
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E Rشیرغنی شده
به مدارس می رود 

در راستای طرح تحول در لبنیات؛

2

3

موضوع یمن به فاجعه ای انسانی مبدل شده است
فاجعه ای انسانی مبدل شده است، گفت: باید شرایط 
را مهیا کنیم تا در سایه آتش بس همه جانبه، مذاکره 

بین گروه های یمنی آغاز شود.
حجت االسالم  حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار 
با فواد معصوم رییس جمهوری عراق با تأکید بر اهمیت 
وح��دت و اتحاد ملت ع��راق برای حفاظ��ت از نعمت 
مردمساالری در این کشور،گفت: خوشحالیم که همه 
طوایف در عراق اعم از شیعه، سنی و کرد، نقش خود 
را در حفاظت از این نعمت ایفا کرده و ملت های دیگر 

منطقه نیز به آنها در این مسیر کمک کرده اند.
ملت عراق اجازه نمی دهند کسانی در آن سوی 

آبها برای انشقاق آنها تصمیم بگیرد

رییس جمهوری تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
با هرگونه س��خن و اظهارنظری که در آن نشانه ای از 
برهم خوردن وحدت عراق باشد، مخالف است و ملت 
بزرگ عراق نیز اجازه نخواهد داد کسانی در آن سوی 
آبها و در محافل خود بخواهند در مسیر تفرقه و انشقاق 

در این کشور سخن گفته و تصمیم بگیرند.
روحانی با تأکید بر حفظ امنیت و ثبات در عراق گفت: 
تروریسم در منطقه مخاطره ای است که همه منطقه 
باید برای دفع آن به یکدیگر کمک کنند و اگر کسانی 
از طریق گروه های تروریستی و کمک به آنها، عراق را 
با مشکل مواجه کردند، باید بدانند این معضل در عراق 

باقی نمی ماند و برای آنها نیز خطرآفرین...
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گشایش نهمین نمایشگاه صنعت 
طال و جواهر

بررسی گزینه های تبصره هدفمند 
یارانه ها در هیات دولت

 افزایش شدت وزش باد و گرد 
و خاك از امروز 

 هاشمی: تیم امید ظرفیــت
 صعود دارد

جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین 
آفتاب،  ملی می شود
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اتفاقی که ذوبی ها از آن 
می ترسیدند

وزارت بهداشت شایعه انتشار 
ویروس ایدز را تکذیب کرد

محمدعلی سپانلو درگذش��ت. مردی زاده پاییز، از اردیبهشت 
تهران دل کند و چش��م فروبست. ش��هری که عاشقش بود و 
شاعرش.  74 سال در همین ش��هر زندگی کرد و شعر سرود. 
ترجمه کرد، »هزار و یک شعر« آنتولوژی شعر نو فارسی در قرن 
بیستم را نوشت و در سرگذشت و آثار عارف، بهار، فرخی یزدی 

و عشقی تحقیق کرد تا »چهار شاعر آزادی« را بنویسد. 
به گزارش زاینده رود به نقل از خبرآنالین، سال های سال با آن 
صدای مخملی شعر خواند از »تبعید در وطن«  تا »قایق سواری 
در تهران«. بال و برگ تخیلش را گسترد و با شعرهایش گفت 

که »نبض وطنم را می گیرم«. حاال او »س��ندباد غایب« شعر 
ماس��ت. او که هرگز در چارچوب تنگ قالب ها نگنجید، تن به 
رنگ زمانه نداد، امضای خودش را داشت و راه خودش را رفت، 

بی آن که لحظه ای سر خم کند. 
شعر جدی ترین حرف او بود. با شعر می اندیشید و حرف می زد. 
حتی مصاحبه هایش هم ش��اعرانه بود. با همین شعر به جهان 
پیرامونش نگاه کرد. از درد مردم گفت اما ش��عرش را هرگز به 
سیاس��ت آلوده نکرد و گذاش��ت تا همه چیز سر جای خودش 

باشد. او در مصاحبه با مجله »آدینه« در سال ...

شاعری که نبض زمانه بود

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :



گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص گزینه های مختلف اجرای 
تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در س��ال ۱۳۹۴ روز چهارش��نبه در جلسه 
هیات دولت مورد بررس��ی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک 
از گزینه های پیش��نهادی اعالم کردند.ادامه این بحث به جلسه آینده هیأت وزیران 
موکول شد.هیات وزیران در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهوری 
برگزار ش��د ، آیین نامه اجرایی بند )ب( تبصره )۱۲( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۴ کل 
کشور را بررسی و تصویب کرد.بر اساس این آیین نامه، دولت به منظور توسعه و ارتقای 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش 
ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در 
زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات، به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اجازه داد تا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای و هزینه های س��رمایه ای را برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای 
اشتغال آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش به بخش های خصوصی و تعاونی 

به صورت تسهیالت تخصیص دهد و مابه التفاوت سود آن را پرداخت نماید.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس س��ازمان سنجش آموزش کشور 
در گفت وگو با خبرنگار گروه دانش��گاه خبرگزاری تس��نیم، اظهار 
داشت: براس��اس برنامه زمانی پیش بینی ش��ده آزمون استخدامی 
فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۴ در صبح روز جمعه 
اول خردادماه سال جاری برگزار می ش��ود.وی افزود: کارت شرکت 
در آزمون اولین آزمون استخدامی فراگیر دس��تگاه های اجرایی به 
همراه برگ راهنمای مربوطه از روز سه ش��نبه ۲۹ اردیبهشت ماه بر 
روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.مشاور عالی 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: تمامی داوطلبان 
متقاضی شرکت در آزمون ضرورت دارد که در مهلت تعیین شده به 
سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و 
با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای)نام، نام خانوادگی، کدملی...( یا 
ثبت نامی شامل شماره پرونده و کدپیگیری، از کارت خود نسخه ای 

تهیه و نسبت به دریافت برگ راهنمای مربوط نیز اقدام کنند.
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رئیس جمهور ای��ران با بی��ان اینکه امروز موض��وع یمن به 
فاجعه ای انسانی مبدل شده است، گفت: باید شرایط را مهیا 
کنیم تا در سایه آتش بس همه جانبه، مذاکره بین گروه های 

یمنی آغاز شود.
حجت االسالم  حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار با فواد 
معصوم رییس جمهوری عراق ب��ا تأکید بر اهمیت وحدت و 
اتحاد ملت عراق برای حفاظت از نعمت مردمساالری در این 
کشور،گفت: خوشحالیم که همه طوایف در عراق اعم از شیعه، 
سنی و کرد، نقش خود را در حفاظت از این نعمت ایفا کرده و 
ملت های دیگر منطقه نیز به آنها در این مسیر کمک کرده اند.
ملت عراق اجازه نمی دهند کسانی در آن سوی 

آبها برای انشقاق آنها تصمیم بگیرد
رییس جمهوری تصری��ح کرد: جمهوری اس��المی ایران با 
هرگونه س��خن و اظهارنظری ک��ه در آن نش��انه ای از برهم 
خوردن وحدت عراق باشد، مخالف است و ملت بزرگ عراق 
نیز اجازه نخواهد داد کسانی در آن سوی آبها و در محافل خود 
بخواهند در مسیر تفرقه و انشقاق در این کشور سخن گفته 

و تصمیم بگیرند.
روحانی با تأکی��د بر حفظ امنی��ت و ثبات در ع��راق گفت: 
تروریسم در منطقه مخاطره ای اس��ت که همه منطقه باید 
برای دفع آن به یکدیگر کمک کنند و اگر کس��انی از طریق 
گروه های تروریستی و کمک به آنها، عراق را با مشکل مواجه 
کردند، باید بدانند این معضل در عراق باقی نمی ماند و برای 

آنها نیز خطرآفرین خواهد شد.

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد:  این طنز مضحک در 
تاریخ باقی خواهد ماند که کشورهایی به گروه های تروریستی 
پول بدهند و آنها را مس��لح کنند و همان کش��ورها در زمان 
دیگری بگویند ائتالفی درست کرده اند تا همان تروریست ها 

را بمباران کنند.
ایران اولین کش�ور بود که به ندا و درخواس�ت 

دولت عراق برای کمک پاسخ مثبت داد
روحانی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران نسبت به امنیت 
و ثبات در عراق به عنوان کشور همسایه اهتمام دارد، اظهار 
داشت: زمانی که تروریس��ت ها و داعش به مناطقی از عراق 
حمله کرده و آنجا را اشغال کردند جمهوری اسالمی ایران جزو 
اولین کشورهایی بود که به ندا و درخواست دولت عراق برای 
کمک پاسخ مثبت داد. ما زمانی که احساس کردیم برخی از 
مناطق اقلیم کردستان و اربیل در معرض خطر است به آنها 
برای مبارزه با تروریست ها یاری رساندیم و همچنان در این 

مسیر در کنار دولت و ملت عراق خواهیم بود.
موضوع یمن به فاجعه ای انس�انی مبدل شده 

است
رییس جمهوری با اش��اره به اینکه کش��ورهای منطقه باید 
نسبت به مسایل و مشکالت یکدیگر حساس بوده و به دنبال 
رفع غم، درد و رنج ملتهای منطقه باشند، گفت: امروز موضوع 
یمن به فاجعه ای انسانی مبدل شده است. مردم فقیر و مظلوم 
نزدیک به دو ماه است تحت هجمه های مستمر متجاوزین قرار 
گرفته اند و امروز زخمی ها و بی خانمان ها نیاز به مداوا و کمک 
دارند. امروز قبل از هر کار، نخست باید به مداوای مجروحان 

بپردازیم. باید کمک کنیم تا مردم یمن زندگی و آرامش را پیدا 
کنند آنوقت ش��رایط را مهیا کنیم تا در سایه آتش بس همه 

جانبه، مذاکره بین گروه های یمنی آغاز شود.
تروریست ها باید از سوریه اخراج شوند

رییس ش��ورای عالی امنیت ملی همچنین به اوضاع سخت 
مردم سوریه بویژه آوارگان این کشور اشاره کرد و گفت: ابتدا 
باید تروریست ها از سوریه اخراج شوند و ثبات و امنیت نسبی 
ایجاد شود، آوارگان سوری بازگردند و آن وقت شرایط برای 
اقدامات الزم به منظور تأمین خواست مردم مهیا خواهد شد.

رییس جمهوری سپس به مناس��بات فیمابین و نزدیکی و 
قرابت فرهنگ��ی و تاریخی دو ملت عراق و ایران اش��اره کرد 
و گفت: امروز وقتی مردم ما به عراق و زیارت عتبات عالیات 
می روند احساس می کنند در وطن خودشان هستند و مردم 
عراق نیز وقتی به ش��هرهای زیارتی ای��ران می آیند همین 

احساس را دارند.
روحانی با بیان این که رفت و آمد مسئوالن عالی رتبه دو کشور 
می تواند موجب توس��عه همکاری ها و اس��تحکام مناسبات 
فی مابین شود، گفت: ما از این که روابط اقتصادی دو کشور 
هر روز رونق بیشتری می یابد خرس��ندیم و خواهان ارتباط 
و سرمایه گذاری بیش��تر بخش های خصوصی و رفت و آمد 

ملت های دو کشور هستیم.
رییس شورای عالی اقتصاد با اعالم آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای توسعه روابط اقتصادی با عراق گفت: ما باید همه 
مسیرهایی را که به توس��عه روابط اقتصادی کمک می کند، 
هموار کنیم و در زمینه احداث راه، راه آهن، ایجاد مسیرهای 

دریایی و همکاریهای نفت و گاز اقدامات الزم را انجام دهیم.
رییس جمهوری افزود: اگر راه آهن خرمشهر به بصره زودتر 
متصل شود و کشتی های مسافری و تجاری در مسیر دریایی 
تردد کنند و پروازهای هوایی دو کش��ور توسعه یابد، شرایط 

برای شکوفایی اقتصادی دو کشور مهیاتر خواهد شد.
آمادگی ایران برای تس�هیل واردات و صادرات 

کاالهای عراقی در جنوب
روحانی ادامه داد: باید مسایل مرزی و گمرکی را به گونه ای 
تس��هیل کنیم تا رفت و آمد افراد و کاالها به راحتی صورت 
بگیرد و در این خصوص ایران آماده است تا در بنادر جنوبی 

واردات و صادرات کاالهای عراقی را تسهیل کنیم.
رییس جمه��وری همچنین گفت: ای��ران توانایی و آمادگی 
تأمین نیاز عراق به م��واد غذای��ی را دارد و وزرای اقتصادی 
دولت آماده اند تا در زمینه همکاری های نفت و گاز ،صنعت و 
کشاورزی، رایزنی های الزم با همتایان عراقی خود را به منظور 

تسهیل و گشایش در این خطوط انجام دهند.
رییس جمهوری سپس با تأکید بر اینکه منافع دو کشور در 
مسایل اقتصادی به هم گره خورده است به کاهش ناعادالنه 

قیمت نفت و ضرر همه صادرکنندگان از این بابت اشاره کرد 
و خواستار همفکری و هماهنگی بیشتر برای تعادل بازار شد.

رییس ش��ورای عالی محیط زیست به مس��أله ریزگردها و 
آثار آن در دو کش��ور هم اش��اره کرد و گف��ت: ریزگردها به 
مشکلی مشترک برای ما و منطقه تبدیل شده و لذا باید همه 

کشورهای منطقه در این باره به یکدیگر کمک کنند.
تشکر از موضع عراق در قبال مذاکرات ایران و ۵+۱

روحانی همچنین در پایان از موضع عراق نسبت به مذاکرات 
۱+۵ استقبال کرد و گفت: پایان موفقیت آمیز این مذاکرات 

به نفع همه خواهد بود.
فواد معصوم: ملت عراق هیچ گاه مهمان نوازی 

ایرانیان را فراموش نمی کند
فواد معصوم رییس جمهوری عراق نیز ضمن تشکر از مهمان 
نوازی گرم دولت و ملت ای��ران، پیوندهای فرهنگی و منافع 
مشترک دو کشور را یادآور شد و گفت: دولت و ملت عراق هیچ 
گاه مهمان نوازی و حمایت دول��ت و ملت ایران از معارضین 

عراقی  در دوران استبداد را فراموش نمی کنند.
وی گفت: روابط دو کش��ور همواره گرم و خوب بوده است و 
اگر مهمان نوازی ایرانی ها از خانواده های عراقی نبود آنها در 
معرض کشتارهای دسته جمعی رژیم بعث قرار می گرفتند. 
چنانکه امروز نیز گورهای دسته جمعی در جنوب و مرکز عراق 
کشف می ش��ود. ما همچنین کمک های جمهوری اسالمی 

ایران به قربانیان حلبچه را فراموش نخواهیم کرد.
فواد معصوم با تأکید بر اینکه برای توسعه روابط با جمهوری 
اسالمی ایران در همه زمینه ها اصرار داریم نیاز کشورش به 
استفاده از توان و تجربیات ایران در حوزه صنعت و کشاورزی 
را خاطرنشان ساخت و گفت: عراق برای پیشبرد برنامه هایش 
در حوزه صنایع نفتی نیازمند متخصصان و دانش فنی ایران 

است.
رییس جمهور عراق لزوم همکاری و همفکری برای حل برخی 
از معضالت مشترک را خاطرنشان ساخت و افزود: متأسفانه 
عراق و بخش هایی از ایران در معرض آفت بیابان زایی هستند 
و باید همه کشورهای منطقه کمک کنند تا با پدیده ریزگردها 

مقابله جدی شود.
دیگر کش�ورهای منطق�ه از ع�راق حمایت و 

پشتیبانی کنند
وی با بیان این که ع��راق از ثبات و امنی��ت در منطقه دفاع 
می کند، اظهار داشت:  تهران و بغداد در مورد بسیاری از مسایل 
منطقه دارای تفاهم و هم صدایی هس��تند و ما از پشتیبانی 
ایران برای مبارزه با داعش قدردانی می کنیم و انتظار داریم 
دیگر کش��ورهای منطقه نیز از عراق حمایت و پش��تیبانی 
 کنند زیرا این خطر اگر مهار نشود کل منطقه را در بر خواهد

 گرفت.

روحانی در دیدار با فواد معصوم:

موضوع یمن به فاجعه ای انسانی مبدل شده است
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چرا کسی یک هزار تریلی 
سیگار را نمی بیند؟

معاون وزیر بهداشت با انتقاد شدید از مسئوالن مبارزه 
با کاالهای قاچاق، این س��ئوال را مط��رح کرد که چرا 
کس��ی متوجه ورود س��االنه یک هزار تریلی سیگار به 
کشور نمی ش��ود، گفت: چطور یک هزار تریلی سیگار 
با یک قیمت یکس��ان در همه ایران به فروش می رسد. 
سیاری در توضیح این مس��ئله که از صحبت های شما 
این استنباط می ش��ود که عدم تصویب قوانین توسط 
قاچاقچان صورت پذیرفته اس��ت، گفت: معلوم است، 
این واقعاً جای تاس��ف دارد که رهبر انقالب می گویید 
میلیارد ها دالر در کش��ور ما قاچاق وارد می ش��ود، به 
هر حال باال تر از رهبر انقالب ک��ه نداریم. معاون وزیر 
بهداشت درباره اینکه مجلسیان چرا مخالفت کردند؟ 
به تسنیم گفت: از خودشان بپرسید، آن ها این استنباط 
را داشتند که وضع مالیات بیشتر برای دخانیات باعث 
افزایش قاچاق می شود. سیاری ادامه داد: بنده مدعی 
آن هستم که ورود ساالنه یک هزار تریلی سیگار قاچاق 
نیست، قاچاق تعریف و تفسیر دارد، زیرا چطور می شود 
یک هزار تریلی سیگار وارد کشور شود و با یک قیمت 
یکس��ان در همه ایران هم به فروش برسد و نیروهای 
هم که مسئول مبارزه با قاچاق هستند متوجه نشوند! 
بنابراین بنده این مس��ئله را که ساالنه یک هزار تریلی 
قاچاق وارد کشور می شود را نمی توانم بپذیرم. معاون 
وزیر بهداشت در پاسخ به این مس��أله که این صحبت 
شما به معنای این است که یعنی دست های پشت پرده 
در این مسئله دخیل هستند، گفت: این را شما رسانه ها 
باید بروید پیدا کنید، زیرا یکی از وظایف رسانه همین 
موارد اس��ت. س��یاری تصریح کرد: بنده این سئوال را 
مطرح می کنم چطور امکان دارد یک هزار تریلی سیگار 
وارد کش��ور و توزیع آن صورت پذیرد، ولی هیچ کسی 
متوجه نشود. معاون وزیر بهداش��ت در پاسخ به اینکه 
آیا این س��یگار ها تولید آمریکا است، بیان داشت: شما 

رسانه ها بروید و پیگیر این مسائل شوید.

انتقاد سایت زاکانی به طرح 
توقف مذاکرات

»به نظر می رسد طرح سه فوریتی امروز مجلس مصداق 
عدم رعایت ای��ن خط قرم��ز مهم در بی��ان رهبری و 
حرف حقی اس��ت که پازل دش��من را تکمیل می کند 
که نباید مطرح می شد «؛ س��ایت جهان نیوز متعلق به 
علیرضا زاکانی با ذکر این مطلب می نویسد: بهتر است 
نمایندگان طراح و امضاکننده طرح س��ه فوریتی اخیر 
در مجلس، با اس��تناد به نص صریح اصول ۷۷ و ۱۲۵ 
قانون اساسی، با تصویب طرحی، دولت را مکلف کنند 
تا متن توافق را قبل از امضاء به تصویب مجلس برساند 
و برای این کار کمیته ای ویژه و ق��وی از نمایندگان با 
تخصص های مختل��ف فنی، سیاس��ی، حقوقی و بین 
الملل تش��کیل ش��ود؛ زمینه این کار قبال با طرح یک 
فوریتی بهمن ماه ۹۳ فراهم شده که در آن آمده است: 
»در صورت تصویب و یا اعم��ال هر گونه تحریم جدید 
و یا افزایش تحریم ها توس��ط آمریکا اعم از قوه مجری 
)دستگاه های اجرایی، دولت و یا رئیس جمهور آمریکا(، 
قوه مقننه )کنگره یا مجلس سنا( و یا قوه قضاییه؛ دولت 
موظف است بالفاصله برنامه مشترک اقدام ۳/۹/۱۳۹۲ 
 NPT را کان ل��م یکن تلق��ی نم��وده و در چارچوب
اقداماتی را در راس��تای تحقق حقوق هس��ته ای ملت 

ایران به عمل آورد «.

جانشین رحمانی فضلی رو شد
شنیده شده  که قرار اس��ت  در آینده رحمانی فضلی به 
معاونت پارلمانی ریاست جمهوری خواهد رفت. بنا بر 
اظهارات منابع مطلع در وزارت کش��ور حجت السالم 
والمسلمین مجید انصاری به عنوان وزیر کشور دولت 
روحانی به مجلس معرفی خواهد ش��د. س��ایت ندای 
ایرانیان، نوش��ت: شنیده شده اس��ت که در آینده قرار 
اس��ت، رحمانی فضلی ب��ه معاونت پارلمانی ریاس��ت 
جمهوری برود. بنا بر اظه��ارات منابع مطلع در وزارت 
کشور حجت السالم والمسلمین مجید انصاری به عنوان 
وزیر کشور دولت روحانی به مجلس معرفی خواهد شد. 
انتشار این اخبار پس از آن شدت گرفت که آشنا خبر از 
تغییرات احتمالی در دولت یازدهم داده بود. حال باید 
دید که آیا رحمانی فضلی جای خود را به مجید انصاری 

خواهد داد؟

خاطره ضرغامی از دیدار با 
آیت اهلل سیستانی

ع��زت اهلل ضرغام��ی، رئی��س س��ابق س��ازمان صدا و 
س��یما خاطره ای از دیدارش با آیت اهلل سیس��تانی را 
منتش��ر کرد. ضرغامی در این باره در صفحه شخصی 
اینس��تاگرامش نوش��ت: وقتی ب��ه مالق��ات آیت اهلل 
سیستانی رفتم، دو زانو نشسته و منتظرم بود. از جای 
بلند ش��د و احترام کرد. در طول جلسه که یک ساعت 
طول کشید، همواره دو زانو، در حالی که دست هایشان 
روی زانو قرار داش��ت صحبت می کرد. فوق العاده بود. 
مستقیم به چهرهٔ من نگاه می کرد؛ با دقت می شنید 
و با جدیت رهنمود م��ی داد. آنچه خیلی برای من مهم 
بود تأکید فراوان ایش��ان بر جذب جوانان، درک آنان و 
داشتن برنامه های جذاب و جلوگیری از انجراف آنان بود 
و به نظر می رسید این مأموریت را برای ما کاماًل محوری 
و اساس��ی تلقی می کند. آیت اهلل سیس��تانی با فتوای 
تاریخی خود برای مقابلهٔ با تروریست های تکفیری، 

هویت و اصالت مرجعیت شیعه را به تصویر کشید.

شنیده ها 

بررسی گزینه های تبصره 
هدفمند یارانه ها در هیات دولت 

۲۹ اردیبهشت؛ توزیع کارت 
آزمون استخدامی فراگیر

عصدیان نژاد رئیس دفتر کرس��ی های نظریه پردازی در 
حوزه دفاعی دانش��گاه عالی دفاع ملی در نشست علمی 
تحول در علوم انس��انی، بایس��ته ها و روش ها با تأکید بر 
حوزه های راهب��ردی و نشس��ت علمی نظری��ه پردازی 
دفاعی- امنیتی و مدیریت راهبردی در جمهوری اسالمی 
ایران صبح امروز در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب برگزار شد، اظهار داشت: نخستین باری 
که مقام معظم رهبری موضوع ضرورت آزاد اندیش��ی و 
توجه به نهضت نرم افزاری را مطرح فرمودند، سال 6۷ بود 
و پس از آن در سال ۷6 افتتاح کرسی های آزاد اندیشی را 
در دانشگاه ها امر کردند ولی تاکنون با گذشت بیش از ۱۵ 
تا ۱۷ سال از این زمان نتوانستیم که رویکرد و ایده را در 
تولید نظریه و بومی ک��ردن نظریات علمی و ایجاد تحول 
در رویکردهای اساسی کشور در کارکرد علوم انسانی به 

کار ببندیم.
وی با بیان اینکه نباید در حوزه نظریه پردازی کار تکراری 
انجام ش��ود، گفت: نبای��د نظریات کپی دیگران باش��د و 
فقط اسم و تیتر آن تغییر کند. جدای از حوزه دانشگاهی 
نهادهای عملیاتی و مراکز سازمانی در حوزه نظریه پردازی 
مورد توجه اس��ت و نباید فقط نخب��گان و اعضای هیئت 
علمی نظریه تولید کنند بلکه باید به سمت تولید فکر نو 

حرکت کنیم.
رئیس دفتر کرس��ی های نظریه پردازی در حوزه دفاعی 
دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: در کشور ما تولید نظریه و 
ایده جدید جایی برای مصرف ندارد در حالی که امروزه در 
غرب روزانه تولید دانش قوی و منسجم صورت می گیرد 
و عمدتاً درحوزه های تمدنی و مصرف علمی شاهد تولید 
نظریات هس��تیم. اما ما به واس��طه ضعف در محتوا این 

نظریات دچار مشکل هستند.

وی با بیان اینکه مشکل کش��ور ما این است که نظریات 
ما در س��ازمان های مصرف��ی پذیرفته نمی ش��وند یا در 
دانشگاه ها مناس��ب دیده نمی ش��وند، گفت: باید در هر 
کش��وری نظام تولید، نظریه و فهم مصرف وجود داشته 
باشد. مشکل ما این است که برای نظریات مشتری نداریم 
و به دلیل اینکه غرب نظریات خود را مطرح می کند کسی 

به دنبال نظریه پردازی نمی رود.
رئیس دفتر کرس��ی های نظریه پردازی در حوزه دفاعی 
دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار داشت: در دانشگاه های ما 
فناوری های پیچیده موشکی تولید می شود اما اساتید ما 
در حوزه علوم انسانی نمی توانند نظریاتی تولید کنند که 

استفاده شود.
عصدیان نژاد ب��ا بیان اینکه در هیچ یک از س��ازمان های 
ما برای نظریه پردازی کارکردی مش��خص نشده است، 
خاطرنشان کرد: در دانشگاه های ما جایی به عنوان مرکز 
نظریه پ��ردازی وجود ندارد و روش��ی نداری��م که نظریه 
پردازی را از کجا آغاز کنیم و دانشگاه های ما در این حوزه 
دچار سردرگمی هستند.ما سازمان مصرف نظریه پردازی 
نیز نداری��م و س��ازمان های مصرف همچ��ون آموزش و 
پرورش و دانشگاه ها از نوع آفرینی تحول انسانی پشتیبانی 

نمی کنند و موظف نیستند که پشتیبانی کنند.
وی خاطرنشان کرد: اس��اتید ما اگر با قرآن انس نداشته 
باشند، نمی توانند نظریه ای تولید کنند که به درد جامعه 
اسالمی بخورد. رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی در 
حوزه دفاعی دانش��گاه عالی دفاع ملی گفت: در کشور ما 
به دلیل رویکرد والیی گفتمان هایی توس��ط مقام معظم 
رهبری تولید می شود که بر مبنای رفتار اصلی سازمان ها 
است. ولی متأس��فانه فقدان روش شناس��ی که گفتمان 

رهبری را تبدیل به نظریه کند احساس می شود.

به گزارش زاینده رود به نقل از تس��نیم، در آستانه روز 
نکبت سالروز تاسیس رژیم جعلی اسرائیل ظهر امروز 
تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع( 

در صحن این دانشگاه برگزار شد.
در ای��ن تجم��ع که با حض��ور دانش��جویان، اس��اتید 
و کارمن��دان دانش��گاه امام ص��ادق)ع( برگزار ش��د، 
شرکت کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی چون 
“اسرائیل غده سرطانیست و باید از صحنه روزگار محو 
ش��ود”، “اگر غلطی از س��ردمداران رژیم صهیونیستی 
س��ر بزند، جمهوری اس��المی »تل آویو« و »حیفا« را 
با خاک یکس��ان خواهد کرد”، “ملّت، عاشق مبارزه  با 
صهیونیست هاس��ت”، “امنیت اسرائیل تامین نخواهد 
شد، چه مذاکرات بشود چه نشود “ و شعار های از جمله 

مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
گودرزی رئیس دانش��کده معارف اس��المی و مدیریت 
دانشگاه امام صادق)ع( در این تجمع با اشاره به سالروز 
تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی برگزاری این تجمع 
دانشجویی را در راس��تای تاکید بر مسئله اصلی جهان 

اسالم یعنی غده سرطانی اسرائیل اعالم کرد.
در پایان مراسم دانشجویان طی بیانیه ای جنایات رژیم 
سفاک اسرائیل را محکوم کردند و پرچم آن را به آتش 
کشیدند.در بیانیه پایانی این مراسم آمده است:  مراسم 

خواهد آمد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

إِنَّ أَْوَهَن الُْبُیوِت لََبْیُت الَْعْنَکُبوِت لَْو کانُوا یَْعلَُمون )سوره 
ی مبارکه عنکبوت آیه ۴۱(

این تکلیف همهی مس��لمانان اس��ت که قدس را آزاد 
کنند و شر این جرثومهی فس��اد را از سر بالد اسالمی 

قطع کنند.

)صحیفه امام / ج ۵ / ص۱86(
قرآن برای همیش��ه تاریخ راه مبارزه با دشمنان اصلی 
اهل ایمان را ترس��یم نموده و مسلمین را از عنود ترین 
مخالفان خود بر حزر داشته است که لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 
ُکوا )س��وره ی  َعداَوًه لِلَّذیَن آَمُنوا الَْیُهوَد َو الَّذیَن أَْش��رَ

مبارکه مائده آیه 8۲(
شصت و هفت سال از پدید آمدن رژیم جعلی و منحوس 
صهیونیس��تی به خواس��ت اس��تعمارگران جهانی به 
خصوص انگلیس روباه صفت گذشت. رژیم زالو صفتی 
که از همان ابتدا با هدف تأمین مقاصد استکبار جهانی 
و ایجاد اختالف بین مسلمین پدید آمد و در راه تحقق 
این نیت شوم به هر وس��یله ای متوسل شد. رژیمی که 
مسیر نامبارک خود را ابتدا با فریب و نیرنگ آغاز کرد و 
سپس رنگ عوض نموده و با سبعیت و سنگدلی از هیچ 
خشونت و قساوتی در حق اعراب فروگذار نکرد. کشتار 
وسیع مردم غیرنظامی، ویران کردن خانه های بی دفاع، 
آواره کردن مردم از خانه هایشان، ساخت شهرک های 
صهیونیست نشین در س��رزمین های اشغالی، سوراخ 
کردن س��ینه  کودکان ش��یرخوار، بمباران دبستان و 
مسجد، بس��تن راه غذا و دارو و سوخت و بسی جنایات 
دیگر نش��ان دهنده همان خوی وحش��ی گری ایست 
که حوادثی مانند جنایت صبرا و ش��تیال را رقم زد.این 
وحش��یگری مداوم صهیونیس��ت ها در حالی است که 
پیوسته در شبکه های گسترده رسانه ای تحت سیطره 
یشان به دروغ خود را مظلوم جلوه می دهند و مردم بی 
پناهی که برای بازپس گرفتن خانه و کاشانه خود تالش 
می کنند را وحشی و خشن معرفی می نمایند. آری این 
دروغ گویان روسیاه تاریخ، اینگونه افکار عمومی دنیا را 

ملعبه دستان ناپاک خود قرار می دهند. 

عصدیان نژاد در نشست علمی تحول در علوم انسانی:

دانشگاه ها در نظریه پردازی و روش شناسی دچار سردرگمی هستند
 پرچم رژیم صهیونیستی در دانشگاه امام صادق)ع(

 به آتش کشیده شد



یادداشت

 كشف تریاك
 از ۱۷ بسته لوله پليكا 

فرمانده انتظامي شهرس��تان نايين اعالم كرد: با تالش ماموران 
ايست و بازرسي شهيد شرافت نايين واقع در استان اصفهان، ۶۸ 
كيلو و ۳۰۰ گرم ترياك كه در لوله پليكا جاسازي شده بود، كشف 
شد.سرهنگ سوادكوهي اظهار داشت: ماموران ايستگاه ايست 
و بازرسي شهيد شرافت نايين هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
 به يك دس��تگاه كاميون بنز مش��كوك و آن را متوقف كردند. 
وي افزود: ماموران در بازرسي از خودرو، مقدار ۶۸ كيلو و ۳۰۰ 
گرم مواد مخدر از نوع ترياك را كه به طرز ماهرانه اي در ۱۷بسته 
لوله پليكا با روكش قرمز در بين بار گوجه جاساز شده بود كشف 
كردند. فرمانده انتظامي شهرستان نايين خاطرنشان كرد: در اين 
رابطه دو نفر دستگير و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند. 

 دستگيری مؤسس شركت هرمي
 با كالهبرداري ميلياردي

فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگيري فردي كه با تاسيس 
شركت هاي هرمي با نام هاي ساختگي در سطح وسيعي از كشور 
اقدام به كالهبرداري كرده بود، خبر داد.سردار عبدالرضا آقاخاني 
اظهار داشت: كارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان با تحقيقات 
علمي و اقدامات تخصصي و ويژه پليسي از مخفي شدن يكي از 
كالهبرداران حرفه اي كشور در قبرستان شهرستان اردستان 
اصفهان اطالع پيدا كردند. وي ب��ا بيان اينكه ماموران بالفاصله 
پس از اط��الع از موضوع، ب��ا هماهنگي مقام قضائ��ي به محل 
مذكور رفتند، افزود: متهم با ديدن مام��وران اقدام به فرار كرد 
اما با اقدام به موقع آنها، در محاصره پليس قرار گرفت و دستگير 
شد. فرمانده انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: متهم، جواني 
غير بومي است كه با تاسيس شركت هاي هرمي با نام و عناوين 
ساختگي در سطح وسيعي از استان هاي مختلف كشور اقدام به 
كالهبرداري مي كرد. سردار آقاخاني با اشاره به اعتراف صريح 
متهم به كالهبرداري از مردم به شيوه مذكور گفت: در بررسي 
هاي صورت گرفته و اعتراف هاي متهم، يكي از شاكيان پرونده 
شناسايي و مشخص ش��د وي تنها از اين ش��خص سه ميليارد 
ريال كالهب��رداري كرده اس��ت. وي اظهار داش��ت: تحقيقات 
حاكي از آن اس��ت كه متهم از افراد زيادي با تاس��يس شركت 
هرمي پول دريافت كرده لذا تالش براي شناسايي مالباختگان 
همچنان ادامه دارد. فرمانده انتظامي استان اصفهان با هشدار به 
شهروندان در خصوص س��رمايه گذاري در شركت هاي هرمي 
و مش��ابه آن گفت: به م��ردم توصيه مي كنيم به طمع كس��ب 
سود بيشتر، س��رمايه هاي خود را در ش��ركت هاي كاغذي و با 
 عناوين واهي كه هيچ گونه اعتبار قانوني ندارند سرمايه گذاري

 نكنند.

اعالم تغيير مسير اتوبوس ها با بسته 
شدن محور غربی چهارباغ عباسی

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافي��ك ش��هرداری اصفه��ان اع��الم كرد: 
با مس��دود ش��دن محور غربی چهارباغ عباس��ی برای انجام عمليات 
ايس��تگاه مت��رو ، مس��ير برخ��ی از اتوبوس ه��ای ش��هری اصفهان 
تغيير ك��رده اس��ت.عليرضا صلوات��ی در اي��ن ب��اره افزود: ب��ا توجه 
به عبور ۲۰۰ دس��تگاه اتوب��وس به ط��ور ميانگين از مح��ور چهارباغ 
 اصفه��ان، برخ��ی از خط��وط اتوبوس��رانی تغيي��ر ك��رده اس��ت.

وی ادامه داد: تغييرات انجام ش��ده به اين صورت خواهد بود كه از خط 
۹۱)سه راه ملك شهر – صفه( و خط ۲۳)ميدان جمهوری – شيخ بهايی 
– ميدان انقالب( تا ايستگاه آمادگاه سرويس دهی می كنند و سر خيابان 
آمادگاه با گردش يه چپ وارد خيابان آمادگاه شده و با ورود به خيابان باغ 
 گدسته و كمال اسماعيل به سمت انقالب رفته و ادامه مسير می دهند. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان تصريح كرد: مسير خط 
۱۰ )باقوشخانه – ارتش( نيز اينگونه خواهد بود كه اتوبوس ها از مسير 
باقوشخانه به ميدان امام حسين ، خيابان شمس آبادی ، خيابان شهيد 
مطهری و ميدان ارتش تردد خواهند كرد و به موازات ايستگاه آمادگاه ، 
در خيابان شمس آبادی در ايستگاه تعبيه شده توقف خواهند نمود. وی 
يادآور شد: مسير خط ۱۶ )سه راه ملك شهر -پايانه زاينده رود( همچون 
خط ۱۰ خواهد بود.صلواتی در پايان تاكيد كرد: بنرهای اطالع رسانی 

چگونگی تغيير مسير اتوبوس ها امروز در سطح شهر نصب می شود.

 افزایش شدت وزش باد و گرد 
و خاك از امروز 

مدير اداره روابط عمومي هواشناسي اس��تان اصفهان گفت: با توجه به 
عبور سامانه ناپايدار از روي استان اصفهان، افزايش ابر و احتمال رگبار 
در برخي نواحي استان انتظار مي رود كه شدت وزش باد و گرد و خاك، 
از بعدازظهر روز پنج ش��نبه افزايش خواهد يافت.جالل حيدري گفت: 
بررسي نقشه هاي هواشناسي بيانگر عبور سامانه ناپايدار از روي استان 
اصفهان است؛ بر همين اس��اس، افزايش ابر و احتمال رگبار در نواحي 
غربي و ش��مالي پيش بيني مي شود. وي با اش��اره به اينكه از بعدازظهر 
روز پنج ش��نبه، ش��دت وزش باد و گرد و خاك افزايش مي يابد، افزود: 
وضعيت جوي شهر اصفهان نيز براي روز چهارشنبه به صورت نيمه ابري، 
گاهي ابري و وزش باد، روز پنج شنبه، نيمه ابري، گاهي افزايش ابر و از 
بعدازظهر وزش باد شديد و براي روز  جمعه به صورت نيمه ابري تا ابري، از 
بعدازظهر وزش باد شديد و احتمال رگبار پيش بيني مي شود. مدير اداره 
روابط عمومي هواشناسي استان اصفهان با بيان اينكه دما در ۲۴ ساعت 
آينده، تغيير محسوسي نخواهد داشت، اظهار داشت: در اين مدت، دمای 
شهرستان اصفهان در گرمترين  س��اعات به ۲۹ درجه  و در خنك ترين  
ساعات به ۲۰ درجه ی سانتيگراد خواهد رسيد. حيدري تصريح كرد: در 
۲۴ ساعت آينده، گرمترين  شهرستان در استان اصفهان، آران و بيدگل 
و كاشان با دمای ۳۷ درجه و سرد ترين  نقطه، بويين ومياندشت با دمای 

۷ درجه ی سانتيگراد پيش بينی می شود. 
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رييس دفتر بهب��ود تغذيه وزارت بهداش��ت ضمن 
ارائه توضيحاتی در خصوص طرح تحول لبنيات، از 
اقدامات در دست انجام جهت توزيع شير غنی شده 
با ويتامين  D در مدارس خبر داد.  به گزارش زاينده 
رود به نقل از ايس��نا، زهرا عبدالله��ی  در خصوص 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه لبنيات با بيان اينكه 
سال گذش��ته روی توليد محصوالت لبنی با چربی 
كمت��ر از ۱.5 درص��د تاكيد ش��د، گف��ت: يكی از 
اولويت های وزارت بهداش��ت و دفت��ر بهبود تغذيه 
افزايش دسترسی مردم به شير و لبنيات كم چرب 
است، زيرا لبنيات و ش��ير پرچرب به دليل داشتن 
اسيد چرب اشباع باال منجر به چربی خون باال، اضافه 
وزن و چاقی و بيماری های قلبی – عروقی می شوند. 

تاكيد بر توليد پنير كم نمك و كم چرب

وی افزود: به همين دليل تاكيد ويژه ای شد تا صنايع 
لبنی بيشتر به س��مت توليد محصوالت كم چرب 
مانند پنير، ماست و شير كم چرب رفته و همچنين 
در محصوالتی مانند پنير بر توليد پنير كم چرب و 
كم نمك تاكيد شد، چرا كه يكی از منابع تامين نمك 
ما بعد از نان، پنير اس��ت و نمك زياد در پنير باعث 
افزايش نمك مصرفی مردم می شود. بنابراين تاكيد 
بر توليد پنير كم نمك و كم چرب، دوغ كم نمك و 

شير و ماست كم چرب تاكيد شد. 
عبداللهی با بيان اينكه وزارت بهداشت به شدت اين 
موضوع را پيگيری می كند، اظهار داشت: درخواست 
وزارت بهداشت از صنايع لبنی اين است كه بيشتر 
به سمت توليد محصوالت كم چرب بروند تا سالمت 

مردم حفظ شود. 

رييس مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت، موضوع انتشار ويروس 
ايدز از طريق برخی افراد به بهانه تست قند خون را، تكذيب كرد. 

در پی انتشار شايعه ای در شبكه های اجتماعی مبنی بر پخش ويروس ايدز توسط 
عده ای كه به بهانه چك كردن قند خون به درب منازل مراجعه نموده و كارت علوم 

پزشكی دارند، دكتر محمدمهدی گويا اين خبر را تكذيب كرد.
وی تصريح كرد: وزارت بهداشت همواره برای اجرای طرح های كشوری كه نياز 
به اخذ نمونه از مردم در هنگام مراجعه به درب منازل آنها دارد حتما قبل و حين 

اجرای طرح، از طريق رسانه های عمومی، اطالع رسانی می كند.
رييس مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت تاكيد كرد: هم وطنان 
توجه داشته باش��ند كه هميش��ه معتبرترين منبع دريافت اطالعات در زمينه 
س��المت مردم و مس��ائل مرتبط آن، مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

بهداشت، است.

گويا يادآور شد: بدون شك تداوم انتشار اين اخبار در جامعه، به جز تشويش اذهان 
عمومی نتيجه ای در بر نخواهد داش��ت و انتظار می رود م��ردم فهيم نيز به اين 

موضوع عنايت ويژه داشته باشند.

كمب�ود ویتامي�ن D در كش�ور و ل�زوم 
غنی سازی شير

وی با اشاره به برنامه شير مدرسه و با بيان اينكه اينكه 
برنامه سال گذش��ته در مدارس اجرا شد و امسال نيز 
اجرا خواهد شد، در مورد غنی سازی شير با ويتامين 
D، گفت: غنی س��ازی ش��ير با ويتامين D را حتما 
بايد اجرايی كنيم. متاس��فانه س��ال گذشته به دليل 
كمبود اعتبارات اين كار انجام نشد. اما از آنجايی كه 
در كش��ور با كمبود ويتامين D به ويژه در كودكان و 
دانش آموزان مواجه هستيم شير غنی شده با ويتامين 
D بايد در مدارس توزيع ش��ود كه اميدواريم بتوانيم 
امسال اين طرح را در مدارس با همكاری سازمان های 

ذی ربط اجرايی كنيم. 
شير غنی شده با ویتامين D در بازار موجود 

است
به گفت��ه وی، به طور كلی غنی س��ازی ش��ير بازار با 
ويتامين D نيز مهم است. براين اساس برخی از صنايع 
غذايی به دنب��ال پيگيری و درخواس��ت دفتر بهبود 
تغذيه، اقدام به غنی سازی شير با ويتامين D كرده و 
در حال حاضر در بازار موجود اس��ت و اين موضوع به 
ما كمك می كند، زيرا مشكل كمبود ويتامين D در 
كشور وجود دارد و تنها را تامين آن مصرف مواد غنی 

شده با ويتامين D است. 
غنی سازی آرد با ویتامين D در دستور كار

رييس دفتر بهبود تغذي��ه در پايان اف��زود: بنابراين 
برنامه ما اين اس��ت ك��ه توليد ش��ير غنی ش��ده با 
ويتامين D با قيمت مناس��ب فراهم شود. همچنين 
امس��ال غنی س��ازی آرد با ويتامين D را نيز امسال 
در دس��تور كار داريم زيرا يك��ی از راه ه��ای مرتفع 
ك��ردن كمبود ويتامي��ن D عالوه بر ش��ير می تواند 
 غنی س��ازی آرد با ويتامين D و ن��ان مصرفی مردم

 باشد. 

در راستای طرح تحول در لبنيات؛

وزارت بهداشت شایعه انتشار ویروس ایدز را تكذیب كرد

شیرغنی شده به مدارس می رود 

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث



يادداشت

گشتی در اخبار

پیوست فرهنگی موبايل باند پهن 
تصويب شد

به گزارش زاینده رود به نقل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، تصویب این پروژه به اس��تناد ماده 2 قانون برنامه پنج ساله 
جمهوری اسالمی ایران که وجود پیوست فرهنگی را برای طرح های 
مهم الزامی دانسته، صورت گرفته است.هدف از انجام این پروژه، تهیه 
پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باندپهن به منظور استفاده 
از فرصت  های فناوری جدید و به حداقل رساندن تهدیدها و آسیب های 
ناشی از این فناوری در عرصه فرهنگ کشور است.فناوری باند پهن به 
عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع در قرن بیست و یکم شناخته 
می ش��ود. این فناوری، یک فناوری همه منظ��وره )GPT( بوده و در 
تمامی عرصه های قابل تصور حوزه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ حضور 
می  یابد. لذا تهیه پیوست فرهنگی برای این فناوری در راستای توسعه و 
تعالی فرهنگ کشور، استفاده از فرصت ها و امکانات ناشی از این فناوری 
و کاهش تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن برای فرهنگ این سرزمین 
است.مطالعات این پروژه از شهریور 92 در پژوهشکده سیاستگذاری و 
مدیریت راهبردی )گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطالعات( 
آغاز و در ادامه با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
به عنوان کارفرمای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
)مرکز تحقیقات مخابرات ایران( تصویب شد و از تاریخ 1/12/1392 

الی 30/8/1393 به انجام رسید.

 حمله به تاسیسات نفتی عربستان
 از سوی قبايل يمنی

 ش��بکه ماهواره ای عرب زبان المیادین به نقل از یک منبع قبیله ای 
در اس��تان صعده یمن اعالم کرد که تاسیسات ش��رکت بزرگ نفتی 
عربستان )سعودی آرامکو( در ش��هر ظهران الجنوب، در جنوب غرب 
منطقه عس��یر عربس��تان مورد حمله قبایل یمنی قرارگرفته است.

هیچ اطالعی درباره کش��ته یا زخمی ش��دن افراد در این حمله اعالم 
نشده اس��ت. س��اکنان محلی نزدیک به تاسیس��ات اعالم کردند که 
آنها ص��دای انفجارهای بلندی در تاسیس��ات نفتی آرامکو ش��نیده 
اند و دود زیادی از این مکانها بلند ش��ده است.عربس��تان، بزرگترین 
صادر کننده نفت جهان و متحد راهبردی آمریکاس��ت که با حمایت 
این کش��ور، اقدام به حمل��ه نظامی علی��ه یمن کرده اس��ت. ریاض 
با انجام حم��الت هوایی، زیرس��اختهای یم��ن را هدف ق��رار داده و 
موجب کشته و زخمی شدن ش��مار زیادی از غیرنظامیان شده است.

عربستان که بس��یاری از صاحبنظران آن را از حامیان اصلی القاعده 
و گروههای تروریس��تی حاضر در س��وریه و عراق می دانند، س��عی 
دارد تا با تضعیف گروهه��ای مردمی یمن، به ش��به نظامیان القاعده 
 کمک کن��د تا مناطق ش��رقی و جنوب��ی یمن را تح��ت کنترل خود 

درآورند.

 توقف کار ۶ شرکت نفتی نیجريه 
در پی درگیريها

خرابکاریهای پیش��ین در این منطقه باعث ش��ده بود تولید نفت این 
شرکتها از اواخر دسامبر 201٤ تا هفته نخست ژانویه 201٥ متوقف 
ش��ود. این اتفاق یک بار دیگر هم در هفته نخس��ت مارس امسال رخ 
داد و آخرین بار هم در هفته پایانی آوریل تا هفته نخس��ت می، تولید 
نفت این منطقه متوقف بود.به گزارش گ��روه اقتصادی »خبرگزاری 
دانشجو«؛ شرکتهای شل، سپالت و چهار شرکت داخلی نیجریه پس از 
خرابکاری در خط لوله “ترانس فورکادوس”، عملیات تولید نفت را در 
میادین فعال در مناطق غربی دلتای نیجر متوقف کرده اند. این شرکتها 
که یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت نیجریه نیز عضو 
آنهاست  پس از ناآرامیهای اخیر در دلتای نیجر، تولید را از این منطقه 

متوقف کرده اند. 
نیجریه، بزرگتری��ن تولیدکننده نف��ت در آفریقا، هم��ه روزه درگیر 
ناآرامیهای��ی اس��ت ک��ه تولی��د و ص��ادرات نف��ت آن را تهدید می 
 کند و دنی��ای مدرن و تش��نه به انرژی ام��روز را دچ��ار نگرانی کرده

 است. 
خط لوله ترانس فورکادوس )TFP(  نفت خام تولید شده توسط این 
شرکتها را از میادین نفتی به پایانه صادراتی فورکادوس نیجریه منتقل 
می کند. خرابکاریهای پیشین در این منطقه باعث شده بود تولید نفت 
این شرکتها از اواخر دسامبر 201٤ تا هفته نخست ژانویه 201٥ متوقف 
شود. این اتفاق یک بار دیگر هم در هفته نخست مارس امسال رخ داد 
و آخرین بار هم در هفته پایانی آوریل تا هفته نخست می، تولید نفت 

این منطقه متوقف بود.
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نهمین نمایش��گاه صنعت طال و جواهر اصفهان شامگاه سه 
شنبه با شعار همدلی و همزبانی و با حضور 80 شرکت کننده 

گشایش یافت
به گزارش خبرن��گار زاینده رود،  رس��ول محققیان، در آئین 
افتتاحیه نهمین نمایش��گاه تخصصی صنایع، ابزار، ماش��ین 
آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی با اشاره به 
اینکه طی سال های گذشته با برگزاری این نمایشگاه سعی در 
برطرف کردن نیازهای فعاالن عرصه طال و جواهرات کشور و به 
ویژه استان اصفهان داشته ایم، اظهار داشت: در سال جاری نیز 
نمایشگاه تخصصی طال و جواهرات با شعار همدلی و همزبانی 
شکل گرفته تا تمام شرکت کنندگان در این نمایشگاه به تبادل 

آخرین دستاوردهای خود بپردازند.
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
بررس��ی فرصت ها و چالش های صنعت طال و جواهر کشور را 
نیز از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: 
نهمین نمایش��گاه تخصصی طال و جواهرات س��رفصل آغاز 
حرکت های جدید و پیاده س��ازی اهداف بزرگ و اساسی در 

راستای تعالی کشور است.
در ادامه این جلسه شیشه بران رئیس اتحادیه طال وجواهرات 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه در اس��تان اصفهان یک هزار و 
٤00 کارگاه تولیدی و ٥ هزار واحد صنفی وجود دارد،  اظهار 
داشت: همچنین 90 درصد از ماشین آالت صنعتی تولید طال 
و جواهرات کشور با بهترین اس��تانداردها در استان اصفهان 

تولید می شود.
وی افزود: تنها مجموعه گوهرشناسی استاندارد کشور نیز در 

استان اصفهان فعالیت می  کند.
رئیس اتحادیه طال و جواهرات استان اصفهان احداث شهرک 

طال را یکی از مهم ترین مطالبات فعاالن این صنف در اصفهان 
عنوان کرد و ادامه داد: این طرح به مجلس ارایه و دارای مصوبه 
است و چنانچه این شهرک راه اندازی شود می تواند به یکی از 

نقاط توریستی مهم کشور تبدیل شود.
وی با تاکید بر حضور نمایندگان اتحادیه طال و جواهرات استان 
اصفهان در شورای گفتگوی این استان برای بررسی مشکالت 
و چالش های پیش روی این صنعت نیز گفت: در این راستا به 
منظور هم افزایی و استفاده از نظرات نخبگان همایش سراسری 
بررسی فرصت ها و چالش های صنعت طال و جواهر به میزبانی 

اصفهان برگزار خواهد شد.
شیش��ه بران ب��ا اش��اره به پیگی��ری مش��کالت مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده اتحادیه طالفروش��ان اس��تان اصفه��ان بیان 
داش��ت: با رایزنی با اداره مالیات اس��تان اصفهان بخش��ی از 
 جرای��م مالیات��ی طالفروش��ان اس��تان اصفهان بخش��وده

 شده است.
وی حضور موفق اتحادیه ط��ال و جواهر اس��تان اصفهان در 
نمایشگاه طالی بانکوک به عنوان نماینده جمهوری اسالمی 
ایران و امضای تفاهم نامه بین این اتحادی��ه و اتحادیه طال و 
جواهرات تایلند را از اتفاقات ب��زرگ صورت گرفته در عرصه 
بین الملل��ی دانس��ت و گفت: در این راس��تا انتق��ال و تبادل 
تکنولوژی بین اصفهان و دیگر کشورهای سراسر دنیا به خوبی 

اتفاق افتاده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهرات اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
برگزاری نمایشگاه بین المللی طال و جواهرات اصفهان را نیز از 
دیگر فعالیت های مهم صورت گرفته در سطح بین الملل دانست 
و اضافه کرد: این نمایشگاه طی سال های اخیر در سطح کشور 

دارای رتبه برتر شده است.

وی جمع آوری کمک های راه ان��دازی خیریه و مرکز درمانی 
برای بیم��اران نیازمند در بین صنف طال و جواهرات اس��تان 
اصفهان را از دیگر اقدامات این صنف در سال های اخیر عنوان 
کرد و افزود: توجه به مقوله آموزش و ارتقای سطح علمی فعاالن 
اتحادیه از تکنولوژی روز و حمایت از طرح های پژوهشی نیز از 

دیگر اقدامات صورت گرفته است.
شیش��ه بران حمایت از مراکز تجاری تخصص��ی خرید طال و 
جواهرات برای ایجاد امنیت بیشتر را نیز از دیگر برنامه های در 

دستور کار این اتحادیه عنوان کرد.
همچنین محمد کش��تی آرای رئیس اتحادیه کشوری طال و 
جواهر با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام اتحادیه های کشور 
بر اساس آخرین مصوبه سال 92 به کمیسیون های تخصصی 
با همان کارکرد قبلی تبدیل ش��ده اند، اظهار داشت: در حال 
حاضر تمام 28 اتحادیه کشوری به کمیسیون های تخصصی 

تغییر نام داده اند.
 وی با بیان اینکه طی ٥ س��ال گذش��ته به دلیل مش��کالت 
اقتصادی ایجاد شده در کش��ور نگرش مردم نسبت به خرید 
طال و جواهرات تغییر کرده و تمایلی به خرید ندارند ، ادامه داد: 
از سال 89 تاکنون که قیمت طال روبه افزایش است مصرف آن 

نیز کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهرات با بیان اینکه در سال 
گذش��ته 12 درصد از اصناف طالی اصفه��ان رو به تعطیلی 
بوده است،  افزود: در تهران نیز ٥88 واحد طالفروشی تعطیل 

شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی استفاده از طال 
را گرفته و آن را به بدل داده است، گفت: از این رو فرهنگسازی 

مجدد در راستای استفاده از طال امری ضروری است.
کشتی آرای با بیان اینکه بر اس��اس آمار جهانی تاکنون 8٥ 
درصد از طالی جهان کشف و بهره برداری شده است،  اضافه 
کرد: در سال 201٥ گران بهاترین فلز طال شناخته شده است 
و 8٥ درصد از طالی جهان در ذخایر بانک ها نهفته شده و تنها 
1٥ درصد آن توس��ط ۷ میلیارد نفر جمعیت جهان استفاده 
می شودوی با بیان اینکه در س��ال 91 در کشور 110 تن طال 
تولید شده اس��ت، افزود: این در حالی اس��ت که امروز میزان 
تولید طالی کشور به یک سوم میزان تولیدی یعنی به 2۷ تن 

کاهش یافته است
نهمین نمایش��گاه طال و جواه��ر اصفهان با ش��عار همدلی و 
همزبانی با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس 
اتحادیه طال و جواهر کشور، معاون سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان، رئیس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان، 
رئیس اتاق اصناف اصفه��ان، معاونین اداره کل اس��تاندارد، 
گمرگ و اداره مالیات و دیگر مقامات با حضور 80 مش��ارکت 
کننده از استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، 
گلستان، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد 
در محل برگزاری نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان گشایش یافت و تا 2٥ اردیبهشت ماه در 
ساعات بازدید 1۶ الی 22 میزبان عموم عالقه مندان خواهد بود

با شعار همدلی و همزبانی صورت گرفت؛

گشایش نهمین نمایشگاه صنعت طال و جواهر
بهره برداری از پتروشیمی 
مرجان در شهريورماه ۹۵

پتروش��یمی مرجان طبق برنامه ریزی انجام شده 
شهریور ماه س��ال 139٥ در منطقه ویژه اقتصادی 

پارس شروع به فعالیت می کند
به گزارش زاین��ده رود ب��ه نقل از رواب��ط عمومی 
ش��رکت س��رمایه گ��ذاری س��اتا، حس��ن بیگی، 
مدیرعامل پتروش��یمی مرج��ان تصریح ک��رد: با 
اتخ��اذ تمهی��دات الزم فرایند انجام ام��ور اجرایی 
این پ��روژه در بخش��های مختل��ف از جمله خرید 
تجهی��زات بخوب��ی پی��ش م��ی رود و پ��روژه در 
 زمان بندی تعیین ش��ده ب��ه مرحل��ه بهره برداری

 می رسد.
بیگی با اش��اره به مذاک��رات خارجی اخی��ر انجام 
ش��ده برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه مرجان 
نتایج این مذاک��رات را رضایتبخ��ش توصیف کرد 
و گفت: م��ا برای خریده��ای خ��ود در چند گزینه 
مهم به م��وازات ه��م در ح��ال پیگیری هس��تیم 
 تا بتوانی��م در زم��ان تعیین ش��ده آن را ب��ه پایان

 برسانیم.
وی با اش��اره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
خصوص اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام و 
دولت جمهوری اسالمی ایران درباره اولویت دادن به 
استفاده ازتوانمندیهای داخلی برای تأمین امکانات 
مورد نی��از پروژه های صنعتی تصری��ح کرد : تالش 
بر آن داریم تا هر آنچه را که ام��کان دارد از از منابع 

داخلی تأمین کنیم.
بر پایه این گزارش همسو با سیر انجام آخرین مراحل 
عملیات ساخت پتروش��یمی مرجان، کار انتقال و 
نصب  نخستین برج از س��ه برج تقطیر این طرح از 
اهواز به پارس جنوبی نیز در اواخر س��ال گذشته با 

موفقیت انجام شد.
س��اخت این برجها که هر کدام بی��ش از یکصد تن 
وزن دارند، توسط متخصصان ایرانی مدت 2 سال به 
طول انجامیده است و طبق برنامه تنظیمی، عملیات 
ساخت و نصب دو برج تقطیر بعدی این مجتمع نیز 
از س��وی پیمانکار ایرانی در چند ماه دیگر به پایان 

خواهد رسید.
با انج��ام ای��ن عملیات، بخ��ش مهم��ی از مراحل 
س��اخت پتروش��یمی مرجان انجام و عماًل مرحله 
نصب تجهیزات آغاز خواهد ش��د. شرکت سرمایه 
گذاری س��اتا ۶۷ درصد از مالکیت س��هام مرجان 
را در اختی��ار دارد و میزان س��رمایه گذاری اش در 
 این طرح تاکن��ون بالغ بر 88۷ میلی��ارد ریال بوده

 است.

توسعه نیروگاه های برقآبی متوقف نمی شودسرويس کودک و نوجوان ايرانسل با شماره گیری يک کد ممکن شد  

با گسترش خدمات اینترنت باند پهن همراه در کشور و افزایش 
نگرانی خانواده ها در رابطه با دسترسی نامحدود فرزندان کودک 
و نوجوان شان به انواع محتوای موجود در شبکه جهانی اینترنت، 
ایرانسل با هدف ایجاد بستری امن در فضای مجازی و دسترسی 
کودکان و نوجوانان به محتوای ج��ذاب و مفید از راه اندازی فاز 

اول “سرویس کودک و نوجوان” خود خبر داد.
والدین می توانن��د به صورت کام��ال رایگان و با ش��ماره گیری 
کددستوری #1*٥٤3* و وارد نمودن اطالعات الزم، سرویس 
کودک و نوجوان را بر روی س��یم کارت های دائمی یا اعتباری 
ایرانس��ل فعال کرده و آن را به “س��یم کارت کودک و نوجوان” 
تبدیل نمایند. غیرفعال سازی این سرویس نیز با شماره گیری 

کددستوری #3*٥٤3* امکان پذیر است.
با فعال س��ازی این سرویس، امکان اس��تفاده از تماس صوتی و 
پیامک بدون هیچ گون��ه محدودیتی وج��ود دارد؛ اما اینترنت 
سیم کارت، محدود به فهرس��تی از انواع سایت های مخصوص 
کودکان و نوجوان��ان با محت��وای متنوع و جذاب آموزش��ی و 
س��رگرمی خواهد بود و کاربر امکان دسترس��ی به سایت هایی 

خارج از این فهرست را نخواهد داشت.
عالوه بر این، س��رویس کودک و نوجوان این ام��کان را فراهم 
می آورد که والدی��ن در صورت تمایل بتوانند با ش��ماره گیری 

#2*٥٤3* زمان استفاده فرزندشان از اینترنت را نیز محدود 
نمایند، به طوری که بعد از ساعت 10 ش��ب، امکان استفاده از 

اینترنت وجود نداشته باشد.
س��رویس های رایگان متن��ی »درب��اره نم��از« و »چهره های 
ورزش��ی«، امکان دسترس��ی به کتابخوان ایرانس��ل ب��ا انواع 
کتاب های مفی��د و جذاب کودک و نوجوان، امکان دسترس��ی 
به انواع س��ایت های مخصوص کودک و نوجوان مانند ش��بکه 
پویا، آپارات کودکان، کیهان بچه ها، سرزمین مجازی کودکان 
، گلهای بهشت، کودکانه، دردونه، جهان کودکان، سالم زبان، 
کتابخانه کودک، کوییز کانون و جزیره دانش از جمله خدمات 
 عرضه ش��ده بر روی س��یم کارت ک��ودک و نوجوان ایرانس��ل

 است.
امکان مدیریت س��یم کارت کودک توس��ط والدی��ن از طریق 
پورتال اینترنتی، سفارشی س��ازی فهرس��ت وب س��ایت های 
مجاز، ان��واع س��رویس های ویدئویی، صوت��ی و متنی جذاب و 
مفید مخصوص ک��ودک و نوجوان، ان��واع برنامه  های کاربردی 
موبایلی مخصوص کودک و نوجوان و انواع سرویس های ویترین 
ایرانس��ل مخصوص کودک و نوج��وان به زودی ب��ه مجموعه 
 خدمات س��رویس کودک و نوجوان ایرانس��ل اضاف��ه خواهد

 شد.

بگ��زارش زاینده رود ب��ه نقل از تس��نیم  اظهار 
داشت: درست است که تاکنون با احداث سدهای 
متعدد و مهار آبهای سطحی در بخش گسترده 
ای از کشور توانستیم در اس��تفاده از منابع آب 
های س��طحی در کش��اورزی، صنعت، شرب و 
تولید برق موفق عمل کنی��م اما این راه هنوز به 

خط پایان نرسیده است.
وی اف��زود: همچن��ان در مه��ار مناب��ع آبهای 
س��طحی ناش��ی از بارش های فصلی و سیالبها 
 پ��روژه ه��ای متع��دد مطالعات��ی و اجرای��ی

 داریم.
قائم مق��ام وزیر نیرو در پاس��خ به اینک��ه “آیا با 
توجه به کاهش محس��وس بارش ها در کشور و 
به تبع آن کاهش قابل توجه آوردهای رودخانه 
ای، ادامه سدسازی و بهره گیری بیشتر از منابع 
آب س��طحی در برنامه وزارت نی��رو قرار دارد”، 
گفت: کاهش آوردهای رودخان��ه ای و نزوالت 
جوی، به معنای توقف سدسازی نیست، بلکه در 
پروژه های در دست اجرا مطالعات را با وضعیت 
حال حاضر کش��ور، به روز و متناسب می کنیم 

و در پروژه ه��ای مطالعاتی نیز ش��رایط امروز و 
ش��رایط قابل پیش بینی آینده کشور را در نظر 

می گیریم.
وی ادامه داد: ع��الوه بر اس��تفاده از منابع آبی 
حاصل از ساخت س��دها در آبیاری زمین های 
کش��اورزی، تأمین آب صنایع منطقه و  تأمین 
آب ش��رب، اس��تفاده از منابع آبی ذخیره شده 
پشت یک سد برای تولید برق برای ما بسیار حائز 

اهمیت است.
محمودی با بی��ان “نیروگاهه��ای برقآبی نقش 
موثری در پایداری برق ش��بکه سراسری کشور 
در وضعیت های گوناگون مصرفی دارند”، گفت: 
توسعه واحدهای نیروگاههای برقآبی در برخی 
س��دهای احداث ش��ده و س��اخت این واحدها 
در نقاط مختلف کش��ور در پ��روژه های جدید 
سدسازی در حال اجرا یا مطالعه است و شرایط 
آبی کشور منجر به توقف توس��عه نیروگاههای 
برقآب��ی نمی ش��ود، بلکه م��ا در نظ��ر داریم تا 
 حداکثر استفاده را از منابع آبهای سطحی کشور 

کنیم.

رئیس اتاق اصناف با تشریح جزئیات جلسه 
اصناف با س��ازمان امور مالیاتی،گفت: بر 
روی مالیات ب��ر ارزش اف��زوده و مالیات 
بر مشاغل تصمیم گیری نش��د اما جرایم 
مالیاتی صنوفی که صندوق مکانیزه نصب 

کنند، بخشوده می شود.
علی فاضلی با تشریح جزئیات جلسه روز 
سه ش��نبه هفته جاری اصناف با سازمان 
امور مالیاتی، گفت: اولین جلس��ه اصناف 
با مسئوالن مالیاتی کشور، روز سه شنبه با 
محوریت رسیدن به توافق نهایی در رابطه 

با مالیات بر مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق های مکانیزه 
فروش یا pos برگزار شد که بر این اس��اس، تعامل خوبی میان اصناف و 
سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر 
این اس��اس، موضوع نصب صندوق های مکانیزه فروش یا pos در صنوف 
منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اس��اس، قرار بر این شد 
جرایم مالیاتی آن دس��ته از صنوفی که تاکنون ای��ن صندوق ها را نصب 
نکرده اند، بخشیده شود، البته مشروط به آنکه ظرف مدت زمان کوتاهی 

این صندوق ها را نصب کنند.
وی تصریح کرد: اصن��اف در زمینه نصب صندوق ه��ای مکانیزه فروش از 
قانون عقب هس��تند که البته دلیل آن هم، نبود امکانات زیرس��اختی در 
جهت آموزش مناس��ب واحدهای صنفی است. خش��ی از اصناف باید از 

٥ س��ال قبل، این صندوق ه��ا را نصب 
می کردند اما مهلتی به آنها داده ش��د، 
ضمن اینکه بخشی از آنها باید در سال 
قبل این صندوق  ه��ا را نصب می کردند 
که بخشی از این کار انجام شده و بخشی 
دیگر در سال جاری، در حال انجام است.

به گفته فاضلی، همه اصناف مش��مول 
نصب صندوق های مکانیزه نمی ش��وند 
و براساس تفاهم های انجام شده، حدود 
32 اتحادیه مش��مول اجرای این قانون 
هس��تند. به هرحال ما بر اجرای قانون 
اصرار داریم و اما به مسئوالن سازمان امور مالیاتی اعالم کردیم که نصب 
این صندوق ها، باید همراه با ارایه مشوق هایی از سوی این سازمان باشد؛ 
به همین منظور در جلسه روز گذشته نهایی ش��د تا آن دسته از صنوف و 
بنگاه هایی که صندوق ه��ای مذکور را نصب کنند، از بخش��ودگی جرایم 
مالیاتی برخوردار شوند.وی اظهار داشت: البته این بخشودگی در جرایم 
مالیاتی در صورتی لحاظ خواهد ش��د که در پروس��ه زمانی معینی که به 
زودی اعالم می شود، صنوف و بنگاه ها این صندوق های مکانیزه فروش را 
نصب کنند.فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: در دو بخش مالیات بر مشاغل 
و مالیات بر ارزش افزوده، هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است اما 
در جلسات مداومی که با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت، این مساله 

را به زودی تعیین تکلیف می کنیم.

جزئیات جلسه مالیاتی اصناف بادولت
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست

مناقصه یک مرحله ای شماره 43/94/1

م الف 4746
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد 
شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان 
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در ایستگاههای اصفهان، کاشان و سیستان.

*داشتن گواهی تایید صالحیت و گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در 
اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 94/02/28 با در دست 
داشتن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – تدارکات 

و قراردادها مراجعه نمایند.
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 94/03/11 به نشانی: دبیرخانه امور اداری 

5- هزینه اسناد ارزیابی کیفی: مبلغ 200/000 ریال
HTPP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

)نوبت دوم(
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یادداشت

تئاتر

»شب زده ها« به تاالر هنر می آید
نمایش »ش��ب زده ها« اثر ت��ازه گروه دیگ��ر به هم��ت کمیته فرهنگ 
ش��هروندی در تاالر هنر اصفهان بر صحنه می رود.»ش��ب زده ها« قصه 
رفتگری را روایت می کند ک��ه در هنگام جمع کردن آش��غال ها در اثر 
برخورد یک س��وزن آلوده به هپاتیت با دس��تش به ای��ن بیماری مبتال 
می ش��ود؛ اما به دلیل س��هل انگاری چند ماه بعد متوج��ه بیماری اش 
می گردد و حاال س��عی دارد از ش��رکتی که ب��رای آن کار م��ی کرده یا 
 شخصی که آش��غال ها را به دس��ت او داده اس��ت؛ احقاق حق کند اما ... 
محسن عرب زاده، کارگردان این نمایش گفت: شیوه اجرای این نمایش 
به روش کامال رودر رو با مخاطب اتفاق می افتد و س��ه شخصیت اصلی 
در مقابل تماشاگران برای ابراز نظر و گفتگو تمرین می کنند. شایان ذکر 
است؛ عوامل این نمایش عبارتند از: طراح و کارگرد ان: محسن عرب زاده، 
نویسنده: محسن رهنما، دراماتورژ: رهام بحیرایی، بازیگران: مژگان نوایی، 
محمد ترابی، امین زارع، آرزو حق شناس، سهند سیاوشی، روابط عمومی و 
تبلیغات: امیر پیرستانی، انتخاب موسیقی: میثم کیان، خبر و رسانه: مریم 
قدسیه. این نمایش از ۲۵ اردیبهشت ماه تا ۱۵ خرداد ماه هر روز به جز 
شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی تاالر هنر اصفهان بر صحنه می رود. 

جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین آفتاب 
ملی می شود

معاون توانبخشی سازمان بهزیس��تی گفت: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته درسازمان بهزیستی جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین 
درصورت امکان درس��طح بین الملل��ی و درغیر این صورت در س��طح 
ملی برگزار خواهد شد. یحیی س��خنگویی در آیین اختتامیه سومین 
جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین آفتاب که به همت اداره کل بهزیستی 
اس��تان اصفهان در محل تاالر کوثر اصفهان برگزار ش��د با بیان اینکه 
امروز معلولین با توانایی هایی که دارند مسووالن را به میدان آورده اند، 
اظهار داشت: از این رو اجرای هنر تئاتر توسط معلولین اوج توانمندی 
آنها را نشان می دهد. وی با اش��اره به افزایش سه برابری بودجه هنر در 
سازمان بهزیستی در سال جاری اظهار داش��ت: عرصه هنر را می توان 
تاثیرگذارترین عرصه برای نش��ان دادن توانایی های معلوالن دانست 
ضمن آنکه در این هنر بسیاری از نیازها و انتظارات معلوالن از مردم و 
مسئوالن نیز عنوان می ش��ود. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی که 
معتقد است امروزه با توسعه هنر تئاتر در بین مسووالن سد بین معلوالن 
و جامعه شکس��ته شده است، تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در سازمان بهزیستی جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین 
در صورت امکان در سطح بین المللی و در غیر این صورت در سطح ملی 
برگزار خواهد شد.گفتنی است که در سومین جشنواره تئاتر معلولین 
آفتاب چهار اثر کمدی اکتش��افات به کارگردانی اعظم دلدار از استان 
قم، گل گیس و چوپان به کارگردانی مصطفی محمدی پور از اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، بزبز قندی و گرگ ناقال به کارگردانی امیر شیخ 
جبلی و محمد معلمی و قصه بخت به کارگردانی زهرا بکتاش از استان 

اصفهان به مرحله کشوری راه یافتند.

محمدعلی سپانلو درگذش��ت. مردی زاده پاییز، از اردیبهشت 
تهران دل کند و چش��م فروبس��ت. شهری که عاش��قش بود و 
شاعرش.  74 س��ال در همین ش��هر زندگی کرد و شعر سرود. 
ترجمه کرد، »هزار و یک شعر« آنتولوژی شعر نو فارسی در قرن 
بیستم را نوشت و در سرگذشت و آثار عارف، بهار، فرخی یزدی و 

عشقی تحقیق کرد تا »چهار شاعر آزادی« را بنویسد. 
به گزارش زاینده رود به نقل از خبرآنالین، سال های سال با آن 
صدای مخملی شعر خواند از »تبعید در وطن«  تا »قایق سواری 
در تهران«. بال و برگ تخیلش را گسترد و با شعرهایش گفت که 
»نبض وطنم را می گیرم«. حاال او »سندباد غایب« شعر ماست. 
او که هرگز در چارچوب تنگ قالب ها نگنجید، تن به رنگ زمانه 
نداد، امضای خودش را داش��ت و راه خودش را رفت، بی آن که 

لحظه ای سر خم کند. 
شعر جدی ترین حرف او بود. با شعر می اندیشید و حرف می زد. 
حتی مصاحبه هایش هم ش��اعرانه بود. با همین شعر به جهان 
پیرامونش نگاه کرد. از درد مردم گفت اما ش��عرش را هرگز به 
سیاس��ت آلوده نکرد و گذاش��ت تا همه چیز سر جای خودش 
باش��د. او در مصاحبه با مجله »آدینه« در سال 7۱ درباره نسل 
خودش و نس��ل پیش از خود می گوید: »۲۸ مرداد سال ۳۲ به 
حق سرفصلی در تاریخ تحول فکر ما می دانند. نسل پیش از ما 
با این تجربه یک عمل جراحی س��خت را از سر گذراند. آنها که 
در آن روزگار ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند و اکنون بزرگان ما به شمار 
 می آیند دید عمیق تر و درونی تری به جه��ان پیدا کردند. مثال 
د رمورد شعر، وجه غالب تبلیغات سیاس��ی بی هودگی خود را 
نش��ان داد. گرایش به درک ریشه ها شکل گرفت و اهتمامی در 
مورد س��اختار آثار هنری پدید آمد. در مجموع می توان گفت 
این حادثه یک توفیق جبری بود که به س��ازندگان فرهنگ ما 
پختگی و بلوغ فکری داد. طبیعتا میراث آن نس��ل به نسل من 
رسید اما نسل ما خود از یک س��رفصل مهم اجتماعی گذر کرد 
که در حقیقت بلوغ فکری خود را مدیون آن اس��ت. شکوفائی 
جنبش دانشجویی در حدود سال ۱۳4۰. شاید همان روزهایی 
که دانشجویان ماش��ین دکتر اقبال را جلوی دانشکده پزشکی 
تهران آتش زدند. در فاصله بین ۳۸ مرداد سال ۳۲ تا حدود سال 
۱۳4۰ اختناق و سکوتی که بر جامعه مسلط بود دانشگاه را نیز 
تاریک کرده بود. روشنفکران قبل از ما اغلب مالمتی بودند و اهل 
منهدم کرن خود. با لذتی بیمارگونه از پوچی و خودکشی حرف 
می زدند. الگوی آنها در واقع صادق هدایت بود و نمونه تیپیک این 
نسل مثال چنگیز مشیری:  جوانی با فرهنگ، موفق و ورزشکار، 
مترجم الیوت  مقاالت موسیقی که در عین سالمت رفت باالی 
کوه و با گلوله خود را کشت. شاید بزرگ ترین دستاورد جنبش 
دانش��جویی کی انقالب روحی بود:  امیدوار بودن، برنامه ریزی 
کردن، به انسان اعتقاد داشن چیزی که نس��ل ۲۸ مرداد آن را 

فیلسوفانه مسخره می کرد. در عین حال دهه 4۰ مصادف شد با 
رفاه نسبی در جامعه و نوعی مدارای سانسور که دستاوردهای 
فرهنگی آن در تاریخ معاصر کم نظیر است. مثال سینمای ایرانی 
به وجود آمد، تئاتر ایرانی نوشته و اجرا شد، ادبیات کودکان پدید 
آمد، رمان ایرانی و شعر نو به کرسی نشس��ت. من خود یکی از 
پرورده شدگان دهه 4۰ هس��تم. نسل ما با طلوع فرهنگی خود 
نسل قبلی را غنی تر کرد. اگر آثار نسل قبل از مرا مطالعه کنید، 
می بیند که بازآوری آنان در دهه 4۰ صورت گرفته اس��ت. مثال 
رحمان��ی و رویایی هر دو ممتازترین آثارش��ان را در دهه چهل 

سرودند، گرچه در دهه قبل از آن زبان گشوده بودند.«
او خود را پرورده همین دهه چهل می دانست. نسلی که میراث 
نیما به همت او وارد زمان معاصر ش��د و به اعماق زندگی مردم 
نزدیک گشت. یکی از بارزترین خصوصیات شعر سپانلو همین 
نزدیکی با نبض زمانه است. با زندگی روزمره و به همین خاطر 
است که می گوید: »پروانه ها به اتاق های کوچک آپارتمانی های 
ما راه ندارند. در آنجا همهمه صنعت ش��نیده می شود. من خود 
اگر بخواهم با داریوش کبیر حرف بزنم فکرمی کنم باید از تلفن 

استفاده کنم.« 
او در ش��عرش واژه های عتیق و هزاران س��اله زبان پارسی را با 
جدیدترین واژه های زندگی روزمره و معاص��ر در هم آمیخت. 
هدفش تلفیق سنت با دس��تاوردهای زمان بود و این را نوآوری 
می دانست اما: »نوآوری در شاهراه فرهنگ ملی کار می کند. به 
این تعبیر هدف من نه فقط ادبی کردن زبان روز بوده است بلکه 
عالوه بر آن ادغام میراث ادب در لحن محاوره و زبان ژورنالیسم 
نیز بوده اس��ت. فقط با چنان امکان بیانی است که ما می توانیم 
میراث نسل پیش را از موضع به ساختار و از به جهان بینی ارتقاء 

دهیم.« 
سپانلو با کاس��ه خودش از دریای زبان پارسی آب برمی داشت. 
می دانست که چطور سنت را به خورد نسلی بدهد که در ظاهر 
با آن بیگانه است: »بهترین شعرهای فارس��ی در نگاه اول برای 
خواننده یک معنای سطحی دارد اما خود شعر با معانی دیگر در 
عمق زبان درگیر است. کار شعر در اصل همین است:  جستجوی 
طنین دیگری در آن سوی کلمات و یافتن معانی که در حقیقت 
متعلق به دردآشناهاست. به نظر من هر شعر خوبی حداقل دو 
بعد دارد: اول زیباشناس��ی سطحی و س��پس یک لذت عمیق 
روحانی که از نزدیک ش��دن به راز اثر حاصل می شود. خواننده 
هر چه فرهیخته تر باشد بیشتر به این راز پی می برد و شعر برای 
تمام سطوح مخاطبانش محرک اعتالء خواهد بود. پس به این 
تعبیر اگر ابهام ناشی از عمق اثر باشد شاعر و خواننده هر دو باید 

احساس خوشبختی کنند.« 
نسبت او با سیاست همیشه مشخص بود. محمدعلی سپانلو هیچ 
وقت از ش��عر، شعار برای اهداف سیاسی نس��اخت اما این بدان 

معنی نیست که نسبت به رنج زمانه اش در شعر خود بی تفاوت 
بود. او همیشه به جامعه پرداخت. چه آن زمان که فلسطین به 
خاک و خون کشیده می شد، چه آن زمان که می دید که کودکان 
خندانی که در کوچه ب��ازی می کنند، زیر بمب های صدام جان 
می دهند. خودش در همان مصاحبه گفته برای سرودن درباره 
این موضوعات هرگز دست به انتخاب نزده است: »درست است 
که در کارنامه شعری من نخستین واکنش های شاعران ایرانی 
نسبت به مسائلی چون فلس��طین، ویتنام، ایدئولوژهای جهان 
وطن به ش��یوه ای خاص دیده می ش��ود اما در اغلب موارد این 
انتخاب من نبوده است، بلکه من انتخاب شده بودم. اگر بخواهیم 
فرزند زمان خود باشیم باید به چش��م انداز تاریخ اشراف داشته 
باشیم. غالبا این برخورد با تاریخ را به صورت رجعت به گذشته 
انجام می دهند اما در کار من حضور گذشته در اکنون چشم گیر 
اس��ت. به جای انتظار هدهد و باد صبا من ب��ه راحتی می گویم 
پس��تچی به خانه حافظ زنگ نزد. پشت س��ر مجنون نه بیابان 
شفاف بکله شهری دودآلود گس��ترده است. یک ربع قرن پیش 
شعری نوشته بودم به نام »برج های بارانی« که زمینه آن جنگ 
ویتنام بود. کسانی هنوز آن را می خوانند و دوست می دارند که 
ش��اید ماجرای جنگ ویتنام را فراموش کرده باشند. اما عناصر 
بومی مثل بوی برنج، عطر چای، صدای پای گشتی ها، پشه هایی 
که کنار فانوس های برج مراقبت جمع می شوند احتماال رنگ و 
بویی دارد که متکی به خبر یا واقعه نیس��ت. زنی در اثر بمباران 
کشته می شود سرش به سوی طلوع خورشید برمی گردد و در 
چشم های او تصویر هواپیمای قاتل ثبت می شود. شاید این تصویر 
برای محکمه وجدان بشر ثبت شده، محکمه ای که دیگر محکوم 

گذشت زمان نیست:
کنار راه زنی غلطید/ س��رش به صبحدم نیلگونه برگردید/ و در 
طلوع قدیمی آسیا/ میان آینه چشمش/ عبور بمب افکن/ برای 

تاریخ عادلی ثبت شد.«
این واکنش به محیط و جامعه، این جهان وطن بودن خصوصیتی 

است که نه تنها در شعر س��پانلو که زندگی او نیز نمود داشت. 
دانش آموخته رش��ته حقوق بود و اگرچه اه��ل وکالت نبود اما 
می دانست که در جهان پیرامونش چه می گذرد. با چشمی بیدار 
و نگاهی هوشیار اتفاقات را رصد می کرد و همه اینها را از صافی 
ش��عر می گذراند تا نه وکیل مدافع یک فرد یا گ��روه که وکیل 
مدافع »انسان« باشد. با این حال، روح بزرگ او تنها در غالب شعر 
نمی گنجید. نقد، داستان، نمایشنامه نویسی، تئاتر، بازیگری، و 

البته ترجمه همه عرصه هایی بودند که او در آن تنی به آب زد. 
سپانلو همچنین صدای رسای طبقه خود بود. در برابر کژی ها، 
ناراس��تی ها و دروغ هرگز س��کوت نکرد. چه آن زمان که تاریخ 
کانون نویس��ندگان ایران را کسی می خواس��ت وارونه روایت 
کند، چه آن زمان که می دید اس��تاد دانشگاهی از روی تعصب 
بومی، دست به نقد می برد و آموزش می دهد. از کسی نترسید، 
مالحظه چیزی را نکرد و نگران از دست دادن چیزی نبود. با این 
که به گفته خودش روزگاری امکان وزیر شدن هم داشت هرگز 
زیر بار نرفت و در آن خانه قدیمی با آجرهای بهمنی، نشست و 
نوشت. برای نسلی که نگرانش بود و می گفت »صدای نفرینش« 

را می شنود. 
او با همان زبان بی پروا و نگاه تیز درباره وضعیت روشنفکری در 
آغاز دهه هفتاد و در گفت وگوی مجله آدینه گفته بود: »ش��اید 
اصلی تری��ن گرفتاری روش��نفکر ایرانی و عمده ترین مش��غله 
فکری او در زندگ��ی اجتماعی گرایش به معاصر بودن اس��ت و 
گرفتاری هایی که در این راه وج��ود دارد. ما در خانه خود آنقدر 
با لرزیدن  پی ها و آب چکه کردن سقف و تق و توق اثاثیه کهنه 
گرفتار هستیم که درحالتی از تسخیرشدگی فرصت نداریم که 
ببینیم هوای بیرون ابری است یا آفتابی. نوعی از سانسور هست 
�� نه سانسور مس��تقیم و قانونی �� که فضا را برای خلق هنری 
تنگ می کند. نویسنده و ش��اعر نیازمند فضایی است که رد آن 
تنش مداوم وجود نداشته باشد و این فضا گویا به وجود نمی آید 

مگر آن که روشنفکر راضی شود نقش مرده ها را بازی کند.

نگاهی به دیدگاه محمدعلی سپانلو درباره شعر و روشنفکری 

شاعری که نبض زمانه بود
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مفاد آرا
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نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر رای شماره 139360302013001497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر گلی فرزند عبدا... 
به شماره شناسنامه 295 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 167/70 
مترمربع پالک 435 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی 
 واقع در وحدت آباد کوچه 15 خرداد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه

از مالک رسمی آقای حسن احمدی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139360302013001498 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حاجی زاده خنامانی 
فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 286 صادره از بردسیر در یک باب خانه به مساحت 
113/50 مترمربع پالک 239 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 73 فرعی 
از 230 اصلی واقع در وحدت آباد خیابان عطار بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای حسن نظری محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001518 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان اصهفان در یک 
باب ساختمان به مساحت 480/10 مترمربع پالک 177 فرعی از 34 اصلی مجزی شده از 
1 فرعی از 34 اصلی واقع در فریدونشهر روستای چقا خریداری از مالک رسمی آقای 

سید قاسم حسنی چقائی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139360302013001519 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  باتوانی  ا...  عزت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
ملک محمد به شماره شناسنامه 109 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و فوقانی 
مسکونی به مساحت 51/70 مترمربع پالک 2477 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان شریعتی خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد باتوانی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001520 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حبیبی فرزند نجفقلی 
به مساحت 296/90  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 9 صادره 
مترمربع پالک 436 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 
اصلی واقع در فریدونشهر روستای بیجگرد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

علی محمد حسینی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001551 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا انیکازی فرزند 
پرویز به شماره شناسنامه 184 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و مغازه متصله 
به مساحت 290 مترمربع پالک 2478 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان مدنی خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقایان اکبر آقاملیانیان و مصطفی انیکازی محرز گردیده است.

7- برابر رای شماره 139460302013000009 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  کیماسی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
علی اصغر به شماره شناسنامه 31 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
110/20 مترمربع پالک 240 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 83 فرعی 
از 230 اصلی واقع در فریدونشهر وحدت آباد کوچه پردیس خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای مسیب صادقی محرز گردیده است.
8- برابر رای شماره 139460302013000026 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی موسوی فرزند 
سید احمد به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
363/40 مترمربع پالک 36 فرعی از 233 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
233 اصلی واقع در فریدونشهر روستای بیجگرد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای سید احمد موسوی بادجانی محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000027 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا رحیمی فرزند 
عبدا... به شماره شناسنامه 55 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 220 
مترمربع پالک 2481 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی واقع در فریدونشهر بلوار بسیج جنب بیمارستان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139460302013000029 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم اصالنی فرزند عیدی 
به شماره شناسنامه 129 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 129/60 
مترمربع پالک 2337 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 360 فرعی از 
237 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان شریعتی کوچه رزمنده1 خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای رضا قلی اصالنی محرز گردیده است.
11- برابر رای شماره 139460302013000030 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته حسینی فرزند مختار 
به شماره شناسنامه 61 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 204/10 
از  از پالک 1 فرعی  از 238 اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 2482 فرعی 
 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان مدنی نبش کوچه پارسا1 خریداری مع الواسطه

از مالک رسمی آقای نورمحمد اصالنی محرز گردیده است.
12- برابر رای شماره 139460302013000038 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  گوگونانی  هادی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
امامقلی به شماره شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
393/10 مترمربع پالک 2483 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان چشمه گالز خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای سیف ا... گگونانی محرز گردیده است.
13- برابر رای شماره 139460302013000040 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی هارون رشیدی 
فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 50 صادره از شوشتر در یک باب خانه به مساحت 
فریدونشهر  در  واقع  اصلی   270 از  شده  مجزی  فرعی   37 پالک  مترمربع   590/90
هارون  علی  جوز  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  دوم  میدانک  روستای 

الرشیدی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 94/02/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 94/02/24 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
2/49 شماره آگهی: 139403902004000009 شماره پرونده: 9204002004000015 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9200028 شش دانگ یک باب پالک خانه شماره 
به مساحت 300/08 مترمربع  از پالک بیست و هشت اصلی  هفده فرعی مجزی شده 
شهرک ولیعصر  اتوبان کاوه –  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – 
پالک220 که سند مالکیت آن در صفحه 365 دفتر 44 امالک ذیل   – کوچه عمویی   –
به  شمااًل  حدود:  با  است  شده  و صادر  ثبت   330895 چاپی  شماره  با   8061 شماره 
اول به طول 1/05 دیواریست به  طول 12/55 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا 
کوچه دوم به طول 23/01 متر دیواریست به دیوار پالک 28 اصلی باقیمانده جنوبًا به 
طول 12/40 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 28 اصلی غربًا به طول 24/05 متر 
دیواریست و دیوار به دیوار باقیمانده پالک 28 اصلی )حقوق ارتفاقی ندارد( که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای مساحت عرصه طبق سند سیصد متر و هشت 
صدم مترمربع و با رعایت عقب نشینی دارای عرصه با مساحت حدود دویست و هفتاد 
با مشخصات  در حد یک طبقه ساخت  و  مترمربع  نود و هشت صدم  و  متر  و چهار 
مصالح سطوح رویه: کف   – ساختمانی: دیوارها آجری پوشش سقف تیرآهن و آجر 
سرامیک فرش – دیوارها اندود گچ- دربهای داخلی و کمدها چوبی – پنجره ها پروفیل 
بخاری  گرمایش  سیستم   – فلزی  کابینت  با  و سرامیک  کاشی  ها  آشپزخانه   – فلزی 
دارای نمای آجر و حیاط سازی و انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق –  گازی – 
مساحت اعیانی حدود یکصد و نود مترمربع می باشد. ملکی آقای ابراهیم نائینی تهرانی 
که طبق سند رهنی شماره 128896 مورخ 1390/03/28 دفترخانه شماره 19 اصفهان 
در رهن شرکت پست بانک استان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه 
اسناد  اجرای  اداره  در  الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/3/11   9 از ساعت  می باشد. 
چهارراه اول خیابان الهور به  رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و 
نهصد و بیست هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1394/02/24 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:2361 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول

2/199 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
930587ج14 به طرفیت خواهان آقای سید ساعد مویدی با وکالت آقای 1- حمیدرضا 
اصفهانی  مویدی  فریده   -2 اصفهانی  مویدی  مسعود   -1 خواندگان  و  تهرانی  آخوند 
 – اصفهان  آدرس  به  قناد  شرکت  زهرا  خانم  وکالت  با  اصفهانی  مویدی  سعیده   -3
به  واحد27   – طبقه چهارم   – مجتمع سروش   – بهشت غربی  خ. هشت   – خ.بزرگمهر 
خواسته دستور فروش ملک جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 94/3/9 ساعت 10 
الی 11 در محل اجراء احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت-  
اجرای  ساختمان   – به سمت شیخ صدوق   – از ساختمان مرکزی  تر  پایین  متر   200
احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد6 برگزار نماید و در این خصوص مال مورد مزایده 
عبارت است از: ششدانگ پالک ثبتی 1944/38 بخش یک ثبتی اصفهان )ملک خواهان و 
خواندگان( واقع در خیابان شمس آبادی – کوی باغ جنت – مجتمع باغ جنت – کدپستی 
8133784167 که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک فوق یک دستگاه آپارتمان واقع 
و  پارکینگ  زیرین  طبقات  که  واقع شده  واحده   9 مجتمع مسکونی  یک  طبقه سوم  در 
واحد  دو  شامل  طبقه  هر  دیگر  طبقات  و  مسکونی  واحد  یک  و  البی  همکف  و  انباری 
مسکونی می باشد. اسکلت مجتمع بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نما آجر پالک و سنگ و 
دارای یک دستگاه آسانسور می باشد و کف هال واحد مسکونی مذکور سرامیک و اتاقها 
پارکت و بدنه گچ رویه و رنگ آمیزی شده. دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیوم 
و کابینت ام.دی.اف می باشد. مساحت اعیانی طبق سند 170/2 مترمربع می باشد. پالک 

فوق در حال حاضر خالی از سکنه می باشد. لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل 
موثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 11/500/000/000 ریال برآورد گردیده 
است. طالبین خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از محل فوق واقع در آدرس 
 اعالمی بازدید نمایند و کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد

از مبلغ فروش را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را 
ارائه دهند.م الف:3444 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
2/200 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
930114ش9 در روز شنبه مورخ 94/3/9 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا 
)اتاق 030- ط.همکف دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش خودروBMW به شماره 
انتظامی 981هـ34-66 مدل 2009 تیپ 335I رنگ نوک مدادی متالیک – از نظر ظاهر – 
رنگ – تودوزی – برخوردهای اطراف – سقف – زیر و بند و درب صندوق قابل قبول 
و مناسب به نظر می رسد. الستیکهای آن در اثر ماندن در هوای آزاد فرسوده )پوسیده( 
های  تسمه  و  پالستیکها  و  الستیکها   – فرسوده  باطری  می باشد.  استفاده  غیرقابل  و 
موتور ایمنی الزم را از دست داده و هنگام استفاده از خودرو باید تعویض شود قیمت 
خودرو با توجه به مراتب فوق و تیپ آن که 335i و نداشتن معتبر 1/850/000/000 
به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 تا  بازدید  برای  خرید  طالبین  می گردد.  برآورد  ریال 
نشانی خ.شهید نیکبخت- پارکینگ جنب دادگستری مراجعه و با تودیع ده درصد قیمت 
کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
است. هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده خریدار است.م الف:3446 شعبه 9 اجرای 

احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  مدنی شعبه  احکام  اجرای   2/204
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 163/93ج.ح/له علی اکبر صادقیان و علیه 
به  ریال   2/294/127/690 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  وفائی  امیررضا  و  ضیمران  ساسان 
منظور فروش 26/641 حبه از 36 حبه )3 دانگ( از 6 دانگ پالک ثبتی 14457/1402 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خیابان رباط دوم – ضلع غربی پارک گل محمدی 
مدرسه پاسارگاد با وصف کارشناسی  روبروی سالن مطالعه پارک گل محمدی –   –
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز 94/3/10 از ساعت 
ساختمان اجرای احکام دادگستری  9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا طبقه چهارم – 
اعمال  نظر  ملک مورد  نماید در خصوص  برگزار  پارسیان  بیمه  جنب   – خ.نیکبخت   –
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
از: یکباب  بازدید عبارتست  بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: محل مورد 
360 مترمربع  ساختمان دارای 199/98 مترمربع عرصه و حدود سیصد و شصت – 
اعیانی در 3 طبقه که با اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوک – کف موزاییک – سطوح 
داخلی سرامیک و گچ و رنگ – درب و پنجره های خارجی فلزی – دربهای داخلی چوبی 
– سرویس حمام و آشپزخانه 1 واحد با کابینت فلزی نمای خارجی و حیاط سرامیک 
و کف حیاط موزاییک و اشتراکات برق و آب و گاز و تلفن با قدمت حدود شش/6 سال 
می باشد. با توجه به موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات 
و متعلقات و امتیازات ارزش سه/3 دانگ از پالک ثبتی به شماره 14457/1402 بخش 
پنج/5 دارای 1 جلد سند مالکیت با مشخصات: شماره ملک: 14457/14021 به شماره 
چاپی سند 831871الف81 و شماره ثبت 37406/س در صفحه 513 دفتر 180 به نام 
دانگ(  سه  حروف  )به  جمعًا  که  سه/3دانگ  مالکیت  سهم  ضیمران  سونیا  خانم  مالک 
ارزیابی  تومان(   3/100/000/000 بر  بالغ  می باشد  مشاعی  صورت  به  دانگ   3 بعدد 
می گردد. توضیحات: ملک مورد نظر عبارت است از یکباب ساختمان با عرصه 99/98 
مترمربع و اعیان حدود 360 مترمربع که در حال حاضر فضای آموزشی بوده و با نام 
مدرسه پاسارگاد فعالیت دارد این ملک دارای 2 سند مالکیت و با دو مالک که بالسویه 
مالکیت  سند  )طبق  ساختمان  این  دانگ  سه/3  که  سه/3دانگ(  کدام  )هر  دارند  مالکیت 
موجود( با مالکیت خانم سونیا ضیمران معرفی می شود و ارزش سه/3 دانگ مربوط 
 به خانم سونیا ضیمران به مبلغ 3/100/000/000 معادل با سیصد و ده میلیون تومان

)310/000/000 تومان( برآورد و اعالم می شود.م الف:3449 اجرای احکام شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

دومین ایستگاه ورزش 
صبحگاهی شهرضا 

افتتاح شد

رقابت مدعیان دو رشته 
 اسکیت برای حضور 

در تیم ملی

اتفاقی که ذوبی ها از آن می ترسیدند

ژاوی رکورددار حضور در لیگ قهرمانان اروپا شد

دومین ایستگاه ورزش صبحگاهی شهرضا با حضور پرسنل اداره شبکه بهداشت و 
درمان و جهاد کشاورزی شهرضا افتتاح گردید 

علی نقی انصاری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرضا در آیین راه اندازی این 
ایستگاه گفت: با توجه به اهمیت ورزش در افزایش نشاط و سالمتی افراد جامعه 
راه اندازی ایس��تگاه های ورزش صبحگاهی در دستور کار این اداره قرار گرفت که 
پس از تصویب در کمیته ورزش و جوانان و با پیگیری های انجام شده موفق به راه 
اندازی دومین ایس��تگاه ورزش صبحگاهی در این شهرستان شدیم.وي درادامه 
افزود: طبق برنامه کمیته ورزش شهرس��تان  باید در نیمه اول س��ال 94 تعداد 
ایستگاه های این رش��ته را به 15 عدد برسانیم که امروز ش��اهد افتتاح ایستگاه 

شماره 2 در گروه آقایان بودیم. 
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ایستگاه ش��ماره یک ) جاده سالمت ( واقع 
در پارک ملت در حال فعالیت   و ایستگاهای حجاب یک – طحانی و پارک خانه 
شهر در شرف افتتاح  میباشد  که تالش می کنیم در پایان شهریور ماه سال جاری 

مجموع ایستگاه های خودرا به 15  عدد برسانیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون اسکیت، در این رقابت ها 
که روز جمعه هفته جاری در اسکیت پارک لیو برگزار می شود، مدعیان حضور در 

تیم ملی به مصاف هم می روند.
نف��رات برت��ر مس��ابقات و ورزش��کارانی ک��ه از س��وی کمیت��ه فن��ی 
خواهن��د دع��وت  مل��ی  تی��م  آمادگ��ی  اردوی  ب��ه  ش��وند   معرف��ی 

 شد.
اعضاء تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی اسکیت در رشته استانت این الین و برد 
در سال 1393 بدون شرکت در این مسابقه اجازه حضور در مرحله دوم انتخابی تیم 

ملی را دارند.
این مسابقات ساعت 8:30 روز جمعه در اس��کیت پارک لیو واقع در انتهای اتوبان 
امام علی )ع(، بعد از بلوار ارتش، انتهای خیابان صحرای شرقی، اولین دور برگردان 
 س��مت چپ، انتهای خیابان ش��فیعی، خیابان علیزاده، جنب تره ب��ار نفت برگزار 

می شود.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت

هاشمی: تیم امید ظرفیت صعود دارد

آزادی پسر پزشک سابق 
پرسپولیس از دست گروگانگیران

پسر پزش��ک س��ابق پرس��پولیس با تالش های ماموران نیروی 
انتظامی از دست گروگانگیران آزاد ش��د.داریوش سودی اظهار 
داشت: پسر من را روز سه شنبه  گروگان گرفتند که ساعت های 
تلخ و سیاهی را سپری کردم اما با دخالت به موقع نیروی انتظامی 
و ش��خص فرمانده انتظام��ی و همچنین س��رهنگ محمدیان و 
رضاییان در کالنتری 123 پس��رم به آغوش خانواده بازگش��ت.

وی ادامه داد: در این راه محمد رویانیان خیلی به من کمک کرد 
و آرامش داد و در نهایت پس از 7-8 س��اعت پس��رم را از دست 
گروگان گیرها آزاد شد باید از اداره آگاهی ماموران پرتالش نیروی 

انتظامی تشکر کنم.

برانکو، چهارشنبه از ساعت 16:30 
به سواالت اصحاب رسانه پاسخ 

می دهد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه در ساعت 16:30 
در ورزشگاه درفشی فر به س��واالت خبرنگاران در خصوص بازی 

دربی و مسائل فنی تیم پاسخ داد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرس��پولیس، برانکو ایوانکوویچ 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از اعالم برگزاری تمرینات 
سرخپوشان پش��ت درهای بس��ته، تصمیم گرفت جهت اعالم 
آخرین وضعیت تیم و بازیکنان و ارتباط و همکاری هر چه بیشتر 
با رس��انه ها، نیز در کنفرانس خبری که در ورزش��گاه درفشی فر 
برگزار شد، پاسخگوی سواالت خبرنگاران باشد.بر همین اساس، 
روز سه ش��نبه نیز برانکو پیش از آغاز تمرین، در نشست خبری 
با اصحاب رسانه ش��رکت کرد و به سواالت آنها پاسخ داد.گفتنی 
است؛ تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه از ساعت 17 در ورزشگاه 

آزادی میزبان تیم استقالل خواهد بود.

 برزای: امیدوارم دل هواداران 
را شاد کنیم

هافبک تهاجمی جوان اس��تقالل می گوید که امیدوار است روز 
جمعه هواداران اس��تقالل را خوش��حال کنند.به گزارش سایت 
رسمی باشگاه استقالل، بهنام برزای در حاشیه تمرین امروز در 
خصوص اینکه روز جمعه در صورت بازی کردن مقابل پرسپولیس 
اولین دربی خود را تجربه خواهد کرد، گفت: اولین دربی خود را 
تجربه می کنم و انگیزه بس��یار زیادی دارم امیدوارم بتوانیم دل 
هواداران را شاد کنیم.وی در پاسخ به این سوال که پرسپولیسی  
ها برای هم  تیمی  هایش خیلی کری خوانده  اند و آیا او این کار را 
می  کند عنوان کرد  ما در زمین حرف  مان را می  زنیم و تالش می 
کنیم دل هواداران را شاد کنیم.مهاجم جوان تیم فوتبال استقالل 
در خصوص اینکه بازیکنان با تجربه تیمش در خصوص دربی چه 
مس��ائلی را با او در میان گذاش��ته  اند، خاطرنشان کرد: همه می  
گویند که این بازی با دیگر بازی  ها فرق دارد به طوری که حتی 
اگر 10 بازی را هم با شکس��ت پشت س��ر بگذاری و در این بازی 
نتیجه بگیری، هواداران خوشحال می  شوند به همین دلیل دربی 

خیلی فرق دارد و امیدوارم پیروز میدان شویم.

به گزارش ایمنا، همان اتفاقی که ذوبی ها از آن می ترسیدند و البته تا حد بسیار زیادی 
هم از قبل قابل پیش بینی بود به واقعیت پیوست و فینال جام حذفی نسبت به تاریخ 
پیش گفته 10 روز به تعویق افتاد تا سبزپوشان اصفهانی با چالش بزرگ آماده نگه 

داشتن خود تا روز مسابقه مواجه شوند.
ذوب آهن جمعه این هفته آخرین ب��ازی خود در لیگ برتر را مقاب��ل پدیده برگزار 
می کند. پس از بازگشت از مشهد و با توجه به فاصله زیاد تا دیدار پایانی جام حذفی 
کادر فنی احتماال چند روزی را به بازیکنان استراحت می دهد. مشکل بزرگ ذوب آهن 
اما پس از پایان این زمان استراحت و دور هم جمع شدن مجدد بازیکنان آغاز می شود 
جایی که یحیی گل محمدی هیچ چاره ای ندارد جز اینکه شاگردانش را بدون آنکه در 
شرایط مسابقه قرار داشته باشند مهیای بازی فینال نماید. جمعه این هفته از جمع 16 
تیم لیگ برتری 12 تیم به تعطیالت می روند.از جمع تیم هایی که فصل برای آنها ادامه 
خواهد یافت اما هیچکدام شرایط برگزاری بازی دوستانه با ذوب آهن را ندارند. چهار 
تیمی که فصل برای آنها بعد از این تاریخ ادامه پیدا می کند به غیر از خود ذوب آهن و 
حریف فینالیستش در جام حذفی، یکی پرسپولیس و دیگری تیم چهاردهم جدول 
است که به احتمال بیشتر یکی از تیم های پیکان یا استقالل خوزستان و به احتمال 
کمتر یکی از دو تیم ملوان یا راه آهن خواهد بود. از این بین، پرسپولیس باید خود را 
برای دو بازی سنگین رفت و برگشت برابر الهالل آماده کند و تیم چهاردهم جدول هم 
مهیای برگزاری دو دیدار مرگ و زندگی پلی آف مقابل نماینده لیگ یک می شود. در 
این مدت، تیم های لیگ یکی هم وضعیت مشابهی دارند یعنی یا در تعطیالت مطلق 
به سر می برند یا خود را برای دیدارهای حساس پلی آف آماده می کنند.خالصه اینکه 
بعد از بسته شدن پرونده رقابت های لیگ چهاردهم عمال هیچ حریفی چه در لیگ 
برتر و چه در لیگ یک برای برگزاری دیدار دوس��تانه با ذوب آهن موجود نیست. در 

روزهایی که مصادف با ایام پایانی فصل در بس��یاری از لیگ های خارجی هم هست 
احتماال حتی پیدا کردن حریفی تدارکانی در آن سوی مرزها هم آسان نیست. با این 
اوصاف، تنها گزینه در دس��ترس برای یحیی گل محم��دی تیم های پایه ذوب آهن 
هس��تند که در این مدت باید نقش حریف تدارکاتی را برای تیم اصلی ایفا کنند. به 
عبارت دیگر، برنامه کاری ذوب آهن تا دو هفته و نیم پس از بسته شدن پرونده لیگ این 
است که به تمرینات خود ادامه داده و نهایتا با تیم های دوم و سومش به عنوان حریف 
تدارکاتی مسابقه دهد. یعنی سبزپوشان اصفهانی بدون اینکه در شرایط مسابقه قرار 
داشته باشند باید در این فاصله صرفا تمرین کنند و خود را مهیای رویارویی با حریفی 
نمایند که کامال در نقطه مقابل آنها قرار دارد و با یک مشکل متفاوت دست و پنجه نرم 
می کند. یعنی هرچه ذوب آهن از بی مسابقگی و کشدار شدن فصل رنج می برد نفت 
تهران که امسال 9 بازی بیشتر از حریف اصفهانی برگزار نموده خسته از یک برنامه 
به شدت فشرده و سنگین در فینال جام حذفی حضور خواهد یافت. به عبارت دیگر، 
اصفهانی ها از کمبود مسابقه رنج می برند و تهرانی از ترافیک سنگین کاری. در این 
شرایط باید منتظر ماند و دید که حسن ختام شیرین فصل با قهرمانی در جام حذفی 
 نصیب سبزپوشان کسل و ملول اصفهانی می شود یا زردپوشان خسته و از نفس افتاده

 تهرانی.

به گزارش خبرگ��زاری تس��نیم، ژاوی هرناندس ب��ه اولین بازیک��ن تاریخ لیگ 
 قهرمان��ان اروپا تبدیل ش��د ک��ه 150 ب��ار در ای��ن تورنمن��ت به می��دان رفته

 است.
کاپیتان 35 ساله آبی واناری پوشان کاتالونیا شب  )سه شنبه( در دقیقه 75 جدال 
تیمش برابر بایرن مونی��خ در دور برگش��ت از مرحله نیمه نهایی لی��گ قهرمانان 
اروپا به جای آندرس اینیس��تا به میدان رف��ت و یکصد و پنجاهمی��ن بازی خود 
 را 17 س��ال پس از انجام اولین ب��ازی اش در این رقابت )س��پتامبر 1998( انجام 

دهد.
ژاوی اولین بازی اش را در لیگ قهرمانان اروپا در سن 18 سالگی به ثمر رساند، همان 
دیداری که در 23 دقیقه پایانی اش و در حالی که کاتاالن ها با نتیجه 3 بر2 از میزبان 
خود منچستریونایتد عقب بودند به میدان رفت و به تیمش برای فرار از شکست و به 

تساوی کشاندن بازی کمک کرد.
ژاوی در تم��ام دوران حض��ورش در لی��گ قهرمان��ان اروپ��ا 11 گل ب��ه ثم��ر 
رس��انده و تنه��ا 9 کارت زرد گرفت��ه اس��ت که هی��چ ی��ک از آنه��ا در 55 بازی 
اخیرش در ای��ن تورنمنت نبوده اس��ت. ژاوی در این س��ال ها همچنین س��ه بار 
 در س��ال های 2006، 2009 و 2011 طع��م قهرمان��ی در لیگ قهرمان��ان را هم 

چشید.
ژاوی ب��رای رکوردی ک��ه جهت ب��ازی در لیگ قهرمان��ان اروپا به ثبت رس��اند، 
خیلی زود یک ش��ریک پیدا خواهد کرد و آن کس��ی نیس��ت جز هموطنش ایکر 
کاس��یاس، س��نگربان تیم فوتبال رئال مادرید که امش��ب به احتمال فراوان در 
 بازی برگش��ت تیمش برابر یوونتوس در ورزش��گاه س��انتیاگو برنابئ��و به میدان 

می رود.
فهرست رکوردداران بازی در لیگ قهرمانان اروپا را در زیر مشاهده می کنید:

1- ژاوی هرناندس 150 بازی
2- ایکر کاسیاس 149 بازی

3- رائول گونزالس )رئال مادرید 130 و شالکه 12( 142 گل
4- رایان گیگز )منچستریونایتد( 141 بازی

5- کالرنس سیدورف )آژاکس11، رئال مادرید25 و میالن 89( 125 بازی
6- پل اسکولز )منچستریونایتد( 124 بازی

7- روبرتو کارلوس )رئال مادرید107، فنرباغچه13 ( 120 بازی
8- کارلس پویول )بارسلونا( 115 بازی

9- کریستیانو رونالدو )منچستریونایتد 52 ، رئال مادرید62(
10- تیری آنری )موناکو9، بارسلونا 26 و آرسنال 77(
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رئی��س کمیت��ه مل��ی المپی��ک گف��ت: ما 
برنامه های فوتب��ال امید را رص��د می کنیم 
و معتقدی��م مش��کالت آنه��ا ح��ل ش��ود 
 این تی��م ظرفی��ت صع��ود ب��ه المپیک را 

دارد.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک 
درب��اره همای��ش بازاریابی گف��ت: یکی از 
موضوعات مهمی که می توان��د دغدغه را از 
دوش رؤسای فدراسیون ها بردارد این است 
که منابع مالی به موقع پرداخت شود. موضوع 

بازاریابی حلقه گمشده ای در ورزش است که 
باید بیشتر به آن توجه شود.

 14 س��ال پیش آمریکا کمیسیون بازاریابی 
در ورزش داشت و ما اولین دوره آن را برگزار 
می کنی��م. انتظار م��ی رود در آینده نزدیک 

مجموعه ورزش کشور وابستگی اش به منابع 
دولتی کمتر ش��ود و ه��دف از برگزاری این 
همایش این اس��ت ورزش را ب��ه عنوان یک 
نظام اجتماع��ی پذیرفته و وابس��تگی آن را 
در امر همگانی و قهرمانی ب��ه منابع دولتی 

کمتر کنیم.
هاش��می در ادامه درباره جلسه روز گذشته 
مس��ئوالن کمیت��ه ب��ا وزارت ورزش در 
خص��وص بازی های ری��و عنوان ک��رد: این 
ستاد نقش سیاست گذاری دارد که هدف آن 
هماهنگی بین کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش است.سیاس��ت هایی که می تواند به 
نتیجه گیری کمک کند ت��ا دغدغه ما کمتر 
ش��ود. ما رش��ته ها را به 5 دس��ته تقس��یم 

کرده ایم. 
رش��ته هایی ک��ه می توانیم م��دال بگیریم، 
رش��ته هایی که امکان کس��ب مدال دارند، 
رش��ته هایی که می توانند س��همیه بگیرند، 
رشته هایی که امکان کسب س��همیه دارند 
و رش��ته هایی ک��ه امکان کس��ب س��همیه 
 هم ندارند. در این س��تاد نگاه ه��ا باید یکی

 شود.
رئیس کمیته مل��ی المپیک ادامه داد: منابع 
مالی که دغدغه بزرگی اس��ت باید مدیریت 
ش��ده و بر اس��اس اولویت توزی��ع اعتبارات 

انجام شود.
 فعال در س��تاد تصمیم گی��ری خاصی انجام 
نش��ده اما کارها در یک فضای اقناعی پیش 
م��ی رود تا ب��ه تصمیم گی��ری و نتیجه بهتر 
برای کسب سهمیه و مدال آوری در المپیک 
برسیم. دوره قبل نتایج خوبی کسب کردیم و 
در حال حاضر در 2-3 رشته و نهایت 4 رشته 
امکان مدال آوری داریم. کشتی، وزنه برداری، 
تکوان��دو و پرت��اب دیس��ک امیده��ای ما 
هس��تند و در مرحل��ه دوم ب��ه بوک��س و 
تیراندازی نگاه های��ی هم داریم. به طور کلی 
 نشس��ت ها سیاس��ت های کالن را مشخص

 می کند.
وی در پاسخ به این س��ؤال که فکر می کنید 
برای المپیک ریو ش��اهد افزایش س��همیه 
و م��دال آوری باش��یم، خاطرنش��ان ک��رد: 
پیش بینی زود است امیدوارم بتوانیم مانند 
دوره قبل س��همیه خوبی بگیریم.هاش��می 
همچنین درباره اب��الغ بودجه کمیته گفت: 
هنوز بودجه تخصیص داده نشده است قرار 
شده در 2-3 هفته آینده هم به وزارت ورزش 
و هم کمیته بودجه تخصیص داده شود تا به 
فدراسیون ها کمک کنیم.وی درباره حضور 
اعضای هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا در 
تهران در اواخر اردیبهشت یادآور شد: در این 
جلسه 80 مهمان خارجی داریم که این برای 
اولین بار است که اتفاق می افتد. اصل موضوع 
جلسه ساالنه هیأت اجرایی است البته حضور 
آنها از نزدیک می تواند به ارتباطات ما به این 
کشورها کمک کند چرا که 10 نفر از رؤسای 
کمیته ه��ا در فدراس��یون های کش��ورهای 
مختلف هم هس��تند که نشست جداگانه ای 
با آنها برگزار خواهیم کرد. رئیس فدراسیون 
ووشو نیز در این نشست حضور دارد. ارتباط 
ایران و 10 کش��ور دیگر باعث می شود نقطه 

نظرات آنها را بگیریم.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای 
شورای المپیک آسیا با مقامات سیاسی ایران 
جلساتی خواهند داشت یا خیر، مطرح کرد: 
پیگیری های شده است قرار است به ما خبر 

دهند.
رئیس کمیته ملی المپی��ک در پایان درباره 
جلسه با کفاشیان و کاشانی در ابتدای هفته 
گفت: ما برنامه های آنه��ا را رصد می کنیم. 
مشکالت ش��ان را به م��ا گفتند. قرار اس��ت 
برنامه ه��ای کاری ش��ان را ب��ا فدراس��یون 
هماهن��گ کنن��د. دی م��اه مرحل��ه نهایی 
بازی هاست. اعتقاد داریم تیم امید ظرفیت 

صعود دارد.

استقالل  و پرسپولیس

آگهی مناقصه 94/26

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد امور نگهداری و بهره برداری از تلفنهای همگانی ناحیه جنوب اصفهان  با برآورد 2/949/000/000 
ریال )دو میلیارد و نهصدو چهل و نه میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 118/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک مرحله ای 

به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری و تأییدیه صالحیت کار معتبر از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی دررشته مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید.
از تاریخ 94/2/21 لغایت 94/2/30 جهت دریافت اس�تعالم ارزیابی و اسناد مناقصه با در دست داش�تن فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واریزی 13000801127192( به این ش�رکت واقع در خیابان چهارباغ باال – ساختمان شماره 
 WWW.TCI.ir و یا WWW.TCE.ir 2 – اطاق 216 – مدیریت تدارکات و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت
مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اس�ناد فرصت دارند 
پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات اس�تان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

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

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

میسر خواهد بود.

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

نوبت دوم

 شرکت  آب منطقه ای  اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی 

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خرید ش�یر آالت و اتصاالت خط لوله فوالدی و فایبر گالس )135 قلم( طرح آبرسانی نائین به انارک را ازطریق مناقصه 
عمومی به  واجدین شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز نسبت به ارسال اعالم آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی به دفتر امور بازرگانی این شرکت 
اقدام نمایند.

 شرکت  آب منطقه ای  اصفهان  امور بازرگانی 
تلفن تماس :5-36615360 داخلی 144

آدرس : اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ، جنب هالل احمر،

)نوبت دوم (

م الف 4559



یادداشت

طرح کمپینگ گردشگری در بروجن 
کلنگ زنی شد

از کلنگ زن��ی طرح کمپینگ گردش��گری در بخش بلداجی 
روستای س��یف آباد و متویی خبر داد و اظهار داشت: پس از 
انجام مراحل موافقت اصولی ط��رح و تغییر کاربری و تحویل 
زمین درخواستی به مساحت 42 هزار و 855 متر مربع که 31 
هزار و 780 متر مربع از اراضی مستثنیات و 11 هزار و 75 متر 
مربع از اراضی ملی، کلیات طرح در کارگروه تخصصی میراث 
فرهنگی تصویب ش��د.وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری 
این طرح 77 میلی��ارد و 359 میلی��ون و 450 هزار ریال می 
است، افزود:این طرح اشتغال 25 نفر به صورت مستقیم و 71 

نفر به صورت غیر مستقیم را در استان ایجاد می کند.
عس��گری بخش های این کمپینگ را محل اقامتی، تجاری-

خدماتی، پ��ارک و فضای س��بز، ورزش��ی-تفریحی،اداری- 
انتظام��ی، درمان��ی، مذهب��ی، ت�أسیس��ات و تجهی��زات 
و حم��ل و نق��ل و انبار اع��ام و بیان ک��رد: آب ای��ن طرح با 
 حفر چاه و در ش��بانه روز 20 مت��ر مکعب برداش��ت تأمین

 می شود.

زنگ مقاومت و پیروزی سوم 
خردادماه دراستان نواخته می شود

عباس عباسی  اظهار داشت: زنگ مقاومت و پیروزی همزمان 
 با س��الروز آزادس��ازی خرمش��هر در سراسر اس��تان نواخته

 می شود.
وی افزود: صبح روز یکش��نبه س��اعت 11 صب��ح همزمان با 
سالروز آزاد س��ازی خرمش��هر زنگ مقاومت و پیروزی  درر 
استان نواخته می شود.مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خرمشهر در نتیجه رشادت 
رزمن��دگان در عملیات بیت المق��دس آزاد ش��د، بیان کرد: 
 292 نفر از رزمندگان اس��تان در این عملیات ش��رکت کرده

 بودند.
عباسی با اشاره به اینکه در این عملیات 30 نفر از رزمندگان 
استان جانباز شدند، خاطرنشان کرد: 77 نفر از شهدای استان 
در عملیات آزادسازی خرمش��هر به درجه رفیع شهادت نائل 
ش��دند.وی ادامه داد: 4 خردادماه همایش پیشکسوتان دفاع 
مقدس با حضور خانواده ش��هدا، جانبازان و ایثارگران 8 سال 
دفاع مقدس در استان برگزار می ش��ود.مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامه های 
فرهنگی و هن��ری در این روز خب��ر داد و اف��زود: در این روز 
س��ردیس ش��هید ایرج آقابزرگی رونمایی می شود.مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمح��ال و بختیاری با بیان 
اینکه خرمشهر با الطاف الهی و رشادت و جنگاوری رزمندگان 
اسام آزاد شد، بیان کرد: آزاد سازی خرمشهر نتیجه طراحی 
 عملیات دقیق و منظم شهید صیاد شیرازی و محسن رضایی

 بود.

معاون استاندار چهارمحال و     
بختیاری:

پیوند مراکز دانشگاهی با 
جهاد دانشگاهی سبب رشد 

اقتصادی می شود

 خدابخ��ش م��رادی در دی��دار ب��ا رئی��س جهاد 
دانشگاهی دانش��گاه تهران،با اشاره به اینکه پیوند 
مراکز دانش��گاهی با جهاد دانش��گاهی سبب رشد 
و توسعه اقتصادی می شود، اظهار داشت: استفاده 
از یافته های علمی و نوآوری های مطرح ش��ده در 
جهاد دانشگاهی سبب افزایش بهره وری کشاورزی 
می ش��ود.وی افزود: جهاد دانش��گاهی ب��ه عنوان 
یک نهال انقابی در حوزه علم و توس��عه، حرکت 
جه��ادی را در کار خود ق��رار داده  اس��ت.معاون 
سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینک��ه از نگاه های جدید علمی 
برای افزایش بهره وری استقبال می کند، بیان کرد: 
افزایش بهره وری ضریب ماندگاری روستائیان را در 
روس��تاها افزایش می دهد.مرادی با اشاره به اینکه 
این استان در شرایط مساعد آب و هوایی 20 درصد 
گردوی کشور را تولید می کند، تصریح کرد: بخش 
کش��اورزی یکی از مهم ترین بخش ها در توس��عه 

اقتصاد استان است.
وی با اشاره به اینکه امسال محصوالت کشاورزان 
با س��رمازدگی مواجه ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد: حوزه ه��ای فعال جه��اد دانش��گاهی قرابت 
 نزدیک��ی با اقلی��م و ن��وع کش��ت و زرع اس��تان

 دارد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه استان به 
لحاظ مناب��ع طبیعی اس��تعدادهای فراوانی دارد، 
ادامه داد: بافت، عشایری، روستایی و شهری، قرار 
گرفتن در مسیر ترانزیت شمال به جنوب به همراه 

رشد رو به بهبود در توسعه از مزایای استان است.

یادداشت

 حجت االس��ام محمدعلی نکونام در هفدهمین جش��نواره 
خیرین مدرسه ساز استان، با اش��اره به اینکه ساخت مدرسه 
در روس��تاهای چهارمحال وبختی��اری در اولویت کار خیران 
قرار بگیرد، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه این استان یکی از 
استان های مناطق محروم در کشور اس��ت خیران در ساخت 

مدرسه در روستاها ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه خب��ران در این دنیا اجر و پ��اداش خود را از 
خداوند متعال در یافت می کنند، اف��زود: برای نتیجه گرفتن 

باید پایه را محکم کرد و هر کار خیر و نیکی باید بر اساس نیت 
خیر باش��د، زیرا ش��کل گیری نیت موجب محبوب شدن نزد 

خداوند است.
نماینده ول��ی فقیه در چهارمحال و بختیاری ب��ا بیان اینکه تا 
زمانی که انسان نگاه خیرمدارانه دارد، خداوند یاری گر او است، 
بیان کرد: کار باید برای رضای خداوند باشد چراکه سبب برکت 
در مال و خیرات در دنیا و آخرت می ش��ود ولی هر زمان نیت 
شهرت طلبی جایگزین رضایت خداوند ش��ود، اعمال انسان 

 احمد ش��ریفی زاده در دیدار با معاون سیاس��ی امنیتی 
استاندار، از تولید کودهای بیولوژیک و کود بارور در کشور 
توسط جهاد دانشگاهی خبر داد و اظهار داشت: این کود 
یک کود فس��فاته اس��ت که در ازدیاد و رشد محصوالت 
کشاورزی بسیار تاثیرگذار است.وی منابع فسفات در دنیا 
را محدود اعام کرد و افزود: 30 درصد کودهای فس��فاته 
موجود در خاک جذب و 70 درصد باقی مانده آن س��بب 

سفت شدن خاک و مشکات زیست محیطی می شود.
رئیس جهاد دانشگاهی دانش��گاه تهران با اشاره به  تاش 
برای تجاری س��ازی کود بارور، بیان کرد: یک بسته 100 
گرمی از این کود میزان فسفات مورد نیاز برای زمینی به 

مساحت یک هکتار را تأمین می کند.
شریفی زاده خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی در 4 حوزه 
طالعات توصیفی، بیوتکنولوژی شیمی و مهندسی شیمی 
تحت عنوان کیمیا، فناوری و فرآوری م��واد ویژه فلزی و 

حوزه کشاورزی و آبزیان فعالیت دارد.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری سهم مهمی در کشاورزی 
و به ویژه تولید گردوی کش��ور دارد به همین علت جهاد 
دانش��گاهی آمادگی همکاری با بخش کشاورزی استان 

را دارد.
رئیس جهاد دانشگاهی دانش��گاه تهران با اشاره به اینکه 
در کش��اورزی نوین از نهال های پیوندی استفاده زیادی 

می ش��ود، ادامه داد: گ��ردو در فرآیند عادی رش��د خود 
پس از 10 تا 15 سال به باروری می رسد، اما با استفاده از 
روش های نوین این مدت به 2 سال کاهش یافته است که 
این مسئله یک فرصت اقتصادی بزرگ را برای کشاورزی 

کشور فراهم می کند.
ش��ریفی زاده با بیان اینکه ای��ن دانش��گاه در تکثیر غیر 
جنس��ی و بحث کش��ت بافت موفقیت های چشمگیری 
را به دس��ت آورده اس��ت، بیان کرد: تاش های این واحد 
منجر به انجام پیوند و به نتیجه رس��یدن پروس��ه آن در 
 1.5 سال ش��ده و قابلیت انجام پیوند در تمام طول سال

 را دارد.

باطل می شود.
نکونام با اش��اره به فرمایش ام��ام علی)ع( مبن��ی بر کوچک 
نش��مردن کار خیر، خاطرنش��ان ک��رد: هیچ خی��ری نباید 
کوچک ش��مرده ش��ود چراکه خیرهای کوچکی هستند که 
برکات زیادی به دنبال دارند و به��ا دادن به کارهای کوچکی 
که دیگران ب��ه آن ها نیازمند هس��تند برتر و بهت��ر از خیرات 
 بزرگی هس��تند ک��ه در جامع��ه به آن ه��ا نیازی احس��اس 

نشود.
وی با بیان اینکه این استان نیازمند کارهای خیر و کمک خیران 
اس��ت، گفت: وقتی امکانات دولتی برای توسعه استان کافی 
نیست باید جمع عظیم خیرین شکل بگیرد و به کمک این افراد 
اس��تان را آباد کرد و هدف نیز باید تنها انجام وظیفه و رضایت 

خداوند متعال باشد.
نماینده ول��ی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری ب��ا بیان اینکه 
ش��اکله  ی انس��ان مومن را خش��نودی خداوند و ائمه اطهار 
)ع( تش��کیل می ده��د، ادام��ه داد: اگ��ر ای��ن ش��اکله در ما 
ایجاد ش��ود، می توانیم به خ��ود و اعمالمان امیدوار باش��یم 
ولی اگر ش��اکله ایجاد نش��ود ه��ر قدر دنی��ا را آباد س��ازیم 
 چ��ون پای��ه کار سس��ت اس��ت، نتیجه ای ب��رای م��ا در پی 

ندارد.
وی با اش��اره به اینکه الگو ق��رار دادن ائمه اطه��ار)ع( برای ما 
سبب افتخار و بالندگی اس��ت، افزود: افتخار نباید تنها زبانی 
 باش��د و باید در عمل نش��ان دهیم ک��ه پیرو ای��ن بزرگواران

 هستیم.
نکونام اف��زود: بهره گیری از ماه های رجب،ش��عبان و رمضان 
 س��بب نهادینه کردن نی��ت و هدف خی��ر در درون انس��ان

 می شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

تولید کودهای »بیولوژیک« و »کود بارور« در کشور

ساخت مدرسه در روستاهای استان در اولویت خیران قرار گیرد

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
شعبه   93/11/19 تاریخ   804 شماره  رای  موجب  به  525/93ش.ح15  شماره:   2/449
یافته است محکوم علیه محمد  15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
دستگاه   4 استرداد  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  بروجنی  طهماسبی 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  وایالنت  پکیج 
نشانی  به  کاتوزیان  خواهان شهال  حق  در  آگهی  نشر  هزینه  ریال   320/000 پرداخت 
فرایبورگ – خ18- پ16 صادر می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد،  علیه  محکوم  به 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه خانم مریم شفیعي فرزند رستم با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء شهود رسمًا اصالتًا از طرف خود و وکالتًا ازطرف سایر وراث رستم شفیعي 
بموجب وکالتنامه 9240–92/12/3 دفتر 1246 اصفهان با ارائه حصر وراثت و فرم 19 
مالیاتي مربوطه مدعي مفقودشدن سند مالکیت شش دانگ پالک 76/1566 واقع در مهیار 
بخش یک ثبتي شهرضا گردیده اند که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 10749 صفحه 106 
دفتر 118 به نام اکبر ترک زاده دستجردي صادر شده که بموجب سندرسمي شماره 
35037–53/10/9 دفترسه شهرضا به علي نیکبخت حسیني انتقال که نامبرده بموجب 
نامبرده  سپس  کرده  اقاله  زاده  اکبرترک  به  شهرضا  دفترسه   54/2/23–36255 سند 
بموجب سند 37836–54/7/12 دفتر سه شهرضا مالکیت خود را به رستم شفیعي انتقال 
نموده است که در  المثني  مالکیت  نامبرده درخواست صدور سند  اینک ورثه  داده که 
اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و 
پس  روز  ده  مدت  ظرف  بایست  مي  باشد  مي  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعي  یا 
مهلت  اگر ظرف  و  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  را  اعتراض خود  آگهي  این  انتشار  از 
مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگر سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

2/466 در خصوص پرونده کالسه 513/93-ش2 خواهان حسین انزل اردستانی فرزند 
نبش کوچه حجت درخواستی مبنی   – خ.مسجد جامع   – اردستان  به نشانی  اکبر  علی 
بر مطالبه وجه بابت اجرت تخریب مدرسه زینب بیگم و خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
تقدیم  مجهول المکان  نشانی  به  رضا  فرزند  گورتی  بدیعی  مجتبی  طرفیت  به  دادرسی 
نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/04/14 ساعت 9/30صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
این شعبه واقع در جنب دادگستری اردستان  نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:592 شعبه دوم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت

2/467 خانم واله فاطمی دارای شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواست به کالسۀ 
75/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید مرتضی فاطمی بشناسنامه 39 در تاریخ 1393/12/18 اقامتگاه دائمی 
 4 و  پسر  یک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
دختر و یک عیال دائمی که عبارتند از:1- سید محمدرضا فاطمی به شماره شناسنامه 
شماره  به  فاطمی  واله   -2 متوفی(  )فرزند  اردستان  از  صادره   47/3/21 متولد   66
شناسنامه 102 متولد 45/4/10 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 3- ویدا فاطمی به 
شماره شناسنامه 6974 متولد 39/11/30 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 4- وینوس 
متوفی( )فرزند  اردستان  از  متولد 38/9/15 صادره  به شماره شناسنامه 153   فاطمی 

 5- وحیده السادات فاطمی به شماره شناسنامه 58 متولد 41/5/15 صادره از اردستان 
 14/3/7 متولد   5724 شناسنامه  شماره  به  اردستانی  ایران  پروانه   -6 متوفی(  )فرزند 
صادره از اردستان )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:593 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان
تعیین بهای ثمنیه اعیانی

2/468 نظر به اینکه براساس تقاضای آقای علی شفیعی اردستانی فرزند عباس مبنی 
اصلی  یک  اردستان  در  واقع  فرعی  پالک 5955  اعیانی ششدانگ  ثمنیه  بهاء  تعیین  بر 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم صغرا 
لیالز مهرآبادی عیال دخیل عباس لیالز مهرآبادی که در اجرای تبصره یک ماده 105 
ارزیابی  قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری به موجب برگ  نامه  آیین  اصالحی 
شماره 94/110/605 مورخ 94/2/2 میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 
1/150/000 ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده طبق 
فیش شماره 9412126870776675 مورخ 94/02/22 به مبلغ 1/150/000 ریال واریز 
نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آیین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء 
تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی 
شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه با مراجع صالحه قضایی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضایی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند 
مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.م الف:594 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالكیت 

2/469 ابوالفضل قاسمی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 14146 فرعی از 
یک اصلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 151 دفتر 280 امالک ذیل ثبت 
اثر جابجایی مفقود گردیده  بر  ثبت و صادر گردیده  قاسمی  ابوالفضل  نام  به   22170
المثنی نموده طبق ماده  انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت  و معامله ای 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف:590 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالكیت 

2/470 ورثه علی اصغر دیانی اردستانی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 4921 فرعی از یک اصلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 207 
دفتر 86 امالک ذیل ثبت 4970 به نام علی اصغر دیانی اردستانی ثبت و صادر گردیده 
و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام نشده چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
یا وجود سند مالکیت نزد خود  به ملک مزبور  انجام معامله نسبت  که هر کس مدعی 
اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز   10 لغایت  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  می 
خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:591 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان 
فقدان سند مالكیت 

امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  استناد  به  شیده  رعیتی  خانم   2/471
حبه   72 از  مشاع  حبه  نیم  مالکیت  سند  که  شده  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود 
ششدانگ مزرعه شیده پالک شماره 129 اصلی علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
در صفحه 81 دفتر 30 امالک ذیل ثبت 2600 به نام خانم رعیتی شیده ثبت و صادر 
درخواست  چون  نشده  انجام  معامله ای  و  گردیده  مفقود  جابجایی  اثر  بر  و  گردیده 
ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
یا وجود  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  که هر کس  آگهی می شود  مراتب 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت 
یا  مالکیت  سند  ارائه  بدون  واخواهی  وصول  یا  و  واخواهی  وصول  عدم  و  مذکور 
م الف:587  خواهد شد.  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  در صدور سند  معامله   سند 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالكیت 
2/472 محمدرضا عامری نسب به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یازده، بیست و هفتم سهم مشاع 
از 1080 سهم ششدانگ مزرعه گوریاب نهوج پالک شماره 73 اصلی برزاوند اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 307 دفتر 166 امالک ذیل ثبت 3411 به نام محمدرضا 
عامری نسب ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام 
نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:586 عصاری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

شرح  به   1272471020 شماره  شناسنامه  دارای  امینی  ابوالفضل  آقای   2/461
دادخواست به کالسۀ 314/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مهدی امینی بشناسنامه 2896 در تاریخ 86/12/10 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- ابوالفضل امینی ش.ش 1272471020 )فرزند( 2- محدثه امینی ش.ش 1274610011 
پزوه  امینی  )همسر( 4- عصمت خانم  باصری ش.ش 792  )فرزند( 3- زهرا شیرازی 
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   291 ش.ش 
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2641 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1975 شماره  شناسنامه  دارای  مارانی  ا...  فضل  آقای   2/462
کالسۀ 312/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا مارانی بشناسنامه 4170 در تاریخ 92/1/21 اقامتگاه دائمی خود 
ا... مارانی  الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فضل  بدرود زندگی گفته ورثه حین 
ش.ش 1975 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2642 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/463 خانم لیال شریفی دارای شناسنامه شماره 4959 به شرح دادخواست به کالسۀ 
309/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محسن شریفی بشناسنامه 693 در تاریخ 93/8/17 قامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ساعده روحی خراسانی 
ش.ش 645 )همسر( 2- لیال شریفی ش.ش 4959 )فرزند( 3- الدن شریفی ش.ش 2567 
)فرزند( 4- لعیا شریفی ش.ش 3006 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:2643 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 حصر وراثت

2/464 آقای مهدی ودانی دارای شناسنامه شماره 247 به شرح دادخواست به کالسۀ 
304/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصرا... ودانی بشناسنامه 157 در تاریخ 93/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
دواتگر  اسحق  به:1- صدیقه  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
 4034 ودانی ش.ش  فاطمه   -3 )فرزند(   94 ودانی ش.ش  فریبا   -2 )زوجه(   98 ش.ش 
)فرزند( 4- فریدون ودانی ش.ش 1653 )فرزند( 5- فرزانه ودانی ش.ش 618 )فرزند( 
6- محمدحسین ودانی ش.ش 2625 )فرزند( 7- مهدی ودانی ش.ش 247 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2644 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   7892 شماره  شناسنامه  دارای  نصرآبادی  نصری  محمدرضا  آقای   2/475
دادخواست به کالسۀ 310/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرتضی نصری نصرآبادی بشناسنامه 1791 در تاریخ 
92/6/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- رسول نصری نصرآبادی ش.ش 161 )فرزند( 2- محمدرضا نصری نصرآبادی 
ش.ش 7892 )فرزند( 3- زهره نصری نصرآبادی ش.ش 571 )فرزند( 4- فاطمه نصری 
نصرآبادی ش.ش 4996 )فرزند( 5- عصمت تاجمیرریاحی ش.ش 44 )همسر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2645 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

 2174 شماره  شناسنامه  دارای  شبانی  شیخ  کاظمی  السادات  زینب  خانم   2/476 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  45/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به 
شیخ  کاظمی  محمد  عیدی  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/3/26 تاریخ  در   1827 بشناسنامه  شبانی 
به:1- گلشن قاسمی نیسیانی ش.ش 1256  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
 )زوجه( 2- خدیجه السادات کاظمی شیخ شبانی ش.ش 4977 )فرزند( 3- زهرا کاظمی 
شیخ شبانی ش.ش 1159 )فرزند( 4- زینب کاظمی شیخ شبانی ش.ش 2174 )فرزند( 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1270293613 ش.ش  شبانی  شیخ  سعید  سید   -5
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2646 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                    حصر وراثت
2/477 آقای محمدرضا مهره کش دارای شناسنامه شماره 503 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 301/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا مهره کش بشناسنامه 12738 در تاریخ 93/11/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احمد مهره کش 
ش.ش 747 )فرزند( 2- محمدرضا مهره کش ش.ش 503 )فرزند( 3- محبوبه مهره کش 
ش.ش 480 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2647 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   133 شماره  شناسنامه  دارای  سودانی  آقائی  علی  محمدجواد  آقای   2/478
دادخواست به کالسۀ 106/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کریم علی آقائی سودانی بشناسنامه 32 در تاریخ 
92/8/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
آقائی سودانی  علی  بتول  )زوجه( 2-  اسماعیلی سودانی ش.ش 10  ربابه  به:1-  است 
مهدی   -4 )فرزند(   133 ش.ش  سودانی  آقائی  علی  محمدجواد   -3 )فرزند(   35 ش.ش 
 1317 ش.ش  سودانی  آقائی  علی  حسین   -5 )فرزند(   79 ش.ش  سودانی  آقائی  علی 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.  آقائی سودانی ش.ش 128  علی  علیرضا  )فرزند( 6- 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2648 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980352400394 پرونده:  شماره   9410100352400328 ابالغیه:  شماره   2/483
طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  کمالی  سجاد  خواهان   930418 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  و  به خواسته ورود  میالد شهبازی  و  پناهنده  کاظم  و  خواندگان حسین شیری 
دادخواست تقابل و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 352 ارجاع و به کالسه 9309980352400394 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/03/26 و ساعت 08:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  امور مدنی و دستور  در 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م الف:4985 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 

اجتامعی 

 اگر در پای��ان هر ماه دخ��ل و خرج ت��ان با هم جور نیس��ت و
 قسط ها و هزینه های زیادی دارید که پولی برای پرداخت آنها 
ندارید، اما در اتاق خواب و هال خانه تان از ش��دت وفور اشیا و 
کاالهای متنوع جای سوزن انداختن نیست، احتماال به بیماری 
»اعتیاد به خرید« مبتال هستید. توجه به خرید افراطی از دهه 
70 میالدی از نظر روان شناس��ان و جامعه شناس��ان بیماری 
تشخیص داده شد. در آن زمان عمل روان شناسی دریافت که 
خرید افراطی ممکن است واکنش��ی روانی که خالهای مهمی 
در زندگی باش��د، هرچند جنس این خالها طوری باشد که در 
ظاهر به نظر برس��د خرید اعتیادگونه در پرکردن آنها تاثیری 
ندارد. به هرحال، فارغ از جنبه های نشانه شناختی و روانکاوانه، 
 به طور معمول کسانی که اعتیاد به خرید دارند معموال کمدها و

 خانه هایشان پر از لباس ها و وسایل غیرضروری است که اکثرا 
بیش از یک بار استفاده نشده اند. اگرچه خرید در ایام خاص یا 
برای مهمانی کامال طبیعی اس��ت اما معموال کسانی که اعتیاد 
به خرید دارند سراغ خریدن کفش و پوشاک لوکس می روند و 
وقتی به مهمانی دعوت می شوند باز هم احساس می کنند سر 

و وضع مناسبی ندارند.
در این میزگرد سعی ش��ده نگاهی درمان شناس��انه برای این 
حالت ذهنی تبیین ش��ود و البته » بیماری« نامیدن این رفتار 
نیز مورد بحث قرار گیرد. دکتر نیکنام، روان ش��ناس بالینی و 
خانواده درمانگر، و کاشی زاده، مشاور و رفتارشناس، هر دو روی 
این موضوع به تفصیل کار کرده و مراجعان متعددی را که به این 
عارضه مبتال بوده اند مالقات و درمان کرده اند. بخش اول این  

میزگرد را می خوانید:
  اف�راط در خری�د ف�رار از مش�کالت اس�ت، ی�ا نوعی 

مصرف گرایی و تجمل گرایی؟
ش��ما دو موضوع را مطرح کردید ک��ه نمی توان گف��ت از هم 
جدا هس��تند. بخش اجتماعی آن مصرف گرایی است و بخش 
فردی آن رفتاری اس��ت که یک سیس��تم دفاع��ی آن را ایجاد 
می کن��د. یعنی فرد ب��ه دلیل فش��ارهای عصبی که به س��ن 
هم مربوط نیس��ت نمی تواند ابراز وجود کافی داش��ته باش��د 
و اعتماد به نف��س پیدا نمی کن��د. او زمانی که اس��ترس دارد 
 برای ابراز وج��ود،  بالفاصله از لحاظ فردی به سیس��تمی پناه 
می برد که هم موضوع را برای چند ساعتی فراموش کند و هم 
 درواقع برای خودش جایزه بخرد و خ��ودش را به نوعی نوازش

 کند.

یعنی کارگرد ناخودآگاه؟
بله. اما پس از مدتی به عادت تبدیل می شود که مخرب است. 
چون این عملکرد در زمان شروع ریشه عصبی داشته است و فرد 
تفکر منطقی روی آن ندارد، یعنی به نوع��ی در زمان عصبیت 
مانند اس��باب بازی به آن پناه می برد. زمان��ی خرید به اعتیاد 
وسواسی بدل می ش��ود که تفکر در آن نیست و فرد به خودش 
حس خوبی ندارد. اما قبل از خرید افراطی فرد حس می کند کار 
اشتباهی کرده یا اینکه اتفاق بدی افتاده که ممکن است او در آن 
مقصر باشد. بنابراین به کاری پناه می برد که آن را جبران کند 
و آن موضوع را فراموش کند. این جنب��ه فردی اعتیاد به خرید 
است. از جنبه اجتماعی، خرید افراطی درواقع به مصرف گرایی 
تبدیل می شود که البته من نمی خواهم بگویم این حالت فقط 
در مصرف گرایی ریشه دارد. امروزه  از طریق اینترنت، رسانه ها 
و ارتباطات بین المللی با پدیده چندفرهنگی مواجه هستیم. فرد 
در مواجه با تبلیغات کاالها جایگاه هویتی جدیدی را متناسب 
با مصرف آن کاال به خودش می گیرد. جنس این مصرف ممکن 
 اس��ت اتومبیل یا خانه باشد. فرد این کاالها و وس��ایل را از دور

 می بیند و تصور می کند اگر آنها را داشته باشد به همان آدم در 
آن محیط تبدیل می شود. او سعی می کند به صورت مجازی آن 
شرایط را برای خودش ایجادکند. البته مصرف گرایی در کشوری 
که تولیدی در آن وجود ندارد بیش��تر است. در این حالت همه 
رس��انه ها فرد را به خریدن همه چیز از گوشی موبایل گرفته تا 
اتومبیل و وسایل خانه ترغیب می کنند. و البته سطح اقتصادی 

خانواده در این موضوع نقش دارد.

 یعنی معموال این مصرف گرای در میان طبقه اقتصادی 
خاصی بیشتر رخ می دهد؟

بله. معموال م��ی بینید خانواده یا افرادی که قدرت مالی ش��ان 
کمتر است تشریفات بیشتری دارند. اما کسی که سرمایه دارد 
برای س��رمایه اش برنامه ریزی می کند و سعی می کند ارزش 

افزوده ایجاد کند.
 برای همین افرادی که س�رمایه کالنی در اختیار ندارند 

در زمان حال زندگی می کنند و سریع خرید می کنند؟
 بله. اعض��ای این طبق��ه اقتصادی با س��رعت بیش��تری دچار

 مصرف گرایی می شوند. این حالت برای آنها مثل این می ماند 
که فرد خواب می بین��د و همه چیز برای��ش در حالتی رویایی 
پیش می رود؛ چون این موقعیت جدید را نمی شناس��د. جنبه 
دیگر مساله این اس��ت که فرد می بیند جامعه و محیط برایش 
ُقلکی باقی نگذاشته است. یعنی موقعیتی برای تولید و به جریان 
انداختن سرمایه ای کم وجود ندارد یا موانعی بر سر راه آن وجود 
دارد و اگر س��رمایه بخواهد به تولید بپردزاد عمال هدر می رود 
چون معلوم نیست این س��رمایه را چکار باید کرد. حال آنکه در 
کش��ورهای دیگر س��رمایه ناخودآگاه جذب تولید می شود تا 

خرید مصرفی.
 منظورتان کشورهای اروپایی است؟

نه لزوما. همین کشورهای چین و هند را ببینید؛ اینها در زمینه 
هدایت سرمایه ها خیلی خوب عمل کرده اند. در این کشورها اگر 
سرمایه ای وجود داشته باشد تولیدی هم وجود دارد که سرمایه 
را به سمت خود می کشد.                                                           ادامه دارد ...

از دی��دگاه طب س��نتی، اف��راد دارای  چهارنوع مزاج 
سرد،گرم، سرد و خش��ک و گرم و مرطوب هستند. به 
این ترتیب هر یک از افرادی که دارای یکی از انواع این 
مزاج ها باشند باید رژیم غذایی خاص خود و حتی شیوه 

و رفتار زندگی مخصوصی را در پیش بگیرند.
خصوصی�ات گرم مزاج ه�ا و بخ�ور و 

نخورهای آنها
یکی از گروه هایی که در دس��ته مزاج ه��ای گرم قرار 
می  گیرد، افراد با مزاج گرم و خش��ک است. این افراد 
الغر اندام بوده و رن��گ چهره آنه��ا متمایل به زردی 
است. تحمل گرما را ندارند و معموال خواب کمی دارند. 
افراد با مزاج گرم و خشک، عطش زیاد و دهانی خشک 
دارند، زود عصبانی می شوند و زود هم آرام می گیرند. 

این افراد پر جنب و جوش و پر انرژی هستند.
برای افراد با مزاج گرم و خش��ک مصرف باالی س��یر، 
پیاز، ادویه های تند، گوشت قرمز، موز، خربزه،  آناناس، 
انجیر، غذاهای س��رخ ک��رده، گردو، پس��ته، فندق و 

نارگیل مضر است.
مصرف زیاد این نوع مواد غذایی، ب��دن این افراد را از 
حالت تعادل خ��ارج می کند و آنه��ا را دچار عالیمی 
مثل خشکی پوست، اضطراب، بی خوابی و تپش قلب 

می کند.
در مقابل، مصرف سوپ جو و گوشت مرغ، آش تشکیل 
شده از ماست،  کدو، اسفناج و گشنیز برای آنها مناسب 
است. شربت های مناس��ب برای این گروه نیز شربت 
لیمو، آلو، نارنج، ماءالشعیر، س��کنجبین و دوغ ترش 
است. مصرف هویج، انار، سیب، گالبی،  آلبالو، زرشک،  
گوجه س��بز، کدو و اس��فناج برای این اف��راد توصیه 

می شود.
خصوصی�ات س�رد مزاج ه�ا و بخ�ور و 

نخورهای آنها
افرادی که دارای طبع س��رد هس��تند، اغلب س��فید 
پوس��ت اند.ضعیف هس��تند و کمبود ان��رژی در آنها 
شایع است، در هوای س��رد به راحتی گرم نمی شوند، 
میل زیادی به خواب دارند. این افراد معموالً خونسرد 
هس��تند و درون گ��را ب��ودن از خصوصی��ات رفتاری 
آنهاس��ت. غذاهایی که برای این افراد توصیه می شود 
بیشتر آبکی است. پس غذاهایی مثل آبگوشت، انواع 

سوپ و انواع آش های سنتی برای آنها مفید است.
مصرف شیربرنج و ش��له زرد نیز برای این گروه از افراد 
مناسب است و انواع پلو و خورش��ت های سنتی مثل 
خورشت قیمه، قورمه سبزی، فسنجان و غیره بیشتر 
بخورن��د. میوه های توصیه ش��ده برای اف��راد با طبع 
سرد؛انواع مرکبات، انار، شاه توت، سیب، گالبی، آلبالو، 
گیالس، خربزه، هندوانه، گرمک، توت، انجیر، انگور و 

انبه برای این افراد توصیه می شود.
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 آشپزخانه های کوچک
 اما کاربردی

مطالب بس��یاری در م��ورد دکوراس��یون خانه ه��ای کوچک 
نوشته و منتشر شده اس��ت؛ اما بس��یاری از آنها یا هزینه های 
بس��یاری دارند یا در خانه ما ایرانی ها خیلی کاربرد ندارند. اما 
 در این مطلب کوتاه، سه آیتم را برای تان یادآوری کرده ایم که

 می توانید با توجه به آنها، از آش��پزخانه های کوچک استفاده 
بهتری داشته باشید.

1- میز سفید
یکی از بهترین ترفندهای دکوراسیونی برای خانه های کوچک، 
اس��تفاده از رنگ سفید اس��ت. این رنگ عالوه بر اینکه خودش 
روشنایی دارد و خفگی فضا را از بین می برد، بازتاب دهنده نور 
هم هست و به همین دلیل، برای فضاهای کوچک گزینه بسیار 
مناسبی به ش��مار می رود. در آش��پزخانه های نقلی که جای 
زیادی وجود ندارد، ترجیحا همه کاشی ها، پرده ها، پنجره ها، 
سقف، کف، کابینت ها و حتی میز را به رنگ سفید انتخاب کنید.

2- میز چرخ دار
 این ن��وع میزها دوکاره هس��تند. هم به عنوان می��ز غذاخوری

 می توان از آنها به��ره گرفت و هم ب��ه عنوان کانت��ر یا جزیره 
آش��پزخانه برای انجام کارهای آش��پزی. این میزها را به رنگ 
روشن انتخاب کنید؛ اما اگر دوست دارید فضای آشپزخانه رنگ 
داشته باشد و خیلی یک دست یا مرده به نظر نرسد، می توانید 

صندلی های رنگی، مثال قرمز برای آن انتخاب کنید.
3-در خانه های کوچک باید از هر سانتی متر خانه بهره 

گرفت.
برای این منظ��ور، می توانید هر بخش را ب��رای چندین منظور 
مورد اس��تفاده قرار دهید. به طور مثال، یک می��ز ناهارخوری 
می تواند فضایی برای اس��تراحت، انجام کارهای اداری و حتی 
 تماشای تلویزیون نیز باش��د؛ البته برای این منظور، باید میز و 

صندلی های راحت خریداری کنید.
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