
باید فکری کرد؛ ترک اعتیاد انگار به صرفه نیست

 وحدت مسلمین، رمز رهایی
 ملت مظلوم فلسطین

 »کمین«
  در 
بازارنشر

پرونده ترک اعتیاد معتادان ایرانی به بن بست می رسد 

در قطعنامه روز جهاني قدس عنوان شد؛

 صدای طبل مدعیان
6 چه زود خالی شد

 سمیرم آماده مقابله با
گران ترین آپارتمان انگلیس را 2 بحران کم آبی است

چه کسی خرید؟ 8

3

امت اسالمی بیدار وآگاه است
آمریکا گمان می کند می تواند بر موج انقالب های مردمی جهان 
اسالم س��وار ش��ود، در حالی که این تصور پوچ و غلط است.ماه 
مبارک رمضان وارد نیمه سوم خود ش��ده و ضروری است تا در 
باقیمانده این ماه با استغفار و بهر ه گیری از فضائل آن کسب تقوا 
کنیم. باورمن��دی به معاد و روز قیامت می توان��د ما را از گرفتار 

شدن در دام بسیاری از گناهان و بالها دور کند.

 مشت فغانی 
بر دهان استقالل

سپاهان فاتح سوپرجام غیررسمی
اس��تقالل قهرمان لیگ برتر و س��پاهان قهرمان جام 
حذفی در هفته دوم رقابت های لیگ برتر در استادیوم 
آزادی در قال��ب مس��ابقه ای حس��اس و ج��ذاب در 
شرایطی برابر همدیگر صف آرایی می کنند که آنچه 
بیش از پیش حساسیت های این دیدار را تحت الشعاع 

خود قرار داده...

س[
س فار

]عك
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 یک تخلف دیگرتوسط 
دولت در واگذاری معادن۲ و۵ گل گهر4

احقاق حق فلسطینیان
3

 تنها با مقاومت محقق می شود

قطعنامه راهپیمایی سراس��ری روز جهانی قدس در خیل عظیم 
مردم روزه دار و والیتمدار چهارمحال و بختیاري به منظور اعالم 
برائت از رژیم غاصب اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین 
قرائت شد. متن کامل قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی 
قدس سال 1392 به شرح زیر است. در این قطعنامه آمده است: 
حمد و سپاس بیکران خداوند سبحان قادر متعال را که به ما توفیق 
 داد با درک ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، به یمن میراث ارجمند و 
تاریخ ساز حضرت امام خمینی )ره( قطره ای از اقیانوس خروشان و 
توفنده امت بزرگ اسالم و خیل انسان های آزاده و حق طلب جهان 
گردیم و با حضور حماسی و باشکوه در آزمون سترگ»روز جهانی 
قدس«، نمایش دشمن ش��کن و خیره کننده ای از اراده پوالدین 

خود در حمایت از آرمان قدس ش��ریف و انتفاض��ه ملت مظلوم 
فلسطین را رقم زده و با مشت های گره کرده بار دیگر نابودی رژیم 
غاصب و اشغالگر صهیونیستی و بیزاری از جبهه استکبار و حامیان 
صهیونیسم بین الملل را فریاد زنیم. این قطعنامه مي افزاید: اکنون 
با گذشت 34 س��ال از ابتکار معجزه گون و راهبردی معمار کبیر 
انقالب اس��المی حضرت امام )ره( و راهب��ری حکیمانه و تداوم 
مدبرانه آن توسط خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، آرمان آزادی قدس و حمایت از ملت مظلوم فلس��طین، 
فراتر از جغرافیای جهان اسالم، ملل و جوامع آزادیخواه و حق طلب 

در اقصی نقاط عالم و ...

دولت دهم
باز هم بی تدبیری کرد

 برداشت ها از زاینده رود 
به حداکثر رسیده است

 تولید برق ایران 
۴ درصد افزایش یافت

 به خاطر فلسطین
 از المپیک گذشتم

 احداث پروژه چهار راه 
فردوسی شهرکرد
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چهره روزیادداشت

 واکنش توکلی
 به اظهارات سفیر آمریکا

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان اخیر 
سفیر آمریکا در مصر گفت: هر کس به اسالم و ایران وفادار و پایبند است، 
باید برای حفظ وطنش هم که شده در راهپیمایی روز قدس شرکت کند.

احمد توکلی افزود: این که س��فیر احمق آمریکا در مصر اعالم می کند از 
نیل تا فرات باید در تصاحب صهیونیست ها باشد و مردم مصر باید نوکری 
اربابان صهیونیست را بپذیرند، مسلمانان جهان باید بدانند که آمریکایی ها 
و صهیونیست ها می خواهند اسالم و مسلمین را نابود کنند و اگر این رویه 
باشد صهیونیست ها در آینده خود را همسایه ایران معرفی می کنند و این 

تهدیدی برای امنیت ایران و سایر کشورهای اسالمی خواهد بود.

 نامه ای از وزیر اقتصاد
 دریافت نکردیم

حجت االس��الم محمد جعفرمنتظری رییس دیوان عدال��ت اداری در  
پاسخ به سؤالی مبنی بر این که نامه ای که وزیر اقتصاد در راستای انتقاد 
به برگزاری جلس��ه 74 هزار میلیارد تومانی مطرح کردند، آیا به دس��ت 
شما رسیده است، چه پاسخی دادید، اظهار داشت: نامه را کی نوشتند؟ 
ما نامه ای ندیدی��م و دریافت نکردی��م. وی ادامه داد: ما جلس��ه خوبی 
داشتیم که 3 ساعت به طول انجامید که یکسری مدارک و مستندات از 
آنها خواستیم که مقرر شد بفرستند، در واقع ما از آنها به صورت شفاهی 

درخواست کردیم.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: شعبه رسیدگی کننده نیز کتبا از آنها 
درخواس��ت کرد و 5 روز مهلت داد تا مس��تندات مورد نیاز را بفرستند. 
همچنین در جلسه هیأت تخصصی و کمیته تخصصی نیز شرکت کردند 
و آنجا هم مدارک را ارایه ندادن��د و مجددا آنها را به هیأت عمومی دعوت 
کردیم نه حضور پیدا کرده و نه مستندات را ارایه دادند که تمام این ها در 

پرونده کامال منعکس است.

حضور گسترده مردم در روز قدس 
نقشه دشمنان را خنثی  کرد

مجتبی رحماندوس��ت رییس فراکسیون فلس��طین و مقاومت اسالمی 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به فرارس��یدن روز قدس، گفت: هرگاه 
مقاومت اوج می گیرد، طرح های س��ازش مطرح می شود.  حتی در زمان 
دفاع مقدس نیز گاه��ی مباحثی را مط��رح می کردند تا توجه��ات را از 
پیروزی های رزمندگان دور کنند و حوادث��ی نظیر ترور یا هواپیما  ربایی 

را به وجود می آوردند.
وی افزود: در حال حاضر موضوع مقاومت در جهان پایگاه بس��یار خوبی 
پیدا کرده و به همین دلیل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با حضور در 
منطقه بحث مذاکره صلح را مطرح می کند. رییس فراکسیون فلسطین 
و مقاومت اسالمی مجلس تصریح کرد: مذاکره معموال ابزاری است تا به 
جای تصمیم گیری مردم، حکومت ه��ا تصمیم بگیرند، چرا که مقاومت 
توس��ط مردم اس��ت و مذاکرات را مقامات انجام می دهن��د، لذا مقامات 
سازشکارتر به شمار می روند و موضوع را از دستور کار مردم خارج می کنند.

 خونریزی در مصر 
اوضاع را پیچیده تر می کند

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه تأکید کرد: ریخته شدن خون های 
بیشتر از ملت مصر باعث پیچیده تر شدن اوضاع و سخت تر شدن راه های 

خروج از بحران خواهد شد.
حسین امیرعبداللهیان در خصوص ش��رایط کنونی مصر اظهار داشت: 
قانون، رأی مردم، گفتگو و اس��تفاده از نظر عقال و پرهیز از خش��ونت را 
بهترین ش��یوه برای حل بحران در این کشور اس��ت. وی افزود: ما همه 
گروه ها و مؤسسات مصر و احزاب این کشور را به اتخاذ راه حل مقبول همه 

جانبه برای خروج از وضعیت فعلی تشویق می کنیم.

 در خصوص پرونده هسته ای
 جای نگرانی نیست

هاشمی رفسنجانی در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس  در رابطه با 
پرونده انرژی هس��ته ای ایران  گفت: هیچ جای نگرانی نیست، چون هم 
دانش هسته ای را در اندیشه های جوانان خود و هم فتوای رهبری برای 

حرام بودن استفاده از سالح هسته ای داریم. 
 مهم تفهیم این موض��وع با ادبیات دیپلماس��ی به جهان اس��ت تا مثل 
زمان پای��ان جنگ، اجماع دش��منان جهانی را به مس��ابقه دوس��تی با 
 ایران تبدیل کنی��م. وی  افزود: با اعالم سیاس��ت تنش زدایی در ابتدای 
دولت سازندگی، تمام کش��ورهایی که در طول8 سال دفاع مقدس علیه 
 ما در مجام��ع جهانی رأی می دادن��د، صدام را در مذاک��رات بین المللی 
قطعنامه 598 آغازگر جنگ دانستند و دیدید پس از آن، سرنوشت حزب 
 بعث چه شد و ایران چگونه به سوی پیش��رفت و تعامل با جهان حرکت 

کرد.

اخبار کوتاه 

شرکت در مراسم روز قدس 
وظیفه همگانی است

آیت اهلل استادی    
ایمان و عمل صال��ح را باید در کنار محبت اهل بیت)ع( با هم داش��ته 

باشیم و فقط عزاداری بدون عمل صالح نمی تواند راهگشا باشد.
دوس��تی اهل بیت)ع( بای��د همراه با عمل صالح باش��د. راه و مس��یر 
حضرت فاطمه)س( عفت اس��ت و اگر خانمی در مسیر بی عفتی قرار 
می گیرد و بی حجابی می کند، نمی تواند ادعا کند که دوستدار حضرت 
زهراست. در زمان ما افرادی هستند که مرگ بر آمریکا می گویند ولی 
گناه می کنند و پشت سر مردم 
حرف می زنند و ع��ده ای هم 
هس��تند که می گویند ما فقط 
نماز می خوانی��م و روز قدس و 
اسرائیل به ما ربطی ندارد. نمی 
ش��ود در مراس��م احیای شب 
قدر ش��رکت کرد و گفت من 
به اس��رائیل و روز قدس کاری 

ندارم.
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در ایام فتنه خدا کمکان کرد 

کامران دانشجو  وزیر علوم گفت: من می دانستم فتنه برای دانشگاه چه برنامه ای دارد و باید پادزهر 
آن را هم می زدم که اگر این بینش سیاسی را نداشتم نمی توانستم برای آن پادزهری هم تهیه کنم. 

از من پرسیدند: چگونه دانشگاه ها را در فتنه مدیریت کردی ، گفتم تنها می دانم خدا کمک کرد.

فهرست میهمانان 
روحانی برگشت خورد

واکنش ایران به تحریم 
جدید نفتی آمریکا

یک عضو هیأت رییسه مجلس که خواس��ت نامش فاش نشود، اظهار داشت: 
فهرست میهمانان ییس جمهور منتخب برای ش��رکت در مراسم تحلیف به 
هیأت رییسه مجلس جهت دعوت رس��می اعالم شد، اما جهت اصالح به تیم 

مشاوره ای روحانی ارجاع داده شد. 
 وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا باید تعدادی از میهمانان حذف شوند، ادامه 
داد: تعداد صندلی های صحن علنی مجلس شورای اسالمی محدود است، به 
همین دلیل فهرست میهمانان رییس جمهور منتخب را ارجاع دادیم تا تعداد 

میهمانانی که در  صحن باید حضور یابند مشخص شود. 
 این نماینده مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: قصد ما از ارجاع دادن لیست 
این نبود که تعداد میهمانان کم یا زیاد شود تنها باید میهمانانی که در صحن 

باید حضور یابند مشخص شوند. 

نماینده ای��ران در هیأت عامل اوپک در واکنش به ط��رح جدید آمریکا برای 
صفر شدن صادرات نفت ایران گفت: اقدام آمریکا به حذف ایران از بازارهای 
جهانی نفت تصمیم جدیدی نیست و سناریویی از پیش شکست خورده است. 
 محمدعلی خطیب��ی در واکنش به طرح جدید تحریم��ی آمریکا برای صفر 
کردن صادرات نفت ایران تا پایان سال اظهار داشت: آمریکا و دیگر کشورهای 
استکباری با محدودیت هایی که در سال های گذشته اعمال کردند، برنامه 
شان این بوده که ایران را از بازار های بین المللی حذف کنند. وی افزود: آنها 
تحریم ها علی��ه ایران را با اعم��ال محدودیت هایی در خرید نفت، کش��تی، 
بیمه و انواع و اقسام مبادالت تجاری گس��ترش دادند، اما ما کماکان در بازار 
 جهانی نفت حضور داریم و آنها موفق به حذف ای��ران از تجارت جهانی نفت 

نشده اند.

مع��اون پژوهش های سیاس��ت خارجی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام گفت: با من ب��رای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات صحبت ش��ده و برنامه های خ��ود را در این زمینه 

ارایه داده ام.
محمود واعظی معاون پژوهش های سیاست خارجی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در خص��وص گمانه زنی ها برای 
تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داش��ت: 
با من در این زمینه صحبت ش��ده، ولی این ب��ه معنای این 
نیست که بنده گزینه نهایی این وزارتخانه باشم. وی افزود: 
تصمیم نهایی در این زمینه با حسن روحانی است و به هیچ 
وجه به دنبال تحمیل خود برای حض��ور در کابینه نخواهم 
بود. مع��اون کنونی روحانی در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام با بیان ای��ن که برنامه های خ��ود را ب��ه روحانی ارایه 
داده ام، افزود: ارایه برنامه به معنای این نیست که من گزینه 
نهایی وزارتخانه خواهم بود و قطعا با افراد دیگری نیز جز من 
صحبت شده است. معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات 
استراتژیک دارای مدرک دکترای روابط بین الملل و همچنین 
فوق لیسانس مهندسی الکترونیک اس��ت و سابقه معاونت 
سیاسی اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه از سال 1368 تا 
1376 و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه از سال 1376 

تا 1378 را در کارنامه دارد.

ماجرای واگذاری نمایش��گاه بین المللی به صداوسیما که 
اخیرا از سوی رحیمی معاون اول رییس جمهور مطرح شده 
بود، علیرغم مخالفت وزیر صنعت و نامه نگاری وی با رییس 
جمهور، در هیأت دولت تصویب شد تا الیحه  آن به مجلس 

ارایه و تصمیم نهایی گرفته شود.
 محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ماه گذش��ته 
خبر واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان 
 صدا و س��یما را مطرح ک��رد که م��ورد انتقاد زی��ادی قرار 
گرفت و اطرافیان حس��ن روحانی ریی��س جمهور منتخب 
از جمله اکبر ترکان از این تصمیم دولت که پس از جلس��ه 
 تقدیر صدا و سیما از احمدی نژاد گرفته شد، تعبیر سیاسی 

کردند.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در اولین 
واکنش ها ب��ه این تصمیم با اعالم مخالفت خود نس��بت به 
واگذاری نمایشگاه ها به صدا و سیما گفته بود: با توجه به نقش 
نمایشگاه در صادرات و عرضه کاال های مختلف، بعید است 
مجلس با این کار موافقت کند.کاظم اکبرپور گفت: با توجه 
به شناختی که از نمایندگان مجلس و معرفت آنها نسبت به 
 تأثیر و نقش نمایشگاه ها برای صادرات دارم، تصور می کنم 
اگر در مجلس مطرح شود نمایندگان با آن مخالفت خواهند 

کرد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیس��یون قضای��ی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به برخی اظهارنظرها 
درباره طرح تعریف جرم سیاس��ی، اظهار داش��ت: طبق 
اص��ل 177 قانون اساس��ی، چه��ار اص��ول جمهوریت، 
اسالمیت، اصل والیت فقیه و اصل تشیع به عنوان مذهب 
رسمی جمهوری اسالمی غیر قابل خدشه هستند لذا در 
طرح تعریف جرم سیاس��ی، ما توهین و افترا را با انگیزه 

نقد حاکمیت را از این موارد جدا کرده ایم.
وی اف��زود: همچنین دی��ات، قصاص و ح��دود را از این 
 موضوعات جدا  کرده  و جرائم خش��ونت بار تروریس��تی، 
آدم ربایی، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نیز از آن 

4 اصل اساسی جدا  کردیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی خاطرنشان کرد: در واقع 
جرم سیاسی برای اولین بار بر اس��اس اصل 168 قانون 
اساسی احیا می شود، اما نقطه نظرات شورای نگهبان را 

در این زمینه لحاظ کرده ایم.
ابوترابی در ادامه تأکید کرد: ش��ورای نگهبان در س��ال 
1380، 18 ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در 
این طرح این 18 ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف 
کرده ایم. وی افزود: م��وارد مطرح ش��ده در طرح جرم 

سیاسی با نظرات شورای نگهبان تطبیق دارد.

نماینده ویژه حس��ن روحان��ی برای پیگیری ام��ور انتقالی 
از دولت دهم به یازده��م، از عملکرد روزه��ای اخیر دولت 
دهم مبنی بر تصویب و اج��رای عجوالنه برخی تصمیمات 
انتقاد کرد. اکبر ترکان با اش��اره به نامه درخواست محمود 
احمدی نژاد در سال 84 از دولت هش��تم مبنی بر ضرورِت 
انجام نشدن برخی کارها در دوره انتقالی، از وی و دولت دهم 
خواست تا به محتوای آن نامه متعهد باشد. وی یادآور شد: در 
دوره مشابه این دوره انتقالی بین دو دولت، در سال 84 آقای 
احمدی نژاد نامه ای را در 17 بند صادر کرده و در آن خواسته 
بود که آقای خاتمی به عنوان رییس دولت هشتم برخی کارها 
را انجام ندهد تا دولت جدید مستقر شود. ترکان ادامه داد: در 
آن نامه خواسته شده بود که از نقل و انتقال، استخدام و مأمور 
کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی ها، بستن قراردادهای 
جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز شود و ما 
انتظار داریم که  دولت دهم نیز هم��ان نامه احمدی نژاد به 
خاتمی را در دستور کار خود قرار دهد و همان کارهایی که 
انتظار داشتند آقای خاتمی در دوره انتقالی دولت هشتم به 
نهم انجام ندهد، خودشان امروز رعایت کنند و انجام ندهند. 
ترکان تصریح کرد: نمی گوییم این قراردادها خوب است یا 
بد، بلکه حرف ما این اس��ت که اجازه دهن��د دولت بعد این 

راردادهای جدید را بررسی کند.

دولت دولتکابینه دولت

با من برای وزارت ارتباطات 
صحبت شده است

 احتمال مخالفت
با آخرین تصمیم دولت

۸ ایراد به طرح »تعریف 
جرم سیاسی« برطرف شد

دولت دهم
باز هم بی تدبیری کرد
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طرح کنگره آمری��کا براي متوقف ک��ردن صادرات نف��ت ایران با 
اعتراض جامعه جهاني به ویژه مش��تریان نفتي ایران مواجه شده 
است. نمایندگان آمریکا در جدیدترین اقدام ضد ایراني خود طرحي 
را تصویب کردند که هدف کاهش صادرات نفت ایران به میزان یک 
میلیون بشکه در روز طي یک سال آینده را دنبال مي کند. بر اساس 
گزارش منابع غیررسمي، صادرات نفت ایران در حال حاضر اندکي 
بیش از این رقم است و این طرح به معناي صفر شدن صادرات نفت 
ایران است که اجرایي شدن آن با توجه به شرایط کنوني حاکم بر 
بازار نفت و موضع گیري هاي مشتریان نفتي ایران غیرمحتمل به 
نظر مي رسد. مجلس س��نا که تحت کنترل حزب حاکم قرار دارد 
در شهریورماه این موضوع را به بحث مي گذارد و مسلما با توجه به 
واکنش هاي تند جهان و به ویژه مشتریان نفت ایران به نظر نمي رسد 

طرح مجلس نمایندگان به شکل کنوني در سنا تصویب شود.
     هند:جایي براي کاهش بیشتر واردات وجود ندارد

رویترز از نارضایتي مشتریان عمده نفت ایران از تصویب طرح جدید 
تحریم علیه این کشور در کنگره آمریکا خبر داد و به نقل از یک مدیر 
نفتي هند نوشت:»جایي براي کاهش بیش��تر واردات نفت هند از 

ایران وجود ندارد.«
بر اس��اس این گزارش، بخش اعظمي از نفت ایران به کش��ورهاي 
آسیایي صادر مي شود، جایي که آمریکا تالش کرده است تا چهار 
مش��تري اصلي نفت ایران )چین، هند، ژاپن و کره جنوبي( را قانع 

کند جایگزین دیگري براي نفت ایران بیابند. این کشور خرید نفت 
از ایران را سال گذشته 21 درصد کاهش داد، اما این کاهش تا حدي 
مربوط به اختالفات موجود درمورد تمدید قراردادهاي نفتي ساالنه 
با ایران در سه ماهه اول س��ال و تأخیرهاي به وجود آمده در بخش 
حمل و نقل بود. مقام��ات چیني گفته اند پاالیش��گاه هاي چیني 
احتماال 5 تا 10 درصد واردات نفت خود از ایران را نس��بت به سال 
گذشته کاهش خواهند داد. آنها در نیمه اول امسال تنها دو درصد از 
خرید نفت خود از ایران را کاهش داده اند. یک منبع مطلع در بخش 
پاالیشگاهي سئول پس از تصویب طرح مذکور در مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت: »این تقریبا مانند بایکوت واردات نفت از ایران است 
و مثل دادن یک اولتیماتوم به ایران مي ماند.« وي افزود: »من فکر 
مي کنم ما مي توانیم جایگزین هایي )براي نفت ایران( بیابیم، اما ما 
نفت ایران را ترجیح مي دهیم زیرا از نظر اقتصادي به صرفه تر است. 
اگر دسترس��ي به نفت ایران کاهش یابد، قیمت کلي نفت افزایش 

خواهد یافت.«
     چین با تحریم هاي جدی�د آمریکا علیه ایران مخالفت 

کرد
وزارت امور خارجه چین در واکنش به تصویب طرح جدید تحریم 
ایران در کنگره آمریکا تأکید کرد: چین از حل موضوع هس��ته اي 
ایران از طریق گفتگ��و حمایت کرده اس��ت و مخالف تحریم هاي 

یکجانبه از سوي یک کشور بر اساس قوانین داخلي خود است.

وزارت امور خارجه چین که بزرگ ترین مشتري نفت ایران است در 
بیانیه اي آورده است: »چین همواره از حل موضوع )هسته اي ایران( 
از طریق گفتگو و مذاکرات حمایت کرده است و مخالف تحریم هاي 
یکجانبه از سوي یک کشور بر اساس قوانین داخلي آن کشور است.« 
در این بیانیه همچنین بدون توضیح بیشتر آمده است: »به خصوص، 
چین مخالف تحریم هایي است که به منافع یک طرف ثالث لطمه 
مي زند.« موفقیت هر اقدام تش��دید کننده تحریم ها علیه ایران به 
چین بستگي دارد که بزرگ ترین مش��تري نفت ایران است و این 
کشور بارها تأکید کرده است که مخالف تحریم هاي یکجانبه خارج از 
چارچوب سازمان ملل است. چین خرید نفت از ایران را سال گذشته 
21 درصد کاهش داد، اما این کاهش تا حدي مربوط به اختالفات 
موجود درمورد تمدید قراردادهاي نفتي سالیانه با ایران در سه ماهه 

اول سال و تأخیرها در بخش حمل و نقل بود.
     وزیر انرژي ترکیه: آنکارا برنامه اي براي کاهش واردات 

نفت ایران ندارد
وزیر انرژي ترکیه یک روز پس از تصویب طرح تشدید تحریم نفتي 
ایران در کنگره آمری��کا گفت: واردات نفت ترکی��ه از ایران حدود 
105هزار بشکه در روز است و آنکارا برنامه اي براي کاهش واردات 
نفت ایران ندارد. تانر ییلدیز که پنج شنبه در جمع خبرنگاران سخن 
مي گفت، تأکید کرد: واردات نفت ترکیه از ایران بین 5/5 تا 6 میلیون 
تن در روز )حدود 105 هزار بشکه در روز( است و کاهش این رقم 

»در برنامه ما نیست.«
     معاون وزیر خارجه روسیه: کنگره آمریکا اقتصاد ایران 

را هدف قرار داده است
معاون وزیر خارجه روس��یه با انتقاد از طرح مجل��س نمایندگان 
امریکا براي تشدید تحریم ها علیه ایران تأکید کرد هرگونه تحریم 
جدید علیه ایران هدف »منکوب کردن« اقتصاد این کشور را دنبال 
مي کند. گنادي گاتیلوف افزود: ما بر مبناي ش��وراي امنیت عمل 
مي کنیم که تاکنون چند قطعنامه تحریمي علیه ایران به تصویب 
رسانده است. وي با زیر س��ؤال بردن ادعاي کنگره امریکا در وضع 
تحریم علیه ایران به بهانه فعالیت هاي هس��ته اي این کشور گفت: 
آنچه در شوراي امنیت تصویب شده براي تضمین اینکه سالح هاي 
کشتار جمعي گس��ترش نیابد کافي و مناس��ب بوده است. وضع 
هرگونه تحریم بیشتر در واقع هدف »منکوب کردن اقتصاد« ایران را 
دنبال مي کند. به عقیده تحلیلگران تصویب چنین طرحي در آستانه 
روي کار آمدن رییس جمهور جدید ایران که به میانه روي مشهور 
است، نظر آن دسته از کارشناسان را تأیید مي کند که سیاستمداران 
امریکا به دنبال حل مسئله هسته اي ایران نیستند و تضعیف قدرت 

این کشور را دنبال مي کنند.

تصویب سختگیرانه ترین قانون تحریم هاي ایران قبل از تنفیذ حکم رییس جمهورمنتخب

 آماده باش کامل اعتراض جهاني مشتریان به تحریم نفتي ایران از آسيا تا آمریکا
نیروهای امنیتی در کربال

تهدید شبکه تروریستی القاعده تهدید به انجام عملیات های 
انتحاری جدید در ش��هر کربال و بیانیه وزارت کش��ور عراق 
درباره انفجارهای اخیر و موفقی��ت آمیز بودن طرح امنیتی 
مراسم سالگرد شهادت حضرت امام علی)ع( در نجف اشرف 
از جمله تحوالت مربوط به عراق است. به گزارش السومریه 
نیوز، وزارت کشور عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد: با توجه 
به انفجارهای اخیر در عراق این کشور وارد یک جنگ آشکار 
قومیتی شده است که هدف آن فراگیر شدن هرج و مرج در 
کشور است. در این بیانیه از دستگاه های امنیتی، مؤسسات 
دولتی و دینی خواسته شده برای جلوگیری از بحرانی ترشدن 

وضعیت کشور با یکدیگر همبستگی بیشتری داشته باشند.

 نبرد کامل زیر زمینی
 در القابون سوریه

ارتش سوریه به عملیات خود برای بیرون راندن افراد مسلح 
مخالفان و گروه موس��وم به ارت��ش آزاد از اطراف مدرس��ه 

صنعتی در القابون واقع در شمال دمشق ادامه می دهد.
بر اس��اس گزارش ش��بکه المیادین، درگیری ها در اطراف 
ساختمان های مدرس��ه صنعتی پس از آن که یگان هایی 
از ارتش توانس��تند ساختمان اصلی مدرس��ه و کارگاه های 
صنعتی متعلق به آن را تحت تسلط خود در آورند و اعضای 
ارتش آزاد را از س��اختمان های صنعتی منطقه دور کنند، 
متمرکز شده است. منابع نظامی تأکید کردند عملیات ارتش 
سوریه در چارچوب عملیات گس��ترده برای تأمین امنیت 

منطقه القابون و جوبر ادامه دارد.

 اعالم بسیج عمومی
 علیه گروه های سلفی

مهم ترین گروه شبه نظامی کرد س��وریه در پی کشته شدن 
یکی از رهب��ران خود برای مب��ارزه با گروه ه��ای جهادی و 
تکفیری اعالم بس��یج عمومی کرد. به گ��زارش خبرگزاری 
فرانسه مهم ترین گروه شبه نظامی کرد سوریه در پی کشته 
شدن یکی از رهبران خود برای مبارزه با گروه های جهادی 
و تکفیری اعالم بس��یج عمومی کرد. کمیته های حمایت از 
مردم کرد از همه کس��انی که توانایی نبرد دارند خواست تا 
برای مقابله با حمالت گروه های افراطی و تکفیری و جبهه 

النصره متحد شوند. 

اخبار بین الملل



یادداشت

 برداشت ها از زاینده رود 
به حداکثر رسیده است

منصور شیشه فروش مدیرکل ستاد بحران استان اصفهان گفت: مدیریت 
واحد بر رودخانه زاین��ده رود وجود ندارد. برداش��ت ها از این رودخانه به 
حداکثر خود رسیده است و بارش ها از برف به باران تبدیل شده است و این 

نشان از عمق بحران دارد که ما باید آن را مدیریت کنیم.

 سمیرم آماده مقابله با
 بحران کم آبی است

رییس اداره آب و فاضالب شهری شهرستان سمیرم گفت: با وجود گرمای 
هوا و بحران کم آبی، تأمین آب شرب در منطقه نیازمند ابتکار است. محمد 
علی عباسی با اشاره به گرمای هوا و وجود نقاط بحرانی در حوزه سمیرم 

اظهار داشت: تأمین آب شرب برای این مناطق نیازمند ابتکار است.

 شکارچیان متخلف 
در حیات وحش موته دستگیر شدند

محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته در پی گش��ت و کنترل در این 
منطقه موفق به دستگیری یک گروه پنج نفره از متخلفین شکار شدند.

متخلفین یاد شده که با استفاده از سالح جنگی غیر مجاز اقدام به شکار 
نموده بودند دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند.

گشتی در اخبار 

 احقاق حق فلسطینیان
 تنها با مقاومت محقق می شود

آیتاهللطباطبایینژاد  
نمایندهولیفقیهوامامجمعهاصفهان

احقاق حق فلسطینیان تنها با مبارزه و مقاومت مردم و امت اسالمی 
محقق می شود.

روز قدس تجلی همبس��تگی امت اس��الم اس��ت و از مردم متدین و 
خداجوی ایران به ویژه اس��تان اصفهان می خواهم با حضور پرش��ور 
و ش��عور خود در راهپیمایی روز قدس حماسه دیگری در تاریخ پر از 
افتخار اس��تان اصفهان بیافرینند. مردم ایران پس از گذشت بیش از 

30 س��ال از انقالب اسالمی، 
به فلس��فه نام گذاری آخرین 
جمعه ماه رمض��ان به عنوان 
روز قدس از طرف رهبر کبیر 
انقالب اس��المی پی برده اند 
و می دانن��د حض��ور آنها در 
ای��ن همایش ب��زرگ، مقابله 
و مبارزه با دش��منان اس��الم 

است.
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چهره روز
۲۶ هزار و ۶۱۷ والدت در استان به ثبت رسید

تورج حاجی رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد: در۴ ماه گذشته  امسال 
۲۶ هزار و ۶۱۷ نوزاد در استان اصفهان متولد شدند که ۱3 هزار و ۶۲۶ نفر از آنها پسر و ۱۲ 

هزار و ۹۹۱ نفر، دختر بوده اند.
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افزایش۶0 درص��دی قیمت 
 گروه 
داروهای ترک اعتیاد و کاهش شهر

اثربخشی آنها رخدادی است 
که می تواند پرونده ترک اعتیاد معتادان ایرانی را در 
کشور به بن بست بکش��اند. در فهرست آسیب های 
اجتماعی کش��ور، از طالق گرفته تا خشونت و جرم، 
یک س��ر ماجرا به اعتیاد و مص��رف موادمخدر ختم 

می شود.
اما به  رغم هم��ه تالش های��ی ک��ه در زمینه جذب 
معتادان به سیستم درمانی کش��ور انجام می شود، 
فرید براتی سده مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیس��تی کش��ور از افزایش ۶0 درصدی 
قیم��ت داروهای ت��رک اعتیاد همچ��ون متادون و 
بوپرنورفین خب��ر داده که به  زعم کارشناس��ان امر، 
تیشه ای است بر ریش��ه مکانیس��م ترک اعتیاد. به 
گفته براتی س��ده وقتی صاحبان مراکز ترک اعتیاد 
برای دریافت مواد ترک اعتیاد به دانش��گاه ش��هید 

بهش��تی مراجعه کردند ک��ه با این می��زان افزایش 
مواجه ش��دند!  امری که حتی ممکن است تعطیلی 
این مراکز را در پی داشته باش��د. براتی سده با اشاره 
به این که تاکنون داروها به صورت ماهانه در اختیار 
مراکز قرار می گرفت، اعالم کرده است که هم  اکنون 
به علت کمبود وجود دارو مراکز به صورت هفتگی از 

دانشگاه ها )شهید بهشتی( دارو دریافت می کنند.
در تبصره دو ماده ۱5قانون اص��الح قانون مبارزه با 
مواد مخدر اصالحی سال8۹مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آمده اس��ت که وزارت رف��اه و تأمین اجتماعی 
موظف است ضمن تحت پوش��ش درمان و کاهش 
آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های 
ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار 
دهد. دولت مکلف است همه س��اله در لوایح بودجه، 

اعتبارات الزم را پیش بینی و تأمین نماید.
کارشناس��ان می گویند همان طور که فرد یک شبه 
معتاد نمی ش��ود، یک ش��به هم تصمی��م به ترک 

نمی گیرد و برای رسیدن به نقطه ای که معتاد حاضر 
می ش��ود به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کند، 
راهی طوالنی طی ش��ده تا او به ای��ن آمادگی روانی 
برسد. حاال تصور کنید با هزینه هایی مواجه می شود 
چندین برابر هزینه ای اس��ت که ماهان��ه برای ماده 

مصرفی اش پرداخت کرده است
     دولت به وظایفش عمل نمی کند

بابک دین پرس��ت مع��اون کاهش تقاضا و توس��عه 
مش��ارکت های مردمی س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
30دی ماه در این باره گفته بود: براساس این مصوبه 
دولت، صندوق های بیمه ای ازجمله صندوق تأمین 
اجتماعی مکلفند هزینه های ترک اعتیاد معتادان را 
که دستور العمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با 
موادمخدر با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و تعاون،  کار و رفاه اجتماعی ابالغ 
خواهد شد، مش��مول بیمه های پایه و بستری قرار 
دهند، اما سخنگوی کمیس��یون بهداشت و درمان 

مجلس می گوید به دلیل افزایش قیمت داروی ترک 
اعتیاد پروس��ه درمانی معتادان را با مش��کل مواجه 
می کند تهیه این داروها برای دولت هزینه  چندانی 
ندارد و دولت می توان��د با ارایه راه��کاری همچون 
اختصاص یارانه این داروها را با قیمت مناس��ب تری 

توزیع کند.
اگر بیماران در دس��تیابی به داروی ت��رک اعتیاد با 
مشکل روبه رو ش��وند یا قیمت داروها چندین برابر 
شود نه تنها پروسه درمان با مشکل مواجه می شود 
بلکه ممکن است فرد بیمار دوباره به سمت استفاده از 

مواد مخدر روی آورد.
     ترک اعتیاد ،صددرصد عملی

آیا ترک کردن می صرفد؟!
این، همه ماجرا نیس��ت. قرص مت��ادون در بازار کم 
است و به همین علت، توزیع شربت متادون جایگزین 
آن شده اس��ت. به گفته براتی سده اثربخشی شربت 
متادون نیز کاهش یافته و علت آن هم به ترکیباتش 
مربوط می شود که ناش��ی از رقیق سازی و کم کردن 
مواد اولیه اثربخش در ش��ربت اس��ت. این در حالی 
است سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
درباره اثربخشی داروی ترک اعتیاد گفت: این داروها 
کیفیت پایینی ندارند و اگر نتوانسته به صورت مطلوب 
بر بیماران اثر بگذارد به دلیل استفاده نادرست بیمار از 
این داروهاست، بدان معنا که فرد معتاد یا در استفاده 
از دارو فاصله زمانی را رعایت نک��رده یا بیش از حد 
مجاز به اس��تفاده از داروی ترک اعتی��اد روی آورده 
است. براتی س��ده می گوید: وزارت بهداشت وظیفه 
نظارت بر قیم��ت داروهای ترک اعتی��اد را بر عهده 
دارد، این موضوع نش��ان می دهد وزارت بهداش��ت 
برنامه ری��زی دقیقی در این زمینه نداش��ته و انتظار 
می رود با برنامه ریزی جدی ت��ر و پایدارتر موضوع را 

کنترل کند.
     توجه به ترک اعتیاد به نفع جامعه است

دکت��ر هوم��ن نارنجی ها مدی��رکل پیش��ین امور 
فرهنگی و پیش��گیری س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر 
می گوید: بدون ش��ک تغییر روند درمان بر افزایش 
اعتی��اد در کش��ور تأثیرگذار اس��ت. هیچ ک��دام از 
ش��ربت های رقی��ق ش��ده تری��اک، کپس��ول های 
 جایگزی��ن، ق��رص ترام��ادول و ش��ربت های

دست ساز، بدون ش��ک در ترک مؤثر نیستند و اگر 

به بحران دارویی در زمینه ترک اعتیاد برس��یم باید 
متولیان امر در این زمینه چاره اندیشی کنند.عده ای 
می گوین��د وقتی مبتالی��ان بهMS با کمب��ود دارو 
مواجه هستند، داروی هموفیلی ها سختگیر می  آید 
و سرطانی ها برای تهیه داروهایشان با مشکل مواجه 
هس��تند، چرا باید به معتادان فکر ک��رد؟ در صورت 
ادامه وضع با شرایط کنونی مراکز ترک اعتیاد تعطیل 
شده و فردی که در روند ترک است، به دوران مصرف 
بازمی گردد و دوباره آس��یب هایی ک��ه او به خود و 
خانواده اش می زند از نو آغاز می ش��ود، اما مسئوالن 
بهداشت و درمان در کش��ور باید بدانند که این تنها 
برای معت��اد و خانواده اش خطرآفرین نیس��ت. فرد 
معتاد ممکن اس��ت فردا در خیاب��ان کودکانمان را 
زیر بگیرد، بنابراین باید دغدغه حل این مش��کل را 

داشته باشند.
در دوره ای مصرف کراک برای یک معتاد شش��صد 
هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه داش��ت و در 
مقابل ترک کراک برای او ماهان��ه حدود ۱50 هزار 
تا۲00 هزار تومان هزینه داش��ت، اما بازهم معتادان 
برای پذیرش این درمان مراجع��ه نمی کردند، حاال 
تصور کنید این میزان داروها گران ش��ود و از طرف 
دیگر هزینه اجاره ملک و دس��تمزد کارکنان مرکز 

درمانی افزایش یابد
اگر هزینه های درمان باال رود چرخش به سمت ترک 
اعتیاد کمتر خواهد ش��د و در مقابل شاهد افزایش 
اعتیاد خواهیم بود، چرا که معتاد می بیند ترک مواد 
برایش به صرف��ه نیس��ت. در دوره ای مصرف کراک 
برای یک معتاد ۶00 هزار تومان تا یک میلیون تومان 
هزینه داش��ت و در مقابل ترک کراک برای او ماهانه 
حدود۱50 هزار تا ۲00 هزار تومان هزینه داش��ت، 
اما بازهم معتادان ب��رای پذیرش این درمان مراجعه 
نمی کردند حاال تصور کنید این میزان داروها گران 
ش��ود و از طرف دیگر هزینه اجاره ملک و دستمزد 
کارکن��ان مرکز درمان��ی افزایش یابد. بدون ش��ک 
هزینه ترک اعتیاد باال می رود و برخی در خألنظارت 
و خودس��رانه و بدون توجیه، این هزینه ها را از بیمار 
می گیرند. از طرف دیگر تعرفه های دولتی هم عادالنه 
نب��وده و غیر واقعی اس��ت، بنابرای��ن مراکز تعطیل 
می شوند و معتاد حتی اگر بخواهد هزینه ها را متقبل 

شود، مرکزی نیست که به آن مراجعه کند.

پرونده ترک اعتیاد معتادان ایرانی به بن بست می رسد 

باید فکری کرد؛ ترک اعتیاد انگار به صرفه نیست
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به دو كانديدا تذكرداد
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 آگهی مزایده عمومی فروش 
شماره 92/03

آگهی فراخوان عمومی 
48338295

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  دفتر فروش و بازرگانی  شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

موضوع فراخوان : 
خريد دو دس�تگاه ليفتراک 5 تن ديزل به همراه اتاق كامل ، خريد يک دس�تگاه ليفت�راک 5 تن گازی به همراه ات�اق كامل ، خريد 
يكدستگاه ليفتراک 3 تن برقی به همراه اتاق كامل ، خريد يكدس�تگاه ليفتراک 10 تن ديزل همراه با اتاق كامل و خريد يكدستگاه 

ليفتراک 2 تن برقی سه چرخ 
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه : 480000000 )چهار صد و هشتاد ميليون ( ريال 

توجه : ضمانت نامه فوق بايستی در زمان ارائه پيشنهاد قيمت تهيه گردد و در اين مرحله نيازی به تهيه ضمانت نامه بانكی نمی باشد . 
  www.mobarakeh.steel.ir نحوه دريافت مدارک : 1- از طريق سايت شركت فوالد  مباركه – لينک مناقصه و مزايده

 www.ariatender.com 2- مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به نشانی اينترنتی
مدارک الزم : تكميل فرم های ارزيابی كيفی و مهر و امضای آن، ارايه مستندات الزم ، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت . 

مهلت ارسال مدارک : 92/5/25 
نحوه ارسال مدارک : از طريق پست به آدرس اصفهان، كيلو متر 75 جنوبغربی ، شركت فوالد مباركه ، ساختمان مركزی ، قرار دادهای 

توسعه ، صندوق پستی 84815-161 
- هزينه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

- ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد . 
در صورت نياز به اطالعالت بيشتر با شماره تلفن 3807-0335543 تماس حاصل فرماييد. ) كد آگهی : ر-92090 ( 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 
ش�ركت عمران ش�هر جديد بهارس�تان در نظر دارد تعداد مح�دودی  از آپارتمان های 
مسكونی ، واحدهای تجاری ساخته شده ، زمين تجاری ، خدماتی ، فرهنگی ، واقع در شهر 
بهارستان را از طريق مزايده عمومی به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان 
می توانند برای بازديد و كسب اطالعات بيشتر تا تاريخ 92/5/22 به شركت عمران شهر 
بهارستان واقع در شهر جديد بهارستان خيابان الفت شرقی خيابان امير كبير مراجعه و 

يا با شماره تلفن 96-6803090 داخلی 213و245 تماس حاصل نمائيد. 
 WWW.BNT.IR : پايگاه اينترنتی

آگهی مناقصه  ) نوبت 1/2(  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 

گیاهان دارویی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 5593 اصفهان 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان  رئیس هئیت مدیره علی اصغر فردوسی

سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان در نظر دارد لوله های GRPمورد نياز ذيل را از 
طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . 

متقاضيان جهت آگاهی بيشتر ،دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارائه آنها و شركت در مناقصه 
می توانند از روز پنج شنبه مورخ 92/5/3 تا پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 92/5/13 به 

نشانی خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیر کبیر ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند . 
تلفن تماس 2673090 و 0311-2673075 

بدين وس�يله از كليه س�هامداران ش�ركت فوق دعوت می 
گردد در جلسه مذكور كه در ساعت 9 صبح مورخ 92/5/22 
به آدرس شركت واقع در شهر ابريشم – انتهای كوچه خانه 
بهداشت برقرار می گردد حضور بهم رسانيد دستور جلسه 
انتخاب هئيت مديره و بازرس�ين و روزنامه كثير االنتشار و 

غيره 

مقدارواحدموضوع مناقصه رديف

لوله GRPبا سختی )SN(5000 پاسكال و فشار 1
3500متركاری )PN(10 اتمسفر و سايز 500 ميليمتر



چهره روزیادداشت

 مخابرات، امروز یکی از 
اصلی ترین فعالیت های بشری است 
گ�روه اقتص�اد - مدیر عامل 
شرکت مخابرات استان اصفهان 
در آیین معارف��ه  رییس جدید 
اداره مخابرات شهرستان نجف 
آباد ب��ا بیان این ک��ه  مخابرات 
 ام��روزه ب��ه عن��وان یک��ی از 
 اصلی ترین فعالیت های بشری

نقش آفرینی م��ی کند گفت: 
در نیم قرن گذش��ته ب��ا اضافه 
ش��دن  عنصر نقش آفرینی  به نام اطالعات به عناصر چهار گانه ش��اهد 
تحوالت عمده ای در جامعه انس��انی  بوده ایم. مهندس حسین کشایی 
عنصر اطالعات را مدیون توس��عه ارتباطات و توسعه بخشی از ارتباطات 
را مدیون مخابرات عنوان کرد و افزود: کار ما کار س��نگینی اس��ت و باید 
 با دقت نظر بیش��تری فعالیت هایم��ان را انجام دهیم. وی با اش��اره  به 
 تالش های ارزش��مند ص��ورت گرفت��ه در اداره مخابرات  شهرس��تان

نجف آباد، بر ضرورت حفظ، استمرار و توسعه  خدمات  از سوی مدیریت 
جدید و نیز وفاق و همدلی  بین مسئوالن شهرستان هم تأکید  کرد و گفت: 
ما در مقطع بزرگی از طرح تغییر و تحول در شرکت مخابرات قرار داریم و 
هر چه هم افزاییمان نسبت به مسائل و موضوعات  مخابرات بیشتر باشد 

نتیجه آن برای مردم بیشتر و  ملموس تر خواهد بود .

خبر ویژه

4
رفعمشکالتصندوقفوالدبهدوشدولتآتیمیافتد

حمیدرضا فوالدگر گفت: مش��کالت صندوق فوالد کش��ور هنوز به صورت کامل رفع نشده و بدون شک 
رسیدگی به آن به دوش دولت آتی می افتد، چرا که مصوبه نقل و انتقال سهام12 هزار و500 میلیارد تومانی 
به صندوق فوالد کشور از سوی وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی امضا شده است.

 یک تخلف دیگر توسط دولت در 
واگذاری معادن۲ و۵ گل گهر

رییس کمیته معدن مجلس

 داریوش اسماعیلی

در زمانی واگذاری معادن شماره 2 و 5 مجموعه گل گهر سیرجان انجام 
شد که در بودجه 92 واگذاری معادن، جز منبع درآمدهای دولت نیست 
و عالوه بر آن، مش��کالتی در واگذاری این معادن وارد است. یکی از این 
ایرادات عدم ارزیابی درس��ت معادن در زمان واگذاری است، به این معنا  
که نحوه قیمت گذاری این معادن بر چه مبنایی بوده اس��ت. معادن2 و 
5 مجموعه گل گهر سیرجان 
بدون مزایده به سازمان تأمین 
اجتماعی واگذار ش��ده است.

واگ��ذاری این مع��ادن باید به 
مزایده گذاش��ته می شد و در 
صورتی که تأمی��ن اجتماعی 
در این مزایده برنده می ش��د، 
دولت آن را به حساب رد دیون 
این سازمان در نظر می گرفت.
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در حالی دولت در مصوبه اخیر خود با دس��تور صدور س��ند برای 
واحدها به نوعی خرید و فروش مس��کن مهر را آزاد کرده است که 
تاکنون برای اکثریت این واحدها سند ملکی به ثبت نرسیده و در 
خرید و فروش، واجد شرایط بودن خریداران این واحدها مشخص 

نمی شود.
 به گزارش مهر، دولت در مصوبه اخیر هیأت وزیران، خرید و فروش 
مسکن مهر را با دستور صدور سند برای واحدها آزاد کرده است که 
در نهایت این اقدام مهر تأییدی بر فروش غیرقانونی مس��کن مهر 
است. واحدهایی که دولت با گذشت چند سال هنوز نتوانسته بیش 

از 10 درصد را سند دار کند.
  در این مصوبه آمده اس��ت: صدور س��ند اعیانی به ن��ام متقاضی
  واجد ش��رایط که مس��تأجر عرصه و مالک اعیان اس��ت، توسط

 اداره ثبت و اسناد و امالک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد 
فروش اقس��اطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین 
 اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعالم بانک

 عامل است.
 براین اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطی 
بانک تأکید کرده اس��ت، در حالی که تاکنون اکثریت این واحدها 
سنددار نشده اند ضمن آن که با آزادسازی خرید و فروش مسکن 
 مهر مش��کالتی برای خریداران ب��ه وجود می آید ک��ه به راحتی

قابل حل نیست.

 در واقع این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ 
شد که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر 

را غیرقانونی اعالم کرده بود.
  وی در واکن��ش به گ��زارش خبرگ��زاری مهر مبنی ب��ر فروش 
 مس��کن مهر گفته بود که خرید و فروش این واحد ها غیرقانونی 
 اس��ت و با افرادی که اقدام به خرید و فروش کنند برخورد خواهد

 شد.
 نکته مهم اینست که در خرید و فروش مسکن مهر، زمین رایگان و 
وام قرض الحسنه از مهم ترین ویژگی هاست که باید به افراد واجد 
شرایط واگذار شود، اما با این روش مشخص نیست که چه کسانی 
از این واحدها سود می برند و خریداران واقعی چه کسانی هستند 
بنابراین تنها راه برای داللی و س��ودجویی در سایت های مسکن 

مهر باز می شود.
 براین اس��اس با وجودی که در ابتدای طرح مسکن مهر، دولت بر 
این امر تأکید می کرد که فقط  کس��انی امکان ثب��ت نام دارند که 
مسکن و زمین دولتی نگرفته باشند و از سال84 به بعد زمین و یا 
مسکن به نام آنها و یا خانواده شان نباشد با این مصوبه امکان این که 
هرشخصی با هر شرایط مالی، واحد مسکن مهر را خریداری کند 

به وجود آمده است.

 فروش واحدها نیمه تمام و بدون سند

 یکی از مشکالت عمده ای که خرید و فروش مسکن مهر به وجود 
می آورد، فروش واحدهای نیمه تمامی اس��ت که هنوز سرنوشت 

آنها مشخص نیست، اما بنگاه های امالک برای ترغیب مشتریان،
تاریخ های غیرواقعی را برای تحویل اعالم می کنند.

 در واقع هنوز بخ��ش عمده ای از این واحدها با مش��کالت تأمین 
 آب، ب��رق، گاز و خدم��ات روبنایی روبه رو هس��تند و مس��ئوالن

 وزارت راه و شهرس��ازی ه��م از تاریخ دقیق افتت��اح واحدها خبر 
 ندارند و آن را وابسته به تکمیل ش��بکه تأمین خدمات می دانند، 
 بنابرای��ن ف��روش زودت��ر از موع��د ای��ن واحده��ا م��ی توان��د
  در آین��ده مش��کالت زی��ادی را ب��رای خری��داران بدون س��ند

 ایجاد کند.
  هرچند ک��ه دولت تصور م��ی کند این اق��دام می توان��د مالکان
  مسکن مهر را خوش��حال کند و آنها حاشیه س��ود بیشتری را به
  دس��ت بیاورند، ام��ا واقعیت این اس��ت که با ف��روش واحدهای

 مس��کن مهر، مالکان نمی توانند در ش��هری مانن��د تهران خانه 
 مناس��بی خری��داری کنن��د و افزایش قیمت مس��کن در ش��هر

  تهران بس��یار بیش از نرخ آپارتمان در ش��هرهای جدید اس��ت 
 بنابراین مصوبه دولت تنها به نفع دالالن و س��وجویانی اس��ت که 
 م��ی خواهن��د از کاهش ق��درت خری��د م��ردم، سوءاس��تفاده

 کنند.
 در حال حاضر رشد قارچ گونه بنگاه های امالک در شهرهای جدید 
پرند و پردیس گواه این موضوع اس��ت که بازار داللی و سوجویی 

بسیار در این شهرها داغ شده است.
متقاضی��ان خری��د مس��کن ک��ه از آش��فتگی ب��ازار مس��کن 
ته��ران و ن��رخ ه��ای صع��ودی ناامی��د ش��ده ان��د ب��ه ناچ��ار 
ب��ه ای��ن بازاره��ا پن��اه م��ی برن��د، در حال��ی ک��ه سرنوش��ت 
 واحده��ای خری��داری ش��ده و قولنام��ه ای در ای��ن س��ایت ها

 مشخص نیست.
  براس��اس ای��ن گ��زارش حت��ی در ای��ن ش��هرها، بن��گاه های

  ام��الک ب��ا همدس��تی ع��ده زی��ادی از واس��طه گ��ران امتیاز 
 مس��کن مهر را با قیم��ت بی��ش از10 میلیون توم��ان به فروش 

می رسانند.
در حالی که مشخص نیست خریداران در آینده بتوانند واحدهای 
 خ��ود را تحوی��ل بگیرند زیرا ف��روش امتی��از قولنام��ه ای انجام

 می ش��ود و دولت هم باره��ا اعالم ک��رده که این ف��روش امتیاز 
غیرقانونی است.

  باید به  انتظار دولت بعدی بود ت��ا بتواند در مدت کوتاه بیش از دو 
میلیون واحد مسکن مهر را سنددار کند.

سرانجام مصوبه آزادسازی معامالت مسکن مهر

 تولید برق ایران رونقخریدوفروشبدونسند!
4 درصد افزایش یافت

تولید برق کش��ور در حالی از ابتدای سال جاری تاکنون 
در مقایسه با زمان مشابه پارس��ال با حدود چهار درصد 
افزایش به 98 هزار و 805/8گیگاوات س��اعت رس��یده 
است که آمارها از رشد20 درصدی نیروگاه های برق آبی 
حکایت دارد. میزان تولید برق کش��ور از ابتدای امسال 
تاکنون به 98 هزار و 805/8 گیگاوات ساعت رسیده که 
این میزان 3/84 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در 
زمان مشابه پارسال است. از مجموع انرژی تولیدی داخل 
کشور از ابتدای س��ال جاری تاکنون،92 هزار و 451/3 
گیگاوات س��اعت به واحدهای حرارتی و ش��ش هزار و 
354/5گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص 
داشته است در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در 
مقایسه با دوره مشابه پارسال2/88 درصد افزایش و تولید 

نیروگاه های برق آبی20/19 درصد رشد یافته است.

آغاز دور جدید ترخیص دارو 
از شنبه

بانک مرک��زی با اع��الم برگ��زاری نشس��ت اضطراری 
چهارشنبه با وزارت بهداشت و گمرک، درباره حل مشکل 
ترخیص دارو و رفع مشکالت از روز شنبه گفت: از امروز 
 نمایندگان 3 دس��تگاه در گمرک فرودگاه امام مس��تقر 

می شوند. 
بانک مرکزی با تأکید بر همکاری دس��تگاه های مسئول 
برای حل مشکالت دارویی و تجهیزات پزشکی اعالم کرد: 
مش��کالت ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات 
 پزشکی از روز ش��نبه دوازدهم مردادماه مرتفع خواهد 

شد.

انتخاب  هیأت رییسه کمیسیون 
حمایت از تولید ملی

اعضای هیأت رییسه کمیس��یون حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تعیین شدند.

الزم به ذکر اس��ت بر این اس��اس حمید رضا فوالدگر به 
عنوان رییس، هادی قوامی به عن��وان نایب رییس اول، 
اسماعیل جلیلی به عنوان نایب رییس دوم ، جعفر قادری 
به عنوان س��خنگو، غالمرضا قزلجه به عنوان دبیر اول و 

بهروز نعمتی به عنوان دبیر دوم منصوب شدند.

اخبار کوتاه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده مورد وثیقه

2030 شماره آگهی :139203902004000095  شماره پرونده 1/8600400200400006  

آگهی مزایده پروند ه اجرایی کالسه : 20188-2/754 1- تاسیسات و تجهیزات متعلق 
پارس  قطعه سازان  اجرای طرح شرکت  محل  و  گلباز  پارس  قطعه سازان  به شرکت 
خیابان  علویجه  در شهر ک  واقع  اصفهان  به شرکت شهرکهای صنعتی  متعلق  گلباز 
هشتم درب چهارم سمت چپ که دارای کاربری کارگاهی ) کارخانه تولید قیر مذاب ( به 
مساحت عرصه 4000 متر مربع و ساختمان سوله به ابعاد 900 متر مربع و دو واحد 
از سه طرف دیوار  . محوطه خاکریزی شده و زمین  نگهبانی و آزمایشگاه می باشد 
کشی شده است . این کار گاه دارای موتور آالت و تانکر ها و دستگاه های مربوط به 
ذوب قیر شامل میکسر ، دیگ پخت بزرگ ، تانک پیش گرم ، باالبر حمل مواد ، مخزن 
سوخت 25000 لیتری ، 3 دستگاه هواکش و باالبر معمولی و دو دستگاه تابلو برق بوده 
و نیز از پست مربوط به اداره برق تا تابلو کابلکشی شده است . کار گاه  دارای آب 
شماره اشتراک 97-80-90 برق صنعتی 30 کیلو وات  به شماره اشتراک 8985550 می 
باشد با عنایت به تمام دستگاهها و تاسیسات موجود ارزش کلیه تاسیسات و تجهیزات 
و  ریال   1276200000 مبلغ  به  کابلکشی  و  آب  و  برق  انشعاب  های  هزینه  همراه  به 
 3/180/600/000 مبلغ  به  مربوط  و ساختمانهای  ابنیه  کلیه  و  اعیان  و  عرصه  ارزش 
ریال جمعا با جمیع جوانب در نظر گرفته شده ارزش کلیه تاسیسات و تجهیزات و محل 
اجرای طرح شرکت مذکور بالغ بر 4456800000 ریال بر آورد و اعالم شد. شش دانگ 
آپارتمان واحد غربی واقع در طبقه اول پالک 133/430 مجزی شده و واقع بر عرصه 
پالک 203 -2 فرعی به مساحت 247/80 متر مربع با قدر الحصه از عرصه مشاعی و 
مشاعات اعم از موتور خانه و راه پله و نور گیر طبق قانون تملک آپارتمانهاست  واقع 
در اراضی قلعه امیریه خمینی شهر پالک 123 اصلی خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
به آدرس : اصفهان نجف آباد بعد از سه راه درچه بن بست بهار که سند مالکیت آن 
در صفحه 205 دفتر 481 امالک به شماره ثبت 104697 و با شماره چاپی 831615 
الف – 83 ثبت و صادر شده است با حدود : شماال در 5 قسمت به طولهای 2/95 متر 
و 1 متر و 3/10 متر و0/80متر و  4/10 متر پنجره و دیواریست به فضای کوچه که 
قسمتهای  دوم و چهارم غربی محسوب است شرقا اول در دو قسمت به طولهای 5/40 
متر و 2 متر درب و دیواریست به راه پله که قسمت دوم شمالی محسوب است دوم به 
طول 3/50 متر دیواریست به نور گیر سوم به طول 13/55 متر دیواری است اشتراکی 
با آپارتمان 431 شرقی جنوبا در سه قسمت به طولهای 6/35 متر و2 متر و 5/85 متر 
پنجره و دیواریست به فضای حیاط که قسمت دوم غربی محسوب است غربا اول  به 
طول 17/40 متر دیواریست به پالک 113 دوم به طول 1/20 متر دیواریست به فضای 
کوچه حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس 
رسمی زیر بنای آپارتمان مذکور 247/80 متر مربع با سقف تیرچه بلوک ،؛ نمای داخلی 

، گچ و نقاشی ، کف موزائیک ، دربهای داخلی چوبی ، دربهای نمای خارجی آلومینیومی 
گاز  و  آب  انشعابات  دارای  مذکور  آپارتمان  است  شده  اجرا  سیمان  خارجی  نمای 
مشترک و برق مستقل، قدر السهم از عرصه مشاعی ، موتور خانه ، راه پله و نور گیر 
می باشد ملکی آقای مسعود گل باز خانیان که طبق سند رهنی شماره 166477 بتاریخ 
86/3/31 دفتر خانه 20 اصفهان در قبال بدهی شرکت قطعه سازان پارس گلباز در رهن 
نامه سند  بیمه  بانک مدت  بانک صنعت و معدن اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
رهنی فوق تا تاریخ 92/7/30 اعتبار دارد و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 9//92/6  
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 1276200000 ریال جهت 
کلیه دستگاهها و تاسیسات و تجهیزات و مبلغ 3180600000 ریال جهت کلیه ساختمانها 
و اعیان و عرصه محل اجرای طرح شرکت فوق و از مبلغ پایه 991200000 ریال جهت 
ششدانگ آپارتمان فوق شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره  بدهی های  نیز  و  باشد 
اینکه رقم قطعی معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ظمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 92/5/12 منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزاید ه به روز بعد 

موکول می گردد  م الف 3807 اسدی رئیس اداره اسناد رسمی اصفهان 

مزایده 

102 شماره آگهی : 139203902123000003 شماره پرونده : 1/9104002123000009 
بموجب پرونده اجرائی کالسه 1135-91/17 به شماره بایگانی 9100029 اجرای ثبت 
در  واقع  اصلی   326 از  فرعی   283 پالک شماره  خانه  یکباب  اول ششدانگ   : سمیرم 
چشمه بابازرنگ کمه مشهور به جدول دره سکز بخش ثبتی سمیرم به مساحت 398/3 
چاپی  شماره  با  امالک   35 جلد  دفتر   467 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  مربع  متر 
016847 به نام جهانگیر یوسفیان فرزند حسین ثبت و صادر شده است و حدودات آن 
به حکایت دفتر امالک شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربی است بطولهای 17 متر 
و 17/5 متر و 4/15 متر درب و دیواریست به خیابان ده متری شرقا  به طول 40 /19 
متر دیواریست به راه و حریم کهله بابازرنگ جنوبا اول بطول 14/90 متر و دیواریست 
به خانه پالک 285 دوم بطول 6/30 متردیواریست به زمین پالک 284 غربا بطول 18/5 
دیواریست به زمین پالک 282 و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور 
در حالحاضر بصورت مسکونی مورد استفاده است ولی اعیانی های آن بسیار  قدیمی 
و سقف تیر چوبی با مساحت 127 متر مربع و انباری به مساحت 18/80 متر و دارای 

امتیازات آب ، برق و گاز می باشد و به مبلغ یکصد و سی و نه میلیون و چهار صد 
و پنج هزار ریال )139405000( ریال ارزیابی شده است دوم – ششدانگ یکباب خانه 
پالک 447 فرعی از 326 اصلی واقع در جدول بابا رجبی چشمه بابا زرنگ کمه پادنا 
وسطی بخش ثبتی سمیرم به مساحت  265/60 متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 
35 دفتر جلد 37 امالک با شماره چاپی 082889 به نام آقای وجیهه اله فخری فرزند 
کرم ثبت و صادر شده است و حدودات آن به حکایت دفتر امالک شماال بطول 12/20 
متر دیواریست به خانه 446 شرقا بطول 21/85 متر دیواریست به باغ 449 جنوبا بطول 
12/20 متر به دیوار خانه پالک 448 غربا بطول 21/70 متر جای درب و دیواریست به 
کوچه شش متری و طبق گزارش کارشناس رسمی : دادگستری ملک مذکور در حال 
حاضر به صورت یک طبقه و بصورت مسکونی مورد استفاده است . اعیانی های آن 
پنجره خارجی  و  درب   ، آجری  دیوار   ، بلوک  تیرچه  و سقف  بنایی مسلح  با مصالح 
فلزی ، درب های داخلی چوبی با مساحت 130 متر مربع و دارای امتیازات آب ، برق 
و گاز می باشد و به مبلغ سیصدو پنجاه و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار 
ریال )355971000 ( ریال ارزیابی گریده است سوم – ششدانگ یکباب خانه پالک 473 
فرعی از 326 اصلی واقع در جدول بابا رجبی چشمه بابازرنگ کمه پادنا وسطی بخش 
ثبتی سمیرم به مساحت 297/20 متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 101 دفتر جلد 
37 امالک با شماره چاپی 10788 به نام وجیهه اله فخری فرزند اله کرم ثبت و صادر 
شده است و حدودات آن به حکایت دفتر امالک شماال بطول 11/90 متر دیواریست به 
کوچه  شرقا بطول 24/92 سانتی متر دیوار به دیوار و به دیوار خانه پالک 472 جنوبا 
بطول 12 متر دیواریست به کوچه بن بست شش متری غربا بطول 24/73 متر درب 

و دیواریست به خیابان 12 متری و طبق گزارش کارشناس  رسمی دادگستری ملک 
 . استفاده است  مذکور در حال حاضر بصورت یک طبقه و بصورت مسکونی مورد 
وپنجره  درب   ، آجری  دیوار   ، بلوک  تیرچه  و سقف  بنایی  با مصالح  آن  های  اعیانی 
امتیازات  دارای  با مساحت 136 متر مربع و  ، درب های داخلی چوبی  فلزی  خارجی 
آب و برق و گاز می باشد و به مبلغ سیصدو هشتاد و شش میلیون و سیصد شصت 
الذکر طبق  فوق  . هر سه پالک  است  گریده  ارزیابی   ) ریال   386360000( ریال  هزار 
سند رهنی شماره 10788-1387/2/18 دفتر خانه اسناد رسمی 178 سمیرم در قبال 
اخذ مبلغ ششصد میلیون ریال تسهیالت در رهن بانک صادرات سمیرم قرار گرفته و 

پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1392/6/4 در اداره ثبت اسناد 
و امالک سمیرم از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده برای پالک 283 /326 از 

مبلغ 139405000 ریال و برای پالک 326/473 از مبلغ 386360000 ریال و برای پالک 
326/447 از مبلغ 355971000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شود ضمنا موارد رهن فوق الذکر بیمه می باشند الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک 
ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای انها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه ها 
ی فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا” 
وصول میگردد ضمنا”چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد این آگهی یکنوبت در روزنامه 

زاینده رود مورخ 92/5/12 درج و منتشر می گردد م الف 108 موسوی رئیس ثبت و 
اسناد و امالک سمیرم 

مزایده غیر منقول

2223 شماره آگهی 139203902004000076 شماره پرونده : 1/9100400200400062 
کالسه  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   ) رهنی  اسناد   ( منقول  غیر  اموال  مزایده  آگهی 
9100211 ششدانگ یکباب خانه که سابقا قطعه زمین بوده پالک 9419 /406 مجزی 
شده است ازپالک های 652تا 662 فرعی از یک فرعی از 406 اصلی واقع در بخش 16 
اصفهان به آدرس : اصفهان شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی بین 9 و 10 غربی نیم 
فرعی 6 غربی پالک 45 که سند مالکیت آن در صفحه 194 دفتر 247 امالک بشماره 
ثبت 55646 و شماره چاپی 392344 بنام بتول السادات مغیث ثبت و صادر شده است 
با حدود : شماال بطول ده متر به پالک 9406فرعی شرقا بطول 21 متر به پالک 9420 
فرعی جنوبا بطول 10 متر به کوچه 8 متری غربا بطول 21 متر به پالک 9418 که طبق 
نظر کارشناس رسمی ملک مورد نظر یکباب منزل مسکونی است که از سمت جنوب به 
گذر محدود شده مساحت عرصه ملک 210 متر مربع می باشد که در دو طبقه بمساحت 
باربر  از مصالح ساختمانی متعارف بصورت دیوار  استفاده  با  حدود 250 متر مربع 
و سقف تیرچه بلوک و آهن اجرا شده است  داخل ساختمان سفید کاری با نقاشی و 
دربهای چوبی و بیرون درب پنجره های فلزی و آلومینیومی و نمای آجری است اطراف 
حیاط با آجر 4 سانتی نماکاری شده و کف حیاط موزائیک شده و ملک جهت دو واحد 
مسکونی مستقل بنا شده قدمت ساخت حدود 25 سال است و ملک دارای انشعابات آب 
و گاز مشترک و دو انشعاب برق مجزی می شود که طبق اسناد رهنی شماره 1813 
پارسیان  بانک  رهن  در  اصفهان   146 دفتر خانه  بتاریخ 87/5/3  83/7/6 و 11368   –
اصفهان قرار گرفته و تا تاریخ 93/7/6 بیمه  می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
مورخ 92/6/10 در اداره اجرا اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه اول سمت چپ ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ 
پایه دو میلیاردو سیصدو نود میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیر ه تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده و یا نشده باشد بعهده برنده مزایده می باشد . 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد  ظمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
در صورت  و  گردد  می  منتشر  و  درج   92/5/12 تاریخ  در  اصفهان  رود چاپ  زاینده 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد م الف : 3985اسدی رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 

مزایده غیر منقول  نوبت دوم

2225 شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
472/91 ج 1 له علیرضا عباسی و غیره با وکالت آقای احسان کاظمی علیه علی اکبر 
تنباکوزاده به نشانی خ نشاط، مقابل بیت الحسین ، ک ش مجید گلدوز مبنی بر فروش 
ملک مشاع در روز پنجشنبه مورخ 92/5/31 از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح در محل این 
اجرا ) اتاق 332 ط سوم دادگستری شهید نیکبخت ( جهت فروش ششدانگ پالک ثبتی 
2753 بخش چهار اصفهان بنشانی فوق الذکر اگنون خالی از سکنه می باشد با وصف 
کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گریده برگزار نماید طالبین خرید 
5 روز قبل از جلسه مزایده بنشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 
نقدی ده درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نماید پیشنها دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه خواهد بود اوصاف 
ملک بر اساس نظر کارشناس : ملک متنازع فیه عبارت است از یکبابخانه بشماره ثبتی 
2753بخش چهار اصفهان که دارای حدود 87 متر مربع عرصه و حدود 50 متر مربع 
اعیانی بصورت مخروبه و غیر قابل سکونت دارای انشعابات اب و برق که پس از هئیت 
باقیمانده دارد و ارزش ششدانگ آن 1350000000  عقب نشینی حدود 68 متر مربع 

ریال می باشد مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی اصفهان 

اخطاریه 
79 سلیمان ملک محمودی مجهول المکان محل حضور شعبه اول شورای حل اختالف 

خمینی شهر واقع در خ شهید بهشتی وقت حضور دوشنبه 92/6/4 ساعت 6 عصرعلت 
نه  و  مبلغ چهل  مطالبه  بر  مبنی  بطرفیت شما  هاشمی  اصغر حسین  دعوی   : حضور 
میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال باستناد یک فقره چک بانک ملی در موعد مقرر 
حاضر گردید در ضمن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و مدارک به شورا مراجعه 

نمائید . شورای حل اختالف شعبه اول خمینی شهر

حصر وراثت 

94 آقای امین حسنپور فراموشجانی دارای شناسنامه شماره 6180 به شرح دادخواست 
به کالسه 398/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالصالح حسنپور فراموشجانی  بشناسنامه 277 در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه   1392/3/3
منحصر است به: 1- معصومه طهرانی اندانی فرزند غالمرضا ش ش 931 مادر 
2- عفت غالمی فرزند حسن ش ش 3535 همسر 3- میالد حسنپور فراموشجانی 
فراموشجانی  حسنپور  امین   -4 فرزند   1130618692 ش  ش  عبدالصالح  فرزند 
فرزند عبدالصالح ش ش 6180 فرزند 5- محمد حسنپور فراموشجانی فرزند عبدالصالح 
ش ش 1271257017 فرزند 6- امید  حسنپور فراموشجانی فرزند عبدالصالح ش ش 
3323 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 

شورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 

 14567 شماره  شناسنامه  دارای  ورنوسفادرانی   حیدری  حاجی  ابوالفضل  آقای   95
به شرح دادخواست به کالسه 372/92ح ش 7 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالغفور حاجی حیدری ورنوسفدرانی   
بشناسنامه 298 در تاریخ 1392/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
عبدالغفور ش ش 14567 فرزند 2- عباس حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور 
ش ش 150 فرزند  3- ابوالقاسم  حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور ش 
ش 2329 فرزند  4- قدیر علی حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور ش ش 
11864 فرزند  5- فاطمه حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور ش ش 35383 
فرزند  6- شهناز حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور ش ش 35382 فرزند  
7- زهرا حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند عبدالغفور ش ش 17461 فرزند  و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
تاریخ نشر آگهی  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 

97 آقای اکبر هاشمیان  دارای شناسنامه شماره 829 به شرح دادخواست به کالسه 
406/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نوروز علی هاشمیان  بشناسنامه 1728 در تاریخ 1391/7/8 اقامتگاه 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
1- معصومه رضائی آدریانی فرزند حسینعلی ش ش 60 همسر 2- اکبر هاشمیان 
فرزند نوروز علی ش ش 829فرزند  3- محمد هاشمیان فرزند نوروز علی ش 
ش 63 فرزند 4- یداله هاشمیان فرزند نوروز علی ش ش 99 فرزند 5- محسن 
هاشمیان فرزند نوروز علی ش ش 3210 فرزند 6- حسینعلی هاشمیان فرزند نوروز 
فرزند 8-  نوروز علی ش ش 95  فرزند  فرزند 7- زهره هاشمیان  علی ش ش 2687 
احترام هاشمیان فرزند نوروز علی ش ش 3009 فرزند 9- طیبه هاشمیان فرزند نوروز 
علی ش ش 34 فرزند 10- زهرا هاشمیان فرزند نوروز علی ش ش 197 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
 یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف

 خمینی شهر  



کافه کتابیادداشت

هفت

 از »پرده بسته« تا »گذشته« 
عنوان بهترین فیلمنامه  سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم دوربان آفریقای جنوبی به فیلم 
»گذشته« ساخته  جدید اصغر فرهادی رسید. در این جشنواره فیلم های »پرده بسته« از جعفر 
پناهی و کامبوزیا پرتوی و »لرزاننده چربی« به کارگردانی محمد شیروانی نیز به نمایش درآمدند.
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 »۲۱ مسأله اساسی« 
به روایت پدر و پسر

تله فیلم »۲۱ مس��أله اساس��ی« به 
کارگردان��ی احس��ان اکلیل��ی در 

اصفهان تولید شد.
احس��ان اکلیل��ی در رابطه ب��ا این 
تل��ه فیلم گف��ت: ای��ن تل��ه اولین 
ن��ی  کار م��ن در مق��ام کارگردا
اس��ت ودر آن س��عی ک��رده ام ت��ا 
کم��ی از طنز ه��ای معمول س��بک 
 اصفهانی فاصله بگی��رم و یک کار فانتزی را ب��ه مخاطبان ارایه کنم.

وی در رابطه با داستان این سریال تصریح کرد: این داستان به زندگی 
جوانی می پردازد که از طرف پدر خود برای انتخاب همسر تحت فشار 
قرار می گیرد و باالخره با ازدواج جوان وآمدن تنها عروس خانواده به 

جمع فامیل، فضای داستان شکل دیگری پیدا می کند و... . 
اکلیلی تصریح کرد: به جز حسن اکلیلی می توان به بازیگرانی همچون  
حامد احمدجو، سپیده مظاهری، نگار عباسی، صالح خواجویی، مجید 

شاکرین، اسماعیل موحدیان و... اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: در این فیلم که حس��ن اکلیلی تهیه کننده آن 
است، مجید شاکرین نویس��ندگی و بازیگر را بر عهده دارد و حسین 

خواجویی مجری طرح است.
این کارگردان جوان ابراز امی��دواری کرد: امیدواری��م این تولید در 
مجموع بتواند دارای پتانسیل باال وخوبی برای ارایه یک کاراجتماعی 

و طنز موقعیت باشد.
گفتنی است این تله فیلم در حال حاضر در مرحله ارزیابی قرار دارد و 

به زودی از یکی از شبکه های تلویزیونی کشور پخش می شود.

»فصل وصل« در نقش خانه 
نمایش��گاه عکس»فصل وصل« در 
گالری نقش خانه توسط خانه عکس 
حوزه هنری اس��تان اصفهان برگزار 

می شود.
»فص��ل وص��ل« نمایش��گاه عکس 
آثار علیرضا حس��ین زاده اس��ت که 
با موضوع نماز در گالری نقش خانه 
حوزه هنری اصفهان دایر شده است.

این نمایشگاه شامل۲5 قطعه عکس70×۱00 است که این هنرمند 
در مکان ها و ش��رایط مختلف از نمازگزاران به صورت رنگی عکاسی 
نموده است. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه۲3 مردادماه  ساعت ۱۱ 

صبح جهت بازدید عالقه مندان دایر است.

»هشت بهشت« در ردیف بودجه
تهیه کننده س��ریال »هشت بهشت« 
گفت: ساخت سري دوم سریال منوط 
به نظ��ر مدی��ران تلویزی��ون و تأمین 

بودجه الزم است.
شریفي در این باره گفت: خوشبختانه 
پخش »هش��ت بهش��ت« ب��ه دلیل 
محت��واي آن که ب��ر دوس��تي اقوام 
مختلف و احیای فرهنگ و سنن اصیل 
شهرهاي مختلف ایران تأکید دارد، با اقبال مواجه شده است و مردم از 
آن رضایت دارند. به ویژه که شبکه ش��ما نیز به تازگي باکس هاي تکرار 
خوبي براي آن در نظر گرفته که موجب افزایش بیشتر بینندگان خواهد 
شد. وی افزود: پنج شنبه و جمعه هر هفته نیز قسمت هاي پخش شده 
در طول هفته در دو قسمت پخش مي شود. به گفته او یک قسمت شامل 

تصاویر پشت صحنه نیز تهیه شده که شب آخر روي آنتن خواهد رفت.

چهار فیلمنامه کوتاه در یک کتاب، موضوع تازه ترین اثر سید مهدی 
شجاعی است که در قالب کتابی با عنوان »کمین« از سوی مؤسسه 

انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است. 
»کمین« کتابی است ساده و کم حجم که در 94 صفحه یک فیلمنامه 
کوتاه و سه فیلمنامه بسیار کوتاه با عناوین کمین، قاصد، بولدوزرچی 
و ضریح را پ��س از گذر س��ال ها از تألیف آن، در قاب ی��ک کتاب به 

مخاطبان قلم شجاعی ارایه کرده است.
»کمین« و سه فیلم نامه کوتاه موجود 
در آن را به عبارت��ی س��اده می توان 
تالش��ی برای تجمیع چهار موقعیت 
داس��تانی مجزا در فضاهای متفاوت 
قلم��داد ک��رد ک��ه ش��خصیت های 
حاضر در  آن در ساحت های سازنده 
ش��خصیت انس��ان مؤمن مشترک 
 هس��تند، ام��ا در مجم��وع تمام��ی

 آنها به خوب��ی از عنص��ر غافلگیری 
برای مواجهه با مخاط��ب خود بهره 
برده و او را ب��ه پیگیری خ��ود وادار 

می کنند.
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 خانه سینما
تا ابد تعطیل ؟!

 »کویر و خرابه ها«
در گالری کوثر

مهدی عظیمی میرآبادی که در یک نشس��ت درباره خانه س��ینما س��خن 
می گفت، از صحبت های رییس جمه��ور درباره  برگزاری مجمع عمومی در 

خانه سینما با وزیر ارشاد اظهار بی اطالعی کرد.
معاون فعالیت های سازمان سینمایی کشور درباره  مذاکره با نیروی انتظامی 
و در اختیار گذاشتن ساختمان خانه سینما به تشکل خانه  اصناف ایران عنوان 
کرد: توافقی که با نیروی انتظامی ش��د این بود که تا زمانی که وزارت ارشاد 
نظر نهایی اش را اعالم نکند، ساختمان در اختیار هیچ کدام از دو گروه قرار 
نگیرد. وی ادامه داد: ساختمان خانه س��ینما شرایطی دارد که وزارت ارشاد 
باید براساس آنها تصمیم گیری کند، چراکه طبق قانون، ساختمان و اموال 
ساختمان سینما پس از انحالل در اختیار وزارت ارشاد است و اکنون نیز خانه 

سینما تا ابد تعطیل شده و این حکم با انحالل هیچ فرقی ندارد.

 هنرمند نق��اش اصفهانی درباره موض��وع آثار خود گف��ت: موضوع آثار، 
اصفهان از نگاه من است که سعی ش��ده آن را به شکل متفاوت به تصویر 
بکش��م، زیرا اکثرا اصفهان را به دلیل وجود زاینده رود به شکلی سرسبز 
نقاش��ی می کنند و من بر این بودم که کویر و خرابه ه��ا را موضوع اصلی 

آثارم قرار دهم.
نسیم ترکیان بیان کرد: متریال کارها چوب و ترکیب مواد مختلف از جمله 
شاپان، رنگ روغن و اس��تفاده از مغار است که در اغلب کارها برای شکل 

گیری آثار، بیشترین استفاده از بافت چوب شده است.
این نقاش با اش��اره به تکنیک این مجموعه آثار بیان کرد:چوب به نوعی 
حس بافت کویر و کهنگی را منتقل می کند و من در نقاش��ی هایم سعی 

کرده ام بافت چوب را نگه دارم .

به مناسبت روز قدس برگزار شد

»کمین« در بازارنشر

قیصر به همراه داش آکل در 
جشن تولد مسعود کیمیایی

گروه فرهنگ- مس��عود کیمیای��ي در هفت��م مردادماه 
سال۱3۲0 در تهران متولد شد. در کوچه و پس کوچه هایي 
که هنوز هم بسیاري از بچه هاي آن نسل با لحني نوستالژیک 
 و حس��رت خ��وار از آن ی��اد م��ي کنن��د و در روزگاري که

آدم ها از جنس دیگري بودن��د و خیلي چیزها معني واقعي 
خود را داشتند.

قهرمانان خسته وس��ترن و آدم هاي رویین تن آثار پر زرق 
 و ب��رق هالی��وودي و حتي ض��د قهرمان هاي تل��خ اندیش 
فیلم هاي نوآر دیگر ب��ه بخش غیر قابل حذف��ي از زندگي 
مس��عود کیمیایي تبدیل ش��ده بودند. در این آدم و در این 
سینما، چیزی هست که البه الی آن همه حرف ها و َجَدل ها 
گم ش��ده، چیزی که اگر نگویی��م مهم تر، قطع��ا جذاب تر 
اس��ت از تمام آن حرف ها. این همان چیزی ست که به قول 
دوس��تی باعث می ش��ود کیمیایی حتی با س��اختِن بَرَفک 
هم هزاران نفر اعم از موافق و مخالف را به س��ینما بکشاند. 
 فقط کافی س��ت فارق از کینه یا تعصب، کمی آسوده خاطر

»فیلم« ببینیم. آری، مثل همیش��ه، مثل سراسرِ  تاریِخ این 
هنر صد و چند ساله، آنچه در نهایت بر جا می ماند، خودِ  خود 
ِ سینماست و این بزرگ ترین ویژگی کیمیایی است. بدون 
شک مس��عود کیمیایي از بزرگان س��ینماي ایران است، در 
برخي دوره هاي زماني آثار این س��ینماگران بزرگ و برخي 
دیگر از کارگردانان مطرح کمک کردند تا سینماي ایران از 
پیچ هاي بحران زایي که در آنها گرفتار شده بود، به سالمتي 
عبور کند. با این شرایط دور از انصاف است اگر بخواهیم تأثیر 
شگرف سینماي مس��عود کیمیایي را بر مناسبات سینماي 

کشورمان منکر شویم. 
»فکر کردی چی ننه؟ کس��ی از مردن ما ناراحت میشه؟ نه 
ننه... س��ه دفه که آفتاب بیفته لب این دیفال و س��ه دفه که 
اذون مغربو بگن، همه یادش��ون میره ما کی بودیم و واس��ه 
چی مردیم، همون جوری ک��ه ما یادمون رفت��ه... این دوره 
زمونه کسی حوصله قصه شنفتن نداره... « با این همه، در این 
زمانه ای که به قول قیصر »کسی حوصله قصه شنفتن نداره«، 
او برای ما در سکانس به س��کانس فیلم هایش قصه گفته تا 
ما حواسمان باش��د قصه ها هس��تند که به زندگی جاِن تازه 
می دهند.کارگردانی که »قیصر«، »داش آکل«، »گوزن ها« 
و »رض��ا موتوری« را س��اخته، به واس��طه ب��ودِن این آقای 
دوست داشتنی و خواستنی، این آقای فهم و درک و این آقای 
سینما، ش��ادیم. ماندگاِر دل! با کمی تأخیربه خاطرآسمان 
 اب��ری ش��هر برم��ا ببخ��ش، روزهای��ت وتول��دت مبارک. 

 روبان سفید

امسال برای دومین سال پیاپی خبری از 
گروه 
وجود عناص��ر ماورائی در س��ریال های فرهنگ

مناس��بتی ماه رمضان تلویزی��ون دیده 
نمی شود. به مدت۱0سال تلویزیون به ش��دت تحت تأثیر عوامل 
ماورائی مجعولی بود که معلوم نبود از کجا آمده بودند، این به نوبه 

خود می تواند اتفاق مبارکی باشد!
سنت ساخت سریال های ماورائی در همه این سال ها اینقدر ریشه 
دوانده و جای پای خودش را سفت کرده است که گاهی اوقات خیال 
می کنیم که همه ماه رمضان هایمان را با جن و پری و فرش��ته ها 
و شیطان ها سرگرم بوده ایم، اما واقعیت این است که فرشته ها و 
ش��یطان ها و روح ها دیر زمانی نیست که میهمان ناخوانده، اما پر 

استقبال  سفره های افطارمان هستند.
باورمان این است که در این ده سال اگر بیش از گزافه گویی های 
معمول درباره تکنیک های جلوه های ویژه درباره این که روحی که 
از در رد می شود همه اعضای بدنش رد نمی شود یا این که در تبدیل 
شیطان به انسان جلوه های کامپیوتری ساده از آب درآمده است و 
همه این حرف های معمولی، مستقیما وارد بطن انحراف محتوایی 
و دینی ماجراهای ساخت س��ریال های ماورائی تلویزیون در ماه 

رمضان ها می شدیم.
 االن کار به اینجا نمی کشید که شاهد آموزش نحوه رفتن روحی 
سرگردان به خواب یک آدم دیگر نبودیم. تازه آدمی که نامحرم هم 

هست و وقتی روح شما قرار است به خوابش برود بهتر است آن ور 
اتاق را نگاه کند تا به گناه هم نیفتد؛ اتفاقی که سه سال پیش در یک 

سریال ماه رمضانی اتفاق افتاد.
امسال دومین سالی اس��ت که سریال های مناس��بتی تلویزیون 
ایران، ع��اری از هر نوع نش��انه و عنصر خیالی ماورائی اس��ت. در 
سه س��ریال مطرح امس��ال ، »مادرانه«، »دودکش« و»خروس« 
اثری از جن و فرش��ته و روح و پری و رفتن به دنیای دیگر نیست 
و این اتفاق خوبی برای تلویزیون است، حتی اگر همه ناراستی ها 
و انحرافات این س��ریال ها را نادی��ده بگیریم فقط ب��ه یک دلیل: 
 واقعیت این اس��ت که همه تالش های انجام شده در سریال های

 ماورائ��ی تلویزی��ون در جه��ت تبلیغ دی��ن و افزای��ش کارکرد 
دی��ن در جامعه و رواج اخ��الق عمال هیچ گونه فای��ده وکاربردی 
 نداشت. به یک دلیل خیلی ساده همه مفاهیمی که قرار بود منتقل 
شود و همه آموزش هایی که قرار بود در حین سریال در باب خوب 
 بودن به بیننده داده ش��ود، در چهارچوب قصه این نوع سریال ها 
باقی می ماند. چ��را؟ چون کدام یک از ما س��ابقه برخ��ورد با یک 
 فرشته یک روح و یا یک شیطان را در زندگی خود یا اطرافیانمان

 داشته ایم. این محدود کردن قصه همه س��ریال ها به وجود یک 
عام��ل ماورایی نتیج��ه ای جز مح��دود ماندن طی��ف مخاطبان 

درگیرآن نداشت.
تقریبا در همه سریال هایی ماورائی که از تلویزیون تا به حال پخش 

شده شیطان در آنها نقشی داشته است، ما شیطان را به صورت یک 
انسان مجسم ش��ده دیده ایم، این در حالی است که به غیر از یک 
روایت مبهم دینی، هیچ عالمت یا نشانه ای مبنی بر این که راه ورود 
شیطان در اذهان آدم ها تجس��م آنها به شکل انسانی است وجود 
ندارد و اساسا مشخص نیست که ش��یطان سریال های تلویزیون 
 چرا همه شان به ش��کل یک آدم  برای فریب انس��ان ها به میدان 

می آیند. 
این یک نکته، اما نکته مهم تر این است که طبق آیات قرآن، شیطان 
برای فریب آدم ها تنه��ا ابزاری که در اختیار دارد ابزار وسوس��ه و 
تحریک کردن است، اما شیطان  سریال های ما تقریبا همه توانایی 

های یک قادر را دارند.
 آنها می توانند واقعیت را ب��ه کلی تغییر دهن��د باعث یک اتفاق 
 یا مانع افتادن یک اتفاق ش��وند و ی��ا این که با جع��ل واقعیات و

صحنه آرایی! جوری مسائل را کنار هم بچیننند که طعمه مورد نظر 
ما چاره ای جز انتخاب راه متناسب با میل جناب شیطان را نداشته 
باشد و این شیوه شیطان نگاری کامال متفاوت است با آنچه در منابع 

و روایات دینی موجود است.
 عالوه بر این که عمال یک  شیوه غیرعقالنی است. غیرعقالنی است 
مالمت همه آدم هایی که در سریال های تلویزیون فریب شیطان را 

می خورند، آنها عمال چاره دیگری نداشتند.
عالوه بر همه این ها دنیایی کردن و کشیدن مفاهیم معنوی و دینی 
به دایره نمایش رسانه ای به خصوص وقتی که با مفاهیم ماورائی 
روبه رو هستیم کار به شدت پیچیده ای و خاصی است که نیاز به 
دقت و هوشمندی به شدت زیادی دارد وگرنه نتیجه همینی می 
شود که در این سال ها ماه رمضان ها از تلویزیون می بینیم. چیزی 
که بیشتر از آن که یک نمایش دینی باشد دستمایه مضحکه شدن 

همه مفاهیم بلندمرتبه قدسی را در پی دارد. 
این که مفاهیم عمیقی مثل چش��م برزخی آن گونه دس��تمالی 
ش��ود و ای��ن که هم��ه بهش��ت ه��ای س��ریال ه��ای تلویزیون 
یک ب��اغ ویالیی پ��ر گل و بته در حوالی مناطق ش��مالی کش��ور 
باش��د و جهنم ش��عله های زرد و قرمز و نارنجی داش��ته باش��د و 
فرش��ته ها هم��ه بازیگران چش��م آبی مط��رح س��ینمای ایران 
 هس��تند که لباس س��رتاپا س��فیدی بر تن دارند و ه��ر روز صبح 
ریش هایشان را با شماره ۲ کوتاه می کنند و معموال هم سعی زیادی 
دارند که پرت و پال بگویند و گویی از نوعی دیگر آزاری رنج می برند 
و دائما سعی دارند بنده خدایی را که باهاش طرف هستند را سرکار 
بگذارند و به ریش داش��ته و نداشته اش حس��ابی بخندند و وقتی 
حواسش نیست غیب شوند و وقتی انتظارشان را ندارد یکهویی از 

سقف بیفتند پایین... .

دیگر عناصرماورائی و  خیالی میهمان ناخوانده سریال های ماه رمضان نیستند

امسال ارواح به مرخصی رفته اند

جرقه امید در اکران فطرکتیبه های ماندگار در نمایشگاه قرآن اصفهان
 

گرافیس��ت اصفهانی گفت: »کتیبه های ماندگار« با مضامین 
قرآنی در دهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به نمایش 

گذاشته شد.
محمد موحدیان عطار اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه 
با مجموع��ه ای قرآنی هنری ب��ه نام »کتیبه ه��ای ماندگار« 

شرکت کرده ایم.
وی با اشاره به این که »کتیبه های ماندگار« کار نقاشی خط 
است، عنوان کرد: آثار ارایه ش��ده با محتوای قرآنی و مذهبی 

شامل نقاش��ی خط هایی با مضامین آیات قرآنی و اسماء ائمه 
اس��ت. این هنرمند اصفهانی ادامه داد: این تابلوها در قطعات 
مختلف و بر روی کاشی و س��رامیک، چرم و انواع مختلفی از 

پایه مواد ارایه شده است.
موحدیان عطار تأکید کرد: حدود یک صد قاب از نقاشی خط ها 
در اندازه های مختلف و مضامین گوناگون، اما قرآنی و تعدادی 
نیز از آثار خوشنویسی در این دوره از نمایشگاه قرآن و عترت 

ارایه شده است.
گرافیس��ت اصفهانی با بیان این که »کتیبه ه��ای ماندگار« 
یک فضای قرآنی در قالب هنری اس��ت که مردم با آن عجین 
هستند، تصریح کرد: بسیاری از اسماء و ذکرها را مردم با آن 
آشنا هس��تند، اما با نمایی متفاوت و با زبان هنر این اذکار به 
نوشته تحریر درآمده است. وی با اشاره به این که در هفت دوره 
از نمایشگاه های قرآن در اصفهان مشارکت داشته، افزود: به 
طور کلی نمایش��گاه قرآن و عترت در اصفهان یک نمایشگاه 
آرام و خلوتی است که ش��اید یکی از دالیل آن تبلیغات کمی 

باشد که در این مورد انجام می شود.

غالمرضا فرجی در گفتگو با فارس در خصوص این که آیا با اکران 
عید فطر سینمای ایران جان تازه ای خواهد گرفت یا خیر، گفت: به 
هر حال صنف سینماداران برای رونق گیشه هنوز منتظر یک جرقه 
در اکران هس��تند و با ترکیب خوبی که اکران اول عید فطر دارد، 

می توان امیدوار بود این جرقه از عید فطر زده شود.
وی افزود: ترکیب فیلم های عید فطر می تواند امیدوار کننده باشد 
و بعد از اکران موفق عید نوروز، اکران عید فطر با توجه به ترکیب 
فیلم های آن می تواند دومین اکران موفق و پرمخاطب سینماها در 

سال جاری باشد. مدیر پخش حوزه هنری در خصوص دلیل رکود 
چند ماهه سینماها خاطرنشان کرد: یکی از دالیل این رکود نبود 
فیلم خوب کمدی بود، چرا که اگر نگاهمان به فیلم های کمدی 
باشد در س��ل9۲ به آن صورت فیلم شخصی در سینمای کمدی 
تولید نشد و حتی سال گذشته در جشنواره هم شاهد فیلم کمدی 
خاصی نبودیم، اما امیدوارم ترکیب فیلم های عید فطر باعث اقبال 
دوباره مخاطب از س��ینما ش��ود. فرجی تصریح کرد: به هر حال 
مخاطب همیشه به دنبال فیلم های خوب است و در جشنواره نیز 
همواره فیلم های خوب و مخاطب پسند توسط مخاطبین شناسایی 

می شوند و منتظر اکران آنها می مانند.
وی در خاتمه با اش��اره به این که چقدر نسبت به موفقیت اکران 
»هیچ کجا هیچ کس« که حوزه مسئولین پخش آنرا بر عهده دار 
امیدوار است، اظهار داشت: با توجه به ترکیب بازیگران این فیلم، به 

موفقیت در اکران بسیار امیدواریم.
 5 فیلم س��ینمایی »دهلیز« ، »هیس دخترها فریاد نمی زنند«، 
»جابه جا« ، »فرزند چهارم« و »هیچ کجا هیچ کس« از چهارشنبه 

در قالب اکران اول عید فطر روی پرده رفتند.

نمایشگاه کاریکاتورهای مقاومت 
گروه فرهنگ - حوزه هنری استان اصفهان، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان و به مناسبت روز قدس، دست به ابتکار جالبی زد و نمایشگاه آثار کاریکاتور 

هنرمندان خانه کاریکاتور اصفهان را به نمایش گذشت.
این نمایش��گاه با چاپ بیش از بیس��ت اثر کاریکاتور بر روی بنر در نمای بیرونی 
ساختمان مرکزی حوزه هنری استان اصفهان ) س��اختمان سعدی( به نمایش 

گذاشته شد.
این کاریکاتورها ب��ا موضوعات روز قدس ، مقاومت ، بیداری اس��المی و ... آثاری 
 بودند که از میان کاریکاتورهای کاریکاتوریس��ت های اصفهانی برگزیده ش��ده 
بودند. گفتنی اس��ت به دلیل محل اس��تقرار مناس��ب ای��ن آثار که در مس��یر 
تظاهرکنندگان قرار داش��ت، کاریکاتورهای ارایه شده با اس��تقبال خوبی رو به 

رو شد.

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 به خاطر فلسطین
 از المپیک گذشتم

این به یک اصل در ورزش ایران تبدیل ش��ده اس��ت که ورزشکاران 
ایرانی رژیم اش��غالگر قدس را به رسمیت نمی شناس��ند و در هیچ 
رقابتی برابر نمایندگان این رژیم به میدان نمی روند. شاید نتیجه آن 
اتفاقی باشد که برای شمشیربازان ایرانی رخ داد؛ ناکامی در رسیدن 
به المپیک، اما ارزش کار آنها زمانی روشن می شود که خود معتقدند 

مظلومیت فلسطین را فریاد زده اند.
مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا صحنه رویارویی نمایندگان ایران و 
اسرائیل طبق قرعه کشی بود؛ رقابت هایی که حکم انتخابی المپیک 
لندن را داشت و ملی پوشان ایران نیز که از مسابقات قهرمانی آسیا 
امتیازاتشان را افزایش داده بودند با رسیدن به مراحل باالتر مسابقات  
هرمانی جهان می توانستند سهمیه ایران را در المپیک لندن افزایش 

دهند.
ش��روین طلوعی شمش��یرباز اصفهانی یکی از همین ورزش��کاران 
اس��ت. زمانی که با رنکینگ ۵ آس��یا در مس��ابقات قهرمانی جهان 
ایتالیا ش��رکت کرد و صعود به جمع ش��انزده نفر برتر می توانس��ت 
بلیت المپیک لن��دن را ب��رای او قطعی کن��د. طلوعی در آس��تانه 
المپیکی ش��دن قرار داش��ت و کادرفنی تیم ملی نیز بر این موضوع 
واقف بودند، اما او رقابت با ورزش��کار رژیم صهیونیس��تی را برنتابید 
 تا در حمای��ت از ملت مس��لمان فلس��طین آرزوی ورزش��ی اش ر

ا کنار بگذارد.
طلوعی با ی��ادآوری مس��ابقات قهرمانی جهان و عدم مب��ارزه برابر 
نماینده رژیم اش��غالگر به ایمنا می گوید: دف��اع از حق ملت مظلوم 
فلسطین وظیفه همه مردم ایران است، ما به خاطر اعتقادات خود از 
حقمان که رسیدن به المپیک بود گذشتیم، اما این موضوعی نیست 

که به خاطرش حسرت بخوریم.
وی ادامه می دهد: المپیک مهم بود، به خصوص وقتی مدت ها برای 
رس��یدن به آن تالش می کنیم، اما نباید به خاطر المپیک اعتقادات 
خود را فراموش کنیم. تاوان این اعتقاد از دس��ت دادن المپیک بود 
اما این تاوان را باید به خاط��ر اعتقادمات تحمل کنیم، تحمل کردن 
آن هم چندان سخت نیست چون می دانیم کاری با ارزش تر انجام 

داده ایم.

هنوز به فرم ایده آل نرسیده ام
آرش افشین پنج شنبه ش��ب اولین گلش را با لباس سپاهان به ثمر 
رساند و خوشحالی معروفش را نیز برای هواداران سپاهان به نمایش 

گذاشت.
آرش افشین مهاجم تیم فوتبال س��پاهان در این رابطه گفت: خیلی 
حس خوبی دارم که توانس��تم اولی��ن گلم را برای س��پاهان بزنم و 
امیدوارم روند گل زنی خود را ادامه دهم. وی درمورد موقعیت هایی 
که در بازی از دست داد نیز بیان داش��ت: هنوز به فرم ایده آل خودم 
نرس��یده ام و تا هفته  آینده می توانم بازی بهت��ری از خود به نمایش 
بگذارم. مهاجم سپاهان درمورد این که با کدام یک از مهاجمان تیم 
راحت تر بازی می کند و از بی��ن غالمی و جالوویچ ک��دام را ترجیح 
می دهد نیز اظهار کرد: این مورد بس��تگی به نظر سرمربی تیم دارد 
و من در کنار هرکدام که باش��م می توانم بازی خ��ودم را به نمایش 
بگذارم. افش��ین در ادامه از اظهار نظر درمورد داوری بازی س��ر باز 
 زد و گف��ت: تا کنون درم��ورد داوری نظ��ری ن��داده ام و اکنون هم

 هیچ نظری نمی دهم.

 م�زدک میرزایی و اش�تباهاتی که در 

گزارش استقالل - سپاهان داشت
گزارشگر بازی استقالل - سپاهان هر آنچه به ذهنش رسید بر زبان 
آورد و هر رأیی که خواس��ت در خص��وص بازیکن��ان دو تیم و داور 

مسابقه صادر کرد.
 مزدک میرزایی پنج شنبه شب کم فروغی را پشت سر گذاشت. این 
گزارشگر که پیش از این هم با قضاوت های بعضا تند خود دردسرساز 

شده بود، این بار تعداد بیشتری را از زیر تیغ انتقادات خود گذراند.
دیگر گزارش��گران صدا و س��یما و به ویژه عادل فردوسی پور برای 
این که به انتقاد از موضوعی بپردازند کمی چاش��نی طنز به گزارش 
خود اضافه می کنند، اما میرزایی با جدیت هر چه تمام تر به تخریب 

بازیکنان و داور پرداخت.
وی پیکان تند انتقادات خ��ود را بیش از هر کس به س��وی علیرضا 
فغانی نش��انه رفت تا آنجا که حتی ابراز امیدواری کرد نماینده ای از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه حضور نداشته باشد تا عملکرد 
وی را ببیند. قضاوت در خصوص عملکرد داور در حیطه وظایف یک 
گزارشگر نیست، اگرچه اشاره هایی به نحوه قضاوت بد نیست، اما نه 

آنقدر تند و صریح که جهت دار به نظر بیاید.
مسأله داوری در فوتبال و به ویژه در فوتبال ایران، مسأله امروز نیست 
که میرزایی بخواهد یک شبه آن را حل کند، ضمن این که برای نقد 
داوری باید از کارشناس داوری در بین دو نیمه استفاده کرد. دست 
کم نظرات فنی یک کارشناس می تواند به روشن شدن موضوع کمک 
کند. میرزایی تا آنجا پیش رفت که گفت فغان��ی با این نوع قضاوت 

در رقابت با الغمدی عربستانی جایگاهش به مخاطره خواهد افتاد.

 به وزارت ورزش باختیم
سیدمهدی رحمتی/دروازه بان تیم  استقالل

این تماش��اگران همان هایی هستند بخش��ی از آنها که دو سال تمام 
 در اصفهان به من بدترین فحش ها را دادن��د و دوباره هم آن را تکرار 
کردن��د. آنه��ا ش��عارهایی دادند ک��ه لیاقت 
خودش��ان بود. م��ن دو س��ال در این تیم 
زحمت کش��یدم و قهرمانی را با آن تجربه 
کردم، اما امروز فرهنگشان را یاد کشور دادند! 
اصفهانی ها آنقدر در فدراسیون فوتبال نفوذ 
دارند که دو سال تمام بدترین فحش ها به 
من داده شد، اما هیچ کس در فدراسیون 

نفهمید!
ما امروز بازی را به سپاهان نباختیم بلکه 
به وزارت ورزش واگ��ذار کردیم، چون 
همه در برنامه90 رقم ها و پول های رد 
و بدل شده را در استقالل شنیدند، ولی 

این تیم برای وزارت ورزش است.
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 شهاب سنگ
در مدال  طالی المپیک

 توپ 
به دست صادقی خورد

مدافع سپاهان می گوید داوری دیدار استقالل و سپاهان مشکل نداشت 
و پنالتی سپاهان به درستی اعالم شد.

شجاع خلیل زاده پس از پیروزی 2 بر یک سپاهان برابر استقالل در هفته 
دوم لیگ برتر سیزدهم درباره  این دیدار گفت: بازی خوبی را برابر استقالل 
به نمایش گذاشتیم. استقالل فش��ار زیادی را روی ما وارد کرد، اما مهم 
سه امتیاز بود که موفق به کس��ب آن ش��دیم. او در ادامه با اشاره به تازه 
بودن جو ورزشگاه برایش اظهار داشت: تجربه این جو سنگین را نداشتم 
و امیدوارم در آینده با تجربه تر شوم. مدافع س��پاهان در پایان و در پاسخ 
به سؤالی درباره داوری گفت: داوری خوب بود و مشکلی نداشت. پنالتی 
ما هم به نظرم درس��ت بود. از زاویه ای که من در آن قرار داشتم، توپ به 
دست امیرحسین صادقی برخورد کرد. در مجموع، داوری خوبی را شاهد 
بودیم. فغانی از داورهای خوب ماست و به نظرم قضاوتش مشکلی نداشت. 

کسانی که در روز 1۵ فوریه س��ال آینده میالدی در المپیک زمستانی 2014 
سوچی به مدال طال برسند، می توانند قس��متی از شهاب سنگ فرود آمده در 

روسیه را به دست آورند.
یک شهاب س��نگ 1۵ فوریه 2013 به جنوب روسیه برخورد کرد و به همین 
خاطر قرار است در سالگرد این برخورد، به کسانی که در روز 1۵ فوریه 2014 
در المپیک زمستانی به مدال طال برسند، قسمتی از آن شهاب سنگ داده شود. 
برخورد این شهاب سنگ بزرگ ترین برخورد ضبط شده به زمین در یک قرن 
اخیر بوده است که باعث تخریب ساختمان های زیاد و زخمی شدن هزاران تن 
شد. آکسیس بتکتین وزیر فرهنگ منطقه چلیبینسک روسیه درباره اهدای این 
مدال های طالی ویژه می گوید: این مدال های ویژه را به تمام ورزشکارانی که در 
آن روز به مدال طال می رسند، اهدا خواهیم کرد، زیرا هم حمله شهاب سنگ و 

هم بازی های المپیک دو رویداد جهانی محسوب می شوند.
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س�پاهان فات�ح س�وپرجام 
گروه 
غیررسمیورزش

استقالل قهرمان لیگ برتر و سپاهان 
قهرمان جام حذفی در هفت��ه دوم رقابت ه��ای لیگ برتر در 
اس��تادیوم آزادی در قالب مس��ابقه ای حس��اس و جذاب در 
ش��رایطی برابر همدیگر صف آرایی می کنند که آنچه بیش از 
پیش حساسیت های این دیدار را تحت الشعاع خود قرار داده  
شماره 8 سابق آبی پوشان بود که این بار می بایستی با لباس 
زرد س��پاهان برابر تیم س��ابق خود جوالن دهد. ترکیب اولیه 
دو تیم حکایت از این نکته داش��ت که مربیان مدعی استقالل 
و س��پاهان به هیچ وجهی دوس��ت ندارند در انتها بازنده لقب 

بگیرند.

نیمه اول
آبی پوش��ان پایتخت وقتی با س��وت داور مس��ابقه با حمایت 
تماشاگران حاضر در ورزشگاه ازادی توپ ال به جریان انداختند 
این زرد پوش��ان دیار نصف جهان بودند ک��ه مرموزانه خود را 
تا جلوی دروازه رحمتی رس��اندند. در لحظات اولیه مس��ابقه 
احس��ان حاج صفی با یک توپ ربایی زیبا از خس��رو حیدری 
توانست آرش افشین مهاجم تکنیکی زردپوشان را در موقیعت 
آیده آل گلزنی قرار دهد که افشین هم این پاس را نیک دانست 

و با یک بغل پای عالی گل اول را به نفع تیم س��پاهان رقم زد. 
این شوک ناگهانی سبب شد تا ش��اگردان قلعه نویی به خوبی 
دست وپای خود را جمع وجور کنند. آبی پوشان  که به خوبی 
غیبت ساموئل را احساس می کردند با اس��تفاده از توپ های 
بلند  وقطری سعی داشتند فرهاد مجیدی گریز پا را در پشت 
س��ر مدافعان س��پاهان صاحب موقعیت کنند که بازیخوانی 
ش��جاع خلیل زاده به طور متوالی مانع از این کار می ش��د. در 
آن س��و زالتکو کرانچار با تأکید براین نکت��ه که علی حمودی 
به هیچ وجه اجازه نفوذ از سمت راست را نخواهد داشت روزنه 
نفوذ استقاللی ها را در این منطقه تا حدوی کور کرده بود، اما 
در جناح چپ تیم سپاهان احس��ان حاج صفی به طور متوالی 
در اکثر حمالت تیمش ش��رکت می کرد. استقالی ها بر روی 
ضربات ایستگاهی آندو تیموریان هم حساب ویژه ای باز کرده 
بودند که دوسه مرتبه ای خطرساز شدند که یک بار تیر افقی 
دروازه و در دو مورد دیگر نوک انگشتان رحمان احمدی مانع 
از فروپاشی دروازه سپاهان شد. در دقایق انتهایی مسابقه نیز 
زردها با حربه ضد حمله دوباره چشم به دروازه مهدی رحمتی 
دوختن��د که در یکی از این ضد حمالت ش��وت کاش��ته امید 
ابراهیمی زوزه کش��ان به تیر دروازه اس��تقالل برخورد کرد. 
مسابقه جذاب و شطرنج گونه دو تیم مدعی استقالل وسپاهان 
در وقت اول بسود زردهای اصفهان با تک گل آرش افشین به 

پایان رسید.
 

نیمه دوم 
قهرمان لیگ برتر برای جبران ت��ک گل خورده در نیمه اول با 
 آزاد کردن خسرو حیدری از سمت راست حمالت پر دامنه ای

را روی دروازه تیم س��پاهان آغاز کردند که مجتبی جباری در 
میانه زمین تیم س��پاهان با دیدی باز توپ را در سمت چپ به 
افشین سپرد. آرش افش��ین با چند قدم پیش��روی در داخل 
محوطه جریمه اس��تقالل وقتی پاس عرضی خود را فرس��تاد 
علیرضا فغانی انرا پنالتی تشخیص داد که هادی عقیلی آن را 
تبدیل به گل دوم س��پاهان نمود. امیر قلعه نویی برای فرار از 
این شکست خانگی حنیف عمران زاده مدافع بلند قامت خود 
را به خط حمله فرستاد تا از روی ضربات بلند به گل برسند که 
حنیف هم نتوانست کاری انجام دهد وبه اتفاق فرهاد مجیدی 
زمین بازی را ترک کردند. در آن س��و مرد کروات تبار وفکور 
سپاهانی ها با فرا خواندن امین جهان عالیان پر انرژی به بازی 
سعی کرد تا از دو گل خورده خود به طور جدی حفاظت کنند، 
اما آبی پوشان برای فرار از شکس��ت خانگی دست از حمالت 
خود نکشیدند که با استفاده از ضربات ازاد زهردار آند تیموریان 
توانستند با ضربه س��ر امیر حس��ین صادقی یکی از گل های 
خورده را جبران کنند. پسران آبی پوش با محمد مهدی نظری 
نیز می توانستند در دقایق پایانی به گل تساوی برسند که این 
بار بخت با استقالی ها یار نبود و تیم سپاهان در هفته دوم لیگ 

سیزدهم توانست صاحب دومین سه امتیاز لیگ شود. 

بهترین بازیکن 
آرش افش��ین با تکنیک نابش و زدن گل اول مس��ابقه به نفع 
 طالیی پوش��ان بهترین بازیکن میدان انتخاب ش��د، هرچند 
نمی توان از دستان چسبناک رحمان احمدی در درون دروازه 

زردها نیز هم نامی نبرد. 

اتفاق ویژه 
هر چند مجتبی جباری با رخصت از کادر فنی آبی پوش��ان تا 
 حدود زیادی توانس��ت هجو و هجمه تماش��اگران متعصب و 
دو آتیشه استقالل حاضر در ورزش��گاه را بکاهد، اما در آن سو 
مزدک میرزایی با دامن زدن ب��ه اتفاقات جباری و مدیر عامل 
اس��تقالل به نوعی آتش بیار معرکه ش��ده بود، تا جایی که در 
بعضی اوقات گفتن مسائل حاشیه ای را بر نکات فنی مسابقه 

بیشتر ترجیح می داد.

مسابقه شطرنج گونه قلعه نویی وکرانچار 

 صدای طبل مدعیانمشت فغانی بر دهان استقالل
 چه زود خالی شد

آگوس��ت با اروگوئه، س��پتامبر با 
گروه 
گواتم��اال، غن��ا و برزی��ل، اکتبر با ورزش

صربستان و بالروس؛ اشتباه نکنید 
اینها برنامه دیداره��ای تدارکاتی تیم مل��ی فوتبال ژاپن و 
اس��ترالیا در راه جام جهانی است. نخستین اردوی تیم ملی 

فوتبال ایران در پرتغال به دلیل بی پولی لغو شده است!
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهان��ی 2014 برزیل صعود 
کرد! این خبر تکراری اصطالحا خبری س��وخته اس��ت، اما 
گویی مسئوالن ورزش کشور فکر می کنند با صعود تیم ملی 
به جام جهانی همه چیز تمام شده و دیگر مسئولیتی در قبال 
آن ندارند. تیم ملی فوتبال به جام جهانی صعود کرد و حاال 
نوبت به اجرای برنامه های مهم تر و حس��اس تر است، وگرنه 
کمتر از یک س��ال دیگر به جای ش��نیدن یک خبر سوخته 
دلمان می سوزد که چرا از تیم ملی آن طور که شایسته بود 

حمایت نکردیم.
اکنون صعود چهار تیم به ج��ام جهانی 2014 برزیل قطعی 
ش��ده اس��ت. ایران، کره جنوبی، اس��ترالیا و ژاپن مسافران 
 برزیل خواهن��د بود. به جز ایران، س��ه تیم دیگ��ر از اکنون

– ش��اید هم از خیلی وقت پیش– تکلیف خود را می دانند 
و برنامه اردوها و بازی های تدارکاتی خ��ود را چیده اند. کره 
جنوبی با ژاپن و پرو بازی می کند. ژاپن عالوه بر دیدار با کره، 
با اروگوئه، گواتماال، غنا، صربستان و بالروس دیدار می کند و 
استرالیا به مصاف چین و برزیل میزبانی جام جهانی می رود. 
در این وضعیت، تیم ملی ایران به دلیل بی پولی نمی تواند یک 
اردوی ساده در پرتغال برگزار کند و اکنون تنها یک خبر نصفه 

و نیمه درباره دیدار ایران و شیلی به گوش می رسد.
چندی پیش، کارلوس کی روش در س��فر به برزیل وضعیت 
کمپ های تمرینی این کش��ور را بررس��ی کرد ت��ا بهترین 
م��وردش را برای ایران نش��ان کند، اما او متوجه ش��د که از 
هم اکنون بیست و چند کشور کمپ های درجه یک را رزرو 
کرده اند. این کش��ورها هرچند از صعود خود به جام جهانی 
تقریبا مطمئن هستند، اما حقیقت این است که روی کاغذ 

هنوز صعود نکرده اند.
ت حاال س��خن از این می رود ک��ه چرا تیم مل��ی به پرتغال 

نمی رود تا با همان تیم باشگاه دیدار کند!
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرد 
و تمام. همه چیز تمام شد؛ شعارهای حمایتی و ابراز عالقه ها 
دوام چندانی نداشتند. صدای طبل مدعیان حمایت از فوتبال 

خیلی زود توخالی بودنش را نشان داد.

تحلیل

توقف ساعت شمار جام جهانی 2014 برزیل!
ساعت شمار جام جهانی برزیل در فاصله10 ماه مانده تا برگزاری این 
بازی ها متوقف شد! جام جهانی2014 برزیل نزدیک10 ماه دیگر در 
این کشور برگزار می شود، اما ساعت شمار  این جام متوقف شده است و 

همچنان عدد 36۵ روز را برای آغاز جام جهانی نشان می دهد.

عکس جنجال آفرین لیونل مسی
مجله برونتو عکس را از مس��ی منتش��ر کرد که به احتمال زیاد زمینه ساز 
جدایی او از همسرش باشد. این مجله آرژانتینی تصویری نامناسب از مسی 
را در کنار یک زن در صفحه اول خود چاپ کرد و نوش��ت: ازدواج مسی با 

همسرش آنتونال به خطر افتاد. 

سولدادو به تاتنهام پیوست

تاتنهام با قراردادی چهار ساله به ارزش26میلیون 
پوند روبرتو س��ولدادو را به خدمت گرفت. تاتنهام 
موفق شد جانش��ین بازیکن ولزی خود را پیش از 

رفتن او به رئال مادرید به وایت هارت لین بیاورد.  

  تا فتح اهلل زاده هست، برنمی گردم
کاپیتان فصل پیش اس��تقالل می گوید از رفتار هواداران تیم 

سابقش در بازی برابر سپاهان شگفت زده شده است.
مجتبی جباری بعد از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل استقالل 
در جمع خبرنگاران ابتدا درباره  استقبال هواداران از او با پیراهن 
زرد اظهار داش��ت: واقعا ممنونم. نمی دانم چطور این لطفشان 
را جبران کنم. آنها نشان دادند برای بازیکنی که چندین سال 
برایشان بازی کرده چقدر احترام قائلند. من اینجا دوست دارم 
از امیر قلعه نویی و تمام دوس��تانی که از من حمایت کردند نیز 
تش��کر کنم. واقعا اتفاق خوبی افتاد. واقعا مرا سورپرایز کردند 
و خوش��حالم در تیمی که9 س��ال بازی کردم قدر زحماتم را 
می دانند، اما بعضی ها فکر می کردند با اتفاقاتی که افتاده بود من 
مورد اهانت قرار می گیرم، ولی پنج شنبه شب خستگی این همه 
سال و عمل هایی که انجام دادم از تنم بیرون رفت و شب خوبی 
برایم بود. حتی یکی از سکوها علیهم شعار می داد، ولی بالفاصله 

سکوهای دیگر عکس العمل نشان می دادند.
هافبک فصل قبل اس��تقالل در ادامه درباره مصاحبه هایی که 
در یک هفته اخیر علیه فتح اهلل زاده انجام داده و درباره  مشتی 
که به او زده گفت: ماجرای مشت را اول من مطرح نکردم بلکه 
امیری گفت و کسی از این موضوع خبر نداشت. من دو سال صبر 
کردم تا آن حرف ها را زدم، ولی همه می دانستند که از فصل قبل 
چه اتفاقاتی افتاده است. قطعا اگر س��کوت می کردم همه فکر 
می کردند شرایطم خوب است، ولی جرمم در استقالل این بود 
که حقایق را می گفتم. من همیشه می خواهم واقعیت را بگویم و 

خوشحالم که تماشاگران هم فهمیدند که حقایق چه بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل مشتی که به فتح اهلل زاده 
 زده بی احترامی ب��ه پدرش بود، تصریح ک��رد: کالمش طوری 
بود که بعضی بازیکنانش��ان را به جای ب��زرگ کردن، کوچک 

می کرد.
مینیس��ک پایم پاره شده بود و می خواس��تم عمل کنم، اما ما 
مسابقات آسیایی را در پیش داشتیم و من با فتح اهلل زاده توافق 
کردم، ولی بعد از عملم وقتی به باشگاه رفتم دیدم زیر حرفشان 
زده اند و یک سری اتفاقات دیگر افتاد. من همیشه حرف راست 
را گفته ام، اما باید س��کوت را می شکستم و می گفتم چه کسی 
در رأس کار اس��ت و چ��ه برخوردهایی با بازیکن��ان دارد. آنها 

می خواستند تماشاگران را علیه بازیکن بشورانند.
جباری همچنین درباره صحبتی که قبل از به وجود آمدن این 
درگیری ها کرده و گفته بود که وضعیت استقالل مسخره است 
نیز عنوان کرد: من تنها راجع به وضعیت باشگاه صحبت کردم 
و حرف بدی نزدم، اما بعد از آن روزنامه ها روی آن مانور دادند 
و باشگاه استقالل هم طوری واکنش نشان داد که انگار دوست 
دارد جدایی بین ما صورت بگیرد. آنها بازیکن را از لیستش��ان 
درآوردند و بیانیه توهین آمیز صادر کردند، ولی من به باش��گاه 
توهی��ن نکردم، تماش��اچی هم ای��ن را متوجه ش��د. وضعیت 
همان طور که گفتم واقعا مس��خره بود. استقالل بعد از10-12 
سال از مرحله گروهی آسیا باال رفته بود و همه خوشحال بودند، 
در حالی که این تیم بهترین بازیکنان را داش��ت و باید بهتر از 

این نتیجه می گرفت.

وی ادامه داد: باشگاه به بازیکنان قبلی بدهکار است، اما بازیکن 
جدید می گیرد. حتی پاداش قهرم��ان فصل قبل را هم ندادند. 
هیچ کس در دو هفته ای که منتظر بودم با من تماس نگرفت تا 
بمانم، حتی امیر قلعه نویی. قبول کنی��د بازیکنی نبودم که دو 
هفته به من توهین شود و سکوت کنم. یک نفر90 درصد پولش 
را گرفته و من چکش را چاپ می کن��م و اگر می گوید مطمئن 
است، دروغ نمی گوید حرفش را ثابت کند. من ثابت می کنم که 

آنها حرف درست را نمی گویند.
بازیکن ملی پوش س��پاهان همچنین در ادام��ه دوباره با اصرار 
خبرنگاران درباره ماجرای ضرب و ش��تمش ب��ا فتح اهلل زاده و 
قدرت ضربه ای که به او زده و باعث افتادن امیری شده، توضیح 
داد: امیری به دلیل باال رفتن فش��ارش افت��اد، وگرنه ضربه ای 
ندید. البته باید بگویم کار من بی اخالقی نیس��ت، چون آنها به 
من بی احترامی کردند و اگر می توانس��تم و کسی هم ما را جدا 
نمی کرد با قدرت بیش��تری این کار را انجام می دادم. من برای 
خودم ارزش قائلم و مطمئن باشید اگر تماشاگران امروز به من 
بی احترامی می کردند فوتبال را می بوسیدم و کنار می گذاشتند. 
حتی با مدیرعامل باشگاه صحبت کرده بودم و قرار بود اگر این 
اتفاق می افتاد از س��پاهان می رفتم ولی این تماشاچیان بودند 
که مرا نگه داشتند. از این به بعد هم اگر فتح اهلل زاده از استقالل 
برود با کمال میل برمی گردم، چون هویتم استقالل است. شما 
خودتان می گویید پیراهن زرد برایم غافلگیرکننده اس��ت، اما 
آقایان فکر دیگری دارند. اولویتم پیشرفت استقالل است. شما 
در حال حاضر استقالل را ببینید چند بازیکن جوان به این تیم 

می آیند. همه   بازیکنان دوس��ت دارند به ای��ن تیم بیایند ولی 
خودتان شرایط را می بینید.

جباری در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر این که رحمتی از وزارت 
ورزش به دلیل عدم پرداخت پول انتقاداتی کرده، اظهار داشت: 
من همیش��ه گفته ام باید از تیم های اس��تقالل و پرسپولیس 
حمایت شود. نباید بازیکنان آنها تحت فشار باشند. مردم برای 
این دو تیم به اس��تادیوم می آیند. االن که به س��پاهان آمده ام 
بازیکنان کمترین نگرانی بابت مس��ائل مالی ندارند. من هنوز 
پول قهرمانی اس��تقالل را دریافت نکرده ام. بازیکنان استقالل 
تنها به خاطر حضور مردم بازی می کنند. بازیکنان اس��تقالل 
چیزی جز حقشان نمی خواهند و تنها حضور تماشاچیان است 
که باعث ماندن آنها در استقالل می شود و آنها به عشق استقالل 

و هوادارانش در این تیم می مانند.
او در ادامه با تمجید از هواداران استقالل بیان کرد: همان طور 
که گفتم تشویق تماشاگران استقالل خستگی9 سال حضورم 
در این تیم را از بین برد و اگر روزی به این تیم بازگردم بیشتر از 

گذشته برای این تیم انرژی می گذارم.
کاپیتان س��ابق اس��تقالل در پایان با تأکید بر درس��ت بودن 
صحبت هایش در گذش��ته اف��زود: من وقتی حرف درس��تی 
می زنم تاوان آن را هم می دهم. عده ای برای دیده شدن صحبت 
می کنند، اما من به خاطر حق خودم و سایرین صحبت کرده ام 
و تاوانش را داده ام. خوش��حالم ک��ه همواره راس��ت گفته ام و 
تماشاگران اس��تقالل خودشان نش��ان دادند که متوجه همه 

چیز هستند.

جباری:

به من توهین می شد، از فوتبال خداحافظی می کردم



  احداث پروژه
چهار راه فردوسی شهرکرد

شهردار شهرکرد گفت: پروژه 
گ��ردش به راس��ت چهارراه 
فردوسی ش��هرکرد ساخته 

می شود.
ن��وراهلل غالمی��ان دهکردی 
اظهار داش��ت: ب��ا تملک و 
تخریب سه باب واحد تجاری 
در چهارراه فردوسی ساخت 
پروژه اصالح هندسی گردش 

به راست خیابان سعدی به فردوسی به زودی آغاز می شود.
وی افزود: در راستای اجرای طرح تفصیلی شهر، سه باب مغازه پس از 
توافق با مالکان و پرداخت معوض آن توسط شهرداری در این محل 

تخریب و خاکبرداری شد.
غالمیان دهکردی تصری��ح کرد: در همین راس��تا به منظور کاهش 
ترافیک و بهبود در عبور و مرور در چهارراه فردوسی که یکی از نقاط 
پر ترافیک در سطح شهر است، س��اخت اصالح هندسی گردش به 

راست برای خودروها به زودی اجرا می شود.
شهردار شهرکرد همچنین از احداث 10 طرح اصالح هندسی دیگر به 
منظور روان سازی ترافیک در نقاط پر تردد این شهر خبر داد و گفت: 
عملیات اجرایی و بهره برداری از آنها نیز همزمان شروع خواهد شد. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری

حجت االسالم محمدعلی نکونام

آمریکا گمان می کند می تواند بر موج انقالب های مردمی جهان اس��الم 
سوار شود، در حالی که این تصور پوچ و غلط است.

ماه مبارک رمضان وارد نیمه سوم خود شده و ضروری است تا در باقیمانده 
این ماه با استغفار و بهر ه گیری از فضائل آن کسب تقوا کنیم. باورمندی 
به مع��اد و روز قیامت می تواند ما را از گرفتار ش��دن در دام بس��یاری از 
گناهان و بالها دور کند.خداوند در این آیات انس��ان ها را به روز قیامت و 
این که در این روز هیچ راه نجاتی وجود ندارد متذکر می شود. این حضور 
گسترده و حماسی مش��ت محکمی بر دهان اس��تکبار جهانی و یک نه 
بزرگ به سیاس��ت های غلط 
و غیرانس��انی آنان است.مردم 
مؤمن و روزه دار استان همراه 
با سایر مسلمانان جهان فریاد 
دادخواهی و استکبارستیزی 
خود را سردادند تا به جهانیان 
ثابت کنند این مردم هیچ گاه از 

مسیر خود فاصله نمی گیرند.

امت اسالمی بیدار وآگاه است

چهره روزیادداشت
برداشت ساالنه 1000 تن گوجه سبز در چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ساالنه بیش 
از یک هزار تن گوجه سبز از باغات استان برداشت می شود. حمیدرضا منصوری اظهار داشت: در 

حال حاضر بیش از 400 هکتار از باغات استان به کشت گوجه سبز اختصاص داده شده است.
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ادامه از صفحه یک : حت��ی در قلب اروپا و امریکا 
را با خود همراه و همصدا س��اخته و رؤیای تسلط از 
نیل تا فرات و تحقق خاورمیان��ه بزرگ رنگ باخته 
اس��ت. زرادخانه رس��انه ای غ��رب و اتاق های فکر 
وابسته به صهیونیس��م و نظام سلطه، به رغم تالش 
س��ردمداران جنگ افروز و فتنه گر خود، تماش��اگر 
عظمت و اقتدار روزافزون جبهه مقاومت اس��المی 
و ضد صهیونیستی و عبور هوش��مندانه آن از پیچ 
تاریخی و حصول آمادگی برای بازیگری در ساختار 
آتی جهان ش��ده اند. ما ملت روزه دار ایران اسالمی 
که با تضرع به درگاه خداوند متعال و امید به عنایات 
خاصه  حضرت ول��ی اهلل االعظم ام��ام زمان )عج( 
و اله��ام از آموزه های ج��اودان بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و لبیک به ندای وحدت بخش و اقتدارآفرین 
ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( در این راه پیمایی پرشور 
و دش��من ش��کن حضور یافته ایم، با تأکید به  این 
که»روز قدس، روز اسالم و فریاد بیداری اسالمی و 

نماد وحدت و اراده امت اسالمی در حمایت از آرمان 
قدس و فلس��طین« و عرصه ای برای»نمایش عمق 
استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان 
انقالب اسالمی در پهنه گیتی« است، با بانگ رسای 

تکبیر، مواضع خود را به جهانیان اعالم می داریم:
1- م��ا مل��ت روزه دار و انقالب��ی ای��ران، آزادی 
بیت المقدس – قبله نخستین مسلمانان – و رهایی 
ملت مظلوم و بی دفاع فلس��طین را آرمان مس��لم 
انقالب اس��المی و راهبرد سرنوشت س��از حضرت 
امام راحل )ره( و خلف صالح و حکیم ایش��ان مقام 
عظمای والیت و رهبری )مدظله العالی( برای جهان 
اسالم دانسته و رمز تحقق آن را وحدت و یکپارچگی 
آحاد مس��لمین و حمایت و پشتیبانی همه جانبه و 
فراگیر از مقاومت اس��المی و ضد صهیونیس��تی و 
انتفاضه فلس��طین می دانیم  و در عرصه این جهاد 
خطیر و مس��یر الهی، حتی ب��رای لحظه ای درنگ 

نخواهیم کرد.
2- ما ملت مقاوم و اس��تکبار س��تیز ایران، آرمان 

آزادی قدس شریف و حمایت همه جانبه از مقاومت 
اسالمی در س��رزمین های اش��غالی و نیز سوریه و 
لبنان و تالش برای محو غده س��رطانی اس��راییل 
را همچنان اولویت اول جهان اس��الم دانس��ته و با 
محکومیت ش��دید جنایات تروریس��تی در منطقه 
و اقدامات��ی ک��ه در راس��تای انح��راف توجه امت 
اس��المی از موضوع فلس��طین و احیای روند رو به 
زوال مذاکرات سازش با ترفند طرح های اقتصادی 
امریکا! صورت می پذیرد، به جهانیان اعالم می داریم 
تنها راه حل مسأله فلس��طین انحالل رژیم غاصب 
صهیونیستی، بازگشت فلسطینیان به سرزمین آباء 
و اجدادیش��ان و برگزاری یک انتخابات سالم آزاد و 
فراگیر برای تعیین سرنوشت این کشور مسلمان و 

مظلوم می باشد.
3- ما ملت مس��لمان و روزه دار ای��ران، تالش های 
رژیم صهیونیستی در راس��تای نابودی هویت ملی 
و تاریخی فلسطین و یهودی س��ازی سرزمین های 
اش��غالی و معرفی بیت المقدس به عنوان پایتخت 

دولت جعلی صهیونیستی، که متأسفانه در سکوت 
و بی توجهی محض مجامع جهان��ی مدعی حقوق 
ملت ها! و نی��ز برخی دولت های عربی – اس��المی 
منطقه پیگی��ری می ش��ود را به ش��دت محکوم و 
از س��ازمان ها و نهادهای بین الملل��ی و منطقه ای 
می خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و عملی مانع اجرای 

این توطئه خطرناک شوند.
4- ما مل��ت یکپارچ��ه و متحد ای��ران، تحوالت و 
حوادث جاری در کشور اس��المی مصر را قطعه ای 
از نقشه شوم و شیطانی نظام سلطه و استکبار – به 
ویژه امریکای جنایتکار – در راستای امنیت سازی 
برای رژیم صهیونیس��تی و تضعیف جبهه مقاومت 
اس��المی و تهدید روند بیداری اسالمی دانسته و از 
ملت  مسلمان و انقالبی مصر به ویژه علما، جریان ها و 
شخصیت های مرجع و تأثیرگذار سیاسی و مذهبی 
این کشور می خواهیم با هوش��مندی و هوشیاری 
مراقب دسیسه های قدرت های س��لطه گر بوده و با 
جبران اش��تباهات پس از پیروزی انقالب و حرکت 
به س��وی آرمان بلن��د آن، ام��کان هرگونه دخالت 
قدرت ه��ای بیگانه و اس��تکباری در ام��ور داخلی 

کشورشان را سلب نمایند.
5- ما ملت روزه دار و انقالب��ی ایران، جنگ افروزی 
و جنایات تروریس��تی در س��وریه را طرح مشترک 
نظام سلطه و ارتجاع عرب برای شکستن سنگرهای 
مقدم مقاومت اسالمی و جبهه ضدصهیونیستی در 
جهان اسالم دانس��ته و با تأکید بر اینکه این توطئه 
خطرناک به شکس��ت قطعی نزدیک شده است، به 
آمریکا، ارتجاع عرب و دیگر حامیان تروریست های 
اج��اره ای، س��لفی و تکفیری اع��الم می کنیم تنها 
راه برون رف��ت س��وریه از اوضاع دردن��اک فعلی، 
عدم دخالت بیگانگان و پایان بخش��یدن به تجهیز 
تروریست ها توسط قدرت های سلطه گر و اطمینان 
ب��ه اراده و ظرفیت های دولت و ملت س��وریه برای 
اصالحات و بهبود وضعیت این کشور بوده و گزینه ی 
دخالت نظامی افتادن در باتالقی است که متجاوزان 

گریز و نجاتی از آن نخواهند داشت.
6- ما ملت مق��اوم و بی��دار ایران، اق��دام مضحک 
اتحادیه اروپا در قرار دادن نام ش��اخه نظامی حزب 
اهلل قهرمان و س��رافراز لبنان در فهرست گروه های 
تروریستی را محکوم و آن را نشانه رویکرد منتاقض 
غرب دغل باز به مقوله تروریسم و جابه جایی ظالمانه 
مدافعان حقوق انسان ها با تروریست های اسراییلی، 
سلفی و تکفیری و سند رسوایی اروپای مدعی دفاع 

از حقوق ملت ها می دانیم.
7- ما مل��ت مس��لمان و مجاهد ایران اس��المی، با 

ستایش موفقیت های افتخارآمیز جبهه مقاومت و 
ره آوردهای فرهنگ و تفکر جهادی علیه صهیونیسم 
بین الملل بر ضرورت هوشیاری بیشتر امت اسالمی 
برابر توطئه دشمنان اس��الم در به انحراف کشیدن 
بیداری اسالمی، شکستن مقاومت ضداستکباری و 
ضد صهیونیستی، توسعه اقدامات تفرقه افکنانه بین 
شیعه و سنی و حمایت مزورانه از فرقه های وهابی، 

سلفی و تکفیری در جهان اسالم تأکید می نماییم.
8- ما ملت انقالب��ی و روزه دار ایران ضمن حمایت 
از انقالب های مردمی ملت ه��ای منطقه، اقدامات 
وحشیانه علیه مردم عراق، پاکس��تان و افغانستان 
و نیز جنایات آل خلیفه و آل س��عود علیه شیعیان 
مظلوم بحرین را به شدت محکوم کرده و آن را دام 
شیطان بزرگ و س��ناریوی دش��منان اسالم برای 

تأمین اهداف و منافع نامشروعشان می دانیم.
9- ما ملت مسلمان و مقاوم ایران، با تأکید بر لزوم 
رعایت حقوق انس��ان ها و صیان��ت از کرامت آنان 
توس��ط دولت ها و زمامداران کش��ورها، تبرئه قاتل 
نوجوان سیاه پوست در امریکا را مظهر نژادپرستی 
و روحیه تبعیض و بی عدالتی نزد س��ردمداران این 
کشور مدعی حقوق بشر دانسته و با محکومیت این 
اقدام س��خیف از دولتمردان آمریکا می خواهیم با 
پرهیز از شعارهای پرطمطراق و ادعاهای اغواکننده 
به گرایشات نژادپرستانه و رنج و بی عدالتی حاکم بر 
جامعه امریکایی پایان بخشیده و با محترم شمردن 
قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا از تداوم تحقیر، 
تبعیض و ستم به رنگین پوستان جلوگیری نمایند.

10- ما ملت مسلمان و والیتمدار ایران، این حضور 
حماس��ی و ده ها میلیونی را حلقه مکمل حماس��ه 
سیاسی 24 خردادماه در عرصه بین المللی و فرصتی 
بسیار ارزشمند برای ابالغ پیام قاطع و شفاف نظام 
اسالمی به دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای دانسته 
و به آنان ب��ه ویژه آمریکای جنایت��کار و خبیث که 
نماد ظلم، جنایت، خیانت، جن��گ افروزی و مولد 
تروریسم دولتی اس��ت و نیز رژیم مفلوک و منفور 
صهیونیستی هش��دار می دهیم ایران اسالمی هیچ 
گاه از حقوق مس��لم خود در عرصه ه��ای مختلف 
چشم پوشی نکرده و در کنار نیروهای مسلح مقتدر 
و سلحش��ور، هرگونه تهدید و تعدی علیه تمامیت 
ارضی و منافع و امنیت ملی کشور را تحت فرامین 
مقام معظ��م رهبری و فرمانده��ی کل قوا )مدظله 
العالی( فراتر از جغرافیای منطقه با پاس��خ سخت، 

قاطع و پشیمان کننده ای مواجه خواهیم ساخت.
َ لََقِویٌّ َعزیز )س��وره  ُ َمن یَنُصُرُه إِنهَّ اهللهَّ َولََینُصَرنهَّ اهللهَّ

حج آیه 40(

در قطعنامه روز جهاني قدس عنوان شد؛

وحدت مسلمین، رمز رهايی ملت مظلوم فلسطین

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

مفاد آرا نوبت دوم 

2429 آگهی مفاد آرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در ثبت فریدونشهر 

مفاد آرای صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
حسب که  فریدونشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند   فاقد 
قانون  3 ماده  به  است مستند  گریده  نامه صادر  آیین   8 ماده  و  قانون   1 ماده    
محلی و  االنتشار  کثیر  روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در    
اعتراض صادره  آراء  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  میشود  آگهی    

الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند  داشته   
ملک  وقوع  محل  اسناد  ثبت  اداره  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  محل ظرف  در 
تقدیم  به  مبادرت  محل  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  ماه  یک  ظرف  و   تسلیم 
 دادخواست به دادگاه عمومی محل و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل نمایند. بدیهی

. در صورتیکه  ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  اقدامات ثبت منوط به   است 
دادخواست تقدیم  گواهی  معترض  یا  نشود  واصل  قانونی  مهلت  در   اعتراض 
مینماید مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره  ندهد،  ارائه  محل  دادگاه  به    

 و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست
1- رای شماره 139260302013000541 مورخ 92/3/5 آقای علی پرخان فرزند 
قربانعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/93 به مساحت 58/74 متر 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
2- رای شماره 139260302013000294 مورخ 92/2/5 آقای اسماعیل راه پیما 
فرزند قاسم   ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از  پالک 231/2 به مساحت 196/77 

متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
رحیمی  هادی  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000533 شماره  رای   -3
آخوره ئی  فرزند غضنفرنسبت به  سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه مفروز 
شده از پالک 238/1 به مساحت 255/76 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 

ثبت اصفهان 
رحیمی  غضنفر  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000535 شماره  رای   -4
آخوره  فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروز 
شده از پالک 238/1 به مساحت 255/76 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 

ثبت اصفهان 
اصالنی  فرزانه  خانم   92/2/4 مورخ   139260302013000281 شماره  رای   -5
مساحت  به   238/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  نور  فرزند 

181/08 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
گوگونانی  سعید  آقای   92/2/3 مورخ   139260302013000277 شماره  رای   -6
فرزند پرویز  نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه مفروز شده از 

 13 بخش  فریدونشهر  در  واقع  مربع  متر   418/03 مساحت  به   237/154 پالک 
ثبت اصفهان 

اشرف شمسی   خانم   92/4/16 مورخ   139260302013000728 رای شماره   -7
پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اله  فیض  فرزند 
237/154 به مساحت 418/03 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
مقدسی   علیرضا  آقای   92/2/5 مورخ   139260302013000296 شماره  رای   -8
به مساحت   238/1 پالک  از  مفروز شده  یکبابخانه  میرزا محمد ششدانگ  فرزند 

167/94 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
9- رای شماره 139260302013000292 مورخ 92/2/4 آقای غالمرضا شاهرخی 
فرزند امیدوار ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/46 به مساحت 91/32 

متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
زمانی  اسداله  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000543 شماره  رای   -10
آخوره سفالیی  فرزند یداله  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به 
مساحت 208/41 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

موگوئی  زهرا  خانم   92/3/6 مورخ   139260302013000545 شماره  رای   -11
فرزند نجف ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 244/82 

متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

12- رای شماره 139260302013000298 مورخ 92/2/5 آقای داود زمانی فرزند 
لطف اله ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/12 به مساحت 173/51 متر 

مربع واقع در  وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
13- رای شماره 139260302013000538 مورخ 92/3/5 آقای حبیب اله رحیمی 
پالک  از  مفروز شده  متصله  مغازه  و  یکبابخانه   ابراهیم ششدانگ  محمد  فرزند 
237/154 به مساحت 52/62 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
آقای محسن اصالنی  14- رای شماره 139260302013000540 مورخ 92/3/5 
فرزند علیرضا ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 206/91 

متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
خود  اله  حجت  آقای   92/2/4 مورخ   139260302013000288 شماره  رای   -15
سیانی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 

245/83 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
16- رای شماره 139260302013000286 مورخ 92/2/4 آقای مختار گوگونانی 
فرزند علی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/59 به مساحت 69/84 

متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
17- رای شماره 139260302013000552 مورخ 92/3/6 آقای عزت اله عباسی 
مساحت  به   230/171 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند 

199/11 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
18-رای شماره 139260302013000531 مورخ 92/3/5 آقای مرتضی اصالنی 
مساحت  به   238/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  علی  فرزند 

188/87 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
حبیبی  ابراهیم  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000537 شماره  19-رای 
آخوره سفالئی  فرزند علی آقا ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/40 به 
مساحت 107/08 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
فرزند  گلی   تقی  آقای   92/2/4 مورخ  20-رای شماره 139260302013000290 
درویشعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/119 به مساحت 101/39 

متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

21- رای شماره 139260302013000529 مورخ 92/3/5 آقای عبدالرضا اصالنی  
به مساحت  از پالک 237/338  یکبابخانه مفروز شده  قلی ششدانگ  فرزند رضا 

375/63 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
22-رای شماره 139260302013000539 مورخ 92/3/5 آقای غالمرضا قاسمی  
مساحت  به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  قلی  جعفر  فرزند 

120/39 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
23- رای شماره 139260302013000279 مورخ 92/2/3 آقای محمد رضاخواجه 
به   237/91 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  صفدر  فرزند  سعیدی   

مساحت 105/43 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

24- رای شماره 139260302013000283 مورخ 92/2/4 آقای نور محمد حسینی   
مساحت  به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  قلی  محمد  فرزند 
400/67 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان م الف 

92/52
اشتباهاتی   92/4/29 مورخ  رود  زاینده  روزنامه  در  منتشره  آگهی  پیرو  
گردید اصالح  گوگونانی(  صورت)  بدین  که  (بوده  گوگوگانی   (  16 و   6 بند   در 

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 92/4/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه : 92/5/12 
مقصودی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریدونشهر

مفاد آرا 

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  ی  آرا  مفاد  آگهی   103/92/746/57 شماره   34
ساختمانهای فاقد سند رسمی در ثبت فریدونشهر 

مفاد آرای صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر که حسب ماده 

قانون در دو  به ماده 3  نامه صادر گریده است مستند  آیین  قانون و ماده 8   1
االنتشار و محلی آگهی میشود  از طریق روزنامه کثیر  نوبت به فاصله 15 روز 
از  باشند  اعتراض داشته  آراء صادره  به  یا اشخاصی نسبت  تا چنانچه شخص 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک ماه از 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل نمایند. بدیهی است اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ندهد، اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست
1- رای شماره 139260302013000736 مورخ 92/4/17 آقای صفر علی نعمتی 
فرزند حسین علی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/157 به مساحت 

102/22 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

2- رای شماره 139260302013000740 مورخ 92/4/17 آقای غالمحسین بهمنی  
فرزند فرهاد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 184/15 

متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

3- رای شماره 139260302013000763 مورخ 92/4/18 خانم گل چهره رفیعی 
مساحت  به   237/154 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  اله  فرج  فرزند 

138/65 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
4- رای شماره 139260302013000757 مورخ 92/4/18 آقای محمد علی اکبری 
مساحت  به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  غالمعلی  فرزند 

104/33 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

5- رای شماره 139260302013000730 مورخ 92/4/16 خانم قدم خیر خوچیانی 
فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه مفروز شده از 
ثبت   13 فریدونشهر بخش  در  واقع  مربع  متر   172/55 به مساحت   238/1 پالک 

اصفهان 
6- رای شماره 139260302013000729 مورخ 92/4/16 آقای سردار رضوانی 
فرزند حیدر قلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از 
ثبت   13 فریدونشهر بخش  در  واقع  مربع  متر   172/55 به مساحت   238/1 پالک 

اصفهان 
7- رای شماره 139260302013000738 مورخ 92/4/17 آقای علیرضا موحدی 
آخوره باالئی  فرزند قلی نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه مفروز 
شده از پالک 238/1 به مساحت 388/38 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 

ثبت اصفهان 
اصالنی  توران  خانم   92/4/17 مورخ   139260302013000742 شماره  رای   -8
از  مفروز شده  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  یک  به  فرزند مصطفی نسبت 
ثبت  فریدونشهر بخش 13  در  واقع  مربع  متر  به مساحت 388/38  پالک 238/1 

اصفهان 
9- رای شماره 139260302013000747 مورخ 92/4/17 خانم قدم خیر موحدی 
فرزند قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 209/32 متر 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

محمد  نور  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000749 شماره  10-رای 
حسینی فرزند محمد قلی ششدانگ یکباب مغازه مفروز شده از پالک 231/2 به 
مساحت 28/57 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
محمد  نور  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000753 شماره  رای   -11
حسینی  فرزند محمد قلی ششدانگ یکباب مغازه مفروز شده از پالک 231/2 به 
مساحت 55/12 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
علی  محمد  آقای   92/4/19 مورخ   139260302013000772 شماره  رای   -12
مرشدی فرزند علی قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/1 به مساحت 

212/89 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
13- رای شماره 139260302013000731 مورخ 92/4/16 آقای اسداله روستائی 

مساحت  به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  رضا ششدانگ  محمد  فرزند 
230/13 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

آقای علی شاهرخی  14- رای شماره 139260302013000755 مورخ 92/4/18 
مساحت  به   237/101 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  نریمان  فرزند 

87/22 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
15- رای شماره 139260302013000751 مورخ 92/4/18 آقای احمد قلی حوض 
به   230/117 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  عبدالمحمد  فرزند  ماهی 

مساحت 155/38 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
علی  نوروز  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000759 شماره  رای   -16
به   237/14 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  رحمن  فرزند  اصالنی  

مساحت 183/37 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
 17- رای شماره 139260302013000773 مورخ 92/4/19 آقای منصور زمانی
به   231/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  مصطفی  فرزند   
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   351/88  مساحت 

اصفهان 
الحسین عبد  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000732 شماره  رای   -18 
به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  مسیب  فرزند  کیماسی   
ثبت  13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   325/14  مساحت 

 اصفهان 
 19- رای شماره 139260302013000768 مورخ 92/4/18 آقای امر اله صادقی
مساحت به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  عبداله   فرزند    

ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   265/75 
 اصفهان 

علیرضا آقای   92/4/19 مورخ   139260302013000770 شماره  رای   -20 
 238/4 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  حسن  فرزند  اصالنی   
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در  واقع  مربع  متر   369/28 مساحت   به 

اصفهان 
آقای محمد سپیانی  مورخ 92/4/16  رای شماره 139260302013000733   -21
مساحت  به   238/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  عباسعلی  فرزند 

188/68 متر مربع واقع د فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
عباسعلی  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000767 شماره  رای   -22
موحدی فرزند قنبر ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/419 به مساحت 

3/25 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
23- رای شماره 139260302013000734 مورخ 92/4/16 آقای منوچهر سپیانی 
به   237/548 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  عباسعلی  ششدانگ  فرزند  آخوره 

مساحت 155/05 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
24- رای شماره 139260302013000743 مورخ 92/4/17 آقای احمد شاهرخی 
فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 166/50 

متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
نارنج اصالنی  25- رای شماره 139260302013000745 مورخ 92/4/17 خانم 
مساحت  به   237/197 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند 

113/80 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
رحیمی  حجت  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000761 شماره  26-رای 
مساحت  به   237/288 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند 

270/80 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
اله  رحمت  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000735 شماره  رای   -27
به   238/1 پالک  از  مفروز شده  یکبابخانه  قلی ششدانگ  عباس  فرزند  یوسلیانی 

مساحت 200 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 92/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم :92/5/27 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریدونشهر

       



دانستنی

کلیدهای رفتار با نوجوان

اخبار ویژه

محققان معتقدند روند صعودی انتش��ار گازهای گلخانه ای می تواند زمین را به سیاره ای    
غیر قابل  سکونت مانند ناهید مبدل کند. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، میزان جذب 
انرژی خورشید نیز به شدت افزایش یافته و زمین دیگر قادر به حفظ تعادل دمایی نخواهد 
بود. در نتیجه گرم تر ش��دن زمین، اقیانوس ها به حالت جوش درآمده و تبخیر می شوند، 
در این شرایط جو مملو از بخار شده و زمین به سیاره ای غیر قابل سکونت مشابه سرنوشت 

جهنمی ناهید مبدل خواهد شد. 
منطقه قابل سکونت ستاره جایی اس��ت که فرآیند فرار گازهای گلخانه ای آغاز می شود. 
این منطقه حلقه ای از فضا در اطراف ستاره است که محل مناسبی برای شکل گیری آب به 
شکل مایع بر سطح سیاره سنگی و میزبانی حیات محسوب می شود. اخترشناسان دانشگاه 
ویکتوریا با استفاده از مدل رایانه ای دریافته اند، آستانه پایین تر تابش حرارتی در فرآیند 

گازهای گلخانه ای احتماال سریع تر از تصورات قبلی روی دهد.
»تیلور رابینس��ون« یکی از نویس��ندگان این تحقیق تأکید می کند: نتایج این یافته برای 
سیاره زمین نیز قابل تعمیم است و با توجه به افزایش میزان تابش نور خورشید، جو زمین 

بیش از تصورات قبلی مستعد اثرات گازهای گلخانه ای قرار دارد.

محققان آس��یایی و اروپایی در طرحی مش��ترک موفق به توس��عه باریک ترین مدار ارگانیک 
 جهان ش��ده اند که س��بک تر از پر بوده و می تواند مس��یر را ب��رای تولید قطع��ات الکترونیک 

غیر قابل مشاهده هموار کند. 
 این مدار مجتمع ترانزیستوری، فوق س��بک، فوق باریک، انعطاف پذیر و بسیار بادوام است و با 
شعاع خمش پنج میکرون به راحتی روی هر سطحی قرار می گیرد. ضخامت این مدار دو میکرون 
و وزن آن سه گرم بر متر مربع است که30 برابر سبک تر از کاغذ است. مدار مجتمع بر روی غلتک 
یک فیلم پالستیکی به ضخامت یک میکرون تولید شد که امکان تولید محصول مقیاس پذیر و 
ارزان قیمت را فراهم کرد. نمونه اولیه دستگاه، یک حسگر لمسی متشکل از آرایه ای از حسگرها 
بر روی یک مدار 4.8*4.8 سانتیمتری اس��ت که از دو الیه مدار مجتمع و )الیه( حسگر لمسی 
تشکیل شده است. با توجه به خواص منحصر به فرد باریک ترین مدار ارگانیگ، می توان از آن برای 
ساخت قطعات الکترونیک غیر قابل مشاهده با قابلیت نصب بر روی هر سطحی استفاده کرد.  این 
مدار همچنین در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی حوزه بهداشت قابل استفاده خواهد 
بود. این پروژه با همکاری محققان دانشگاه توکیو، آژانس فناوری و علوم ژاپن )JST(  و محققان 

دانشگاه یوهانس کپلر )J KU(  اتریش انجام شده است.

سبک ترین و باریک ترین مدار جهانسرنوشت جهنمی ناهید در انتظار زمین!

برخورد با نوجوانان باید به گونه ای باشد که به تشدید 
 عصبانی��ت، عصیانگ��ری و عناد منجر نگ��ردد، زیرا 
چنین روحیاتی به اندازه کافی در سنین بلوغ وجود 

دارد.
مهم ترین امری که والدین باید به خاطر داشته باشند 
این اس��ت که آنها نه دیگر با یک کودک بلکه با یک 
فرد بالغ روبه رو هستند. بس��یاری از شیوه هایی که 
در برخورد با کودکان کارآیی قابل مالحظه ای دارند، 
در صورت تجویز برای برخورد با نوجوان مسأله ساز 

می شود.
یک نوجوان ممکن است انتظار داشته باشد که مانند 
فرد بالغ با او برخورد کنند، اما رفتارش مانند کودکان 
باشد. از سوی دیگر والدین نیز ممکن است به فرزند 
خود نصیحت کنند که مانند افراد بالغ رفتار کند، ولی 
برخورد خود آنها با او مانند برخورد با کودکان باشد.

شیوه هایی که بایدموردتوجه قراربگیرد:

اجتناب از به کاربردن زور و فشار  
هرگاه وارد مش��اجره و اعمال فش��ار ب��ه نوجوانان 
شدید، بدانید که بازنده خواهید شد. اگر در مواردی 
با نوجوانان اختالف پیداکردید، به جای وارد آوردن 
فش��ار بکوش��ید قوانینی وضع کنید که از طریق آن 

اختالف هایتان را برطرف سازید.
برخی والدی��ن بافرزندان خودمش��اجره می کنند و 
انتظاردارند همیشه پیروزشوند و فرزند خود را وادار 
سازند تا به آن چیزی که آنهاصحیح می دانند عمل 
کند. این والدین همواره در حال نبرد با فرزندانشان 
هستند ولی هیچ گاه پیروز نمی شوند. گاهی اوقات 

بهتر است شیوه های کنترل را تغییردهیم.
اگر نوجوان به نصیحتی گوش فرا نمی دهد به جای 
مجبور ساختن وی به اطاعت و تقلید، بهتر است در 
بعضی خواسته ها که خطری ندارد، بگذاریم راهی را 
که ما نادرس��ت می دانیم، بپیمای��د و پیامدهای آن 
را پذیرا ش��ود. از این طریق می توانیم همکاری وی 

راجلب کنیم.

نبود گسترش روابط
با توجه به این که نوجوانان تمایل زیادی به صحبت 
کردن با والدین خود ندارند، برق��راری ارتباط با آنها 
دشوار است. متأسفانه بخش عمده ای از گفتگوهای 
والدین با فرزند نوجوان خود نیز در نصیحت کردن، 
اصالح اشتباهات و آموزش به آنها خالصه می شود. 
از این رو آنان س��خنان شما را بیش��تر به عنوان یک 
س��خنرانی تلقی می کن��د تا یک ارتباط دوس��تانه. 
 ب��رای بهبود ای��ن روابط بای��د مکالمات خ��ود را بر 
دلبس��تگی های آنه��ا متمرکز کنیم مث��ل ورزش، 
موسیقی، لباس و ... برای برقراری چنین ارتباطی با 
فرزندان خود وقت آزاد و کافی به این امر اختصاص 

دهید.

مدارا کردن با نوجوانان
 اگر بتوانی��م کاری کنیم که فرزندمان احساس��ات، 
دلبس��تگی ها و ناراحتی های خود را آش��کار سازد، 
فرصت مناسبی برای مدارا با او و پرهیز از به کاربردن 

زور و فشارخواهیم داشت.
 مثال اگ��ر درخواس��ت م��ا از او ای��ن باش��د که در 
تمیزکردن پنجره ها به ما کمک کند و درخواس��ت 
او از ما این باشد که آخر هفته او را به تماشای فیلمی 
ببریم بهتر است هر دو از توسل به زور برای رسیدن 
به خواسته خویش خودداری کرده و برای رسیدن به 
هدف معامله کنیم. در مدارا و معامله طرف بازنده و 
برنده مطرح نیست، بلکه هر دو طرف برنده هستند. 
نیازهای فرزند خود را بشناسید و سعی کنید درازای 
هر درخواستی که از او دارید، شما نیز پاسخگوی یکی 

از نیازهای او باشید.
 با اس��تفاده از این روش م��ی توانید ب��ه فرزندخود 
بگویید م��ن از نیازهای تو اط��الع دارم و ت��و نیز از 
نیازهای من. اگر تو با من همکاری کنی، من هم با تو 
همکاری می کنم، ولی اگر همکاری نکنی نمی توانی 

از من انتظار همکاری داشته باشی.

پرهیزازایجادعصبانیت
 همه نوجوانان گاهی عصبانی و س��رکش می شوند 
و این احساس��ات را به ش��کل های گوناگون نشان 
می دهن��د. والدین بای��د من فرزن��دان خود کمک 
کنند تا احساسات و خشم آنها من صورتی متناسب 
ظاهرش��ود و از انباش��ته ش��دن عصبانی��ت در آنها 

جلوگیری من عمل آید.

اغراق نکردن
 - تو هیچ وقت موفق نمی شوی گواهینامه رانندگی 
بگیری... تا وقتی دیپلم بگی��ری نمی دانی چطور از 

تلفن استفاده کنی... .
 اغراق هایی از این قبیل نی��ز یکی از عوامل پیدایش 

بی ثباتی درخانواده است.
والدی��ن عصبانی ش��ده و ق��ول هایی م��ی دهند یا 

تهدیدهای می کنند که قادر من انجام آنها نیستند.
س��خنی می گویند یا کاری می کنند، اما بی درنگ 
از کرده خود پش��یمان می ش��وند. با این رفتارها به 
فرزند خود آموزش می دهند ک��ه به حرف هایی که 
می زنم توجه نکن و آنها را ج��دی نگیر، چون به آن 

عمل نخواهم کرد.

کارشناسان و فعاالن بین المللی عرصه خرید و فروش امالک 
فاش کردند مالک گران ترین آپارتمان های انگلستان، شرکت 
قطری»دیار« اس��ت که آن را به مش��اهیر ی��ا میلیاردرهای 

معروف جهان می فروشد. 
 Overseas Link( مصطف��ی موس��ویمدیرکل ش��رکت 
"International( ک��ه ی��ک ش��رکت ام��الک باس��ابقه 
 بیش از 20 سال در لندن است، گفت: شرکت قطری»دیار« 
 گ��ران قیمت ترین مل��ک انگلس��تان را به قیم��ت هر فوت 
 مربع، ش��ش هزار لی��ره اس��ترلینگ )معادل9 ه��زار دالر( 
 فروخت، اما با توجه ب��ه این که ملک، آپارتمانی مس��کونی 
اس��ت نه زمین، به این ترتیب، رقم فوق باالترین بهایی است 
که تاکنون در فروش امالک در تاریخ انگلس��تان ثبت ش��ده 

است.    
 موس��وی افزود: قیمت یک آپارتمان کوچک یک خوابه در 
س��اختمان »هاید پارک 1« در منطقه»نایتس برگ«، پنج 

میلیون لیره اس��ترلینگ اس��ت، این در حالی است که یک 
میلیاردر روسی، یکی از آپارتمان های بزرگ این ساختمان 
 را به قیم��ت 132 میلیون لی��ره اس��ترلینگ )معادل200 
میلی��ون دالر/ بیش از هفتص��د میلیارد توم��ان( خریداری 

کرده است. 
  ش��رکت قطری»دیار« در سراس��ر قاره های اروپا و آمریکا، 
طرح های عظیم��ی را اداره م��ی کند و ف��روش امالک این 

شرکت فقط به انگلستان محدود نمی شود.
  ام��ا فعالی��ت های ای��ن ش��رکت در انگلس��تان به س��بب 
 حج��م معامالت��ی ک��ه در این کش��ور انج��ام م��ی دهد و 
مش��تریانی که جذب می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

گران ترین آپارتمان انگلیس را چه کسی خرید؟
قانون جالب مورفی از کجا آمد؟ 

قانون مورفي در سال 1949 در پایگاه نیروي هوایي ادوارز شکل گرفت. 
س��رگرد ادوارد مورفي مهندس هوافضا بود که روي ی��ک پروژه کار مي 
کرد. در یکي از سخت ترین آزمایش هاي پروژه، یک تکنسین سیم ها را 

برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. 
مورفي درباره این تکنس��ین گفت:»اگه یه راه براي خراب کردن چیزي 
وجود داشته باش��ه، اون همون یه راه رو پیدا مي کنه« و این اولین قانون 

مورفي بود. 
در ابتدا در فرهنگ فني مهندس��ین رواج پیدا کرد و بعد به فرهنگ عامه 

راه پیدا کرد.
 بعدا قوانین دیگري هم بعد از کس��ب رتبه الزم از بنی��اد مورفي درزمره 

قوانین اصلي قرار گرفتند. 
 برخی از این قوانین به شرح زیر هستند: 

    فلسفه مورفي 
  لبخند بزن... فردا روز بدتریه... 

    قانون صف
 اگر ش��ما از یک صف به صف دیگري رفتید، سرعت صف قبلي بیشتر از 

صف فعلي خواهد شد. 
    قانون تلفن 

 اگر شما شماره اي را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچ گاه اشغال نخواهد بود. 
     قانون بینی

 بعد از این که دستتان حسابي گریسي ش��د، بیني شما شروع به خارش 
خواهد کرد. 

     قانون کارگاه
 اگر چیزي از دستتان افتاد، قطعا به پرت ترین گوشه ممکن خواهد خزید. 

    قانون دروغگویی 
 اگر بهانه  دروغیتان پیش رئیس براي دیر آمدن پنچر ش��دن ماشین تان 

باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین تان، دیرتان خواهد شد. 
    قانون روبه رو شدن

 احتمال روبه رو ش��دن با یک آشنا وقتي که با کس��ي هستید که مایل 
نیستید با او دیده شوید افزایش مي یابد. 

     قانون اثبات 
 وقتي مي خواهید به کس��ي ثابت کنید که یک ماشین کار نمي کند، کار 

خواهد کرد. 
    قانون بیومکانیک

 نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسي آن نقطه نسبت عکس 
دارد. 

    قانون قهوه 
 قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رییستان از شما کاري خواهد خواست 

که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید. 
    قانون ترافیک 

 وقتي در ترافیک گیر کرده اي، الیني که تو در آن هس��تي دیرتر راه مي 
افتد. 

    قانون وسایل نقلیه
 وس��ایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیش��ه دیرتر از موعد 
حرکت مي کنند، مگر آن که شما دیر برسید. در این صورت درست سر 

وقت رفته اند. 
    قانون اتوبوس 

 مدت زیادي منتظر اتوبوس مي ماني و خبري نیست، پس سیگاري روشن 
مي کني، به محض روشن شدن سیگار، اتوبوس مي رسد )به عبارت ساده 
اگر سیگار را روشن کني اتوبوس مي رسد، اگر براي زودتر رسیدن اتوبوس 

سیگار را روشن کني اتوبوس دیرتر مي آید(. 
    قانون کار

 اگر به نظر مي رس��د همه چیز خوب پیش مي رود حتما چیزي را از قلم 
انداخته اي. 

    قانون نتیجه
 احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد. 

    قانون یادگیری 
 شما چیزی را یاد نمی گیرید، مگر بعد از این که امتحان آن را دادید. 

    قانون جستجو 
 هر وقت دنبال چیزی می گردید، همیشه در آخرین مکانی که جستجو 

می کنید آن را پیدا می کنید. 
    قانون خرید 

 اهمیتی ندارد که چقدر دنبال جنس��ی بگردید، به محض این که آن را 
خریدید، در مغازه دیگری ارزان تر از آن را خواهید یافت. 

    قانون چیزهای خوب
  ه��ر چیز خ��وب در زندگ��ی یا غی��ر قانونی اس��ت ی��ا غی��ر اخالقی یا 

چاق کننده. 
    قانون ضایع شدن

 احتمال آن که کاری را که انجام می دهید دیگران ببینند نسبت مستقیم 
دارد با میزان احمقانه بودن آن کار .

    قانون پمپ بنزین 
 هنگام ورود به پم��پ بنزین جایگاهی را که انتخ��اب می کنید کندتر و 

طوالنی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود. 
    قانون لکه 

 زمانیکه می خواهید لکه روی شیشه پنجره را پاک کنید، لکه در سمت 
دیگر شیشه خواهد بود .

 آیا زندگی شما نمونه خوبی از قوانین مورفی است؟

خواندنی
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پیامبر اکرم  )ص( :
 پس هر گاه مؤم��ن عملی انج��ام ده��د، در دلش ن��ورى تابیدن

 می گیرد.   

عکس نوشت

پیاده روی بندباز چینی 
 روی نردبانی به طول
  18 متر بین دو بالن 
در ارتفاع 100 متری از روی 
زمین -  چین

یک محقق استرالیایی پس از 30 سال مطالعه، موفق شد قدمت 
چشمان انسان را تخمین بزند.

چشم، یکی از ارزش��مندترین اندام های بدن است، با این حال 
منشأ آن  همواره برای دانشمندان معما بوده است. پروفسور ترور 
لمب از مرکز بینایی و دانشگاه ملی استرالیا، بیش از 30 سال از 
عمر حرفه ای خود را به بررسی رموز این اندام حیاتی اختصاص 
داده است. تحقیقات این دانشمند نشان می دهد منشأ بینایی به 
بیش از700 میلیون سال پیش باز می گردد و این درست زمانی 
بوده که فقط حیوانات آمی��ب مانند تک س��ولی ها، جلبک ها، 

مرجان ها و باکتری ها بر روی زمین ساکن بوده اند.
در این هنگام، نخستین موادش��یمیایی حساس به نور موسوم 
به opsins ظاهر ش��دند و توس��ط تعدادی از ارگانیسم ها به 
روش ه��ای ابتدایی برای حس ک��ردن روز با اس��تفاده از نور به 
کار می رفت. به گفته لمب، س��لول های باستانی از پیش دارای 
اجزای سیگنالینگ  بودند که مواد ش��یمیایی را در محیطشان 
حس می کردند و ظهور opsins به آنها امکان حس کردن نور 
را می داد، اما این حیوانات ریز بودند و از هیچ سیس��تم عصبی 

ب��رای پ��ردازش س��یگنال های دریافتی از حس��گرهای نوری 
برخوردار نبودند.

طی200 میلیون س��ال بعد، این سلول های کوچک حساس به 
نور و opsinهایشان به تدریج در شناسایی نور بهتر عمل کردند. 
آنها، حساس تر، س��ریع تر و قابل اعتمادتر شده بودند، تا این که 
حدود500 میلیون س��ال پیش تقریبا به سلول های مخروطی 
موجود در چشمان امروزی بشر شباهت پیدا کردند. نخستین 
چشمان واقعی که ش��امل توده های سلول های حس کننده نور 

بودند، حدود500 میلیون سال پیش در دوران کامبرین ظاهر 
شدند و جهش بزرگی را در س��یر تکاملی صورت دادند. چشم 
انس��ان که کره ای منفرد و دارای میلیون ها گیرنده نوری است، 
نخست بین 500 تا 600 میلیون سال پیش شروع به ظهور کرد. 
این لحظه ای حیاتی برای سیستم بصری انسان به شمار می آمد.

مارماهی ها نیز که500 میلیون س��ال پیش ظاهر شدند دارای 
یک جفت چشم به س��بک دوربین بودند که به چشمان انسان 
شباهت داش��ت. این  موجودات پیشگامان چش��م مهره داران 
هستند که از جد ماهی انسان ها به ارث برده شده است، بنابراین 
می توان مدعی شد که ظهور چش��م مهره داران دست کم500 
میلیون س��ال پیش بوده و گرچه سیس��تم های س��یگنالینگ 
و حس��گرهای آن بس��یار ب��ه سیس��تم های حش��رات و دیگر 
غیر مهره داران ش��باهت دارد، س��امانه نوری مهره داران کامال 

مستقل از چشم حشره با سطوح فراوانش، تکامل یافت.
چش��مان جفت نیز اول بار در حیواناتی ظاهر ش��ده بودند که 
دانش��مندان چینی در صخره ای که500 میلیون س��ال قدمت 

دارد، پیدا کردند.

چشم انسان چند سال عمر دارد؟
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