایش یابد و این گونه 

اقدامات همانند اقداماتي است که غرب در ابتداي سال جاري در لیبي انجام داد. 
وي افزود: آنها با استفاده از بمباران فقط دولت لیبي را سرنگون نکردند، بلکه کشوري را 
ویران ساختند و قذافي را ترور کردند. در حال حاضر آنها قصد دارند همین کار را در 

خصوص سوریه انجام دهند. 
رهبر 57 ساله ونزوئال اعالم کرد: تصمیم اتحادیه عرب براي تعلیق عضویت سوریه در 

این اتحادیه علیه دولت دمشق صورت گرفته است. 
روز شنبه اتحادیه عرب اعالم کرد عضویت سوریه در این اتحادیه به صورت موقت به 
حالت تعلیق درآمده است و این مسأله حمایت هاي برخي کشورهاي جامعه بین المللي را 
به دنبال داشت، اما با این حال بسیاري از حامیان بشار اسد با تجمع در مقابل سفارت هاي 
کشورهاي حامي طرح تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب، از حکومت این کشور 

اعالم حمایت کردند. 

جهان نما 

ادعاهای غرب درباره ترور، فعالیت نظامی هسته ای و نقض حقوق بشر نادرست است

اصالحطلبوغيراصالحطلبباهرگونهدخالتخارجیمقابلهمیکنند

مهر: شهدای سپاه در آستانه عید والیت در مراسمی با حضور 
ولی امر مسلمین جهان، مقامات ارشد لشکری و کشوری و ملت 

قدرشناس ایران تشییع شدند. 
در این مراسم  باشکوه و معنوی، که با حضور گسترده اقشار 
مختلف مردمی پاسداران، هم رزمان و همکاران شهید طهرانی 
مقدم و سایر شهدای سپاه در مقابل حسینیه عاشقان ثارا... ستاد 
فرماندهی کل سپاه  برگزار شد، رهبر معظم انقالب  به همراه 

جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری نیز حضور یافتند.
در این مراسم حضرت آیت ا... خامنه ای با حضور در حسینیه 
فاتحه  قرائت  ضمن  سپاه،  کل  فرماندهی  ستاد  ثارا...  عاشقان 

برای سردارحسن تهرانی مقدم رئیس سازمان جهاد خودکفایی 
پادگان  در  انفجار  حادثه  شهدای  از  وجمعی  سپاه،  وتحقیقات 
سپاه در حومه مالرد استان البرز، برای این شهدای گرانقدر، علو 

درجات مسئلت کردند.
با  مراسم  این  در حاشیه   همچنین  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

خانواده شهدای حادثه گفتگو کردند.

آملی  صادق  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
اول  معاون  رحیمی  محمدرضا  قضائیه،   قوه  رئیس  الریجانی 
سپاه،  کل  فرمانده  جعفری  علی  محمد  سردار  جمهور،  رئیس 
در  انقالب  رهبر  ارشد  مشاور  صفوی  رحیم  یحیی  سرلشکر 
امور نظامی، سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی، محسن 
رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر قالیباف 

اطالعات،  وزیر  مصلحی  حیدر  حجت االسالم  تهران،  شهردار 
پاسداران،  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  سعیدی  حجت االسالم 
مسلح،  نیروهای  ستادکل  اطالعات  معاون  باقری  سرلشکر 
زریبافان رئیس بنیاد شهید، بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
ارشد و  مقامات  از  زیادی  و سیاست خارجی مجلس و جمع 
فرماندهان نظامی کشور همچنین نمایندگان مجلس در مراسم 

تشیع شهدای سپاه حاضر بودند.
پس  شهدا  این  پیکرپاك  کنندگان  تشییع  گزارش  این  براساس 
از طی مسافتی با سر دادن تکبیر و همچنین مدیحه سرایی به 

عزاداری پرداختند.

روز وصل دوستداران یاد باد؛ 

بدرقهباشکوهشهدایغديرباحضورفرماندهکلقوا
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این اسپانیایی ها 
بودند که برای 

نخستین بار شیرینی 
مانند گز را تولید 

کردند و با ورود این 
نوع شیرینی از اسپانیا، 
اصفهانی ها هم تولید 
این نوع شیرینی را در 

اصفهان آغاز کردند

ایران  استان اصفهان گفت:  معاون جهاد کشاورزی 
هفت  باالی  رتبه  باغی  محصوالت  از  نوع   15 در 
دنیا را به خود اختصاص داده است و واردات میوه 
 از خارج کشور به ایران روند جالب توجه و روانی

ندارد.
محمد نصر با بیان این که بازار میوه داخلی به اندازه 
کافی توانایی تأمین محصول مورد نیاز خود را دارد، 
اظهار داشت: برخی از محصوالت به طور مثال انگور 
که خارج فصل از کشور کره وارد بازار میوه می شود 

از نظر روانی جالب توجه نیست.
وی تعرفه محصوالت کشاورزی را بر اثر تولیدات 
و  ها  میوه  ورود  افزود:  و  کرد  عنوان  متغیر  کشور 
محصوالت خارجی در کشور متغیر و براساس فصل 

و نیاز بازار تغییر می کند.
معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان این که 
در حال حاضر تنظیم بازار، ورود و تعرفه محصوالت 
کشاورزی از سوی دارایی و گمرك، بازرگانی و جهاد 
براساس  داشت:  بیان  شود،  می  اجرایی  کشاورزی 

مصوبه ای پیشنهادی مقرر شده که تمام تنظیم بازار 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  کشاورزی  محصوالت 
اختصاص یابد که هنوز تصویب این مصوبه در شور 

دوم مجلس باقی مانده است.
وی تصریح کرد: اگر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود 
تعیین تعرفه، مجوز ورود و ... بر اثر آمارها نیازسنجی 
شده و محصوالت با توجه به مصرف و تولید داخلی 

وارد کشور می شوند.

نصر در خصوص برخی از شایعات مبنی بر وجود 
میوه های ایرانی با برچسب خارجی در بازار میوه 
کشور، اظهار داشت: به دلیل وجود میوه های مرغوب 
به خصوص مرکبات با کیفیت در کشور، برخی از 
افراد به دنبال سودجویی، برچسب خارجی به این 
محصوالت می زنند اما با توجه به نبودن مستندات 

مکتوب، شایعات را رد و تأیید نمی کنم.
وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق در بازار میوه بیفتد 

واسطه ها و دالالن سود بیشتری به جیب می زنند.

معاون جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

شايعاتبازارميوهراردوتأييدنمیکنم

زاینده رود

گرچه اصفهانی ها مدعی هستند که گز و شیرینی سنتی 
مختص به آنهاست ولی بهتر است از زوایای تازه ای به این 

موضوع نگاهی داشته باشیم. 
گویا در سال های قبل از 1290 هجری شمسی چند نفر 
از افرادی که همیشه حلوا چوبه تولید می کردند ابتکار به 
خرج دادند و به حلوا چوبه گزانگبین افزودند و این ابتکار 
عمل آنها باعث شد که حاکم وقت آن زمان اصفهان، از 
ملک التجار اصفهان بخواهد که از این به بعد حلواچوبه را 
با گزانگبین بسازند و این چنین شد که در آن برهه از زمان 

تاکنون تولید گز در اصفهان آغاز شد.
آن زمان و بعد از این سفارش شیرینی سنتی اصفهان با 
فرمول هفت کیلوگرم گزانگبین، شش کیلوگرم شکر، شش 

کیلوگرم مغز پسته و آب هندوانه تولید شد.
کار به  گز  تولید  در  هم  شیر خشت  هنگام  آن  در   البته 
می رفت و به گفته کسانی که سال های بسیاری از عمر خود 
را با دست هایی سفید و شیرین در تولید گز سپری کردند؛ 
آن سال ها عبدالکریم ارباب و سید محمد رحیم عطاءاله از 
جمله کسانی بودند که مهارت باالیی در تولید این شیرینی 

لذیذ داشتند. 
اما با وجود این که اصفهانی ها همچنان مدعی هستند که 
آنها بودند که با ابتکار عمل در تولید حلواچوبه موفق شدند 
شیرینی مانند گز را بسازند ولی احمد طهماسبی یکی از 
تولیدکنندگان گز در بلداجی بر این باور است که کار، کار 
اسپانیایی هاست. به گفته وی این اسپانیایی ها بودند که برای 
نخستین بار شیرینی مانند گز را تولید کردند و با ورود این 
نوع شیرینی از اسپانیا، اصفهانی ها هم تولید این نوع شیرینی 

را در اصفهان آغاز کردند. 
گز امروز با گذشته تفاوت های زیادی دارد

اما گذشته از این نقطه نظرات، آنچه برای مردم اهمیت 
دارد این است که گزهایی که در بلداجی و در اصفهان 
 تولید می شوند با آن گزهایی که در دهه های گذشته تولید
می شد از لحاظ کیفی بسیار متفاوت است، گواهی این 
مطلب سخنان مردی است که چین و چروك های صورتش 

سنی بیش از هفتاد سال را نشان می دهد.
 او که به خوبی مزه گزهایی که در دهه های گذشته ساخته 
می شد را به یاد دارد می گوید: قدیم ها وقتی که گز را در 
دهانت می گذاشتی فوری آب می شد اما حاال این شیرینی 

سفت ال به الی دندان هایت گیر می کند.
او ادامه می دهد: امروزه افرادی که گز تولید می کنند آن مواد 
اولیه و آن دقتی که گذشتگان در تولید گز به کار می بردند 

را به خرج نمی دهند.
 گفته این شهروند هم آنچنان بی ربط نمی باشد چرا که دیگر 
گز با آن فرمولی که در زمان عبدالکریم ارباب ساخته می شد 
تولید نمی شود بلکه این روزها در تولید گز تنها شکر، گلوکز 
و سفیده تخم مرغ و پسته به کار می رود، می شود گفت 
که گزهای امروزی همان حلوا چوبه قدیمی هستند با این 
تفاوت که دیگر آن گزهایی نیستند که در گذشته برای درمان 

بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفت.
درصد مغز به کار رفته در گز واقعی نیست 

 این شیرینی سنتی در آن برهه چنان مقوی ساخته می شد که 
در درمان بیماری ها به کار می رفت. اما گالیه مردم این روزها 
تنها از بی کیفیتی گزهای تولید شده نیست، بلکه خیلی ها 
معترضند میزان درصد به کار رفته مغز در گز با میزان درج 
شده روی جعبه گزها متفاوت است و این درصد گذاری 

نوعی کالهبرداری و دروغ به مشتری است.
به عنوان مثال اگر جعبه گزی نشان دهنده 2۸ درصد مغز در 
گز باشد، واقعیت امر آن است که مغز به کار رفته در گز به 
12 درصد هم نمی رسد و هنگامی که از احمد طهماسبی 
می گیرد  صورت  تقلبات  اینگونه  چرا  شود  می  پرسیده 
می گوید: هنگامی که توسط دستگاه های مربوطه نظارت 
کافی بر چگونگی تولید این نوع شیرینی انجام نمی پذیرد 
بنابراین چنین اقداماتی هم امری طبیعی است. زیرا هستند 
افرادی که از هر فرصتی سوء استفاده می کنند. برای تولید 
گز 2۸ درصد مغز باید 33 کیلو مغز در ۸5 کیلو حلوا مخلوط 
شود تا گز 2۸ درصدی حاصل شود، این در حالی است که 

برخی ها این فرمول را به خوبی رعایت نمی کنند.
گرانی، گز انگبین را تلخ کرد

در  گوید:  می  مطلب  این  تأیید  ضمن  طهماسبی  احمد 
گذشته ها هشت کیلو گزانگبین، هشت کیلو شکر، 10 کیلو 
پسته و 1/5 الی دو کیلو سفیده تخم مرغ را با هم مخلوط 
می کردند و سپس گز تولید می شد اما امروزه شکر، گلوکز، 

سفیده تخم مرغ، گالب و مقداری مغز مواد تشکیل دهنده 
گز می باشد و دلیل این امر هم گرانی بیش از حد انگبین 
می باشد چرا که هم اکنون قیمت هر کیلو انگبین 1۸0 الی 
200 هزار تومان و هر کیلو شیرخشت 700 الی ۸00 هزار 
تومان است و اگر تولیدکنندگان گز بخواهند با همان فرمول 
قدیمی گز تولید کنند مطمئن باشید قیمت هر کیلو گز بسیار 
بیشتر از قیمت هایی است که هم اکنون بابت هر کیلو گز 
پرداخت می شود. وی اینچنین ادامه می دهد: به عنوان مثال 

اگر در یک کیلوگرم گز 200 گرم انگبین به کار رود باید با 
قیمت 6۸ هزار تومان به فروش برسد حال برای این که 
مردم از قشرهای مختلف بتوانند از این نوع شیرینی استفاده 
کنند چاره ای جز این نیست که در فرمول قدیمی این نوع 
شیرینی تغییراتی ایجاد شود.  با این همه باید گفت شاید 
بارزی در خرید گز قدیمی مصداق  المثل   همان ضرب 
می باشد، چه گزی که در اصفهان تولید می شود و یا در 

بلداجی »هر چه پول بدهی آش می خوری«.

اقتصاد

گزارش

خبر
پرايددرصدر

تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال به 154 هزار و 649 
دستگاه رسید که نسبت به شهریورماه سال ۸9 رشد9/2 

درصدی را نشان می دهد.
بالغ  سواري  خودروهاي  تولید  میزان  مدت  این  در   
بر131هزار و90 دستگاه بود که رشد9/3 درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال ۸9 را نشان مي دهد. در مهرماه 
سال جاري بیشترین خودروهاي تولید شده در گروه 
خودروهاي سواري شامل پراید نسیم و صبا بالغ بر57 
هزار و1۸7دستگاه، پژو 206 به تعداد 17 هزار و267 
دستگاه، انواع پژو 405 اعم از انژکتوري و دوگانه سوز 
بالغ بر19هزارو 901 دستگاه، سمند بالغ بر12 هزار و439  
دستگاه، پژو پارس به تعداد هشت هزار و ۸36 دستگاه، 
تندر90 به تعداد هشت هزار و344 دستگاه و تیبا بالغ بر 

692 دستگاه تولید شده است. 

رانت۹هزارتومانیسکهبانکی
در پایان معامالت بازار تهران، قیمت هر قطعه تمام سکه 

بهارآزادی به 61۸ هزارتومان رسید.
این در شرایطی بود که هر قطعه تمام سکه بهار آزادی 
 60۸ هزار و 920 تومان از سوی بانک ها عرضه شد که

9 هزار و ۸0 تومان ارزان تر از بهای آزاد آن بود.
در بازار آزاد، نیم سکه نیز 300 هزار تومان و بهای ربع 

سکه هم 153 هزار تومان بود.
همچنین در جریان معامالت بازار آزاد ارز، بهای هر دالر 
آمریکا به یک هزار و 335 تومان رسید که پنج تومان 

پایین تر از بهای پایانی روز قبل بود.

بخاریهاراروشنکنيد
همزمان با آغاز فصل سرما، راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران دستورالعمل ویژه ای را به شرکت های خصوصی 

فعال در بخش مسافری ابالغ کرد. 
در این بخشنامه تأکید شده است با توجه به نزدیکی 
فصل سرما و ضرورت پیش بینی و انجام تمهیدات الزم 
برای مقابله با اثرات نامطلوب برودت هوا و بارندگی 
مساجد  نمازخانه ها،  ایستگاه ها،  در  خدمات  ارائه  بر 
اندازی سیستم های  راه  ریلی،  و وضوخانه های شبکه 
متناسب  مساجد  و  نمازخانه ها  ایستگاه ها،  گرمایشی 
جمله  از  مسافری  قطارهای  حرکت  و  سیر  برنامه  با 
محورهای مورد تأکید بخش نامه راه آهن است. همچنین 
ایزوله کردن سیستم های آبگیری واگن ها در ایستگاه های 
مبدأ و تشکیالتی، ایزوله کردن منابع آب و سوخت و 
سیستم لوله کشی سرویس های بهداشتی و وضوخانه ها 
و پیش بینی تجهیزات الزم و وسایل گرمایشی از دیگر 

موارد مندرج در بخشنامه راه آهن است.

فرآوردههایپااليشگاه
بهبورسرفت

به منظور رونق بخشیدن به تاالر بورس کاالي استان 
اصفهان، تمام فرآورده هاي ویژه شرکت پاالیش نفت 

اصفهان در تاالر بورس این شهر عرضه شد.
 مجید شهسواري رئیس اداره بازاریابي و فروش فرآورده هاي
این خبر  اعالم  با  اصفهان  نفت  پاالیش  نفتي شرکت 
گفت: این شرکت به دنبال واگذاري مسئولیت عرضه 
مستقیم فرآورده هاي ویژه تولیدي خود از طرف شرکت 
ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران و با هدف 
شفافیت هرچه بیشتر در عرضه فرآورده ها و تسهیل 
و دسترسي آسان مشتریان و متقاضیان، اقدام به عرضه 
نموده  تاالر  آن  در  خود   تولیدي  ویژه  هاي  فرآورده 
است. وي  گوگرد، آیزوریسایکل، روغن خام، وکیوم 
باتوم، انواع حالل و....را از فرآورده هاي ویژه این شرکت 

برشمرد.

شرکتتوزيعبرقدومشد
چهاردهمین  در  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت 
ارزیابي شهیدرجایي در بین شرکت هاي دولتي، بیمه و 
بانک  ها رتبه دوم جشنواره را در مجموعه شاخص هاي 
عمومي و اختصاصي به دست آورد و در محور هشتم 
ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع در جایگاه نخست  
قرار گرفت. این در حالي است که سال گذشته در مقام 
ششم این جشنواره قرار داشت. ارزیابي فوق در هشت 
محور استقرار دولت الکترونیک، محور ساماندهي نیروي 
انساني، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سالمت 
توانمند سازي  فرآیند و تمرکز زدایي،  اداري، اصالح 
و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقویت 
مدیریت و توان کارشناسي، محور خدمات رساني به 
مردم و تکریم ارباب رجوع و شش شاخص اختصاصي 

صورت گرفته است.

مشکالتتوليد
درگذشتهريشهدارد

یک هفته پس از آن که فعاالن اقتصادی پایتخت نشین رستم 
 قاسمی وزیر نفت را در ضیافتی صبحگاهی »نمک گیر«
کردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پارلمان بخش 
خصوصی تهران حضور پیدا کرد و این ضیافت بهانه 
تنگناهای بخش  از نزدیک مشکالت و  او  تا  ای شد 
خصوصی را بشنود. او البته آمده بود به تمام انتقادات نیز 
پاسخ دهد؛ انتقاداتی که اغلب نحوه اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها در حوزه تولید را نشانه می رفت و البته ماجرای 
نرخ ارز و کشاکش فعاالن اقتصادی با تغییرات ناگهانی 
قیمت ارز در کشور. مهدی غضنفری نیز نگرانی های 
بخش خصوصی در حوزه نرخ ارز را با یک جمله پاسخ 
داد؛ او گفت از آخرین باری که رئیس کل بانک مرکزی 
را به اتاق بازرگانی تهران دعوت کردید خیلی گذشته 
است، زمان آن رسیده از آقای بهمنی دعوت کنید که به 

جمع شما بیاید.

گزهای امروزی همان حلوا چوبه های قدیمی است

گـز، کاالیی اسپانیایی است 

مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پيشرفت3درصدیاتصالراهآهناستانبهسراسری
مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای 
پروژه اتصال راه آهن استان به خط ریل سراسری کشور، گفت: 
این پروژه در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی سه درصدی 

برخوردار است.
توسعه  چهارم  برنامه  براساس  داشت:  اظهار  علیخانی  علی 
دولت، روستاهای باالی 70 خانوار باید از راه آسفالته مناسب 
برخوردار شوند که در احداث راه روستایی هم اکنون 30 درصد 

از برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم. 
وی با اشاره به مصوبات سفرهای هیأت دولت به این استان، گفت: در سفر نخست هیأت 
دولت به این استان، چهار مصوبه به منظور توسعه راه های ارتباطی استان با تخصیص 150 

میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید که به طور صد درصد محقق شد.
علیخانی ادامه داد: در سفر دوم هیأت دولت به این استان 9 پروژه راه سازی برای این استان 
در نظر گرفته شد که با تالش مجموعه همکاران تاکنون ۸5 درصد این مصوبات محقق شده 
است. وی تکمیل  چهار خطه شهرکرد- فارسان- چلگرد را از دیگر طرح های در دست 
اجرای این استان برشمرد و گفت: این طرح در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 61 درصدی 
برخوردار است که در صورت تأمین اعتبارات الزم به زودی تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری:

ترافيكوتلفاتانسانینتيجهناوگانفرسوده
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: 

ناوگان حمل و نقل این استان نیازمند نوسازی است.
فریبرز کرمی اظهار داشت: اجرای این طرح نقش بسزایی در 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در این استان و در نتیجه 
کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و در نهایت کاهش 
تصادفات و تلفات انسانی و خسارات مالی در این استان خواهد 

داشت.
وی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این استان را یک ضرورت برشمرد و گفت: 
تحقق این هدف نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار است که بر اساس هماهنگی های صورت 
گرفته تاکنون افزون بر 50 میلیارد ریال از این میزان برآورد هزینه از محل اعتبارات 
تخصیص پروژه  این  به  کشور  سوخت  و  نقل  و  حمل  سازمان  و  بحران   مدیریت 

داده شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: متأسفانه این میزان اعتبار نیز تا امروز به علت کمبود منابع اعتباری 
تأمین نشده است. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری اجرای این 
مصوبه را به طور کامل کارشناسی شده دانست و گفت: این پروژه از جمله مصوبات دور 
سوم سفر هیأت دولت به این استان بود که امیدواریم با تخصیص این اعتبارات به زودی 

شاهد نوسازی ناوگان حمل و نقل این استان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاري خبر داد:

اعتراضکشاورزانبهتفکيكاراضیملی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاري 
ملی  اراضی  تفکیک  مورد  در  کشاورزان  اعتراض  گفت: 
بررسی تهران  دادگستری   1050 شعبه  در  کشاورزی   و 

می شود.
طبیعی،  منابع  و  وری  بهره  قانون  در  افزود:  ابراهیمي 
کشاورزان تا 12 شهریور فرصت داشتند تا اعتراضات خود 
های عرصه  از  کشاورزی  های  زمین  تفکیک  مورد  در   را 

ارائه شهرستان ها  مراکز  در  طبیعی  منابع  واحده  ماده  کمیسیون  دبیرخانه  به   ملی 
کنند.

وی اظهار داشت: کشاورزانی که به تشخیص جنگلداران در مورد تفکیک زمین های 
کشاورزی اعتراض دارند و تاکنون موفق به ارائه اعتراض خود به اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری نشده اند می توانند برای ارائه شکایت خود با در دست داشتن مدارك و 

مستندات به شعبه 1050 دادگستری تهران مراجعه کنند.
ابراهیمی با اشاره به تفاهم نامه اداره کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تصریح کرد: عرصه های ملی در طرح توسعه روستاها مورد درخواست بسیاری از 
کشاورزان است که در صورت تأیید بنیاد مسکن استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

اراضی ملی مورد تقاضا را واگذار می کند.

پیشخوان

بازرگانی  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس 
اصفهان گفت:در سال جهاد اقتصادی نه فقط مردم، 
به  باید  قوانین  اجرای  راستای  در  نیز  دولت  بلکه 

صورت جهادی عمل کند.
مصطفی رناسی با اشاره به این که بنا بر برنامه پنجم 
توسعه در چشم انداز 20 ساله کشور ایران باید رتبه 
رشد  متأسفانه  داشت:  اظهار  باشد،  منطقه  نخست 

قطر،  همچون  منطقه  کشورهای  دیگر  اقتصادی 
عربستان و امارات بسیار باالتر از ایران است و ما از 

این کشورها فاصله زیادی داریم.
جهاد  سال  در  که  ها  برنامه  از  برخی  درباره  وی 
اقتصادی قرار است عملیاتی شود، گفت: اجرای قانون 
رفع موانع تولید، حمایت از صنایع داخلی، تصحیح 
نرخ ارز متناسب با اختالف تورم داخلی و خارجی و 

تعلق 30 درصد از عایدات طرح هدفمندی یارانه ها 
به تولیدات از جمله این برنامه هاست که متأسفانه در 

مدت هشت ماه گذشته هنوز اجرایی نشده است.
بازرگانی  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس 
شده  بیان  توسعه  پنجم  برنامه  در  افزود:  اصفهان، 
بانک ها جرائم بدهی صنایع را بخشیده و اصل وام 
را در اقساط 60 ماهه باز پس گیرند که این اقدام که 

همچون خونی در رگ صنایع به حساب می آید، 
هنوز محقق نشده است.

وی تصریح کرد: با وجودی که اهداف ترسیمی از 
سوی رهبر معظم انقالب در سال جهاد اقتصادی 
به روشنی اعالم شده ولی در عمل بخش تولید و 
صنعت به دلیل اجرایی نشدن این اهداف، با رقبای 

خود فاصله بسیاری دارند.
رناسی در خصوص تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد 
بر  را  ها  اثر تحریم  توان  نمی  داشت:  بیان  کشور، 
کاهش رشد اقتصاد انکار کرد و شاید ممکن است 
های  هزینه  متحمل  ولی  بزنیم  دور  را  ها  تحریم 

بسیاری می شویم.
وی افزود: در تحریم ها، صنایع دولتی با استفاده از 
بودجه دولتی مشکالت خود را برطرف می کنند اما 
یک بنگاه اقتصادی خصوصی در تحریم های وارده 

متحمل هزینه های بسیار می شود.
بازرگانی  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس 
اصفهان با تأکید بر آن که تحریم بانک های داخلی 
بدتر از تحریم های خارجی است، خاطرنشان کرد: 
تحریم بانک ها، تأمین اجتماعی و همچنین همکاری 
نکردن با صنعتگران، صنایع را دچار فشار مضاعف 

کرده اند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

بانكهابدهیصنايعرادراقساط۶۰ماههپسبگيرند

تولید با کیفیت پایین و تقلب 
 اما جالب اینجاست هنگامی که از مهران ترکیان یکی دیگر از تولیدکنندگان گز در بلداجی پرسیده 
می شود چرا در این شهر که تولیدکنندگان آن معتقد هستند شهر آنها در واقع شهر گز است و 
 حدود 90 کارگاه تولید گز در آن مشغول به فعالیت می باشد گاهی گزهایی با کیفیت پایین تولید و 
  تقلب هایی در تولید این شیرینی سنتی به کار می رود، می گوید: گزهایی که در بلداجی تولید
می شود، بسته بندی آنها به صورتی می باشد که مشتری می تواند از روی جعبه میزان درصد مغز به 
کار رفته در گز را تشخیص دهد.  اما حال این سئوال مطرح می شود مگر کیفیت گز تنها به میزان مغز 
به کار رفته در آن بستگی دارد. از روی جعبه هم می توان تشخیص داد آیا در تولید گز شیرخشت و 

انگبین به کار رفته است، در حقیقت مغز به تنهایی از مواد اولیه در تولید گز می باشد.
 در حالی که کیفیت و طعم بی نظیر گز به سایر مواد اولیه ای که در تولید این شیرینی به کار می رود 

بستگی دارد.
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 الدن سلطانی
یکي ازمواردشایع  مسمومیت هاي تنفسي است که درنتیجه 
استنشاق گازهاي سمي صنعتي مثل بخار آمونیاك یا گازهاي 
سمي ناشي از سوخت ناقص مثل مونواکسیدکربن ایجاد 

مي شود.
نشت  اثر  در  که  مونواکسیدکربن  ازگاز  ناشي  مسمومیت 
ازآبگرمکن ایجادشده بود مادر 25 ساله  اي همراه با یک 
کودك دو ساله و پسر10ساله اش در فالورجان را به کام 
مرگ کشاند. این حادثه دلخراشي بودکه سال گذشته رخ داد. 
نظیر این حادثه کم نیست. در اخبار منتشره از اورژانس که 
دقت کنیم حوادثي از این دست نظر هر خواننده و شنونده اي 
را به خود جلب  و در عین حال متأثر مي کند. حوادثي که از 

بي احتیاطي خود ما ناشي مي شود.
از  استفاده  در  ایمني  نکات  به  بي توجهي  سرما  فصل  در 
شومینه، بخاري و کباب پز مي تواند باعث مسمومیت با گاز 
مونواکسید کربن شود، حتي روشن نگه داشتن خودروها 
در فضاهاي بسته مانند گاراژ نیز مي تواند به گاز گرفتگي 
منجر شود. مسمومیت با گاز co شایع ترین نوع مسمومیت 
با گازهاي سمي است. این گاز، خطرناك، بدون بو، رنگ و 
مزه خاصي است و توسط شامه انسان حس نمي شود. به 

همین دلیل به این گاز قاتل خاموش مي گویند.
  اصلي ترین منابع و راه هاي تولید گاز مونواکسید 

کربن )CO( در منازل و ساختمان ها:
- استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشي بدون دودکش

- نقص در دودکش و نشت گاز به فضاي مسکوني
- استفاده از وسایل خوراك پزي جهت گرمایش

- به کارگیري روشنایي گازي به مدت طوالني به خصوص 
در فضاي بدون تهویه

- ضعف در دودکش شومینه
-معیوب بودن مشعل شوفاژ

- آبگرمکن هاي دیواري و زمیني به ویژه وقتي که دودکش 
مناسب ندارند

- اتومبیل روشن در پارکینگ
مسمومیت بامونواکسیدکربن را جدي بگیرید:

یک پزشک متخصص در این باره گفت: قدرت اتصال به 
گلبول هاي قرمز توسط این گاز200برابر اکسیژن است و این 

خاصیت باعث خطر زیاد این گاز است.
دلیل  به  مسمومیت  کرد:  تصریح  صابونچی  شهاب الدین 
استنشاق مونو اکسید کربن اغلب در منازل و در کشور ما 
به خصوص در روستاها به خاطر استفاده زیاد از کرسی، 
سماور، چراغ و بخاری نفتی و در محیط های بسته و سوخت 

ناقص زیاد دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: افراد نجات یافته از آتش سوزی ها نیز 
ممکن است دچار مسمومیت با این گاز شوند. این پزشک 
درباره عالئم مسمومیت گفت: مسمومیت مونو اکسید کربن 
عالئم و نشانه هایی نظیر کبودی بدن )نوك انگشتان دست، 
پا و لب ها( سر درد ضربان دار، سرگیجه، تهوع و استفراغ، 
وقفه  نهایت  در  و  دهان  از  ضعف، خروج کف صورتی 

تنفسی و اغما ایجاد می کند.
صابونچی افزود: حدود سه درصد کودکان در جامعه سالیانه 
دچار مسمومیت می شوند که بیشتر این مسمومیت ها نیز در 
منزل رخ می دهد و آموزش اعضای خانواده درباره شیوه های 

برخورد با مسمومین بسیار اهمیت دارد.
توصیه های اورژانسی در برخورد با مسمومیت های  

تنفسی:
- قبل از ورود به هر فضایی که مشکوك به وجود گاز سمی 
در آن هستید یک تنفس عمیق بکشید تا در حد امکان آن را 
نگه دارید و فرد مسموم را به سرعت به هوای آزاد ببرید و 

وادار به استفراغ کنید.
- در صورت قطع تنفس اقدامات احیا را شروع کنید.

- فرد مسموم را بیدار نگهدارید.
- در صورت امکان به فرد مسموم از راه دهان و بینی اکسیژن 

بدهید.
- مسموم را به سرعت به مراکز درمانی انتقال دهید.

: co راههاي جلوگیري ازمسمومیت با
کربن  مونواکسید  گاز  با  مسمومیت  از  جلوگیري  براي 
باید از افراد آشنا با وسایل گرمایشي براي وصل کردن 
بخاري استفاده کرد و از سالم بودن دودکش آن اطمینان 

حاصل کرد. دودکش بخاري باید حالت T داشته باشد 
صورت  این  در  چون  نباشد  نشده  فرسودگي  دچار  و 
مي شود.آب  بخاري  لوله  داخل  به  دود  برگشت  باعث 
گرمکن ها نیز ممکن است باعث بروز مسمومیت شوند 
بررسي  نیز  را  وسایل  این  عملکرد  باید حسن  بنابراین 
نکنیم.  استفاده  نیز  کالهک  بدون  دودکش  از  و   کرده 
شومینه ها   نیز اگر بر اساس استانداردها ساخته نشده 
باعث  است  ممکن  نشود  گازها  خروج  باعث  و  باشند 
در  کربن  مونواکسید  گاز  چون  شود  مسمومیت  ایجاد 

فضاي بسته مسمومیت ایجاد مي کند.

جامعه
اخبار

زاینده رود
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
به متصدیان کافي نت ها در خصوص مجرمان اینترنتی هشدار 
داد و گفت: قبل از تحویل سیستم به کاربران با اخذ کارت ملي 
از آنان احراز هویت کرده و تذکرات الزم در خصوص عدم 

نصب هر نوع نرم افزارهاي غیر مجاز را بدهند.
هاي  فناوري  پیشرفت  با  امروز  کرد:  تصریح  خسروي  ستار 
مجرمان  اختیار  در  بیشتري  جرم  ابزار  اطالعاتي  و   ارتباطي 
حرفه اي قرار گرفته است. وي فضاي مجازي را یکي از این 

ابزارها برشمرد و افزود: امروزه مجرمان اینترنتي با ترفندهاي 
این فضا را دارند که  پنهان کردن خود در  گوناگون سعي در 
یکي از این ترفندها استفاده از اماکن عمومي مجازي نظیر کافي 

نت ها است.
داده،  رخ  اینترنتي  جرایم  بیشتر  در  گفت:  مسئول  مقام  این   
متصدیان کافي نت ها بدلیل عدم رعایت موارد قانوني قادر به 
معرفي کاربر مورد نظر نخواهند بود و الجرم مسئولیت اقدام 
مجرمانه به عهده شخص متصدي کافي نت خواهد بود. رئیس 
پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان در ادامه به متصدیان 

جهت  را  سیستم  آنکه  از  قبل  کرد:  توصیه  ها  واحد  اینگونه 
کاربري در اختیار کاربر قرار دهند با اخذ کارت ملي نسبت به 
اقدام و مشخصات دقیق کاربران را  احراز هویت کامل کاربر 
در دفاتر مخصوص ثبت و ساعت شروع و خاتمه کاربري را 

نیز درج کنند.
ارتقاء  اقدامات الزم جهت  ادامه گفت:  در  انتظامي  مقام  این   
از  و  دهند  انجام  را  نت  کافي  رایانه اي  سیستم هاي  امنیت 
سیستم هاي پیشرفته اتوماسیون ویژه کافي نت ها استفاده کنند. 
موارد  هرگونه  توانند  مي  متصدیان  که  این  به  اشاره  با  وي 

مشکوك از کاربران را به پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات 
محیط  مداربسته  دوربین  نصب  افزود:  کنند،  اعالم   استان 
آنها  فعالیت  از  ناامن و  براي مجرمان و کراکرها  را  کافي نت 

جلوگیري مي کند.

فعاليتقرضالحسنههازيرذرهبيناست
ــتان اصفهان گفت: کمیته ای در  رئیس کل دادگستری اس
ــتان اصفهان تشکیل شده که مسئولیت  شورای تامین اس

رصد فعالیت قرض الحسنه ها را بر عهده گرفته است.
ــاره به فعالیت غیر قانونی برخی  غالمرضا انصاری با اش
از قرض الحسنه ها در سطح استان، اظهار داشت: در حال 
حاضر بسیاری از قرض الحسنه ها در سطح استان اصفهان 
بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند. وی با بیان 

ــطح شهر تعداد این قرض الحسنه ها به میزان قابل  این که به تازگی در خیابان های س
توجهی افزایش یافته است، گفت: چندی پیش مسئول یکی از این قرض الحسنه ها را 
به دادگستری احضار کرده و بعد از بررسی های الزم دریافتیم که این فرد با مجوزی 
که برای تأسیس صندوق قرض الحسنه از یک اداره تعاونی در یکی از شهرستان های 
ــیس بیش از 150 شعبه قرض الحسنه در سطح  ــتان خراسان شمالی اقدام به تأس اس

کشور کرده است. 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به این که 17 عدد از این 150 شعبه در 
ــت، افزود: اقدامات غیر قانونی این شخص در شورای  ــطح شهر اصفهان بوده اس س
ــکیل کمیته ای مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان این  ــتان مطرح و با تش تامین اس
ــطح استان شده است،  ــنه ها در س که این کمیته موظف به رصد فعالیت قرض الحس
تصریح کرد: در این راستا بسیاری از شعب قرض الحسنه بدون مجوز جمع آوری و 

بقیه نیز موظف به اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی شده اند.

واگذاريحملونقلعموميبهشهرداريها
ــت  ــل و نقل و محیط زیس ــیون حم ــب رئیس کمیس نای
ــت: به منظور  ــهر اصفهان اظهار داش ــوراي اسالمي ش ش
ــیدگي و نظارت بیشتر بر عملکرد ناوگان اتوبوسراني  رس
ــي راني کارگروهي تشکیل مي شود تا ساز و کار  و تاکس
اجرایي واگذاري حمل و نقل عمومي به شهرداران مناطق 

بررسي شود. 
ــي رضا نصر اصفهاني با بیان مطلب فوق گفت: 1200  عل

ــتگاه اتوبوس و 24 هزار تاکسي در مناطق مختلف شهري به شهروندان خدمت  دس
ــتي نمي تواند بر عملکرد آنها  ــاني مي کنند از این رو مدیریت متمرکز به درس رس
ــاره به تشکیل کارگروهي متشکل از  ــته باشد. وي با اش نظارت و کنترل دقیقي داش
کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک و کمیسیون حمل و نقل شورا افزود: در 
این کارگروه ساز و کارهاي اجرایي واگذاري حمل و نقل عمومي بر شهرداري هاي 
مناطق بررسي مي شود. نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شوراي 
ــالمي شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به این که شهرداري هاي مناطق وظایفي  اس
ــبز، نظافت، رفع تخلفات شهري را با نظارت  همچون احداث و نگهداري فضاي س
ــراني و  ــتري در منطقه خود دنبال مي کنند، مي توانند بر فعالیت ناوگان اتوبوس بیش
ــي راني منطقه نیز نظارت بیشتري داشته باشند. نصر اصفهاني اظهار داشت: با  تاکس
واگذاري این اختیار شهرداري هاي مناطق کنترل بیشتري بر فعالیت ناوگان حمل و 

نقل عمومي دارند و موانع موجود را سریع تر برطرف مي کنند.

افزايشابتالبهايدززناندراصفهان
ــتان  ــور و اس ــطح کش موارد ابتال به ایدز در میان زنان س
ــه رو بوده  ــا افزایش رو ب ــال اخیر ب ــان طی دو س اصفه

است.
کارشناس ایدز مرکز بهداشت استان اصفهان با اعالم این 
ــان در نظر دارد  ــتان اصفه ــت اس خبر گفت: مرکز بهداش
ــی خود مربوط به بیماری ایدز بر گروه  در برنامه آموزش
ــتری داشته باشد زیرا در چند سال اخیر  بانوان تمرکز بیش

ــور و استان اصفهان بیشتر مشاهده شده  ــطح کش موارد ابتال به ایدز در میان زنان س
است.

ــاره به روز جهانی ایدز در 10 آذر و روز داوطلبین سالمت  ــکاتي با اش مرجان مش
ــالمت نقش مهمی  ــن که داوطلبین س ــزود: به دلیل ای ــال، اف ــاه هر س در 14 آذر م
ــد و مهم ترین  ــاری ایدز ایفا می کنن ــت آگاهی از بیم ــردم در جه ــوزش م را در آم
ــت، مرکز بهداشت استان به منظور اجرای  ــانی اس  راهکار آموزش نیز در اطالع رس
برنامه های آموزشی کارآمدتر برای بانوان در این خصوص، همایش ایدز و رابطین 
ــگام در مبارزه با ایدز« به طور همزمان برگزار می  ــالمت پیش را با عنوان »رابطین س
ــترین افراد در معرض ابتال به بیماری ایدز اظهار  ــکاتی در خصوص بیش نماید. مش
ــابقه رفتار پر خطر مانند اعتیاد و رفتار پر  ــان س ــت: زنانی که خود یا همسرانش داش
ــی دارند، بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار داشته و باید آموزش  خطر جنس

های الزم را در این خصوص دریافت نمایند.

تلنگر

حادثه

بي دقتي ها به گازco میدان مي دهد:

قاتل از لوله بخاري وارد مي شود

هشدار رئیس پلیس فتای اصفهان:

کاربرانمراجعهکنندهبهکافینتهابايداخذهويتشوند تخريبديگراننشان
بیتقوايیاست

 ایرنا: مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
 اصفهان: تخریب دیگران در تبلیغات انتخاباتی نشان 

بی تقوایی است
مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اصفهان در 
این باره اشاره کرد: اگر هر یک از نامزدها برای حضور 
در مجلس شورای اسالمی مرتکب چنین کاری شوند، 

نباید در جایگاه حساسی مانند کرسی مجلس بنشینند.
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا صالحیان افزود: 
نفر  چند  رقابت  بر  قرار  انتخاباتی  مباحث  در  اگر 
است باید هر کدام فقط خودشان را معرفی کنند و از 
تخریب یکدیگر بپرهیزند. وی با بیان این که از نظر 
قرآن تقوا بر چند قسم است گفت: یکی از اقسام تقوا 
پس از تقوای دینی و اقتصادی، تقوای سیاسی است.
۶8۰شعبهاخذرأیبرای

انتخاباتپيشبينیشدهاست
رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: برای 
انتخابات مجلس نهم در این استان 6۸4 شعبه اخذ رأی 

پیش بینی شده است.
یزدان جالل اظهار داشت: از این تعداد، 455 شعبه ثابت 
و بقیه سیار هستند. وی افزود: از شعبه های پیش بینی 
شده اخذ رأی در انتخابات مجلس نهم در چهارمحال و 
بختیاری، 421 شعبه به روستاها و 263 شعبه به شهرها 
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  دارد.  اختصاص 
اساس  این  بر  کرد:  تصریح  بختیاری  و  چهارمحال 
درصد  از 60  بیش  گرفته،  صورت  های  نظرسنجی 
مردم آمادگی خود را برای حضور در انتخابات سال 
جاری اعالم کرده اند. رئیس ستاد انتخابات چهارمحال 
و بختیاری گفت: با تدابیر الزم و فراهم شدن فضای 
انتخاباتی همراه با شور و نشاط در جامعه، این میزان 
آمادگی و تمایل در میان مردم افزایش می یابد. جاللی 
خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت کشور، مجری 
انتخابات و شورای نگهبان حق نظارت بر آن را دارد و 
دستگاه های اجرایی حق هیچ گونه نظارت و دخالت در 

این ارتباط را ندارند.

افتتاحآسماننمایعمومی
ديجيتال

فارس: مسئول فنی آسمان نمای مصالی اصفهان گفت: 
در  دیجیتالی کشور  و  آسمان نمای عمومی  نخستین 

اصفهان افتتاح شد.
مریم مؤمنی اظهار داشت: نخستین آسما ن نمای دیجیتالی 
کشور که ویژه بازدید عموم مردم طراحی شده است، در 

مصلی اصفهان افتتاح شد.
وی با بیان این که تعدادی مراکز اختصاصی آسمان نما در 
سطح کشور وجود دارد، تاکید کرد: در این آسمان نماها 
ندارد.  وجود  مردم  عموم  برای  علمی  بازدید  امکان 
مسئول فنی آسمان نمای مصالی اصفهان اظهار داشت: 
بارز و مهم ترین تفاوت آسمان نمای  از خصوصیات 
مصالی اصفهان که هزینه ساخت آن مبلغی در حدود 
۸0 میلیون تومان است با سایر آسمان نماها این است 
که در این آسمان نما امکان بازدید برای عموم مردم 
عالقه مند به نجوم وجود دارد. وی در توضیح گنبد 
آسمان نما با اشاره به این که این وسیله ویژه شبیه سازی 
آسمان و به دنبال آن مشاهده مواردی مانند منظومه 
شمسی، صور فلکی و کهکشان ها طراحی شده است، 
بیان داشت: در کنار ساخت گنبد آسمان نمای مصال 
از نرم افزار پالنتریوم نیز استفاده می شود که خاصیت 
این نرم افزار این است که در هر جای دنیا قرار بگیرد 

می تواند موقعیت محل را به بازدیدکنندگان نشان دهد.

گزارش

استاناصفهانازلحاظتلفاتمسموميتباcoجايگاهدهمراداراست:
براساس آمارکشوري پزشکي قانوني بیشترین تعداد مسمومیت افراد با گاز مونواکسید کربن در 12ماهه سال گذشته در بهمن ماه با 164 نفر و کم ترین 
تعداد در تیر و مرداد با 9 نفر بوده است. همچنین بیشترین آمار متوفیات ناشي از گاز گرفتگي در این مدت497 نفر بوده درصد رشد آن در مقایسه 
با سال88، منفي 35/4 مي باشد. سازمان پزشکي قانوني استان اصفهان  نیز اعالم کرد: در شش  ماهه نخست امسال هفت نفر بر اثر مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن جان خود را از دست  دادند که یک نفر آنها زن و شش نفر مرد بودند. این در حالیست که مقایسه آمار تلفات گازگرفتگي در شش ماهه اول 
امسال با مدت مشابه سال 1389 نشان مي دهد تعداد تلفات از 12 نفر در سال گذشته به هفت نفر در سال جاري رسیده و در مجموع پنج نفر کاهش داشته 
است. گفتني است استان اصفهان از لحاظ تلفات مسمومیت با گازمنوکسیدکربن در بین 31 استان کشور جایگاه دهم را داراست. شایان ذکر است جمع کل 

تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته 82 نفر بوده است.

ــای چهارمحال و بختیاری گفت:  ــرکل حمل و نقل و پایانه ه مدی
ناوگان حمل و نقل این استان نیازمند نوسازی است.

فریبرز کرمی اظهار داشت: اجرای این طرح نقش بسزایی در نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی در این استان و در نتیجه کاهش ترافیک، 
ــوخت و در نهایت کاهش تصادفات و تلفات  کاهش مصرف س
انسانی و خسارات مالی در این استان خواهد داشت. وی نوسازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی این استان را یک ضرورت برشمرد و 
گفت: تحقق این هدف نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار است که بر 
ــاس هماهنگی های صورت گرفته تاکنون افزون بر 50 میلیارد  اس
ــال از این میزان برآورد هزینه از محل اعتبارات مدیریت بحران  ری
ــازمان حمل و نقل و سوخت کشور به این پروژه تخصیص  و س

داده شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: متاسفانه این میزان اعتبار نیز تا امروز به علت 
ــت. مدیرکل حمل و نقل و  ــده اس کمبود منابع اعتباری تامین نش
پایانه های چهارمحال و بختیاری اجرای این مصوبه را کارشناسی 
ــوم  ــت و گفت: این پروژه از جمله مصوبات دور س ــده دانس ش
سفر هیأت دولت به این استان بود که امیدواریم با تخصیص این 
ــاهد نوسازی ناوگان حمل و نقل این استان  اعتبارات به زودی ش

ــتان  ــیم .کرمی در ادامه از عدم افزایش نرخ کرایه ها در این اس باش
خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته از ابتدای 
ــال جاری تاکنون نرخ کرایه های حمل و نقل در این استان هیچ  س
ــت.وی افزود: آخرین تغییر قیمت نرخ  افزایش قیمتی نداشته اس
کرایه ها در این استان مربوط به آذرماه سال ۸9 است که با افزایش 

نرخ سوخت کرایه ها نیز افزایش یافت.

حدود سه درصد 
کودکان در جامعه 

سالیانه دچار 
مسمومیت می شوند 

که بیشتر این 
مسمومیت ها نیز در 

منزل رخ می دهد 
و آموزش اعضای 
خانواده درباره 

شیوه های برخورد 
با مسمومین بسیار 

اهمیت دارد

انهدامباندسارقان1۰ميلياردی
زاینده رود

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان در عملیاتی 
ویژه باند سارقان محموله های با ارزش را منهدم کردند. 
سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع 
یک فقره سرقت محموله مس در یکی از شهرستان های 
اداره  کار  دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  استان 
تحقیقات  در  افزود:  وی  گرفت.  قرار  ویژه  عملیات 
با  سارقان  شد  مشخص  مالباخته  از  گرفته  صورت 
جعل مدارك هویتی راننده و مشخصات خودرو اقدام 
به بارگیری محموله مس به ارزش چهار هزار و 600 
میلیون ریال به مقصد یکی از استان های کشور کردند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات 
اولیه تیم ویژه ای از کارآگاهان زبده و مجرب پلیس 
مامور رسیدگی به پرونده شدند. رئیس پلیس آگاهی 
استان در ادامه گفت: با تشکیل چندین اکیپ محسوس 
و نامحسوس و به کارگیری اقدامات خاص و ویژه 
پلیسی سرنخی از کامیون حامل محموله در یکی از 

استان های غربی کشور به دست آمد.
از  اکیپی  قضایی  مقام  هماهنگی  با  کرد:  اضافه  وی 
ماموران به استان مذکور اعزام و در عملیاتی ویژه و 
غافلگیر کننده یکی از عوامل این سرقت را دستگیر و 

کامیون مورد نظر را کشف و توقیف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با انتقال این متهم به آگاهی 
اصفهان و انجام تحقیقات اولیه از وی مخفیگاه سایر 
اعضاء این باند در استانی دیگر مورد شناسایی پلیس 
قرار گرفت. وی گفت: با هماهنگی مقام قضایی اکیپی 
دیگر از ماموران به استان یاد شده اعزام و در عملیاتی 
ویژه سایر اعضای این باند سه نفره را دستگیر و محموله 
سرقتی را کشف و ضبط کردند. سرهنگ حسین زاده با 
بیان این که در این عملیات سه سارق حرفه ای دستگیر 
انجام شده این سارقان به  افزود: در بازجویی  شدند 
سرقت های متعدد محموله هایی نظیر مواد غذایی و 

انواع فلزات به ارزش 10 میلیارد ریال اقرار کردند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری:

ناوگانحملونقلچهارمحالوبختيارینيازمندنوسازیاست
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رمز توفیق یک اثر را جدای از جذابیت های 
درون متنی، می توان در مسأله ای چون تیتراژ 

نیز جستجو کرد.
پخش   سریال های  تیتراژ  بر  تمرکز  به  واقع 
نگاهی موشکافانه  از سیما و همچنین  شده 
به عنوان  بندی های ابتدایی و انتهایی در یک 
فیلم سینمایی یا مجموعه تلویزیونی این نکته 
را مشخص می کند که گاه یک طراحی تیتراژ 
و عنوان بندی خالقانه می تواند یک اثر را با 
تمامی نقاط قوت و ضعف در ذهن مخاطب 
تیتراژ، یک  بهتر گاهی  بیان  به  ماندگار کند. 
کارکرد نوستالژی گونه یا شناسه گر دارد که هم 
نوع نگاه اثر به تحوالت اجتماعی را مشخص 
می کند و هم می تواند واجد ارزش هایی برای 

اثر باشد.
شکیبایی  خسرو  مرحوم  صدای  سبز:  خانه 
شهر  خانه های  بنای  از  که  نماهایی  روی 
برداشته شده بود و به یک خانه سبز می رسید 
نه تنها حسی از طراوت و شادابی را به مخاطب 
منتقل می کرد بلکه در یک نگره نمادین، تعبیر 
شاعرانه کارگردانان این اثر از سرزمین ایران 

را فریاد می زد.
یک  زیر  دوربین  حرکت  سبز:  سرزمین 
دریا که دو سنگ قبر از عاطفه و لیلی را به 
مخاطب نشان داد از همان آغاز مخاطب را 
این مسأله ساخت که سرزمین سبز،  متوجه 
سبز  خانه  طراوت  از  و  است  گزنده  و  تلخ 
نشانی در آن نیست. اما این دلیل نمی شود که 
از سرسبزی سرزمین مادری مان گفته نشود و 
را در  فرید  همین است که دوربین، رضا و 
یک سیر و سلوك همنشین آدم های سرزمین 

مادری می کند.
پالک 14: دوچرخه سوار فانوس  به دستی که 
از داالن های کوچه ها می گذرد و در پی یافتن 
مجموعه  عنوان  با  تنها  نه  است  نشانی  یک 
مهجور مهران مدیری تطابقی درست داشت 

بلکه نوآورانه نیز به نظر می رسید.
روزگار جوانی: نریشن اصغر  توسلی روی 
تصویر حرکت دستان یک نقاش در کشیدن 
قابی از زندگی چنان پرمعنا و با هویت است 
فنی  اهمیت  از  غیر قابل انکار  جزئی  به  که 

روزگار جوانی بدل شده است.
و  تعقیب  و  پلیسی  ساختار  نفر:  چند  این 
گریزی تیتراژ این چند نفر و نمایش مترو در 
آن سالیانی که کمتر به استفاده از آن عادت 
شده بود و رسیدن آدم ها نزد رئیس)فالمک 
جنیدی( و گشودن صندوقچه ای که شمشی 

طال در آن قرار داشت و نام این چند نفر بر 
روی آن حک شده بود از جمله ویژگی های 

این تیتراژ به شمار می آید.
زیر آسمان شهر1: نمایش آدم های داستان در 
بازارچه قدیمی و حالت های مختلفی که آنها 
را در مقابل مغازه ها نشان می داد، هم تطابقی 
درست با عنوان سریال داشت و هم تمهیدی 

درست در معرفی مجموعه به شمار می آمد.
بدون شرح: پسربچه ای که در حال فروش 
یک روزنامه بود و در مراحل مختلف عنوان 
بازیگران در حالت هایی روی روزنامه نقش 
و  اسم  معنای  به  نزدیک  بسیار  که  می بست 
فامیل آنها بود از جمله دالیل قرار گرفتن تیتراژ 
مجموعه در این لیست است. برای مثال به یاد 
بیاورید که دسته گل با روزنامه ای پیچیده شد 
که روی آن اسم بیژن بنفشه خواه حک شده 
بود یا سبزی در روزنامه ای به مشتری تحویل 
شد که اسم امیر جعفری را روی خود داشت.

خانه به دوش: نمایش پرندگان در حالت های 
مختلف و همگام سازی  ترکیب فرمی پرنده ها 
با ساختار چهره بازیگران و نیز نمایش خانه 
نمادگرایانه،  جنبه  از  چنان  آنها  دوشی  به 

خوش منظر و حرفه ای به کار گرفته شده بود 
که تیتراژ خانه به دوش را به نمونه ای موفق 
بدل ساخته است. عید امسال: تیتراژ عید امسال 
بسیار نوآورانه بود و حک شدن اسامی افراد 
مداوم  به صورت  که  دسته چک هایی  روی 
امضا می شد وضعیت آدم های مجموعه را نیز 

به درستی بازتاب می داد.
مرد هزار چهره: شاید بهترین تیتراژ نیم دهه 
به  بتوان  شاخص  مجموعه  این  در  را  اخیر 
نظاره نشست. معرفی تمامی عوامل سریال در 
دادگاه مسعود شصت چی و آن نت موسیقیایی 
منطبق بر حال و هوای مجموعه و آدم هایش، 
باز هم ثابت کرد که مدیری، مردهزار چهره 

کمدی تلویزیونی است.
با  آقای مجری  آوایی  هم  قرمزی 88:  کاله 
کاله قرمزی و پسرخاله و دورهم  نشینی آنها 
کنار سفره هفت سین نه تنها از منظر رعایت 
جزئی ترین مسائل و انتقال حس و حال عید 
بلکه  بود  شده  گرفته  کار  به  درست  نوروز 
به  را همچنان  قرمزی  نسلی کاله  نوستالژی 
یک برگ برنده شاخص در سینمای کودك 

بدل ساخته است.

مختارنامه: سواری که در یک صحرای تفتیده 
و  موسیقی حال  و  نشسته  اسب خود  روی 
هوای درونی وی را در یک رزم و پیکار نابرابر 
می کند  عرضه  مخاطبان  به  حماسه گونه  و 
شروع خوبی برای ماندگاری یک تیتراژ است. 
خونی که بر آسمان می پاشد و فضای ابری را 
ارغوانی و قرمز می سازد و در نهایت کاسه آبی 
که خون رنگ شده و نام کارگردان با رنگ قرمز 
بر آن حک می شود سمفونی خون و دلهره را 

برای مخاطب تکمیل می سازد.
تمامی  درست  بازسازی  سفید:  وضعیت 
مختصات و ویژگی های جامعه دوران جنگ 

مخاطب  و  می پذیرد  صورت  تیتراژ  این  در 
که  می شود  روبه رو  تصاویر  از  بستری  با 
را  رویایی  جامعه  آن  شیرین  خاطره  تنها  نه 
تصویرگری  منظر  از  بلکه  می کند  بازسازی 
دو  اجتماعی  زندگی  از  ماندگار  برش هایی 
دهه قبل، واجد ویژگی های شاخصی است. 
شیشه شیرها، صف مردم برای تهیه مایحتاج 
آنها،  از  استقبال  و  رزمندگان  بدرقه  زندگی، 
مهین شهابی در مجموعه آینه، آتاری و... نشان 
می دهد که می توان حتی با یک فکر حساب 
 شده در طراحی تیتراژ نمره فنی اثر خود را باال

 برد.

عزیز اله حمید نژاد کارگردان مطرح سینمای ایران 
و  فیلم تحسین شده »اشک سرما« گفت: گلشیفته 
نوعی  به  که  بود  درخشانی  استعداد  فراهانی 

ازسینمای ایران ربوده شد.
نژاد  حمید  اله  عزیز  توریسم  پارس  گزارش  به 
نسل  سه  »نکوداشت  عنوان  با  مراسمی  در  که 
هتل  در  ماه  آبان   17 در  ایران«  سینماگران  از 
اشک  فیلم  عرضه  بهانه  به  و  تهران  »استقالل« 
برفي،  شب  این  با  افزود:  گفت  می  سخن  سرما 
زنده برایم  سرما«  »اشک  فیلم  خاطره  و   یاد 

شد.
ایران  سینماي  فیلم هاي  از  را  بخش ها  این  وقتي 
حال  در  که  سکانس هایي  گرفتم.  انرژي  دیدم 

حاضر کمتر مي بینیم. سینماي ایران انرژي زیادي 
دارد که باید به منصه  ظهور برسد.

وي افزود  سال ها باید دوید تا فیلمي مانند »اشک 
سرما« ساخته شود. حدود شش سال طول کشید تا 

شرایط براي ساخت این فیلم فراهم شد.
این کارگردان با اشاره به حضور گلشیفته فرهاني 
در این فیلم گفت:  تصمیم گیري هاي عجوالنه در 
دهد  فراري  را  استعدادها  مي تواند  کالن  سطح 
ماندند  که  هنرمنداني  براي  است  خوب  چه  و 

شرایطي را فراهم کنیم تا نروند.
در  پاي  از  را  هنرمندان  از  بسیاري  بي احترامي 
تا  کافي است  تنها یک توجه کوچک  مي آورد و 

آنها دلگرم شوند. 

گلشیفته سه فیلم دفاع مقدسی مهم در این سالها 
اشک  پدر،  نام  به  چون  هایی  فیلم  کرد  بازی 
تشویق یک  از  دریغ  و  مادر  مثل  میم   سرماو 

ناقابل.
وي ادامه داد: البته شمقدري تالش زیادي کردند 
افتاد  اتفاقاتي  اما  شود  گلشیفته حل  مشکالت  تا 
کرد  خارج  ایشان  وظایف  حیطه  از  را  این  و 
هستند، که  کساني  فکر  به  کنم  مي  تاکید  باز   اما 

باشیم.
با  آناهیتا  سرفیلم  ما   : گفت  همچنین  نژاد  حمید 
هم  زیادی  ومذاکرات  داشتیم  قرارداد  گلشیفته 
وکار ماند  ومی  شد  می  مراقبت  اگر  و   کردیم 

می کرد دیگر این اتفاقات نمی افتاد.

مشابه  وضعیت  حجاردر  خانم  که  طور  همان 
درایت  با  ولی  داشت  قرار  فراهانی  گلشیفته 
مسئوالن توانست کار کند و بماند و همچنان در 

فیلم ها وسریال ها بازی می کند.
گلشیفته  فیلم  این  فیلم   سر   : کرد  تاکید  وی 
از  فیلم  این  و  کشید  زیادی  زحمت  فراهانی 
به  زیادی  انرژی  و  بود  ایشان  بازی های شاخص 

گروه می داد.
های  نسل  سینماگران  تصاویر  مراسم،  این  در 
اول دوم وسوم فیلم هاي آنها که در این مجموعه 
فیلم  که  شد  پخش  است  شده  آوري  جمع 
حضور دوم  نسل  بخش  در  نژاد  حمید   عزیزاله 

 داشت. 

قاب کوچک

اخبار

اوليننمايشگاهعکسهای
نجومیدراصفهانبرپاست

جدیدترین نمایشگاه خانه نقش، نمایشگاه عکس های 
عطا مقتدری است که تا امروز )چهارشنبه( از ساعت 16 
تا 20 در محل خانه نقش واقع در خیابان مطهری، کوی 

بیشه حبیب، پالك ۸3، برپاست.
عطا مقتدری فعالیت عکاسی اش را از سال ۸6 آغاز 
مردم،  فرم،  عکاسی  مختلف  زمینه های  در  و  کرده 
فعالیت  نجومی  ویژه عکاسی  به  و  طبیعت، صنعتی 
کرده است. عکس هایش در سایت ها و نشریات معتبر 
داخلی و خارجی منتشر شده اند. و در نمایشگاه اخیرش 
عکس هایی را که طی سه سال گذشته گرفته، به نمایش 
گذاشته است. او اکنون به تدریس عکاسی در مراکز 
مختلف آموزشی از جمله پژوهش سراهای آموزش و 

پرورش و مراکز نجومی می پردازد.

اوليندايرةالمعارفداستانی
قرآندرراهاست

ایمنا: سعید محمدی، رئیس کتابخانه آستان حضرت 
 عبدالعظیم با اعالم این خبر گفت: با توجه به اهمیت بی مانند
ادبیات فارسی، این  نامه در مطالعات قرآنی و  وحی 
کتابخانه با 99742عنوان کتاب و نشریه، تمامی منابع و 
مراجع چاپی و خطی خود را به همراه فضای پژوهشی 
و امکانات جستجوی پیشرفته در معرض استفاده مولف 
گرامی این دایره المعارف، شهرام شفیعی و همکاران 
ایشان قرار می دهد. شهرام شفیعی نیز پس از بازدید از 
این کتابخانه و کتابخانه اختصاصی دانشگاه علوم حدیث 
گفت: همجواری کتابخانه آستان و دانشگاه علوم حدیث 
با مضجع شریف او انشاء اهلل مایه برکات فراوان است. 
به طورعام هم باید گفت که کتاب، زر بی ضرر است. 
حسن عاقبت دیگر، قرار گرفتن مدفن»ابوالفتوح رازی« 
صاحب کهن ترین تفسیر فارسی شیعه، متوفی به قرن 
ششم هجری، هم روزگار با طبرسی و زمخشری در این 
مکان است. این تفسیر از نظر تحقیقات لغوی و ادبی از 
کشاف زمخشری گسترده تر است و خود به زبان فارسی 
نگاشته شده و از بهترین نمونه های نثر مرسل است. پس 
گنجینه ای بی واسطه از بررسی تطبیقی ساخت های نحوی 
 عربی و فارسی برای مترجمان و محققان است. اشاره ام
از فرهنگ قرآنی  ادبیات فارسی  به اسکتمال زبان و 
 و تاثیر متقابل و مبارك این دو عرصه تفکیک نا پذیر

است و تفسیر روض الجنان را می توان نمونه ای از این 
همزیستی خواند. وحی نامه به قلم شهرام شفیعی در سی 

مجلد از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می شود.

مطالعهسببرشدفرهنگ
عمومیجامعهميشود

فارس: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان 
فرهنگ  اعتالی  و  رشد  سبب  کتاب  مطالعه  گفت: 

عمومی جامعه می شود.
علیرضا گوهری بیان داشت: مطالعه کتاب سبب رشد 
و اعتالی فرهنگ عمومی جامعه می شود و پیشرفت 
جامعه بشری مدیون کتاب و کتاب خوانی است. وی 
افزود: مسئوالن امور فرهنگی وظیفه دارند کتاب های 
مفید و مورد نیاز جامعه را تهیه کنند و با قیمت مناسب 
در اختیار افراد جامعه قرار دهند و همچنین در راستای 
تجهیز کتابخانه های عمومی و فراهم کردن زمینه های 
الزم برای مطالعه مفید سعی و تالش خود را انجام دهند. 
گوهری با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب تاکید کرد: مساله 
این نیست که خرید کتاب چقدر گران تمام می شود مهم 
این است که اگر کتاب نخریم چقدر برایمان گران تمام 

می شود. 

فرانسيسآليسدرگالريمتن
ایسنا: فرانسیس آلیس هنرمند ساکن مکزیکوسیتی، از 

برجسته ترین هنرمندان معاصر است.
9 ساعت حرکت دادن قالب یخ در خیابان های شهر، 
24 ساعت پیاده روی با قوطی سوراخ رنگ در وسط 
بیت المقدس و راضی کردن 500 داوطلب برای جابه جا 
کردن یک کوه برای اثری با نام وقتی ایمان کوه را جابه جا 
می کند از آثار برجسته این هنرمند در 20 سال اخیر است. 
مجموعه آثار فرانسیس آلیس از  23 آبان ماه دایر شده و 
تا 25 آبان ماه سال جاري از ساعت 17 تا 20 در گالري 

متن به نمایش در خواهد آمد.

مجارستانيهادرگالريآپادانا
گیزال وارگا سینایی، هنرمند اهل مجارستان، سال ها است 
که در ایران زندگی و کار می کند. وي هنرآموخته اروپا 
است، ولی آثارش همیشه تحت تاثیر فلسفه و هنر سنتی 

ایران بوده است.
در مجموعه جدید آثار وي که تا امروز )25 آبان ماه سال 
جاري( در گالری آپادانا به نمایش در مي آید، وي به گل 
و مرغ پرداخته و عالوه بر بوم بر روی ساتور، چاقو و 
داس نیز نقاشي هاي خود را کشیده است. هنرمند گفت: 
در آثارم خوب و بد زندگی را در کنار هم نشان دادم و 
به نظر من اصفهان تنها جایی در ایران است که می توان 
در آن آثار سنتی زیبا را دید، به همین دلیل این شهر را 

برای  نمایش آثار گل و مرغم انتخاب کردم.
وی با بیان این که هنر زبان مشترك همه  فرهنگ ها 
است، افزود: گل، مرغ، باغ، طبیعت، زیبایی و لطافت در 
همه فرهنگ ها وجود دارد و این برای من بهانه ای بود تا 
حرف های معاصرم را بزنم. سینایی در خصوص تاریخ 
ورود گل و مرغ به ایران بیان کرد: گل و مرغ در دوره 
صفوی به ایران آمد و یک نقاشی ایرانی شد، چرا که 
کشیدن چهره انسان در نقاشی ایران ممنوع بود و بنابراین 

کشیدن گل، مرغ و باغ بسیار رایج شد.

فرهنگ و هنر

تیتراژ در یک 
سریال یا فیلم 

سینمایی تلویزیونی 
این نکته را مشخص 
می کند که گاه یک 
طراحی تیتراژ و 

عنوان بندی خالقانه 
می تواند یک اثر را 
با تمامی نقاط قوت 
و ضعف در ذهن 

مخاطب ماندگار کند.

کارگردان »اشک سرما« از قدر ندیدن سه فیلم دفاع مقدس گلشیفته فراهانی گالیه کرد

گلشيفتهفراهانیاستعداددرخشانیبودکهازسينمایايرانربودهشد

نگاهي به مقوله تیتراژ در تلویزیون به بهانه تیتراژ مجموعه وضعیت سفید

جذابیت فراموش شده

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت نیاز همیشگی جامعه است.

حجت االسالم محمدعلی نکونام در نشست هماهنگی برگزاری 
همایش تجلیل از ایثارگران روحانی این استان، اظهار داشت: بدون 
شک روحانیت، در آفریدن حماسه ها و دفاع از ارزش ها و مرز و بوم 

کشور اسالمی ایران سهم بسزائی داشته است.  

وی به نقش آفرینی حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت در دوران 
انقالب باشکوه اسالمی و بعد از آن پرداخت و گفت: تجربه ثابت 
کرده است هرگاه از فرهنگ ایثار و شهادت فاصله گرفته  ایم وقایع 

تلخی در کشور به وقوع پیوسته است.
نکونام ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را نیاز همیشگی جامعه دانست 
وگفت: روحیه فداکاری، ایثار و شهادت طلبی رعب و وحشت 

فراوانی در دل دشمنان ایجاد کرده است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دشمن در 
تالش است تا به هر نحوی که شده این روحیه را از ما بگیرد و یا آن 
را کم رنگ کند، برهمین اساس برگزاری چنین مراسم هایی می تواند 

یکی از راه های مقابله با توطئه های دشمنان باشد.
نکونام با بیان اهداف برگزاری این همایش، گفت: وظیفه همه ما این 
است که از همه رزمندگان به ویژه طالیه داران و پیشگامان عرصه دفاع 

مقدس یعنی روحانیت مبارز و حماسه ساز قدردانی کنیم.
وی افزود: تجلیل از رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، 
زنده نگهداشتن یاد و خاطره دالورمردان گمنامی است که از جوانی، 
زندگی و همه چیز خود گذشتند تا اسالم، انقالب و والیت را یاری 

کنند. 
نکونام نشر ایثارگری رزمندگان در دفاع مقدس و انتقال به نسل جوان 
را یکی از عوامل مؤثر در مقابله با جنگ نرم دشمنان برشمرد و گفت: 
فرهنگ غنی دفاع مقدس باید به عنوان یک فرهنگ دینی و ارزشی 
به نسل های جوان جامعه منتقل شود تا رشادت ها و دالورمردی های 
رزمندگان اسالم و شهدا دفاع مقدس همیشه زنده و جاویدان بماند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: اقتدار و قدرت 
امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی در این هشت سال دفاع مقدس 
رقم خورد و دفاع و ایثارگری های جوانان ایران اسالمی در هشت 
سال دفاع جانانه، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را تثبیت و 

ریشه های نظام را پایدار و عمیق تر کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

ترويجفرهنگشهادتنيازهميشگیجامعهاست

اجرایهرروزهنمايشهایخيابانی
درجشنوارهکودک
قائم مقام مدیر اجرایی بیست  و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: 140 اجرای نمایش  خیابانی 
به عنوان یکی از برنامه های جنبی بیست  و پنجمین جشنواره 

فیلم کودك و نوجوان در سطح استان اصفهان آغاز  شد. 
مهدی معتمدی با اشاره به این که نمایش های خیابانی به مناسبت 
جشنواره کودك در سطح شهر اصفهان شروع شده، افزود: این 
140 اجرا تا 27 آبان ماه روز اختتامیه جشنواره ادامه دارد. قائم 

مقام مدیر اجرایی جشنواره بیان داشت: اجرای نمایش های خیابانی هر روز در دو سانس 15 
و 16:30 دقیقه در محل های عمومی شهر مثل میدان نقش جهان، سی و سه پل، آمادگاه، تاالر 
هنر، فرهنگسرای خورشید برگزار می شود. معتمدی اضافه کرد: موضوعات نمایش های به 
اجرا گذاشته شده در نمایش های خیابانی متناسب با حال و هوای جشنواره فیلم کودك و در 
کنار آن نیز موضوعاتی از قبیل کنترل خشم، کاهش توقعات، احترام به والدین و خوش بینی 

در قالب زبان نمایش اجرا می شود.

انتخابنامزدهایبخشمسابقهفيلمنامهنويسی
جشنوارهکودک

اسامی نامزدهای بخش مسابقه فیلنامه نویسی بیست و پنجمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعالم شد.

ارزیابی 30  از  این بخش گفت: پس  دبیر  افسریان  محمود 
عنوان  به  را  اثر  انتخاب 10  هیات  مسابقه،  بخش  فیلمنامه 

نامزدهای این بخش از جشنواره اعالم کرد.
سیدی  مرتضی  )سید  برفی  های  فیلمنامه  افزود:  افسریان 
حمزه(،  عصر)مهدی  پنج  روش(،  نیک  برفی)شعله  نژاد(، 

تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟ )مرجان ریاحی(،  جبرئیل و دریا)علی شاه حاتمی(، 
رنجر)احسان عبدی پور(، عروسک سخنگو)بردیا یادگاری(، قیم )فرزانه شبانی(، کوره های 
خاموش)سهیال جبری(، مدرسه ای که داشتیم)بردیا یادگاری( در این بخش از جشنواره 
رقابت خواهند کرد. حمید جمدر، مصطفی جمشیدی، شهرام اشرف ابیانه، جابر قاسمعلی، 
علی روئین تن، محمد ابراهیم سلطانی فر و سهیال علوی زاده هیات داوران این بخش از 

جشنواره فیلم کودك هستند.

۲۲سازمانونهادفيلمهایجشنوارهفيلم
کودکراداوریمیکنند

و  ها  مشارکت چشمگیر سازمان  و  امسال شاهد حضور 
 نهادهای مختلف در جشنواره فیلم کودك هستیم به گونه ای
این رویداد مهم ترین دوره خود را از نظر گستردگی، تعداد 
می  تجربه  اجتماعی  نهادهای  مشارکت  میزان  و  مخاطب 

کند.
امسال با افزایش پنج سازمان جدید اعم از اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان، انجمن حمایت از ناتوانان 

جسمی،  موسسه نشر آثار امام خمینی )ره( شعبه اصفهان، انجمن سینمای جوانان 
اصفهان و آسیفای اصفهان )انجمن سینمایی فیلم سازان انیمیشن ایران( تعداد سازمان 
و نهادهای شرکت کننده در این بخش به 22 رسید که رکوردی تازه در این بخش 
است و می تواند نقطه آغازی باشد برای شکل گیری عزمی ملی در راستای حل 
و  خواست  با  مطابق  سینمایی  به  رسیدن  و  نوجوان  و  کودك  سینمای  مشکالت 

نیازهای این مخاطبان.

روي خط جشنواره

رمز ماندگاری ذهنی برخی از فیلم ها 
  رمز ماندگاری ذهنی برخی از مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی را 
در همین اصل یعنی بهره گیری هدفمند از عنوان بندی به مثابه یک تمهید فنی 
جهت ماندگار شدن اثر در باور عمومی برشمرد. به واقع گاه عنوان بندی های 
ابتدایی و انتهایی برخی آثار سینمایی و مجموعه های تلویزیونی به عنوان یک 
حسن مطلع یا حسن ختام بر بار اهمیت آن اثر بدون توجه به داشته های 

درونی اش می افزاید.
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طرح پزشک خانواده باید تا پایان برنامه چهارم توسعه عالوه 
در روستاها در شهرها نیز اجرا مي شد، ولي این طرح نه تنها 
در دوره پنج  ساله برنامه چهارم نتوانست از دروازه شهرها 
بگذرد بلکه هم اکنون که در سال نخست برنامه پنجم هستیم 
اجراي آن در روستاها نیز با نواقص و اما و اگرهایي رو به 
روست، بنابراین مجلسیان در زمان تصویب برنامه پنجم به 
وزارت بهداشت فرصت دادند که این طرح را تا پایان برنامه 

پنجم به صورت کامل در کل کشور عملیاتي کند. 
این درحالي است که رئیس جمهور چندي پیش دستور داد 
طرح پزشک خانواده باید ظرف دو سال آینده کامل شود اما 
بیشتر اعضاي کمیسیون بهداشت و درمان معتقدند با توجه 
به اعتبارات موجود امکان تحقق آن تا دو سال دیگر میسر 

نیست. 
اجراي کامل پزشک خانواده ظرف دو سال آینده 

غیرممکن است 
نماینده مردم جهرم در خانه ملت، دستور رئیس جمهور 
در خصوص اجراي کامل پزشک خانواده ظرف دو سال 
آینده را غیرممکن مي داند و خاطرنشان مي کند: دستور باید 
متناسب با ظرفیت و امکاناتي باشد که در اختیار وزرارت 
بهداشت قرار مي دهیم، با توجه به آنچه هم اکنون در اختیار 
وزارت بهداشت است اجراي این طرح تا دو سال دیگر 
نشدني است، در آخرین جلسه اي که کمیسیون با مجموعه 
وزارت بهداشت داشت به این نتیجه رسیدیم که این حرف 
در عمل اجرایي نیست، این حرف قشنگي است و دل ما هم 
مانند رئیس جمهور مي خواهد این اتفاق بیفتد اما متاسفانه با 

اعتبارات و امکانات موجود امکان پذیر نیست. 
با شرایط موجود چشم انداز خوبي براي این طرح 

پیش بیني نمي شود  
شهریاري رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تحقق 
کامل طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع را تنها راه تحقق 
عدالت در سالمت و کاهش پرداخت هزینه هاي درمان از 
جیب مردم مي داند و تأکید مي کند: این که به طور دائم در 

سخنراني ها تأکید شود این طرح باید ظرف یکي دو سال به 
اجرا درآید کفایت نمي کند، بلکه باید منابع پیش بیني و متولي 

مشخص شود تا این کار در زمان مقرر انجام شود. 
طرح  پیش روي  مشکالت  درباره  شهریاري،  حسینعلي 
پزشک خانواده و سیستم ارجاع و زمان دقیق اجراي آن، 
تصریح مي کند: امیدوارم طرح پزشک خانواده تا پایان برنامه  
پنجم به صورت کامل به اجرا درآید، البته تحقق کامل این 
طرح منوط به همکاري، همراهي و تخصیص منابع مورد 

نیاز توسط دولت است. 
خانواده  پزشک  طرح  کامل  تحقق  صورت  در 
هزینه هاي درمان از جیب مردم به کمتر از 30 

مي رسد 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که 

پرداخت  خانواده  پزشک  کامل طرح  تحقق  در صورت 
هزینه هاي درمان از جیب مردم به کمتر از 30 درصد کاهش 
خواهد یافت، اظهار مي کند: قطعاً تنها راهي که سبب تحقق 
عدالت در سالمت و کاهش پرداخت هزینه هاي درمان از 
جیب مردم مي شود تحقق صحیح و کامل پزشک خانواده 
است، چراکه بیشتر کشورهایي که توانسته اند در راستاي 
عدالت در سالمت و کاهش هزینه هاي درمان از جیب 
مردم موفقیت کسب کنند طرح پزشک خانواده را به اجرا 

درآورده اند. 
طرح پزشک خانواده طرح بسیار خوبي است که 

همه  دولت ها آرزوي اجراي آن را دارند 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان با اظهار خرسندي از 
تأکید رئیس جمهور بر تحقق کامل پزشک خانواده گفت: 

اما این به تنهایي کافي نیست که در سخنراني ها به اجراي 
کامل پزشک خانواده توجه داشته باشند، بلکه باید منابع مالي 
مورد نیاز را تامین و متولي امر را مشخص کنند تا این طرح 
سریع تر به اجرا درآید، چرا که طرح پزشک خانواده طرح 
بسیار خوبي است که همه  دولت ها آرزوي اجراي آن را 

دارند. 
پزشک  طرح  چرا  نمي دانند  مسئوالن  از  برخي 

خانواده مهم است 
وي پزشک خانواده را راهي براي توزیع عادالنه خدمات، 
توانمندسازي مردم، مدیریت در زندگي آن ها و تامین منابع 
به صورت حاکمیتي مي داند و عنوان مي کند: اما متأسفانه 
هدف گم شده است و کارهاي مدیران متناسب با اهداف 
نیست، به طور طبیعی همدلي واعتقاد یکسان براي تحقق 
به  را  طرح  این  مربوط  مسئوالن  است،  الزم  طرح  این 
صورت سمبلیک و صوري مي شناسند، اما نمي دانند چرا 
باید از پزشک خانواده حمایت کنند و به تعبیر بهتر نمي دانند 

چرا پزشک خانواده مهم است. 
تنها راه نجات بهداشت و درمان اجراي پزشک 

خانواده است 
برقراري عدالت در  اجراي پزشک خانواده و  قاضی زاده 
و  مي داند  درمان  و  بهداشت  نجات  راه  تنها  را  سالمت 
تأکید مي کند: اگر وزراي بهداشت و درمان و کار و تعاون 
مي خواهند کاري انجام دهند باید به دنبال اجراي کامل 
پزشک خانواده باشند که عدالت در سالمت را به دنبال دارد 
اما به دلیل این که نمي توانند این کار را انجام دهند حاشیه هایي 

را مطرح مي کنند تا حواس ها پرت شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خاتمه خاطرنشان 
روي  پیش  مشکالت  رفع  براي  بهداشت  وزیر  مي کند: 
پزشک خانواده مي تواند از رئیس جمهور درخواست کمک 
کند، چراکه وزیر یکي از ارکان ساختار دولت است و به 
راحتي مي تواند با رئیس دولت براي اجراي این طرح به 

توافق برسد. 

آيین تندرستي
خبر ويژه

گزارش

مردانبيشاززنانافسردهاند
برخالف یک باور عمومي غلط مبني بر این که فقط 
زنان به افسردگي بالیني مبتال مي شوند، روانپزشکان 
این  به  ابتال  معرض  در  نیز  مردان  که  دارند  تأکید 

اختالل بالیني هستند. 
همچنین روانپزشکان مي گویند: با این حال عالئم 
افسردگي در مردان مي تواند متفاوت از عالئم این 
به  خیلي  مردان  عالوه  به  باشد.  زنان  در  بیماري 
ندرت مي پذیرند که به این اختالل مبتال هستند و 
خیلي کمتر براي بهبود حال خود به یک متخصص 

مراجعه مي کنند. 
انستیتو  متخصصان  اکسپرس،  روزنامه  گزارش  به 
جدیدي  مطالعه  در  آمریکا  در  روان  سالمت  ملي 
جسمي  عالئم  از  مردان  بیشتر  کردند:  خاطرنشان 
ناشي از افسردگي ناآگاه هستند اما اگر این اختالل 
مي تواند  نشود،  درمان  و  نشده  داده  تشخیص 
داشته  غیرمنتظره اي  و  نامطلوب  بسیار  پیامدهاي 

باشد. 
برخي از مهم ترین و شایع ترین عالئم و نشانه هاي 

افسردگي در مردان عبارتند از: 
-  دشواري در تمرکز 

تحریک  و  مداوم  پرخاشگري  و  عصبانیت    -
پذیري 

- سوء مصرف مواد به طور مداوم 
- از بین رفتن میل جنسي 

- دردهاي مزمن و مشکالت هاضمه اي 
- بي تعادلي در خواب 

- خستگي افراطي و بیش از حد 
اغلب مردان مبتال به افسردگي به سختي مي تواند 
روي کار خود متمرکز شوند یا این که ناخودآگاه 
افکار  و  موضوعات  روي  مي دهند  ترجیح  بیشتر 
براي  را  فرد  توان  افسردگي  شوند.  متمرکز  منفي 
تفکر شفاف و واضح دچار اختالل مي کند و مانع از 
تصمیم گیري هاي مناسب و یا انجام کارهاي پیچیده 
با گریه کردن  مي شود. همچنین برخالف زنان که 
مي دهند،  بروز  را  خود  افسردگي  و  غم  احساس 
مردان این احساس را با خشم و پرخاشگري ظاهر 

مي کنند.
در برخي موارد نیز مردان، افسردگي خود را با نشان 
دادن خصومت نسبت به یک فرد یا یک موقعیت 
خاص، تشدید مي کنند. به عالوه مردان افسرده در 
غیرمعمولي  و  باال  پذیري  تحریک  عادي،  شرایط 

دارند. 
عالوه بر اینها خواب خیلي زیاد یا خیلي کم یک 
از  بسیاري  است.  افسردگي  دیگر  معمول  نشانه 
و  خستگي  دائمي  احساس  از  نیز  افسرده  بیماران 
رخوت رنج مي برند. بیشتر آنها یک حس دائمي از 
خستگي را تجربه مي کنند و فاقد انگیزه کافي براي 

کامل کردن کارهاي روزانه دارند. 

یک متخصص تغذیه گفت: بدغذایی، کم غذایی و 
نیمه گرسنگی باعث تغییر شخصیت افراد می شود 
جسمی  و  روحی  بیماری های  بین  همچنین 

رابطه ای مستقیم وجود دارد.
شده  اثبات  امروز  داشت:  اظهار  صفوی  مرتضی 
است که بین بیماری های روانی، هیجانات عاطفی 
و بیماری های جسمی رابطه  مستقیمی وجود دارد 

و  فعل  یکسری  طی  می خوریم  که  غذاهایی  و 
انفعاالت پیچیده در سلول ها به مواد انرژی زا تبدیل 
نیازمند سوخت گلوکز است و  نیز  می شود؛ مغز 

انرژی خود را از این طریق کسب می کند.
انرژی  نرسیدن  کرد:  اضافه  تغذیه  متخصص  این 
روانی  تعادل  رفتن  دست  از  موجب  مغز  به 
مانند  متفاوتی  با واکنش های  شخص می شود که 

بی اشتهایی،  افسردگی،  کردن،  گریه  به  تمایل 
نشان را  خود  اشیاء  شکستن  و  ترس   اضطراب، 

می دهد.
بروز  موجب  غذایی  تعادل  عدم  افزود:  صفوی 
هیجانات  همچنین  می شود  روانی  مشکالت 
عصبی را به وجود می آورد و به همین دلیل افراد 
غذا  خود  جسمانی  فعالیت های  با  متناسب  باید 

مصرف کنند.
انجام  بیشتر  جسمانی  کار  اگر  داشت:  بیان  وی 
مواد  نیازمند  بدن  نیز  نسبت  همان  به  شود، 
که  کارگری  که  این  مانند  است؛  بیشتر  غذایی 
یک  با  او  غذای  می دهد،  انجام  ساختمانی  کار 
انرژی  باید غذایش  و  است  متفاوت  کارمند  فرد 

بیشتری داشته باشد. 

آیا طرح پزشك خانواده روزي از دروازه شهرها مي گذرد؟ 

قطعاً تنها راهي 
که سبب تحقق 

عدالت در سالمت 
و کاهش پرداخت 

هزینه هاي درمان از 
جیب مردم مي شود 
تحقق صحیح و کامل 

پزشک خانواده 
است

بدغذايیوکمغذايیموجبتغييرشخصيتافرادمیشود

ابالغ 
۸/479 نظر به اینکه آقایان مسعود و مجید کبیری فرزندان رضا به اتهام ضرب و شتم عمدی و توهین حسب 
شکایت آقای سعید رضایی فرزند یداله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 901346 د29 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 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. م الف: 

125۸2 دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی انقالب

ابالغ 
۸/4۸0 تجدید نظرخواه آستان قدس رضوی با وکالت آقای مرتضی نهاوندی بطرفیت تجدید نظر خوانده 
ــماره 569-90/6/19 در پرونده کالسه 400/۸9ح/4  خانم محترم هاشمیان کربکندی نسبت به دادنامه ش
شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان اقدام به تجدید نظرخواهی نموده که براساس آن حکم بر بطالن دعوی 
خواهان بخواسته ابطال سند و قرار رد دعوی در مورد خواسته اثبات وقفیت صادر گردیده است لذا با توجه 
به مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و 
آگهی و به تجدید نظر خوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر این شعبه 
و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نماید. م الف: 125۸3 

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی عمومی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
ــماره  ــده: ۸9099۸03512005۸1. ش ــماره پرون ــه: 9010420351200244. ش ــماره اجرائی ۸/4۸5 ش
ــماره و شماره دادنامه مربوطه  ــعبه: ۸905۸3. بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به ش بایگاني ش
9009970351200529 محکوم علیه مجتبی طاهر پور فرزند سید مهدی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 62/500/000 ریال بابت اصل خواسته و  1/310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان امین اله مختاری فرزند نبی اله به نشانی 
اصفهان – بلوار کشاورز – بلوار شفق – کوی شهید انصاری – روبروی بورس فلزات کارگاه رنگ ترنج 
و پرداخت مبلغ 3/125/000 ریال حق االجرای دولتی. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 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 دارائی خود بدهید به نحوی 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 
ــد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  34 اجرای احکام مدنی می باش
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 
اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 12599 رحیمیان – مدیر دفتر شعبه 

دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
ــماره پرونده: ۸9099۸035120073۸. شماره بایگاني  ــماره اجرائیه: 90104203512001۸2. ش ۸/4۸7 ش
ــماره 9010090351201205 و شماره  ــعبه: ۸۸052۸. بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به ش ش
دادنامه مربوطه ۸60997035120212190099703692005۸9 محکوم علیه محمدحسین کالنی پور فرزند 
اصغر به نشانی مشهد – خیابان مصال – چهار راه اول – مغازه 6- فروشگاه شبنم سراب محکوم است 
ــی و  ــته و  11/150/000 ریال بابت هزینه دادرس به پرداخت مبلغ 560/000/000 ریال بابت اصل خواس
14/640/000 ریال بابت حق الوکاله و همچنین خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق محکوم له رحمت اله محوری فرزند محمدحسین به نشانی خیابان سروش – خیابان آل 
خجند – پالك14 و پرداخت مبلغ 2۸/000/000 ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 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 دارائی خود بدهید به نحوی 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 می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
ــت توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 1259۸  10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس

رحیمیان – مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
ــماره پرونده: ۸۸099۸035۸300420. شماره بایگانی  ــماره دادنامه: 9009970352901136. ش ۸/4۸۸ ش
شعبه: ۸90957. شاکی: خانم زهره رحیمی بابا شیخ علی به نشانی زرین شهر – شهر زاینده رود – محله بابا 
شیخ علی – کوی مسجد امام حسن – کوی شهید کرمی. متهمین: 1- آقای حمید احمدیان به نشانی خیابان 
امام خمینی – کوی رسالت 1. چهارراه فرزانگان – پالك 143. 2- آقای مهدی محمودی به نشانی مجهول 
المکان. اتهام: کالهبرداری و توسل به مانور متقلبانه از طریق فروش وام غیر قابل پرداخت. گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای مهدی محمودی چاهریسه فرزند محمد مقیم اصفهان – خیابان سروش – خیابان 
مصلی – کوچه شهید مستحسن – پالك 11 دائر بر تحصیل مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال وجه 
از طریق فاقد مشروعیت قانونی با فروش وام بانکی بدون مجوز قانونی در سال 13۸6 موضوع شکایت 
مورخ ۸7/۸/12 خانم زهره رحیمی بابا شیخ علی فرزند امیدعلی از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و 
محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و گزارشات مامورین انتظامی و مفاد اظهارات شاکیه و آقای حمید 
احمدیان فرزند عبداله در مراحل تحقیق و بازجویی و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله 
عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی، ارتکاب بزه 
انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه ضمن اصالح کیفرخواست صادره باستناد ماده 2 قانون 
تشدید مجازات مرتکبی ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب سال 1367 نامبرده را به تحمل شش ماه 
حبس و رد وجه تحصیل شده در حق شاکی محکوم می نماید و آقای حمید احمدیان را از اتهام یاد شده با 
عنایت به انکار صریح متهم و فقد ادله متقن اثباتی و حاکمیت اصل برائت تبرئه می نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 12591 حاجی زاده – رئیس شعبه 103 

دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
ــماره پرونده: ۸9099۸0350501514. شماره بایگاني  ــماره اجرائیه: 90104203505001۸2. ش ۸/490 ش
شعبه:۸915۸7. بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9010090350501۸04 و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 9009970350500161 محکوم علیه رسول یدالهی باستانی فرزند سهراب به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به 1- استرداد مبیع )کویل رنگی چینی با مشخصات قرارداد مورخه ۸9/9/21( بعنوان 
اصل خواسته و 2- پرداخت مبلغ 39/9۸6/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 43/200/000 ریال حق الوکاله 
وکیل بعنوان خسارات دادرسی در حق محکوم له شرکت آهن و فوالد اصفهان به مدیرعاملی دکتر نعمت 
اله حیدری به نشانی اصفهان – کیلومتر 25 جاده نایین با وکالت آقای فیض اله افشار و 3- نیز پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
ــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت  ــه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ اجرائی
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت 
اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 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 دارائی خود بدهید به نحوی 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 می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 125۸9 ناظمی– مدیر دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
ــماره پرونده: ۸9099۸0354100047. شماره بایگانی  ــماره دادنامه: 9009970354100463. ش ۸/491 ش
شعبه: ۸90۸01. خواهان: خانم فرخنده صادقی دستجردی با وکالت آقای مصطفی سادات کازرونی به نشانی 
خیابان شیخ صدوق شمالی – حدفاصل سپهساالر و چهارراه نیکبخت – مجتمع سرو – طبقه 2 – شماره7. 
خوانده: آقای محمد اقابیات به نشانی اصفهان – بلوار آیین – کوی شقایق – آخر کوچه – درب داخل 
حیاط – یک خانه به آخر کوچه مانده – طبقه 2 – منزل بیات. خواسته: اعاده دادرسی. گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
دادخواست تقدیمی خواهان خانم فرخنده صادقی فرزند ذبیح اله با وکالت آقای مصطفی کازرونی )نامبرده 

فقط در ماهیت اعاده دادرسی وکالت دارد( بطرفیت خوانده آقای محمد آقابیات فرزند محمدرضا بخواسته 
اعاده دادرسی اصلی نسبت به دادنامه شماره ۸601327-۸6/۸/20 صادره از این شعبه و بدوا صدور حکم 
به قبول اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
درخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وکیل مشارالیه در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه نامبرده تحت پوشش 
سازمان بهزیستی بوده و حدود سه سال است که همسرش فوت نموده و فاقد هرگونه منبع درآمدی می 
باشد و با توجه به اظهارات ماخوذه شهود در جلسه دادگاه که بر عدم تمکن مالی خواهان تایید نموده اند و 
با توجه به سایر محتویات پرونده خواسته خواهان را به لحاظ جنسیت و کهولت سن و اینکه فاقد هرگونه 
منبع درآمدی می باشد ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد 504 الی 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به قبول اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی این پرونده صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 

الف: 12594 نوروزی – رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

مزایده  
ــعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی  ۸/531 اجرای احکام ش
۸۸0605 ح ج /16 له خانم زهره کمالی علیه آقای سید جواد میرلوحی فرزند سید حسین به خواسته 150 
ــته و 3/950/000 ریال اصل خواسته و  ــکه، ۸0 مثقال طال و مبلغ 56/230/۸51 ریال اصل خواس عدد س
960/000 ریال هزینه کارشناسی و نشر و مبلغ 3/361/542 ریال حق االجرا دولت جلسه مزایده ای جهت 
فروش 4۸ حبه از پالك 15202/321 بخش 5 ملکی محکوم علیه از منزل به آدرس خیابان جی – خیابان 
شهید رجایی – خیابان بهار2 – کوچه گلبهار – بن بست شمعدانی که به صورت منزل کلنگی 3 طبقه با 
ــاحت 123 متر و 250 متر اعیانی دارای انشعاب آب، برق و گاز و حدود  ــال به مس قدمت بیش از 20 س
مشخصات سند مالکیت شماالً به طول 11 متر درب و دیواری است به کوچه، شرقاً به طول 14/40 متر 
دیوار به دیوار زمین 322 فرعی جنوباً به طول 12/55 متر درب و دیواری است به کوچه غرباً به طول ۸ 
متر دیواری است به زمین 320 فرعی که 6 دانگ آن به مبلغ 900/000/000 ریال از 4 دانگ 600/000/000 
ریال به مبلغ ارزیابی شده و هم اکنون در تصرف محکوم لها و پدر محکوم علیه آقای حسین میرلوحی 
است. ضمناً حسب اعالم اداره ثبت 2 دانگ به خانم بیگم زرتاب فرزند اسماعیل سابقه سید دارد را برگزار 
نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده در محل از پالك دیدن نموده و جهت شرکت در مزایده از 
تاریخ 1390/9/12 ساعت 9:30 در دفتر این اجرا اتاق 205 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در 
خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه های 

مربوط را متقبل شود. م الف: 1265۸ مدیر اجرای احکام شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده غیرمنقول
۸/540 اجراي احکام شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
۸90234 ج/ 27 خانم مدینه محمودیان بازري و علیه آقایان حسین، حسن و روح ا... و علي و خانم ها 
زهرا، مریم، مرجان و رقیه به خواسته مطالبه مهریه، جلسه مزایده اي در تاریخ 90/9/13 ساعت 9 تا 10 
ــاع از  ــوم اتاق 345 مبني بر فروش مقدار 2۸/44۸ حبه مش صبح در مکان اصفهان خ نیکبخت، طبقه س
شش دانگ پالك ثبتي 15179/1511 بخش پنج که مشخصات و ارزیابي آن طبق نظر کارشناس رسمي 
دادگستري که مصون از تعرض طرفین مانده است برگزار نماید. ملک فعالً در تصرف فعلي حسن فروغي 
که یکي از ساکنین است مي باشد. مزایده از قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا 
افرادي مي باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایند. طالبان خرید مي توانند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از محل بازدید نمایند، کساني حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها را نقداً بهمراه 
داشته باشند. مشخصات و ارزیابي ملک طبق نظر کارشناس: ملک موردنظر براساس سند داراي عرصه اي 
معادل 103/22 مترمربع مي باشد که اعیاني احداثي در شمال آن شامل دو اطاق و انباري و حال و آشپزخانه 
وسرویس بهداشتي است و ساخته شده با دیوارهاي آجري و سقف تیرآهن و فاقد نما و قسمتي پالستر 
سیماني مي باشد. بدنه داخلي نقاشي و بدنه داخلي سرویس بهداشتي سیمان سفید و کف موزائیک فرش و 
ساختمان داراي درب و پنجره آهني و شیشه شده است. حداقل داراي امتیاز آب و فاضالب و برق و گاز 
و یک خط تلفن و کف ساختمان پالستر سیماني و آشپزخانه داراي کابینت دیواري و زمیني از جنس فلزي 
ــت. ساختمان داراي خنک کننده کولر آبي و گرمایش آن استفاده از گاز و بخاري گازي است. آدرس  اس
ملک: اصفهان - خیابان زینبیه - خ آیت ا... غفاري- بن بست شهید جعفر جوهري - نبش بن بست آخر 
- سمت چپ - پالك 172 که شش دانگ مورد ارزیابي 320/000/000 مي باشد. و ارزش مورد مزایده به 

مبلغ 126/437/221 ریال مي باشد. م الف/ 12744 مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزایده 
ــعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی  ۸/555 اجرای احکام ش
900225ح ج/17 له خانم مریم صادقی علیه آقای محمودرضا محجوب فرزند مرتضی با خواسته 300 عدد 
سکه بهارآزادی، 30 مثقال طالی ساخته شده 1۸ عیار و مبلغ 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و ۸0/000 

ــر و مبلغ 3/060/000 ریال حق االجرا دولت جلسه مزایده ای جهت فروش 6/3 حبه از پالك  هزینه نش
201/9 بخش 4 سهم االرث محکوم علیه از پدرش از منزل به آدرس خیابان استانداری – کوچه آرش – بن 
بست آرش – پالك 11 که به صورت یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز با 220 مترمربع عرصه و 130 متر 
اعیانی با قدمت بیش از 40 سال و دارای اشتراك آب و برق و گاز که 6 دانگ آن به مبلغ 2/640/000/000 
ریال و 6/3 حبه آن معادل سهم االرث محکوم علیه از پدرش به مبلغ 231/000/000 ریال ارزیابی شده و 
هم اکنون در تصرف خانواده محکوم علیه است و 3 دانگ آن به نام مادر محکوم علیه سابقه ثبت و مالکیت 
دارد را برگزار نماید. لذا طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 
در تاریخ 1390/9/10 ساعت 9:30 در دفتر این اجرا اتاق 207 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه 

های مربوط را متقبل شوند. م الف: 12796 نیازی – مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 
۸/557 در خصوص پرونده کالسه ۸93/90ش12 خواهان آیت اله کریمی سعیدآبادی دادخواستی مبنی 
بر رسیدگی به قرارداد اجاره نامه و پرداخت امور معوقه از ۸9/10/25 لغایت تا زمان صدور حکم ماهیانه 
1/450/000 ریال با احتساب مطلق خسارت و تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی به طرفیت علیرضا جهانگیری 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 90/10/17 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
ــعبه 12 مجتمع شماره یک شورای حل  ــود. م الف: 12۸34 مدیر دفتر ش و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش

اختالف اصفهان 

آگهي ابالغ دادخواست وضمائم
۸/560 بدینوسیله به آقاي 1- منوچهر 2- مسعود 3 – شهناز 4 – مهناز 5 – شهرزاد همگي آریا فرزندان 
عبداله 6 – خدیجه حفاري فعالً مجهول المکان ابالغ مي گرددکه آقاي علي نیک اقبال به نشاني شهرضا 
خیابان ولي عصرغربي کوچه شهیدمطیعي فرعي 2 پالك 3 دادخواستي بخواستة الزام به انتقال به این دادگاه 
تسلیم که به کالسه 9017۸6 ثبت و وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ 21 / 5 / 1391 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي 
از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دفترشعبه اول دادگاه عمومي 
ــت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان  ــهرضاواخذ نسخه ثاني دادخواس حقوقي ش
نماییدوبراي جلسه رسیدگي فوق نیزدرشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج 

به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. 
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي

   
آگهي ابالغ اجرائیه  کالسه 785  / 22 پ 90

ــنامه 125 صادره ازحوزه 3  ــته پورغالم فرزند حبیب اله به شماره شناس ــیله به خانم فرش ۸/559 بدینوس
ــماره ملي 1199412740 که طبق آدرس متن سند وتقاضانامه صدوراجرائي  ــهرضا متولد1354 به ش ش
ــتي ۸616659161  که برابر گزارش مامور  ــهرضا خیابان شهیدبهشتي کوچه شماره 9 کدپس به آدرس ش
ابالغ  نامبرده در آدرس مذکور مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ می شودطبق سندرهني شماره 4317۸ 
ــماره 129 اصفهان شما مبلغ ششصدمیلیون ریال  ــمي ش مورخ 3 / 3 / ۸9 تنظیمي دردفترخانه اسنادرس
ــهیالت موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان شعبه اصفهان استفاده نموده که  )600,000,000( ریال از تس
درقبال تسهیالت مذکورششدانگ پالك ثبتي شماره 11۸4 / 50 واقع دراله آبادبخش یک ثبتي شهرضاملکي 
آقاي یحیي بیات فرزنداحمدبه شماره شناسنامه 13 صادره ازحوزه یک شهرضادررهن ووثیقه بانک مذکور 
ــال)600,000,000(  ریال  ــصدمیلیون ری قرارگرفته که به علت عدم پرداخت بدهي اجرائیه به مبلغ شش
ــمي اصفهان صادروتحت کالسه 7۸5 / 22 / پ /  ــه 2/۸96/32715 دراداره اجرای اسنادرس تحت کالس
ــهرضا تحت رسیدگی است که برابرقانون اصالح ماده 34 اصالحي  ــناد وامالك ش 90 دراجراي ثبت اس
ــتناد ماده 1۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد  ــد لذا به اس قانون ثبت وآئین نامه اجرائي مربوطه اقدام خواهدش
ــما  ــه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  ش ــوب 13۸7 مراتب یک نوبت در روزنام ــمی مص رس
ــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت  ــر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتش چاپ ومنتش
 وغیرازآگهي مزایده آگهي دیگري منتشرنخواهدشد . سید مهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالك

 شهرضا

مفقودی 
۸/55۸ دفترچه کار به شماره 212494615 به نام احمد عجم حاج محمدی، محل صدور دفترچه اصفهان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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طيبیجانشرافدایصانعیمیکند!
از  خوشحالی  ابراز  ضمن  ایران  فوتسال  ملی  تیم  بازیکن 
به  را  خوبی  بازی  گفت:  روسیه  برابر  ملی  تیم  پیروزی 
پیروز  زیبا  بازی  ارائه یک  با  توانستیم  و  نمایش گذاشتیم 

میدان شویم.
تیم های  دیدار  پیرامون  ایمنا  با  گفتگو  در  طیبی  حسین 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  روسیه  و  ایران  فوتسال  ملی 
صحبت های صانعی قبل از بازی با روسیه و اشاره به نقاط 

ضعف و قوت این تیم، بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم با ارائه یک 
بازی زیبا پیروز میدان شویم.

وی با مفید ارزیابی کردن تورنمنت فوتسال اصفهان خاطر نشان کرد: برگزاری چنین 
مسابقاتی بی شک به نفع فوتسال کشور است و حضور برخی بازیکنان جوان در تیم 

ملی و بازی کردن آنها برابر تیم بزرگی مثل روسیه تجربه بسیار خوبی است.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران با بیان این که پیشرفت خود در تیم را مدیون اعتماد 
صانعی است تصریح کرد: من برای صانعی جانم را هم می دهم زیرا او به من اعتماد 
کرده است و من هم با توجه به انگیزه زیادی که دارم تمام سعی و تالشم را می کنم 

تا بتوانم جواب اعتماد صانعی را بدهم.

محسنرفتوبرگشتبوشهریشد
جدایی ام از پرسپولیس عادالنه نبود اما به نظر کادر فنی احترام 
گذاشتم و در ادامه ثابت می کنم هنوز هم همان مهاجم گلزن 

هستم. 
محسن خلیلی در قهرمانی پرسپولیس در لیگ هفتم نقش بسیاری 
داشت. او درحالی که قرار بود پیوس دیگری برای سرخ جامگان 
تهرانی باشد با مصدومیت مواجه شد و دیگر فرصت کافی 
برای عرض اندام نیافت. این مهاجم گلزن مذاکراتی را با شاهین 

بوشهر داشته و آن گونه که خودش می گوید باید وی را بندری دانست. خلیلی می گوید 
روزهای دور از فوتبال سخت است اما تمریناتم را در مجموعه انقالب ادامه می دهم تا از 
آمادگی دور نشوم.جدایی ام از پرسپولیس عادالنه نبود اما به نظر کادر فنی احترام گذاشتم و 

در ادامه ثابت می کنم هنوز هم همان مهاجم گلزن هستم.
 او از آینده می گوید: کدام آینده وکدام تیم؟ پیشنهاداتی داشتم اما نمی خواستم عجله کنم. 
با شاهین بوشهر به توافقات خوبی رسیده ام و دو جلسه هم با فیروز کریمی حرف هایم را 
زده ام. هر بازیکنی در ایران دوست دارد مدتی را شاگرد این مربی بزرگ و کاربلد باشد ومن 
هم خوشحالم که می توانم این افتخار را در کارنامه ام داشته باشم. من با توجه به تکمیل 

سهمیه نقل و انتقاالت این تیم تا نیم فصل نمی توانم بازی کنم.

مربیپرسپوليسنيامده،منشوریازآبدرآمد
نقطه اوج حاشیه های این مربی به روز یکشنبه اول اگوست 
کامپل  دنیس  اسمیت و  داوید  برمی گردد که گزارش   2004
در سی ان ان، از روابط نامشروع اریکسون با یک زن مسلمان 

بنگالدشی به نام فاریا االم پرده برداشت.
 اسون گوران اریکسون سرمربی 63 ساله سوئدی دوران پر فراز 
و نشیبی را در طول دوران زندگی شخصی خود سپری کرده 
است. وی که به تازگی تبدیل به یکی از شانس های نشستن 

روی نیمکت مربیگری پرسپولیس شده، پیش از این دچار حاشیه های زیادی شد. نقطه 
اوج این حاشیه ها به روز یکشنبه اول اگوست 2004 برمی گردد که گزارش داوید اسمیت 
و دنیس کامپل در سی ان ان، از روابط نامشروع اریکسون با یک زن مسلمان بنگالدشی به 
نام فاریا االم پرده برداشت. فاریا متولد 1966 بود و سال 1970 به انگلیس کوچ کرد. او در 
قبال دریافت ۸000 دالر به انجام رابطه نامشروع با اریکسون دست زد. این در حالی بود که 
اریکسون مدت زمان زیادی با نامزد خود نانسی دل اولیو زندگی می کرد. باید دید مدیران 
پرسپولیس نسبت به این مسأله چه موضعی اتخاذ می کنند. این درحالی است که طی مراسمی 
از سرمربی تیم پرسپولیس به عنوان مربی اخالق تجلیل شده است. باید دید پرسپولیس با 

داشتن چنین سرمربی با اخالقی با بی اخالقی مربی تیمش چطور کنار می آید.

براي نخستین بار در تاریخ وزنه برداري ایران، در یک 
رقابت فوق سنگین، دو مدال طال و نقره به ایران رسید 
و یک رکورد جهاني با ارزش شکسته شد تا تیم ایران 
بهترین نتیجه حضورش در ادوار  جهاني در 79 سال 

گذشته را به دست آورد.
سنگین  فوق  هاي  رقابت  پایان  در  ایسنا،  گزارش   به 
وزنه برداري قهرماني جهان در پاریس، بهداد سلیمي 
با باالي سر بردن وزنه هاي 214 و 250 کیلوگرم در 
حرکات یک ضرب و دوضرب به سه مدال طال رسید.
سجاد انوشیرواني با رکوردهاي 19۸ و 241 کیلوگرم 
در مجموع با رکورد 439 کیلوگرم دوم شد و وزنه بردار 
کره اي در مکان سوم قرار گرفت. انوشیرواني در این 

رقابت ها دو نقره و یک برنز گرفت.
گزارش مسابقه:

بهداد سلیمي همانگونه که پیش بیني مي شد در حرکت 
یک ضرب وزنه برداري قهرماني جهان رکورد جهاني 
حسین رضازاده را در این حرکت شکست تا نام یک 

ایراني دیگر به رکوردهاي دنیا اضافه شود.
حسین  پرقدرت  و  دیدني  رقابت هاي  یاد  به  سلیمی 
رضازاده به عنوان آخرین وزنه برداري بود که به روي 
تخته آمد. او در ابتدا وزنه 210 کیلوگرم را باالي سر برد 
تا مدال طالیش حتمي شود. سلیمي در دومین حرکت 
یک ضرب وزنه 209 کیلوگرم را باالي سر برد و در 
سومین حرکت، با انتخاب وزنه 214 کیلوگرم، سالن 
به  قدرت  با  نهایت  در  او  آورد.  به وجد  را  رقابت ها 
روي تخته آمد و به راحتي وزنه 214 کیلوگرمي را مهار 
کرد. سلیمي بالفاصله پس از این رکوردشکني به روي 
وزنه ها نشست و با دست راست خود حسین رضازاده 
را که در گوشه اي از سالن نشسته بود نشان داد. پس 
از آن هم به کنار تخته رفت و رضازاده هم با باال آمدن 
پله ها در کنار تخته قرار گرفت و یکدیگر را در  از 

آغوش کشیدند.
این رکورد تنها رکورد شکسته شده در بخش مردان این 
دوره از رقابت ها بود. بدین ترتیب از هم اکنون سلیمي 

را مي توان ستاره رقابت هاي پاریس محسوب کرد.

او در پشت صحنه نیز در حالي که اشک شوق را همراه 
با خنده بر لب داشت، گفت: به همسرم قول داده بودم 
این رکورد را بشکنم. خوشحالم که به قولم عمل کردم 
و این رکورد تقدیم به همه ایرانیان. من البته مي توانستم 
رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي 

بازي هاي المپیک.
در حرکت یک ضرب، سکه تیم ایران یک روي دیگر 
هم داشت که آن سجاد انوشیرواني از دیار اردبیل بود. 
 193 وزنه  انداختن  با  ضرب  یک  در  را  رقابتش  او 
کیلوگرمي آغاز کرد. در دومین حرکت یک ضرب این 
وزنه را مهار کرد و براي آخرین بار با مهار وزنه 19۸ 
کیلوگرم، نتیجه اي تاریخي را براي ایران رقم زد و به 

مدال برنز مسابقه ها رسید.
مدال  دو  به  ایران  که  است  بار  نخستین  براي  این 

رقابت هاي دسته فوق سنگین دست مي یابد.
بهداد سلیمي در حالي که چیزي به پایان رقابت نبود، 
با تشویق پرشور تماشاگران وارد تخته شد تا وزنه 241 
کیلوگرم را باالي سر ببرد. او به راحتي این وزنه را مهار 
کرد تا بخت نخست مدال دوضرب و مجموع باشد. 

سلیمي در حالي براي حرکت دوم دوضرب به روي 
تخته آمد که وزنه 250 کیلوگرمي را انتخاب کرده بود. 
کوروش باقري هم به او تأکید مي کرد که هنوز مسابقه 
تمام نشده است. با فریاد یا علي به روي تخته آمد و این 
وزنه را نیز با قدرت به روي سر کشید. او براي حرکت 
سوم وزنه 260 کیلوگرم را انتخاب کرد. او با این رکورد 
مي توانست رکورد مجموع دنیا که در اختیار رضازاده 
بود را به میزان دو کیلوگرم بشکند. بارها فریاد کشید یا 
موالي من علي و به روي تخته آمد. سجاد انوشیرواني 
هم کنار تخته او را مي دید. فریاد کشید، اما سلیمي در 
مهار آن موفق نبود و با 250 کیلوگرم، مدال طالي دو 

ضرب و مجموع را هم به خود اختصاص داد.
اما انوشیرواني در دوضرب کار بسیار سختي براي رسیدن 
به مدال دوضرب و مجموع داشت. او نخستین حرکت 
یک ضربش را با باالي سر بردن وزنه 22۸ کیلوگرمي 
به راحتي وزنه 233  نیز  بار  براي دومین  شروع کرد. 
کیلوگرم را مهار کرد، اما براي بار سوم، سه بار وزنه اش 
را عوض کرد. اول وزنه 239 کیلوگرم را انتخاب کرد. 
براي بار دوم این وزنه را 240 کیلوگرم کرد و دست 

آخر وزنه 241 کیلوگرم را انتخاب کرد. انوشیرواني در 
حالي به روي تخته آمد که در صورت مهار این وزنه بر 
روي سکوي دوم مجموع قرار مي گرفت و در غیر این 
صورت به عنوان چهارمي بسنده مي کرد. او کار بسیار 
سختي در این رقابت داشت. بهداد سلیمي نیز از پشت 
صحنه نام او را فریا مي کشید. انوشیرواني به روي تخته 
آمد. فریاد کشید »یا باب الحوائج اباالفضل«. دستانش را 
به میله قفل کرد و به سختي وزنه را به روي سینه کشید 
و پس از لحظاتي وزنه 241 کیلوگرمي باالي سر او بود. 
او با مهار این وزنه پس از سلیمي براي لحظاتي به رده 
دوم جدول رفت، اما هنوز حریف کره اي او که وزنه 
255 کیلوگرم را درخواست کرده بود، از پا ننشسته بود. 
کره اي لحظاتي پیش از رقابتش وزنه را یک کیلوگرم 
کم کرد و براي مهار این وزنه به روي تخته آمد. او 
در صورت مهار این وزنه نایب قهرمان جهان پس از 
سلیمي مي شد. وزنه بردار کره اي وزنه 254 کیلوگرم 
بر روي  از مهار آن  پیش  اما  به روي تخته کشید،  را 
زمین افتاد تا نایب قهرماني انوشیرواني در دو ضرب و 

مجموع مسجل شود. 

در میان کاندیداهاي احراز پست ریاست فدراسیون والیبال، یک 
کاندیداي بانو، یک پزشک، یک بازرگان و یک مهندس راه و 
ساختمان و البته دو بازیکن سابق تیم هاي والیبال ذوب آهن و 

سپاهان حضور دارند.
علي  سلیمي،  علیرضا  میرفخرایي،  ناصر  داورزني،  محمدرضا 
پیمان  منظمي،  حسین  امیر  نوروزي،  غالمرضا  پورعروجي، 
پست  احراز  کاندیداهاي  عنوان  به  شعبانیان  میترا  و  اکبري 

ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کردند.
نگاهي به سوابق شاخص ترین چهره ها:

مجمع  خانه  دبیر  به  کننده  مراجعه  اولین  فخرایي:  میر  ناصر 
انتخاباتي فدراسیون والیبال بود و به عنوان اولین کاندیدا ثبت 
نام کرد. میر فخرایي متولد 132۸ تهران داراي لیسانس مهندسي 
راه و ساختمان از دانشگاه ایالتي کالیفرنیاي آمریکا است. وي 

سابقه عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون والیبال را در کارنامه 
کرده  فعالیت  پرسپولیس  و  تاج  پاس،  باشگاه هاي  در  و  دارد 

است. 
انتخابات  در  کاندیدا  چهارمین  عنوان  به  نوروزي:  غالمرضا   
 1344 متولد  نوروزي  کرد.  نام  ثبت  فدراسیون  ریاست  پست 
و  ورزشي  پزشکي  کمیته  رئیس  حاضر  حال  در  شاهرود 
اراك  پزشکي  علوم  دانشگاه  از  پزشکي  دکتراي  مدرك   داراي 

مي باشد. 
محمدرضا داورزني: متولد 1339 سبزوار، داراي مدرك دکتراي 
این  کاندیداي  پنجمین  انگلستان،  از  انساني  منابع  مدیریت 
مدیریت  ارشد  کارشناسی  وي  شود.  مي  محسوب  انتخابات 
گرایش  با  مدیریت  دکتراي  و  است  تهران  دانشگاه  از  دولتی 

منابع انسانی را از انگلستان گرفته است.

این  در  هم  ملي  هاي  تیم  سابق  بازیکن  منظمي:  حسین  امیر 
داراي  لرستان،   1356 متولد  منظمي  کرد.  نام  ثبت  انتخابات 
تهران  دانشگاه  از  ورزشي  مدیریت  لیسانس  فوق   مدرك 
مي باشد. سابقه بازي در تیم هاي والیبال ذوب آهن اصفهان، 
الوصل  لوزان سوئیس،  لوك  قطر،  العربي  سایپا،  پیکان،  صنام، 
نوجوانان،  ملي  هاي  تیم  در  ساله   15 بازي  سابقه  و  امارات 

جوانان و بزرگساالن در کارنامه وي به چشم مي خورد. 
احمد ضیایي: نایب رئیس کنوني فدراسیون والیبال دو ساعت 
ریاست  پست  احراز  کاندیداي  نام  ثبت  مهلت  پایان  به  مانده 
نام خود  ثبت  دبیرخانه مجمع  به  مراجعه  با  والیبال  فدراسیون 
را انجام داد. ضیایي متولد 1335 ارومیه، داراي مدرك دکتراي 
مدیریت بازرگاني از دانشگاه راکویل آمریکا مي باشد. فرماندار 
و معاون استاندار آذربایجان غربي از سال 136۸ تا 13۸0 در 

کارنامه مدیریتي وي دیده مي شود. وي از سال 13۸5 تاکنون 
عضو هیأت رئیسه فدراسیون والیبال است.

والیبال  ملي  هاي  تیم  سابق  بازیکن  و  مربي  اکبري:  پیمان 
کشورمان که در حال حاضر سرمربیگري تیم والیبال پیکان را بر 
عهده دارد. کسب عناوین بهترین دریافت کننده و ارزشمندترین 
بازیکن آسیا در سه دوره از رقابت های باشگاه های آسیا از جمله 

موفقیت هاي دوران ورزشي وي است. 
در  نیز  ایران  بانوان  ملي  تیم  سابق  سرمربي  شعبانیان:  میترا 
ریاست  پست  کاندیداي  نام  ثبت  مانده  زمان  ساعت  واپسین 
فدراسیون والیبال به عنوان اولین زن و آخرین کاندیدا ثبت نام 
تربیت  ارشد  کارشناسي  مدرك  داراي  وي  داد.  انجام  را  خود 
بدني است و سال ها به عنوان سرمربي تیم ملي والیبال بانوان 

فعالیت کرده است.

ورزش
يادداشت

نهمسیونهکريس،
هيچکدامستارهنيستند

برتر  بازیکن  دو  و  ستاره  دو  کریستیانو،  و  مسی 
شان  باشگاهی  تیم های  در  که  فوتبال  دنیای 
پشت  و  شانه  به  شانه  رقابتی  حال  در  مرتب 
مسی  هستند.  گلزنی  رکوردهای  سرگذاشتن 
رونالدو  و  زده  بارسا  برای  گل   203 امروز  به  تا 
 تعداد گل هایش با پیراهن رئال را به 103 رسانده

 است.
را  کشورشان  ملی  تیم  پیراهن  که  زمانی  آنها  البته 
به  برایشان  کامل  طور  به  اوضاع  می کنند،  تن  بر 
نحو دیگری است. مسی و رونالدو با پیراهن های 
تیم های  های  اندازه  و  حد  در  شان،  ملی   تیم 
باشگاهی شان نیستند. کاپیتان های آرژانتین و تیم ملی 
 پرتغال، در عرصه ملی با مشکالت فراوانی روبه رو 
ملی  تیم  اردوی  در  روزها  این  مسی  هستند. 
جهانی  جام  رقابت های  به  صعود  برای  آرژانتین 
2014 می جنگد و در صورتی که تیمش در بازی 
صعود  برای  کارش  بماند،  ناکام  هم  کلمبیا  مقابل 

سخت تر خواهد شد.
برای  را  خودش  باید  هم  رونالدو  دیگر  سوی  از 
دیدار با بوسنی در دور برگشت پلی آف یورو2012 
آماده کند و این درحالی است که بازی رفت دو تیم 

با تساوی بدون گل پایان یافته بود.
آرژانتین  در  روزها  این  که  است  حالی  در  این 
می گذارد  سر  پشت  را  تری  سخت  شرایط  مسی 
 و هواداران آلبی سلسته نسبت به مسی بی اعتماد

شده اند و البته رونالدو چنین شرایطی ندارد.
این روزها در آرژانتین، هواداران برای نامیدن مسی 
این  مانده اند.   » سوتی  یا  »قهرمان  راهی  دو  برسر 
داستان از رقابت های کوپا آمه ریکا شروع شد. در 
آن تورنمنت هواداران آرژانتینی بارها مسی را هو 
آرژانتین  وقت  سرمربی  باتیستا  سرخیو  و  کردند 
در  که  آن  خاطر  به  مسی  که  بود  کرده  درك  که 
کنارش  در  را  اینیستا  و  چابی  کشورش  ملی  تیم 
ندارد و شاید این دلیل کمرنگ بودن مسی باشد، 
مسی  بازی  و  داد  قرار  مسی  کنار  در  را   گاگو 

بهتر شد.
یا،  سابه  آمدن  کار  روی  و  باتیستا  برکناری  با 
)قهرمان  ای  دو چهره  بازیکن  یک  مسی همچنان 
نظرات  این  تا  ماند  آلبی سلسته  تیم  و سوتی( در 
 که »مسی در تیم ملی آرژانتین مثل بارسلونا بازی 
ابتدای  در  »مسی  که  شایعات  این  و  کند«  نمی 
و  خواند«  نمی  را  آرژانتین  ملی  سرود  بازی ها 
»احساسی به پیراهن تیم ملی کشورش ندارد« بعد 
از بازی با بولیوی که با تساوی یک بر یک به پایان 

رسید بار دیگر به گوش برسد.
نشده  مواجه  بحران هایی  چنین  با  شاید  رونالدو 
باشد ولی او هم روزهای سختی را با پیراهن تیم 
تیمش  و  رونالدو  می کند.  سپری  کشورش  ملی 
به  به رقابت های جام جهانی 2010  برای راهیابی 
اما و اگرهای متعددی متوسل شدند و در نهایت از 
طریق بازی پلی آف به آفریقای جنوبی رفتند و االن 
برای رسیدن به رقابت های یورو2012 هم شرایط 
مشابهی دارند. ولی یک تفاوت بزرگ میان شرایط 
هنوز همراه  پرتغالی  او و مسی هست:  هواداران 
تشویق  را  او  شرایطی  هر  در  و  هستند  رونالدو 

می کنند.
شاید این به خاطر تاثیر روانی فراوان رونالدو در 
تأثیر  از  تأثیری که شاید  باشد؛  ملی کشورش  تیم 
فوتبالی او در پرتغال به مراتب بیشتر باشد. رونالدو 
به  را  کشورش  ملی  تیم  که  است  بازیکنی  همان 
فینال یورو2004 رساند و با این تیم در جام جهانی 
جام  در  آنها  البته  رسید.  چهارم  مقام  به   2006
جهانی 2010 در یک هشتم نهایی مغلوب اسپانیا 
شدند و در یورو 200۸ هم در مرحله یک چهارم 
نهایی حذف شدند. ولی مسی تنها کاری که برای 
تیم ملی کشورش انجام داده این بود که با این تیم 
به مرحله یک چهارم پایانی جام های جهانی 2006 

و 2010 رسید.
روی  از  بعد  بحران  اولین  با  آرژانتین  روزها  این 
کار آمدن سابه یا دست و پنجه نرم می کند و در 
کاری  کم  به  متهم  هم  تیم  های  ستاره  میان،  این 

شده اند. 

ابراهيمزاده،ساکتو
کشاورزبرترينهایاخالق

سادات  و  اخالقی  برترین های  از  تجلیل  مراسم 
آن  طی  و  شد  برگزار  مشهد  در  فوتبال  جامعه 
برترین های اخالقی در حوزه های مختلف معرفی 

شدند.
فهرست کامل برترین های اخالقی فوتبال ایران به 

شرح زیر است:
 مربی برتر اخالق فوتسال:

رضا لک 
 بازیکن اخالق برتر فوتسال:

محمد کشاورز
 مدیرعامل برتر اخالق در لیگ آزادگان:

علی زینعلی مدیرعامل مس رفسنجان
 مربی برتر اخالق لیگ آزادگان:

احمد سنجری
بازیکن برتر اخالق لیگ یک:

فرزاد ایزد از شیرین فراز
 مدیران عامل برتر لیگ برتر:

ساکت  محمدرضا  سایپا،  مدیرعامل  کوشا  آرش 
دهکردی  سیف اله  و  سپاهان  پیشین  مدیرعامل 

مدیرعامل فوالد خوزستان.
 مربیان برتر لیگ برتر:

از  جاللی  مجید  ذوب آهن،  از  ابراهیم زاده  منصور 
فوالد، حمید استیلی از پرسپولیس.

 بازیکن اخالق لیگ برتر:
هاشمیان  وحید  )داماش(،  مهدوی کیا  مهدی 

)پرسپولیس( و ابراهیم صادقی)سایپا(.

گزارش

فدراسيونواليبالدرانتظارانتخابرئيسجديد

چارچوب

پناهنده شدنش،  شایعه  تکذیب  با  احسان حدادي 
براي چندمین بار از عملکرد فدراسیون دوومیداني 

انتقاد کرد.
سایت شخصي احسان حدادي به جراحي این قهرمان 
دوومیداني ایران در آلمان پرداخته و به شایعه پناهنده  
شدن وي پاسخ گفته است. مطلبي که بر روي سایت 

احسان حدادي قرار گرفته به شرح زیر است:
آن کساني که مدعي هستند کار ورزشکاران مدال آور 
را پیگیري مي کنند، در این دو هفته اخیر از احسان 

خبري دارند؟
آیا از حال او خبر دارید؟ مي دانید کجاست و از کجا 
دارد خرج مي کند؟ از کدام جیب هزینه درمان و 

جراحي گلویش را پرداخت کرده؟
او که با هزینه شخصي به این سفر رفته چه قدر مي 
تواند خودش خرج کند؟ آیا نباید از طریق رایزني، به 

استقبال و مالقات او مي رفتید و به پیگیري کارهاي 
این جوان سرزمین پاکمان، ایران عزیز، بپردازید؟

ایمیل که نمي زنید، تماس تلفني که حرفش را نزنید، 
به واقع در این فدراسیون بلند و باال با این همه خدم 
و حشم چه مي کنید؟ به کجا مي روید؟ چگونه قول 
مدال مي دهید؟ به جاي پرداختن به امور فدراسیون و 
قهرمانان، مشغول ساختن شایعه پرداخت رشوه پانزده 
میلیون توماني به ورزشکاران با غیرت تیم ملي، بعد 
دست هاي پنهان پسر کفاشیان در فدراسیون، حاال هم 

که خبر پناهنده شدن حدادي ...؟ 
به خودتان بیایید، گاه گاهي از بیرون به اعمال خود 

نظر کنید، تا کي مي خواهید فیلم بازي کنید که ما 
چنان مي کنیم و چنین خواهیم کرد .

هیچ  جواب  فدراسیون  موقت  سرپرست  چرا 
خبرگزاري در مورد حدادي را روشن نمي دهد؟ چون 
گویا هزینه تلفن زدن به آلمان زیادي گران است. این 
در حالي است که تمامي سفرهایشان را با بلیت درجه 
یک )FIRST CLASS( مي روند. آیا امور مربوط 
به قهرمانان مهم تر است یا تجمالت آن هم در سالي 
که به گفته مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي 

نامیده شده ...
درست است که حدادي خود شخصاً خرج کند و 

ما سینه سپر کنیم که نتیجه برنامه ریزي ها و اقدامات 
درست ما بوده؟

احسان لوزه هایش را عمل کرده، او قبل تر باید این 
کار را مي کرد ولي به توصیه و اجبار دکترش در آلمان 
این عمل را انجام داد. او در آلمان بستري است و نمي 

تواند بعد از این جراحي چند روزي صحبت کند.
اما حاال این شایعه شنیده مي شود که حدادي قصد 

پناهنده شدن در یک کشور بیگانه را دارد.
شما فکر مي کنید چه کسي شروع کرده به پخش 
این  از  مي شود  کسي خوشحال  چه  و  شایعه  این 
که حدادي در ایران نباشد؟ شروع کردند به شیوع 

شایعه اي که حدادي قصد بازگشت ندارد و در فکر 
پناهندگي است. آري، همان هایي از رفتن احسان 
شاد و مسرور مي شوند که با کارشکني سفر درماني 
حدادي به آلمان را دو هفته به تعویق انداختند تا آخر 

سر با دخالت کمیته ملي المپیک این مهم انجام شد.
پیگیر شوید که در کدام یک از اعزام هاي تیم ملي 
در کنار ورزشکاران در اکونومي کالس نشسته اند 
تا دریابند در سفري 12 - 10 ساعته ورزشکاري با 
190 سانتي متر قد و وزني باالي 110 کیلوگرم چه 

حسي دارد.
من عاشق ایرانم، من عاشق پرچمم هستم و خودم را 
مدیون خون شهدا، همان قهرمانان واقعي مي دانم. من 
مشتي از خاك ایران را با دنیا دنیا پول عوض نمي کنم. 
حاال حاال ها براي ایران افتخار خواهم آفرید، با دعاي 

خیر مردم عزیزم.

این رکورد تنها 
رکورد شکسته 
شده در بخش 

مردان این دوره 
از رقابت ها بود. 
بدین ترتیب از 

هم اکنون سلیمي 
را مي توان ستاره 
رقابت هاي پاریس 

محسوب کرد

تاریخي ترین نتیجه ایران در ادوار 
سه طال، دو نقره، یك برنز و رکوردرقابت هاي وزنه برداري

دنیا در فوق سنگین براي ایران

احسان حدادي در پاسخ به شایعه پناهنده شدنش:

مشتيازخاکايرانرابادنيادنياپولعوضنميکنم



روزی یک زوج، بیست و پنجمین سالگرد ازداوجشان را جشن 
گرفتند. آنها در شهر مشهور شده بودند به خاطر این که در طول 
25 سال حتی کوچکترین اختالفی با هم نداشتند. در این مراسم 
سردبیرهای روزنامه های محلی هم جمع شده بودند تا راز خوشبختی 
آنها را بفهمند. در این مراسم یک نفر از شهروندان به کنار این زوج 
خوشبخت رفت و به مرد گفت: آقا واقعاً باور کردنی نیست؟ یه 
همچین چیزی چطور ممکنه؟ مرد همانطور که روزهای ماه عسلشان 

را بیاد مي آورد گفت: بعد از ازدواج برای ماه عسل به منطقه خوش 
آب و هوایی رفتیم، اونجا برای اسب سواری هر دو، دو تا اسب 
مختلف انتخاب کردیم. اسبی که من انتخاب کرده بودم خیلی خوب 

بود ولی اسب همسرم به نظر یه کم سرکش میومد. سر راهمون اون 
اسب ناگهان پرید و همسرم رو از زین انداخت. همسرم خودشو 
جمع و جور کرد و به پشت اسب زد و گفت: این بار اولته دوباره 

سوار اسب شد و به راه افتاد. بعد یه مدتی دوباره همون اتفاق افتاد 
این بار همسرم نگاهی با آرامش به اسب انداخت و گفت: این دومین 
بارت بعد بازم راه افتادیم. وقتی که اسب برای سومین بار همسرم رو 
انداخت خیلی با آرامش تفنگشو از کیف برداشت و با آرامش شلیک 
کرد و اونو کشت. سر همسرم داد کشیدم و گفتم: چیکار کردی 
روانی؟ حیوان بیچاره رو کشتی! دیونه شدی؟ همسرم با خونسردی 

یه نگاهی به من کرد و گفت: این بار اولت بود!...

یک  تولید  در  آمریکایی  یک شرکت  اقدام  پی  در 
بازی کامپیوتری که در آن بازی کننده باید به خاك 
تهیه  با  ایرانی  از جوانان  ایران حمله کند، گروهی 
یک طومار اینترنتی خواهان عذرخواهی رسمی این 
شرکت شدند. گفتني است در نسخه جدید بازی 
»بتلفیلد« با عنوان »بتلفید Battlefield( »3 3(، ایران 
آغازکننده  و  جهانی  جامعه  برای  تهدید  عنوان  به 

جنگ در اروپا معرفی شده است.
در بخشی از متن بیانیه اینترنتی اعتراض به این بازی 
آمده است: ما جوانان ایرانی، معتقدیم اگر تاریخ به 
فشار  زمان  در  تعمداً   »3 »بتلفید  بازی  آمدن  بازار 
ایاالت متحده آمریکا بر جامعه جهانی برای هراس 
از کشور صلح طلب و در حال پیشرفت ایران تنظیم 
نشده باشد، قطعاً فضای ترس عمومی از ایرانیان در 

میان مردم جهان را تقویت کرده است.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: در این بازی 
گیمرهای سراسر جهان نه تنها شاهد انفجار بمب 
ایرانی  عوامل  توسط  فرانسه  پایتخت  در  هسته ای 
هستند، بلکه پس از آن نیروهای آمریکایی به کشور 
ما حمله کرده و عملیات نظامی ویژه انجام می دهند.

نویسندگان بیانیه در ادامه نوشته اند: برای ما قابل درك 
است که داستان یک بازی ویدئویی، تخیلی است و 
قرار نیست لزوماً با واقعیت های بیرونی تطبیق داشته 
باشد، اما در این مورد خاص اتفاق ناگواری در حال 
رخ دادن است که دلیل اصلی اعتراض ما است: ما 
فکر مي کنیم در شرایط فعلی جهانی، تمرکز بر کشور 

ایران به عنوان سرزمینی متخاصم و تروریست به 
هیچ عنوان در راستای جلب اعتماد جهانی و نزدیکی 

انسان ها در مناطق مختلف دنیا به یکدیگر نیست.
در ادامه آمده است: این بازی گرچه در دنیایی خیالی 

میلیون ها  ذهن  بر  واقعی  تاثیری  اما  می دهد،  رخ 
گیمر از کشورهای مختلف می گذارند که شناختی 

از منطقه خاورمیانه و سرزمین ایران ندارند. بنابراین 
همین تصاویر تخیلی برای آن ها تصویری واقعی و 
قضاوتی اخالقی درباره ایرانی ها مي سازد. آن هم در 
شرایطی که ایاالت متحده آمریکا با تبلیغات نادرست 
سیاسی علیه کشور ما، تالش می کند فضای رسانه ای 

جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
بیانیه، خواسته های خود را به این  نویسندگان این 
مانند  که  ایرانی  جوانان  ما  داشته اند:  اعالم  شرح 
بسیاری از هم ساالنمان در دیگر نقاط دنیا، همراه 
با تکنولوژی های روز پیش آمده ایم و بر آن ها مسلط 
هستیم، نسبت به ارائه این تصویر نادرست و دور از 
حقیقت اعتراض داریم و از شرکت EA )الکترونیک  
اقدام،  این  از  عذرخواهی  می خواهیم ضمن  آرتز( 
در بیانیه اي رسمی برای گیمرهای دیگر نقاط دنیا 
توضیح دهد داستان این بازی و وقایع آن هیچ نسبتی 
با واقعیت کشور صلح طلب باسابقه و پیشرو ایران 

ندارد.
کلیه افرادی که خواهان پیوستن به این موج اعتراضی 
و امضای این بیانیه اینترنتی هستند، می توانند به آدرس 
http://www.ipetitions. کنند:  مراجعه  زیر 

/com/petition/againstbattlefield3
بازی ویدیویی »بتلفید 3« یا »میدان نبرد 3« یک بازی 
تیراندازی اول شخص از سری بازی های »بتلفیلد« 
است. این بازی از 25 اکتبر )سوم آبان( در ایاالت 
متحده و از 2۸ اکتبر )ششم آبان( در بریتانیا توزیع 

شده است. 
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امام علی)ع(: 
قلب شخص نادان در 
زبان اوست و زبان شخص 
خردمند در قلب اوست.

خبر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد3

سنجابکارتونعصريخبندان
واقعیازآبدرآمد!

آمریکایی اعالم کردند که شخصیت  دیرینه شناسان 
سنجاب در کارتون عصر یخبندان که همیشه به دنبال 
یک بلوط می گردد در 100 میلیون سال قبل واقعًا 
از شخصیت های  یکی  اسکرات  است.  داشته  وجود 
است.  یخبندان  عصر  های  کارتون  سری  نمادین 
سنجاب عجیب ماقبل تاریخ که همیشه در جستجوی 
دانشگاه  دانشمندان  اکنون  است.  بلوط  میوه  یک 
سنجاب  یک  فسیلی  بقایای  کشف  با  لویئزوویل 
ماقبل تاریخ با دندان های شمشیری که بیش از 100 
 میلیون سال قبل )اواخر کرتاسه( در آمریکای جنوبی 
وجود  واقعًا  اسکرات  که  دادند  نشان  زیسته  می 
و  گرد  درشت  های  چشم  دراز،  پوزه  است.  داشته 
دندان های بلند شمشیری از ویژگی های بارز فسیل 
بقایای  شناسان  دیرینه  این  است.  بوده  حیوان  این 
 cronopio فسیلی دو جمجمه این سنجاب را که
شمال  در   2006 سال  در  دارد  نام   dentiacutus
این  کردند.  کشف  جنوبی  آمریکای  در  پاتاگویا 
داشته و  تا15 سانتیمتر طول  سنجاب در حدود 10 
از خانواده گروهی از پستانداران اولیه بوده است که 
جفت  و  داران  کیسه  با  دوری  بسیار  خویشاوندی 

داران امروزی داشته اند.

پساز۹قرن3عدد11درکنار
همقرارگرفتند

جمعه گذشت اعداد روز و ماه و سال طوری در کنار 
هم قرار گرفتند که سه عدد 11 )شش 1( در کنار هم 
برای  قرن  از گذشت 9  پس  اتفاق  این  ردیف شدند 
دومین بار رخ داد. این اتفاق پیش از این تنها در روزهای 
1111/11/11 و 1111/1/1 رخ داده بود. اکنون پس از 
گذشت 9 قرن از قرون وسطی بار دیگر اعداد 1 در 
تقویم پشت سر هم ردیف شده اند. براساس گزارش 
الرپوبلیکا، قدرت دو عدد 1 در 11 موجب شده است 
و  دانته(  شهر  هجایی   11 )وزن  شعری  اوزان  در  که 
همچنین در نت های موسیقی )میان Do تا Si برابر 
با 11 فاصله از نیم نواخت است( استفاده شود. ساعت 
11:11 روز 11/11/11 زمانی است که 10 عدد 1 یا 5 
عدد 11 در یک خط قرار می گیرند و بنابراین به نظر 
می رسد در این لحظه، قدرت عدد 1 به حداکثر قدرت 

خود می رسد.

خواندنی

داستانک

دانشجویان ایرانی به میدان نبرد 3 حمله کردند 

 داستان شما هیچ نسبتی با کشور ما ندارد  

رازخوشبختیزندگیمشترک


