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زردپوشان اصفهانی به دنبال 
چهارمین برد 
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 محمود احمدی نژاد، رییس جمهور س��ابق کش��ور، 
چندی پیش با شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون 

اول دولت یازدهم تالش کرد زمین بازی ...

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: جان کربی،سخنگوی 
وزارت ام��ور خارجه امری��کا، به خبرن��گاران گفت 

واشنگتن هنوز از تحویل...

وزیر صنعت از احتمال کاهش نرخ س��ود تسهیالت 
صادراتی خبر داد. محمدرضا نعمت زاده گفت: باید 

سهم تولید در ...

احمدی نژاد 
به دادگاه می رود

 S300 در مورد انتقال 
 نگرانیم

احتمال کاهش نرخ سود 
تسهیالت صادراتی

زرگرپور از تعریف اشتباه برخی از شهرک های صنعتی گفت:

کاربری شهرک های صنعتی روی میز بازنگری
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وزیر اقتصاد تاکنون به خاط��ر قانع نکردن نمایندگان 
مجلس س��ه کارت زرد دریافت کرده اس��ت و همواره 
پاس��خ معروف  طیب نیا ، وزیر اقتصاد به اکثر پرسش 
ه��ای اقتص��ادی نماین��دگان مجل��س »در حیط��ه 
وظایف بنده نیست« بوده اس��ت و اکنون این پرسش 
مطرح اس��ت که آیا وزیر اقتصاد اس��تیضاح می شود؟ 
 به گزارش میزان، طی��ب نیا وزیر اقتص��اد معروف به

 وزیر ضد تورمی و اکثر وزرای دیگر در تمام سخنرانی 
های خود از کاهش نرخ تورم و رش��د اقتصادی سخن 
می گویند؛  اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همسو 
با دولت، تی��م اقتصادی دولت کار ج��دی و خاصی در 
زمینه اقتصادی انج��ام نداده اس��ت و نتیجه تورم نیز 
به طور غیرمستقیم کس��ادی بازار و تشدید رکود بوده 
است. عملکرد ظریف در حوزه سیاست خارجی سبب 
ش��ده تا کانون توجه ها به دیپلماسی خارجی باشد، تا 
اقدامات اقتصادی؛ ضمن اینکه محمد طبیبیان و غنی 
نژاد ، اقتصاددانان کشور در سخنرانی اخیر خود در اتاق 
بازرگانی تهران بر این موضوع که تیم اقتصادی دولت 
اقدام خاصی در حوزه اقتصادی انجام نداده است، مهر 
تایید زدند. طبق آیین نامه داخلی مجلس با سه کارته 
وزرا، زمینه برای استیضاح وزیر مربوطه مطرح می شود 

و اکنون باید مشاهده کرد که ...

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

اصفهان، برای ما یک اولویت 
خاص است

طیب نیا استیضاح می شود؟

محمدجواد عطرچیان:

ده دستگاه ناوگان ایرانی در ترکیه مورد حمله قرار گرفت
فایننشال تایمز :

گزینه  های بسیار دشوار عربستان در سال 2015

مدی��رکل ترانزی��ت و پایانه ه��ای م��رزی س��ازمان راه��داری 
و حمل ونقل ج��اده ای گف��ت: در طول س��ه هفته اخیر ۱۰ دس��تگاه 
ن��اوگان ایرانی متش��کل از ۹ کامیون و ی��ک اتوبوس توس��ط افرادی 
 ناش��ناس در خ��اک ترکی��ه م��ورد حمله ق��رار گرفت��ه و آت��ش زده 

شدند.
محمدجواد عطرچی��ان،   با بیان اینکه س��فیر ترکیه در ای��ران درباره 
حمله های اخیر به ناوگان ایرانی احضار شده است  افزود: با توجه به اینکه 
 مقامات ترک وظیفه تامین امنیت ناوگان ایرانی در خاک این کشور را 
 بر عه��ده دارن��د؛  بنابراین س��فیرترکیه در ای��ران احض��ار و عالوه بر

 تامین امنیت رانن��دگان و ن��اوگان ایرانی درخواس��ت غرامت هم در 
حمله های اخیر مطرح شد.

وی با تاکید بر اینکه قرار شد سفیر ترکیه در ایران مراتب را به مقامات 
کشورش اطالع دهد تصریح کرد: البته تنها ناوگان ایرانی نیستندکه در 
خاک ترکیه مورد حمله قرار می گیرند؛  بلکه این حمالت از سوی افراد 
ناشناس، ناوگان همه کشورها در شرق و جنوب شرقی این کشور را شامل 
می شود. عطرچیان با بیان اینکه دو کامیون یکشنبه شب و یک کامیون 
دیگر نیز شنبه شب هفته جاری به آتش کشیده شدند اظهار کرد: در ۱۰ 
مورد حمله به ناوگان ایرانی متاسفانه راننده اتوبوس جان خود را از دست 

داد؛  اما خسارات جانی در ۹ کامیون نداشتیم.
همه این حمالت با هدف آسیب رساندن به ناوگان و نه راننده و سرقت 
از آنها انجام ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: در برخ��ی کامیون ها عالوه بر 
ماشین، کل بار نیز در آتش سوخت و در برخی دیگر تنها کامیون دچار 
سوختگی شده و بار س��الم مانده اس��ت. مدیرکل ترانزیت و پایانه های 
مرزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای عنوان کرد: هنوز هیچ فرد 
یا گروهی مسوولیت این حمالت را بر عهده نگرفته است و در همه موارد 
نیز حمالت با هدف آسیب رساندن به ناوگان و نه راننده و سرقت از آنها 

انجام شده است.
عطرچیان تاکید کرد: پس از وقوع این حمالت بالفاصله هشدارهای الزم 
به رانندگان ش��رکت های حمل و نقلی برای اجتناب از انجام سفرهای 
غیرضروری در ترکیه داده شد.  همچنین تاکید شدکه از رانندگی در شب 
در این کشور خودداری کنند. وی بیان کرد: به رانندگان توصیه شد تا در 
صورت امکان طی این روزها برای ترانزیت بار خود از مسیرهای جایگزین 
مانند روسیه، بالروس، رومانی و گرجستان و دریای سیاه استفاده و تردد 
کنند.عطرچیان درباره احتمال تعطیلی تردد در مرز ایران و ترکیه اضافه 
کرد: ما نمی توانیم مرز را تعطیل اعالم کنی��م چرا که این امر در حیطه 

اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست.

روزنامه فایننش��ال تایمز با اش��اره به نگرانی عربس��تان درباره آینده خود در 
منطقه، از گزینه های بسیار سخت عربستان در سال 2۰۱5 پرده برداشت که 

یکی از آنها احتمال کناره گیری وزیر دفاع از قدرت است.
 به گزارش پایگاه خبری ش��بکه العالم، فایننش��ال تایم��ز در مطلبی به قلم 
» نیک باتلر«  استاد انستیتوی سیاست دانشکده کینگز کالج لندن تأکیدکرد:

منافع عربس��تان ایجاب می کند که قیمت نفت در 5 س��ال آینده نوس��انی 
نداشته باشد.

 س��ال 2۰۱5 س��ال خوب��ی ب��رای عربس��تان نیس��ت؛ زی��را ت��الش
 »سلمان بن عبدالعزیز« پادش��اه این کشور و پسرش »محمد« ، که جانشین 
ولیعهد، رییس دفتر پادشاهی، وزیر دفاع و رییس شرکت نفتی آرامکو است، 
برای تثبیت و تحکیم سیطره خود بر منطقه و بازار نفت به شکست می انجامد.

نگرانی عربستان درباره نفوذ ایران در منطقه باعث شد که دولتمردان عربستانی 
در یمن مداخله نظام��ی کنند، ولی حمالت هوایی به یمن دس��تاورد اندکی 
داشته است و ضعف ارتش عربستان را نش��ان داد؛ یکی از نتایج این حمالت 
وقوع فاجعه انس��انی بود؛  درحالیکه انصار اهلل همچنان اکثر مناطق ش��مالی 

یمن را تحت کنترل دارد. 
بدترین چیز برای عربستان این است که ش��رکت های تولید نفت صخره ای 
آمریکا تولیدات خود را ب��ه علت پایین آمدن قیمت نف��ت کاهش نداده اند و 

هزینه های تولید نیز کاهش یافته اس��ت و پیش بینی می ش��ود که تولیدات 
سال کنونی بیشتر از تولیدات سال 2۰۱4 باشد و برخی از شرکت های نفتی 
 کشورهای دیگر نیز برای کسب درآمدهای بیش��تر تولیدات خود را افزایش

 داده اند و این در حالیست که قیمت هر بشکه نفت به 5۰ دالر و کمتر رسیده 
است.عربس��تان ش��اید این راه را در پیش بگیردکه ائتالفی را ب��رای مقابله با 
متحدان لبنانی ، سوری ، یمنی و عراقی ایران تشکیل دهد و در همین راستا 
نمایندگانی از حماس و اخوان المسلمین در چند هفته گذشته به ریاض سفر 
کردندکه نتیجه تش��کیل چنین ائتالفی مداخله نظامی قطعی در س��وریه و 

افزایش درگیری ها در یمن خواهد بود . 
رقابت با ایران رقابتی واقعی است ولی راه همکاری در امور مشترکی همچون 
مبارزه با داعش همچنان باز است .عربستان به دوستان بین المللی نیاز دارد 
ولی پرونده حقوق بش��رش و اعدام ۱۰2 نفر در س��ال کنون��ی باعث منزوی 
شدن این کشور شده اس��ت و با این حال فقط اصالحات و مدرنیته می توانند 
اوض��اع را تغییر دهند. رقابت با ایران رقابتی واقعی اس��ت ول��ی راه همکاری 
 در امور مش��ترکی همچون مبارزه با داعش همچنان باز اس��ت . عربس��تان

 گزینه های س��ختی پیش رو دارد و احتماالً تا پایان س��ال کنونی تغییراتی 
 سیاس��ی در این کش��ور اتفاق خواهد افتاد و ه��رم ق��درت تغییراتی کند و 

محمد بن سلمان جانشین ولیعهد از قدرت کنار برود. 

 آی��ت اهلل س��ید احم��د خاتم��ی،  در همایش دس��ت اندرکاران مس��اجد 
چهارمحال و بختیاری در مصالی امام خمینی )ره( این شهر گفت: آمریکا 
از 28 مرداد س��ال ۱332 تاکنون بیش��ترین جنایات را در حق ملت ایران 

انجام داده است.
وی با بیان اینکه ایران با آمریکا اخت��الف ۱8۰ درجه ای داردگفت: آمریکا 
 چه در موضوع هس��ته ای و چه در موضوعات دیگر از جمله جهان اسالم و 
فرقه سازی، شیطنت های بسیاری در منطقه انجام داده،که این امر باید به 

خوبی از سوی امامان جماعات برای مردم تشریح شود.
 خاتم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��جد بای��د کان��ون افش��اگری علی��ه

 فتنه افکنی ه��ا و انحرافات باش��د تصریح کرد: مس��جد یک��ی از بهترین 
 مکان هایی اس��ت که باید در رابطه با اف��کار انحرافی و فتنه ها افش��اگری 
کند. عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به دیگر کارکردهای 
مس��جد در جامعه اس��المی، اظهار کرد: مس��جد باید کانونی برای جذب 
جوانان، رش��د علمی آنها و تحکیم مبانی اعتقادی باش��د و از این رو باید با 
ایجاد جاذبه جوانان را بیش از پیش به مساجد جذب کرد.خاتمی ادامه داد: 
همچنین مس��جد باید کانون درس اخالق، سیر و س��لوک معنوی، توسل، 
دعا و مکانی برای جلوگیری از لغزش افراد به سمت گناه و انحرافات باشد.

وی بر توجه جدی امامان جماعات به کارکردهای ویژه مساجد تاکید کرد 
 و گفت: انتظار می رود تا مس��اجد این اس��تان چنین کارکردهایی داشته

 باشند.

معاون وزیر خارجه روسیه از توافق تهران و مس��کو در زمینه تحویل سامانه مسکو 
برای حل بحران سوریه تالش می کند. بوگدانوف درباره سومین نشست مسکو برای 
بررسی بحران سوریه گفت: ما در تماس دائم با ش��رکای سوری هستیم، با دولت و 
معارضان، همانگون��ه که می دانید.  ولید المعلم معاون نخس��ت وزیر و وزیر خارجه 

سوریه اخیرا سفری داشت ، سپس چند روز قبل با وی در تهران دیدار کردم.
وی یاد آور شد: ما در تماس مستمر با نمایندگان احزاب و گروه های معارض هستیم 
ودراین روزها نمایندگان معارضان داخلی و خارجی از جمله گروه های کرد، ائتالف 
سوری و هیات هماهنگی در مسکو گرد هم خواهند آمد. وی افزود: دیداری اخیرا با 
معاذ الخطیب در پایتخت قطر و در قاهره با احمد الجربا انجام شد، ما با همه تماس 
می گیریم و معتقدیم ضروری است شرایطی برای گفت و گو میان دولت و معارضان 
بر اساس اصول نشست ژنو در ژوئن 2۰۱2 فراهم شود. معاون وزیر امور خارجه روسیه 
گفت: هدف ما این اس��ت که دیدارهای دیگری عالوه ب��ر دیدارهای دو جانبه میان 
دولت و معارضین برگزار شود، مانند نشس��ت های چند جانبه یا دو جانبه میان دو 
طرف یا معارضین، ما آماده فراهم سازی تمام شرایط برگزاری آن در مسکو هستیم 

همانگونه که در همایش های اول و دوم مسکو انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: ما آماده برگزاری همایش مسکو 3 هستیم؛  اما هنوز زمان اجرای 
آن مشخص نشده است. ممکن خواهد بود در مس��کو چند دیدار برای آماده  کردن 
برگزاری کنفرانس مسکو 3 برگزارکنیم ، خواه دیدارهای دو جانبه یا مشترک باشد، 
ما همواره به طور مثبت با دوستان مان و شرکای سوری خود تعامل می کنیم، این 

درباره همایش مسکو 3 است. 

دبیرکل سازمان بدر از شکست حمالت مکرر داعش برای سیطره بر حوزه 
نفتی عالس و مقابله نیروهای داوطلب مردمی عراق با این حمالت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، هادی العامری در گفت و گو با شبکه 
س��ومریه نیوز خاطرنش��ان کرد:  حمالت مکرر داعش��ی ها ب��ه این حوزه 
 راهبردی به دلیل آمادگی و بیداری نیروهای ما شکست خورده و بر اساس

 گزارش های رسیده 46 داعش��ی در جریان این درگیری کشته شده اند و 
جسدشان در بیابان مانده است. تعدادی از آنها هم فرار کردند و بیش از ۱3 

خودروی آنان منهدم شد.
دبیر کل سازمان بدر درادامه فاش کردکه داعش از مشغول بودن نیروهای 
امنیتی به برقراری امنیت تظاهرکنندگان سوء اس��تفاده کرده و در بیجی 

ناامنی به وجود آورده است.
العامری گفت: هنگامی که نیروها سرگرم برقراری امنیت برای مردم شرکت 
کننده در تظاهرات بودند، داعش دست به عملیات گسترده ای زده و در شهر 

بیجی ناامنی ایجاد کرده است.
وی افزود: نیروهای داوطلب مردمی که از نیروهای امنیتی پش��تیبانی می 

کنند در حال بررسی اقدامات داعش هستند.
مرکز اطالع رس��انی جنگ در عراق، ۱6 اگوس��ت جاری از مقابله با داعش 
 و جلوگیری از حمله آنان ب��ا تعدادی از خودروهای بمب گذاری ش��ده در 

بیجی در شمال تکریت خبر داد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کش��ورمان به دعوت همتاهای 
خود عازم آلمان و سوییس شد.

حسین امیر عبداللهیان قراراست دردیدار با مقام های این کشورها در باره 
مسائل و موضوع های مهم منطقه ای به ویژه یمن، سوریه و عراق و مبارزه با 

تروریسم و افراط گرایی به بحث و تبادل نظر بپردازد.
به دنبال بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+5 و صدور قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در خصوص توافق هس��ته ای ایران با گروه 5+۱ 
هیات های سیاسی و اقتصادی از کشورهای مختلف راهی کشورمان شدند 
و دعوت های متعددی برای سفر مقام های ایرانی به کشورهای اروپایی به 

تهران ارسال شده است.
دراین چارچوب یک هیات بلند پایه اقتصادی آلمان به ریاست زیگمار گابریل 
معاون صدراعظم و وزیر انرژی و اقتصاد آن کشور اواخر تیرماه برای گسترش 

روابط سیاسی ،تجاری و اقتصادی به تهران سفر کرد. 
همچنین ایو رس��یه،  قائم مقام وزیر امور خارجه س��وئیس اوایل مرداد ماه 
در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان،  معاون عربی و آفریقای وزارت 
امور خارجه کشورمان دیدار و بر ضرورت همکاری دو کشور در مسائل مهم 

منطقه  ای و جهانی تأکید کرد.
قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری های 
دو کشور به همراه سازمان ملل متحد در کمک به بهبود وضعیت انسانی در 

سوریه، خواستار ادامه این همکاری ها شد.

نظر احمد خاتمی درباره آشتی
 با آمریکا

مسکو برای حل بحران سوریه
 تالش می کند

حمله ناکام داعش
 به حوزه نفتی»عالس« 

امیرعبد اللهیان 
عازم آلمان و سوییس شد

در ادامه هفته چه��ارم لیگ برتر فوتب��ال، تیم  ذوب آهن 
اصفهان در آزادی به مصاف تیم قعرنشین جدول می رود و 

تیم فوتبال سپاهان در فوالدشهر میزبان تیم خوزستانی 
فوالد است. در این هفته بعید است که سپاهان از صدر 
جدول پایین بیاید، مگر اینکه این تیم در خانه امتیاز از 

دست بدهد که ...
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معاون قوه قضاییه و ریاست س��ازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور اعالم کرد : راه اندازی سامانه بانک 
جامع امالک و صدور اس��ناد مالکیت در سیس��تم 
کاداس��تر موج��ب ح��ذف ح��دود ۱۰ میلی��ون 
مکاتبه کاغ��ذی و 2۰ میلی��ون مراجعه حضوری 
به این س��ازمان ش��ده اس��ت . احمد تویسرکانی،  
در مراس��م افتت��اح س��اختمان جدی��د اداره کل 
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان اف��زود: این 
س��امانه با توجه به ترددهای بس��یار م��ردم به این 
س��ازمان ب��رای انج��ام کاره��ای اداری و هزین��ه 
 هایی��ی ک��ه مس��تقیم و غیرمس��تقیم متحم��ل

 می ش��دند صورت گرفت. وی اظهار کرد: در حال 
 حاضر ح��دود 85 درص��د خدمات این س��ازمان و

 زیر مجموعه های آن از طریق س��امانه پیگیری و 
انجام می شود.رییس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور افزود: هر میزان بتوانیم برای تسهیل در امور 
مراجع��ات م��ردم گام برداری��م و در جهت اصالح 
فرآیندها، کوتاه کردن راه ارائ��ه خدمات به مردم، 
حذف هزینه های زائد، شفافیت هرچه بیشتر امور 

و ارتقای سالمت اداری ...

انتظار کاهش قیمت بعد از رفع تحریم؛

مردمدستبهجیبنمیشوند



و اینک پسا توافق

 محم��ود احم��دی ن��ژاد، رییس جمهور س��ابق کش��ور، 
چندی پیش با شکایت از اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
دولت یازدهم تالش کرد زمین بازی در اتهام زنی دو دولت 
به یکدیگر را عوض کن��د؛  اما امروز خبر رس��یده که توپ 

دوباره به زمین او برگشته است.
 محم��ود احم��دی ن��ژاد، 23 روز پی��ش از اس��حاق 
جهانگیری ش��کایت کرد و وکیلش دلیل این ش��کایت را 
اینگون��ه توضیح داد: تخری��ب باورهای مردم و تش��ویش 
در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی اس��اس علیه 
 دولت قب��ل کرده که در س��طح وس��یعی در رس��انه های 
مکتوب و ش��بکه های مجازی و صوتی و تصویری منتشر 

شده است.
احمدی ن��ژاد ب��ا ای��ن کار م��ی خواس��ت زمی��ن بازی 
را ع��وض کن��د؛  چ��را ک��ه حک��م محمدرض��ا رحیمی، 

معاون اول او س��ال گذش��ته اجرا ش��ده بود و 18 خرداد 
همی��ن امس��ال خب��ر بازداش��ت حمیدرض��ا بقای��ی،  
 مع��اون اجرای��ی از س��وی محس��نی اژه ای، س��خنگوی

 ق��وه قضاییه منتش��ر ش��د. احم��دی نژاد می خواس��ت 
نگاه ها را از دول��ت دهم به س��مت دولت یازده��م ببرد، 
 از همین رو ش��کایات یاران او از دولتم��ردان امروز ادامه

 یافت.
وکیل مداف��ع حمی��د بقای��ی که هم��ان وکی��ل مدافع 
احمدی نژاد است، س��ه روز پیش از ثبت شکایت موکلش 
علیه حجت االسالم اشرفی اصفهانی،  رییس هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات نهاد ریاس��ت جمهوری تحت عنوان 
 افترا و نش��ر اکاذی��ب به قصد تش��ویش اذه��ان عمومی 

خبر داد. 
دو هفته پیش نیز خبر ش��کایت اس��فندیار رحیم مشایی 

 از مصطف��ی پورمحم��دی، وزی��ر دادگس��تری منتش��ر 
شد. 

 عبدالرض��ا داوری دلیل ای��ن ش��کایت را اینگونه توضیح 
داد: آقای پورمحمدی در اظهارات اخیر خود عنوان کرده که 
رحیم مشایی نقش قابل توجهی در فساد سه هزار میلیاردی 
داش��ته اس��ت؛  در حالی که این مطلب صحت نداش��ته و 

مصداق افترا و نشر اکاذیب است.
حتی در این مدت خبرهایی منتش��ر شد که احتمال دارد 
که احمدی نژاد از ش��خص دکت��ر روحانی،رییس جمهور 

وقت  شکایت کند. 
اما حاال در شرایطی که رییس سابق دولت تالش دارد پای 
دولتمردان امروز را به دادگاه باز کند، جهان نیوز خبر داده 
که احتماال احمدی نژاد برای توضیح درباره اعترافات بقایی 

به دادگاه می رود.

 عب�داهلل عبداللهی : پ��س از تفاهم لوزان، طی یادداش��تی
  با عنوان »دغدغه های فراهس��ته ای در مذاکرات هس��ته ای«

  بر این نکته تاکید کرده بودم که اساساً موضوع هسته ای نه تنها 
همه ماجراهای ایران و آمریکا نیست؛  بلکه آمریکا حتی در روند 
مذاکرات بسیار مهم هسته ای نیز مساله ای بسیار حساس تر و 
نقشه ای به غایت مهم تر را پیگیری می کند؛ اما آنچه در این متن 
بنا دارم به آن بپردازم، راهبردهای کالن آمریکا برای دستیابی 
به هدف نهایی)از میان برداشتن انقالب و جمهوری اسالمی( 
است و در این میان مهم ترین نکته آن است که موضوع هسته ای 
و »جزیی��ات فنی« آنچه تح��ت عنوان متن برج��ام روی میز 
اس��ت، در قیاس با خواب های کالن تری که آمریکا برای ایران 
دیده، به موضوعی دست دوم بدل می شود. اگر امروز به برجام 
می پردازیم که باید بپردازیم، راه بهتر آن است که برجام را نیز 
از این ناحیه زیر ذره بین قرار داده و اگر بناست اقدامی شود،که 
باید بشود، با تصویب یک»فک�ت شیت«  دقیق، برخی راه های 
سوءاستفاده های مختلف از برجام و به ویژه سوءاستفاده سیاسی 

از آن سد شود.
ادعای اصلی من در این متن آن اس��ت که آمریکا در مواجه با 
ایران دو راهبرد کالن را در دستور کار قرار داده و برای تحقق این 

راهبردها، تاکتیکی آزموده  شده را برگزیده است.
 »تغییر ن��رم در ای��ران از طری��ق مدیریت اف��کار عمومی« و

 »تحدید قدرت«  دو راهبرد اصلی آمریکا علیه ایران است که 
به صورت موازی، هماهنگ و دیالکتیک وار توسط آمریکا دنبال 
می شود و این خطری به غایت و به شدت فراتر از اشکاالت برجام 
اس��ت و معتقدم اگر در این زمینه نیز تدابیر الزم از هم اکنون 

اتخاذ نشود، عاقبتی بس ناگوار در انتظارمان خواهد بود.
اما آمریکا برای پیش بردن این دو راهبرد به صورت موازی، به یک 
تاکتیک ویژه و صدالبته به یک »جریان سیاسی خاص«  در ایران 
نیازمند است و اساساً بدون این دو پیش شرط کلیدی، پیگیری 
این دو راهبرد علیه ایران امکان پذیر نیست.تاکتیک ویژه آمریکا، 

همان روش آزموده ش��ده برای مدیریت و شرطی کردن افکار 
عمومی است؛  دوقطبی هایی،که یک سوی آن مساله معیشت 
و توسعه و س��وی دیگر آن مولفه های قدرت ملی و امنیت ملی 

ایران است.
اما برای ش��کل گیری این دوقطبی های بس��یارکلیدی عالوه 
بر اقدامات میدانی آمریکا و متحدان��ش از قبیل اعمال برخی 
تحریم ها، فشارها و محدودیت ها، حضور و تقویت یک جریان 
غربگرا در ایران عنصری کلیدی و حیاتی اس��ت و اساس��اً این 
رشته از الزامات و نیازها برای پیگیری اهداف راهبردی آمریکا 
بدون تقویت و حضور جریان غربگرا در داخل ایران به هیچ وجه 
عملیاتی نخواهد بود.از همین روست که همواره معتقد بوده ام 
یکی از مالحظات بسیار جدی آمریکا در مسیر پیش رو، تالش 
همه جانبه برای تقویت جریان غربگرا در مسندهای قدرت در 
ایران اس��ت و در صورتی که این موضوع با برخی از هدف های 
کوتاه مدت آمریکا دچار تالقی و تزاحم شود، آمریکایی ها تقویت 

این جریان را بر بسیاری از امور ترجیح خواهند داد.
سوال کلیدی آن است که آمریکا از این پس چه خواهد کرد؟

آمریکا بالفاصله پ��س از جمع بندی نهایی مذاک��رات در وین 
و حتی پیش از آن، پروژه های پس��اتوافق را کلید زده اس��ت. 
البته غ��رب و غربزدگان داخلی دوس��ت دارند با معنابخش��ی 
غلط به برجام، راه چند س��اله را یک روزه طی کنند و آمریکا و 
نمادهایش، از مک دونالد گرفته تا جاسوس خانه اش، را از همین 
امروز در تهران و ایران ببینند. اگر در این امر موفق ش��دند،که 
انشاءاهلل قطعاً نخواهند ش��د،  چه بهتر؛  ولی اگر نشدند مساله 
 را پایان یافت��ه نمی توان تلقی کرد. ش��کل دهی ب��ه دوقطبی 
»تحوالت منطقه- مساله معیشت«  و همزمان با آن، اما با ضریب 
کمتر،  شکل دهی به دوقطبی »حقوق بشر- مساله معیشت« 

برنامه های اصلی آمریکا در ایام و ماه های پیش رو خواهد بود.
آمریکایی ه��ا و متحدانش به زعم خود در ای��ن روند یک بازی 
دوسر برد برای خود ش��روع کرده اند. اگر همه چیز آنچنان که 
آنها راغب اند پیش برود و چنین دوقطبی هایی را شکل دهند 

دو حالت بیشتر رخ نخواهد داد. حالت اول آن است که ایران بر 
اثر فشارهای بیرونی و ش��کل گیری دوقطبی های درونی و به 
منظور پیش گیری از معضالت امنیتی و شورش های اجتماعی 
به درخواست  قدرت های زورگو تن داده و به ترتیب از راهبردهای 
خود در منطقه، تصمیمات خ��ود در حوزه هایی مانند فناوری 
موشکی و ... و همچنین اعتقادات خود در زمینه های فرهنگی 
و حقوق بشر چشم پوشی کرده و آنها را » تا حد رضایت بخشی 

برای غرب«  به کنار بگذارد. 
اتفاقی ک��ه در این حالت افتاده آن اس��ت که ایران به دس��ت 
 خود و تحت فش��ار بیرونی اوالً دچار »قلب ماهیت« و ثانیاً به 
»ش��یر بی یال و اش��کم و دمی«  تبدیل ش��ده و اساساً دیگر 
موضوعیتی نداشته و تهدیدی برای رژیم های زورگو و مستکبر 

نخواهد بود.
اما حالت دوم آن است که با شکل گیری دوقطبی هایی که عنصر 
کاتالیزور و قوام بخش آن یک جریان غربزده داخلی است،  اگر 
جمهوری اسالمی نیز از تمکین به خواست  غربی ها که اینک با 
شکل گیری دوقطبی ها به مطالبه بخش مهمی از افکار عمومی 
نیز تبدیلش کرده اند سرباز زد، ناآرامی های اجتماعی به شکل 
گسترده ای شکل گرفته و کودتای نرمی همچون آنچه در فتنه 

88 به دنبالش بودند رخ دهد.
آمریکا برای بسط قدرت استکباری اش در منطقه جز کنار زدن 
قدرت اصلی منطقه و بازیگر جدی منطقه که با سیاس��ت  های 
استکباری آنان سرناس��ازگاری دارد،یعنی ایران، چاره دیگری 
ندارد. با این حال راه برای تغییر سیاست های منطقه ای ایران 

راهی جز اعمال نفوذ و تغییرات در ایران وجود ندارد.
بر اساس آنچه در باال گفته شد توجه به چند نکته از نظر نگارنده 

حیاتی است:
1- مجلس باید از طریق تصویب فکت شیت برخی کانال های 
حیاتی بهره گیری از برجام برای شکل دهی به دوقطبی های آتی 
را ببندد. در این زمینه گفتنی های مهمی وجود دارد که درجای 

خود گفته شده و گفته خواهد شد.
2- آنچنان ک��ه در باال نیز گفته ش��د، جریان تکی��ه زننده بر 
مس��ندهای قدرت در جمهوری اس��المی ایران نقش بس��یار 
تعیین کنن��ده ای در تش��دید یا مه��ار روند بس��یار خطرناک 
پیش گرفته ش��ده توس��ط آمریکا دارد، از ای��ن روی انتخابات 
مجلس آینده از انتخابات های بی نهایت حساس در طول تاریخ 
پس از پیروزی انقالب اسالمی است؛ بنابراین لزوم برنامه ریزی 
جدی اصولگرای��ان برای ممانعت از تقوی��ت جریان غربگرا در 
کشور از طریق جلوس بر کرسی های مجلس دهم بسیار حیاتی 

و کلیدی است. امروز حقیقتاً »برهه حساس کنونی«  است.
3- به نظر می رسد از هم اکنون ممانعت از نقشه آمریکا و جریان 
همسوی داخلی آن برای ش��کل دهی به دوقطبی های کشنده 
در داخل باید به دس��تورکار اصلی نیروهای رس��انه ای جریان 
متدین و انقالبی تبدیل شده و مباحثات و مجادالت خرد درباره 
بخش هایی از برجام که سودی به حال متن نداشته و بندهای 
 آن را تغییر نخواهد داد، با دس��تورکارهای مهم تری جایگزین 

شود.
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دولتی هایی که حاضرند صدا و س��یما را بدون بودجه اداره 
کنند؛  اما برای پرداخت یارانه ع��زا می گیرند. اکبر ترکان، 
مش��اور ارش��د رییس جمهور روحانی اخیراً در بخشی از 
گفت وگوی خ��ود با هفته نام��ه صدا ک��ه پیرامون مبحث 
بودجه صدا و سیما منتشر شده، با بیان اینکه صدا و سیما 
اصاًل نباید بودجه بگیردگفته است: بنده از بسیاری بزرگان 
دولت فعلی ش��نیده ام که می فرمودند اگر صداوسیما را در 
اختیار دولت بگذارند، ما بدون کمک مالی دولت و با رعایت 
معیارهای نظام آن را اداره خواهیم کرد. وی همچنین تأکید 
کرده است: به نظر بنده صداوسیما باید با درآمدهای خودش 
اداره بش��ود و فارغ از اینکه بتواند با درآمدزایی هزینه های 
خودش را تأمین کند، باید از منب��ع این درآمدها به دولت 

مالیات هم بدهد.

به گزارش تس��نیم، هدیه ای که غالمعلی حداد عادل 
پس از اتمام مذاکرات هس��ته ای در مجلس ش��واری 
اس��المی به محمدجواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه، 
داد، با اس��تقبال خوبی از س��وی مخاطب��ان در بازار 
کتاب همراه شد. طبق اعالم انتش��ارات سخن، میزان 
فروش این کتاب در این م��دت رضایت بخش بوده به 
 طوری که ای��ن اثر در آس��تانه چاپ دوم ق��رار گرفته

 است.
»یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی« که به تازگی 
از سوی نشر سخن منتشر ش��ده، جلد دیگری است از 
یادداشت های روزانه سیاست مدار و ادیب ایرانی دوره 
قاجار. محمدعلی فروغی که به  س��فارش و درخواست 
ایرج افش��ار، به کوشش محمدافش��ین وفایی و پژمان 
 فیروزبخش تدوین و در سال جاری روانه بازار نشر شده

 است.

یک منبع اگاه درب��اره ماجرای انتقال ش��هید دانایی فر به 
س��ایت دیدبان می گوید: ابتدا از طریق دو متهم دستگیر 
شده که در حادثه شهادت دانایی فر نقش داشتند موقعیت 
دقیق را شناسایی کردیم. موقعیت دفن در خاک پاکستان 
بود. تصمیم بر برگرداندن پیکر این ش��هید گرفته ش��د و 
با توجه به س��ابقه پاکس��تان در حمایت از تروریست های 
شرور، می دانس��تیم که آنها برای جلوگیری از برگرداندن 
پیکر ش��هید آث��ار آن را از بی��ن خواهند برد ت��ا همچنان 
به عنوان متهم اصلی شناخته نشوند و بتوانند از فشارهای 
جمهوری اس��المی بکاهند. ب��ه همین دلیل به س��رعت 
نیروهای خودی را به منطقه اعزام کردیم، البته بخش هایی 
از بدن ش��هید دانایی فر از بین رفته بود و بخش های سالم 
دیگر به خاک کشور برگردانده شد. در جریان انتقال پیکر 
شهید هنگامی که پلیس پاکستان متوجه این گروه اعزامی 
می شود آنها را تحت تعقیب و گریز قرار می دهد که سرانجام 
در تاریخ اول فروردین س��ال 1394 پیکر ش��هید تحویل 
جمهوری اسالمی شد.با برگرداندن و تشیع پیکر این شهید 
تمام فضاه��ای عملیات روانی علیه جمهوری اس��المی  به 
پایان رسید و نقشه ی شومی دیگر علیه جمهوری اسالمی 

ایران خنثی  شد.

گزارش شده رهبر کره شمالی حدود 10 تن از مقامات دولت 
را به خاطر الف زدن و خودستایی درباره روابط شان با خاندان 
سلطنتی این کشور تبعید و آن ها را از پیونگ یانگ، پایتخت 

کره شمالی بیرون کرده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی ان کی، کره جنوبی، 
پس از آنک��ه این معامالت افش��ا  را کردند که روابط بس��یار 
نزدیکی ب��ا کیم یو جون��گ، خواهر کوچ��ک ترکیم جونگ 
 اون، رهبر کره ش��مالی در دوران تحصیل ش��ان در دانشگاه 
»کیم ایل سونگ« داش��ته اند، مجبور به ترک منطقه شدند.

این روزنامه در گزارش خود نوشت: به حزب حاکم کره شمالی 
گزارش ش��د که تعدادی از مقامات آژانس های مهم دولتی 
در پیونگ یانگ مرتبا مطرح می کنند ک��ه با کیم یو جونگ 
هم کالس بوده و از این دانش��گاه فارغ التحصیل ش��ده اند. 
 در کره ش��مالی اجازه ندارید که آزادانه و ب��ه راحتی درباره 
»واال مق��ام« از جمله خواهرش صحب��ت کنید. آن ها تالش 
کردند ت��ا خودس��تایی کنن��د در نتیجه تبعید ش��دند.این 
تبعیدهای اجباری در مه س��ال جاری می��الدی همزمان با 
 آن رخ داد که کیم جون��گ اون،  مدیر ی��ک مزرعه پرورش

 الک پشت را که ظاهرا به طرز نامناسبی با این مخلوقات رفتار 
می کرد، اعدام کرد. کیم یو جونگ 27 ساله پس از یک غیبت 
طوالنی اواخر مه سال جاری میالدی در حالی که از ساخت 

یک گلخانه بازدید می کرد، مجددا در مأل عام ظاهر شد.

قائم مقام وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل 
روز سه شنبه اعالم کرد که به کارگیری کارگران افغان در 

1۶ استان ایران ممنوع است.
محمد تقی حسینی،  با اش��اره به دستورالعمل کمیسیون 
ساماندهی اتباع خارجی گفت: به کارگیری اتباع خارجی 
افغان در 1۶ استان، از جمله در غرب و مرکز ایران ممنوع 
اس��ت و هدف از اجرای این برنامه را مدیری��ت بهتر اتباع 

خارجی در این استان ها دانست.

روايت ترکان از 
»فرمايشات بزرگان دولت«

هديه حدادعادل به ظريف،
 يک کتاب را پرفروش کرد

بازگرداندن پیکر شهید دانايی فر 
چگونه بود؟

رهبر کره شمالی دوستان خواهرش 
را تبعید ک�رد!

ممنوعیت به کارگیری کارگران 
افغان در ۱۶ استان

شنیده ها 

احمدی نژاد به دادگاه می رود

 

وزیر اقتصاد تاکنون به خاطر قانع نکردن نمایندگان مجلس 
 س��ه کارت زرد دریافت کرده اس��ت و همواره پاسخ معروف 
طیب نی��ا ، وزیر اقتص��اد به اکثر پرس��ش ه��ای اقتصادی 
نمایندگان مجلس »در حیطه وظایف بنده نیست« بوده است 
و اکنون این پرسش مطرح است که آیا وزیر اقتصاد استیضاح 

می شود؟
 به گ��زارش می��زان، طی��ب نی��ا وزیر اقتص��اد مع��روف به

 وزیر ضد تورمی و اکثر وزرای دیگر در تمام س��خنرانی های 
خود از کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی سخن می گویند؛  اما 
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همسو با دولت، تیم اقتصادی 
دولت کار جدی و خاصی در زمینه اقتصادی انجام نداده است 
و نتیجه تورم نیز به طور غیرمس��تقیم کسادی بازار و تشدید 
رکود بوده اس��ت. عملکرد ظریف در حوزه سیاست خارجی 
سبب ش��ده تا کانون توجه ها به دیپلماسی خارجی باشد، تا 
اقدامات اقتصادی؛ ضمن اینکه محمد طبیبیان و غنی نژاد ، 
اقتصاددانان کشور در س��خنرانی اخیر خود در اتاق بازرگانی 

تهران بر این موضوع که تیم اقتصادی دولت اقدام خاصی در 
حوزه اقتصادی انجام نداده است، مهر تایید زدند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس با س��ه کارته وزرا، زمینه برای 
استیضاح وزیر مربوطه مطرح می شود و اکنون باید مشاهده 

کرد که طیب نیا استیضاح خواهد شد یا خیر؟
انش�ااهلل وزير اقتص�اد کارت زرد چه�ارم را دريافت 

نخواهد کرد
  عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس��المی  در

  این باره گفت: پرسش بنده از وزیر اقتصاد در خصوص سیستم 
وام ده��ی بانک ه��ا و ن��رخ س��ود بان��ک هااس��ت.محمد 
دام��ادی همچنی��ن در خص��وص اس��تیضاح ش��دن وزیر 
 اقتصاد نی��ز اظه��ار ک��رد: انش��ااهلل وزی��ر اقتص��اد جواب

 قانع کنن��ده ای خواه��د داد و کارت زرد چه��ارم را دریافت 
نخواهد کرد.

شرايط استیضاح فراهم است
موسی الرضا،  ثروتی نماینده مجلس شورای اسالمی و موافق 
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در این برنامه 
با بیان اینکه آقای طیب نیا تاکنون سه کارت زرد را از مجلس 
شورای اس��المی دریافت کرده اس��ت افزود: ش��رایط برای 
استیضاح وی فراهم است. ثروتی با اش��اره به اینکه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی عضو ش��ورای پول و اعبت��ار و عضو اصلی 
مجامع بانک مرکزی اس��ت افزود: بر اس��اس اصول 88 و 89 
قانون اساسی در بخش نظارتی مسوولیت داریم تا مشکالتی 
از جمله اقتصادی، بی��کاری و وام ازدواج و مس��ائل مالیاتی 
را بررس��ی کنیم و اینها موجب ش��د تا موارد استیضاح وزیر 

مطرح شود.
وزير را بايد بسنجیم

غالمرض��ا تاجگردون،  رییس کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
 محاسبات مجلس ش��ورای اس��المی هم با اش��اره به اینکه 

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به علت داش��تن سوابق 
کاری خوب، رأی باالیی را در مجلس ش��ورای اسالمی آورد 
گفت: وزیر را با توجه به وظایفی که با وی محول ش��ده است 
باید بس��نجیم. وی با بیان اینکه طیب نیا س��ه کارت زرد در 
مجلس شورای اس��المی گرفت افزود: از این تعداد دو کارت 
به وی ربطی نداشت؛  زیرا موضوع آن بانک مرکزی و مسائل 
مربوط به آن بود و کارت آخری هم ربطی به موضوع استیضاح 

و سواالت نمایندگان نداشت.
استیضاح وزير اقتصاد اعالم وصول نمی شود     

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: فعاًل استیضاح 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم وصول نمی شود تا به نقشه 

راه قابل قبول برسیم.
حجت االس��الم ابوترابی فرد افزود: بر اس��اس مصوبه هیات 
رییسه مجلس شورای اسالمی از طیب نیا،  وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و همکاران طراح استیضاح، جلسه ای تشکیل دادیم.  
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی افزود: طرح استیضاح 
برای این بوده است که مشکالت مردم را منتقل کنند و طرح 
سؤال موجب شفاف شدن مساله می شود و طرح این استیضاح 
به معنای مقصر دانستن وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست 
 بلکه در جهت پاس��خگویی مس��ووالن دولت و هموار شدن

 راه حل این مساله اس��ت.  وی گفت: س��ازمان امور مالیاتی 
می گوید تنه��ا 30 درصد واجدان پرداخ��ت مالیات، مالیات 
می پردازند بنابراین الزم است در جهت اصالح ساختار نظام 
مالیاتی کشور حرکت کنیم.  ابوترابی فرد افزود: طیب نیا وزیر 
امور اقتص��ادی و دارایی هم قبول دارد کس��انی باید مالیات 
پرداخت کنند که س��ود کرده و آنهایی که س��ود نداشته اند 
مالیات نپردازند. وی گفت: در نهایت مقرر ش��د جلسه ای با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و 
یکی از مسووالن ارشد دستگاه قضایی تشکیل و هر دو موضوع 
فوق مطرح شود و با هماهنگی مجلس و مسووالن اجرایی و 
قضایی به یک نقشه راه قابل قبول برسیم تا طراحان استیضاح 

را قانع کند و نیازی به طرح استیضاح نباشد.

گزارشی از پشت پرده استیضاح وزير اقتصاد؛

طیب نیا استیضاح می شود؟
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نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
غربی ها به تعهد خود عمل کرده اند؛  تاکنون باید 13هزار 
 میلیارد دالر وارد کش��ور ش��ده باش��د، اما این رقم امروز

کجاست؟!
عل��ن��ی م���ج���ل����س ش������ورای  درجل��س��ه 
اس��المی، ابراهی��م آقامحم��دی نماین��ده م��ردم 
 لرس��تان در نط��ق می��ان دس��تور ب��ا بی��ان اینک��ه 
تی��م مذاکره کنن��ده، خدمتگ��زار مل��ت هس��تندگفت: 
نباید فراموش ک��رد که تی��م مذاکره کنن��ده خدمتگزار 
مردم هس��تند اما اینه��ا ن��ه معصوم ان��د و نه ب��ه اندازه 
 همه مل��ت می دانند؛ پس اج��ازه بدهید برجام بررس��ی

 شود.
وی افزود: نقاط ضعف و قوت برجام بر اس��اس مستندات 
تواف��ق بررس��ی و مط��رح ش��ود و تی��م مذاکره کنن��ده 
 نیز با مس��تند برجام صحب��ت کند نه اینک��ه کلی گویی

 نماید.
نماین��ده م��ردم لرس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصری��ح ک��رد: بع��د از انج��ام تواف��ق عن��وان کردن��د 
ک��ه تحریم ه��ا لغ��و می ش��ود؛  ام��ا آنچ��ه مش��خص 
 اس��ت، تواف��ق ب��دون رف��ع تحریم ه��ا ص��ورت گرفته

 است.
مذاکره کنندگان پاسخ دهند که بر اس��اس کدام مستند 

برجام، تحریم ها در روز توافق لغو می شود.
نماین��ده م��ردم لرس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
ادام��ه داد: بر اس��اس آنچ��ه در تواف��ق ص��ورت گرفته 
مش��خص اس��ت، بخش��ی از تحریم ها بعد از هشت سال 
 برداش��ته خواهد ش��د و این چیزی نیس��ت که م��ا آن را

 بخواهیم.
وی گف��ت: مجلس بای��د به وظیف��ه قانونی خ��ود عمل 
کن��د؛  اما اگر مجل��س بی ارزش جل��وه ک��رد و کاغذ پاره 
 تلقی ش��د، س��ر و کله اس��تبداد در کش��ور پیدا خواهد

 شد.
 نماین��ده م��ردم لرس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
در ادامه خاطر نش��ان ک��رد: زمانی که قرار ب��ود به دنبال 
توافق باش��ند، مذاکره کنندگان گفتند اموال بلوکه شده 
ایران 200 میلیارد دالر اس��ت؛  اما بع��د از توافق این رقم 
2۶ میلیارد دالر اعالم شد؛ علت آن این بود که آمریکا زیر 
توافق زده و حاضر نیست این بدهی را بپردازد و دولت برای 
آنکه ش��رمنده مردم نش��ود، این رقم را کاهش داده است 
و در زمان انج��ام مذاکرات نیز برای آنک��ه اعالم کند الزم 
 اس��ت که مذاکره کرده و توافق کنیم، این رقم را باال اعالم

 کردند.
نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
گفت : اگر غربی ها به تعهد خود عمل کرده اند تاکنون باید 
 13هزار میلیارد دالر وارد کشور شده باشد، اما این رقم امروز

کجاست؟!

آقامحمدی در نطق میان دستور:

۱۳ میلیون دالر، اموال آزاد شده 
کشور کجاست؟

 S۳00 در مورد انتقال 
 نگرانیم

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: جان کربی، سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه امریکا، به خبرن��گاران گفت 
واش��نگتن هنوز از تحویل س��امانه دفاع موش��کی 
 اس-300 از س��وی روس��یه ب��ه ای��ران نگ��ران

 اس��ت.مقامات ایرانی روز سه ش��نبه اعالم کردند 
روسیه احتماال توافق تحویل سامانه دفاع موشکی 
اس-300 را در خالل چند روز آینده نهایی خواهد 
 کرد.س��خنگوی وزارت خارجه امریکا افزود: البته 
 »انتق��ال این س��امانه دفاعی ب��ه ایران بر اس��اس 
قطعنامه های شورای امنیت س��ازمان  ملل متحد 
ممنوع  نیست.«  کربی با  اشاره  به نقش فعال روس 
 ها در  مذاکرات هسته ای با ایران افزود: با این وجود،

آمریکا با ارسال س��امانه موش��کی زمین به هوا به 
تهران که »همچنان ب��ه فعالیت های ش��رورانه« 
 از جمله حمای��ت از تروریس��م در خاورمیانه ادامه

 می دهد مخالف  اس��ت. والدیمی��ر پوتین، رییس 
جمه��ور روس��یه، در م��اه آوریل گذش��ته و مدت 
کوتاهی بعد از توافق هس��ته ای بی��ن ایران و گروه 
1+5 ممنوعیت فروش س��امانه موشکی اس-300 

به ایران را لغو  کرد.



خبر خبر 

حجت اله غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان درحاشیه 
بازدید از پروژه های راه ومس��کن شهرس��تان خوانس��ار ،همکاری 
مس��ووالن محلی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام شهرس��تان را 

خواستار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان ، 
حجت اله غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان به همراه 
سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان وخوانسار 
در مجلس شورای اسالمی وجمعی از مسئولین محلی از پروژه های 

راه وشهرسازی شهرستان خوانسار از نزدیک دیدن کردند.
غالمی در حاش��یه این بازدید در خصوص پروژه تونل خوانسار که 
می تواندبخش عمده ای از بار ترافیکی اراک – خمین – گلپایگان  
را با تکمیل رینگ مربوطه به س��مت بویین میاندشت والیگودرز در 
استان لرستان مرتبط س��ازد گفت : حفاری تونل خوانسار ازسمت 
ورودی 628 متر واز سمت خروجی 178 متر انجام شده که حفاری 
394 متر باقیمانده با تخصیص اعتبار مورد نیاز تا پایان اردیبهشت 

ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی درخصوص مح��ور خوانس��ار – دامنه با توجه ب��ه حجم باالی 
ترافیک و پرحادث��ه بودن  مس��یر گفت : طول کل این مس��یر 23 
کیلومتر است که 15 کیلومتر آن در شهرستان خوانسار واقع شده 
که بدلیل عدم اعتبارات مکفی تکمیل نشده است و اظهار امیدواری 
می ش��ود باقیمانده این پروژه به طول 5 کیلومتر ت��ا پنج ماه آینده 
تکمیل گ��ردد .غالمی با توجه ب��ه بازدید انجام ش��ده از کمربندی 
خوانسارنیز عنوان کرد : کمربندی خوانس��ار به طول 3 کیلومتر به 
لحاظ قرار گیری در شهر خوانسار تعهدی برای این اداره کل ایجاد 
نمی کند؛ لکن در صورت شروع انجام عملیات توسط شهرداری قیر 
پروژه تامین خواهد شد .وی درخصوص محور صفادشت – رحمت 
آباد به لحاظ پرتردد بودن مس��یر واتصال چند روستا در این محور 
اظهار داشت : طول کل این مسیر 60 کیلومتر است که 20 کیلومتر 
آن نیاز مبرم به آسفالت دارد و امید است با پیگیری های انجام شده 

بتوان قیر مورد نیاز و اعتبارات الزم را به این پروژه اختصاص داد .
غالمی در خصوص مسکن مهر شهرس��تان  خواستار تکمیل آماده 
سازی  پروژه های مسکن مهر شهرستان شدو تصریح نمود باقیمانده 

آماده سازی پروژه مسکن مهر خوانسار به شهرداری تحویل گردد
  وی ادامه داد مسووالن شهرستان نسبت به آماده سازی این پروژه 
نهایت همکاری را داش��ته باشند.س��ید محمدحسین میرمحمدی 
نماینده مردم خوانسارو گلپایگان در مجلس شورای اسالمی نیز با 
توجه به حادثه خیز بودن محورهای مواصالتی و کوهس��تانی بودن 
شهرستان، خواس��تار یک حرکت جهادی به منظور رفع مشکالت 

شهرستان شد .

همایش از زبان سرو آزاد از س��ری برنامه های شب خاطره به همت 
اداره فرهنگ وارشاداسالمي شهرضا برگزارشد.

همزمان با سالروز ورود آزادگان ودهه کرامت همایش» از زبان سرو 
آزاد« در محل س��الن س��رو مجتمع فرهنگي هنري شهیدمدرس 

شهرضا باحضورجمعي ازآزادگان وخانواده آنهابرگزارشد.
 درای��ن همای��ش محمدعل��ی جعف��ری سرپرس��ت اداره فرهنگ

 و ارشاد اسالمی شهرضا ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه کرامت 
وسالروزبازگشت آزادگان سرافراز اظهار داشت: 26 مرداد سال 69 
مردم جمهوری اسالمی ایران شاهد بازگشت آزادگان بعد از سال ها 

تحمل اسارت به کشور بودند.
وی با بیان اینکه این برنامه با هدف تکریم آزادگان برگزار شد افزود: 
شرایط کنوني کشور را با تمامی امنیت و نعمت آن، آزادگاني درک 
می کنند که در گذشته طعم اس��ارت، شکنجه  و خشونت دشمن را 

چشیده اند.
جعفري با اشاره به خاطرات سبزآزادگان اظهارداشت: این همایش 
بازگوکننده خاطرات آزادگانی است که سال ها در زندان های مخوف 
با ش��کنجه ها و سختی های بی ش��ماری دس��ته و پنجه نرم کردند 
وس��روهاي آزادي بودندکه تم��ام قدایس��تادندوبا دردها صمیمي 
شدندوبالبخندفتح به میهن اسالمي برگشتند.  وي درادامه افزود: 
اس��تقامت ودالوري هاي ش��ما بودکه اکنون جامع��ه مادرآرامش 

وامنیت نفس مي کشد.
دبیرشوراي فرهنگ عمومي ش��هرضا با بیان اینکه بخشی ازتاریخ 
کش��ور در بین خاط��رات رزمندگان اس��ت اظهار داش��ت: بخش 
مهمي ازتاریخ کش��ورواین شهرس��تان درالبالي خاطرات آزادگان 
نهفته اس��ت که باتالش وهمکاري آزادگان سرافرازدرراستاي ثبت 
خاطرات وانتقال به نسل هاي آینده درتالش هستیم که سخنان این 
گوهرهاي گرانقیمت راتحت عنوان کتاب خاطرات به چاپ برسانیم.  
 در این مراس��م تعدادی از آزادگان باس��ابقه بیش از90 ماه اسارت

  به بیان خاطرات خود ازدوران اسارت پرداختند.

  مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:

تکمیل حفاری تونل خوانسار تا پایان 
اردیبهشت ماه سال آینده

همایش شب خاطره باآزادگان 
درشهرضا  برگزارشد  اس��تاندار اصفه��ان گفت:کارب��ری برخ��ی از 

شهرک های صنعتی در استان اشتباه تعریف شده 
است و باید بازنگری و اصالح شود.

به گزارش زاین��ده رود به نق��ل  از روابط عمومی 
استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در دیدار معاون 
پشتیبانی و منابع انس��انی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهارکرد: ش��هرک صنعتی فریدونش��هر 

نمونه ای از این شهرک هاست.
وی با اش��اره به اینک��ه اقلیم فریدونش��هر کامال 
کشاورزی است افزود: شهرک صنعتی با عملکرد 
فوالد در این شهرستان ایجاد شده است که توجیه 

منطقی و اقتصادی ندارد.
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینک��ه رویکرد این 
شهرک از فلز به س��مت فرآورده های کشاورزی، 
تعمیر ماش��ین آالت کش��اورزی و یا رشته های 
مرتبط باید تغییر کند  افزود: این موارد باید اصالح 

شود و مورد توجه قرارگیرد.
 وی بابی��ان اینک��ه مناط��ق مح��روم اصفهان در

 شاخص های توسعه یافتگی محروم در نظر گرفته 
نمی شوندگفت: این ش��اخص ها باید دوباره مرور 
شوند، تا بسیاری از مناطق محروم اصفهان نیز در 

فهرست مناطق محروم کشور ثبت شوند.
 وی همچنی��ن ب��ر مش��خص ش��دن وضعی��ت

 شهرک های صنعتی راکد در استان اصفهان تاکید 
کرد و افزود: تعدادی از ش��هرک های صنعتی در 
اصفهان به ط��ور کامل راکد ب��وده و هیچ اقدامی 
برای آنها نش��ده است که باید به س��رعت تعیین 

تکلیف شوند.
زرگرپور با اش��اره به اینکه بر اساس آمار، اصفهان 
صنعتی ترین استان کشور اس��ت و با 68 شهرک 
صنعتی، از این لحاظ رتبه نخس��ت کشور را دارد، 
تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 شهرک فعال 
است و 43 شهرک دیگر با مجموعه ای از مشکالت 

و محدودیت ها مواجه هستند.
 اس��تاندار اصفه��ان س��رمایه گ��ذاری در ای��ن 
ش��هرک ها را حائز اهمیت دانس��ت و تاکید کرد: 
 باید این ظرفیت ه��ا، فعال و مورد اس��تفاده قرار

 گیرند.زرگرپ��ور با اش��اره به اینک��ه درخصوص 
 غیرفعال شدن ش��هرک های صنعتی استان باید

 آس��یب شناس��ی انجام ش��ود افزود: دالیل عدم 
فعالیت این شهرک ها باید بررسی و در مدت زمان 

معین فعالیت آنها از سرگرفته شود.
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه این شهرک ها، 
انتظاراتی را برای مردم و مس��ووالن شهرستان ها 
به وجود می آورد  افزود: ب��رای چگونگی فعالیت 
 این ش��هرک ها، واگذاری یا حذف آنها باید هرچه

 سریع تر تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه در برخی از شهرک های صنعتی 
قیمت ه��ای تمام ش��ده قابل واگذاری نیس��ت و 
توجیه اقتصادی ندارد گفت: باید برای یکس��ری 
از این واحدها تخفیف هایی در نظر گرفته شود تا 

فعالیت های مطلوبی در آنجا شکل بگیرد.
زرگرپ��ور به زمی��ن های واگذار ش��ده از س��وی 
نهادهای مختلف در س��ال های گذشته به منظور 
احداث شهرک های صنعتی اش��اره کرد و افزود: 
در برخی موارد بر خالف واگ��ذاری این زمین ها، 

فعالیتی در آنها نشده است.
وی با بی��ان اینک��ه در مب��ارزه با زمی��ن خواری 
باید ای��ن زمین ه��ا برگش��ت داده ش��ودگفت: 
تش��ریفات قانونی برگش��ت این زمین ها بس��یار 
طوالن��ی اس��ت؛  بنابرای��ن قرارداده��ای اولی��ه 
واگ��ذاری آنها باید ب��ه گونه ای تنظیم ش��ود که 
 امکان بازگشت س��ریع این زمین ها وجود داشته

 باشد.

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه در این راستا 
قانون نیاز به اصالح داردگفت: اصالح این قانون از 

احتکار زمین جلوگیری می کند.
معاون پش��تیبانی و منابع انس��انی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در این دیدار با اشاره به اینکه 
اصفه��ان در زمین��ه ایجاد زیرس��اخت ش��هرک 
ه��ای صنعتی در بین اس��تان های خوب کش��ور 
قرار داردگفت: ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
 اصفهان درسال گذشته برای ایجاد زیر ساخت در

 ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان اف��زون بر 
45 میلیارد توم��ان هزینه کرد.هوش��نگ فرجی 
با بیان اینکه برای فس��خ قرارداده��ا در خصوص 
واگذاری زمین ها هیچ مشکلی وجود ندارد افزود: 
تخفیف الزم برای واگ��ذاری واحدهای صنعتی تا 
 حد امکان داده ش��ده اس��ت و بهانه ای برای عدم

 س��رمایه گذاری وجود ندارد. در این دیدار محمد 
جواد بگی به عن��وان مدیر عامل جدید ش��رکت 
شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان معرفی و از 
خدم��ات محمد جعفری مدیرعامل پیش��ین این 
شرکت قدردانی شد. اس��تان اصفهان دارای بیش 
از 70 ش��هرک صنعتی دولتی و خصوصی است و 
سهم هشت درصدی از شهرک های صنعتی کشور 

را در اختیار دارد.

زرگرپور از تعریف اشتباه برخی از شهرک های صنعتی گفت: 

کاربری شهرک های صنعتی روی میز بازنگری 

 معاون قوه قضاییه و ریاست س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور اعالم 
کرد : راه اندازی س��امانه بانک جامع امالک و صدور اس��ناد مالکیت در 
سیستم کاداس��تر موجب حذف حدود 10 میلیون مکاتبه کاغذی و 20 

میلیون مراجعه حضوری به این سازمان شده است .
احم��د تویس��رکانی،  در مراس��م افتت��اح س��اختمان جدی��د اداره 
کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان اف��زود: این س��امانه با توجه 
ب��ه تردده��ای بس��یار م��ردم به ای��ن س��ازمان ب��رای انج��ام کارهای 
 اداری و هزین��ه هایی��ی ک��ه مس��تقیم و غیرمس��تقیم متحم��ل

 می شدند صورت گرفت.
 وی اظهار ک��رد: در حال حاضر حدود 85 درصد خدمات این س��ازمان و

 زیر مجموعه های آن از طریق سامانه پیگیری و انجام می شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور افزود: هر میزان بتوانیم برای 
تسهیل در امور مراجعات مردم گام برداریم و در جهت اصالح فرآیندها، 
کوتاه کردن راه ارائه خدمات به مردم، حذف هزینه های زائد، ش��فافیت 

هرچه بیش��تر امور و ارتقای س��المت اداری کمک کنیم توانسته ایم به 
وظیفه خود عمل کنیم.

تویس��رکانی با اش��اره ب��ه اینک��ه توجه ب��ه نظ��م حقوق��ی در جامعه 
یک��ی از وظای��ف اصل��ی حاکمی��ت ه��ا اس��ت گف��ت: خدم��ات 
ثبت��ی نقش��ی مه��م در نظ��م جامع��ه دارد؛ اگ��ر ام��روز بخواهی��م 
 جامع��ه ای بهت��ر داش��ته باش��یم بای��د ش��یوه ه��ا و روش ه��ای

 کم هزینه تری را اتخاذ کنیم.
حقیق��ت در  ثبت��ی،  خدم��ات  انج��ام  ک��رد:  تصری��ح   وی 

 سرمایه گذاری در جهت پیش��گیری از هزینه های بزرگ تری است که 
ممکن است در آینده مجبور به پرداخت آن شویم.

تویسرکانی افزود: اداره ثبت اس��ناد و امالک کشور مجموعه ای است که 
آحاد مردم با خدمات آن سروکار دارند، بنابراین  بایستی فهم درستی از 

مجموعه خدمات و چگونگی ارائه خدمات را داشته باشیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نی��از ج��دی جامع��ه در همه ح��وزه ه��ا ارتقای 
به��ره وری اس��ت گف��ت: ارتق��ای به��ره وری هی��چ انحص��ار خاصی 
در بح��ث اقتص��ادی ن��دارد و در تأمی��ن ح��وزه مناب��ع انس��انی، 
 اجتماع��ی و حقوق��ی م��ی توانی��م ارتق��ای به��ره وری را مس��تقر 

کنیم.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: باسیاس��ت گذاری های انجام ش��ده در 
بخش خدماتی که آحاد جامعه با آن س��روکار داش��تند افزایش سرعت 
خدمت رس��انی انجام گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: افتتاح س��اختمان 

 جدید سازمان ثبت اسناد و امالک اس��تان اصفهان محصول تالش های
 ارزشمند ی است که جای تقدیر دارد و استان اصفهان برای ما یک اولویت 

خاص است که از هر طریقی می توانیم به آن کمک می کنیم.
علی بهبهانی، رییس اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان نیز در 
این مراسم گفت: اصفهان استانی است که بالغ بر 107 میلیون مترمربع 

مساحت و چهار میلیون و 879 هزار نفر جمعیت دارد.
وی افزود: این استان دارای 469 دفتر اس��ناد رسمی، 235 دفتر ازدواج 
 و 36 دفتر طالق اس��ت که در حال ارائه خدماتی کاماًل متنوع و پیش��رو

 می باشند.
وی وجود س��اختمان های فاقد کاربری، پایین بودن می��زان پرداختی 
و حق��وق کارمندان، حجم س��نگین پرونده های قان��ون تعیین تکلیف، 
طوالنی بودن بازه زمانی ارائه خدمات و وجود 612 هزار پرونده جنایی را 
 از جمله چالش های قبلی بخش ثبت اسناد استان اصفهان عنوان کرد و 
 افزود : این مشکالت با برنامه ریزی های صورت گرفته اکنون بر طرف شده 

است.
بهبهانی خاطرنشان کرد که پس از گذشت 18 ماه از فعالیتش در سازمان 
ثبت احوال استان اصفهان ، باهمت همه واحدهای ثبتی در استان برای 
44 هزار پرونده رأی صادر شد و بالغ بر 176 هزار پرونده نیز کارشناسی 

و در مراحل اداری است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ح��ل معض��ل پرداخت��ی کارکن��ان ای��ن س��ازمان 
اظه��ار ک��رد: یک��ی از ن��کات درخش��انی ک��ه در ای��ن دوره 

 نج��ام ش��د ب��اال رفت��ن پرداخت��ی و حق��وق کارکن��ان س��ازمان
 بود.

اصفه��ان  اس��تان  ام��الک  و  اس��ناد  ثب��ت  س��ازمان  ریی��س 
کاه��ش  ب��ه  اداری  س��المت  معتقدی��م  گف��ت:  پای��ان  در 
مراجع��ات حض��وری ئ��ه خدم��ات و حج��م  را ا زمان��ی   ب��ازه 

 است.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

اصفهان، برای ما یک اولویت خاص است

یادداشت یادداشت
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چهارمین کنفرانس فن آوری های نوین ارتباطی 
برگزار شد

چهارمین کنفرانس فن آوری های نوین ارتباط��ی همزمان با پنجمین 
نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته و با حمایت شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش  زاینده رود،  این کنفرانس از 4 س��ال پیش در کنار نمایشگاه 

تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته آغاز به کار کرد.
گردهمایی متخصصان ارتباطات برای بررس��ی آخرین تحوالت عرصه 
فناوری و تأثیر آن در بازار و صنعت مخابرات کشور از اهداف این کنفرانس 

تخصصی است. 
 رایانش ابری، ش��بکه های نس��ل ن��و، تحلیل م��دل های کس��ب و کار

 شرکت های مخابراتی و تأثیر آن در خدمات افزوده جدید و بررسی صنعت 
مخابرات کش��ور، از جمله موضوعات این کنفرانس در سال های گذشته 
بوده است. امسال نیز همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، 
ارتباطات و صنایع وابس��ته، دو موضوع تغییرات فن آوری در شبکه های 
موبایل و کاهش هزینه ها و بسترهای تحویل محتوا به عنوان محرک تولید 

محتوا و کاهش هزینه شبکه مورد توجه قرار گرفت.
در این حوزه برای اولین بار با دع��وت از »فردریک الروودیه«، متخصص 
 mobile شبکه های س��یار و بی سیم از س��یلیکون ولی، مفهوم جدید
font haul ارائ��ه ش��د. پ��س از آن دکتر عل��ی فتوت احم��دی، عضو 
 هیأت علمی دانشگاه ش��ریف و مدیرعامل گروه کاوش کام در خصوص

 آینده نگاری ش��بکه های س��یار ب��ه معرفی پ��روژه ه��ای تحقیقاتی 
 جهان��ی در این حوزه پرداخت. س��پس دکتر یاری، رییس پژوهش��کده
  فن آوری اطالعات مرکز تحقیقات مخاب��رات نیز به ارائه ای در خصوص

 شبکه های تحویل محتوا پرداخت و در پایان دکتر سرائیان، عضو هیأت 
مدیره شرکت همراه اول، سخنرانی خود را با موضوع موبایل تغییر دهنده 
پارادایم جهانی در راستای موضوع کنفرانس طرح کرد.کنفرانس امسال 

با حض��ور کارشناس��ان و 
متخصصان از بخش های 
مختل��ف برگزار ش��د. از 
جمله ش��رکت کنندگان 
می توان به حضور گسترده 
متخصصان و مدی��ران از 
ش��رکت ه��ای مخابرات 
اس��تان ه��ای مختل��ف 
کش��ور از جمله ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان، 
مرکزی، آذربایجان شرقی، 
کرمانش��اه، س��منان و 

خوزستان اشاره کرد.

شرکت مخابرات اس��تان اصفهان در نظر دارد انجام خدمات عمومی و تخصصی ش��امل پذیرایی و نظافت، نگهبانی پاسخگویی امور مش��ترکین، خدمات فنی و اداری، 
پشتیبانی خدمات ADSL و نگهداری سالن توزیع شبکه MDF اداره مخابرات شهرستان خوروبیابانک با برآورد 1/930/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و سی 

میلیون ریال( و با سپرده ی شرکت در مناقصه به مبلغ 77/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد 

فعالیت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید. 
از تاریخ 94/5/29 لغایت 94/6/7 جهت دریافت اس��تعالم ارزیابی و اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حساب جاری شماره 
1640740762 بانک ملت )شناسه واریز 13000801127192( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات و جهت 

کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.ir و یا WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره  تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. 
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اس��ناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه س��ایر 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. 

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسر کرده باشند. 
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی- خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر خواهد بود. 

شرکت مخابرات استان اصفهان

آگهی مناقصه 94/50 نوبت اول
شرکت مخابرات استان اصفهان

)سهامی خاص(



خبر 

تداوم رکود بر بازار در س��ال 94 در حالی ادامه دارد که 
طی چند ماه گذش��ته مردم در انتظار به ثمر رس��يدن 
 تواف��ق هس��ته ای و ب��ه دنب��ال آن کاه��ش احتمالي
  قيمت ها هستند و این چشم انتظاری موجب شده کار و

 کاسبی ها کساد ش��ود. در این ميان بازار لوازم خانگي 
هم از این قضيه مستثني نيس��ت و نه تنها قيمت ها به 
علت زمزمه برداشتن تحریم ها کاهش نيافته،  بلکه بازار 

همچنان در بالتکليفي و رکود به سر مي برد.
ریيس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگي اصفهان این 
مطلب را تایيد م��ي کند و مي گوید: قيم��ت ها در چند 
ماه اخير به طور مس��تقيم پایين نيامده است؛ اما جوایز 
و جشنواره هایي از طرف ش��رکت ها در نظرگرفته شده 
که همان ها هم اکنون برداشته شده است و حتي برخي 

شرکت ها قيمت ها را 3 تا 5 درصد افزایش داده اند.
اکبر زادمهر با بيان اینکه مردم همچنان چش��م انتظار 
کاهش قيمت ها هس��تند ادامه داد: همه اميدوارند که 
در پي توافق نهایي و لغو تحریم ها قيمت ها کاهش پيدا 
کند؛  اما نمي توان پيش بين��ي کردکه تاثير توافق روی 
قيمت ها به چه صورت خواهد ب��ود. البته به گفته وی، 
 هم اکنون انبارها پر اس��ت و تا این کااله��ا فروش نرود

 نمي توان انتظار داش��ت که قيمت ها کاهش پيدا کند. 
ضمن اینکه کاهش قيم��ت دالر هم یکي از عوامل موثر 

در کاهش قيمت لوازم خانگي است.
امکان کاهش قیمت لوازم خانگی نیست

این درحالي است که ریيس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران با اشاره به لغو تحریم ها و تاثير آن بر قيمت 

لوازم خانگي گفته بود: هم اکنون امکان کاهش 
یک باره قيمت لوازم خانگي وجود ندارد ؛ چراکه کاهش 

قيمت مستلزم آماده شدن زیرساخت هاست.
به اعتقاد محمد طحان پور، باید مواد اوليه ارزان قيمت به 
دست توليدکننده برسد تا امکان کاهش قيمت ها فراهم 
شود. این درحالي است که هم اکنون کارخانجات مواد 
اوليه خود را در انبار دارن��د و انبارها نيز مملو از کاالهاي 

ساخته شده است.
وی با بيان اینکه هم اکنون قيمت لوازم خانگي افزایش 
نداشته است اضافه می کند: پيش بيني ما این است که با 
تک نرخي شدن ارز و کاهش قيمت مواد اوليه در اواخر 
نيمه دوم سال ش��اهدکاهش قيمت لوازم خانگي باشيم 
که البته نباید انتظار داش��ت تا 20 تا 30 درصد قيمت 

لوازم خانگي کاهش پيدا کند.
البته ریيس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگي تهران 
به کس��اني که قصد خرید لوازم خانگي را دارند توصيه 
 کردکه با توجه به اینکه بازار مملو از کاالس��ت و برخي

 فروشگاه ها با شرایط ویژه اقدام به فروش لوازم خانگي 
مي کنند خری��د خود را انج��ام دهند؛  چراک��ه اکنون 

بهترین زمان براي خرید لوازم خانگي است.
کنترل واردات بعد از لغو تحريم ها

در کنار تاثير احتمالي که توافق هس��ته ای و لغو تحریم 
بر قيمت لوازم خانگي خواهد داشت، واردات بي حساب 
و کتاب لوازم خانگي خارجي بعد از لغ��و تحریم ها، آن 
هم در ش��رایطي که ه��م اکنون این صنعت در کش��ور 
ما، به وی��ژه در اصفه��ان از جای��گاه خوب��ي برخوردار 
 ش��ده اس��ت مي تواند یک��ي از مهم تری��ن تهدیدهای

 پيش روی کارخانجات توليد لوازم خانگي در داخل باشد 
 آن هم در ش��رایطي که به گفته ناصر موسوی الرگاني، 
نماینده کميس��يون اقتصادی مجلس، به علت کاهش 
تعداد خری��دار و اعمال برخي تعرفه ها از س��وی وزارت 
 صنع��ت، ای��ن توليدکنن��دگان با مش��کالت متعددی
ن��د ت��ا جای��ي ک��ه برخ��ي از   روب��ه رو ش��ده ا

 آن ه��ا ب��ه علت پ��ر ب��ودن انباره��ای خ��ود و فروش 
تعدی��ل  ب��ه  مجب��ور  محصوالتش��ان،  نرفت��ن 
 بس��ياری از نيروه��ای خ��ود در چن��د م��اه اخي��ر 
ش��ده اند. ریيس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگي 
اصفهان نيز می گوید: با لغ��و تحریم ها از ورود کاالهای 
بي کيفيت چيني جلوگيری شود و از طرفي کارخانجات 

داخلي هم با رقابت با کاالهای باکيفيت خارجي، کيفيت 
توليدات خود را باال ببرند. ریيس اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم خانگي ته��ران نيز به توليدکنن��دگان توصيه می 
کندکه با توجه ب��ه لغو تحریم ها، بای��د توليدکنندگان 
 از ای��ن فرصت اس��تفاده و اق��دام به توليد مش��ترک با 
ش��رکت هاي خارجي کنن��د. هر چند که برندس��ازي 
 اقدام بس��يار مناس��بي اس��ت اما با توليد مش��ترک با 
 ش��رکت ه��اي خارج��ي ه��م اش��تغال رون��ق پي��دا 
مي کن��د و ه��م ش��اهد ارزآوري خواهي��م بود.جدای 
از اظهارنظره��ای روس��ای اتحادی��ه ه��ای ته��ران و 
 اصفهان ل��وازم خانگي، نظر یکي از فروش��ندگان لوازم
  خانگ��ي ه��م جال��ب ب��ه نظر م��ي رس��د. ب��ه گفته

پي��ش  از عي��د  پي��ش  ت��ا  احم��دی،   عليرض��ا 
بين��ي م��ي ش��دکه ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه تواف��ق 
 هس��ته ای، قيم��ت ه��ا کاه��ش پي��دا کن��د؛  ام��ا 

ن��ه تنه����ا ای��ن اتف��اق نيفت��اد بلک��ه همچنان 
ب��ازار در رک���ود ب��ه س��ر م��ي ب��رد و م��ردم 
 همچن��ان در انتظ��ار کاه��ش قيمت ه��ا خرید

  نم��ي کنند. ای��ن درحالي اس��ت که نم��ي توان 
 پيش بيني کرد که چه اتفاقي برای قيمت ها خواهد

  افتاد. وی ادامه می دهد: از طرفي زماني که

  قيم��ت ه��ا ب��ه ص��ورت غيرع��ادی افزای��ش پي��دا
 مي کند نش��ان مي دهد که دس��ت هایي وج��ود دارد 
که قيمت ه��ا را تعيين م��ي کند. در نتيج��ه تحریم ها 
عامل آنچنان مهمي در افزایش قيمت ها نيس��ت و لغو 
آنها ه��م تاثير اندکي ب��ر قيمت ه��ا دارد چراکه عوامل 
 متعدد دیگری وجود دارن��د که ميزان افزایش یا کاهش

 قيم��ت ه��ا را تعيي��ن م��ي کنند.ای��ن فروش��نده 
ل��وازم خانگ��ي، ب��ا بي��ان اینک��ه ب��ه عل��ت خری��د 
 نکردن م��ردم، ه��م اکنون انباره��ای ل��وازم خانگي از 
مدل ه��ای 2014 پر اس��ت گف��ت: اگر ه��م قيمت ها 
 کاهش پيدا کند آنچنان قابل توجه نيست و هيچگاه به 
قيمت های چند سال قبل برنمي گردد. همچنين شاید 
دهه ها زمان ببرد و نياز است تا بسياری از شرایط تغيير 

کند تا بتوانيم شرایط ایده آل را تجربه کنيم.

در صورت همکاری ایران با خودروسازان خارجی ارزان ترین خودرو 
در ایران چه قيمتی می تواند داشته باشد؟ 

برخی معتقدند که پراید بس��يار ارزان تر از قيمت کنونی اش ارزش 
دارد؛  زمانی که این خودرو حدود 7 ميليون تومان عرضه می ش��د 
 گفته می ش��د قيمت تمام ش��ده این خودرو 5/3 ميلي��ون تومان

 بود.
  قلعه بانی،  مدیر عامل پيش��ين س��ایپا هم در آن س��ال ها قيمت

 تمام شده پراید را حدود 5/4 ميليون تومان عنوان کرده بود . حال 
اگر فرض بگيریم این عدد درس��ت باش��د ، قيمت تمام شده پراید 
چيزی در حدود 65 درصد قيمت این خودرو در بازار اس��ت؛  با این 
محاسبات  این خودرو باید امس��ال 5/12 ميليون تومان برای توليد 
 کننده تمام شود . اما آیا می توان ارزان تر از پراید را هم در ایران توليد

 کرد.
هم اکنون تاتا نانو با قيمت 2500 دالر ارزان ترین خودرو در جهان 
است. یعنی قيمت این خودرو در حدود 8 ميليون تومان است؛  این 
بدان معنی است که قيمت این خودرو از پراید می تواند بسيار کمتر 

باشد .
اگر ف��رض بگيریم این خودرو ب��ه صورت کامل به ایران وارد ش��ود 
حدود 14 ميليون تومان قيمت پيدا می کند، ولی اگر این خودرو با 
 ساخت داخل باالی 50 درصد در ایران توليد شود قيمت این خودرو

 می تواند چي��زی در حدود 9 ميليون تومان باش��د .ب��ا این قيمت 
بسياری از افراد قشر متوسط به پایين ایران می توانند صاحب خودرو 

صفر کيلومتر شوند .
اما »تاتا نانو« چگونه خودرويی است 

تاتا نانو، یک خودروی ش��هری چهار سرنش��ينه اس��ت که توسط 
شرکت هندی تاتا موتورز و بيش��تر برای بازار هند ساخته می شود. 
این خودرو بس��يار کم مصرف اس��ت؛ به گونه ای ک��ه در بزرگراه ها 
با یک ليتر 26 کيلومتر و در داخل ش��هر با یک ليت��ر 22 کيلومتر 
راه می پيمای��د. موتور تاتا نانو دو س��يلندر اس��ت و ب��ا حجم 630 
س��ی س��ی که کمتر از نصف حجم موتور خودرو پراید است حدود 
40 اس��ب بخ��ار ق��درت توليد م��ی کند ای��ن در حالی اس��ت که 
 موتور 1300 س��ی س��ی پراید حدود 60 اس��ب بخار قدرت توليد 

می کند.
طول تاتا نانو 3 متر اس��ت در حالی که پراید حدود 4 متر طول دارد 
عرض تاتا نانو 5/1 و ارتفاع آن 6/1 متر است .در حالی که پراید 6/1 
متر عرض و 5/1متر ارتفاع دارد . با این اعداد مش��خص ست که تاتا 
نانو از نظر اندازه از پراید کوچکتر و هم اندازه رنو 5 است . وزن پراید 
870 کيلوگرم و وزن تاتا نانو 600 کيلوگرم است . با این وزن به نظر 
می رسد قدرت کشش پراید و تاتا نانو چندان تفاوتی با هم نداشته 
باشند . مشهورترین محصول این ش��رکت تاتا نانو است که به دليل 
قيمت بس��يار پایين و اقتصادی بودنش در جهان مشهور است. این 

خودرو تنها ده هزار روپيه معادل 2500 دالر آمریکا قيمت دارد.

خودرو 9 میلیون تومانی در راه است
انتظار کاهش قیمت بعد از رفع تحريم؛

مردمدستبهجیبنمیشوند

بازرس ویژه مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان از تبدیل شهر اصفهان به گالری 
بزرگ مدیریت مصرف برق خبر داد.مهدی علی اکبری،  با بيان اینکه استفاده از 
آثار هنری به ویژه آثار هنری بصری تاثير به سزایی در برقراری ارتباط با مردم دارد 
اظهار داشت: وقتی سخن از اطالع رسانی و آموزش مبانی فرهنگی به ميان می آید،  
به یقين این نقش موثرتر اس��ت. وی ادامه داد: در این راس��تا شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان برای آگاهی بخشی به شهروندان طی سال های پياپی نسبت 
به برگزاری جشنواره سراسری کاریکاتور مدیریت مصرف برق اقدام کرده است. 
بازرس ویژه مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان افزود: در پی برگزاری چند دوره 
جش��نواره کاریکاتور مدیریت مصرف برق و تجميع تعداد زیادی آثار زیبا و قابل 
توجه با این موضوع، همواره تالش شده تا از روش های مختلف این آثار برای عموم 
به نمایش گذاشته شود.وی اضافه کرد: به غير از برپایی نمایشگاه در گالری های 
مختلف سطح شهر و در محل خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان این آثار 
در قالب بروش��ور، فلش کارت های تبليغاتی و پوستر به دست شهروندان رسيده 
است.علی اکبری بيان داشت: در اقدام اخير طی هماهنگی با شهرداری اصفهان 
و کميته فرهنگ شهروندی، آثار کاریکاتور مدیریت مصرف برق در ایستگاه های 
اتوبوس سطح شهر اصفهان نصب شده و جذابيت این آثار و زیبایی آنها در حدی 
اس��ت که به نظر می رس��د این اقدام فض��ای فرهنگی و اطالع رس��انی موثری با 
 رویکرد مدیریت مصرف برق در بين شهروندان اصفهانی ایجاد کند. وی گفت: با 

وجودی که طی سال های گذشته آمار سرقت از سيم های مسی برق در اصفهان 
بسيار باال بود، اما تعداد این نوع سرقت های امسال کاهش داشته است و با سرقت 
 سيم های مس��ی، س��عی کردیم که س��يم های آلياژی برق را جایگزین این نوع 
سيم هاکنيم.بازرس ویژه مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان با تاکيد بر اینکه 
تلفات برق در بخش فنی و غير فنی به 8 درصد می رسد که در حدود 5 درصد از 
تلفات در بخش غيرفنی انجام می گيرد، تصریح کرد: شهر اصفهان در ميزان تلفات 

برق در سطح کشور رتبه سوم را داراست.

مدیرکل دفتر ميوه های گرمس��يری و نيمه گرمسيری وزارت کشاورزی 
گفت: با توجه به افزایش دو برابری توليد انواع مرکبات که طی سال های 
اخير بی سابقه بوده اس��ت، اجازه هيچ گونه وارداتی داده نمی شود و برای 
برخورد با قاچاق آن نيز تفاهم هایی با دس��تگاه های ذیربط انجام ش��ده 

است.
ابوالقاسم حسن پور در جریان بازدید از باغات مرکبات اظهار کرد: حمایت 
از توليد یک محصول حمایت از باغدار اس��ت و اگر از او حمایت نش��ود و 
توليد محصولش اقتصادی نباشد، باغ را رها می کند و به شغل های دیگر 

روی می آورد.
وی اف��زود: طی س��ال  گذش��ته فش��ار زی��ادی ب��رای واردات مرکبات 
داش��ته ایم و نامه های زی��ادی دریاف��ت کرده ایم و در س��ال جاری نيز 
درخواس��ت های متع��ددی ب��رای آن وج��ود داش��ته اس��ت؛  ام��ا 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه هيچ وجه اج��ازه واردات ای��ن محصوالت 
را به کش��ور نمی ده��د، چراکه کس��انی که ب��ه واردات فک��ر می کنند 
 تنه��ا به مناف��ع خ��ود می اندیش��ند و توجهی ب��ه مناف��ع و توليد ملی

 ندارند.
حس��ن پور گفت: با توجه به شرایط توليد در س��ال جاری هيچ نيازی به 
واردات مرکبات نداریم و وزارت جهاد کشاورزی به هيچ وجه اجازه وارد 

ش��دن این محصوالت به کش��ور را نمی دهد و برای جلوگيری از قاچاق 
مکاتبات و تفاهم هایی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و استانداری های 
اس��تان های مرزی صورت گرفته تا بيش از پيش جل��وی قاچاق ميوه به 

کشور گرفته شود. 
 همچنين واردات پيله وری نيزکه قوانين خود را دارد،  باید براساس ماده
  45 بند »ب« برنامه پنجم توس��عه با نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام

 شود.

بازرس ويژه مديرعامل شرکت توزيع برق اصفهان؛

تبديل اصفهان به گالری بزرگ مديريت مصرف برق

احتمال کاهش نرخ سود تسهیالت صادراتیمسکن مهر پول می خواهدصادرات کیوی ايران با برند ترکیه به اروپاخاويار کیلويی ۲۰ میلیون تومان شد

وزارت کشاورزی اعالم کرد؛
مرکبات،  امسال هم ممنوع الورود شدند

 مدیرعامل اتحادیه تکثير، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بيان اینکه پيش بينی 
می شود امسال یک تن خاویار پرورشی درکش��ور توليد شودگفت: هم اکنون 

قيمت هر کيلوگرم خاویار درجه یک حدود 20 ميليون تومان است.
ارسالن قاسمی درباره علت گرانی خاویار در بازار اظهار داشت: خاویار در همه 

دوران ها به عنوان کاالی به طور کامل لوکس شناخته می شده است.
وی با بيان اینکه در سال های نه چندان دور ميزان صيد خاویار از دریا درکشور 
 300 تن بوده اس��ت در این حال گفت: امروز پرورش 3 تن خاویار در کش��ور

 در حال شکل گيری اس��ت؛  بنابراین می توان گفت تقریبا خاویاری در کشور 
باقی نمانده است.

مدیرعامل اتحادیه تکثير، پرورش و صادرات آبزیان ایران ادامه داد: پيش بينی 
می شود در س��ال جاری یک تن خاویار پرورشی در کش��ور توليد شود.قاسمی 
درباره قيم��ت فعلی خاوی��ار نيز افزود: قيم��ت این محصول بس��ته به عرضه 

و تقاضاس��ت و درحال 
حاضر چ��ون عرضه آن 
بس��يار محدود اس��ت، 
قيمت باالی��ی هم دارد. 
به گفت��ه وی، هم اکنون 
قيم��ت ه��ر کيلوگ��رم 
خاویار درجه یک بين 5 
تا 6 هزار یورو )حدود 20 

ميليون تومان( است.

 مدیر عام��ل اتحادیه باغ��داران گفت: ب��ه دليل عرض��ه زودت��ر از موقع و
 عدم رسيدن محصول، برند کيوی ایران در حال از بين رفتن بوده و منجر به 

جایگزینی ترکيه و شيلی در بازار ما شده است.
محمدرضا شعبانی افزود: برداشت زود هنگام ميوه موجب از دست رفتن مزه 
و طعم اصلی ميوه می شود و کشورهای رقيب ما هيچ وقت برای عرضه زودتر 

از هنگام دست به برداشت ميوه نرسيده نمی زنند. 
وی خاطرنشان کرد: عرضه کيوی نرس��يده ایران در بازارهای صادراتی که 

زودتر از موقع انجام می شود باعث شده که برند ایرانی دچار آسيب شود.
مدیر عامل اتحادیه باغداران ادامه داد: این ش��رایط باعث شده که ترکيه با 
واردات کيوی از ای��ران در ماه های آبان و آذر محصول م��ا را با برند خود به 

کشورهای اروپایی صادر کند. 
وی تصریح کرد: در صورتی که جلوی صادرات زودهنگام کيوی ایران گرفته 
نش��ود،  اعتبار برند این محصول ما به طور کلی در بازاره��ای بين المللی از 
دست می رود و در نهایت به ضرر توليدکننده می شود. شعبانی اظهار داشت: 
 کيوی به دليل نداش��تن قابليت مان��دگاری در ص��ورت دادن گاز اتيلن له 

می شود.
وی گفت: ميوه نارس کيوی قند مرغوبي��ت الزم را برای مصرف ندارد؛  زیرا 
بيشتر ميوه ها در روزهای پایانی قبل از برداشت قند الزم را جذب می کنند. 
گفتنی است، دالور حيدرپور ریيس س��ازمان جهاد کشاورزی خبر داد که 
برای س��اماندهی صادرات کيوی عرضه این محصول تا 15 مهرماه متوقف 

می شود.

 ریيس س��ابق کان��ون مهندس��ان معم��ار دانش��گاه ته��ران می گوید من
 به عنوان کارش��ناس مس��کن با افزای��ش وام مس��کن مه��ر از 25 به 30 
 ميليون توم��ان موافقم ؛ ام��ا درخصوص نح��وه ی تامين مال��ی آن نظری 

ندارم.
س��يامک جوالیی اظهارکرد: قطعا تکميل ساختمان های نيمه کاره مسکن 
مهر نيازمند پول است. حال این مس��اله می خواهد از طریق چاپ اسکناس 

بی پشتوانه انجام شود یا هر طریق دیگری به خود مسووالن مربوط است.
 وی افزود: درخصوص مس��کن مه��ر که از یک س��و پای س��رمایه دولت و

 از سوی دیگر سرمایه و منافع اقشار ضعيف درميان است باید اقدام مقتضی 
 صورت گيرد.بنابراین قطعا بای��د وام ها افزایش پيدا کنند تا مردم اس��کان 

یابند.
این کارشناس مس��کن با بيان اینکه غالب متقاضيان مسکن مهر از تمکن 
مالی چندانی برخوردار نيستندگفت: این افراد کسانی هستند که به دنبال 
سرپناه می گردند؛  بنابراین دولت باید از هر طریقی شده به آنها برای خانه دار 

شدن کمک کند.
 وی در عين حال با انتقاد از نحوه ی اجرای مس��کن مهر خاطرنش��ان کرد:

 سر قله قاف زمين گرفتند تا مسکن مهر بس��ازند. اوایل اجرای مسکن مهر 
گفتم این اقدام خوبی است به شرطی که زیرساخت های الزم همچون برق، 
آب، گاز و تلفن آن مهيا ش��ود؛ ضمنا در صورتی به درد می خورد که کسی 
 حق خرید و فروش نداشته باشد؛  اما هيچ یک از این صحبت ها جدی گرفته 

نشد.

 وزیر صنعت از احتمال کاهش نرخ سود تسهيالت صادراتی خبر داد. محمدرضا 
نعمت زاده گفت: باید سهم توليد در تس��هيالت بانکی بيشتر شود تا واحدهای 
صنعتی بتوانند از رکود خارج و با ظرفيت باال کار کنند. وی افزود: پيش��نهادی 
ارائه دادیم ک��ه به منظور حمایت از صادرات غير نفتی، نرخ س��ود تس��هيالت 
صادرات کمتر شود؛  ضمن اینکه سهم تسهيالت توليد باید کامل پرداخت شود 
و در4 ماهه ابتدای امسال نزدیک 30 درصد به بخش توليد اختصاص داده شد. 
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: معتقدم ک��ه 50 در صد از عددی که درباره 
نقدینگی گفته می ش��ود، قفل است و در این راس��تا، تحليلی به شورای پول و 
اعتبار در خصوص وضعيت نقدینگی ارائه کردم. نعمت زاده اظهارداشت: برای 
حل برخی از مشکالت صنعت باید اصالحات قانونی صورت بگيرد؛ خصوصا در 
زمينه واگذاری ها باید تامل بيشتری صورت گيرد؛ چراکه برخی از مشکالت امروز 
صنعت ناشی از واگذاری ها اشتباه گذشته اس��ت.وزیر صنعت، معدن و تجارت 

تصریح کرد: مشکل کم 
آبی در کشور بسيار زیاد 
است و همه باید در این 
زمين��ه کم��ک کنيم ؛ 
ولی سهم صنعت از کل 
مص��رف آب 2 درص��د 
است، بنابراین برای حل 
مش��کل بای��د در بخش 

کشاورزی اقدام شود.
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کارگردان کلیپ »رس��ش« گف��ت: این کلیپ  مریم 
به منظور هدفمندی و مدیریت زمان در زندگی یاوری

وحمایت از زنان سرپرس��ت خانوار دراصفهان 
ساخته شد. س��ید محمد جواد نوری صادقی در گفتگو با خبرنگار 
زاینده رود با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دغدغه های موجود 
در جامعه و از جمله توسعه فرهنگ کار، مغفول مانده است، اظهار 
داش��ت: در این راس��تا با توجه به وجود معضل بیکاری در جامعه 
 ض��روری اس��ت ک��ه هنرمن��دان در ای��ن زمین��ه وارد ش��وند و 

نسبت به ترویج فرهنگ کار اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بس��یاری از معض��ات موجود در 
جامعه به دلیل نا آگاهی افراد ایجاد ش��ده است و با استفاده از ابزار 
هنر می توان بس��یاری از آگاهی ها را در جامعه آموزش داد، افزود: 
از این رو این روزها با تشکیل خیریه های مختلف در شهر اصفهان 
معضل بیکاری نیز مورد توج��ه ویژه قرار گرفته اس��ت و اقدامات 
فرهنگی نیز در این راستا در دستور کار موسساتی همچون موسسه 

خیریه نذر قرار گرفته است.
کارگردان کلیپ »رسش« با بیان اینکه این کلیپ در راستای ارائه 
اهداف فرهنگی و ب��ا رویکرد حمایت از زنان سرپرس��ت خانوار به 
سفارش مؤسس��ه خیریه نذر اشتغال امام حس��ین )ع( با مضمون 
هدفمندی و مدیریت زمان در زندگی و با اس��تفاده از تکنیک های 
جدید جلوه های وی��ژه، تولید وس��اخته ش��د و در مرحله تدوین 
اس��ت؛ اضافه کرد:  این کلیپ اولین تولی��د از مجموعه چندگانه 
کلیپ های فرهنگی وآموزش��ی این موسسه اس��ت.  نوری صادقی 
گفت: این کلیپ برای شرکت در جشنواره های کشوری و استانی 
همانند حسنات آماده می شود، و سپس از شبکه های سراسری و 
 استانی پخش خواهد شد.  به گزارش زاینده رود، کلیپ »رسش«

به نویسندگی افسانه میرمحمدی و کارگردانی سید محمد جمال 
نوری صادقی با مضم��ون هدفمندی و مدیریت زم��ان در زندگی 

وحمایت از زنان سرپرست خانوار دراصفهان ساخته شده است.

سریال های زیادی در س��ال های اخیر ساخته شده و روی 
آنتن رفته، اما ب��ا وجود این ها هنوز خاطرات بس��یاری از 

سریال های قدیمی زنده است.
سریال های بسیاری در س��ال هایی که از انقاب می گذرد 
روی آنت��ن تلویزی��ون رفت��ه اس��ت، از »س��ربداران«، 
»هزارداس��تان« و »س��لطان و ش��بان« تا »همسران« و 
»در پناه تو«، س��ریال های 90 شبی و »ش��ب های برره« 
و »پاورچین« و س��ریال های مناس��بتی چون »مرد هزار 

چهره«  و »میوه ممنوعه« و »پایتخت«.
در مروری بر تغییرات حال و هوای سریال ها در سه چهار 
دهه اخیر می توان به نکات قابل توجهی رسید، از تاثیرات 
 بدنه ق��وی تلویزی��ون و تئات��ر در ده��ه 60 و تاثیرات آن 
بر سریال های تولیدی، تا ظهور و بروز شکل جدید زندگی 
مردم شهری در کارهای تولیدی و همچنین تاثیرپذیری 

سازندگان سریال ها از تولیدات خارجی.
دهه 60

کارگردانانی که در ده��ه 60 با تلویزی��ون کار می کردند 
با مجموعه صداوس��یمایی روبرو بودند ک��ه بدنه ای قوی 
داشت. بدنه قوی آن حاصل سال ها کار پیش از انقاب بود 
و بعد از انقاب نیز امکانات ایجاد شده در آن مورد بهره بری 
هنرمندانی قرار گرفت که گاه بعضی از آنان فعالیت هنری 

خود را پیش از انقاب شروع کرده بودند.
علی حاتمی در دهه 60 بود که »هزاردستان« را با تاش 
 خود در ش��هرک س��ینمایی غزالی س��اخت، شهرکی که 
با همت این کارگردان س��اخته ش��د و همچنان سال های 
 سال است مهم ترین شهرک س��ینمایی کشور محسوب 

مي شود.
»سلطان و ش��بان« به کارگردانی رضا س��بحانی یکی از 

نمونه آثار تولید ش��ده در دهه 60 است که گرد هم آمدن 
یک گروه تئاتری شامل مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ 
و گاب آدینه و دیگر اعضای گروه نتیجه را به کاری رساند 
که همچنان به عنوان مجموعه ای کمدی در ذهن ها باقی 

مانده است.
 »س��ربداران« از س��ریال های تاریخ��ی ده��ه 60 ب��ود 
که در سال ۱۳6۳ و بر اساس قیام س��ربداران خراسان به 
رهبری شیخ حسن جوری علیه اس��تیای مغول بر ایران 

س��اخته ش��د. کارگردان این مجموعه محمدعلی نجفی 
بود. رویکرد تاریخی را می ش��د در دیگر مجموعه های این 
دهه از جمله »سردار جنگل« به کارگردانی بهروز افخمی 
که به زندگی میرزا کوچک خ��ان می پرداخت دید. تصویر 
امین تارخ در قامت ابو علی س��ینا ش��خصیت یکی دیگر 
از مجموعه ه��ای ده��ه 60 را نمایش می ده��د؛ مجموعه 
تاریخی دیگری با عنوان »بوعلی سینا« که در بازپخش ها 
نیز با اس��تقبال روبرو می ش��ود. کیهان رهگذر، نویسنده 
و کارگردان ای��ن مجموعه بود. »مدرس« ب��ه کارگردانی 
هوشنگ توکلی و »امیرکبیر« به کارگردانی سعید نیک پور 
دیگر مجموعه های تاریخی این مقطع هستند. »مثل آباد« 
به کارگردانی رضا ژیان با نگاهی تاریخی به مثل های رایج 
در زبان فارسی می پرداخت. »گرگ ها« به کارگردانی داود 

میرباقری هم قصه تاریخی یک شهر را روایت می کرد.
»باجناق ها« به کارگردانی داریوش مودبیان، »آینه عبرت« 
به کارگردانی علی نقی لو و محسن شاه محمدی و »آینه« 
به کارگردانی غامحس��ین لطفی از دیگ��ر مجموعه های 
دهه 60 بودند که ب��ا نگاهی اجتماع��ی روایتی از زندگی 

 مردم در آن س��ال ها داش��تند. موضوعاتی چون چشم  و 
هم چشمی فامیلی و جنگ و اعتیاد از مسائلی بودند که در 

این سریال ها مطرح شدند.
دهه 70

»گل پامچ��ال« س��اخته محمدعل��ی طالب��ی و »روزی 
روزگاری« ب��ه کارگردان ام��راهلل احمدجو از نخس��تین 
مجموعه هایی بودند ک��ه در ده��ه 70 روی آنتن رفتند، 
اما در ادامه سروشکل مجموعه س��ازی در این دهه تغییر 
یافت. در همین سال ها بود که »همسران« به کارگردانی 
 بیژن بیرنگ و مس��عود رس��ام از تلویزیون سردرآوردند و 
»در پناه ت��و« با روایت یک داس��تان عاش��قانه از نس��ل 
ج��وان دانش��جو روی آنتن رف��ت. این ها نش��ان از تغییر 
رنگ س��ریال ها در دهه 70 داش��ت. حال و هوایی که در 
مجموعه های��ی چون »خانه س��بز« ب��ه کارگردانی بیژن 
بیرنگ و مسعود رسام، »آپارتمان« ساخته اصغر هاشمی، 
سریال »کت جادویی« به کارگردانی محمدحسین لطیفی، 
»داستان یک شهر« به کارگردانی اصغر فرهادی، »هتل« 
ساخته مرضیه برومند، »آژانس دوس��تی« با کارگردانی 

گروهی نمود و بروز داشت.
یک��ی از مهم تری��ن مجموعه های تلویزیون��ی دهه 70 را 
می توان »امام عل��ی)ع(« به کارگردان��ی داود میرباقری 

دانست.
تب »پس از باران« به کارگردانی س��عید سلطانی در سال 

پایانی دهه 70 حسابی مردم را فراگرفته بود.

مجموعه های تلویزیونی دهه 70 شروعی بودند برای ورود 
تلویزیون ب��ه زندگی مردم، به زندگی و داس��تان هایی که 
برای مخاطب قابل قبول تر باشد و در عین حال سریال های 
تاریخی کمرنگ تر شدند و دوربین کارگردانان بیشتر شهر 

و تهران را نمایش می داد.
دهه 80

حسن فتحی با ساخت »شب دهم« شروعی پرطرفدار در 
دهه 80 داشت، یک مجموعه مناس��بتی که فراتر از آنچه 
تصور می ش��د عمل کرد. قصه عاش��قانه ای که در بستری 
تاریخی روایت می ش��د و با ماجرای ع��زاداری برای قیام 

امام حسین )ع( در آمیخته بود. این دهه را می توان زمان 
اوج ساخت س��ریال های مناسبتی دانس��ت. سریال هایی 
که رضا عطاران س��اخت و در ماه مب��ارک رمضان و عید 
 نوروز پخش ش��د؛ چون »ت��رش و ش��یرین«، »بزنگاه«، 
»خانه ب��ه دوش« و »مته��م گریخت«. مه��ران مدیری 
ه��م در ای��ن ده��ه س��ریال های »م��رد ه��زار چه��ره« 
را برای نوروز س��اخت. »می��وه ممنوعه« حس��ن فتحی 
 هم از دیگ��ر مجموعه ه��ای مناس��بتی موف��ق دهه 80 

بود.
س��ریال های 90 ش��بی ه��م متولد ای��ن دهه بودن��د، از 
 جمله »ش��ب های برره«، »پاورچین« مه��ران مدیری تا 
 »زیر آس��مان ش��هر« به کارگردان��ی مه��ران غفوریان و 

»کوچه اقاقیا« ساخته رضا عطاران.
کیانوش عی��اری در این س��ال ها »روزگار قریب« را روانه 
 آنتن کرد ک��ه با اس��تقبال گس��ترده ای هم روبرو ش��د. 
 »کیف انگلیسی« ضیا الدین دری یکی از سریال های دهه 
80 بود که با ترکیبی از نگاه تاریخی و سیاس��ی س��اخته 

شده بود. 
»زیر تیغ« ب��ه کارگردانی محمدرضا هنرمن��د و »دوران 
سرکش��ی« به کارگردانی کمال تبریزی دو مجموعه این 
دهه بودند ک��ه موضوع��ات اجتماعی روز را م��ورد توجه 
قرار دادند.»مختارنام��ه« به کارگردان��ی داود میرباقری 
هم ک��ه داس��تانی تاریخ��ی داش��ت، س��ال های پایانی 
ده��ه 80 روی آنتن رف��ت و تا مرداد س��ال 90 پخش آن 
ادام��ه داشت.»یوس��ف پیامبر« ب��ه کارگردان��ی فرج اهلل 
 سلحش��ور ه��م در س��ال های پایان��ی ده��ه 80 پخش

 شد.
دهه 90

س��ریال »پایتخت«، »پژمان«، »س��اختمان پزش��کان« 
و »ش��معدونی« از س��اخته های س��روش صحت از دیگر 
سریال های این سال ها بودند که به محبوبیت دست یافتند.

در ادامه ساخت 90 شبی هایی که قصه ای اجتماعی مطرح 
می کنند، ساخت »ستایش2« بعد از پخش بخش نخست 

آن در دهه 90 هم ادامه پیدا کرد.

   قفسه 
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با سفارش موسسه خیریه نذر اصفهان؛

»رسش« با رویکرد حمایت از زنان 
سرپرست خانواده در اصفهان تولید شد

نگاهی به سریال های تلویزیونی  از دهه 60 تا دهه90 ؛

خاطرات »هزاردستان« جذاب تر است یا 
»پایتخت«  و»پژمان«؟

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

مفاد آرا
5/23 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره  139460302029000116  مورخ 94/04/23  هیات ، آقای علی اکبر 
ایرجی  فرزند  حسین به شماره شناسنامه 41 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704177 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 412  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
از قسمتی از پالک  یک اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی
زهرا  خانم   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000117 شماره   راي   -2
غالمرضائی فرزند  محمد حسن به شماره شناسنامه 64 صادره از خوروبیابانک به 
پالک   مربع  متر    300 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   5409707354 ملی  شماره 
271   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالکین رسمی مشاعی آقای عبدالحسین شایگان و خانم سکینه خالو
3- راي شماره  139460302029000118  مورخ 94/04/24  هیات ، خانم امامه خانم 
به شماره  از خوروبیابانک  به شماره شناسنامه یک صادره  فرزند  هاشم  داود   آل 
ملی 5409808371  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223  متر مربع مفروز  و مجزی 
ثبت   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از 3637   فرعی   25 پالک  از  قسمتی  از  شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن قلی میرزائی
دستان  آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000119 شماره   راي   -4
به  خوروبیابانک  از  صادره   4 شناسنامه  شماره  به  خان  میرزااحمد  فرزند   یغمائی 
شماره ملی 5409771941  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/63  متر مربع پالک 
195  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای عبدالحسین شایگان
محمود  آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000120 شماره   راي   -5
خوروبیابانک  از  صادره   56 شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند   غالمرضائی  
مربع  متر   230/75 مساحت  به  خانه  یکباب  5409702085  ششدانگ  ملی  به شماره 
مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
طاهره  خانم   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000121 شماره   راي   -6
نائین به شماره ملی  از  غالمرضائی فرزند  محمود به شماره شناسنامه 43 صادره 
5409741633  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/81 متر مربع مفروز و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک  از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
7- راي شماره  139460302029000122  مورخ 94/04/24  هیات ، آقای سید محمد 
طباطبائی  فرزند  سیدعلی به شماره شناسنامه 23 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز  مربع  متر   501/55 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ    5409836022 ملی 
ثبت  از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 6  از قسمتی  مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری

آقای سیدعلی   ، 8- راي شماره  139460302029000123  مورخ 94/04/24  هیات 
طباطبائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 7 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409935667 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ششدانگ 
واقع  اصلی    3430 پالک  از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   1132/14
ازمالک  الواسطه  درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

رسمی مشاعی آقای علی حیدری
9- راي شماره  139460302029000124  مورخ 94/04/24  هیات ، آقای سیدحسن 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 7 صادره  فرزند سید محمد  طباطبائی  
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ششدانگ  نیم دانگ مشاع  5409986709 یک و 
واقع  اصلی    3430 پالک  از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   1132/14
ازمالک  الواسطه  درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

رسمی مشاعی آقای علی حیدری
10- راي شماره  139460302029000125  مورخ 94/04/24  هیات ، آقای سیدحسین 
طباطبائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 33 صادره از نائین به شماره ملی 
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ششدانگ  نیم دانگ مشاع  5409986962 یک و 
واقع  اصلی    3430 پالک  از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   1132/14
ازمالک  الواسطه  درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

رسمی مشاعی آقای علی حیدری
11- راي شماره  139460302029000126  مورخ 94/04/24  هیات ، آقای سیدرضا 
طباطبائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه و کد ملی 1240014643 صادره از 
خور یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ششدانگ 1132/14 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای 

علی حیدری
12- راي شماره  139460302029000127  مورخ 94/04/24  هیات ، خانم معصومه 
ملی  شماره  به  خور  از  صادره   102 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  عامری 
5409710101  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430/27 متر مربع مفروز و مجزی 
از پالک 3580  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک   از قسمتی  شده 
خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان ابوالقاسم و مهدی یغمائی 

و رضا زمانی . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14 / 1394/05  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 / 1394/05
اباذر مهیمن - رئیس ثبت خوروبیابانک

آگهی موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت
شماره صادره: 1394/09/84138 نظر به اینکه بر اساس تقاضای آقایان سید علی و 
سید جمال امیری مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک باقیمانده 32/334 
واقع در بخش یک ثبتی شهرضا که طبق سوابق متعلق است به خانم عسکری فرزند 
رضا که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناسی 
 19000000 مبلغ  به  را  الذکر  فوق  پالک  اعیانی  ثمنیه  بهاء  میزان  دادگستری  رسمی 
ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره 
810738 مورخ 94/5/10 به مبلغ 19000000 ریال واریز نموده و چون ذی نفع فاقد 
نشانی است نشانی تعیین شده ذی نفع موافق با واقع نمی باشد لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک شهرضا 
مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین 
ثمنیه  بهاء  استثناء  بدون  متقاضی  مالکیت  گواهی طرح دعوی سند  ارائه  و عدم  شده 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد و یا نسبت به اصالح سند اقدام می گردد. محمد حسن 

صمصامی مسئول دفتر امالک شهرضا  

حصر وراثت
5/446 خانم زهرا خدایی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
266 -94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسقلی جزایی بشناسنامه 63 در تاریخ 94/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
خدایی  رمضانعلی   -1 به:  است  منحصر  مرحوم   آن  الفوت  حین  ورثه  گفته   زندگی 
ش.ش 4 ت. ت 1333 نسبت فرزند 2- زهرا خدایی ش.ش 11 ت.ت 1335/2/2 نسبت 
فرزند 3- خدیجه خدایی ش.ش 7 ت. ت 1338/2/5 نسبت فرزند 4- صنم جان محمودی 
فرزند نصیر ش.ش 756 ت. ت 1350/5/25 نسبت همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف173 رئیس شعبه اول 

شورای حل اختالف  بخش کرون 
حصر وراثت

5/445 خانم نصرت مظاهری دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 
12 -94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/12/9 تاریخ  در   12 بشناسنامه  مرادی  حمیدرضا  شادروان 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- نادعلی مرادی 
متولد 1342/4/8 فرزند غالمرضا به ش.ش 24 صادره از تیران پدر متوفی 2- طلعت 
متوفی  مادر  تیران  از  صادره   1 ش.ش  به  حسینعلی  فرزند   1339/1/2 متولد  مرادی 
از  صادره   29 ش.ش  به  علی  محمد  فرزند   1360/11/11 متولد  مظاهری  نصرت   -3
به ش.ش  فرزند حمیدرضا  متولد 1377/5/23  مرادی  متوفی 4- سمانه  تیران همسر 
5490100842 صادره از تیران فرزند متوفی 5- زینب مرادی متولد 1386/12/5 فرزند 
حمیدرضا به ش.ش 5490194367 صادره از تیران فرزند متوفی  می باشند و متوفی 
غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری حین فوت ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در  یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف168 رئیس شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختالف تیران
ابالغ رای

5/452 شماره دادنامه: 9409973623500579 شماره پرونده: 9309982624000003 
به  بصیر(  )حسینی  برغمدی  حسن  سید  آقای  متهم:   930762 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی مجهول المکان اتهام: کتمان حقیقت جهت فرار از ادای مالیات دادگاه با عنایت 
به جمع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه 
در  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  وجدان  و  بر شرف 
خصوص اتهام آقای سید حسن برغمدی وکیل و مشاور حقوقی متواری دایر بر کتمان 
حقیقت در میزان حق الوکاله در فرم اعالم وکالت جهت فرار از پرداخت مالیات موضوع 
گزارش قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اردستان با عنایت به گزارش 
موصوف، بلحاظ مفاد و محتویات پرونده کالسه 628/92 شعبه اول حقوقی شورای 
حل اختالف شهرستان اردستان و پرونده کالسه 212/91 بدین شرح که متهم وکیل 
آقای علی اکبر سرلک در دادخواست مطروحه علیه ایشان بوده است که در دفاعیات و 
به ضمیمه وکالتنامه ای ضم و در آن قید شده حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر 
وکالی دادگستری و وکالی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 
اعالم نموده است لیکن در ادامه رسیدی به شماره 43371 مورخه 1391/6/27 تحویل 
از  الوکاله و هزینه سفر  بابت حق  ریال  مبلغ 24/500/000  اذعان شده  و  داده  موکل 
مورخه  جلسه  و  دادسرا  در  متهم  حضور  عدم  لحاظ  به  است،  نموده  دریافت  موکل 
1394/5/5 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از سوی ایشان در دفاع از اتهام 
انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست واصله دادسرای عمومی و 
انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم 
مستندا به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مواد 11 و 
12 و 13 و 18 و 19و160و162و176و211 و 212 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 476 و 631 

قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 145 از قانون مالیات های مستقیم و ماده 2 آئین 
نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه های وکالی دادگستری و وکالی موضوع 
ماده 107 و 108 قانون برنامه توسعه جمهوری اسالمی ایران 1385 حکم بر محکومیت 
متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 
موعد بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 
موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف 698 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری عمومی شهرستان اردستان 
حصر وراثت

5/453 خانم سکینه فرهادیان دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 
245 -94 ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علیرضا نژند بشناسنامه 63 در تاریخ 93/11/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: دو پسر به نامهای 
به  محمد جوادنژند   -2 و  به شماره شناسنامه 1180113871  نژند  محمد حسین   -1
شماره شناسنامه 1180081811 و یک دختر به نام مطهره نژند به شماره شناسنامه 
 48 شناسنامه  شماره  به  فرهادیان  سکینه  نام  به  دائمی  همسر  یک  و   1180063250
انجام  با  اینک  والغیر.   5819 شناسنامه  شماره  به  معینان  صدیقه  نام  به  مادرش  و 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف696 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9410463623100023 درخواست:  شماره   5/454
9309983623100925 شماره بایگانی شعبه: 931126 خواهان: علیرضا خمسه مهابادی 
فرزند عبداله خواندگان: مهدی شهبازی دستگردی فرزند محمود، محمدنصیری، نسب 
فرزند خداداد، مرتضی کریم زاده فرزند کرمعلی. خواسته قبول و پذیرش خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه به عالوه کلیه خسارات و هزینه های قانونی دادرسی 
و محل حضور شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان خواهان به تاریخ 93/11/8 
دادخواست با موضوع فوق تقدیم این شعبه نموده که به کالسه 931176 ح/1 ثبت و 
با  است  گردیده  تعیین وقت رسیدگی   8:30 1394/8/9 ساعت  برای روز شنبه مورخ 
توجه به مجهول المکان بودن خواندگان مراتب به درخواست خواهان طبق ماده 73 ق. 
آ. د. م یک نوبت آگهی می شود خواندگان مذکور می تواند جهت دریافت نسخه های 
ثانی وضمائم دادخواست به دفتر شعبه اول حقوقی اردستان مراجعه نمایند یا در وقت 
تعیین شده جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی اردستان حاضر شوند در غیر 
دادگاه  اول  الف 693 دفتر شعبه  نماید. م  اتخاذ تصمیم می  دادگاه غیابًا  این صورت 

عمومی حقوقی اردستان 
حصر وراثت

5/456 خانم اقدس زوارئیان دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 
242 -94  ش 2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود زوارئیان بشناسنامه 986 در تاریخ 94/01/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: سه پسر به 
به شماره شناسنامه 6 و 2- علی زواره ئیان  نامهای 1- عباس زوارئیان کچومثقالی 
به شماره شناسنامه 10 و 3- حسن زواه ئیان کچومثقالی به شماره شناسنامه 3688 
به شماره شناسنامه 8 و 2-  بتول زواره ئیان کچومثقالی  نامهای 1-  به  پنج دختر  و 
میمنت زواره ئیان کچومثقالی به شماره شناسنامه20، 3- فاطمه زواره ئیان کچومثقالی 
به شماره شناسنامه 21 و 4- خدیجه زواره ئیان کچومثقالی به شماره شناسنامه 16 و 
5- زهرا زواره ئیان کچومثقالی به شماره شناسنامه 23579 و یک همسر دائمی به نام 
اقدس زواره ئیان کچومثقالی به شماره شناسنامه 13 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل 
اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف700 رئیس شعبه دوم 

شورای حل اختالف اردستان 
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 آشنایی فنی با 
 توپ رسمی لیگ 

برتر فوتبال

 هم گروه های ایران 
 در لیگ جهانی

 والیبال 2016

توپ رس��می لیگ برتر خلیج فارس فصل ۹5-۹4 تولیدی شرکت »آل 
اش��پورت« آلمان با گواهی نامه جدی��د فیفا به عنوان ت��وپ انحصاری 

مسابقات و تمرینات تیم ها معرفی شده است.
برخی از مش��خصات فنی توپ لیگ برتر به این ش��رح اس��ت: این توپ 
ترکیب رنگ منحصر به فرد و مخصوص با ساختار ۳۲ تکه دارد و از الیه 
صد درصد التکس در این توپ استفاده ش��ده است که حالت ارتجاعی 
 توپ را تضمین ک��رده و قابلیت ب��االی نگهداری ه��وا در توپ را حفظ 

می کند.
این ت��وپ با توجه به تراک��م باالی PU )پل��ی اورتان(  مق��اوم در برابر 
ساییدگی است و با داشتن الیه فوم س��رعتی که با پلی استر چند الیه 
و پوشش التکس طبیعی ترکیب شده اس��ت، باعث می شود که شاهد 

فوتبال جذاب و منحصر به فردی باشیم.
س��اختار پنل های توپ از حالت کروی باالیی برخ��وردار بوده که این 

ویژگی باعث می شود استواری و استحکام توپ به حداکثر برسد .

براس��اس برنامه جدید رقابت های لیگ جهانی والیبال، در سال ۲016 تیم ملی 
والیبال ایران با تیم های ایتالیا، صربس��تان، آرژانتین، برزیل، بلغارستان و آمریکا 

دیدار خواهد کرد.
لیگ جهانی ۲016 با حضور 1۲ تیم در سطح یک برگزار می شود. این تیم ها در 

سه هفته و ۹ گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند.
تغییرات اساسی در نحوه برگزاری مس��ابقات لیگ جهانی ۲016 صورت گرفته 
است. بر این اساس 1۲ تیم از 17 ژوئن تا 17 جوالی ۲016 در سه گروه هر هفته 
در یک کشور به مصاف هم خواهند رفت تا در نهایت، 5 تیم برتر به همراه میزبان 

مرحله نهایی فینال لیگ جهانی ۲016 را برگزار کنند.
بر این اس��اس تیم ملی والیبال ایران در هفته اول باید در خاک برزیل با تیم های 
برزیل، آمریکا و آرژانتین دیدار کند. شاگردان کواچ در هفته دوم با تیم های برزیل، 
بلغارستان و صربستان به میزبانی کشور صربستان مصاف می دهند و در هفته سوم 

هم در تهران میزبان تیم های آرژانتین، ایتالیا و صربستان خواهند بود.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛

زردپوشان اصفهانی به دنبال چهارمین برد 

با حرف های دو عضو هیات مدیره استقالل و پرسپولیس که یکی پیش 
از ورود به لیگ و دیگری در اولین شکس��ت، سرمربی را تهدید کردند، 
گمان آن می رود که رکورد برکناری دایی در هفته هفتم و حجازی در 

هفته نهم شکسته شود!
ناصر حجازی می گفت: اعضای هیات مدیره هیچ کاری انجام نمی دهند، 
کاش برای آنها رستورانی در نظر بگیرند تا هر هفته بروند و چلوکبابی 
بخورند و کاری به کار تیم نداشته باشند. این حرف حجازی مثل حرف 
پروین که می گفت: مدیر فنی یعنی کشک، ماندگار شد؛ به همان قدرت 
و عمق.درست که بررسی می کنیم می بینیم هیات مدیره ها در باشگاه ها 
معموال همان تعبیر حجازی را با خود یدک می کشند، آنها در بسیاری 
مواقع حتی به وضوح و در رس��انه ها اعالم می کنند ک��ه مدیر عامل را 
وزارت ورزش یا مجمع فالن کارخانه انتخ��اب می کند. این یعنی آنکه 
بدیهی ترین و مهم ترین کار هیات مدیره که همانا انتخاب مدیر است، 

در واقع وجود ندارد.
 آنها در م��ورد انتخاب مربی هم معموال صاحب اختیار نیس��تند و تنها 
راوی اتفاقات هس��تند. با این وجود آنها ظاهرا وظایفی هم دارند، مثال 
اینکه آنها به هنگام اولین باخت ها س��رو کله شان پیدا می شود و مربی 
را که خودش��ان انتخاب نکرده اند احضار می کنند، بعد مدیر عاملی که 
خودش��ان انتخاب نکرده اند حرف آنها را نقض می کند و اعالم می کند 
 که مرب��ی احضار نش��ده و از اینجا به بعد اس��ت که جبهه ها تش��کیل 
می ش��ود و این یکی می گوید باید بیاید و پاس��خگو باش��د و آن یکی 
می گوید: نه نیاید! و به این ترتیب اس��ت که مسیر راه طی می کند.قبال 
نفریه در استقالل چنین می کرد، بعدها در پرسپولیس نژادفالح این کار 
را انجام داد، سپس حسینی در س��پاهان چنین فضایی برای قلعه نویی 
ساخت، دوباره در پرسپولیس و استقالل این ماجرا ها زیاد اتفاق افتاد 
و نهایتا آخرین آنها، جهانیان از استقالل است و عبدی در پرسپولیس 
 هس��تند که با اولی��ن باخت، س��رمربی را تحت فش��ار ق��رار داده اند. 

عبدی حتی پیش از شروع لیگ برانکو را تهدید کرد.
جالب اینجاس��ت آنها مربی را احضار می کنند که خودش��ان انتخاب 
نکرده اند و مدیر عاملی که آنها انتخابش نکرده اند حرف شان را معموال 
وتو می کند.در زمان نفریه، فتح اهلل زاده وتو می کرد، در زمان نژاد فالح، 
رویانیان و حاال افشارزاده و شاید طاهری. شاید همان چلوکباب معروف 
ناصر حجازی راهکار بدی برای برخی از اعضای هیات مدیره باشگاه ها 

نباشد که پی در پی در حال رکورد زدن هستند.
حجازی تحت تاثیر همین اختالف ها و مشکل سازی ها، هفته نهم برکنار 
شد، دایی توسط سیاس��ی که عضو هیات مدیره بود و هنوز مدیرعامل 
نشده بود، در هفته هفتم برکنار شد، مظلومی اما رکورد را جا به جا کرده 
اس��ت، او پس از دو برد پی در پی و در اولین باخت  احضار شد تا شائبه 
شکس��تن رکورد دایی هم حتی به ذهن متبادر ش��ود.کاش استقالل 
و پرس��پولیس با همان سیس��تم س��نتی و با یک مدیر اداره می شدند 
تا تکلیف شان با خودش��ان مش��خص بود، با این روش تنها اتفاقی که 
 رخ می دهد، چندوجهی ش��دن هیات مدیره اس��ت و ب��روز اختالف و 

تضارب آرا و چند صدایی!

محمدرضا خلعتبری که سابقه بازی در پرسپولیس را هم دارد گویا در 
جمعی گفته بود من استقاللی دو آتیشه هستم و تیم محبوبم استقالل 
اس��ت و همین اظهارنظر رنگی باعث واکنش هواداران پرس��پولیس و 

برخی از هواداران سپاهان شده بود.
حسین فرکی پس از اطالع از شرایطی که برای خلعتبری پیش آمده او 
را فراخوانده و با انتقاد از رفتار این بازیکن به خاطر ایجاد حاش��یه برای 

خود و تیمش به او هشدار داده است.
سرمربی سپاهان خطاب به خلعتبری گفته است: هر تمایل و عالقه ای 
که داری برای خودت نگه دار و اعالم نکن چون دوست ندارم تیمی که 
صدرنشین است بابت حواشی احتمالی این دست ماجراها لطمه ببیند.
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در ادامه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم  ذوب آهن اصفهان 
در آزادی به مصاف تیم قعرنشین جدول می رود و تیم فوتبال 

سپاهان در فوالدشهر میزبان تیم خوزستانی فوالد است.
در این هفته بعید است که سپاهان از صدر جدول پایین بیاید، 
مگر اینکه این تی��م در خانه امتیاز از دس��ت بدهد که در آن 

صورت سایپا شانس صدرنشینی پیدا می کند.
نگاهی به مسابقات این هفته می اندازیم:

سپاهانـ   فوالدخوزستان؛ زردپوشان اصفهانی 
به دنبال چهارمین برد

سپاهان صدرنش��ین لیگ برتر اس��ت که تمامی بازی هایش 
را در سه هفته اول لیگ برده اس��ت. شاگردان حسین فرکی 
بهترین قرعه را کسب کرده اند و زردپوش��ان اصفهانی برای 
چهارمین هفته متوال��ی در اصفهان به مص��اف حریف خود 
می روند. فوالد خوزس��تانی که فصل گذشته یکی از تیم های 
مدعی ب��ود در این فص��ل هنوز نتوانس��ته پیروزی کس��ب 
کند و اکن��ون در رده چهاردهم ق��رار دارد. اگر اس��کوچیچ 
 نتواند در این بازی پیروز ش��ود ش��رایطش در فوالد س��خت 
خواهد شد؛ البته شکست دادن سپاهانی که از نظر تاکتیکی 
یک تیم کامل اس��ت و بازیکنانش در اوج آمادگی هس��تند، 
کار بسیار دش��واری اس��ت و ش��اید گرفتن یک امتیاز برای 
فوالد خوزس��تان در اصفهان نتیجه مطلوبی در این مسابقه 

محسوب شود.
اگر فوالد بتواند از زردپوش��ان اصفهان��ی امتیاز بگیرد فاصله 
سپاهان با رقبایش را در صدر جدول کم کرده و خودش هم از 

انتهای جدول فرار می کند.
پرسـپولیسـ  ذوب آهن اصفهان؛ 

نبرد برانکو با کاپیتان یحیی!
پرس��پولیس اگرچه برای اولی��ن مرتبه در 
تاریخ��ش در انتهای جدول لی��گ برتر قرار 
گرفته،  اما پی��روزی در این دی��دار می تواند 

سرخ پوش��ان را حداقل 8 پله باال بکشد 
 و پرس��پولیس از آخ��ر ج��دول 

ب��ه رده هش��تم برس��د. در 
ای��ن ب����ازی م�ح��روم�یت 
 س����وش�ا م��کان����ی ه��م 
 ب�ه پ����ای���ان رسی��ده و او 
به احتمال فراوان درون دروازه 
پرس��پولیس ق��رار می گیرد. 
ه��ادی ن��وروزی کاپیت��ان 

س��رخ پوش��ان هم می تواند در 

 این مس��ابقه به میدان برود و از س��ویی دیگر گفته می شود
 احمد نورالهی هم آماده ی حضور در این میدان هست.

به ای��ن ترتی��ب وضعیت پرس��پولیس از س��ه دی��دار قبل 
بهتر به نظر می رس��د، اما حریف س��رخ پوش��ان تهرانی یک 
 تی��م قدرتمن��د اس��ت. ذوب آهن هفته گذش��ته توانس��ت 
نوار بردهای استقالل را قطع کند و شاگردان پرویز مظلومی 
را در ورزشگاه آزادی شکست بدهد. رویارویی گل محمدی با 
پرسپولیس ویژگی هایی جالب تری نسبت به  بازی با استقالل 
دارد. گل محمدی خودش سرمربی پرسپولیس و  شاگرد برانکو 
در تیم ملی بوده است. گل محمدی کاپیتان برانکو در تیم ملی 

ایران بوده و اکنون باید مقابل استادش درس پس بدهد.
 اگ��ر گل محم��دی از پرس��پولیس س��ه امتی��از را بگی��رد 
برانک��و را در مخمص��ه ای ب��زرگ ق��رار می ده��د. برانک��و 
قطعا در ای��ن مس��ابقه پرس��پولیس را هجومی ب��ه میدان 
 می فرس��تد. س��عید آذری مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آهن

 پیش بینی کرده که مسابقه دو تیم از زیباترین بازی های چند 
سال اخیر خواهد شد.

برانک��و هفت��ه گذش��ته مقاب��ل حس��ین 
فرک��ی دس��تیار س��ابقش شکس��ت 
خ��ورد و دل��ش نمی خواه��د دوب��اره 
 مغل��وب یک��ی دیگ��ر از ش��اگردانش 

شود.

گسترش فوالد تبریزـ سـیاه جامگان؛ آبی های 
تبریز به دنبال اولین برد

گس��ترش فوالد تبری��ز ب��دون ب��رد در رده پانزدهم جدول 
لیگ برتر قراردارد و ش��اگردان ف��راز کمالون��د در این بازی 
خانگی به دنبال اولی��ن برد خود هس��تند؛ البته گل صحیح 
این تیم در بازی با صبا با اشتباه کمک داور مردود شد. سیاه 
جامگان نیز هفته گذش��ته بعد از دو باخت، تی��م نفت را در 
تهران شکس��ت داد تا اکنون در رده دهم جدول قرار بگیرد. 
ش��اگردان خطیبی تاکنون در لیگ برتر مس��اوی نداشته اند 
و ش��اید آنها اولین مس��اوی خود را در تبریز کس��ب کنند. 
مس��اوی در تبریز برای س��یاه جامگان نتیجه بدی محسوب 
 نمی ش��ود، هرچند که گس��ترش تبریز برای ب��رد به میدان

 می آید.
اسـتقالل خوزسـتانـ   سـایپا ؛ نبـرد تیم های 

دوم و سوم جدول
شاگردان عبداهلل ویس��ی در اهواز س��ه امتیاز از پرسپولیس 
در هوای گ��رم و ش��رجی گرفتند و اکن��ون امیدوارند 
 که یک ب��رد دیگ��ر در این گرم��ا از س��ایپا بگیرند.

 مجید جاللی گفت که دمای هوا در روز بازی 4۹ 
درجه سانتی گراد خواهد بود. بنابراین به 
نظر می رسد بازی در چنین هوای گرمی 
برای شاگردان جاللی کار دشواری 
باشد. استقالل خوزستان در 
رده سوم جدول است 
و اگ��ر در این 
ب�ازی 

هم پی��روز ش��ود وضعیت��ش در ج��دول بهتر خواهد ش��د. 
نارنجی پوشان هم نمی خواهند به راحتی پله دوم جدول لیگ 

را از دست بدهند.
پدیدهـ  تراکتورسازی تبریز؛ غافلگیری تراکتور 

با تماشاگر!
پدیده تاکنون بردی در این فصل نداشته و تراکتورسازی در 
لیگ پانزدهم نباخته است. مسووالن پدیده برای اینکه بتوانند 
از امتیاز میزبانی خود نهایت استفاده را ببرند تماشای مسابقه 
را رایگان اعالم کرده اند تا با حمایت هواداران ش��ان بتوانند از 
قرمزپوشان تبریزی س��ه امتیاز بگیرند. تراکتورسازی هفته 
گذشته در خانه غافلگیر شد و نتوانس��ت راه آهن را شکست 
بدهد و به مساوی رضایت داد. پدیده هم ۲ بر 1 مقابل سایپا 

شکست خورد.
راه آهنـ  صبای قم؛ نبرد تیم های بی تماشاگر!

هر دوتیم بردی نداشته اند و صبا با علی دایی سه مساوی کسب 
کرده است و در رده نهم قرار دارد و راه آهن هم با فرهاد کاظمی 
سیزدهم است. ویژگی مشترک دو تیم نداشتن هوادار است. 
هرچند صبا به دلیل حضور دایی ممکن اس��ت تماشاگرانش 
حتی از راه آهن میزبان در این مس��ابقه بیشتر باشد. راه آهن 
هم ظاهرا پیشنهادی 5 ساله به علی دایی داده بود، که به قول 
خودش به خاطر یک یاعلی به مدیران صبا قید این پیشنهاد 
را زد. هفته گذشته هر دو تیم مس��اوی کرده اند. راه آهن یک 
امتیاز از تراکتورس��ازی گرفته و صبای قم هم در خانه مقابل 

گسترش فوالد تبریز متوقف شد.
استقالل اهوازـ  استقالل؛ برادر کشی!

 اس��تقالل بع��د از باخ��ت خانگ��ی هفت��ه پی��ش مقاب��ل
 ذوب آه��ن ب��ه حاش��یه رف��ت. درس��ت بالفاصل��ه 
بع��د از س��وت پای��ان مس��ابقه یک��ی از اعض��ای هی��ات 
مدی��ره باش��گاه علی��ه مظلوم��ی صحب��ت ک��رد و همین 
 صحبت ه��ا س��رآغاز حاش��یه های اس��تقالل ش��د اگر چه

 بهرام افشارزاده خیلی س��ریع وارد میدان شد تا حاشیه ها را 
کنترل کند.استقالل برای اینکه دوباره به اوج و آرامش برسد 
باید برادر کوچک ترش را در اهواز شکس��ت بدهد. استقالل 
 اهوازی که هفته گذشته در انزلی مقابل ملوان شکست

خ��ورد. روی کاغ��ذ ش��انس اس��تقالل ته��ران 
برای پی��روزی در ای��ن ب��ازی بیش��تر از هم نام 
اه��وازی خ��ود اس��ت ام��ا روی کاغ��ذ گرمای 
ش��دید ه��وا را نمی توان ح��س ک��رد! گرمایی 
که ش��اید ب��ه 50 درج��ه س��انتی گراد برس��د 
و ب��ه همی��ن دلی��ل حری��ف اول اس��تقالل در 
 اه��واز آب و ه��وای ش��رجی و س��نگین اه��واز 
اس��ت.  محرومی��ت حنی��ف عم��ران زاده مدافع 
اس��تقالل تمام ش��ده و از این مس��ابقه می تواند 
برای آبی پوش��ان بازی کند، اما سجاد شهباز زاده 

همچنان مصدوم است.

سرخابی ها
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 هافب��ک س��ابق پرس��پولیس به حمای��ت از س��رخ پوش��ان پایتخت 
پرداخته است. جواد کاظمیان که فصل گذش��ته در صبا توپ می زد با 
انتشار پستی نوشته: »پرسپولیس اول بشی آخر بشی دوستت داریم«.

لنز دوربین

حمایت کاظمیان از پرسپولیس!

هیات مدیره چلوکبابی!

 وقتی پرسپولیسی سابق 
استقاللی دوآتیشه می شود

حاج صفی ستاره شد� جای خالی مربیان امید روی سکوهای لیگ
با اینکه حبیب گردان��ی خودش در این م��دت عملکرد 
متوسطی داشته، اما حضورش در س��پاهان کمک کرده 
تا احسان حاج صفی در شروع لیگ جدید ستاره فوتبال 

ایران شود.
سه هفته زمان کوتاهی است چه برای ارزیابی عملکرد یک 
تیم و چه برای قضاوت درباره وضعیت فنی یک بازیکن. 
با این حال همین مدت کم هم ب��رای اثبات یک موضوع 
کافی اس��ت و آن اینکه حاج صفِی هافبک خیلی بهتر از 
حاج صفِی مدافع است. طبق ارزیابی کارشناسان نود که 
نتایج آن در سایت رسمی این برنامه منعکس شده احسان 

حاج صفی فعال بهترین بازیکن ایران به حساب می آید. 
 س��ایت برنامه نود که با تقلی��د از نش��ریه آلمانی کیکر 
به عملکرد بازیکنان در لیگ برتر نمره می دهد با گذشت 
س��ه هفته از ش��روع فصل جدید در حال حاضر هافبک 

سپاهان را بهترین بازیکن ایران می داند. 
نمایش چش��مگیرحاج صفی به ویژه مقابل پرسپولیس 
از طرف اهال��ی فن مورد تعری��ف و تمجید ق��رار گرفته 
است. او در ش��رایطی به این افتخار نایل شده که امسال 
در پس��تی جدید و یک خ��ط جلوتر ب��ازی می کند. این 
توفیق ب��ه این دلیل در این فصل نصیب احس��ان ش��ده 
که با جذب حبی��ب گردانی از این پس ای��ن بازیکن ۳۲ 
س��اله تبریزی به جای او در پس��ت دفاع چپ به میدان 
 م��ی رود و حاج صف��ی دیگ��ر ناچار نیس��ت ت��ا مدافع 

باشد. 
این اتفاق وقتی مهم تر جلوه می کند که در نظر داش��ته 
باش��یم س��پاهان تا این لحظه از مهم تری��ن خرید نقل 
و انتقاالت��ش یعن��ی لئون��اردو پادوانی خی��ری ندیده و 
 ب��ه خاط��ر ص��ادر نش��دن ITC ای��ن مداف��ع برزیلی 
به شکل عجیبی نتوانسته از او اس��تفاده کند. در مقابل، 
هافب��ک فصل گذش��ته تراکتورس��ازی هرچند خودش 
در این م��دت عملکردی متوس��ط )یا ش��اید حتی زیر 
متوس��ط( در تیم اصفهانی داش��ته، اما حض��ورش برای 

سپاهان بس��یار پرخیر و برکت بوده و باعث شده تا یکی 
از کلیدی تری��ن بازیکنان ای��ن تیم بهترین ش��رایطش 
ظرف چند س��ال اخیر را پش��ت س��ر بگذارد. ب��ا اینکه 
احس��ان توانایی دفاعی زی��ادی ندارد به عن��وان مدافع 
 بدل به ی��ک بازیک��ن معمولی می ش��ود. با ای��ن حال، 
به دالیلی او برای سال های متمادی در سپاهان در دفاع 

چپ به کار گمارده شد. 
حتی با این وج��ود و با اتکا ب��ه توانایی های هجومی اش، 
باز ه��م او در همه ای��ن م��دت از بهترین ه��ای فوتبال 
ایران ب��ه حس��اب می آم��د و از جمل��ه بازیکنان��ی بود 
که حضور ثابت ش��ان در تی��م ملی با ح��رف و حدیثی 
همراه نیس��ت. با این حال، احس��ان به عن��وان هافبک 
 بازیکن دیگری اس��ت و در این پست اس��ت که می تواند 
 بدل به یک بازیکن کامال درجه یک در فوتبال ایران شود. 
البته حت��ی در این ب��اره که ح��اج صفی بای��د هافبک 
چپ باش��د یا هافب��ک میانی ه��م اخت��الف نظرهایی 
وج��ود دارد؛ ام��ا علی الحس��اب آنچ��ه ک��ه قطع��ی 
 به نظر می رس��د این اس��ت که احس��ان به خاطر بازی 
رو به جلو و هجومی اش از یک طرف و بی میلی و کم توانی 
در کاره��ای دفاعی از ط��رف دیگر حتما باید در پس��ت 

هافبک بازی کند.

 محم��د مایل��ی که��ن در حال��ی طب��ق معم��ول 
لب به اعتراض علیه ک��ی روش و عدم حضورش در 
ایران گشوده که به نظر می رس��د وظیفه خودش و 
کادرفنی تیم ملی برای نظارت بر لیگ برتر را کامال 

فراموش کرده است.
کارلوس کی روش مدت هاس��ت ب��ه مرخصی رفته 
 و خب��ری از او در ایران نیس��ت. دقیق��ا از روزی که 
تیم ملی براب��ر ترکمنس��تان به می��دان رفت و در 
چارچوب انتخابی جام جهانی روسیه برای حریفش 
به تساوی رس��ید، کارلوس کی روش در ایران رویت 

نشد. 
در این بین کادرفنی او در تمام بازی های لیگ برتر 
حاضر ش��دند و طبق برنامه پیش بینی شده شرایط 

تیم ها و بازیکنان را زیر نظر گرفتند.
علی کفاشیان هم بارها در صحبت هایش اعالم کرد 
که مرخصی کارلوس کی روش هماهنگ شده بود و 

او شرایط تیم ملی را زیر نظر دارد. 
 اما س��وال وی��ژه بع��د از مصاحبه تن��د و تیز محمد 
مایلی کهن به عنوان مدیرفنی تیم ملی امید به وجود 
می آید؛ جایی که س��رمربی س��ال های دور فوتبال 
ایران با زبانی پرکنایه و البته طنز مرخصی سرمربی 

تیم ملی را به سخره می گیرد. 
تیم ملی امید ای��ران که به دنبال تحقق بخش��یدن 
به رویای حضور در المپیک بعد از 40 س��ال اس��ت، 
این روزها غایب سکوهای ورزش��گاه های لیگ برتر 
و لیگ دس��ته اول اس��ت. جایی که بازیکنان جوان 
 و واجد ش��رایط حضور در تیم ملی امید در بیش��تر 
تیم ها ب��ه عنوان س��وگلی تیم های خ��ود در حال 
درخش��ش هس��تند و از محم��د خاکپ��ور، هادی 
طباطبایی، س��عید عزیزیان و مجتبی تقوی خبری 
نیس��ت. در این بین مجید صالح نیز از این تیم جدا 

شده تا در کادرفنی استقالل حضور یابد. 
آخرین باری که خاکپور به عنوان سرمربی تیم ملی 
امید در اس��تادیوم حضور یافت و البت��ه تنها بار آن 
مربوط به دیدار نفت در لیگ قهرمانان آسیا می شود 
که خاکپور در پایان آن دی��دار هم عنوان کرد بعد از 
۲0 سال به استادیوم آمده تا پس��رعمو خوانده اش 

)منصوریان( را حمایت کند. 
از سرمربی تیم ملی امید که قرار است تیمش را بعد 
از 40 سال به المپیک برس��اند بعد از اردوی این تیم 
در ترکیه خبری نیست و سومین هفته لیگ نیز بدون 
حضور کادرفنی تیم ملی امید و نظارت آنها بر لیگ 
پشت سر گذاشته شد؛ جایی که تیم ملی بزرگساالن 
طبق برنامه ریزی کی روش از تمام اعضای کادرفنی 

خود سود برد تا بازی ها را زیر نظر بگیرد .
کاش حبیب کاش��انی، مایلی کهن و رفقا یادش��ان 
باش��د که همه از آنه��ا انتظ��ار صعود ب��ه المپیک 
ری��و دوژانی��رو را دارند و بهتر اس��ت این دوس��تان 
کم��ی درباره ش��رایط تیم مل��ی امید ه��م به بحث 
فن��ی و راه��کاری بپردازن��د تا رس��انه ه��ا مجبور 
نش��وند در پای��ان مرحل��ه انتخابی تیتره��ای خود 
 را ب��ه ناکام��ی دوب��اره » امی��د« م��ان اختص��اص 

بدهند.

پرسپولیس این بازیکن را نمی خواهد
برخالف صحبت های مطرح ش��ده در روزهای اخیر، پرسپولیس��ی ها 

تمایل خود برای جذب بشار رسن را تکذیب کردند.
پس از حرف و حدیث های مطرح ش��ده مبنی بر جذب بش��ار رس��ن، 
 هافبک عراق��ی، پرسپولیس��ی ها اع��الم کردند در ح��ال حاضر هیچ 

برنامه ای برای جذب این بازیکن ندارند. 
گویا یک فیلم حاوی بازی های این بازیکن به سرخ پوشان رسیده بود و 
اتفاقا این هافبک عراقی به تایید برانکو نیز رسیده بود؛ اما به دلیل اینکه 
 وی بازیکن آزاد نیس��ت و با باش��گاه خود قرارداد دارد، و از طرف دیگر 
سرخ پوش��ان نیز بازیکنان مدنظر خود را جذب کرده اند، پیوستن این 

بازیکن به جمع پرسپولیسی ها منتفی اعالم شد.



یادداشت

 نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: مراحل پایانی 
احداث پروژه استخر شنای شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن 

در حال پیگیری است و این پروژه به زودی افتتاح خواهد شد.
امیر عباس سلطانی، با اش��اره به اینکه پروژه استخر شنای بلداجی 
یکی از پروژه های مهم ورزشی شهرستان بروجن به شمار می رود، 
اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده مراحل پایانی ساخت  این 
پروژه آغاز می ش��ود. وی افزود: وزیر ورزش در سفر خود طی چند 
هفته گذش��ته به چهارمحال و بختیاری از این پ��روژه دیدن کرد و 
دستورات الزم برای پایان انجام این پروژه را صادر کرد. امیر عباس 
سلطانی عنوان کرد: احداث استخر شنا موجب توسعه ورزش های 
آبی در این منطقه می شود و مردم بخش بلداجی دیگر نیاز نیست 
برای استفاده از استخر های شنا به بروجن و یا شهرکرد سفر کنند.

بروجن بیشترین سرانه ورزشی را در چهارمحال و بختیاری 
دارد

 وی اظه��ار داش��ت: شهرس��تان بروج��ن یک��ی از مه��م تری��ن 
 منطق��ه های ورزش��ی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به ش��مار 
می رود که هم اکنون بیشترین سرانه ورزشی را در این استان دارد.

نماینده م��ردم بروج��ن در مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: 
ورزشکاران این شهرستان توانسته اند در مسابقات مختلف ورزشی 
 ملی و بی��ن الملل��ی و المپیک مقام ه��ای برتری را کس��ب کنند.

وی در ادامه با اش��اره به س��الن ورزش��ی دو و میدانی سرپوشیده 
 بروج��ن، تاکید ک��رد: ای��ن س��الن دو ومیدان��ی ب��زرگ ترین و 
مجهز ترین سالن دو و میدانی کشور است که نقش مهمی در توسعه 

رشته های ورزشی دو و میدانی در این منطقه دارد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اس��المی افزود: این پروژه 
 مراحل پایانی س��اخت خود را م��ی گذراند و امیدواریم امس��ال به 

بهره برداری برسد.

    

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: با تولید منیزیم از الش��ه س��نگ 
دولومیت، قط��ب تولی��د این محصول در کش��ور 
می شویم. س��یدنعیم امامی، با بیان اینکه رویکرد 
جدید استان به سمت استحصال منیزیم از معادن 
دولومیت اس��ت، اظهارکرد: امید اس��ت ب��ا تولید 
 این محصول از الش��ه س��نگ دولومی��ت، بتوانیم 
قطب تولید منیزیم کشور ش��ویم. وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر نخس��تین واحد تولید منیزیم 
اس��تان در ش��هرک صنعتی گندمان فعال اس��ت. 
امامی با اش��اره به وجود معادن بزرگ مس، آهک و 
 سنگ های زینتی در استان، افزود: بزرگ ترین معدن 
مس رسوبی کش��ور در منطقه سبزکوه چهارمحال 
 و بختیاری واقع ش��ده اس��ت که در ح��ال حاضر 
به علت معضالت زیست محیطی مشکل استحصال 
دارد. وی با اشاره به استخراج شش میلیون و 300 
هزار تن انواع موادمعدنی در سال گذشته از معادن 
استان، تصریح کرد: معادن استان در سال گذشته 
بیش از 300 میلیارد ریال ارزش اقتصادی به همراه 
داشت. امامی خاطرنش��ان کرد: بیشتر برداشت ها 
 از معادن اس��تان سنگ، گچ، س��یلیس، آرژیلیت، 
شن و ماسه، بوکسیت، سنگ تزئینی و سیمان بود 
که به کشورهای عراق، کویت، مالزی و چین صادر 
شد. به گفته وی، چهارمحال و بختیاری 187 معدن 
فعال دارد که زمینه  اشتغال یک هزار و 560 نفر را 
فراهم کرده اس��ت. امامی با بیان اینکه چهارمحال 
و بختیاری دارای معادن بزرگ س��نگ آهک است، 
افزود: اکنون رویکرد م��ا تبدیل آهک به آهک زنده 
است که نخستین واحد در دزک با اشتغال 400 نفر 
در حال احداث است. آهک زنده نتیجه ی تکلیس 
سنگ آهک در کوره های پخت و در دمای بین 950 
تا 1200 درجه ی س��انتی گراد اس��ت. کاربردهای 
آهک زنده در صنایع بس��یار متنوع و فراگیر است. 
در صنایع ذوب فلزات)آهن - مس و غیره( به عنوان 
فالکس و کم��ک ذوب، در صنعت س��اختمان در 
تولید بتن سبک و آجرهای ماسه آهکی، در صنعت 
تصفیه ی آب و فاضالب در تحکیم خاک و زمین در 
کشاورزی و سویل و ده ها کاربرد دیگر در تولید انواع 
مواد ش��یمیایی تا صنایع رنگ، غذایی، چرم، قند، 

چسب و ژالتین است.

یادداشت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
از نهادین��ه کردن حفاظ��ت از عرصه های مناب��ع طبیعی با 
مشارکت منابع طبیعی و آبخیزداری مردم این استان خبر 

داد.
علی محمدی مقدم اظهار کرد: با توجه به رویکرد و سیاست 
 س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری کش��ور نس��بت 

به تحقق ش��عار منابع طبیعی با مردم و نهادینه کردن 
مش��ارکت در کلیه بخش ه��ای منابع 
طبیع��ی ب��ه خص��وص حفاظ��ت از 
عرصه های منابع طبیعی طرح حفاظت 
مش��ارکتی ب��ا اولوی��ت طرح ه��ای 
مرتع داری مشجر در دستور کار این 

سازمان قرار گرفته است.
 محمدی مق��دم مش��ارکت م��ردم 

در ام��ر حفاظ��ت از عرصه ه��ای جنگلی و 
مرتع��ی و کاه��ش هزینه در ام��ر حفاظت و 

کاهش حج��م تخریب��ات در عرصه های ملی 
 را از اه��داف ای��ن ط��رح عن��وان ک��رد و گفت: 

در این طرح اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان با ارائه تس��هیالتی مانند اج��رای پ��روژه کمربند 

س��بز در اطراف مس��تثنیات قانونی اشخاص و اس��تفاده از 
گونه های اقتصادی درختی و درختچه ای، ارائه سوخت های 

ن��و )آبگرمکن های خورش��یدی( 
به ص��ورت یارانه ای، مب��ارزه با 

آفات و امراض با 

همکاری بهره برداران، این پروژه را اجرا خواهد کرد. 
وی در ادام��ه بیان داش��ت: در کنار طرح ه��ای مرتع داری 
در شهرس��تان های جنگلی، حداقل ی��ک عرف به صورت 
پایلوت انتخاب و با عقد تفاهم نام��ه همکاری و برگزاری 
کارگاه های تس��هیل گری حفاظت مش��ارکتی این طرح 

اجرایی خواهد شد.
 محمدی مق��دم تاکید ک��رد: به همین منظ��ور کارگاه 
آموزش��ی روش های نوین، تسهیل گری و مش��ارکت ویژه 
کارشناس��ان و روس��ای ادارات مناب��ع 
طبیعی شهرستان ها برگزار شد و در پایان 
جلسه روس��ای ادارات منابع طبیعی 
شهرس��تان ها متعهد ش��دند 
حداکثر ت��ا پایان ش��هریور ماه 
مقدمات اجرای این طرح را مهیا 
و نهادهای مورد نیاز را اعالم کنند.

الزم ب��ه ذکر اس��ت: ای��ن فعالیت 
در س��ازمان جنگل ه��ا مرات��ع و 
آبخی��زداری کش��ور توس��ط دفت��ر 
 حفاظ��ت و دفتر ام��ور مرات��ع پیگیری 

می شود.

ریی��س س��ازمان ثب��ت اس��ناد و ام��الک کش��ور 
گفت: تمام عرصه های کش��ور، ش��خصی و ی��ا دولتی 
مطاب��ق برنامه ریزی های انجام ش��ده تا 5 س��ال آینده 
دارای س��ند مالکی��ت می ش��وند و ای��ن مس��اله در 
 چهارمح��ال و بختی��اری ت��ا 2 س��ال آین��ده محق��ق 

می شود.
اف��زود: اس��تان هایی مانن��د چهارمح��ال و  وی 
بختیاری ک��ه عرصه های مناب��ع طبیعی را ب��ه عنوان 
س��رمایه های عظیم ب��رای کش��ور دارند باید س��رعت 
تهی��ه ای��ن اس��ناد را افزای��ش دهن��د و این مس��اله 
 نیازمن��د تعامل و هم��کاری همه دس��تگاه های متولی 

است.
رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور بیان کرد: 
توجه به توس��عه ثبت رس��می در همه بخش ها یکی از 

سیاست های ابالغی و محور تنظیم برنامه ششم توسعه 
برای 5 س��ال آینده کشور است و این مس��اله وظیفه ما 
را ب��رای انتخاب و برگزی��دن ش��یوه ها و تدابیر اجرایی 
 مناس��ب برای انجام صحیح و اصولی این کار، س��خت 

می کند.
تویس��رکانی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ازمان ثبت اس��ناد 
و ام��الک ی��ک دس��تگاه پیش��رو ب��رای تس��ریع 
 خدم��ات و کاه��ش هزینه ه��ا اس��ت، خاطرنش��ان 
ک��رد: این س��ازمان ام��روز در مرحله اج��رای خدمات 
از شیوه س��نتی و دس��تی به سمت ش��یوه های مدرن 
و هم��گام با فن��اوری روز اس��ت و این مس��اله س��بب 
افزای��ش س��رعت خدمات رس��انی به مردم، ش��فافیت 
 امور و ح��ذف آس��یب هایی ناس��الم در فض��ای اداری 

می شود.

وی با اشاره به اینکه اس��تفاده از فناوری، هدف نیست؛ 
ادامه داد: هدف، خدمت بهتر به م��ردم با خطای کمتر 
 و س��رعت بیش��تر اس��ت؛ و این کار نیاز به نقشه جامع 
راه و برنام��ه عملیاتی دقی��ق دارد تا بتوان راه درس��ت 
 را ش��ناخت و آن را ب��ا کمتری��ن هزین��ه اجرای��ی 

کند.
رییس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور توجه به 
خدمات ثبتی در کش��ور را بس��یار ارزش��مند دانست 
وگف��ت: انج��ام صحی��ح خدم��ات ثبتی نقش بس��یار 
مهم��ی در ایج��اد نظ��م جامع��ه دارد؛ چرا ک��ه ایجاد 
عدالت در جامعه وابسته به نظم اس��ت و از سوی دیگر 
برق��راری نظ��م در جامعه موج��ب کاه��ش هزینه ها و 
 پرونده های موجود در دادگس��تری های سراسر کشور 

می شود.

مدیرکل آبخیزداری چهارمحال و بختیاری؛

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در شهرکرد :

همه عرصه های کشور تا پنج سال آینده سند دار می شود

حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردم 

یادداشت یادداشت
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خبرخبر

 نماینده مردم بروجن در مجلس 
شورای اسالمی:

پروژه استخر شنای بلداجی به 
زودی افتتاح خواهد شد

رییس صنعت، معدن و تجارت:
چهارمحال و بختیاری قطب 
تولید منیزیم کشور می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
5/459 آقای سعید سعیدی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 
103 -94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی جان سعیدی بشناسنامه 91 در تاریخ 79/8/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- سعید سعیدی 
قلعه آقائی ش.ش 17 فرزند متوفی 2- زهره سعیدی قلعه آقائی ش.ش 1 فرزند متوفی 
آقائی  قلعه  4- حمید سعیدی  متوفی  فرزند   850 آقائی ش.ش  قلعه  احمد سعیدی   -3
ش.ش 2 فرزند متوفی 5- پروین سعیدی قلعه آقائی ش.ش 3 فرزند متوفی 6- حمیده 
سعیدی قلعه آقائی ش.ش 111 فرزند متوفی 7- آهی جان دهقان زاده قلعه آقائی ش.ش 
5 همسر متوفی. 8- صمد سعیدی قلعه آقائی ش.ش 2 فرزند متوفی 9- بصیرت سعیدی 
ش.ش 4 فرزند متوفی 10- زهرا سعیدی قلعه آقائی ش.ش 420 فرزند متوفی . اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف603 رئیس شعبه سوم 

شورای حل اختالف باغبهادران
ابالغ وقت رسیدگی

5/457 در خصوص پرونده کالسه 94/243 ش2 خواهان محمدرضا امیر شفیعی فرزند 
اکبر به نشانی اردستان خ آرونه کوچه سمت راست پ 6 درخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه نه فقره چک به مبلغ چهار میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان و هزینه 
به  چک  صدور  تاریخ  از  پرداخت  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  خسارات  و  دادرسی 
رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  المکان  مجهول  نشانی  به  کاویانپور  بهزاد  طرفیت 
برای روز سه شنبه مورخ 94/7/7 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 
از  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 699 دبیرخانه شعبه دوم شورای حل 

اختالف اردستان 
مزایده

 9209983623100867 پرونده:  شماره   9410113623300271 نامه:  شماره   5/455
اردستان  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   930288 شعبه:  بایگانی  شماره 
به موجب  پرونده کالسه 930288 مدنی که  اجرائیه در  اجرای مفاد  دارد در  در نظر 
آن آقای حسن قنبری محکوم است به پرداخت مبلغ 39927000 ریال به عنوان اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی در حق محکوم له آقای مهدی ملکی با 
توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال 
معرفی شده به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند. تمامی ششدانگ پالک 
ثبتی به شماره 1/6871 متعلق به محکوم علیه واقع در اردستان روبروی پمپ بنزین 
که به صورت قطعه زمین مزروعی غیر محصور است که در حد جنوبی پالک مذکور 
گذر جدید االحداث واقع شده و محدوده آن دارای کاربری مسکونی است که با توجه 
به پرونده ثبتی به متراژ 397/5 متر مربع می باشد با توجه به مراتب مذکور ارزش 
خرید  متقاضیان  گردد.  می  اعالم  ریال   477000000 مبلغ  به  مذکور  پالک  ششدانگ 
می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ 
مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1394/6/17 روز سه شنبه 
ساعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 

م الف 697 مختاریان پور: مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
یراقی  گرک  علیرضا  خواهان  ش/7   908/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   5/471
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رحمت اله بدیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت9:00  مورخ94/7/1  برای 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف14528 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاده  جعفری  بهرام  419/94خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص   5/470
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خالدیان  بهزاد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به مجهول المکان بودن خوانده  با توجه  تعیین گردیده است  مورخ94/6/31 ساعت16 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   27 شعبه  می شود.م الف14529  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/469 در خصوص پرونده کالسه 807/94 خواهان همایون عبداللهی دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  پرتو  شایان  پور شرکت  مجید  سیامک  طرفیت  به  مطالبه  بر 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/8/3 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14539 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/468 در خصوص پرونده کالسه 761/94 خواهان حمید خواجه ارزانی دادخواستی 
برای مورخ  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  بابایی  به طرفیت جواد  بر مطالبه  مبنی 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  94/7/8 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14544شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/467 در خصوص پرونده کالسه 760/94 خواهان حمید خواجه ارزانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا سهرابیان مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/7/8 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14545 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/466 در خصوص پرونده کالسه 383/94 خواهان ابراهیم قرهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت عبداله عیدی وندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/7/8 ساعت 3:30  چهارشنبه مورخ 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  جنب ساختمان صبا – 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 22 شعبه  م الف:14548  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/465 در خصوص پرونده کالسه 846/94 خواهان فرج اله دباغی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت جهانگیر ادراگی ُحوُرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ94/7/8 ساعت9:30 صبح تعیین 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف14546 شعبه11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/464 در خصوص پرونده کالسه 354/94 خواهان علی وطن خواه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد حسین حاج مهرابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/7/7 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14530 شعبه 26 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

بروجنی  شریفی  داریوش  خواهان   280/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   5/463
کریمی  مهدی  طرفیت  به   90/3/30-256 دادنامه  به  واخواهی  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/7/4 ساعت 4 عصر تعیین 
تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:14531 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  طاهری  محمد  امیر  خواهان   303/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   5/474
آقای قدرتی دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت میثم سلیمی- کورش مهدیون تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/7/7 ساعت 5:30 عصر تعیین 

تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:14542 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/473 در خصوص پرونده کالسه 802/94 خواهان محمود قیصریان دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال به طرفیت یداله پدریان شفیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/7/7 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14541 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/472 در خصوص پرونده کالسه 216/94 خواهان قهرمان رضا پوران باوکالت آقای 
تقدیم نموده است  ایمان محمدی  عماد رجایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  6 عصر  94/6/28 ساعت  مورخ  برای  وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14532 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

5/475 به تاریخ 94/5/5 در وقت فوق العاده و تشکیل پرونده کالسه 185/94 شماره 
دادنامه: 179-94/5/10 تحت نظر امضاء کننده ذیل قاضی شورای حل اختالف گلدشت 
متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با 
نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست  به صدور رای می  به شرح ذیل مبادرت 
آقای محمدرضا ادیبی فرزند بختیار به طرفیت آقای حمیدرضا چهارده معصوم فرزند 
به  ریال  میلیون  دو  و  مبلغ چهل  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  به خواسته  عباسعلی 
با  و  آباد  نجف  ایران شعبه سعدی  ملی  بانک  عهده   92/4/20 مورخ   537/38 شماره 
انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده رونوشت 
چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
و  دفاع  و  نشده  حاضر  شورا  رسیدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  ابالغ  علیرغم 
انکاری ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک 92/4/20 لغایت اجرای کامل دادنامه برابر شاخص تورم بانک مرکزی ایران در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد. م الف 2089 قاضی شورای 

حل اختالف گلدشت 
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اغلب ما، وق��ت زیادی را صرف فک��ر کردن به 
کارهایی می کنی��م که هنوز انج��ام نداده ایم. 
 در ای��ن اوقات، بدترین حس��ی ک��ه می تواند 
به سراغ مان بیاید، احساس گناه از این موضوع 
اس��ت که چرا بیش��تر از آن چه تا کنون انجام 

داده ایم، کار نکرده ایم. 
 اغل��ب اوق��ات، از این ک��ه در بس��یاری از 
 تالش های مان متحمل شکس��ت ش��ده ایم و 
به اهداف م��ان نرس��یده ایم، یا نتوانس��ته ایم 
عادات م��ان را به س��مت بهتر ش��دن س��وق 
دهیم، احس��اس ناکارآم��دی می کنی��م. ما 
 این نگرانی را برای خودمان ن��گاه نمی داریم. 
گام بع��دی افس��وس ها و اس��ترس ه��ای ما 
این اس��ت که دیگ��ران از موقعیت شکس��ت 
 ما چطور اس��تفاده می کنن��د و عمل خواهند 

کرد. 
ما به پس��ت های دوس��تان مان در شبکه های 
اجتماع��ی و عکس ه��ای ش��اد و پررن��گ و 
لعاب شان در اینس��تاگرام نگاه می کنیم، آهی 
پر سوز و گداز می کش��یم و با خود می گوییم: 
» همه در زندگی ش��ان موفق ترن��د، فقط این 
 منم که بدبختم!« بعد از این، ش��روع می کنیم 
به خودخ��وری. این ک��ه چرا ما عرض��ه اش را 
نداریم ک��ه از خودمان مثل آن ه��ا، آدم هایی 
کامل بسازیم؟ چرا همین اآلن یک کار عالی از 

دست مان برنمی آید؟
خوب اس��ت بدانیم ک��ه هم��ه ی این ها کامال 
 طبیعی اس��ت. این احس��اس تاس��ف و گناه، 
ابدا موضوعی عجیب و بیمارگونه نیست. خب، 
همه ی ما این احس��اس را داش��ته ایم و داریم 
و ممک��ن اس��ت روزی ده ها بار به س��راغ مان 
بیاید. ول��ی…، راه دیگری هم هس��ت. امروز 
 می خواهی��م از آن راه دیگ��ر ب��ا ش��ما حرف 

بزنیم.
مغالطه درب�اره ی آن چه كه ش�ما انجام 

نمی دهيد
گمانم بعضی اوقات این فکر در سرمان می آید 

که در جهان موازی، نسخه ای از ما وجود دارد 
که زندگ��ی فوق العاده ت��ری از م��ا دارد. اتفاقا 
می ش��ود به این ایده ش��اخ و برگ داد و از آن 
استفاده کرد. نباید به این موضوع، چنان نگاه 
کرد که باعث پریش��ان خاطری ما گردد و ما را 
از تمامِی اهداف مان بازدارد. اگر این »من« در 
دنیای موازی واقعا وجود داشته باش��د، مسلما 
او هم به س��فر می رود، تجربی��ات و خاطرات 
فوق العاده ای کس��ب می کند، دوستان خوبی 
برای خ��ودش می یابد و با همس��ر رؤیاهایش 
ازدواج خواه��د ک��رد. او حتماهمه فن حریف 
اس��ت و در هر کاری مهارت دارد و البته بسیار 
خوش تیپ و خوش قیافه است. بیایید با خودمان 
روراست باشیم و خیال خودمان را راحت کنیم. 
چنین همزادی وجود ندارد. هیچ وقت هم وجود 
نخواهد داش��ت! فعال همه ی چیزی که داریم، 
همین خ��وِد معمولی مان اس��ت. این چیزی 
اس��ت که تا روزی ک��ه زنده ایم، ب��ا آن درگیر 
خواهیم بود. برای همین باید برای این »من« 
در اختیارمان، بهترین کاری را که از دست مان 
برمی آید، انج��ام دهیم. بهتر اس��ت واقع بین 
باشیم، به »خود« واقعی مان نگاهی بیاندازیم 
و بگوییم: »سالم! تو خوبی! تو از خیلی جهات، 
مناسب و زیبا به نظر می رسی. البته قبول دارم 
که نقص هایی هم داری، خب، همه ی زمینی ها 
 همی��ن  هس��تند دیگر! ول��ی به هر ح��ال، تو 
به اندازه ی کافی خوب هستی. و خب، باید به تو 
بگویم که؛ واقعا دوستت دارم!«   نسخه ی کامل 
و ایده آلی برای زندگی ما و خود ما وجود ندارد. 
واقع��ا کار ایده آلی که باید همی��ن حاال انجام 
دهیم تا مبدل به بهترین ش��ویم، وجود ندارد. 
ترتیب قابل تاییدی برای کاره��ای امروزمان 
که بهترین ترتیب ممکنه باشد، در کار نیست. 
هر چه که هست، چیزی اس��ت که در همین 
لحظه وجود دارد، که البته ش��امل نارضایتی  
ما از خودمان )و دیگران( و این لحظه می شود. 
 این نارضایتی، بخش��ی از چیزی است که ما را 

به هر لحظه ی »اکنون« متصل ساخته اس��ت. 
انتخاب با خودمان اس��ت، که ه��ر لحظه مان 
را با نارضایتی س��پری کنیم، یا ب��ه آن چه که 
هست، قانع باشیم. رضایت و قدردانی از همین 

موقعیت و لحظه.
آن چه که در باال ذکر شد، به نظر ساده می رسد، 
اما تمرین کردن  آن ابدا کار آسانی نیست. این جا 
مراحل آن چه را که بایستی تمرین کنیم، با هم 

بررسی خواهیم کرد:
1- مکث کنیم و متوجه ش��ویم ک��ه موضوع 
ناراحتی ما، کاری است که در حال حاضر انجام 
نمی دهیم. متوجه این باشیم که در حال حاضر، 

از خود احساس رضایت نمی کنیم.
۲- این احساس نارضایتی را به عنوان بخشی 
ناگزیر از وجودمان بپذیریم، به خودمان اجازه 
دهیم که احساس��ش کنیم، به آثاری که این 
احساس در بدن مان به وجود می آورند، توجه 

کنیم.
۳- حال، به لحظه ی کنونی بازگردیم: همین 
حاال، داریم چه کاری انجام می دهیم؟ درباره ی 
احساس��ات فیزیکی مان از هر کاری که انجام 

می دهیم، آگاه باشیم.

۴- بدانیم که همین لحظ��ه ی کنونی، کامال 
 کفایت می کن��د. این لحظه، نی��ازی ندارد که 
به گون��ه ای متفاوت باش��د و بگ��ذرد، و البته 
نیازی هم ندارد که بیش از آن چه هست، ثمر 
 بدهد و کش بیاید. به آن طریقی که می گذرد، 
خودبه خود فوق العاده است. به همین دلیل، ما 

هم فوق العاده ایم!
این تمرینی نیس��ت که درباره ی آن باشد که 
چطور در هر لحظه از زندگی مان خارق العاده 
باشیم. حقیقت این است که ما به خود یادآوری 
می کنیم، فراموش می کنیم، باز یادمان می آید 
و باز از یادمی بریم. اصال نکته ی جالبش هم در 
همین است. این نوش��ته، برای من و هر کدام 
از ش��ما که این کلمات را خواندی��د، تنها یک 
یادآوری است که ما و لحظات مان شاید خیلی 
خوب نگذرانیم، اما به اندازه ی خودمان خوب 
هستیم، و همه ی ما نیاز داریم که از این کلمات، 
عمال در زندگی مان اس��تفاده کنیم. درباره ی 
لحظات آینده و کمی بعد هم نمی توان قضاوت 
 کرد. ش��اید آن چه که زمان ب��رای مان پیش 
می آورد، لحظاتی سرشار از پرباری و رضایت 

برای همه ی ما باشد!

مواجهه با نگرانی هميشگی؛

کارهای فراوانی که هنوز انجام نداده ایم! 
کتاب حاضر، گزی��ده هایي از زندگي 
 ام��ام رض��ا علیه الس��الم  اس��ت که 
 ب��ه نث��ري س��اده و روان گ��ردآوري 
شده اس��ت. این مجموعه تالش دارد 
با تامل و دقت در زندگي، ش��خصیت 
و س��یره معصومی��ن علیهم الس��الم 
 که متکي بر ف��رم کوتاهه نویس��ي و 
س��اده نویس��ي درنث��ر اس��ت زمینه 
آشنایي سریع با ایشان را فراهم کند: 
 بع��د از ش��هادت امام موس��ي کاظم 
 علیه الس��الم  ش��رایط پیچی��ده اي 
 به وج��ود آمد، ع��ده اي از ش��یعیان 

ب��ه خاطر ضب��ط اموالي ک��ه از طرف ام��ام کاظم در دس��ت آن ه��ا بود، 
 منکر ش��هادت او و قائل ب��ه غیب��ت ش��دند.  از طرفي حکوم��ت هارون 
عالوه ب��ر پیگی��ري جو اختن��اق قبلي، ب��ه ماج��راي غیبت ام��ام کاظم 
 دامن زد تا سلس��له امامت را منقطع ی��ا حداقل مخدوش کن��د؛ از این رو 
تالش ه��اي ام��ام رض��ا در دوره آغازین امام��ت معطوف ب��ه حفظ اصل 
امامت و تبیین ش��هادت پدر بزرگ��وارش و ظلم هارون ش��د. بعد از مرگ 
هارون و ب��ا درگیري پس��رانش امین و مام��ون، بر س��ر حکومت، فرصت 
 خوبي ب��راي امام ب��ه وجود آمد ت��ا به تبلیغ معارف ناب اس��الم و تش��یع 

بپردازد. 
در بخشي از این نوش��تار به صفات برجس��ته امام رضا این گونه اشاره مي 
 کند، با کس��ي بد صحبت نمي کرد، صحبت هیچ ک��س را قطع نمي کرد 
تا حرفش تمام شود، وقتي کسي حضور داش��ت، پایش را دراز نمي کرد و 
تکیه نمي داد، به خدمتکارهایش ناس��زا نمي گفت، قهقهه نمي زد و فقط 
تبسم مي کرد، غذا که برایش مي آوردند همه خدمتکارهایش، حتي دربان 
را صدا مي زد سر سفره بیایند، شب ها کم مي خوابید و روزه زیاد مي گرفت.

در یکي دیگر از این روایت ها آمده است، مردي که مذهب خوارج را قبول 
داشت، خنجري مس��موم زیر لباس��ش پنهان کرد و رفت دیدن امام رضا، 
پیش خودش فکر ک��رده بود اگر جواب امام به س��والش قانعش نکرد، او را 
بکشد، وقتي وارد شد امام گفت: جواب س��والت را مي دهم ولي به شرطي 
که اگر جواب��م را قبول کردي، خنج��ري را که پنهان کرده اي بش��کني و 

بیندازي دور.
نویسنده در ابتداي کتاب یادآور ش��ده است که قطعا شناخت دقیق سیره 
معصومین احتیاج به تامل و مطالعه بیش��تري دارد و این مجموعه کفاف 
نخواهد داد؛ ولي طعم شیرین زندگي با خدا و براي خداي را در کام مخاطب 

باقي خواهد گذاشت.

   

هر مادری برای پرورش فرزندش، شیوه ای مخصوص به خود دارد. 
بعضی مادرها معتقدند تمام  وقت مادری کردن نه به نفع خودشان 

است و نه به کودك خیری می رساند.
برای تان شرح می دهیم که حضور چه آدم هایی در زندگی کودك 
 ضروری اس��ت و در چه ش��رایطی وقت گذرانی کودك تان با آنها، 
نه به تربیتش آس��یب می زند و نه آینده اش را به خطر می اندازد. 
اگر می خواهید حد و مرز ارتباط کودك تان را با آدم های اطرافش 
بدانید و از اینکه تا چه اندازه باید او را تحت تاثیر نظری که نسبت 

به دیگران دارید قرار دهید، در ادامه این مطلب با ما باشید.
محبت بی دریغ مادربزرگ یا پدربزرگ

محبت بی دریغ مادربزرگ ی��ا پدربزرگ بر کودك تاثیر بس��یار 
 عمیقی می گذارد. فرام��وش نکنید آدم ها محبت ک��ردن را یاد 
می گیرند و برای این کار چه معلمی بهتر از پدربزرگ و مادربزرگ؟ 
پس نگران لوس ش��دن کودك تان نباش��ید و اجازه دهید از این 
محبت س��یراب ش��ود. اگر کودك هفته ای یک ب��ار پدربزرگ و 
مادربزرگ را می بیند، محبت ها هرقدر هم که افراطی باشد، تاثیر 

دائمی روی خلق و خویش نمی گذارد.
عمه و خاله؛ عمو و دایی

از همان دوران کودکی یک سری افراد در زندگی عاطفی هر فرد 
حضور دارند که به مرور کودك به آنها عالقه مند می شود و با آنها 
انس می گیرد. بس��تگان درجه یک مثل عم��و، دایی، خاله، عمه 
 و فرزندان احتمالی ش��ان از کسانی هس��تند که به کودك عشق 
می ورزند و کودك هم در کنارشان احساس خوبی دارد. این نوع 
از رابطه درس��ت به اندازه رابطه با والدین اهمی��ت دارد. کودك 
در ارتباط با فامیل بخش عم��ده ای از مهارت ه��ای اجتماعی را 
می آموزد و یاد می گیرد چطور رابط��ه اش را با آدم های مختلف 

تنظیم کند.
 ضم��ن اینکه دان��ش والدین ه��م محدود اس��ت و هم��ه چیز را 
نمی دانند و کودك در معاشرت با اقوام نزدیک از هر کدام چیزی 
یاد می گیرد و این معاشرت ها به گسترده تر شدن دایره معلومات 

کودك می انجامد. 
ممکن اس��ت گاهی همه چیز خوب پیش ن��رود و مجبور به قطع 
رابطه با یکی از اقوام ش��وید. در چنین ش��رایطی نباید کودك را 
از ارتباط با آنها محروم کنید یا اینکه مش��کالت تان را به کودك 
منتقل کنی��د. کودکی ک��ه دای��ی اش را دوس��ت دارد حتی در 
 صورت قهر ش��ما حق دارد به خانه اش برود یا در  مهمانی کنارش 

بنشیند.

روابط كودک با اطرافيان غریب قریب 

كودک معرفی كتاب

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

برای آشپزخانه چه پرده ای بخرم؟ساندویچ شکالت بستنی
 پنجره ه��ای آش��پزخانه دریچ��ه هایی هس��تند ک��ه در ط��ول روز در حین 
فعالیت های مداوم ما در این فضا نور کافی را به درون آش��پزخانه می آورند. اگر 
پنجره آشپزخانه شما طرحی ش��کیل دارد نیازی به استفاده از پرده نیست، اما 
 اگر فضای آشپزخانه از بیرون دیده می شود یا نور وارد شده شما را آزار می دهد 

می توانید از پرده استفاده کنید.
بنابراین قبل از خرید پرده آشپزخانه این مطلب را بخوانید. در این مطلب نکات 

مفیدی در انتخاب پرده آشپزخانه به شما ارائه می دهیم. 
اگر آشپزخانه شما کوچک است و نور کافی برای ورود به آشپزخانه در روز وجود 
ندارد، شما می توانید از پرده های نازك با رنگ های روشن استفاده کنید. در این 
آش��پزخانه ها به دلیل کوچک بودن پنجره، رنگ سفید را برای پرده آشپزخانه 

می توان در نظر گرفت.
اگر پوشش دیوارها طرح دارد، انتخاب پرده ساده مناسب تر خواهد بود،وبالعکس 

اگر دیوارها ساده و بدون طرح است پرده طرح دار انتخاب مناسب تری است.
می توانید در آش��پزخانه خود از پرده های باال رونده استفاده کنید. زیرا فضای 
کمی را اشغال می کند و به هنگام آشپزی خطر ش��عله ورشدن را به حد کمی 

می رساند. 
سعی کنید از پرده های کرکره ای یا شیاردار استفاده نکنید، زیرا تجمع چربی 

در این نوع پرده ها زیاد می باشد.
نقش رنگ پرده در دکوراسیون داخلی آشپزخانه را فراموش نکنید. در انتخاب 

رنگ پرده ها دقت کنید. رنگ های گرم مانند قرمز، زرد و نارنجی به صورت مالیم 
اشتها آور است. اس��تفاده از رنگ هایی که با غذا هماهنگ هستند به آشپزخانه 
 فضایی دلنشین می دهد و باعث می ش��ود غذاها سالم و طبیعی به نظر برسند. 
از رنگ های کمرنگ برای آش��پزخانه بپرهیزی��د؛ زیرا باعث ایج��اد بیماری و 

ناخوشی می شوند.

برای شمایی که شیرینی پزی بلدید و مرتب در خانه انواع واقسام شیرینی ها 
را می پزید،پختن این کوکی هیچ کاری ندارد. آن را بپزید و تابستانی سرو 

کنید.
مواد الزم برای كوكی شکالتی :

 2 پیمان��ه آرد ، 1 ق چ بیکینگ پودر ،  4 /1 ق چ نم��ک،  4 /3 پیمانه کره، 
4 /3 پیمانه ش��کر قهوه ای، 2 /1 پیمانه شکر س��فید، 4 /1  پیمانه شکالت 
چیپس��ی، 1 عدد تخم مرغ،8 /1 ق چ وانیل، انواع بس��تنی ب��ه مقدار الزم، 

شکالت چیپسی ، ترافل رنگی و شکالت مایع برای تزیین
طرز تهيه:

   فر را با حرارت 180 درجه س��انتی گراد روش��ن کنید تا گرم ش��ود. روی 
سینی فر را کاغذ روغنی بیندازید. آرد، بیکینگ پودر و نمک را  با هم مخلوط  
و چند بار الک کنید. در یک کاسه بزرگ تر ش��کرها و کره را با همزن برقی 
مخلوط کنید تا به صورت کرم در بیایند. بعد تخم مرغ و وانیل را هم اضافه 
کنید و دوباره با همزن برقی هم  بزنید. حاال مخلوط آردی را به مواد داخل 
کاسه بزرگ تر افزوده و با لیس��ک به آرامی مخلوط کنید و در آخر شکالت 
چیپسی را به مواد اضافه کنید. مواد به دست آمده را به 16 قسمت تقسیم 
کنید. هر قسمت را در دس��ت گرد کرده و در سینی فر قرار دهید. سپس با 
دست روی آنها را کمی فشار دهید.سینی را در فر به مدت 10 تا 12 دقیقه 

قرار دهید؛ به حدی که کناره شیرینی ها کمی طالیی شود. 

س��پس س��ینی را از فر بیرون آورده و کناری بگذارید تا به مدت ده دقیقه 
 کوکی ها خنک ش��وند. بعد از این م��دت کوکی ها را از کاغ��ذ جدا کرده و  
به اندازه یک اسکوپ از بستنی دلخواه خود را روی آن بگذارید. سپس یک 
کوکی دیگر روی آن قرار دهی��د. کناره های آن را با انواع ترافل، ش��کالت 

چیپسی و شکالت مایع تزیین کنید.

محققان صنایع نظامی ای��االت متحده آمریکا با اس��تفاده از تکنیک 
هنرهای کاغذی ژاپنی ی��ا اوریگامی، موفق به س��اخت پناهگاه قابل 
 حمل ش��دند که می تواند ت��ا 70 درصد ان��رژی مصرف��ی را کاهش 

دهد. 
محققان ابتدا با استفاده از مدل های کاغذی متنوع، بهترین الگو را برای 
ساخت پناهگاه انتخاب کردند. آنها پس از ساخت نمونه آزمایشگاهی 
این پناهگاه دریافتند که به کمک طراح��ی جدید می توان در مصرف 
انرژی صرفه جویی کرد. طراحی پناهگاه جدید در مقایسه با چادرهای 
معمولی، محاسن بسیاری دارد. به عنوان مثال این سازه از چند قطعه 
س��بک وزن و قابل حمل تش��کیل ش��ده که می تواند تمامی قطعات 
را توس��ط هواپیما حمل کرده و در محل مورد نظر توس��ط س��ربازان 
 در کمتر از یک س��اعت مونتاژ کرد. محققان معتقدن��د که با کاهش

70 درصدی نیاز به انرژی در نسل جدید پناهگاه های نیروهای نظامی 
و ماموریت های سوخت رسانی حذف می شود و همچنین جان سربازان 

نیز به خطر نخواهد افتاد.

خی��ره ن��گاه ک��ردن ب��ه صفح��ه نمای��ش تلفن هم��راه، تبل��ت یا 
رایانه ب��ا خطرات زیادی ب��رای بینایی فرد همراه اس��ت. ش��ایع ترین 
مش��کل، خس��تگی چش��م اس��ت که در زم��ان خی��ره ن��گاه کردن 
 به صفح��ه نمای��ش و درنتیج��ه کاه��ش می��زان پل��ک زدن ایجاد

 می شود.
خستگی و افزایش فشار چش��م ناش��ی از نگاه کردن مداوم به صفحه 

نمایش، باعث خشکی چشم ها و بروز سردرد می شود. 
یکی از بهترین راه ها برای کاهش خس��تگی و فش��ار چش��م، افزایش 
میزان پلک زدن است؛ محققان روش 20-20-20 را توصیه می کنند 
 که ش��امل نگاه کردن به جس��می در فاصله 20 فوتی )ش��ش متری( 
به مدت 20 ثانی��ه هر 20 دقیقه یکبار اس��ت.یکی دیگر از نگرانی های 
جدی در این زمینه، قرار گرفتن در معرض نور آبی است؛ این نوع خاص 
از نور که از صفحه نمایش تلفن همراه، تبلت س��اطع می شود، به یکی 
 از عمیق ترین بخش های چش��م رس��یده و می تواند به شبکیه آسیب 

بزند.

 مش��ترکان تلفن هم��راه م��ي توانند درخواس��ت لغو ارس��ال 
پیامک هاي تبلیغاتي خود را ثبت کنند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات ضمن قبول برخی نارضایتی ها از سوی مشترکان تلفن 
همراه پیرامون ارسال حجم وس��یعی از پیامک های تبلیغاتی 
گفت: در حال حاضر کاربران می توانند با ارسال عدد 1 به 8999 
به همراه اول، انصراف ش��ان را از پیامک ه��ای تبلیغاتی اعالم 
کنند و برای س��ایر اپراتورها نیز این وضعیت وجود داشته، ولی 
شماره ارس��الی تفاوت دارد. برای ثبت درخواست عدم دریافت 
پیامک های تبلیغاتی در ایرانس��ل می توانید عدد 2 را به شماره 
پیامکی ۵00۵ ارسال کنید . همچنین شما می توانید از طریق 
خط ایرانسل خود با شماره 700 تماس بگیرید. مشترکین رایتل 
 برای قطع پیامک ه��ای تبلیغاتی می توانن��د از تلفن های ثابت 
به ش��ماره 09129990 و از تلفن های همراه با ش��ماره 9990 
تماس گرفته و پس از اتصال به اپراتور، شماره تلفن خود را برای 

قطع پیامک های تبلیغاتی به اپراتور بدهند. 

مهندسان فرانس��وی خودرویی ارائه داده اند که چهار چرخ دارد و 
کج شونده است. 

این خودرو می تواند از روی زمین های ناهموار عبور کند ، ماشینی 
که مانند موتورسیکلت چرخش های سریعی دارد و می تواند از شیب 
70 درصدی، باال یا پایین برود و در عرض ش��یب ۵0 حرکت کند. 
چنین شیبی چرخ های چپ را 96/60 سانتی متر باالتر از چرخ های 
سمت راست می برد. این اتومبیل همچنین می تواند از میان حفره ها 
حرکت کند ک��ه چنین محیطی چرخ ه��ا را باال و پایی��ن می برد و 
موجب می شود خودرو مانند یک عنکبوت حرکت کند. سازندگان 
فرانسوی این فناوری از هشت سال پیش تاکنون بر روی این وسیله 
نقلیه کار کرده اند و این سامانه هم اکنون آماده تولید است. بازوهای 
مستقل کج ش��ونده این خودرو به هر چرخ، درجه ای قابل توجه از 
حرکت مورب و عمودی می دهد. این خودرو به آسانی با محیط های 
 شیب دار برخورد می کند و در مقابل واژگونی از خود مقاومت نشان 

می دهد.

چگونه از شر پیامک هاي تبلیغاتي خالص شویم؟خطرات خیره شدن به صفحه موبایل و تبلتساخت پناهگاه نظامی به کمک اوریگامیخودروی عنکبوتی در راه است
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