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3

6

4

تیم مذاکره کننده از خط قرمز  عبور نکرده است
دولت یازدهم در بخش سیاست خارجی در اوج اقتدار 
در س��طح جهانی فعالیت دارد و به دنبال ایفای همه 
حقوق ملت ایران اس��ت و زیر بار هیچ ذلت، تحقیر و 

ظلمی نمی رود.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، س��ردار 
حس��ین دهق��ان ش��امگاه یکش��نبه در مراس��م 
دومی��ن س��اگرد حماس��ه سیاس��ی ۲۴ خ��رداد و 
 س��الروز اس��تقرار دول��ت تدبی��ر و امی��د ب��ا تاکید 
بر ای��ن ک��ه ای��ن حماس��ه نقط��ه عطف کش��ور و 
تغییر مس��یر کش��ور به س��مت توس��عه و پیشرفت 
ب��ود، ادام��ه داد: در ای��ن روز م��ردم کش��ور ای��ران 
 ب��ا توج��ه ب��ه آگاه��ی، مس��وولیت پذی��ری و 

زمان شناس��ی که همیش��ه دارند، با حض��ور بیش از 
70 درصدی پ��ای صندوق ه��ای رأی آم��ده و نقش 
 تعیین کننده خود در اداره کشور را به جهانیان ثابت 

کردند.
وی با اش��اره به اینک��ه در آغاز ب��ه کار دولت یازدهم 
کشور ایران در رکود کامل اقتصادی، انزوای ارتباطات 
بین الملل��ی، وضعیت نابس��امان اش��تغال و برخی از 
ش��کاف های درونی بود، اضافه کرد: ای��ن امر حاصل 
تصمیمات زودگذری بود که مردم تاوان آن را پرداخت 

کردند.
 وزیر دفاع و امور پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر 

این که در زمان قبل از انتخابات...
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اعتیاد و آینده کودکان 

آغاز نظارت بر کاالهای 
پرمصرف در رمضان

شناسایی 22 هزار جاذبه تاریخی 
و فرهنگی با ارزش در اصفهان

نگاه  سرمایه گذاران
 جهانی به بازار ایران
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اهمیت عابر پیاده،  در کنار 
پل خواجو نقش شد

سنای آمریکا، تمدید ۱۰ ساله 
تحریم ها را بررسی می کند

ب��ا بوم��ي س��ازي » کالف جم��ع ک��ن« واح��د 
اصفه��ان،  مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت  نوردگ��رم 
 ک��ه یک��ي ازتجهی��زات بس��یار حس��اس در خ��ط 
نورد گرم به حس��اب مي آید، س��االنه از خروج میلیون 
ها دالر ارز از کشور جلوگیري ش��د؛ و کشور ایران عمال 
به جمع س��ازندگان جهاني این تجهیز بس��یار حساس 
پیوس��ت. به گزارش زاین��ده رود، احم��د ذوالفقاربیک 
رییس خرید ساخت داخل، با بیان اینکه این کار حساس 

و مهم با همکاري واح��د خرید قطعات 
یدکي س��اخت داخ��ل، واح��د بومي 
س��ازي، دفتر فني تعمیرات نوردگرم، 
مهندس��ي معکوس،کنت��رل کیفي و 
واح��د تعمی��رگاه مرک��زي و ش��رکت 

 پیوند دز گس��تر انجام ش��د ، افزود: پس از
بررسي هاي به عمل آمده تصمیم به ساخت آن
 در داخل کشور گرفته شد، بدین منظور ابتدا ...

فوالد مبارکه، به جمع سازندگان
» کالف جمع کن« در جهان پیوست 
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هفته آینده :

سنای آمریکا، تمدید ۱۰ ساله 
تحریم ها را بررسی می کند

برخی قان��ون گ��ذاران آمریکایی قصد دارند ت��ا با هدف 
کارش��کنی در رون��د مذاک��رات هس��ته ای، تمدی��د 
تحریم ه��ای ایران را ب��ه الیحه دفاع مل��ی آمریکا پیوند 
 بزنند. ای��ن الیحه هفته آینده در مجلس س��نا بررس��ی 

می شود.
زاینده رود، به نقل از المانیتور، جمع��ی از قانون گذاران 
آمریکای��ی قصد دارن��د الیحه دف��اع ملی آمری��کا را که 
قرار اس��ت هفته آین��ده در مجلس س��نای این کش��ور 
 بررسی ش��ود به موضوع مذاکرات هس��ته ای ایران گره

بزنند.
در این رابطه، س��ناتور جمهوری خ��واه » مارک کرک« 
و س��ناتور دموکرات » راب��رت منندز« که هر دو س��ابقه 
طوالنی در ت��اش برای اعم��ال تحریم بر ای��ران دارند، 
 قرار اس��ت تمدید قانون تحریم ۱۰ ساله ایران را در قالب 
 اصاحی��ه ای ب��ه الیح��ه دف��اع مل��ی آمری��کا اضافه 

کنند.
منن��دز، در ادامه تاش خ��ود برای طرح ای��ن اصاحیه 
مدعی ش��د: عدم توافق، بهتر از حصول توافق بد است؛ و 
نگرانی من هم از بابت این است که ما به سمت یک توافق 

بد پیش می رویم.
 قانون تحریم ۱۰ س��اله ای��ران در س��ال ۲۰۱۶ به پایان 
 می رس��د و تمدی��د موفقیت آمی��ز آن به منزل��ه ادامه 

تحریم ها تا سال ۲۰۲۶ است.
اصاحیه دیگری که قرار است از سوی سناتور کرک ارایه 
شود، از وزارت خزانه داری آمریکا می خواهد که گزارش 
نحوه اس��تفاده ایران از منابع مالی آزاد ش��ده بر اثر رفع 
تحریم ها را در اختیار کنگره قرار دهد؛ چرا که به ادعای 
وی برخی از این پول ممکن است صرف تجهیز حزب اهلل 

یا تامین تسلیحات هسته ای شود.
البته یک��ی از اصاحیه ه��ای مورد بحث نی��ز به تجهیز 
و تعلی��م نیروه��ای اقلی��م خودمختار کردس��تان عراق 

اختصاص داده شده است.
الزم به ذکر اس��ت که » باراک اوبام��ا« رییس جمهوری 
آمریکا تا همین جای کار نیز با الیحه دفاع ملی مش��کل 
دارد، و تهدید کرده ک��ه آن را وتو می کند؛ چرا که از قرار 
جمهوری خواه��ان قصد دارند ۳۸ میلی��ارد دالر دیگر را 
به بودجه جنگی آمریکا )عملیات های خارج از کش��ور( 
اضافه کنند. دموکرات های آمری��کا با این الیحه مخالف 
 هس��تند، چرا که به واس��طه آن کاهش خودکار بودجه 
غی��ر دفاعی به ق��وت خود باقی م��ی ماند؛ ح��ال آن که 
 س��قف بودجه دفاعی پنتاگون باال می رود. آن ها به طور 
هم زمان لغو اعمال محدودیت سقف بودجه غیر دفاعی را 

نیز خواستار هستند.

اعالم مفقودی 
خودرو وانت تویوتا هایلوکس مدل ۱97۸ به ش��ماره پاک ۱۳-

9۳7ع7۱ رنگ زرد به ش��ماره موتور R۱۲۱۸۰۳9۸۱ و ش��ماره 
شاسی NR۲5۳۶۳5۱۳ به نام جعفر برهانی فرزند فیض ا... مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو رن��و تیپ 5 م��دل ۱۳7۰ ب��ه ش��ماره پ��اک ۱۳-۳۲۳ه�۳9 
رنگ طوسی به ش��ماره موتور ۰۳۰9۳4 و شماره شاس��ی ۲۳۱9۶۲ به 

نام عزیزقلی میرزایی فرزند قلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو پی��کان تیپ دولوکس س��واری م��دل ۱۳5۳ به ش��ماره پاک 
اهواز۱4-۲۶۳۳۸ رنگ سورمه ای به ش��ماره موتور 4۰599۱799۲ و 
ش��ماره شاس��ی ۱4۶7۶4 به نام محمدرضا تقوی نصرآبادی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو وانت پیکان تیپ ۱۶۰۰ مدل ۱۳۶5 به ش��ماره 
پ��اک ۸۱-۸۲۶د۳۸ رن��گ س��فید به ش��ماره موتور 
۱5۱۶5۰۳7۸۱ و شماره شاس��ی ۱7۱۶94۰5 به نام 
داوود صیادی نیکو فرزند امرا... مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو رنو تیپ 5 مدل ۱۳7۰ به ش��ماره پ��اک 45-۳۶4ب55 
رنگ طوسی به شماره موتور ۰۰۳9۰57 و شماره شاسی ۲4۰۰۶4 
به نام رضا فرامرزپور دارزینی فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو پژو سواری تیپ ۱۶۰۰ آر.دی مدل ۱۳۸۱ به شماره پاک 
۲۲-9۸5ج۲۱ رنگ سورمه ای به شماره موتور ۲۲۳۲7۸۰۳۰۸۳ 
و شماره شاس��ی 777۰۰۰۰۳ به نام حس��ین تندکار فرزند اصغر 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو پراید تی��پ صب��ا جی.تی.ایکس مدل ۱۳۸۰ به ش��ماره 
پاک 4۳-5۳۳ب۲9 رنگ سفید به شماره موتور ۰۰۲5۸۶۶۳ و 
 شماره شاسی S۱4۱۲۲۸۰7۲54۸7  به نام محمد غفاری فرزند 

علی حسین مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو سواری نیس��ان پاترول مدل ۱۳۶۸ به شماره پاک 
 Z۲4۰74۳۰7 7۳-75۱ب4۳ رنگ آبی به ش��ماره موتور
و شماره شاسی PNK۱5Z۸۰44۶۳ به نام جال پرندآور 

فرزند غامحسین مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
اعالم مفقودی 

 خ��ودرو پی��کان س��واری تی��پ ۱۶۰۰ م��دل ۱۳79 به ش��ماره پاک
 ۱4-۸۲5س۱5 رنگ سفید به شماره موتور ۱۱۱۲79۰9۱9۸ و شماره 
شاسی 794۰۶۳۸4 به نام جعفر صرخه فرزند عبدالباقی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خ��ودرو پیکان س��واری تی��پ ۱۶۰۰i م��دل ۱۳۸۳ به ش��ماره پاک

 ۶۳-۸۸۸ب۲7 رنگ سفید به شماره موتور ۱۱۲۸۳۰۳۸۰55 و شماره 
شاسی ۸۳4۲4۱۰۱ به نام ابوالقاسم دهقان فرزند مرحوم ابول مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خ��ودرو تویوت��ا س��واری کرون��ا م��دل ۱97۸ به ش��ماره پاک

 ۸۳-79۸ق۱۲ رن��گ آبی به ش��ماره موت��ور ۱۲R۱5577۱9 و 
شماره شاسی ۱۰۰۶۳۸۶۱4 به نام قاس��م ایزدی فرزند قدمعلی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
اعالم مفقودی 

خودرو وانت تویوتا تیپ ۱۶۰۰ مدل ۱97۸ به ش��ماره 
پ��اک ۱4-۸۸5ع۱۶ رن��گ آب��ی ب��ه ش��ماره موتور 
۱۲R۱7۳9797 و ش��ماره شاس��ی ۳4۸4۸۰ ب��ه نام 
فرامرز صالحی وندبوری فرزند مندانی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
اعالم مفقودی 

 خودرو وان��ت مزدا تی��پ ۱۶۰۰ م��دل ۱۳59 به ش��ماره پاک
 ۶۳-۶5۱ع۶۱ رنگ آبی به شماره موتور ۰۱759۳ و شماره شاسی 
7۱۱۱۰955 به نام خس��رو مرادی فرزند عبدالحسین مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو سواری پیکان تیپ دولوکس مدل ۱۳55 به شماره پاک 
۸۱-۲49ب۲7 رنگ زرد به شماره موتور ۶۰۶۰۰۱۰74۸ و شماره 
شاس��ی 9۲۲5۰5۶ به نام مهراب علیخانی فرادنبه فرزند خسرو 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو رن��و س��واری تی��پ 5 م��دل ۱۳7۰ ب��ه ش��ماره پاک

 5۱-9۸7ج۱7 رنگ س��فید به ش��ماره موتور ۰4۱7۸4 و شماره 
شاسی ۲4۱۰۸۸ به نام بیان سعیدی فرزند محمد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
اعالم مفقودی 

خودرو س��واری پیکان تیپ دولوکس م��دل ۱۳۶۶ به 
شماره پاک ۶۳-49۲ق94 رنگ سفید به شماره موتور 
۱۱۲۶۶۰7۰5۳ و شماره شاس��ی ۲۰4۸9۲۲۰ به نام 
علی فیروزی فرزند عبدا... مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو وان��ت مزدا تی��پ ۱۶۰۰ م��دل ۱۳۶۲ به ش��ماره پاک

 7۳-4۱9ط۳۶ رن��گ آبی به ش��ماره موتور ۰5۸۲۱۰ و ش��ماره 
شاس��ی ۲۰۲55۲ به نام شهید قلی حس��ینی بوگی فرزند حسن 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو پیکان س��واری تیپ ۱۶۰۰ مدل ۱۳7۶ به ش��ماره پاک 
۱۶-495ص۳۸ رنگ سفید به شماره موتور ۰۱۱۲75۳7۰۳9 و 
شماره شاسی ۰۰755۶۸49۳ به نام عباس مبارکی فرزند محمد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو پی��کان س��واری تی��پ ۱۶۰۰i م��دل ۱۳۸۱ به ش��ماره پاک 
۲۳-۳94ن۱۳ رن��گ س��فید به ش��ماره موت��ور ۱۱۱5۸۲۱۶7۸44 و 
شماره شاسی ۰۰۸۱5۶۸۱۰5 به نام علی اصغر طغرائی سمیرمی فرزند 

محمدطاهر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو س��واری رنو تیپ 5 م��دل ۱۳59 به ش��ماره پاک

۲۲-۸75س7۳ رنگ نارنجی به شماره موتور ۰99۳95۰ و 
شماره شاسی ۰۱9۲۳5 به نام ولی ا... ابراهیمی فرزند رسول 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
خودرو وانت پیکان تیپ س��اده کار مدل ۱۳۶۲ به ش��ماره پاک 
۶۳-7۶۳ق5۳ رنگ آبی به شماره موتور ۱5۱۶۳۰۶۶4۲ و شماره 
شاسی ۱4۱۲۸۰۸۲ به نام قاسم شهنوازی فرزند حسن مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خ��ودرو س��واری رن��و تی��پ 5 م��دل ۱۳۶۱ ب��ه ش��ماره پاک

 4۳-4۸۸ج4۶ رنگ س��بز به ش��ماره موتور ۱۱544۱9 و شماره 
شاس��ی ۰44۰79 به نام رویا احمدی فرزند حسینعلی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
 خودرو وانت پی��کان تیپ ۱۶۰۰ م��دل ۱۳۶۳ به ش��ماره پاک

 7۱-4۸4ع۲۶ رنگ س��فید به ش��ماره موتور ۱5۱۶۳۰77۰۱ و 
شماره شاسی ۱5۱۳9۳5۱ به نام مومن علی رئیسی کاجی فرزند 

محسن علی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 

بخش پایانی :
تالش الریجانی و مخالفت برخی مسووالن اجرایی

سعیدی نیز دراین باره گفت: در آن زمان هم از طرف ما هم آژانس 
تفاهم شده بود که حل ش��ود؛ دکتر الریجانی به خوبی موضوع 
را طراحی کرده بود که حل و فصل شود، ولی به دلیل مخالفت 
برخی مسووالن اجرایی در آن دوره متاسفانه این مسیر ادامه پیدا 
نکرد. آن موقع این امکان وجود داشت که ظرف دو سه ماه این 

موضوع به طور کلی جمع و جور شود.
سرنوشت فردو، بخش دیگری از این نشست بود. این که از ابتدا 
چه برنامه هایی برایش مطرح بود و اکنون چه سرنوشتی پیش 

رو دارد.
سعیدی در این مورد گفت: پس از سال ها تاش، نشست لوزان 
برای کشور دستاورد بسیار مهمی بود. به خاطر می آورم که سال 
۱۳۸۰ برای ساخت نیروگاه بوشهر دچار مشکل بودیم و از خود 

 می پرسیدیم که آیا می توانیم زنجیره سوخت را داشته باشیم؟ 
اما ام��روز ب��ه جایگاهی رس��یده ایم ک��ه حق غنی س��ازی ما 
پذیرفته شده اس��ت. امریکایی ها حتی حاضر نبودند UF۶ را 
 بپذیرند؛ ما هم از خود می پرس��یدیم آیا می توانیم UF4 را که 
مرحله ای پایین تر اس��ت ، داشته باش��یم؟ اما االن غنی سازی 
 را حفظ م��ی کنیم و 5 هزار و ۶۰ ماش��ین تولید خ��ود را انجام 
می دهند. وی افزود: در کنار این، توانستیم یک محور مهم را به 
عنوان امتیاز از ۱+5 بگیریم و آن اینکه امکان تحقیق و توس��عه 
ماشین های پیشرفته را داشته باشیم. به نظر من دستاورد تحقیق 
و توسعه بیشتر از تعداد ماشین ها اهمیت دارد. یک بار به آقای 
ظریف گفتم که اگر بتوانید همین تحقیق و توسعه را از غربی ها 
بگیرید کافی است؛ که خوشبختانه هم تحقیق و توسعه را گرفتند 

و هم فعالیت 5 هزار و ۶۰ ماشین را.
 معاون س��ابق س��ازمان انرژی اتمی گفت: تاسیس��ات فردو را 

به عنوان رزرو طراحی کردیم، نه به عنوان تاسیسات هسته ای. 
تاسیسات هسته ای غنی س��ازی ایران نطنز است و خواهد بود. 
تاسیسات فردو در مرحله ای شکل گرفت که تحقیقاتی داشتیم 
و از ناحیه برخی کشورها نطنز در آستانه خطر قرار گرفت . برای 
 این که جایگزینی برای نطنز داش��ته باشیم، فردو طراحی شد. 

می خواستیم یک تاسیسات جایگزین داشته باشیم.
 پروتکل و توافق جامع

ناصری در تکمیل این سخنان گفت: در سال ۸4 آقای روحانی 
و آقازاده، صحبتی داشتند راجع به اینکه هنوز تاسیسات نطنز 
آماده نشده است. طراحی خیلی اساسی آن زمان انجام شد و فردو 

در یکی دو سال به نتیجه رسید.
 از هم��ان موقع آمریکایی ها روی فردو حساس��یت داش��تند و 
نمی خواستند ما این محل امن را داشته باشیم، به طوری که در 

مذاکرات آلماتی موضوع اصلی فردو بود.
سعیدی در پاسخ به سوالی درباره پذیرش پروتکل و دسترسی 
به اطاع��ات محرمانه نظام��ی گفت: نباید با موض��وع پروتکل 
افراطی یا تفریطی برخورد کنیم. این که پروتکل دسترسی های 
بیشتری به تاسیسات هسته ای و غیر هسته ای ما ایجاد می کند 
 برای آژانس قطعی است. بر اساس موافقت نامه پادمان، آژانس 
دسترس��ی های مح��دودی دارد و نمی تواند بجز تاسیس��ات 
 مش��خص ش��ده، ب��ه تاسیس��ات دیگ��ر دسترس��ی پی��دا 

کند.
وی افزود: اگر توافق جامع ش��کل بگیرد پروتکل را می پذیریم، 
در غیر این صورت خیر. قطعا پروتکل محدودیت هایی برای ما و 
دسترسی هایی برای آژانس ایجاد می کند؛ اما این به این معنی 
نیست که آژانس هر گونه و به هر شکل بخواهد می تواند بازرسی 

داشته باشد.
 معاون اس��بق س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: در زمین��ه برنامه 
هسته ای دسترسی های آژانس بیشتر، و بازرسی هایش سرزده 
می شود، که البته هیچ مشکلی ندارد؛ چون برنامه هسته ای ما 
شفاف و روشن است. در مورد سایت های غیر از هسته ای، آژانس 
باید دالیل معتبر ارایه بدهد که مثا در یک محل فعالیت های 
هسته ای یا نش��انه هایی از فعالیت های هسته ای دیده شده و 

درخواست بازرسی کند.

سردار علی اصغر گرجی زاده فرمانده حفاظت سپاه پاسداران، در 
سلسله نشست هم اندیشی نخبگان دومین کنگره ۱7هزار شهید 
ترور،که صبح امروز دوش��نبه در دانش��کده پیامبر اعظم)ص( 
دانشگاه امام حس��ین )ع( برگزار شد، با اش��اره به معانی ترور و 
اهداف ترور اظهار داش��ت: ترور به معنای ایج��اد ترس و ترمیم 

عملی است که منجر به ترس می شود.
وی با اش��اره به کاربرده��ای ترور گفت: کاربرد سیس��تماتیک 
ارعاب و خش��ونت بر ضد حکومت، مردم و افراد برای دستیابی 
به خواسته های سیاسی از کاربردهای استفاده از ترور محسوب 

می شود.

فرمانده حفاظت س��پاه پاس��داران ادامه داد: ترور در اس��ناد، 
ریشه های 4 هزار س��اله و س��ابقه های طوالنی دارد؛ منتها اگر 
بخواهیم به تاریخ نزدیک اش��اره کنی��م، در فاصله بعد از جنگ 
 جهانی دوم هشت هزار اقدام تروریس��تی در دنیا ثبت شده که 

۸5 درصد آن هیچ ربطی به دین و مسائل دیگر نداشته است.
سردار گرجی زاده، تصریح کرد: تا سال ۲۰۰۳، ۱۸۸ مورد عملیات 
انتحاری علیه مسلمانان صورت گرفته که جمهوری اسامی در 

این جنبه مستثنی نبوده است.
وی افزود: به طور کلی تروریسم به دنبال ترس و اجبار اراده خود 
است؛ و عما با حذف افراد به شکل هدف دار، طوری قدرت نمایی 

 می کند که بتواند فرمول ه��ای خود را به حکوم��ت ارائه دهد. 
به عنوان مثال می توان به رژیم منفور صهیونیس��تی اشاره کرد 

که با ترور متولد شد.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران در ادامه به ویژگی های مشترک 
تروریسم اش��اره کرد و گفت: در هر عمل تروریستی یک قصد، 
هدف و معنا وجود دارد؛ ایجاد رعب و وحشت را می توان دومین 
ویژگی تروریسم محسوب کرد؛ و سومین ویژگی آن این است که 
تروریسم برای موفقیت، قلعه جغرافیایی یا فکری برای عناصر 
خود ایجاد می کند، و آنها را تحت آموزش قرار می دهد و به سوی 

هدف خود می فرستد.

دو عضو پیشین تیم های مذاکره کننده :

تبدیل ساختار تروریسم از » هرمی« به » سلولی«

بدترین رابطه را با آژانس داریم

یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1607 | سه شنبه  26  خرداد 1394 | 28 شعبان   1436

 انتشار فیلم نظامیان 
صهیو نیستی

چند س��رباز رژیم صیهونیس��تی که یک فلس��طینی 
بی دفاع را مورد ضرب و ش��تم ق��رار داده و از وی فیلم 
گرفت��ه بودند، با پخ��ش فیلم از تلویزیون فلس��طین، 
برای بازپرس��ی احضار ش��دند. به گزارش خبرگزاری 
دانش��جویان ایران )ایس��نا(، به نقل از ش��بکه خبری 
اسکای نیوز، این سربازان رژیم صهیونیستی به منظور 
ارائه توضیحات در خصوص ضرب و شتم و فیلم برداری 
از یک فلس��طینی بی دفاع که در جم��ع معترضان در 
کرانه باختری حاضر شده بود، از س��وی فرمانده تیپ 

خود احضار شدند.
در ای��ن فای��ل ویدئوی��ی گروه��ی از س��ربازان رژیم 
صهیونیستی ش��روع به کتک زدن مردی می کنند که 
در تظاهرات پس از نماز جمعه در اردوگاه پناهندگان 
الجلزون واقع در نزدیکی شهر رام اهلل شرکت کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی اعام کرد که این گروه خاطی 
برای ارائه توضیحات از سوی فرمانده تیپ خود احضار 
شده  است. در این ویدئو مرد فلسطینی با انتهای تفنگ 
مورد ضرب قرار می گیرد، س��پس به زمین زده شده و 
دوباره سربازان اسرائیلی بر سر وی ریخته و او را به باد 
کتک می گیرند. یکی از این سربازان نیز با زانو سر او را 
به زمین فشار می دهد و در پایان به وی دستبند زده و 

او را با خود می برند.

نخست وزیر یونان: خواهان حل 
اختالفات با اتحادیه اروپا هستیم

آتن - ایرن��ا - » الکس��یس چیپراس«، نخس��ت وزیر 
 یونان خطاب ب��ه اتحادیه اروپا گفت: »گ��ذر از بعضی 
مواضع م��ان در مذاکرات نش��انه ضعف ما نیس��ت، ما 
خواس��تار ح��ل اختاف��ات هس��تیم«. به گ��زارش 
ایرنا از آت��ن، چیپراس، پس از به بن بس��ت رس��یدن 
مذاکرات ب��ا اتحادیه اروپا، ب��ا بیان این ک��ه اروپا باید 
به وظیف��ه تاریخی خود عم��ل کند، اف��زود: » دولت 
بر اس��اس ش��رایط زندگی م��ردم، به آنان ق��ول داده 
 اس��ت حق��وق کارکن��ان ادارات دولت��ی را کاه��ش 
نمی دهد، زیرا بر پایه دمکراسی موجود نمی توان حق 
 زندگی را از م��ردم گرفت، اما متاس��فانه اتحادیه اروپا 
بر این خواس��ته خود اصرار می ورزد«. نخس��ت وزیر 
یونان گفت: » با فشار آوردن به مردم و سلب حق حیات 
از تعداد زیادی از ش��هروندان، در واقع دمکراسی را در 
 کش��وری که دمکراسی در آن زاده ش��ده است، سلب 
کرده ایم؛ و دولت چپ گرای یونان این کار را نمی کند«.

گشتی در اخبار 



یادداشت

دول��ت یازدهم در بخش سیاس��ت 
خارج��ی در اوج اقت��دار در س��طح 
جهانی فعالیت دارد و به دنبال ایفای 
همه حقوق ملت ایران اس��ت و زیر بار هیچ ذلت، تحقیر و 

ظلمی نمی رود.
به گ��زارش خبرنگار زاینده رود، س��ردار حس��ین دهقان 
شامگاه یکشنبه در مراسم دومین ساگرد حماسه سیاسی 
 ۲۴ خرداد و س��الروز اس��تقرار دولت تدبیر و امید با تاکید 
بر این که این حماس��ه نقطه عطف کش��ور و تغییر مسیر 
کشور به سمت توسعه و پیشرفت بود، ادامه داد: در این روز 
 مردم کش��ور ایران با توجه به آگاهی، مسوولیت پذیری و 
زمان شناس��ی ک��ه همیش��ه دارند، ب��ا حض��ور بیش از 
70 درص��دی پ��ای صندوق ه��ای رأی آم��ده و نق��ش 
 تعیین کننده خ��ود در اداره کش��ور را ب��ه جهانیان ثابت 

کردند.
وی با اش��اره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم کش��ور 
ایران در رکود کامل اقتصادی، انزوای ارتباطات بین المللی، 
وضعیت نابسامان اشتغال و برخی از شکاف های درونی بود، 
اضافه کرد: ای��ن امر حاصل تصمیم��ات زودگذری بود که 

مردم تاوان آن را پرداخت کردند.
 وزیر دفاع و امور پش��تیبانی نیروهای مس��لح ب��ا تاکید بر 
این که در زمان قبل از انتخابات خرداد 9۲ شورای امنیت 
سازمان ملل چهار قطع نامه را برای کشور ایران صادر کرده 
بود، افزود: این قطعنامه  ها به دنب��ال لجاجت های صورت 
گرفته در حوزه ارتباطات خارجی کشور در دولت  های قبل 

رقم خورده است.
وی با بیان اینکه در دوران قبل از انتخابات خرداد سال 9۲ 
فرهنگ، جامعه و اقتصاد رنگ و بوی سیاست گرفته بودند، 
ابراز داش��ت: در این بازه زمانی قهر و نزاع بیش از هم دلی 
 در جامعه نمود پیدا کرده بود و حل مش��کالت ایجاد شده 

به سختی امکان پذیر بود.
س��ردار دهقان ب��ا تاکید ب��ر اینکه دول��ت تدبی��ر و امید 
ب��دون هی��چ وابس��تگی به جن��اح و ح��زب سیاس��ی به 
میدان آم��د، افزود: هرچن��د برخی از گروه های سیاس��ی 
 در ای��ن دوران اعت��دال دول��ت را ب��ه زب��ان خ��ود تعبیر 

می کنند.
وی دارا ب��ودن صالحی��ت حرف��ه ای، ت��وان مدیریت��ی و 
عزم و اراده برای پیش��رفت و توس��عه کش��ور را از ویژگی 
انتخاب مدی��ران در دولت یازده��م عنوان ک��رد و افزود: 
دول��ت یازده��م ف��ارغ از ن��گاه سیاس��ی به مس��ووالن 
 آنه��ا را مطاب��ق ب��ا قابلیت ه��ا و توانایی هاش��ان ب��ه کار 

می گیرد.
وزیر دف��اع و امور پش��تیبانی نیروهای مس��لح، تمکین از 

قانون را پایان تمام مس��ایل در دول��ت یازدهم عنوان کرد 
و ابراز داش��ت: دولت با اج��رای قانون در راس��تای ایجاد 
آرام��ش در جامعه ق��دم برداش��ته، و مهم تری��ن فعالیت 
 دولت یازده��م نیز ایجاد زمین��ه آرام��ش در جامعه بوده 

است.
وی ادام��ه داد: دول��ت یازده��م خ��ود را از حاش��یه ها 
 دور س��اخته و در مت��ن ب��ه فعالی��ت خ��ود ادام��ه 

می هد.
س��ردار دهقان، با بیان این که دولت یازدهم خواستار نقد 
منصفانه از سوی مردم و مسووالن است، ادامه داد: از این رو 
این دولت با خشونت، بداخالقی و هتاکی مخالف است و با 

این روند برخورد می کند.
وی با اش��اره به اقدامات برخی از افراد داخلی در راس��تای 
فعالی��ت مخالفان خارجی نظ��ام برای از بین ب��ردن امید 
در جامع��ه اظهار داش��ت: این اف��راد قصد دارند ب��ا القای 
ناکارآم��دی فعالیت ه��ای دول��ت فض��ای ذهن��ی عموم 
 م��ردم جامع��ه را از بی��ن ببرن��د که ای��ن ام��ر منتهی بر 
از بین بردن خوش بینی ب��ه نظام و از بی��ن رفتن آرامش 

جامعه می شود.
وزیر دفاع و امور پش��تیبانی نیروهای مس��لح با اش��اره به 
راه اندازی کمیته های مبارزه با فس��اد در تم��ام نهادهای 
دولتی را از جمل��ه اقدامات دول��ت در راس��تای مبارزه با 
فس��اد دانس��ت و گفت: حف��ظ ارزش پول مل��ی و مبارزه 
جدی با فس��اد و س��الم س��ازی فضای اقتصادی کش��ور 
 نی��ز در ای��ن دوران دو س��اله م��ورد توج��ه دول��ت بوده 

است.
وی ایج��اد زمینه  ه��ای خ��وب در راس��تای ارتباط��ات 
 بین المللی، تامین اعتبارات عمرانی استانی و ملی و توسعه 
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی در کش��ور را نی��ز از دیگ��ر 

دستاوردهای دولت یازدهم خواند.
س��ردار دهقان، با اش��اره به این که دولت گفتمان تعامل 
 س��ازنده با دنیا را پیش برده اس��ت و ش��عارش با عملش 
هم خوان��ی دارد، افزود: دولت یازدهم در بخش سیاس��ت 
خارجی در اوج اقتدار در س��طح جهان��ی فعالیت دارد و به 
دنبال ایفای همه حقوق ملت ایران است و زیر بار هیچ ذلت، 

تحقیر و ظلمی نمی رود.
- مصلی میزبان نمازگذاران عید فطر اصفهان

رس��ول زرگرپور نیز در ادامه این مراس��م  با بیان این که 
رفع مش��کالت اقتص��ادی، احیای اخالق و ایج��اد ارتباط 
منطق��ی و س��ازنده در س��طح بین الملل��ی را از اه��داف 
دولت یازده��م در ابتدای آغ��از بکار عنوان ک��رد و افزود: 
با گذش��ت دو س��ال از فعالیت ای��ن دولت با وج��ود تمام 
 کمبودها و چالش ها اتفاقات خوب��ی دراین زمینه ها افتاده 

است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر استان اصفهان 
از مش��کالت زیس��ت محیطی در حوزه آب، آالینده های 
هوا و ریزگردها روبرو اس��ت، ادامه داد: در این راس��تا باید 
توجه داش��ت که طی دو س��ال آینده اصفهان به اهوازی 
 جدید تبدی��ل می ش��ود و نیازمند توجه ویژه مس��ووالن 

است.
اس��تاندار اصفهان با اشاره به مش��کالت صنایع در استان 
اصفهان نیز گف��ت: اقتصاد اس��تان در ش��رایط رکود 10 
درصدی است و این امر موجب کاهش 50 درصدی ظرفیت 

صنایع استان شده است.
وی با اش��اره ب��ه چالش های سیاس��ی موجود در اس��تان 
اصفهان ابراز داشت: جناح های سیاسی استان اصفهان نه 
تنها رقابت سازنده ندارند، بلکه عدم تفاهم سیاسی دارند.  
 باید تغییرات اساس��ی در زمینه سیاس��ی در استان ایجاد 

شود.
زرگرپور، عدم راه اندازی 15 پروژه عمرانی بزرگ اس��تان 
اصفهان پس از 15 تا ۲0 س��ال را نیز شایس��ته ش��هری و 
استان اصفهان ندانست و افزود: در این راستا ضروری است 
که دولت نسبت به تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی 

توجه داشته باشد.
وی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در استان در دو 
سال گذش��ته نیز گفت: در این بازه زمانی تدوین و اجرای 
50 درصدی طرح 9 ماده ای آب حوضه آبریز زاینده رود و 
کاهش 30 درصدی آالینده های موجود در هوای اصفهان با 
جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاه ها، استفاده از بنزین 
و گازوییل یورو ۴ و تجهیز و ساماندهی اتوبوس های سطح 

شهری انجام شده است.
اس��تاندار اصفهان تدوین طرح آمایش س��رزمین اس��تان 
اصفهان و تخصیص اعتبارات یک هزار میلیارد ریالی برای 
مرمت آثار تاریخی را از دیگ��ر اقدامات ثورت گرفته عنوان 
کرد و افزود: راه اندازی مترو تا پایان شهریور ماه سال جاری 

نیز از اقدامات صورت گرفته است.
وی در ادامه ب��ا تاکید بر اینک��ه نماز عید فطر امس��ال را 
نمازگزاران در مصلی اصفهان برپا م��ی کنند، اضافه کرد: 
این آرزوی دیرینه مردم اصفهان است که محقق می شود.

کسی نتوانسته ادعا کند تیم مذاکره کننده از خط قرمز ها 
عبور کرده است.

عباس��علی منصوری آرانی ، نماینده مردم کاش��ان و آران 
و بیدگل در مجلس ش��ورای اس��المی نیز در ادامه با بیان 
این که مباحث سیاس��ی، امنیتی، اقتص��ادی، فرهنگی و 
اجتماعی کش��ور در هم تنیده شده اس��ت، اظهار داشت: 
دراین راستا باید یادآور ش��وم که نمی توان حرف از امنیت 

خارجی به میان آورد در حالی که سیاست خارجی درستی 
نداشته باشیم.

وی با بیان این که دول��ت یازدهم با محوری��ت قرار دادن 
سیاس��ت خارجی س��عی کرده موضوعات مختلف کشور 
را مرتفع کن��د، ادامه داد: نباید انتظار داش��ته باش��یم که 
در زمان��ی ک��ه ارتباط��ات کش��ور در س��طح بین المللی 
 مناس��ب نباش��د س��رمایه گ��ذاری خارج��ی داش��ته 

باشیم.
نماینده مردم کاش��ان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر این که اگر ارتباطات بین المللی مرتفع 
نشود نمی توان شکوفای اقتصادی را در کشور مشاهده کرد، 
بیان داشت: وقتی اقتصاد شکوفا شود مشکالت بیکاری نیز 

مرتفع خواهد شد.
- طی دو سال گذشته ایران از انزوا خارج شد

وی با بی��ان این ک��ه وضعیت ایج��اد ش��ده در مذاکرات 
هسته ای، بس��ط سیاس��ت خارجی و ارتباطات ایجاد شده 
طی دو سال گذشته ایران را انزوا خارج ساخته است، ادامه 
داد: در این راستا باید توجه داش��ته باشیم که کشور ایران 
دارای 15 همسایه ای اس��ت که به گونه ای تهدید و فرصت 

برای کشور به حساب می آیند.
منص��وری آرانی، با بی��ان اینک��ه دور تا دور کش��ور ایران 
 را کش��ورهای پرتن��ش فراگرفته ان��د، اضاف��ه ک��رد: این 
در حالی است که با توجه به اقدامات خوب دولت یازدهم در 
ارتباطات خارجی اعتماد جامعه جهانی به ایران جلب شده 
اس��ت به گونه ای که ایران را ثبات دهنده مباحث سیاسی 

منطقه می دانند.

وی با بیان این که نقد دولت برای پیشرفت امری الزم است، 
گفت: در این راس��تا باید توجه داشته باش��یم که تخریب 
دولت باید از بین برود، چرا که در نتیجه آن، دولت شکننده 

می شود.
نماینده م��ردم کاش��ان و آران و بیدگل، با اش��اره به این 
 که ب��ه تعبی��ر رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی، دولت 
میدان دار کشور است، افزود: در این راستا همه باید حرکت 
 خود را ب��ا حرکت دولت تعیین کنند و ب��ا دولت هماهنگ 

باشند.
وی با بی��ان اینکه وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در بحث 
سیاس��ت خارجی سیاس��ت های خوب��ی را دنب��ال کرده 
است، ادامه داد: نتایج مذاکرات در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس بررسی شده و اقدامات خوبی دراین راستا صورت 
 گرفته اس��ت و مذاکرات س��خت ، غامض و پیچیده پیش 

می رود.
منصوری آرانی ادامه داد: تاکنون کسی نتوانسته ادعا کند 
تیم مذاکره کننده از خط قرمزها عبور کرده، و باید در نظر 
داشت که تیم مذاکره کننده اختیار دار تاکتیک هاست و از 

مسیر نیز خارج نشده است.
وی با اش��اره به برخی دیگ��ر از اقدامات دول��ت در حوزه 
سیاس��ت خارجی بیان داشت: در این راس��تا باید به مهار 
پاکستان توسط ایران برای جلوگیری از مداخله این کشور 

در جنگ یمن و عربستان اشاره کرد.
نماینده مردم کاش��ان و آران و بیدگل ادامه داد: پیشرفت 
 در بح��ث تولید نی��ز جز با بهب��ود سیاس��ت های خارجی 

امکان پذیر نیست.

دولت در بخش سیاست خارجی زیر بار هیچ تحقیقری نمی رود؛

تیم مذاکره کننده از خط قرمز  عبور نکرده است

یادداشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان از 
شناسایی بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این استان 

خبر داد.
فریدون الهیاری روز دوشنبه در نشست کار گروه میراث فرهنگی اردستان 

اظهارداشت: یک هزار و 765  اثر تاریخی در استان ثبت ملی است.
وی افزود: اس��تان اصفهان در زمینه ایجاد اقامتگاه ه��ای بوم گردی رتبه 

نخست کشور را دارد.
وی گفت: دولت برای ایجاد اقامت��گاه بوم گردی در روس��تاها بالغ بر یک 

میلیارد ریال تسهیالت با بهره چهار درصد پرداخت می کند.
الهیاری با تاکید بر نگاه مس��ووالنه در مقابل آثار تاریخی خاطرنشان کرد: 
پایش و حفاظت از آثار باستانی استان اصفهان بخش عظیمی از کار میراث 

فرهنگی استان را تشکیل می دهد.
 وی گفت: س��اختار میراث فرهنگی در شهرس��تان ها تغیی��ر می کند، و 
 بر اس��اس ش��اخص های مورد نظ��ر نمایندگی ه��ا ب��ه ادارات ارتقا پیدا 

می کنند.

الهی��اری تصری��ح ک��رد: پن��ج میلی��ارد ری��ال س��ال گذش��ته از محل 
اعتبارات ملی برای شهرس��تان اردس��تان اختصاص داده ش��د، که از این 
 محل عملی��ات مرمت قن��ات دو طبق��ه مون اردس��تان ب��زودی اجرایی 

می شود.
فرماندار اردستان نیز در این نشست با اشاره به آثار با ارزش تاریخی در این 
شهرستان گفت: با توجه به وجود آثار تاریخی فراوان در شهر زواره می طلبد 

نمایندگی میراث فرهنگی در این شهر تاسیس شود.
بهرام خواجه س��عیدی، هم چنین خواس��تار تخصیص اعتبارات بیشتر به 

بخش صنایع دستی در شهرستان اردستان شد.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان 
نیز گفت: در شهرستان اردستان بیش از چهار هزار اثر تاریخی وجود دارد 

که 68  اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
محمدرضا صدوقی اظهار کرد: س��ه بافت تاریخی ارزش��مند شامل بافت 
تاریخی زواره، مهاباد و اطراف مسجد جامع اردستان و همچنین دو اقامتگاه 

بوم گردی در این شهرستان وجود دارد.

 مدی��ر کل زن��دان ه��ای اس��تان اصفهان گف��ت: س��االنه 37 ه��زار نف��ر ورودی 
زن��دان ه��ای ای��ن اس��تان اس��ت، ک��ه 75 درص��د آنه��ا در ارتب��اط ب��ا ان��واع 
م��واد مخ��در س��نتی، صنعت��ی و روانگ��ردان هس��تند. رمض��ان امی��ری، 
عس��گری)ع(  حس��ن  ام��ام  خیری��ه  مجم��ع  جلس��ه  در  ش��نبه   عص��ر 
 پیش گی��ری از اعتیاد اس��تان اصفه��ان اف��زود: زندان ه��ای اس��تان اصفهان در 
سال های اخیر به ویژه در س��ال 89 با بحران مواجه بوده اما با عنایت دولت و کمک 
مردم و خیران اکنون وضعیت آن بسیار بهتر شده اس��ت. وی با بیان  این که اکنون 
دیگر هیچ زندانی در زندان های اصفهان به دلیل کمبود جا در زیر راهرو یا دستشویی 
نمی خوابد، خواهان کمک بیش��تر خیران برای بهبود خدمات زندان ها به زندانیان 
 و خانواده های آنها شد، و اضافه کرد: الزم است دس��تگاه های دولتی نیز در اختیار 

خیریه ها قرار گیرند، تا این کمک ها به صورت یک جا و با هم افزایی هزینه شود.

نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز در این جلس��ه ب��ا تاکید 
 ب��ر این ک��ه الزم اس��ت در قوانی��ن بودج��ه و برنام��ه های توس��عه، جای��ی برای 
خیریه های تخصصی دیده شود گفت: الزم است در تدوین بودجه سال 95 و برنامه 
ششم توسعه به این موضوع توجه شود.حسن کامران افزود: باید در این زمینه قانون 
اصالح شود و خود خیریه ها نیز پیگیر موضوع باشند. وی هم چنین به بودجه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: پیش��نهاد شده که نیمی از این 
بودجه برای انسداد مرزها هزینه شود.در این جلسه مباحثی مانند اطالع رسانی در 
هفته مبارزه با اعتیاد، همکاری دس��تگاه های اجرایی مختلف با خیریه و چگونگی 

جذب منابع مالی مطرح شد.
 انجمن خیریه امام حسن عسگری )ع( پیش��گیری از اعتیاد استان اصفهان از سال 

93 آغاز به کار کرده است.

27 خرداد، هالل شامگاهی رمضان 1436 رویت مي شود

آغاز فعالیت شورای هماهنگی امور حقوقی اصفهان با حضور معاون رییس جمهوری

 سرپرس��ت گروه رویت هالل ماه نو اصفهان بیان کرد: هالل ماه در ش��ب 
۲9 یا 30 ماه قمری رویت می ش��ود، که نس��بت به مدار م��اه این دو روز 
مختلف است که ۲7 خرداد ماه زمان رویت هالل شامگاهی رمضان 1۴36 
اس��ت. عرفان احمدی در خصوص اس��تهالل بیان کرد: استهالل تالشی 
است که برای رویت هالل ماه انجام می شود، این عمل دارای ارزش نجومی 
است، زیرا ماه قمری ممکن است ۲9 یا 30 روزه باش��د و مشاهده ماه نو، 
گاه کاری دشوار و نیازمند محاسبات نجومی است. وی افزود: هالل ماه در 
شب ۲9 یا 30 ماه قمری رویت می شود، که نسبت به مدار ماه این دو روز 
 مختلف اس��ت که در بعضی مواقع ماه ۲9 روز، و بعضی مواقع هم 30 روز 
می شود. این رصدگر هالل و سرپرس��ت گروه هالل ماه نو اصفهان، گفت: 
در روز ۲9 یا 30 که هالل ماه رویت شود فردای آن روز اول ماه قمری است 
که حتما باید رصد گران استهالل رویت را اعالم کنند تا شکی در آن نباشد.

وی افزود: پس از رویت هال ماه گزارش ها به ستاد استهالل ارسال می شود 
و از طرف بیت رهبری روز اول ماه رمضان اعالم می ش��ود. عرفان احمدی 
بیان داشت: ۲9 شعبان رویت هالل شامگاهی رمضان است، در صورتی که 
شرایط جوی ایده آل و مناسب باشد هالل در افق غربی با چشم غیر مسلح 
قابل رویت است؛ ولی اگر ش��رایط جوی مناسب نباش��د هالل با دوربین 
دوچشمی و تلسکوپ قابل رویت می شود. شهروندان اصفهانی هالل ماه 

مبارک رمضان را در ایستگاه دوم تله کابین صفه رویت می کنند.

به همت مرکز آموزش نجوم ادیب وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
 ش��هرداری اصفه��ان ب��ا هم��کاری  مجموع��ه فرهنگی تفریح��ی صفه 
برنامه ای وی��ژه در روز ۲7 خرداد ماه، هم زمان با رویت هالل ش��امگاهی 

رمضان برگزار می شود. 
این ویژه  برنامه از ساعت 18 بعدازظهر با رصد خورشیدی آغاز می شود، و 
سپس هم زمان با غروب  آفتاب  هالل ماه قابل رویت است که این هالل با 
چشم غیرمسلح دیده نمی ش��ود، و پس از غروب آفتاب عموم شهروندان 
 می توانند به  وسیله تلس��کوپ و دوربین های دوچشمی س��یارات زهره و 

مشتری را رصد کنند. 
عموم شهروندان در این برنامه می توانند با حضور در ایستگاه دوم تله کابین 

صفه، به کمک ابزارهای  رصدی، هالل ماه  رمضان را مشاهده کنند.  
هم زمان با ویژه  برنامه رویت عمومی هالل ماه رمضان، غرفه های مختلف 
علمی با حضور کارشناسان نجومی  در محل  برگزاری برنامه برپا می شود و 
هم چنین نورافشانی و برگزاری جشن حلول ماه رمضان از دیگر بخش های 

 درنظر  گرفته شده در این برنامه است.
شرکت در این برنامه برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است و براساس 
توافق انجام گرفته با  مجموعه فرهنگی تفریحی صفه، 50 درصد تخفیف 
جهت استفاده شهروندان از تله کابین در س��اعات برگزاری  برنامه در نظر 

گرفته  شده است. 

اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و نظارتی 
استان اصفهان، روز دوشنبه با حضور الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس 

جمهوری آغاز شد.
این ش��ورا برای نخس��تین بار در اس��تان اصفهان با هدف هماهنگی بین 
دس��تگاه های اجرایی دولت و نهاد های نظارتی مانند دادگستری، دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی در امور حقوقی تشکیل و فعالیت خود را آغاز 

کرده است .
شکل گیری شورای هماهنگی امور حقوقی یکی از اقدامات و دستارودهای 
اجتماعی دولت یازهم است و اصفهان دوازدهمین استانی است که شاهد 

شکل گیری و فعالیت این شورا است.
نخس��تین ش��ورای هماهنگ��ی امور حقوق��ی اس��تان ها دی ماه س��ال 
 9۲ در جری��ان س��فر ریاس��ت جمهوری به اس��تان خوزس��تان ش��کل 

گرفت .
در نشس��ت امروز ش��ورای هماهنگی ام��ور حقوقی اس��تان اصفهان که 

 با حضور مس��ووالن دس��تگاه ه��ای اج��رای جری��ان دارد ، مه��م ترین 
س��ر فصل های کاری این ش��ورا تبیین و مس��ائل حقوقی دس��تگاه های 
 مختلف با حضور مع��اون حقوقی ریاس��ت جمهوری مورد بررس��ی قرار 

می گیرد .
دیدار و تبادل نظر با استادان حقوق دانشگاه ها در دانشکده علوم اداری و 
اقتصاد دانشگاه اصفهان و بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی این استان 
از دیگر از برنامه های امروز دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی ریاس��ت 

جمهوری در سفر به اصفهان اعالم شده است .
معاونت حقوق��ی ریاس��ت جمهوری، ب��ه انجام ام��ور حقوقی ریاس��ت 
 جمهوری و دولت، بررس��ی عضویت های دولت در س��ازمان ها و مجامع 
 بین المللی، مستندسازی امالک دولت، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی 
دس��تگاه های اجرایی و رفع اختالف آنها، اجرای برنام��ه تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات دولت الکترونیک و پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق 

شهروندی می پردازد.

شناسایی 22 هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی با ارزش در اصفهان

75 درصد ورودی های زندان های اصفهان، با مواد مخدر در ارتباطند
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زاینده رود



يادداشت

فوالد مبارکه

 فوالد مبارکه، به جمع سازندگان 
» کالف جمع کن« در جهان پیوست 

با بومي س��ازي » کالف جمع کن« واحد نوردگرم ش��رکت فوالد 
 مبارکه اصفهان، ک��ه يکي ازتجهيزات بس��يار حس��اس در خط 
نورد گرم به حساب مي آيد، ساالنه از خروج ميليون ها دالر ارز از 
کشور جلوگيري شد؛ و کشور ايران عمال به جمع سازندگان جهاني 

اين تجهيز بسيار حساس پيوست.
 به گزارش زاينده رود، احمد ذوالفقاربيک رييس خريد س��اخت 
داخل، با بي��ان اينکه اين کار حس��اس و مهم با هم��کاري واحد 
خريد قطعات يدکي س��اخت داخ��ل، واحد بومي س��ازي، دفتر 
فني تعميرات نوردگرم، مهندس��ي معکوس،کنترل کيفي و واحد 
 تعميرگاه مرکزي و شرکت پيوند دز گستر انجام شد ، افزود: پس از

بررسي هاي به عمل آمده تصميم به س��اخت آن در داخل کشور 
گرفته شد، بدين منظور ابتدا شرکت هاي توانمند داخلي شناسايي 
و مناقصه در بين آنها انجام پذيرفت که در اين ميان، شرکت پيوند 
 دزگستر حائز شرايط الزم جهت ساخت اين تجهيز بسيار حساس 

شد.
ايشان در خصوص مراحل ساخت اين تجهيز گفت: » کالف جمع 
کن« واحد نورد گرم، طي يک پروسه 2 ساله که همراه با جلسات 
کارشناسي متعدد در فوالد مبارکه و شرکت سازنده انجام گرفت، 
ساخته و پس از تحويل به فوالدمبارکه در خط توليد قرار داده شد.

رييس خريد س��اخت داخ��ل، تصريح ک��رد: براي س��اخت اين 
 تجهيز بس��يار حس��اس، 10 ب��ار م��دارک فني اصالح ش��ده و

60 مکاتبه فن��ي رد و بدل، و حداقل 20 جلس��ه فن��ي بازرگاني 
برگزار شد.

احمد ذولفقار با اشاره به پروژه ساخت » کالف جمع کن« واحد 52 
که سه سال قبل توسط شرکت صنعت منصور، ساخت داخل شد، 
گفت: هم اکنون با بومي سازي » کالف جمع کن« ناحيه نورد گرم، 

افتخاري ديگر براي فوالد مبارکه رقم خورد.
ايشان در پايان از هم دلي و همراهي مديريت هاي خريد قطعات 
يدکي، دفترفني نگهداري و تعميرات، نورد گرم، تعميرگاه مرکزي 
و کميسيون معامالت که در پيش��برد اين پروژه همکاري کردند 

تشکر و قدرداني کرد.
اين گزارش حاکي اس��ت، در همين رابطه مسيب فروغي رييس 
واحد بومي سازي نيز در خصوص اين پروژه، اظهار داشت: جهت 
بومي س��ازي اين تجهيز، پس از تهيه مدارک فني توس��ط واحد 
مهندسي معکوس، شرکت هاي متخصص داخل کشور که توانايي 
و تجهيزات الزم براي س��اخت اين مجموعه را داش��تند توس��ط 
کارشناسان تيم فني بومي سازي فوالد مبارکه مورد ارزيابي فني 
و بازرگاني قرار گرفتند و در نهايت سفارش » کالف جمع کن« به 

شرکت سازنده ابالغ شد.
ايشان تصريح کرد: پيچيدگي قطعات اين مجموعه عظيم و دقت 
باالي هريک از آنها به دليل حساس��يت هاي موج��ود در مونتاژ و 
عملکرد نهايي اين تجهيز، واحد بومي س��ازي را بر آن داش��ت تا 
با تشکيل تيم بومي سازي ش��امل واحدهاي مهندسي معکوس، 
تعميرگاه مرکزي، دفتر فني تعميرات و تعميرات ناحيه نورد گرم، 
بومي سازي، کنترل کيفي خريد و سازنده، کليه مدارک و نقشه ها 

را مجدداً صحه گذاری کنند.
وي افزود: با شروع فاز س��اخت قطعات تحت نظارت بومي سازي، 
گام به گام مشکالت و موارد موجود طي جلسات متعدد کارشناسان 
تيم مذکور برطرف ش��د، به طوري که در مرحله نهايي، با حضور 
نيروي متخصص تعميرگاه مرکزي در کارگاه س��ازنده و همکاري 
آن واحد، کليه قطعات با موفقيت مونتاژ ش��د و پ��س از حمل به 
 فوالد مبارک��ه، در خط توليد ن��ورد گرم مورد بهره ب��رداري قرار

 گرفت.
رييس واحد بومي سازي يادآور شد: با توجه به کنترل هاي انجام 
شده در مس��ير س��اخت اين تجهيز و ثبت تمامي موارد مربوط به 
ساخت آن، کتابچه نهايي اين مجموعه جهت سفارش هاي بعدي 

تهيه شده است.
ايشان در پايان از همکاري صميمانه کليه واحدها از جمله ناحيه 
ن��ورد گرم)دفتر فن��ي تعميرات و تعمي��رات ناحيه ن��ورد گرم(، 
تعميرگاه مرکزي، مهندسي معکوس، واحد خريد و کنترل کيفي 
خريد، برنامه ريزي و گواه��ي کيفيت بومي س��ازي و هم چنين 
شرکت مهندسي اديب، بازرسي ايران و پيوند دزگستر که فرايند 

بومي سازي اين تجهيز را تکميل کرده اند، قدرداني کرد.
بهمن ميرزاخاني رييس دفتر برنامه ري��زي و کنترل نگهداري و 
تعميرات نورد گرم نيز در ادامه، با اشاره به کارکرد مجموعه »کالف 
جمع کن« گف��ت :اين تجهيز يکي از تجهيزات اس��تراتژيک خط 
نورد گرم است که تختال هاي نورد ش��ده در ناحيه نورد گرم را با 
ضخامت هاي 1/5 تا 16 ميليمتر و عرض 600 تا 1800 ميليمتر 

به کالف تبديل مي کند.
ايش��ان افزود: ش��رايط عملک��رد ويژه ب��راي اين تجهيز ش��امل 
کار در دم��اي 500 ت��ا 800 درجه س��انتيگراد و ب��ا دور 400 تا 
600 دور ب��ر دقيقه اس��ت، ضمن اينک��ه عم��ل کالف پيچي را 
 که با س��رعت 17 متر برثانيه در ع��رض هاي پايي��ن ورق انجام 
مي شود آن را به يکي از حس��اس ترين نقاط خط توليد نورد گرم 
تبديل کرده اس��ت و اين امر مش��کالت متعددي را براي »کالف 
جمع کن« قبلي ايجاد کرد و باعث توقفات بسياري جهت مونتاژ و 
تعميرات آنها و در نتيجه تحميل هزينه هاي باال به فوالد مبارکه 
مي کرد،که با بومي س��ازي اين تجهيز و نصب آن در خط توليد، 
تاکنون پس از گذش��ت يک ماه، بي��ش از 160 ه��زار تن کالف 
خروجي از آن به دس��ت آمده اس��ت و در حال حاضر بدون هيچ 

مشکلي درحال بهره برداري است.
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بهرام�ی تراب�ی-  تجارب مخاب��رات اس��تان اصفهان 
در حوزه ه��ای کيفي��ت و فرآين��د و به��ر ه وری، تجارب 
ارزشمندی است که ديگر استان ها می توانند به خوبی از 

آن استفاده کنند.
به گزارش  زاين��ده رود ب��ه نق��ل از اداره روابط عمومی 
ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان، تور کيفيت و تعالی 
سازمانی شرکت مخابرات ايران و ديگر استان ها در استان 
اصفهان با حضور نمايندگان ش��رکت  مخاب��رات ايران و 
شرکت های مخابرات اس��تانی، 18  لغايت 20 خرداد ماه 
 سال جاری در  شرکت مخابرات اس��تان اصفهان برگزار 

شد.
در اين برنامه نمايندگان شرکت مخابرات ايران و مخابرات 
 اس��تان های خراس��ان رضوی، هرمزگان، لرس��تان و قم 
به منظور  بررس��ی راهکارهای ارتقاء سيستم های کيفی 
و ارزيابی عملکرد و اس��تراتژی در شرکت های مخابراتی 
از مخابرات استان و مجتمع فوالد مبارکه استان اصفهان  

بازديد کردند.
 بهرام��ی تراب��ی، مدي��رکل کيفي��ت و فرآيند ش��رکت 
مخابرات ايران، هدف از اين برنام��ه را ارزيابی و پيگيری 
سياست های ابالغی ش��رکت مخابرات ايران و هم چنين 
اس��تفاده از تجارب ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 

 در ح��وز ه��ای کيفي��ت و فرآين��د و به��ره وری عنوان 
کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه توانس��تيم در بخش های 
مختلف خصوصا در دو ح��وزه ارتقاء به��ره وری و بهبود 
س��طح خدماتSLI به خوبی از جلس��ات برگزار ش��ده 

استفاده کنيم.
بهرام��ی تراب��ی ادام��ه داد: هم��کاران اس��تان اصفهان 
توانس��تند تجارب خود را ارائه کرده و مديرعامل استان 
 نيز تجربي��ات مديريت��ی کيفي��ت را به خوب��ی منتقل 

کردند.
وی ابراز اميدواری کرد که چنين جلس��اتی در راس��تای 
هم گرايی شرکت های مخابراتی استانی و مخابرات ايران 

تداوم يابد.
در ادامه حسين کش��ايی، مديرعامل ش��رکت مخابرات 
اس��تان اصفهان ضمن خيرمق��دم به ميهمان��ان اظهار 
داشت: بايد به سازمان از نگاه مش��تری نگريست و حتی 
 ساختار سازمانی را بسته به نياز مشتری تعريف و يا تغيير 

داد.
وی افزود: تا زمانی که فعاليتی در شرکت نهادينه نشود، 
به خوبی اجرا نشده و اثربخش نيست، و اثربخشی موقعی 

است که در عمق اليه های سازمان نفوذ کند.

کشايی، با اشاره به نقش شرکت مخابرات ايران در همه ی 
زمينه ه��ا، تأکيد ک��رد: معتقديم هر قدمی که ش��رکت 
مخابرات ايران رو به جلو بردارد معادل ده قدمی است که 

هر يک از استان ها بردارند.
ش��ايان ذک��ر اس��ت، در مراس��م افتتاحي��ه خ��وش 
آمدگوي��ی و خالص��ه ای از  عملکرد ش��رکت مخابرات 
استان در س��ال گذشته توس��ط جعفری نس��ب معاون 
مالی و تدارکاتی ش��رکت مخابرات اس��تان ارائه ش��د و 
 وی به تش��ريح تغيير س��اختار فرآيندی در کل سازمان 

پرداخت.
جعفری نس��ب، در ادامه در خصوص خريد و پياده سازی  
نرم اف��زار BSC  در س��ازمان، معرفی مديري��ت دانش، 
مديريت ريس��ک  و حرکت س��ازمان در راس��تای بهينه 
 سازی ش��رکت مخابرات اس��تان  اصفهان، مطالبی ارائه 

کرد.
وی بر ايجاد تفکر هم گرايی تأکيد کرد و افزود: اميدواريم 
در حوزه های مختلف به جای تصميات متمرکز در ستاد 
به صورت خرد جمعی و استفاده از تجربيات استان ها به 
تصميم گيری و تصميم سازی برای مديريت کالن شرکت 

برسيم.
معاون مالی و تدارکاتی مخابرات اصفهان اذعان داش��ت: 
شرکت مخابرات استان همواره در راستای سياست های 
ش��رکت مادر  حرکت کرده و با نگاه سيس��تمی از توان و 

پتانسيل کليه ی نيروها استفاده می کند.
وی در ادام��ه از همکاران مخابراتی ميهمان خواس��ت تا 
ديدگاه خ��ود را در خصوص نقاط بهبود و قوت ش��رکت  

مخابرات اصفهان ايراد کنند.
 در ادام��ه هم��کاران ش��رکت مخاب��رات اي��ران و ديگر 
استان ها در زمينه بهروه وری و کيفيت  از مجتمع فوالد 

مبارکه اصفهان بازديد کردند.
فرهمن��د ريي��س اس��تراتژيک و برنامه ري��زی مجتمع 
فوالد مبارکه، ب��ا ارائه توضيحاتی در م��ورد فضای فوالد 
مبارکه به عن��وان بزرگ تري��ن توليدکنن��ده ورق های 
 تخت در خاورميانه، در خصوص محصوالت، آمار توليد و  
شرکت های زير مجموعه اين ش��رکت عظيم در ايران به 

تفصيل توضيح داد.
در ادامه هم��کاران از خط توليد مجتمع ف��والد مبارکه 
بازديدکردند، و  فرهمند با ترسيم چشم انداز اين شرکت، 
به تدوي��ن اس��تراتژی و برنامه زمانبن��دی فعاليت های 
مرتبط با تدوين اس��تراتژی در اليه های مختلف شرکت 

اشاره کرد.

مديرکل کیفیت و فرآيند شرکت مخابرات ايران :

مخابرات استان، تجارب  ارزشمندی دارد
وال استريت ژورنال گزارش داد :

 نگاه سرمايه گذاران جهانی
 به بازار ايران

روزنامه وال اس��تريت ژورنال گزارش داد، چندين 
ش��رکت بزرگ س��رمايه گذار جهانی با تحقيقات 

کامل آماده ورود به بازار بزرگ ايران هستند.
 ب��ه گ��زارش زاين��ده رود، روزنامه وال اس��تريت 
 ژورنال در گزارشی با اش��اره به سفر مديران بزرگ 
شرکت های سرمايه گذاری واقع در لندن به تهران 
نوش��ت: ش��رکت های بزرگ جهان نيم نگاهی به 
س��رمايه گذاری در اي��ران دارند.دومينيک بوکر 
اينگرام، ک��ه از مديران ب��زرگ س��رمايه گذاری 
 )Charlemagne Capital(شارلمانی بريتانيا
اس��ت گفت: من به کش��ورهای زيادی ک��ه رو به 
رش��د و پررونق هس��تند و بزرگ به نظر می آيند 
 س��فر کردم؛ اما هرگز کش��وری را در س��طح زير

س��اخت های ايران نديده ام. وال استريت نوشت: 
تعداد انگشت ش��ماری از نهادهای س��رمايه گذار 
هس��تند که مثل بوک��ر اينگرام در ح��ال ارزيابی 
ورود به بازار ايران هس��تند. باتوجه به ش��رايطی 
که اي��ران در آن قرار دارد يک کش��ور پرريس��ک 
 محس��وب می ش��ود. ب��ا اين ح��ال آنه��ا در حال 
برنامه ري��زی برای س��رمايه گذاری مش��ترک و 
استخدام کارکنان در يک محيط تجارتی بولهوسانه 
هس��تند.اين روزنامه آمريکايی نوشتف بازار سهام 
يک صد ميليارد دالری اي��ران نقطه تمرکز اصلی 
است؛ چراکه هيچ محدوديتی برای سرمايه گذاری 
خارج��ی در آن وجود ن��دارد. عالوه ب��ر آن، بيش 
از 300 ش��رکت در بازار معامالت ب��ورس تهران 
 وجود دارد که دارای مديريت متخصص هستند، و 
ب��ا توجه ب��ه ت��الش آنه��ا در ط��ول س��ال های 
تحريم، انعطاف پذيری بس��يار باالي��ی دارند.اين 
روزنام��ه آمريکايی ادامه داد؛ هم چنين »س��بک 
 حکومت��ی ب��ا اعتماد ب��ه نفس ب��االی اي��ران«،

ش��رکت های بزرگی از جمله شرکت خاتم االنبيا، 
يک غول مهندسی و دو شرکت بزرگ خودروساز 

ايران خودرو و سايپا را ايجاد و پرورانده است.
براس��اس اين گ��زارش، اگر ب��ازار اي��ران از يک 
 بازار تحت س��لطه س��رمايه گذاران محلی به يک 
» ب��ازار باز« متناس��ب با اقتصاد خ��ودش منتقل 
 شود، رشد آن می تواند بس��يار بزرگ باشد. اکنون 
 300 ش��رکت حاضر در بازار س��هام ته��ران تنها 
28 درصد توليد ناخالص اي��ران را در اختيار دارند 
 که نس��بت به اقتصاده��ای نوظهور ن��رخ پايينی 

است.

 تولید انواع اتوبوس
به صفر رسید

آغاز نظارت بر کاالهای 
پرمصرف در رمضان

براس��اس جديدترين آمارهای رس��می توليد انواع اتوبوس در کشور در 
ارديبهشت امسال با افزايش 32/3درصدی از 65 دستگاه در ارديبهشت 
1393 به 86 دستگاه افزايش يافته است. در اين مدت توليد انواع اتوبوس 
در پيشرو ديزل آسيا با کاهش صد درصدی از پنج دستگاه در ارديبهشت 
1393 به صفر کاهش يافت. توليد انواع اتوبوس در ش��هاب خودرو نيز با 

افت صد درصدی از هشت دستگاه در ارديبهشت 1393 به صفر رسيد.
ارديبهشت امسال توليد انواع اتوبوس در ياوران خودرو شرق نيز با کاهش 

صد درصدی از دو دستگاه به صفر کاهش يافت.
در اين مدت توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان با افزايش 83/3 درصدی 

از 30 دستگاه در ارديبهشت 1393 به 55 دستگاه افزايش يافته است.
توليد انواع اتوبوس در آکيا دويچ نيز با رشد 50 درصدی از 20 دستگاه در 

ارديبهشت 1393 به 30 دستگاه افزايش يافته است.

مديرکل استاندارد اس��تان تهران از طرح ويژه نظارتی بر کاالهای 
پرمصرف در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: انواع خرما، روغن و 

برخی انواع لبنيات مشمول بازرسی در ماه رمضان قرار می گيرند.
در اين طرح که از سوی سازمان ملی استاندارد ايران به همه ادارات 
 تابعه محول شده اس��ت، برخی از پرمصرف ترين اقالم در اين ماه، 

به صورت ويژه، تا پايان ماه مبارک کنترل می شود.
در اين طرح که با هدف حفظ سالمت شهروندان در ماه رمضان اجرا 
می شود، ده فرآورده ش��امل انواع خرما شامل مضافتی بسته بندی 
شده -کبکاب بس��ته بندی شده -پيارم بس��ته بندی شده، لبنيات 
شامل شير، پنير وکش��ک، روغن شامل س��رخ کردنی و خوراکی 
مصرف خانوار، زعفران و شکر در واحدهای توليدی، توزيعی و تمرکز 

نظارت می شود.

در حالی ش��ش روز از افتتاح رس��می حساب 
صندوق پس انداز مس��کن يکم می گذرد، اين 
برنامه مش��ترک بان��ک مرک��زی، وزارت راه و 
شهرسازی و بانک مسکن در پرداخت تسهيالت 
80 ميليونی مس��کن، با اس��تقبال سرد مردم 
مواجه شده است. سه شنبه ای که گذشت طی 
مراس��می با حضور ريي��س کل بانک مرکزی، 
وزير راه و شهرسازی و مديرعامل بانک مسکن 
حساب صندوق پس انداز مس��کن يکم به طور 
رسمی در شعبه بانک مسکن ميدان فردوسی 

افتتاح شد.
» تبديل بانک مسکن به يک بانک توسعه ای« 
موضوع��ی بود که ه��م آخوندی، هم س��يف و 
هم بت ش��کن در البالی س��خنان خود به آن 
اش��اره و » صندوق پس انداز مس��کن يکم« را 
عاملی برای تحق��ق اهداف توس��عه ای دولت 
در بخ��ش مس��کن اع��الم کردن��د. آخوندی 
وزي��ر راه در اي��ن مراس��م ايج��اد حس��اب 
صندوق پس انداز مس��کن يکم را زمينه س��از 
 اتفاق��ات بس��يار بزرگ دانس��ته و گفت��ه بود: 
» چنان چه از يک مسوولين پرسيده شود با يک 
درآمد مش��خص برای خانه دار شدن چه کاری 
بايد انجام داد، اگر مس��وول بدون لکنت پاسخ 
دهد مجموعه سياست گذاری های دولت در امر 
مسکن يعنی تلفيق اقتصاد ُخرد و اقتصاد کالن 
منجر به خانه دار ش��دن مردم و توسعه بخش 
مس��کن می ش��ود«. وی با بيان » می خواهيم 
امروز يک پاسخ ساده نه برای همه اقشار، بلکه 
برای قش��ر متوس��ط جامعه ايران و به منظور 
افزايش قدرت خريد واحد مسکونی توسط آنها 
را توضي��ح دهيم«، گفت: ما بايد خيلی س��اده 

پاس��خگو باشيم که اگر ش��ما يک مبلغی را در 
بانک مسکن پس انداز کنيد، هر 6 ماه يک برابر 
آن مبلغ دريافت می کنيد، اين بانک تا س��قف 
6برابر به شما تسهيالت می دهد. اين مدل ساده 
می تواند در ذهن هر ايرانی بماند و هم در اقتصاد 
خانوار که بتواند در قالب يک مدل پس انداز کند 
و هم ب��ه اقتصاد کالن که بتوان��د در قالب يک 
رژيم چه به صورت مس��تقيم يا از طريق تغيير 
بازار پس اندازها ي��ا از طريق تغيير پولی و مالی 

کشور تجهيز منابع مالی انجام دهد.
 س��يف رييس کل بانک مرکزی نيز گفته بود:  
» فکر می کنم با مدلی که طراحی شده به صورت 
خودکفا حساب صندوق پس انداز مسکن يکم 
بتواند اس��تمرار پيدا کند، متناسب با شرايطی 
که در هر دوره پيش می آيد تجربيات 5 س��اله 
را بازنگری می کنيم و ب��ا تعامل بانک مرکزی، 
وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مسکن مجدداً 
تصميم های جديد و به روزی را اتخاذ می کنيم تا 

بيشتر با شرايط روز منطبق شويم«.
بت شکن مديرعامل بانک مسکن، دراين باره با 
اشاره به اينکه ايجاد حساب صندوق پس انداز 
مس��کن يکم برگرفته از تجربه آلمانی هاست، 
گفته ب��ود: امروز ه��م بانک مس��کن می تواند 
به ش��رط تجديد س��اختار مالی و در راس��تای 
تقويت ظرفيت تسهيالت دهی از طريق وصول 
مطالب��ات از دول��ت و افزايش س��رمايه چون 
گذشته وظيفه پشتيبانی و اجرای سياست های 

دولت را در اين بخش اجرا کند.
در  ش��ش روزی که از افتتاح رس��می حساب 
صندوق پس انداز مسکن يکم می گذرد، اقبال 
عمومی نس��بت به وام 80 ميلي��ون تومانی در 

پايتخت چندان نبوده است.
خبرنگار تس��نيم، ب��ه تعدادی از ش��عب بانک 
مسکن در س��طح ش��هر تهران مراجعه کرد و 
جويای استقبال مردم از وام 80ميليون تومانی 
مس��کن ش��د. يکی از کارمندان بانک مسکن 
شعبه جنت آباد دراين باره گفت: از هفته پيش 
تا اي��ن لحظه فقط س��ه نفر به ش��عبه مراجعه 
کرده و درباره تسهيالت 80ميليونی سؤاالتی 
را پرس��يدند. وی با بيان اين که، هنوز کس��ی 
برای افتتاح حس��اب صندوق پس انداز مسکن 
 يکم به ما مراجعه نکرده اس��ت، افزود: واقعيت 
آن است که حساب صندوق پس انداز يکم مورد 
جديدی در بحث پرداخت تس��هيالت نيست، 
پيش از اين نيز اين حس��اب را در بانک مسکن 
داش��ته ايم، حاال فقط سقف س��پرده گذاری و 
تسهيالت آن باال رفته و نام آن را تغيير داده اند.

وی در رابطه با ش��رايط افتتاح حساب و ميزان 
تس��هيالت گفت: ب��رای دريافت تس��هيالت 
80ميليونی مس��کن بايد 40ميلي��ون تومان 
به مدت يک سال س��پرده گذاری شود، ضمن 
آن که با سپرده گذاری 20ميليون تومانی پس 
از يک سال دوبرابر اين مبلغ يعنی 40ميليون 

تومان تسهيالت به متقاضی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در صورتی که 13/5ميليون تومان 
سپرده گذاری شود پس از3/5 سال 80 ميليون 
تومان تسهيالت به متقاضی پرداخت می شود. 

در اين مدت، مبلغ مذکور بلوکه می شود.
دريغ از يک مراجعه کننده

شعبه فرودسی بانک مسکن مقصد دومی است 
که به آن مراجعه می کني��م. يکی از کارمندان 
اين شعبه در پاسخ به اين پرسش که وضعيت 

افتتاح حس��اب صندوق پس انداز مسکن يکم 
چگونه اس��ت، گفت: تا اآلن مراجعه کننده ای 
برای افتتاح اين حساب نداشته ايم. واقعيت آن 
است که هنوز کسی نيامده تا درباره اين حساب 
سؤالی بپرسد چه برسد به آنکه افتتاح حساب 
کنيم. وی افزود: اس��تقبالی از اين وام نشده و 
فکر نمی کنم با اين وضعيت کس��ی رغبتی به 
استفاده از اين تس��هيالت با شرايطی که دارد، 

داشته باشد.
چراغ اول در افسريه روشن شد

جنوب ش��رقی پايتخت يعنی افسريه سومين 
مکانی اس��ت که ب��رای پرس وج��و از وضعيت 
مراجعه کنندگان تس��هيالت حساب پس انداز 
مسکن يکم به آن مراجعه می کنيم. کارمند اين 
شعبه گفت: در يک هفته اخير مراجعه کننده 
زيادی برای تسهيالت 80ميليونی نداشته ايم. 
وی ادامه داد: تعداد معدودی دراين باره سؤاالتی 
داش��تند که به نظر می رس��يد پس از شنيدن 
سود اين تسهيالت کاًل از دريافت آن پشيمان 

می شوند. وی تصريح کرد: چند روز پيش فردی 
آمد و برای دريافت اين تسهيالت افتتاح حساب 
کرد، ولی هنوز برای سپرده گذاری مبلغ مورد 
نظر )40ميليون تومان( برای تکميل پروس��ه 
دريافت تسهيالت 80 ميليون تومانی مراجعه 
نکرده و منتظر آمدن وی هستيم. اين کارمند 
بانک تأکيد کرد: تسهيالت 80ميليون تومانی 
فقط به درد بساز و بفروش ها می خورد؛ چون آنها 
به راحتی می توانند اين مبلغ را س��پرده گذاری 

کنند.
يکی از نکات جالب توجه در سخنان اين کارمند 
مش��خص نبودن سود تس��هيالت 80ميليون 
تومانی در سال های آينده بود. وی با بيان اينکه 
امسال س��ود اين تس��هيالت 14 درصد است، 
گفت: معلوم نيست سود تسهيالت برای سپرده  
13/5ميليون تومانی ک��ه متقاضيان آن پس از 
3/5 س��ال وام 80 ميليونی را می گيرند، چقدر 
است. وی ادامه داد: اين احتمال وجود دارد که 

سود اين تسهيالت 18درصدی محاسبه شود.

پس از گذشت شش روز از افتتاح رسمی حساب پس انداز يکم ؛

استقبال سرد مردم از وام ۸۰میلیونی مسکن
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یادداشت یادداشت

رمضان

تماماطالعاتدربارهسریالهای
رمضان94

بخشدوم:
در خالصه داستان »دردسرهای عظیم« آمده است: با پیدا شدن 
بچه ای در ماش��ین خانواده لطیف که برای مراس��م خواستگاری 
از شهرس��تان به ته��ران می آین��د و دع��وت از خان��واده پدری 
 بهار، لطی��ف و بهار بار دیگ��ر ب��رای ازدواج دچار دردس��رهایی 

می شوند.
 فرح��ان که خ��ود را مدیون کمک ه��ای لطیف و به��ار می داند 
س��عی می کند مش��کالت پیش آمده ب��رای آنها را ح��ل و فصل 
کند ام��ا ... علیرضا کاظمی و امی��ر عربی به عنوان نویس��ندگان 
 س��ری دوم ای��ن مجموع��ه، ن��گارش فیلمنام��ه را ب��ه عه��ده 

دارند.
پخشسریاللطیفیازآیفیلم

» تنهای��ی لی��ال« نی��ز س��ریال محمد حس��ین لطیفی اس��ت 
که قرار اس��ت در ای��ام رمضان از ش��بکه آی فیلم پخش ش��ود. 
س��ریال مذهب��ی اجتماع��ی » تنهای��ی لی��ال« ب��رای پخش از 
نخس��تین روز ماه مبارک رمض��ان آماده می ش��ود و پیش بینی 
 ش��ده که تولید آن ت��ا روزهای پایانی م��اه مبارک ادامه داش��ته 

باشد.
» تنهای��ی لیال« که هم زمان به س��ه زبان فارس��ی، انگلیس��ی و 
عربی ب��رای مخاطبان داخل��ی و خارج از کش��ور پخش ش��ود، 
با ب��ازی مینا س��اداتی، بهروز ش��عیبی، اکبر زنجان پور، حس��ن 
پورش��یرازی، آفرین عبیس��ی، نس��رین مقانلو، ب��رزو ارجمند، 
رض��ا رویگ��ری، س��عید داخ، به��ادر زمان��ی، عل��ی صالح��ی 
 و ... با حضور س��ام قریبی��ان و اندیش��ه فوالدوند ب��ه روی آنتن 

می رود.
ای��ن فیل��م، ب��ه تهیه کنندگ��ی محمدرض��ا ش��فیعی ب��ه 
 س��فارش مرک��ز فیل��م و س��ریال معاونت ب��رون م��رزی تولید

 می شود.
هم چنی��ن تولی��د مینی س��ریال » فراموش��ی« ب��ه کارگردانی 
 س��عید س��لطانی به منظور پخش در ش��ب های قدر آغاز ش��ده 

است. 
این س��ریال از 14 تیر ماه هم زمان با ش��ب نوزدهم ماه رمضان از 

شبکه یک سیما پخش می شود.
ب��ی، نگی��ن صدق گوی��ا،  امی��ن زندگان��ی، س��یاوش خیرا
 محس��ن افش��ار و اله��ام نام��ی بازیگ��ران اصل��ی ای��ن کار

 هستند.
قصه این مینی س��ریال درباره سام ش��کرچیان، مردی 45 ساله 
است که غرق در کار و تجارت اس��ت. او به واسطه ناکامی در یک 
معامله ی کالن به ش��دت عصبانی و آشفته اس��ت. این آشفتگی 
 باعث می شود تا در راه شمال، با یک وانت تصادف کند و این آغاز 

ماجراست.

همزمانباهفتهصنایعدستی؛

مرکزآموزشهنرهایسنتی
مرحومادیبگشایشیافت

  همزمان با هفت��ه صنایع دس��تی مرکز آموزش صنایع دس��تی 
» مرحوم احمد ادیب«، معاون فقید صنایع دستی استان اصفهان 

افتتاح شد.
زاینده رود، به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل میراث فرهنگی 
اس��تان اصفهان، مراس��م افتتاحیه مرکز آموزش صنایع دستی 
مرحوم ادیب، با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
هنرمندان شاخص استان، خانواده مرحوم احمد ادیب و کارکنان 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 

اصفهان گشایش یافت.
فریدون اله ی��اری مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان در آیین گش��ایش این مرکز گفت: 
یکی از مهم ترین وظایف همگی ما الگ��و گرفتن از کارهای نیک 

گذشتگان است.
وی اظهار داش��ت: همگان می دانند مرحوم احم��د ادیب دارای 
ویژگی های س��ازنده ای هم چون پش��تکار، خالقی��ت و وجدان 

کاری بود.
اله یاری افزود: معتقدم وی برای توس��عه اهداف سازمان با تمام 

وجود و با اخالص تا آخرین ساعات عمرش فعالیت کرد.
وی با اش��اره به این که امروز یکی از مش��کالت سازمان ها ضعف 
 در کارک��رد کارکنان همراه با پش��تکار و خالقیت اس��ت، افزود: 
با این حال با ای��ن که کمتر از دو هفته افتخار همکاری با ایش��ان 
را داش��تم ولی در همین مدت اندک و با توجه ب��ه وخامت حال 
 ایشان شاهد بودم که آن مرحوم خدمات ارزنده ای را خصوصا در 
راه اندازی نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در مجموعه جهانی 
چهلستون درمهرماه س��ال 1393 در آخرین روزهای عمرش به 

سرانجام رسانید.
وی تصریح کرد: هم زمان با هفته صنایع دستی تصمیم داشتیم تا 
مکانی را به پاس خدمات ایشان برپا کنیم، لذا پس از بررسی های 
مکرر به این نتیجه رسیدیم که کارگاه های صنایع دستی مجموعه 
سعادت آباد که شکل گیری آن بر اس��اس ایده آن مرحوم بود را 
انتخاب کرده، سپس آن را نوسازی و بهسازی کرده تا هم زمان با 

هفته صنایع دستی با نام ایشان به بهره برداری برسد.
شایان ذکراست، در حاش��یه بهره برداری از مرکز آموزش صنایع 
دس��تی احمد ادیب مراس��م رونمایی از بافت پارچ��ه های ترمه 

صورت گرفت.
این اق��دام در راس��تای نجات هنرس��نتی در خطر، و بر اس��اس 
تالش س��ازمان می��راث فرهنگ��ی با حض��ور مدی��ر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان، خانواده مرحوم ادیب و استاد شمسعلی 
 هنرمن��د بافنده پارچ��ه های ترم��ه و س��ایر هنرمن��دان انجام

 پذیرفت.

کنار پ��ل پ��ر از تابلوهای نقاش��ی ب��ود و زن و مرد و 
 دختر و پسرهایی که کنار تابلوها ایستاده اند و نقش 
می زنند. می توانی مس��ووالن گالری متن اصفهان را 
هم در کنار نقاش ها و تابلوها ببینی و صدای مجری 
کمیته فرهنگ شهروندی را بشنوی که درباره برنامه 
توضیح می دهد. اینجا ورک ش��اپ هنری یک روزه 
با موضوع عابر پیاده اس��ت که در س��ه رشته هنری 
 نقاشی، تصویرس��ازی و کاریکاتور در حال برگزاری 

است.
خانمی جوان در گوشه ای از فضای کنار پل خواجو، 
س��ه چراغ س��بز و زرد و قرمز عابر پیاده را کشیده و 
برای هر ک��دام از آن ها چهره ای نق��ش کرده که به 
مخاطب لبخند می زند. گوش��ه ای دیگر از پل پس��ر 
 جوانی عابری را می کشد که روی خطوط عابر پیاده 
می دود. کودکانی هم در گوشه دیگری از پل با آبرنگ 
و قلم نقاش��ی ه��ای کودکانه خود را ب��ا موضوع عابر 
پیاده می کش��ند. از میان ازدحام نقاشی ها که عبور 
می کنی، م��ی توانی کاریکاتوریس��ت هایی را ببینی 
 که قلم در دست به فکر ش��وخی با موضوع عابر پیاده 

هستند. 
تعدادی از مردم عادی هم ج��ذب این جمع هنرمند 
 ش��ده ان��د و در گوش��ه ای به نظ��اره تابلوه��ای آن 
نشس��ته اند. گرچه گرم��ای آفتاب م��ردم را هالک 
 کرده، اما زن و مرد به دنب��ال قلم مو و رنگ روی تابلو 

نقش هایی درباره اهمیت عابر پیاده می کشند.

ورک ش��اپ هنری یک روزه با موضوع عابر پیاده، در 
سه رشته هنری نقاش��ی، تصویرسازی و کاریکاتور با 
حضور 100 هنرمند برگزار شد و هنرمندان در ضلع 
جنوبی پل خواجو آثارشان را خلق، و در پایان داوران 

آثار برگزیده را انتخاب کردند.
توجهبهعابرپیاده

محمد جواد ش��مس آرا، سرپرس��ت کمیته فرهنگ 
شهروندی ش��هرداری اصفهان در این باره می گوید: 
این برنامه برای ششمین بار برگزار می شد. کمیته از 
ابتدای خرداد ماه تبلیغات کاریکاتوری گالری شهری 
با موضوع عابر پیاده را در ایس��تگاه های اتوبوس و در 
طرح های س��فر مطالعه داخل اتوبوس های شهری 

آغاز کرده است.
او ادامه می دهد: این کارگاه نقاش��ی، تصویرسازی و 
کاریکات��ور، با حضور 50 گروه هن��ری که برخی تک 
نفره و برخی چندنفره در آن شرکت کردند، با موضوع 
رعایت حقوق عابر پیاده با هدف آموزش عابرین پیاده 

برگزار شد.
ش��مس آرا بیان می کن��د: مانور ش��هری چهارروزه 
با حضور س��فیران شهری 10 تا 15 س��اله در هشت 

چهارراه اصلی شهر در حال برگزاری است.
او می گوید: فراخوان ورک ش��اپ هنری عابر پیاده از 
15 خرداد اعالم و گروه ها ثبت نام کردند؛ و اتودهای 
اولیه ش��ان را به ما دادند و در نهایت 150 هنرمند به 

خلق اثر پرداختند.

در این کارگاه، اقشار مختلف ش��هروندان به موضوع 
عابر پیاده حساس ش��دند و هم ما به نگاه هنرمندان 

جهت دادیم.
ش��مس آرا بیان می کن��د: تصاویر برگزی��ده بعدا به 
 پوس��تر تبدیل و در گالری های ما در ایس��تگاه های 
بی آر تی استفاده می شود، و اسم هنرمند نیز در زیر 

هر اثرآورده می شود.
آثار،فراترازانتظارمابود

احمد رئوفی، مدیر کاشانه هنر اصفهان هم در این باره 
می گوید: این برنامه در ادام��ه مجموعه برنامه های 

قبلی برای بار پنجم برگزار می شود.
او اضافه می کن��د: برگزارکننده ای��ن برنامه کمیته 
فرهنگ شهروندی است، و ما پیمانکار پروژه هستیم؛ 
و به جذب ش��رکت کننده های برنام��ه و داوران آن 

پرداختیم.
رئوف��ی بیان م��ی کن��د: آیت ن��ادری، م��ن و میترا 
 پورمعمار ب��ه صورت گروه��ی داوری ای��ن برنامه را 
به عهده داش��تیم، و بخش کاریکاتور را آیت نادری، 
بخش تصویرس��ازی را میترا پورمعمار و آیت نادری 
 و بخش نقاش��ی را م��ن و میت��را پورمعم��ار داوری 

کردیم.
او می افزاید: فراخوان این برنامه را از طریق پوس��تر 
 در مراک��ز هن��ری، ارس��ال پیام��ک، وب س��ایت و

 شبکه های اجتماعی ارسال کردیم. 100 نفر شرکت 
کننده داش��تیم که برخی به صورت گروهی شرکت 
کرده بودند و بیش از 50 اثر طی این برنامه خلق شد.

 رئوفی اظه��ار می کن��د: ش��رکت کننده ه��ا لزوما 
حرفه ای نبودند و اکثرا آموزش های آزاد دیده بودند 
و یا فارغ التحصیل هنر بودند. به طور کلی س��اختار 
برگزاری برنامه به گونه ای بود که حرفه ای ها را جذب 

نمی کرد.
او می گوید: در بخش نقاشی حدود 70 نفر، در بخش 
تصویرسازی حدود 10 نفر و بقیه در بخش کاریکاتور 

شرکت کرده بودند. 
برای بررسی سطح آثار باید در نظر گرفت که گرمای 
 هوا و کار در فضای ش��هری موقعیت خاصی را ایجاد 

می کرد، اما باز هم آثار فراتر از انتظار ما بود.
رئوفی اضافه م��ی کند: برگزیده های بخش نقاش��ی 
ابتس��ام س��لیمانی، ابراهی��م رهنمامنش و س��مانه 
عالیی، برگزیده بخش تصویرسازی محمد خوشکام 
و برگزیده بخش کاریکاتور مریم امامی، رویا جمی و 

صبا حاج نبیان هستند.

وركشاپهنريیكروزه،باموضوععابرپیادهبرگزارميشود؛

اهمیت عابر پیاده،  در کنار پل خواجو نقش شد

صنایعدستی
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حصر وراثت
3/465 آقای اکبر ندیمی شهرکی دارای شناسنامه شماره 690 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 130/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گودرز ندیمی شهرکی بشناسنامه 104 در تاریخ 93/10/08 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احسان ندیمی 
شهرکی فرزند گودرز ش.ش 391 ت.ت 1354 صادره از آبادان )پسر متوفی( 2- امیر 
ندیمی شهرکی فرزند گودرز ش.ش 614 ت.ت 1358 صادره از آبادان )پسر متوفی( 
3- اکبر ندیمی شهرکی فرزند گودرز ش.ش 690 ت.ت 1362 صادره از اصفهان )پسر 
از  فرزند گودرز ش.ش 2596 ت.ت 1363 صادره  ندیمی شهرکی  متوفی( 4- عیسی 
اصفهان )پسر متوفی( 5- امین ندیمی شهرکی فرزند گودرز ش.ش 1270514954ت.ت 
گودرز  فرزند  شهرکی  ندیمی  رضوان   -6 متوفی(  )پسر  اصفهان  از  صادره   1369
)دختر متوفی( 7- اشرف فاضلی زارچی  آبادان  از  ش.ش 1086 ت.ت 1355 صادره 
فرزند عطاا... ش.ش 38 ت.ت 1332 صادره از اشکذر )همسر متوفی( والغیر. 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 
پانزدهم حقوقی  م الف:360 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقدیم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای 

3/466 شماره دادنامه: 9409973623500236 شماره پرونده: 9109983624700309 
 – مهاباد  نشانی  به  عزیز  فرزند  آرین  محمد  آقای  شاکی:  بایگانی:920278  شماره 
بنیاد45 متری – ردیف اول متهمین: 1- آقای اشکان خداوردی فرزند نورا... 2- آقای 
امیری فرزند رضا 3- آقای مهدی پاشایی فرزند علی محمد همگی به نشانی  شاهین 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه  تهدید  اتهام:  مجهول المکان 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- مهدی پاشایی فرزند 
بر  دایر  رضا  فرزند  امیری  شاهین   -3 و  نورا...  فرزند  خداوردی  اشکان   -2 و  علی 
تهدید در مورخه 1391/12/12 با عنایت به شکایت تقدیمی و اظهارات شاکی خصوصی 
آقای محمد آرین با توجه به صورتجلسات تنظیمی مرجع انتظامی در خصوص حضور 
متهمین و به لحاظ اظهارات و مدافعات متهمین در دادسرا و انکار بزه از سوی وی در 
تمام طول رسیدگی با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ عدم 
کفایت ادله اثباتی وقوع بزه اعالمی و نتیجتا عدم احراز بزه موصوف مستنداً به اصول 
سی و شش و سی و هفت و یکصد و شصت و شش و یکصد و شصت و نه قانون 
اساسی و مواد 2و3و12و13و120 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و بند الف 
امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 214  ماده 177 و  از 
کیفری و با تمسک به اصل برائت حکم بر برائت متهمین صادر و اعالم می گردد رای 
صادره حضوری ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:615 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری 

شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

3/467 شماره دادنامه: 9409973623500113 شماره پرونده: 9209983623900726 
شماره بایگانی شعبه: 920833 شاکی: آقای مسعود کریم خانی فرزند عبدالحسین به 
منزل شخصی متهمین:  پالک44 –  گلستان 1- خ13غربی –  مهرشهر –  نشانی کرج – 
هر  ماشاءا...  فرزند  گنجعلی  محمد  آقای   -2 یارمحمد  فرزند  فاریابی  آقای موسی   -1
به  توهین   -2 فحاشی  عمدی  جرح  و  1- ضرب  اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  دو 
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه  عادی  اشخاص 
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهامات آقایان 1- محمد گنجعلی خانی فرزند 
ماشاءا... متواری و 2- موسی فاریاب فرزند یارمحمد متواری دایر بر توهین از طریق 
شاکی  به  نسبت  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  و  متهم(  دو  )هر  فحاشی 
مسعود کریم خانی فرزند عبدالحسین در مورخه 1392/8/7 موضوع شکوائیه شاکی 
خصوصی با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی نظریه رئیس مرکز پزشکی 

قانونی شهرستان اردستان و اطالعات مطلع تعرفه شده به لحاظ عدم حضور متهمین 
در دادسرا و جلسه مورخه 1394/1/25 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از 
سوی ایشان در دفاع از اتهام انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست 
واصله دادسرای عمومی و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و شصت  یکصد  و  و ششم  اصول سی  به  مستنداً  مسلم  و  محرز  انتسابی  های  بزه 
 و ششم قانون اساسی و مواد 2و12و13و18و19و160و162و176و211و212و289و
 290و347و359و363و448و449و450و452و462و484و489و490و492و494و
541و542و549و558و559و616و709و715 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 
ماده 608 از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375 حکم بر محکومیت هر یک 
از متهمین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و پرداخت بالمناصفه دوازده درصد دیه 
کامله و سه دهم درصد دیه کامله در حق شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف موعد ده روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض 
در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:616 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری 

شهرستان اردستان
حصر وراثت

3/468 آقای محمود فروزان فر دارای شناسنامه شماره 8163 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 120/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عزیزا... فروزان فر بشناسنامه 320 در تاریخ 94/2/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر به نامهای 
به شماره  فر  به شماره شناسنامه 8163 و 2- محمد فروزان  فر  1- محمود فروزان 
 شناسنامه 224 و 3- کورش فروزان فر به شماره شناسنامه 56 و 4- روح ا... فروزان فر

به شماره شناسنامه 190 و 5- مهدی فروزان فر به شماره شناسنامه 73 و سه دختر 
به  فر  فروزان  شهال   -2 و   56 شناسنامه  شماره  به  فر  فروزان  زهرا   -1 نامهای  به 
شماره شناسنامه 77 و 3- محبوبه کبودانیان به شماره شناسنامه 1081 یک همسر 
دائمی به نام صدیقه بیگی فرانی به شماره شناسنامه 4 والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:613 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

اردستان
ابالغ رای 

3/469 کالسه پرونده: 1794/93 شماره دادنامه: 296-94/2/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شوکت شریفی بنادکوکی نشانی اصفهان – 
خیابان پروین – کوچه42 خوانده: حسین دورباش نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
اجور معوقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خانم شوکت شریفی بنادکوکی به طرفیت آقای حسین دورباش به خواسته مطالبه اجور 
معوقه از مورخه 93/6/23 لغایت زمان تخلیه به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
می باشد با بررسی محتویات پرونده و صورتجلسه مورخه 94/2/13 و اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ای نیز ارسال ننموده و با توجه به اینکه خواهان در جلسه مذکور از خواسته 
مطالبه هزینه برق و تلفن و عوارض دارایی و شهرداری انصراف نموده لذا شورا ادعای 
آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  و  دانسته  صحت  بر  محمول  را  خواهان 
دادرسی مدنی و ماده 490 قانون مدنی و ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
1376 رای بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 93/6/23 لغایت زمان 
تخلیه )93/12/16( از قرار ماهیانه 5/500/000 ریال و مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 93/10/15 لغایت زمان اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به مابقی 
خواسته قرار رد دعوی اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
این شعبه می باشد.م الف:6826 شعبه 13 حقوقی شورای حل  قابل واخواهی در  ابالغ 

اختالف شهرستان اصفهان 

حصر وراثت
3/470 خانم سکینه کریمی دارای شناسنامه شماره 525 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1330/94ح10 
داده که شادروان سید محمود طباطبائی فرد بشناسنامه 9800 در تاریخ 1393/12/12 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
سه پسر و یک عیال دائمی به اسامی زیر:1- سید حسین طباطبائی فرد ش.ش 4176 
)پسر متوفی( 2- سید محمد طباطبایی فرد ش.ش 37572 )پسر متوفی( 3- سید حسن 
طباطبائی فرد ش.ش 56377 )پسر متوفی( 4- سکینه کریمی ش.ش 525 )عیال دائمی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(. 
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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6764 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/471 آقای اکبر هادی زاده دارای شناسنامه شماره 569 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1337/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا هادی زاده بشناسنامه 34730 در تاریخ 1393/9/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک عیال دائمی و 
دو فرزند دختر و شش فرزند پسر به اسامی زیر:1- محترم شهربافی ش.ش 33942 
اعظم هادی زاده اکرم هادی زاده ش.ش 50039 )دختر متوفی( 3-   )عیال دائمی( 2- 

 -5 متوفی(  )پسر   1055 ش.ش  زاده  هادی  اصغر   -4 متوفی(  )دختر   24889 ش.ش 
 419 ش.ش  زاده  هادی  حمیدرضا   -6 متوفی(  )پسر   1395 ش.ش  زاده  هادی  مجید 
)پسر متوفی( 7- مرتضی هادی زاده ش.ش 854 )پسر متوفی( 8- حسن هادی زاده 
با  اینک  متوفی(.  )پسر   569 ش.ش  زاده  هادی  اکبر   -9 متوفی(  )پسر   1257 ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6765 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/472 خانم فاطمه شایان دارای شناسنامه شماره 1740955463 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1339/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد رحیم شایان بشناسنامه 1425 در تاریخ 1394/1/25 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
یک عیال دائمی و یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به اسامی زیر: 1- نصرت رضائی 
)دختر   1740955463 ش.ش  شایان  فاطمه   -2 دائمی(  )عیال   2590 ش.ش  آدریانی 
متوفی( 3- عباس شایان ش.ش 1740372085 )پسر متوفی(. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6766 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  به شرح   367 شناسنامه شماره  دارای  خدا  بنده  فاطمه   3/473
1336/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد بنده خدا بشناسنامه 23073 در تاریخ 94/2/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر 
)پسر متوفی( 2-  بنده خدا ش.ش 962  به اسامی زیر:1- محمود  و یک همسر دائمی 
مسعود بنده خدا ش.ش 267 )پسر متوفی( 3- اکرم بنده خدا ش.ش 930 )دختر متوفی( 
4- فاطمه بنده خدا ش.ش 367 )دختر متوفی( 5- سیمین بنده خدا ش.ش 41525 )دختر 
متوفی( 6- فردوس طراحی ش.ش 166 )همسر دائمی متوفی(. 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 دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6768 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

حصر وراثت
کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   13 شماره  شناسنامه  دارای  نوری  باقر  آقای   3/474
1335/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا نوری بشناسنامه 1041 در تاریخ 93/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به اسامی زیر که شامل یک مادر 
و یک پدر:1- زبیده نوری لنجان نوکابادی ش.ش 39 )مادر متوفی( 2- باقر نوری ش.ش 
13 )پدر متوفی(. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6769 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/475 خانم زهرا عندلیب دارای شناسنامه شماره 2567 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1351/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ملوک عباسی مفرد بشناسنامه 41126 در تاریخ 93/12/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا عندلیب ش.ش 
2567 )فرزند( 2- محمد عباسی مفرد ش.ش 30700 )پدر( والغیر. 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 دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6770 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/476 آقای محمدرضا میریان اصل دارای شناسنامه شماره 1369 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  1345/94ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان فرخنده لطفعلی زاده بشناسنامه 539 در تاریخ 94/2/31 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدرضا 
 میری یان اصل ش.ش 1369 )فرزند( 2- سید رسول میریان اصل ش.ش 2768 )فرزند( 
3- هاجر سادات ش.ش 13805 )فرزند( والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6771 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/477 خانم مژگان پورنادر دارای شناسنامه شماره 6849 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1342/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد پورنادر بشناسنامه 56 در تاریخ 93/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهین طاهری آفارانی ش.ش 
1685 )همسر( 2- امیر پور نادر ش.ش 1842 )فرزند( 3- مژگان پور نادر ش.ش 6849 
)فرزند(  نادر ش.ش 2798  پور  امین  )فرزند( 5-  پورنادر ش.ش 24826  مژده  )فرزند( 
والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6772 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/478 خانم زهرا خسروی درویشی دارای شناسنامه شماره 14327 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  1344/94ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان فریدون خسروی بشناسنامه 208 در تاریخ 93/9/18 اقامتگاه 
علی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 1839 ش.ش  درویشی  خسروی  رضا   -2 )فرزند(   40403 ش.ش  درویشی  خسروی 
فاطمه خسروی درویشی  )فرزند( 4-  فریبا خسروی درویشی ش.ش 701  )فرزند( 3- 
ش.ش 41146 )فرزند( 5- زهرا خسروی درویشی ش.ش 14327 )فرزند( والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6773 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 نیاز 30 میلیاردی 
پروژه نقش جهان

 لخویا، به دنبال 
ستاره اسپانیول

رییس شرکت توسعه و اماکن ورزشی در مورد وضعیت ورزشگاه نقش جهان گفت:  
این مجموعه حدود 30 میلیارد برای تکمیل هزینه نیاز دارد،تا بتوانیم س��ازه دوم 
را به  اتمام برسانیم، و بهینه سازی کنیم. مصطفی مدبر، در نشست خبری شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اظهار داشت: سال گذشته برنامه ریزی کردیم این 
کار را انجام دهیم؛ اما بودجه ای در اختیارمان قرار نگرفت. با تاکیداتی که جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور و گودرزی، وزیر ورزش داشته است، در تالشیم که هرچه 
س��ریع تر این پروژه را تکمیل کنیم. وی افزود: چند س��ازمان و شرکت از جمله 
شهرداری و فوالد، خواس��تار در اختیار گرفتن آن و تکمیلش بودند که در نهایت 
قرارداد فوالد امضا شد، اما پس از مدتی آن ها اعالم کردند تکمیل اماکن ورزشی 
نیاز به کار تخصصی دارد و از ما درخواس��ت کرده اند ک��ه خودمان تمام کنیم که 
قرار شده است سه مرحله به ما پول بدهند که دو مرحله داده شده و مرحله سوم 
هم نزدیک است. مدبرادامه داد: هرچه بودجه کمتر باشد، نسبت به زمان افتتاح 
تجدیدنظر می کنیم. اما در هر صورت امسال شاهد پیشرفت خوبی در این مجموعه 

هستیم؛ اما اجازه دهید با گذشت زمان تاریخ دقیق افتتاح را اعالم کنیم.

باشگاه لخویا قطر اعالم کرده که در حال گفت وگو با سرجیو گارسیا دوالفونته 
هافبک هجومی و شماره ۱0 اسپانیول برای پیوستن به این تیم فوتبال است.

این مذاکرات چنان که گفته ش��ده از یک ماه پیش شروع ش��ده و اکنون در 
مراحل پایانی است.

 مایکل الدروپ، در هفته های پیش گفته بود که در صدد اس��ت چند ستاره 
تراز باال از اروپا به تیمش بیاورد تا بدین ترتیب فصلی جدید را وارد فوتبال آسیا 

کند و آن را به نوعی اروپایی سازد.
سرجیو گارسیا، اکنون 33 ساله اس��ت و پیش از این نزدیک ۱0 فصل را در 

تیم های سی، بی و بارسلونا بازی می کرد.
او که در تمام سطوح سنی تیم ملی اس��پانیا و تیم ملی فوتبال کاتالونیا )تیم 
فوتبال رس��می س��رزمین خودمختار کاتالونیا در اس��پانیا که تحت نظارت 
فدراسیون فوتبال کاتالونیا اداره می ش��ود( هم بوده است، از تابستان ۲0۱0 

به اسپانیول پیوست.

ایران-  ترکمنستان؛

باز کردن در جهنم، آغاز صعود به جام جهانی !

هدایتی، بی خیال پرسپولیس شد
حسین هدایتی، مالک استیل آذین سکانسی از فیلم مارمولک 
 را در اینس��تاگرام منتش��ر کرد ک��ه در آن »رض��ا مارمولک« 
)پروی��ز پرس��تویی( لب��اس روحان��ی را ب��ه کودک��ی 
هدی��ه داده و م��ی گوی��د: ای��ن لباس��ا بای��د آدم��و اهل��ی 
کن��ه، خوب��ه ک��ه آدم اهل��ی بش��ه نه؟هدایت��ی در زی��ر 
 ای��ن پس��ت نوش��ت ک��ه از ای��ن پ��س در فوتب��ال هزین��ه
  نمی کن��د؛ » در ک��وی نیک نام��ان ما را گ��ذر نباش��د گر تو

 نمی پسندی تغییر ده قضا را«.
ما به عش��ق ش��ما ه�واداران پرس��پولیس وارد عرص��ه مزایده 
واگذاری پرسپولیس ش��ده و به تکلیف خود عمل کرده ایم که 
نتیجه را ه�مه شما دوستان مي دانید. در حال حاضر ه�م قصد 

نداریم تحت نام اسپانسر و یا ... وارد عرصه فوتبال شویم .
امیدواریم دولت محترم تدبیر و امید با برنامه ریزی درست تیم 
محبوب ما را حمایت وپش��تیبانی کند و موجب شادی ونشاط 
جوانان این مرز وبوم شود. و حتما با عدم واگذاری سرخ و آبی ه�ا 

نیازی به حضور و خدمات ما نیست.
و ما نی��ز ترجیح مي ده�ی��م مبلغ ۱0 ت��ا ۱۲ میلی��ارد تومان 
 ه�زینه معمول در س��ال به ورزش کشور به ویژه فوتبال خدمت

 مي شد از این پس در خصوص پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 
به دانش��جویان عزیز و فرزندان ایثار گر دف��اع مقدس ، ابتدا در 
سطح شه�ر ته�ران و در مرحله بعد با گسترش و افزایش منابع 
مالی در استان ته�ران و سپس در سطح کشور عزیزم ایران انجام 

وظیفه مي کنیم ،به زودی اطالع رسانی بیشتر می شود.
 این روزه�ا آدم ه�ا ه�مه چی��ز را ه�مین جور آم��اده از مغازه
  مي خرن��د، اما چون مغازه ای نیس��ت که دوس��ت معامله کند

 آدم ه�ا مانده اند بی دوس��ت ، تو اگر دوس��ت مي خواه�ی مرا 
اهلی کن پرس��ید: اه�لی ک��ردن یعن��ی چه؟گفت:یعنی ایجاد 
عالقه کردن و این چیزی اس��ت که این روزه���ا پاك فراموش 
شده، پرس��ید راه�ش چیس��ت گفت:باید صبور باشی ،خیلی 

صبور یا علی.

با جان و دل به استقالل می روم!
س��یدمهدی س��یدصالحی ، درب��اره حض��ورش در باش��گاه 
اس��تقالل تصریح ک��رد: کار خاص��ی نداش��تم. به آنج��ا رفته 
 بودم ت��ا از دبیرخانه باش��گاه یک نام��ه بگیرم. البته همیش��ه 
اس��تقاللی ها به من لطف داش��ته اند، چون هر زمان که کاری 
در باشگاه استقالل داش��تم کارکنان این باش��گاه به من لطف 
داش��تند. وی درباره این که وضعیت طلبش از استقالل به کجا 
رسیده عنوان کرد: من هم از باشگاه استقالل و هم پرسپولیس 
مطالباتی دارم اما متاس��فانه بعد از چند س��ال هن��وز پرداخت 
 نشده اس��ت. امیدوارم یک روزی به حقم برس��م. مهاجم سابق 
س��رخابی ها درباره بالتکلیفی اس��تقالل و پرس��پولیس گفت: 
امیدوارم هر چه سریع تر مس��ووالن به وضعیت این دو باشگاه 
س��ر و س��امانی بدهند. نمی دانم بحث خصوصی سازی به کجا 
 رس��ید. این دو تیم ه��واداران زی��ادی دارن��د و قدرتمند بودن

 آن ها باعث می ش��ود فوتبال ملی ما قوی باش��د. سیدصالحی 
درباره شایعه حضور منصوریان در استقالل بیان داشت: من در 
جایگاهی نیستم که بخواهم درباره مربیان استقالل نظر بدهم، اما 
به هر حال همیشه استقالل مربیان بزرگی مثل قلعه نویی داشته 
است و حاال هم یک مربی بزرگ نیاز دارد. این دیگر نظر مدیران 

باشگاه است که چه کسی را برای فصل آینده انتخاب کنند.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که برای بازگش��ت به اس��تقالل 
عالقه مند اس��ت یا خیر تاکید کرد: صددرصد اگر پیش��نهادی 
باش��د با جان و دل می پذیرم. من در اس��تقالل و پرس��پولیس 
واقعا زحمت کش��یدم و عمرم را گذاش��تم. من ب��ا دلخوری از 
پرس��پولیس جدا ش��دم چون واقعا حق��م این نب��ود. 3/4 گل 
س��ه امتیازی برای پرس��پولیس زدم. به نظر خودم من در کنار 
خلعتبری بهترین گلزن پرس��پولیس بودم. واقع��ا خیلی برای 
 این تیم زحمت کش��یدم اما متاس��فانه رفتار خوبی با من نشد.
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مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: ما شفاف عمل کردیم 
و سازمان بازرسی هم که به باشگاه سپاهان آمد، شفاف 

مستندات را به آن ها ارائه دادیم. 
مهرزاد خلیلیان، درباره سیاس��ت س��پاهان برای حفظ 
تیم سال گذشته اظهار داشت: در مجموع سپاهان روند 
باثباتی را پشت سر گذاشته است. امسال نیز می خواهیم 
این روند ادامه پی��دا کند. به همین منظ��ور با فرکی که 
در آس��یا یک مربی شناخته شده اس��ت، تمدید قرارداد 
کردیم. امیدوارم که در مجموع ی��ک عملکرد خوب در 

آسیا داشته باشیم.
وی درباره این که س��قف ق��رارداد را در لیگ چهاردهم 
رعایت نکرده ان��د، افزود: ی��ک مبلغی را در جلس��اتی 
که با تاج داش��تیم، تعیین کرده بودند ک��ه ما با اختالف 
مبلغ جزی��ی توانس��تیم به چنی��ن ع��ددی یعنی ۱8 
میلیارد، لی��گ را به پایان برس��انیم. البته م��ا تیم های 
 پایه هم داریم و هزینه های دیگر هم در باش��گاه وجود 

دارد.
 به این ماجرا اتهام نگوییم چون ممکن اس��ت که تخلف 
باشد. بعضی مواقع ممکن است قانون را نشکنید اما شاید 
دورش بزنید. ما ش��فاف عمل کردیم و سازمان بازرسی 
هم که به باشگاه س��پاهان آمد، شفاف مس��تندات را به 

آنها ارائه دادیم.

 مدیرعامل س��پاهان هم چنین خاطرنش��ان ک��رد: اگر 
می خواهیم در آسیا موفق باشیم، این قوانین به ما کمک 
نمی کند. سعی نکردیم چیزی را الپوشانی کنیم، چون 
ابهامی نباید وجود داشته باشد. در دنیا هم نمی گویند که 
شما چقدر به بازیکن پول دادید. به جای این که به دنبال 
درآمدزایی باشیم، به دنبال غلط گیری هستیم، اما باید 

بزرگ تر فکر کنیم.
خلیلیان ه��م چنین درب��اره این که ب��رای فصل آینده 
چنی��ن بودج��ه ای را ص��رف می کنی��د، عن��وان کرد:  
این قوانی��ن به ش��کل آیین نامه اس��ت و دائم��ا تغییر 
می کن��د. خیل��ی از باش��گاه ها تیم ه��ای پای��ه ندارند 
و حت��ی م��ا ح��ق پخ��ش را دریاف��ت نکردی��م. حتی 
 تبلیغات محیط��ی که در ابتدای س��ال ج��اری گفتند

 ۱60 میلیارد قرارداد بس��ته شده است، مشخص نیست 
چه ش��د. همه می گویند این پول کجا رفته اس��ت. اگر 
این پول را دادند، پس چرا باش��گاه های بزرگ کشور با 
مشکل روبرو هستند؟ متاس��فانه دائما فوتبالیست ها را 

متهم می کنیم.
وی درب��اره ای��ن که فصل گذش��ته تیم��ش، 7 بازیکن 
میلیاردی داشته، گفت: ما 7 بازیکن میلیاردی نداشتیم، 
بلکه تعداد آن ها، 4 بازیکن بود که قراردادشان برای قبل 
بود. یک بازیکن، آن هم خلعتبری بود که رضایت نامه اش 
را خودش گرفت. خلیل زاده که از ما جدا ش��د، پریرا هم 
که خارجی است. قرارداد حاج صفی هم برای سال قبل 
بود. مثال بازیکنی مثل عقیلی را نمی توان با قرارداد کمی 

در تیم نگه داشت.
خلیلی��ان ه��م چنین اضاف��ه کرد: م��ا االن در جلس��ه 
هیات مدیره هس��تیم و بودجه س��ال آین��ده را تعیین 
 نکردی��م، اما امس��ال س��ال ریاض��ت اقتصادی اس��ت. 
 ب��ه ش��دت بای��د ب��ا حداق��ل ه��ا کن��ار بیایی��م و 
صرفه جویی کنیم. حرف ما این است که می خواهیم به 

آسیا برویم اما هیچ افزایش اعتباری نداریم.

 جلسه ای که اواخر هفته گذشته بین مسووالن رده باالی 
ورزش نفت برگزار ش��د، می تواند منجر به ایجاد تغییرات 
اساسی در هیات مدیره این باشگاه تهرانی و تعیین تکلیف 

علیرضا منصوریان شود.
درحالی که تیم فوتبال نفت تهران به عنوان تنها نماینده 
فوتبال ایران به مرحله یک چه��ارم نهایی لیگ قهرمانان 
آس��یا راه پیدا کرده اس��ت، اختالفاتی که از مدت ها قبل 
بین برخی اعضای هیات مدیره و مس��ووالن این باش��گاه 
وجود داشت، حاال رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و 

احتمال تغییرات را افزایش داده است.
اختالف نظرهای��ی که در این باش��گاه تهرانی وجود دارد 
از ابتدای لیگ چهاردهم و حتی کم��ی پیش از آن وجود 
داش��ت، و به خاطر تصمیمات و احکامی که برای برخی 
 افراد صادر شده است کمی بیشتر ش��ده و کار را تا جایی 
پیش برده که اواخر هفته گذش��ته، نشس��تی بین رییس 
هیات مدیره این باش��گاه و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 

ایران برگزار شد تا تکلیف تیم مشخص شود.
در شرایط کنونی که تیم نفت باید به فکر تقویت تیم خود 
برای حض��ور در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا و 
فصل جدید لیگ برتر باش��د، این باش��گاه با چالش های 
جدیدی مواجه شده که یکی از آنها دو دستگی بین اعضای 
هیات مدیره و مسووالن تصمیم گیر برای این باشگاه است.

 برخ��ی اعض��ای هی��ات مدیره در ی��ک ط��رف و رییس 
هیات مدیره و رییس س��ازمان فوتبال ب��ه همراه برخی 
مسووالن تاثیرگذار این باش��گاه در طرف دیگر قرار دارند 
و هر کدام به فکر پیاده کردن برنامه ها و اهداف ش��ان در 

این باشگاه هستند.
شاید به همین خاطر باشد که روز چهارشنبه هفته گذشته 
عماد حسینی، در نشس��تی با رکن الدین جوادی، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران به بررسی 
آخرین وضعیت این باش��گاه پرداخت تا برای فصل آینده 

تکلیف اعضای هیات مدیره و کادر فنی مشخص شود.

برخی منابع نزدیک به باش��گاه نفت از احتمال تغییرات 
گس��ترده در هیات مدیره باش��گاه پس از برگ��زاری این 
نشست خبر می دهند. نشس��تی که رییس هیات مدیره 
باشگاه و جوادی در مورد اختالف نظرهایی که وجود دارد 

نیز بحث و تبادل نظر کردند.
از س��وی دیگر جدایی احتمال��ی علیرض��ا منصوریان از 
نفت هم موضوع مهم دیگری اس��ت که ب��ه آن پرداخته 
ش��د. منصوریان، با نفت قرارداد سه س��اله دارد؛ اما سال 
 سوم توافق مالی ش��رط ادامه همکاری عنوان شده است. 
 با این ح��ال طبق ق��راردادی که وج��ود دارد منصوریان 
 نمی تواند از این تیم جدا ش��ود و به اس��تقالل برود. مگر 

این که رضایت مسووالن نفت را بگیرد.
درحالی که گفته می شود منصوریان کارش را با استقالل 
تمام کرده و تنها به دنبال گرفتن رضایت نفتی هاس��ت، 
مسووالن این باش��گاه گزینه هایی را برای جانشینی وی 
در نظر گرفته اند. از منصور ابراهیم زاده، حس��ین عبدی، 
 حس��ین فرکی و مجتبی حس��ینی به عنوان گزینه های 

مد نظر این باشگاه برای فصل آینده نام برده می شود.
به نظر می رسد طی روزهای آینده تکلیف باشگاه نفت به 
عنوان تنها نماینده ایران در فص��ل جاری لیگ قهرمانان 
آسیا مشخص می شود، تا این تیم خود را برای حضور در 

ادامه مسابقات آماده کند.

آتش اختالفات به جان نفت افتاد!بودجه سپاهان، دولتي نیست ��

فوتبال ایران پ��س از دورانی نس��بتا خوب 
ب��ا کارل��وس ک��ی روش می خواه��د برای 
اولی��ن ب��ار، در دو ج��ام جهان��ی پی درپی 
 حضور داش��ته باش��د. ب��ه همی��ن منظور 
تیم اول رده بندی فیفا در آسیا در مرحله دوم 
 انتخابی جام جهانی باید برابر ترکمنس��تان

 قرار گیرد، در گروهی که تیم های آس��انی 
چون هند و گوام نیز در آن حضور دارند.

پس از دو رویداد بزرگی ک��ه فوتبال ایران با 
کارلوس کی روش داشت یعنی جام جهانی 
برزیل و جام ملت های آس��یا، مذاکرات مرد 
پرتغالی و فدراسیون فوتبال ایران هواداران 
فوتبال در ای��ران را کالفه ک��رد، طوری که 
حتی صحبت از کن��ار رفتن کی روش نیز به 
میان آمد؛ ولی در نهایت این مربی پرتغالی 
در س��مت خود باقی ماند و جوان گرایی اش 

را ب��رای ج��ام جهانی روس��یه 
آغاز ک��رد. جوان گرایی ای که 
در بازی با ازبکس��تان ش��اهد 

آن بودی��م. ب��ازی ای ک��ه ای��ران 
توانست با یک گل به سود خود به پایان 

برساند.مش��خصه بارز تیم ملی با کی روش 
عدم خستگی و تالش و کوشش زیاد در طول 
بازی است. شور و ش��وقی که بین بازیکنان 
تیم ملی قرار دارد،کمت��ر در دوره های قبل 
مشاهده می شد. حاال چشم مان به جوانانی 
است که قرار است امروز برابر ترکمنستان در 
انتخابی جام جهانی به میدان بروند تا فوتبال 

ما را برای سه سال آینده بیمه کنند.اگرچه 
ترکمنس��تان در رده ۱73 رده بن��دی فیفا 
قرار دارد، یعنی ۱3۲ پل��ه پایین تر از ایران، 
تاریخ نشان داده ش��اگردان کی روش بازی 
 س��ختی برابر ترکمنس��تان در پیش دارند.

در واقع ترکمنستان، تنها تیم آسیایی است 
که ایران موفق به شکست آن نشده، آن هم 
در ش��رایطی که دو تیم، 4 ب��ار برابر هم به 
میدان رفته اند. دو دیدار اول دو تیم با تساوی 
به پایان رس��ید و ترکمنس��تان در دو دیدار 

بعدی موفق شد 
 ب��ا ی��ک گل برت��ری ای��ران را شکس��ت

 دهد.
ترکمنس��تان یکی از گمنام ترین 

تیم های آسیایی است. 

ی  ا ب��ر
شناخت بهتر آن ها باید 
به افس��انه ها و تاریخ رجوع کرد، جایی که 
س��رزمین توران، بارها در کتاب شاهنامه 

فردوسی تکرار شد. نبردها و جنگ های 
ایرانیان و تورانیان تنها چیزی است که 

در تاریخ این کشور برای ایرانی ها به 
یادگار مانده است.

فوتب��ال  فدراس��یون 
م��کان  ترکمنس��تان 

دیدار ب��ا ایران را از پایتخت ش��ان به ش��هر 
داش آغ��وز انتق��ال داد. ای��ن دی��دار ق��رار 
 اس��ت در ورزش��گاه اس��پورت توپولوم��ی

 برگزار شود.
  ورزش��گاهی ک��ه دیداره��ای خانگ��ی

 اف سی داش آغوز در آن برگزار می شد. البته 
نام قبلی این تیم توران داش آغوز بود. 

ب��ازی  م��کان  تغیی��ر 
ترکمنس��تان و ای��ران 
به داش آغوز ب��ه اینجا 

ختم نمی ش��ود. پرواز تیم ملی ایران به شهر 
داش آغوز، آن ه��ا را به درهای جهنم نزدیک 
می کند. این چیزی اس��ت که خود مردم آن 
منطقه اعتق��اد دارند. آن ه��ا معتقدند این 
ورزش��گاه در بیاب��ان ترکمن نزدیک ش��هر 
Derweze )به معنی » در« در فارسی( دری 

به سوی جهنم است.
تیم ملی فوتبال ایران ب��ا کارلوس کی روش 
ج��وان گرایی خ��ودش را آغاز ک��رده و این 
بهتری��ن زمان اس��ت که بازیکن��ان جوان و 
پدیده های لیگ برتر به ترکیب ایران اضافه 
ش��وند، تا ب��رای ج��ام جهانی روس��یه تیم 

باش��یم. پیری در اختیار  نداش��ته 
در ح��ال حاض��ر 
حضور بازیکنانی 
مس��عود  مث��ل 
سید  ش��جاعی، 
جالل حس��ینی 
آندرانی��ک  و 
تیموری��ان کم��ی 
سن تیم ملی را باال 
ب��رده و الزم ب��ود که 
بازیکنان جوان در این مقطع به ترکیب تیم 
ملی ایران اضافه شوند و شاکله تیم کی روش 

برای جام جهانی روسیه ایجاد شود.
س��رمربی تیم مل��ی فوتبال ای��ران، در 
پاس��خ به این س��وال که در بازی برابر 
بازیکن��ان ج��وان  ترکمنس��تان، 
 چق��در در برنام��ه ه��ای ش��ما

 جا دارن��د، گف��ت: وقتی 
ش��ما رقابت هایی چون 
انتخابی جام جهانی را 

آغاز می کنید، چیزی که اهمیت دارد کسب 
سه امتیاز است. مهم اس��ت که سه امتیاز را 
بگیریم. اگر به س��ن، مذهب و رنگ پوست 
بازیکنان نگاه کنیم، اش��تباه است، باید این 
طرز تفکر را یک بار برای همیشه در فوتبال 

ایران کنار بگذاریم.
کارل��وس ک��ی روش، پی��ش از ب��ازی ب��ا 
ترکمنس��تان اظهار کرد: ه��ر دو تیم ایران 
و ترکمنس��تان آماده حضور در رقابت های 
انتخاب��ی جام جهان��ی هس��تند و م��ا هم با 

آمادگی کامل به مصاف حریف می رویم.
 وی درب��اره هم گروه��ی ب��ا تیم ه��ای 
ترکمنس��تان، هند، گوام و عمان، افزود: ما 
به تمام تیم های آسیایی احترام می گذاریم 
 و قص��د داریم خودم��ان را ب��رای حضور در 
جام جهانی آماده کنیم. امروزهم با احساس 
مسوولیت بازی می کنیم؛ و هم گروهی با این 
تیم ها نیز برای ما افتخار اس��ت.الزم به ذکر 
اس��ت که از هر گروه در مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی تیم های سرگروه به مرحله بعد 
صعود می کنند و 8 تیم برت��ر دوم نیز راهی 

مرحله بعد می شوند.

سرخابی ها

عکسی قدیمی از چهره های جنجالی 
سابق فوتبال ایران

علی خس��روی و حسین عس��گری، هر یک زمانی از چهره های 
جنجالی، داوری فوتبال ایران بودند.

علی خسروی، داور بازنشسته فوتبال عکسی قدیمی منتشر کرده 
که در آن حسین عسگری، رییس سابق دپارتمان داوری قضاوت 
دربی اصفهان میان تیم های س��پاهان و پل��ی اکریل را برعهده 
 دارد. در این عکس عالوه بر مجید بصیرت کاپیتان سابق سپاهان 
 )نفر سمت راست(، علی خسروی داور بازنشسته فوتبال هم دیده

 می شود. خسروی زمانی جزو داورانی بود که قضاوت هایش با 
حاشیه و اعتراض تیم ها مواجه می ش��د. عسگری هم در دوره 
حضورش در دپارتمان داوری با اعتراض های زیادی مواجه بود تا 
این که سرانجام پس از اتفاقات هفته آخر لیگ برتر چهاردهم در 

تبریز، او استعفا کرد و از فدراسیون رفت.

از لنز دوربین

تیم ملی فوتبال ایران، در اولین گام خود برای حضور در جام جهانی روسیه، امروز برابر تیم ملی ترکمنستان قرار می گیرد.
هنوز بازی خاطره انگیز با آرژانتین را فراموش نکرده ایم و هنوز ،آن بازی تلخ با عراق از ذهن ما بیرون نرفته اس�ت. هرچه بوده انتخابی 
جام جهانی 2018 از راه رسید و تیم ملی فوتبال ایران باید امروز در اولین گام خود برای حضور در جام جهانی روسیه برابر ترکمنستان 

قرار گیرد. این آغازی است بر راه پرتالطم رسیدن به دروازه های فوتبالی در کشور روسیه.
پرواز تیم ملی ایران به ش�هر داش آغوز 
آن ها را به درهای جهنم نزدیک می کند. 
این چی�زی اس�ت که خ�ود م�ردم آن 
منطقه اعتقاد دارند. آن ها معتقدند این 
ورزشگاه در بیابان ترکمن نزدیک شهر 
Derweze )به معنی » در« در فارسی( 

دری به سوی جهنم است.

  



یادداشت

معاون اول رییس جمهور،  امروز به 
چهارمحال و بختیاری سفر می کند

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 26 خرداد ماه، معاون 
اول رییس جمهور در یک سفر یک روزه برای افتتاح برخی از 

پروژه های مهم به این استان سفر می کند.
قاسم س��لیمانی دش��تکی،در همایش حامیان دولت تدبیر و 
امید به مناسبت 24 خردادماه اظهار کرد: در 8 سال گذشته 
با افراط و تفریط های زیاد و انحالل بسیاری از شوراهای مهم 
 و کارب��ردی، خرد جمعی ج��ای خود را به خ��رد فردی داده 

بود.
وی افزود: مدیران کم تجربه، موج��ب بروز آزمون و خطاهای 
بسیار شدند و از طرفی هم در آن دوران در مباحث بین المللی 

یک جو ایران هراسی به وجود آمد.
س��لیمانی دش��تکی بر جای گذاش��تن 14 پروژه با اعتباری 
بالغ ب��ر 11 میلی��ارد توم��ان را یکی از مش��کالت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری قب��ل از روی کار آمدن دولت یازدهم 
بر ش��مرد و گف��ت: وعده ه��ای غیرعملی دولت گذش��ته به 
مردم، عدم بهره مندی 220 ش��هر و روس��تای این استان از 
آب بهداش��تی، مش��کالت عدیده انتقال آب بی��ن حوزه ای، 
 نمونه های مش��کالت قبل از ش��روع کار دولت تدبیر و امید 

بود.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری، تحول عظی��م در بخش 
کشاورزی در دو سال گذش��ته را یکی از دستاوردهای دولت 
روحانی برشمرد و تاکید کرد: افزایش یک هزار و 400 هکتار 
به اراضی زیر کشت، افزایش 9 هزار تن به تولیدات محصوالت 
باغی و افزایش 2 هزار و 300 تن گوشت قرمز در دولت یازدهم 

انجام شده است.
وی با اش��اره به تامین آب م��ورد نیاز ش��هرک های صنعتی 
این اس��تان یادآور شد: زمانی بر س��ر کار آمدم که 35 درصد 
از پروژه ه��ای صنعت��ی و تولید این اس��تان تعطی��ل بود و با 
 آب رس��انی و رونق در این ش��هرک ها نتای��ج مثمرثمر آن را

 شاهدیم.
س��لیمانی دش��تکی، پروژه انتقال آب بن ب��ه بروجن را یکی 
دیگ��ر از دس��تاوردهای دولت یازده��م بی��ان و تاکید کرد: 
 ج��ذب 40 میلیارد تومان اعتبار رس��می ردی��ف دار و جذب 
120 میلیارد تومانی از بخ��ش خصوصی، جان تازه ای به این 

پروژه داده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از س��فر معاون اول رییس 
جمهور به این اس��تان در روز 26 خردادماه خبر داد و یادآور 
شد: با سفر یک روزه آقای جهانگیری برخی از پروژه های مهم 
 استان مانند فرهنگس��رای بزرگ شهرکرد و جاده سد کارون 

4 به بهره برداری می رسد.
وی برگزاری انتخابات س��الم را یکی از دغدغه های امس��ال 
کش��ور ذکر کرد و اف��زود: اعض��ا و گروه های سیاس��ی باید 
 برنامه های خود را اعالم کرده و از تخریب یکدیگر به هر عنوان

 بپرهیزند.

تاکید فرماندار، بر بهبود خدمات     
تاکسی های شهری

  فرماندار شهرکرد گفت: تاکس��ی های درون شهری 
می بایس��ت به صورت چرخش��ی اقدام به جابه جایی 

مسافر کنند و از تاخیر و توقف بی مورد بپرهیزند.
به گ��زارش روز یکش��نبه روابط عموم��ی فرمانداری 
شهرکرد، حمید ملک پور دهکردی، در جلسه شورای 
ترافیک این شهرستان با اش��اره به نارضایتی برخی از 
شهروندان از نحوه خدمات رسانی تاکسی های شهری 
افزود: تاکسی های شهری می بایست در سطح شهر به 
صورت چرخشی اقدام به جا به جایی مسافر کنند و از 

توقف در ایستگاه های تاکسی بپرهیزند.
وی گف��ت: پلی��س راه��ور، موظف اس��ت در صورت 
مشاهده توقف تاکسی در ایستگاه ها اعمال قانون کند.

در این جلسه مقرر شد تا نسبت به نصب تابلوها و عالئم 
ترافیکی مسیر رحمتیه حد فاصل ساختمان راهنمایی 
و رانندگی استان، تا دانشگاه آزاد اسالمی با همکاری 
اداره راه و شهرسازی و معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری شهرکرد اقدامات الزم انجام گیرد.

 بهره برداری از فرهنگسرا
پس از یک دهه چشم انتظاری

فرهنگس��رای ش��هرکرد پس از نزدیک ب��ه یک دهه 
چش��م انتظاری هنرمن��دان، امروز با حض��ور معاون 
اول ریی��س جمه��وری به��ره ب��رداری م��ی ش��ود. 
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گفت:پس از 13 س��ال انتظ��ار هنرمندان، 
 فرهنگس��رای ش��هرکرد آماده به��ره برداری ش��د.

ج��واد کارگران دهکردی، روز یکش��نبه در نشس��ت 
خب��ری درباره اتم��ام این ط��رح ب��زرگ افزود:برای 
س��اخت این طرح بزرگ بی��ش از 120میلیارد ریال 
هزین��ه ش��د. وی گفت:ب��رای تجهیز کامل بخش��ی 
دیگر از این فرهنگس��را نیز به 30میلیارد ریال اعتبار 
 دیگر نیاز اس��ت. فرهنگس��رای ش��هرکرد در س��ال

81 با حضور احمد مسجد جامعی، وزیر وقت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی،کلنگ زنی شد که در یک دهه اخیر، 
یکی از مهم ترین طرح ه��ای زیربنایی بخش فرهنگ 
و هنر چهارمحال و بختیاری محس��وب ش��ده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری گفت: 
این طرح در 9 هزار متر احداث شده و در ارائه خدمات 

فرهنگی در استان نقش بسزایی ایفا می کند.
به گفته وی، بخش های اداری،کتابخانه و سالن بزرگ 
1200 نفری این فرهنگسرا، از مهم ترین ویژگی ها ی 

این طرح عمرانی است.

یادداشت

تشکل دانشجویی موسوم به جمعیت اسالمی دانشگاه شهرکرد 
حمایت خود را از دیپلماسی دولت یازدهم اعالم کرد.

 این تش��کل با صدور بیانیه ای اعالم ک��رد: هرچه به دهم تیر 
س��ال 1394، موعد مقرر برای توافق نهایی و تهیه ی س��ند 
قطعی پرونده ی هس��ته ای نزدیک تر می شویم، سیاه نمایی 
رسانه ای و حمالت به دولت و تیم مذاکره کننده ی هسته ای 

شدت می گیرد.
این بیانیه می افزای��د: این حمالت یا به منظ��ور حفظ منافع 
 ش��خصی و گروهی، یا آرم��ان گرایی خام ص��ورت می گیرد؛

 و در این بین، حمایت های رهبری از دولت و تیم مذاکره کننده 
نیز نادیده گرفته می شود.

بیانیه تش��کل دانش��جویی دانش��گاه ش��هرکرد تاکید دارد: 
دکتر محم��د جواد ظری��ف و تی��م مذاکره کنن��ده ی دولت 
مانند گذش��ته، با رعایت خط قرمزها و چارچوب های معین 
ش��ده توس��ط رهبری عالی نظام و با حمایت ایش��ان و ملت 
ایران، مذاکرات را ب��ا طرف غربی انجام می دهن��د، و با توافق 
نهایی در دهم تی��ر، اس��رائیل و تندروهای داخل��ی را که در 
 راستای منافع اس��رائیل حرکت می کنند، ناکام می گذارند.

فرماندار شهرستان ش��هرکرد از آزادپز شدن 20  درصد 
 از نانوایی های این شهرس��تان طی روزه��ای اخیر خبر 

داد.
حمید ملک پور ،گفت: آزادپزشدن این تعداد از نانوایی ها 
از مصوبات آبان ماه سال گذش��ته است، که بنا بر دالیلی 

اجرای آن به خردادماه امسال موکول شد.
وی افزود: این نانوایی ه��ا، آرد مصرفی خود را به صورت 
آزاد دریافت کرده و بنابراین نان را به قیمت تمام شده به 

شهروندان عرضه می کنند.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد تصریح کرد: آزادپزی در 
خصوص نان های بربری،  س��نگک و لواش اتفاق افتاده و 
نان تافتون که نان مورد مصرف عموم مردم است به همان 

قیمت قبلی عرضه می شود.

وی با بیان ای��ن که ن��ان، اصلی ترین محص��ول غذایی 
در س��بد خانوارها محس��وب می ش��ود، گفت: افزایش 
کیفیت ن��ان مطالبه اصل��ی و جدی مردم اس��ت و باید 
 برای برای تحق��ق این امر بیش از پی��ش تالش و همت 

کنیم.
ملک پو،ر از تولید و عرضه 9  نمونه نان شامل انواع تافتون، 
بربری، لواش و س��نگک در 238 نانوایی این شهرستان 
خبر داد و گف��ت: ماهانه بالغ بر 53 هزار کیس��ه آرد 40 
کیلوگرمی ب��رای تامین نان مورد نیاز م��ردم در اختیار 

نانوایی های این شهرستان قرار می گیرد.
فرماندار شهرستان شهرکرد بر ضرورت نظارت مستمر و 
دقیق به منظور عرضه باکیفیت و هم چنین مناسب نان 
توس��ط نانوایی ها تاکید کرد و گفت: گروه های بازرسی 

فرمانداری شهرستان شهرکرد، اداره کل صنعت، معدن 
و تج��ارت و اداره کل تعزیرات حکومت��ی چهارمحال و 
بختیاری به صورت مرتب بر رون��د تولید و عرضه نان در 

نانوایی ها نظارت دارند.
ملک پور اضافه ک��رد: امیدوارم بتوانیم ب��ا انجام نظارت 
دقیق، زمینه را برای پخت نان با کیفیت در این شهرستان 
فراهم کنیم که البته الزمه این کار مشارکت و همکاری 

مردم است.
وی از مردم این شهرس��تان خواس��ت ت��ا در این زمینه 
ب��ا مس��ووالن مربوط��ه هم��کاری ک��رده و در صورت 
مش��اهده هرگونه تخل��ف از س��وی نانوایی ه��ا، موارد 
 را س��ریعا به مس��ووالن و دس��تگاه های مربوطه اطالع 

دهند.

در ادامه ی بیانیه ی منتش��ره از س��وی آن ها آمده :کس��انی 
 که باعث شدند عربس��تان جای ایران را در بازار نفت بگیرد و 
بهانه ی بس��یاری از اقدامات اس��راییل را ایجاد کردند، پس از 
دادن این همه امتیاز به عربستان و اسراییل، منزوی کردن ایران 
 و نابودی عزت ملی، دلواپس ن��دادن امتیاز و مدعی عزت ملی 
 ش��ده اند. در این بیانیه افزوده شده است: دولت دکتر روحانی 
در حال جبران اشتباهات و اقدامات نسنجیده ی آنانی است که 
با کاغذ پاره خواندن قطعنامه ها، ایران را به چاه شورای امنیت 

انداختند و بسیاری از سرمایه های کشور را به باد دادند.
 در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت: قطع��اً توافق هس��ته ای در 
دهم تیر » پله ی اول« اس��ت و هدف دولت، رسیدن به » بام 
تعامل با جهان« اس��ت؛ که ایران به موجب س��ند چشم انداز 
1404 قرار اس��ت قدرت برتر منطقه در هم��ه ی زمینه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد، و این مهم، بدون معاشرت 

و تعامل با دیگر کشورهای جهان ممکن نیست.
در بیانیه این تشکل دانشجوی افزوده شده است: عالوه بر این، 
ایران در ش��رایط عادی و متصل به قافله ی جهانی، بیشتر به 
مردم ساالری نیاز دارد، و اقدامات فرا قانونی یا محدود کننده ی 

آزادی های فردی و اجتماعی دیگر موجه نیست.
بیانیه مذکور تاکید دارد: اقتصاد نیز در صورت رفع تحریم ها از 
 بند انحصار و رانت می ره��د و امکان رقابت اقتصادی به وجود

  م��ی آی��د؛ قیم��ت کااله��ای واردات��ی کاه��ش م��ی یابد؛ 
 س��رمایه گذاری جدید باال م��ی رود؛ تجارت ب��ا دنیا افزایش 
می یابد؛ نرخ بی��کاری پایین می آید و معیش��ت مردم بهبود 

می یابد.

جمعیت اسالمی دانشگاه شهرکرد :

20  درصد نانوایی ها،آزادپز می شوند

 از دیپلماسی دولت یازدهم حمایت می کنیم

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وراثت حصر 
شرح  به   587 شماره  شناسنامه  دارای  سلیمانی  اصغر  علی  آقای   3/479
1341/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  دادخواست به کالسۀ 
 5 بشناسنامه  شاهرخی  خانم  نازنین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/2/25 تاریخ  در 
 -2 )فرزند(   20 نوکابادی ش.ش  علی اصغر سلیمانی  به:1-  است  مرحوم منحصر 
نوکابادی  سلیمانی  اکبر  علی   -3 )فرزند(   587 ش.ش  نوکابادی  سلیمانی  علیرضا 
ش.ش 126 )فرزند( 4- حمیدرضا سلیمانی نوکابادی ش.ش 759 )فرزند( 5- جواد 
 11 نوکابادی ش.ش  سلیمانی  6- عصمت  )فرزند(   318 نوکابادی ش.ش  سلیمانی 
ش.ش  سلیمانی  فاطمه   -8 )فرزند(   2 ش.ش  نوکابادی  سلیمانی  عزت   -7 )فرزند( 
سلیمانی  عفت   -10 )فرزند(   19 ش.ش  نوکابادی  سلیمانی  زهرا   -9 )فرزند(   17
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )فرزند(   44 نوکابادی ش.ش 
یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به داگاه تقدیم دارد واال 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:6774  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اصفهان
وراثت حصر 

دادخواست  شرح  به   265 شماره  شناسنامه  دارای  ابکائی  علیرضا  آقای   3/480
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1224/94ح10  کالسۀ  به 
بشناسنامه  آبادی  حسین  طالبی  حاج  حشمت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  دائمی خود  اقامتگاه   94/2/4 تاریخ  52 در 
ابکائی  علیرضا   -2 )زوج(   332 ش.ش  ابکائی  فرهاد  به:1-  است  منحصر  مرحوم 
ش.ش 265 )فرزند( 3- محمدرضا ابکائی ش.ش 68 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6775 شعبه دهم 

اصفهان اختالف  حقوقی شورای حل 
وراثت حصر 

به  دادخواست  شرح  به   1507 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  زهرا  خانم   3/481
کالسۀ 1230/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه   93/3/6 تاریخ  در   7 بشناسنامه  زمانی  که شادروان حسین  داده  توضیح 
به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
فاطمه شفیعی ش.ش 4984 )زوجه( 2- مریم زمانی ش.ش 1897 )فرزند( 3- زهرا 
زمانی ش.ش 1507 )فرزند( 4- اعظم زمانی ش.ش 911 )فرزند( 5- کبری زمانی 
زمانی ش.ش  7- رضا  )فرزند(   9736 زمانی ش.ش  مهدی   -6 )فرزند(   16 ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1035 ش.ش  زمانی  مجید   -8 )فرزند(   51167
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 
به  ماه  آگهی ظرف یک  تاریخ نشر  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:6776  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

اصفهان اختالف  شورای حل 
وراثت حصر 

شرح  به   180 شماره  شناسنامه  دارای  قهدریجانی  محمدی  مرضیه  خانم   3/482
1269/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  دادخواست به کالسۀ 
1038 در تاریخ  نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی بهزاد بشناسنامه 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/2/4
شیوا   -2 )زوجه(   180 ش.ش  قهدریجانی  محمدی  مرضیه  به:1-  است  منحصر 
بهزاد ش.ش 4710106681 )فرزند( 3- پیمان بهزاد ش.ش 1273012178 )فرزند( 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک  والغیر. 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

اختالف اصفهان م الف:6777 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

حصر وراثت
3/483 خانم زهرا تردست دارای شناسنامه شماره 24142 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1250/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ربابه رضائی کوجانی بشناسنامه 157 در تاریخ 80/5/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صدیقه تردست 
ش.ش 20731 )فرزند( 2- زهرا تردست ش.ش 24142 )فرزند( والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6778 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   6 شماره  شناسنامه  دارای  گودرزیان  صفرعلی  آقای   3/484
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1278/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان نوروزعلی گودرزیان خوراسگانی بشناسنامه 2178 در تاریخ 
1348/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک عیال دائمی و یک فرزند دختر و چهار فرزند پسر به اسامی زیر:1- خدیجه 
گودرزیان خوراسگانی ش.ش 2179 )همسر متوفی( 2- حبیبه گودرزیان خوراسگانی 
ش.ش 2181 )دختر متوفی( 3- رضا گودرزیان خوراسگانی ش.ش 2180 )پسر متوفی( 
4- رجبعلی گودرزیان ش.ش 5191 )پسر متوفی( 5- صفرعلی گودرزیان خوراسگانی 
ش.ش 6 )پسر متوفی( 6- حسین گودرزیان خوراسگانی ش.ش 5846 )پسر متوفی(. 
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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6779 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/485 آقای غالمحسین کریمیان دارای شناسنامه شماره 7415 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1293/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رمضان کریمیان جزی بشناسنامه 1712 در تاریخ 1380/3/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و 
دو دختر و یک عیال دائمی:1- محمدرضا کریمیان ش.ش 2 )پسر متوفی( 2- غالمحسین 
متوفی( 4-  )پسر  کریمیان ش.ش 7416  علی  متوفی( 3-  )پسر  کریمیان ش.ش 7415 
اصغر کریمیان ش.ش 65074 )پسر متوفی( 5- فاطمه صغری کریمیان جزی ش.ش 77 
)دختر متوفی( 6- معصومه کریمیان جزی ش.ش 1789 )دختر متوفی( 7- ربابه خانم 
هادیان جزی ش.ش 31 )عیال متوفی(. 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 واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6780 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/486 آقای مهدی محققیان گورتانی دارای شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1279/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ 94/1/16  در  بشناسنامه 27  داده که شادروان رحیم محققیان  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر 
و یک دختر و یک عیال دائمی به اسامی زیر:1- علی رضا محققیان گورتانی ش.ش 341 
)فرزند متوفی( 2- احمدرضا محققیان گورتانی ش.ش 1452 )فرزند متوفی( 3- مهدی 
محققیان گورتانی ش.ش 77 )فرزند متوفی( 4- محسن محققیان گورتانی ش.ش 1244 
متوفی( 6- سعید  )فرزند  متوفی( 5- مصطفی محققیان گورتانی ش.ش 3725  )فرزند 
ش.ش  گورتانی  محققیان  مریم   -7 متوفی(  )فرزند   11111 ش.ش  گورتانی  محققیان 
متوفی(.  )همسر   83 ش.ش  گورتانی  محققیان  بتول   -8 متوفی(  )دختر   1271063174
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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6781 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   7885 شماره  شناسنامه  دارای  هدائیان  جواد  آقای   3/487
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1281/94ح10  کالسۀ 
 1393/9/4 تاریخ  در   55821 بشناسنامه  هدائیان  رسول  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک عیال دائمی و مادر و پدر و یک پسر و یک دختر به اسامی زیر:1- فرشته پیکان 
پور ش.ش 1735 )عیال متوفی( 2- اشرف السادات کلوشانی ش.ش 586 )مادر متوفی( 
3- رضا هدائیان ش.ش 24306 )پدر متوفی( 4- ریحانه هدائیان ش.ش 1270815830 
)فرزند متوفی( 5- جواد هدائیان ش.ش 7885 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6782 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   704 شماره  شناسنامه  دارای  شهپری  سیمین  خانم   3/488
کالسۀ 1282/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه   93/2/30 تاریخ  در   2 بشناسنامه  شهپری  سهراب  شادروان  که  داده 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و 
یک دختر و یک عیال دائمی و مادر متوفی به اسامی زیر:1- مهری زینلی ش.ش 180 
)زوجه( 2- محترم زاغی ش.ش 3666 )مادر( 3- سیمین شهپری ش.ش 704 )فرزند( 
4- سیروس شهپری ش.ش 1243 )فرزند( 5- سعید شهپری ش.ش 10 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6783 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   6 دارای شناسنامه شماره  آقای صفرعلی گودرزیان   3/489
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1279/94ح10  کالسۀ 
در   2179 بشناسنامه  خوراسگانی  گودرزیان  خدیجه  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   62/9/23 تاریخ 
حبیبه  زیر:1-  اسامی  به  پسر  فرزند  چهار  و  دختر  فرزند  یک  به  است  منحصر 
گودرزیان خوراسگانی ش.ش 2181 )فرزند( 2- رضا گودرزیان خوراسگانی ش.ش 
گودرزیان  4- صفرعلی  )فرزند(   5191 گودرزیان ش.ش  رجبعلی   -3 )فرزند(   2180
با  اینک  )فرزند(.   5846 ش.ش  خوراسگانی  گودرزیان  حسین   -5 )فرزند(   6 ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6784 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

3/490 آقای غالمحسین کریمیان دارای شناسنامه شماره 7415 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1294/94ح10  کالسۀ  به 
تاریخ  در   31 بشناسنامه  جزی  هادیان  خانم  ربابه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1391/7/25
منحصر است به چهار پسر و دو دختر به اسامی زیر:1- محمدرضا کریمیان ش.ش 
2 )پسر متوفی( 2- غالمحسین کریمیان ش.ش 7415 )پسر متوفی( 3- علی کریمیان 
ش.ش 7416 )پسر متوفی( 4- اصغر کریمیان ش.ش 65074 )پسر متوفی( 5- فاطمه 
کریمیان جزی ش.ش  متوفی( 6- معصومه  )دختر   77 کریمیان جزی ش.ش  صغری 
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )دختر   1789
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 واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:6786 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/491 آقای مرتضی استکی دارای شناسنامه شماره 419 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1275/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه استکی بشناسنامه 32479 در تاریخ 94/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضی استکی ش.ش 419 
)فرزند( 2- غالمحسین استکی ش.ش 611 )فرزند( والغیر. 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 واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:6787 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/492 خانم معینه عابدی دارای شناسنامه شماره 8358 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1295/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا عابدی بشناسنامه 574 در تاریخ 93/11/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد عابدی ش.ش 1270567799 
)فرزند( 2- معینه عابدی ش.ش 8358 )فرزند( 3- مصطفی عابدی ش.ش 1022 )همسر( 
4- محمدحسین عابدی زفره ش.ش 2078 )پدر( والغیر. 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 واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:6788 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1846 شماره  شناسنامه  دارای  قهجاورستانی  آشوری  عباس  آقای   3/493
دادخواست به کالسۀ 1285/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین آشوری قهجاورستانی بشناسنامه 1430 در 
تاریخ 93/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
آشوری  مرتضی   -2 )فرزند(   1846 ش.ش  قهجاورستانی  آشوری  عباس  به:1-  است 
قهجاورستانی ش.ش 59 )فرزند( 3- علیرضا آشوری قهجاورستانی ش.ش 361 )فرزند( 
4- زهرا آشوری قهجاورستانی ش.ش 65 )فرزند( 5- صدیقه احمدی قهجاورستانی ش.ش 
45 )همسر( والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6789 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/494 خانم اقدس مصاحبی دارای شناسنامه شماره 422 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1306/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضوان مصاحبی بشناسنامه 329 در تاریخ 93/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اقدس مصاحبی ش.ش 422 )خواهر(

والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6790 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/495 آقای بهروز کانون سیچانی دارای شناسنامه شماره 153 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1297/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عصمت کرد سیچانی بشناسنامه 129 در تاریخ 80/9/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- غالمرضا کانون 
سیچانی ش.ش 139 )همسر( 2- بهروز کانون سیچانی ش.ش 153 )فرزند( 3- بهزاد کانون 
سیچانی ش.ش 755 )فرزند( 4- شهزاد کانون سیچانی ش.ش 758 )فرزند( 5- زهرا کانون 
سیچانی ش.ش 116 )فرزند( 6- حسین کانون سیچانی ش.ش 29 )فرزند( 7- زیبا کانون 
سیچانی ش.ش 458 )فرزند( والغیر. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:6791 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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بخش دوم :
)AMPHETAMINES( آمفتامین

خطرات مصرف آمفتامین: درکوتاه مدت س��بب احس��اس 
اضطراب، افس��ردگی و خس��تگی می ش��ود، افزایش ضربان 
قلب و تنفس، اختالل در دید، خش��کی دهان، س�رگ�ی�ج�ه 
و خشونت، مرگ ناگهانی و س��کته قلبی شده و در دراز مدت 
س��بب توهم، وحش��تزدگی، ک�اهش وزن، آس��یب به مغز و 

حافظه، تشنج و مرگ می شود.
)MAGIC MUSHROOMS( قارچ -

خطرات : درد ش��کم، اس��هال، تهوع و م��رگ در پی مصرف 
قارچ های سمی.

 GAMMA مخف��ف   )GHB ب��ی) اچ  ج��ی   -
HYDROXYBUTYRATE است.

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج 
و مشکالت تنفسی.

)INHALANTS( حالل ها -
خطرات: کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه ش��دید، لکه اطراف 
دهان، خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، 
کاهش حس بویایی، ک�اه�ش اک�سی�ژن به مغز و آسیب به 
مغز، آسیب به کلیه ها، کبد و سیستم عصبی و شش ها می شود.

)STEROIDS( استروئیدها - 
خطرات:  افزایش فشار خون، کلس��ترول باال، بیماری کلیه و 
کبد، صدمه به قلب، دیاب��ت، یرقان، افس��ردگی، رفتارهای 
خش��ونت آمیز. در مردان: رشد سینه، تحلیل بیضه، ک�اهش 

اسپرم، ناباروری، آکنه، سکته.
 TRANQUILIZERS=( سرکوبگرها و مسکن ها - 

)DEPRRESSANT
خط��رات: اع�ت��ی��اد آور، کاه��ش انرژی، کاه��ش حافظه، 

افسردگی، بی خ�واب�ی و ح�م�الت هراسی.
)PCP( پی سی پی -

اثرات: عدم تمرکز، اضطراب، افسردگی.
)OXYCONTIN( اکسی کنتین

خطرات: مانند مسکن ها.
)OPIUM( تریاک - 

از انواع دیگر مواد مخدر می توان به تریاک اشاره کرد ،تریاک 
خصوصیاتی ش��بیه هروئی��ن دارد. تریاک از گیاه��ی به نام 
کوکنار یا خش��خاش گرفته می ش��ود. با مصرف تریاک ابتدا 

نوعی خوشحالی زودگذر به شخص دست می دهد. پس از آن 
 مرحله منفی آغاز می شود که فرد را به مصرف مجدد تریاک 
وا می دارد. حرکات ارادی معتاد پس از مرحله اول کند می شود 
و شخص نس��بت به امور بی تفاوت می ش��ود. مصرف تریاک 

می تواند باعث مسمومیت حاد و مزمن شود.
سرعت مسمومیت توسط مواد مخدر :

  - خوردن: بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- تزریق کردن در رگ: بین ۱۵ تا ۳۰ ثانیه

- تزریق کردن در ماهیچه: بین ۳ تا ۵ دقیقه
- استنشاق: بین ۵ تا ۸ ثانیه

  مواد مخدر سنتی و صنعتی چه تفاوتی دارند؟
- مواد مخدر س��نتی دارای عالئم » خم��اری« یا محرومیت 
 از مواد هس��تند، درحالی که مواد مح��رک صنعتی معموال 
مدت ه��ای طوالن��ی و حتی ت��ا یک م��اه پ��س از آخرین 
 مص��رف، عالئ��م محرومیت از م��واد ی��ا » خم��اری« بروز 

می کند.
 - م��واد مخ��در س��نتی مث��ل تری��اک، هروئی��ن و س��ایر 
ف��رآورده ه��ای طبیع��ی، معم��وال دارای آث��ار و ع��وارض 
جس��مانی زودرس و مش��خصی هس��تند. به طور مثال فرد 
مصرف کننده به س��رعت تکیده و الغر می ش��ود. لب های 
س��یاه و رنگ پوس��ت تیره، خمیدگی قامت و چهره پژمرده، 
 از دیگ��ر عالئم ب��ارز و ظاه��ری معتادی��ن به م��واد مخدر 

است.
 - مصرف کنندگان » شیش��ه«، به جز تغییر در اندازه و ابعاد 
مردمک چش��م، زخم های احتمالی در گوش��ه های کناری 
زبان و مقدار کمی الغری نش��انه های جس��می مش��خصی 
ندارند. پرحرف��ی، پرفعالیتی و پس از آن یاس و افس��ردگی، 
جزئی از تغییرات رفتاری مصرف کنندگان است. بروز توهم 
و اختالالت ش��ناختی و در نتیجه احتمال انج��ام رفتارهای 
پرخطر، از عوارض قطعی مصرف شیشه است که در درازمدت 

نمایان می شود.
 - مصرف مواد مخدر سنتی نیاز به محل و وسائل خاصی دارد، 
در حالی که مواد صنعتی » شیشه« را می توان در هر محلی 
و با یک وس��یله س��اده و قابل حمل و مخفی کردن در جیب 

مصرف کرد.
- مواد مخدر س��نتی دارای بوی مخصوص و قابل تشخیص 
هستند، در حالی که مواد محرک صنعتی غالبا دارای بو نبوده 

و اطرافیان قادر به تشخیص نیستند.
 - از همه بدتر و مهم تر اینکه مواد مخدر س��نتی دارای عالئم 
» خماری« یا محرومیت از مواد هس��تند؛ ب��ه این معنی که 
معتاد پس از گذشت 4 تا ۱۲ س��اعت از آخرین مصرف دچار 
عالئم ناخوشایندی مثل آب ریزش از چشم و بینی، بی قراری، 
دردهای عضالنی، مشکالت گوارش��ی به صورت دل پیچه و 
اسهال و در نهایت تشنج می شود ... » به این نکته توجه کنید« 
اما در مورد مصرف شیشه معموال مدت های طوالنی و حتی 
 تا یک ماه پس از آخرین مصرف، عالئ��م محرومیت از مواد یا 

» خماری« بروز می کند.
به همین دلیل خانواده ها و اطرافیان به ندرت می توانند اعتیاد 
عزیزان شان به » شیشه« را تشخیص دهند و در صورت شک 
کردن به دلیل عدم آگاهی از نحوه خماری در شیش��ه، تصور 
می کنند که فرد مورد نظر معتاد نیست؛ چراکه دچار عالئم 

خماری نشده است .
عوارض جسمانی مصرف مواد  مخدر

آلودگی و آس��یب پذیر نم��ودن دندان ها، ملتهب س��اختن 
مخاط دهان، نقصان ترش��حات غ��دد بزاق��ی، ضعف قوای 
جس��مانی و کاهش ش��دید وزن بدن، عقیم نمودن مردان و 
نازائی زنان، تخفیف تمایالت جنسی، اخالل در کار دستگاه 
عصبی در ص��ورت تداوم مصرف، تنبلی کب��د، ابتال به یرقان 
و اثرات ناگوار بر دس��تگاه گوارش، ورم کلیه ها و اش��کال در 
دفع ادرار توام با درد، التهاب مزم��ن تارهای صوتی، احتمال 
ابتال به بیماری های برونشیت مزمن، آسم، سل و تپش قلب، 
تنگی نفس و دوران سر، خشکی پوست، شکنندگی ناخن ها، 
 خطر ابتال به انواع سرطان و س��کته قلبی و ناشناخته ماندن 
بیماری ه��ای خطرناک به دلی��ل کاهش احس��اس درد، از 
 جمله ع��وارض جس��مانی ناش��ی از مص��رف م��واد مخدر 

است.
ادامه دارد ....

احتماال از اینکه دندان های تان زرد شده یا جرم گرفته 
و یا از لثه های تان خون می آید، شکایت دارید، چون 
به طور مرتب مسواک می زنید، اما با این مشکالت نیز 
دست به گریبان هس��تید. برخی افراد تصور می کنند 
صرف اینکه مسواک را برداشته و روی دندان های شان 
بکشند، برای سالمت دهان دندان شان کافیست. برای 
تضمین س��المت دهان و دندان خود الزم است که از 
انتخاب درست مس��واک تا آب کش��یدن دهان دقت 
کنید. در این مطلب اش��تباهات رایج مسواک زدن را 

عنوان می کنیم:
 دهان تان را بیش از اندازه آب می کشید

از دیگر اش��تباهات رایج هنگام مسواک زدن این است 
که همیشه مشکل دندان ها ناش��ی از نامناسب بودن 
خمیردندان یا مسواک نیس��ت. اگر شما می خواهید 
که خمیردن��دان به خوبی دنداهای ت��ان را تمیز کند، 
باید از شستشو و آب کشیدن زیاد دهان بپرهیزید. به 
خاطر اینکه شستشوی زیاد دهان به منظور پاک کردن 
خمیر اجازه نمی دهد که فلور آن روی دندان ها بماند 
و خاصیت پ��اک کنندگی و حفاظتی خ��ود را به اجرا 
بگذارد. در نتیجه این کار در طوالنی مدت به سالمت 
دندان ها آسیب می زند. بعد از مسواک زدن کافیست 
که کف خمیردندان را تف کنید و فقط با یک لیوان آب، 

دهان تان را بشویید.
 از نخ دندان استفاده نمی کنید

اگر دن��دان های تان بی فاصله اس��ت، مس��واک زدن 
ب��ه تنهایی باع��ث تمیز ش��دن آنه��ا نمی ش��ود، به 
 خاطر اینکه مس��واک ب��ه تمام بخش ه��ای دندان ها 
نم��ی رس��د. بقای��ای م��واد غذایی بی��ن دن��دان ها 
باقی م��ی مان��د و با مس��واک تمی��ز نمی ش��ود. در 
 نتیجه امکان پوس��یدگی ه��ای س��طوح پروگزیمال 
دندان ها ک��ه به س��ختی قاب��ل رویت اس��ت، ایجاد 
 م��ی ش��ود. ل��ذا متخصص��ان دندانپزش��کی توصیه 
می کنند بعد از مس��واک زدن، از نخ دندان اس��تفاده 

کنید.
روش صحیح مسواک زدن

- روی زبان را تمیز نمی کنید.
یکی از روش های صحیح مس��واک زدن این است که 

روی زبان تان را تمیز  کنید.
در حی��ن مس��واک زدن، زب��ان ت��ان را فرام��وش 
 نکنی��د. تمیز ک��ردن روی زبان باع��ث کاهش تجمع 
باکت��ری ه��ای حاص��ل از باقیمان��ده ی غذاه��ا 
 ش��ده و احتمال ایج��اد بوی ب��دن ده��ان را کاهش
  م��ی ده��د. بهت��ر اس��ت مس��واک خودت��ان و ی��ا

مسواک های مخصوص زبان را با مالیمت روی سطح 
زبان بکشید تا تمیز شود. نیازی به فشار دادن نیست.

استفاده از مسواک بیش از سه ماه
مس��واک نی��ز تاری��خ مص��رف دارد. اس��تفاده ی 
بیش از س��ه ماه از مس��واک ج��زو اش��تباهات رایج 
هنگام مس��واک زدن اس��ت. زمانی که مس��واک را به 
مدت طوالنی اس��تفاده می کنید، فرس��وده ش��ده و 
به خوبی دندان ه��ا را تمی��ز نمی کند. فرم و ش��کل 
فرچه ی مس��واک با هدف خاصی طراحی می ش��ود. 
 در واقع فرم مس��واک به منظور تمیز ک��ردن همه ی 
قسمت های دندان ساخته می شود. زمانی که به مدت 
طوالنی از یک مسواک اس��تفاده می کنید، شکل آن 
تغییر کرده و از فرم طبیعی خود خارج می ش��ود. در 
نتیجه نمی تواند تمام قس��مت های دندان ها را تمیز 

کند.
 دن�دان ه�ا را ب�ه ص�ورت افق�ی مس�واک 

می زنید
از اش��تباهات رای��ج  هن��گام مس��واک زدن، ای��ن 
 اس��ت که دن��دان ه��ا را افق��ی مس��واک م��ی زنید. 
 اس��تفاده ی نادرس��ت از مس��واک، دندان ها را تمیز 
نمی کند. نباید  دندان ها را با حرکات افقی مس��واک 
 زد. زمانی که مسواک را از چپ به راست روی دندان ها 
می کشید، مس��واک به نقاطی که محل تجمع کثیفی 
است و نقاطی که در معرض بزاق زیاد و در نتیجه جرم 
هستند نمی رسد و به این ترتیب کلید پوسیدگی زده 
می شود. از دیگر راه های پیشگیری از اشتباهات رایج 
هنگام مسواک زدن، این اس��ت که مسواک را از باال به 

سمت پایین روی دندان ها بکشید.
 دندان ها را با فشار زیاد می سابید

از دیگ��ر اش��تباهات اف��راد هن��گام مس��واک زدن 
 این اس��ت که، دن��دان را با موک��ت یا فرش اش��تباه 
 م��ی گیرن��د. ب��ه ای��ن ترتیب ب��ه ج��ان دن��دان ها 
می افتند و ب��ا قدرت زیادی آنها را می س��ابند. همین 
که مسواک را در جهات درست روی دندان ها بکشید 
 و با مالیم��ت ای��ن کار را انجام دهید، برای س��المت 

دندان ها کافیست. 
   از مسواک های سخت استفاده می کنید

اگر تصور می کنید هر چه فرچه ی مسواک سخت تر 
باشد، دندان ها را تمیزتر می کند سخت در اشتباهید. 
استفاده از مسواک های سخت ) با موهای زبر( به اضافه 
خمیردندان زیاد و سابیدن زیاد دندان ها، باعث آسیب 
جدی به مینای دندان می شود. بهترین کار این است 
که از مسواک های نرم اس��تفاده کنید و حین مسواک 
زدن، آن را با قدرت زیاد روی دندان ها نکشید این عمل 
باعث جلوگیری از اشتباهات رایج هنگام مسواک زدن 

می شود.
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 وقتی یک فرشته
 کار بد می کند!

بخش دوم :
سه- انتقام

کودک وقتی درصدد انتقام گرفتن بر می آید که عمدا یا سهوا او 
را رنجانده باشید.

راه ح��ل: ب��ا تالف��ی نک��ردِن عم��ل ک��ودک رنجی��ده، و 
 س��اختن رابط��ه ای مثب��ت، ب��ه ک��ودک رنجی��ده دلگرم��ی

 بدهید. 
 هم چنی��ن ب��ا رعایت عدال��ت و ب��دون پذیرفت��ن اته��ام » تو 
بی انصاف هس��تی«، احس��اس حاکم ب��ودِن عدال��ت و انصاف 
 را در ک��ودک ایج��اد کنی��د. پیامب��ر اک��رم )ص( فرمودن��د: 
» در میان فرزن��دان خود عدال��ت را رعایت کنی��د همان گونه 
 که دوس��ت دارید آنها در نیکی و لطف به ش��ما به عدالت رفتار 

کنند«.
چهار- عاجز جلوه دادن خود

کودک وقتی تظاهر به عجز می کند که به توانمندی خود ایمان 
نداشته باشد. او در انجام تکالیف درسی، در روابطش با همساالن، 
در ورزش و امور خانوادگی و خالصه در هر کار مهمی ممکن است 

این هدف را دنبال کند.
راه ح��ل: پ��در و م��ادر ب��ا تجدی��د نظ��ر در معیاره��ای خود 
 ) اگ��ر خیل��ی متوق��ع هس��تند(، ب��ا تحس��ین ت��الش ه��ا یا 
پیش��رفت ه��ای جزئ��ی ک��ودک و ب��ا اش��اره ک��ردن 
نن��د ب��ه کودکان��ی  ب��ه قابلی��ت ه��ای ک��ودک م��ی توا
دلگرم��ی دهن��د  م��ی  جل��وه  عاج��ز  را  خ��ود   ک��ه 

 بدهند.
 رس��ول گرامی اس��الم )ص( فرمودند: » فرزندان خود را گرامی 

بدارید ...که موجب مغفرت شماست«.
 اصالح رفتار نادرست کودک

پی بردن به هدف فرزندتان:
توجه طلبی، قدرت،  انتقام و عاجز جلوه دادن خود، چهار هدف 
رفتار نادرس��ت هس��تند، ولی از کجا بفهمید ه��دف فرزندتان 
 چیس��ت؟ برای آن که بفهمی��د فرزندتان کدام ه��دف را دنبال 
می کند، » احس��اس خودتان« و بعد هم » واکنش فرزندتان به 
رفتار ش��ما« را مش��خص کنید! برای این منظور از خودتان، این 

سوال ها را بپرسید:
۱- فرزندم دقیقاً چه کار کرد؟

۲- از این کاِر او، چه » احساسی« داشتم؟
۳- چه واکنشی نشان دادم؟

4- فرزندم » چه واکنشی در برابر رفتار من« نشان داد؟
بر اساس پاسخ های خود به سواالت ۲، ۳ و 4، هدف فرزندتان را 

شناسایی کنید.
 س��پس از خودتان بپرس��ید » دفع��ه بعد چ��ه کار م��ی توانم 
بکن��م؟« و ب��ر اس��اس راه حل های��ی ک��ه در این مقال��ه گفته 
 ش��د، تصمیم بهتری برای اصالح رفتار نادرس��ت ک��ودک تان

 بگیرید!
مثال: فرض کنید کودک تان از انجام کاردستی مدرسه اش سرباز 
می زند و می گوید: » سخته! من نمیتونم!«؛ براساس سواالت باال 

پاسخ می دهیم:
۱- فرزندم دقیقاً چه کار کرد؟ برای انجام تکالیف مدرسه احساس 

ناتوانی می کند.
۲- از این کاِر او، چه » احساس��ی« داش��تم؟ احس��اس می کنم 
 که نمی توان��د ای��ن کار را انجام ده��د چون هن��وز خیلی بچه

 است!
۳- چه واکنشی نشان دادم؟ کاردستی اش را برایش درست کردم.

4- فرزندم » چه واکنش��ی در برابر رفتار من« نشان داد؟از اینکه 
کارش انجام شده بود خوشحال بود، ولی احساس ناتوانی و تسلیم 

شدن را دارد.
بر اساس پاس��خ های ارائه ش��ده به س��واالت ۲، ۳ و 4 مشخص 
می ش��ود که ه��دف این ک��ودک، » عاج��ز جل��وه دادن خود« 
 اس��ت و به دلیل این که والدی��ن نیز ای��ن تفکر را دارن��د که او 
 » نم��ی توان��د«، نتیجه این می ش��ود ک��ه: کودک پیش��رفتی 
نمی کند، والدین احس��اس می کنند که بار تکالیف فرزندش��ان 
 بیش��تر بر دوش آنهاس��ت و ل��ذا از مدرس��ه و معل��م عصبانی 
می ش��وند، کودک با تصوِر بی مصرف بودن و ناتوان بودن خود، 

بزرگ می شود.
راه ح��ل: از خ��ود بپرس��ید » دفع��ه بع��د چ��ه کار م��ی توانم 
بکنم؟« بر اس��اس راه حل هایی ک��ه در باال گفتیم، پاس��خ این 
 س��وال به این ص��ورت اس��ت؛ بابت کوچ��ک ترین ت��الش ها و 
پیش��رفت ها به کودک تان دلگرمی بدهید و او را تشویق کنید، 
زمینه هایی که کودک تان در آن ها احساس توانمندی و موفقیت 
می کند را پیدا کنید، او را تش��ویق کنید که انجام ش��ان بدهد و 
بابت هر پیشرفت – ولو بسیار جزئی- او را تحسین کنید و آهسته 
آهسته مش��وق او برای انجام کارهای س��خت تر و موفقیت های 

بزرگ تر باشید!

دوچرخه سواری بر روی برف
تیمی از دانش��جویان مهندس��ی مکانیک در 
دانش��گاه ش��ربروک در ِکِبک کان��ادا در حال 
طراحی نوعی دوچرخه کوهستان برای حرکت 

بر روی برف هستند.
 ای��ن دوچرخه ک��ه در قالب پ��روژه » بهمن« 
)Avalanche( س��اخته می ش��ود، ب��رای 
اف��راد حرف��ه ای در دوچرخه س��واری و ن��ه 
 مبتدی ها ارائه می ش��ود. دانشجویان کانادایی

در حال بازطراحی دوچرخه های س��نتی برای 
س��ازگارکردن دوچرخه جدید با برف سواری هستند. به جای اس��تفاده از دندانه های 
عقبی به کاررفته در یک دوچرخه کوهستان، دوچرخه جدید از سازه گیربکس داخلی 
اس��تفاده می کند که چرخ مرکزی را به حرکت در می آورد. شکاف های موجود بر روی 
چرخ، زنجیر را ب��ه حرکت در می آورن��د و این موضوع در برف کش��ش ایجاد می کند. 
پیشرانه این دوچرخه از تسمه Gates Carbon به جای یک زنجیر و دو چرخ کوچک 
برای حرکت کردن آسان زنجیر استفاده می کند. این دوچرخه هم چنین از نوعی سیستم 
ترمزگیری در برف هدف مند بهره می برد؛ شیب س��ازه چوب اسکی جلویی و زاویه رو 
به داخل این دوچرخه، نوعی برف روب V شکل برای متوقف کردن دوچرخه در برف را 
خلق می کند. دوچرخه » بهمن« هنوز در مراحل اولیه ساخت است و تیم علمی در حال 
نهایی کردن عناصر طراحی مانند بازوی جلویی دوچرخه و سازه  چوب اسکی مانند است.

دانشجویان به دنبال بازاریابی برای تولید نمونه اولیه کاربردی این دوچرخه هستند و 
قرار است اواخر س��ال جاری میالدی آن را تکمیل کنند. با تکمیل شدن این دوچرخه، 

آن ها دوام پذیری، قدرت مانوردهی و ترمزگیری آن بر روی برف را آزمایش می کنند.

کیبورد Moky مجهز به سنسورهای لیزری
کیبورد بلوتوثی جدیدی عرضه ش��ده که نه 
تنها با کمک آن می توان س��ریع تایپ کرد، 
بلکه مجهز به سنس��ورهای لیزری اینفرارد 

نیز است. 
در س��ال های اخیر، کیبورده��ای بلوتوثی 
بسیاری با ایده های جدید و متفاوت عرضه 
شده اند اما برخی از آنها در اندازه های بزرگی 
ساخته ش��ده بودند که حمل و نقل را دشوار 
می کردند، یا دستگاه های کیبوردی مجهز 

به کلیدهای مجازی بودند ک��ه فقط در هنگام تایپ ظاهر می ش��دند ی��ا از قابلیت 
رول ش��دن برخوردار بودند.کیبورد جدید » Moky « نام داشته و مجهز به قابلیت 
 ترک پد لمس��ی بوده تا بتواند تجربه جدی��د و متفاوتی را در اختی��ار کاربرانش قرار 

دهد. 
ترک پد )Trackpad(، تاچ پد یا ماوس پد دستگاهی است که معموالً در لپ تاپ  ها 
و نوت بوک  ها دیده می شود. این دستگاه دارای کلیدهایی است که مانند یک ماوس 
عمل می  کنند. به عالوه، برخی از انواع تاچ پدها قادرند تا اشارات کاربران را نیز درک 
 کنند. بسیاری از ترک پدها دارای کلید روش��ن و خاموش نیز هستند و بدین ترتیب 

می  توان آنها را روشن یا خاموش کرد.
این دستگاه از سنس��ورهای لیزری اینفرارد، به منظور جایگزینی برای ترک پدهای 
نامرئی روی کیبورد بهره می برد. این ویژگی متمایز به کاربران اجازه می دهد تا بدون 
هر گونه سختی به تایپ یا فعالیت هایی مانند کلیک، درگ، اسکرول و ... بپردازند؛ زیرا 

معموال کاربران در زمان تایپ با ترک پدها با مشکل مواجه می شوند.

فناوری

تست هوش

جواب معمای شماره 1605آیا می توانید ستاره  پنج  پر پنهان  را در تصویر بیابید؟
پاسخ این سوال این طوری هست که در مربع های سمت چپ شما 

باید تعداد تقاطع های که خط ها با هم پیدا کردن بشمارید؛ مثال در 
ردیف آخر : مربع اول سه تقاطع ، مربع دوم چهار تقاطع پس مربع 
عالمت سوال باید پنج تا تقاطع داشته باشه که در مربع شماره یک 

این موضوع وجود داره.
پس گزینه یک درست هست .
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