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افزایش 50 درصدى قیمت پیراهن مشکى 20 پرونده احتکار در استان اصفهان تشکیل شدشناسایى  زنى که از روابط غیراخالقى فیلم مى گرفت  کلیک روى پیام  به جاى گزینه دیلیت استقاللى ها! جهان نمااستان ورزش جهان نما

مدیرانى که نق مى زنند افراد این دوره
 نیستند

فرصت ها و تهدیدهاى ناژوان
6

2

احتکار 5000 خودرو 
توسـط 

یک خانواده مشهور گشت ارشاد 7
باید سراغ 

سلبریتى ها برود
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معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز در مراسم امضاى قراردادهاى 
مشارکت بخش خصوصى در حوزه صنعت آب و فاضالب در وزارت نیرو 

گفت: تحریم ها تأثیر بسیار زیادى داشته و آمریکا اعالم کرده
 است علیه ما یک جنگ اقتصادى به راه انداخته است. اسحاق 

جهانگیرى خاطرنشان کرد: مدیران کم انگیزه، بى انگیزه و کسانى که 
فقط به دنبال اشغال پست بودند، اهل نق زدن هستند یا ...

حجت االســالم احمد عبداللهى نژاد، دبیر ستاد 
احیــاى امر به معــروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان، پیش از ظهر دیروز در نشســت خبرى 
هفته امــر به معــروف و نهــى از منکر، ضمن 
گرامیداشــت این هفته، احیاى ایــن فریضه را 
یک وظیفه ذاتى توصیف کرد و گفت: ما وظیفه 
اجرایى نداریم بلکه وظیفه ما احیاى این فریضه 
است و الزمه این موضوع این است که فرمایش 

قرآن در این زمینه را...

با طعم یک تکه شکالتبا طعم یک تکه شکالت
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مدیر طرح ساماندهى ناژوان در نشست خبرى تشریح کرد

به امید قهرمانى تایلند!
مهرداد پوالدى، دفاع چپ ســابق تیم ملى ایران امیدوار اســت در هفته هاى باقیمانده به همراه بانکوك یونایتد به 

قهرمانى لیگ این کشور برسد.
  شش هفت سال از داستان سربازى مهرداد پوالدى مى گذرد اما او همچنان قصد بازگشت به ایران را ندارد و در خارج 
از کشور فوتبال را ادامه مى دهد. پوالدى در سال 2017 از تیم الشحانیه قطر جدا شد و به بانکوك یونایتد تایلند پیوست 

و حاال در کورس قهرمانى لیگ برتر تایلند است.
پس از انجام 28 بازى آنها با 9 امتیاز کمتر نسبت به بوریرام در رده دوم هستند اما هنوز...
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آگهى برگزارى مناقصه عمومى
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/06/21

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 140/3- 3- 97
11/987/790/612600/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشهر اژیه (دو مرحله اى)

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب 153/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىمنطقه سه اصفهان

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب 154/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىمنطقه چهار اصفهان

عملیات اجرایى حفاظت موقت گود ایستگاه 166- 3- 97
5/450/636/390273/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)دیزیچه- اسماعیل ترخان (با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/06/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/01 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 335)

آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3304/ش مورخ 96/12/05 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 23 ردیف امالك مسکونى را از 

طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى  مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/07/01 به دبیرخانه حراست 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.
حمید عشقى-  شهردار شاهین شهر 

آگهى مزایده نوبت اول  چاپ دوم
شهردارى وزوان به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش 10 قطعه زمین مسکونى واقع 
در کوى انقالب شمال مسکن مهر به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ 
انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه 

نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

محمدرضا شفیعى-  شهردار وزوان

چاپ دوم

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى171 مترمربع111/9208
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع211/9209
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع311/9210
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع411/9211
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع511/9212
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى171 مترمربع611/9251
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع711/9252
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع811/9253
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع911/9254
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع1011/9255

آگهى مزایده
(نوبت اول)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد به استناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناسى نسبت به واگذارى حق بهره بردارى جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى 
ابتداى شهرك پردیس، از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت هاى مورد تأیید شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور 
قراردادهاى سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب، نسبت به 
دریافت فر م مربوط به شرکت در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1397/07/11 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل و جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

5سال پانزدهم / شماره5
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و حاال و حاال 
جهان پهلوان حنیف!جهان پهلوان حنیف!

مى زنند افراد این دوره

روز در مراسم امضاى قراردادهاى 
زه صنعت آب و فاضالب در وزارت نیرو 

ى داشته و آمریکا اعالم کرده
ى به راه انداخته است. اسحاق 

انکم انگیزه، بى انگیزه و کسانى که 
هل نقزدنهستند یا ...

2

مهرداد پوالدى، دفاع چپ
مرمانى لیگ این کشور بر قه
  شش هفت سال از داستان
از کشور فوتبال را ادامه مىد
ل و حاال در کورس قهرمانى
8پس از انجام 28 بازى آنها ب

درباره اهمیت نمایشگاه «به زمان زاون» که این روزها درباره اهمیت نمایشگاه «به زمان زاون» که این روزها 
در اصفهان برپاست و مرورى بر آثار به نمایش درآمدهدر اصفهان برپاست و مرورى بر آثار به نمایش درآمده

گفتگو با غالمرضا مهیمن درباره یکى از مهمترین عناصرگفتگو با غالمرضا مهیمن درباره یکى از مهمترین عناصر
 به نمایش درآمده در نمایشگاه «به زمان زاون»  به نمایش درآمده در نمایشگاه «به زمان زاون» 

بررسى ویژگى هاى شخصیتى زاون قوکاسیان در گفتگو با بررسى ویژگى هاى شخصیتى زاون قوکاسیان در گفتگو با 
فرزان معظم از دوستان نزدیک اوفرزان معظم از دوستان نزدیک او

سینماى آزاد اصفهان سینماى آزاد اصفهان 
یک جریان آوانگارد بودیک جریان آوانگارد بود

زاون از تاریخ سینماى ایران زاون از تاریخ سینماى ایران 
حذف نمى شودحذف نمى شود

وو

رنا
  ای

س:
عک
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شــاید روزهاى آخر شــهریور را بتوان روزهاى مرگبار 
جاده هاى کشــور دانســت؛ روزهایى که مصادف است 
با اوج گیرى سفرهاى برون شــهرى و جاده اى و طبیعتًا 
روزهایى که بیشترین تلفات ترافیکى هرساله در آن رخ 

مى دهد؛ روزهایى مثل روزهاى اخیر.
بر اساس گزارش پزشکى قانونى از تلفات ترافیکى سال 96، 
در سال گذشــته 16 هزار و 201 نفر در حوادث ترافیکى 
جان باختند که از این تعداد، بیشترین کشته هاى ترافیکى 
در شهریور با عدد 1746 نفر رقم خورده و در این ماه نیز 
خونین ترین روز جاده هاى کشــور در تاریخ 23 شهریور 
 ثبت شــده که در این روز 81 نفر بر اثر سوانح ترافیکى 

جان خود را از دست دادند؛ یعنى به طور میانگین به ازاى 
هر یک ساعت، 3/3 نفر در تصادفات جان خود را از دست 

داده اند؛ یعنى مرگ حداقل یک نفر در هر 18 دقیقه.
متأسفانه این آمار تکان دهنده در حالى ثبت شده که آمار 
متوفیان تصادفات رانندگى در ســال گذشته بر اساس 
اعالم سازمان پزشکى قانونى، 1/7  درصد افزایش داشته 
است؛ افزایشــى که بعد از ســال ها کاهش آمار تلفات 
ترافیکــى مى تواند زنگ خطر و هشــدارى جدى براى 
پلیس، دستگاه هاى امدادى، خودروسازان، وزارت راه و از 
همه مهمتر رانندگان باشد که در این بین جان خود را بیش 

از پیش از دست مى  دهند.

معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز در مراســم امضاى 
قراردادهاى مشــارکت بخش خصوصى در حوزه صنعت 
آب و فاضالب در وزارت نیرو گفت: تحریم ها تأثیر بســیار 
زیادى داشته و آمریکا اعالم کرده است علیه ما یک جنگ 
اقتصادى به راه انداخته است. اسحاق جهانگیرى خاطرنشان 
کرد: مدیران کم انگیزه، بى انگیزه و کسانى که فقط به دنبال 
اشغال پست بودند، اهل نق زدن هستند یا دنبال بهره بردارى 
سیاسى از شرایط به نفع خود هستند، افراد این دوره خطیر 
نیستند. جهانگیرى خاطرنشان کرد: مدیران باید به دنبال 
واگــذارى طرح ها باشــند. اکنون گفته مى شــود مدیران 
مى ترسند که این طرح ها را واگذار کنند ولى مدیرى که اهل 

ریسک نباشد، بهتر است برود در خانه اش بنشیند. 
معاون اول رئیس جمهــور در ادامه با بیــان اینکه بخش 
خصوصى موتور محرك اقتصاد ایران است، تأ کید کرد: باید 
قوانینى در کشور ایجاد شود که بخش خصوصى میدان دار 
شود اما مشکالتى در این زمینه وجود دارد از جمله مسائل 
فرهنگى و وجود تفکر چپگرایانه که تا بخش خصوصى جان 
مى گیرد، مطرح مى کند ثروت خود را از کجا آورده اســت. 
مشکل دیگر این است که عده اى به اسم بخش خصوصى 
دنبال رانت خوارى هستند که نمونه آن را مى بینیم که جوان 
یک شبه با همین رانت ها میلیاردر مى شود و باید این افراد را 

از بخش خصوصى جدا کنیم.

جاده ها 
همچنان جان مى گیرند

مدیرانى که نق مى زنند
 افراد این دوره نیستند

روحانى به سازمان ملل نرود
  خبرگزارى دانشجو | حسین شریعتمدارى 
در روزنامه «کیهان» نوشــت: «خوددارى آقاى روحانى 
از شرکت در مجمع عمومى سازمان ملل مى تواند پاسخ 
دندان شکنى به اهانت هاى بى وقفه ترامپ به ایران اسالمى 
و مردم شریف آن باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه ساله 
آقاى روحانى در نشست هاى مجمع عمومى سازمان ملل 
چه دستاوردى داشته اســت که با عدم حضور ایشان از 

دست برود؟!»

رقص حرام است
آیت ا... ســید احمد    خبرگزارى دانشجو |
علم الهدى، امام جمعه مشهد در دیدار با مربیان برگزیده 
سرود سراسر کشــور اظهار کرد: ما هیچگاه نمى بینیم 
ائمه(ع) براى تبلیغ دین و گســترش معارف خود، از ابزار 
موسیقى استفاده کرده باشــند، اما به معناى حرمت ابزار 
موسیقى در همه جوانب نیست. آنچه در موسیقى براى 
ما مذموم است و حرام شــده، موسیقى مبتذل و مصداق 
لغو است و هر حرکتى انجام دهیم که مصداق لغو باشد، 
حرام است. اگر کسى براى ورزش حرکاتى به بدنش دهد 
حرام نیست، اما اگر به عنوان رقص باشد، چون مصداق لغو 

است، حرام مى شود.

تهدید روحانى جواب داد
بعد از تشــر جدى رئیس جمهور به    تسنیم|
صادرکنندگان غیر نفتى، میزان عرضه ارز صادراتى به شکل 
قابل توجهى جهش کرد. بر این اســاس تنها طى یک روز 
حدود 212 میلیون یورو ارز به این بازار تزریق شــده است. 
میانگین ارز تزریقى به بازار ثانویه حدود 70 میلیون یورو در 
روز بوده است. این در حالى بود که رئیس جمهور روز شنبه 
هفته جارى صادرکنندگان سودجو را که حاضر نیستند ارز 

خود را به سامانه نیما تزریق کنند به شدت تهدید کرده بود.

کسى نمى خواهد وزیر شود!
  اعتمادآنالین| عبدا... ناصرى،  فعال سیاسى 
اصالح طلب در خصوص موضوع استیضاح هاى اخیر 
مجلس اظهار کرد: طبق آخرین اخبارى که در دســت 
داریم در خصــوص جایگزین وزیر اقتصــاد با دو نفر 
صحبت شده اما هیچیک از آنها مسئولیت این وزارتخانه 
را نپذیرفتند و این افراد هــم از معاونان وزارت اقتصاد 
هستند. وى افزود: البته با توجه به شرایط فعلى افراد حق 

دارند این مسئولیت را نپذیرند.

مقاومت
  جام جم آنالین | على نــادب، فعــال بازار 
عراق گفت: رشد یکباره ورود گردشگران و تجار عراقى 
به بازار ایران هرچند دستاورد بسیار مناسبى براى اقتصاد 
خوزستانى هاست، اما به دلیل نبود برنامه هاى منسجم در 
این زمینه از قبل باعث برخى مقاومت ها نیز در میان مردم 

این منطقه شده است.

بالتکلیفى 7 میلیون ُتن کاال 
رئیس اتاق بازرگانى تهــران گفت: امروز   بهار |
139 هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل 
7 میلیون تُن کاالســت که 2/5 میلیون ت ن آن را کاالى 
اساسى تشکیل مى دهند و صاحبان آنها هر روز باید هزینه 
دموراژ و انباردارى بدهند. اگر مشکالت به شکل کنونى 
ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطى مواد اولیه در 

بازار خواهیم بود.

از آسمان ایران عبور نکنید!
ایاالت متحده آمریکا هشــدار جدیدى را    ایلنا |
خطاب به خطوط هوایى درباره اســتفاده از حریم هوایى 
ایران صادر کرد. بر اســاس این گــزارش، آمریکا از آنها 
خواسته زمان استفاده از حریم هوایى ایران هوشیار باشند. 
اداره خدمات هواپیمایى آمریکا در این دستورالعمل جدید 
به نگرانى هایى که از بابت فعالیت هاى نظامى دارد اشاره 
کرده است. در این هشــدار به هواپیماى بدون سرنشین 
آمریکایى که در دسامبر 2017 توسط جت هاى جنگنده 

متوقف شد اشاره شده است.

خبرخوان
رشد منفى صنعت گردشگرى 

ایران 
بر اســاس اطالعــات موجود در   چمدان|
نسخه جدید گزارش سازمان جهانى گردشگرى، 
ایران در سال گذشته میالدى در مجموع پذیراى 
چهار میلیون و 867 هزار نفر گردشــگر بوده است 
که این رقم در مقایســه با چهــار میلیون و 942 
هزار  نفرى گردشگر خارجى که در سال 2016 به 
ایران سفر کردند حاکى از رشد منفى 1/5درصدى 
است. در این گزارش ســهم ایران از بازار جهانى 
گردشگران بین المللى 1/5 درصد عنوان شده است. 

بچه ها یک روستا را 
به آتش کشیدند!

  دیده بان| بازى کودکان با آتش و وزش 
باد موجب ایجاد خسارت میلیاردى آتش سوزى در 
روستاى گل سلیمان آباد میاندوآب شد. مأموران 
پس از اطالع از وقوع آتش ســوزى در انبار بزرگ 
علوفه (یونجه وکاه) در روســتاى گل سلیمان آباد 
ســریعًا به محل اعزام شدند و نســبت به اطفاى 
حریق اقدام کردند. در ایــن حادثه بیش از 5000 
بســته یونجه و 45 ُتن کاه و پنج رأس گاو، چهار 
باب منزل و انبار علوفه دچار حریق شده و که طبق 
برآورد کارشناســان این آتش سوزى دستکم یک 

میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

امروز روز نیست!
عبــاس بهارلــو، منتقــد، محقــق    بهار|
و پژوهشگر ســینمایى در پاســخ به اینکه آیا 21 
شــهریور به عنوان مبناى تاریخى در نظر گرفته 
شده براى ســینماى ایران درست اســت و واقعًا 
حدود 120 ســال از عمر این سینما مى گذرد بیان 
کرد: انتخاب این روز هیچ مبناى درست و دقیقى 
ندارد؛ روزى است که ظاهراً به شکل «سمبلیک» 
به عنوان روز ملى سینما در ایران انتخاب شده است 
زیرا در این روِز به خصوص در سینماى ایران هیچ 
اتفاق خاصى رخ نداده کــه مبنایى براى روز ملى 

سینما باشد.

پیش دانشگاهى حذف مى شود
مدیرکل دفتــر آموزش متوســطه    پانا |
نظــرى وزارت آموزش و پــرورش از حذف دوره 
پیش دانشگاهى با هفته اى  24 ساعت در هفته در 
ساختار جدید آموزش متوســطه و جایگزینى پایه 

دوازدهم با هفته اى 35 ساعت خبر داد.

بخور و نمیر
یک خانوار کارگرى در شهریور ماه    ایلنا |
براى زنــده ماندن باید 72 درصد دســتمزدش را 
براى تهیه مواد خوراکى ضــرورى صرف کند؛ در 
نهایت براى این خانوار چیــزى کمتر از 400 هزار 
تومان باقى مى ماند که با آن باید باقى هزینه هاى 
اساسى ازجمله اجاره مسکن، حمل و نقل و آموزش 

را تأمین کند؛ آیا اصًال ممکن است؟

پوشک به جاى پروتئین!
  ایسنا| بررســى ها نشــان از آن دارد که 
برخالف گذشته که مواد پروتئینى در اولویت خرید 
قرار داشت، مردم در فروشگاه ها بیش از نیاز روزانه 
و حتى ماهانه خود به خرید محصوالت بهداشتى از 

جمله روى آورده اند.

ایران، 30 هزار تن 
برنج هندى مى خرد

تجــار اروپایى گفتند، شــرکت    تسنیم|
بازرگانى دولتى ایران یک مناقصه بین المللى براى 
خرید 30 هزار ُتن برنج که باید از هند تأمین شود 
منتشر کرده است. بر اســاس این مناقصه، باید دو 
محموله 15 هزار تنى برنج ســال از نوع 1121 در 

فاصله 15 اکتبر تا 15 نوامبر به ایران ارسال شود.

رئیس اتحادیه پیراهــن دوزان در خصوص روند تولید 
پیراهن مشــکى با توجه به آغاز ماه محرم بیان کرد: در 
حال حاضر کسانى که پیراهن مشکى تولید کرده اند، کار 
از قبل داشتند و با وجود مشکل تأمین مواد اولیه همچون 
پارچه توسط برخى از تولید کنندگان، تهیه شده و افزایش 

قیمت چندانى نسبت به سال گذشته نداشته است.
مجتبى دوردیان در ادامه افزود: قیمت پیراهن مشــکى 
نســبت به تورم مواد اولیه و افزایش قیمت ها حدود 50 
درصد نسبت به سال گذشته گران شــده است. رئیس 
اتحادیه پیراهن دوزان با اشــاره بــه افزایش دو برابرى 
قیمت پارچه مشــکى تصریح کرد: پارچه مشکى که در 
سال گذشته با قیمت مترى 14 هزار تومان تهیه مى شد، 
در ســال جارى  هر متر 28 هزار تومــان و دو برابر قبل 

شده است.
دوردیان با اشــاره به رکود در بازار خرید پیراهن مشکى 
تصریح کرد: فروش پیراهن مشکى در بازار با رکود باالیى 

مواجه بوده و بازار مشترى چندانى ندارد.

در ارتباط با فاجعه یازدهم ســپتامبر به تفصیل مقاالت، 
گزارش ها، کتاب ها، فیلم ها، سخنرانى ها، احتماالت، 
تحقیقات و... بسیارى ارائه شــده است. ابعاد این حادثه 
تروریســتى که به دست «اســامه بن الدن» و عوامل 
سعودى، مصرى، پاکســتانى و لبنانى اش اجرایى شد 
آنقدر گسترده است که به ســادگى نمى توان درباره آن 
توضیح داد. اما بخشــى از جنبه هاى فاجعه تروریستى 
11 ســپتامبر در عین کوتاه بودن گویاست. براى اینکه 
بیشتر متوجه شویم به برخى ارقام مربوط به11 سپتامبر 

باید توجه کنیم:
2997 نفر در این ســانحه جان باختنــد. از جمله همان 
19 تروریست. شش سال و 75 روز طول کشید تا مرکز 
تجارت جهانى بازسازى شود. 102 دقیقه طول کشید تا 
هر دو برج به طور کامل تخریب شود. 12 ثانیه فاصله بین 
فرو  ریختن هر دو برج با یکدیگر بود. 343 آتش نشــان 
در این حادثه تروریستى جان باختند. 23 افسر پلیس نیز 

کشته شدند.

 فرماندار مریوان با اشاره به ورود تعداد زیادى مسافر از مرز 
باشماق به مریوان اظهار کرد: در چند هفته گذشته روزانه 
2300 نفر از کشور عراق وارد مریوان شده اند که اکنون 
به طور ثابت حدود 1100 نفر  مســافر در روز بوده است.

به گزارش ایسنا،  محمد شفیعى افزود: با خریدهاى زیاد 
روزانه این مسافران و بازگشت دوباره به عراق، کاالهاى 
اساسى زندگى در مریوان نایاب شده و بحران جدى در حال 
شکل گیرى است.فرماندار مریوان با بیان اینکه حجم تردد 
مسافران از عراق به مریوان براى خرید کاالهاى اساسى 
بى سابقه است، تصریح کرد: در سریع ترین وقت ممکن 
تقاضاى تشکیل کارگروه تنظیم بازار استانى را داریم که در 

مورد این موضوع به صورت جدى بحث شود.

چندى پیش بود کــه خبر احتــکار خودروهاى تولید 
داخل توســط یکى از نمایندگان مجلس منتشر شد؛ 
هرچند خودروســازان این موضوع را تکذیب کردند، 
با بسته شــدن ســایت هاى فروش خودروسازى ها، 
موضوع احتکار براى افزایش قیمت خودروهاى تولیدى 
این خودروســاز قوت گرفت. با این حال در روزهاى 
گذشته، خودروسازها یکباره براى پیش فروش برخى 
خودروهاى خود که در گذشــته بازار چندانى نداشت 
اعالم آمادگى کردند و حتى یکى از این خودروسازها 
در زمان اندکى توانست حدود 50 هزار خودرو را پیش 
فروش کند. اما این اقدام خودروسازى ها هم نتوانست 
در روزهاى پر التهاب بازار، دردى از کسى دوا کند و نه 
تنها قیمت خودروها کاهش پیدا نکرد، بلکه شــائبه 

احتکار خودرو را نیز نتوانست بى اثر کند.
برخى نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى همچنان 
بر این باورند که خودروســازى ها بــا احتکار خودرو، 
قصد برهم زدن بازار را دارند و آنقــدر این کار را ادامه

 مى دهند تا مجوز افزایــش قیمت از دولت را دریافت 
کنند. نکته جالــب اینکه همین قضیــه عینًا در مورد 
خودروهاى وارداتى نیز در حال انجام است و در واقع 
مافیاى واردات خودرو با احتکار خودروهاى وارداتى، 
آنقدر بازار را تشنه نگه مى دارند که قیمت هاى نجومى 
را افزایش دهند و سپس محصوالت وارد شده را به بازار 

عرضه کنند.
امیر خجســته، رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس شوراى اســالمى که پیش تر گفته 

بود پنج خانواده، محــور اصلــى واردات غیر قانونى 
خودرو هســتند، حاال از جزئیات کشــف و شناسایى 
بیش از 5000 خودرو با ثبت سفارشات غیر قانونى در 
گمرك سلفچگان توسط دســتگاه هاى امنیتى پرده 

برداشته است.
نماینده مــردم همــدان در گفتگو بــا «تابناك» در 
خصوص این موضوع اظهار کرد: در این پرونده بیش 
از 5000 خودروى خارجى لوکس یکى از خانواده هاى 

بزرگ وارد کنندگان خودرو توقیف شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى 
اسالمى افزود: این خانواده بزرگ، گمرکات دولتى را 
به پارکینگ هاى شــخصى براى واردات غیر قانونى 
خودرو تبدیل کرده اند. این در حالى است که افرادى 
که در حوزه واردات بى رویه و سفارش هاى غیرقانونى 
خودرو اقدام به واردات مى کردند، شناســایى شده و 
پرونده هاى آنان و نیز چهــار خانواده دیگر واردکننده 
خودرو در شعبات مراجع قضائ ى در حال رسیدگى است.

دبیرکل شوراى عالى آموزش وپرورش گفت: تنها به شرط آغاز سال تحصیلى از شهریور ماه با تعطیالت پنج روزه 
مدارس در فصل زمستان موافقت مى کنیم.  مهدى نوید ادهم اظهار کرد: آموزش و پرورش به تعطیالت  زمستانى 
از نظر آموزشى و تربیتى نگاه مى کند و این تعطیالت باید به 
گونه اى باشد که به زمان آموزش دانش آموزان آسیب نزند. 
وى افزود: هم اکنون زمان آغاز ســال تحصیلى اول مهر و 
پایان آن آخر اردیبهشت است و خرداد ماه فصل برگزارى 
امتحانات. اگر قرار باشــد چند روز از زمان آموزش مدارس 
در فصل زمستان کاسته شود باید شروع سال تحصیلى به 
جاى اول مهر از 10 یا 20 شهریور باشد و تغییر زمان فعالیت 

مدارس نیازمند تغییر قانون مصوب مجلس است.
دبیرکل شوراى عالى آموزش وپرورش گفت:  اگر مجلس قانون شروع و پایان سال تحصیلى را اصالح کند آماده ایم 
تعطیالت زمستانى را داشته باشیم در غیر این صورت تعطیالت زمستانى توجیه آموزشى و تربیتى ندارد و صرفًا 

براى گردشگرى مفید است.
نوید ادهم در پاسخ به این پرسش که «پس چگونه رئیس سازمان میراث فرهنگى خبر تعطیلى  پنج روزه مدارس 
در فصل زمستان را اعالم کرده است»، گفت: ما مصوبه اى را در این رابطه نداریم و نمى دانیم که آیا این موضوع در 

دولت مصوب شده است یا نه.
پیش از این على اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى درباره آخرین تغییرات طرح تعطیالت 
زمستانى مدارس، گفته بود به منظور عملیاتى شدن تعطیالت زمستانى مقرر شد مدارس در این طرح پنج روز تعطیل 

باشند که با احتساب پنج شنبه و جمعه این تعطیالت در یک هفته خالصه مى شود.

هفته پیش خبر دســتگیرى     دیده بان ایران |
چند تن از اعضاى شوراى شهر بابل به دنبال یک رسوایى 
اخالقى بزرگ، گمانه زنى هاى گوناگونى را در مورد علت 
دستگیرى آنها به وجود آورد. گمانه زنى ها ادامه داشت 
تا اینکه امام جمعه بابل در خطبه نماز جمعه از رســوایى 
بزرگى پرده بردارى کرد و از ارتباط چهار عضو شــورا با 

یک زن خبر داد.
پس از این خبر تعداد دســتگیرى ها در مجموع شورا و 
شــهردارى افزایش پیدا کرد و حتى پاى بــرادر یکى از 
اعضاى شورا در پرونده فســاد باز شد. از میان پنج عضو 
دستگیرشده شورا چهار تن استعفا کردند و تنها یک تن از 

آنها تاکنون استعفا نکرده است.
حجت االسالم و المسلمین مجتبى روحانى، امام جمعه 
بابل در خصوص این ماجرا بیان کرد: شنیده ام کسى که 
این فیلمبردارى را انجام داده آنقدر حرفه اى عمل کرده که 
جاى هیچگونه ابهامى باقى نماند. اینها افرادى بودند که 
دستگاه هاى مرجع نظر مثبتى در خصوص آنها داده بودند 
این در حالى است که برخى از این افراد واقعًا شایسته این 
امر نبودند. بنا بر گفته امام جمعه بابل، این اتفاقات چند ماه 

در جریان بوده است.
شوراى  شهر بابل 9 عضو دارد که چهار نفر از آنها در یک 
گروه و پنج نفر در گروهى دیگر قرار دارند. از مدتى قبل که 
قرار بود انتخابات هیئت  رئیسه شورا برگزار شود، اعضاى 
یکى از گروه ها تصمیم به تغییر هیئت  رئیسه داشتند. به  
همین دلیل یکى از اعضاى گروه دیگر که نمى خواست 
هیئت رئیسه شورا تغییر کند، براى رسیدن به خواسته اش 
چنین نقشه پلیدى کشــید و با تطمیع خانمى در خارج از 

شورا، براى گروه مقابل دام پهن کرد.
این زن که رقیه نــام دارد و در یک آتلیه فعالیت مى کند 
وظیفه اجراى این نقشه را بر عهده گرفت. وى که یک زن 
متأهل است و قصد جدایى از همسرش را دارد با مهارتى 
که در فیلمبردارى داشت، اعضاى شــورا را به خانه اى 
که از قبل تهیه شده بود کشــاند و با شش دوربین که در
زاویه هاى گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضاى 

شوراى شهر فیلمبردارى کرد.
رقیه که با به اجرا گذاشتن مهریه خود در آستانه جدایى از 
همسرش قرار دارد با برادر یکى از اعضاى زن شوراى شهر 
بابل آشنا شــد و با همکارى وى و یکى دیگر از اعضاى 
شوراى شهر بابل این دام را براى شورانشینان پهن کردند.
تاکنون هشت تن در خصوص پرونده رسوایى در شوراى 

شهر بابل دستگیر شدند.
بنابر گفته هاى امام جمعه بابــل، دو نفر از اعضاى گروه 
رقیب در دام این زن گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلى 
با سى دى هاى غیراخالقى که از آنها تهیه شده بود، این 

افراد را تهدید کرد که اگر رأى به تغییر هیئت  رئیسه شورا 
بدهند، فیلم ها را پخش خواهد کرد. با این حال آن دو نفر 
به تهدیدهاى او گوش نکردند و در نهایت هیئت رئیسه 
شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل اصلى این اتفاق 
تصمیم به پخش کردن سى دى هاى غیراخالقى تهیه شده 
گرفت و خواســت خدا بود که ماجرا لو برود. عامل اصلى 
این اتفاق حتى به اعضاى گروه خودشان هم رحم نکرده 
بود. او از آن خانم براى فریب اعضاى گروه خودشان هم 
استفاده کرده بود که این بار انگیزه اش مالى بود. دو نفر از 
آنها در دام آن خانم گرفتار شدند و فیلم هایى از آنها تهیه 

شد و آنها حاضر شــدند براى اینکه فیلم ها منتشر نشود، 
370 میلیون و 450 میلیون تومان به عامل اصلى پرداخت

 کنند.
عامل اصلى پس از اخاذى از دو عضو شــورا قصد داشت 
همه سى دى هایى را که از اعضاى شورا تهیه کرده بود به 
فردى در شهردارى بفروشد و براى آن بیشتر از یک میلیارد 
تومان خواسته بود که خوشبختانه این مبلغ رد و بدل نشد و 
پیش از آن، مأموران اداره اطالعات و نهادهاى امنیتى که 
در جریان ماجرا قرار گرفته بودند موفق شدند این ماجرا را 

افشا و متهمان را دستگیر کنند.

جدیدترین جزئیات از فاجعه شوراى شهر بابل

شناسایى  زنى که از روابط غیراخالقى فیلم مى گرفت 

افزایش 50 درصدى
 قیمت پیراهن مشکى 

آمار و ارقام
 یک فاجعه تروریستى

احتکار 5000 خودرو توسط یک خانواده مشهور

هجوم  عراقى ها به مریوانتعطیالت زمستانى مدارس مشروط شد!
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ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»

      

«به امید روزى که موزه هنرها و آثار ارزشمند شما بزرگ استاد شهر در 
یک مکان تأسیس شود تا همگان بتوانند از گنجینه آثار شما لذت ببرند 

و استفاده کنند.»
این را یکى از شاگردان «زاون قوکاسیان» در دفتر یادبود گالرى شماره1 
موزه هنرهاى معاصر نوشته است. این گالرى چند روزى است میزبان 
نمایشگاهى از وســایل، کتاب ها و پوســترهاى این منتقد و فیلمساز 
برجسته اصفهانى است. زاون قوکاســیان نزدیک به چهار سال پیش 
درگذشت اما این اولین بار است که آثار متعلق به او در شکلى اینچنین 

به نمایش در مى آید.  
از آنجا که اصفهان هنوز از موزه یا مکانى که آثار زاون به طور دائم در آن 
نگهدارى شود محروم است و از طرفى دانش این سینماشناس برجسته 
در زمینه هنر هفتم نیز همچنان مغفول مانده، در چنین شرایطى اهمیت 

برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون» بیشتر به چشم مى آید.  

جریان سازى در اصفهان
نمایشگاه  «به زمان زاون» در دو بخش قابل بررسى است. یک بخش از 
منظر وسایل شخصى او است شامل کارت هاى حضور در فستیوال ها، 
کتاب هایى که منتشر کرده، تندیس هایى که به مناسبت هاى مختلف 
دریافت کرده، تصویر بى نظیر نامه اى کــه چندماه پیش از مرگش از 
بیمارستانى در وین اتریش براى فردى به نام «حسن» نوشته و کتش 
را به او هدیه داده و همچنین دیگر وسایلش مانند کفش یا کیف هاى 
معروفى که همیشه همراه او بود. بخش دیگر نمایشگاه اما  مربوط به 
31 پوستر با ارزش است که از آرشیو زاون به عاریه گرفته شده و تقریبًا 
همه آنها روایتگر یکى از مهمترین جریان هاى ســینمایى دهه 50 در 
ایران و مشخصاً در اصفهان هستند. این جریان که زیر نام «سینماى آزاد 
اصفهان» فعالیت مى کرد، به تأسى از «سینماى آزاد ایران» و همزمان با 
دیگر شهرستان ها در اصفهان هم  به وجود آمد و منشأ جنبشى مهم در 

سینماى تجربى و آماتورى این استان شد.
پوســترهاى به نمایش درآمده در نمایشــگاه «به زمان زاون»، بیشتر 
مربوط به اعالن جلساتى است که تحت عنوان «سینماى آزاد اصفهان» 
تشکیل مى شده و در آن، سینماى پیشرو ایران و جهان مورد بررسى قرار 
مى گرفته است. البته بعضى از پوسترها مربوط به فیلم هایى مى شود که در 

تهران و شهرستان ها (و نه فقط  در اصفهان) به نمایش در مى آمده است.
نمایش این پوسترها از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اول به لحاظ بررسى 
هنر گرافیک در ایران و به خصوص در اصفهان طى سال هاى دهه 50  
که َمطلع هنر گرافیک در کشور است و دوم از جنبه معرفى فیلم هایى که 
در شرایط خاص سینمایى آن دهه در  اصفهان به نمایش در مى آمده اند.

پیشرو بودن در باتالق تجارى سازى
یکى از مهمترین جنبه هاى برپایى نمایشگاه «به زمان زاون»، مرور 
اسامى فیلم هایى است که ذیل نام سینماى آزاد در اصفهان نمایش داده 

مى شده است. این فیلم ها که تقریباً تمام آنها توسط کارگردانان بزرگ 
ایران یا جهان ساخته شده اند، برگ مهمى در تاریخ سینماى اصفهان 
به شــمار مى رود. فراموش نکنید از زمانى حــرف مى زنیم که کلیت 
سینماى ایران تحت سیطره بى چون و چراى سینماى تجارى اروپا و 
آمریکا قرار داشــت و معدود فیلم هاى با ارزشى هم که از این دو مرکز 
بزرگ فیلمسازى به ایران وارد مى شد، چنان در سایه تجارى هاى بى 
ارزش قرار مى گرفت که تقریبًا به چشم نمى آمد. این زمانى است که 
فیلمفارسى ها نیز قدرت خودشان را به رخ رقبا مى کشیدند و اساساً اجازه 

نمى دادند فیلم هاى دیگرى در پهنه سینما ظهور پیدا کنند.
در این فضاى آشفته سینمایى، نمایش فیلم هاى متعلق به موج نو اروپا 
و ایران توسط سینماى آزاد اصفهان و همچنین دعوت از سینماگران 
سرشــناس به اصفهان، خون تازه اى به رگ هاى سینماى رو به موت 
دهه 50 تزریق مى کرد. پوسترهایى که در نمایشگاه «به زمان زاون» 
مى بینیم، مؤید همین موضوع هستند. بهرام رى پور، بهرام بیضایى، 
بهمن فرمان آرا، ناصر تقوایى، مسعود کیمیایى، خسرو هریتاش، سهراب 
شهید ثالث، هژیر داریوش، کامران شــیردل و خسرو سینایى کسانى 
هستند که یا به عنوان سخنران و یا به عنوان سازنده اثرى که قرار بوده 
در اصفهان مورد بررسى قرار بگیرد، نامشان بر این پوسترها نشسته و 
جریانى را نمایندگى مى کند که توسط زاون قوکاسیان در مقابل سلطه 
تجارى گرایى سینمایى آن روزگار راه اندازى شده بود. در کنار این اسامى 
همچنین مى توان نام هاى معتبر سینماى جهان را هم قرار داد. کسانى 
که در دهه 50 نام و عنوانشان در اصفهان زمزمه مى شد در حالى که بعد 
از گذشت سالیان دور، هنوز هم وزنه سنگینى در این عرصه محسوب 
مى شوند: ژان لوك گدار، اینگمار برگمان، رومن پوالنسکى، ژان پیر 

ملویل، فرانسوا تروفو، روبر برسون، آلن رنه و کلود شابرول. 
وقتى این وجه نمایشگاه در کنار توجه به ارزش هاى گرافیکى پوسترها 
قرار بگیرد، مشخص مى شود که چرا باید بر اهمیت فراوان برپایى چنین 

نمایشگاهى تأکید کرد.   

3 پوستر دهه پنجاهى در ابعاد کشورى
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم یکى از مهمترین و در عین حال زیباترین 
پوسترهایى که در این نمایشــگاه در معرض دید قرار داده شده است، 
مربوط به فیلم «سیاه و سفید» به کارگردانى سهراب شهید ثالث است. 
این پوستر اثر عباس کیارستمى است و مشاهده آن از نزدیک، انسان را 
به مرور ذهنى سه نام از شاخص ترین ســینماگران فقید این مملکت 
وا مى دارد؛ یک کارگردان صاحب ســبک (سهراب شهیدثالث)، یک 
طراح، عکاس و کارگردان بزرگ جهانى (عباس کیارستمى) و یک منتقد 
و فیلمساز مشهور (زاون قوکاسیان) که از چنین پوستر باارزشى نگهدارى 
کرده است. عجیب آنکه این هر سه در اثر بیمارى رخت از جهان بربستند 
در حالى که مى توانستند سال هاى بیشترى زندگى کنند و هنرشان را 

پیشکش سرزمینشان نمایند.  
پوستر فیلم «ســیاه و سفید»  فاقد تاریخ اســت اما از آنجا که سهراب 

شهیدثالث، این فیلم  را در سال 1351 یعنى یکى دو سال پیش از ساخته 
شدن دو شاهکارش -«طبیعت بى جان» و «یک اتفاق ساده»- تولید 
کرده، مى شود حدس زد عباس کیارستمى هم اجراى پوستر آن را حول 
و حوش همان سال هاى ابتدایى دهه 50 بر عهده گرفته است. در سال 
تولید این فیلم، شهیدثالث 28ساله، کیارستمى 32ساله و زاون قوکاسیان 
هم 22ساله بودند؛ سه جوان ایده پرداز در آغازین سال هاى تولد موج نو 
سینماى ایران و پنج سال بعد از ورود رشته گرافیک به دانشکده هنرهاى 

زیباى تهران.
از دیگر آثار به نمایش درآمده در این نمایشــگاه، نباید از طراحى پوستر 
«ششمین جشنواره فیلم هاى 8 میلیمترى ســینماى آزاد» که از 20 تا 
25 مهرماه 1353 در تهران برگزار شده به راحتى گذشت. پاى این اثر، 
امضاى ابراهیم حقیقى، گرافیست مشهور ایران قرار دارد که هنگام خلق 
پوستر، در میانه دومین دهه زندگى اش قرار داشته است. حقیقى، خالق به 
یاد ماندنى ترین طرح هاى سینماى ایران است. لوگوى ماهنامه «فیلم» 
و جشنواره فیلم فجر، دو کار ماندگار این هنرمند مشهور کشورمان است. 
ابراهیم حقیقى پوستر «دهمین جشنواره ســینماى آزاد ایران» را هم 
طراحى کرده که آن نیز در نمایشــگاه «به زمان زاون» در معرض دید 
است. بر اساس اطالعات مندرج در روى پوستر، تاریخ برگزارى  جشنواره 
دهم، روزهاى 13 تا 18 مهر 1357 یعنى در اوج انقالب اسالمى بوده که 
به همین دلیل هم بعید است به مرحله برگزارى رسیده باشد. اما با توجه 
به اینکه تاریخ مندرج روى پوستر نه به هجرى شمسى(1357) که به 
تقویم پهلوى(2537) است و نیز با توجه به ملغى شدن قانون به کارگیرى 
این تاریخ در شهریور 1357، مى توان نتیجه گرفت که طراحى پوستر 
«دهمین جشنواره سینماى آزاد ایران»  قبل از شهریور 57 انجام شده 
است. آنچه در این پوستر به چشم مى خورد، تأللؤ نورى درخشان در پس 
زمینه اى تاریک است که به نظر، ملهم از شرایط اجتماعى آن روز کشور 
است. آیا ابراهیم حقیقى در طراحى این پوستر، به انقالب مردم ایران 

علیه رژیم پهلوى اشاره کرده است؟ شاید.

پوسترهایى براى درك هنر دهه50 در اصفهان
و اما اصفهان؛ ترجیع بند اکثر پوسترهاى نمایشــگاه. ده ها پوستر در 
نمایشگاه «به زمان زاون» هســت که از نام اصفهان و سینماى آزاد 
اصفهان در آنها استفاده شده است. اینها در مقایسه با پوسترهایى که در 
پایتخت تولید شده اند، غالباً از وجوه گرافیکى ابتدایى ترى بهره گرفته اند 
به طورى که برخى شان فقط در حد یک اعالن ساده و بدون تصویر اما 
همراه با نوعى مانورهاى قلمى در نمایش حروف هستند. شاید پوسترى 
که برنامه هاى «بیست و هشتمین جلسه ســینماى آزاد اصفهان» را 
اعالم مى کند، بهترین مثال براى این گروه از پوسترها باشد. سال تولید 
این اثر در پاى آن درج نشده و صرفاً به اعالم تاریخ چهارم و پنجم مرداد 
براى نمایش فیلم هاى جلسه بیست و هشــتم سینماى آزاد اصفهان 
اکتفا شده است اما به استناد سال ساخت فیلم «در فلق» ساخته زاون 
قوکاسیان(1351) که نامش در این اعالن وجود دارد، مى توان این تاریخ 

را با تاریخ انتشار پوستر یکى دانست. زاون در آن زمان 22 ساله بوده و 
دانش تثبیت شده گرافیک در ایران، پنج ساله.

آبان ماه 1351 کانون فیلم اصفهان با همکارى سینماى آزاد، پنج فیلم 
را به نمایش مى گذارد که پوستر اعالن این برنامه هم دقیقاً مانند پوستر 
«بیست و هشتمین جلسه سینماى آزاد اصفهان» صرفاً بر پایه مانور روى 

حروف و بدون استفاده از تصویر منتشر شده است.
البته کاربرد تصویر در پوسترهاى گرافیکى آن سال ها به طورکلى منتفى 
نبوده اما همان نیز در ابتدایى ترین روزهاى حیاتش قرار داشته است. به 
پوستر «هشتمین جلسه سینماى آزاد» نگاه کنید. قرار بوده در آن جلسه 
فیلم «چاقو در آب» اثر رومن پوالنسکى به نمایش درآید. این پوستر به 

خوبى آغازین روزهاى تولد هنر گرافیک را بازخوانى مى کند.
اما در برخى دیگر از آثار نمایشــگاه، هنرمند و طراح پوســتر عالوه بر 
اینکه کار کردن روى حروف را مد نظر داشته، از اشکال هندسى هم در 
طراحى هاى خود استفاده کرده است. از این دست پوسترها مى توان به 
پوستر «دهمین جلسه سینماى آزاد اصفهان» اشاره کرد که پخش فیلم 
«سه قاپ» اثر زکریا هاشمى را در دستور کار خود داشته است. این فیلم 
با بازى ناصر ملک مطیعى از طرف منتقدین ســینمایى ایران، بهترین 
فیلم سال 1351 معرفى مى شود. همچنین پوستر «دومین جشنواره 

فیلم هاى 8» هم دقیقاً با همین ویژگى طراحى شده است.
گذر زمان توجه به هنر گرافیک در اصفهــان را وارد دوران جدیدى از 
حیات خود مى کند. حاال دیگر هنرمندانى که در اصفهان به کار تهیه 
اعالن فیلم هاى سینماى جوان اصفهان مشغولند، از نمادهاى جدیدى 
در کارهایشان بهره مى گیرند.  نمونه مشخص ورود به این دوره، پوستر 
«اولین جلسه سینماى آزاد آریاشهر[فوالدشهر امروز]» است که قرار 
بوده فیلم «بوف کور» اثر «بزرگمهر رفیعا» را در تاریخ 14 خرداد 1353  
به نمایش بگذارد. این پوستر که یکى از زیباترین آثار نمایشگاه است، به 
بهترین شکل ممکن، عنوان «بوف کور» را از میان ترکیبى از حروف و 

خطوط درآورده است.
رفیعا در زمان ساخت این فیلم  35 ساله بود و در رشته سینما در آمریکا 
تحصیل مى کــرد. او «بوف کور» را ســال 1973 در قالب فیلمى 95 

دقیقه اى ساخت و به عنوان پایان نامه خود ارائه کرد.
اما امضاى پاى پوســتر فیلم «بوف کور»، نام ناشناخته «بیررام» را به 
بیننده نشان مى دهد که مسئوالن موزه هنرهاى معاصر (محل برپایى 
نمایشگاه) را واداشته تا این نام را در لیست کسانى قرار دهند که نام یا 
نام خانوادگى شان در روى پوسترها قید شده اما اطالع چندانى از آنها 
در دست نیست. موزه هنرهاى معاصر از بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
خواسته هر نوع اطالعاتى که درباره نفرات این لیست دارند به مسئوالن 

موزه ارائه دهند.
بد نیست بدانید یک پوستر دیگر این نمایشگاه هم به فیلم «بوف کور» 
بزرگمهر رفیعا اختصاص دارد اما با این تفاوت که پوستر دوم براى اعالن 
نمایش فیلم در شهر اصفهان طراحى شده و نام خانوادگى «شیرعلیان» 
به عنوان طراح، پاى آن حک شده اســت. این نام هم در لیست مورد 

تقاضاى موزه هنرهاى معاصر به چشم مى خورد. 
نکته مهم آنکه دقت در هر دو این پوســترها، الهــام گرفتن طراحان 
گمنامش از طرح روى جلد کتاب «بوف کور» که توسط شخص صادق 

هدایت کشیده شده را متصور مى کند.    

نام ها و نشانه ها
دهه هاى 40 و 50 خورشیدى سال هاى طالیى هنر و ادبیات ایران و 
جهان بود. جوانان هنرمندى که آغازین ســال هاى رشدشان را در آن 
دوران مى گذراندند، بعدها به ستاره هاى بى همتایى در آسمان هنر و 
ادبیات تبدیل شدند. در پوسترهاى نمایشگاه «به زمان زاون» مجموعه 
بزرگى از این نام ها به چشــم مى آید؛ نام هایــى از ایران تا غرب دور. 
سینماگران، طراحان و گرافیست هایى که دهه هاى 40 و 50، دوران 
جوانى خود را سرشار از پویایى و انگیزه مى گذراندند و چهره هاى بشاش 
آنها در پس زمینه پوسترهایى که نامشان بر بستر آن درج شده به خوبى 
حس مى شود. امروز خیلى از اینها پاى به دوران کهنسالى گذاشته اند و 
حتى با دشوارى روزگار را طى مى کنند. بعضى هم هنوز کار مى کنند 

هرچند باال رفتن سن، آنها را نیز به سراشیبى انداخته است.
اما بســیارى از ایــن نام هــا دیگــر در میان مــا نیســتند. آنها به 
ستاره هاى خاموش شده اى مى مانند که نامشان تنها در مکتوبات یا 
نمایشــگاه هایى اینچنین مرور مى شود و خاطراتشــان با پوسترها و 
فیلم هایى که تولید کرده اند به یاد آورده مى شود. کارکرد نمایشگاه «به 

زمان زاون» همین است. 
از در نمایشگاه که وارد مى شوى، تلویزیون بزرگى در مقابلت مى بینى که 
در حال نمایش مستندى درباره زاون قوکاسیان است؛ از حیات تا ممات. 
صداى ممتد ناقوس کلیسا، بستر تولید فیلم است. مستند، هربار که به 
آخر مى رسد، دوباره از سر شــروع مى شود و صداى ناقوس هم دوباره 
تکرار مى شود؛ صدایى ممتد و پایان ناپذیر. اینجا ناقوس تاریخ به صدا 
در آمده؛ هم براى کسانى که مى خواهند خوانش دوباره اى از روزگار نمو 
غول هاى عرصه هنر را تجربه کنند و هم به یاد بانى اصلى این نمایشگاه 

که نام او نیز در کنار نام هاى دیگرى قرار گرفته که ابدى شده اند.  
■■■

 حسن جان
سالم عزیزتر از جانم

با تشکر از محبت هاى بى کرانت
من کت مشکى را مخصوص براى جلوگیرى از سرما برایت مى فرستم 
و خودت بپوش. باز هم اگر خواستى خودم اگر زنده ماندم مى آورم. یک 
شکالت براى خانواده و یک بوسه براى همه شما. یک شکالت کوچک 

براى آوا.
زاون
27 آبان ماه93
A.K.H وین، بیمارستان

زاون قوکاسیان اول اسفند 1393 درگذشت.

درباره اهمیت نمایشگاه «به زمان زاون» که این روزها در اصفهان برپاست و مرورى بر آثار به نمایش درآمده

با طعم یک تکه شکالت

مهران موسوى خوانسارى

 هشتمین جلسه سینماى آزاد- احتماالً اوایل دهه 50/ طرح 
پوستر: حسن

 اولین جلسه سینماى آزاد آریا شهر[فوالدشهر] - خرداد ماه  دهمین جلسه سینماى آزاد اصفهان- احتماالً اوایل دهه 50
1353/ طرح پوستر: بایرام

بیســت و پنجمیــن جلســه ســینماى آزاد اصفهان -
 احتماالً اوایل دهه 50 / طرح پوستر: شیرعلیان

بیست و هشتمین جلسه سینماى آزاد اصفهان - احتماالً اوایل 
دهه 50/ طرح پوستر: سیده(سید مرتضى وکیلى)

فیلم «سیاه و سفید» به کارگردانى ســهراب شهید ثالث/ 
طرح پوستر: عباس کیارستمى

دهمین جشنواره ســینماى آزاد ایران- مهرماه 1357 - جلسه دوازدهم سینماى آزاد اصفهان- احتماالًً اوایل دهه 50
تهران/ طرح پوستر: ابراهیم حقیقى

دومین جشنواره فیلم هاى 8 - فروردین 1353-اصفهان/ 
طرح پوستر: سیده(سید مرتضى وکیلى)

ششمین جشــنواره فیلم هاى 8 میلیمترى سینماى آزاد-
مهرماه 1353- تهران/ طرح پوستر: ابراهیم حقیقى



04استان 3315 سال پانزدهمچهارشنبه  21 شهریور  ماه   1397
ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»

   

گفتگو با غالمرضا مهیمن درباره یکى از مهمترین عناصر به نمایش درآمده در نمایشگاه «به زمان زاون» 

سینمای آزاد اصفھان
یک جریان آوانگارد بود

بله و اگر اجــازه بدهید همین ســئوال را به 
شــکل دیگرى از خودتان بپرسم. با توجه به 
اینکه شما در حیطه فیلم و فیلمسازى فعالیت 
مى کنید و همچنین در زمــان حیات مرحوم 
زاون قوکاسیان هم با ایشان مراوده داشتید، 
اولین چیزى که در نمایشگاه «به زمان زاون» 

توجهتان را جلب کرد چه بود؟
من آشناییم با آقاى قوکاســیان از اوایل دهه 50 در سینماى آزاد 
اصفهان بود که ایشان مسئولیت آن را بر عهده داشتند. در سینماى 
آزاد به طور مرتب فیلم نمایش داده مى شــد و پوسترهایى هم هر 
هفته براى نمایش این فیلم ها آماده مى شد. خوشبختانه زاون این 
پوسترها را نگهدارى کرده بود که ما تعدادى از آنها را تحویل موزه 
هنرهاى معاصر دادیم تا به نمایش درآید. آقاى تمیزى[رئیس موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان] هم زحمت کشیدند و پوسترها را به شکل 

شایسته اى قاب کردند و حاال هم به نمایش درآمده است.
خیلى جالب است که اکثر قریب به اتفاق این 
پوسترها را به شــکل خیلى ابتدایى و انگار با 

دست طراحى کرده اند. دلیلش چیست؟
دهه 50 همینطور بود، یعنى چاپ دستى بود و خطاط هم روى آنها 

مى نوشت. مثًال اکثر این پوسترها به خط آقاى مسائلى است.
همان کارگردان قدیمى اصفهانى؟

بله. بعد آقاى ادیبى نامى در میدان نقش جهان این پوســترها را به 
صورت دستى چاپ مى کرد. 

چرا؟ مشکل مالى در میان بود؟
نه. امکانات آن موقع پیشرفته نبود. امروز شما مى توانید همه چیز را 
به راحتى و به بهترین شکل چاپ کنید. اما سیستم کار در آن دوره 
جور دیگرى بود که حاال نتیجه اش یک حالت نوستالژیک پیدا کرده 
است. اکثر این پوسترها هم اصًال امضا ندارد، امضاى خطاط نیست، 

امضاى طراح پوستر نیست...
یا بعضى ها فقط نام خانوادگى طراح و خطاط 
را دارد بدون اینکه نام کوچکشان معلوم باشد، 
بعضى ها هم برعکس فقط نام کوچکشان درج 

شده است.
و تاریخ؛ حتى تاریخ دقیق هم پاى طرح ها نیست. خیلى کم تاریخ 

دارند.
یکى دیگر از چیزهایى که در این پوســترها 
خیلى جلب توجه مى کند، عنوان «سینماى آزاد 
اصفهان» است. ســینماى آزاد دقیقاً چه نوع 

سینمایى بود و چه وظیفه اى داشت؟ 
ســینماى آزاد کًال وابســته به تلویزیون ملى آن دوره بود. در واقع 
یکى از نهادهاى فرهنگى وابســته به تلویزیون ملى ایران بود که 
بنیانگذار و پایه گذارش بصیر نصیبى بود. او با پشــتیبانى زنده یاد 
فریدون رهنما که خودش فیلمساز و شاعر بود و در آن موقع مرکز 
پژوهش ها را در تلویزیون راه انداخت، سینماى آزاد را تأسیس کرد. 
سینماى آزاد ایران الگوبردارى از سینماى آزاد انگلیس بود که بعد 
به تدریج شاخه هاى مختلفى در شهرستان ها برایش تعریف شد. 
مثًال در اهواز کیانوش عیارى مسئول سینماى آزاد بود. در لرستان 
ناصر غالمرضایى بود. در مشهد مهرداد تدّین و در اصفهان هم زاون 

قوکاسیان. اینها شدند مسئولین سینماى آزاد شهرستان ها.
چرا زاون را انتخاب کردند؟

بخاطر اینکه هم انســان فعالى بود و هم خودش فیلمســاز بود. با 
نصیبى هم رفیق بود. زاون  اتفاقًا خیلى خوب کار کرد و بچه هاى 
خیلى زیادى جذب سینماى آزاد اصفهان شدند. سعى مى کنم نام 
همه را بگویم: آقاى مرتضى مسائلى، آقاى محمدعلى میاندار، آقاى 
حسین سیاح، آقاى پرویز حسن پور، آقاى عباسعلى محجوب، آقاى 

احمد طالبى نژاد...

امرا... احمدجو هم بود؟
نه، او بیشتر تهران بود. آن موقع کارمند تلویزیون بود و کار مى کرد. 
کسان دیگرى که فعالیت مى کردند زنده یاد رحیم على افشارى و 
زنده یاد حسن اســتقاللیان بودند؛ اینها همه اعضاى سینماى آزاد 
اصفهان بودند و همه هم فیلم هاى سوپر8 مى ساختند که پروسه 
خیلى سختى داشت. به شکل دیجیتالى و به راحتى امروز نبود که 
شما راحت هرکارى دلتان مى خواهد بکنید. خیلى پروژه عجیب و 
غریبى طى مى شد. یک «ریورسال» بود و یک کپى و چیز دیگرى 

هم در کار نبود.
یعنى اگر از بین مى رفت...

تمام بود. مونتاژش را باید روى همان انجام مى دادید، صدا را روى 
همان مى گرفتید، بعد مى رفت آلمان شسته مى شد و برمى گشت. 
آدم، خیلى هول و وال داشت آیا گم بشــود، گم نشود؛ ولى خب به 
هرحال چون عشق وعالقه بین بچه ها بود، با همان هم پایه گذارى 

سینماى آماتور و تجربى توسط سینماى آزاد انجام شد.
و به دلیل همین رویکرد آماتورى بود که به نام 

سینماى آزاد مطرح شد.
بله.

حرفه اى هاى سینماى ایران با این سینماى 
تجربى چه برخوردى کردند؟

آنها کار خودشان را انجام مى دادند.
یعنى بى تفــاوت بودنــد و هیــچ حمایتى

 نمى کردند؟
نه، ببینید! سینماى آزاد یک کار تشریحى-آماتورى بود.  با کسانى 
که به طور حرفه اى در ســینما فعالیت مى کردند اصًال رابطه اى 
نداشتیم که حاال آنها بخواهند درباره این سینما نظر بدهند یا ندهند. 
البته برایشــان قابل احترام بود و بعضًا حمایت هم مى کردند. ولى 
آنها حرفه اى بودند و ما نوجوانى بودیم که مى خواستیم تازه تجربه 

پیدا کنیم. 
و البته خیلى هم فرصت این کار را پیدا نکردید.

اکثر این جریان ها عمرش خیلى کوتاه بود. شما جریان هاى آوانگارد 
دنیا را ببینید! هشت سال تا ده سال است. مثًال نئورئالیسم ایتالیا ده سال 
بود، موج نو فرانسه هشت ســال بود، دگما95، ده سال بود. سینماى 
آزاد هم هفت هشت سال تا ده سال بیشتر عمر نکرد. منتها به نظر 
من اهمیتش این بود که ســینماى آزاد، آغاز کننده بود و این خیلى 
با ارزش است. کسانى که در سینماى آزاد فعالیت مى کردند اولین 
نسلى بودند که در قالب این سینما شــروع به تجربه ساختن فیلم 
کردند. آن نسل این جسارت را داشت که فیلم بسازد؛ این مهم بود. 
ما نه کالســى رفتیم و نه کتاب تخصصى بود که بخوانیم. چندتا 
کتاب محدود بود که آنها را هــم خوانده بودیم. فقط فیلم بود؛ فیلم 
مى دیدیم و برداشــت مى کردیم. منتها کارى که انجام مى دادیم 
این بود که واقعًا دقت مى کردیم. حتمًا فیلم را روى پرده ســینما 
مى دیدیم و حتــى براى دیدن یــک فیلم تا تهران و شــیراز هم 
مى رفتیم. شکل گرفتن همین فضا بود که این نسل را ماندگار کرد.

و این نسل سینماى آزاد، بیشتر در حوزه مستند 
کار مى کردند یا فیلم هاى داستانى؟

اکثراً داستانى کار مى کردند. توجه به سینماى مستند خیلى کم در 
سینماى آزاد رخ داد. سینماى مستند بیشتر توسط زنده یاد فریدون 
رهنما در تلویزیون مطرح شــد. آنها امکاناتى را براى کســانى که 
تازه از خارج به ایــران آمده بودند مهیا مى کردند تا فیلم بســازند. 
مثل آقاى کامران شــیردل که از ایتالیا آمده بود، منوچهر طیاب و 
خسرو سینایى که از وین آمده بودند و پرویز کیمیاوى که از فرانسه 
آمده بود. حتى امکاناتى در اختیار ناصر تقوایى که در ایران بود هم 
قرار دادند تا در زمینه مستند کار کند. رهنما این فیلمسازها را جمع 
کرد و دوربین16 میلیمترى که تازه چند سالى بود در اروپا استفاده 

مى شد در اختیارشان قرار داد تا آنها هرکدام به شهرهاى مختلف 
بروند و فیلم مســتند بســازند. مثًال تقوایى رفت جنوب چون آنجا 
را مى شناخت، پرویز کیمیاوى رفت مشــهد، چون مشهدى بود و 
«پ مثل پلیکان» و «ضامن آهو» را ســاخت. شــیردل در تهران 
کار کرد؛ «تهران پایتخت ایران اســت»، یک کار مستند قوى بود. 
طیاب هم موضوع معمارى را در کل ایران کار کرد. سینماى مستند 
از اینجا آمد. ولى در ســینماى آزاد، بیشــتر فیلم هاى داستانى و 
فیلم هاى کوتاه 3 دقیقه اى، 5 دقیقه اى و 10 دقیقه اى کار مى شد.

چرا عمر ســینماى آزاد کوتاه بود و ادامه پیدا 
نکرد؟ وقتى انقالب شــد حداقل در اصفهان 
زاون همچنان فعال بود و مدتى بعد از انقالب 
هم که زمینه فراهم شد و سینماى ایران رشد 

کرد. پس چرا این موج ادامه پیدا نکرد؟
ســینماى آزاد متعلق به یک دوره خاص بود و تمام شــد اما بعد از 
انقالب با ساز و کار دیگرى و به شکل «سینماى جوان» ادامه پیدا 
کرد. البته زاون به ســینماى جوان وارد نشد و به تلویزیون رفت. او 
در آنجا فیلم هاى زیادى ســاخت و کارهاى با ارزشى کرد. بعد هم 
فعالیتش را ادامه داد و حدود 24 کتاب در مورد ســینماگران مطرح 
ایران و جهان منتشر کرد. زاون در هر زمینه فرهنگى که در اصفهان 

وجود داشت فعال بود منتها شکل کارش عوض مى شد. 
چیزى که در پوسترهاى نمایشگاه «به زمان 
زاون»، خیلى به چشــم مى آید این است که 
سینماى آزاد اصفهان همراهى خیلى مشخصى 
با موج نو در سینماى ایران و موج نو در سینماى 
فرانسه دارد؛ آن هم از اواخر دهه 50 به بعد که 
ما نشانه اى از ســینماى داستانى درجه یک 
ایران نمى بینیم و این سینما عمًال ورشکسته 
شده و از طرف دیگر فیلم هاى مطرح اروپایى و 
آمریکایى هم در سینماها چندان نمایش داده 
نمى شود و همه چیز در اکران فیلم هاى درجه 
2 و 3 ایتالیایى و آمریکایى خالصه شده است. 
قضیه این بود کــه بعضى ســینماهاى تهران، برنامــه مرور آثار 
فیلمســازان روشــنفکر و متفکرى مثل «گدار» و «برســون» را 
مى گذاشتند.  زاون  به کمک روابطى که داشت، بالفاصله این فیلم 
ها را در سینماى آزاد اصفهان هم نمایش مى داد. این حسن کار او 
بود. ممکن بود این فیلم ها به لرستان یا اهواز نرود اما زاون تالش 

مى کرد آنها را بعد از تهران در اصفهان نمایش بدهد.
و همین هم عجیب است. در حالى که حرکت 
سینماى کشــور عمدتاً به سمت نمایش آثار 
تجارى کم ارزش است اما زاون در اصفهان 
پیشگام یک حرکت روشــنفکرى در عرصه 
سینماست. یعنى دقیقاً بر خالف جریان آب در 

حال شنا کردن است. 
بله. یــک حرکت بــه اصطــالح آوانــگارد. مثًال ما برســون را  
نمى شناختیم ولى تمام آثارش اینجا نمایش داده شد. یا مثًال گدار 
همینطور. اینها خیلى مهم بود. حتى آثار «ژان پیر ملویل»، فیلمساز 

مطرح آن زمان را ما در اصفهان مى دیدیم.
خاستگاه فکرى آدم هایى مثل زاون که خالف 
جریان غالب بر ســینما حرکت مى کردند چه 
بود؟ یعنى نسل شما در سینماى آزاد چطور به 
سینماى خاص برگرفته از موج نو اروپا و ایران 
روى خوش نشان داد در حالى که جامعه چندان 
با این نوع سینما هماهنگى نداشت. آیا این به 

سطح تحصیالت تان مربوط بود؟ 
نه. اکثــر بچه ها که اصــًال تحصیالت آکادمیک نداشــتند. مثًال 
خود زاون مهندس شــیمى بود و من مهندس زمین شناسى بودم.

 بچه هاى دیگر هم درس این کار را نخوانده بودند.

خب ایــن، قضیه را مهمتر مى کند. شــما که 
درسش را نخوانده بودید چطور جذب چنین 

سینمایى شدید؟
عالقه مند بودیم. عشقمان به فیلمســازى و عشقمان به سینما در 

میان بود.
اما چرا مثًال دنبال ترویج و تبلیغ فیلمفارســى 
یا نمایش فیلــم هاى کم کیفیــت اروپایى و 

آمریکایى در سینماى آزاد نرفتید.
به دلیل اینکه فیلم هاى آوانگارد اروپایى یا آمریکایى و یا کشــورهاى 
بلوك شــرق را که مى دیدیم واقعًا حیرت مى کردیم که این ســینما 
چقدر با ســینماى تجارى فرق مى کند. عالقه مند شدیم و خواستیم 
مثل آنهاکار کنیــم منتها بلد نبودیم چــه کار بکنیم؛ چهــار تا کتاب 
بیشــتر نخوانده بودیم اما فیلم هاى آوانگارد را با اشــتیاق مى دیدیم، 
لذت مى بردیم و درس مــى گرفتیم. البته فقط هم مــا نبودیم؛ همه 
مى دیدند. تماشاچى غیر سینماى آزاد هم به تماشاى فیلم ها مى نشست. 

آنها هم استقبال مى کردند؟
بله. مردم به تاالر هنر دانشگاه اصفهان مى آمدند یا در اتاق سینماى 
آزاد در ساختمانى که ابتدا در کوچه هدایت چهارباغ باال بود و بعد به 
بیشه حبیب در پل شیرى منتقل شد به تماشاى فیلم ها مى نشستند.

دفتر ســینماى آزاد از نظــر موقعیت مکانى 
مناسب بود؟

یک مرکز فرهنگى در اصفهان وجود داشت که یکى از اتاق هایش 
متعلق به ســینماى آزاد بود. در یک اتاقش هم کارهاى مربوط به 
موسیقى انجام مى شــد و یک اتاق متعلق به تئاتر بود. این مرکز 
فرهنگى وابســته به تلویزیون بود. البته قبل از اینکه زاون مسئول 
سینماى آزاد اصفهان باشــد، یکى دو ســال آقایى به نام چنگیز 
حقیقت مسئولیت داشت که اآلن در فرانسه است. اما بعد از اینکه 
زاون دوران سربازى اش را گذراند، خودش مسئولیت سینماى آزاد 

را برعهده گرفت.
تمام مراحلى که در سینماى آزاد اصفهان طى 
مى شد، توسط خود زاون قوکاسیان پیگیرى 

مى شد؟ 
بله. مسئولیت با ایشان بود.

چطور اطالع رســانى مى کردیــد؟ با همین 
پوسترهاى دست ساز؟

بله. مثًال پوسترها را در چهار تا کتابفروشى مى زدیم. مشخص هم 
بود عالقه مندان این سینما چه کسانى هستند. هر بار چهل پنجاه 
نفر مى آمدند فیلم تماشا مى کردند. بعد همان فیلم در جلسه بحث 
و بررسى، تحلیل مى شد. این دوره خیلى خوبى براى آموزش سینما  

و یادگرفتن از فیلم هایى بود که ما مى دیدیم.
پوسترهاى نمایشگاه نشان مى دهد همانطور 
که از سینماى موج نو اروپا حمایت مى کردید، 
به موج نو ســینماى خود ما هم توجه داشتید. 
روى این پوسترها نام کارگردان هاى سینماى 

پیشرو ایران هم وجود دارد.
بله. مثًال از آقاى تقوایى یا از آقاى کیمیاوى فیلم هایى نمایش داده 
مى شد. فیلم هاى مستند خوبى که در تلویزیون ساخته شده بود هم 

اینجا نمایش داده مى شد.
از مستندسازهاى معروف نام خسرو سینایى و 

کامران شیردل در این اعالن ها هست.
همه اینها را دعوت مى کردیم که بعضى هایشــان هم به اصفهان 

مى آمدند.
ولى نکته جالب درباره سخنران هایى که دعوت 
مى شدند و نامشان در پوســترها آمده، این 
است که تأکید عجیبى روى بهرام بیضایى شده 
ولى مثًال اثرى از نام داریوش مهرجویى که او 

هم به همین موج نو تعلق دارد نیست.
آقاى مهرجویى خیلى حرفه اى بود. یعنــى وقتى «الماس33» را 
ســاخت و بعد «گاو» را و موج نو حرفه اى در ســینما ایجاد کرد، 
کارى به سینماى آزاد نداشت. ولى آقاى بیضایى در کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان تهران فیلم کوتاه مى ساخت؛ خیلى هم 
فیلم ســاخت. او عالوه بر اینکه فیلم بلند مى ساخت و فیلم هایش 
هم خاص بود، در قســمت فیلم کوتاه هم خیلى فعال بود. اما آقاى 
مهرجویى فیلم کوتاه نساخت. حتى مسعود کیمیایى هم با حمایت 
کانون پرورش فکرى کودکان فیلم کوتاهى ســاخت به نام «پسر 

شرقى».  
که در پوسترهاى نمایشگاه هم هست.

بله. فعالیت کانون پرورش فکــرى کودکان و نوجوانان در دهه 50 
یک دوره طالیى و فوق العاده بود. همه فیلم هاى کانون در اصفهان 

نمایش داده مى شد.
مجموعاً ارتباط کانون با ســینماى آزاد چطور 

بود؟ 
به راحتى با هم همــکارى مى کردند. اگر ســینماى آزاد از کانون 
تقاضایى داشــت، آنها امکانات مورد نیاز را در اختیار سینماى آزاد 

مى گذاشتند.
کسانى که در ســینماى آزاد بودند االن دقیقاً 

چکار مى کنند؟ آیا در سینما مطرح هستند؟
در اصفهان نه ولى آنها که در تهران بودند چرا. مثًال عبدا... باکیده 
که از بچه هاى سینماى آزاد همدان بود فیلم بلند هم ساخته. حضور 
ذهن ندارم اما خیلى ها بودند که در سینماى آزاد بودند و موفق هم 

شدند.
مثًال رسول نجفیان.

بله. رسول نجفیان «شب هاى گلوبندك» را در سینماى آزاد ساخت 
و بعد به تلویزیون رفت. بچه هاى تهران نســبت به بچه هایى که 
در شهرســتان ها بودند خیلى بیشــتر جذب تلویزیون و سینماى 
حرفه اى شــدند. اما مثًال عیارى از ســینماى آزاد خوزستان وارد 
ســینماى حرفه اى شــد یا ناصر غالمرضایى که در سینماى آزاد 

لرستان بود، دو سه تا کار سینمایى انجام داد.
مراودات تــان در ســینماى آزاد اصفهان با 

استان هاى دیگر غیر از تهران چطور بود؟
خیلى خوب بود. ناصر غالمرضایى مى آمد اصفهان. عیارى مى آمد. 
مهرداد تدین مى آمد. البته امکانات همه ما خیلى ســاده بود. یک 
دوربین 1014 ســوپر8 در اختیارمان بود که کاست هایش هم سه 
دقیقه بیشتر نبود. هر فیلمى هم که مى ساختیم پنج تا شش تا بیشتر 
سهمیه نداشتیم. این بود که ســعى مى کردیم از فریم به فریمش 
خوب استفاده کنیم. االن شما مى بینید سیستم ها دیجیتال است، 
صد ساعت فیلم مى گیرى، پاك مى کنى، دوباره مى گیرى ولى آن 
موقع اینجورى نبود، یعنى ما سعى مى کردیم یک به یک بگیریم در 
حالى که حاال یک به صد هم مى گیرند؛ صدبار تکرار مى کنند ولى 
ما یک به یک مى گرفتیم، مراقبت مى کردیم این سه دقیقه کاست 
که در اختیار ما گذاشــته اند از بین نرود. عشق داشتیم و چقدر نیرو 
مى گذاشتیم و چقدر امکانات؛ همه امکانات زندگیمان را در اختیار 

تولید فیلم مى گذاشتیم.
پشیمان نیستید؟

نه. 
چرا؟

مى دانید؛ دو روش براى زندگى کردن هست؛ یکى با عشق، یکى 
با عقل. با عقل اگر زندگى کنى خیلى موفقى ولى در زندگى کردن 
با عشق، برد مادى معنایى ندارد، ولى «آن»ى دارد که ما دنبالش 
بودیم و پشیمان هم نیســتیم. همه بچه هایى که در سینماى آزاد 

اصفهان بودند دنبال همین «آن» بودند.

مهران موسوى خوانسارى

مهندسى زمین شناســى خوانده اما عشــق اول و آخرش سینماست. 
طلوع این عشــق هم به روزهاى بى امکانات دهــه 50 بر مى گردد 
که مى گوید براى فیلم ســاختن باید پروســه عجیــب و غریبى طى 
مى شــد و دائم از این نگران بود نکنــد در اثر یک غفلت یا اشــتباه 
جبران ناپذیر، هرچه رشــته شــده پنبه شــود. اما به هر حال او و هم 
نسالنش بدون اینکه از قدم گذاشتن در این جاده پر سنگالخ پشیمان 
شوند، ماندند و زیر ســایه «عشق به تجربه فیلم ســاختن»، کارها را 

یک به یک جلو بردند.
از غالمرضا مهیمن حرف مى زنیم؛ متولد 1332 در اصفهان. فیلمساز 
و کارشناس سینما که هر جاى این استان پروژه اى اجرا شود که یک 
سرش به هنر هفتم برسد، رد پاى او هم در آنجا پیدا مى شود. با همین 
سابقه او را بهترین کسى یافتیم که مى تواند درباره نمایشگاه مهمى که 
این روزها در اصفهان برپاست، توضیحات مستند و کارشناسى ارائه کند. 
نمایشگاه «به زمان زاون» همزمان با سى و یکمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان گشایش یافت تا با نمایش 31 

پوستر تاریخى که براى اولین بار از آرشیو شخصى «زاون قوکاسیان» 
بیرون آورده شده بود، گوشــه اى مهم از تاریخ ســینماى ایران و به 

خصوص تاریخ سینماى اصفهان را در منظر عموم قرار دهد.
مهیمن یکى از دســت اندرکاران برپاکننده این نمایشگاه است. او از

 هم نسالن زاون و از دوستان این منتقد و فیلمساز فقید اصفهانى است 
و نامش هم در یکى از این پوســترها که به «برنامه جشنواره سینمایى 
دانشجویان کشــور» در دى ماه 1356 مى پردازد، قید شده است. این 
جشنواره در دانشــگاه اصفهان برگزار شــده و نام مهیمن در رقابت با 
دانشجویان دیگر از جمله کیانوش عیارى، رســول نجفیان و عبدا... 

باکیده دیده مى شود.
او فقط سه ســال از زاون قوکاسیان کوچک تر اســت و براى همین 
اشراف کاملى به جزئیات مندرج در پوسترهاى به نمایش درآمده دارد؛ 
پوسترهایى که فصل مشترك مهمى در بیشتر آنها به چشم مى خورد: 

«سینماى آزاد اصفهان».
غالمرضا مهیمن فعالیت هاى سینمایى اش را با سینماى آزاد که تحت 

نظر زاون در اصفهان بود آغاز کرد. محور اصلى این گفتگو هم 
بیشتر حول همین موضوع است؛ اینکه سینماى آزاد اصفهان 

از کجا آمد و عاقبتش چه شد.
مهیمن را در محلى مالقات کردیــم که قرار بود آنجا بر 

مراحل اصلى برگزارى یک جشنواره سینمایى نظارت 
کند. کارى که این فیلمساز قدیمى در همه سال هاى 

فعالیتش در عرصه هنر هفتم بارها و بارها انجام 
داده است؛ حاال یکجا به عنوان انتخاب کننده 

آثار و جایى هم به عنوان داور جشنواره. شاید 
هم  به دلیل همین حضــور مداوم در 

عرصه هاى پرسشگرى سینماست 
که پرسش اول این گفتگو را خود 

او مطرح مى کند: «شــما از 
نمایشگاه پوسترهاى زاون 

دیدن کرده اید؟»      

ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»استاناستان
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بررسى ویژگى هاى شخصیتى زاون قوکاسیان در گفتگو با فرزان معظم از دوستان نزدیک او

زاون از تاریخ سینمای ایران حذف نمی شود

کمى از شکل گیرى نمایشگاه «به زمان زاون» 
بگویید. ایده اولیه کار از کجا آمد؟

نمایشگاه «به زمان زاون» در حقیقت مجموعه پوسترهایى است که 
زنده یاد زاون از سال ها قبل جمع آورى کرده بود. این پوسترها درباره 
جریانى از سینماســت که خود زاون به گونه اى در شکل گیرى آن 
نقش داشته است. حاال به همت موزه هنرهاى معاصر، آقاى مهدى 
تمیزى رئیس این مــوزه و آقاى غالمرضا مهیمن، این پوســترها 
بهسازى شــده و و همزمان با سى و یکمین جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانــان در فرمى شــکیل و در قالب یک 

نمایشگاه برپا شده است.
تعداد کل پوســترهاى زاون همین 31 عدد 

است؟
نه. اینها فقط بخشى از پوسترهاست.

مجموعاً چند پوستر در آرشیو شخصى زاون 
نگهدارى مى شده؟

دقیق نمى دانم اما باید تعداد زیادى باشد.
پوســترهایى که به نمایش درآمده اند بر چه 

مبنایى انتخاب شدند؟
مبناى آن به سال طراحى پوسترها بر مى گردد. یعنى اگر االن به آنها 
نگاه کنیم شاید اینطور به نظر برسد که از لحاظ گرافیکى خیلى ساده 
هستند وکار خاصى در طراحى آنها انجام نشده است. ولى اگر در زمان 
خودش قضاوت شود مى بینیم طراحى آنها نه تنها کار ساده اى نبوده 

بلکه یک جهش هنرى هم محسوب مى شود.
چطور؟

در آن ســال ها با آن متریال و امکانات محدودى که وجود داشت، 
کار گرافیکى فوق العاده زیبایى در این پوســترها انجام شده است. 
به عبارت دیگر مى توانیم بگوییم آنها بخشى از تاریخچه گرافیک 
اصفهان است. االن شما مى بینید ما سیستم دیجیتال داریم و همه 
کارهاى طراحى و چاپ به صورت کامپیوترى انجام مى شــود که 
همین نشان مى دهد که چهل پنجاه سال پیش چه کارهاى جاندارى 

تولید شده است. 
با توجه به ارزش گذارى که براى این پوسترها 
مى کنید آیــا نباید آنها را در جایى به شــکل 
ثابت به نمایش گذاشت؟ شــما در دوره اى 
دست اندرکار احداث بنیاد زاون بودید. عاقبِت 
این طرح چه شــد؟ آیا آن بنیاد االن مى تواند 
وجود داشته باشد و چیزهایى مثل این پوسترها 

در آنجا نگهدارى شود؟
قطعاً این اتفاق باید بیافتد و بنیاد زاون باید شــکل بگیرد اما این کار 
موانع خاص خودش را دارد؛ بحث مکان هست، بحث تأمین منابع 
مالى هست و خیلى اتفاقات دیگر که باید رخ دهد تا این بنیاد تأسیس 
شود. امسال در جشنواره سى و یکم فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
یک اتفاق خیلى خوب افتاد. این اتفاق با پیشنهاد شوراى شهر و تأیید 
شوراى عالى جشنواره شکل گرفت و آن هم اختصاص جایزه ویژه 
زاون در جشنواره بود. این اتفاق مى تواند نویدى براى شکل گیرى 
نهاد فرهنگى اى که شما از آن نام مى برید باشد؛ حاال تحت عنوان 
نهاد فرهنگى زاون یا آکادمى جایزه زاون یا بنیاد زاون. یعنى در واقع 
شخصى به نام زاون به عنوان یک شخصیت فرهنگى و با منش واال 

وجود داشته و حاال این منش انسانى تحت عنوان بنیاد یا یک مرکز 
فرهنگى مى تواند بهتر شناسانده شود.

 شما ابراز امیدوارى مى کنید که چنین اتفاقى 
بیافتد، اما مســیر عملى براى تحقق این آرزو 

چیست؟ 
ابتدا باید یک مکان براى این بنیاد مشخص شود... 

منزل خود زاون براى این کار مناسب نیست؟
هم مى تواند منزل خود آن زنده یاد باشد و هم جاى دیگرى. اما نکته 
مهمتر این است که چه اتفاقى قرار است در این نهاد بیافتد. فکر کنید 
همین امروز مکانى تحت عنوان بنیاد زاون یا نهاد زاون تأسیس شد. 
خب ما اگر براى این نهاد نقشه راه نداشته باشیم، در حقیقت به یک 
مسیر بروکراســى مى افتیم و اصل کار به تدریج به بوته فراموشى 
سپرده مى شود. ولى اگر برایش نقشــه راه داشته باشیم آن وقت به 
هدف اصلیمان رسیده ایم. یعنى مثًال از طریق این بنیاد، کتاب هاى 
او به مراکز علمى، پژوهشى و سینمایى اهدا شود، پروژه هاى ناتمامى 
که زاون داشت تحت نظارت بنیاد تکمیل شود و همچنین کارهاى 
دیگرى که او پیگیرى مى کرد اســتمرار پیدا کند. به عنوان نمونه 
ایشان روى پروژه اى تحت عنوان «تاریخ شفاهى سینماى ایران» 
کار مى کرد. خب این پروژه مى تواند امتداد پیدا کند. یا آموزش هاى 
درستى که باید تحت نظارت این بنیاد به عالقه مندان داده شود. یا 
حتى همان بحث جایزه زاون که به آن اشاره کردم هم مى تواند در 
همین قالب تعریف شود چون افق دید دوستان این است که جایزه 
زاون فقط منوط به جشنواره فیلم کودك نباشد بلکه در همه مجامع 
فرهنگى که در کشور برگزار مى شود حضور داشته باشد. مثًال جایزه 
ویژه زاون در جشــنواره خوارزمى، در ســینما حقیقت، در سینماى 

جوان و... 
شــما گفتید که بخشــى از اموال زاون مثل 
کتاب هاى او یا اهدا شــده یا قرار است اهدا 
شــود. فکر نمى کنید اگر به این ترتیب پیش 
برود، تمام آنچه  او جمع آورى کرده است بین 

جاهاى مختلف تقسیم مى شود؟
نه، این کار با رویکرد تقســیم انجام نمى شود. نیت، بهره بردارى از 
این تجهیزات و رساندن آن به دســت اهلش است. خود زاون هم

 مى خواست کتاب هایش در اختیار اهلش قرار بگیرد. حاال چه اشکالى 
دارد دانشجویانى که تشــنه کتاب هاى خوب یا  فیلم هاى خوب یا 

تحقیقات خوب هستند بتوانند از آنها استفاده کنند؟
زاون کلکسیون فیلم هم داشت؟

وقتى از واژه کلکسیون استفاده مى کنیم یعنى زاون کسى  بوده که 
فقط عالقه به جمع آورى فیلم داشته اما اینطور نیست. همه زندگى 
آن مرحوم فیلم و سینما بود، زندگى او آموزش بود؛ زندگى او حضور 
در مجامع فرهنگى بود. امروز مى توانیم بگوییم زاون خودش را وقف 

سینما کرده بود.
نزدیکان او مى گویند زاون ویژگى هاى اخالقى 
منحصر به فردى هم داشته است. شما که از 
دوستان او بودید این موضوع را تأیید مى کنید؟

مدتى که من بــا زاون رفت و آمد داشــتم، منــش و خصوصیات 
اخالقى اى از او دیدم که شــاید کمتر بتوانید در کسى ببینید. زمانى 
که زاون فوت کرد، مراســم تشــییعش با حضور جمعیت زیادى از 

دوستداران او از خانه هنرمندان به سمت کلیسا برگزار شد. ُخب آن 
جمعیت را چه کسى آنجا آورده بود؟ دانشجویانى که عالقه مند به 
زاون بودند و هنرمندانى که از تهران و شــهرهاى دیگر به اصفهان 
آمده بودند. این آدم فقط مختص اصفهان نبود. اسم او در همه جاى 

این کشور برده مى شد.
 اگر خصوصیات و ویژگى هاى اخالقى زاون را 
با سینماگرها یا سینماپژوهان دیگر مقایسه 
کنیم، آن وقت این سئوال پیش مى آید که او 
چطور به مرحله اى رســیده بود که این تعداد 
فراوان دوستدار که شما هم از آن یاد مى کنید 

داشته باشد؟
وقتى انسانیت در وجود کسى باشــد، او، هم جاذبه دارد و هم انرژى 
مثبت. این جاذبه داشــتن باعث مى شود همیشه وجود داشته باشد. 
باعث مى شود بعد از سه چهار ســال که از فوتش گذشته، دوباره در 
جشنواره ســى ویکم کودك یادش را گرامى بدارند و سردیسش در 
میدان جلفا رونمایى شود. باعث مى شود جایزه اى به اسمش گذاشته 
شود. اینها اتفاقى نیست. یکى از هنرمندان سینما در زمان حیات او 
مى گفت اگر ایشان به من بگوید در پارکینگ خانه ام مى خواهم یک 
جشنواره برگزار کنم، ما حتمًا در آن جشنواره شرکت مى کنیم. خب 
این یعنى اعتبار. اما چه عاملى باعث به وجود آمدن چنین اعتبارى 
مى شود؟ من فکر مى کنم صداقت، انسانیت و پاکى نهاد درونِى این 
آدم چه در زمان حیاتش و چه بعد از فوتش باعث شده اندیشه اش همه 

جا وجود داشته باشد. حتى در میان دانشجویانى که او تربیت کرد.
 اگر به همین موضوع تربیت دانشــجو دقت 
کنید، مى بینید انگار زاون ایــن کار را وظیفه 
خودش مى دانست یا حداقل خیلى به تربیت 

نیرو عالقه داشت.
ببینید! من این موضوع را به عنوان وظیفه نگاه نمى کنم. خیلى دیگر 
از اساتید هم هســتند که خود را موظف مى دانند سر کالس بروند، 
حق التدریسشان را بگیرند و بعد هم که ترم تمام مى شود خداحافظى 
کنند و بروند. پس وظیفه نبوده. عالقه هم تا حدى مى توانیم بگوییم. 
من احساس مى کنم وراى اینهاست؛ یعنى تالش براى تربیت نیروى 
انســانى متعهد و متخصص. زاون نمى خواســت به دانشجویانش 
تکنیک آموزش بدهــد چون تکنیک را خیلى راحت مى شــود یاد 
گرفت. او مى خواســت به آنها منش انسانى را یاد بدهد. در جلسات 
پایان نامه به معناى واقعى از دانشــجوهایش دفاع مى کرد و سعى 
داشت مشکالت آنها را به هر شــکلى حل کند. خیلى از هنرمندانى 
که االن در سینما مطرح هستند از دانشــکده هایى فارغ التحصیل 
شــده اند که زاون آنجا تدریس مى کرد. اینها باعث مى شود یک 

هنرمند همیشه وجود داشته باشد.  
اما آموزش منش انسانى چه ارتباطى با سینما 

دارد؟
هنر به طور عام و سینما به طور خاص باید آمیخته با مناسک اخالقى 
باشد. تکنیک را مى شــود با خواندن دوتا کاتالوگ یا چند کتاب یاد 
گرفت ولى این تکنیک باید در خدمت محتوا قرار بگیرد. کارى که 
زاون انجام مــى داد، تأکید روى همین موضوع بــود؛ یعنى اینکه 
تکنیکى را یاد بگیر که در خدمت اهداف خودت، اهداف کشورت و 

اهداف انسانى باشد. من روى واژه انسانى تأکید مى کنم. 

شاید به دلیل همین توجه به وجوه انسانى است 
که زاون به رغم آنکه مسیحى بود اما یک فیلم با 

پس زمینه عاشورا ساخت.
بعد از فوت ایشان، مراسم زیبایى به یاد او در تهران برگزار شد که 
در آن هر کس باید یکى دو دقیقه درباره زاون سخنرانى مى کرد. 
آقاى فرخنده کیش به عنوان مدیرعامل وقت سینماى جوان هم 
یکى از سخنرانان اصلى بود. وقتى او پشت میکروفن رفت، بغض 
گلویش را گرفت. دقایقى سکوت کرد و بعد از یک هق هق کوتاه 
گفت: «به حضرت عباس(ع) آدم خوبــى بود» و از صحنه پایین 
آمد. ایــن واژه «حضرت عباس (ع)» براى ما که مســلمانیم بار 
معنایى خیلى قوى اى دارد. مى خواهم بگویم وقتى راجع به زاون 
صحبت مى کنیم شاید کمتر کسى در ذهنش به مذهب او بپردازد. 
خیلى ها مــى گویند زاون یک انســان واقعى بود، انســانى که 
عالیق، منــش و رفتارش هنوز هم جارى اســت. مــا در اوایل 
دهه 80 جشــنواره اى به نام  «طلوع ســرخ» را ویژه عزادارى
 اباعبدا...الحســین(ع) برگزار کردیم. زاون از اعضاى شــوراى 
سیاســتگذارى و همچنین داور بخش فیلم جشنواره بود؛ آن هم 
جشنواره اى که سایر داورانش ناصر تقوایى، داریوش ارجمند و... 
بودند. زاون اعتقاد داشت هر کارى اعم از ساختن فیلم یا برگزارى 
جشنواره باید درست انجام شود. مى دانید که ایشان پایه و بنیان 

جشنواره حسنات در اصفهان را هم گذاشت.
جدا از کارهاى ســخت افزارى، زاون از نظر
 نرم افزارى هم بنیانگذار کارهاى ماندگارى 
اســت؛ از جمله گفتگوهاى سینمایى او که در 

قالب کتاب منتشر شده.
بله، 100 در صد. اولین کسى که براى  فیلم هاى اکران شده، کتاب 

منتشر کرد زاون بود. 
رابطه زاون با حوزه هنرى چطور بود؟

خوب بود. زمانى که حوزه شکل گرفت، بخشى را به نام کانون فیلم 
با همکارى زاون راه اندازى کردیم. کانون فیلم به تدریج پاتوقى شد 
براى سه شنبه هاى فیلم. بچه ها مى توانستند ســه شنبه ها به این 
کانون بیایند و فیلم هاى خاص خوبى را ببینند. فیلم هایى که در آن 
سال ها دسترسى به آنها آسان نبود. در واقع محفلى درست شده بود 
که دوستداران سینما مى توانستند هر سه شنبه ساعت 6 بعداز ظهردر 
سالن سوره به نمایش این فیلم ها بنشینند. دانشجویان دهه هفتادى 
سعى مى کردند جورى واحد انتخاب کنند که سه شنبه ها بعداز ظهر 

امکان فیلم دیدن در سالن سوره را داشته باشند.
مگر چه فیلم هایى نمایش مى دادید که اینقدر 

عالقه مند پیدا کرده بود؟
ما یک مســیر را دنبال مى کردیم؛ مثًال بررســى ســینماى کمدى. 
منتها کارى که انجام مى شــد این بود که فیلم ها را هدف دار پخش 
مى کردیم. رابطه زاون با حوزه هم از طریق همین کانون فیلم بود و البته 
به واسطه کالس ها و کانون هاى دیگرى که آن روزها تشکیل مى شد.
دربــاره شــخصیت عاطفــى زاون هــم
 نقل قول هاى زیادى هست. شما که از نزدیک 
او را مى شناختید در این باره چه نظرى دارید؟

بزرگ ترین مشخصه زاون این بود که عاشق ایران و اصفهان بود. 
او فرصت هاى بسیار زیادى براى مهاجرت داشت که ساده ترینش 

از اصفهان به تهران بود اما به دلیل عالقه اى که به اصفهان داشت 
این کار را نکرد. در ضمن زاون به کســى «نه» نمى گفت. صبح با 
کیف خالى از خانه خارج مى شد اما شــب که به خانه بر مى گشت، 
کیفش پر از فیلمنامه بود. هر کس بــه او فیلمنامه اى مى داد، از او 
مى گرفت تا بخواند. یکى دیگر از مشخصه هایش، ارتباط عاطفى او 
با خانواده و با مادر و پدرش بود. وقتى با مادرش قدم مى زد، من یاد 
ندارم یک قدم جلوتر از او حرکت کرده باشــد. این به نظر مشخصه 
خیلى ساده اى مى آید اما چند نفر از ما سعى مى کنیم آن را مراعات 

کنیم؟ احترام فراوانى براى پدر و مادرش قائل بود.
پدر زاون هم دستى در کار سینما داشت؟

نه. او وارد این حیطه نشد.
جالب این است که تحصیالت آکادمیک زاون 

هم در رشته سینما نبود.
هنر یک چیز ذاتى اســت و باید کشــفش کنید. این قانون درباره 
زاون هم صادق اســت. او تحصیالت آکادمیک ســینما نداشت 
اما نمى شــود از تاریخ ســینماى ایران حذفش کرد. کتاب هایش، 
دست نوشته هایش و اندیشه هایش همیشه هست. بعد از اختتامیه 
جشنواره کودك امسال، سرى به کتابخانه ام زدم و کاتالوگ هاى 
جشنواره هاى قبلى را تورقى کردم. دیدم زاون در کاتالوگ جشنواره 
پانزدهم یا شانزدهم نوشــته: «امیدوارم در جشنواره به بچه هاى 
اصفهان توجه شود.» اسامى کسانى که در جشنواره آن سال فیلم 
کوتاه ســاخته بودند را که دیدم، متوجه شدم همان ها در جشنواره 
امسال فیلم بلند ساخته اند. افق دید این آدم، پیشرفت بچه ها بود. 
افق دید او این بود که دانشجوهایش رشد کنند البته منوط به اینکه 

خودشان هم این را بخواهند. 
با توجه به شــخصیتى که از زاون قوکاسیان 
ترســیم مى کنید، به نظر باید از سردیس ها 
و تمجیدها گذشت و به طور جدى در اندیشه 
تأســیس بنیاد یا نهادى به نام او بود. در این 

مسیر از چه کسانى انتظار کمک دارید؟
انتظار از تمام نهادهاى فرهنگى در سطح کشــور وجود دارد. زاون 
یک شخصیت کشورى بود نه استانى؛ بنابراین موزه سینما باید اقدام 
کند، سازمان سینمایى کشــور باید اقدام کند، حوزه هنرى، ارشاد و 
صدا و سیما باید اقدام کنند. ولى از طرفى هم باید مراقب بود این بنیاد، 
شکل دولتى به خودش نگیرد. آنجا باید یک نهاد فرهنگى باشد که هر 
دانشجویى اگر تصمیم گرفت راجع به یک کتاب یا یک پروژه تحقیق 

کند، بداند جایى هست که در این تحقیق به او کمک خواهد کرد. 
یعنى یک نهاد غیرانتفاعى باشد.

بله. اگر این اتفاق تحت هر عنوانى از جمله بنیاد، نهاد، سمن یا هر 
نام دیگرى افتاد به این نتیجه مى رســیم که این آدم وجود دارد. 
اصًال شاید برســیم به اینجا که امکان اختصاص یک مکان براى 
این کار وجود ندارد. بســیار خوب؛ اما  فکر زاون را که نمى شود 
محدود کرد. باالخره کســانى پیدا مى شوند که با دیدن سردیس 
او، با خواندن کتاب هایش و دیدن تصاویرش انگیزه پیدا مى کنند 
که با جستجو در اینترنت درباره این شــخص تحقیق کنند. این 
یعنى جارى بودن هنرمند. جز این بــراى یک هنرمند چه چیزى 
مى خواهیم؟ ما مى خواهیم تفکر، منش، رفتار و اندیشه او همیشه 

وجود داشته باشد.

مهران موسوى خوانسارى
فرزان معظم یکى از نزدیک ترین دوستان مرحوم 
زاون قوکاسیان بود. او از دهه 70 
با این پژوهشــگر 

شهیر سینما آشنا شــد و دوســتى آنها تا درگذشت قوکاسیان 
ادامه پیدا کرد. البته خود معظم مى گوید از سال ها قبل تر زاون 
را مى شناخته اما صمیمیتش با او از دهه 70 شروع شده است. 
فرزان معظم، مدیر طرح و برنامه حوزه هنرى اصفهان است و 
زاون قوکاســیان هم همکارى نزدیکى با حوزه داشته و از این 
منظر شــاید بتوان حوزه هنرى را حلقه وصل دوستى این دو 

نفر دانست.   
معظم به شدت تحت تأثیر شــخصیت زاون قرار 
دارد. او در جاى جاى این گفتگو از اخالق واالى 
دوستش مى گوید اگرچه معتقد است نباید از او 
قدیس ساخته شود. به گفته خودش، مهمترین 
چیزى که از دوست فقیدش آموخته این است 
که منش انسانى داشته باشد و سر کالس هاى 
درســش از قالب وظیفه بیرون بیاید و برادرانه یا 

پدرانه با دانشجوها برخورد کند.

فرزان معظم، مدرس دانشگاه است. او رسانه، تبلیغات، عکاسى 
و... تدریس مى کند و از این منظر مرجع مناسبى براى پاسخ به 
سئواالت ما درباره علت توجه قوکاسیان به پرورش دانشجویان 
هنر است. معظم همچنین از دســت اندرکاران ارشد برگزارى 
جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان اصفهان هم هست و 
از این لحاظ مى تواند درباره جایزه اى که امسال به نام زاون در 

جشنواره اهدا شد توضیحات مستندى ارائه نماید.
او در عین حال از چند ســال پیش تا کنون در اندیشه تأسیس 
بنیادى دائمى براى زاون قوکاسیان بوده و هنوز هم پیگیر این 
موضوع و چشم انتظار کمک هاى کشورى براى تحقق این ایده 
است. خودش درباره هدفى که از ادامه پیگیرى براى ساخت این 

بنیاد دارد سخن گفته است. 
گفتگوى ما با فرزان معظم در ساعات اولیه یکى از صبح هاى 
شهریورماه در دفتر کار او انجام شــد. بهانه گفتگو هم برپایى 
نمایشگاه «به زمان زاون» در اصفهان بود اگرچه هدف، شنیدن 

نظرات یکى از صمیمى ترین دوســتان زاون قوکاسیان درباره 
وجوه شخصیتى این منتقد درگذشته سینما بود.

براى گفتگو درباره یکى از نمادهاى بشــرى هنر اصفهان هیچ 
جایى بهتر از حوالى میدان نقش جهان نیســت و دفتر معظم 
هم تنها چند گام مانده تا این میدان قــرار دارد. همین که یک 
صبحگاه زیبا را زیر انوار بى رنگ خورشید و در هوایى لطیف و 
آمیخته با نسیم خنک روزهاى آخر تابستان، با گشت و گذار در 
میدان مشهور و خلوت عصر صفوى آغاز کنى و در اندیشه زیبایى 
و عظمت مساجد و معابر و ابنیه پر شکوهش، به دستاوردهاى 
هنرمندى بیاندیشى که آبا و اجداد او در زمان برپا شدن همین 
کاخ ها و مساجد به اصفهان کوچانده شدند، یعنى آمادگى ذهنى 
کاملى پیدا مى کنى براى گفتگو دربــاره آن نماد، دور یک میز 
بزرگ، چند قدم دورتر از یادگار عصر شاه عباس. شاید هم باید 
ممنون این شاه مقتدر صفوى باشیم که در کنار همه زیبایى هاى 

نقش جهان، زاون قوکاسیان را نیز به ما هدیه داد.  

استاست ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»ویژه برگزارى نمایشگاه «به زمان زاون»
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مدتى که من با زاون رفت و آمد داشتم، منش و خصوصیات اخالقى اى از او دیدم که شاید کمتر بتوانید در کسى ببینید. زمانى که زاون فوت کرد، مراسم تشییعش با حضور جمعیت زیادى از دوستداران او از خانه هنرمندان به سمت کلیسا برگزار شد. ُخب آن جمعیت را چه کسى آنجا آورده بود؟ دانشجویانى که عالقه مند به زاون 
بودند و هنرمندانى که از تهران و شهرهاى دیگر به اصفهان آمده بودند. این آدم فقط مختص اصفهان نبود. اسم او در همه جاى این کشور برده مى شد
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طرح «احســان حســینى» با هدف کمک بــه نیازمندان و 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در ماه محرم 
و صفر، با مشارکت مردم نیکوکار و هیئت هاى مذهبى اجرا 
مى شود. مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
با اشاره به نزدیکى ایام عزاى سرور و ساالر شهیدان، اظهارکرد: 
دســتگیرى از نیازمندان و کمک به تأمین معاش آنها بخش 
جدانشدنى از سیره امام حسین (ع) اســت و مردم نیکوکار و 
عزاداران حسینى مى توانند نذورات خود را براى تمسک هرچه 
بیشتر به سیره اهل بیت (ع) به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند. 
محمدرضا متین پور، با اشــاره به تمایل گسترده مردم براى 
رسیدن نذورات خود به دســت نیازمندان جامعه گفت: اقشار 

تحت حمایت کمیته امداد اصفهان، نیازمندترین خانوارهاى 
اســتان اصفهان و از آبرومندترین آنها هســتند و این نهاد با 
رعایت همه جوانب مربوط به حفظ عزت نفس مددجویان، با 
دقت و سرعت و با در اختیار داشتن بانک اطالعاتى گسترده از 
نیازمندان استان، اقدام به توزیع نذورات و کمک هاى مردمى 
در میان نیازمندان واقعى مى کند.وى بابیان اینکه متولیان و 
بانیان هیئت هاى مذهبى و همچنین مردم نیکوکار اســتان 
اصفهان مى توانند سهمى از غذاى نذرى خود را براى نیازمندان 
کنار بگذارند، افزود: این نهاد آماده دریافت و توزیع این نذورات 
و همچنین ســایر کمک هاى نقدى و غیرنقــدى خیران و 

نیکوکاران گرانقدر در ایام عزاى امام حسین (ع) است.

مدیرکل صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان از 
تشــکیل 20 پرونــده تخلف احتــکار در این اســتان

 خبرداد.
اســرافیل احمدیه با اشــاره به طرح نظارت بر انبارها و 
محل نگهدارى کاال، اظهار کــرد: 20 پرونده به ارزش
 260 میلیارد ریال در اســتان اصفهان به دلیل احتکار 

تشکیل و تحویل مقامات قضائى شده است.
وى افزود: پس از بررسى پرونده ها، اجناس احتکار شده 
باید از طریق فروش در بازار به دســت خریداران واقعى 
برســد و متخلفان نیز توسط دســتگاه قضائى جریمه

مى شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه الستیک خودرو، آهن آالت، لوازم خانگى، روغن 
خوراکى و روغن موتور، برنج و نخ از مهمترین کاالهاى 
احتکار شــده در انبارهاى این استان بوده است، تصریح 
کرد: این کاالها در انبارهاى فروش و منازل مســکونى 

نگهدارى شده بودند.
وى به نظارت هاى سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
فصل بازگشایى مدارس اشــاره کرد و گفت: نظارت بر 
عرصه کاال در این ایام با توان بیشــترى در حال انجام 
است و با توجه به پیش بینى هاى صورت گرفته، کمبود 

لوازم التحریر در استان اصفهان وجود ندارد.

طرح «احسان حسینى» 
در اصفهان اجرا مى شود

20 پرونده احتکار 
در استان اصفهان تشکیل شد

دومین پایگاه اورژانس هوایى 
در اصفهان راه اندازى مى شود

معاون فنى و عملیات سازمان اورژانس کشور گفت: 
سازمان اورژانس کشور به دلیل کمبود اعتبار، براى 
راه اندازى 1200پایگاه اورژانس پیش بیمارســتانى 
از برنامــه پنجم توســعه عقب اســت و بیش از 29 
هزار نیرو نیاز دارد. حســن نورى اظهار کرد:  با وجود 
زیرســاخت هاى اولیه در شاهین شــهر دومین کد 
اورژانس هوایى اصفهان در این شــهر مستقر و راه 

اندازى مى شود و کل استان را پوشش خواهد داد.

انتخاب رئیس و خزانه دار 
شوراى شهر فالورجان

در انتخابات هیئت رئیســه شــوراى اسالمى شهر 
فالورجان، «اله دادیان» رئیــس و «على القاصى» 
نایب رئیــس و «محمدرضا شــیرزادى» به عنوان 
خزانه دار شوراى اسالمى شهر فالورجان انتخاب شدند.

کشف 70 ُتن آهن آالت
 احتکار شده

انواع آهن آالت و پروفیل احتکار شــده در انبارى در 
خمینى شهر کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینى شــهر گفت: مأموران امنیــت عمومى این 
فرماندهــى در بازرســى از این انبــار، 70 ُتن انواع 
آهن آالت احتکار شده کشــف کردند. علی جعفري 
نژاد افزود: در این زمینه یک نفر دســتگیر و تحویل 

مراجع قضائى شد.

برداشت 500 ُتن گالبى
 در خمینى شهر

باغــداران خمینى شــهرى بیــش از 500 ُتن گالبى 
برداشــت کردند. عزت ا... کریم زاده، معاون باغبانى 
جهادکشاورزى شهرستان خمینى شهر متوسط برداشت 
گالبى در هر هکتار را 14تن عنــوان کرد و گفت: این 
شهرســتان با دارا بودن 1500 هکتار باغ گالبى، رتبه 
نخست برداشت این محصول را در استان اصفهان دارد.

بــــرق 
جان 11 اصفهانى را گرفت

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 11 نفر 
در استان اصفهان بر اثر برق گرفتگى جان باختند.

على سلیمانى پور با اشاره به آمار برق گرفتگى استان 
طى چهار ماه نخست امسال اظهار کرد: در این بازه 
زمانى 11 نفر که همگى مرد بودنــد، جان خود را  از 

دست دادند.

افتتاح تماشاخانه اى 
به نام «ماه» در اصفهان

مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان از جزئیات افتتاح 
تماشاخانه «ماه» خبر داد. جواد ایزد دوست اظهار کرد: 
از ابتداى سال جارى براى تجهیز و تکمیل تماشاخانه 
«ماه» که در مجاورت عمارت سعدى و داخل هنرستان 
دخترانه سوره قرار دارد، تالش کرده ایم و آیین افتتاح 
این تماشاخانه نیز هفتم مهرماه برگزار مى شود. وى 
با اشاره به ویژگى هاى ســالن نمایش این تماشاخانه 
گفت: سالن این تماشــاخانه بلک باکس و تخصصى 

اجراى نمایش است و ظرفیت 90 نفر دارد.

افزایش اعزام اردو هاى جهادى 
به مناطق محروم

مسئول سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: 
امســال اعزام اردو هاى جهادى به مناطق محروم 
استان اصفهان دوبرابر افزایش یافته است. احسان ا... 
رضاپور افزود: نیمه نخست امسال 350گروه بسیجى 
در قالب 2000 نفر شامل 900خواهر بسیجى و 1100 
برادر بسیجى به اردوهاى جهادى ده، هفت و سه روزه 

در مناطق محروم این استان اعزام شدند.

خبر

تعــدادى از مالباختــگان یک پرونــده مربوط 
به زمین هاى«علــى آباد کلنگان» (شــهرك 
نگین) در شــمال شــهر اصفهان دیــروز در 
برابــر دادگســترى اصفهــان تجمــع کردند 
و خواســتار رســیدگى ســریع به این پرونده 

شدند.
یکــى از مالباختــگان این پرونــده گفت: این
 زمین ها از لحاظ ثبتى پالك 28اصلى و پالك 
405 اصلــى ثبتى هســتند که توســط دو نفر 
بــه بیــش از 4000 نفــر از مــردم فروختــه 
شــده و پــس از 16 ســال همچنــان در پیچ 
و خــم مســائل دادگاهــى گیــر کــرده 

است.
 همچنین مالباخته اى دیگر گفت: این اتفاق یک 
زمین خوارى است و باید به این موضوع رسیدگى 
شود چرا که این پرونده یکى از طوالنى ترین و 
پر شاکى ترین پرونده هاى دادگسترى اصفهان 

است.

معاون خدمات شهرى شــهردارى آران و بیدگل 
از اجراى طرح ساماندهى و استقرار ایستگاه هاى 
صلواتى همزمــان با ماه محرم و عــزادارى امام 

حسین (ع) خبر داد.
على مهر آبادى گفت: همه شخصیت هاى حقیقى، 
هیئت هاى مذهبى و تشکل هایى که قصد برپایى 
ایســتگاه هاى صلواتى در آران و بیدگل را دارند، 
باید با مراجعه به شــهردارى مجوزهاى الزم را 

دریافت کنند.
وى افزود: متقاضیان برپایى ایستگاه هاى صلواتى 
پس از دریافت معرفینامه از ســوى اداره تبلیغات 
اسالمى و ارائه آن به شهردارى، براى بیمه محل 
برپایى ایســتگاه صلواتى معرفى شــده و سپس 
محل استقرار ایســتگاه با همکارى پلیس راهور 

جانمایى مى شود.
اجراى طرح بزرگ نذرخون از محرم تا اربعین حسینى در 
اصفهان آغاز شد.  مدیرکل انتقال خون استان اصفهان 

گفت: این طرح به منظور جلوگیــرى از ازدحام جمعیت 
اهداکنندگان در روزهاى تاسوعا و عاشورا  اجرا مى شود. 
مجیدزینلى افــزود: در این طرح بــزرگ، مراکز انتقال 
خون میدان خواجو و عاشــق اصفهانى، خمینى شهر، 
نایین، خوانسار، گلپایگان، شــهرضا و نجف آباد آماده 
خونگیرى از داوطلبان هســتند. وى با اشــاره به آمار 
چشمگیر مراجعه کنندگان طرح نذر خون خمینى شهر 
دراین ایام گفت: 23شــهریور مصادف با چهارم محرم، 
مرکز انتقال خون این شهرستان آماده خونگیرى از بانوان 

مراجعه کننده است. 

«حفظ باغات و فضاى سبز منطقه ناژوان که جزو هویت 
تاریخى شهر اصفهان است از اولویت هاى مدیریت طرح 
ساماندهى ناژوان به شمار مى رود و در این راستا مسئوالن 

نباید به ناژوان همچون پارك نگاه کنند.»
مدیر طرح ساماندهى ناژوان شهردارى اصفهان که در 
مهمانسراى ناژوان پذیراى جمع کثیرى از خبرنگاران بود 
با بیان این مطلب گفت: امروز مردم و مسئوالن حساسیت 
خاصى به منطقه ناژوان دارنــد و به همین منظور بعد از 
گذشت 20 سال از تأســیس مدیریت طرح ساماندهى 
ناژوان، این منطقه از محدوده خدماتى شــهردارى جدا 
شده تا ساخت و ساز در آن صورت نگیرد و باغات و فضاى 

سبز آن حفظ شود که اتفاق بسیار خوبى بود.
حسن شفیعى با بیان اینکه حاشــیه زاینده رود هم مثل 
منطقه ناژوان بود که امروز متأســفانه به علت ساخت و 
ساز، فقط پارك ها از حاشیه زاینده رود باقى مانده است، 
افزود: ناژوان جزو هویت تاریخى شــهر اصفهان است 
و همه ما، مسئوالن و شــهروندان، موظف به حفظ آن 
هستیم. وى ادامه داد: امروز بیش از 55 درصد دبى آب 
چاه هاى منطقه ناژوان کامًال خشــک شده و 80 درصد 

چاه ها در این منطقه رو به خشکى است.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان شهردارى اصفهان اظهار 
کرد: بیش از 600 هزار اصله درخت و درختچه در منطقه 
ناژوان داریم و برنامه کوتاه مدت بــراى حفظ باغات و 
فضاى سبز ناژوان براى سال جارى در حال اجراست و در 
برنامه میان مدت هم آبیارى و نگهدارى فضاى سبز یک 
اصل است که در مجموع براى اجراى سه طرح، اعتبارى 
بالغ بر 30 میلیارد تومان نیاز است و این مهم، همکارى 
همه جانبه دستگاه هاى مرتبط و منابع مالى را مى طلبد 
که اگر این اتفاق رخ ندهد ناژوان که یک فرصت بسیار 

خوب براى گردشگرى است به تهدید مبدل خواهد شد.
شــفیعى گفت: با توجه به اینکه منطقه ناژوان در غرب 
ورودى شهر اصفهان واقع است، اگر باغات و فضاى سبز 

آن آسیب ببیند روى هواى اصفهان به خصوص مناطق 
یک، 5، 13 و 9 که در جوار نــاژوان قرار دارند، تأثیرگذار 
خواهد بود. البته گونه هاى کاشته شده در منطقه ناژوان 
مثل درختان بید و چنار، گونه هاى پرآب بوده و نسبت به 
اشعه خورشید نیز حساس هســتند و ما از دو سال پیش 
تاکنون درخت بید و چنار نکاشــته ایم و بیشتر سعى در 
کاشــت درختانى که نیاز چندانى به آب ندارند کردیم و 

میزان چمن هم به حداقل رسیده است.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان شهردارى اصفهان اذعان 

کرد: طى ماه گذشته ما مجبور شدیم با 20 دستگاه تانکر، 
آب به ناژوان انتقال دهیم. شفیعى افزود: ما در اصفهان 
300 کیلومتر مادى داریم که سرمنشأ مادى هاى شهر 
اصفهان از ناژوان است و ســهم ناژوان از این میزان 52 
کیلومتر است که اگر سرمنشأ این 52 کیلومتر بسته شود 
مسائل زیست محیطى به دنبال خواهد داشت. ما از این 
52 کیلومتر، 40 کیلومتر آن را شبکه گذارى آب کرده ایم 
ولى میزان آب کم است و نمى توانیم در شبکه، آبرسانى 

انجام دهیم.

وى گفت: 700 هکتار از اراضى باغات ناژوان در مالکیت 
بخش خصوصى اســت و ما قوى ترین کنترل و نظارت 
براى جلوگیرى از ساخت و ســاز در ناژوان را داریم، به 
گونه اى که حتى باغات در مالکیت بخش خصوصى را 
رصد مى کنیم، تا ساخت و ســازى در اراضى آن صورت 
نگیرد و خوشبختانه در سه ســال اخیر، حتى یک مورد 
تغییر کاربرى غیرمجاز نداشتیم. اما به دلیل کم آبى میزان 
درختان آسیب دیده در ناژوان نسبت به سال گذشته دو 

برابر شده است.

وى خواســتار همکارى بیشتر شــرکت آب و فاضالب 
شــهرى، جهاد کشــاورزى، آب منطقه اى، مسئوالن 
شهردارى و... شد و اظهار کرد: ما بیش از 20 معبر ورودى 
به ناژوان داریم که اگر در آینده این معابر مسدود شده و در 
ابتداى آنها پارکینگ احداث شود و مردم با دوچرخه بقیه 
مسیر را طى کنند و وارد منطقه ناژوان شوند اتفاق خوبى 
خواهد بود ولى کار بسیار سختى است. ضمن اینکه عبور 
و مرور در ناژوان با خودرو مى تواند تهدیدى براى آلودگى 

محیط زیست باشد.
شفیعى افزود: ما در منطقه ناژوان در سال گذشته شاهد 
حجم بسیار زیاد روشن کردن آتش و انتقال یافتن دود آن 
به محالت بودیم که با تــالش همکاران و برخوردهاى 

توجیهى، امسال این میزان به حداقل رسید.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان شهردارى اصفهان در بخش 
دیگرى از ســخنانش به گردشگرى منطقه اشاره کرد و 
گفت: باغ پرندگان، آکواریوم، جاده سالمت، باغ خزندگان، 
مجموعه صدف ها، قایقرانى روباز، مجموعه باغ پروانه ها، 
شهربازى و... در مجموع مراکز گردشگرى ناژوان همواره 
از اولین ها در کشور بوده که افتخار شهر اصفهان است 
که در مجموع ســالیانه بیش از یک میلیون و 300 هزار 
گردشگر از مراکز گردشگرى ناژوان بازدید مى کنند که 
ماهیانه 3 تا 7 درصد گردشگران خارجى هستند. این در 
حالى است که در شش ماهه سال جارى، حدود 170 هزار 

نفر از برنامه هاى فرهنگى ناژوان بهره گرفتند.
وى خاطرنشــان کرد: با راه اندازى مرکــز تکثیر در باغ 
پرندگان مجموعه ناژوان که ســال گذشته انجام شد ما 
نیاز پرنده در باغ پرندگان را تأمین کردیم و بیش از 600 
قطعه از 25 گونه پرنده در این مرکز تکثیر شد که عالوه 

بر درآمدزایى، نیاز به پرنده در باغ پرندگان تأمین شد.
شــفیعى ادامــه داد: مــا در بــاغ پرنــدگان بیش از 
3000 پرنده داریــم و مرکز تکثیر باغ پرنــدگان نیز با 
عملکرد خوب همــکاران، 4000  پرنده کمیاب و نایاب 

را در خود دارد.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان در نشست خبرى تشریح کرد

فرصت هــا و تهدیدهــاى ناژوان
ساسان اکبرزاده

آغاز طرح نذر خون از محرم تا اربعین

تجمع مالباختگان 
زمین هاى شهرك نگین
در مقابل دادگسترى

ساماندهى ایستگاه هاى 
صلواتى آران و بیدگل

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت صدر ذوب رضوانشهر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 518 و شناسه ملى 
10862058537 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1397/03/17 آقاى 
مصطفى رمضانى به شماره ملى 5129499921 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى روح اله مختارى به شماره 
ملى 6609175233 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب 
شــد. تراز مالى ســال 96 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى تیران و کرون 

(244668)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت صدر ذوب رضوانشهر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 518 و شناسه ملى 
10862058537 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1396/04/31 آقاى 
مصطفى رمضانى به شماره ملى 5129499921 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى روح اله مختارى به شماره 
ملى 6609175233 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب 
شــد. تراز مالى ســال 95 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى تیران و کرون 

(244674)

حجت االسالم احمد عبداللهى نژاد، دبیر ستاد احیاى امر 
به معروف و نهى از منکر اســتان اصفهان، پیش از ظهر 
دیروز در نشســت خبرى هفته امر به معروف و نهى از 
منکر، ضمن گرامیداشت این هفته، احیاى این فریضه را 
یک وظیفه ذاتى توصیف کرد و گفت: ما وظیفه اجرایى 
نداریم بلکه وظیفه ما احیاى این فریضه اســت و الزمه 
این موضوع این اســت که فرمایش قرآن در این زمینه 

را محقق کنیم.
 وى در ادامه با اشاره به همکارى و عملکرد مطلوب برخى 
دستگاه ها در زمینه امر به معروف و نهى از منکر، عنوان 
کرد: برخى دستگاه ها با این ستاد همراهى خوبى ندارند 
اما نهادها و اشــخاصى نظیر نیروى انتظامى و شخص 
امام جمعه اصفهان آیت ا... طباطبایى نژاد علیرغم همه 
مشــغله هایى که دارند همکارى خوبى با ما داشته اند اما 
بعضى دســتگاه هاى دولتى همکارى خوبى نداشته اند 
علیرغم اینکه مصوبات ستاد توسط همه اعضا به تصویب 

رسیده است.
حجت االسالم عبداللهى نژاد ادامه داد: یکى از مسائل 
در زمینه همکارى اداره کل ارشاد با ستاد احیا، موضوع 
کنسرت ها بوده است. ما مخالف شادى مردم نیستیم و 
فقط خواهان این هســتیم که کنسرت ها مطابق قانون 
برگزار شود. خود کنسرت به صورت ذاتى آسیبى ندارد اما 
حواشى آنها متأسفانه مشکل ساز است، ما خواهان عدم 
شرکت مردم در کنسرت نیستیم و مخالفتى با کنسرت 
نداریم اما خواهان این هستیم که دستگاه هاى نظارتى به 

وظایف قانونى خود در این زمینه عمل کنند.
وى در همین راستا افزود: گناه هاى مختلفى در حاشیه ها 
اتفاق مى افتد. به عنوان مثال اگر در یک کنسرت 1000 
نفر شرکت کنند، از این تعداد چهار پنج نفر  اختالل ایجاد 
مى کنند و اصل برنامه را زیر ســئوال مى برند. گاهى ما 
شاهد بودیم که چند نفرى با شــرب خمر وارد کنسرت 

مى شوند و جلسه را به هم مى ریزند.
دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان، با اشاره به سوء اســتفاده افراد بسیار انگشت 
شمار از فضاهایى نظیر کنسرت ها، تصریح کرد: اقدامات 
خالف قانونى که رخ مى دهد را اگر از برنامه هاى جمعى 
جدا کنیم این برنامه ها مى تواند نشاط آفرین و مفید باشد، 
مانند جشنواره فیلم کودك که تعامل خوبى میان شهردارى 
و ستاد احیا وجود داشت و امســال کمترین آسیب ها را در 
جشنواره شاهد بودیم، اگر چه شاهد آسیب هایى در فیلم ها 
بودیم که باید به آن توجه داشت تا جشنواره به بهترین نحو 

ممکن برگزار شود.
وى با انتقاد از برگزارى کارناوال هــا و برنامه هاى جنبى 
هزینه بر در جشــنواره فیلم کودك، عنوان کرد: چرا باید 
شــهردارى برگزار کننده جشــنواره فیلم کودك باشد تا 
هزینه هاى آن از جیب مردم مصرف شــود؟ بهتر اســت 
جشــنواره از طریق بخش خصوصى برگزار شــود تا هم 
هزینه ها از جیب مردم نباشد و به بیت المال آسیب نزند و 
هم اینکه شهردارى بتواند تمرکز بهترى به مسائل شهرى 

داشته باشد. 
وى در ادامه افزود: انتظار ما از حوزه هاى علمیه خواهران 

و برادران بیش از چیزى اســت که امروز شاهد هستیم، 
حوزه هاى علمیه و طالب و روحانیون نمى توانند نســبت 
به مسائل جامعه بى توجه باشــند و حوزه را از جامعه جدا 
نگه دارند، حوزه اى که نســبت به جامعه بى تفاوت باشد 
به سمت سکوالر بودن پیش مى رود،  در شرایط اقتصادى 
موجود بیشترین ضربه را حوزویان مى خورند چرا که هم 
باید پاسخگو باشند هم خودشان از نظر معیشتى بیشتر از 
همه تحت فشار هســتند، به همین دلیل مسئوالن حوزه 
علمیه باید در زمینه مسائل اجتماعى و ملى ورود جدى تر 
و بیشترى داشته باشند براى حل مشکالتى که شاهد آن 

هستیم.
دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان، یکى از حقوق شهروندى را مجاز بودن مردم براى 
امر به معروف و نهى از منکر به دولت عنوان کرد و گفت: 
متأسفانه در بدنه دولت تذکر و انتقاد را برنمى تابند، اینکه 
آیا مسئوالن ما نقدپذیر هستند یا نه متأسفانه باید بگوییم 

درصد نقدپذیرى بسیار پایین است.
وى پیرامون گشت ارشاد خاطرنشان کرد: گشت ارشاد باید 
باشد اما به جاى خیابان ها به سراغ سلبریتى ها و چهره هاى 
مشهور هنجارشکن برود چرا که اینها در اولویت هستند، 
عجیب است که گشت ارشاد مورد ســئوال قرار مى گیرد 
اما گشت تعزیرات و گشت شــهردارى مورد سئوال قرار 

نمى گیرند.
دبیر ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر خاطرنشان 
کرد: براى فرهنگســازى یک موضوع، بایــد در کنار کار 
فرهنگى و آموزشــى، کار ســلبى هم انجــام داد و مانع 

سنگ اندازى ها شد، در بحث هاى اجتماعى نظیر عفاف و 
حجاب کار فرهنگى کم انجام نشده است، کار سلبى هم 
کم نبوده است اما عدم وحدت رویه و سنگ اندازى ها این 

موضوع را با مشکل مواجه کرده است.
وى پیرامون مستندسازى مشکالت و موارد مربوط به امر 
به معروف و نهى از منکر از سوى مردم، اظهار کرد: خودرو 
حریم خصوصى نیست و اماکن عمومى نیز حریم خصوصى 
کسى محســوب نمى شــود، بنابر قانون، افراد مى توانند 
منکراتى که در فضاى عمومى دیده مى شود را مستندسازى 
کنند و به مراجع مربوطه ارائه دهند تا پیگیرى هاى بیشتر و 

حتى برخورد با افراد خاطى صورت بگیرد.
حجت االســالم عبداللهى نژاد با بیان اینکه اگر شرایط 
امر به معروف و نهى از منکر رعایت نشود و یا انجام این 
فریضه همراه با فعل حرام باشد، این امر به معروف و نهى 
از منکر کردن حرام است، تصریح کرد: طبیعت برخى افراد 
به این صورت است که براى تذکر لسانى مناسب نیستند و 
ما تمام تالش خود را به کار گرفته ایم که از این اشخاص 

در زمینه امر به معروف و نهى از منکر استفاده نشود.
دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان، با اشاره به آسیب هاى فضاى مجازى، عنوان 
کرد: ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
علیه مسیح على نژاد شــکایت کرده است و پرونده این 
شــکایت در مجامع بین المللى در جریان است، حاصل 
این شکایت این است که خطوط قرمزى براى او تعریف 
مى شــود و امکان ورود به سفارت ها و کنسولگرى هاى 

کشور ما را ندارد.

محیا حمزه

گشت ارشاد باید سراغ سلبریتى ها برود
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نصف جهان  حنیف عمران زاده، مدافع پیشین 
تیم فوتبال استقالل به این باشگاه رفت تا در 
مورد طلب یک میلیــاردى اش صحبت کند. 
عمران زاده 800 میلیون از استقالل طلب داشت 
و یک فقره چک 200 میلیونى هم از باشــگاه 
استقالل داشت. بعد از جلسه  اخیر، عمران زاده 
نیمى از طلبش را بخشید تا 500 میلیون تومان 
از باشگاه استقالل چک بگیرد. به این ترتیب 
باشگاه استقالل موفق شد با یکى از طلبکارانش 
که طلب سنگینى هم داشت تسویه حساب کند.

 

و حاال 
جهان پهلوان حنیف!

سالم سیاه بختان 
بر دسته 3 ؟

نصف جهــان  سپاهان با کسب پنج عنوان قهرمانى در 
لیگ برتر پر افتخار ترین تیم در این رقابت ها محسوب 
مى شود و همیشــه به عنوان یکى از حرفه اى ترین و 
ساختارمند ترین باشگاه هاى ایران از آن یاد مى شود و در 
این راه هزینه قابل قبول و جذب مهره هاى کارآمد و در 
کنار آن پرورش استعداد از دل آکادمى و تیم هاى پایه را 
در دستور کار قرار داده است. اگر روزگارى جالل حسینى 
و مهدى رحمتى به عنوان ستاره هاى لیگ برتر جذب 
این تیم شدند، در کنارشان احسان حاج صفى و محرم 
نویدکیا در راه قهرمانى بــه تیم کمک کردند تا یکى از 

قدرت هاى فوتبال ایران شکل بگیرد.
یکى از پست هایى که سپاهان همیشه خیالش در آن 
راحت بوده است چهارچوب دروازه است. از سال هاى 
پیشــین و اولین دوره هــاى لیگ برتــر و پیش از آن 
سال هاى پایانى فرمت قبلى سطح اول فوتبال ایران که 
به نام لیگ آزادگان شناخته مى شد، آرمناك پطروسیان 
براى چند فصل توانست قفل محکمى به دروازه طالیى 
پوشان بزند و پس از جدایى او اگرچه سپاهانى ها تغییرات 
زیادى در این پست داشتند ولى معموًال با انتخاب هاى 
خوب کارى کردند که دچار مشکل نشوند. حضور نفراتى 
مثل مهدى رحمتى در دو مقطع، رحمان احمدى، شهاب 
گردان و... باعث شد طالیى پوشان مشکل چندانى در 

پست دروازه نداشته باشند.
با این حال تزلزل نسبى در فصل گذشته در این پست 
مشکالتى براى سپاهان ایجاد کرد که در نتایج ضعیف 
این تیم و تغییرات کادرفنى و کسب ضعیف ترین نتایج 
تیم در تاریخ لیگ برتر نقش اساسى داشت. تغییر چند 
باره گلر در طول فصل و استفاده از «لى اولیویرا»، مهدى 
صدقیان، على کیخسروى و در نهایت «ابراهیم عالمه» 
گره  از کار سپاهان باز نکرد تا پست دروازه بانى تبدیل به 

دغدغه جدى طالیى پوشان شود.
سپاهانى ها فصل گذشته در چند مقطع تالش کردند 
نفرات شناخته  شده اى مثل رحمتى، حسینى، مظاهرى و 
حتى فروزان را جذب کنند که موفق نشدند و ناکامى شان 

تا پایان فصل ادامه داشت.
 سایت «ورزش ســه» در مورد اقدام هوشمندانه قلعه 
نویى در فصل نقل و انتقاالت  براى پست دروازه بانى 
سپاهان نوشته است: «با حضور قلعه نویى در اردوگاه زرد 
مشخص بود سرمربى کهنه کار لیگ برترى برنامه اى 
براى این پست دارد و صحبت هایى از عالقه به جذب 
حسین حسینى مطرح شــده بود. گزینه اى که اگرچه 
مناســب بود ولى جذب آن به مأموریــت غیر ممکن 
مى مانســت و حســاب روى آن و مانور دادن رویش 
ممکن بود مثل فصل گذشته زمان را از این تیم بگیرد و 

دستشان در نهایت خالى بماند.
قلعه نویى ولى به جاى رفتن سراغ حسینى و در افتادن 
با هواداران استقالل یک اقدام هوشمندانه کرد و روى 
بازیکنى دست گذاشت که از نظر اســتعداد به جرأت 
مى توان گفت دست کمى از حسینى استقالل نداشت 
ولى به اندازه او هنوز چهره نشــده بود و جذبش کار به 
مراتب راحت ترى بود. او کســى نبود جز پیام نیازمند، 
پدیده پیکان در فصل قبل که توســط جاللى کشف 
و معرفى شــد و توانســت با نمایش هاى درخشانش 
رحمان احمدى با تجربه را نیمکت نشین کند و از عوامل 

موفقیت پیکان در فصل هفدهم باشد.
اگرچه نیازمند جوان عملکرد درخشانى در لیگ داشت 
ولى حضورش در سپاهان هنوز تردیدهایى به جا گذاشته 
بود که شاید نتواند در محیط جدید و تیمى بزرگ تر و 
پرتماشاگرتر زیر فشار انتظارات عملکرد خوبى داشته 

باشد و کمبود تجربه  برایش دردسرساز شود.
حال شــش هفته از فصل جدید گذشته است و اگرچه 
دریافت شش گل در این تعداد بازى آمار چندان مثبتى 
محسوب نمى شــود ولى با نگاهى به دیدارهاى دشوار 
و سنگین ســپاهان و توجه به بازى هجومى تیم هاى 
قلعه نویى که همیشــه تعداد گل هــاى زده و خورده 
تیم هایش باالست نشان از عملکرد خوب نیازمند دارد.»

کلیک روى پیام 
به جاى گزینه دیلیت استقاللى ها!

ایمیل احمقانه! اقدام درست قلعه  نویى حاال جواب داده است

گاهى حق با رسانه ملى است!

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000147 مــورخ 97/02/31 خانم نرگس 
ابوطالبیان الیادرانى به شماره شناســنامه 1274905001 کدملى 1274905001 صادره از 
اصفهان فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 328  مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 19 فرعى از 2947- اصلى واقع در بخــش 1 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/06/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/05 م الف: 244743 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/460
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

شــماره آگهــى : 139703902120000008 – 1397/06/14 – شــماره پرونــده : 
9104002120000042 – پرونــده اجرایــى کالســه 5041/91 (9100058) – تمامت 
ششدانگ چند قطعه زمین بشــماره پالك هاى ثبتى 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فرعى مجزى شده از 
پالك 54 اصلى واقع در شــهر ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت هاى 34000 متر 
مربع و 120500 مترمربع و 5430 مترمربع و 3050/5 مترمربع و 1203/5 مترمربع به آدرس 
جاده باغ ابریشم جنب اردوگاه شهید بهشتى کارخانه ایرانیت که سند مالکیت آن در صفحات 
328 و 331 و 334 و 337 دفتر 168 امالك و صفحات 196 و 202 و 199 دفتر 144 امالك 
به شماره هاى ثبت 17326 و 15272 و 17327 و 15274 و 15273 سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد و حدود و مشخصات آن بشــرح دفتر امالك فوق الذکر مى باشد و طبق اعالم 
کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده در حال حاضر به صورت یکباب کارخانه تولیدى 
انواع ورق و لوله و دیگر فرآورده هاى آزبســت بابیش لز 40 سال سابقه که در حال حاضر به 
صورت غیر غعال و تعطیل درآمده و تعدادى از واحدهاى آن تخریب گردیده و بصورت مترکه 
درآمده است عرصه کارخانه مرکب از پنج قطعه زمین پالك هاى ثبتى فوق الذکر مى باشد و 

مستحدثات و اعیانى ســاختمان برروى عرصه کارخانه مذکور با انواع اسکلت سازى از جمله 
فلزى و بتنى مختلط با دیوارهاى آجرى باربر و سقف هاى مختلف طاق ضربى و تیرچه بلوك 
و بعضا با پوشش ورق هاى ایرانیت و کف سازى هاى مختلف سیمانى ، موزائیک و سرامیک 
( ادارى و مدیریت ) و با قدمت ساخت تا 35 سال و بیشتر قبال وجود داشته که در حال حاضر 
تعداد قابل توجهى از ساختمان ها تخریب گردیده اســت بطوریکه جمع کل مساحت ابنیه و 
اعیانى موجود به حدود 28000 مترمربع کاهش پیدا نموده و داراى 2200 متر دیوار کشــى 
اطراف کارخانه و حدود 125000 مترمربع محوطه ســازى شــامل پیاده رو خیابان آسفالته 
باغچه و فضاى سبز داشته و مجهز به پســت برق زمینى سه فاز صنعتى انشعاب گاز و داراى 
چاه عمیق جهت تهیه آب فضاى سبز مى باشد ، ملکى شرکت ایرانیت (سهامى عام) که طبق 
اسناد رهنى شــماره  93606-  74/6/18 و 120911-80/6/20 و 147766 – 88/10/28 
و 136266 – 85/4/31 و 120912 – 80/06/20 و 136267 – 85/4/31 تنظیمــى دفتر 
اسناد رسمى شماره 243 تهران در رهن بانک تجارت تهران قرار گرفته است از ساعت 9 الى 
12 روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در 
خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ پایه چهارصد 
و پنجاه میلیارد ریال (450/000/000/000 ریال ) قیمت ارزیابى شــده توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى شــروع و به هرکس خریدار باشد  به باالترین پیشــنهاد فروخته خواهد 
شد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشــده باشــد برعهده برنده مزایده  ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد  ضمن 
طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده تا تاریخ 1398/04/28 بیمه مى باشد  . این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چــاپ اصفهان در تاریخ 97/06/21 منتشــر مى گردد . و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد تاریخ انتشار 97/06/21 تاریخ مزایده: 

97/07/25 م الف 689 مدیر اجراى اسناد رسمى فالورجان/6/428
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970062 – اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
970062  موضوع علیه آقاى جواد ســعیدى وله آقاى مجید مفتاح درتاریخ  1397/07/03  
به منظور فروش ملکى 2/07 حبه از 72 حبه یک باب منزل مســکونى در حد ســه طبقه با 
اســکلت بتن آرمه – دیوار داخلى کچ – کلیه کفهاى ســرامیک داراى قدمتى حدود 6 سال 
داراى سیســتم گرمایشــى بخارى – پکیج – کولر سیستم سرمایشــى – داراى امتیازات 
آب و بــرق و گاز و تلفن براى هر طبقه مجزا آقاى جواد ســعیدى واقع در شــهر ابریشــم 

خیابان شــهید نعمتى کوى شــهید مهدى حیدرى ســاختمان یاس  که داراى سابقه ثبتى 
به شماره 24/680 – 031066 مى باشــد و ملک مذکور مشــاع /مفروز مى باشد و متعلف 
به حق غیر مى باشــد/ نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشــناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 133/372/091 ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایــده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب ســپرده دادگسترى 
به شــماره 2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه نماینــد و در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 702  اجراى احکام حقوقى 

فالورجان/6/462
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210012724- 97/5/25 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

1- راى شــماره 139760302210000671 مورخ 1397/05/22 هیات اول آقاى سلیمان 
ربیعى به شناســنامه شــماره 42 کدملى 1199466301 صادره از شــهرضا فرزند یداله بر 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 310/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1166 
فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف آقاى باقر مارانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/5 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1397/6/21. م الف: 229811 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /6/112
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023011975- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 

ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابــر رأى شــماره 139760302023000379 مــورخ 97/05/27 آقاى حمید 
منصورى به شماره شناســنامه 8859 کدملى 1282871897 صادره از اصفهان فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 63/70 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1 فرعى از 5958- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهــان که به صورت عادى از طرف اصغر 
مهرساب واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/21 م الف: 233238 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى  اصفهان /6/114
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023011993- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000073 مورخ 97/05/24 آقاى هاشم واعظ 
شهرستانى به شماره شناســنامه 8 کدملى 1287512372 صادره از اصفهان فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 17/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
3 فرعى از 5145- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/06/06 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/06/21 م الف: 233250 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى  اصفهان /6/116

که طلب سنگینى هم داشت تسویه حساب کند.

نصف جهــان  برخى کارها در باشــگاه استقالل واقعًا 
شاهکار است و در عین حال که اوج بى لیاقتى مدیران 
این باشگاه را مى رساند میزان خأل آى کى یو در بین 
تصمیم گیران این باشگاه را هم متبلور مى کند! در این 
روزها فیفا هم از کارى که استقالل با خودش کرده، 

در تعجب است! 
مدیریت قبلى اســتقالل ایمیلى را براى «یازالده»، 
بازیکن پرتغالى ارســال کرد که به او این اجازه را داد 

بدون امضاى قرارداد با این باشگاه، 450 هزار دالر از 
آنها بخواهد. مدیریت قبلى استقالل در ایمیل مذکور 
عالوه بر اینکه رقم قرارداد را براى یازالده نوشــتند، 
تأکید کرده بودند به تهران بیاید و قراردادش را امضا 
کند! یازالده هم وقتى فهمید در تســت هاى پزشکى 
رد شده به پرتغال برگشت و روى همین چیزهایى که 
در دعوتنامه برایش نوشته بودند، شکایت کرد و حاال 
ممکن است استقالل با جریمه سنگینى روبه رو شود.

اعتراض مدیرعامل باشگاه سپاهان به داورى ها علیه این تیم

تابش: نباید به جرم اصفهانى بودنمان  
سپاهان را نابود کنند

مدیر عامل باشگاه ســپاهان درباره اعتراض باشگاه 
ســپاهان به کمیته داوران و نحوه قضاوت داوران در 
بازى هاى سپاهان گفت: ما همیشه نسبت به فدراسیون 
فوتبال و کمیته داوران احترام قائل هستیم، من هفته 
گذشــته به کمیته داوران رفتم تا با آقاى اصفهانیان 
دیدار کنم، شــش دى وى دى بازى سپاهان را همراه 
خود به کمیته داوران بردم تا یکى یکى بازى ها بررسى 
شوند. براى مثال در بازى سپیدرود که 6 بر یک برنده 
شــدیم باید دروازه بان اخراج مى شد، در بازى صنعت 
نفت آبادان هم داور اشتباهات زیادى داشت، در بازى 
با پیکان على حمودى باید اخراج مى شــد، این را من 
نمى گویم بلکــه کارشناســان داورى در برنامه هاى 
مختلف تلویزیونى تأکید کردند که اشتباهات صورت 
گرفت. در بازى با ذوب آهــن اعتراضى نداریم چون 
اعتقاد داریم امتیاز باید در اصفهان بماند، ولى در بازى 
با پارس جنوبى جم و تراکتورســازى داور اشتباهات 
زیادى داشت، در بازى با پارس جنوبى، داور گل سالم 
ما را به اشــتباه قبول نکرد، خواهش من این است که 
تمام موارد را بررسى کنند، ما در اکثر بازى ها متضرر 
شدیم، کمى داوران منصفانه قضاوت کنند، قبول کنید 
این اشتباهات باعث مى شــود که ذهنیت ما نسبت به 
داوران عوض شود ولى ما همیشه مثبت فکر کردیم، 
چه زمانى که من به عنوان سرمربى بودم، چه زمانى 
که به عنــوان مدیر فعالیت کردم، ان شــاءا... کمى 
داوران نسبت به سپاهان منصفانه تر قضاوت کنند، 
نمى گویم فقط به نفع ما بگیرند این اشتباهات براى 

بیشــتر تیم ها بود ولى اگر داوران دقت بیشتر داشتند، 
االن ما صدر جدول بودیم. 

مســعود تابش در ادامه درباره عملکرد داوران باز هم 
تأکید کــرد: وقتى مى گوییم ورزش حرفه اى اســت، 
یعنى تمام امکانات ما حرفه اى اســت، تصاویر موجود 
است، کارشناســان در برنامه هاى مختلف ورزشى به 
صراحت اعــالم کردند که ســپاهان از لحاظ داورى 
ضربه خورده اســت، ما نمى خواهیم فقــط به نفع ما 
سوت بزنند، متأســفانه اگر حرفى هم بزنیم مى گویند 
فدراســیون فوتبال باند اصفهانى دارد اما نباید به جرم 
اصفهانى بودنمان، سپاهان یا قلعه نویى را نابود کنند یا 
به تیم ضربه بزنند. من و آقاى قلعه نویى از امتیازهایى 
که به دســت آوردیم راضى نیســتیم، چون باید االن 
صدر جدول باشیم اما از عملکرد کادر فنى و بازیکنان 
راضى هستیم. در این شــش بازى، داوران ناعادالنه 

قضاوت کردند. 
وى در پایان گفت: من از هواداران بابت حمایت هایى 
که انجام دادند ممنونم ولــى پیام هاى زیادى دریافت 
کردم که نســبت به اینکه مــا بــه داورى اعتراض 
نمى کنیم، معترض بودند و اینکه چرا پیگیر نیســتید 
تا حقمان را بگیریم. در صورتى که ما اعتراضمان را به 
کمیته داوران ارسال کردیم. خواهش ما این است که 
از داوران باتجربه استفاده کنند، نمى گوییم که فقط به 
نفع سپاهان گرفته شود، نه، خیلى از تیم هاى حاضر در 
لیگ برتر از لحاظ داورى ضربه خوردند اما خواهش من 
این است که داوران عادالنه در لیگ برتر قضاوت کنند.

 نصف جهــان   سیاه جامگان مشهد یک بار در 
هفته هاى سپرى شده در بازى حاضر نشده و 
اگر یک بار دیگر در میدان حاضر نشود همانند 

نفت تهران به لیگ 3 سقوط خواهد کرد. 
فریبرز محمود زاده، مسئول برگزارى بازى هاى 
لیگ یک کشــور با تأیید این خبر گفت: «من 
چند بار با خداداد عزیزى صحبت کرده ام. این 
تیم واقعًا مشکل دارد و مدیران استانى باید به 
کمک این تیم بیایند. در غیر این صورت قانون 
همان برخوردى را با این تیم خواهد کرد که با 

تیم نفت کرده است.» 
در سال هاى اخیر چند تیم با اجراى این قانون 
از رقابت هــاى فوتبال قهرمانى دســته اول 
باشگاه هاى کشــور کنار گذاشتند. اولین تیم 
سقوط کننده به دســته 3، اتکا گلستان بود که 
در دو هفته از بازى هاى دور برگشــت شرکت 
نکرد و حذف شد! اخیراً هم تیم نفت تهران در 
دو هفته ابتدایى بازى ها حاضر نشــد و ضمن 

حذف از جدول بازى ها به دسته 3 سقوط کرد.

نصف جهان   بدبینى عمومى نســبت به صداوســیما 
آنقدر جدى اســت که هر کســى به هر دلیلى با این 
رسانه زاویه پیدا کند، مورد حمایت افکار عمومى قرار 
مى گیرد. با وجود این، باید دقت کرد که همه تعارض ها 
با تلویزیون لزومًا نشــان دهنده حقانیت طرف مقابل 
نیست. به عنوان مثال االن ماه  هاست که على دایى با 
صداوسیما مصاحبه نمى کند و بابت این رویکرد مورد 
ستایش هم قرار مى گیرد، درحالى که خصومت اخیر 

دایى با صداوسیما صرفاً جنبه شخصى دارد. یک بازیگر 
گمنام سینما مدعى شده از دایى کتک خورده و شهریار 
هم از تلویزیون گله دارد که چرا آن خبر را پخش کرده 
است؛ همین! بیایید به مشکالت شخصى آدم ها جنبه 
عمومى و فلسفى ندهیم. همین االن اگر مطابق شرط 
دایى بابت پخش آن خبر از وى عذر بخواهند، او دوباره 
حاضر است یک شــب تا صبح در برنامه 90 راجع به 

طلبش از پرسپولیس حرف بزند!

مهرداد پوالدى، دفاع چپ سابق تیم ملى ایران امیدوار است در هفته هاى باقیمانده به همراه بانکوك 
یونایتد به قهرمانى لیگ این کشور برسد.

  شش هفت سال از داستان سربازى مهرداد پوالدى مى گذرد اما او همچنان قصد بازگشت به ایران را ندارد و 
در خارج از کشور فوتبال را ادامه مى دهد. پوالدى در سال 2017 از تیم الشحانیه قطر جدا شد و به بانکوك 

یونایتد تایلند پیوست و حاال در کورس قهرمانى لیگ برتر تایلند است.
پس از انجام 28 بازى آنها با 9 امتیاز کمتر نســبت به بوریرام در رده دوم هستند اما هنوز شش هفته دیگر 

فرصت دارند که جایگاه صدر را به خود اختصاص دهند.  
هفته گذشته تیم بانکوك یونایتد با چهار گل میزبانش ناوى را شکســت داد که در جریان این بازى مهرداد 
پوالدى توانست گل اول تیمش را به ثمر برساند. این گل باتوجه به رقابت جالب بوریرام و بانکوك مى تواند در 

تفاضل گل بسیار سرنوشت ساز باشد.
او این گل را در دقیقه 15 به ثمر رساند و در طول بازى هم همچون دیگر دیدارها دفاع چپ بود.

به امید قهرمانى تایلند!
مهرداد

یونایتد به قهرما
د   شش هفت سال از
در خارج از کشور فو
یونایتد تایلند پیوس

28 8پساز انجام
فرصت دارند ک
هفته گذشته

پوالدى
تفا

ب
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جهاد درى اســت از درهاى بهشــت که خداوند بر روى بندگان خاص خود 
گشــوده اســت. جهاد جامه پرهیزکارى و جوشن اســتوار خدایى و سپر 
ستبر او است. هر که آن را ناخوش دارد و از آن رخ برتابد، خداوند جامه 
خوارى و زبونى بر او پوشاند و محنت و بالیش در میان گیرد و دلش را در 
پرده دارد و به کیفر آنکه از جهاد، تن زده است از حق دور افتد و کارش به 

موال على (ع)مذلت کشد و از عدالت بى بهره ماند.

آگهى مزایده نوبت دوم
شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 96/09/30 
شوراى اسالمى شهر، تعداد 4 قطعه زمین مسکونى (زمین هاى 
تفکیکى جعفرزاده) به شماره پالك هاى ثبتى 3557 و 3563 و 
3564 و 3565 فرعى از 189 اصلى را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا 
تاریخ 97/07/06 به شهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 

54346850- 031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومى شهردارى خالدآباد 

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى
شهردارى طرق رود در نظر دارد دو قطعه زمین مجموعاً به مساحت 
421 مترمربع با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود ورودى 
اصلى شهر جنب بلوار اصلى شهرك باغســتان پایین را از طریق 
مزایده عمومى، موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها به 
فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند 
جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و 
نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1397/07/03 به واحد 

حراست شهردارى اقدام نمایند.
جمشید  اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره پارکینگ عمومى خودروهاى سنگین 
و واحدهاى تعمیرگاهى آن بعد از میدان دفاع مقدس جنب جایگاه cng متعلق به شــهردارى نطنز را از طریق مزایده عمومى به 

متقاضیان واجدالشرایط به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 97/06/31 به شهردارى نطنز 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

 على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به پروژه هایى که در مراسم معرفى طرح هاى تبصره 19 
وزارت نیرو به امضا رســید، گفت: با حضور معاون  اول 
رئیس جمهور،وزیر نیرو و مدیرعامل شــرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور دو پروژه از آبفا اســتان اصفهان 

قرارداد آن منعقد شد.
هاشم امینى گفت:شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به منظور اجراى شــبکه و تکمیل تاسیســات فاضالب 
شهرهاى فوالدشهر و ایمانشهر موفق به انعقاد سرمایه 
گذارى به روش بیع متقابل با شرکت ذوب آهن اصفهان 

با مبلغ دو هزار و 100 میلیارد ریال شد.
وى افزود: شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان قرار 

دیگرى با هدف اجراى شبکه و تکمیل تاسیسات فاضالب 
شهر دهق قرارداد سرمایه گذارى به روش بیع متقابل با 

شهردارى این شهر با مبلغ 150 میلیارد ریال منعقد کرد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اعالم کرد: قرارداد تکمیل تاسیسات 
فاضالب فوالدشــهر و ایمانشــهر به مبلــغ دو هزار و 
100میلیارد ریال در ازاى تخصیص پساب به میزان 125 

میلیون متر مکعب بوده است.
امینى با بیان اینکه تکمیل شــبکه فاضالب فوالدشهر 
وایمانشهر به طول 275 کیلومتر است، خاطرنشان کرد: با 
اجراى شبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر، 108 هزار 
و 575 نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب در این 

شهرها قرار مى گیرند.
وى افزود:ظرفیــت تصفیه خانه فاضالب شــهر هاى 
فوالدشهر و ایمانشــهر 240 هزار نفر با دبى 188لیتر در 

ثانیه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه به محدودیت شدید 
منابع آبى در اصفهان، اقدام به سرمایه گذارى در تکمیل 
شبکه فاضالب فوالدشهر وایمانشهر کرد تا در یک بازه 
سه ساله این تاسیســات را اجرا کند و در ازاى آن پسا ب 
حاصله رادر یک دوره 20 ســاله  صرف رفع نیاز آبى در 

بخش صنعت کند.
وى به انعقاد قرار داد با شــهردارى دهق نیز اشاره کرد 

و اظهار داشــت:مقرر گردید با اجراى شــبکه و تکمیل 
تاسیسات فاضالب در شــهر دهق، بیش از هشت هزار 
و 272 نفر در این شــهر تحت پوشــش خدمات شبکه 

فاضالب قرار گیرند
وى افزود:  قــرار داد این پروژه با اعتبــارى بالغ بر 150 
میلیارد ریــال  در ازاى پنج میلیــون مترمکعب به مدت 
15 سال منعقد شد و همچنین توافق شد این تاسیسات 
در بازه دو ساله تکمیل و اجرا شود تا عالوه بر اینکه مردم 
این شهرســتان هر چه زودتر از خدمات شبکه فاضالب 
بهره مند شوند، شهردارى هم بتواند با در اختیار گرفتن 
پساب تخصیصى، آب مورد نیاز براى آبیارى فضاى سبز 

را تامین کند.

بهرام سبحانى، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: اگرچــه از ابتداى ســال جارى شــرکت 
فوالد مبارکه همانند ســایر بخش هاى کشور با 
محدودیت هاى متعدد از جملــه آب مواجه بوده 
اســت، اما مدیریت و کارکنان شــرکت با اجراى 
پروژه هاى خالقانه متعــدد و تصفیه و بازچرخانى 
حداکثرى پساب در خطوط تولید توانستند عالوه بر 
این که میزان مصرف آب خام شرکت را به 2/7 لیتر 
براى هر کیلو تولید فوالد کاهش دهند، با رشد 13 
درصدى تولید نسبت به سال قبل، فراتر از اهداف 

تدوین شده عمل کردند.
وى تصریح کرد: دســتاوردهاى بى نظیر شرکت 
فوالد مبارکه در حوزه آب در حالى به دســت آمده 
اســت که کمترین میــزان مصــرف آب در بین 

فوالد ســازان دنیا باالى 3/7 لیتر بوده است و از 
این جهت شرکت فوالد مبارکه با دستیابى به عدد 
2/7 لیتر بر کیلوگرم، سرآمد شرکت هاى فوالدساز 

داخلى و خارجى است.
وى با تاکید بــر این که شــرکت فوالدمبارکه با 
تالش کارکنان و سرمایه گذارى هاى هوشمندانه 
در تکمیل زنجیره فــوالد در گــروه خود ارزش 
افزوده اقتصــادى قابل توجهى را براى کشــور 
ایجاد کرده است، خاطرنشــان کرد: امروز بیش 
از هر زمان دیگر رســالت فوالد مبارکه در توسعه 
اقتصادى کشــور حائز اهمیت است، بنابراین باید 
ضمن تامین حداکثرى نیاز داخل، با اســتفاده از 
فرصت صادرات براى کشــور ارزآورى داشــته 

باشیم.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد 2 پروژه آبفا  استان اصفهان
مدیر عامل فوالد مبارکه خبر داد؛ 

رشد 13 درصدى تولید 
در فوالد مبارکه


