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 خانه خرابی ریزگردها

منشاء ایجاد گرد وغبار در اصفهان  شناسایی شد؛ 
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افتتاح رینگ چهارم ترافیکی شهر 
مدیرعام��ل س��ازمان طراح��ی و فن��ی مهندس��ی 
شهرداری اصفهان از کلنگ زنی پروژه روگذر میدان 
اس��تقالل خبر داد. به گزارش زاین��ده رود، مصطفی 
بهبهانی در نشست خبری خود اظهار داشت: توسعه 
زیرس��اخت   های ش��هری به دلیل زنده ب��ودن امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت و یکی از نشانه  های زنده بودن، 
 تحرک و فعالیت  های ناش��ی از پروژه ه��ای عمرانی 

است.
وی  افزود: افزای��ش جمعیت، افزایش نی��از به رفاه و 
حل معضالت ش��هری و تحقق ش��اخص  های توسعه 
پای��دار ایجاب می کند ک��ه فعالیت  ه��ای عمرانی در 
ش��هر اصفهان بیش از پی��ش قوت یاب��د. مدیرعامل 

س��ازمان طراح��ی و فن��ی مهندس��ی ش��هرداری 
اصفهان تاکی��د کرد: دراین راس��تا در س��ال 94 که 
س��ال پایان برنامه اصفه��ان 95 اس��ت، برنامه ریزی  
 ب��رای اصفه��ان 1400 در دس��تور کار ق��رار گرفته 

است.
وی هدف از تش��کیل این س��ازمان را ایجاد محوریت 
برای طراحی پروژه  های شهری دانست و اظهار داشت: 
این سازمان که از سال 81 تاکنون تاسیس شده است، 
عالوه بر طراحی مس��تقیم پروژه  ه��ا نقش مهمی در 
تحویل گیری طراحی پروژه  ها به نیابت از شهرداری 
اصفهان را دارد و با ارائه مش��اوره و در مطالعات اولیه 

پروژه ها...
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 نگران » رشید« بودم ؛ 
سریال را نصفه رها کردم

 سرنخ سهمیه بندی سهام 
در دستان طیب نیا

 »کشتی نجات«
 آماده اعزام به یمن شد

 توسعه پارس شمالی 
منتظر کنفرانس لندن

طرح بازاریابی گردشگری 
اینترنتی آغاز شد 
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دو معضل  جدی زیست 
محیطی شهر

 احتمال استفاده آمریکا از
» موپ« در صنعا

پس از راهیاب��ی تاریخی تی��م ملی بس��کتبال ایران به 
المپیک 2008 پکن و موفقیت های خیره کننده والیبال 
در سال های پس از آن، خیلی ها ناخودآگاه این دو رشته 
دانشگاهی  را با هم مقایسه می کردند؛ اما رؤسای این دو 
فدراسیون در هر بار،  این مقایسه را درست نمی دانستند.

مقایسه ها بیشتر حول این محورها بود که چرا بسکتبالی 
که توانس��ته به المپیک برود به هیچ وجه نتوانس��ته به 
اندازه فدراسیون والیبال،  منابع مالی جذب کند و طرفدار 
داشته باشد؟ چرا فدراس��یون والیبال دارای تشکیالت و 
ساختمان اداری موجه و قابل قبولی است؛ اما فدراسیون 

بسکتبال چند سال قبل تا مرز آوارگی هم پیش رفت. چرا 
فدراسیون والیبال دارای س��النی به نام »خانه والیبال« 
در مرکز شهر است؛ اما داشتن یک س��الن استاندارد در 

هر جای تهران برای فدراس��یون بس��کتبال یک آرزو 
شده است؟

محمود مش��حون، رییس وقت فدراسیون بسکتبال 
در پاسخ به این انتقادها می گفت که افتخار من این 
است که تا کنون چیزی از وزارت ورزش نخواسته و 
گله مالی به رییس خود نکرده است. با صرف نظر از 

ایرادهایی که به آن اشاره شد، هر...

بسکتبال ایران ابرقدرت آسیاست

 تقدیر مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مخابرات
 ایران از حسین کشایی

داود زارعیان به خاطر تهیه و تنظیم گزارش جامع و مبتکرانه سال 1393 از حسین کشایی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات، داود زارعیان،  مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مخابرات ایران طی ارس��ال نامه ای از حسین کشایی، 
 رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان ب��ه خاطرجامع و اس��تاندارد بودن گزارش فعالیت های ش��رکت در س��ال 93 تقدیر

کرد.
متن نامه مذکور به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس کشایی؛

ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 

 احتراما ضمن اعالم وصول و مطالعه گزارش عملکرد فعالیت شرکت مخابرات استان اصفهان مربوط به س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393، 
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را در تهیه و تنظیم گزارش مذکور که با نهایت دقت، سلیقه و منطبق با استانداردهای گزارش نویسی انجام 
 شده اس��ت، اعالم می دارد و عالوه بر این در بخش محتوای گزارش مطالب مربوط به رویدادهای مهم س��ال 1393، سرویس ها و بازاریابی، تدوین و
  پی��اده س��ازی اس��تراتژی و همچنی��ن گ��زارش معرف��ی کمیته ه��ا و عملک��رد آن��ان بس��یار قاب��ل اس��تفاده ب��رای مس��ووالن و مخاطب��ان

 می باشد.
 از درگاه خداون��د متع��ال س��المتی و توفی��ق روزاف��زون جنابعال��ی و هم��کاران محت��رم را در تحق��ق و پیش��برد اه��داف عالی��ه ش��رکت 

خواستارم.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق  جدول زیر از فروشنده 
ذیصالح انجام دهد.

برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

1/900/000/000عمرانیخرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 600 میلیمتر جهت منطقه 3 شهر اصفهان 94-1-46

مهلت تحویل اسناد  مناقصه به دبیر خانه خریدار : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/03/02 
گشایش پاکات  مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/03/03

 محل دریافت اسناد مناقصه پایگاه اینترنتی:  www.abfaesfahan.ir  تلفن  :  031-36680030
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

م الف:4825       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 آگهی  مزایده عمومی اجاره محل فروش محصوالت فرهنگی و زیراکس
 ) ضلع جنوبی ( مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضی�ان ش�رکت در مزای�ده می توانن�د جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت دانش�گاه علوم پزش�کی 
 اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.ir ی�ا س�ایت مدیری�ت خدم�ات پش�تیبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 37922090-031 واحد کمیس�یون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند.



 بارگیری »کش��تی نجات« هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که حامل 
کمک های بشر دوستانه ملت ایران به مردم مظلوم یمن است، در اسکله 
شهید رجایی بندر عباس به پایان رس��ید و به احتمال زیاد، این کشتی تا 

ساعتی دیگر بندر عباس را به مقصد بندر الحدیده ترک خواهد کرد.
کشتی نجات حامل 2500 تن دارو و اقالم پزشکی، آراد، برنج، انواع کنسرو 
و برخی مواد ضرروی برای مردم یمن است که با حضور فعاالن ضدجنگ 
از آمریکا و اروپا و همچنین تیم هالل احمر و خبرنگاران ایرانی، قرار است 

به مردم یمن اهدا شود.
پیش از این، سه مرتبه کمک های انسان دوستانه ملت ایران به مردم یمن 
ارسال شده بود که با اقدامات ضدحقوق بشری و ضدانسانی رژیم سعودی 

از جمله بمباران باند فرودگاه صنعا، این کمک ها به کشور بازگشته بود.
یکی از فعاالن ضد جنگ آمریکایی که قرار است با کشتی نجات عازم یمن 
شود، در همین زمینه گفت که یمن آزمون جهانی برای مدعیان راستین 

و دروغین حقوق بشر است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی 
جریانات سیاسی می خواهند جامعه را دوقطبی کنند.

 عبدالکریم جمیری، صبح دوش��نبه در نشست سیاسی - بصیرتی نیروی 
دریایی سپاه بوشهر اظهار داشت: پاس��داران نقش بسیار مهمی در دفاع 
از این نظ��ام و انق��الب در عرصه های مختل��ف دارن��د و والیت مداری از 

ویژگی های مهم پاسداران است.
وی با تاکید بر اینکه همه باید در راس��تای منویات و مس��یر ترسیم شده 
توسط مقام معظم رهبری به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم، افزود: 
باید با بصیرت و دانش و پش��توانه معنوی به خوبی منوی��ات مقام معظم 

رهبری را درک کنیم و در همین مسیر گام برداریم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی به نامگذاری 
امسال به نام همدلی و همزبانی، دولت و ملت اشاره کرد و ادامه داد: مقام 
معظم رهبری دسیسه های دش��منان را به خوبی شناسایی کرده و ما نیز 
باید با شناخت منش رهبری، در مسیر عمل به منویات ایشان حرکت کنیم.
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اواخر فروردین ماه ب��ود که یک انفجار عظیم در نقطه ای از ش��هر 
صنعا پایتخت یم��ن رخ داد. ای��ن انفجار به قدری ب��زرگ بود که 
توجه بسیاری از رس��انه های منطقه را به خود جلب کرد.تپه های 
»فج عطان«، نقطه ای بود ک��ه هدف قرار گرفته ب��ود و طبق آمار، 
حدود 90 نفر بر اثر این انفجار ش��هید و ح��دود 400 تن دیگر نیز 

زخمی شدند.
 بررسی هدف

شهر صنعا به لحاظ سیاسی و اقتصادی در تهاجم ناجوانمردانه به 
یمن، برای سعودی ها از اهمیت باالیی برخوردار است. این شهر به 
لحاظ اینکه در وهله نخست، پایتخت یمن بوده و ثانیا، شهری است 
که در همان روزهای نخس��ت به انقالب مردم یمن پیوسته است، 

آماج شدیدترین حمالت قرار گرفته است.
یکی از دالیل اصلی س��عودی ها برای حمله ب��ه نقاط مختلف این 
شهر و شهرهای دیگر، نابودی تجهیزات نظامی انقالبیون، ارتش و 
انصاراهلل بوده و با این بهانه، تاکنون هزاران تن در حمالت به نقاط 

مختلف صنعا )پایتخت( و شهرهای دیگر، شهید و زخمی شده اند.
انفجار در تپه فج عطان در صنعا

در بررس��ی انفجار رخ داده، ابت��دا باید دید که انفج��ار در کجا رخ 
داده است. این انفجار دقیقا در تپه فج عطان رخ داده است. در این 
تپه ها، یک رشته تپه وجود دارد که از میان آن، یک خیابان )شارع 
نسیم(، بخش شمالی شهر را به بخش جنوبی شهر که پشت تپه ها 
قرار گرفت��ه، متصل می کند. مجموعه تپه ش��اید چیزی در حدود 
40 یا 50 متر ارتفاع داشته باش��د و بمب تقریبا به بخش شیب دار 
این تپه یعنی جایی که ارتفاع تپه حدودا به 20 الی 30 متر رسیده 
است، اصابت می کند. نکته دیگر اینکه، فاصله تپه و نقطه هدف تا 

اولین منازل مسکونی، شاید چیزی در حدود یک کیلومتر باشد و 
این نش��ان می دهد که قدرت بمب آنقدر باال بوده که توانسته جان 
حدود 90 غیرنظامی )اعم از زن و کودک( را علی رغم وجود چنین 

فاصله ای بگیرد.
واکنش س�عودی ها و اذعان به غیرطبیعی بودن انفجار 

در فج عطان
پس از این انفجار که ش��هدا و مجروحان زی��ادی در همان دقایق 
اولی��ه برجای گذاش��ت، انقالبی��ون یمن��ی و انصاراهلل ب��ا صدور 
بیانیه ای رس��ما این جنایت را محکوم کردند ک��ه این خود باعث 
ش��دت گیری موج تنفر از رژیم سعودی ش��د؛ بنابراین عربستان 
س��عودی نیز بالفاصل��ه ب��ه آن واکنش نش��ان داد، ام��ا واکنش 
س��عودی ها، اعتراف به غیرطبیعی ب��ودن این انفجار نی��ز بود. در 
خبری که ش��بکه العربیه، وابس��ته به خاندان حاکم بر عربستان 
منتش��ر کرد، اذعان ش��ده بود که، » جنگنده های توفان قاطعیت 
مخازن موش��کی حوثی ه��ا را، در اح��د جبال منطق��ه فج عطان 
در نزدیک��ی صنع��ا، پایتخت یمن دره��م کوبیدن��د.« العربیه در 
 ادامه خبر خ��ود، ضمن تایی��د غیرطبیعی بودن انفج��ار حاصله،

 می نویسد: حمله هوایی به پایگاه موشکی موجب انفجاری عظیم 
در این پایگاه شد و این انفجار در نوع خود بزرگترین در طی 3هفته 

از شروع عملیات توفان قاطعیت به حساب می آید.
سعودی ها می گویند که یک انبار موش��کی متعلق به انقالبیون را 
هدف قرار داده اند و این انفجار ناش��ی از هدف قرار گرفتن این انبار 

بوده است.
 پاسخ به ادعای عربستان سعودی

در حال حاضر ش��اید هیچ بمب��ی در جهان قادر ب��ه ایجاد چنین 

حج��م و ارتف��اع آت��ش و تخریب��ی نباش��د، انفجاری ک��ه بیش 
از 100متر ارتف��اع آتش آن بود و ج��ان حدود 90 نف��ر را گرفت 
و باع��ث تخریب منازل مس��کونی اط��راف محل انفج��ار )حدود 
یک کیلومتر دورتر( ش��د. از این رو، این بم��ب یک بمب معمولی 
 نبوده نیس��ت، پس قطعا ی��ا انفج��اری ک��ه رخ داده، اصابت یک

» بمب عجیب« بوده یا » انبار موشک ها« هدف قرار گرفته است.
عربستان سعودی مدعی است که این انفجار، ناشی از اصابت بمب 
به انبار موشک های متعلق به انقالبیون بوده است. بهتر است بدانیم 
که موشک هایی که س��عودی ها از آن صحبت می کنند، اسکاد بی 
Scad-B نام دارد، چون یمن فقط موش��ک های اسکاد در اختیار 
دارد.»موشک های اس��کاد بی« موشک های بالس��تیک )با حدود 
300 کیلومتر برد( بوده و دارای سرجنگی حدود یک تُنی )1000 
کیلوگرم( هس��تند به این معنا که هر کدام از این موش��ک ها، یک 
تُن مواد منفجر با خود حمل می کنن��د. به فرض محال، اگر ادعای 
عربس��تان س��عودی مبنی بر هدف قرار گرفتن انبار موشک های 
یمنی و وقوع انفجار بزرگ، پذیرفته ش��ود، آی��ا در یک انبار بزرگ 
موشکی، تنها یک موشک نگه داری می شود؟ یا اینکه ده ها موشک 
در انبارها نگه داری می شوند؟آیا با وقوع انفجار در یک انبار موشکی 
که کالهک های جنگی هر کدام از موشک ها یک تُن است و  عالوه 
بر این، قطعا در انبار، مواد منفجر ذخیره و انباش��ته شده هم وجود 
دارد، آیا انفجاری در همین حدی ک��ه رخ داده، وقوع خواهد یافت 
یا اینکه با انفجار اولین موش��ک، بقیه موشک ها نیز منفجر شده و 
انفجاری عظیم حاصل از اشتعال ده ها تُن مواد منفجره کار گذاشته 
شده در سرجنگی موش��ک ها،وقوع خواهد یافت، یعنی چیزی به 
مراتب بزرگ تر از انفجاری که رخ داده است. حال اینکه، انفجاری 
که رخ داده، علی رغم اینکه انفجاری بزرگ با حجم تخریب باال بوده، 
اما در حدی نبوده است که بتوان گفت انبار موشک ها منفجر شده 
است؛ چرا که اگر اینگونه بود، قطعا چیزی از تپه باقی نمی ماند.بر 
همین اساس، قطعا انفجاری که رخ داده، ناشی از اصابت یک بمب 
یا موشک معمولی به تپه فج عطان در صنعا نبوده است، بلکه از یک 

بمب خاص و برای انهدام هدفی خاص استفاده شده است.
 بررسی انفجار و یک احتمال

با توجه به اینکه انفجار غیرطبیعی بوده و هیچ تصویر با سندی از نوع 
بمب یا موشکی که به کار گرفته شده است وجود ندارد، باید تصاویر 
و فیلم های این حمله را بررسی کرد. در وهله اول، مشخص است که 
هدف، نقطه ای است که از سطح زمین حدود 30متر ارتفاع دارد و 
اگر فرض را بر این بگذاریم که طبق ادعای عربستان سعودی، نقطه 
هدف یک انبار موشکی بوده است، پس قاعدتا باید انبار زیر همان تپه 
بوده باشد. وقتی قرار است که انباری برای موشک هایی که حدود 
12متر طول داشته و یک تُن س��رجنگی دارند، احداث شود، قطعا 
باید طبق روال ساخت تاسیسات و انبار برای نگه داری موشک ها، 
حدود 10 الی 20 متر هم زیر زمین، این انبارها را ساخت تا در اوال، 
شناسایی نشوند، ثانیا در صورت شناسایی انهدامش سخت باشد و 

ثالثا در صورت وقوع حادثه در داخل انبار، چیزی به بیرون درز نکند 
و کسی متوجه وجود انبار موشکی در آن نقطه نشود. ناگفته نماند 
که، بررسی تصاویر نقطه اصابت و عکس های هوایی از محل، نشان 
می دهد که احداث یک انبار موشکی در فاصله 100متری یک جاده 
پرتردد و فاصله 1000متری از منازل مسکونی و همچنین منطقه ای 
که هیچ پدافند و حتی دیوارکشی و جداسازی در آن دیده نمی شود، 

بسیار غیرعقالنی به نظر می رسد.
لحظه پرتاب بمب موپ از بمب افکن بی 52

با توجه به ارتفاع حدود 30متری نقطه م��ورد اصابت قرار گرفته و 
اینکه حداقل، انبار موجود در آن نقطه باید 10 الی 20متر هم زیر 
زمین بوده باشد، برای رسیدن بمب به داخل انبار و انهدام آن، باید از 
بمبی استفاده شود که بتواند حدود 50 متر به داخل زمین نفوذ کند 
و این برای بمب های معمولی نشدنی است.البته برخی کارشناسان 
نظامی گفته اند که احتماال این انفجار، ناش��ی از اصابت یک بمب 
 Massive Ordnance( یا هم��ان MOAB ش��دیداالنفجار
Air Blast( به تپه فج عطان بوده اس��ت؛ اما بررسی تصاویر اثبات 
می کند که این انفجار ناشی از انفجار موآب نبوده است؛ چرا که این 
 Bunker( بمب، یک بمب شدیداالنفجار است و اصوال سنگرشکن
Buster( نیست که بخواهند توسط آن یک انبار موشکی را هدف 
قرار دهند؛ بلکه از این بمب ها، برای ایجاد حجم آتش باال و رعب و 
وحشت استفاده می شود، همانطور که قبال هم در برخی جنگ ها در 
خاورمیانه نیز استفاده شده است.از سوی دیگر، تصاویر انفجار نشان 
می دهد که در لحظه اول انفجار بمب، حجم بسیار زیادی خاک به هوا 
پرتاب شده است که این اثبات می کند که بمبی که به سوی این تپه 
پرتاب شده، شدیداالنفجار نبوده بله سنگرشکن و نفوذگر بوده است.

لحظه انفجار بمب شدیداالنفجارموپ
اما در س��ال 2007 میالدی، آمری��کا یک بمب نفوذگ��ر یا همان 
سنگرشکن با قابلیت نفوذ به عمق 60متری زمین را آزمایش کرد 
که سر و صدای زیادی در جهان ایجاد کرد. این بمب موپ نام داشت.

سایت » ایرفورس تایمز«وابسته به نیروی هوایی آمریکا چند سال 
پیش درباره این بمب نوشته بود: بمب موپ، خطرناک ترین بمب 
غیرهسته ای جهان است که تولید و به زرادخانه تسلیحاتی آمریکا 
اضافه شده است. این بمب غول پیکر با طول 6متر و قطر 1 متری، 
13 و نیم تن وزن داشته و دوو نیم تن مواد منفجر شدیداالنفجار را 
با خود حمل می کند. این بمب ها فقط قادرند توسط بمب افکن های 
B52 و B2 پرتاب ش��وند و این بمب افکن ها را فقط نیروی هوایی 
ارتش آمریکا در اختیار دارد و این بمب نی��ز فقط در اختیار ارتش 
آمریکاست؛ بنابراین اگر اظهارات سعودی ها درست باشد و انفجار 
در فج عطان، حاصل حمله به یک انبار موش��کی بوده باشد، چنین 
اقدامی فقط با موپ امکان پذیر است و احتمال دارد که آمریکا برای 
اولین بار از بمب های موپ در یک جنگ استفاده و آن تپه را هدف 
قرار داده است؛ ولی این آزمایش بدون اعالم رسمی صورت گرفته و 
انفجار حاصل از آن نیز به نام بمباران های عربستان تمام شده است.

به نام عربستان، به کام آمریکا

احتمال استفاده آمریکا از» موپ« در صنعا
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 رمزگشایی از سکه پرانی 
به سبک قاجار در ورزش

بعد ازآنکه محم��ود گودرزی چند روز پی��ش با انتقاد از 
رفتار برخی ها در فضای ورزش��ی از اصالح »سکه پرانی 
به س��بک قاجار« ب��رای برخ��ی از افراد اس��تفاده کرد، 
مازی��ار ناظمی، مع��اون اط��الع رس��انی وزارت ورزش 
امروز در اینستاگرام خود با انتش��ار تصویری از حسین 
هدایتی نوش��ت: »واقعیت اینه که روي صحبت وزارت 
 در موض��وع س��که پراني آق��اي هدایتي نب��ود موضوع

 سکه زدگي و س��که پراني را به عنوان یک مشکل جدي 
ورزش و فرهنگ غلطي که از سرمایه هاي مردم ریخت و 
پاش شود مطرح کردیم ... حاال خدایي نقدش کردیم ولي 
ازش براي کمک هاي که از جی��ب خودش براي ورزش 

مي کنه ممنونم«.

 دانشجویان پوالدی را 
به فیروزآبادی یادآوری کردند

انجمن اسالمی دانشجویان دانش��گاه شاهد، در نامه ای 
مهم به سرلشگر فیرآبادی، رییس س��تاد کل نیروهای 
مس��لح درباره فوتبالیس��ت فراری نکاتی را مطرح کرده 
اس��ت. در ابتدای این نامه آمده اس��ت: امروز نزدیک به 
پنج ماه از دس��تور جناب عالی در مورد عدم اش��کال در 
همراهی س��ربازان فراری و جاع��الن کارت معافیت آن 
با تیم ملی فوتبال می گ��ذرد و یکی از این بازیکنان تا به 
حال وارد کشور نشده و به بهانه واهی نیاز تیمش به وی 
بدون ورود به ایران از پنج ماه پیش بالفاصله به قطر رفته 
و به کشور بازنگشته است. جناب سرلشگر، می شود برای 
ما دانشجویانی که باید بدون قطع زمان و با پایان یافتن 
تحصیالت مان راهی سربازی شویم؛ چه با مدرک باال و 
چه با داش��تن زن و فرزند؛ توضیح دهی��د که فرق آقای 
پوالدی با ما دانشجویان در چیس��ت؟ در چیست که ما 
باید در اوج نیاز شغلی و در اوج آمادگی برای ورود به بازار 
کار، و در سن ازدواج باید به س��ربازی برویم؛ ولی آقای 
پوالدی حتی با وجود ارتکاب جرم و جعل کارت معافیت 
س��ربازی که پوزخندی به همکاران شما و خود شما در 
نیروهای مس��لح هم هس��ت؛ اینگونه آزادانه در کش��ور 
دیگری به کسب درآمد کالن و خوش گذرانی می پردازد؟ 
این است عدالت، این است دفاع از حق ما؟ آیا این تجاوز 
و جنایت در حق ما نیست بدون اینکه کشور یا افرادی با 

سالح گرم به ما حمله کنند؟

موسسه تنظیم و نشر هم 
نمی تواند بگوید »فقط من 

می فهمم امام چه گفت«
نخس��تین پی��ش همای��ش اجته��اد در اندیش��ه 
امام خمین��ی)ره( در پژوهش��کده امام خمینی در حرم 
مطه��ر امام خمین��ی)ره( برگزار ش��د. حجت االس��الم 
والمسلمین س��یدعلی خمینی، با تاکید بر اینکه مردم 
به جمهوری اس��المی برآم��ده از اندیش��ه امام خمینی 
رأی دادند؛ اجتهاد در اندیش��ه امام خمین��ی را یک نیاز 
واقعی دانس��ت. وی در بخشی از س��خنانش گفت: نکته 
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اجتهاد در 
مقابل چیس��ت؟ اجتهاد در مقابل انحصار فهم و انحصار 
تفهیم اس��ت. هیچ کس حق ندارد بگوید آنچه که من از 
امام می فهمم این اس��ت و فرد دیگری حق ندارد چیزی 
بگوید و بفهمد. در واق��ع هیچ کس نمی تواند بگوید فقط 
ما هستیم که می فهمیم امام چه گفت. موسسه تنظیم و 
نش��ر آثار امام هم هیچ وقت این کار را نمی کند، با وجود 
اینکه در بسیاری از اوقات تحت شدیدترین فشارها قرار 

گرفته است که بگوید اینجا امام چه گفت.

 2۹ غرفه نمایشگاه کتاب 
تعطیل شدند

بر اس��اس تازه ترین رای هیأت رس��یدگی ب��ه تخلفات 
ناشران بیست وهشتمین نمایش��گاه بین المللی تهران، 
29 ناش��ر به تعطیلی یک روزه غرفه شان محکوم شدند. 
همایون امیرزاده ریی��س هیات رس��یدگی به تخلفات 
ناشران در نشستی که روز ش��نبه )19 اردیبهشت( و در 
چهارمین روز برپایی نمایشگاه کتاب برگزار شد گفت: در 
بررسی ناظران نمایشگاه کتاب متوجه شدیم تعدادی از 
غرفه داران بیش از ۸0 درصد از آثاری که در نمایش��گاه 
ارائه داده اند مربوط به خودشان نیست و این آثار از سوی 
ناشران دیگری به چاپ رسیده است؛ اما این غرفه داران 

این آثار را عرضه می کنند.

 وزیر کشور به شهردار قم 
حکم فعالیت نداد

رییس شورای اسالمی شهر قم امروز در یکصد و بیست و 
چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر قم با اشاره به 
آغاز فعالیت شهردار جدید قم گفت: شورای اسالمی شهر 
قم با یک فرایند مشخص توانس��ت اقدامات گسترده ای 
انجام دهد و شهردار قم را در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 
جاری انتخاب کند. وی بیان داشت: شورای اسالمی شهر 
قم در دو روز بعد؛ یعنی 7 اردیبهشت نامه و همه مدارک 
را برای وزارت کش��ور ارس��ال کرد و وزارت کشور طبق 
قانون وظیفه داشته است که ظرف مدت 10 روز مغایرت 
خ��ود را اعالم کند. بیات��ی ادامه داد: در ط��ی این مدت 
وزارت کشور هیچ نامه ای به صورت مکتوب برای ما ارسال 
نکرد و به همین دلیل قانونا، آقای باقری با حکم شورای 

شهر به عنوان شهردار جدید قم می تواند فعالیت کند

شنیده ها 

 »کشتی نجات«
 آماده اعزام به یمن شد

برخی جریانات سیاسی، 
جامعه را دوقطبی  می کند

رییس مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه ایران در مذاکرات 
همواره جدی و مصمم بوده است، گفت: در صورت برطرف شدن 
پاره ای مزاحمت ه��ا و صداقت و جدیت طرف ه��ای مقابل این 
مذاکرات می تواند به نتایج مورد نظر برس��د.  »ماشابانه«،  وزیر 
روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی و هیات همراه 
با حضور در پارلمان کشورمان با علی الریجانی، رییس مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
راه های توسعه همکاری های فیمابین در عرصه های مختلف به 
ویژه همکاری های اقتصادی، برطرف کردن موانع و مش��کالت 
موجود در این مسیر و موضوعات منطقه ای و بین المللی؛ از جمله 
مبارزه با تروریسم مهمترین مسایل مورد بحث و تبادل نظر در 
این دیدار بود. نماینده مردم قم، در مجلس شورای اسالمی در 
این دیدار مناس��بات ایران و آفریقای جنوبی را برخوردار از یک 
مبانی استوار و رو به رش��د و دارای ظرفیت های فراوان خواند و 
گفت:  جمهوری اسالمی ایران بعد از س��قوط نظام آپارتاید در 
آفریقای جنوبی همواره از روابط دوس��تانه دو کش��ور در همه 
عرصه ها استقبال کرده اس��ت و در این چارچوب همکاری های 
نزدیکی میان تهران و پرتوریا شکل گرفته است. رییس مجلس 
شورای اسالمی در ادامه، حل پاره ای مشکالت و موانع در مسیر 
توس��عه همکاری های اقتصادی- تجاری میان دو کش��ور را؛ از 
جمله تنظیم سازوکارهای بانکی و مالی مناسب، ضروری خواند 
و افزود: حل این مش��کالت می تواند همکاری های اقتصادی- 
تجاری میان دو کشور را همپای مناسبات سیاسی خوب میان 

ایران و آفریقای جنوبی گسترش و توسعه دهد.
الریجانی، با اشاره به جایگاه ممتاز و تاثیرگذار دو کشور در آسیا 
و آفریقا گفت: همکاری میان ایران و آفریقای جنوبی برای حل 
بسیاری از مش��کالت منطقه ای و جهانی می تواند نتایج بسیار 

مثبت برای صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان داشته باشد.
الریجانی با اش��اره به مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در این مذاکرات همواره جدی و 
مصمم بوده است، تصریح کرد: در صورت برطرف شدن پاره ای 
مزاحمت ها و صداقت و جدی��ت طرف های مقابل این مذاکرات 
می تواند به نتایج مورد نظر دست یابد. وی در ادامه تاکید کرد: 
راهی جز هم��کاری و س��ازماندهی بین المللی ب��رای مقابله با 

مشکالت منطقه ای و جهانی وجود ندارد.
در ادامه این دی��دار »ماش��ابانه« وزیر رواب��ط و همکاری های 
بین المللی آفریقای جنوبی نیز ضمن ابراز خرس��ندی از س��فر 
به ایران از کمک های کش��ورمان به آفریق��ای جنوبی در طول 
سال های پس از فروپاش��ی نظام آپارتاید قدردانی کرد و گفت: 
با توجه ب��ه جایگاه مه��م و تاثیرگذار ای��ران در منطقه و جهان 
توسعه مناسبات همه جانبه سیاس��ی و اقتصادی و منطقه ای با 
ایران خواس��ت رهبران آفریقای جنوبی است. وی با بیان اینکه 
کشورش از تحریم ها علیه جمهوری اس��المی ایران زیان های 
فراوانی دیده اس��ت، ادام��ه داد: بای��د با برنامه ریزی مناس��ب 
همکاری های اقتصادی و تجاری میان تهران و پرتوریا را متناسب 
با همکاری های سیاسی فیمابین توسعه و گسترش داد و آفریقای 
جنوبی در این میس��ر آماده اتخاذ هرگونه سازوکارهای الزم از 

جمله تمهیدات مالی و بانکی است.
وزیر روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی در ادامه 
با اشاره به بحران یمن با بیان اینکه هیچگاه راه حل های نظامی 
برای حل مشکالت موفق نبوده است، گفت: آفریقای جنوبی با 
هرگونه رویکرد مس��لحانه برای حل و فصل اختالفات مخالف 
اس��ت و متعهد اس��ت تنها با دیپلماس��ی و گفت وگو می توان 

مشکالت موجود را برطرف کرد.

عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی، وزیر کش��ور در نشس��ت 
اس��تانداران ک��ه در س��الن پیامبراعظم وزارت کش��ور 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: یکی از موضوعات مهم سال 
جاری تحقق شعار س��ال تحت عنوان همدلی و همزبانی 
اس��ت و این نامگذاری با توجه به ش��رایط داخلی کشور 
و با تحلیل درس��ت و دقیق انجام خواهد ش��د، بنابراین 
هر مق��دار که جلوت��ر می رویم فش��ارهای بی��ن المللی 
بیش��تر ش��ده و با توجه ب��ه توفیق��ات م��ا از موضوعات 
 س��وریه، عراق و تحوالت یمن نگاه و برخورد دش��منان 

حساس تر شده است.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات س��ال 92 غرب را وادار به 
تعامل با ایران کرد، به موضوع انرژی هسته ای اشاره کرد و 
گفت: در حوزه انرژی در سال 92 به گونه ای بود که ایران 
در شرایط حداقلی در فعل و انفعاالت بین المللی بود و با 
توجه به تبلیغات سعی در مقصر جلوه دادن ایران داشتند.

وی تصریح کرد: ب��ا هدایت های مقام معظ��م رهبری و 
درایت دول��ت تدبیر توانس��تیم در این ح��وزه گام های 
بلندی برداریم و با پشت سر گذاشتن چندین مذاکره که 
 هر چند نتیجه نهایی مش��خص و معلوم نیست؛ اما مسیر 
به گونه ای بود که ارتباطات در حوزه اقتصادی و سیاسی 
با ایران تقویت ش��د و از هم اکنون نوع تعامل در راستای 

فشار و انزوا از بین رفته و باید با نگاه جدید برخورد کرد.
وی تاکید کرد: روند به گونه ای اس��ت که می توان با گام 
برداشتن در این زمینه در راستای حقوق ملت ایران اقدام 
کرد و این نوع اقدام مخالفان منطقه را به تالش جهت عدم 
تحقق در ای��ن زمینه وادار می کند ک��ه با وجود تحوالت 
منطقه و جهت گیری در این زمینه و نیز ورود مس��تقیم 

عربس��تان به یمن، مبارزه با بیداری اس��المی و مواجه با 
ایران شکل گرفته است.

 رقابت ها در زمین�ه انتخابات مجلس به صورت 
پنهان آغاز شده است

رحمانی فضلی با بیان اینکه شرایط داخلی مکمل شرایط 
سیاسی اس��ت، ادامه داد: در حوزه سیاس��ت داخلی دو 
انتخابات مهم یعنی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را 
پیش رو داریم که رقابت ها در زمینه انتخابات مجلس به 
صورت پنهان آغاز شده است که امید است امسال رقابت 

پرشوری را داشته باشیم.
رحمانی فضل��ی ادامه داد: یکی از چال��ش های جدی در 
انتخابات این بوده اس��ت که ب��ا اس��تفاده از ترویج افکار 
عمومی در زمان انتخابات بهره برداری خود را انجام دهد 
و هرگاه دچار کاس��تی های بودیم باید به عنوان مجریان 
تالش کنیم در چارچوب قوانین و مس��ایل منطقه اقدام 

کنیم.
وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه ما به عنوان مجری قانون 
باید همه امور را در چارچوب قانونی انجام دهیم، تصریح 
 کرد: قضاوت و داوری در حوزه اج��را و نظارت و تبلیغات 
به گونه ای اس��ت که وزارت کش��ور را به عنوان دستیار 
اجرایی به فضای انتخاباتی زودرس بکشاند و باید در مقابل 
تالش کنیم، بی طرفی خود را در فعالیت های رس��انه ای 
حفظ نماییم و از عجله و ورود به عرصه سیاسی له یا علیه 

کسی پرهیز کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در رفتار روزانه خود نباید 
تلقی طرفداری از جریان خاصی صورت گیرد، ادامه داد: 

باید تالش جهت برگزاری انتخابات سالم را انجام دهیم.

الریجانی در دیدار با وزیر همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی؛

 مذاکرات با برطرف شدن مزاحمت ها 
به نتیجه می رسد

رحمانی فضلی در نشست استانداران؛

 رقابت های انتخابات مجلس، پنهانی
 آغاز شده است



یادداشت

برداشت محصول تریاك و 
مرفين از بار گوجه فرنگي

مام��وران پليس مب��ارزه با م��واد مخدر اس��تان 
اصفهان، موفق شدند در يك عمليات، ۱۵۳ كيلو 
و ۴۰۰ گرم ترياك و مرفين كش��ف و دو سوداگر 
مرگ را دس��تگير كنن��د. س��ردار آقاخاني گفت: 
در پي كس��ب خبري مبني بر اينكه فردي در امر 
حم��ل و نقل موادمخدر از ش��رق كش��ور به ديگر 
اس��تان ها فعالي��ت دارد، بررس��ي اي��ن موضوع 
 در دس��تور كار مام��وران پلي��س ق��رار گرف��ت. 
وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي 
به محور ورودي اصفهان از س��مت ش��هرضا اعزام 
شدند و هنگام كنترل خودروهاي عبوري، خودروي 
موردنظر را شناسايي و آن را متوقف كردند. فرمانده 
انتظامي استان اصفهان خاطرنشان كرد: ماموران 
در بازرسي از كاميون بنز توقيف شده، مقدار ۱۱۱ 
كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك و ۴۱ كيلو و ۵۰۰ 
گرم مرفين را كه به ط��رز ماهرانه اي در بار گوجه 
فرنگي جاسازي ش��ده بود كش��ف كردند. سردار 
آقاخاني تصريح كرد: در اين رابطه دو سوداگر مرگ 
دستگير و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

 مرگ دو نفر با واژگوني 
دو خودرو

ريي��س پليس راه اس��تان اصفهان اع��ام كرد: بر 
اثر واژگوني دو خودرو در محورهاي »س��ميرم – 
ش��هرضا« و »اردس��تان – نايين« واقع در استان 
اصفهان، دو نفر كش��ته شدند. س��رهنگ رضايي 
اظهار داش��ت: س��اعت ۶ بامداد، در پي واژگوني 
يك دستگاه خودروي س��مند در محور اردستان 
 ب��ه نايي��ن، عوامل گش��ت پلي��س راه ب��ه همراه 
،ُاكيپ هاي امدادي به محل حادثه اعزام ش��دند. 
وي اف��زود: متاس��فانه در اين حادثه، سرنش��ين 
خودرو، قبل از انتقال به بيمارستان جان خود را از 
دست داد. رييس پليس راه استان اصفهان افزود: 
س��اعت ۸ و ۱۵ دقيقه نيز در حادثه اي ديگر، يك 
دس��تگاه وانت پيكان در محور سميرم – شهرضا 
واژگون ش��د كه در اين حادثه ه��م راننده خودرو 
جانش را از دس��ت داد. رضايي افزود: كارشناسان 
تصادفات پلي��س راه، علت وقوع ه��ر دو حادثه را 
 عدم توجه به جلو از سوي رانندگان خودرو گزارش

 كرده اند. 

 هجوم دوباره ریزگردها 
به آران و بيدگل

مردم آران و بيدگل بار ديگر ش��اهد طوفان شديد خاك و گرد و غبار 
و در نتيجه آلودگی هوا در شهرس��تان خود بودند. در آران و بيدگل، 
س��رعت باد و خاك در آران و بيدگل به حدی است كه امكان حضور 
در بيرون از منزل را برای مردم س��خت كرده است. سرپرست شبكه 
بهداش��ت و درمان آران و بيدگل گفت: به دليل وجود ريزگردها آب 
و هوای سراسر شهرس��تان آلوده و مضر است. مسعود دهقانی با بيان 
اينكه س��المندان، بيماران و كودكان و حتی افراد عادی تا جايی كه 
امكان دارد از منازل خارج نش��وند، افزود: اين شرايط برای كودكان و 
بيماران قلبی و تنفس��ی بسيار مضر و ايجاد مش��كل تفسی می كند.

گفتنی اس��ت؛ از ابتدای بهار تاكنون بارها هوای شهرس��تان آران و 
بيدگل به دليل هجوم ريزگردها و طوفان های شديد خاك آلوده است. 
شهرستان آران و بيدگل مدت ها است به دور از بارش های بهاره اين 

چنين به سر می برد.

آغاز عمليات مرمت و استحکام بخشی 
مسجد جامع نایين 

سرپرس��ت ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری شهرستان 
نائين گفت: عمليات مرمت و استحكام بخش��ی گنبد مسجد جامع و 
حسينيه تاريخی باب المسجد شهرس��تان نائين در اصفهان اجرايی 
شد. محمود مدنيان، درباره گنبد مس��جد جامع و حسينيه تاريخی 
باب المسجد شهرستان نائين اظهار داشت: محله تاريخی باب المسجد 
به عنوان يكی از مهم ترين محات تاريخی ش��هر نائين با بيشترين و 
مهم ترين آثار تاريخی اين ش��هر، س��االنه پذيرای هزاران گردشگر 
داخلی و خارجی اس��ت . وی با اش��اره به اينكه گنبد تاريخی مسجد 
جامع نائين يكی از مهم ترين آثار تاريخی شهرستان نائين  كه متعلق 
به دوران س��لجوقی بوده، افزود: اين گنبد و حسينيه نياز به مرمت و 
استحكام بخشی داشته و توسط ميراث فرهنگی در حال مرمت است. 
سرپرست اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری شهرستان 
نائين با اشاره به اينكه حسينيه سرپوشيده محله باب المسجد نيز در 
مجاورت و چسبيده به اين گنبد قرار دارد، بيان كرد: با توجه به متروكه 
بودن خانه مجاور اين بنای تاريخی در چند دهه گذشته و عبور قنوات 
از زير آن ، نياز به مرمت ، پی بندی و استحكام بخشی بدنه ضلع شمالی 
ضروری بوده كه با پی گيری های انجام ش��ده و تأمين اعتبارات الزم ، 
مرمت اين مجموعه و استحكام بخش��ی آن در حال اجرا اس��ت . وی 
تصريح كرد: بنای مس��جد جامع تاريخی نائين به شماره ۱۴۴ مورخ 
۱۵ دی ۱۳۱۰ و حسينيه تاريخی باب المسجد به شماره ۵۴۳۸ مورخ 
2۵ اسفند ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده است . بافت 
تاريخی نائين به عن��وان يكی از مهم ترين بافت ه��ای تاريخی از نظر 
شهر سازی و معماری محسوب شده و دارای 7 محله و 7 مركز محله 
يا ميدانچه بوده كه در مجاورت اين محات بناهای تاريخی عمومی از 

جمله آب انبار ، مسجد ، حسينيه  و حمام قرار داشته است .
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مديرعامل س��ازمان طراح��ی و فنی 
 مهندس��ی ش��هرداری اصفه��ان از 
كلنگ زنی پروژه روگذر ميدان استقال خبر داد. به گزارش 
زاين��ده رود، مصطف��ی بهبهانی در نشس��ت خبری خود 
اظهار داشت: توسعه زيرساخت   های شهری به دليل زنده 
بودن امری اجتناب ناپذير اس��ت و يكی از نشانه  های زنده 
 بودن، تح��رك و فعاليت  های ناش��ی از پروژه های عمرانی 

است.
وی  افزود: افزاي��ش جمعيت، افزايش نياز ب��ه رفاه و حل 
معضات ش��هری و تحقق ش��اخص  های توس��عه پايدار 
ايجاب می كند كه فعاليت  های عمرانی در ش��هر اصفهان 
بيش از پيش ق��وت ياب��د. مديرعامل س��ازمان طراحی و 
فنی مهندس��ی ش��هرداری اصفه��ان تاكيد ك��رد: دراين 
 راستا در سال 9۴ كه س��ال پايان برنامه اصفهان 9۵ است

 ، برنامه ريزی  برای اصفهان ۱۴۰۰ در دستور كار قرار گرفته 
است.

وی هدف از تشكيل اين س��ازمان را ايجاد محوريت برای 
طراحی پروژه  های ش��هری دانس��ت و اظهار داشت: اين 

سازمان كه از س��ال ۸۱ تاكنون تاسيس شده است، عاوه 
بر طراحی مستقيم پروژه  ها نقش مهمی در تحويل گيری 
طراحی پروژه  ها به نيابت از ش��هرداری اصفه��ان را دارد 
 و با ارائه مش��اوره و در مطالعات اوليه پروژه ه��ا به مراجع

 تصميم  گيری كمك می  كند.
وی با بي��ان اينكه طراحی پروژه به مفه��وم كلی به معنای 
تبديل ايده  ها از پروانه به نقشه  های اجرايی است، افزود: در 
اين راستا كارشناسانی از تمام رشته های مهندسی مرتبط 

با اين معاونت همكاری می  كنند.
بهبهانی ب��ا تاكيد بر اينك��ه در طراح��ی پروژه ها كيفيت، 
س��رعت و هزين��ه س��ه اص��ل اساس��ی اس��ت گف��ت: از 
اي��ن رو باي��د ي��ادآور ش��وم ك��ه در برخ��ی از پروژه ه��ا 
م��ا مجبور هس��تيم ك��ه توق��ع خ��ود از اس��تانداردهای 
ن��دازه اعتب��اری ك��ه داري��م پايي��ن  الزم را ب��ه ا

 بياورم.
وی با بيان اينكه در طراحی پروژه  های شهری شهرداری 
اصفه��ان رعايت مقررات ملی س��اختمان، اس��تاندارهای 
شهرسازی و شاخص  های معماری ايرانی اسامی در دستور 

كار قرار دارد افزود: مناس��ب س��ازی برای استفاده 
عموم مردم و به ويژه معلوالن از پروژه های در دست 
اجرا را نيز از ديگر برنامه  های سازمان طراحی و فنی 

مهندسی شهرداری اصفهان است.
مديرعام��ل س��ازمان طراح��ی و فنی مهندس��ی 
شهرداری اصفهان بودجه سال 9۴ سازمان طراحی 
شهرداری را 2۵۰ ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه 
داد: طراحی ۳۸ عن��وان كاری در دس��تور كار اين 

سازمان قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه بيش��ترين پروژه ه��ای اصفهان در 
منطقه ۱۵ تعبيه شده است، ادامه داد: اما بيشترين 
اعتبار به ش��هرداری های منطق��ه ۵ و ۶ اختصاص 

يافته است.
بهبهانی تعداد كل پروژه های در دستور كار سازمان 
طراحی و فنی مهندسی شهرداری اصفهان را ۳۶۴ 
 پروژه عنوان ك��رد و افزود: از ابتدای س��ال تاكنون 
نقش��ه  های اجرايی 7۴ عدد از اين پروژه ها آماده و 

برای اجرا اباغ شده است.
وی با بيان اينك��ه كلنگ زنی پ��روژه روگذر ميدان 
اس��تقال قفل ايج��اد حلقه چهارم ترافيكی ش��هر 
اصفه��ان را ب��از خواهد ك��رد، اف��زود: اي��ن حلقه 
ترافيكی با توجه به نيازس��نجی انجام ش��ده،  امری 
ضرروی اس��ت و در برنام��ه ۱۴۰۰ ش��هرداری به 
 عنوان يك��ی از پروژه های ش��اخص تلق��ی خواهد

 شد.
مديرعام��ل س��ازمان طراح��ی و فنی مهندس��ی 
ش��هرداری اصفهان اضافه كرد: اين حلقه ترافيكی 
به طول 7۸ كيلومتر راه اندازی خواهد ش��د كه ۶۰ 
درصد از آن در محدوده شهرداری اصفهان وبقيه آن 
در محدوده ش��هرهای اطراف قرار دارد كه با اعتبار 
 يك هزار ميلي��ارد تومانی به بهره  ب��رداری خواهد

 رسيد.
 وی طراح��ی مي��دان ش��ورا در محوط��ه جنوب��ی

 سی و سه پل، تعريض پل فلزی در مرحله فاز يك، 
ادامه خيابان فرش��ادی و راه ان��دازی پاركينگ زير 
اين خيابان، راه اندازی پارك س��وار خيابان عاش��ق 
آباد، راه ان��دازی پاركينگ در خيابان ارديبهش��ت، 
طراحی مجموعه كتابخانه و سالن مطالعه گلستان 
در منطقه 7، طراحی نقش��ه روگذر ميدان 2۵ آبان 
و طراحی پايانه غرب اصفه��ان در نزديكی درچه از 
مهم ترين برنامه های در دستور كار سازمان طراحی 
 و فنی مهندسی ش��هرداری اصفهان در سال جاری 

دانست.
بهبهانی در خصوص وضعيت پاركينگ  های ش��هر 
اصفهان نيز اظهار داشت: تمام پاركينگ های سطح 
شهر اصفهان با آخرين استاندارهای جهانی ساخته 

می شود.

یادداشت

شهرستان ها حوادث
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استاندار اصفهان گفت: منش��أ داخلي ايجاد 
گرد و غبار در اصفهان شناس��ايي شده و عزم 
مديريت استان برای مقابله با ريزگردها جزم 
شده است. رسول زرگرپور، در چهارمين جلسه 
كميته مقابله با گرد و غبار كه با حضور نماينده 
سازمان حفاظت از محيط زيست و مدير دفتر 
ملي مقابله ب��ا پديده گرد و غبار برگزار ش��د، 
اظهار داشت: بستر خشك زاينده رود و منطقه 
خش��ك تاالب گاوخوني و كانون هاي انسان 
س��از و همچنين كريدور گ��رد و غبار منطقه 
آران و بيدگل تا تاالب گاوخوني نيز سه منبع 
 اصلي ايجاد گرد و غبار در اصفهان هس��تند.

وی با بيان اينكه نگراني از وضعيت ريزگردها 
در آين��ده وجود دارد، افزود: نح��وه برخورد با 

اين پديده با اس��تفاده از روش هاي مالچ پاش��ي، 
نانو و پاشيدن مصالح درش��ت دانه و تثبيت خاك 
به وس��يله تاغ كاري در اس��تان اصفهان بررس��ي 
 و پيگيري ش��ده اس��ت. اس��تاندار اصفهان افزود: 
ت��اغ كاري و مال��چ پاش��ي ۱۰ ه��زار هكت��ار از 

مهمترين كانون ه��اي ايجاد گرد و غب��ار با عزم و 
 مديريت جهادي در دس��تور كار قرار گرفته است. 
وي با تاكيد ب��ر اينك��ه فرمانداري اصفه��ان بايد 
مس��ايل و مش��كات ك��وره ه��اي آجرپ��زي و 
مع��ادن را به جد پيگي��ري كند، اظهار داش��ت: تا 

 2۰ روز آين��ده ب��ا اس��تفاده از تم��ام 
 ظرفي��ت ه��اي قانون��ي باي��د نتاي��ج 
بررس��ي ه��اي انج��ام ش��ده ارائ��ه 
در  الزم  تصميم��ات  ت��ا  ش��ود 
ش��ود.  اتخ��اذ  خص��وص   اي��ن 

زرگرپ��ور، ب��ا اش��اره ب��ه اس��تفاده از 
پس��اب براي كش��ت گياه تاغ، تصريح 
كرد: معاونت هماهنگ��ي امور عمراني 
استانداري بايد تا تشكيل جلسه آينده 
اين كميته موارد را بررس��ي و وضعيت 
انتقال پساب به اين منطقه را مشخص 
كن��د. وی از مديركل مناب��ع طبيعي 
اس��تان خواس��ت كه نحوه اجراي تاغ 
كاري در ۱۰ هزار هكتار از كانون هاي 
 اصلي گرد و غبار را به جد پيگيري كند.

اس��تاندار اصفهان خواس��تار پيگي��ري مطالعات 
اساتيد دانشگاه ها در خصوص مقابله با گرد و غبار 
ش��د و گفت: محيط زيس��ت بايد پروپوزال مكاني 
در اين خصوص را تا يك ماه آينده تهيه و به دولت 

ارسال كند.

مدي��ركل حفاظ��ت ازمحي��ط زيس��ت 
اصفهان گفت: باتوجه به اينكه راه اندازی 
كارگاه  ه��ای ريخت��ه گ��ری وموزاييك 
برخ��اف قان��ون زيرنظر اصن��اف بوده 
توسعه اين كارگاه ها معضل جدی زيست 

محيطی اصفهان است. 
حمي��د ظهراب��ی، ب��ا اش��اره ب��ه اينكه 
خوشبختانه طی س��ال های اخير ميزان 
تخلفات راه اندازی صنايع مغاير با قوانين 
زيست محيطی در استان اصفهان نزديك 
به صفر بوده اس��ت، اظهار داشت: در اين 
راستا بايد يادآور شوم كه بر اساس قوانين 
وضعی، صنايع جز در شهرك های صنعتی 
ايجاد شده اجازه توسعه ندارند. وی با بيان 

اينكه در حال حاضر راه اندازی هر صنعتی ملزم به 
داشتن پيوست زيست محيطی است، افزود: از اين 
رو تمام صنايع ايجاد شده در سطح استان اصفهان 
دارای مجوز از اداره كل حفاظت از محيط زيست 

استان اصفهان هستند.
مديركل حفاظت از محيط زيست استان اصفهان 
اضافه كرد: تعداد صنايعی ك��ه در برخی از نقاط 

اس��تان اصفهان خارج از محدوده ش��هرك های 
صنعتی راه اندازی شده اس��ت، هيچ كدام مجوز 
محيط زيس��ت را ندارند و طی س��ال ها گذشته 

ايجاد شده اند. 
 وی در ادام��ه راه ان��دازی و توس��عه كارگاه های 
ريخته گری و موزاييك سازی به ويژه در منطقه 
۱۱ و ۱2 شهرداری اصفهان را از معضات جدی 

زيست محيطی شهر اصفهان دانست 
 و اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه ب��ه اينكه 
راه اندازی كارگاه  ه��ای ريخته گری و 
موزاييك سازی بر خاف قانون زير نظر 
اصناف بوده و نياز به اس��تعام زيست 
محيطی ندارد، توس��عه اين كارگاه ها 
 معضل جدی زيست محيطی اصفهان

 است.
ظهرابی در ادامه با بيان اينكه در حال 
حاضر ش��هر اصفه��ان از كمبود آب 
رنج می ب��رد و از اي��ن رو حفظ منابع 
آبی موج��ود بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد، افزود: نوع فضای س��بز موجود 
در ش��هر اصفهان با ميزان منابع آبی 
زياد تناس��بی ندارد و از اين رو باي��د بازنگری در 
اين راس��تا صورت گيرد. وی با بيان اينكه چمن 
يكی از گياه��ان با مصرف باالی آب اس��ت، ادامه 
داد: در اين راس��تا ب��ا اجرای ط��رح حذف چمن 
ك��ه در برخی از مناط��ق ش��هرداری اصفهان در 
 ح��ال اجراس��ت موافقي��م و از اين ام��ر حمايت

 می كنيم.

ریخته گران و موزایيک سازان؛

دو معضل  جدی زیست محيطی شهر

منشاء ایجاد گرد وغبار در اصفهان  شناسایی شد؛ 
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آگهی مناقصه 94/19آگهی مناقصه 94/15

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان                                  شرکت مخابرات استان اصفهان 

شركت مخابرات اس�تان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرس�تان گلپايگان با برآورد 3/400/000/000 ريال 
)سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 136/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار 

واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/2/15 لغايت 94/2/24 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داش�تن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی 13000801127192( به اين ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره 
 WWW.TCI.ir و يا WWW.TCE.ir 2 – اطاق 216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت
مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس�ناد فرصت دارند 
پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات اس�تان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضیح اینکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ايرانی 

ميسر خواهد بود.

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرس�تان دهاقان  با برآورد 1/200/000/000 ريال 
)يک ميليارد و دويست ميليون ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 48/000/000 ريال را از طريق مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار 

واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون، كار 

و رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/2/19 لغايت 94/2/28 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اس�ناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال 
به حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناس�ه واريزی 13000801127192( به اين ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان 
 ش�ماره 2 – اطاق 216 – مديريت تداركات و جهت كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه آدرس س�ايت اينترنتی ش�ركت WWW.TCE.ir و يا 
WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت 
اسناد فرصت دارند پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در 

خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضیح اینکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفًا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف 

ايرانی ميسر خواهد بود.

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق  جدول زیر از فروشنده 
ذیصالح انجام دهد.

برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

1/900/000/000عمرانیخرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 600 میلیمتر جهت منطقه 3 شهر اصفهان 94-1-46

مهلت تحویل اسناد  مناقصه به دبیر خانه خریدار : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/03/02 
گشایش پاکات  مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/03/03

 محل دریافت اسناد مناقصه پایگاه اینترنتی:  www.abfaesfahan.ir  تلفن  :  031-36680030
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تماس حاصل فرمایند.

افتتاح رینگ چهارم ترافیکی شهر 

مدیرعامل سازمان طراحی و فنی 
مهندسی شهرداری اصفهان خبر داد:



يادداشت

گروه فوالد

دستیابی به دانش ساخت سگمنت 
ماشین ريخته گری فوالدسازی

با همکاری کارشناسان فوالد 
مبارکه، ف��والد هرم��زگان و 
شرکت های س��ازنده داخلی 
کش��ور س��گمنت ماش��ین 
ريخته گري ف��والد هرمزگان 
 بومی سازی ش��د. مدير خريد 
ماش��ین آالت  تجهی��زات 
و قطع��ات يدک��ي ش��رکت 
ف��والد هرمزگان در اي��ن باره گفت: س��اخت مجموع��ه کامل يکي 
از س��گمنت هاي ريخته گري ک��ه به لح��اظ تعداد زي��اد قطعات 
مونت��اژ ش��ده از تجهی��زات پیچی��ده و مه��م در ماش��ین ريخته 
گ��ري اس��ت، ب��راي اولین ب��ار در ف��والد هرم��زگان ب��ا موفقیت 
انجام ش��د. داود فروتن، ب��ا تاکید ب��ر اين مطلب که طي دو س��ال 
گذش��ته تع��داد زي��ادي از قطع��ات و تجهی��زات مه��م در فوالد 
 هرمزگان بومي س��ازي شده اس��ت و عالوه بر کس��ب دانش فنی ،

صرفه جويي ه��اي اقتصادي قابل مالحظه برای ش��رکت به ارمغان 
آورده اس��ت تصريح کرد : اين اقدامات همسو با استراتژي هاي کلي 
سازمان مبتنی بر حمايت و توانمندس��ازی هرچه بیشتر سازندگان 
خالق کشور و به ويژه س��ازندگان بومي و مقیم در منطقه هرمزگان 
 صورت گرفته اس��ت. وي اضافه کرد: مهندس��ي معک��وس و تهیه 
دفترچه هاي فني اين تجهیز توس��ط ش��رکت فني مهندسي فوالد 
مبارکه و شرکت اديب طرح انجام شد که شامل 22 مجموعه از جمله: 
تاپ فريم، باتم فريم، رول هاي اسمبلي، سیستم هیدرولیک، سیستم 
گريسکاري، سیستم خنک کاري بدنه و غلطک ها، سیستم پاشش 
آب و بیش از 500 قطعه قابل ساخت )با تکرار( و حدود 200 قطعه 
کاتالوگي مي باشد .فروتن خاطر نشان کرد: براي ساخت اين تجهیز 
حساس و پیچیده، بیش از 5 هزار نفرساعت کار مهندسي شامل مدل 

کردن، تهیه نقشه ها، تهیه دفترچه فني و ... صرف شده است.
به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان در همین راس��تا، بهمنیار 
غني خو، ريیس خريد قطع��ات و تجهیزات مکانیکي گفت :در واحد 
مديريت س��اخت داخل تجهیزات و قطعات يدکي فوالد هرمزگان، 
تاکنون بسیاری از اقالم مهم و اس��تراتژيک خط تولید بومي سازي 
شده که برخي از آنها عبارتند از: س��اخت گیرکوپلینگ هاي فلندر 
براي اولین بار در فوالد هرمزگان با همکاري شرکت پويا نگر پارسیان، 
س��اخت نمونه داخلي پمپ هاي کا اس ب )KSB( توس��ط شرکت 
ماشینهاي دوار خاور، هد زنجیر دامی بار توسط شرکت بهساز کارنور 
اصفهان و واترباکس قالب توسط گروه صنعتي ابوئي و براي سال آتي 

نیز بومي سازي قطعات مهم ديگري در دست اجرا است.
 وي در پاي��ان از ت��الش مجموع��ه هم��کاران س��اخت داخ��ل و 
بومي سازي و همچنین کارشناسان خريد جهت تحقق اهداف شرکت 
در حوزه بومي سازي، قدرداني کرد . هیمن چوگلي، سرپرست کارگاه 
تعمیرات فوالدسازي نیز با تايید کیفیت سگمنت ساخت داخل شده 
از مجموعه تالش هاي صورت گرفته توسط مجموعه مديريت هاي 
خريد ماشین آالت ، مديريت ساخت داخل، مهندسي معکوس، دفتر 
فني تعمیرات و حمايت هاي ويژه مجموعه مديران بهره برداري در 

تحقق اين مهم قدرداني نمود .
وي گفت: فرآيند تولید اين دستگاه با وزني بیش از 52 تن و بیش از 
30هزار قطعه با 6 هزار نفر ساعت کار کارشناسي و بیش از 15 هزار 
نفر ساعت عملیات ساخت، توسط شرکت طراحي ماشین اصفهان و 

با استفاده از متريال داخلي کشور به انجام رسیده است.

بازيابی 58 باطری شارژر 830 
آمپرساعتی نیروگاه فوالد مبارکه

با هم��کاري کارکن��ان واحد 
تعمی��رات باطري ش��ارژر و

UPS فوالد مبارکه، 58 سل 
از باطري  ش��ارژرهاي 830 
آمپر ساعتي اسیدي نیروگاه 
ف��والد مبارکه اصفه��ان که 
نقش بسیار مهمی در تأمین 
ب��رق واح��د MIS)مکانیزم 
قطع و وصل کلیدهای قدرت، رله های حفاظتی و سیستم روشنايی 

اضطراری در صورت قطع برق( به عهده دارد، احیاء و بازيابي شد.
 UPS اين خبر را کورش ايزدي، کارشناس تعمیرات باطري شارژر و
 ،UPS داد و در اين خصوص افزود: واحد تعمیرات باطری ش��ارژر و
به عنوان يک��ی از زير مجموعه ه��ای واحد تعمی��رات الکترونیک، 
مسوولیت تعمیرات و نگهداری و حفظ آماده به کاری تعداد زيادی 
از دستگاه های باطری ش��ارژر و UPS صنعتی که پشتیبان خطوط 
تولید کارخانه هس��تند را به عهده دارد. وي با اش��اره به اين مطلب 
که باطری های به کار رفته در اين سیس��تم ها )خصوصاً باطری های 
با طول عمرباال( از نوع اس��یدی و نی��کل کادمی��وم و دارای قیمت 
بااليی هس��تند ، ادامه داد: نگهداری اين باطری ه��ا، اهمیت زيادی 
در طول عمر و درصد آماده به کاری آنه��ا در مواقع اضطراری دارد. 
ايزدي با تاکید بر اين نکت��ه که اين واحد عالوه ب��ر انجام به موقع و 
 UPS صحیح تعمیرات و نگهداری سیس��تم های باطری ش��ارژر و
نقش بس��یار مهمی در احیا و بازيابی باطری ها داش��ته است، خاطر 
نشان کرد: طول عمربرخی از باطری ها در صورت نگهداری صحیح 
 UPS می تواند تا 25 سال باشد.کارشناس تعمیرات باطري شارژر و
اين واحد در مورد آثار اقتصادي بازياب��ی و احیاء باطری های نیکل 
 کادمیوم طی سال های گذشته گفت: با احیا اين باطری ها تاکنون 
صرف��ه جويی های اقتصادي قابل توجهي در س��طح ف��والد مبارکه 

حاصل شده است.
وي با بیان اينکه تعداد 58 س��ل از اين نوع باطری با ارزش تقريبی 
160 میلی��ون تومان احی��اء و بازيابي ش��دند تصريح ک��رد : عالوه 
بر آث��ار اقتص��ادي اجراي اي��ن پروژه، کس��ب دانش فن��ي احیاء و 
بازياب��ي و در نهاي��ت توانمندي تعمی��ر اين نوع باطري ه��ا از ديگر 
نتاي��ج ارزنده اجراي اي��ن پروژه اس��ت.کورش ايزدي، ب��ا تاکید بر 
اهمی��ت تعمیر و نگه��داری صحی��ح و به موق��ع اين باط��ری ها و 
نقش��ي که اين تجهیزات در افزايش آماده ب��ه کاری خطوط دارند 
اظهار ک��رد: اين واح��د آمادگی دارد ت��ا اين قبی��ل باطري ها را در 
 باالتري��ن س��طح، احی��ا و در اختیار واحده��اي بهره ب��رداري قرار

 دهد.
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کارشناسان بازار س��رمايه معتقدند که عدم اعتماد فعاالن 
بورس، عمده ترين مشکل اس��ت و پاداش ريسک بورسی ها 
کاهش نرخ س��ود دو درصدی نیس��ت و نس��بت به اينکه 
دولتی ها فروش س��هام را س��همیه بندی کرده ان��د، انتقاد 

می کنند.
گرچه کارشناس��ان بورس پیش بینی می کردند با کاهش 
نرخ سود بانکی، بازار سرمايه هم تاثیر بگیرد و اين موضوع 
بتواند به رونق دوب��اره بورس کمک کند؛ اما بازار س��رمايه 
 همچن��ان ب��ه کاه��ش دو درصدی نرخ س��ود س��پرده ها

 بی تفاوت است و واکنش��ی از سوی س��هامداران بورس و 
سپرده گذاران بانکی نس��بت به اين تصمیم شورای پول و 

اعتبار ديده نشد.
اما برخی از تحلیلگ��ران بازار مطرح می کنن��د برای اينکه 
ب��ازار س��رمايه از جذابیت ب��رای س��پرده گ��ذاران بانکی 
برخوردار باش��د، بايد س��ودی فراتر از بازار پ��ول برای آنها 
 به همراه داش��ته باش��د. از س��وی ديگ��ر، برخ��ی مطرح 
می کنند که بايد نتايج اي��ن تصمیمات را در بلندمدت ديد 
 و با ديد بلندمدت به بازار س��رمايه نگريست.در عین حال،

 س��رمايه گذاران بورسی انتظار داش��تند که شورای پول و 
اعتبار با کاهش بیشتر نرخ سود بانکی بتوانند به بازار سرمايه 
کمک کنند، اما اين اتف��اق نیفتاد و بر اين اس��اس فعاالن 

اين بازار مطرح می کنند که کاهش دو درصدی نرخ س��ود 
نتوانسته تاثیری بر اين بازار بگذارد.

البته با توجه به اينکه ريی��س کل بانک مرکزی اعالم کرده 
که براساس سیاست گذاری های جديد، قرار است هر سه ماه 
يکبار بر روی نرخ های س��ود بانکی تجديدنظر شود، ممکن 
است با کاهش نرخ سود بانکی بیشتر تحولی در بازار سرمايه 
رخ دهد و بازار تا آن زمان باز هم بايد منتظر کاهش دوباره 

نرخ سود بانکی باشد.  
 البت��ه ع��ده ديگ��ری از تحلیلگران ب��ازار س��رمايه مطرح

 می کنند با توجه ب��ه اينکه هدف اصلی کاهش نرخ س��ود 
بانکی، رونق بازار س��رمايه نبوده است، بورسی ها هم به اين 
تصمیم بی توجهی کردند و نبايد منتظر مهاجرت سرمايه ها 
به بورس بود و اين اتفاق زمانی می افتد که نرخ بازدهی بورس 
بیش از بازار پول باشد. به هر حال برخی از کارشناسان بورس 
می گويند بازار سرمايه به شدت منفعل شده و واکنشی حتی 
به مسائل سیاسی هم نش��ان نمی دهد. کاهش دو درصدی 
نرخ سود که با احتیاط از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، 
هیچ يک از بازارهای رقیب مانند بازار سرمايه را تکان نداد 
و رکود حاکم بر برخی از اين بازارها تا حدی است که شايد 
 نمی توان��د بازدهی 20 درص��دی را بدون ريس��ک نصیب

 سرمايه گذاران آنها کند.

پاداش ريس��ک حضور س��رمايه گذاران در بورس سود دو 
درصدی نیست و پول های پارک ش��ده در بانک ها را راهی 
بازار س��رمايه نخواهد کرد؛ مگ��ر اينک��ه در کاهش بعدی 
نرخ س��ود به تمامی اين موارد توجه ش��ود. کارشناس��ان 
 بازار س��رمايه در اين ب��اره اظهارنظ��ر کرده اند ک��ه با هم

 می خوانیم.
ش�یوه کاهش نرخ س�ود منجر به تح�ول بازار 

سرمايه نمی شود
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و 
بازار سرمايه درباره دلیل عدم تاثیرگذاری کاهش نرخ سود 
بانکی بر رونق بورس گفت: بنده جزو کارشناسانی بودم که 
اعتقاد داشتم با اين نرخ س��ود بانکی اتفاقی در حوزه های 
بانکی و بورس نمی افتد.کاهش نرخ سود به اين شکل نه تنها 
باعث ايجاد رانت در بازار پولی کشور می کند، بلکه تحولی د 

ر نظام بانکی را به دنبال ندارد.  
اين اس��تاد دانش��گاه تصريح کرد: سبک و س��یاق و روش 
اعتبار دهی تغییری نکرده و همان کس��انی که تس��هیالت 
و وام م��ی گرفتند، هم��ان ها هم دوب��اره وام م��ی گیرند 
و نرخ س��ود تس��هیالت برای آنه��ا کاهش يافت��ه و رانت و 
 به��ره ای برای آنه��ا ايجاد ک��رده؛ در حالیک��ه در وضعیت

 سپرده گذاران هیچ تغییر ومنفعتی ايجاد نشده است.
وی با اش��اره به اينکه ب��ا کاهش نرخ س��ود بانکی، مجموع 
درآمدها و مازاد درآمدی نظام بانک��ی کاهش می يابد و در 
نهايت منجر به کاهش قدرت خريد می شود، تصريح کرد: 
اين نوع و شیوه جديد تعیین نرخ س��ود بانکی که مجاز هم 
شده هیچ کارآيی برای نظام بانکی به داليل مذکور ندارد، چه 
برسد به اينکه بخواهد منجر به تحول در بازار سرمايه شود.

مستخدمین حسینی با اشاره به مشکالتی که بورس درگیر 
آن است و سازو کارهايی که بر اين بازار حاکم است، وجود 
چنین مش��کالتی را ناش��ی از بی توجهی دولت به رفع اين 
مشکالت دانس��ت و افزود: اين بازار با توجه به وضعیتی که 
دچار آن اس��ت، نمی تواند بهره برداری و تاثیری از کاهش 

نرخ سود ببرد.
وی بر اينکه سیاس��ت گذاری ها در بازارهای مختلف بايد 
مکمل يکديگر باشند تاکید کرد و اظهارداشت: بازار پول و 
سرمايه تامین مالی تولید و کاال را بر عهده دارند و تا وضعیت 
آنها مشخص نباش��د نمی توانند به وضعیت س��اير بازارها 
کمکی کنند؛ به عبارت ديگر دس��تکاری يکی از اين بازارها 

بايد به نحوی باشد که بتواند به نفع همه بازارها تمام شود.
اين کارش��ناس بانکی افزود: جزو کارشناس��انی هستم که 
وقتی توافق بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به بانک 
مرکزی پیش��نهاد ش��د مطرح کردم که اينگونه اقدامات و 
تصمیم گی��ری ها تاثیرگ��ذار نخواهد ب��ود و چالش جدی 

ايجاد می کند.
به گفته وی، نرخ س��ود بانکی بر اس��اس نرخ ت��ورم تعديل 
نش��ده اس��ت. نرخ تورم فعلی حدود 15 درصد است و نرخ 
س��ود س��پرده 20 درصدی ب��ی معنی اس��ت و اختالف 5 

 درص��دی نرخ س��ود س��پرده با ن��رخ ت��ورم چ��ه مزيتی
 می تواند داشته باشد. اين در حالی اس��ت که شديدا تورم 
تحت کنترل است و در دس��ت مردم مهار شده و به گردش 
درنیامده اس��ت؛ بنابراين بن��گاه ها و فع��االن اقتصادی با 
 کمب��ود نقدينگی مواجه هس��تند، چگونه در اين ش��رايط

 می توان امید داش��ت که با کاهش دو درصدی نرخ س��ود 
بانکی، بازار سرمايه فعال شود. مگر نقدينگی به بازار سرمايه 

سرازير شده است؟
مس��تخدمین حس��ینی گفت: دولت به ش��دت نقدينگی 
 را کنترل کرده اس��ت و حت��ی کمکی به افزايش س��رمايه
  بانک ه��ا نک��رده و مناب��ع بان��ک ه��ا را ب��رای کمک به

 تسهیالت دهی افزايش نداده اس��ت. دولت تا تعمیق رکود 
نقدينگی را مهار کرده است و حتی اگر نرخ سود بیش از دو 
درصد هم کاهش می يافت، باز هم نمی توانستیم انتظاری از 

کاهش نرخ سود بیش از اين داشته باشیم.
معاون اس��بق وزير اقتصاد، بانک مرکزی و بورس در ادامه 
با بیان اينکه بازار س��رمايه ما حس��اس اس��ت و بايد با ديد 
بلندمدت به آن نگاه کرد گفت: کار بازار سرمايه تامین منابع 
مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ است و پروژه های متوسط 

به باال و بزرگ در آن تامین مالی می شوند.  
وی، نیاز فعلی بازار سرمايه را اعتماد عنوان و بیان کرد: دولت 
در بدو فعالیت خود در بازار س��رمايه يک عدم اعتمادسازی 
را ايجاد کرد. دخالت دولت در بازار س��رمايه در هیچ دولتی 
تاکنون به اين نحو انجام نش��ده اس��ت، دخالت در تعیین و 
قیمت گذاری خوراک پتروش��یمی ها، نرخ بهره مالکانه از 
مصاديق آن اس��ت. جلوگیری از افزايش ن��رخ محصوالت 
لبنی و سیمان هم از ديگر تصمیمات است، اگر می خواهند 
که قیمت ها تابعی از بازار باشد، پس عدم افزايش نرخ های 
اينگونه کاالها اجتناب ناپذير است. و اين در حالی است که 
دولت با بخشنامه هرگونه افزايش قیمت را منع کرده است 
و اعالم کرده اس��ت که هرگونه افزايش قیمتی بايد با مجوز 

دولت باشد، اين با سازو کار بازار سرمايه سازگار نیست.
به گزارش مه��ر، اين اس��تاد دانش��گاه اضافه ک��رد: اگر از 
اقتص��اد ب��ازار تبعیت م��ی کنی��م و اقتص��اد آزاد در نظر 
گرفته می ش��ود بايد ش��رايط بازار را پذيرفت و نمی توان 
بورس را دس��توری و مديريت و اداره کرد. در اواخر س��ال 
گذش��ته فروش س��هم در ب��ازار س��رمايه س��همیه بندی 
ش��د و اين اتفاق نادری در ب��ورس بود و س��رنخ اين اتفاق 
در دس��ت وزير اقتص��اد بود و عالمت��ی به ب��ازار داد مبنی 
 بر اينک��ه اگر س��هم داريد برای ف��روش با مش��کل مواجه

می شويد.
اين کارشناس بازار سرمايه خاطرنش��ان کرد: مضافا اينکه 
تغییر رياست سازمان بورس در آن مقطع کار درستی نبود و 
اين تغییر زمانی صورت گرفت که مسوول فعلی بازار سرمايه 
به دلیل عدم تجربه کافی نمی تواند س��ازوکار جدی برای 
بهبود اوضاع بورس پیش��نهاد کند و جسارت تغییر را ندارد 
و اين عوامل بازار سرمايه را تحت تاثیر خود قرار داده است.

کارشناسان بازار سرمايه؛

سرنخسهمیهبندیسهامدردستانطیبنیا

تعیین مالیات 15 درصدی     
برای صادرات پوست

 توسعه پارس شمالی 
منتظر کنفرانس لندن

ريی��س اتحاديه فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی از تعیی��ن مالیات 
15 درصدی برای صادرات پوس��ت و سه برابر ش��دن هزينه ذبح دام در 
کش��تارگاه ها خبر داد و گفت: اين دو دلیل مانع کاهش قیمت گوش��ت 
گوسفندی ش��ده اس��ت. علی اصغر ملکی، با بیان اينکه عمده خريداران 
پوست، کش��ورهای ايتالیا و ترکیه هس��تند، اظهار کرد: قیمت هر جلد 
پوست 35 هزار تومان بود که تقريبا از سه ماه پايانی سال به 10 هزار تومان 
رسید که يکی از داليل اين کاهش قیمت،  کاهش خريد از سوی کشورهای 
واردکننده بود. ريیس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندی افزود: هر 
جلد پوست همراه با يک رشته روده است که ايتالیا از مشتريان اصلی روده 

بود و به همراه پوست آن را خريداری می کرد.
ملکی افزايش هزينه کش��تار را از ديگر عواملی دانس��ت که مانع کاهش 

بیشتر قیمت گوشت گوسفندی شد.

مديرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس ب��ا ابراز امیدواری نس��بت به اينکه 
قراردادهای جديد نفتی بتواند منجر به ورود سرمايه گذاران به کشور شود، 
گفت: پروژه های میدان گازی پارس شمالی برای جذب سرمايه گذار در 

کنفرانس لندن معرفی می شود.
علی اکبر ش��عبان پور، در ارزيابی قراردادهای جديد نفتی ايران، گفت:  با 
توجه به حجم زياد کار که برای تدوي��ن قراردادهای جديد نفتی صورت 
گرفته به نظر می رسد که بتواند سرمايه گذاران به نسبت زيادی را جذب 

کند.
وی با بیان اينکه در برنامه ريزی های صورت گرفته برداشت از پارس شمالی 
پیش بینی شده است، تصريح کرد: پروژه های مربوط به پارس شمالی در 
کنفرانس لندن معرفی خواهند شد تا برای اجرای طرح های توسعه آنها از 
سرمايه گذاران جديد در قالب قراردادهای جديد نفتی ايران استفاده کنیم.

معاون وزير صنعت، از طرح ويژه دولت برای صنايع تعطیل 
و نیمه تعطیل خبرداد و گفت: کارگروه های ويژه رونق تولید 
در بخش صنعت فعال شده و صنايع با ارزش افزوده باال در 

اولويت حمايت تسهیالتی دولت قرار گرفته اند.
محس��ن صالحی نیا گفت: دول��ت برای صناي��ع تعطیل و 
نیمه تعطیل، طرح وي��ژه ای را تدارک ديده ت��ا بتوان اين 
بخش از صنعت کشور را که در گذشته برای راه اندازی آن 
سرمايه های مالی و انسانی تامین ش��ده است، فعال کرد، 
اين در حالی اس��ت که رويکرد دولت رونق تولید و توسعه 
صادرات است و در ابتدای سال نیز  از سوی مقامات ارشد 
اجرايی کشور از جمله ريیس جمهور و وزير صنعت، تاکید 

شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اس��اس 
وزارت صنعت در قالب سیاس��ت های کالنی که در ابتدای 
سال از س��وی مقامات ارش��د اجرايی کش��ور بیان شده، 
 حرکت خواهد کرد و البته اين وزارتخانه نقش اساسی در 
اجرايی کردن اين سیاست ها دارد، بنابراين کارگروه های 
ويژه ای برای رون��ق تولید در بخش صنعت فعال ش��ده و 
اگرچه اين کارگروه ها در گذش��ته به ش��یوه هايی مشغول 
فعالیت بوده  اند، اکنون با رويک��رد جديد به کار خود ادامه 

می دهند.
وی تصريح کرد: براساس برنامه ريزی های صورت گرفته، 
در بخش های مختلف صنعت اعم از فوالد، خودرو و لوازم 
خانگی، صنايع غذايی و پتروش��یمی که در ش��اخص های 
صنعتی، رش��د ارزش افزوده آنه��ا در اقتص��اد مهم تلقی 
می ش��ود، کارگروه ها به صورت ويژه اقدام��ات حمايتی را 
دنبال خواهند کرد و در اين می��ان، هدف گذاری هايی نیز 
برای اين بخش ها در حال تدوين است و بعضا برای برخی 

نیز کار تدوين اين اهداف به پايان رسیده است.
به گفته صالحی نیا، منابع مالی برای پیاده سازی اهداف اين 
بخش به صورت مديريت شده و در چارچوب سیاست های 

کشور اختصاص می يابد و اولويت بندی های الزم نیز صورت 
گرفته، براين اساس دولت طرح ويژه ای برای صنايع تعطیل 
و نیمه تعطیل تدارک ديده تا 5 درصد يارانه سود تسهیالت 

برای اين صنايع به صورت بالعوض درنظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: البته واحدهای ذيربط در صنايع مذکور 
حس��ب امکانات، ظرفیت، توانمندی و قابلیت برای جذب 
اين مناب��ع، اقدام خواهند ک��رد. در اين میان ب��ا توجه به 
منابع مالی که در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد و به 
تازگی دو هزار میلیارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای 
قانون هدفمندی قرار است اختصاص يابد، برای هر يک از 
بخش های صنعتی منابعی در نظر گرفته می ش��ود، البته 
 با توجه به اينکه بعضا ايجاد طرح توس��عه، افزايش تولید،

 تنوع پذي��ری در تولید و بهبود محصوالت��ی که مورد نظر 
مشتريان داخلی و خارجی اس��ت، منابع متفاوتی را طلب 
می کند، اي��ن تامین اعتب��ار در چارچوب کالن کش��ور و 
 از منابع داخلی بانک ه��ا يا صندوق توس��عه ملی صورت

 می گیرد.
معاون وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت خاطرنش��ان کرد: 
به هرحال بخش��ی از اين منابع، در چارچوب يارانه س��ود 
تسهیالت يا پشتوانه سازی به منظور تسهیالت دهی برای 

هر يک از بخش های مذکور به خدمت گرفته می شود.

دو هفته پیش نرخ سود تسهیالت بانکی چهار درصد کاهش 
يافت؛ تا اندکی امید به بخش صنعت کش��ور که اين روزها 
بیش از همیشه از کمبود نقدينگی رنج می برد، تزريق شود؛ 
اما انگار اين کاهش چهار درصدی هم نتوانس��ته انتظارات 

صنعتگران را برآورده کند.
 در سال گذشته حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی به بخش های مختلف کشور ارائه شد که بر اساس آمار 
بانک مرکزی ايران 31 درصد از کل تس��هیالت پرداختی 

مربوط به گروه صنعت و معدن بوده است.
البته وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود که حدود 
نیمی از اين تسهیالت پرداخت جديد نبوده و صرفا مربوط 
به استمهاالت بوده است که به اين ترتیب از مجموع حدود 
110 هزار میلیارد تومان تس��هیالت ارائه ش��ده به صنعت 
حدود 55 هزار میلیارد تومان آن پرداخت جديد بوده است.

اين در حالی اس��ت که به رغم افزايش سهم بخش صنعت 
و معدن نس��بت به س��ال پیش از آن، همچنان صنعتگران 
نسبت به میزان تسهیالت پرداختی رضايت نداشته و نعمت 
زاده نیز گفته بود که س��هم صنعت و معدن بايد حداقل به 

42 درصد برسد تا زمینه های خروج از رکود فراهم شود.
ام��ا موضوع��ی ک��ه بی��ش از پی��ش موج��ب نارضايتی 
دس��ت اندرکاران صنايع کوچک و متوسط است، باال بودن 
نرخ بهره های تسهیالت ارائه شده بود که هرچند سقف آن 
28 درصد برای عقود مش��ارکتی اعالم ش��ده بود؛ اما بعضا 
صنعتگ��ران از پرداخ��ت بهره های 30 درص��دی صحبت 
می کردند. بس��یاری از فعاالن اين صنايع معتقد بودند که 
تقريبا در کشور هیچ صنعتی 30 درصد سود ايجاد نمی کند 

که بخواهد از پس پرداخت اين سودها برآيد.
کاهش نرخ س��ود بانکی از زمانی کلید خورد که تورم و در 
پی آن نرخ سود سپرده های بانکی کاهش يافت و همین امر 
انتظارات را برای کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی افزايش 

داد و در نهايت سبب شد شورای پول و اعتبار کاهش چهار 
درصدی نرخ سود تسهیالت بانکی را تا 24 درصد تصويب 
کند. اين کاهش نرخ س��ود در ابتدا به نظر می آمد که باعث 
خشنودی صنعتگران ش��ود؛ اما به نظر می رسد که انتظار 
آن ها بیش از اين مقدار اس��ت و با کاه��ش چهار درصدی 
توقع آن ها برآورده نخواهد شد؛ به طوری که برخی از آن ها 
معتقدند که تا نرخ سود تسهیالت بانکی تک رقمی نشود، 

باری از روی دوش صنعت برداشته نخواهد شد.
کاهش نرخ سود، هیاهو برای هیچ!

پس از اين تصمیم ش��ورای پول و اعتبار، بیژن پناهی زاده،  
عضو هیات ريیس��ه خان��ه صنعت و معدن اي��ران  گفت: تا 
زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیالت به بخش تولید در 
بانک ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیالت به اين شکل تنها 

هیاهو برای هیچ و شعار است.
وی با بیان اينکه بانک های دولت��ی در حال حاضر منابعی 
برای پرداخت ب��ه بخش تولید ندارن��د، تصريح کرد: پايین 
آمدن نرخ سود در اين ش��رايط کمکی به حال بخش تولید 
نمی کند و تنها سبب می شود که پول ما از سمت بانک های 
دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز يا غیر مجاز 

روانه شود.

معاون نعمت زاده خبرداد؛

طرح ويژه دولت برای احیای صنايع تعطیل و نیمه تعطیل
هیاهويی برای هیچ؛

کاهش چهار درصدی هم انتظار صنعتگران را برآورده نکرد
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یادداشت

هفت هنر

 »عصرانه به صرف شاهنامه«
 در باغ غدیر

ویژه  برنام��ه ای ب��ا عنوان»عصرانه به ص��رف ش��اهنامه« در باغ 
غدی��ر اصفه��ان برگ��زار می ش��ود. مدی��ر ام��ور کتابخانه ه��ا و 
س��الن های مطالع��ه س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 
اصفهان با اع��ام این خب��ر گف��ت: در روز ۲۵ اردیبهش��ت ماه، 
همزمان ب��ا روز بزرگداش��ت حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی ویژه 
برنام��ه ای با عن��وان »عصرانه به ص��رف ش��اهنامه« در باغ غدیر 
 از س��اعت ۱۸ تا ۲۲وی��ژه عموم مردم ب��ه ص��ورت آزاد و رایگان 

برگزار می شود. 
حام��د نظری اف��زود: این وی��ژه برنامه ب��ا محوریت ش��اهنامه و 
آشنایی شهروندان با ش��اهنامه خوانی، ادبیات کهن و اسطوره ها 
 برنامه های متفاوتی را برای ک��ودکان و خانواده ها برگزار می کند. 
وی همچنی��ن از حض��ور و س��خنرانی دکت��ر کردی خب��ر داد 
و تصری��ح ک��رد: وی رییس مرک��ز خاقیت مالزی اس��ت که در 
 ای��ن برنامه حض��ور می یاب��د و ب��ه س��خنرانی درب��اره موضوع 

برنامه می پردازد. 

 آثار هنرجویان استان
 در نگارخانه مرکزی

نمایش��گاهی از آثار هن��ری هنرجویان هنرس��تان های اس��تان 
اصفهان در نگارخانه مرکزی در حال برگزاری اس��ت. سرپرس��ت 
این نمایش��گاه گفت: طبق بخ��ش نامه ای که از س��وی اداره کل 
 آموزش و پرورش اس��تان اصفهان صادر ش��د، آث��ار هنرجویان 
ن��ه کل اس��تان اصفه��ان در س��ه  هنرس��تان ه��ای دخترا
رش��ته هن��ری م��ورد داوری ق��رار گرفت��ه و نمایش��گاهی 
جه��ت بازدید عم��وم عاقمن��دان نی��ز از آنه��ا برپا ش��د. موید 
اف��زود: این آث��ار هن��ری در س��ه رش��ته تخصص��ی نگارگری، 
 چه��ره س��ازی و تذهی��ب و تش��عیر طراح��ی ش��ده اس��ت. 
وی ادام��ه داد: تع��داد ای��ن آث��ار نی��ز بالغ ب��ر ۱4۵ اثر اس��ت 
 ک��ه از س��وی بی��ش از ۸0 هنرجو برای عرض��ه در نمایش��گاه 

ارائه شده است.
 وی همچنین برپایی این نمایش��گاه را اقدامی در جهت تشویق 
و تقویت احس��اس توانمندی در هنرجویان دانست و عنوان کرد: 
وقتی که آثار هن��ری هنرجویان که هنوز در ابتدای راه هس��تند 
مورد اس��تقبال قرار بگیرد و امکانی جهت دیده شدن آثار آنها از 
سوی مردم  فراهم شود، احساس توانمندی و اعتماد به نفس در 
آنها جهت ادامه کار و حرکت به س��وی حرفه ای تر شدن افزایش 
می یابد. عاقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه از ۱۹ 
لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه از س��اعت ۹ صبح تا ۱ و 4 بعد ازظهر تا 
۸ به گالری های ش��ماره ۲ و ۳ کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در 

خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند. 

 انتشار » نگاره های گرمابه« 
توسط  موزه حمام علیقلی آقا 

به هم��ت مس��ووالن م��وزه حم��ام علیقل��ی آق��ا، کت��اب »نگاره های 
گرمابه« پ��س از یک س��ال پژوهش و جم��ع آوری مطالب ب��ه مرحله 
چاپ رس��ید. مدیر موزه حم��ام علیقلی آق��ا گفت: گ��رد آوری مطالب 
کت��اب » نگاره ه��ای گرماب��ه « پ��س از ی��ک س��ال ت��اش ب��ه پایان 
 رس��ید و در زم��ان حاض��ر ای��ن کت��اب در مرحله چ��اپ ق��رار دارد. 
محمد علی صرامی ادامه داد: در این کتاب رابط��ه بین متن و نگاره های 
ایرانی مورد بررسی قرار گرفته اس��ت که چگونه یک متن ایرانی به نگاره 
تبدیل می شود. وی با اش��اره به اینکه روش تحلیل نگاره ها نیز در کتاب 
مورد بررسی قرار گرفته است افزود: سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، 
کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جای مانده از بشر هستند، به تعبیری 
بس��تر به وجود آمدن حروف رم��زی، خط، تب��ادل پیام، زب��ان، تاریخ، 
اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها از بهترین ابزارهای 
رمزگشایی ما قبل تاریخ هستند. مدیر موزه حمام علیقلی آقا تصریح کرد: 
در این کتاب یافته های نگاره ها در خصوص مشاغلی که در گرمابه ها وجود 
داشته اس��ت و همچنین ابزار و ادوات حمام نیز بیان شده است. صرامی 
ضمن بیان اینکه کتاب »نگاره های گرمابه « در مرحله چاپ است، گفت: 
این کتاب روز چهارم خرداد ماه س��ال جاری در م��وزه حمام علیقلی آقا 

رونمایی می شود. 

 رونمایی از 11 اثر در حوزه اخالق فناوری
 در نمایشگاه کتاب

 در راس��تای تنظیم »س��ند اخ��اق فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات«،
 ۱۱ عنوان کتاب در ح��وزه اخاق فناوری اطاعات از س��وی دبیرخانه 
شورای عالی اطاع رس��انی در نمایش��گاه کتاب تهران رونمایی و عرضه 
شد. واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطاع رسانی، اعام کرد: این 
دبیرخانه که مسوولیت ساماندهی محتوا در فضای مجازی را بر عهده دارد، 
اولویت توجه به مس��ایل اخاقی در این عرصه را بازشناخت و در همین 
راس��تا پروژه »مس��ایل اخاقی در عرصه فناوری اطاعات و ارتباطات« 
را به گروه اخاق دانش��گاه قم واگذار کرد تا پژوهشگران و اندیشمندان 
متخصص در این زمینه نخس��تین گام ها برای پژوه��ش در این زمینه را 
بردارند. هدف اصلی این پروژه، تنظیم »س��ند اخاق فناوری اطاعات و 
ارتباطات« بود که پس از تکمیل منتشر خواهد شد. کتاب های منتشرشده 
شامل »مسایل اخاق در فناوری اطاعات در روایات اسامی«، »به دنیای 
مجازی خوش آمدید«، »با فرزندان مان در دنیای مجازی«، »ماجرای علی 
و راینی«، »مسایل اخاقی و اجتماعی در عصر ارتباطات«، »ماخذشناسی 
اخاق فناوری اطاعات و ارتباطات«، »اخاق فناوری اطاعات از آغاز تا 
امروز«، »واژه نامه تخصصی اخاق فناوری اطاعات و رایانش«، »اخاق 
رایانه، تجزی��ه و تحلیل فناوری اطاعات«، »س��ه کتاب در س��ه مقاله، 
گزارشی از آثار برجسته در زمینه اخاق فناوری اطاعات« و »منشورهای 

اخاقی در عرصه فناوری اطاعات و ارتباطات« است. 

قدرت اهلل ایزدی، اگرچه در اصفهان چهره شناخته شده ای 
بود ولی ش��هرتش وقتی فراگیر ش��د که ش��بکه های ملی 
اقدام به پخش نمایش ه��ای او کردند. به گ��زارش زاینده 
رود به نقل از مهر، ایزدی اما همیش��ه یک نقش بازی کرده 
است؛ نقش »رشید« ش��خصیت ش��یطان و کودکی که با 
بازی ها و دیالوگ های بداهه اش حسابی موفق بوده است. او 
آنقدر » رشید«  را دوس��ت داردکه در حین بازی در سریال 
»ش��معدونی« مدام نگران بوده مبادا ش��خصیت جدید به 
»رشید« لطمه بزند. دست آخر هم این نگرانی باعث می شود 
س��ریال را نصفه و نیمه رها کند و به اصفهان برگردد و تنها 
بعد از اصرار دست اندرکاران س��ریال در بخش های پایانی 
دوباره به س��ریال بپیوندد. با این حال ای��زدی می گوید که 
بعد از دیدن سریال، حسابی از این کارش پشیمان است: » 

از کوجا می دونستم به این خبی درمیاد.کاش می موندم.«
آقای ایزدی، چطور به سریال »شمعدونی«  پیوستید؟

پیشنهادش را آقای صحت داد. آن زمان من مشغول بازی 
در سریال »رش��ید حرفه ای« بودم که از تلویزیون اصفهان 
پخش می شد. ایشان تماس گرفتند و گفتند اگر می توانی 
بیا. من گفتم فعا درگیر این سریال هستم و او هم گفت ما 
صبر می کنیم تا کارت تمام شود. خاصه سریالم در اصفهان 
تمام شد و من به تهران رفتم. آن موقع ده دوازده قسمت از 
سریال را ساخته بودند؛ اما با این حال من خودم را به تهران 
رساندم چون به هرحال آقای صحت کم شخصیتی نیستند 
و وقتی چیزی از من می خواهند م��ن حتما انجام می دهم. 
صحبت کردیم و ق��رارداد را نوش��تیم ام��ا فیلمنامه را که 

دادند دیدم این شخصیت که رشید نیست! به آقای صحت 
گفتم این نقش که هیچ ربطی به رش��ید ندارد. او گفت من 
می خواهم متفاوت کار کنم ول��ی من معتقد بودم که مردم 
رشید را می خواهند و او را دوست دارند. اما آقای صحت به 
من گفت که نترس، قول می دهم درست آن چیزی دربیاید 
که خودت می خواهی. خاصه به اصفهان برگش��تم و کمی 
فکر کردم و با دوستان زیادی هم مشورت کردم. همه گفتند 
این کار را بکن چون س��روش صحت کارش را بلد اس��ت و 
می داند چه کار دارد می کند. من ه��م البته آقای صحت را 
قبول داشته و دارم، اما می ترسیدم که این شخصیت جدید 
به »رش��ید« لطمه بزند. خاصه دوستان کلی انرژی مثبت 
دادند و من راهی شدم هر چند می دانم که خیلی کار سختی 
است. آن هم توی تهران با یک سری استاد که همه شان قدر 

بودند ولی دل به دریا زدیم و رفتیم. 
با آقای صحت از قبل آش�نایی داش�تید یا ایش�ان 
کارهای ش�ما را در اصفه�ان دیده بود؟ چرا ش�ما را 

انتخاب کرد؟
ایش��ان کارهای من را دیده بود ولی من هیچ برخوردی با 
او نداشتم. خدا رحمت کند پدرش��ان در دوران دبیرستان 
هراتی معلم م��ن بودند و آق��ای صحت هم خیلی ش��بیه 
پدرشان است. خیلی مرد باشخصیت و خوبی بود و یکی از 
بهترین معلم های من. خاصه گذشت و ما شروع به کارهای 
هنری کردیم تا »کارآگاه رش��ید« از تلویزیون پخش شد. 
آقای صحت آن را دیده و از این که من دو شخصیت جدی 
و شوخ را در آن بازی می کردم خوشش آمده بود. به همین 

خاطر به من زنگ زد و گفت که در سریالش شخصیتی دارد 
به نام » دایی جال« که هم جدی است هم شوخ. می خواهم 
تو آن را بازی کنی. آدمی که وقتی با سیاس��تمدارها حرف 
می زند خیلی جدی و رسمی ولی وقتی با خانواده اش حرف 

می زند با همان لهجه اصفهانی و صدای همیشگی. 
 ش�ما از این ک�ه نقش�ی غیر از رش�ید ب�ازی کنید 

می ترسیدید؟
من اولش خیل��ی تردید داش��تم. گفت��م مردم رش��ید را 
می خواهند، نکند به او لطمه ای بخورد اما محسن چگینی 
تهیه کننده کار و سروش صحت با من حرف زدند و گفتند 
هیج لطمه ای نمی خورد. آقای صح��ت گفت قول می دهم 
وقتی کار پخش شود باز هم مردم دوستت داشته باشند. من 
سه چهار قسمت در سریال بازی کردم اما دیگر میل نداشتم 
ادامه دهم، چون ش��خصیت هیچ ربطی به رشید نداشت و 
مدام نگران ب��ودم. به خاطر همین ول ک��ردم و به اصفهان 
آمدم. آق��ای صحت گفت بم��ان و ادامه بده ام��ا من گفتم 
تا همین جا هم به خاطر ش��ما ماندم. خاص��ه رفتم و آنها 
هم مدام تماس می گرفتند تا این که اواخر س��ریال قسمت 
4۵ بود که آقای صحت زنگ زد و گف��ت باید برگردی. این 
شخصیت اصا در سریال گم ش��ده و این طوری نمی توان 

ادامه داد. خاصه من هم برگشتم. 
نگرانی تان درس�ت از آب در آمد؟ به »رشید« لطمه 

خورد؟
من به آقای صحت ایمان آوردم. وقتی به من گفت می توانی 
از عهده این شخصیت بربیایی و بازی در یک طنز موقعیت 
باعث می ش��ود اتفاق خوبی ب��رای کار حرف��ه ای تو بیفتد 
من حرف��ش را باور ک��ردم. االن هم می بینم ک��ه مردم که 
خوشش��ان آمده و به من می گویند جدی هم که باشی باز 

ما دوستت داریم. 
خب، سروش صحت چطور شما را کنترل می کرد تا به 

»رشید« نزدیک نشوید؟ 
وقتی فی البداهه چیزی می گفتم یا کاری می کردم که شبیه 
رشید بود، چیزی نمی گفت و می گذاشت سکانس تمام شود 
بعد می گفت اینجا را دوباره می گیریم چون تو شبیه رشید 
شده ای. یادم هست چند سکانس��ی که من روبه رو حسن 
معجونی بازی می کردم ش��اید به ده برداش��ت هم رسید و 
نمی ش��د. چون آقای معجونی نمی توانس��ت جلوی خنده 
مرا بگیرد. آخر س��ر آقای صحت گفت که چ��ون تو داری 
این س��کانس را طنز بازی می کنی او خن��ده اش می گیرد. 

جدی باش.
حاال از این که سر کار »شمعدونی« نماندید پشیمان 

نیستید؟
چرا خیلی پشیمانم. ای کاش حرف آقای صحت و چگینی را 
گوش می دادم. ای کاش ایستاده بودم ولی نمی دانستم کار 
به این قشنگی در می آید. راستش خیلی برایم کار سختی 
بود. وقتی صبح ساعت هفت به لوکیشن می رفتیم تا ۹ زیر 

گریم بودیم. 

ماجرای حضور نیمه کاره قدرت اهلل ایزدی در»شمعدونی«؛

نگران » رشید« بودم ، سریال را نصفه رها کردم 

قفسه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم فاطمه سالك  با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت دو حبه و نيم مشاع از 72 
صفحه   1504 ثبت  ذيل  مذكور  مالكيت  سند  كه  اند  گرديده   3/1161 ششدانگ  حبه 
بموجب  سپس  است  شده  ثبت  عباس  فرزند  سالك  قاسم  نام  به   148 دفتر   523
و  حبه  دو  سالك  قاسم  شهرضا  سه  دفتر   83/3/13–158571 شماره  رسمي  سند 
صدور  درخواست  نامبرده  اينك  كه  است  داده  انتقال  سالك  فاطمه  خانم  به  را  نيم 
قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  اجراي  در  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند 
معامله  آگهي  ملك مورد  به  نسبت  كه هر كس  آگهي مي شود  نوبت  يك  مراتب  ثبت 
نزد  مالكيت  سند  وجود  مدعي  يا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  كه  كرده  اي 
اعتراض  آگهي  اين  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  بايست  مي  باشد  مي  خود 
خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل 
طبق  را  المثني  مالكيت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسليم  معامله  سند  يا  مالكيت  سند 
يا سند معامله  اگر سند مالكيت  .و  به متقاضي تسليم خواهد نمود  مقررات صادر و 
و  تنظيم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  صورت  گردد  ارائه 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   يك 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
مزایده 

با  مزايده ای  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  احكام  اجرای   2/55
عليه  مختاری  زهره  له  930319ج.ح6  كالسه  پرونده  نمايد.  برگزار  زير  مشخصات 
خيابان   – به نشانی اصفهان  ثبت 28440  آرامين شماره  اطالعات  فن آوری  شركت 
توضيح  7و8.  واحد  طبقه4-   – صفه  بام  ساختمان   – كارگر  بلوار  نبش   – دانشگاه 
ومشخصات اجناس: 1- ميز كنفرانس 6 نفره ام.دی.اف بدون كشو و ساده يك عدد 
مبلغ 2/300/000ريال. 2- صندلی چرخ دار دسته دار با رويه مشكی پارچه ای )كه 
عدد  پنج  بود(  شده  قيد  ای  قهوه  پارچه  رويه  با  كالنتری  مأمور  جلسه  صورت  در 
يك   SCX4600 مدل  اداری سامسونگ  كاره  دستگاه سه   -3 3/000/000ريال.  مبلغ 
GE285 يك دستگاه  مايكروويو سامسونگ مدل   -4 1/200/000ريال.  مبلغ  دستگاه 
عدد  4 رنگ  قرمز  فلزی  و  چرمی  ثابت  اداری  صندلی   -5 2/000/000ريال.   مبلغ 

محكوم  آدرس  اموال:  محل  11/300/000ريال.  كل  جمع  2/800/000ريال.  مبلغ 
صفه  بام  ساختمان   – كارگر  بلوار  نبش   – دانشگاه  خيابان   – )اصفهان  فوق  عليه 
 – خ.نيكبخت   – اصفهان  مكان:  9صبح.  94/3/6 ساعت  زمان:  واحد7و8(.  طبقه4-   –
 6 دفتر شعبه   – طبقه چهارم   – احكام  اداری  مجتمع   – دادگستری  از ساختمان  بعد 
هماهنگی  مزايده ضمن  از  قبل  روز   5 می توانند  خريد  طالبين  حقوقی.  احكام  اجرای 
حساب  شماره  به  اموال  ارزش   %10 سپردن  با  و  كرده  ديدن  اموال  از  اجرا  اين  با 
2171290210008 بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در جلسه 
باالترين  دهنده  پيشنهاد  می شود.  شروع  پايه  قيمت  از  مزايده  كنند  شركت  مزايده 
دادگاه  ششم  شعبه  احكام  اجرای  مدير  بود.م الف:2690  خواهد  مزايده  برنده  قيمت 

حقوقی اصفهان
اجرایيه

پرونده:9200015  بايگانی  شماره  پرونده:9204002135000015/1  شماره   2/386
كالسه:9200015  اجراييه  ابالغ  آگهی  ابالغيه:139403802135000002  شماره 
)مديون  نطنز  فدك  فرش  تكميل  و  بافت  صنايع  تعاونی  شركت  شما  به  بدينوسيله 
اوراق  واقعی  ابالغ  ابالغ جهت  مامور  گزارش  برابر  كه  فوق(  اجرايی كالسه  پرونده 
بايستی  قيد نگرديده و حتما می  اينكه آدرس شما در متن سند  به  )با توجه  اجرايی 
موجب  به  كه  می گردد  ابالغ  ايد  نگرديده  شناخته  گردد(  واقعی  ابالغ  اجرايی  اوراق 
تنظيمی در دفتر اسناد رسمی 81 اصفهان  سند رهنی 310227 مورخ 1385/07/27 
ريال   6/194/871/942 مبلغ  اصفهان  منطقه  سپه  بانك  شعب  مديريت  و  شما  بين 
آن  به  ريال   1/695/496 مبلغ  مرقوم  تاريخ  از  روزانه  كه   1391/06/10 تاريخ  )تا 
اضافه می گردد( بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
در  فوق  به كالسه  و  اجراييه صادر  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده  اجراييه  صدور 
به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرايی  نامه  آيين   18 ماده  طبق  لذا  می باشد  مطرح  اجرا  اين 
شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است 

ظرف  می گردد  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه  در  نوبت  يك  فقط 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 
شد.م الف:14  خواهد  تعقيب  شما  عليه  مقررات  طبق  اجرايی  عمليات  ديگری   آگهی 

مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد امالك نطنز 
احضار متهم 

 9209983642400897 پرونده:  شماره   9410113642400313 نامه:  شماره   2/388
شماره بايگانی شعبه: 920927 آگهی احضار متهم آقای علی سجادی فرزند مصطفی 
به اين وسيله به جناب عالی ابالغ می گردد اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 
از ارجاع در شعبه  امانت مطرح نموده كه پس  شكايتی عليه شما دائر بر خيانت در 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زرين شهر به كالسه 920927ب1 ثبت و تحت 
رسيدگی است بنا به اعالم و درخواست شاكی به لحاظ مجهول المكان بودن شما به 
از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  كيفری  امور  در  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  استناد 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسيدگی به اتهام وارد و دفاع ظرف مهلت 
يكماه از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود 
اقدام  از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع 
قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:117 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان لنجان)زرين شهر(
ابالغ رای

رسيدگی:  مرجع  بايگانی:93/400  شماره   94/01/17-11 دادنامه:  شماره   2/409
نشانی  به  نيا  عظيمی  حسين  خواهان:  اردستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
ارك نيلوفر خوانده: مرتضی عبداللهی به نشانی   – پمپ بنزين   – زفرقند   – اردستان 
نظريه  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  قاضی شورا  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
به شرح  از خداوند متعال  استعانت  با  اعالم و  را  اعضا محترم شورا ختم رسيدگی 
حسين  آقای  تقديمی  دادخواست  خصوص  در  شورا:  رای  مينمايد.  صادر  رای  ذيل 
ريال   6/480/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عبداللهی  مرتضی  طرفيت  به  نيا  عظيمی 
بابت مرجوعی مكمل های بنزين به انضمام هزينه دادرسی و هزينه خسارت تاخير در 
تاديه وجه با عنايت به دادخواست تقديمی خواهان كپی مصدق رسيد عادی منتسب 
به خوانده دال بر تعهد وی به پرداخت وجه ادعايی به لحاظ عدم حضور خوانده در 
جلسه شورا عليرغم ابالغ مراتب به وی و بالنتيجه فقد هرگونه تعرضی به مستندات 
دادخواست با عنايت و مداقه در جميع اوراق و محتويات پرونده ادعای خواهان در 
به اصول سی و ششم و  تلقی مستنداً  واقع  به صحت و  را مقرون  خواسته خويش 
قانون  از  198و502و515و519  مواد  و  اساسی  قانون  از  ششم  و  شصت  يكصدو 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 26و28و29و31 از 
قانون شوراهای حل اختالف حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/480/000 
ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير در تاديه وجه از تاريخ 1391/10/2 لغايت 
وصول و اجرا در حق خواهان به انضمام هزينه دادرسی صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غيابی ظرف موعد بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين شورا و پس 
قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی  ابالغ  از  از آن ظرف موعد بيست روز پس 
شهرستان اردستان است.م الف:585 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان 

ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  تقيار  غالمعلی  خواهان   1037/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/410
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ايهامی  عباس  طرفيت  به  الزام  بر   مبنی 
مورخ 94/3/30 ساعت 16 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
در جرايد  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  حسب 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   27 شعبه  می شود.م الف:4313  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

مهريزی  عقيلی  255/94ش5 خواهان سيد رضا  پرونده كالسه  در خصوص   2/411
است  نموده  تقديم  دوستی  آقاخانی  مهدی  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  گرديده  تعيين  9صبح  ساعت   94/3/30 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت 

 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با 
از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون 
2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
نماييد. در صورت عدم  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  اختالف مراجعه و نسخه 
اتخاذ می شود.م الف:4316  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

2/412 شماره ابالغيه: 9410106825300697 شماره پرونده: 9409986825300084 
نسب  هاشمی  فخرالسادات  خواهان/شاكی   940108 شعبه:  بايگانی  شماره 
بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  منافی  سياوش  خوانده/متهم  طرفيت  به  دادخواستی 
... و تامين خواسته و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسی تقديم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
به كالسه 9409986825300084  و  ارجاع  اصفهان  استان  دادگستری كل  ساختمان 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/03/30 و ساعت 10:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضر گردد.م الف:4381 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

2/413 شماره ابالغيه: 9410106825300727 شماره پرونده: 9409986825300092 
سيدطباطبايی  محمد  الدين  شمس  خواهان/شاكی   940116 شعبه:  بايگانی  شماره 
كيانی  محمدمهدی  خوانده/متهم  طرفيت  به  دادخواستی  اليادرانی  عباسی  اكبر  و 
به  اصفهان   109 دفترخانه  و  بهارستان  جديد  شهر  عمران  شركت  و  آبادی  فيض 
و  است(  ملك  )موضوع سند  ابطال سند رسمی  و  دادرسی  مطالبه خسارت  خواسته 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقديم  نيست(  مالی  ابطال سند )موضوع سند 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده 
استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9409986825300092 كالسه  به  و  ارجاع  اصفهان 
بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   09:30 ساعت  و   1394/03/31 آن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد 
دادخواست  كامل خود نسخه دوم  نشانی  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:4382   و ضمائم 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

2/414 شماره ابالغيه: 9410100361701082 شماره پرونده: 9409980361700083 
پور  مقدم  مهدی  و  ابرقويی  مصطفی  خواهان   940096 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادخواستی به طرفيت خوانده عليرضا سليمانی به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه 
عمومی  دادگاههای  تقديم  دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار  و  تاديه  تاخير  خسارت 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
كالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری 
940096ح/28 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/03/31 و ساعت 10:45 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم 

گردد.م الف:4385 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
شعبه  تاريخ93/10/21   1711 شماره  رای  موجب  به  شماره:1123/93ش5    2/415
پوريا  يافته است محكوم عليه  5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
مبلغ چهل  پرداخت  به  المكان محكوم است  به نشانی مجهول  قپانچی فرزند عليرضا 
الوكاله  حق  و  دادرسی  هزينه  ريال   170/000 و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون 
 92/7/10 دادخواست  تقديم  تاريخ  از  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزينه  و  وكيل 
قابل  799287و799286و991489و991488و799288  های  سفته  شماره  به  كه 
محاسبه در واحد اجرای احكام شورای حل اختالف در حق محكوم له مرضيه معمار 
مقابل  خ.نيكبخت –  زاده با وكالت پيام عزيزيان و مريم پديدار به نشانی اصفهان – 
دادگستری – ساختمان ماكان5- طبقه3- واحد32 صادر با احتساب نيم عشر اجرای 
شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  احكام. 
ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 
نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:2722 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1503 شماره  شناسنامه  دارای  نصرآبادی  نصری  ابراهيم  آقای   2/416
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  489/94ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحسين نصری نصرآبادی بشناسنامه 
آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/7/6 تاريخ  در   40
متوفی  با  نسبت   678 ش.ش  نصرآبادی  نصری  مجيد  به:1-  است  منحصر  مرحوم 
فرزند 2- ابراهيم نصری نصرآبادی ش.ش 1503 نسبت با متوفی فرزند 3- صديقه 
نصری نصرآبادی ش.ش 679 نسبت با متوفی فرزند 4- راضيه نصری نصرآبادی 
با  29 نسبت  5- زهرا نصری نصرآبادی ش.ش  با متوفی فرزند  ش.ش 191 نسبت 
نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  همسر.  متوفی 
از  او باشد  از متوفی نزد  تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  آگهی می نمايد 
واال گواهی صادر خواهد شد.  دارد  تقديم  به شورا  ماه  يك  آگهی ظرف  تاريخ نشر 

م الف:2589 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   148 شماره  شناسنامه  دارای  مرادی  مسيب  آقای   2/417
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  488/94ح10  كالسۀ 
تاريخ  456 در  داده كه شادروان حسن مسيب مرادی جوشانی بشناسنامه  توضيح 
مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/10/26
همسر متوفی  با  نسبت   296 ش.ش  شاكری  مريم  ذيل:1-  افراد  به  است   منحصر 
فاطمه   -3 متوفی  با  نسبت   1272066517 ش.ش  جوشانی  مرادی  مسيب  علی   -2
مسيب  ابوالفضل   -4 متوفی  با  نسبت   1274116597 مرادی جوشانی ش.ش  مسيب 
جوشانی  شوقی  همدم   -5 فرزند  متوفی  با  نسبت   1275552031 جوشانی  مرادی 
با  نسبت   148 ش.ش  جوشانی  مرادی  مسيب   -6 فرزند  متوفی  با  نسبت   3 ش.ش 
نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  پدر.  متوفی 
از  او باشد  از متوفی نزد  تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  آگهی می نمايد 
واال گواهی صادر خواهد شد.  دارد  تقديم  به شورا  ماه  يك  آگهی ظرف  تاريخ نشر 

م الف:2591 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  2/419 خانم فاطمه زاده زارع دارای شناسنامه شماره 870 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  485/94ح10  كالسۀ 
 93/9/19 تاريخ  در   1929 بشناسنامه  جعفری  حسن  شادروان  كه  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
تشريفات  انجام  با  اينك  مادر.  متوفی  با  نسبت   870 ش.ش  زارع  زاده  فاطمه  به:1- 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  يك  آگهی ظرف  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  يا وصيتنامه  و 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2596 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
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آخرین وضعیت 
سرمربی تیم ملی 

فوتسال

 از هیچ حریفی در
  لیگ جهانی
 نمی ترسیم

رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال می گوید: سرمربی تیم ملی خواستار مشخص 
شدن وضعیت مطالباتش شده است.

عباس ترابیان،  درباره فرصت سه روزه اش به »خسوس کاندالس« سرمربی تیم 
ملی فوتسال که امروز به پایان می رسد، اظهار کرد: من به خسوس ایمیل زدم و او 

هم خواستار مشخص شدن وضعیت مطالباتش شده است.
وی افزود: خس��وس ی��ک مقدار گالیه داش��ت که چ��را ق��راردادش را به موقع 
پرداخت نکرده اند. او این بار هم جواب صد درصد روش��نی برای ادامه همکاری 
 در تیم ملی نداد و باید یک ایمی��ل دیگر به او بزنیم تا درب��اره جزئیات صحبت 

کنیم.
رییس کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی، در پایان درباره سفرش به اصفهان 
هم گفت: من روز گذش��ته اصفهان بودم و کارهای سالن نقش جهان را پیگیری 
می کردم. سیستم سرمایشی سالن هنوز راه نیفتاده است. یکسری از بخش ها؛ مثل 
سالن کنفرانس خبری و جایگاه خبرنگاران هم باید ایجاد شود. در مجموع می توان 

با همکاری اداره کل ورزش و جوانان این مشکالت را حل کرد.

ملی پوش والیبال ایران در آس��تانه حضور در لیگ جهانی 2015 گفت: متاسفانه 
هنوز قول پاداش سال قبل وزارت ورزش محقق نشده و امیدوارم به عمل به وعده ها 
روحیه تیم را باال ببرند. ش��هرام محمودی، اظهار کرد: یک سری از حرف ها خیلی 
کلیشه ای شده است. در 10 ماه قبل آنقدر گفته ایم که خودمان هم خسته شدیم. به 
ما یکسری قول ها داده شده بود که تا به حال عملی نشده است. نمی دانم چه اتفاقی 
می خواهد بیفتد؛ اما تاکنون پاداش های لیگ جهانی سال قبل را نگرفته ایم. وزارت 
ورزش و جوانان به ما قول هایی داده بود که عملی نشده است. وی افزود: می دانیم 
که مسووالن پیگیر کارها هستند. حاال لیگ جهانی 1394 هم آغاز می شود. ما هنوز 
چشم انتظار پاداش های سال قبل هستیم. امیدواریم به قولی که دادند، عمل کنند. 
بازیکنان هم با روحیه مضاعفی در لیگ جهانی شرکت کنند. ملی پوش والیبال ایران 
تاکید کرد: مطمئن باشید با تمام توان در لیگ جهانی شرکت می کنیم. ما از هیچ 
حریفی نمی ترسیم. می رویم تا در همه بازی ها پیروز شویم. البته اصال کار آسانی 

نداریم. سه تیم بسیار قدرتمند در دور مقدماتی مقابل ما هستند.

در گروه مرگ لیگ جهانی 
قرار داریم

لیبروی تیم ملی والیبال ایران گف��ت: گروه ایران در یک 
کالم گروه مرگ است؛ چراکه تیم هایی قوی تر از آمریکا، 

لهستان و روسیه وجود ندارند.
فرهاد ظریف، درمورد شرایط تیم ملی والیبال ایران پیش 
از آغاز مس��ابقات لیگ جهانی 2015 اظهار داشت: پیش 
از این برای حضور در تمرینات ح��دود 2 تا 3 ماه تمرین 
 می کردیم؛ اما این بار شرایط متفاوت بود و نتوانستیم آن 
قدر تمرین کنیم. فکر می کنم با این شرایط هیچ بازیکنی 

به آمادگی 100درصد نرسیده است.
وی با اشاره به اضافه شدن س��عید معروف به جمع سایر 
بازیکنان گفت: خوشبختانه از زمانی که معروف به ایران 
آمد و در تمرینات حضور پیدا کرد شرایط تمرینات ما هم 
بهتر شد. اردوی تدارکاتی فنالند و چک هم فکر می کنم 
فرصت مناس��بی باشد تا بیشتر از همیش��ه آماده شویم. 
حضور سعید معروف با کوله بازی از تجربه می تواند کمک 

زیادی به تیم ملی والیبال ایران بکند.
لیبروی تی��م ملی والیب��ال ایران خاطرنش��ان کرد: فکر 
می کنم تیم ه��ای فنالند و جمهوری چک در س��ال های 
اخیر پیشرفت خوبی داشتند و بازی با آنها می تواند کمک 
زیادی به ما بکند؛ مخصوصاً بازیکنانی که کمتر در اردوهای 
تیم ملی بوده اند می توانند از این فرصت استفاده کرده و 

هماهنگ تر از گذشته شوند.
وی ادامه داد: قطعامردم می دانند که کارمان امسال چقدر 
سخت است. ما تیم ضعیفی نیستیم؛ اما نمی توانم بگویم 
که قطعاً صعود خواهیم کرد. همه تیم های اروپایی روی 
تاکتیک و سیستم خاصی بازی می کنند و به همین خاطر 
در بین آنها تیم ضعیف وجود ندارد از طرفی تیم ملی ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان 2014 مقابل دو تیم اروپایی 
فرانس��ه و آلمان با مش��کل مواجه ش��د؛ به همین خاطر 
دیدار با تیم های متوسط اروپایی مثل فنالند و جمهوری 
چک به ما کم��ک می کند تا هم ب��رای رویایی با حریفان 
 اروپایی آماده ش��ویم و هم مقابل این گونه تیم ها انگیزه 

داشته باشیم.
ظریف درخصوص حریفان ای��ران در لیگ جهانی 2015 
عنوان کرد: گروه ایران در یک کالم گروه مرگ است و بس!  
مگر تیمی بهتر از آمریکا و لهس��تان و روسیه هم داریم؟ 
اما ما توجهی به نام حریفان نمی کنیم و می خواهیم مثل 
همیشه شگفتی ساز باشیم. تالش می کنیم این بار طلسم 

شکنی کنیم و روسیه را هم شکست دهیم.

رشته  باشگاهی پرطرفدار،  در سنگالخ بی توجهی و بالتکلیفی؛

بسکتبال ایران ابرقدرت آسیاست

 شکست سنگین استقالل 
برابر تراکتورسازی

 اس��تقالل با شکس��ت مقابل تراکتورسازی ش��انس حضور در 
رقابت های آسیایی سال آینده را از دست داد.

 دیدار تیم های استقالل و تراکتورس��ازی از هفته بیست و نهم 
رقابت های لیگ برتر با شکست سنگین چهار بر یک آبی پوشان 
به پایان رسید. در این دیدار اس��تقاللی ها از فرصت های خوب 
گلزنی استفاده نکردند و در سوی مقابل ش��اگردان اولیویرا، در 
زدن ضربات نهایی دقت باالیی داش��تند و سه بار توسط نریمان 
جهان و یکبار توسط ادینیو به گل رسیدند. تک گل استقالل را 

هم ابراهیمی در نیمه اول به ثمر رساند.
با این نتیجه استقالل شانس حضور در رقابت های آسیایی فصل 

آینده را از دست داد.
ترکیب استقالل: محس��ن فروزان، امیرحس��ین صادقی، هرائر 
مگویان، هاش��م بیگ زاده، میالد فخرالدین��ی، امید ابراهیمی، 
جاسم کرار، بهنام برزای )خسرو حیدری 30(، محسن کریمی، 

سجاد شهباززاده و رضا عنایتی.

 آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
آسیب دیدگی هادی نوروزی و محمد عباس زاده از ناحیه سر با 

وضعیت حادی روبه رو نبوده است.
 هادی نورزوی و محمد عباس زاده در جری��ان بازی امروز برابر 
گسترش فوالد از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شدند که منجر 

به خروج عباس زاده از زمین و بانداژ سر هادی نوروزی شد.
خوش��بختانه تا این لحظه به جهت ضربه وارده به ناحیه س��ر، 
وضعیت حادی برای این دو بازیکن به وجود نیامده است؛ اما هر 
دو بازیکن تحت نظر کامل کادر پزش��کی قرار دارند و تا رسیدن 
به تهران وضعیت آنها تحت نظر خواهد بود تا اگر مشکل خاصی 
احساس شد، اقدامات پزش��کی تخصصی تدارک دیده شود؛ اما 

این موضوع تا این لحظه منتفی است.
در جریان بازی با گس��ترش همچنین احم��د نورالهی از ناحیه 
کتف آس��یب دید که وضعیت او فردا مورد بررسی بیشتری قرار 

خواهد گرفت.

 گل سوم، کمر تیم ما را شکست
سرمربی اس��تقالل می گوید: به خاطر نتیجه به دست آمده در 
دیدار تیمش و تراکتورس��ازی از هواداران استقالل عذر خواهی 

می کند.
 امیر قلعه نویی، در نشست بعد از دیدار تیمش و تراکتورسازی 
گفت: پی��ش از هرچیز بابت ای��ن باخت از مردم ع��ذر خواهی 
می کنم و ب��ه تراکتوری ها هم بابت بردش��ان تبریک می گویم. 
بازی خیلی خوبی را ش��اهد بودیم. م��ا در نیم��ه اول حاکم بر 
بازی بودیم؛ اما بر خالف روند بازی س��ه گل خوردیم. گل هایی 
که ما خوردی��م از توپ ه��ای معمولی بود و گل س��وم کمر تیم 
ما را شکس��ت. از تماش��اگران عذرخواه��ی می کن��م. آنها اگر 
چیزی به م��ن بگویند حق دارند؛ اما بازیکنان تالش خودش��ان 
را کردند. م��ا از ت��رس اینکه برزای اخ��راج ش��ود او را تعویض 
 کردی��م و به نظ��رم زرگ��ر در م��ورد کارت دادن به او اش��تباه 

کرد.
او اف��زود: تراکتوری ها پن��ج ت��وپ روی دروازه م��ا آوردند؛ اما 
چهار توپ��ش به گل تبدی��ل ش��د و آن یکی هم ک��ه به تیرک 
خورد. ما گل هایی خوردیم ک��ه عجیب بود. نیم��ه اول یکی از 
بهترین بازی های اس��تقالل را دیدیم. تعویضی های ما هم واقعا 
ضعیف کار کردن��د. تیم های ب��زرگ، بازیکنان تعویضی ش��ان 
تاثیرگ��ذار هس��تند. تعویض��ی ه��ای ما اص��ال به تی��م کمک 
 نکردن��د. بازیکنان مقصر نیس��تند و هر ایرادی هس��ت متوجه 

من است.
سرمربی اس��تقالل درپاسخ به س��والی که چرا استقالل شانس 
آس��یایی ش��دن را در این فصل برای بار دوم از دست داد و چه 
به س��ر این تیم آمده است، اظهار کرد: چه بر س��ر این تیم رفته 
را نباید بگویم. مسوولیت من فنی است. ما باید خوب یارگیری 
می کردیم که یک سری مشکالت بود که واردش نمی شوم؛ اما 
درباره داربی می گویم که آن بازی حساسیت خودش را دارد. ما 
یک سری مشکالت درون خانوادگی داریم که خیلی به ما لطمه 
زد و الزم نیس��ت آنها را باز کنیم. خودمان باورمان نمی شود که 
جایگاه ما اینجا باشد. ما باید نیم فصل تیم را تقویت می کردیم 
 که به دلیل مشکالت مالی نش��د. بازهم می گویم که مسوولیت 

تیم با ماست.
وی درباره سال آینده و سرنوشتش در این باشگاه گفت: ببینیم 
اصال س��ال بعد تیم مال چه کس��ی اس��ت. ما امروز دو ترکیب 
گذاش��تیم چون احتمال می دادیم برخی بازیکن��ان بروند و در 

بازی نباشند.
 به هرحال نمی دانم که سال بعد چه اتفاقی می افتد.

او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا قب��ول دارد، طالب لو 
 بهتر از فروزان اس��ت، اظهار کرد: معم��وال روی یک دروازه بان 
سرمایه گذاری می کنند؛ اما طالب لو چند بازی در راه آهن ثابت 
بازی کرد؟ فکر می کنم کمت��ر از عابدزاده در آنج��ا بازی کرد. 
خوشحالم که او را به خانواده اش برگرداندم؛ اما معموال یک مربی 
روی یک دروازه بان سرمایه گذاری می کند. خیلی از تیم ها که 
نامشان را نمی آورم دروازه بانانی دارند که خیلی گل های بدی 

می خورند؛ اما تغییری در آنجا نیست. 
همانط��ور ک��ه گفت��م همیش��ه روی ی��ک دروازه ب��ان 
 س��رمایه گ��ذاری م��ی کنن��د و البته ش��اید ه��م ما اش��تباه

 کرده ایم.
قلعه نویی در پاسخ به سوالی درباره شکسته شدن حرمت استاد 
و ش��اگردی در فوتبال ایران، گفت:خیلی وقت ها به این مسایل 
فکر کرده ایم. ما چه کار کنیم؟ بازیکن با باشگاه قرارداد داشته و 
پولش را نداده اند و رفته است. فرهاد مجیدی حسابش جداست؛ 
اما او هم وسط فصل تیم را رها کرد. برای هر تیمی این اتفاقات 
می افتد. اس��تقالل 6 جام دارد که 5 تای آن با من اس��ت. کدام 
مربی با هزاران مش��کل تیم را با دندان گرفته اس��ت؟ هر کسی 
 بود اس��تعفا می داد. ما با بی پول��ی کاوه رضایی و مس��لمان را

 می خواستیم. ما اول فصل حس��ن زاده را می خواستیم؛ اما به 
خاطر بی پولی نشد. مس��وولیت این نتایج با من است ولی باید 

بگویم امسال سال خیلی سختی بود.
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نایب رییس کمیته فن��ی واترپلو 
فدراسیون جهانی شنا گفت: بعید 
می دانم علت انصراف دو تیم برای 
حضور در مس��ابقات فیناترافی به 

میزبانی ایران سیاسی باشد.
خس��رو امینی، درمورد برگزاری 
مسابقات توس��عه جهانی واترپلو 
به میزبانی تهران اظهار داشت: دو 
تیم انصراف داد ه ان��د و هنوز علت 
خاصی را بیان نکرده اند. ما باید از 

طریق مسووالن فدراسیون جهانی این موضوع را بررسی کنیم 
تا علتش را متوجه ش��ویم. به هر حال جدول مسابقات تغییر 

کرد و برنامه جدید را اعالم کردیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا ام��کان دارد این موضوع 
سیاسی باشد یا خیر، تصریح کرد: در اوایل برنامه ریزی برای 
مسابقات تیم پورتوریکو که بازیکنان و کادر فنی اش پاسپورت 
آمریکایی دارند به فدراسیون جهانی اعالم کردند که ایرانی ها 
باید امنیت ما را تضمین کنند. ما هم در جواب شان گفتیم: این 
حرف ها فقط بهانه اس��ت؛ چراکه بارها آمریکایی ها ، تیم ملی 
کشتی آمریکا، بازیکن بسکتبال، توریست و...  به ایران آمده اند 

و بدون هیچ مشکلی کشور را ترک کرده اند.
کارش��ناس واترپلوی ایران خاطرنش��ان کرد: هرکسی که به 
ایران می آید و بعد از مدتی کشورمان را ترک می کند، همیشه 
به نیکی از ایران یاد می کند. داوران و ناظرانی از فدراس��یون 
جهانی قرار اس��ت به ایران بیایند؛ اما با تمام این شرایط بعید 
می دانم که این اتفاق ربطی به مس��ایل سیاسی داشته باشد. 
ظاهرا برخی ، چشم دیدن میزبانی ایران را ندارند. کشورهایی 
مانند اندونزی و سنگاپور و ... خیلی تالش کردند تا این میزبانی 
را بگیرند؛ اما شانس به ایران رو کرد و توانستیم میزبان شویم 

و حاال باید از این فرصت استفاده کنیم.
نایب رییس کمیته فنی واترپلو فدراسیون جهانی شنا با بیان 

اینکه ای��ن میزبانی دس��تاورهای 
سیاس��ی و فرهنگی زیادی برای 
ایران خواهد داش��ت، عنوان کرد: 
تیمی از اتریش به ای��ران می آید؛ 
اتریش کش��وری اس��ت که بارها 
مذاکرات در آن انجام ش��ده است. 
آنها به ای��ران می آیند و ش��رایط 
ایران را می بینند و قطعا نظرشان 
مثبت خواهد ش��د. تمام ش��رایط 
هم خوب است و امیدوار میزبانی 

آبرومندانه ای داشته باشیم.
امینی در مورد اینکه برخی ه��ا در اظهارنظری اعالم کرده اند 
که مس��ابقات فیناترافی تاثیری در رنکینگ فینا ندارد و زیر 
نظر فدراس��یون جهانی نیس��ت، تصریح کرد: نام مس��ابقات 
فیناترافی است؛ وقتی مسابقات فوتبال برگزار می شود، نامش 
FiFA WORLD CUP اس��ت؛ یعنی این مسابقات برای 
فینا است. وقتی نام فدراس��یون جهانی مقابل نام تورنمنتی 
می آید؛ یعنی آن مس��ابقه برای آن فدراس��یون خاص است. 
 FINA  DEVELOPMENTحاال هم نام مس��ابقات ما
TROPHY اس��ت. اگر غیر از این باشد مگر ما دیونه ایم که 

این همه هزینه کنیم؟
وی با بیان اینکه برخی ها بدون توجه به اینکه این مس��ابقات 
آبروی ایران اس��ت قصد تخریب آن را دارند، ادامه داد: پشت 
کش��ور ما به اندازه کافی در دنیا حرف هس��ت؛ نمی دانم چرا 
برخی ها ب��دون توجه ب��ه این موارد بازهم ش��ایعه درس��ت 
می کنن��د. بهتر اس��ت آنها اگر کمک��ی نمی کنن��د، حداقل 
س��نگ اندازی هم نکنند؛ برای آنها فقط باید به ذکر همین به 

بیت شعر بسنده کرد: »تو که نوشم نهی نیشم چرایی«
نایب رییس کمیته فنی واترپلو فدراسیون جهانی شنا با اشاره 
به استعداد جوانان ایرانی اظهار داشت: یک شرکت ایرانی برای 

تابلوی مسابقات کاری کرده است که واقعا جای تقدیر دارد. 

 میزبانی مسابقات فیناترافی،  
دستاوردهای زیادی دارد

باید در بحث شنای موزون تبلیغات ویژه ای به عمل آید 
تا عالقمندان از وجود این رشته جذاب با خبر شوند.

پریسا سخی طبع، مسوول کمیته شنای موزون استان با 
بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه مسابقات 
 قهرمانی کش��ور تنه��ا در رده های س��نی پای��ه برگزار 
می شود؛ ما باید در هر رده سنی تیم 8 نفره داشته باشیم 
تا بتوانیم تیم های خود را به مس��ابقات قهرمانی کشور 

اعزام کنیم.
وی ادامه داد: تمرینات تیم ش��نای موزون در اس��تخر 
انقالب هفته ایی س��ه روز می باش��د و در بحث آموزش 
روزهای جمعه نیز از ساعت 10 الی 12 ظهر در خدمت 
عالقه مندان به این رشته هستم تا به همراه دیگر مربیان 

زیرساخت های این رشته را محکم کنیم.
پریسا سخی طبع افزود: در سال 93 یک دوره مربیگری 
درجه 3 شنای موزون داشتیم و نزدیک به 25 نفر مربی 
را آموزش دادیم که به امید خدا ای��ن مربیان می توانند 
در استخرهای استان فعالیت داشته باشند و به نوعی به 
توسعه این رشته کمک بس��زایی کنند، در کنار فعالیت 
مربیان در استخرهای استان، مسابقات استانی و درون 
استخری بیشتری داشته باشیم تا در مسابقات قهرمانی 

کشور بهترین نتایج را بگیریم.

 برای شنای موزون 
تبلیغات الزم است

تیم کاراته بان��وان فوالد مبارکه س��پاهان نائب قهرمان 
سوپر لیگ باشگاه های ایران شد.

 پس از برگزاري دیدارهاي هفته پایاني تیم دانشگاه آزاد 
اسالمي با 30 امتیاز اول شد، فوالد مبارکه سپاهان با 24 
امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و تیم علمدار کربال با 18 
امتیاز سوم شد. در مراسم اختتامیه این رقابت ها، نائب 
رییس بانوان فدراسیون، مدیر کل ورزش بانوان وزارت 

ورزش و جوانان و مسوالن تیم ها حضور داشتند.
نتایج بدست آمده:

مرحله اول
شوتوکان ماریو شیکاي 21- صفر باشگاه حامي
فوالد مبارکه سپاهان 16- 11 تیم علمدار کربال

دانشگاه آزاد اسالمي 22- 6 آواي رزم
مرحله دوم

فوالد مبارکه سپاهان 28- صفر باشگاه حامي
دانشگاه آزاد اسالمي 25- 3 شوتوکان ماریو شیکاي

آواي رزم ۷- 20 تیم علمدار کربال
مرحله سوم

دانشگاه آزاد اسالمي 28- صفر باشگاه حامي
آواي رزم صفر- 28 فوالد مبارکه سپاهان

تیم علمدار کربال 28- صفر فوالد مبارکه سپاهان

تیم کاراته بانوان سپاهان 
نایب قهرمان شد

�

 

 

پس از راهیاب��ی تاریخی تی��م ملی بس��کتبال ایران به 
المپیک 2008 پکن و موفقیت های خیره کننده والیبال 
در سال های پس از آن، خیلی ها ناخودآگاه این دو رشته 
دانشگاهی  را با هم مقایسه می کردند؛ اما رؤسای این دو 
فدراسیون در هر بار،  این مقایسه را درست نمی دانستند.

مقایسه ها بیشتر حول این محورها بود که چرا بسکتبالی 
که توانس��ته ب��ه المپیک برود ب��ه هیچ وجه نتوانس��ته 
به اندازه فدراس��یون والیبال،  منابع مال��ی جذب کند و 
طرفدار داش��ته باش��د؟ چرا فدراس��یون والیبال دارای 
تشکیالت و س��اختمان اداری موجه و قابل قبولی است؛ 
اما فدراسیون بسکتبال چند سال قبل تا مرز آوارگی هم 
پیش رفت. چرا فدراس��یون والیبال دارای سالنی به نام 
»خانه والیبال« در مرکز شهر است؛ اما داشتن یک سالن 
اس��تاندارد در هر جای تهران برای فدراسیون بسکتبال 

یک آرزو شده است؟
محمود مش��حون، رییس وقت فدراس��یون بس��کتبال 
در پاس��خ به این انتقاده��ا می گفت که افتخ��ار من این 
اس��ت که تا کنون چی��زی از وزارت ورزش نخواس��ته و 
گله مال��ی به رییس خود نکرده اس��ت. با ص��رف نظر از 

ایرادهایی که به آن اش��اره شد، هر دو رش��ته والیبال و 
بس��کتبال در سالی هس��تند که باید س��همیه المپیک 
2016 ریو را کس��ب کنند. ه��ر دو تیم مل��ی والیبال و 
بسکتبال ایران در حال حاضر ابرقدرت آسیا در مسابقات 
 قاره  ای هس��تند؛ اما چند تفاوت بزرگ بی��ن آنها وجود

 دارد.
تیم ملی والیبال ایران پ��س از دو قهرمان��ی متوالی در 
مس��ابقات مردان آس��یا و دوحضور امی��دوار کننده در 
لیگ جهانی و کس��ب مقام شش��م جهان در لهستان به 
تنه��ا افتخار باقی مان��ده خود یعنی حض��ور در المپیک 
فکر می کن��د. جالب اینک��ه رییس فدراس��یون والیبال 
و اعضای تیم ملی به دنبال س��کوی المپیک هس��تند و 
صرف حضور در برزیل آنه��ا را راضی نمی کند. بازیکنان 
تیم ملی والیبال ایران پس از مس��ابقات قهرمانی جهان 
سال 2014 در لهستان بالفاصله به کره جنوبی رفتند تا 
مدال طالی بازی های آسیایی را که در کارنامه نداشتند، 
به کلکس��یون خود اضافه کنند. والیب��ال تنها تیم ایران 
 در اینچئون بود که کس��ی نس��بت به قهرمانی آن شک

 نداشت.

بسکتبال در حالی وارد بازی های آسیایی شد که در چهار 
دوره گذش��ته مس��ابقات مردان آسیا به س��ه مدال طال 
رسیده بود. شاگردان ممی بچیروویچ در اینچئون اما به 
سختی از سد قزاقستان در بازی نیمه نهایی گذشتند و در 
فینال با شکست مقابل کره جنوبی به مدال نقره رسیدند. 
ناراحتی بازیکنان تیم ملی ایران به حدی بود که تمایلی 
به رفتن روی سکوی دوم و س��ر خم کردن برای گرفتن 

مدالی غیر از طال نداشتند.
ش��رایط بس��کتبال ای��ران در مهم ترین س��ال فعالیت  
چهارس��اله خود که باید برای کسب س��همیه المپیک 
تالش کند چندان مناس��ب نیس��ت. والیب��ال بر خالف 
آن، پس از برگ��زاری یک لی��گ 14 تیمی ک��ه یکی از 
این آنها، تی��م نوجوانان ایران بود و داش��تن س��اختار، 
تشکیالت و ش��رح وظایف معین برای هر فرد به برنامه 
به ط��رف المپیک م��ی رود؛ اما فدراس��یون بس��کتبال 
هنوز با سرپرس��ت اداره می ش��ود که عماًل برنامه ریزی 
بیش از ش��ش ماه را غیر ممکن می کند. سرمربی جدید 
تیم ملی هنوز فرص��ت نکرده ب��ه تهران بیای��د و قطعاً 
با بازیکنان��ی در اردوی تی��م ملی کار خواه��د کرد که 
انتخاب او نیس��تند. تیم ملی بس��کتبال ایران بر خالف 
والیبال در تورنمنت با ارزش��ی مثل لیگ جهانی شرکت 
نخواهد کرد و اصاًل مشخص نیست که پیش از بازی های 
 قهرمانی آس��یا فرص��ت چنی��ن کاری را پی��دا خواهد 

کرد؟!
عالوه بر این،  شرایط دو فدراسیون از نظر مالی هم با هم 
متفاوت اس��ت. نمایش عمومی حامی مالی فدراسیون 
والیب��ال و چیزی که به نظر افراد عادی رس��یده اس��ت 
بهتر از عملکرد حامی مالی فدراسیون بسکتبال به نظر 

می رسد.
هم��ه عالقمندان ب��ه بس��کتبال امیدوارند ک��ه پس از 
برگزاری انتخابات دوم خرداد و حضور »لوکا پاویچویچ« 
سرمربی صرب تیم ملی در ایران، روزهای خوبی در انتظار 
بسکتبال ایران باشد؛ هر چند تیم ملی حال و روز چندان 
خوشی ندارد و مورد بی توجهی قرار گرفته است. نگاهی به 
واکنش ها و مصاحبه های ملی پوشان کشورمان و توجه به 
این موضوع که با وجود فرصت نه چندان زیاد باقی مانده، 
روند آماده سازی تیم ملی پیشرفتی نداشته، نگرانی ها را 
بیشتر می کند. با این وجود آیا بسکتبال ایران به المپیک 
خواهد رسید و اگر این اتفاق رخ نداد، چه کسی مسوول 

است؟

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

معاون  جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری؛

 کشاورزان،یارانه سوخت
 دریافت کردند 

سام مردانی، از دریافت یارانه سوخت کشاورزان استان خبر داد 
واظهار داشت: یارانه سوخت امسال کشاورزان استان پرداخت 
شد. وی با بیان اینکه 60 هزار بهره بردار در زمینه کشاورزی در 
استان فعال هستند، افزود: یارانه سوخت به کشاورزان دارای 
ماشین آالت کشاورزی، صاحبان طرح های تولید مرغداری، 
دامداری و گلخانه  و کلیه فعالیت های زیربخش کشاورزی که 
نیازمند سوخت هستند داده می ش��ود. معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه امسال سهمیه سوخت کش��اورزان استان 9 میلیون 
لیتر است، بیان کرد: تاکنون کشاورزان 7 میلیون لیتر سهمه 
س��وخت خود را دریافت کرده اند.مردانی با بیان اینکه یارانه 
سوخت در قالب حواله سوخت به کشاورزان پرداخت می شود، 
خاطرنشان کرد: کشاورزان برای دریافت حواله یارانه سوخت 
در سایت شرکت پخش فرآورده های نفتی ثبت نام می کنند و 
پس از تایید کشاورزان حواله سوخت خود را از مراکز خدمات 
شهرستان ها و دهس��تان ها دریافت می کنند. وی با اشاره به 
اینکه بیش ترین یارانه سوخت توسط دارندگان ماشین آالت 
کش��اورزی دریافت می ش��ود، ادمه داد: صاحبان طرح های 
تولیدی با توجه به فعالیت  در هر 4 فصل سال نیازمند سوخت 
بیشتری هس��تند. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: صاحبان 
طرح های تولیدی در صورت استفاده از سیستم لوله کشی گاز 

از تسهیالت وی    ژه ای برخوردار می شوند.
معاون توسعه منابع ارشاد؛

شبکه فرهنگ، سبب توسعه 
کارآفرینی می شود

حسن موس��وی، در نشس��ت با کانون های فرهنگی مساجد 
استان با اشاره به اینکه شبکه فرهنگ سبب توسعه کارآفرینی 
در جامعه می شود، اظهارداشت: فعالیت کانون های فرهنگی 
مساجد در حوزه آموزش کارآفرین در استان گسترش یابد. وی 
با بیان اینکه خانه های فرهنگ و کانون های فرهنگی مساجد 
سبب عرضه محصوالت خود به سایر کشورها می شوند، افزود: 
با توجه به اینکه این استان جزء مناطق کمتر برخوردار است، 
آموزش کارآفرین س��بب توس��عه اقتصادی می شود. معاون 
توسعه منابع فرهنگ و ارشاد اس��المی بیان کرد: با توجه به 
امکاناتی که در اختیار کانون های فرهنگی مساجد قرار داده 
می ش��ود باید فعالیت  آن ها در حوزه  جذب جوانان کارآفرین 
گس��ترش یابد. موس��وی، خاطرنش��ان کرد: با گسترش این 
خانه ها در اس��تان مس��ووالن فرهنگی در جذب بیش تر جوانان در 

حوزه فرهنگی تالش کنند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری؛  

شهید مطهری؛ پایه گذار نهضت 
بازشناسی اسالم نوین است

معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع انس��انی استاندار 
چهارمحال و بختیاری، ش��هید مطه��ری را پایه گذار 
نهضت بازشناسی اس��الم نوین دانس��ت و گفت: این 
اسالم ش��ناس بزرگ و متفکر در تمام حوزه ها سرآمد 

و الگو است.
 س��یامک س��لیمانی، 20 اردیبهش��ت ماه در آیی��ن 
اختتامیه نخستین جشنواره ملی فرهنگی دانشجویی 
» حی��ات مطهر« ک��ه به هم��ت معاون��ت فرهنگی 
جهاددانش��گاهی برگزار ش��د، اظهارکرد: آثار شهید 
مطهری قبل و بعد از انقالب همواره راهکار و راهنمای 

مردم بوده است.
وی با بیان اینکه اس��اس، زیر بنا و محور انقالب ایران 
دین گرایی اس��ت، این مهم را عل��ت تاثیرگذاری این 
انقالب در دنیا دانست و با تاکید بر لزوم حفظ و حراست 
از انق��الب، تصریح کرد: الزمه حف��ظ انقالب نهادینه 
کردن اندیشه های بزرگانی چون شهید مطهری است.

 سلیمانی تاکیدکرد: رویکرد ما باید به گونه ای باشد تا 
در مراکز علمی از اندیشه های اندیشمندان اسالمی به 

ویژه این شهید استفاده و در افکار نهادینه شود.
وی مطهری را پایه گذار نهضت نوین بازشناسی اسالم 
نوین دانست و گفت: در طول تاریخ انسان های مستبد 
همیشه با عقل و اندیشه مبارزه کرده اند و در برهه ای از 
زمان نیز استکبار احساس کرد با اندیشه های مطهری 

که یاری دهنده انقالب بود نمی تواند ادامه دهد.
معاون استاندار با بیان اینکه حتی در شاهنامه فردوسی 
و در داستان ضحاک نیز به این مهم اشاره شده است، 
افزود: در داس��تان ضحاک،  دومار برشانه این پادشاه 
س��تمگر از مغز جوان��ان تغذیه می ش��دند که مفهوم 
 آن از بین بردن اندیش��ه های نوین توسط ستمکاران 

است.
سلیمانی شهید مطهری، این اس��الم شناس بزرگ و 
متفکر بزرگ را در تمام حوزه ها سرآمد و الگو دانست 
و گفت: اندیش��ه های ش��هید مطه��ری در نبردهای 
 عقیدتی با اس��تکبار جهانی کمک بزرگ��ی به انقالب 

کردند.
وی برگ��زاری چنی��ن جش��نواره هایی را گام��ی در 
راس��تای بازشناس��ی انقالب و دین عن��وان و تصریح 
کرد: باید با برگزاری چنین جشنواره هایی به اندیشه ها 
بهاداد؛ چراکه اندیش��ه برای همیش��ه در تارک تاریخ 
می درخشد و ماندگار هستند و نیازهای اندیشمندان 
 و متفک��ران را ب��رآورده می کنن��د و هم��واره تازگی

 دارد.

یادداشت

معاون امور فرهنگی بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: همایش طرح غربال گری ش��نوایی نوزادان در استان 

اجرا می شود.
اشرف عسگری با اش��اره به اینکه این طرح از 22 اردیبهشت 
ماه به م��دت دو روز با حضور کارشناس��ان ش��نوایی کش��ور 
برگزار می ش��ود، افزود: این طرح با هدف ارزشیابی و راه های 

کیفی سازی و بررس��ی مش��کالت اجرای این طرح در استان 
برگزار می ش��ود.معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح س��نجش ش��نوایی 
نوزادان در بدو تولد در بیمارس��تان انجام می ش��ود بیان کرد: 
بهترین فرصت برای س��نجش ش��نوایی نوزادان در بدو تولد 
 است که توسط کارور تشخیص شنوایی با استفاده از دستگاه 

 طرح بازاریابی گردشگری اینترنتی
 آغاز شد 

حیدر صادقی، از آغاز اجرای طرح بازاریابی اینترنتی گردش��گری در استان خبرداد و 
اظهارداشت: این طرح در راستای جذب گردشگر در استان اجرا می شود.وی افزود: فاز 
نخست این طرح شامل ارس��ال ایمیل تبلیغاتی از مناطق نمونه گردشگری استان به 
موسسات طبیعت گردی و گردشگری است.معاون امور میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بازاریابی ایمیلی یکی از روش های 
بازاریابی مستقیم است بیان کرد: امروزه این روش تبلیغاتی به دلیل مزایای فراوانی از 
قبیل در دسترس بودن، س��رعت و آنالین بودن به عنوان یکی از مهم ترین روش های 
تبلیغاتی در دنیا محس��وب می شود.صادقی، با اش��اره به اینکه در این نوع بازاریابی از 
ایمیل ها به عنوان ابزاری برای ارتباط تجاری یا پیام های تبلیغاتی اس��تفاده می شود، 
گفت: در شکل کلی آن هر ایمیلی که به یک مشتری فرس��تاده می شود، می تواند به 
نوعی بازاریابی ایمیلی محسوب شود.وی روند اجرای کار را شامل جمع بندی و تکمیل 
اطالعات کانون های گردشگری اس��تان به همراه تصاویر دانس��ت و افزود: اطالعات 
تکمیلی از طریق ایمیل به موسسات طبیعت گردی، کمیته های گردشگری و آژانس های 

مسافرتی سطح کشور ارسال می شوند.

 ثبت نام 70 هزار سایت در سامانه ساماندهی 
فضای مجازی

 رییس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال کشور از ثبت نام 70 هزار سایت 
در سامانه ساماندهی سایت های فضای مجازی وزارت ارشاد خبرداد.

سیدمرتضی موسویان، شامگاه 20 اردیبهشت ماه در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان، اظهار کرد: تاکنون 70 هزار سایت در سامانه ساماندهی سایت های فضای 
مجازی وزارت ارشاد ثبت نام کرده اند. وی با بیان اینکه به تمام سایت هایی که در این سامانه 
ثبت نام کنند لوگوی هوشمند تعلق خواهد گرفت، افزود: با وجود لوگوی هوشمند، فضای 
سایبری آرام و امن خواهد ش��د و  ترس و نگرانی خانواده ها برای استفاده فرزندان خود از 
فضای مجازی کاهش پیدا خواهد کرد. موسویان گفت: از سال  1389 شبکه ملی فرهنگ 
وظیفه ساماندهی نشر دیجیتال را بر عهده گرفته است که  لوگوی هوشمند در این راستا 
اختصاص می یابد و با اجرای لوگوی هوشمند، تمامی وب سایت های ایرانی، دارای هویت 

و رده بندی می شوند.
وی افزود: این س��ایت ها در ابتدا یک لوگوی بی رنگ دریافت می کند، که پس از ارجاع به 
دستگاه ذیربط و دریافت مجوزهای الزم، لوگوی رنگی و با سیستم رتبه بندی اختصاص 

می یابد.

شنوایی سنجی انجام می شود.
عسگری با اشاره به اینکه از خانواده های نیازمند مبلغی دریافت 
نمی شود خاطرنشان کرد: هزینه این تس��ت 100 هزار ریال 

است که 50 هزار ریال آن توسط بهزیستی پرداخت می شود.
معاون ام��ور فرهنگی و پیش��گیری بهزیس��تی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه تست دردو نوبت انجام می شود، بیان 
کرد: کودکانی که شنوایی آنها در بدو تولد سالم تشخیص داده 

شده کارت پیگیری شنوایی دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه خطر بروز مشکالت شنوایی شش ماه بعد از 
تولد است، ادمه داد: تست دوم ش��ش ماه بعد از تولد در مراکز 

بهداشت با هزینه 50 هزار ریال انجام می شود.
عسگری افزود: در صورت بروز مشکل شنوایی نوزادان به مراکز 

شنوایی سنجی برای تست تخصصی شنوایی ارجاع می شوند.
معاون ام��ور فرهنگی و پیش��گیری بهزیس��تی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه س��ال گذش��ته 90 درص��د از نوزادان 
سنجش ش��نوایی ش��دند بیان کرد: 10 درصد باقی مانده در 

بیمارستان های استان های همجوار زایمان کردند.
وی از استقرار یک دستگاه سیار همراه با یک کارورز خبر داد و 
افزود: این دستگاه در مرکز بهداشت اردل برای شنوایی سنجی 
کودکانی که در منازل متولد می شوند مستقر است.عسگری با 
بیان اینکه سال گذشته 20 هزار و 900 نوزاد در استان متولد 
 شده است، خاطرنش��ان کرد: 58 نوزاد دارای اختالل شنوایی 

هستند.

معاون امور فرهنگی بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

طرحغربالگریشنواییاجرامیشود

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
شرح  به   1270592157 شماره  شناسنامه  دارای  چی  ده  هاشمی  مجيد  آقای   2/420
دادخواست به كالسۀ 479/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان رضا هاشمی ده چی بشناسنامه 14 در تاريخ 92/2/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
با متوفی زوجه 2- مريم هاشمی ده چی ش.ش  منتظرالقائم ش.ش 41نسبت  صديقه 
50876 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا هاشمی ده چی ش.ش 1569 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مجيد هاشمی ده چی ش.ش 1270592157 نسبت با متوفی فرزند 5- احمد 
هاشمی ده چی ش.ش 46976 نسبت با متوفی فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
يا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2597 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                     حصر وراثت
2/421 خانم طاهره حكيمی دارای شناسنامه شماره 580 به شرح دادخواست به كالسۀ 
480/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان نصرا... پورافكاری بشناسنامه 709 در تاريخ 93/11/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- كيانوش پورافكاری 
ش.ش 682 نسبت با متوفی فرزند 2- بهاره پور افكاری ش.ش 926 نسبت با متوفی 
انجام تشريفات  با  اينك  با متوفی همسر.  فرزند 3- طاهره حكيمی ش.ش 580 نسبت 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2600 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                حصر وراثت
2/422 آقای مجيد هاشمی دارای شناسنامه شماره 824 به شرح دادخواست به كالسۀ 
473/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه   88/11/1 تاريخ  در   80893 بشناسنامه  ثمن  مهين  شادروان  كه 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حميدرضا هاشمی 
ش.ش 378 نسبت با متوفی فرزند 2- احمدرضا هاشمی ش.ش 411 نسبت با متوفی 
فرزند 3- ناهيد هاشمی ش.ش 1401 نسبت با متوفی فرزند 4- محمودرضا هاشمی 
ش.ش 891 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره هاشمی ش.ش 1189 نسبت با متوفی فرزند 
6- مجيد هاشمی ش.ش 824 نسبت با متوفی فرزند 7- زينت هاشمی ش.ش 20461 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك  با  اينك  با متوفی فرزند.  نسبت 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2602 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/423 آقای ايرج صوابی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به 
كالسۀ 471/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
 93/11/22 تاريخ  در   17576 بشناسنامه  اصفهانی  صوابی  مهران  شادروان  كه  داده 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
انجام تشريفات  با  اينك  ايرج صوابی اصفهانی ش.ش 68 نسبت با متوفی پدر.  به:1- 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و 
 تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2603 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/424 خانم پريا مهرآذر دارای شناسنامه شماره 251 به شرح دادخواست به كالسۀ 
469/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رسول غيور بشناسنامه 15 در تاريخ 93/4/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- پريا مهرآذر ش.ش 251 
نسبت با متوفی زوجه 2- كيان چوپانژاد ش.ش 1443 نسبت با متوفی مادر 3- مصطفی 
درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  پدر.  متوفی  با  نسبت   126 ش.ش  غيور 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:2606 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2/425 خانم زهرا اسماعيلی دهقی دارای شناسنامه شماره 15627 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از  463/94ح10  كالسۀ  به 
توضيح داده كه شادروان عطاا... اسماعيلی دهقی بشناسنامه 407 در تاريخ 93/12/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است:1- 
عطيه   -2 فرزند  متوفی  با  نسبت   1270950142 ش.ش  دهقی  اسماعيلی  محمدحسين 
اسماعيلی  مرضيه   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   1270200224 ش.ش  دهقی  اسماعيلی 
دهقی ش.ش  اسماعيلی  زهرا   -4 فرزند  متوفی  با  نسبت   1271541211 دهقی ش.ش 
15627 نسبت با متوفی فرزند 5- زيبا خواجه ش.ش 689 نسبت با متوفی همسر. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  از متوفی  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2608 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  1119به  شماره  شناسنامه  دارای  شيروانی  شهال  خانم   2/426
كالسۀ 464/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
اقامتگاه   93/7/15 تاريخ  در   116 بشناسنامه  احمدی  ملك  اردشير  شادروان  كه  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- كوروش 
ملك احمدی ش.ش 1477 نسبت با متوفی فرزند 2- كيان ملك احمدی ش.ش 22071 
متوفی  با  نسبت  احمدی ش.ش 1270141384  ملك  كوشا   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت 
با متوفی فرزند 5- شهال شيروانی  فرزند 4- بهاره ملك احمدی ش.ش 3051 نسبت 
ش.ش 1119 نسبت با متوفی همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:2610 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/427 نايروهی اسادوريان سنگبارانی دارای شناسنامه شماره 1276660963 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 465/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان واروژ اسادوريان سنگبارانی بشناسنامه 500 در تاريخ 
93/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- نايروهی اسادوريان سنگبارانی ش.ش 1276660963 نسبت با متوفی همسر 
2- ناتائی اسادوريان سنگبارانی ش.ش 1276668406 نسبت با متوفی فرزند 3- لنيا 
يران ش.ش 12931 نسبت با متوفی مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:2612 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به   46127 شماره  شناسنامه  دارای  اله  لطف  شيخ  مسجد  خادم  زهره  خانم   2/428
شرح دادخواست به كالسۀ 466/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
در   709 بشناسنامه  جرقويه  ضياء  فاطمه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  تاريخ 93/12/13 
متوفی  با  نسبت   1371 اله ش.ش  لطف  شيخ  مسجد  خادم  زهرا  به:1-  است  منحصر 
فرزند 2- زهره خادم مسجد شيخ لطف اله ش.ش 46127 نسبت با متوفی فرزند. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  از متوفی  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2614 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   19326 شماره  شناسنامه  دارای  دهنوی  يادگاری  حسين  آقای   2/429
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  491/94ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
در   22657 بشناسنامه  زاده  فيلی  شكريه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/7/16 تاريخ 
همسر  متوفی  با  نسبت   19326 ش.ش  دهنوی  يادگاری  حسين  به:1-  است   منحصر 
يادگاری  زينب   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   80 ش.ش  دهنوی  يادگاری  صباح   -2

دهنوی ش.ش 3155 نسبت با متوفی فرزند 4- منيره يادگاری دهنوی ش.ش 12707 
فرزند متوفی  با  نسبت   58 دهنوی ش.ش  يادگاری  5- صالح  فرزند  متوفی  با   نسبت 

يادگاری  محمود   -7 فرزند  متوفی  با  نسبت   2492 ش.ش  دهنوی  يادگاری  احمد   -6
دهنوی ش.ش 3079  يادگاری  فرزند 8- حيدر  متوفی  با  نسبت  دهنوی ش.ش 2292 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك  با  اينك  با متوفی فرزند.  نسبت 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2618 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   229 شماره  شناسنامه  دارای  جعفرپيشه  داود  آقای   2/430
چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از  490/94ح10  كالسۀ  به 
توضيح داده كه شادروان غالمرضا جعفرپيشه بشناسنامه 32776 در تاريخ 93/5/3 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- مهری دخت جعفرپيشه ش.ش 316 نسبت با متوفی زوجه 2- زهرا جعفرپيشه ش.ش 
53513 نسبت با متوفی فرزند 3- نرجس جعفرپيشه ش.ش 1488 نسبت با متوفی فرزند 
4- نسرين جعفرپيشه ش.ش 45669 نسبت با متوفی فرزند 5- داود جعفرپيشه ش.ش 
229 نسبت با متوفی فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:2619 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1977 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  سلمانی  زهرا  خانم   2/431
چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از  477/94ح10  كالسۀ  به 
 83/10/10 تاريخ  در   1825 بشناسنامه  فرد  رجبی  فاطمه  شادروان  كه  داده  توضيح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
زاده  زهره سلمانی   -2 فرزند  متوفی  با  نسبت  زاده ش.ش 66400  مجيد سلمانی   -1
با  نسبت   1977 ش.ش  زاده  سلمانی  زهرا   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   56866 ش.ش 
متوفی فرزند 4- مصطفی سلمانی زاده ش.ش 53337 نسبت با متوفی فرزند 5- صديقه 
زاده ش.ش 175  فرزند 6- حسن سلمانی  متوفی  با  نسبت  زاده ش.ش 148  سلمانی 
نسبت با متوفی همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2621 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/432 آقای علی جانقربانی پوده دارای شناسنامه شماره 33136 به شرح دادخواست به 
كالسۀ 496/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
تاريخ93/10/16  در   161 بشناسنامه  پوده  جانقربانی  خانم  ايران  شادروان  كه  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فرشته جانقربانی ش.ش 648 نسبت با متوفی فرزند 2- علی جانقربانی پوده ش.ش 
با  نسبت   302 ش.ش  پوده  جانقربانی  محمدرضا   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   33136
متوفی فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2622 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/433 آقای قاسم شاه سنائی گنيرانی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از  499/94ح10  كالسۀ  به 
تاريخ  در   198 بشناسنامه  گنيرانی  سنائی  شاه  محمدعلی  شادروان  كه  داده  توضيح 
93/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- محترم نادری گنيرانی ش.ش 9 نسبت با متوفی مادر 2- قاسم شاه سنائی 
مقدماتی درخواست  تشريفات  انجام  با  اينك  پدر.  متوفی  با  نسبت  گنيرانی ش.ش 35 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:2623 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   1271688591 شماره  شناسنامه  دارای  جابراالنصار  رضا  آقای   2/434
دادخواست به كالسۀ 510/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاريخ  در   2160 بشناسنامه  جابراالنصار  بهزاد  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
93/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- رضا جابراالنصار اسفرجانی ش.ش 1271688591 نسبت با متوفی فرزند 
2- علی جابراالنصار اسفرجانی ش.ش 1274222982 نسبت با متوفی فرزند 3- دنيا 
مرضيه   -4 فرزند  متوفی  با  نسبت   1270861530 ش.ش  اسفرجانی  جابراالنصار 
جابراالنصار اسفرجانی ش.ش 43 نسبت با متوفی همسر 5- منيژه بهرامی ش.ش 26 
نسبت با متوفی مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2625 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   53113 شماره  شناسنامه  دارای  خليليان  عليرضا  آقای   2/435
چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از  509/94ح10  كالسۀ  به 
 93/12/28 تاريخ  در   25097 بشناسنامه  خليليان  كريم  شادروان  كه  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- عليرضا خليليان ش.ش 53113 نسبت با متوفی فرزند 2- منصور خليليان ش.ش 
 56198 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن خليليان ش.ش 56199 نسبت با متوفی فرزند
4- زهرا خليليان ش.ش 57704 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره خليليان ش.ش 68480 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك  با  اينك  با متوفی فرزند.  نسبت 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2626 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/436 خانم نفيسه صباغی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به كالسۀ 
507/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمود صباغی بشناسنامه 318 در تاريخ 93/11/8 اقامتگاه دائمی خود 
صباغی  حسين  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
ش.ش 4128 نسبت با متوفی فرزند 2- نفيسه صباغی ش.ش 88 نسبت با متوفی فرزند 
تشريفات  انجام  با  اينك  همسر.  متوفی  با  نسبت   723 سنمار ش.ش  خانم  حاجيه   -3
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2627 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                 حصر وراثت
2/437 آقای علی جانثاری دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به كالسۀ 
506/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 80/1/11  در  بشناسنامه 309  كه شادروان خانم جانثاری 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی جانثاری ش.ش 
20 نسبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا جانثاری ش.ش 1085 نسبت با متوفی فرزند. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2628 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   590 شماره  شناسنامه  دارای  كثيری  اسماعيل  آقای   2/438
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  504/94ح10  كالسۀ 
تاريخ  آبادی بشناسنامه 3637 در  توضيح داده كه شادروان معصومه داوری دولت 
88/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- حسن كثيری ش.ش 16 نسبت با متوفی فرزند 2- اسماعيل كثيری ش.ش 
590 نسبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا كثيری ش.ش 320 نسبت با متوفی فرزند 
4- رضا كثيری ش.ش 906 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه كثيری ش.ش 32 نسبت با 
متوفی فرزند 6- اقدس كثيری دولت آبادی ش.ش 19 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا 
با متوفی فرزند 8- حسين كثيری دولت آبادی  كثيری دولت آبادی ش.ش 31 نسبت 
ش.ش 3512 نسبت با متوفی همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی مينمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:2629 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

بشر برای س��الم بودن و سالم زیس��تن به خواب نیاز دارد. اکثر 
متخصصان معتقدند هشت س��اعت خواب شبانه یعنی معادل 
یک سوم شبانه روز برای همه الزم است؛ اما آیا می دانید عالوه بر 
ساعات خواب، نحوه خوابیدن نیز روی سالمت تاثیر می گذارد؟

خوابیدن به پشت، روی ش��کم، به پهلو یا به شکل جنینی جزو 
وضعیت های معمول خواب اس��ت که روی نحوه تنفس، وضع 
س��تون فقرات و یا جریان خون تاثیر می گذارد. در این مطلب  
هشت نوع وضعیت مختلف خوابیدن و تاثیر آن بر سالمتی بدن 

را بیان می کنیم:
1- خوابيدن به پش�ت؛ دس�ت ها باال، مفيد برای کمر و 

صورت
به این حالت خواب، وضعیت » ستاره دریایی« نیز می گویند. در 
این حالت فرد به پشت می خوابد و دست هایش به سمت باال و دو 
طرف بالش قرار می گیرد. این وضع خواب برای کمر خوب است.

فرقی نمی کن��د دس��ت ها را در دو طرف بالش ق��رار بدهید یا 
نه، خوابیدن به پش��ت در صورتی  که دس��ت ها را روی صورت 
نگذاشته باشید، برای پوست تان نیز مفید است. این نحوه خواب 
باعث جلوگیری از بروز چین و چروک صورت و پوس��ت س��ینه 
می شود. در حالت کلی خوابیدن به پشت باعث کاهش سوزش 
معده می شود. این وضعیت خواب در خانم ها احتمال افتادگی 
سینه ها در سنین باال را کاهش می دهد. با این همه، در وضعیت 
ستاره دریایی احتمال آپنه خواب و خروپف زیاد است. از دیگر 
نقاط ضعف این وضعیت، فش��ار زیاد به تاندون های ش��انه ها و 
 کاهش جریان خون موضعی است که غالبا به تاندونیت )التهاب 

تاندون ها( منجر می  شود.
2- خوابيدن به پشت، دس�ت ها  در راستای بدن ؛  مفيد 

برای گردن
خوابیدن به پشت در حالی که دست ها در کنار بدن قرار داشته 
باش��د، بهترین وضعیت خواب برای سالمت اس��ت. این نحوه 
 خوابیدن برای س��تون فقرات و گردن خوب اس��ت. البته باید

 ح��واس ت��ان باش��د  از بالش ه��ای خیل��ی بلند و نامناس��ب 
اس��تفاده نکنید. تنها ایراد این وضعیت خ��واب تاثیر آن روی 
تنفس اس��ت. افرادی که به این ش��کل می خوابند، بیش��تر از 
بقیه خر و پ��ف می کنند. در واق��ع خوابیدن به پش��ت ممکن 
 اس��ت باعث مسدود ش��دن مجاری تنفس��ی ش��ود که به آن 

»آپنه خواب« می گویند.
3- خوابيدن به روی شکم؛ مراقب گردن تان باشيد

خوابیدن به روی شکم به سالمتی تان آسیب می زند. سعی کنید 
هرگز در این وضعیت نخوابید. این وضعیت خوابیدن باعث بروز 
کمردرد و گردن درد و چین و چروک پوس��ت صورت می شود. 
خوابیدن روی شکم در خانم ها به خراب شدن پوست سینه نیز 
منجر می شود و در دراز مدت می تواند موجب دردهای مفاصلی 
در شما شود. تنها مزیت این نوع خوابیدن، کاهش احتمال خر و 
پف شبانه است. بی شک وقتی فرد روی شکم می خوابد و سر را 
داخل بالش فرومی برد، نمی تواند به درستی نفس بکشد؛ بنابراین 
باید فرد سر خود را در جهتی بگذارد که بتواند نفس بکشد؛ همین 
کار باعث بروز درد در گردن، سر و شانه ها می شود. خوابیدن روی 
شکم می تواند باعث بروکسیزم )دندان قروچه( و درد در ناحیه 

فک صورت و یا سردرد شود.
4- وضعيت جنينى؛ باع�ث بروز کم�ردرد و گردن درد 

مى شود
این وضعیت درس��ت مانند وضعیت قرارگیری جنین در شکم 
مادر است. در وضعیت جنینی، فرد به پهلو دراز می کشد. در حالی 
 که پاها را به داخل شکم جمع می کند، چانه را به بازوها نزدیک 
و دست ها را خم می کند. بیشتر افراد به این صورت می خوابند و 
وضعیت نسبتا راحتی در نظر گرفته می شود؛  اما وضعیت خواب 
جنینی باعث بروز کمردرد و گردن درد می ش��ود. عالوه بر این، 
خمیدگی بدن به سمت پایین مانع از تنفس عمیق خواهد شد. 
در عوض وضعیت جنینی برای اف��رادی که خروپف می کنند و 

برای خانم های باردار شرایط مناسبی است.
5- خوابيدن به پهلو، دس�ت ها در راستای بدن؛  مراقب  

چين  و  چروک پوستى باشيد
متخصصان معتقدند، خوابیدن به پهلو برای ستون فقرات مفید 
اس��ت. خوابیدن به پهلو و قراردادن دس��ت ها در راستای بدن 
باعث می شود س��تون فقرات در حالت طبیعی خود قرار داشته 
باشد. به این ترتیب باعث کاهش کمردرد و گردن درد می شود.

به عقیده متخصصان، خوابیدن به پهلو و همچنین اس��تفاده از 
بالشی کوچک بین زانوها می تواند از فشار زیاد به مهره های کمر 
و نیز عضالت و رشته های عصبی متصل به ستون فقرات بکاهد. 
خوابیدن به پهلو موجب کاهش رفالکس اسید معده )برگشت 
اسیده معده به مری( می ش��ود. خروپف کمتر می شود و برای 
خوابیدن در دوران بارداری مناس��ب است. این نوع خوابیدن از 
آپنه خواب نیز پیشگیری می کند. مش��کل اصلی خوابیدن به 
پهلو، تاثیر آن روی پوست است. افرادی که به طور مرتب در این 

وضع می خوابند، بیشتر در معرض چین و  چروک پوستی قرار 
می گیرند، چون پوست در تماس و ساییدگی با بالش و زمین قرار 
می گیرد. همچنین احتمال افتادگی سینه ها در خانم هایی که 

در این شرایط می خوابند نیز بیشتر است.
6- خوابيدن به پهلو، دس�ت ها مقابل ب�دن؛ در این نوع 

خوابيدن احتمال کمر درد وجود دارد
خوابیدن به پهلو و قرار دادن دست ها در مقابل بدن، همان فواید 
خوابیدن به پهلو و قراردادن دست ها در راستای بدن را دارد. با 
این  حال در این شرایط به دلیل بروز مشکالتی در جریان خون 

و فشار به عصب ها، احتمال کمردرد و درد بازوها وجود دارد.
7- خوابيدن به پهلوی چپ یا راس�ت؛ شانه ها و پاها در 

عذاب
اگر به پهلو می خوابید باید حواس تان باش��د ب��ه پهلوی چپ 
می خوابید یا راس��ت. خوابیدن به پهلوی راست باعث افزایش 
سوزش معده می ش��ود؛ در صورتی که خوابیدن به پهلوی چپ 
اعضای داخلی مانند کبد، ریه ها و معده را به زحمت می اندازد. 
پزشکان به خانم های باردار توصیه می کنند که به پهلوی چپ 
بخوابند، اما بهتر است حواستان باشد که به طور مداوم به یک 
پهلو نخوابید. خوابیدن طوالنی مدت روی یک پهلو باعث می شود 
فشار زیادی به شانه ها و پاها وارد ش��ود. نتایج پژوهشی که در 
دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است، نش��ان می دهد افرادی که 
همیشه روی یک پهلو می خوابند، بیشتر در معرض سنگ کلیه 
قرار می گیرند. بررسی های انجام  ش��ده روی 93 بیماری که به 
سنگ کلیه مبتال بودند نشان داده است سنگ کلیه 79 درصد 

این افراد در سمتی قرار دارد که روی آن خوابیده اند.
8- خوابيدن با چند بالش؛  مفيد برای ستون فقرات

در هر حال، هر کدام از ما عادت ه��ای مخصوص به خودمان را 
داریم و وضعیت خوابیدن از این عادت ها مس��تثنی نیس��ت. تا 
حد امکان وضعیت خوابیدن تان را اصالح کنید، اما در هر حالت 
 برای داشتن خوابی راحت بهترین کار اس��تفاده از چند بالش

 است.

زندگی کردن و در معرض  نور خورشید قرار گرفتن، 
می تواند از پیرشدن شما پیش��گیری کرده و شما را 
سرزنده تر و شاداب تر کند. براس��اس اعالم سازمان 
بهداش��ت جهانی، میانگین طول عمر در جهان رو به 
افزایش است، به گونه ای که افراد با رعایت صد توصیه 
جادویی می توانند به صد س��الگی برس��ند. ما در این 

مطلب یکی از این رازها را برای شما فاش می کنیم.
 شاید برای تان جالب باش��د بدانید سازمان یونسکو 
امسال را س��ال جهانی » نور« نامگذاری کرده است 
تا توجه عموم��ی را به تاثیر و اهمی��ت نور طبیعی در 
زندگی جلب کند؛ نوری که میزان هورمون مالتونین 
را که باعث خواب آلودگی در ش��ب می شود، کاهش 
می دهد و ابتدای روز به بدن کمک می کند تا از خواب 

بیدار شود.
 نقش خورشيد در تنظيم ساعت بدن

به گفته متخصصان، نور خورش��ید نق��ش مهمی در 
کنترل ساعت بیولوژیکی یا همان ساعت داخلی بدن 
دارد و باع��ث تنظیم چرخه خواب و بی��داری، دمای 
بدن، ضربان قلب، ترشح هورمون ها و… می شود. این 
در حالی است که بی نظمی در ساعت بیولوژیک بدن 
بروز اختالالت خواب، به هم خوردن هوشیاری و نشاط 
فرد، اختالل در حافظه، افس��ردگی و حتی مشکالت 
قلبی � عروق��ی را به همراه دارد و به همین س��ادگی 

می تواند از عوامل موثر در کاهش طول عمر باشد.
D نور خورشيد و تامين ویتامين 

احتماال می دانید نور خورش��ید منبع اصلی ویتامین 
D اس��ت؛ ویتامینی که به تامین کلس��یم و فس��فر 
در اس��تخوان ها منجر می ش��ود و جلوی بروز پوکی 
استخوان و عوارض ناشی از آن را می گیرد؛ به همین 
دلیل هم متخصصان توصی��ه می کنند روزانه حداقل 
10 دقیقه در معرض نور خورش��ید ق��رار بگیرید؛ به 
طوری که نور را از طریق پوست و کف دست ها جذب 
کنید؛ البته این به معنی بی خطر بودن اشعه های مضر 
خورشید نیست. پس اس��تفاده از ضدآفتاب را هرگز 
نباید فراموش کنید ت��ا از آن طرف بام نیفتید و خطر 

بروز سرطان پوست تهدیدتان نکند.
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 واکسن هایى که به کودک تزریق 
مى شوند چيست؟

    
واکسیناسیون زمانی به خوبی اثر می کند که به موقع و به طور کامل 

انجام شود.
والدین هر کودک در س��ال اول زندگی، باید پن��ج بار کودک خود را 
برای واکسیناسیون به مرکز بهداشتی درمانی ببرند و برای تقویت اثر 
واکسن ها نیز پس از یک س��الگی مراجعات مجددی مورد نیاز است 
که این مراحل و نوع واکسن ها در ادامه مطلب نشان داده شده است.

 ابتال به بعضی بیماری ها در دوران کودکی بس��یار خطرناک است و 
می تواند سبب مرگ و میر و ایجاد ناتوانی در کودکان شود.

مه��م ترین ای��ن بیماری ه��ا که س��االنه جان تع��داد بس��یاری از 
کودکان را می گیرد، س��ل، سرخک، س��یاه س��رفه، کزاز، دیفتری 
 و هپاتی��ت » ب« اس��ت. هم��ه ک��ودکان بای��د در مقاب��ل ای��ن

 بیماری ها واکسینه شوند.
بدن انس��ان در مقابل این ویروس ها و میکروب ها، موادی می سازد 
که اصطالحا »پادتن« نامیده می ش��ود. حال اگر بدن با میکروب یا 
ویروس واقعی بیماری )مثل واکسن( برخورد کند می تواند آن را از 
بین ببرد و بدین ترتیب انسان در مقابل آن بیماری ها ایمن می شود.

زمان بندی واکسیناسیون کودکان به نقل از سایت انستیتو پاستور 
ایران به شرح زیر است:

 بدو تولد؛ ب ث ژ، قطره فلج اطفال، هپاتیت ب
دو ماهگی؛ ثالث، قطره فلج اطفال، هپاتیت ب

 چهار ماهگی؛ ثالث، قطره فلج اطفال
 شش ماهگی؛ ثالث، قطره فلج اطفال، هپاتیت ب
 یک سالگی؛ ام ام آر )سرخک، اوریون و سرخجه(

 هجده ماهگی؛ ثالث، قطره فلج اطفال، ام ام آر
 شش سالگی؛ثالث، قطره فلج اطفال

این واکسن ها چه هستند؟
واکسن ب ث ژ؛  واکسن ب ث ژ  با اس��تفاده از باکتری ضعیف شده 
سل، علیه بیماری سل ساخته شده است که به صورت زیرپوستی در 

باالی بازوی نوزاد در بدو تولد تزریق می شود.
  واکس��ن ثالث یا س��ه گانه )دیفتری، کزاز، سیاه س��رفه(؛  واکسن 
 س��ه گانه  با اس��تفاده از باکتری کش��ته شده سیاه س��رفه و سموم 
باکتری های دیفتری و کزاز س��اخته می شود. دیفتری، کزاز و سیاه 
سرفه بیماری های خطرناکی هستند که می توانند موجب مرگ یا 

عوارض شدید شوند.
قطره فلج اطفال خوراکی؛ فلج اطفال یک بیماری حاد ویروسی است 

که می تواند منجر به فلج دائمی گروهی از عضالت بدن شود.
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