
 بازی جفت پوچ آمریکا، با 
تهدید به ترک مذاکره

هیات مذاکره کننده آمریکایی در پی کسب امتیازات 
حداکثری اس��ت و در این بین » تهدی��د به ترک میز 

مذاکره« را اهرمی برای نیل به هدف خود...

 پیشنهاد مالیات بر کارت 
سوخت جایگاه  داران

هنوز سفرهای تابس��تانی آغاز نشده است که مصرف 
بنزین در کشور روند فزاینده ای به خود گرفته است؛  به 
همین دلیل نیز برخی کارشناسان انرژی پیشنهاد وضع 

مالیات بر استفاده از کارت سوخت...

 تویوتا، خواستار ورود
 به بازار ایران

مدیر نمایندگی شرکت تویوتا در ترکیه گفت: اگر در 
نتیجه انعقاد توافق هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱، 

بازار این کشور باز شود، تویوتای ژاپن بسیار ...

ایران برای من یعنی 
آدم های با غرور

بانوی خوشنویس بوسنیایی معتقد است،  ایرانی ها 
آدم های پرافتخار و باغروری هستند که هویت خود 
را در طول س��ال ها حفظ کرده اند و هنرش��ان قابل 

احترام است....
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 وزی��ر امورخارجه کش��ورمان در بالکن هتل مح��ل مذاکرات هس��ته ای حضور یاف��ت و تاکید کرد: پیش��رفت 
می کنیم.

 محمد جواد ظریف که در بالکن هتل کوبورگ حضور پیدا کرده بود، در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درخصوص 
آخرین وضعیت مذاکرات گفت: پیشرفت می کنیم.

وی در حالی که عباس عراقچی و حسین فریدون وی را همراهی می کردند، تاکید کرد که تا پایان هفته)یکشنبه( 
در وین هستیم.

همچنین خبرنگاران از ظریف پرسیدند که فکر می کنید مذاکرات تا دوشنبه به نتیجه برسد که وی پاسخ داد: اگر 
اراده سیاسی باشد می توانیم.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که چرا پایین نمی آیید گفت: در حال کار روی...

تا یکشنبه در وین می مانیم
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شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور 
مالیاتی از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی 
خود را ارسال و مالیات مربوطه را نیز 

پرداخت نمایید.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
الکترونیکی عملکرد 1393 از طریق 
 سامانه www.tax.gov.ir حداکثر 
تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

مودیان محترم مالیاتی:

                    روابط عمومی اداره امور مالیاتی شهرستان لنجان

                    روابط عمومی اداره امور مالیاتی شهرستان لنجان

گدایی رییس جمهور آمریکا  از ایران

برای سرزمین  زیتون
پایاناسراییل،خواستهمردمایران



وزی��ر امورخارج��ه کش��ورمان در بالک��ن هت��ل مح��ل 
 مذاک��رات هس��ته ای حض��ور یاف��ت و تاکی��د کرد: پیش��رفت 

می کنیم.
 محمد جواد ظریف که در بالکن هتل کوبورگ حضور پیدا کرده 
بود، در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت 

مذاکرات گفت: پیشرفت می کنیم.
وی در حالی که عباس عراقچی و حسین فریدون وی را همراهی 
می کردند، تاکید کرد که تا پایان هفته)یکشنبه( در وین هستیم.

همچنین خبرنگاران از ظریف پرسیدند که فکر می کنید مذاکرات 
تا دوشنبه به نتیجه برسد که وی پاسخ داد: اگر اراده سیاسی باشد 

می توانیم.
 وزیر خارجه کش��ورمان در پاس��خ به این س��وال که چرا پایین 
نمی آیید گفت: در حال کار روی موضوعات هس��تیم. آمدم روی 

بالکن کمی هوای تازه بخورم.
ظریف جلسه ساعتی پیش خود با همتای آمریکائی اش را سازنده 
توصیف کرد و در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران تجمع کرده 

مقابل هتل تاکید کرد: خوشبینم.
گفتنی است همزمان با وزیر خارجه کشورمان، فدریکا موگیرینی 
هم در بالکن اتاق محل اقام��ت خود حضور یافت اما س��خنی با 

خبرنگاران نگفت.

حضور س��خنگوی دول��ت، رییس جمه��ور، مع��اون اول 
رییس جمهور، وزیر اطالعات و برخی دیگر از وزرای دولت 

در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
نوبخ��ت، در حاش��یه حض��ور در راهپیمای��ی ق��دس 
در جم��ع خبرن��گاران ب��ا اش��اره ب��ه مذاکرات هس��ته  
ای، گف��ت: تی��م مذاکره کنن��ده ای��ران ب��ا 6 کش��ور 
ب��زرگ دنی��ا رو در رو ش��ده و ب��رای دف��اع از حق��وق 
ملت ای��ران ت��الش می کند؛ دف��اع تی��م مذاکره کننده از 
 ملت ای��ران نوعی دف��اع از م��ردم مظلوم فلس��طین نیز 

هست.

وی با بیان اینکه دفاع از ملت مظلوم مسلمان با شکل گیری 
انقالب در ایران انجام شد، تاکید کرد: مردم ایران با حضور 
در راهپیمایی روز ق��دس حمایت علنی خ��ود را از مردم 

مظلوم فلسطین اعالم می کنند.
س��خنگوی دولت با تاکی��د بر اینکه داع��ش یک گروهک 
ایجاد ش��ده توس��ط رژیم صهیونیس��تی برای ارائه اسالم 
جعلی اس��ت، تاکید کرد: ملت ایران با حضور پرش��ور در 
راهپیمای��ی روز ق��دس نش��ان دادند که از صهیونیس��ت 
 انزجار دارند، چرا که داعش توس��ط اس��رئیل ایجاد شده 

است.

هیات مذاکره کننده آمریکایی در پی کسب 
امتی��ازات حداکثری اس��ت و در این بین » 
تهدید به ترک میز مذاک��ره« را اهرمی برای 
نیل به هدف خود قرار داده است. سرنوشت 
چنین لحظات حساس��ی را جز » نب��رد محاس��بات« طرفین رقم 
نخواهد زد. مذاکرات هس��ته ای ایران به حس��اس ترین مقطع خود 
طی 13 س��ال گذش��ته رس��یده، و در جدیدترین رخ��داد، هیات 
 مذاکره کننده آمریکایی در پی کس��ب امتیازات حداکثری اس��ت .

تهدید آمریکا به ترک می��ز مذاکره بیش از هرچی��ز حاکی از قصد 
آمریکایی ها برای القای چنین محاس��به ای ب��ه طرفین مذاکرات و 
همچنین افکار عمومی در ایران و س��ایر نقاط جهان اس��ت که آن 
طرفی که بی��ش از دیگری به مذاکره نیازمند اس��ت، ایران اس��ت؛ 
لذا آمریکا در دقایق��ی پایانی می تواند با چنی��ن تهدیداتی و با یک 
تیک آف لحظه ای، به چنان امتیازاتی دس��ت پیدا کند که در طول 
روند مذاکرات و در اثنای اس��تدالالت و بده و بستان ها بدان دست 
نیافته بود. هرچند » محاس��به صحی��ح از وضعیت خ��ود و طرف 
مقابل«  نکته ای اساسی برای آغاز مذاکرات میان یک طرف با رقیب 
و دشمن خویش است، اما آنچنان که در باال نیز گفته شد، اعتماد به 
این محاس��بات و تحت تاثیر قرار نگرفتن محاسبه با عملیات روانی 
دشمن به ویژه در دقایق آخر)لحظات صفر تصمیم(، مساله ای بسیار 
مهم در تعیین نتیجه مذاکرات است. بدین س��بب به نظر می رسد 
یادآوری و تکرار چند گزاره حیاتی در این لحظات بس��یار حساس، 
ضروری باش��د. اولین و مهم ترین گزاره که هم��ان تبیین وضعیت 
دو طرف در مذاکرات هسته ای اس��ت، به روشنی حکایت از آن دارد 
که حقیقتا » آمریکایی ها یقینا بیش از ایران به مذاکره نیازمندند« 
 و اگر فرض را ب��ر این بگیریم که دولتم��ردان آمریکایی ها حداقل با 
» عقل ابزاری« در حال تصمیم گیری درباره روند مذاکره هس��تند، 

 هیچگاه ج��رات ترک این می��ز را به خ��ود نخواهن��د داد. هرچند 
جان کری صدها بار پشت تریبون خبرنگاران آمده و چنین ادعایی 
را به زبان جاری کند. اس��تدالل گزاره حیاتی ف��وق در » نبود هیچ 
گزینه دیگری برای آمریکایی ها« نهفته است. در یک تقسیم بندی 
حصری، گزینه های زی��ر و روی میز آمریکا را می ت��وان به تحریم، 
جنگ و مذاکره، تقس��یم بندی کرد )حداقل هیچک��س در آمریکا 
 از وج��ود گزینه دیگری غیر از گزینه های یاد ش��ده س��خن نگفته؛ 
با این ح��ال اظه��ارات فراوانی می ت��وان یاف��ت ک��ه از مذاکره به 
عنوان آخری��ن گزینه آمریکایی ها یاد ش��ده اس��ت(. ب��ا این حال 
اوال اذعان کارشناس��ان آمریکایی و مش��اوران امنی��ت ملی آمریکا 
و همچنی��ن تجربه تاریخی به روش��نی گ��واه آن اس��ت که گزینه 
جنگ به هیچ وج��ه گزینه واقع��ی آمریکایی ها در ش��رایط حاضر 
نیس��ت و متخصصان عملی��ات روانی آمری��کا از تک��رار این گزینه 
 بی��ش از هر چیز دیگ��ری، اه��داف مذاکراتی را دنب��ال می کنند و

 به دنبال آن هس��تند که آن را برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات 
به کار گیرند. چن��دی پیش »بن رودز« معاون مش��اور امنیت ملی 
آمریکا در گفت وگو با »ِجفری گلدبرگ« مجری ش��بکه تلویزیونی 
بلومبرگ نیوز تلویحا از ناکارآمدی گزین��ه نظامی در تامین اهداف 
 آمریکا س��خن گفته و تاکید ک��رده ب��ود: این گزینه قادر نیس��ت 

به اندازه مذاکرات به تحقق اهداف آمریکا کمک کند.
همچنین دالیل عقلی روش��ن نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه با توجه 
 به تقابل ماهوی انقالب اس��المی ایران با رژیم اس��تکباری آمریکا، 
در صورتی که این رژیم جنگ طلب توانایی فروپاشی ایران اسالمی 
از طری��ق گزینه نظامی را داش��ت، حت��ی یک ثانی��ه در اعمال آن 
خویش��تن داری نمی کرد. اما گزینه تحریم  نیز هیچگاه نتوانس��ت 
در تامین اهداف آمریکا راهی به س��مت تحقق بجوید. هرچند این 
تحریم ها در مشکل زایی برای اقتصاد ایران تاثیراتی داشته است، اما 

آنچه آمریکایی ها به عنوان ه��دف اعمال تحریم ها اعالم می کردند، 
جلوگیری از پیشرفت های هسته ای ایران بود. با این حال در دوران 
همین تحریم های به اصطالح فلج کننده بود که جمهوری اسالمی 
ایران به غنی س��ازی 20 درصدی دس��ت یافت، تعداد ماشین های 
سانتریفیوژ نسل یک را چندین برابر کرد و به فناوری ساخت و تولید 
سانتریفیوژهای پیشرفته نیز دست یافت. مساله به حدی روشن است 
که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا بالفاصله بعد از بیانیه لوزان در 
نطق تلویزیونی خود تاکید کرد که تحریم ها نمی توانست برنامه ی 
هس��ته یی ایران را متوقف کند، بنا برای��ن از گزینه مذاکرات کمک 
گرفته شد. بنابراین آمریکا اساسا غیر از مذاکره، هیچ گزینه حقیقی بر 
روی میز خود نمی بیند و از همین روست که ایران و سایر طرف های 
مذاکره می توانند به یقین اطمینان داشته باشند که ژست، فیگور و 
ادعای دقیقه 90 آمریکایی ها برای ترک میز مذاکره را چیزی جز یک 
ادعای پوچ و عملیات روانی صرف برای کسب امتیازات حداکثری از 
مذاکرات نباید به حساب آورد و مراقب آن باید بود. گزاره مهم دیگر آن 
است که جمهوری اسالمی ایران برخالف آمریکایی ها به هیچ روی با 
بحران گزینه ها مواجه نیست. جمهوری اسالمی ایران غیر از مذاکره، 
راه های فراوانی از جمله » تحقق اقتصاد مقاومتی« به منظور حداقلی 
کردن ضربه های تحریم بر پیکر اقتصاد ایران را پیش روی خود دارد و 
زیرساخت های آن را حداقل از وجه نرم افزاری برای خود آماده کرده 
است. از این روی آن طرفی که در دقیقه 90 مذاکرات حقیقتا می تواند 
در صورت زیاده خواهی ها و زورگویی های طرف مقابل، عطای مذاکره 
را به لقای آن ببخشد، تنها جمهوری اس��المی ایران است. هرچند 
ایران به منظور اثبات هرچه بیشتر تمایل خود به حل و فصل مسائل 
از طریق مذاکره به افکار عمومی دنیا، هی��چ گاه میز مذاکره را ترک 
نمی کند. با این حال برای آری گفتن به هرگونه زیاده خواهی آمریکا 
نیز هیچ گاه قسمی نخورده است. گزاره سوم و بسیار حیاتی، ماهیت 
مذاکرات و چیستی مذاکرات است که نباید از آن غفلت کرد. اساسا 
مذاکرات به این سبب ش��کل می گیرد که آمریکا ادعای دروغینی 
تحت عنوان حرکت ایران به سمت سالح هسته ای و مشکوک بودن 
ماهیت برنامه هسته ای کشورمان مطرح کرده است؛ و مذاکره به این 
منظور ش��کل  می گیرد که با تدابیری ویژه، چنین بهانه ای از طرف 
مقابل گرفته شده و همه جهانیان از کذب بودن ادعای آمریکایی ها 
آگاه شوند. لذا تنها چیزی که آمریکایی ها و طرف مقابل باید انتظار 
آن را در مذاکرات داشته باشند، اعطای شفافیت های بیشتر به صورت 
موقت توسط ایران) با این قید که برای امنیت ملی ایران مخاطره ای 
ایجاد نکند( در قبال لغو تمامی تحریم ها و محدودیت هاست.  نباید 
فراموش ش��ود که اساس��ا علت اعالمی تحریم های شورای امنیت، 
آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران، مساله هسته ای بوده است 
و حتی تحریم های تسلیحاتی نیز با این بهانه که ایران از موشک های 
 خود برای حمل کالهک هس��ته ای اس��تفاده خواهد ک��رد، اعمال

 شده است. 
بنابراین این زیاده خواهی آمریکایی ها که ایران بخش��ی از فناوری 
هسته ای خود را به صورت همیشگی و یا به مدت های غیرقابل قبول و 
غیرعاقالنه ای به طرف مقابل واگذار کند تا صرفا تسکینی در تحریم ها 
صورت بگیرد، فراموش کردن ماهیت مذاکرات و افتادن در چاه ویلی 
است که سرانجام آن یقینا هیچ عایدی برای جمهوری اسالمی ایران 

و ملت بزرگ ایران نخواهد داشت.

يادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1626 |شنبه  20  تیر 1394 | 24 رمضان   1436

آیت اهلل حسین نوری همدانی پیش از ظهر امروز در دیدار 
با سرپرس��ت اس��تانداری قم اظهار کرد: ام��ام عصر )عج( 
زمان��ی ظهور می کنند که فتنه ها و آش��وب ها در سراس��ر 
جهان گسترده شده باش��د و امروز ش��اهد آن هستیم که 
این فتنه ها در بسیاری از کشورها به وجود آمده است و به 
یقین گسترش خواهد یافت. وی افزود: مسووالن جمهوری 
اسالمی این افتخار را دارند که در این اوضاع آشفته جهانی 
در جبهه حق قرار دارند و در برابر دشمنان خدا ایستاده اند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه بای��د این توفیق الهی را قدر 
دانست زیرا نصیب هر کسی نمی شود، گفت: توفیق خدمت  
در قم به دلیل وجود ب��ارگاه نورانی کریمه اهل بیت )س(، 
حوزه علمیه و مراکز متعدد دینی اهمیت بیش��تری دارد، 
زیرا مردم قم بودند که انقالب را به وجود آوردند و پشت سر 
امام خمینی )ره( به یاری نهضت ش��تافتند. وی ادامه داد: 
الزم است مدیران شایس��ته برای قم وقت بگذارند و برای 
خدمت به مردم و انقالب پیش��گام ش��وند، زیرا این مردم 
شایسته آن هستند که بهترین افراد خدمتگزار آنها باشند 
و امیدواریم سرپرستی شما نیز دائمی شود. نوری همدانی 
اظهار کرد: الزم است اس��تانداران و سایر مسووالن در یک 
شهر و اس��تان، خانواده خود را نیز به محل خدمت منتقل 
کنند تا وقت شان صرف رفت و آمد نشود و بیشتر به خدمت 

به مردم بپردازند.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با فارس در ارتباط با منتش��ر 
ش��دن اخباری مبنی برپایی جش��ن توافق هسته ای اظهار 
 کرد: تاکنون که وزارت کش��ور این موض��وع را نفی کرده، 
ام��ا ط��رح چنی��ن مباحث��ی از س��وی دول��ت در 
گذش��ته نی��ز وج��ود داش��ته اس��ت. وی ادام��ه داد: 
اگر توافق در س��ال گذش��ته انجام می ش��د، ش��اید جشن 
 هس��ته ای ی��ک معن��ا و مفه��وم مش��خص داش��ت ؛

اما با توجه به طوالنی شدن مذاکرات طبیعتا زمینه ای برای 
برپایی جشن توافق هسته ای وجود ندارد. ترقی افزود: جشن 
زمانی معنا دارد که ما بتوانیم عالوه بر رعایت خطوط قرمزی 
که رهبر معظم انقالب در موضوع هسته ای تعیین کرده اند، 
امتیازات ویژه ای را برای ملت به دس��ت بیاوریم. وی گفت: 
اگر قرار باش��د در حد همان کف خواس��ته های خودمان به 
توافق برسیم، این مقدار از توافق جایی برای جشن گرفتن 

و خوشحالی ندارد.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری سیما در پاسخ به این سوال که در سفر 
اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی 
به ایران، آیا توافق مکتوبی به وج��ود آمد یا به وین موکول 
شد تا مکتوب ش��ود، گفت: در آن زمان کلیاتی توافق شد، 
دیدارهای خوبی صورت گرفت و قرار شد که این مذاکرات 
ادامه یابد. مذاکرات دی��روز دنباله مذاکراتی اس��ت که با 
آقای آمانو داشتیم. همه مس��ائل مختلف را مرور کردیم و 
تفاهمات کلی خوبی حاصل ش��د، اما به دلیل کمبود وقت 
فرصت مکت��وب کردن اینها را نداش��تیم. قرار اس��ت این 
مذاکرات ادامه پیدا کند.کمالون��دی درباره مذاکرات علی 
اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با طرف آمریکایی 
نیز گفت: خوش��بختانه صالحی از روند کار موضوعات فنی 
راضی بود، اگر چه ما همچنان برخی مس��ائل را داریم و در 
پرانتزها موضوعاتی هست که باید به آن پرداخته شود، ولی 
اگر به عقب برگردیم و نگاه کنیم می بینیم که راه زیادی را 
آمدیم و از لحاظ فنی در جهت حل مسائل قرار گرفته ایم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به موضوع تحقیق و 
توسعه تاکید کرد: تا اینجایی که آمده ایم جای هیچ نگرانی 
نیست، یعنی ما محدودیتی در امر تحقیق و توسعه نداریم؛ 
اما درباره هرکدام از ماشین های جدید یعنی آی آر ۵ و 6 و 
۷ و ۸ در واقع یک جنگ داشتیم. مدت ها و روزها مذاکرات 
فش��رده و گفتگوهای ۵ تا 6 س��اعته برای هر کدام از این 
ماشین ها داشتیم. وی افزود: خوشبختانه االن هیچ کدام از 
طرح های تحقیق و توسعه قرار نیست تحت تاثیر قرار بگیرد 

و جای هیچ نگرانی نیست.

»عائض بن عبداهلل القرنی« از مفتی های برجسته وهابیت 
در عربستان سعودی در اظهاراتی اخیرا گفته است: موضوع 
ازدواج در اس��الم محصور به دو جنس مختلف یعنی زن و 
 مرد نیس��ت؛ بلکه در برخی ش��رایط همجنس ها را نیز در

 برمی گیرد.این اظهارات در رس��انه ه��ای مختلف عراقی 
واکنش داش��ته و نوش��ته اند ک��ه القرنی تش��ویق به فعل 
شنیع لواط می کند و مدعی است که برخی از جنگجویان 
)جنگجویان وابس��ته به گروه های تروریستی القاعده و زیر 
شاخه های آن( در میادین جنگ و زندان ها اقدام به این فعل 
کرده اند.عبداهلل القرنی این اظهارات را در واکنش به حکم 
اخیر دادگاه عالی آمریکا مبنی بر قانونمند دانستن ازدواج 
همجنس گرایان در آمریکا عنوان کرد و تصریح کرده است 

که ازدواج همجنس گرایی دارای ریشه های دینی است.

 در خواست يک مرجع تقلید
 از مسووالن

دلیلی برای برپايی جشن هسته ای 
وجود ندارد!

 برای هر مدل سانتريفیوژ
 جنگیديم

 ازدواج در اسالم تنها برای دو 
جنس مخالف نیست!

شنیده ها 

تا يکشنبه در وين می مانیم پشت ايجاد داعش،  اسرايیل است

رسانه های بین المللی با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز 
جهانی قدس در ایران به ش��عارهای راهپیمایان و محکوم 

کردن جاهلیت جدید از سوی آنها پرداختند.
خبرگزاری سوریه)سانا( به راهپیمایی روز قدس در ایران 
اش��اره کرد و گزارش داد: در تهران و شهرهای دیگر ایران 
راهپیمایی میلیونی روز قدس که معموال در آخرین جمعه 

ماه مبارک رمضان برگزار می شود، برگزار شد.
س��انا اعالم کرد: ش��رکت کنن��دگان در ای��ن راهپیمایی 
میلیونی، دشمنی صهیونیس��ت ها علیه ملت فلسطین را 
نشانه ترس و عجز اش��غالگران در برابر مقاومت فلسطین 
دانستند و خواستار حفظ وحدت اسالمی شدند و جاهلیت 

جدید و قتل کودکان غزه و یمن را محکوم کردند.
خبرگزاری سوریه گزارش داد: راهپیمایان ضمن حمایت 
خود از مذاکره کنندگان هس��ته ای ای��ران، علیه آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی ش��عار دادند و با ملت فلسطین ابراز 

همبستگی  کردند.
االهرام: شعار »مرگ بر آمريکا« و »مرگ بر اسرائیل« 

راهپیمايان
روزنامه االهرام مصر از برگ��زاری راهپیمایی روز قدس در 
تهران و ۷۷0 شهر دیگر ایران خبر داد و نوشت: این مراسم 
در گرامیداشت روز جهانی قدس  همه ساله و در همبستگی 

با ملت فلسطین برگزار می شود.
این رسانه مصری نوش��ت: خیابان های منتهی به دانشگاه 
تهران شاهد سیل انبوه ساکنان تهران است که شعارهای 

مرگ برآمریکا و اسرائیل سر می دهند.
االهرام بیان کرد: آیت اهلل خمینی در س��ال 19۷9 جمعه 
آخر ماه رمضان هر سال را روز قدس نامگذاری کرد و از همه 
مسلمانان دنیا خواست که از ملت فلسطین حمایت کنند.

آسوشیتدپرس: شعارهای ضد آمريکايی همزمان با 
مذاکرات هسته ای وين

پایگاه خبری »آسوشیتدپرس« راهپیمایی مردم ایران را 
که هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دفاع از 

مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود، اجتماعی عظیم از 
ده ها هزار ایرانی توصیف کرد که شعار » مرگ بر اسرائیل« 

و » مرگ بر آمریکا« سر داده بودند.
این خبرگ��زاری در ادام��ه توضی��ح داد ک��ه راهپیمایی 
 ام��روز ایرانی��ان در حالی انج��ام می گیرد ک��ه مذاکرات 
 هس��ته ای بین ته��ران و گ��روه 1+۵ همچن��ان در وین 

– پایتخت اتریش- در جریان است.
این در حالیس��ت که ب��ه گفته آسوش��یتدپرس، برخی از 
شرکت کنندگان در این راهپیمایی عظیم پرچم آمریکا و 
رژیم صهیونیستی را به نشانه مبارزه با استبداد و اعتراض به 

اشغال گری قدس شریف به آتش کشیدند.
آسوشیتد پرس همچنین به برگزاری راهپیمایی همزمان 

در دیگر شهرهای ایران اشاره کرد.
ش�بکه المن�ار لبنان اق�دام ب�ه پوش�ش برگزاری 

راهپیمايی روز قدس در تهران و بغداد کرد
 این شبکه با پخش مستقیم مراسم راهپیمایی در تهران و 
بغداد بر حضور گسترده مردم در این راهپیمایی تاکید کرد.
العهد:تاکی�د ب�ر وحدت ام�ت اسالمی،مش�ارکت 

گسترده مردم ايران
پایگاه لبنان��ی العهد، ب��ا انتش��ار خبری به آغاز مراس��م 
راهپیمایی روز ق��دس در ته��ران و ۷۷0 ش��هر دیگر در 

جمهوری اسالمی ایران پرداخت.

»محمد علی الحوثی« در گفت وگو با خبرگزاری رسمی 
یمن )س��با( از اعالم برقراری آتش بس انسانی در یمن از 
سوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد استقبال کرد.

وی گف��ت: امیدواریم که ای��ن آتش بس س��رآغاز پایان 
تجاوزگری س��عودی و پایان نقض منش��ورهای سازمان 
مللی باش��د که جنگ تجاوزگرانه به یمن را ش��اهد بود. 
س��ازمان های بین المللی این نقض قوانین و منشورها را 

ثبت کردند.
محمد علی الحوثی گفت: تالش ها ب��رای متوقف کردن 
تجاوزگری علی��ه ملت یمن و رفع محاص��ره آنها اولویت 
هرکسی به شمار می رود که در قبال میهن و ملت مظلوم 

یمن احساس مسوولیت می کنند.
وی بر ضرورت این نکته تاکید کرد ک��ه آتش بس با رفع 
محاصره ش��دید دریایی، زمینی و هوایی همراه باش��د تا 

ثبات و استقالل ملت یمن تامین شود.
 محمد عل��ی الحوثی تاکید ک��رد: موافقت ب��ا آتش بس 
به خاطر ملتی اس��ت که با محاصره ظالمانه روبرو است. 
محاص��ره ای ک��ه باعث مش��کالت برای م��ردم یمن در 
 تامین نیازهای ضروری ش��ده اس��ت؛ به وی��ژه که یمن 

به طور اساسی متکی به واردات است.
س��ازمان ملل از آتش ب��س در یمن تا پایان م��اه رمضان 

خبر داد.
18 ش�هید در تازه ترين حمالت ارتش سعودی به 

يمن
در تازه ترین حم��الت جنگنده های ارتش س��عودی به 
یمن، دستکم 1۸ شهروند یمنی ش��هید و شمار دیگری 
 زخمی ش��دند. جنگنده های ارتش سعودی مدرسه امام 
حسن )ع( در منطقه جمعه بن فاضل در بخش حیدان در 

استان صعده را بمباران کردند.
در همین حال، منابع یمنی از ش��هادت 16 نفر و زخمی 
ش��دن ش��مار دیگری در حمله هوایی به یک مدرسه در 
منطقه الحمراء در استان لحج در جنوب یمن خبر دادند 

که مورد استفاده آوارگان بود.
در اس��تان ذمار نیز یک ش��هروند یمنی در اث��ر بمباران 
جنگنده های س��عودی به یک مجتمع تربیتی در بخش 

المنار جان باخت.
حمله هوایی به بخش کحالن عفار در استان حجه نیز به 

شهادت یک کودک منجر شد.
جنگنده های سعودی همچنین در حمله به یک مجتمع 

تربیتی در منطقه ذمار 29 نفر را زخمی کردند.
هتل االخضر در بخش حرص در اس��تان حجه نیز شاهد 

حمالت هوایی سعودی بود.
جنگنده های س��عودی حمالتی نیز ب��ه منطقه العند در 

استان صعده صورت دادند.
150 موشک به مواضع سعودی ها شلیک شد

از سوی دیگر ارتش یمن از شلیک بیش از 1۵0 موشک به 
مواضع نظامی سعودی ها و کشته و زخمی شدن شماری 

از نظامیان سعودی خبر داد.
وزارت دفاع یم��ن اعالم کرد: ارتش یم��ن و کمیته های 
مردمی با بیش از 1۵0 موشک، 9 پادگان و موضع نظامی 

سعودی در منطقه جیزان عربستان را هدف قرار دادند.
این وزارت خانه افزود:  تعدادی از نظامیان س��عودی در 
عملیات ی��ورش ارتش و کمیته ه��ای مردمی به منطقه 

جیزان عربستان کشته شدند.

آتش بس يک هفته ای در يمنشعارهای ضد آمريکايی و ضد اسرائیلی
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هزاران فلسطینی در آستانه روز جهانی قدس به سوی 
مسجد االقصی حرکت کردند و جاده های اصلی منتهی 

به این مسجد شاهد ازدحام زیاد مردمی بوده است.
 به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما به نقل از ش��بکه 
تلویزیونی العالم، با توجه به سرازیر شدن هزاران شهروند 
فلسطینی به سوی مس��جد االقصی، اداره اوقاف از همه 
نیروهای خود اعم از کمیته های بهداشت، کمیته های 
امدادگران و گروه های داوطلب خواست در حالت آماده 

باش باشند.
در مقابل، مقامات رژیم صهیونیس��تی محدودیت های 
استثنایی برای ورود نمازگزاران به مسجد االقصی وضع 
کردند. مقامات ای��ن رژیم با جلوگی��ری از ورود مردان 
کمتر از سی س��ال، راه های اطراف مس��جد االقصی را 

مسدود کردند.
تدارکات برای برگزاری روز جهانی قدس در 

غزه
در غزه، شعار » فریاد مستضعفان« روی پالکاردها نوشته 
شده و گروه های مقاومت از کشورهای اسالمی خواستند 
مس��وولیت خود را در براب��ر آرمان مس��جد االقصی و 

فلسطین به عهده بگیرند.
احمد المدلل، یکی از سران جنبش جهاد اسالمی در این 
باره تصریح کرد: » پیام روز جهانی قدس به مس��لمانان 
این اس��ت که باید متحد ش��وند و به صورت منسجم و 
هماهنگ برای آزادی قدس ت��الش کنند، زیرا تا زمانی 
که قدس تحت اشغال است کشورهای عربی و اسالمی 

نیز تحت اشغال می مانند«.
امسال روز جهانی قدس همزمان با فرارسیدن نخستین 
سالگرد حمله وحش��یانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه 

برگزار می شود.
محدودي�ت های رژي�م صهیونیس�تی برای 

نمازگزاران فلسطینی
مسووالن رژیم صهیونیس��تی برای شرکت نمازگزاران 
فلسطینی در چهارمین نماز جمعه ماه مبارک رمضان 
وروزقدس، در مسجد االقصی محدودیت های جدیدی 

وضع کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی القدس، صهیونیست ها برای 
ورود نمازگزاران از کرانه باختری به قدس برای شرکت 
در نماز جمعه ماه مب��ارک رمض��ان اقدامات جدیدی 

اتخاذ کردند.
پلیس رژیم صهیونیس��تی در بیانیه ای اعالم کرد، زنان 
فلس��طینی کمتر از سی سال که قصد ش��رکت در نماز 
جمعه را دارند باید مجوز بگیرند. مردان زیر پنجاه سال و 
کودکان زیر دوازده سال نیز برای ورود به مسجد االقصی 

باید مجوز بگیرند.

حرکت هزاران فلسطینی به سوی 
مسجد االقصی

عبداهلل 
عبداللهی

بازی جفت پوچ آمریکا، با تهدید به ترک مذاکره



خبر 

سرپرس��ت ارتباطات و اطالع رسانی ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: در 
انفجاری که در ذوب آهن اصفهان رخ داد، ۶ نفر زخمی و ۳ نفر کشته شدند.

مجید مرادیان، در این رابطه اظهار داش��ت: این انفجار از نوع حوادثی است 
که به ندرت شاهد وقوع آن طی این سال ها بوده ایم.

وی بیان داشت: حادثه در حالی به وقوع پیوست که تمام نکات ایمنی رعایت 
شده بود؛ به همین دلیل کارشناسان به دنبال پیگیری بررسی بیشتر حادثه 

هستند و علت دقیق آن را اعالم خواهند کرد.
سرپرست ارتباطات و اطالع رسانی شرکت ذوب آهن اصفهان خاطرنشان 
کرد: ذوب آهن مجهز به س��ه کنورتور اس��ت ک��ه این حادث��ه در یکی از 

کنورتورها و در اثر پرتاب ذوب، صورت گرفته است.
وی گفت: این اتفاق سبب شد تا صدایی شبیه انفجار شنیده شود.

مرادیان، ب��ا بیان اینک��ه انفجار به دلیل فع��ل و انفعاالت ش��یمیایی بوده 
اس��ت، ادام��ه داد: بخش��ی از کار در کارخانه ب��ا قراضه های آهن اس��ت؛ 
 و اگر در ای��ن قراضه ه��ا، کم��ی ناخالصی مثل آب وجود داش��ته باش��د 

به هنگام پرس احتمال وقوع انفجار پیش می آید.
سرپرس��ت ارتباط��ات و اط��الع رس��انی ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان 
 تصری��ح ک��رد: ب��ه هن��گام پ��رس ک��ردن قراض��ه ه��ای آه��ن و عمل 

اکسید زدایی، اگر آب یا روغن در این قرضه ها باشد انفجار پیش می آید.
وی خاطرنشان کرد: دو سال پیش هم به دلیل اینکه در قراضه های آهنی 
که به کارخانجات ف��والدی می آوردند اب��زار آالت جنگی وجود داش��ت، 
 در آن زمان نیز انفجار رخ داد و دو نفر کش��ته ش��دند. مرادیان اعالم کرد: 
در حال حاضر ۶ نفر زخمی ش��دند که حال س��ه نفر از آنها وخیم است، به 
طوری که مقدمات اعزام آنها به آلمان انجام شده است. سرپرست ارتباطات 
و اطالع رسانی شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: سه نفر از کارگران 
به خاطر سوختگی شدید فوت کردند و سه نفر هم به صورت سرپایی مداوا 
شدند و سه نفر از مصدومین هم به علت وخامت اوضاع در بیمارستان سوانح 
سوختگی بس��تری هس��تند و در صورت نیاز برای مداوای بیشتر به آلمان 
منتقل می شوند. رییس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اظهار داشت: 
مصدومان این حادثه که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند از سه ناحیه صورت، 

دست و پا دچار حادثه سوختگی شدند.
فریدون عابدینی بیان داشت: سوختگی این مصدومان در این بیمارستان 

قابل مداوا و درمان است و از نظر ما نیازی به انتقال آنها به آلمان نیست.
رییس بیمارس��تان س��وانح س��وختگی اصفهان با اظهار اینکه در گذشته 
بیماران بدتر از این مصدومان را به این بیمارستان انتقال داده اند که مورد 
مداوا قرار گرفته اند، اع��الم کرد: انتقال این بیماران به آلمان امری اس��ت 
 که باید مس��ووالن ذوب آهن در مورد آن تصمیم بگیرند و ما مانع کار آنها

 نمی ش��ویم. وی ادامه داد: بیمارس��تان سوانح س��وختگی اصفهان، یک 
بیمارس��تان فوق تخصصی با تجهیزات کامل درمان سوختگی و پزشکان 
متبحر است که تاکنون توانسته بیماران با بیش از ۵۰ درصد سوختگی را نیز 
درمان کند. عابدینی خاطرنشان کرد: مسووالن ذوب آهن به این بیمارستان 
آمده و از امکانات این بیمارستان بازدید کردند و مشاهده کردند که از نظر 

تجهیزات و درمان سوختگی این بیمارستان هیچ گونه کمبودی ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی حضور پرشور هر 
س��اله مردم ایران در راهپیمایی روز قدس را نشان از حمایت قاطع 

آنان از سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست.
عباس مقتدایی، پیرام��ون روز جهانی قدس و روز اع��الم انزجار از 
رژیم اشغالگر قدس، اظهار کرد: روز قدس امسال از چندین منظر از 
حساسیت های ویژه ای برخوردار است؛ زیرا جهان اسالم نسبت به 
موضوع قدس و جنایاتی که به این مردم می شود آشنایی بیشتری 
پیدا کرده اند و جایگاه الهام بخش نظام جمهوری اس��المی ایران در 

این زمینه کامال برجسته شده است.
وی بیان کرد: تحوالتی که در بسیاری از کشورهای مسلمان ایجاد 
شده باعث افزایش حساسیت مردم مسلمان گردیده و عمق آگاهی 
آن ها را نس��بت به  نظام اس��تکباری و س��لطه افزایش داده و افکار 
عمومی در کشورهای بحرین، یمن، عراق، سوریه، افغانستان و حتی 
داخل عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسالمی متوجه خطرهای 

رژیم اشغالگر قدس و آمریکا شده است.
 مقتدای��ی تاکید کرد: ب��ر همین اس��اس روز قدس امس��ال نقش 
الهام بخش��ی نظام جمهوری اس��المی ایران و  ملت های مسلمان 
در اتفاقات منطقه را برجس��ته کرده اس��ت، به همین منظور باید با 
شدت بخش��ی به چنین روندی، زمینه منزوی شدن آمریکا و ایادی 
آن را در منطقه و به ویژه نابودی اسرائیل و آزادی قدس را مهیا کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی به بازتاب حضور 
پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس به جهان و نظام سلطه پرداخت 
و گفت: این حضور بیانگر وحدت کشورهای مسلمان با یکدیگر بوده 
و حمایت قاطع مردم ایران از سیاست های داخلی و خارجی نظام را 

متبلور می سازد.
وی ادامه داد: ضرورت ایجاد وحدت بین مذاهب اس��المی از جمله 
پیام های این حماس��ه و تجلی دهنده خواس��ت عمومی ملت های 
مسلمان است که درخواست و اراده همه آنها این است که آمریکا و 

رژیم اسرائیل دست از دسیسه بازی و توطئه بردارند.

سرپرست ارتباطات و اطالع رسانی خبر داد؛

 ۶ زخمی و۳ کشته در انفجار
نماینده مردم اصفهان در مجلس: ذوب آهن

حضور پرشور مردم در روز قدس حمایت 
قاطع از سیاست های خارجی نظام است

 وزیر دادگستری گفت: با پایان مذاکرات وقتی ناگفته ها و پشت صحنه مذاکرات 
بیان شود، جایگاه واالی ایران را نشان خواهد داد که یکی از آنها سخنانی مبنی بر 

گدایی رییس جمهور آمریکا از ایران است.
حجت االس��الم مصطفی پور محمدی در س��خنرانی راهپیمای��ی روز قدس در 
 میدان نقش جهان اصفهان گفت: امید است به زودی این مذاکرات ختم شود و

 ناگفته های مذاکرات را بیان کنیم.
وی ادامه داد: مردم نباید به این مانور تبلیغاتی دش��من توجه کنند و انشاهلل این 
روزها می گذرد و ماجراهای پش��ت مذاکرات عیان می شود و نشان می دهد که 

ملت ایران در چه جایگاهی قرار دارد و دشمنان ما ذلیل شده اند.
آمریکا از ایران گدایی می کند

پورمحمدی، در ادامه به س��خنان حزب جمهوری خواه اشاره کرد و بیان داشت: 
حتی رقیب انتخاباتی دموکرات ها از حزب جمهوری خواه گفته است که رییس 
جمهور آمریکا و وزیر خارجه ما از ایرانیان گدایی می کند و تعبیر گدایی را به کار 

برد که این یکی از مطالب منتشر شده است.
وزیر دادگس��تری بیان داشت: امید است به یمن حضور ش��ما و این شکوهی که 
آفریده اید خداوند بر ملت ما منت گذارد و این پرده با پیروزی ملت ما برداش��ته 

شود و گام بلندی را به پیش گذاریم.
چهره مدعیان دروغین حمایت از دین و حرمین ش�ریفین آشکار 

شد
 وی در ادام��ه س��خنان خود با اش��اره ب��ه اینکه دسیس��ه های تروریس��ت ها، 
نقش بر آب است بیان داشت: اکنون وجهه تروریست ها آشکار شده است و دیدید 
که مدعیان حمایت از دین، حفاظت از قرآن و حرمین شریفین رسوا شدند و این 
حمالت ددمنشانه به مردم مظلوم یمن، چهره دشمنان اسالم و اسالمیت را که در 

کنار بیت اهلل حرام و حرم نبوی خیمه زده اند را آشکار ساخت.
حرکاتی مانند آزادی قدس برای آزادی حرمین شریفین باید انجام 

شود
پورمحمدی در ادامه سخنان خود اظهار داش��ت: اسالم نه تنها به مسجد الحرام 

نگاه وی��ژه ای دارد بلکه به مس��جد االقصی هم همی��ن نگاه را دارد و اگر ش��ما 
مردم برای دفاع از قبله اول مس��لمین این چنین محکم فریاد مرگ بر آمریکا و 
اسرائیل را س��ر دادید این موضوع پیام دارد. وی ادامه داد: ما به غاصبان حرمین 
ش��ریفین هم می گوییم  امروز ن��ه تنها ب��رای آزادی قدس، بلک��ه این حرکت 
 باید ب��رای آزادی حرمین ش��ریفین از غاصبان این حرمی��ن متبرکه هم منجر 

می شود.
بیشترین دشمنی با ایران را در مذاکرات، صهیونیست ها و غاصبان 

حرمین شریفین دارند
وی در ادامه س��خنان خود تصریح کرد: بیشترین دش��منی را امروز با جمهوری 
اسالمی در صحنه مذاکرات صهیونیست ها و غاصبان حرمین شریفین انجام می 
دهند؛ و این به ظاهر مدعیان اس��الم و دفاع از اسالم بیشترین دشمنی و فتنه را 

انجام می دهند.
سخنان وزیر خارجه ایران پژواک جهانی پیدا کرد

وزیر دادگس��تری در ادامه س��خنان خود بیان داش��ت: گروه پنج به عالوه یک 
دیدند وزیر خارجه م��ا با صدای بلند گفت هیچ گاه ی��ک ایرانی را تهدید نکنید؛ 
 که این ص��دا پژواک جهان��ی پیدا ک��رد و حتی کش��ورهای قدرتمن��د دیگر و  
همان جا وزیر خارجه روسیه هم در دنباله آن گفت یادتان باشد ما روس ها را هم 
تهدید نکنید. وی بیان داشت: این موضوع نشان می دهد شما الهام بخش حتی 
برای قدرت های بزرگ هستید. پورمحمدی تصریح کرد: آمریکا صدای ملت ما را 
بشنود و به قول شهید بزرگ انقالب، شهید بهشتی از این عصبانیت باید بمیرد، و 

با این مرگ گفتن های ملت ایران عصبانی شود.
قوم صهیونیست مبدع ترور است

وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: قوم صهیونیس��ت مبدع، مشوق و 
حامی ترور است، و آنها دارای تفکر معیوبی هستند؛ چنانچه یهود امروز کمتر از 

2۰ میلیون در دنیا هستند و با کسی وصلت نمی کنند و خود برتر بین هستند.
 پورمحم��دی تصری��ح ک��رد: پش��ت س��ر تم��ام تروره��ای انقالب اس��المی 
صهیونیست ها هستند و منافقین پشت س��ر آنها بوده اند و روش آنها آدم کشی 
بوده است. وی در ادامه گفت: حتی مبدا ربا خواری در دنیا یهودی ها هستند، و 
امروز تمام ش��بکه های ربا خواری را یهودیان راه انداخته اند و این وضعیت آنها 
است. به گزارش خبرنگار مهر وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داشت: امروز در بیش از 77۰ نقطه از ایران اسالمی عزت، ایمان، پایداری، 
مقاومت و صبوری خود را نش��ان دادید و خدا به چنین بندگانی افتخار می کند؛ 
خدا در قرآن سوره مائده فرمود که من این افراد را دوست دارم و ملت بزرگ ایران 

نشان داد که محبوب خداوند تبارک و تعالی است.
وی ادامه داد: امروز روز قدس ما یک تفاوت معنوی دارد که در روز قدر واقع شده 
است و روز قدر در ثواب مانند شب قدر است و آنچه در روایات مطرح شده است 

روز 2۳ ماه رمضان به قدر نزدیک تر است.
پورمحمدی بیان داش��ت: روز قدس امس��ال از جهات دیگری هم ف��وق العاده 
ارزشمند است و ملت ما با این حضور خود یک سرفرازی جهانی پیدا کرده است 
و همه شاهد هس��تیم که ملت ایران و نمایندگان دیپلمات ها با قامتی استوار از 
حقوق ملت دفاع می کنند و انقالب ما را به دس��ت دش��منان ملت، جهان گیر و 

جهان شمول می کنند.

حجت االسالم پور محمدی:

گدایی رییس جمهور آمریکا از ایران
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اعالم مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پیکان تیپ1۶۰۰ مدل 7۵ به رنگ 
سفید به شماره پالک 1۶-۵۳9د98 و شماره شاسی 7۵۵۵۵۵۶9 
و ش��ماره موتور 1127۵۵۶2۳۳ به نام حمید معظمی گودرزی 

فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پژو تیپ1۶۰۰ آر.دی م��دل 8۰ به 
رنگ طوس��ی به ش��ماره پالک 1۳-۳22و42 و ش��ماره شاسی 
۰۰8۰72۶982 و شماره موتور 22۳28۰21828 به نام حسین 
فلک رفعت فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
برگ سبز خودرو س��واری پژو تیپ 1۶۰۰RD مدل 79 به رنگ 
سبز به شماره پالک ۶8-2۶9د82 و شماره شاسی 797۰2۵84 
و ش��ماره موتور 22۳279۰2191 به نام عزت ا... رضایی سرلک 

فرزند علی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پی��کان تی��پ1۶۰۰ م��دل 7۵ به 
رنگ س��فید به ش��ماره پالک 1۶-22۵ط24 و ش��ماره شاسی 
78491۳۳۰ و ش��ماره موت��ور 1112788۶498 به نام محمد 
احمدی فرزند علی اصغر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
برگ سبز خودرو س��واری پژو تیپ GLX4۰۵ مدل 77 به رنگ 
نوک مدادی به ش��ماره پالک 1۶-9۳2ج98 و ش��ماره شاسی 
77۳14۰۶2 و ش��ماره موتور 22۵27712774 به نام علیرضا 
یوسف علی فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پیکان تیپ س��اده کار م��دل ۶2 به 
رنگ س��فید به ش��ماره پالک 1۶-2۶1ج۳9 و ش��ماره شاسی 
1۵18۳۵۵4 و ش��ماره موتور 141۶229۶۰۵ ب��ه نام قنبرعلی 

نجفی فرزند نجفقلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه
ش�رکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خرید و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی 
فشار قوی و فشار متوسط ایس�تگاه پمپاژ ورزنه و سیستم تله متری و ابزار دقیق خط 
انتقال آب به نائین و انارک را از طریق مناقصه عمومی با ش�رایط و مش�خصات زیر به 
پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه 

فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
 مبلغ پایه: ح�دود 18/000/000/000 )هجده میلیارد ریال( براس�اس فهارس بهای پایه

 سال 94 و فهرست بهای خاص 
 ش�رایط متقاضی: 1- داش�تن گواهینامه صالحی�ت پیمانکاری اش�خاص حقوقی در
 رشته های تاسیسات و تجهیزات یا نیرو 2- قابل مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی 
در پایگاه اطالع رسانی sajar.mporg.ir ۳- داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ 
برآورد فوق. الزم به یادآوری اس�ت مبلغ ظرفیت کاری براساس تاریخ اخذ گواهینامه 

صالحیت ثابت می باشد.
محل اجراء: استان اصفهان از شهر ورزنه تا نائین و انارک   مدت اجراء: 14 ماه

هزین�ه تهیه اس�ناد مناقصه، نوع و مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه، م�دت اعتبار 
پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیش�نهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص 

می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نسبت به اعالم آمادگی کتبی، ثبت نام در سایت این شرکت )WWW.ESRW( و ارائه 
مدارک مثبته شرکت اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت 

خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
نش�انی مناقصه گزار: اصفهان – پ�ل خواجو – بل�وار آئینه خانه – جن�ب هالل احمر 
"– ش�رکت آب منطقه ای اصفه�ان – دفت�ر قراردادها – کدپس�تی 81۶4۶-7۶47۳ 

صندوق پستی ۳91
تلفن تماس: 5-۳۶۶15۳۶0 داخلی 121و122  فاکس: ۳۶۶1107۳

شرکت آب منطقه ای اصفهان  

نوبت دوم 

       شرکت آب منطقه ای اصفهان -  امور قراردادها
م الف 10946

آگهی مناقصه 94/42

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد امور سرویس و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و الکتریکی سطح شهر اصفهان   با 
برآورد 5/2۶4/000/000 ریال )پنج میلیارد و دویست و شصت و چهار میلیون ریال ( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 210/000/000 ریال 

را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در 

کد فعالیت مربوطه می باشند، دعوت به عمل می آید.
از تاریخ 94/4/15 لغایت 94/4/24 جهت دریافت استعالم ارزیابی و اس�ناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50/000 هزار 
ریال به حساب جاری 1۶407407۶2 بانک ملت )شناسه واریزی1۳000801127192( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال – ساختمان 
 شماره2- اتاق21۶ مدیریت تدارکات  رجوع کنند و جهت کسب اطالعات بیش�تر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.IR و
 WWW.TCI مراجعه و یا با ش�ماره تلفن ۳۶۶۶0141 تماس حاصل نمایند .  متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت 
اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

۳- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفًا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف 
ایرانی میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.

نوبت  دوم

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

شرکت مخابرات استان اصفهان 



خبر خبر 

مدیر کل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش 
از 50 درصدی صادرات گوشت مرغ در بهار امسال خبر داد و گفت: از 
این به بعد صادرات گوشت مرغ در راستای تسهیل بروکراسی اداری 
و تنظیم مازاد موجود در بازار، بدون نیاز به اخذ مجوز از وزارت جهاد 

کشاورزی امکان پذیر است.
جمال مدرسی اظهار کرد: طی س��ه ماهه نخست امسال بیش از 10 
هزار و 100 تن گوشت مرغ و خروس به کشورهای مختلف صادر شده 

که نسبت به بهار سال گذشته رشد 50 درصدی دارد.
وی افزود: مقصد م��رغ صادراتی ایرانی کش��ورهایی از جمله عراق،  

افغانستان ، ترکیه  و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند .
مدیر کل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ارزش 
صادراتی هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط دو دالر بوده است 
که البته در برخی از موارد نیز قطعات کوچک تر الشه مرغ برای برخی 

سالیق خاص به قیمت حدود 1/9 دالر صادر شده است.
مدرسی خاطر نشان کرد: میزان صادرات گوشت مرغ طی سه ماهه 
نخست سال گذشته حدود 6 هزار و 500 تن و تا پایان سال گذشته 
حدود 70 هزار تن بود که درصدد هستیم در پایان سال جاری آن را 
در راستای شرایط کنونی بازار داخلی و منطقه ای به حدود 100 هزار 

تن افزایش دهیم.
وی گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه م��ازاد موجود گوش��ت م��رغ در ب��ازار 
داخل��ی و در راس��تای تس��هیل ص��ادرات گوش��ت و م��رغ و 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخل��ی ، ص��ادرات گوش��ت م��رغ 
 بدون نیاز ب��ه اخذ مج��وز از وزارت جهاد کش��اورزی ام��کان پذیر 

است.
مدیر کل دفتر توس��عه تجارت وزارت جهاد کش��اورزی اظهار کرد: 
وزارت جهاد کش��اورزی در راس��تای قانون تمرکز وظایف بازرگانی 
بخش کشاورزی، به س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرد با توجه به 
حجم تولید مازاد و ذخایر مطمئن گوش��ت و م��رغ در بازار داخلی ، 
صادرات ای��ن محصول در راس��تای تقوی��ت بازاره��ای صادراتی ، 
تنظیم  ب��ازار داخل��ی و حمایت از تولی��د داخلی بر پای��ه صادرات،  
 بدون نیاز ب��ه اخذ مج��وز از وزارت جهاد کش��اورزی ام��کان پذیر

 است.

آثار هنرمندان ایرانی ش��امل فرش های دستباف ابریشمی، ظروف 
فلزی کنده کاری شده، نقاشی، مینیاتور، تندیس های آهنی، کنده 
کاری روی طال و م��س و فیروزه های ایرانی در اس��تانبول ترکیه به 

نمایش گذاشته شد.
نمایش��گاه هنری » از فرش تا ع��رش« که تا 12 جوالی در س��الن 
کنسرت کمال رش��ید ری در اس��تانبول پذیرای عالقمندان است، 
آثار هنری هنرمندان نام��ی ایرانی را دور هم جمع کرده اس��ت. در 
این نمایش��گاه که از 3 جوالی آغاز به کار کرده، فرش های دستباف 
ابریشمی، ظروف فلزی کنده کاری ش��ده، مینیاتور و تندیس های 
 آهنی، کن��ده کاری روی طال و م��س و فیروزه ه��ای ایرانی عرضه

 شده اند.
تقریبا 230 اثر هنری از ایران در این نمایش��گاه حضور دارد. یکی از 
گران قیمت ترین آثار هنری به نمایش گذاشته شده، یک تخته فرش 

ابریشمی 40 متری است که قیمت آن 110 هزار دالر است.
 محس��ن مرتضوی فر، سرکنس��ول ایران  و عبدالرضا رشید، رایزن 

فرهنگی ایران در استانبول از حامیان این نمایشگاه بوده اند.
این نمایش��گاه با س��خنرانی مرتضوی فر در تمجید از روابط عمیق 
تاریخی بین ایران و ترکیه آغاز شد. وی گفت: » زبان و مذهب ما یکی 
است. در طول سال ها، روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور توسعه 
یافته است. من معتقدم این نمایشگاه به تقویت روابط فرهنگی بین 
ایران و ترکیه کمک خواهد ک��رد.« وی افزود، فرهنگ های ایرانی و 
ترکی به یکدیگر نزدیک اند. » ما می دانیم ک��ه زبان ترکی در ایران 
تکلم می شود و زبان فارسی در بین ترک های سلجوقی. این نمایشگاه 

مشترکات فرهنگی ما را پررنگ می سازد.«
رمزی گور، حامی مالی این نمایشگاه گفت: »هنر یک دارایی مشترک 
جهان است. آثار هنری اسالمی در هند، ترکیه، پاکستان، ایران و شبه 
جزیره عربستان و دیگر کشورهای جهان به نمایش گذاشته می شوند. 
من معتقدم زمان برگزاری این نمایشگاه نیز تمایل به حضور در آن را 
افزایش می دهد، زیرا ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم... ما دارای 
تاریخ مشترک با ایران هس��تیم، هرچند که هنرمندان ایرانی از نظر 

سبک با هنرمندان ترک متفاوت اند. 
محمد ناظمی افشار، متصدی این نمایشگاه نیز گفت، این نمایشگاه 
بزرگترین رویداد هنری ایرانی در ترکیه به شمار می رود. وی افزود: 
»ما در 3 سال گذشته در فکر ارایه هنری ایرانی در ترکیه بوده ایم.« 
بیشتر آثار هنری به نمایش درآمده در این نمایشگاه توسط هنرمندان 

اصفهانی خلق شده اند.
افشار در ادامه گفت: »اصفهان با تاریخی 2500 ساله پایتخت فرهنگ 
ایران است. ما می خواس��تیم هنر خودمان را در معرض دید بازدید 
کنندگان ترک ق��رار دهیم. من اصفهان و اس��تانبول را به عنوان دو 
شهر برادر هم می بینم... من می خواهم از همه درخواست کنم که از 

فرهنگ مشترک مان محافظت کنیم.«

صادرات مرغ 
نیازی به مجوز ندارد

 هنر ایرانی در استانبول
 به نمایش گذاشته شد

هنوز سفرهای تابس��تانی آغاز نش��ده اس��ت که مصرف بنزین در کشور روند 
فزاینده ای به خود گرفته اس��ت؛  به همین دلیل نیز برخی کارشناس��ان انرژی 
پیشنهاد وضع مالیات بر استفاده از کارت سوخت جایگاه داران را مطرح کرده اند 

تا مصرف بنزین در کشور کنترل شود.
بیش از یک ماه است که با تصمیم دولت یازدهم بنزین به صورت تک نرخی و به 
قیمت  هزار تومان در کشور عرضه می شود؛  اما براساس اعالم مسووالن شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی دارندگان سهمیه 700 تومانی می توانند 
تا آخرین روز از ش��هریور ماه این بنزین را  استفاده و از س��اعت 24 اولین روز از 

مهرماه دیگر بنزین 700 تومانی در کارت های سوخت وجود نخواهد داشت.
پیگیری ها حاکی از آن اس��ت ، علیرغم اینکه در ماه رمضان به سر می بریم؛  اما 
میزان مصرف بنزین 700 تومانی کارت های سوخت روند افزایشی داشته است و 
از 2 میلیارد و 100 میلیون لیتر به حدود یک میلیارد و 600 میلیون لیتر رسیده 
اس��ت؛ در عین حال انتظار می رود با اتمام ماه مبارک رمضان و آغاز س��فرهای 
تابستانی عالوه بر افزایش مصرف بنزین در کشور حجم ذخیره شده بنزین 700 

تومانی نیز رو به کاهش بیشتر رود.
در حال حاضر به دلیل ش��رایط تعمیرات اساس��ی که در پاالیشگاه های کشور 
وجود دارد،  دولت اقدام به واردات قابل توجهی بنزین کرده است؛  به گونه ای که 
حجم واردات بنزین در طول 10 سال اخیر بی سابقه بوده و به منظور تامین نیاز 

خودروها در سفرهای تابستانی است تا جایگاه ها با کمبود بنزین مواجه نشوند.
نکته بسیار مهمی که پس از تک نرخی کردن قیمت بنزین به چشم می خورد، این 
است که مصرف کنندگان بدون استفاده از کارت سوخت اقدام به سوخت گیری 

می کنند که این موضوع مش��کالت عدیده ای را برای مسووالن ذی ربط ایجاد 
می کند.

از جمله مهم ترین این مش��کالت ع��دم کنترل مص��رف بنزین اس��ت زیرا با 
توجه به اینک��ه هم اکن��ون قیمت ه��ر لیت��ر بنزین در کش��ور  ه��زار تومان 
اس��ت؛  اما هن��وز اختالف��ات فاحش��ی ب��ا کش��ورهای همس��ایه در قیمت 
 ای��ن حام��ل ان��رژی پرطرف��دار داری��م و ام��کان قاچ��اق بنزی��ن را افزایش

 می دهد.
با گذش��ت حدود 9 س��ال از آغاز اجرای طرح س��همیه بن��دی و عرضه بنزین 
با کارت هوشمند س��وخت، س��والی که این روزها مطرح می ش��ود ، این است 
که آیا با تداوم ش��رایط فعلی عرضه بنزین و آزادس��ازی قیمت ه��ا، کارت های 
 بنزین کم��اکان مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرن��د و از کارآی��ی الزم برخوردار 

هستند؟
به استناد گزارش های رسمی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، از آغاز سهمیه بندی بنزین تاکنون بیش از 32 میلیون قطعه کارت هوشمند 
بنزین و گازوییل صادر شده که هم اکنون تعداد کل کارت های فعال هوشمند 

سوخت حدود 20 میلیون قطعه کارت است.
در همین حال، منصور ریاحی معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان 
اینکه عرضه بنزین با کارت س��وخت با وجود آزادسازی قیمت ها تا اطالع ثانوی 
ادامه دارد می گوید: نگاه به سامانه هوش��مند سوخت )پس از تک نرخی شدن 

قیمت بنزین( به صورت جزیره ای و قشری به هیچ وجه درست نیست.
 این مقام مس��وول با اعالم اینکه س��امانه هوشمند س��وخت، بزرگ ترین طرح 
آی تی منطقه خاورمیانه به شمار می رودکه همسو با اهداف دولت الکترونیک 
شکل گرفته است تصریح می کند: این سامانه مزیت های متعددی برای رسیدن 
به اهدف دولت الکترونیک به ارمغان آورده که کنترل قیمت بنزین تنها یکی از 

وظایف آن است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف سوخت یکی دیگر از ویژگی های مهم سامانه 
هوشمند سوخت به شمار می رود، یادآور می شود: عالوه بر این، مدیریت جامع 
اطالعات، داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده ها از دیگر مزیت های این س��امانه 

هوشمند سوخت است.
ریاحی با بیان اینکه شفافیت اطالعات، جلوگیری از قاچاق سوخت، کنترل مصرف 
و برنامه ریزی برای آینده مصرف سوخت، نیز از دیگر قابلیت های سامانه هوشمند 
سوخت است تاکید می کند : باید به دنبال راهکارهایی باشیم که مصرف کنندگان 

بنزین حتما از کارت های سوخت به منظور سوخت گیری استفاده کنند.
در این رابطه برخی از کارشناسان انرژی معتقدند یکی از راهکارهایی که موجب 
می ش��ود مصرف کنندگان به سمت اس��تفاده از کارت سوخت شخصی بروند، 
تعیین مالیات بر سوخت در صورت استفاده از کارت  سوخت جایگاه داران است 
به طوری که استفاده کنندگان از کارت های سوخت جایگاه داران رقم بیشتری 
 را بابت قیمت س��وخت پرداخت کنند تا از این طریق بتوان نظم را به استفاده از 

کارت های سوخت شخصی بازگرداند.
به هر حال دولت باید پیش از آغاز سفرهای تابستانی فکری به حال کارت های 
سوخت کند؛ زیرا  کارت های سوخت با تدابیر ویژه ای می تواند مانع از افزایش 

مصرف بنزین در کشور شود.

ذخیره بنزین سهمیه ای به 1/6 میلیارد لیتر رسید؛

 پیشنهاد مالیات بر کارت سوخت جایگاه  داران

دبیر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان نان صنعت��ی از افزایش میزان 
سبوس استخراج شده از آرد در نانوایی ها به ویژه در تولید نان سنگک خبر داد و 
گفت: هرچه سبوس بیشتری از نان گرفته شود، مغز گندم سفید تر می شود اما 
نان از نظر مواد مغذی فقیر می ش��ود. کاوه زرگران با اشاره به حذف سهمیه آرد 
واحد های نان صنعتی در ش��ش ماه اخیر گفت: اختالف قیمت 600 تومانی در 
ماده اولیه نان، امکان رقابت بین نان های صنعتی و س��نتی را از بین برده است.

وی با اش��اره به این که واحدهایی که با کمک دول��ت فعالیت می کردند تعطیل 
ش��ده اند افزود: نان صنعتی، س��الم ترین نوع تولی��د را دارد و در کارخانه تولید 
می شود. همچنین کارخانه ها باید مورد تایید س��ازمان های صنایع باشند.دبیر 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی با تاکید بر سیاست های در 
پیش گرفته از سال 1386 در راستای س��وق  دادن ذائقه مردم به سمت مصرف 
نان صنعتی به جای نان س��نتی گفت: این طرح به کندی پی��ش رفت؛ چرا که 
ذائقه مردم با نان سنتی عجین تر اس��ت؛ بنابراین دولت باید تمهیداتی در نظر 
می گرفت که نان های سنتی به صورت صنعتی و س��الم تولید شوند. زرگران با 
اشاره به این که در تغییر الگوی مصرف موفق نبودیم، در مورد به روز بودن تولید 
نان صنعتی اظهار کرد: خطوطی که به تازگی ایجاد شده به روز هستند، گرچه با 
قیمت گزاف تری نسبت به سایر کشور ها در ایران خریداری ایجاد شده اند. دبیر 
کانون انجمن های صنایع غذایی در مورد توان تولید نان صنعتی با کیفیت مشابه 
نان های اروپایی گفت: امکان تولید ن��ان باکیفیت و تنوع نان های اروپایی وجود 
دارد، اما نان های اروپایی شامل انواع حجیم و غیرحجیم هستند که در این مورد 

ذائقه ایرانیان کمی متفاوت است.
وی در مورد بهره گیری از سبوس در نان های صنعتی نیز اظهار کرد: هر نانی با آرد 
به خصوصی تولید می شود و درجه سبوس استخراج شده از آرد متفاوت است؛ به 
گونه ای که این درجه در نان های مسطح مانند سنگک بیشتر است. دبیر اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی با اشاره به این که نان های حجیم و 
غیرحجیم با آردی که درجه استخراج س��بوس آن 18 تا 23 درصد است تولید 
می شود، گفت: به تازگی شاهد اقبال مردم به نان سفید هستیم و حتی مشاهده 
می شود نان سنگک گاه با آردی که درجه سبوس استخراج شده آن 12 درصد 

است تولید می شود، در حالی که نباید سبوس آرد کمتر از 18 درصد باشد.

نمایندگان کارگران نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته اند و از 
آنها خواسته اند اقدامات الزم برای واریز اجباری تمامی حقوق و مطالبات 

به حساب های بانکی را انجام دهند.
مدت هاس��ت کارگران به دنبال راهکاری هس��تند تا بتوان از طریق آن، 
جلوی تضییع حقوق بخشی از نیروی کار را گرفت. نمایندگان کارگران 
 معتقدند در س��ایه عدم اجرای قان��ون و همچنین فراهم بودن ش��رایط

 سوء استفاده از وضعیت نامناسب بازار کار، مطالبات درصدی از مشموالن 
قانون کار پرداخت نمی شود.

براس��اس اعالم نمایندگان کارگران، در حال حاض��ر بیش از 20 درصد 

کل نیروی کار کشور دس��تمزدی به میزان کمتر از حداقل های مصوب 
شورای عالی کار را دریافت می کنندکه این مساله زندگی آنها را با مسائل 

و چالش های معیشتی همراه کرده است.
براساس برآوردهای صورت گرفته، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور 
و مشموالن قانون کار به صورت ماهیانه دریافتی حداقلی به میزان 712 
هزارتومان )مصوبه حداقل مزد سال 94( را دارند که این میزان دریافتی 

حتی تامین کننده مخارج 10 روز اول ماه آنها نیز نخواهد بود.
تخلفات آشکار حقوقی در برخی واحدها

در چنین شرایطی که مسائل معیشتی و کس��ری های شدید درآمدی، 
زندگی مشموالن قانون کار را تهدید می کند، فرصتی فراهم شده است 
تا به دلیل وفور نیروی متقاضی کار، برخ��ی از کارفرمایان تخلفاتی را در 

پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران انجام دهند.
یکی از راهکارهایی که بعضا در واحدهای کوچک و بنگاه های ُخرد انجام 
می شود، پرداخت دستی حقوق و دستمزد است. در این روش پرداخت 
که اسناد محکمی نیز در صورت بروز اختالف و طرح شکایت در هیات های 

حل اختالف وجود ندارد، امکان سوء استفاده از کارگران وجود دارد.
یکسال پیش تالش هایی از سوی برخی گروه های کارگری درباره قانونی 
شدن واریز تمامی حقوق و مزایای نیروی کار به حساب های بانکی مطرح 
شد و به شورای عالی کار رفت که با مخالفت شدید کارفرمایان مسکوت 

ماند.

سفید  بودن نان، دلیل بر سالم  بودن آن نیست

کاهش  4 درصد ی صادراتآب، مجوز افزایش قیمت نداردقیمت طال  افزایش یافتتویوتا، خواستار ورود به بازار ایران 

روش پرداخت دستمزد تغییر می کند؟

مدیر نمایندگی ش��رکت تویوتا در ترکیه گفت: اگ��ر در نتیجه انعقاد توافق 
هسته ای بین ایران و گروه 1+5، بازار این کشور باز شود، تویوتای ژاپن بسیار 

عالقمند به فروش محصوالت خود به این کشور خواهد بود.
مدیر نمایندگی ش��رکت تویوتا موتورز در ترکیه گفت: پس از آنکه کاهش 
ارزش روبل به بازار خودروی روسیه آسیب زد، میزان صادرات این شعبه در 
نیمه نخست امس��ال با 30 درصد کاهش به 42 هزار و 433 دستگاه رسید، 
اما ما امیدواریم که با فروش خودرو در داخل ترکیه و اروپا این زیان را جبران 
کنیم. نمایندگی ش��رکت تویوتا در ترکیه یکی از 10 ش��عبه با تولید باالی 
این شرکت در خارج از ژاپن است که تولید ساالنه آن به 150 هزار دستگاه 

می رسد.
اورهان اوزر افزود: » امسال به دلیل مشکالت اقتصادی در روسیه و کاهش 
 ارزش روبل، ما ش��اهد کاهش قابل توج��ه صادرات مان بوده ایم. روس��یه 
بزرگ ترین بازار فروش خودروی کوروالی ما بوده اس��ت. ما برنامه داشتیم 
تقریبا یک چهارم کوروالهای تولیدی مان را به روسیه صادر کنیم، اما هنوز 

10 درصد هم به این کشور صادر نکرده ایم.«
اوزر در ادامه گفت: اگر در نتیجه انعقاد توافق هس��ته ای بین تهران و گروه 
1+5، بازار این کش��ور باز ش��ود، تویوتای ژاپن همچنین بسیار عالقمند به 

فروش محصوالت خود به کشور همسایه ایران است.
وی افزود: » ما انتظار داریم نیمه دوم امسال از نظر صادرات خودرو بهتر از 
نیمه نخست سال باشد. به رغم ریسک های مختلف جهانی و برخی ابهامات 
داخلی، من معتقدم، ثبات در بازار حفظ خواهد شد و اتفاقات مثبت بیشتری 

در نیمه دوم سال رخ خواهد داد.«

قیمت طال در جریان معامالت امروز بازارهای جهانی 4 دالر افزایش یافت و 
به 1164 دالر در هر اونس رسید.

در حالی که نشانه هایی از پیشرفت در تالش های یونان برای دریافت یک 
کمک مالی جدید مشاهده می ش��ود، ارزش یورو افزایش یافته و همزمان 
قیمت طال با فاصله گرفتن از پایین ترین رقم 4 ماه اخیر، ش��اهد رشد بوده 

است.
اما تقاضای فیزیکی ضعیف از س��وی چین و هند مانع از رش��د قابل توجه 
قیمت ها شده و طال در هند همچنان قیمتی پایین تر از شاخص جهانی دارد.

جیمز استیل، تحلیلگر اچ اس بی سی در این باره گفت: » از نظر ما باید طال 
در کوتاه مدت ضعی��ف باقی بماند، حداقل تا زمانی ک��ه خریداران فیزیکی 

دوباره در بازار حضور پیدا کنند.«
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال امروز با 4 دالر افزایش به 1163 
دالر رسید. قیمت ها پس از رس��یدن به رقم 1146 دالر و 75 سنت در روز 
چهارش��نبه که پایین ترین رقم از 18 مارس تاکنون بود، همچنان در این 
هفته با کاهش همراه بوده اند. دولت یونان یک بسته از پیشنهادات اصالحی 
را به طلبکارانش در حوزه یورو ارسال کرد تا برای جلوگیری از ورشکستگی 
بتواند کمک مالی جدید از آنان دریافت کند. یونان همچنین انجام اقدامات 
فوری را دیروز به رای پارلمان گذاشت. ارزش یورو در برابر دالر امروز افزایش 
یافت و موجب شد قیمت کاالهای ارزش گذاری شده به دالر برای دارندگان 
سایر ارزها ارزان تر شود.اما بعید است قیمت ها افزایش یابد، مگر اینکه تقاضا 
تقویت شود. میزان تقاضا در هفته جاری به دلیل وضعیت آشفته بورس چین 

و به تاخیر افتادن خرید از سوی خریداران هندی، ضعیف بوده است.

 معاون وزیر نیرو با نگ��ران کننده خواندن وضعیت منابع آب در برخی اس��تان های 
جنوب شرقی کشورگفت: فعال مجوزی برای افزایش قیمت آب نداریم.

رحیم میدانی گفت: در حالی که در س��ال 93 مبلغ قرارداد خری��د تضمینی آب از 
بخش خصوصی 110 میلیارد تومان بود، در سال 94 این رقم به 400 میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش خصوصی ساالنه 

قیمت آب را افزایش می دهد، خرید تضمینی آن برای این وزارتخانه دشوار است.
این مقام مسوول در وزارت نیرو ادامه داد: اگر بخواهیم کمبودهای اعتباری موجود 
در حوزه آب جبران شود و از محل آن پروژه های نیمه تمام را به انجام برسانیم، باید 
همانند سایر کشورها به تدریج به سمتی حرکت کنیم که مشترکان قیمت تمام شده 
آب را پرداخت و در ازای آن خدمات دریافت کنند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
تاکید کرد: این به معنای افزایش قیمت آب نیست و ما هم اینک هیچ مجوزی در این 
زمینه نداریم. وی بیان داشت: یکی از کارهایی که این وزارتخانه برای به انجام رساندن 
پروژه های حوزه آب و آبفا انجام داده، اس��تفاده از اعتبارات عمومی، بهره گیری از 
تسهیالت داخلی، استفاده از تسهیالت خارجی میان مدت )فاینانس( و فروش اوراق 
مشارکت است. میدانی گفت: در سال 94 - 93 میانگین بارندگی در کشور نسبت به 
درازمدت 26 درصد و نسبت به سال 93 رقمی معادل 14 درصد کاهش داشته است.
 وی اضافه کرد: ب��ا توجه به کاه��ش بارندگی ه��ا، وضعیت مناب��ع آب در برخی از

 استان های جنوب شرقی کشور بس��یار نگران کننده است و در شرایط کنونی برای 
این موضوع نمی توان کاری کرد؛ مگر اینکه از طریق مدیریت اصولی و صرفه جویی 
در مصرف آب به کاهش مشکالت ناش��ی از این معضل کمک کنیم تا مشکلی برای 

تامین آب آشامیدنی مردم به وجود نیاید.

 ریی��س کنفدراس��یون صادرکنن��دگان از کاه��ش چه��ار درص��دی ص��ادرات
 غیر نفتی در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

محمد الهوتی،  درباره وضعیت صادرات کاالهای غیرنفتی اظهار کرد: تصمیمات در 
خصوص ممنوعیت واردات، محدودیت صادرات و عوارض صادراتی، صادرکنندگان 
را در ماه های اخیر با مشکالتی مواجه کرده است و صادرکنندگان به دلیل این قوانین 

و نگرانی از پرداخت عوارض از صادرات صرف نظر می کنند.
وی درباره شرایط صادرات غیر نفتی بعد از رفع تحریم های اقتصادی گفت: صادرات 
غیر نفتی اولین مرحله از تجارت خارجی محس��وب می شود که به سیاست خارجی 
مرتبط اس��ت. رفع تحریم ها در افزایش صادرات و نقل و انتق��االت مالی تاثیر گذار 
خواهد بود. همچنین هزینه قیمت تمام شده کاالها با برداشته شدن تحریم ها کاهش 
خواهد یافت و از سوی دیگر نیز زمینه را برای رقابت پذیری در بازارهای هدف فراهم 
می کند.الهوتی با اش��اره به دیگر نتایج رفع تحریم ها در بخش صادراتی ادامه داد: 
رفع تحریم ها باعث خواهد شد ارتباط با کشور هایی که به طور سنتی با آن ها روابط 
اقتصادی داشته ایم و به دلیل تحریم ها روابط  مان قطع شده بود بار دیگر این ارتباط 
را از س��ر بگیریم.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شکی 
نیست که تحریم ها مشکالتی را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است؛  اما 
نباید فکر کنیم تمامی مشکالت در ساختار اقتصادی، تجاری و تولید مان به تحریم ها 

ارتباط دارد. مشکالت ساختاری در بخش تولید بعد تحریم ها باقی خواهند ماند.
 اینکه فقط توجه مان را معطوف به رفع تحریم ها کنیم آدرس اشتباه دادن است.به 
اعتقاد وی بعد از رفع تحریم ها حدود 20 تا 30 درصد مشکالت در صادرات و سایر 
بخش های اقتصادی حل خواهد شد اما مشکالت ساختاری پا برجا می ماند که بایددر 

آینده برای آن ها راهکار هایی اندیشده شود.
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

به رغم ثبت در فهرست میراث؛

موزه ملی ایران، هنوز حریم ندارد!
 موزه ملی ایران،  یکی از ۱۴ موزه ثبت شده در فهرست میراث ملی 
است که توسط آندره گدار در سال ۱۳۱۶ ساخته شد،  اما نه تنها 
برای این موزه بلکه برای موزه های دیگر تهران نیز هنوز حریمی 

مصوب نشده است.
ش��هر تهران هر روز در حال تغییر و تحول اس��ت و ساختمان ها 
در حال قد کشیدن و ورود به حریم س��اختمان های تاریخی. در 
 این میان موزه های شهر نیز در بین هجمه س��اخت و سازها قرار

 گرفته اند و هیچ حائلی برای حفظ حریم آنها وجود ندارد تا آنها را 
از ساخت و سازهای بی حساب در امان نگه دارد. مانند موزه ملی 
ایران که در خیابان امام خمینی)ره(، نبش خیابان س��ی تیر قرار 
گرفته اس��ت. غیر از موزه ایران باس��تان یا همان موزه ملی ایران 
ساختمان موزه هنرهای ملی، آبگینه و س��فالینه، حیات وحش، 
هنورهای معاصر و موزه ملی قرآن نیز با وجود آنکه در تهران واقع 

شده اند؛  اما حریم مشخصی ندارند.
در ایران ۱۴ ساختمان در فهرست میراث ملی به عنوان موزه ثبت 
شده است. بسیاری از موزه های دیگر وابس��ته به سازمان میراث 
فرهنگی کاربری دیگری داش��ته اند؛  ولی از آنها ب��ه عنوان موزه 
استفاده می شود. مانند بنای موزه رختشویخانه در استان کرمان. 
این بنا به نام رختشویخانه، در فهرست میراث ملی ثبت شده؛  اما 
اکنون کاربری آن موزه مردم شناسی است.اما این ۱۴ موزه ثبتی، 
 از همان ابتدای س��اخت برای اس��تفاده به عنوان م��وزه طراحی

 ش��ده اند. اما از این میان تنها س��ه موزه کلپورگان در شهرستان 
سراوان، موزه روستایی گیالن و پارک موزه شاهرود تعیین حریم 
شدند؛  اما موزه های دیگر مانند موزه جناح در هرمزگان، موزه قلعه 
در گرمسار، باهنر در کرمان، آذربایجان در تبریز و موزه گنجینه در 
شاهرود نیز حریم ندارند.شاید در این میان از همه مهمتر تعیین 
حریم موزه های تهران باش��د چرا که این موزه ها بیشتر در خطر 
ساخت و سازهای کالن ش��هر قرار دارند و از آنجا که جزو بناهای 
خاص هستند، تعیین حریم آنها با مشکالت کمتری رو به روست. 
بنابراین تعیین حریم این موزه ها باعث خواهد ش��د تا اتفاقی که 
مدتی پیش برای موزه ملی قرآن کریم رخ داد و در حریم درجه یک 

آن ساخت و ساز انجام دادند، رخ ندهد.

عمار تفتی: 

بازیگر نباید درگیر حواشی شود
عمار تفتی گفت: در فضای تلویزیون و سریال سازی امروز بیش از 
پیش به حضور گروه های بی حاشیه نیاز داریم که از همان ابتدای 
کارشان، بدون هیچ حاش��یه ای فقط و فقط روی کار خود تسلط 

کافی داشته باشند.
 عمار تفتی بازیگر مینی س��ریال »نیاز« گفت: در مینی س��ریال

 » نیاز« نقش یک مکانیک را ایفا می کنم که در زندگی شخصیش 
فردی ساده و معمولی است.

 او در گذش��ته تصمیم��ی گرفت��ه که االن ب��ه خاط��ر آن دچار 
درگیری هایی شده ولی از حال و هوای انسانی برخوردار است. 

وی ادام��ه داد: وقت��ی در کاری حض��ور پی��دا می کن��م بیش از 
اینکه نق��ش، بازخوردها و ... برایم اهمیت داش��ته باش��ند،گروه 
 و حرفه ای بودن ش��ان برایم از درج��ه باالی اهمی��ت برخوردار

 اس��ت. در فضای تلویزیون و سریال س��ازی امروز بیش از پیش 
به حض��ور چنی��ن گروه هایی نی��از داریم ک��ه از هم��ان ابتدای 
کارشان، بدون هیچ حاش��یه ای فقط و فقط روی کار خود تسلط 
کافی داش��ته باش��ند و گروه نیاز یکی از همین گروه ه��ا بود و از 
این هم��کاری بس��یار خوش��حالم.این بازیگر که اولی��ن تجربه 
حضور در ش��ب های قدر را س��پری می کن��د ادام��ه داد: تعداد 
این گروه های س��ریال س��ازی بس��یار محدود و ش��اید به اندازه 
انگشتان یک دست باشد. امیدوارم روزی فرا برسد تا ما در انتخاب 
نقش های مان فقط معطوف ب��ه بازیگری و نقش خود باش��یم و 
 مسائلی که گاهی در حواش��ی پیش می آید برای هیچ کدام اتفاق

 نیفتد.

»رقص پروانه«
 در خانه هنرمندان اصفهان

اجرای نمایش » رقص پروانه« به مناسبت روز قدس در موزه خط 
حوزه هنری استان اصفهان آغاز شد.

این نمایش که توس��ط » پریا گودرزی « کارگردانی شده، نوشته 
»نوش��ین تبریزی« اس��ت که با موضوع بیت المقدس به اجرا در 
می آید. رقص پروانه داس��تان دختری اسراییلی را روایت می کند 
 که پس از چندین س��ال زندگ��ی در آمریکا برای ش��فا یافتن به

 بیت المقدس ب��از می  گردد.عل��ی قانعی، ایمان ج��الل، فرهود 
بختیاروند، س��پیده  نیایش فر، اله��ه نیایش فر و عرف��ان رجایی 

نقش آفرینی در این نمایش را برعهده  دارند.
همچنی��ن به��اره م��رادی و عل��ی  قانع��ی دس��تیارکارگردان، 
موس��یقی،  حامدعزی��زی  مدیرصحن��ه،  آزادی  ن��ه  دردا
اکبرگ��ودرزی مدیرتهی��ه، مری��م گ��ودرزی دس��تیارصحنه و 
احس��ان جانمی ط��راح صحن��ه این نمای��ش هس��تند.گفتنی 
اس��ت؛ نمایش »رقص پروان��ه« از ۱9 الی 2۶ تیرماه از س��اعت 
۱9:۱5 بعدازظهر در موزه خ��ط خانه هنرمن��دان اصفهان واقع 
 در خیاب��ان آبش��ار، پ��ارک ایثارگران ب��ه روی صحن��ه خواهد

 رفت.

بانوی خوشنویس بوس��نیایی معتقد است،  ایرانی ها 
آدم های پرافتخار و باغروری هس��تند که هویت خود 
را در طول س��ال ها حف��ظ کرده اند و هنرش��ان قابل 

احترام است.
»ملیحه پتاری��چ« که یک��ی از هنرمن��دان خارجی 
شرکت کننده در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم است  اظهار کرد: امسال آثاری را برای این 
نمایشگاه به ایران آورده ام که در نگاه اول، انتزاعی به 
نظر می رسند؛  اما اگر دقت بیشتری شود، می توان در 
آن ها یکس��ری حروف کوفی را دید که خیلی وقت ها 

قابل خواندن هم هستند.
وی ادامه داد: تعدادی از آثارم شکل انتزاعی بیشتری 
 دارن��د و باید دقت بیش��تری کرد که بت��وان آن ها را 

خواند.
 این آثار با رنگ روغن کار شده اند. ترکیب بندی آن ها 
فقط فرم حروف نیس��ت؛ بلکه یک ارتباطی با مفهوم 
آنچه را که نوشته ام نیز در خود دارد. در حقیقت، در 
آن ها یک معنای س��مبلیک و نمادین��ی وجود دارد. 

اسم جالله » اهلل«، » محمد رس��ول اهلل«، »فاطمه«، 
»محمد« و » ماشاءاهلل« کلماتی هستند که در آثارم 

دیده می شوند.
این هنرمند همچنین درب��اره  فعالیت هنرمندان در 
سبک های س��نتی و مدرن خوشنویس��ی گفت: فکر 
می کنم ادامه  هنر خوشنویسی به سبک و سیاق سنتی 

حیاتی است و گریزی از آن نیست. 
البته هنرمند باید آزاد باشد که بتواند فکرش را ارائه 
کند. به » نگارش قدیمی« خطاط��ی می گویند؛  اما 
شکل های دیگر این هنر، نوعی توصیف و بیان هنری 

است و نباید این ها را با یکدیگر مقایسه کرد.
پتاریچ به منحصربه فرد بودن سبک کاری هنرمندان 
کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: سبک کاری هر 
هنرمند منحصربه فرد است که برای بیان خود، آن را 
به کار می برد. اگرچه در خطاطی باید کامال درس��ت 
و صحیح نوشت؛  اما هر کسی برای این که کار خود را 

برجسته کند، چیزی به آن اضافه می کند.
 قرآن در تمامیت خود دارای پیام اس��ت. ما از طریق 

هنر انتزاعی تالش می کنیم قسمت کوچکی از آن را 
به مخاطب منتقل کنیم.

این خوشنویس درباره  حضور دوباره اش در ایران نیز 
اظهارکرد: در سال 2007 برای شرکت در نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم به ایران آمدم. 
دوبار هم آثارم را در جشنواره »بسم اهلل« شرکت دادم 
که در سال 20۱0 یکی از آثارم در این جشنواره برنده  
جایزه شد. وقتی نام » ایران« را می شنوم یاد آدم های 
پرافتخار و با غروری می افتم که هویت خود را در طول 

سال ها حفظ کرده اند و هنرشان قابل احترام است.
او همچنین به س��ابقه  فعالیت هن��ری اش در زمینه  
خوشنویسی اش��اره کرد و گفت: من از آکادمی های 
هنرهای زیبا و دپارتمان نقاشی فارغ التحصیل شده ام 
و فوق  لیسانسم را با گرایش خطاطی اسالمی گرفته ام. 
االن هم ت��ز دکترای خ��ود را درب��اره ی » تاریخ هنر 
خطاط ه��ای بوس��نیایی در دوره عثمان��ی« دنبال 

می کنم.
پتاری��چ در پای��ان اظهار ک��رد: اکنون در دانش��گاه 
بین المللی به عنوان اس��تادیار مش��غول ب��ه فعالیت 
هستم. من با خطاطی س��نتی و با سبک دیوانی کارم 
را شروع کردم، اما بعدها س��بک کوفی را در کارهایم 
الهام بخش تر دی��دم. همچنین در جری��ان برگزاری 
نمایش��گاه ق��رآن کریم توس��ط س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی، ۱2 هنرمند شاخص از کشورهای 
بوسنی ، فرانس��ه، کویت، عراق، س��وریه، پاکستان، 
افغانس��تان، ترکیه، عراق، نیوزلند و اندونزی انتخاب 
ش��دند و آثارش��ان را در رش��ته های خوشنویس��ی، 
نقاشی خط، عکس و کاشی کاری در بخش بین الملل 
ارائه کردند. نمایشگاه آثار این هنرمندان از ۱0 تیرماه 
تا پایان ماه مبارک رمضان در »ب��اغ کتاب« واقع در 
محدوده باغ - موزه دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، 
بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه روی 

پارک طالقانی برپاست.

مجموعه شعر »خواهرم پرنده شد« که به همت بابک 
نیک طلب گردآوری ش��ده،  از سوی انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

این کتاب مجموعه ای از ۱2 سروده ۱۱ شاعر است که 
با بیانی کودکانه از زبان کودکان غزه برای همدردی با 

این کودکان مظلوم سروده شده است.
 این اش��عار که هرکدام حال و هوای کودکان و جنگ 
 و جنایت ه��ای رژی��م کودک کش صهیونیس��تی را 
تصویر کرده تلخ و دردآور است و در نوع خود اعتراضی 

علیه جنایت های رژیم های استکباری است.
»خواهرم پرنده ش��د« ش��امل اش��عاری از محمود 
پوروه��اب، حس��ین احم��دی، باب��ک نیک طل��ب، 
منی��ره هاش��می، مریم اس��المی، مریم هاش��م پور، 
روداب��ه حم��زه ای، طیب��ه ش��امانی، غالمرض��ا 
بکت��اش، حام��د محق��ق و مرضی��ه تاجری اس��ت 
که ب��ه منظ��ور همراه��ی با ای��ن کودکان س��روده 
 و در ای��ن مجموع��ه در کن��ار ه��م ق��رار گرفت��ه

 است.

اش��عار خواندنی و زیب��ای این کتاب ب��ا تصویرگری 
حدیثه قرب��ان و عاطف��ه ملکی جو، همراه ش��ده که 
هرک��دام از تصاویر در ح��ال و هوای اش��عار طراحی 

شده است.
مجموع��ه ش��عر »خواه��رم پرنده ش��د« از س��وی 
انتش��ارات کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و 
نوجوانان در ۱5 هزار نس��خه با قیمت ۳ هزار تومان 
 منتش��ر ش��ده و در دس��ترس کودکان ق��رار گرفته

 است.

تو را من دوست دارم، تو را ای کودک غزه

ایران برای من یعنی آدم های با غرور
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مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   4/289

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  اعتراض داشته  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  که اشخاص 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

1-رای شماره 139360302031001560- 93/10/17 خانم همدم اشراقی نائینی  فرزند 
شیخ احمد 30 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه وباغچه متصل بهم به 
پالک ثبتی 502  اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 460 متر 

مربع خریداری عادی از وراث خدیجه طاقداری نائینی مالکین رسمی
آبادی  علی  زینلی  فضه  خانم   94/2/17  -139460302031000134 شماره  2-رای 
فرزندیوسف ششدانگ مفروزی یک درب باغ احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 47 فرعی 
از 31  اصلی واقع در نائین بخش 2  ثبت نایین به مساحت  1233 متر مربع خریداری 

رسمی مشاعی از وراث رمضان عابدی
کاظمی  موسی  سیدرضا  آقای   94/4/2  -139460302031000239 شماره  3-رای 
محمدی فرزندمیر حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی از 45 فرعی از 19690  اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت  
ششدانگ  415.70 متر مربع خریداری رسمی مشاعی از نورالسادات هاشمیان مالک 

رسمی
محمدی  کربالئی  صاحبه  خانم   94/4/2  -139460302031000240 شماره  4-رای 
فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 45 فرعی از 19690  اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت  ششدانگ  
از  وعادی  هاشمیان  نورالسادات  از  مشاعی  رسمی  خریداری  مربع  متر   415.70

سیدرضاموسی کاظمی
5-رای شماره 139460302031000241- 94/4/2 آقای حمیدرضا عرب بافرانی فرزند 
محمد علی ششدانگ قطعه زمین محصور که درآن احداث بناشده درپالک ثبتی قسمتی 
از 630 فرعی از 19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 295.97 

مترمربع خریداری عادی از محمود عرب بافرانی مالک رسمی
نائینی  سنگیجی  پور  حسن  آقای   94/4/2  -139460302031000242 شماره  6-رای 
از  قسمتی  در  احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمد  علی  فرزند 
پالک 70 فرعی از 70 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 313 

مترمربع خریداری رسمی از غظنفر سنگیجی
7-رای شماره 139460302031000243- 94/4/2 خانم صدیقه سنگیجی فرزند غظنفر  
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک 70 فرعی از 70 
مترمربع خریداری  بمساحت ششدانگ 313  نایین  ثبت   1 نایین بخش  در  واقع  اصلی 

رسمی از غظنفر سنگیجی
نائینی  پورسنگیجی  حامد  آقای   94/4/2  -139460302031000244 شماره  8-رای 
فرزند حسن ششدانگ مفروزی زمین محصور نیمه سازاحداثی در پالک ثبتی قسمتی 
مترمربع  بمساحت 126  نایین  ثبت   1 نایین بخش  در  واقع  اصلی  از 70  فرعی  از 70 

خریداری عادی از حسن پورسنگیجی مالک رسمی

فرزند  بافرانی  عرب  احمد  آقای   94/4/2  -139460302031000245 شماره  9-رای 
از پالک  احداثی درقسمتی  یکباب خانه مفروزی  از ششدانگ  مختار چهاردانگ مشاع 
ثبتی 5866 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 70.19 مترمربع 
 93/4/26-39174 رهنی  سند  حقوق  باحفظ  بافرانی  عرب  رقیه  از  رسمی  خریداری 

دفترخانه یک نایین
فرزند  بافرانی  عرب  فاطمه  خانم   94/4/2 شماره139460302031000246-  10-رای 
پالک  از  درقسمتی  احداثی  مفروزی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ   دو  جعفر 
ثبتی 5866 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 70.19 مترمربع 
خریداری عادی مع الواسطه از رقیه عرب بافرانی مالک رسمی باحفظ حقوق سند رهنی 

39174-93/4/26 دفترخانه یک نایین
11-رای شماره 139460302031000247- 94/4/2 آقای بهرام ربیعی مزرعه شاهی 
فرزند فتح اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 199 فرعی 
مترمربع خریداری  بمساحت 195  نایین  ثبت   2 درنایین بخش  واقع  اصلی  از 19627 

عادی از نرجس طالبی مزرعه شاهی مالک رسمی
12-رای شماره 139460302031000248- 94/4/2 آقای فتح اله ربیعی مزرعه شاهی 
از 199  ثبتی قسمتی  فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی درپالک 
مترمربع  بمساحت 161.55  نایین  ثبت   2 درنایین بخش  واقع  اصلی  از 19627  فرعی 

خریداری رسمی از فخرالسادات مهدوی زاده نائینی 
13-رای شماره 139460302031000250- 94/4/2 موقوفه حاج احمد مهدیزاده نایینی 
بنمایندگی اداره اوقاف نایین ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی 805 اصلی واقع 
وراث  ازطرف  وقف  مترمربع   1053 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درکشتزارجزیسر 

عباس مهدیزاده نائینی
فرزند حسین  پیمان  محمد  آقای   94/4/7 14-رای شماره 139460302031000262- 
 3242 از  فرعی  یک  از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 138 مترمربع خریداری عادی از 

حسین پیمان واشرف عطایی محمدی مالکین رسمی
15-رای شماره 139460302031000263-94/4/7 خانم اشرف عطایی محمدی فرزند 
علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی ار یک 
فرعی از 3242 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 164.65 

مترمربع خریداری رسمی مشاعی از حسین پیمان
فرزند محمد  پیمان  آقای حسین   94/4/7 16-رای شماره 139460302031000264- 
سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی ار یک فرعی از 
3242 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 164.65 مترمربع 

خریداری رسمی مشاعی از وراث محمد پیمان
نائینی  زاده  علیرضامومن  آقای  شماره94/4/13-139460302031000281  17-رای 
فرزند نصرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالک 
ثبتی 2 فرعی از 1645 اصلی واقع درنایین بخش1 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 73.13 

مترمربع خریداری عادی از نصرت اله مومن زاده وفردوس زندوانی مالکین رسمی
18-رای شماره139460302031000282-94/4/13 خانم راهله سلطانی محمدی فرزند 
ثبتی  پالک  از  قسمتی  در  احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  جالل 
 73.13 ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت  بخش1  درنایین  واقع  اصلی   1645 از  فرعی   2

مترمربع خریداری عادی از نصرت اله مومن زاده وفردوس زندوانی مالکین رسمی
19-رای شماره139460302031000283-94/4/13 آقای نصرت اله مومن زاده نائینی 
فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 
نایین بمساحت ششدانگ 204.55  از 1645 اصلی واقع درنایین بخش1 ثبت  2 فرعی 

مترمربع خریداری بموجب سند رسمی
فرزند  زندوانی  فردوس  خانم  شماره94/4/13-139460302031000284  20-رای 
ثبتی  پالک  از  قسمتی  در  احداثی  مفروزی  خانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  مسیب 
نایین بمساحت ششدانگ 204.55  از 1645 اصلی واقع درنایین بخش1 ثبت  2 فرعی 

مترمربع خریداری بموجب سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/5/4

کفیل ثبت نائین - رسول زمانی نایینی

مفاد آرا                                                 
4/307 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  واز 
ثبت زواره  اداره  به  اخذ و  را  تقدیم دادخواست  نموده و گواهي  دادگاه عمومی محل 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000107 مورخ 94/03/07 – آقای حسین ربی فرزند 
رحمت بشماره ملی 1189587882 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2485 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 235/85 متر مربع خریداری رسمی از خانم طیبه دهقانان زاده و محمدرضا 

دهقانان زاده.
رضائی  جواد  آقای   –  94/03/07 مورخ   139460302021000108 شماره  رأی   -2
زواره فرزند عباس بشماره ملی 1189479052 ششدانگ یکباب دکان ومحوطه متصله 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2428 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 300/80 متر مربع خریداری عادی از خانم 

ها بتول رضائی واشرف رضائی.
اکبری  علی  آقای   –  94/03/07 مورخ   139460302021000109 شماره  رأی   -3  
نیرآبادی فرزند حسین بشماره ملی 1189480476 تمامت یازده سهم ونیم مشاع )به 
 36 آباد  کریم  مزرعه  1200 سهم ششدانگ  از  اعیانی سه سهم(  ثمنیه  بهاء  استثنای 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 818178 مترمربع 

خریداری عادی و رسمی از سیدنظام الدین احتشامی وشایسته یوسفی معین آبادی.
4- رأی شماره 139460302021000110 مورخ 94/03/07 – آقای سیداحمد طباطبائی 
حبیب آبادی فرزند سیدمحمد بشماره ملی 1189452243 تمامت نوزده سهم وبیست 
سی ودوم   – اعیانی سی ویک  ثمنیه  بهاء  استثنای  سی ودوم سهم مشاع)به   – وسه 
سهم (از 1200 سهم ششدانگ مزرعه حبیب آباد 31 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 494000 متر مربع سهم االرث وخریداری عادی مع 
وزهرا  خانم  وشاهرخ  طالئی  همگی  وسیدابراهیم  وسیدعباس  ازسیدمحمود  الواسطه 

هردو طباطبائی وسیدمحمد طباطبائی حبیب آبادی. 
جعفری  بتول  خانم   –  94/04/07 مورخ   139460302021000138 شماره  رأی   -5
طحانی فرزند جعفر بشماره ملی 1188938339 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک 657 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
زواره  جمالی  مصطفی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   36/30 مساحت  به  اصفهان 

وخریداری عادی از مرتضی جعفری طحانی.
نمازی  حسین  آقای   –  94/04/07 مورخ   139460302021000139 شماره  رأی   -6
زواره فرزند رحمت اله بشماره ملی 1189533936 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
پالک 107 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 
مساحت 205/25 متر مربع خریداری عادی از سکینه ثنائی وبیگم ثنائی ومحمدحسین 

جعفری.
7- رأی شماره 139460302021000140 مورخ 94/04/07 – خانم فاطمه گنجی زاده 
متصله  وانبار  دامداری  یکباب  ششدانگ   1188933809 ملی  بشماره  حسین  فرزند 
احداثی برروی قسمتی از مزرعه نصرآباد 28 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 678/30 متر مربع خریداری عادی از عذرا گنجی زاده وسهراب 

اختری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/04/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/05/04  
م الف:637 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
واقع   69  /  231 شماره  پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  نظربه 
حسام  آقاي  بنام  ثبتی  وپرونده  سوابق  طبق  شهرضاکه  ثبتي  یک  درشاهرضابخش 
فارسي فرزندمحمددرجریان ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانوني آن به عمل نیامده 
است اینک بنابه دستورتبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین نکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي وطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز 
دوشنبه مورخ 26 / 05 / 1394 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردراین آگهي 
درمحل حضوریابندواعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
انتشار:94/04/20 تاریخ  خواهدشد.  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس   تنظیم 

مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

3/559 شماره آگهی: 139403902004000068 شماره پرونده: 8904002004000065 
ثبتی  پالک  ملک  قطعه  یک  دانگ  کالسه:8900259 شش  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
از پالکهای 1647و1764و1763 فرعی به مساحت  شماره 15190/3873 مجزی شده 
193 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان جی – خیابان 
پالک60 که اسناد مالکیت آن در صفحات 499و246و240   – بن.بست روشن   – مهر 
دفاتر 170و2 امالک ذیل ثبت شماره 21085و102490و118746 با شماره های چاپی 
86433و557174و469177 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 9/90 متر 
به خط مستقیم مفروض به خط تفکیک شرقًا به طول 20 متر پی دیواری است به پالک 
از 15190 جنوبا به طول 9/40 متر پی دیواریست به کوچه چهارمتری  1765 فرعی 
تفکیکی  به قطعه چهارم  به خط مستقیم مفروض  به طول 20 متر  جدیداالحداث غربًا 
از  با قدمت بیش  باب خانه  که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یک 
26 سال ساخت و به صورت دو طبقه می باشد و مساحت عرصه آن 193 مترمربع و 
کف سرامیک –  مساحت اعیانی آن حدوداً 240 مترمربع و اسکلت ساختمان فلزی – 
دیوارها کاغذ دیواری – کابینت فلزی – سیستم گرمایش بخاری و سرمایشی کولرآبی 
و دارای امتیازات آب و گاز مشترک و برق هر واحد یک امتیاز می باشد ملکی آقای 
رضا خراسانی زاده )نسبت به چهاردانگ( و خانم زهره الجوردی اصفهانی )نسبت به 
دو دانگ مشاع( که طبق سند رهنی شماره 4596-1386/11/02 دفترخانه 192 اصفهان 
در رهن بانک ملی اصفهان )شعبه فلکه فلسطین( واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک 
فوق فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/05/21 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول 
ریال   6/016/000/000 پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود.  گذارده  مزایده  به  الهور  خیابان 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  رود چاپ  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1394/04/20
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
نماید.م الف:8745  سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در  مخصوص  فیش   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/4/1-1394/04/56522   4/14
37-اصلی  از  فرعی   404 پالک  شماره  به  و  معز  میرزا  معروف  زمین  قطعه  یک 
حمیدرضا  نام  به  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق  که  نطنز  ثبت   11 بخش  کشه  در  واقع 
آن  قانونی  حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  حسین  فرزند  کشه  اسدی 
طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نیامده  عمل  به 
 1394/05/15 مورخ  شنبه  پنج  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
این آگهی در محل حضور  مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:94/04/20 م الف:71 
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واکنش  سپاهان
 به قرارداد 
حاج صفی

دعوت از چهار بانوی 
اصفهانی به اردوی تیم 

ملی هندبال جوانان 

باشگاه سپاهان نسبت به انتشار خبر قرارداد یک میلیارد و هفتصد میلیونی احسان 
حاج صفی واکنش نشان داد.

رس��انه ها در روزهای گذش��ته در انعکاس خبری کذب و بهت آور از قرارداد یک 
میلیارد و هفتصد میلیون تومانی احس��ان حاج صفی خبر دادند؛ نکته قابل تامل 
آنجاس��ت که همین رس��انه ها قبل از عقد قرارداد این بازیکن نیز به گمانه زنی و 
مطرح کردن رقم های خیالی خود پرداخته بودند و وقتی این بازیکن با باشگاهی 
که به منزله خانه و زادگاه فوتبال خود است؛ قرارداد می بندد، تصوراتی مبنی بر 

تحقق همان ساخته های ذهنی خود دارند.
و جالب تر آنجاس��ت که برخی از همان س��ایت، حتی قبل از این ق��رارداد نیز از 
پیشنهاد یک و نیم میلیاردی این بازیکن به باشگاه خبر داده بودند و حاال در مورد 
عقد قرارداد یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی اطالع رسانی می کنند . باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان همه اعداد و رقم های منتشر شده از سوی این رسانه ها را 
رد می کند و مثل همیشه امیدوار است در انعکاس این خبرها منابع موثق مورد 

استناد قرار گیرد.

چهار اصفهانی به ششمین اردوی تیم ملی هندبال بانوان کشور، در رده سنی جوانان 
دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال استان اصفهان، ملی پوشان هندبال بانوان 
 ایران دور جدید تمرینات خ��ود را از ١٨ تیر در تبریز آغاز م��ی کنند که در جمع 
2١ نفره نام مینا صالحی، حدیث نوروزی، الهام اسماعیلی و مینا موسوی از اصفهان 

به چشم می خورد.
 هم چنین فاطمه محمدخانی از اصفهان در این تیم ب��ه عنوان کمک مربی انجام 

وظیفه می کند.
ششمین اردوی تیم ملی هندبال بانوان از روز ١٨ تیرماه به میزبانی تبریز آغاز خواهد 

شد و تا 2٦ تیرماه نیز ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است تیم ملی هندبال جوانان ایران خود را جهت حضور در سیزدهمین 
 دوره قهرمان��ی جوان��ان آس��یا )انتخاب��ی جهان��ی 20١٦ ( در قزاقس��تان آماده

 می کند.

قطر، بهشت فوتبالیست های ایرانی

 جابه جایی مدیران سرخابی 
دردسرساز می شود

وزارت ورزش و جوانان که حاال مسوولیت استقالل و پرسپولیس 
را مجددا برعهده گرفته اس��ت باید مراقب باشد اتفاقی که برای 
این دو باشگاه دردسرساز خواهد شد، رخ ندهد و مدیران فعلی 

هم چنان به کارشان ادامه دهند.
 با س��ه میلی��اردی که ب��ه اس��تقالل و پرس��پولیس رس��ید و 
با س��ی درصد ه��ای پرداختی ب��رای بازیکن��ان، دو تیم مطرح 
 پایتخت کار را اس��تارت زدند و جلو رفتند، اگر چه آنها عملیات

 محیر العقولی انجام نداده اند و هنوز مهره های بزرگی نگرفته اند، 
اما باید گفت با همین سه میلیارد، شروع راحتی داشتند.

با این وج��ود اما نکات��ی باقی مانده ک��ه از ال ب��ه الی خبرها و 
مصاحبه ها بیرون می زند. خبرهایی مثل اینکه پرسپولیس��ی ها 
اعالم کرده اند اگر تا ش��نبه به آنها پول نرسد، اعتصاب می کنند 
و به ترکیه  نمی روند. طلب های فراوان بازیکنان پرس��پولیس از 
فصل قبل و نگرفتن س��ی درصد اولیه از باش��گاه، این خبرها را 

ایجاد می کند.
در استقالل وضعیت بهتر از پرس��پولیس نیست. کافی است که 
حرف های امید ابراهیمی را به یاد بیاورید که می گوید: ۴0 درصد 
از سال قبل طلب دارم، اما قراردادم را امضا کردم. یا اینکه به یاد 
بیاورید بیک زاده به دلیل طلب زیادی که از اس��تقالل داشت با 
وی مذاکره نشد چون عمال نمی توانستند بدهی های سال قبل 

را پرداخت کنند.
استقالل در حدود هشت میلیارد تومان از بودجه امسال را سال 
قبل از سبک دس��ت گرفته و پیش خور کرده و در حدود هشت 
میلیارد هم به بازیکنان س��ال قبل بدهکار ش��ده اس��ت، با این 
توضیح و با توجه به اینکه پس از ماجرای سیاسی در پرسپولیس 
آنها هم تقریبا همین مقدار بدهکار هستند و باز با توجه به اینکه 
حداقل بودجه امس��ال هم بیس��ت و پنج میلیارد تومان است، 
نگرانی ها برای روزهای آینده بیش��تر به چشم می خورد به ویژه 
آنکه هم افش��ارزاده و هم طاهری موقت هستند و برای روزهای 
آتی و پس از نقل و انتقاالت در استقالل و پرسپولیس نمی مانند.

به واقع آنها فعال هس��تند تا پای��ان نقل و انتق��االت و بعد از آن 
احتماال مدیرعامل جدیدی برای هر دو باش��گاه انتخاب خواهد 
شد که این برای روزهای آتی می تواند اختالالتی را ایجاد کند، 
آنجا که قرارداد ها با س��ی درصد پیش پرداخت، بسته شده اما 
بدهی ها به بازیکنان و پولی که جلو جلو خرج ش��ده برای مدیر 

بعدی دردسر های ویژه ای هم خواهد داشت.
حرف آخر اینکه این اصال درست به نظر نمی رسد که مدیران این 
دو باشگاه پس از نقل و انتقاالت عوض شوند، چون هم مسوولیت 
برعهده هیچ کس نیست و هم اختالفات آینده همه چیز را به هم 
می ریزد. مدیر بعدی ممکن اس��ت بگوید تیم را بد بسته اند و یا 
بگوید بدهی زیاد بود و نتوانستم و مدیر قبلی هم می تواند بگوید 

تیم را خوب بسته ام و باید قهرمان می شده است.  

گوچی، بمب خبری پرسپولیس 
می شود؟

برانکو ایوانکوویچ، درباره پیش��نهاد به قوچان نژاد طوری سخن 
می گوید که انگار ممکن است او به این تیم بیاید.

رضا قوچان نژاد، س��ال بع��د را در لیگ قطر ب��ازی نمی کند. او 
البته بازیکن تیم چارلتون انگلیس اس��ت، اما مجالی برای بازی 
نخواهد داش��ت و بحث انتقالش به لیگ دوی اسپانیا هم وجود 
 داش��ت؛ اما هنوز این انتقال اتفاق نیفتاده اس��ت و رضا فاضلی،

 مدیر برنامه های بازیکنان ایرانی سرش��ناس ک��ه این روزها در 
قطر است، تصمیم گرفته تا به دیگر پیش��نهادهای بازیکنانش 

هم فکر کند.
یکی از این پیشنهاد ها البته پیشنهاد پرس��پولیس است به دو 

بازیکن او. 
یکی به مس��عود ش��جاعی تا بیاید و جای محمد نوری را بگیرد 
و دیگری هم گوچی اس��ت که جای خالی یک ف��وروارد گلزن 
برای پرس��پولیس را پر کند. گوچی که همیش��ه بهترین گزینه 
برای ب��ازی در تیم ه��ای با تاکتیک دفاعی اس��ت ، م��ی تواند 
بهترین گزینه برای تیم برانکو باش��د که عادت دارد بسته بازی 
کند . برانکو می گوید نمی خواهد از کس��ی اسم ببرد اما به یک 
 مهاجم سرش��ناس فکر می کند و منتظر بسته شدن قراردادش 

است .
این درحالی است در نیم فصل لیگ قبل هم بحث آمدن گوچی 
به پرسپولیس مطرح ش��د، اما او چندی قبل گفت این پیشنهاد 
هیچ وقت به طور جدی برایش مطرح نش��د که بخواهد برایش 
پاسخی داشته باش��د. این بار آیا او بمب خبری نقل و انتقاالت 

پرسپولیس می شود؟
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جلسه آتی سازمان لیگ فوتبال و صداوسیما می تواند حکم 
مرگ یا ادامه حیات فوتبال ایران را امضا کند. واقعا رس��انه 

ملی مایل به حصول کدام نتیجه است؟
بنا به گفته رییس س��ازمان لیگ فوتبال ایران، این سازمان 
قرار است جلسه ای با مسووالن صداوس��یما داشته باشد تا 
درباره ی مساله حق  پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر و 
لیگ دسته اول بحث و تبادل نظر کنند. تا تاریخی که مهدی 
تاج برای برگزاری این جلسه اعالم کرده، کمتر از یک هفته 
دیگر باقی مانده است و حاال تمام نگاه ها به تاج و همکارانش 
است که آیا باالخره تکلیف پرونده ای که سال هاست ذهن 

اهالی فوتبال ایران را درگیر کرده روشن می شود یا خیر.
ماج��را از این قرار اس��ت که چندین س��ال قبل س��ازمان 
صداوس��یما تصمیم گرفت به فریادهای منطقی فوتبالی ها 
گوش بسپارد و بخشی از حق پخش مسابقات فوتبال را به 
صاحبانش بپ��ردازد. هر چند رقم پرداخت��ی از آن چه باید 
داده می شد به مراتب کمتر و بسیار ناچیز بود، اما همین که 
باالخره س��ازمان عریض و طویل صداوسیما تصمیم گرفت 
روند اشتباه و ناحقی را که دنبال می کرد، تغییر دهد جای 

امیدواری داشت.
 صداوس��یما طبق ق��راردادی مکلف ش��د مبلغ��ی حدود 
2٦ میلیارد تومان به فدراس��یون فوتب��ال بابت حق پخش 
مس��ابقات لیگ برتر پرداخت کند، در حالی که رقم اصلی 
چیزی حدود 300 میلی��ارد تومان بود. ای��ن روند تا تغییر 
مدیریت کالن صداوسیما ادامه یافت و مدیران جدید حتی 
حاضر به پرداخت همان مبلغ ناچیز هم نش��دند. این  گونه 
بود که برای نخس��تین بار در ایران پای نه��ادی امنیتی به 

فوتبال باز شد.
علی کفاشیان در آستانه هفته یازدهم لیگ برتر چهاردهم 
فوتبال اعالم کرد که ب��ه دلیل بدقولی صداوس��یما و عدم 
پرداخ��ت ح��ق پخ��ش، دوربین های ای��ن س��ازمان را به 
ورزش��گاه ها راه نخواه��د داد؛ همی��ن اتفاق ه��م رخ داد و 
دوربین ها چهار هفته نتوانس��تند راهی به ورزشگاه ها پیدا 

کنند. همین مس��اله حاال به چالش��ی برای س��ازمان لیگ 
تبدیل شده است؛ چرا که اسپانسر تبلیغات محیطی به دلیل 
پخش نش��دن چهار هفته از رقابت های لیگ برتر شاکی و 
درخواست خسارت کرده است! با وجود طرح دعوی از سوی 
اسپانس��ر تبلیغات محیطی، اما اقدام فدراسیون فوتبال در 
ممانعت از ورود دوربین ها به استادیوم ها بسیار پسندیده و 
درس��ت بود. با این حال ورود نهادهای امنیتی مثل شورای 
عالی امنیت ملی به این موضوع و دس��تور اکید این نهاد به 
فدراسیون فوتبال برای صدور مجوز ورود دوربین ها مانع از 
آن شد که اقدام بی س��ابقه فدراسیون فوتبال به بار بنشیند 
و حتی بدتر از آن باعث ش��د که صداوسیما در موضع خود 
بیشتر پافش��اری کند.چندی پیش اتحادیه فوتبال اسپانیا 
اعالم کرد که به دلیل پرداخت نشدن درصدی از حق پخش 
تلویزیونی رقابت ه��ای لیگا تصمیم دارد فص��ل آینده این 
بازی ها را برگزار نکند. این تهدید کافی بود تا فوتبال اسپانیا 
به خواسته اش برسد؛ مهدی تاج هم در صحبت های اخیرش 
چنین تهدیدی را البته در لفافه مطرح کرده و گفته است که 

اگر حق پخش پرداخت نشود، شاید لیگ برتر تعطیل شود، 
چون هزینه تیم داری باالست. در جامعه ای که فوتبال یکی 
از بزرگ ترین تفریحات و سرگرمی های جوانان است و حتی 
اگر ورزشگاه ها خالی از تماشاگر باشند، قطعا جوانان زیادی 
هنگام انجام بازی های لیگ برتر در خانه و از طریق تلویزیون 
آنها را دنبال می کنند، حرف زدن از تعطیلی لیگ برتر بسیار 
تاسف آور اس��ت؛ اما به نظر می رسد پافش��اری صداوسیما 
و سرس��ختی این س��ازمان کار را به جایی رسانده است که 

رییس سازمان لیگ فوتبال ایران از تعطیلی حرف می زند.
اکنون مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا جدیت تم��ام پیگیر 
خصوصی سازی باشگاه هاست و در همین زمینه به مزایده 
باش��گاه های اس��تقالل و پرس��پولیس هم وارد شده است. 
دس��تگاه قانون گذاری ای��ران بارها به پول ه��ای کثیف در 
فوتبال اش��اره کرده و از باندبازی و داللیسم در آن شکایت 
داشته است. منبع و منشاء بس��یاری از این فسادها نامعلوم 
ب��ودن بودجه باش��گاه های دولت��ی و ابه��ام در منبع مالی 
آنهاس��ت. بخش خصوصی باید وارد کار ش��ود و باشگاه ها 

را از دولتی ب��ودن خارج کند تا دیگر ش��اهد حیف و میل 
بیت المال و هدر رفتن سرمایه های ملی نباشیم.

بخش خصوصی باید بیاید اما این ام��ر به انگیزه نیاز دارد. 
زمانی که نمایندگان بخش خصوص��ی می بینند در ایران 
کس��ی مدافع فوتبال نیس��ت و در دعواه��ای مالی هیچ 
نهادی پش��تیبان فوتبال نیس��ت، انگیزه ای برای ورود به 
این عرصه پی��دا نمی کنند. صاحبان س��رمایه هر قدر هم 
که عاش��ق فوتبال باش��ند وقتی می بینند ک��ه در دعوای 
فوتبال و صداوس��یما – به عنوان یک نمون��ه – نهادهای 
رده باالیی مانند وزارت کش��ور و شورای عالی امنیت ملی 
بدون در نظر گرفتن حق فوتبال و تنها برای فیصله دادن 
به دعوا، فدراس��یون فوتبال را مجبور به اطاعت از دستور 
می کنند، چشم شان می ترسد و عش��ق خود را وامی نهند 
و ف��رار می کنند. ب��از هم قرار اس��ت که س��ازمان لیگ و 
صداوسیما جلسه ای داشته باشند و درباره این درد کهنه 
صحبت کنند. ای��ن میان یکی باید پیدا ش��ود که حق را به 
حق دار برساند؛ حقی که آشکار اس��ت و هیچ ابهامی ندارد. 
فریاد فوتبال ایران باید به گوش ش��نوایی برسد و این همه 
داد و فغان روزی به نتیجه برس��د؛ البته اگر گوش شنوایی 
باشد. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این بار نباید به هیچ 
 عنوان از خواس��ته به  حق خود کوتاه بیایند، چون نماینده 
١٦ تیم لیگ برتری و بس��یاری تیم های دیگر هس��تند که 
روزی ممکن اس��ت پا به دنیای حرف��ه ای بگذارند. هزاران 
نونهال و نوجوان عاش��ق فوتبال که شکوفایی استعدادشان 
در گرو پویایی فوتبال اس��ت، منتظر موفقی��ت فوتبال در 
مذاکرات حساس سازمان لیگ و صداوسیما هستند. فوتبال 
حرفه ای ایران و لیگ برتر اکنون نهال نوپایی است که مسیر 
حرفه ای شدن را طی می کند. صداوس��یما با گام برداشتن 
در مسیر درست و پرداختن حق فوتبال می تواند این نهال 
را آبیاری کند و هم می تواند با تداوم مسیر اشتباه گذشته و 
لجاجت تاسف برانگیزش این نهال تازه را از ریشه قطع کند. 

یک نفر باید صدای فوتبال ایران را بشنود.

رسانه ملی، فوتبال دوست دارد یا پول؟
�

این روزها لیگ فوتبال قطر برای فوتبالیست های 
ایرانی تبدیل به بهش��تی شده است که 

همه را به سمت خود می کشاند.
»... به تیم قطری پیوس��ت« » وق��ع الالعب عقد 
انتقاله ... قطری« »...X joins Qatar side«؛ 
 این روزه��ا رس��انه های ایرانی، عرب��ی و اروپایی 
پُر ش��ده از چنین تیترهایی؛ تیترهایی که خبر از 
حضور س��تاره های فوتبال- از لیگ هر کشوری- 
در فوتبال قطر می دهد. از محمد نوری، مهرداد 
پوالدی، آندرانی��ک تیموریان، مجتبی جباری، 

 پژم��ان منتظ��ری، اش��کان دژاگه 
و ... گرفته تا فوق س��تاره ای مانند 
ژاوی هرناندز اسپانیایی. ستاره ای 
که س��ال ها در تیم ملی اسپانیا و 
باشگاه بارس��لونا افتخار آفرینی 
کرد و حتی تا آس��تانه گرفتن 

توپ طال هم پیش رفت.

قطعا تاثیرگذارترین مساله ای که باعث شده این 
روزها لیگ س��تارگان قطر بی��ش از پیش مورد 
توجه قرار بگیرد و س��تاره های فوتبال را به خود 
ببیند، دادن میزبانی ج��ام جهانی 2022 به این 

کشور است. 
جام جهانی که باعث ش��ده قطری ه��ا تبلیغات 
زیادی روی فوتبال کشورش��ان داش��ته باش��ند 
و بخش��ی از این تبلیغات هم مرب��وط به حضور 
بازیکنان��ی همچ��ون ژاوی هرنان��دز در فوتبال 
این کش��ور اس��ت. آنها پیش از این هم بازیکنان 
 بزرگ��ی ه��م چ��ون رائ��ول گونزال��س و حتی 
علی کریمی فوتبال خودمان را از تیم های شالکه 
0۴ و بایرن مونی��خ به لیگ ش��ان ب��رده بودند تا 
توجه��ات را به خودش��ان جلب کنن��د. حاال هم 
حضور چنین بازیکنانی در فوتبال باشگاهی قطر 
ادامه دارد. بازیکنان زیاد دیگری هس��تند که در 
این فصل و فصل های اخیر از تیم هایی اروپایی به 
فوتبال قطر آمدند تا سال های آخر فوتبال خود را 

در قطر پشت سر بگذارند.
قطری ها در آغاز کارهای تبلیغاتی خود، بازیکنی 
مانند علی کریمی را از بایرن مونیخ آلمان به لیگ 
ستارگان کش��یدند. بعد از آن نوبت به بازیکنان 
دیگری رسید تا رائول گونزالس، سرشانس ترین 
چهره ای باشد که با سابقه حضور در رئال مادرید، 
کاپیتانی این تیم و تیم ملی اسپانیا، پرافتخارترین 
بازیکن کهکشانی ها و از این دست افتخارات، وارد 

فوتبال قطر  شود. 
از فوتبال کش��ورمان هم بازیکنانی مانند فرهاد 
مجیدی به قطر رفتند تا آخرین سال های فوتبال 
خود را در لیگ این کش��ور پشت س��ر بگذارند. 
قطری ها در گران قیمت ترین انتقال تاریخ فوتبال 
ایران اشکان دژاگه را از فوالم انگلیس به خدمت 

گرفتند تا این بازیکن راهی العربی شود.
به نظر می رس��د این روزه��ا فوتبال قط��ر برای 
س��تاره های فوتب��ال دنی��ا تبدی��ل ب��ه حیات 
خلوت شان شده است. حیات خلوتی که با طی 
کردن چند سال آخر، روزهای راحتی را 
پشت سر بگذارند و پول خوبی هم 
بگیرند. همی��ن موضوع باعث 
شده بازیکنانی مانند رائول 
گونزال��س و ژاوی هرناندز 
به فوتب��ال قط��ر بیایند و 

صحبت از حضور پویول و دیگر س��تاره های دنیا 
نیز می شود.

برای فوتبالست های ایرانی هم فوتبال قطر مانند 
یک بهشت اس��ت. فوتبالیس��ت هایی که ابتدا به 
خاطر س��ن باالیی که دارند و بعد از آن کم شدن 
توانایی های شان در فوتبال اروپا مشتری ندارند و 
مجبور می شوند برای لژیونر ش��دن فوتبال قطر 
را انتخاب کنند. بع��د از جام جهان��ی بازیکنانی 
مانند اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، سیدجالل 
حس��ینی، مهرداد پوالدی، رض��ا قوچان نژاد و ... 
لیگ ستارگان قطر را انتخاب کردند و قبل از آنها 
نیز مجتبی جباری و پژم��ان منتظری این کار را 

کرده بودند. 
حاال نیز آندرانیک تیموریان یک بار دیگر تصمیم 
گرفته به فوتبال قطر بازگردد؛ و محمد نوری هم 
کاپیتانی تیمی مانند پرس��پولیس را رها می کند 
تا حداقل برای یک سال هم ش��ده لژیونر فوتبال 

قطر شود.
حضور ای��ن بازیکن��ان در فوتبال قط��ر مطمئنا 
س��ودی برای فوتبال ما ن��دارد، هم��ان طور که 
وحی��د هاش��میان می گوید: » حض��ور بازیکنان 
ما در فوتبال قطر از نظر مالی به س��ود آنهاس��ت؛ 
ام��ا از نظر فوتبالی ب��ه ضرر فوتبال ماس��ت. این 
درس��ت که امکانات فوتبالی قطر باالست و بهتر 

از ما امکانات دارند، اما سطح لیگ این کشور باال 
 نیست و باعث افت فوتبالیست های ما می شود«. 
در عوض ام��ا می توان گف��ت حض��ور بازیکنان 
باکیفیت ما در فوتبال قطر باعث رشد فوتبال این 

کشور می شود.
 قطر که ب��رای جام جهان��ی برنامه ری��زی کرده، 
با جمع آوری بازیکنان با کیفیت تمام کشورهای 
دنیا در لیگ س��تارگانش می خواهد روح فوتبالی 
بازیکنان جوانش را بزرگ کند ت��ا این بزرگی به 
ارتقای فوتبال این کش��ور کمک کند. مساله ای 
که ش��اید تا یکی دو س��ال آینده شدت بیشتری 
هم بگیرد و با نزدیک شدن به سال 2022 کانون 

توجهات را به خود جلب کند.
بعد از حض��ور بازیکنانی که از آنها نام برده ش��د، 
لوسیانو ادینیو، آقای گل فصل گذشته لیگ برتر 
فوتبال ایران ه��م راهی فوتبال قطر ش��د. جواد 
نکونام هم این روزها در حال مذاکره  با باشگاه های 
قطری است، تا شاید بر شمار بازیکنان ایرانی در 
بهشت فوتبالی افزوده شود. در این بین کمتر دیده 

شده بازیکنان ایرانی راهی فوتبال اروپا شوند.
 تعدادی انگشت شمار که آن هم بازیکنان جوانی 
هس��تند که به دنبال پیش��رفت می روند و برای 
پیشرفت راهی تیم هایی شده اند که پول چندانی 

هم نمی گیرند.

سرخابی ها

 پایان روزهای سخت 
سید دوست داشتنی والیبال 

تیم ملی والیبال ایران از دور گروهی لیگ جهانی حذف ش��د و 
اعضای این تیم حاال در اس��تراحت به سر می برند. در این راستا 
سید محمد موسوی بازیکن ارزشمند کشورمان با انتشار عکسی 
از خود و دوستانش در اینستاگرام، از پایان روزهای سخت سخن 

گفت. سید نوشت: باالخره روزهای سخت تمام شد.

از لنز دوربین



یادداشت

با هدف عمران شهری صورت گرفت:

واریز 25 میلیارد تومان به حساب 
شهرداری های چهارمحال و بختیاری

مدیر کل امورمالیاتی چهارمحال و بختی��اری گفت: با هدف 
عمران ش��هری، 25 میلیارد تومان ع��وارض ارزش افزوده به 

حساب شهرداری های این استان واریز شد.
 بهادر بهمنی در همایش مالیات و اقتصاد مقاومتی در شهرکرد 
اظهار کرد: یکی از اه��داف برگزاری این همایش تبیین نقطه 
نظرات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی و مالیات 

است.
وی درآمدهای مالیاتی را یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی 
عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور یکی از اقتصادهای توانمند 

است و مالیات نیز یکی از پایدارترین درآمدهاست.
بهمنی اف��زود: با بررس��ی اطالع��ات نظام بانکی در س��طح 
بین الملل و اطالعات کس��ب ش��ده از س��وی بانک مرکزی 
مشخص شده که مالیات ما نس��بت به تولید ناخالص داخلی 
عدد قابل قبولی نیس��ت و ما حدود 6 درصد از تولید ناخالص 

داخلی را در کل کشور به شکل مالیات دریافت می کنیم.
مدیرکل ام��ور مالیات��ی چهارمحال و بختی��اری از واریز 25 
میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده توسط این اداره کل برای 
عمران شهری به حساب شهرداری های استان خبر داد و اظهار 

کرد: نگاه امور مالیاتی استان، نگاه تکریم ارباب رجوع است.
این مس��وول ادامه داد: این س��ازمان با تامی��ن 85 درصد از 
درآمدهای عمومی استان پیشتاز توس��عه پایدار این استان 

است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی نیز باید در کنار مردم 
مالیات پرداخت کنندتصریح کرد: الزم است در برنامه ششم 
توس��عه وضع ش��ود که تکلیف دس��تگاه ها در قبال پرداخت 

مالیات سنگین است.
 در این مراس��م ضیافت افطار با حضور نماینده ولی فقیه در 
چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی، معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار، فرمانداران و 
شهرداران این اس��تان و جمعی دیگر از مس��ووالن استانی و 
شهرس��تانی از چند تن از مودی��ان مالیاتی برتر این اس��تان 

تجلیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری:    

شکوفایی و پیشرفت سازمانی 
مستلزم محیطی امن و پویاست

مدی��رکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: بالندگی، شکوفایی و پیشرفت سازمانی 

مستلزم محیطی امن، سالم و پویا است.
علی محمدی مق��دم،  در آیین تودی��ع و معارفه مدیر 
حراس��ت منابع طبیعی و آبخیزداری این استان اظهار 
کرد: صحه ص��در، بصی��رت، بردباری، امان��ت داری و 
رازداری از ش��اخص های عملکردی حراس��ت اس��ت.

وی با برشمردن وظایف حس��اس حاکمیتی در بخش 
منابع طبیعی ب��ه لزوم حفاظ��ت همه جانب��ه به ویژه 
حفاظت هوش��مند و پایدار از این مناب��ع تاکید کرد و 
افزود: بالندگی، شکوفایی و پیشرفت سازمانی مستلزم 
محیطی امن، س��الم و پویاست و حراس��ت با توجه به 
وظای��ف و کارکردهای ذاتی خود نق��ش مهمی در این 
زمینه باالخ��ص موضوع پیش��گیری از وق��وع جرم و 
تخلف را می تواند ب��ه خوبی ایفا کن��د. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
حراست به منزله مچ گیری نیس��ت؛  بلکه نقطه مقابل 
آن یعنی پیشگیری اس��ت و الزاما حراست باید با ایجاد 
احساس امنیت، فضای کاری مناسب توأم با آرامش را 
برای همکاران فراه��م کند.محمدی مقدم با توصیه به 
حفظ اخالق و تقوای الهی در انجام مس��وولیت خطیر 
س��ازمانی تصریح کرد: حراس��ت عالوه بر اشراف کامل 
به ش��رح وظایف قانونی باید مقتدر و کارگش��ا باشد و 
رویکرد آن باید مبتنی بر تعامل و همدلی در بین کلیه 

کارکنان باشد.

مشکالت 10 واحد صنعتی 
بررسی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری از بررسی مشکالت 10 
واحد صنعتی در این استان خبر داد.

 قاسم سلیمانی دشتکی در نشس��ت بررسی رفع موانع 
تولید چهارمحال و بختیاری اظه��ار کرد: برای ارتقای 
کمی و کیفی تولید در این استان بانک های عامل باید 
ش��رایط بهتری برای پرداخت تسهیالت به صنعتگران 

فراهم کنند. 
وی افزود: رفع مشکالت تولید از دست یک نهاد و یک 
دستگاه به تنهایی خارج اس��ت؛  بلکه در این راستا باید 
هم سیس��تم بانکی، دولت و خود بخ��ش خصوصی با 
همدلی و هم افزایی در این راس��تا ت��الش کنند تا ابتدا 
سطح تولید فعلی حفظ شود و در نهایت زمینه را برای 

افزایش تولید در آینده نزدیک فراهم کنیم.

یادداشت

 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد گفت: اسراییل و رژیم صهیونیستی از مهم 

ترین فتنه افکنان در جهان اسالم هستند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، حج��ت االس��الم محم��د عل��ی 
نکون��ام  در نشس��ت روز ق��دس ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
روز ق��دس،  روز دف��اع از مظلومی��ت مس��لمانان در 
برابر دش��منان اس��الم اس��ت  اظهار داش��ت: روز قدس 

 روز دف��اع از م��ردم فلس��طین در براب��ر اس��راییلی ها
 ست.

نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمعه ش��هرکرد بیان داش��ت: امام خمینی آخرین 
روز جمعه م��اه رمض��ان را روز قدس نامگ��ذاری کرد و 
 راهپمای��ی روز قدس در برابر دش��منان اس��الم ش��کل

 گرفت.

 ش��هردار فرخ ش��هر گفت: به��ره گیری از ت��وان بخش 
خصوصی برای توسعه ش��هر فرخ ش��هر از اهداف اصلی 

مجموعه شهردای است.
فرش��اد توحیدنیا در دیدار ب��ا معاون عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری با اش��اره به اینکه ت��وان بخش 
 خصوصی برای توس��عه فرخ ش��هر مورد اس��تفاده قرار

 می گی��رد اظهار داش��ت: بس��یاری از اقدام��ات اجرایی 
شهرداری باید به بخش خصوصی س��پرده شود و از توان 

بخش خصوصی برای توسعه فرخ شهر استفاده شود.
وی بیان کرد: ش��هرداری باید با نظارت ب��ر اجرای نحوه 
کاربخش خصوصی زمینه سرعت گرفتن توسعه فرخ شهر 

را فراهم کند.
 ش��هردار فرخ ش��هر یادآور شد: س��ر و س��امان دادن به

بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای توسعه فرخ شهر،  پروژه های عمرانی، توسعه فضای سبز، زیباسازی شهر، 

توجه به توس��عه فرهنگی، تالش برای ج��ذب اعتبارات 
 و... از مهم ترین اقدامات ش��هرداری در سال جاری است. 
توحید نیا گفت: مشارکت مردم و استفاده از نظرات مردمی 
در راستای ش��تاب گرفتن توسعه ش��هری از مهم ترین 
مواردی اس��ت که مجموعه ش��هرداری و اعضای شورای 

اسالمی به آن توجه می کنند.
شهردار فرخ ش��هر بیان کرد: هم اکنون پروژه های مهم 
گردشگری و توسعه ای در ش��هر فرخ شهر در حال انجام 
است که با بهره برداری از آنها شاهد رشد قابل توجهی در 
تمام حوزه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و... در این 

منطقه خواهیم بود.
 ف��رخ ش��هر،  س��ومین ش��هر پ��ر جمعی��ت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری است که در 10 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان واقع شده است.

وی با بیان اینکه اسراییل و رژیم صهیونیستی از مهم ترین 
فتنه افکنان در جهان اسالم هس��تند عنوان کرد: ایجاد 
 تفرقه بین مسلمانان از فتنه های مهم این دشمنان اسالم

 است.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی تاکید کرد: 
باید در تمام کارها همدلی و همزبانی سرلوحه اصلی کار 

باشد تا موفقیت حاصل شود.
ایس�تادگی در برابر ظالمان خواسته خداوند 

است
وی با اش��اره به اینکه در آم��وزه های دین��ی و قرآنی به 
همدلی و همزبانی اشاره شده است بیان کرد: در روز قدس 
 مسلمانان نیز باید همدلی و همزبانی اتحاد خود را نشان 

دهند.
حجت االسالم محمد علی نکونام عنوان کرد: ایستادگی 
 در برابر ظالمان خواس��ته خداوند است و روز قدس نماد

 ظلم ستیزی است.
نماینده ولی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
و ام��ام جمع��ه ش��هرکرد با اش��اره ب��ه اینک��ه حضور 
پ��ر ش��ور م��ردم در راهپیمای��ی روز قدس،  شکس��ت 
دش��من را در پ��ی دارد، یادآور ش��د: حض��ور یکپارچه 
م��ردم در راهپیمای��ی ای��ن روز،  ضرب��ه س��نگینی بر 
 بدن��ه دش��منان اس��الم ب��ه خص��وص اس��راییل وارد 
می کن��د. حجت االس��الم محمد عل��ی نکون��ام تاکید 
ک��رد: دش��من شناس��ی از نی��از ه��ای اصل��ی جامعه 
ام��روز ب��ه ش��مار م��ی رود و بای��د ت��الش ک��رد ک��ه 
 چه��ره اصل��ی دش��منان اس��الم برای م��ردم اش��کار 

شود.

استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه فرخ شهر اولویت شهرداری است

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده
4/102 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی 
اکبری و علیه علی اصغر  با وکالت غالمرضا  له مسلم اسمعیلی  کالسه 940018ج13 
اول  طبقه  پ1-   – ک.شهرام   – –خ.صغیر  خ.سروش   – اصفهان  نشانی  به  ابراهیمی 
مبلغ  و  و خسارات  اصل خواسته  بابت  ریال   290/050/190 مبلغ  مطالبه  به خواسته 
12/345/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 
94/5/4 ساعت 10 الی 11 در محل اجرای شعبه 13 حقوقی اصفهان واقع در اصفهان 
– خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت 
شیخ.صدوق – ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد6 جهت فروش خط 
تلفن همراه به شماره 09131187300 )مرکز تغذیه اصفهان( برگزار نماید که طبق نظر 
پایه مزایده خط فوق مبلغ 175/000/000 ریال ارزیابی  کارشناسی دادگستری قیمت 
گردیده است کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10% از مبلغ مزایده 
را نقداً به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد.

م الف:9662 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

4/103 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به نیابت از اداره ورشکستگی 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی شماره 374و920373ج.ح/

ریال  مبلغ 126/468/364  مطالبه  بر  مبنی  بال گستر  علیه شرکت  و  عباس کجائی  له 
کوی   – صدر  کوی   – خ.خواجو  نشانی  به  برگه  ذیل  منقول  اموال  فروش  منظور  به 
اسدا... خان- پ65/1 با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
)طبقه  اجراء  این  تا 9/30 صبح در محل   9 از ساعت  گردیده است در مورخ 94/5/6 
چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خ.نیکبخت – جنب بیمه پارسیان( برگزار 
نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن 
خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
دهنده  پیشنهاد  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  مزایده  نمایند.  مزایده شرکت  جلسه  در 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: ضمن بازدید اموال ارزیابی 
با توجه به قیمت روز بازار و مستهلک بودن آن و جمیع عوامل موثر بر قیمت گذاری 
به شرح ذیل برآورد گردید و او داناتر است. مراتب جهت اطالع و دستور مقتضی به 
اطالع آن مقام محترم می رساند. 1- فریزر دو درب تمام استیل مارک فریدونی یک 
عدد به مبلغ 2/500/000 ریال. 2- میز تمام استیل به ابعاد 70×1و70×1/40 تعداد 58 
عدد هر عدد 500/000 ریال. 3- یکدستگاه یخ ساز رستورانی مارک Scotsman مبلغ 
3/000/000 ریال. 4- یک دستگاه یخچال ایستاده 1 درب و 3 طبقه بدنه استیل مارک 
H-KITCHEN مبلغ 2/000/000 ریال. 5- یکدستگاه یخچال ویترین دو درب بدون 
مارک به مبلغ 2/000/000 ریال. 6- مشعل کباب ترکی یکعدد به مبلغ 1/000/000 ریال. 
7- یک دستگاه سرور کامپیوتر بزرگ به مبلغ 1/000/000 ریال. جمع کل هفت قلم به 
مبلغ چهارده میلیون 14/000/000 ریال تمام می باشد.م الف:9660 اجرای احکام شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای   4/104
دستگردی  رضایی  حدیث  930729ج.ح/له  شماره  اجرایی  پرونده  خصوص  در  ای 
منظور  به  ریال   16/592/014 مطالبه  بابت  آسیا صنعت  افروزان  هنر  علیه شرکت  و 
ابتدای   – سه راه سیمین   – فروش شرکت وفق نظریه کارشناسی به نشانی اصفهان 
ذیل  کارشناس  وصف  با  واحد2  طبقه4-   – اسپادانا  اداری  مجتمع   – خ.سهروردی 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 94/5/4 از ساعت 9 تا 
ساختمان اجرای احکام دادگستری –  9/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم – 
خ.نیکبخت – جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی اموال قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
از  این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده  ارائه فیش واریزی به  اصفهان و 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناسی: نتیجه ارزیابی با توجه به وضعیت موجود و در نظر گرفتن نرخ عادالنه 
روز در این مقطع از زمان و با عنایت به جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه و دخیل 
در تعیین قیمت پایه و مبنای مزایده در شرایط موجود به شرح ذیل تعیین و برآورد می 

گردد.1- چهارعدد صندلی نایت طرح چرم مشکی و پایه فلزی لوله ای مستعمل جمعا به 
ارزش 6/000/000 ریال. 2- یک دستگاه فاکس پاناسونیک مدل 701 مستعمل به رنگ 
شیری به ارزش 1/800/000 ریال. 3- دو عدد میز تحریر معمولی چوبی روکش دار 
بدون شیشه دو و چهار کشوئی مستعمل به ارزش 4/000/000 ریال. جمع کل: سیزده 
اول  احکام شعبه  اجرای  م الف:9663  ریال 13/700/000ریال.  میلیون و هفتصد هزار 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

4/301 شماره دادنامه: 9409973730200255 شماره پرونده: 9309983730200865 
فرزند  آبادی  نجف  سانحی  اسماعیل  آقای  خواهان:   930893 شعبه:  بایگانی  شماره 
حسین با وکالت خانم زهره قیصری نجف آبادی فرزند حسین به نشانی اصفهان – 
ط2   – پارسیان  ساختمان   – از چهارراه شهرداری  تر  پایین  بیست متر   – آباد  نجف 
خواندگان: 1- آقای حامد نادری فرزند عبدالرسول به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
ویالشهر –  علی حسین گورویی فرزند شیر محمد به نشانی شهرستان نجف آباد – 
پشت پارک کبیرزاده – کوی ایثار – پ32 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور  ایام تصرف دادگاه  المثل  2- مطالبه اجرت 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان اسماعیل سانحی فرزند حسین به 
طرفیت خواندگان 1- حامد نادری فرزند عبدالرسول 2- علی حسین گورویی به خواسته 
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 89/11/18 لغایت زمان صدور و 
اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی دادگاه نظر به مستندات تقدیمی که داللت بر 
مالکیت خواهان و تصرف خواندگان دارد و با توجه به اظهار نظر کارشناس رسمی 
دادگستری و نظر به عدم دفاع موجه و موثر خواندگان و با توجه به اینکه به هر حال با 
توجه به مفاد قرارداد متعهد به تحویل مبیع بوده اند و اگر هم تصرف نداشته اند مانع 
از استیفاء خریدار شده اند لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 
308و320و336و337 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال )اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 94/3/18( 
الوکاله وکیل به مبلغ 1/500/000 در  و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق 
قابل  و  غیابی  روز  بیست  مدت  غیابی ظرف  به خواندگان  نسبت  حق خواهان صادر 
و نسبت  تجدیدنظرخواهی  قابل  مهلت  دادگاه و سپس ظرف همان  در همین  اعتراض 
به سایرین حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.م الف:1647   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نجف آباد  
ابالغ رای 

 930998373040067 پرونده:  9409973730400286 شماره  دادنامه:  4/302 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930683 خواهان: آقای یدا... حقیقی نجف آبادی فرزند حسینعلی 
با وکالت آقای علی مومن فرزند عبداالمیر به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – 
چهارراه نیکبخت – نبش کوچه38- شهید احمدی – ساختمان آال – طبقه دوم خواندگان: 
1- آقای محمد سورانی فرزند قدرت ا... 2- خانم لیال سورانی فرزند قدرت ا... همگی 
رسیدگی  ختم  اعالم  با  دادگاه  معامله  بطالن  اعالم  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای یدا... حقیقی با 
وکالت آقای علی مومن به طرفیت آقای محمد و خانم لیال سورانی به خواسته ابطال 
صلح به لحاظ اجباری و نامشروع بودن و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب 
اظهار خواهان صلح بین خواهان و لیال منعقد شده و محمد در آن دخالتی نداشته با 
گردد  می  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  89و84  مواد  به  استناد 
نسبت به لیال چون مفاد صلح حسب اظهار خواهان اعالم رضایت در خصوص رابطه 
نامشروع بوده به موجب سند 3677-91/11/16 دفترخانه 433 نجف آباد اعالم رضایت 
نموده و مبالغ پرداختی و چکها در دفترخانه انجام شده لذا موجبی برای بطالن وجود 
ندارد با استناد به مواد 223و190 قانون مدنی حکم به بطالن دعوی صادر می گردد 
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در 
مرکز استان است.م الف:1648 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی 
4/303 شماره ابالغیه: 9410103730402516 شماره پرونده: 9309983730400670 
شماره بایگانی شعبه: 930683 خواهان یدا... حقیقی نجف آبادی دادخواستی تجدیدنظر 
دادنامه  به  اعتراض  خواسته  به  سورانی  لیال  و  سورانی  محمد  خواندگان  طرفیت  به 
به  آباد نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان نجف  تقدیم   940286
به  و  ارجاع  آباد  نجف  شهرستان  دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه  چهارم  شعبه 

به علت مجهول المکان بودن خواندگان و  ثبت گردیده.  کالسه 9309983730400670 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
روز   10 ظرف  و  دریافت  را  و ضمائم  تجدیدنظر  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
پس از نشر نسبت به تبادل لوایح اقدام نمایند.م الف:1646 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان نجف آباد 
تحدید حدود اختصاصی 

4/304 شماره:1394/04/64028-1394/4/14 نظر به اینکه ششدانگ قطعه زمین مشجر 
در مزرعه آب شرشر تقریبًا 15 قصبه پالک شماره 116 فرعی از 3-اصلی واقع در 
مزرعه آب شرش طار جزء بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
عباس ذبیحی طاری فرزند اسدا... و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است  نیامده  به عمل  آن  قانونی 
 94/6/3 در روز سه شنبه مورخ  مرقوم  تحدید حدود پالک  نامبرده  تقاضای  و طبق 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
این آگهی در محل حضور  مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
م الف:89  انتشار:1394/04/20  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
فقدان سند مالکیت 

4/306 شماره: 1394/04/64021-1394/4/14 ورثه فخری حسینی فرزند سید محمد 
شده  گواهی  رسمًا  امضای شهود  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به 
باغچه  و  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  مالکیت  که سند  است  مدعی  است 
به مساحت 956 مترمربع به شماره پالک شماره 33/134 واقع در نطنز جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز که در ذیل ثبت 12183 صفحه 581 دفتر جلد 97 امالک تحت شماره 
اثر  در  رفتن  بین  از  یا  گم شدن  نحوه  است.  گردیده  تسلیم  و  چاپی 395251 صادر 
اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:90 عباسعلی عمرانی – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی 

4/310 شماره:1394/04/64062-1394/4/14 نظر به اینکه ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 3091 فرعی از شماره 149-اصلی واقع در طره جزء بخش 10 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباس علی اکبر کامرانی فرزند علی اکبر و غیره 
اینک بنا  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 94/5/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:94/04/20 م الف:91 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
افراز

مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  نامه  آیین   3 ماده  موضوع  دعوت  آگهی   4/343
بدینوسیله به اطالع آقایان سید جواد و سید محمدتقی هر دو کسائی زادگان مهابادی 
کسائی  سادات  فاطمه  خانم  و  حسین  فرزند  صمدنژاد  عباس  و  نورا...  سید  فرزندان 
زادگان فرزند سید محمد مالکین مشاعی پالک شماره 1309 واقع در مهاباد 51اصلی 
دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان می رساند که آقای اسماعیل عامری 
و غیره مالکین مشاعی شش دانگ پالک مرقوم درخواست افراز سهمیه خودشان را از 
پالک یاد شده نموده اند و اعالم داشته اند از آدرس دقیق شماها اطالعی ندارند علیهذا 
به   1357 آذرماه  مشاع مصوب  امالک  فروش  و  افراز  قانون  نامه  آیین   3 ماده  طبق 

موجب این آگهی به شماها ابالغ می گردد جهت افراز پالک یاد شده در ساعت 9 صبح 
شنبه 1394/5/3 که تعیین وقت شده در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت 
برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظریه موضوع ماده 5و6 آیین نامه قانون مذکور آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
چاپ و منتشر می گردد.م الف:639 خیرا... عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ اخطاریه ماده101 
 4/345 شماره پرونده: 139304001013000425/11 شماره بایگانی پرونده:9300489/2

پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی  ابالغیه:139405102004001430  شماره 
مامور  گزارش  برابر  که  پرونده  بدهکار  میری  بیژن  به  بدینوسیله  کالسه:9300489 
مربوطه ابالغ به نشانی )اصفهان - خیابان مسجدسید - کوچه علی قلی آقا - پ72( 
به نامبرده میسر نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک سامان مورد 
وثیقه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 4912/2 واقع در بخش دو اصفهان موضوع سند 
رهنی 7096 مورخ 1390/3/23 تنظیمی دفترخانه شماهر 974 اصفهان متعلق به آقای 
ارزیابی  طبق  است  گرفته  قرار  رهن  در  سامان  بانک  طلب  مقابل  در  که  میری  بیژن 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/550/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر 
از  نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز  ماده 101 آیین 
دستمزد  سپرده  قبض  کردن  پیوست  با  را  خود  اعتراض  کتبًا  باید  آگهی  درج  تاریخ 
به  در صورتیکه  دارید  تسلیم  اجرا  اداره  به  ریال   2/500/000 مبلغ  به  مجدد  ارزیاب 
آگهی خواهد شد.  قیمت  به همان  و  قطعی  ارزیابی  نرسید  اعتراض  فوق  مقرر  ترتیب 

م الف:10943 اسدی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

4/346 شماره پرونده: 139304002004000679/1 شماره بایگانی پرونده: 9302433/2 
شماره ابالغیه: 139405102004001061 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9302433 
اعالمی  نشانی  به  رضا  فرزند  کیخسروی  پروین  خانم  پرونده  بدهکار  به  بدینوسیله 
بستانکار )اصفهان – بلوار آیین خانه – جنب هالل احمر – ساختمان خانه سبز – طبقه 
چهارم( برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعی میسر نگردیده و هنگام تنظیم سند 
برابر سند رهنی شماره 175603  ابالغ می گردد که  قید نگردیده  در متن آدرس شما 
صادرات  بانک  فیمابین  اصفهان   71 شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   1387/12/5 مورخ 
اصفهان )مرتهن( و شرکت صنایع خمیر و کاغذ اترک و شما، بانک صادرات ایران شعبه 
چهارراه نظر )مرتهن( به علت عدم پرداخت مال الرهانه مبادرت به صدور اجراییه به 
مبلغ 3/115/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 3/715/000/000 ریال بابت سود تا 
تاریخ 93/11/11 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 1/706/849 ریال خسارت تاخیر 
تا روز تسویه حساب اضافه می شود و مبلغ 5/000/000 ریال حق الوکاله نموده پرونده 
به شماره فوق دراین اداره تشکیل شده لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد 
چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ششدانگ  مازاد  وثیقه  مورد  تمامی  ارزیابی  از  پس  بستانکار  تقاضای  به  بنا  ننمایید 
یکدستگاه آپارتمان پالک شماره 4842/1169 به انضمام ششدانگ انباری پالک 1157 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ 
قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی 

اقدام خواهد شد.م الف:10629 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

علی  وکالت  با  تائیدی  رامین  خواهان   576/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/347
پریسوز دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی اعظم فتحی ایرانشاهی فرزند 
تعیین   9/30 ساعت   94/5/24 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  داربلوط 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10291 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

 اسراییل، فتنه افکن اصلی در جهان
 اسالم است

حجت االسالم نکونام:



امام علی علیه السالم : 
عادل ترين مردم كسى است كه با كسى 

كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند.
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شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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شماره 1626 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

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

نشست »آس��یب شناس��ی فضای مجازی برای خانواده ها« با 
هدف شناسایی آس��یب های فضای مجازی و ارائه راهکارهای 
کاربردی برای کنترل و کاهش آسیب ها، در بخش کمیته خانواده 

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد.
روح اهلل مومن نس��ب، معاون فضای مجازی بسیج کشور و عضو 
کمیته بین المللی ش��ورای عالی فضای مجازی ک��ه به عنوان 
کارش��ناس، برگزاری این نشست را به عهده داش��ت با اشاره به 
مش��کالت و آس��یب هایی که به دلیل بی اطالعی افراد از سوء 
اس��تفاده های فضای مجازی گریبانگیر خانواده ها می ش��ود، 

راهکارهای مواجهه با این بعد از زندگی افراد را بیان کرد.
مومن نسب با اشاره به لزوم آشنایی کاربران با ابعاد مختلف فضای 
مجازی گفت: فضای مجازی بعد دیگری از زندگی حقیقی افراد 
را به خود اختصاص داده اس��ت. غربی ها به ای��ن بعد از زندگی 
شان، زندگی دوم می گویند. همه ابعاد زندگی حقیقی در فضای 
مجازی تعریف شده است که باید آنها را بشناسیم. همان طور که 
در زندگی حقیقی با مباحث تجارت و اقتصاد در ارتباط هستیم، 
در فضای مجازی هم مفاهیمی چون تجارت الکترونیک یا  اقتصاد 
مجازی، هویت مجازی، فرهنگ مجازی، زمین مجازی و... مطرح 
ش��ده اس��ت. وی افزود: در واقع هر بعد دیگری از زندگی افراد، 
فضای مجازی نامیده می ش��ود که ما در جمهوری اسالمی هم 
این تعریف را پذیرفته ایم. اسفند سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی را تصویب کردند. بسیاری از 
مسووالن کشور عضو شورای عالی فضای مجازی هستند، چون 
فضای مجازی درست مشابه فضای حقیقی آنقدر تنوع دارد که 
همه نهادهای کشور باید برای اداره و رهبری آن بسیج شوند تا 

حاکمیت جمهوری اسالمی در فضای مجازی تعریف شود.
خانواده حریم نبرد جنگ نرم است

عضو کمیته بین المللی ش��ورای عالی فضای مجازی با اشاره به 
اینکه  ابزار جنگ نرم به حریم خانواده حمله می کندگفت: اکنون 
فضای مجازی به عنوان ابزاری برای جنگ نرم استفاده می شود 
و خانواده حریم نبرد جنگ نرم اس��ت.  وقتی فرزند برای اینکه 
زمان بیشتری را صرف بازی در فضای مجازی کند،  به بزرگ ترها 
پرخاش می کند و یا مادر خانواده به جای وقت گذاش��تن برای 
همسر و فرزندان در فضای مجازی سرگرم می شود. حتی وقتی 
پدر خانواده هم درست به همین شکل از اعضای خانواده غفلت 
می کند،گویای این واقعیت است که این افراد درگیر جنگ نرم 
ش��دند. بنابراین اعضای خانواده نسبت به یکدیگر شک و تردید 
پیدا می کنند. البته هدف جنگ نرم هم همین است. جنگ نرم 

در یک جمله یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های افراد یک 
خانواده و در بعد وسیع تر افراد جامعه که نتیجه ای جز سقوط 

و تباهی ندارد.
ابزارهای جنگ نرم

مومن نسب ایجاد نشدن ممنوعیت برای ورود کودکان به فضای 
مجازی را مهم ترین زمینه بروز آسیب های اجتماعی دانست و 
در این باره گفت: ابزارهای جنگ نرم که به کانون خانواده آسیب 
می رسانند تنوع بس��یاری دارند. نسل جدید گوشی های تلفن 
همراه، تبلت ه��ا، کامپیوتر، انواع بازی ها و کنس��ول های بازی 
از جمله پرکاربردترین ابزارهای جنگ نرم هستند. شبکه های 
اجتماعی از جمل��ه یوتیوب و توییتر گروه دیگ��ری از ابزارهای 
جنگ نرم محس��وب می شوند. هم چنین رس��انه های تعاملی 
بیماری های فراگیری هستند که به افراد و کانون خانواده آسیب 
جدی وارد می کنند. مهم ترین آس��یبی که رسانه های تعاملی 
مانند فیسبوک به جامعه وارد می کنند به این دلیل است که در 
کشور ما عضویت در این فضاها محدودیت سنی ندارد. در حالی 
که در سال ۱۳۹۶ در آمریکا قانونی برای حمایت از کودکان در 
فضای مجازی تصویب شده است. اگر در آمریکا خانواده ای اجازه 
بدهد فرزند زیر ۱۸ سال وارد هر شبکه اجتماعی بشود، دادگاه 
 به دلیل عدم صالحیت والدین سرپرس��تی آن بچه را از خانواده 
می گیرد؛ اما متاسفانه ما می بینیم که در کشور ما حتی کودکان 

و نوجوانان هم به راحتی به این فضاها دسترسی دارند.

ویژگی های اینترنت سالم
وی با بیان اینکه اینترنت سالم باید چهار ویژگی کلی داشته باشد، 
اظهار داشت: اینترنت باید چهار ویژگی داشته باشد که این چهار 
ویژگی در قانون ما مطرح ش��ده اما اجرا نشده است. ویژگی اول 
این است که اینترنت باید سالم باش��د. اما آمارها نشان می دهد 
که ۸۹ درصد از محتوای شبکه های موبایل و اطالعات دریافتی 
و ارس��الی غیر اخالقی اس��ت. ویژگی دوم این است که سرعت 
اینترنت بر اساس قانون باید تند باشد. یعنی اینترنت با سرعت 
باال باید در خدمت محتوای سالم باشد. اما واقعیت این است که 
در حال حاضر اینترنت سرعت مطلوب را ندارد؛ چون با واسطه از 
آمریکا خریداری می کنیم و با همین سرعت نامطلوب در اختیار 
محتوای ناسالم است. ویژگی سوم این است که اینترنت باید امن 
 باشد که بر اساس آمارها در یک ماه ۱۴ میلیارد بسته اطالعاتی از

 ایرانی ها سرقت شده است که در دنیا بی سابقه است. این آمار 
نش��ان می دهد که ایران نا امن ترین فضای اینترنتی را از لحاظ 
امنیت دارد. چهارمین ویژگی این اس��ت که اینترنت باید ارزان 
باشد. اما واقعیت این است که قیمت اینترنت ما دو هزار برابر حد 
معمول اس��ت. تنها با کنترل و قانونمند کردن این چهار ویژگی 
می توانیم از مزایای یک اینترنت سالم بهره مند شویم. ما اولین 
کش��ور خاورمیانه بودیم که اینترنت را دریافت کردیم؛  ولی به 
مرور زمان هرچه اینترنت پیش��رفت کرد ما به عقب برگشتیم. 
چون نتوانستیم تولید کننده باشیم و در فضای مجازی حاکمیت 

خودمان را پیدا کنیم.

آسیب های فضای مجازی
مومن نسب در ادامه به آسیب های اینترنت ناسالم اشاره کرد و 
گفت: آس��یب های فضای مجازی و اینترنت نا سالم را می توان 
 از لحاظ روانی، فکری و فرهنگی بررس��ی کرد. این آسیب ها در 
س��ه مرحله تس��خیر افکار و اذهان، تس��خیر دل و تغییر رفتار 
 مش��اهده می ش��ود. تاثیرات این مراح��ل در قالب اس��ترس،
  تنوع طلبی، تاثیر پذیری احساسی و جنسی، ترورهای هسته ای،

 طالق های عاطفی، چند شریک گزینی، افت تحصیلی، دروغ و 
شایعه پراکنی و... ظاهر می شود. از بین تاثیرات شناخته شده، 
چند گزینه، بیشترین آسیب را به کانون خانواده تحمیل می کند 
تا آنجا که نتایج آمارها نش��ان می دهد ۶۸ درصد از طالق های 
ثبت شده در ۱۵۰ کش��ور دنیا به دلیل ارتباط یکی از طرفین با 

جنس مخالف در شبکه های موبایلی اتفاق افتاده است.
فاصله گرفتن اعضای خانواده

مومن نس��ب در پایان نشس��ت فاصله گرفتن اعض��ای خانواده 
از یکدیگ��ر را مهم ترین آف��ت فضای مجازی دانس��ت و گفت: 
فضاهای مجازی موجب فاصله گرفتن اف��راد و اعضای خانواده 
از یکدیگر شده اند. در گذش��ته وقتی اعضای خانواده با یکدیگر 
مش��اجره و یا قهر می کردند به اقوام و آش��نایان پناه می بردند 
که خیر و صالح آنها را می خواس��تند. اما از زمانی که فضاهای 

ه��ر مجازی وارد حریم خانواده شده است،  بعداز 
ه  جر مشا

کوچک،اعض��ای 
خانواده به دوس��تی های بی پایه و اس��اس 
فضای مجازی پناه می برند و این پناهندگی نقطه 
 آغاز مش��کالت جبران ناپذیر اس��ت. برای جلوگی��ری از بروز

 آسیب های اجتماعی باید تا حد امکان ورود و وقت گذرانی در 
فضاهای مجازی را محدود کرد.

اینترنت ایران،  نا امن ترین فضا در دنیا

علت های گوناگونی سبب نق زدن 
ک��ودکان می ش��ود. یک��ی از این 
علت ها، ناکامی است. وقتی کودک 
به هدف��ی که دارد نمی رس��د، نق 

می زند.
 نق زدن، صدای کودکی است که 
احس��اس ضعف می کند. او برای 
جلب توج��ه دیگران ک��م کم تن 
صدای خود را باال و باالتر می ب��رد. کودک کاری را انجام می دهدکه برایش 
نتیجه بخش باش��د. نق می زند به امید اینکه از شما پاسخ بگیرد حتی اگر 

پاسخ منفی هم باشد او را به هدف رسانده است.
 به جای اینکه بر روی عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید سعی کنید علت 

نق زدن او را متوجه شوید. 
آیا م��ی دان��د ن��ق زدن کار ناخوش��ایند و آزاردهنده ای اس��ت؟ برخالف 
 آنچه والدین تص��ور می کنند کودک تص��ور منفی از عمل ن��ق زدن خود

 ندارد.
علت دیگر مربوط به ارتباطات کودک است. 

به عنوان نمونه وقتی والدی��ن و اطرافیان کودک  به او توج��ه نکرده و برای 
حرف هایش اهمیتی قائل نباشد، کودک س��عی می کند با نق زدن و تکرار، 

اطرافیانش را وادار به گوش کردن کند.
 سوم اینکه کودک اغلب اوقات نمی تواند مسایلش را به خوبی مطرح کند ودر 
نتیجه سعی می کند از راه تکرار و نق زدن، منظورش را بیان کند. گاهی اوقات 
نیز این نق زدن آن قدر ادامه دار شده و در وجود کودک تثبیت می شود که 
خودش را به شکل یک رفتار نش��ان داده و در واقع جزو یکی از ویژگی های 

شخصیتی کودک می شود.
راهکار هایی برای جلوگیری از نق زدن کودکان

-  به موقع به درخواست کودک پاسخ دهید
وقتی کودک در جل��ب توجه دیگران تالش می کند و شکس��ت می خورد 
متوسل به نق زدن می ش��ود. به همین دلیل درس��ت همان زمان که شما 
مشغول صحبت کردن با دوستان هستید ش��روع به نق زدن می کند. بهتر 
اس��ت وقتی کودک به زبان خ��ودش و در حالت طبیعی چیزی را از ش��ما 

خواست،  در صورت امکان به درخواست او پاسخ دهید.
-  به او کمک کنید احساس خود را بیان کند

گاهی بچه ها از طریق رفتارهای شان آنچه را نمی توانند با کلمات بیان کنند 
به نمایش می گذارند؛  مانند احساس خشم و عصبانیت یا احساس ناراحتی و 
رنجش. در این موارد سعی کنید به جای اینکه کودک تان را تنبیه کنید، مهر 

و محبت بیشتر، درآغوش گرفتن و همدردی را به او عرضه کنید.

    

چرا کودکان نق می زنند؟

کودک
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