
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E Rاستکبار ، عامل شکل گیری
 »جاهلیت مدرن« است

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسووالن و سفرای کشورهای اسالمی:

4

2

توليد ريل در ذوب آهن ،  موجب توسعه كشور مي شود
دكتر محس��ن پورس��ید آقایی،  مدیرعام��ل راه آهن 
 جمه��وری اس��امی ای��ران و مع��اون وزی��ر راه و

 شهرس��ازی ، پروژه تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
را بس��یار عظیم و افتخار آمیز دانست و گفت : یكي از 
دالیل اصلي توسعه نیافتگي خط آهن در ایران ،  عدم 
تولید ریل در كشور و نیاز به واردات این محصول است 
 كه مشكل بسیار بزرگي براي توسعه كشور محسوب

 مي شود . 
وي كه سه شنبه 22 اردیبهشت ماه به منظور بازدید از 
پروژه تولید ریل به همراه جمعي از مسووالن راه آهن 
 جمهوري اسامي ایران در ذوب آهن اصفهان حضور

 یافت ، افزود : واردات ریل نه تنها مبالغ بسیاري ارز از 

كشور خارج مي سازد؛ بلكه مسائل و مشكات دیگري 
را نیز به همراه دارد؛ اما تولید ری��ل در ذوب آهن كه 
باهمت فراوان و سرمایه گذاري بسیار صورت مي گیرد 

، این چالش قدیمي كشور را برطرف مي سازد . 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اس��امی ایران در دیدار 
با مدیرعامل و تني چند از دیگر مسووالن ذوب آهن،  
انجام پروژه ریل طي 18 م��اه ) از زمان انعقاد قرارداد 
تا تولی��د ( را یك ركورد در اجراي پ��روژه هاي بزرگ 
دانست و تصریح كرد : راه آهن جمهوري اسامي ایران 
با توجه به نیاز مبرم كش��ور به ری��ل داخلي ، آمادگي 
 الزم براي هرگون��ه حمای��ت از این پ��روژه عظیم را 

دارد . ..

آخرین نود دقیقه های لیگ بر تر فوتبال ایران برخاف دیگر روزهای معمولی 
بی حاش��یه این لیگ، پرش��ور و حرارت و با اتفاقات عجیب و غریبی به پایان 
رسید؛ جایی كه جام قهرمانی در ده دقیقه پایانی از تبریز به اصفهان برسد تا 

حسین فركی برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ بر تر فوتبال ایران شود.
 بازی های هفته س��ی ام لیگ بر تر ایران، در حالی برگزار شد كه به غیر بازی 
استقال و پرسپولیس � كه نقش��ی در تحوالت جدول نداشتند � هفت بازی 
دیگر از ساعت 1۹:۳۰در شهرهای ایران برگزار شد تا قهرمان و سهمیه های 
آسیایی از یك س��و و س��قوط كرده ها و تیم راه یافته به پلی آف از سوی دیگر 

مشخص شود.
همه این اتفاقات در چند نود دقیقه مهیج و حساس در شهرهای ایران برگزار 
می شد؛ در تبریز تیم های اول و دوم لیگ بر تر برای قهرمانی به مصاف هم رفته 
بودند و چشم اصفهانی ها، سومین تیم امیدوار به قهرمانی از كنار زاینده رود به 
تبریز بود. هرچند سپاهانی ها تیم ساپیای جوان را پیش  روی داشتند، تنها در 
صورت تساوی بازی تبریز می توانستند قهرمان شوند؛ اتفاقی كه بعد از كش 
و قوس های فراوان رخ داد و با گل دقیق��ه 8۰ بازیكنان نفت قهرمانی از كف 

تبریزی ها پرید و به اصفهان رفت.
به گزارش »تابناک«، در س��ایر ش��هر ها اما ش��رایط كم از اصفه��ان و تبریز 
نداش��ت. ملوانی ها در انزلی میزبان نفت مسجد س��لیمان بودند و سرانجام 
جشن بقا در لیگ بر تر را در این شهر برپا كردند. تساوی استقال خوزستان 
و پیكان، پیكانی ها را به لیگ یك رس��اند و اس��تقالی های خوزس��تان را به 
بازی پلی اف با مس كرمان! ذوبی ها با تس��اوی برابر پدی��ده چهارم لیگ بر تر 
شدند و سهمیه آسیایی گرفتند و فوالدی های خوزستان هم با پیروزی برابر 
صبا منتظر نتیجه فینال جام حذفی هس��تند تا تكلیف سهمیه آسیایی شان 
مش��خص ش��ود. راه آهن هم با پیروزی هفته پایانی برابر گسترش فوالد در 
 رده دوازدهم جدول جای گرفت و یك فصل دیگر ه��م در لیگ بر تر ماندنی

 شد.
نتایج كامل دیدارهای هفته پایانی لیگ بر تر به شرح زیر است:

سپاهان اصفهان ۲ـ  سایپا البرز صفر
گل ها؛  مهدی شریفی )1۶ و ۳1( برای سپاهان.

س��پاهانی ها در میان س��ه ش��انس اول قهرمانی لیگ بر تر فوتبال ایران در 
نگاه مردمی ش��انس كمت��ری دارن��د و در اكث��ر نظرس��نجی ها در جایگاه 
س��وم قرار داش��تند؛ اما آن ه��ا در ی��ك روز خوب توانس��تند ب��ه همه آن  
چیزهای��ی كه می خواهند برس��ند. هم تیم پی��ش روی ش��ان را ببرند و هم 
در بازی مه��م دیگر نتیجه تس��اوی رق��م بخورد. ای��ن اتفاق اما س��رانجام 
افت��اد و علی رغم اینك��ه تراكتورس��ازی تبری��ز ۳�1 از حری��ف خود پیش 

بود، ب��ا نتیج��ه ۳�۳ برابر نفت تهران متوقف ش��د تا زردپوش��ان س��پاهان 
 ب��ه م��دد دو گل مهدی ش��ریفی در آخری��ن لحظ��ات قهرمان لی��گ بر تر 
شوند.سپاهان در س��ال های گذشته همیش��ه مدعی قهرمانی در لیگ ایران 
بوده، ولی امس��ال به دلیل اتفاقات عجیب و غریب و كنار گذاش��ته ش��دن 
مربی اش، زالتك��و كرانچ��ار در میانه های فص��ل حال روز چندان خوش��ی 
نداشت؛ اما این هنر حسین فركی بود كه از تیم سپاهان كه تا همین روزهای 
پایان س��ال هم ش��انس چندانی برای قهرمانی نداش��ت چنان تیمی بسازد 
كه در قهرمان لیگ چهاردهم ش��ود. نقش جوانانی چون مهدی ش��ریفی در 
 كنار بازگش��ت پرفروغ كاپیتان مح��رم در قهرمانی این تیم كاما مش��هود

 است.

 

راه آهن تهران یکـ  گسترش فوالد تبریز صفر
گل؛  رامین رضائیان )۷2( برای راه آهن

 ملوان بندرانزلی یکـ  نفت مسجدسلیمان صفر
گل ؛ فرزاد حاتمی )1+۹۰( برای راه آهن

 تراکتورسازی تبریز ۳ـ  نفت تهران ۳
گل ها؛  لوسیانو ادینیو )۳۶(، آندرانیك تیموریان )1+۴۵( و فرید كریمی )۶۰( 
برای تراكتورسازی � علیرضا عزتی )۶(، علی قربانی )۷۵( و لئوناردو پادوانی 

)8۰( برای نفت تهران
اخراج؛ آندرانیك تیموریان )۶2( از تراكتورسازی
 استقالل خوزستان یکـ  پیکان تهران یک

گل؛ عبدالهادی خنیفر )۷۴( برای استقال خوزستان و شهریار مغانلو )8۶( 
برای پیكان

 صبای قم صفرـ  فوالد خوزستان ۲
گل؛ احمد آل نعمه )۳۰( و آلوز نانگ )۶2( برای فوالد

پدیده مشهد صفرـ  ذوب آهن اصفهان صفر
 دومین سال متوالی برای کسب قهرمانی

حس��ین فركی با كس��ب عنوان قهرمانی لی��گ چهاردهم همراه س��پاهان 
برای دومین س��ال متوال��ی عنوان س��رمربی قهرم��ان لیگ برت��ر را از آن 
خود كرد. فركی تنها كس��ی نب��ود كه ظرف س��یزده ماه دومی��ن قهرمانی 
را تجرب��ه می كرد، بلك��ه دو ش��اگرد او در س��پاهان هم وضعیت مش��ابهی 
داش��تند. عبداهلل كرمی و لوس��یانو پریرا كه پس از تجرب��ه قهرمانی با فوالد 
خوزس��تان در نقل و انتقاالت تابس��تانی به سپاهان پیوس��تند برای دومین 
س��ال پیاپی پیراهن تیمی را به تن داش��تند ك��ه در ایس��تگاه پایانی لیگ 
عنوان قهرمان��ی را از آن خود می كن��د. البته برخاف كرم��ی و پریرا كه در 
تمام طول فص��ل یعنی از ابتدا تا انتها همراه س��پاهان بودن��د فركی تازه در 
میانه های نیم فصل اول جانش��ین زالتكو كرانچار ش��د و از هفته هش��تم به 
 اصفهان آمد تا در نصف جهان به دو شاگرد س��ابق خود در فوالد ملحق شده

 باشد.
پیام شهردار اصفهان به مناسبت قهرمانی سپاهان

قهرمانی طایی پوشان فوالد مباركه سپاهان مقدمه ای بر افتخار آفرینی های 
ملی و بین المللی خواهد بود

به گزارش ایمنا، متن پیام دكتر سید مرتضی سقائیان نژاد به شرح زیر است:
قهرمانی غرورآفرین تیم فوتبال س��پاهان در مس��ابقات لی��گ برتر فوتبال 
 باش��گاههای كش��ور ی��ك ب��ار دیگ��ر شایس��تگی كادر فن��ی، بازیكنان و

 دس��ت اندركاران و خصوصا هواداران باش��گاه پرافتخار اصفهانی را آش��كار 
ساخت.

ای��ن قهرمان��ی مقتدران��ه و ش��ادی بخ��ش را ب��ه م��ردم عزی��ز اصفهان، 
فوتب��ال دوس��تان و هم��ه طرف��داران فوتب��ال پ��اک تبری��ك می گوی��م 
ن��ان پایتخ��ت فرهن��گ و تم��دن ای��ران اس��امی  و امی��دوارم جوا
 هم��واره ب��ا اقت��دار و اخ��اق بر س��كوهای مل��ی و جهان��ی جل��وه آفرین

 باشند.
امیدوارم كس��ب ای��ن موفقیت همزم��ان با ای��ام پربركت مبع��ث حضرت 
رس��ول اكرم)ص( مقدمه ای برای افتخ��ار آفرینی های مل��ی و بین المللی 
 در همه زمینه ها و ش��ادمانی های مس��تمر برای مردم عزیز استان اصفهان

 باشد.
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دهانی از 

عصاره گل انار 

 مذاکرات هفته آینده در وین
 ادامه می یابد

رشد 9 درصدی واردات نفت 
ترکیه از ایران 

 »شـــب زده ها«
 به صحنه آمدند

 افزایش اعتبارات طرح های 
ملی در چهارمحال وبختیاری
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اسرار فنگ شویی برای 
جذب عشق و ثروت

اولویت جذب در آموزش و 
پرورش با فرزندان فرهنگیان 

است

سید مرتضی س��قاییان نژاد،  ضمن تبریك فرارسیدن 2۷ 
اردیبهش��ت روز  ارتباط��ات و روابط عموم��ی گفت: حفظ 
مرزهای اعتقادی و فكری در مقابل هجوم و تهاجم فرهنگی 
و حفظ مرز دل ها از طریق مباحث علمی و از هجوم وسوسه 
ها در قالب كلمه )رابطوا(تفسیر المیزان مطرح شده است و 
در قرآن تمامی حفاظت ه��ای فردی و اجتماعی را در بحث 

)رابطوا( خاصه كرده است.
وی با اش��اره به احادیث ائمه اطهار در مورد رابط و مس��اله 
حفظ و حراست اذعان داش��ت:حفظ از مرزهای جغرافیایی 
حف��ظ از مغزها و اندیش��ه ها، دف��اع نظامی ، دف��اع علمی 

،آمادگی در برابر هجوم و تقویت حقوق یك سازمان همه در 
كلمه رابطوا خاصه می شود.

ش��هردار اصفهان با بیان این مطلب كه كلمات ربط، رابط و 
روابط عمومی همه از یك ریشه هستند تصریح كرد: به این 
معناست كه وظیفه اصلی روابط عمومی، دفاع فیزیكی و غیر 

فیزیكی سازمانی است كه در آن تشكیل شده است.
وی نقش رواب��ط عمومی را به گلبو ل های س��فید و گلبول 
های قرمز تش��بیه كرد و گفت: روابط عمومی هم از آسیب 
های س��ازمان حفاظت می كند و هم به وسیله تبلیغ نشاط 

ایجاد می كند و...

فعالیت روابط عمومی در علم، فن و هنر خالصه می شود

تساوی نفت تهران و تراکتورسازی تبریز؛

طوفان زرد ، جام را ربود



عراقچی:

 مذاکرات هفته آینده در وین
 ادامه می یابد

 دور بعدی مذاکرات هفته آینده در سطح معاونان وزیران 
خارجه ایران ۱+۵ بار دیگر در وین برگزار می شود.به نظر 
می آید نگارش متن پیش نویس حداقل تا دو هفته دیگر 
ادامه خواهد داشت.در س��ومین دور مذاکرات که از روز 
 سه ش��نبه هفته گذش��ته آغاز و تا پایان روز جمعه ادامه 
داشت، ضمن نشست معاونان وزیر خارجه ایران و هیات 
اتحادیه اروپا به نمایندگ��ی از ۱+۵، معاونان وزیر خارجه 
کش��ورمان دیدارهای جداگان��ه با همتای��ان آمریکایی، 
روسی، چینی و اروپایی داشتند.همچنین عصر روز جمعه 
نیز نشس��ت عمومی معاونان وزیران خارجه ایران و ۵+۱ 
برای جمع بندی مباحث صورت گرفته برگزار شد و قرار 

شد گفت و گوها هفته آینده نیز در وین ادامه یابد.
س��ید عباس عراقچی روز پنج شنبه هفته گذشته پس از 
دیدار با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: فکر می کنم یکی، دو هفته دیگ��ر حتما باید ادامه 
بدهیم تا بتوانیم به یک متن واحد و به یک پیش نویس��ی 
که میزان اختالفات در آن حداقل باش��د و بعد در جلسه 
وزیران نهایی ش��ود برس��یم، هنوز کار داریم ت��ا به آنجا 
برس��یم، ولی تالش خودمان را انجام می دهیم، س��رعت 
پیشرفت کم است به دلیل س��ختی کار، ولی خوب با یک 

روال مستمری ادامه دارد.
رویکرد آمریکا در تغییر نظراتش در برخی موضوعات به 
ویژه تحریم ها ب��ه خوبی و روش��نی در اظهارات و موضع 
گیری های مقامات این کشور آشکار است و به گفته محمد 
جواد ظریف »گفته های مقامات آنها )آمریکا( گفته های 

خوبی نیست.«
در همین چارچوب ویتالی چورکین، نماینده روس��یه در 
سازمان ملل در گفت وگو با بلومبرگ، بازگشت خودکار 
تحریم های سازمان ملل بعد از توافق نهایی هسته ای ایران 
و ۱+۵ را رد کرد و گفت: هیچ گونه بازگش��ت خودکار به 

هیچ عنوان وجود ندارد.
قرار است با اعالم و امضای توافق جامع هسته ای همزمان 
قطعنامه ای در ش��ورای امنی��ت این تواف��ق را تایید و به 
واسطه آن قطعنامه، تمامی قطعنامه هایی که در شورای 
امنیت سازمان ملل علیه ایران و مرتبط با موضوع هسته ای 
به تصویب رس��یده اس��ت، لغو ش��ود. اما آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی بر آن هس��تند که برخالف توافق ژنو 
و بیانیه سوییس مس��یری را برای بازگشت تحریم ها در 

صورت نقض توافق ایجاد کنند.
هم چنین آنها هنوز نسبت به لغو تمامی تحریم های ثانویه 
اقتصادی مرتبط با موضوع هس��ته ای همزمان با اجرای 
توافق موضع مشخصی ندارند و مقامات آمریکایی هرازگاه 

اظهارات متناقضی را در این ارتباط مطرح می کنند.

محمد اسماعیلی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به صدور حکم اعدام شیخ نمر توسط عربستان گفت: 
وزارت خارجه به عنوان نهاد رس��می ایران باید موضوع اعدام شیخ نمر را از 
س��ازمان ملل متحد پیگیری کند؛ البته سابقاً موضع گیری های وزارت امور 
خارجه اعالم شده اس��ت، ولی پیگیری این موضوع از س��ازمان ملل متحد 
قطعاً در دس��تور کار وزارت خارجه است.وی با اش��اره به جنایات عربستان 
در یمن نیز گفت: عربس��تان به اندازه کافی در باتالقی ف��رو رفته که معلوم 
نیس��ت چگونه می خواهد از این باتالق خارج ش��ود، بنابراین اگر دست به 
اعدام شیخ نمر بزند، اشتباه فاحشی انجام خواهد داد و با دست خودش زوال 
خودش را نزدیک تر می کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اضافه کرد: به دلیل جنایات عربستان در یمن، وضعیت منطقه برای 
مسلمانان غیرقابل تحمل است و مسلمان از اقدامات عربستان آزار می بینند، 
بنابراین اگر عربستان اقدام به اعدام شیخ نمر کند قطعاً نمی تواند خود را از 

باتالق انزجار مردم منطقه و مسلمانان نجات دهد.

صفر نعیمی رز، س��خنگوی فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به دستورکار نشست شورای مرکزی 
این فراکسیون گفت: براس��اس برنامه ریزی های انجام شده و طبق 
روال هر هفته، نشس��ت ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان 
رهروان والی��ت مجلس امروز، پیش از جلس��ه علنی مجلس برگزار 

می شود.
وی افزود: قرار است محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست 
فردای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس 
حضور یابد و گزارشی از عملکرد و برنامه های وزارتخانه متبوعش به 

اعضای شورای مرکزی این فراکسیون ارائه کند.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس، خاطر نشان 
کرد: همچنین قرار است در این نشست، حجتی به سؤاالت اعضای 
شورای مرکزی این فراکسیون پیرامون موضوعات مختلف در حوزه 

کشاورزی نیز پاسخ دهد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: آمریکایی ها خودشان به دست 
داش��تن در ایجاد خطرناک ترین گروه های تروریس��تی همچون 

داعش اذعان کردند.
 به گزارش تسنیم، در خجسته سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم 
حضرت محمد )ص(، رهبر انقالب اس��المی در دی��دار جمعی از 
مسووالن و کارگزاران نظام، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای 
مختلف مردم، با تأکید بر لزوم بهره گیری از درس های بعثت برای 
مقابله هوش��یارانه با جاهلیت مدرن امروز که بسیار خطرناک تر و 
مجهزتر از جاهلیت قبل از اسالم است، استکبار و در رأس آن امریکا 
را عامل اصلی ش��کل گیری »جاهلیت مدرن« دانستند و گفتند: 
تجربه 3۵ سال گذشته جمهوری اس��المی ایران، نشان داده است 
 که امت بزرگ اسالمی با حفظ دو اصل »بصیرت« و »عزم و همت«

 می تواند در مقابل این جاهلیت بایستد و آن را شکست دهد.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک عید بزرگ و تاریخی مبعث به ملت 
ایران و مسلمانان جهان و همه انسانهای آزاده، بشریت را نیازمند 
درس های بعثت و بازخوانی این درس ها دانستند و افزودند: بعثت 
پیامبر )ص( برای مقابله با جاهلیتی بود که نه فقط مخصوص جزیرة 

العرب، بلکه بر امپراطوری های آن روز دنیا نیز حاکم بود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای دو عنصر اصل��ی ای��ن جاهلیت را 
»ش��هوت« و »غضب« برش��مردند و خاطرنش��ان کردند: اسالم 
 در آن زم��ان به مقابل��ه با عرصه وس��یعی از گمراه��ی در زندگی

 انسان ها پرداخت که از یک طرف ناشی از شهوات نفسانی و جنسی 
مهار گسیخته و از طرف دیگر ناش��ی از حاکمیت غضب و قساوت 

ویرانگر بود.
ایشان با اش��اره به باز تولید جاهلیت دوران قبل از اسالم در عصر 
کنونی، بر همان دو پایه »ش��هوت« و »غضب«، افزودند: امروز نیز 
شاهد ش��هوت رانی بی منطق و بی مهار و قساوت و کشتار بی حد 
و مرز هستیم با این تفاوت که جاهلیت کنونی متأسفانه مجهز به 

سالح علم و دانش شده و بسیار خطرناک تر است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته در مقابل، اسالم نیز مجهزتر 
و نیروی عظیم اس��المی با اس��تفاده از ابزارهای گوناگون در دنیا 
گسترده شده و امید به موفقیت نیز باال است؛ اما شرط آن »بصیرت« 

و »عزم و همت« است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید ب��ر اینکه ش��رایط کنونی 
کش��ورهای اس��المی و ناامنی، برادرکش��ی و تس��لط گروه های 
تروریستی در کش��ورهای منطقه، نمونه هایی از جاهلیت مدرن 
امروز اس��ت که نتیجه طراحی قدرت های اس��تکباری و در رأس 
آنها آمریکا اس��ت، گفتند: آنها برای اجرای اهداف ش��وم و حفظ 
 منافع خود، از تبلیغات گس��ترده مبتن��ی بر دروغ نیز اس��تفاده 
می کنند که نمونه آن ادعای آمریکاییها در مبارزه با تروریسم است.

ایشان خاطرنشان کردند: آمریکایی ها در حالی این ادعاها را مطرح 
می کنند که خودشان به دست داش��تن در ایجاد خطرناک ترین 
گروه های تروریس��تی همچون داعش اذعان کردند. آمریکایی ها 
 رسماً از گروه های تروریس��تی در سوریه و پشتیبانان آنها حمایت

 می کنند،آمریکایی ها از رژیم جعلی صهیونیستی که فلسطینی ها 
را در غزه و ساحل غربی مورد فشار قرار داده است، حمایت می کنند 
اما در شعارهایشان، به دروغ مدعی مبارزه با تروریسم هستند و این، 

همان »جاهلیت مدرن« است.
رهبر انقالب اسالمی همه کشورهای اسالمی را خطاب قرار دادند 
و گفتند: ملت ایران، امت بزرگ اس��المی و زمامداران کشورهای 

اسالمی، بدانید، ما می توانیم در مقابل این جاهلیت بایستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، محور اصلی سیاست های خباثت آلود 
استکبار در منطقه را، در ش��رایط کنونی، ایجاد جنگ های نیابتی 
خواندند و تأکید کردند: آنها به دنبال منافع خود و پر کردن جیب 
کمپانی های اسلحه سازی هستند، بنابراین کشورهای منطقه باید 

هوشیار باشند تا اسیر این سیاست ها نشوند.

ایش��ان یکی دیگر از ادعاهای دروغین آمریکا را، ادعا درخصوص 
امنیت منطقه خلیج فارس دانستند و افزودند: امنیت خلیج فارس 
مربوط به کش��ورهای این منطقه اس��ت که دارای منافع مشترک 
هستند و نه امریکا. بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس باید به وسیله 

کشورهای همین منطقه تأمین شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آمریکا بدنبال تأمین امنیت 
منطقه خلیج فارس نیست و صالحیت اظهار نظر در این خصوص را 
هم ندارد، گفتند: اگر منطقه خلیج فارس امن باشد، همه کشورهای 
منطقه از این امنیت بهره مند خواهند شد اما اگر خلیج فارس ناامن 

شود، برای همه کشورهای منطقه ناامن خواهد بود.
 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای نمونه دیگ��ر از دروغ ب��ودن ادعای

 آمریکایی هامبنی بر تالش برای حفظ امنی��ت منطقه را، اوضاع 
تأس��ف بار یمن خواندند و افزودند: امروز یمن به صحنه کش��تار 
کودکان و زنان بیگناه تبدیل شده اس��ت که عامل آن کشورهای 

به ظاهر مسلمان هستند اما طراح و عامل اصلی آن، امریکا است.
ایشان با اشاره به ادعای دروغین دیگر امریکاییها مبنی بر حمایت 
ایران از تروریس��م، خاطرنش��ان کردند: ملت ایران با تروریسمی 
که با پول و حمایت امریکا، در داخل کش��ور، س��ربلند کرده بود، 
قاطعانه مقابله ک��رد، آن وقت ایران متهم به حمایت از تروریس��م 
 می ش��ود؛ در حالیکه آن کس��ی که آش��کارا از تروریسم حمایت

 می کند،آمریکا است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره در مقابل 
تروریس��م و حامیان آنها بوده و خواهند بود گفتن��د: ملت ایران با 
همه کسانی که در عراق، سوریه، لبنان و سرزمین های اشغالی در 
 مقابل خطرناک ترین تروریست ها و صهیونیست های تروریست

 ایستاده اند، همکاری خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری مجدد اقدامات تروریس��تی 
آمریکا، خطاب به دولتمردان امریکایی گفتند: تروریس��ت ش��ما 
هستید، اقدامات تروریستی، کار شما است، ما با تروریسم مخالف 

هستیم و با آن مبارزه و از هر مظلومی نیز حمایت خواهیم کرد.
ایشان ملت های یمن، بحرین و فلسطین را از جمله ملت های مظلوم 
دانستند و خاطرنشان کردند: در حالیکه در صدر اسالم، مشرکین 
مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه 
رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک 

ریخته می شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه حمایت از مظلوم دستور صریح 
اسالم است، افزودند: ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم 

مقابله خواهیم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای کشورهای منطقه را به هوشیاری در قبال 
سیاست استکبار برای ایجاد دشمن موهوم و ترساندن این کشورها 
از یکدیگر، فراخواندند و گفتند: آنها تالش دارند تا دشمن اصلی را 
که استکبار و وابستگان آنها و صهیونیست ها هستند، در حاشیه نگه 
دارند و کشورهای اسالمی را در مقابل یکدیگر قرار دهند، بنابراین 

باید با این سیاست که همان جاهلیت مدرن است، مقابله کرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسووالن و سفرای کشورهای اسالمی:

استکبار ، عامل شکل گیری »جاهلیت مدرن« است
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از بین باهنر و ابوترابی فرد
 یکی باید برود!

اسماعیل جلیلی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت 
مجلس شورای اس��المی در مورد گمانه های مطرح شده پیرامون 
اختالف بین الریجانی و باهنر و احتم��ال تغییر در ترکیب هیات 
رییس��ه مجلس در س��ال اخر مجلس نهم گفته: من از اختالفات 
الریجانی و باهنر اطالعی ندارم اما اینکه در هیات رییسه مجلس 
تغییراتی ایجاد ش��ود حتمی اس��ت. این تغییر نیز در سطح نواب 
رییس اس��ت و ش��رایط برای تغییر و کنار رفتن یک��ی از نواب تا 

حدودی زیادی وجود دارد.
جلیلی با بی��ان اینکه ه��م فراکس��یون رهروان هم فراکس��یون 
اصولگرایان گزینه برای نایب رییس��ی مجلس دارند، تاکید کرد: 
قطعا در فراکسیون رهروان به جز آقایان باهنر و ابوترابی فرد، گزینه 

سومی نیز برای نایب رییسی معرفی می شود .

جعل امضای طرح سه فوریتی از 
بیرون مجلس هدایت شده!

محمدرضا تابش در باره ماجرای جعل امضای طرح س��ه فوریتی 
توقف مذاکرات هسته ای به تدبیر 24 گفته: به هرحال حتما متکی 
به جریانات پرقدرت بیرون از مجلس هستند که این فعل و انفعاالت 
را انجام می دهن��د و گرنه به عنوان یک گروه یا جناح سیاس��ی ما 
خودمان زمانی که به عنوان یک اقلیت منسجم و متحد بودیم هم 
مالحظاتی داش��تیم در جهت حفظ منافع ملی هم یک دهم این 
کارها را انجام نمی دادیم و اگر انجام می دادیم مورد اخطار و تذکر 
و تعقیب قرار می گرفتیم، اینکه این کارهای حاد وتند از یک سری 
نمایندگان سر زده باشد مس��لما یک قدرت به اصطالح فراقانونی 
از آنها حمایت می کنند به هر حال تصور این است و من نمی توانم 

به طور قطع بگویم.

آغاز لغو غیر رسمی تحریم های 
نفتی

یک مدیر ارشد در ش��رکت ملی نفت ایران از بازگشت قابل توجه 
کش��تی های نفتکش خارجی ب��رای حمل و بارگی��ری نفت خام 
صادراتی ایران به پایانه های نفتی کش��ور در منطقه خلیج فارس 
خبر داده است. این مقام مسوول در شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه از حدود یکسال گذشته تاکنون با توافق انجام گرفته با ژاپن، 
کشتی های نفتکش طرف قرارداد با پاالیشگاه های ژاپنی قدام به 
ورود به پایانه های نفت ایران و حمل طالی س��یاه صادراتی کشور 
شده اند، تصریح کرد: با این وجود در طول چند ماه اخیر پایانه های 
نفتی کشور شاهد بازگشت کش��تی های نفتکش طرف قرارداد با 

پاالیشگاه های ترکیه و چین است.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تمامی زیر ساخت های برای میزبانی 
نفتکش های خارجی و بین المللی در پایانه های نفتی ایران به ویژه 
پایانه خارگ ایجاد شده است، اظهار داشت: با وجود شرایط تحریم 
نوسازی و بازسازی کامل اس��کله ها و پایانه های نفتی ایران انجام 
شده و هم اکنون باالترین اس��تانداردها برای بارگیری و صادرات 

نفت وجود دارد.

 ترویج بدحجابی برای این است 
که ببرند و بدزند

آیت اهلل عل��م الهدی امام جمعه مش��هد گفته: س��ر ن��خ جریان 
اجتماعی طرفدار فس��اد و ب��ی حجابی به بی��رون مملکت یعنی 
 آمری��کا و اروپ��ا متصل اس��ت و ط��رف دیگ��ر آن نیز ع��ده ای

 قدرت یاب فرصت طلب داخلی اس��ت که اگر فس��اد و شهوت در 
بین مردم صورت عادی و ارزشی پیدا کند و عبودیت و تقوا حذف 
شود آن گاه بستر اس��تکبار و ظلم فراهم می شود.وی افزوده: اگر 
بر کشور اسالم، عفت، اخالق و ارزش های دین حاکم باشد امریکا 
نمی تواند براین مردم مسلط شود این چند نفر قدرت یاب و فرصت 
طلب داخل کشور هم چیزی دستگیرشان نمی شود؛ ولی اگر مردم 
بنای جامعه را بر فساد و شهوت رانی گذارند، قدرت های شیطانی 
و استکباری بر ما مسلط می شوند و این چندنفر قدرت یاب فرصت 
طلب از گوشه و کنار مملکت هم گمان می کنند در شعاع حاکمیت 

ظلم استکبار بر این ملت می توانند بخورند، بدزدند و ببرند.

توافقی برای انتقال سوخت مصرفی از 
ایران به روسیه نشده است

یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری ریانووستی گفته است که هیچ 
توافقی برای انتقال سوخت مصرفی از ایران به روسیه انجام نشده 
اس��ت. وی همچنین گفته ک��ه کار بر روی این مس��ئله همچنان 
پیگیری می شود و این یکی از مواردی است که باید مذاکرات درباره 

آن را ادامه دهیم و هنوز توافقنامه  ای نهایی نشده است.

نگرانی از تدریس فائزه هاشمی در 
دانشگاه آزاد رفسنجان

حضور فائزه هاش��می در دانشگاه آزاد رفس��نجان سبب ناراحتی 
رسانه های یک جناح شده است. یکی از این رسانه های در این باره 
نوشته: دانشجویان رفسنجانی که بار ها شاهد حضور چراغ خاموش 
اما پر فعالیت برخی چهره های سیاسی و فعاالن و محکومان فتنه در 
دانشگاه خود بودند این بار به بهانه هایی مثل تدریس شاهد حضور 

سیاسی فائزه هاشمی در دانشگاه رفسنجان هستند.

نظر حداد عادل در باره طراحان 
طرح جعلی

حدادعادل عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس در حاش��یه بازدید 
از نمایش��گاه کتاب گفته اقدام افرادی که طرح سه فوریتی توقف 
مذاکرات را پیشنهاد کردند خیرخواهانه بوده، این افراد نگران عزت 
و منافع ملی هس��تند؛ حاال ش��اید در روش با هم اختالف سلیقه 

داشته باشیم.    

شنیده ها 

جلوگیری از اعدام شیخ نمر 
پیگیری شود

 نشست شورای مرکزی 
فراکسیون رهروان والیت

سفیر کشورمان در دیدار با نماینده داغستان با یادآوری 
اهمیت تاریخی و فرهنگی این کش��ور درمناسبات ایران 
با روسیه گفت: بس��یاری از کامیون های ایرانی از قلمرو 

داغستان به روسیه وارد می شوند .
 مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه روز گذشته در 
محل سفارت با نماینده دائمی دولت جمهوری داغستان 

در مسکو دیدار کرد.
انم موگودینوا در این دیدار با اش��اره به اینکه در سپتامبر 
امسال جشن 2۰۰۰ سالگی دربند برگزار خواهد شد اظهار 
کرد:در دهم ژوئن نیز کنفرانس��ی با عنوان دربند دروازه 

تمدن قفقاز در هتل پرزیدنت مسکو برگزار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با عنایت به اینکه داغس��تان از طریق 
بندر ماخاچ قلعه به دریای مازندران اتصال دارد و نیز راه 
مهم زمینی روسیه از منطقه جنوب نیز از این جمهوری 
می گذرد، در نظر اس��ت یک برنام��ه هدفمند اقتصادی 
دولتی در داغس��تان بنام ترانسپورت روس��یه اجرا شود. 
بر طبق برنامه قرار اس��ت یک مرکز لجس��تیکی حمل و 
نقل در کنار فرودگاه کاسپیس��کی ایجاد شود که در این 
صورت موقعیت تجاری برتری به ماخاچ قلعه نس��بت به 
آستاراخان می دهد و اجرای این طرح از نظر اقتصادی و 
فرهنگی و توسعه روابط تجاری با جمهوری اسالمی ایران  

بسیار با اهمیت است.
وی همچنین اظهار داشت: تجار داغستانی نیز پیشنهاد 
کرده اند ب��رای افزایش رواب��ط تجاری با ایران ش��ورای 
تجاری ایران و داغس��تان ایجاد شده تا در چهارچوب آن 
همکاری های تجاری تسهیل شود. بعالوه مردم داغستان 
عالقمند ب��ه همکاری ای��ران در برنامه ه��ای فرهنگی و 
اقتصادی داغس��تان هس��تند و از طرف مرک��ز به دولت 
داغستان این مجوز توسعه روابط با ایران داده شده است.

وی تصری��ح ک��رد: در پ��ی سیاس��ت ه��ای فرهنگ��ی 
 و روش��نگرایانه ریی��س جمه��ور داغس��تان آق��ای

 عبدالطیف اف حدود یک س��ال و نیم است که مشکالت 
ناامنی در داغس��تان برطرف ش��ده و اوضاع عادی است. 
داغستان یک جمهوری مذهبی است و اسالم از طریق این 
جمهوری وارد روسیه ش��ده وهم اینک مفتیان و مبلغان 
مذهبی در صدد ارائه اسالمی هستند که مخالف تروریسم 
و سودمند برای زندگی مردم است . به همین خاطر امروزه 
رویکرد مردم داغستان نسبت به اسالم افزایش یافته و در 
مدت زمان پس از فروپاشی ش��وروی در داغستان حدود 
2۰۰۰ مسجد در تمامی محله ها و قصبات و شهرها ی این 

جمهوری ساخته شده است .
سفیر کشورمان در این مالقات ضمن یادآور کردن اهمیت 
تاریخی و فرهنگی  جمهوری داغستان در مناسبات ایران 
با روسیه اظهار داشت بس��یاری از کامیون های ایرانی از 
قلمرو داغستان به روسیه وارد می شوند اما متاسفانه بندر 
ماخاچ قلعه در این زمینه زیاد فعال نیس��ت . فعال کردن 

این منطقه در توسعه روابط بسیار سودمند است.
وی ضمن با اهمیت دانستن طرح لجستیکی حمل و نقل 
و ایجاد شورای تجاری داغستان و ایران اعالم داشت اسالم 
می تواند کمک زیادی به جهان بکند .ما ریشه و فرهنگ 
مشترک داریم به همین جهت از برنامه های شما حمایت 
خواهیم کرد. به همین سبب مراسم  2۰۰۰سالگی دربند 
باید س��بب احیاء روابط ایران و داغستان شود . داغستان 
دروازه ورود به روسیه است اما متاسفانه تاکنون هیاتی از 
داغستان به ایران س��فر نکرده است در حالیکه داغستان 
باید نقش بارزتری در توسعه روابط ایفا می کرد. سفارت 
ایران آمادگی دارد تا در راه توسعه همکاری ها مساعدت 

الزم را  بکند.

عبدالرضا رحمانی فضلی ،  همزمان با س��الروز مبعث 
پیامبر اسالم )ص( در جمع علمای شیعه و سنی استان 
خراسان رضوی در مشهد افزود: اسالم های غیر اصیل 
و ساختگی و اسالم های تولید مراکز مطالعاتی، امنیتی 
و جاسوسی دش��من نظیر القاعده، طالبان، النصره و 
داعش در مس��یر حق و عدالت بعثت، عشق و محبت 

قدم بر نمی دارند.
وی اظهار کرد: اینگونه اس��الم ها آل��وده به خرافات، 
فساد و انحرافات هس��تند و با شمش��یر، خونریزی و 
کش��تار جمعی می خواهند بش��ریت را به زعم خود 
به اوج خلوص و بندگی برس��انند، در حالیکه اینگونه 
تفکرات در اسالم واقعی و اس��الم ناب محمدی )ص( 

وجود ندارد.
وزیر کش��ور گفت: ظلم هایی که امروز در منطقه چه 
در درون کشورها و چه یک کشور علیه کشور دیگر با 
بمباران و آتش و خون انجام می شود، با حمایت رژیم 
صهیونیستی، آمریکا، غرب و ائتالف سرمستان قدرت 

و زور شکل گرفته است.
به گفته وی اکنون مسیر سلطه آمریکا و غرب بر مبنای 
خونریزی و زور اس��ت چرا که در ایدئولوژی حاکم بر 
آنها فطرت، دل، عشق، دوس��تی و مدارا وجود ندارد و 
محدوده معرفت شناسی غرب مبتنی بر جهان مادی 

است.
وی ادامه داد: خواست آنها انش��قاق بین مسلمانان و 
استفاده از ظرفیت های مادی، فروش اسلحه، تشکیل 

قدرت و تسلط بر مناطق مسلمین است.
وزیر کش��ور تاکید کرد: باید تالش کنی��م با وحدت، 
همدل��ی، همزبانی، یکرنگ��ی و یکدلی ب��ا محوریت 
 بعثت، نبوت، معاد و توحید مسیر اسالم واقعی را طی

 کنیم.
رحمانی فضلی با بی��ان اینکه ایران اس��المی منادی 
 و پرچمدار اس��الم واقعی اس��ت، افزود: دش��منان ما

 نمی خواهند در این کشور وحدت باشد.
وی گفت: مل��ت ایران با عقالنی��ت و تجربه تاریخی و 
مبتنی بر وحدانیت و تحقق ارزش های دینی با هدایت 
رهبر معظم انقالب مس��یر بعثت را ب��ه لطف خداوند 

طی می کند.
 وی اظهار ک��رد: باید ت��الش کنیم خرافه ه��ا، زوائد،

کاس��تی ها و ناهنجاری ه��ا را در این مس��یر اصالح 
کنی��م و با خل��وص و در اوج بندگی، وظای��ف خود را 

انجام دهیم.
وی با بیان اینکه با دشمنانمان در همه عرصه ها مقابله 
و استقامت می کنیم، افزود: ما اهل جنگ نیستیم؛ اما 
اهل تسلیم هم نیستیم و بر گسترش ارزشهای دینی از 

طریق وحدت و انسجام تعهد داریم.
وی همچنین با اشاره به سالروز بعثت نبی مکرم اسالم 
)ص( گفت: پبامب��ر اکرم )ص( با تبلی��غ ارزش های 
دینی در زمانی که شبه جزیره عربستان را ظلم و فساد 
فرا گرفته بود توانست اخالق مداری، پرچم رحمت و 
رحمانیت و صلح و عش��ق را بر بلندای دل های عاشق 

به اهتزار درآورد.
وی ادامه داد: پیام بعثت اوج بندگی خدا است و بندگی 
خدا با زور و ستم امکان پذیر نیست بلکه بندگی خدا را 

باید در دل و تسلیم و اخالص جستجو کرد.
به گفت��ه وی، دل های جهانیان امروز تش��نه محبت 
 و عدال��ت و آزادی اس��ت و حرب��ه هایی ک��ه آنان در

 واژه هایی مانند حقوق بشر و آزادی استفاده می کنند، 
بخش مجازی همین حقیقت است.

در دیدار سفیر ایران با نماینده داغستان صورت گرفت؛

بررسی همکاری ایران با جمهوری داغستان روسیه
وزیر کشور: 

بشریت از ظلم اسالم ساختگی، منزجر است



یادداشت

 شيشه اي كه شيشه عمر 
جوان ۲۲ ساله را شكست

مرد شيش��ه اي كه پس از درگيري لفظي با زن همس��ايه بر سِر نشت 
آب از حي��اط منزلش به من��زل آنه��ا، وي را با ضرب��ات چاقو مجروح 
كرده و س��پس پس��ر ۲۲ س��اله او را نيز به قتل رس��انده بود دستگير 
ش��د. س��اعت ۱0 دقيقه بامداد روز ۲۱ ارديبهش��ت ماه در پي تماس 
تلفني ش��هروندان با مركز فوريت هاي پليس��ي درخصوص درگيري 
منجر به قتل در خيابان خاقاني ش��هر اصفهان، مام��وران بالفاصله در 
محل حادثه، حاضر و قاتل را دس��تگير كردند. ريي��س پليس آگاهي 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان اظهار داشت: در نخستين ساعات 
بامداد روز ۲۱ ارديبهش��ت ماه، س��اكنان دو منزل مج��اور در خيابان 
خاقاني شهر اصفهان بر سر نش��ت آب منزل به منزل مجاور، درگيري 
 لفظي پي��دا كردند و اين درگيري به منزل همس��ايه كش��يده ش��د. 
س��رهنگ س��تار خس��روي افزود: فردي كه آب از منزل��ش به منزل 
مجاور نشس��ت كرده بود، با زن صاح��ب خانه درگي��ر و وي را با چند 
ضربه چاقو مجروح ك��رد و از صحنه فرار كرد؛ در همين لحظه، پس��ر 
۲۲ س��اله اين زن، به دنبال ض��ارب رفت��ه و در كوچه ب��ا وي درگير 
ش��د. فرد ضارب نيز وي را با ضربات متعدد چاقو به قتل رس��اند.  وي 
تصريح كرد: م��ادر مقتول كه زني ۵0 س��اله اس��ت، بالفاصله پس از 
مجروح ش��دن به بيمارس��تان منتقل و تحت درمان ق��رار گرفت كه 
طبق آخرين خبرهاي رسيده وي در كما به سر مي برد.  رييس پليس 
آگاهي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با بيان اينكه متهم سابقه 
مصرف شيشه داشته اس��ت گفت: با توجه به فجيع بودن قتل مذكور، 
 تحقيقات درخصوص اين پرونده به صورت ويژه در دست بررسي است. 
س��رهنگ خس��روي با اش��اره به عوارض ناگوار مصرف شيشه بر روي 
شخص و جامعه، از آن به عنوان خطرناك ترين ماده مخدر قرن بيست 
و يكم ياد ك��رد و افزود: به ج��رأت مي توان گفت كه افراد شيش��ه اي، 
بمب هاي متحركي هس��تند كه هر لحظه قابليت انفج��ار دارند. وي با 
اشاره به عوارض بي ش��مار مصرف اين ماده صنعتي تصريح كرد: يكي 
از عوارض رواني مصرف شيشه بروز بيماري رواني اسكيزوفرني در فرد 
است كه شامل توهمات بينايي، شنوايي، بدبيني و پرخاشگري است. 

دستگيری متهمی كه تصاویر خصوصي 
دختر جوان را منتشر كرد

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات استان اصفهان اعالم كرد:  
فردي كه با انتشار تصاوير ش��خصي و خانوادگي يكي از شهروندان در 
فضاي مجازي موبايلي، موجب هتك حيثيت وي شده بود، توسط پليس 
فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد. سرهنگ مرتضوي گفت: در 
پي شكايت دختري جوان، مبني بر انتشار تصاوير شخصي و خانوادگي 
وي در شبكه هاي اجتماعي موبايلي، بررسي موضوع در دستور كار اين 
 پليس قرار گرفت.  وي افزود: ش��اكي در اظهارات خود عنوان داش��ت

 » از طريق شبكه هاي اجتماعي موبايلي با شخصي آشنا شدم و مدت ها 
با وي به صورت مجازي ارتباط داشتم تا اينكه به آن شخص اعتماد كرده 
و عكس هاي خود را براي وي ارسال كردم، پس از مدتي كه رابطه مان به 
 هم خورد، تصاوير من را در شبكه هاي اجتماعي مجازي منتشر كرد« .

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان تصريح ك��رد: با جمع آوري اظهارات ش��اكي و اقدامات انجام 
شده در فضاي مجازي، متهم شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي در 

مخفيگاهش دستگيرشد.

 برنامه ریزی پيشگيری از اعتياد
 برای جمعيت جوان شهرضا 

معاون فرماندار شهرضا گفت: بايد به اصل پيش��گيری توجه و در اين 
راستا برنامه ريزی كرد، تا جمعيت ۳۵ درصدی جوان شهرستان شهرضا 
مبتال به مواد مخدر نشوند. سيد حميد بحرينی با بيان اينكه اجتماعی 
كردن مواد مخدر می تواند در قالب يك برنامه كوتاه، ميان و بلندمدت 
باشد، اظهار داشت: در جامعه گروهی مبتال به اعتياد بوده و گروه ديگر 
در آس��تانه مبتال شدن هس��تند كه بايد در اين راستا بحث پيشگيری 
را به عنوان يك اصل مهم مورد توجه ق��رار داد. وی افزود: بايد به اصل 
پيشگيری توجه و در اين راستا برنامه ريزی كرد تا جمعيت ۳۵ درصدی 

جوان شهرستان مبتال به مواد مخدر نشوند.
معاون فرماندار شهرضا گفت: با توجه به رويكرد اجتماعی مبارزه با مواد 
مخدر از سال 9۲، تعداد كمپ های ترك اعتياد در استان از 7۵ به 97 
كمپ افزايش پيدا كرده است. وی تصريح كرد: مقام معظم رهبری در 
زمينه اهميت مبارزه با مواد مخ��در فرمودند، مبارزه با مواد مخدر يك 
جهاد مقدس بوده و تمام مس��ووالن و مردم بايد درگير مبارزه با مواد 
مخدر باشند و براساس فرمايش ايشان هر كسی در هر لباسی كه داعيه 
التزام به واليت فقيه را دارد بايد در اين زمينه حس��اس باشد. بحرينی 
گفت: ائمه جمعه و جماعات، كانون های فرهنگ��ی زير مجموعه اداره 
ارشاد و س��ازمان تبليغات، مداحان، مديران و مشاوران مدارس، حوزه 
ورزش و جوانان، ارگان های نظامی، بهزيستی و كميته امداد گروه هايی 
هس��تند كه بايد در راس��تای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان فعال 
باش��ند. وی افزود: ضرورت دارد با ائمه جماعات نشستی برگزار كنيم 
تا در نمازهای جمعه مبحث اعتياد برای آگاه سازی مردم گفته شود و 
همچنين با فرماندهان پايگاه های بس��يج تا از ظرفيت عظيم بسيج در 

راستای پيشگيری استفاده كنيم.

ساخت ژل دهانی از عصاره گل انار 
محقق و پژوهشگر دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: ژل دهانی 
حاص��ل از عصاره گل ان��ار به منظور درم��ان آفت مين��ور در اصفهان 
ساخته ش��د. به گزارش مهر، فاطمه داودوندی اظهار داشت: گل انار از 
ارزش دارويی خاص برخوردار است كه خواص متفاوتی از جمله آنتی 
ميكروبيال، آنتی اكسيدان، ضد التهابی دارد. وی از ديگر خواص گل انار 
را خاصيت ضد درد و ترميم زخم بيان كرد و افزود: در پژوهشی كه در 
دانشكده دندانپزشكی اصفهان انجام گرفت مشخص شد كه عصاره گل 
انار در درمان آفت تاثير به سزايی دارد. محقق و پژوشگر دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان گفت: استوماتيت آفتی عود كننده دهان، يك بيماری 
ناشناخته است كه هنوز علت آن مشخص نشده است. وی اعالم كرد: 
درمان های اين بيماری عالمتی است و تاكنون درمان قطعی برای آن 
شناخته نشده اس��ت. داودوندی بيان كرد: با توجه به اثرات مفيد گل 
انار روی آفت، گروه پژوهشی دانشكده داروس��ازی دانشگاه با فرموله 
كردن عصاره گل انار در فرم ژل مخاط چسب به دنبال توليد يك داروی 
طبيعی و كم عارضه هستند تا در اختيار بيماران قرار دهند. وی گفت: 
در صورت توليد اين دارو نياز به مصرف استروئيدها در بيماران كاهش 
پيدا می كند. محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اعالم 
كرد: با توجه به اينكه در بيماری آفت هر چه دارو بيشتر در موضع بماند 
اثربخشی آن بيشتر می ش��ود به نظر می رسد فرموله كردن گل انار در 

يك پايه مخاط چسب مناسب و منطقی باشد.

 راه اندازی مركز اطالع رساني 
تنوع زیستي كوهستان 

كارش��ناس فني پروژه تنوع زيس��تي زاگ��رس مركزي گف��ت: مركز 
اطالع رساني تنوع زيس��تي كوهستان در س��ميرم راه اندازي خواهد 
ش��د. فرناز بزرگ نيا اظهار داش��ت: اين مركز با هدف اطالع رساني در 
خصوص معرفي قابليت گونه هاي گياهي و جانوري تش��كيل می شود. 
وي از شناسايي روستاهاي سبز در س��ميرم خبرداد و گفت: روستاي 
سبز روستاهايي هس��تند كه بافت س��نتي و تاريخي خود را همچنان 
حفظ كرده و آس��يبي به منابع طبيعي و محيط زيست آن وارد نشده 
است. كارشناس فني پروژه تنوع زيستي زاگرس مركزي گفت: پايين 
بودن ميزان مهاجرت و قابل توجه بودن چش��م ان��داز طبيعي از ديگر 
شاخص هاي روس��تاي س��بز قلمداد می ش��ود. بزرگ نيا افزود: اخيرا 
در جلسه با دس��تگاه هاي اجرايي شهرستان س��ميرم اين شاخص ها 
مطرح و مقرر شده است تا هر دس��تگاه اجرايي، وجود اين شاخص ها 
را در روستاهاي س��ميرم برآورد كنند. وي افزود: بعد از جمع بندي و 
شناسايي اين شاخص ها، روستاهاي سبز در اين شهرستان به عنوان يك 
ظرفيت مهم معرفي خواهند ش��د. پروژه تنوع زيستي زاگرس مركزي 
يكي از طرح هاي مهم براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي منطقه 

زاگرس است.

 زكات پرداختی
 برای رفع محروميت زدایی هزینه شود 

ام��ام جمعه اصفه��ان گف��ت: مس��ووالن امر باي��د در راس��تای رفع 
محروميت زداي��ی همت خ��ود را بر احي��ای ام��ر زكات در بين مردم 
 اختصاص دهند. آيت اهلل س��يد يوس��ف طباطبائی نژاد در  نخس��تين 
جلسه ستاد زكات استان اصفهان در سال جديد با اشاره به اينكه يكی 
از اقدامات مورد مغفول در بين  مس��لمانان زكات بوده، اظهار داش��ت: 
زكات از جمله موارد مورد تأكيد و با اهميت قرآن بوده و همه جا زكات 
به دنبال نماز و  حتی بيش از خمس آمده، كه اين تأكيدات نش��أت از 
اهميت پرداختن امر زكات در بين مس��لمانان دارد .  وی با بيان اينكه 
موارد مشمول زكات بايد متناس��ب با توليدات روز شناسايی و گرفته 
شود، افزود: اصل پرداخت صدقه و روايات  تشويقی در مورد زكات بايد 

برای مردم تشريح و گفته شود كه زكات، صدقه واجب است . 
امام جمعه اصفه��ان درباره اهميت زكات بيان ك��رد: خداوند برای هر 
كار ثوابی ۱0    برابر ثواب در  نظر گرفت��ه؛ در حالی كه برای صدقه 700 
برابر در نظر گرفته و در حديث قدس��ی آورده » هر كار خيری را وكيل 
گذاشته، اما  صدقه را با دس��ت خود می گيرم.«  وی با بيان اينكه ارزش 
زكات، خدمت كردن به مردم بوده، تصريح ك��رد: كمك به محرومان 
بايد در تمامی نقاط استان توزيع و نبايد اين  نگاه باشد كه محرومان در 
برخی از نقاط استان بيشتر هس��تند، چرا كه بسياری اين فقرا در خود 
شهر و با نياز شهری به س��ختی  زندگی می كنند . طباطبائی نژاد گفت: 
اصفهان دارای محرومان زي��ادی بوده كه به معن��ای واقعی نيازمند و 
وضع نامناس��بی دارند، و انتظار  می رود عالوه ب��ر كميته امداد در رفع 
 محروميت زدايی اس��تانداری هم توجه بيش��تری به اين قضيه داشته

 باشد . 
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سيد مرتضی سقاييان نژاد،  ضمن تبريك فرارسيدن 
۲7 ارديبهشت روز  ارتباطات و روابط عمومی گفت: 
حفظ مرزهای اعتقادی و فك��ری در مقابل هجوم و 
تهاجم فرهنگی و حفظ م��رز دل ها از طريق مباحث 
علمی و از هجوم وسوس��ه ها در قالب كلمه )رابطوا(

تفسير الميزان مطرح شده اس��ت و در قرآن تمامی 
حفاظت های فردی و اجتماع��ی را در بحث )رابطوا( 

خالصه كرده است.
وی با اش��اره به احاديث ائمه اطهار در م��ورد رابط و 
مساله حفظ و حراست اذعان داشت:حفظ از مرزهای 
جغرافيايی حفظ از مغزها و انديشه ها، دفاع نظامی ، 
دفاع علمی ،آمادگی در براب��ر هجوم و تقويت حقوق 

يك سازمان همه در كلمه رابطوا خالصه می شود.
ش��هردار اصفهان با بيان اين مطلب كه كلمات ربط، 
رابط و روابط عمومی همه از يك ريشه هستند تصريح 
كرد: به اين معناست كه وظيفه اصلی روابط عمومی، 
دفاع فيزيكی و غير فيزيكی سازمانی است كه در آن 

تشكيل شده است.
وی نقش رواب��ط عمومی را به گلبو ل های س��فيد و 
گلبول های قرمز تش��بيه كرد و گفت: روابط عمومی 
هم از آسيب های س��ازمان حفاظت می كند و هم به 
 وس��يله تبليغ نش��اط ايجاد می كند و ارتباط برقرار

 می كند؛ بنابراين روابط عمومی بايد پيام رسانی كرده 
و ارتباط برقرار كند .

دكتر سقاييان نژاد با بيان اين كه ارتباطات نيم قرن 
است در دنيا جای خود را باز كرده است ادامه داد: ما 
در سطح كش��ور می گوييم تكنولوژی ارتباطات در 
كشور ما شكل گرفته و اين موضوع به عنوان يك علم 
مطرح اس��ت؛ در مباحثی كه در ارتباط با ارتباطات و 

روابط عمومی می ش��ود به دليل اي��ن كه بحث های 
نظری بسيار قوی مطرح است، می شود اين گونه بيان 
كرد كه روابط عمومی ديدگاه نظری يك علم است و 
جايگاه و وظيفه آن به طور كامل مشخص می باشد. 
وی برقراری ارتباطات را برعهده روابط عمومی دانست 
و گفت:تمام مباحث علمی مرتبط با ارتباطات بايد در 

روابط عمومی خالصه شود.
ش��هردار اصفهان اضافه كرد :فعاليت روابط عمومی 
 در علم، فن و هنر خالص��ه می ش��ود؛ بنابراين بايد

 علميت ، هم فن��ی بودن و هم ظراف��ت هنری با هم 
لحاظ شود و در صورتی كه اين سه بخش به درستی 
انجام نش��ود فعاليت روابط عمومی ب��ه معنی دقيق 
كلمه و كامل انجام نش��ده اس��ت.وی با بيان اين كه 
هدف روابط عمومی نيز حفظ و حراس��ت س��ازمانی 
با تكيه بر علم، فناوری و هنر اس��ت و كس��ب تفاهم 
با كس��انی كه با آن س��ر و كار دارند افزود:كار روابط 
عمومی برق��راری ارتب��اط و انتقال پي��ام طی هفت 
مرحله است. به گونه ای كه هدف روابط عمومی نيز 
 حفظ و حراست سازمانی با تكيه برعلم،فناوری و هنر 

است.
ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اين ك��ه فعاليت روابط 
عمومی ي��ك حركت دوس��ويه در داخ��ل و خارج از 
 سازمان اس��ت افزود: در داخل س��ازمان با باالترين

 مقام های اجرايی، مديران و كاركنان آن س��ازمان با 
روابط عمومی مرتبط هستند.وی تاكيد كرد:فعاليت 
روابط عمومی بايد هدفمند و سازنده باشد و با توجه به 
اين كه روابط عمومی چنين اهميتی در تاريخ،روايات 
و قرآن دارد الزم است ابزار الزم برای انجام وظيفه در 
اختيار داشته باشد به طوری كه تشكيالت و ساختار 

آن بايد با دقت نظر ودر چارچوب اهداف پی ريزی شود.
وی عنوان كرد: روابط عمومی علم، فن و هنر اس��ت و 
بنابراين كس��انی كه می خواهند در روابط عمومی كار 

كنند بايد عالم ،فن آور و هنرمند باشند.
وی با بيان اي��ن كه رواب��ط عمومی در جاي��گاه مغز، 
قلب،گوش،چشم و پاعمل می كند افزود: روابط عمومی 
جايگاه رفيع و مس��ووليت بزرگی بر دوش دارد اما در 
عين حال بايستی ابزار و وسيله ای برايش فراهم باشد 
و ودر تمام ارگان ها بايد كم و كاس��تی روابط عمومی 
مطرح شود و برطرف گردد.دكتر سقاييان نژاد با اشاره 
به برگزاری كنفرانس بين المللی كالن ش��هرها افزود: 
امروز روابط عمومی ه��ای الكترونيك��ی و ديجيتالی 
مطرح است و ما در دنيای جديد بايد به سوی شهرداری 
الكترونيكی حركت كنيم و بايد ابزارهای روز استفاده 
كنيم تا مباحث روز را در اين رابطه فراهم ش��ود.وی با 
اشاره به اين كه ش��هرداری ها ۳7۲ وظيفه مختلف از 
تولد تا مرگ بر دوش دارد اذعان داش��ت: تمام مباحث 
فرهنگی،آموزش��ی، سياس��ی و امنيتی ، اقتصادی و 
تجاری، اجتماعی و حقوقی، فنی و نظارتی با شهرداری 

مرتبط است.
وی با تاكيد ب��ر اين كه بايد ش��هرداری ه��ا از عناصر 
اجتماعی همچون رسانه ها استفاده كنند يادآورشد: با 
توجه به اين كه 70 درصد مردم شهرنشين هستند اما 
متاسفانه هنوز ش��هرداری ها مظلوم هستند و صدايی 
در كشور ندارند و از س��وی ديگر اين ارگان مردم نهاد 
از درامدهای پايدار محروم است و شهرها با مشكالتی 

همچون بافت های فرسوده روبه رو هستند.
شهردار اصفهان با بيان اين كه روابط عمومی ها بايد در 
زمينه های مشكالت شهرداری ها فعاليت كنند،اذعان 
داشت: الزم است روابط عمومی استراتژی داشته باشند 
و گام به گام حركت هايش مشخص باشد.وی ادامه داد: 
شهرداری در حال حاضر وظايف بيشتر ارگان ها از جمله 
ارشاد و ميراث فرهنگی را نيز انجام می دهد به طوری 
كه شهرداری اصفهان ۲0 برابر بودجه ميراث فرهنگی 
هزينه می كند لذا الزم مردم اين مسايل را بشناساند.

دكتر سقاييان نژاد با اشاره به اين كه شهرداری اصفهان 
ميلياردها تومان برای مرمت و احيا مساجد شهر هزينه 
می كند خاطر نش��ان كرد: ش��هرداری ه��ا تنها گروه 
مظلومی در ميدان هس��تند كه بايد ش��هر را برای هر 
مراسمی آماده كنند به گونه ای كه پرچم شهرداری ها 

در هر يادبود باال می رود.
وی ياد آور شد: اگر نتوانيم از سرمايه هايی كه در اختيار 
داريم حفظ و حراست كنيم نمی توان پيشرفتی حاصل 

نمود و مستقل شويم.
وی اظهارداش��ت: می بايست تمام ش��رايط و امكانات 
را برای خدمتگ��زاری مردم آماده كني��م و بدانيم اين 
موقعي��ت ها و مس��وليت ها بس��يار زودگذر اس��ت و 
 الزم اس��ت از اين فرصت حداكثر اس��تفاده را داش��ته 

باشيم.

شهردار اصفهان با گراميداشت فرارسيدن روز ارتباطات و روابط عمومی تاكيد كرد:

فعالیت روابط عمومی در علم، فن و هنر خالصه می شود

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 مديركل دفتر همكاری و توافق های ملی گردش��گری گفت: 
مطالعات طرح جامع محور گردشگری كويرها و بيابان های ايران 
كه با نظارت كميته ملی طبيعت گردی بر روی ۱7 استان بيابانی 
و كويری كشور انجام شده است، نشان داد كه دو سايت مرنجاب 

و شهداد سايت های پيشتاز كويری و بيابانی كشور هستند.
محمدعلی فياضی در نشس��تی ك��ه با حض��ور نماينده مردم 
كاشان و آران و بيدگل در مجلس ش��ورای اسالمی، فرماندار 
آران و بيدگل و رييس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و 
گردشگری اين شهرستان در محل س��ازمان ميراث فرهنگی 
كشور برگزار شد، اظهار داشت: در اين ميان مرنجاب به عنوان 
يك سايت نمونه طبيعت گردی كه به دليل نزديكی با پايتخت 
كش��ور و برخورداری از جاذبه های متن��وع طبيعی، مذهبی، 

تاريخی و فرهنگی در پيرامون آن، دارای امتياز ويژه ای است.

مديركل دفت��ر همكاری و توافق های ملی گردش��گری افزود: 
الزم است برنامه ريزان استانی نگاه ويژه ای به منطقه مرنجاب 
داشته باش��ند و در جهت ساماندهی آن بكوش��ند. وی گفت: 
نصب تابلوهای گردش��گری متناس��ب با فرمولوژی منطقه به 
زبان های فارسی و انگليسی، ايجاد اماكن خدماتی در نزديكی 
سايت، ايجاد پاركينگ در مجاورت كاروانسرای مرنجاب جهت 
جلوگيری از ورود وسايل نقليه به داخل كاروانسرا و ساماندهی 
و مديريت صحيح مناطق اطراف كاروانسرا و محدوده سايت از 

جمله اقداماتی است كه بايد در اين منطقه انجام شود.
فياضی تاكيد كرد: معاونت گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری كش��ور، مرنجاب را به عنوان يكی 
از پروژه های اولويت دار خود می داند و در اين راس��تا اعتباری 
جهت تامين زيرس��اخت های مورد نياز اين سايت درخواست 

كرده است.
وی گفت: دستگاه های دولتی و مسووالن اين شهرستان بايد با 
عزم جدی و همگرايی عمومی و با استفاده از اصول علمی مبتنی 
بر توسعه پايدار در س��اماندهی منطقه كويری مرنجاب تالش 
كنند. مديركل دفتر همكاری و توافق های ملی گردشگری تاكيد 
كرد:  چشم اندازهای بكر جغرافيای طبيعت ايران دارای تنوع 
اقليمی و زيستی متفاوتی اس��ت كه آن را از ساير كشوورهای 

جهان متمايز كرده است.
وی افزود: يكی از كم نظير ترين مواهب الهی كه می تواند نقش 
تعيين كننده ای در توسعه، به خصوص در مناطق كم برخوردار 
از نظر اش��تغال و درآمد عمومی برخوردار هستند ايفا می كند 
ظرفيت های مناطق كويری و بيابانی كشور است .فياضی گفت: 
توسعه گردش��گری در اين مناطق می تواند در توانمند سازی 

جوامع محلی و ايجاد اشتغال پايدار موثر باشد.

رييس مركز اورژانس اجتماعی كش��ور آمار كودك آزاری و 
خودكشی گزارش شده به اين مركز در سال گذشته را اعالم 
كرد.  حسين اسدبيگی درباره آمار كودك آزاری های اطالع 
داده شده به خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی كشور در سال 9۳ 
گفت: از ۱۴۸ هزار تماس تلفنی برقرار شده با مركز ۱۲۳ در 
سال گذشته، تعداد ۸ هزار و ۶۶۴ تماس، مرتبط با موضوع 

كودك آزاری بوده است.

وی ادامه داد: از تماس های برقرار شده در ارتباط با موضوع 
كودك آزاری، تعداد ۵ هزار و ۱7۵ مورد مربوط به دختران و  
سه هزار و ۱۸9 مورد نيز مربوطه به پسران بوده است. رييس 
مركز اورژانس اجتماعی كش��ور در ادام��ه از ۱۲۶7 تماس 
تلفنی در ارتباط با خودكشی طی س��ال گذشته خبر داد و 
گفت: از اين تع��داد ۸00 مورد مربوط به زن��ان و ۴۶0 مورد 
مرتبط با مردان بوده است، همچنين از ۶۶0 مراجعه مرتبط 

با خودكش��ی به مراكز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی 
۱۴۵ مراجعه توسط مردان و ۵۱۵ مراجعه توسط زنان صورت 

گرفته است.
اس��دبيگی با بيان اينكه حدود هزار و ۴00 مورد مراجعه به 
خودروهای خدمات سيار اورژانس اجتماعی در سال 9۳ اتفاق 
افتاده است، بيان كرد: از اين تعداد مراجعه حدود 900 تن زن 

و حدود ۵00 نفر مرد بوده اند.

معاون فن��ی و فناوری ه��ای نوين س��ازمان انتقال خون 
كشور با اشاره به اهدای ۲ميليون و ۱۵0 اهدای خون طی 
سال گذشته در كش��ور، بيش��ترين افراد نيازمند خون و 
 همچنين بيش��ترين گروه های خونی اهدا كننده را اعالم

 كرد. 
س��يما ذوالفقاری افزود: طی س��ال گذش��ته دو ميليون 
و۱۵0 اهدای خون در س��طح كشور انجام شده است.  وی 
گفت: افراد مبتال به بيماری های تاالس��می و لوس��می و 
جراحی ها از جمله افرادی هس��تند كه ب��ه صورت مرتب 
خون اس��تفاده می كنند. معاون فنی و فناوری های نوين 
سازمان انتقال خون كشور با بيان اينكه ۶0 درصد اهدای 
خون كشور مس��تمر اس��ت گفت: از ميان اهدا كنندگان 
 خون، 9۵درصد م��ردان و پنج درصد زن��ان اهدای خون

 داشتند. 
ذوالفق��اری با اش��اره به اينكه گ��روه O بيش��ترين اهدا 
كننده خون بوده اس��ت، تصري��ح كرد: گروه A و س��اير 
 گروه ه��ای خون��ی در رتبه ها بع��دی اهدا كنن��ده خون

 بودند. 
وی ادامه داد: برخی از افراد در س��ال گذش��ته در كشور 
داشتيم كه خون های نادر داشتند و سازمان آنها را گرفته 
و به صورت منجمد نگهداری می كند تا در صورت نياز به 

اين افراد تزريق كند.
معاون فنی و فناوری های نوين سازمان انتقال خون كشور 
با بيان اينك��ه كمبود اهدا كننده خون در كش��ور نداريم، 
عنوان كرد: همه افراد به صورت داوطلبانه اقدام به اهدای 

خون می كنند.
 ذوالفقاری افزود: يكی از مشكالت انتقال خون اين است 
كه خون را تهيه می كنيم و به بيمارستان ها می فرستيم، 
اما متاس��فانه تجهي��زات الزم را برای نگه��داری از خون 
 ندارند و بانك های خ��ون اس��تانداردهای الزم را رعايت

 نمی كنند. 
وی گف��ت:  س��ازمان انتق��ال خ��ون در س��طح كش��ور 
با كمبود پزش��ك مواجه اس��ت، البته همين تعداد نيرو 
 تالش خ��ود را ب��رای خدم��ات رس��انی به م��ردم انجام

 می دهند. 
معاون فنی و فناوری های نوين سازمان انتقال خون كشور 
اضافه كرد: انتقال خون۱9۶مركز در سطح كشور دارد كه 
از اين تعداد ۳۱ مركز اصلی هس��تند كه بايد مراكز اصلی 
 از لحاظ كيفی رش��د كنند و برنامه ای ب��رای افزايش آنها 

نداريم. 

 مدیركل دفتر همكاری و توافق های ملی گردشگری:

مرنجاب، نيازمند نگاه ویژه  برنامه ریزان

 ریيس مركز اورژانس اجتماعی كشور: 

ثبت 8 هزار و۶۶۴ مورد كودک آزاری در سال گذشته 

معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون؛ 

گروه خونی O بيشترین اهدا كننده  در كشور 
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يادداشت

گشتی در اخبار

همکاری قطعه سازان
 ايرانی و فرانسوی  

رض��ا رضای��ی ، از آمادگ��ی هم��کاری مش��ترک یکی از 
ش��رکت های قطعه س��از فرانسوی با قطعه س��ازان ایرانی 
خبر داد و اظهار داش��ت: قرار است در صورت کسب نتایج 
مناس��ب در هم��کاری با پژو در تولی��د محصوالت جدید، 
این همکاری مش��ترک با بیش از ١٠میلی��ون یورو انجام 
ش��ود. وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر قطعه س��ازان 
داخلی توانای��ی تولید ٤٠ درصد قطعه تم��ام خودروها را 
دارند، افزود: این پتانس��یل باید برای خودروسازان داخلی 
 در انعق��اد ق��رارداد همکاری با ش��رکت های خودروس��از 

بین المللی مدنظر قرار گیرد.
مدیر عامل آذی��ن خودرو در پاس��خ به این پرس��ش که چرا 
خودروسازان کشور بیش��تر تمایل به همکاری با شرکت پژو 
دارند و تالش��ی برای همکاری مش��ترک با سایر شرکت های 
خودروساز بین المللی نمی کنند، گفت: به صورت کلی آمریکا 
سهامدار عمده ش��رکت های بزرگ خودروسازی است و آنها 
نیز به دلیل تحریم ها امکان همکاری با ایران را ندارند، مابقی 
شرکت ها نیز در انعقاد قرارداد با ایران شرایط سختی را اعالم 
می کنند که منافع خودروساز ایرانی در آنها لحاظ نشده است.

رضایی تصریح کرد: اما شرکت پژو که سابقه همکاری چندین 
س��اله با خودروس��ازان ایرانی را دارد علی رغ��م بدعهدی در 
تعهدات نسبت به سایر ش��رکت های خودروساز در همکاری 

مشترک وضعیت بهتری دارد.

اختصاص ۵/۵ هزار میلیارد ريال 
برای ساخت راه روستايی کشور

معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرس��ازی گفت: 5/5 هزار 
میلیارد ریال اعتبار ملی برای س��اخت راه روس��تایی کشور 
اختصاص یافت .سیدحسین میرشفیع  افزود: هم اکنون پنج 
هزار کیلومتر راه روستایی در س��طح کشور در دست ساخت 
قرار دارد.وی افزود: برای تکمیل راه های روستایی در دست 
ساخت در سال جاری به حدود ١5 هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیاز داریم.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: وزارت راه و شهرس��ازی 
برای تامین اعتبار مورد نیاز در حوزه راه روس��تایی عالوه بر 
اعتبار ملی به اعتبارات ماده 22 اس��تانی نیز چشم دوخته تا 
با مساعدت اس��تان ها، راههای در دست ساخت روستایی را 

به اتمام برساند.
میرشفیع گفت: با تکمیل پنج هزار کیلومتر راه روستایی در 
دست س��اخت، این وزارتخانه می تواند به آنچه که در برنامه 

پنجم توسعه پیش بینی شده است، برسد.
سرپرس��ت معاون��ت حقوق��ی و ام��ور مجل��س وزارت راه و 
شهرسازی آمار راههای فاقد پوش��ش آسفالت در روستاهای 
باالی 5٠ خانوار کشور را حدود ١5 هزار کیلومتر اعالم و بیان 
کرد: برای آسفالت این راهها به حدود ١2٠ هزار میلیارد ریال 

اعتبار مورد نیاز است.

مرکز تجاری ايران در اربیل عراق 
راه اندازی می شود

معاون وزیر صنعت از راه ان��دازی مرکز تجاری ایران در اربیل 
عراق خبرداد و گفت: مرکز تجاری باید با شناخت از وضعیت 
بازار عراق، ظرفیت های تج��اری اربیل را به تج��ار معرفی و 

ازشرکت های ایرانی حمایت کند.
 ولی اهلل افخمی راد گفت: باید ش��رکت   هایی که به ذائقه مردم 
اربیل نزدیک هس��تند با راه اندازی مرکز تج��اری از این بازار 

شناخت پیدا کرده و نمایندگی های خود را مستقر کنند.  
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت به حضور ش��رکت های 
خوش��نام ایرانی در بازار اربیل اش��اره و تصریح ک��رد: باید از 
ش��رکت هایی که تمایل به حضور طوالنی مدت در این بازار 
دارند حمایت شود. در این صورت، شرکت های خرده پا کنار 

می روند.
به گفته رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت، یکی از اهداف 
راه اندازی مرکز تجاری ای��ران در اربیل، نگاه جدی به صنعت 
توریسم است که می توان با راه اندازی آژانس های گردشگری و 
پزشکی زمینه را برای پذیرش توریسم و اعزام بیماران عراقی 

برای طبابت به ایران مهیا کرد.
در ادامه این نشس��ت س��ید احمد عربی رئیس مرکز تجاری 
ایران در اربیل با بیان اینکه راه اندازی این مرکز، شرایط را برای 
توسعه و تسهیل تجارت میان ایران و عراق فراهم خواهد کرد، 
یادآور ش��د: با آغاز فعالیت های مرکز تجاری ایران در اربیل 
می توانیم تا 25 درصدحجم مبادالت تجاری را افزایش دهیم.

نامه جديد صادرات LPG به اروپا
مدیر امور بین الملل ش��رکت گاز با اش��اره به برنامه ریزی 
برای ص��ادرات یک میلیون تن گاز مایع در س��ال جاری، 
گف��ت: برخ��ی از کش��ورهای اروپایی و آفریقایی امس��ال 

مشتری گاز مایع ایران خواهند شد.
عزیز اهلل رمضانی درباره آخرین وضعیت ص��ادرات گاز مایع 
ایران در سال جاری، گفت: در سال ۹٤ حدود یک میلیون تن 
گاز مایع پاالیشگاه های گاز کش��ور به بازارهای جهانی صادر 
خواهد شد.مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به صدور یک میلیون تن گاز مایع در س��ال گذشته، تصریح 
کرد: س��ال گذش��ته هند، چین و برخی از کشورهای منطقه 
خاورمیانه به ویژه کش��ورهای همس��ایه مهمترین بازارهای 
صادراتی گاز مایع ایران بوده اند.این مقام مس��وول با اش��اره 
به برنامه ریزی به منظور افزایش ص��ادرات گاز مایع )ال. پی. 
جی( در سال جاری، اظهار داشت: برای سال ۹٤ صادرات گاز 
مایع به کش��ورهای اروپایی و برخی از کش��ورهای آفریقایی 
در دستور کار قرار گرفته است.رمضانی در خصوص احتمال 
جریمه گازی پاکستان توسط ایران به دلیل تاخیر در برداشت 
گاز طبیعی، توضیح داد: هنوز مدت زم��ان طوالنی از زمانی 
 که پاکستان باید گاز طبیعی از ایران وارد می کرده، نگذشته

 است.
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دکت��ر محس��ن پورس��ید آقای��ی،  مدیرعام��ل راه آهن 
 جمه��وری اس��المی ای��ران و مع��اون وزی��ر راه و

 شهرس��ازی ، پروژه تولی��د ریل در ذوب آه��ن اصفهان 
را بس��یار عظیم و افتخار آمیز دانس��ت و گف��ت : یکي از 
دالیل اصلي توس��عه نیافتگي خط آه��ن در ایران ،  عدم 
تولید ریل در کش��ور و نیاز به واردات این محصول است 
 که مشکل بس��یار بزرگي براي توس��عه کشور محسوب

 مي شود . 
وي که سه شنبه 22 اردیبهش��ت ماه به منظور بازدید از 
پروژه تولید ری��ل به همراه جمعي از مس��ووالن راه آهن 
 جمهوري اس��المي ایران در ذوب آه��ن اصفهان حضور

 یافت ، اف��زود : واردات ریل نه تنها مبالغ بس��یاري ارز از 
کشور خارج مي سازد؛ بلکه مسائل و مشکالت دیگري را 
نیز به همراه دارد؛ اما تولید ریل در ذوب آهن که باهمت 
فراوان و س��رمایه گذاري بس��یار صورت مي گیرد ، این 

چالش قدیمي کشور را برطرف مي سازد . 
مدیرعام��ل راه آهن جمهوری اس��المی ای��ران در دیدار 
با مدیرعامل و تن��ي چند از دیگر مس��ووالن ذوب آهن،  
انجام پ��روژه ریل طي ١8 م��اه ) از زمان انعق��اد قرارداد 
تا تولید ( را ی��ک رکورد در اج��راي پروژه ه��اي بزرگ 
دانس��ت و تصریح کرد : راه آهن جمهوري اسالمي ایران 

با توجه به نیاز مبرم کش��ور ب��ه ریل داخل��ي ، آمادگي 
 الزم ب��راي هرگون��ه حمای��ت از ای��ن پ��روژه عظیم را 

دارد . 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینکه باید طبق 
 برنامه هر س��ال هزار کیلومتر خط ریل در کش��ور ایجاد 
کنیم ، اف��زود : امیدوارم امس��ال بتوانیم از ری��ل ایراني 
استفاده کنیم؛ چرا که بس��یاري از خطوط راه آهن ایران 

منتظر ریل هستند .
 ب��ه طوریک��ه ح��دود 6٠٠ ت��ا 7٠٠ کیلومت��ر خ��ط 
آه��ن در کش��ور س��اخته ش��ده ک��ه ب��ه دلی��ل نبود 
 ای��ن محص��ول اس��تراتژیک ، ری��ل گ��ذاري نش��ده

 است . 
وي بازس��ازي خطوط راه آهن وتوسعه حمل و نقل ریلي 
کشور را تنها با تولید ریل در ذوب آهن امکان پذیر دانست 
و گفت : ذوب آهن با وجود مشکالت مالي ، سرمایه گذاري 
قابل توجهي در پروژه تولید ریل انجام داده که خیر آن به 

کل کشور مي رسد .
 در واق��ع نه تنها خ��ط راه آهن بلکه کلی��ه خطوط ریلي 
مانند مترو و ... نیازمند ریل هس��تند و با انجام این پروژه 
 بزرگ ، یک معضل اساس��ي براي توس��عه کشور مرتفع

 مي شود . 

دکتر پورسید آقایی به میزان حمل ونقل ریلي مواد مورد 
نیاز ذوب آهن اشاره کرد و گفت : در سال گذشته با حمل 
ریلي  چهار میلیون تن ب��ار ذوب آهن اصفهان ،  عملکرد 
راه آهن جمهوري اسالمي ایران در این شرکت نسبت به 
سال ۹2 بیش از 5٠ درصد رشد داشت که بیشترین رشد 

در کل کشور بود . 
وي با اشاره به اینکه برنامه راه آهن جمهوري اسالمي در 
سال ۹٤ ،  حمل 6 میلیون تن بار براي ذوب آهن اصفهان 
است ، افزود : یکي از مهمترین وظایف راه آهن درکل دنیا 
مربوط به حمل م��واد معدني و فوالدي اس��ت ، بنابراین 
تولید ریل در کشور تاثیر بسیاري بر توسعه صنعت فوالد 

کشور دارد . 
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی با اشاره به اهمیت 
توسعه صنعت ریلی کش��ور یادآور ش��د: در سال جاری 
برنامه دو خطه ش��دن 3 هزار کیلومتر از راه آهن کش��ور 
را در دس��ت انج��ام داریم که بخش��ی از آن در اس��تان 
 اصفهان می باش��د .وی اضافه نمود : تا پایان سال جاری 
زیرساخت های الزم در این زمینه انجام و در سال آینده 
عملیات ریل گذاری با اس��تفاده از تولیدات داخل انجام 
خواهد ش��د .این مقام مس��وول پیش بینی ک��رد که در 
س��ال جاری 25 درصد حم��ل و نقل در صنع��ت ریلی 
کش��ور افزایش پیدا کند .دکتر سعد محمدي مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان نی��ز در این دیدار ب��ه تولید تیرآهن 
بال پهن در کنار تولید ریل در این ش��رکت اش��اره کرد 
و گفت : این پ��روژه موجب تنوع محص��والت ذوب آهن 
 شده و مانند پروژه تولید ریل ، مانع از خروج ارز از کشور

 مي شود . 
وي ، رکود در صنعت س��اختمان ، پ��روژه هاي عمراني و 
توقف مسکن مهر را موجب ایجاد مش��کالتي در فروش 
محصوالت ذوب آهن اصفهان دانس��ت و گف��ت : در این 
شرایط سخت ، کش��ورهاي چین ، روس��یه و اکراین نیز 
به دالیل سیاس��ي و اقتصادي ، اقدام به افزایش صادرات 

محصوالت فوالدي خود با قیمت پایین کرده اند . 
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان ، با اش��اره ب��ه اینکه این 
شرکت تنها فوالدس��از کشور با ش��یوه کوره بلند است و 
تولید فوالد با این روش هزینه انرژي بیش��تري نس��بت 
به روش احیاء مس��تقیم در ایران دارد گفت :  با تمام این 
مش��کالت براي افزایش تن��وع س��بد محصوالتمان باید 
سرمایه گذاري زیادي نیز در بخش هاي مختلف از جمله 
 ریخته گري ، گوگردزدایي و غیره براي تولید ریل انجام

 دهیم . 

معاون وزير راه و شهرسازی :

توليد ريل در ذوب آهن ،  موجب توسعه كشور مي شود
گاز ۲ سنتی نداريم

عباس شعری مقدم  در پاسخ به این سؤال که ایران 
به درخواس��ت هندی ه��ا مبنی بر س��اخت واحد 
پتروشیمی در ایران با خوارک گازی دو سنتی چه 
پاسخی داده است؟ گفت: به آنها اعالم کرده ایم که 

گاز با قیمت دو سنت نداریم.
 وی با اعالم اینکه توافقی می��ان ایران و هند برای 
صادارت گاز به این کش��ور صورت نگرفته اس��ت 
گفت: هم اکنون برای تعیین ن��رخ خوراک گازی 
واحدهای پتروشیمی منتظر توافق سه وزیر نفت، 
صنعت، معدن و تج��ارت و اقتص��اد و امور دارایی 

هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی 
ای��ران تأکی��د ک��رد: در صورت��ی ک��ه هندی ها 
تمایل داش��ته باش��ند در ایران واحد پتروشیمی 
ایج��اد کنن��د، ن��رخ خ��وراک گازی تحویل��ی 
ب��ه آنها ب��ر اس��اس نرخ��ی خواه��د بود ک��ه در 
 تواف��ق س��ه وزارتخانه مورد اش��اره تعیین ش��ده

 است.
اواخر فرودین ماه امسال یک هیات تجاری از هند 
به ایران سفر کرد تا درباره ساخت واحد پتروشیمی 
در ای��ران با مس��ووالن نفتی کش��ور مذاکره کند. 
در همین رابطه  قائ��م مقام ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی به خبرنگار تس��نیم گفته بود: در این 
مدت هندی ه��ا مذاکرات زیادی ب��رای حضور در 
طرح های پتروش��یمی داش��ته اند؛ چرا ک��ه آنها 
متتقدند ب��ا توجه به نزدیک بودن س��واحل خلیج 
فارس و عمان به کشور هند، به جای واردات گاز از 
ایران و تبدیل آن به کود اوره، واحد پتروشیمی در 
ایران تأسیس کنند اما قیمتی که آنها برای خوراک 
 گازی اع��الم کرده اند بس��یار پایین )دو س��نت(

 است.
 محمدحس��ن پیون��دی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در 
مذاکرات ص��ورت گرفته با هندی ه��ا، آنها حضور 
خود را مش��روط ب��ر رف��ع تحریم ه��ا نکرد ه اند، 
گفت: ای��ران به آنها پیش��نهاد داده اس��ت که در 
ص��ورت س��رمایه گ��ذاری در مناط��ق محرومی 
مانند ایرانش��هر در استان سیس��تان و بلوچستان 
می توانند از تس��هیالت دولت استفاده کنند. البته 
 در حال حاضر این تس��هیالت مش��خص نش��ده

 است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آنه��ا خواه��ان تولید 
7 تا 8 میلی��ون تن ک��ود اوره در ایران هس��تند، 
خاطرنش��ان کرد: هندی ها ب��رای قیمت خوراک 
 پتروش��یمی باید با س��طح عالیه کش��ور به تفاهم

 برسند.

آغاز جذب  يک میلیارد 
دالر سرمايه خارجی

رشد ۹ درصدی واردات 
نفت ترکیه از ايران 

  طرح تجهیز معدن سرب و روی مهدی آباد که قرارداد آن در سال گذشته 
منعقد شده با هدف تامین آتی مواد مورد نیاز صنایع روی و سرب کشور به 
اجرا در می آید.ارزش این قرارداد بیش از یک میلیارد دالر است که توسط 
کنسرسیومی متشکل از شرکت های عمانی،  استرالیایی و ایرانی تامین 
مالی خواهد شد. قرار است طبق توافقات صورت گرفته،  در ماه های آینده 
بخش نخست س��رمایه به ارزش 2٠ میلیون دالر از سوی طرف خارجی 
این کنسرس��یوم تامین و به طرح تزریق شود.معدن روی و سرب مهدی 
آباد در استان یزد، یکی از بزرگ ترین معادن این ماده معدنی در جهان و 
بزرگ ترین معدن خاورمیانه محسوب می شود. معدن مهدی آباد که به 
عنوان جایگزین معدن روی انگوارن در استان زنجان محسوب می شود،  
بیش از ١6٠ میلیون تن ذخیره ماده معدنی روی دارد. عالوه بر این سرب،  
باریت و جیوه نیز به عنوان دیگر مواد معدنی مهدی آباد به شمار می آیند.

پایگاه خبری کمیسیون اروپا)یورو استات( اعالم کرد،  واردات نفت 
ترکیه از ایران در دو ماه نخست سال جاری میالدی رشد ۹ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داش��ته است.ترکیه که در ژانویه و 
فوریه 2٠١٤ بال��غ بر 8٤5 هزار تن نفت از ای��ران وارد کرده بود در 
ژانویه و فوریه 2٠١5 واردات نفت از ایران را به ۹2٤ هزار تن افزایش 
داده است.بر اس��اس این گزارش ترکیه در س��ال گذشته میالدی 

5.١۹٤ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرد. 
واردات نفت ترکیه از ایران در سال 2٠١٤ نسبت به سال قبل از آن 

یک درصد کاهش داشت.
ترکیه در س��ال 2٠١3 بالغ بر 5.255 میلیون تن نفت از ایران وارد 
کرده بود.پاالیشگاه توپراش ترکیه به عنوان تنها پاالیشگاه این کشور 

حدود 3٠ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند.

گفته می ش��ود ش��رکت هوایی مبادله ایروس��پیس در حال 
 مذاکره با سازمان هواپیمایی کش��وری ایران بر سر یک پروژه

 سرمایه گذاری است.
یکی از مشاوران ارشد س��ازمان هواپیمایی کشوری ایران که 
نخواست نامش فاش ش��ود گفت: » در حال حاضر مذاکراتی 
بین شرکت مبادله و یکی از بزرگترین مراکز نگهداری، تعمیر و 
عملیات ما در مورد یک سرمایه گذاری عمده  در جریان است.«

سخنگوی ش��رکت مبادله ابوظبی در این باره گفت: »مبادله 
در مورد گمانه زنی های مطرح در بازار اظهار نظر نمی کند.«

ش��رکت مبادله فعالیت خ��ود در بخش نگه��داری، تعمیر و 
عملیات را افزایش داده و گرنت اسکینر، مدیر این شرکت اخیرا 
به عربین ایروسپیس گفته که »رشد بنیادی شرکت بسیار کند 
است« و شرکت از تملک های خارجی کامال استقبال می کند.

بخش نگهداری، تعمیر و عملیات ایران برای س��رمایه گذاری 
مستعد است. بزرگترین ش��رکت نگهداری، تعمیر و عملیات 
خاورمیانه، ش��رکت فارس کوی ایران است که متوسط هزینه 
نیروی کار آن  کمتر از شرکت های آمریکایی و اروپایی است. 
این شرکت دارای باتجربه ترین ماکنیک ها و تکنیسین هاست 
که بیش از س��ه دهه اس��ت، وظیفه نگهداری و تعمیر دومین 

ناوگان هوایی سالخورده دنیا را بر عهده دارد.

 همکاری ايران و ابوظبی
 در زمینه تعمیر هواپیما

 بام��داد دوم فروردی��ن س��ال ج��اری ش��ناور آلپای��ن ک��ه ب��ا 
پرچ��م کش��ور س��نگاپور در خلی��ج ف��ارس در ح��ال ت��ردد بود، 
به دلی��ل س��هل ان��گاری کاپیتان ای��ن کش��تی به پایه س��کوی 
گازی ش��ماره ١3Aبرخ��ورد و منطق��ه را ت��رک کرد.بع��د از 
 ای��ن حادث��ه ش��ناور ب��رای انج��ام تعمی��رات الزم ب��ه یک��ی از 
دایک های کش��ور امارات رفته و بدون پرداخت خسارت به راه خود 
ادامه می دهد.بر این اساس کنسرس��یوم فاز های ١3 ایران از طریق 
مراجع ذی صالح خواستار توقیف و تحویل شناور مذکور شد. در این 
میان برخی رسانه های خبری عربی و غربی )جمعه( در قالب جریان 
سازی کاذب خبری هماهنگ با ارایه اطالعات و اخباری بدون سند 
مدعی شدند:» نیروی دریایی ایران پنجشنبه پس از بی توجهی یک 
شناور یا کشتی با پرچم سنگاپور به هش��دارها، به سوی آن شلیک 
کرده« و سپس این کش��تی در بندر جبل علی امارات عربی متحده 
پهلو گرفته است.مدیر کنسرس��یوم فاز ١3 پارس جنوبی »حبیب 
جدیدی« در این باره گفت: شناور سنگاپوری آلپاین اترنیتی متعلق 
به شرکت نروژی ترنس پترول پیش از پرداخت خسارت، قصد خروج 
از آب های منطقه را داشته است که ما از کشورهای همسایه منطقه 
می خواهیم با توجه به توافقنامه Rompi نسبت به توقیف و تحویل 

شناور یاد شده، همکاری الزم را انجام دهند.
وی گفت: از طریق محاک��م قضایی جمهوری اس��المی ایران برای 

دریافت خسارت وارد شده، اقدام کرده ایم.

تالش شناور نروژی
 برای فرار از پرداخت خسارت 

 در حال��ی ک��ه آمارهای ضعی��ف از  ش��اخص اعتماد
 مصرف کننده در آمریکا بر ارزش دالر تاثیر گذاشته 
و احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره را تضعیف کرده 
است، قیمت طال روز جمعه در نزدیکی باالترین رقم 
س��ه ماه اخیر باقی ماند و در مس��یر ثبت بیش��ترین 
رش��د هفتگی از اواس��ط ژانویه تاکنون ق��رار گرفت.

متعاق��ب انتش��ار ای��ن آماره��ا، ارزش دالر در برابر 
 یورو کاه��ش یافت و به ط��ال اجازه داد افزایش س��ه 
جلس��ه ای خ��ود را ادام��ه ده��د. قیمت ط��ال روز 
پنجش��نبه ب��ه رق��م ١227 دالر و ٤ س��نت، یعنی 
باالترین رق��م از اواس��ط فوری��ه تاکنون رس��ید.بر 
اس��اس این گزارش، قیم��ت هر اونس ط��ال دیروز با 
 3/. درصد افزایش به ١22٤ دالر و 53 س��نت رسید.

.جدیدترین گ��زارش های اقتصادی ای��ن احتمال را 
تقویت ک��رده که اقتصاد آمریکا به ان��دازه کافی قوی 
نیست که فدرال رزرو از ماه ژوئن افزایش نرخ بهره را 
شروع کند.آمارهای منتشر شده در روز جمعه نشان 
داد که شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا در این 
ماه بیش از حد انتظار کاه��ش یافته، هرچند که قبال 
یک گزارش نش��ان داده بود، رشد فعالیت تولیدی در 
ایالت نیویورک پس از  سه ماه متوالی کاهش، در ماه 

می سرعت گرفته است.

وزیر آم��وزش و پ��رورش گفت: اولوی��ت جذب در 
آموزش و پرورش با فرزندان فرهنگیان و برحس��ب 
نیازهای مناطق مختلف کشو، موقعیت جغرافیایی، 

جنسیت و رشته های مورد نیاز است.
وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری در زاهدان 
گفت: افراد پذیرفته شده بعد از گذراندن دوره یک 
ساله مهارت های معلمی در دانشگاه فرهنگیان، در 

بدنه آموزشی کشور به کارگیری خواهند شد.
فانی با اش��اره به اینکه سیاس��ت دول��ت در زمینه 
نیروی انس��انی،جذب نیروی بومی است افزود : اگر 
جذب و اس��تخدام و تربیت نیرو از بوم برای بوم در 
مناطق مختلف به ویژه اس��تانهایی مانند سیستان 
و بلوچستان انجام شود، مناطق کمتر توسعه یافته 
از نیروه��ای تحصیل ک��رده و با تجرب��ه برخوردار 
خواهند شد.وی در این نشست با بیان اینکه کمبود 
فضای آموزش��ی و نیروی انس��انی دو چالش مهم 
حوزه آموزش و پرورش در این اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان محسوب می ش��ود، گفت: برای رفع 
مشکل فضای آموزشی این استان، به هر میزانی که 
مسووالن و خیران اعتبار برای فضای آموزشی تعیین 
کنند، معادل آن را وزارت آموزش و پرورش از بودجه 

ملی تخصیص خواهد داد.

 افزايش ۳۵ دالری قیمت طال 
در هفته ای که گذشت

اولويت جذب در آموزش و پرورش 
با فرزندان فرهنگیان است
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سکانس

ایراندربارهعاشورافیلممیسازد
س��ینمای ایران در تدارک س��اخت فیلمی تاریخ��ی - مذهبی با 
موضوع مبارزات امام حسین )ع( و یارانش در روز عاشورا است. به 
دنبال ساخت پروژه های فاخر تاریخی - مذهبی از جمله »محمد 
رس��وال اهلل« به کارگردانی مجید مجیدی و »رستاخیز« ساخته 
احمدرضا درویش در س��ال های اخیر، حال قرار اس��ت سینمای 
ایران فیلمی با موضوع زندگی امام حس��ین )ع( و مبارزات ایشان 
بسازد. این فیلم فعال با نام »ثار اهلل« شناخته می شود. برای تولید 
این فیلم سینمایی نیاز به سرمایه چند میلیاردی است؛ ولی به نظر 
 می رس��د با توجه به موضوع آن، نهادها و اف��راد مختلف حاضر به 
حمایت های مالی باش��ند. همچنین تازه تری��ن خبرها حاکی از 
آن اس��ت که فیلمنامه این اثر س��ینمایی برای بررس��ی به بنیاد 
س��ینمایی فارابی ارس��ال ش��ده اس��ت که جلیل اکبری صحت 
مدیر روابط عمومی بنیاد س��ینمایی فارابی ضمن تایید آن گفت: 
پروژه سینمایی »ثار اهلل« به ش��ورای بررسی فیلمنامه ها در بنیاد 
سینمایی فارابی ارسال ش��ده؛ اما هنوز از س��وی اعضای شورای 
فیلمنامه مورد بررس��ی قرار نگرفت��ه اس��ت. وی در پایان تاکید 
 کرد: همکاری بنیاد س��ینمایی فارابی در ساخت پروژه سینمایی
  »ث��ار اهلل«، در ص��ورت تایی��د ش��ورای فیلمنام��ه محق��ق

 می شود.

تازهتریناظهاراتمحمدرضافروتن
محمدرضا فروتن گفت: عالقه مندم وارد کار طنز اجتماعی ش��ده 
و با هنرمندانی چون رامبد جوان کارهای مشترکی داشته باشم. 
این بازیگر گفت: در طول دوران بازیگری تنها یک بار در کار تئاتر 
با عنوان »رومئو و ژولیت« ب��ه کارگردانی دکتر علی رفیعی بازی 
کردم ولی در نظر دارم در آینده نزدی��ک در کار تئاتر دیگری نیز 
بازی کنم. وی که در جشنواره ی فیلم فجر اخیر با »شیفت شب« 
نیکی کریمی حضور داش��ت درباره  غیبت چند س��ال قبل اش در 
س��ینما ادامه داد:با ورود به دوره میانس��الی هوس ادامه تحصیل 
کردم، از این رو برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی بالینی در 
دانشگاه آزاد کیش مشغول به تحصیل شدم و عمده دلیل حضور 
کمرنگم در س��ینما نیز همین بود. وی ادامه داد: در این سه سال 
بیشتر به کار موزیک و تهیه و تدارک آلبوم موسیقی با شعر افشین 
یداللهی، تنظیم کنندگی س��یروان خسروی و ملودی بابک زرین 
مشغول بودم که به زودی در اختیار مردم قرار خواهم داد. فروتن 
از دهه هفتاد به عنوان دهه طالیی سینمای ایران یاد کرده و افزود: 
در دهه هفتاد بهترین فیلم های س��ینمای ایران ساخته شد و من 
نیز این شانس را داشتم که در اکثر این فیلم ها شرکت داشتم اما 
متاسفانه بعد از این دهه سینمای ایران رو به افول گذاشته و حتی 

از تعداد عالقمندان به سینما نیز کاسته شد. 
بازیگر »شب یلدا« از دوران دانشجویی خود با عنوان شیرین ترین 
دوران زندگانی اش یاد کرد و گفت: شاگرد اول دانشگاه بودم و هم 

جزوه نویس و هم جزوه بگیر بودم. 

انتشارآلبومبرایکشتهشدگان
بیگناهتاریخ

یک مجموعه موس��یقایی به آهنگس��ازی پیمان س��لطانی در قالب سه 
تصنیف بلند با موضوع کشته شدگان بی گناه تاریخ ایران تابستان امسال 
روانه بازار موس��یقی می ش��ود. پیمان س��لطانی درباره آلبوم جدیدش 
گفت: تولید این اث��ر یکی از اهداف بلندمدت م��ن در طول فعالیت های 
موسیقایی این چند ساله بود و دوست داش��تم در فرصت مناسب اثری 
متناسب درباره کش��ته ش��دگان بی گناه تاریخ ایران از جمله امیرکبیر 
تولید کنم و خوشبختانه موفق ش��دم در قالب یک آلبوم که ساختار آن 
ارکستر سمفونیک و سازهای ایرانی است به آرزویم برسم. آهنگساز قطعه 
 ماندگار »وطنم« افزود: این آلبوم در قالب س��ه تصنیف ۱۰ دقیقه ای با 
نام های »ای انسان«، »کارون« و »سهراب« به خوانندگی غفار ذابح ضبط 
شده که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته و بعد از انجام مراحل نهایی 
میکس و مسترینگ تابستان امسال روانه بازار موسیقی می شود. در این 
آلبوم تمام تالشمان را انجام داده ایم که ضمن ارائه یک تجربه متفاوت در 
عرصه تصنیف که به نوعی خارج از قاعده ساخت تصنیف های موسیقایی 
است، از اشعار شاعرانی بهره منده شویم که دارای تنوع ساختاری هستند؛ 
شاعرانی چون حاجی زاده، رودکی و ناصر خسرو که تصور می کنم دارای 

غنای بسیار ارزشمندی در جهت آن هدفی که مد نظرم بود، هستند.
 وی درب��اره ویژگی ه��ای ای��ن آلب��وم ک��ه ب��ا ن��ام ه��ای احتمال��ی 
»ای انسان« و »کارون« روانه بازار موسیقی می شود، توضیح داد: یکی از 
امتیازاتی که این آلبوم دارد، ارائه سه تصنیف بلند ۱۰ دقیقه ای در کنار 
دیگر بخش های سازی و آوازی است. در بخش »جواب آواز« هنرمندان 
بزرگی چون داریوش پیرنیاکان و اردش��یر کامکار با م��ا همکاری کرده 
اند. س��لطانی با بیان اینکه این س��ه تصنیف با توجه به ارکستراسیون، 
هارمونی وی��ژه ای دارد به انتخاب خواننده آلبوم نیز اش��اره کرد و گفت: 
مدت زمان بسیار زیادی است که روال کاری خود را بر این منوال گذاشتم 
که از خوانندگان توانا به جای خواننده مش��هور استفاده کنم. من اعتقاد 
دارم برخی خوانندگان مشهور، خوانندگان توانایی نیستند چرا که یا به 
مدد خانواده مشهور به جایگاهی رس��یدند، یا دست بیعت با صدا و سیما 
دادند و یا بخت و اقبال به آنها برای دست یافتن به شهرت یاری رسانده، از 
این منظر در این آلبوم هم تالش کردم تا از خواننده ای استفاده کنم که به 
جای شهرت توانایی دارد و فکر می کنم غفار ذابح بهترین گزینه من برای 

خوانندگی این آلبوم بود.  

15»کولی«باموسیقیخوددرراهتهران
مدیر اجرایی کنس��رت »جیپس��ی کینگز فامیلی« از حض��ور ۱5 نفر از 
اعضای این گروه از دو خانواده ی بالیاردو و ریس در تهران خبر داد. شاهرخ 
بحرالعلومی گفت: به جز نیکالس ریس، همه ی اعضای جیپس��ی کینگز 
)پادشاه کولی ها( به تهران خواهند آمد و س��ه شب اجرا خواهند داشت. 
وی ادامه داد: پیتر جیکو، مدیر فنی گ��روه و تونی، تهیه کننده ی همه ی 
آثار قدیمی گروه نیز همراه آن ها خواهند بود تا در تاالر وزارت کشور اجرا 

داشته باشند.

»ش��ب زده ها« نام نمایش��ی به 
کارگردانی محسن عرب زاده و به 
نویسندگی محس��ن رهنما است 
که با هم��کاری تاالر هنر، کمیته فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفهان و گروه تئاتر »دیگر« تولید ش��ده 
است. نشس��ت خبری و مراس��م افتتاحیه این تئاتر، 
عصر جمعه با حضور مدیر کمیته فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفه��ان، مدیر ت��االر هنر، کارگ��ردان و 
 نمایشنامه نویس این اثر هوشنگ حریر چیان  برگزار

 شد.
مدیر تاالر هنر ضمن اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه 
برای تئاترهایی ک��ه از این پس در این ت��االر به روی 
صحنه می روند،  در خصوص همکاری و سرمایه گذاری 
کمیته فرهنگ شهروندی در تولید این اثر گفت: مایه 
خرسندی است که کمیته به این سمت حرکت کرده 
است، تا از هنر نمایش اس��تفاده کند و پیام خود را در 

قالب این هنر به جامعه انتقال دهد.
 میث��م بکتاش��یان اظه��ار داش��ت: ت��االر هن��ر،

فعالی��ت های خ��ود در زمینه هن��ر نمای��ش را ادامه 
می دهد و س��عی می کند ب��ه تئاترهایی بپ��ردازد که 
از نظر موض��وع و بحث فنی در ش��هر و حتی کش��ور 
حرف��ی ب��رای گفت��ن داش��ته باش��ند. امیدواری��م 
در س��ال 94 با تالش هنرمن��دان، دوس��تداران این 
 هنر و نی��ز س��رمایه گ��ذاران در حوزه هن��ر به پیش 

برویم.

تعریفانتزاعیازهنرتئاتردرذهنمدیران
فرهنگی

مدیر تاالر هنر در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دانش 
و آگاه��ی تخصصی و کارشناس��ی مدی��ران فرهنگی 
ش��هرداری اصفهان که در زمینه هن��ر تئاتر فعال اند، 
چقدر است گفت: ش��اید به نکات تئوریک و فنی قالب 
نمایش آش��نایی نداشته باش��ند و تعریف شان از این 
هنر با تعاریف دوس��تان هنرمند و اساتیدی که در این 
هنر تحصیل کرده اند متفاوت باش��د؛  اما در نگاه کلی 
کسی را نمی توانیم نام ببریم که با هنر نمایش غریبه 
باشد و یک تعریف انتزاعی در ذهنش از این هنر شکل 

نگرفته باشد. 
 بکتاش��یان در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه آی��ا 
آسیب شناسی و تحقیقی در خصوص علل عدم گرایش 
ش��هروندان به تئاتر و اینکه چه عوامل��ی باعث جذب 
بیش��تر مخاطبان به این هنر می ش��ود صورت گرفته 
یا خواهد گرفت اظهار داش��ت: یک پروژه پژوهشی در 
مورد بحث مدیریت هنری ب��ا تاکید بر هنر نمایش در 
ش��هر اصفهان با مدیریت من در دست انجام است که 
اگر به جمع بندی برسد 9 تا ۱۰ ماه دیگر ارائه می شود. 
در بخشی از  حوزه مطالعاتی این پروژه، فرآیندهایی را 
مورد مطالعه قرار می دهیم که در کشورهای آسیایی و 
اروپایی در حوزه نمایش صورت می گیرد، هنر و جهانی 
شدن نیز بخش��ی از این حوزه مطالعاتی است و بخش 
دیگری از آن نیز بررسی نحوه رجوع و استقبال و ذائقه 

مخاطب است نسبت به هنر نمایش و بخش دیگری از 
این تحقیق نیز در مورد اقتصاد هنر است. 

قالبتئاتردرفعالیته�ایکمیتهفرهنگ
شهروندی

محمد جواد شمس آرا، مدیر کمیته فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان نیز گفت: رس��الت کمیته فرهنگ 
ش��هروندی در ش��هر اصفهان پرداختن به موضوعات 
شهروندی و موضوعاتی است که در کالبد شهر وجود 
دارد. یکی از قالب هایی که برای نخس��تین بار در این 
کمیته برای انتقال پیام در نظر گرفته ایم، بحث نمایش 
اس��ت که با توجه به اینکه اولین تجربه ما در استفاده 

از آن است ممکن است که کاستی هایی داشته باشد.
نمایشنامه نویس »ش��ب زده ها« نیز با اشاره به اینکه 
باید بازخوردها را دید و بع��د به اظهار نظر در خصوص 
این نمای��ش پرداخت، ای��ن اثر و هم��کاری با کمیته 
فرهنگ شهروندی در تولید آن را تجربه جدیدی برای 
گروه تئاتر »دیگر« دانس��ت. رهنما، در خصوص ایده 
نوش��تن این نمایشنامه گفت: س��عی کردم موضوعی 
را انتخاب کنم که بس��یار ملموس باش��د، از اتاق فکر 
کمیته فرهنگ شهروندی خواس��تم که از مساله های 
مهم، قصه های مصداقی و تماس هایی که شهروندان با 
کمیته دارند صحبت کنند و در نهایت اتفاقی واقعی را 

انتخاب کردم، چون دیدم ملموس است. 
دراصفهانتئاترنداریم

کارگردان »ش��ب زده ها«، نیز الزم��ه صحبت کردن 
درباره نمایش را دیدن آن دانست. محسن عرب زاده در 
پاسخ به این پرسش که تئاتر اصفهان را در سال گذشته 
چطور دیده و انتظارش به عن��وان یک هنرمند از تاالر 
هنر به عنوان مکانی که بیشتر از اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان به بحث تئاتر می پردازد و فعالتر است، 
چیست؟ گفت: من خیلی اعتقادی به این ندارم که ما 
در اصفهان تئات��ری داریم؛ چون تع��داد نمایش های 
محدودی که در طول سال برگزار می شود با توجه به 
جمعیت بیش از سه میلیونی این شهر چیزی نیست. 
کاری که شهرداری و تاالر هنر در زمینه تئاتر اصفهان 
انجام می دهد با توجه به اینکه من شهرهای مختلفی 

رفته ام و مقایسه می کنم بد نیست.
عرب زاده اظهار داش��ت: در طول این سال هایی که با 
تاالر هنر کار کرده ام، متوجه شده ام که خیلی دغدغه 
مخاط��ب را دارند که ای��ن چیز بدی نیس��ت، خود ما 

تئاتری ها هم این دغدغه را داریم. 
این کارگردان افزود: چون تولیدات تئاتری خاصی در 
اصفهان نمی بینیم، وقتی یک ی��ا دو کار مونولوگ در 
این شهر اجرا می شود، خیلی دیده می شود و احساس 
می کنیم که چه اتفاق بزرگی افتاده است؛ اینها چیزی 
نیست و نمی ش��ود اصال به آن گفت که ما در اصفهان 

تئاتر داریم.

باهمکاریکمیتهفرهنگشهروندی،تاالرهنروگروهتئاتر»دیگر«؛

»شب زده ها« به صحنه آمدند

زاینده
رود

موسیقی

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

مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1394/2/6-1394/03/28447 شماره:   2/149
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
به  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  که 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1(رای شماره 139360302032000762 مورخ 1393/12/5 آقای سید حسن میرعابدینی 
فرزند سیدرضا ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 434 

فرعی از 75 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مالک رسمی 
گل  یزدی  حیدر  آقای   1393/11/15 مورخ   139360302032000741 شماره  رای   )2
وملی فرزند فضل ا... یکباب دامداری نسبت به قسمتی از ششدانگ مزرعه گل ومل 54 

اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 573 متر مالک رسمی 
3( رای شماره 139360302032000740 مورخ 1393/11/15 آقای حیدر یزدی گلملی 
ا... ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی مزرعه گل ومل 54 اصلی علیا  فرزند فضل 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 325/53 مترمربع انتقال قطعی از طرف علی جهرمی 

ومکانی مالک رسمی 
4( رای شماره 139360302032000789 مورخ 1393/12/20 خانم وجیهه معصومی 
اردستانی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 3813 فرعی از یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 149/55 مترمربع 

انتقال مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا معصومی مالک رسمی 
5( رای شماره 139360302032000788 مورخ 1393/12/20 آقای محسن معصومی 
اردستانی فرزند مرتضی سه دانگ مشاع از یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
 3813 فرعی از یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 149/55 انتقال مع الواسطه

از طرف غالمرضا معصومی مالک رسمی 
عامری  محمد  آقای   1394/1/22 مورخ   139460302032000017 شماره  رای   )6
مهابادی فرزند احمد یک سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ مزرعه حاجی آباد پالک 54 
 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان انتقال عادی از طرف محمد نژادحسین آبادی

مالک رسمی 
منتهائی  نعیمه  خانم   1394/1/22 مورخ   139460302032000023 شماره  رای   )7
پالک  از ششدانگ  قسمتی  روی  بر  خانه  یکباب  ماشاءا... ششدانگ  فرزند  کچومثقالی 
781 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در کچومثقال بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

157/57 مترمربع انتقالی مع الواسطه از طرف لیال رحمتی کچومثقالی مالک رسمی 
جمشیدیها  بتول  خانم   1394/1/22 مورخ   139460302032000021 شماره  رای   )8
فرزند محمد ششدانگ یک درب باغ واقع در کچو مثقال پالک 929 فرعی از 75 اصلی 
سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 184/82 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمدعلی منتهایی مالک رسمی.
قربانی  محمدرضا  آقای   1394/2/1 مورخ   139460302032000032 شماره  رای   )9
مزرعه  از  قسمتی  روی  بر  که  یکباب ساختمان  فرزند عوضعلی ششدانگ  خیرآبادی 
خیرآباد پالک 69 اصلی برزاوند بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 318/29 مترمربع 

احداث گردیده انتقال عادی از طرف خانم گلشن اسماعیلی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/02/27

م الف:576  عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی 
2/83 شماره:94120914291211-1394/2/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک ثبتی شماره 7580 فرعی مجزی شده از 87 اصلی واقع در یزدانشهر بخش 12 
ثبت اصفهان که طبق رای شماره 8820-1393/08/03 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام احمد عباسی بیرگانی فرزند سلطانمراد 
مفروز و طبق پرونده ثبتی به نام نامبردگان در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 94/4/29 ساعت 
8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی)30( 
روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/02/08 م الف:670 حسین زمانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نجف آباد 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

2/385 شماره آگهی: 139403902004000029 شماره پرونده: 9204002004000253 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9200687 شش دانگ یک باب واحد تجاری واقع 
تفکیکی پالک شماره سیصد و بیست و شش مجزی شده  اول  در طبقه همکف قطعه 
از پالک چهار هزار و چهارصد و نود و هفت مفروز و مجزی شده از سیصد و دو 
 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 62/41 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
تجاری  واحد  پالک11-   – قزلباش  کوچه   – کشاورز  بلوار   – اصفهان  آدرس: 
شماره  ثبت  ذیل  امالک   1206 دفتر   424 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  مرغ  فروش 
با حدود:  است  و صادر شده  ثبت   83 الف  چاپی 529055 سری  با شماره   223410 
شماال اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی است به راه پله مشاعی دوم دیوار به 
دیوار 15  به  دیوار  فرعی جنوبًا   2 پالک  دیوار  به  دیوار  فرعی شرقًا   14 پالک  دیوار 
فرعی غربًا اول در قسمت که قسمت دوم جنوبی است دیوار و پنجره است به فضای 
راه پله زیرزمین دوم دیوار و درب است به کوچه کف و سقف اشتراکی است که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک واحد تجاری با کف سرامیک و درب مستقل به 
کوچه با مشاعات آب و برق و گاز و تلفن ملکی خانم زهرا وحید دستجردی که طبق 
سند رهنی شماره 4835-1386/03/29 دفترخانه 167 اصفهان در رهن بانک صادرات 
اصفهان )شعبه سه راه سیمین( واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه 
اجرای  اداره  در   1394/03/25 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9 از ساعت  می باشد  نامه 
خیابان  اول  چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد 
الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و نهصد میلیون ریال 
فروخته می شود.  شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1394/02/27
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
نماید.م الف:4406  سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در  مخصوص  فیش   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

2/407 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت بشابو بمساحت تقریبی 
357 مترمربع شماره  3474 فرعی از شماره 26 اصلی واقع درونداده جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی بنام ذبیح اله سجودی فرزندقربانعلی در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک 

مرقوم درروز دوشنبه مورخه 1394/03/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
اخطار می شود در  مالکین  کلیه مجاورین و  به  آگهی  این  به موجب  لذا   . آمد  خواهد 
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار: یکشنبه 94/02/27 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
تحدید حدود اختصاصی

2/408 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 16 قفیزی دشت کهونه شماره 
4450 فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده 
حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  موسی  فرزند  اسماعیلی  لیال  نام  به  ثبتی 
از ماده15  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک  نیامده  یا متقاضیان ثبت به عمل  متقاضی 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروز 
 . دوشنبه مورخه 1394/03/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت 
ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند.  در محل حضور  مقرر 
و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف 
نماید.  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست رااخذ و   مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 

تاریخ انتشار: یکشنبه 94/02/27 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
تحدید حدود اختصاصی

2/465 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 20 قفیزی دشت بربلو شماره 
3838 فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی 
به نام حیدرعلی اکبری فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروز دوشنبه مورخه 
1394/03/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  صورتمجلس 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ثبت معترض ظرف  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 
 تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: یکشنبه 94/02/27 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
ابالغ اجراییه 

اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای   39-94 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   2/473
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1463-93/11/12 صادره از شعبه دهم حقوقی 
محکوم علیه نجمه سادات حسینی ایرانی فرزند سید رحیم محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه 
 میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 511808-92/12/15و92/11/15-511810

عهده بانک سپه شعبه زرین شهر بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سررسید به 
بانک مرکزی جمهوری  لغایت زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی  شرح فوق 
توانگر گردیده است و حسب محتویات  آقای مهدی  له  ایران در حق محکوم  اسالمی 
آگهی  نوبت  یک  مراتب  علیهذا  می باشد  مجهول المکان  مذکور  علیه  محکوم  پرونده 
می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرا مفاد حکم 
اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام می گردد.م الف:131 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان لنجان
 حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   13 شماره  شناسنامه  دارای  سده  نقدی  عبدا...  آقای   2/474
کالسۀ 55/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی نقدی سده بشناسنامه 95 در تاریخ 94/01/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه صالحی سده 

فرزند عبدالوهاب ش.ش 102 ت.ت 1327 صادره از لنجان )همسر متوفی( 2- عبدا... 
نقدی سده فرزند علی ش.ش 13 ت.ت 1350 صادره از لنجان )پسر متوفی( 3- ایران 
نقدی سده فرزند علی ش.ش 8 ت.ت 1346 صادره از لنجان )دختر متوفی( 4- محسن 
نقدی سده فرزند علی ش.ش 75 ت.ت 1352 صادره از لنجان )پسر متوفی( 5- رضوان 
نقدی سده فرزند علی ش.ش 38 ت.ت 1358 صادره از لنجان )دختر متوفی( 6- پروانه 
نقدی سده فرزند علی ش.ش 3 ت.ت 1348 صادره از لنجان )دختر متوفی( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:126 شعبه 15 حقوقی حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
احضار متهم

2/484 شماره ابالغیه: 9410100354600384 شماره پرونده: 9309980362101498 
شماره بایگانی شعبه: 940053 در پرونده کالسه 9309980362101498 برای محسن 
قاسمی به اتهام ترک انفاق تقاضای شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/04/01 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

م الف:3385 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/485 شماره ابالغیه: 9410100351600533 شماره پرونده: 9309980351601161 
دادخواستی  صالحی  محمود  وکیلی  مرضیه  خواهان   931315 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  عباسی  علیرضا  خوانده  طرفیت  به 
دادگاه   16 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده 
اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351601161 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 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:3432 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  بزرگمهر  نادر  خواهان   75/94 کالسه  پرونده  در خصوص   2/486
بر مطالبه به طرفیت محسن صابری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   94/3/30 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4342 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بریانیان  ا...  روح  خواهان   165/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/487
تقدیم نموده است  نژاد  لیال نصیری فرد و فریبرز جمشید  مبنی بر مطالبه به طرفیت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   94/4/1 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4320 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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بدينوسيله به اطالع كليه شركت كنندگان مزايده واگذاري تعدادي از اراضي و واحدها با كاربريهاي مختلف در محالت هويزه، استاد شهريار، صدرا و حوزه4،5 و6 مركز شهر فوالدشهر مي رساند رديفهاي شماره 13، 18، 20، 21، 22، 24، 29، 31، 32، 33 و 34 از صورت اراضي حوزه 4 و 5 و 6 حذف مي گردد. 
صورت نهايي اراضي به صورت زير اصالح مي گردد:

ساير شرايط مزايده كماكان بدون تغيير به قوت خود باقي است.

اصالحيه آگهي مزايده شماره 94/517/ص مورخ 94/1/29

روابط عمومی شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر

صورت اراضی حوزه 4 و 5 و 6 شهرجديد فوالدشهر

صورت واحدهاي تجاری محالت هويزه )ب4( و استاد شهريار )ب7( شهرجديد فوالدشهر

                                                                          فروش ته صورت نقدي -پنج استان
 
 

 ( شهرجدید فوالدشهر9ریار )ب( و استاد شه6صورت واحدهاي تجاري محالت هویزه )ب

 نام محله رديف
شماره 
 پالک

 طبقه کاربری
مساحت 

 اعیانی
مبلغ کارشناسی 

 )ريال(
مبلغ سپرده شرکت 

 در مسايده)ريال(
 مالحظات

 همکف واحد تجاري 603/1 (B4هویسه ) 1
 21/9  

394,200,000 
 

20,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

2 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 603/5
 22/14  

398,520,000 
 

20,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

3 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 603/6
 20/81  

291,340,000 
 

15,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

4 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 603/9
 22/09  

397,620,000 
 

20,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

5 
 (B4هویسه )

 همکف تجاريواحد  603/13
 23/53  

423,540,000 
 

21,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

6 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 604/19
 24/93  

448,740,000 
 

22,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

7 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 604/27
 22/85  

457,000,000 
 

22,850,000  
 فروش ته صورت نقدي

8 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 604/30
 23/41  

444,790,000 
 

22,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

9 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 604/33
 20/68  

330,880,000 
 

17,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

10 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 604/37
 20/81  

332,960,000 
 

17,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

11 
 (B4) هویسه

 همکف واحد تجاري 604/44
 23/2  

429,200,000 
 

21,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

12 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 551/3
 26/68  

360,180,000 
 

18,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

13 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 551/4
 27/37  

383,180,000 
 

19,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

14 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 552/1
 27/82  

389,480,000 
 

19,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

15 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 552/2
 25/56  

357,840,000 
 

18,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

16 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 552/3
 28/4  

397,600,000 
 

20,000,000  
 نقدي فروش ته صورت

17 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 552/4
 22/64  

316,960,000 
 

16,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

18 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 558/13
 27/67  

373,545,000 
 

19,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

19 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 558/14
 27/15  

380,100,000 
 

19,000,000  
 وش ته صورت نقديفر

20 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 558/15
 25/25  

353,500,000 
 

18,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

21 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 558/16
 24/78  

346,920,000 
 

17,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

22 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 559/9
 27/64  

386,960,000 
 

19,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

23 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 559/10
 26/38  

369,320,000 
 

18,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

24 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 559/11
 23/08  

311,580,000 
 

16,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

25 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 559/12
 26/14  

365,960,000 
 

18,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

26 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 566/10
 27/29  

382,060,000 
 

19,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

27 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 566/11
 26/97  

377,580,000 
 

19,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

28 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 566/12
 27/48  

384,720,000 
 

19,500,000  
 فروش ته صورت نقدي

29 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 567/14
 27/02  

378,280,000 
 

19,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

30 
 (B4هویسه )

 همکف واحد تجاري 567/15
 24/18  

338,520,000 
 

17,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

 اول د تجاريواح 332/10 (B7شهریار)استاد 31
 25/97  

337,610,000 
 

17,000,000  
 فروش ته صورت نقدي

 
 

 والدشهرشرکت عمران شهر جديد ف

 تعالیسمه أب
 

 

 94/1/49/ص مورخ 715/49شماره  مزايده آگهياصالحيه 
 

ها با كاربزيهاي مختلف در محالت هويشه، استاد شهزيار، صذرا و واگذاري تعذادي اس اراضي و واحذ بذينوسيله به اطالع كليه شزكت كننذگان مشايذه
 6و  7و  9حوسه اراضي  اس صورت 19و  11، 19، 11، 94، 99، 99، 91، 92، 11، 11رديفهاي شماره  فوالدشهز مي رسانذ مزكش شهز 6و 9،7حوسه

 گزدد.  ميحذف 
 صورت سيز اصالح مي گزدد: اراضي به نهايي صورت

 ماكان بذون تغييز به قوت خود باقي است.سايز شزايط مشايذه ك
 

 

 شهرجديد فوالدشهر 6و  5و  4صورت اراضی حوزه 
 

ف 
ردي

 

 نام محله
شماره 
 پالک 

 ربری کا
مساحت  

  )متر مربع(
مبلغ کارشناسی  

 )ريال( 
مبلغ سپرده شرکت  

 در مسايده)ريال( 
 مالحظات 

 4/4 مرکس شهر 6حوزه  1
خدمات مالی 
8,614,515,0 820/43 کسة و کار

00 431,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 ته صورت نقديفروش  -پنج استان

 4/5 مرکس شهر 6حوزه  2
خدمات مالی 
7,157,340,0 795/26 کسة و کار

00 358,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/13 مرکس شهر 6حوزه  3
خدمات علمی 

3,887,300,0 777/46 پژوهشی
00 195,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/17 مرکس شهر 6حوزه  4
خدمات مالی 
6,835,050,0 759/45 کسة و کار

00 342,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
ماده طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/24 مرکس شهر 6حوزه  5
خدمات علمی 

3,641,400,0 728/28 پژوهشی
00 182,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/25 مرکس شهر 6حوزه  6
خدمات 

7,784,640,0 864/96 گردشگري
00 389,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/29 مرکس شهر 6حوزه  7
خدمات علمی 

2,750,000,0 500 پژوهشی
00 137,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
کميسيون ماده  طرح تفصيلی شهر و مصوتات

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 4/30 مرکس شهر 6حوزه  8
خدمات علمی 

2,750,000,0 500 پژوهشی
00 137,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 5/2 مرکس شهر 7حوزه  9
کارکردهاي 

9,678,440,0 569/32 پشتيثان
00 483,950,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 5/3 مرکس شهر 7حوزه  10
کارکردهاي 

,10,247,760 569/32 پشتيثان
000 512,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
شهر و مصوتات کميسيون ماده  طرح تفصيلی

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 5/10 مرکس شهر 7حوزه  11
خدمات مالی 
,10,500,000 500 کسة و کار

000 525,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/1 مرکس شهر 8حوزه  12
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

1159/75 6,378,625,0
00 319,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/3 مرکس شهر 8حوزه  35
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

720/75 3,964,125,0
00 198,500,000 

ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و ضواتط 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/4 مرکس شهر 8حوزه  36
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

720/75 3,964,125,0
00 198,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -استانپنج 

 6/5 مرکس شهر 8حوزه  37
خدمات 

,10,953,000 912/75 گردشگري
000 548,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/6 مرکس شهر 8حوزه  38
خدمات 

,10,500,720 875/06 گردشگري
000 525,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/8 مرکس شهر 8حوزه  39
کارکردهاي 

5,000,000,0 250 پشتيثان
00 250,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
ده طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ما

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/12 مرکس شهر 8حوزه  :3
کارکردهاي 

5,000,000,0 250 پشتيثان
00 250,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/14 مرکس شهر 8حوزه  ;3
خدمات 

7,965,000,0 663/75 گردشگري
00 398,250,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/15 مرکس شهر 8حوزه  42
خدمات 

7,065,000,0 588/75 گردشگري
00 353,250,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/16 مرکس شهر 8حوزه  43
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

588/75 3,238,125,0
00 162,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
ده طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ما

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/17 مرکس شهر 8حوزه  44
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

663/75 3,650,625,0
00 183,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/19 مرکس شهر 8حوزه  45
خدمات 
,10,596,000 883 يگردشگر

000 529,800,000 
ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 5/3 مرکس شهر 7حوزه  10
کارکردهاي 

,10,247,760 569/32 پشتيثان
000 512,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
شهر و مصوتات کميسيون ماده  طرح تفصيلی

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 5/10 مرکس شهر 7حوزه  11
خدمات مالی 
,10,500,000 500 کسة و کار

000 525,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/1 مرکس شهر 8حوزه  12
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

1159/75 6,378,625,0
00 319,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/3 مرکس شهر 8حوزه  35
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

720/75 3,964,125,0
00 198,500,000 

ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و ضواتط 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/4 مرکس شهر 8حوزه  36
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

720/75 3,964,125,0
00 198,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -استانپنج 

 6/5 مرکس شهر 8حوزه  37
خدمات 

,10,953,000 912/75 گردشگري
000 548,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/6 مرکس شهر 8حوزه  38
خدمات 

,10,500,720 875/06 گردشگري
000 525,500,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/8 مرکس شهر 8حوزه  39
کارکردهاي 

5,000,000,0 250 پشتيثان
00 250,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
ده طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ما

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/12 مرکس شهر 8حوزه  :3
کارکردهاي 

5,000,000,0 250 پشتيثان
00 250,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/14 مرکس شهر 8حوزه  ;3
خدمات 

7,965,000,0 663/75 گردشگري
00 398,250,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/15 مرکس شهر 8حوزه  42
خدمات 

7,065,000,0 588/75 گردشگري
00 353,250,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/16 مرکس شهر 8حوزه  43
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

588/75 3,238,125,0
00 162,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
ده طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ما

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/17 مرکس شهر 8حوزه  44
خدمات علمی، 

فرهنگی و 
 پژوهشی

663/75 3,650,625,0
00 183,000,000 

ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 

 فروش ته صورت نقدي -پنج استان

 6/19 مرکس شهر 8حوزه  45
خدمات 
,10,596,000 883 يگردشگر

000 529,800,000 
ضواتط ساخت تر اساس طرح جامع مصوب و 
طرح تفصيلی شهر و مصوتات کميسيون ماده 



یادداشت

نماینده مردم بروجن در مجلس:

جایگاه چهارمحال و بختیاری در برنامه 
ششم توسعه مشخص شود

جای��گاه  گف��ت:  مجل��س  در  بروج��ن  م��ردم   نماین��ده 
 چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا توج��ه ب��ه ظرفیت ه��ای بالق��وه در

 برنامه ششم توس��عه مشخص شود.امیرعباس س��لطانی در جلسه 
شورای برنامه ریزی استان اظهارداش��ت: باتوجه به اینکه این استان 
ظرفیت ها و قابلیت توسعه یافتگی دارد، جایگاهش در برنامه ششم 
توسعه مشخص ش��ود.وی کش��اورزی، گردش��گری و صنعت را از 
مهم ترین ظرفیت های اس��تان معرفی کرد و افزود: زیرساخت های 

مناسبی برای رونق و سرمایه گذاری در بخش ها و جود دارد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی حرکت دولت تدبیر 
و امید را در تکمیل طرح های نیمه تمام حرکتی مدبرانه عنوان و بیان 
کرد: در دولت تدبیر و امید باید س��نت شکنی شود و تمام طرح های 
که مصوب شده است به بهره برداری برسد چرا که در دولت های قبلی 
تمام پروژه ها نیمه تمام مانده و تاکنون تکمیل نشده است.سلطانی 
با بیان اینکه چهارمح��ال وبختیاری تأمین کنن��ده 10 درصد آب 
کشور است، خاطرنش��ان کرد: برای اجرای تونل بهشت آباد و گالب 
2 این استان مظلوم واقع شده ومردم آب ترکیبی با نیتروژن مصرف 
می کنند و این مرگ تدریجی مردم این اس��تان را به دنبال دارد.وی 
با بیان اینکه در وزارت خانه تم��ام راهکارهای پیش رو در حوزه آب 
بسته شده اس��ت، گفت: مس��ئوالن در حوزه توزیع و اخذ مجوز در 
ارتباط با حفر تون��ل گالب 2 عادالنه قض��اوت کنند.نماینده مردم 
لردگان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز در ادامه این جلسه افزود: 
چهارمحال و بختیاری از حالت رکود اقتصادی خارج و در حال حاضر 
شرایط نرمالی را پیش رو دارد.محمد جلیل سرقلعه با بیان اینکه این 
موفقیت با تالش، همدلی و همزبانی مسووالن و مردم استان بدست 
آمده است ادامه داد: برای حل سایر مشکالت استان باید این همدلی 

و همزبانی مسووالن و مردم ادامه پیدا کند.

اعتبارات  میلیاردی چهارمحال وبختیاری 
محقق نشد

 حمیدرضا عزیزی در جلسه شورای اداری با اشاره به اینکه تاکنون 
77 میلیارد تومان از اعتبارات ماده 10 و 12 اس��تان محقق نش��ده 
است، اظهار داشت: امسال در تقسیم اعتبارات ماده 10 و 12 در حق 
چهارمحال و بختیاری ظلم شده اس��ت. وی افزود: عدالت اجتماعی 
باید به عنوان یک ش��اخص در کش��ور مطرح تا فاصله طبقاتی بین 
استان ها کم ش��ود.نمایندم مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: با توجه به اینکه این استان تأمین 
کننده 10 درصد آب کشور است می توان آن را به عنوان قلب کشور 
معرفی کرد، پس اگر شاهد توسعه استان نباشیم قطعا قلب کشور از 
بین می رود.عزیزی تصریح کرد: با توجه به مشکالت بسیار در حال 
حاضر ریزگردها وارد استان شده و مشکالت را چند برابر کرده است 

و مسووالن باید در این رابطه تدابیر بیندیشند.

روستاهای چهارمحال و بختیاری     
نیازمند توجه ویژه است

حجت الس��الم والمس��لمین محمدعلی نکونام در 
جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه روستاهای 
چهارمحال وبختیاری نیازمند توجه ویژه دولت تدبیر 
و امید است، اظهار داشت: توسعه متوازن در استان ها 
شکل نگرفته هرچند از اوایل انقالب تاکنون حرکت 
های خوبی در پیشرفت استان انجام شده،  اما هنوز 
روستاهای این استان دارای مشکالت زیادی هستند.

وی با اشاره به اینکه مسووالن کشور باید برای توسعه 
یافتگی مناطق محروم بیتش��ر تالش کنند، افزود: 
اوایل ش��روع به کار دولت تدبیر و امید شروع خوبی 
بود  وامیداوریم این حرکت همچنان ادامه یابد و در 
پایان شاهد استان و مناطق محروم در سطح کشور 

نباشیم.
نماینده ول��ی فقیه در چهارمح��ال وبختیاری بیان 
کرد: برای بهسازی و آبادانی جاده های روستایی در 
استان اگر نیاز باشد باید از اعتبارات سایر استان ها 
به این استان اختصاص داده شود.نکونام خاطرنشان 
کرد: این استان چوب توس��عه غیر عدالت محور را 
می خورد، در نظام جمهوری اسالمی وقتی که توسعه 
و پیش��رفت همراه با عدالت نباش��د توسعه متوازن 

صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه مشکالت زیادی در روستاهای 
اس��تان وجود دارد، گفت: بعضی از مس��ئوالن تنها 
خود را با آمار و ارقام نش��ان می دهن��د و واقعیت را 
پش��ت این اعداد و ارقام پنهان کرده اند اما واقعیت 
در زندگی مردم روس��تا دیده می شود.نماینده ولی 
فقیه در چهارمحال وبختی��اری ادامه داد: بعضی از 
تصمیم گیران و مدیران ارش��د دستگاه های اجرایی 
باید برای برطرف ش��دن مشکالت اس��تان فرصت 

ویژه قرار دهند.

ساختار اقتصادی دانشگاه 
شهرکرد، دانش  بنیان می شود

 شایان شامحمدی، در همایش ملی تدبیر در توسعه 
اس��تان با بیان اینکه س��اختار اقتصادی دانش��گاه 
ش��هرکرد به س��مت ش��رکت دانش  بنیان حرکت 
می کند، اظهارداشت: با توجه به مشکالت پیش روی 
کشور س��اختار اقتصادی باید به س��مت گسترش 
فعالیت  ش��رکت های دانش بنیان حرکت کند. وی 
با اشاره با اینکه دانشگاه شهرکرد برنامه های مدونی 
در راستای گسترش شرکت های دانش بنیان  تبیین 
کرده است، افزود: این دانشگاه با 8 مرکز دانش بنیان 

در حال فعالیت است.

یادداشت

محمدباق��ر نوبخ��ت در جلس��ه ش��ورای اداری از اختصاص 
50 هزار میلی��ارد تومان ب��ه طرح های عمرانی کش��ور خبر 
داد و اظه��ار داش��ت: در جلس��ه ش��ورای اقتص��اد کش��ور 
مصوب ش��د که ش��رکت های دولتی اعتباری بال��غ بر 103 
 هزار میلی��ارد تومان در طرح ه��ای عمرانی س��رمایه گذاری

 کنند.
وی با بیان اینکه با اختصاص این اعتبار کشور از حالت رکود به 
س��مت رونق حرکت می کند افزود: امسال در صندوق توسعه 
ملی 5 هزار میلیارد دالر اعتبار جدید وارد شد که یک میلیارد 

دالر آن به ریال تبدیل ش��ده و به صورت تس��هیالت به مردم 
پرداخت می شود.

معاون رییس جمهور از س��رمایه گذاری بانک ها به مبلغ 300 
هزار میلیارد دالر در صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان کرد: 
چهارمحال وبختیاری نیز از این اعتبارات س��هم چشمگیری 

دریافت می کند.
نوبخت با اش��اره به اینکه دولت تدبیر و امید با توزیع ناعادالنه 
برخورد می کند خاطرنش��ان کرد: یک الگویی با عنوان الگوی 
توصیه در کشور طراحی شده که در قالب نظام اقتصادی تاکنون  

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: مق��االت علمی 
دانشگاه شهرکرد سبب پیشبرد اهداف آمایش سرزمین 

در چهارمحال و بختیاری می شود.
 قاس��م س��لیمانی، در همایش ملی تدبیر در توس��عه با 
اش��اره به اینکه مقاالت علمی دانشگاه ش��هرکرد سبب 
پیش��برد اه��داف آمای��ش س��رزمین در چهارمح��ال و 
بختیاری می ش��ود اظهارداش��ت: پ ژوهش ها و تحقیقات 
علمی که در دانش��گاه های اس��تان انجام ش��ده نباید به 
بایگانی سپرده ش��ود؛ بلکه باید در راستای توسعه استان 
از آنها اس��تفاده و س��از و کارهای برای نقش دادن به این 
 پژوهش ها در برنامه توسعه ششم و آمایش سرزمین ارائه 

شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح آمایش س��رزمین در استان 

نیازمند کارگروه وی ژه است افزود: در تدوین برنامه ششم 
توسعه در راستای آمایش سرزمین باید کارگروهی تشکیل 
و تحقیقات و پژوهش های علمی در این کارگروه بررسی 
شود. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از 

نیاز های استان در راستای توسعه، صنایع تبدیلی است که 
توسط این صنایع می توان منابع را به منابع اقتصادی تبدیل 
کرد. سلیمانی از گسترش شهرک های تولید آب معدنی در 
استان خبر داد و خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه استان 
از نعمت آب برخوردار اس��ت، اما گسترش این شهرک ها 
سبب اش��تغالزایی می شود. وی با اش��اره به اینکه اجرای 
طرح راه آهن و حمل و نقل ریلی در س��طح استان و ملی 
سبب ایجاد یکی تحول بزرگ شده است گفت: تکمیل این 
طرح ها در استان زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی استان 
را فراهم می کند.اس��تاندار چهارمحال وبختیاری وجود 
ریزگردها در استان را یک چالش دانست و تصریح کرد: حل 
مشکل ریزگردها در استان نیاز به تحقیق و پژوهش دارد که 

مسووالن باید در این زمینه بیشتر تالش کنند.

هشت مرتبه چاپ ش��ده که در برابر توزیع نامتوازن اعتبارات 
منطقه ای مقاومت می  کند.

وی با بیان اینکه برای تکمیل طرح های عمرانی اس��تان یک 
درصد اعتبار تخصیص یافته اس��ت گفت: سال گذشته برای 
تکمیل طرح های ملی عمرانی استان 86 میلیارد و 800 میلیون 
تومان اعتبار و طرح های اس��تانی 46 میلیارد و 400 میلیون 

توامن اعتبار اختصاص داده شد.
معاون رییس جمهور از افزایش 79 درصدی اعتبارات طرح های 
ملی در چهارمحال وبختیاری خبر داد و تصریح کرد: امس��ال 
155 میلی��ارد و 500 میلیون توامن به طرح ه��ای ملی و 72 
میلیون و 600 میلیون تومان به طرح های این استان اختصاص 

یافت.
 نوبخ��ت با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال اعتب��ارات م��اده 180 
چهارمحال وبختیاری  53 درصد رشد داشته است، افزود: سال 
گذشته اعتبارات ماده 180 این استان 60 میلیارد تومان بوده 
اما امسال به 93 میلیارد تومان افزایش یافت این درحالی است 
که قیمت نفت کشور از 108 دالر به 58 دالر کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تمام اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور 
به استان 100 درصد محقق می شود، ادامه داد: هفته آیند یک 
تیم نظارتی برای نظارت بر انجام طرح های مصوب شده سفر 

کاروان تدبیر و امید به استان اعزام می شود.
معاون رییس جمه��ور با بیان اینکه دول��ت تدبیر و امید همه 
تالشش را برای توسعه یافتگی مناطق محروم به کار بسته است 
گفت: برنامه های مدون و بلند مدت برای توسعه مناطق محروم 
باید تبیین ش��ود که برنامه بلند مدت در کشور در قالب سند 

چشم انداز توسعه اجرا می شود.

معاون رییس جمهور در چهارمحال وبختیاری:

مقاالت علمی ، اهداف آمایش سرزمین استان را تحقق می بخشد

 افزایش اعتبارات طرح های ملی در چهارمحال وبختیاری

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 
2/488 شماره ابالغنامه: 9410100352800556 شماره پرونده: 9309980359701763 
شماره بایگانی شعبه: 940139 ابالغ شونده حقیقی: محمد آیتی فرزند امیرعلی نشانی 
حضور:  محل   10:00 ساعت:  دوشنبه   1394/04/01 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ 
طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص شکایت اسماعیل سورچه علیه شما 
دائر بر جعل و فروش مال غیر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:4368 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار

فرزند  مولیگانی  حاتمی  2- صنم  ولی  فرزند  بارده  منصور سهرابی   -1 2/489 چون 
یوسف شکایتی علیه 1- مهدی شیروانی 2- وحید رضایی مبنی بر توهین مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 931295ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 94/4/2 برای ساعت 
8/30 تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.م الف:4372 مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980358500553 پرونده:  شماره   9410100354300446 ابالغیه:  شماره   2/490
شماره بایگانی شعبه: 931291 شکات احمدرضا محمدی و امیررضا جعفری و محمدرضا 
ابراهیمی علیه سعید ورمغانی و مصطفی دانش و محمد تیموری مبنی بر خیانت در امانت 
و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و فروش مال غیر 
و کالهبرداری و استفاده از اوراق مجعول تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9309980358500553 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/02 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمان 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4373 شعبه 117 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

2/491 بدینوسیله بموجب مواد 73و346 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان پرونده 
بدوی 930920ح/14 به نام اصغر سهیل نیا – مجید سعیدی – سحر دریس ابالغ می گردد 
از  بابایی فرزند کریم دادخواستی به خواسته تجدید نظرخواهی  ایرج  تجدیدنظر خواه 
دادنامه شماره 2062-93 مورخه 93/12/9 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 
29-94 تاریخ 94/2/3 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت 
دارید  به دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  واقع در خیابان شهید نیکبخت 
مراجعه و پس از تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام 
نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم 
حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال 

خواهد شد.م الف:4380 شعبه 14 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

2/492 خانم فاطمه گالبدار دارای شناسنامه شماره 4907 به شرح دادخواست به کالسۀ 
298/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود گالب دار بشناسنامه 81 در تاریخ 93/11/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا دهقانپور ش.ش 665 
)همسر( 2- ملیحه گالب دار ش.ش 68675 )فرزند( 3- علیرضا گالب دار ش.ش 68676 
 1365 دار ش.ش  گالب  نرگس   -5 )فرزند(   1496 دار ش.ش  گالب  محمد   -4 )فرزند( 
)فرزند( 6- اکبر گالب دار ش.ش 1443 )فرزند( 7- فاطمه گالب دار ش.ش 4907 )فرزند( 
8- آسیه گالب دار ش.ش 4908 )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:2649 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   1271156441 شماره  شناسنامه  دارای  آفارانی  عباسی  جواد  آقای   2/493
دادخواست به کالسۀ 296/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد عباسی آفارانی بشناسنامه 110 در تاریخ 93/7/28 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- اعظم عباسی ش.ش 21362 )فرزند( 2- جواد عباسی ش.ش 1271156441 )فرزند( 
3- اقدس عباسیان ش.ش 2120 )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: 2650 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/494 آقای محمد رستگارنیا دارای شناسنامه شماره 54673 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 290/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  داده که شادروان غفار رستگارنیا بشناسنامه 868 در تاریخ 88/8/17 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهین رستگارنیا 
رستگارنیا  میثم   -3 )فرزند(   995 ش.ش  رستگارنیا  مریم   -2 )زوجه(   37839 ش.ش 
ش.ش 24503 )فرزند( 4- محمد رستگارنیا ش.ش 54673 )فرزند( 5- مجید رستگارنیا 
ش.ش 1142 )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:2651 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/495 آقای رضا شفیعی دارای شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست به کالسۀ 
291/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین شفیعی بشناسنامه 73 در تاریخ 93/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
به:1- رضا شفیعی ش.ش 61  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند(  البنین شفیعی ش.ش 3563  ام  )فرزند( 3-  بتول شفیعی ش.ش 4  )فرزند( 2- 
4- فاطمه شفیعی ش.ش 56 )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:2652 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   33 شماره  شناسنامه  دارای  مختاری  احمدرضا  آقای   2/496
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   288/94 کالسۀ  به 
 93/12/6 تاریخ  در   411 بشناسنامه  کدخدائی  بتول  شادروان  که  داده  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- احمدرضا مختاری ش.ش 33 )فرزند( 2- محمود مختاری ش.ش 892 )فرزند( 3- 
روح ا... مختاری ش.ش 1064 )فرزند( 4- احترام مختاری ش.ش 1772 )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:2653 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/497 خانم نفیسه کوکی دارای شناسنامه شماره 91218 به شرح دادخواست به کالسۀ 
289/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ربابه ارامی پارچه باف بشناسنامه 1075 در تاریخ 93/12/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- غالمرضا کوکی 
ش.ش 694، 2- علی اکبر کوکی ش.ش 265، 3- ملیحه کوکی ش.ش 72، 4- حمیدرضا 
کوکی ش.ش 91219، 5- نفیسه کوکی ش.ش 91218، 6- خدیجه کوکی ش.ش 2177، 
7- مریم کوکی ش.ش 380، 8- حسنه کوکی ش.ش 258، 9- منیژه کوکی ش.ش 2089. 
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:2657 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2/498 خانم مینا حیدری دارای شناسنامه شماره 2269 به شرح دادخواست به کالسۀ 
294/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حمید آقایی بشناسنامه 290 در تاریخ 93/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
نیک فروز ش.ش  اقدس  به:1-  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
428 )مادر( 2- مینا حیدری ش.ش 2269 )همسر( 3- مهسا آقایی ش.ش 1271788837 
)فرزند( 4- کیانا آقایی ش.ش 1272545611 )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:2665 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/499 خانم مهین میرزاده دارای شناسنامه شماره 637 به شرح دادخواست به کالسۀ 
313/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرزانه پرهیزکاری بشناسنامه 38379 در تاریخ 93/1/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسین پرهیزکاری 
ش.ش 38378 )زوج( 2- مهین میرزاده ش.ش 637 )مادر( 3- اروشا پرهیزکاری ش.ش 
در یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1275830048
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:2666 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   70 شناسنامه شماره  دارای  شفیعیان  زهراالسادات  خانم   2/500
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  319/94ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان میرزا آقا شفیعیان ریزی بشناسنامه 710 در تاریخ 93/11/4 
به:  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند(   4 )همسر( 2- معصومه شفیعیان ش.ش  احتمائی ش.ش 45  توران دخت   -1
3- سید محمدرضا شفیعیان ش.ش 370 )فرزند( 4- زهراالسادات شفیعیان ش.ش 70 
شفیعیان  حمیدرضا  سید   -6 )فرزند(   98 شفیعیان ش.ش  احمدرضا  سید   -5 )فرزند( 
ش.ش 64 )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:2667 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/501 خانم راحله کاظمی دارای شناسنامه شماره 5396 به شرح دادخواست به کالسۀ 
326/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن کاظمی بشناسنامه 13 در تاریخ 94/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سعید کاظمی ش.ش 6597 
)فرزند( 2- وحید کاظمی ش.ش 0014084112 )فرزند( 3- راحله کاظمی ش.ش 5396 
)فرزند( 4- بهاره کاظمی ش.ش 38790 )فرزند( 5- زهرا کاظمی ش.ش 0016066685 
)فرزند( 6- مهری کاظمی ش.ش 3338 )همسر( 7- منظر سلیمی ش.ش 230 )مادر(. 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:2668 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/502 خانم زینت یعقوبی مهیاری دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 325/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل هوشیارمنش بشناسنامه 1214 در تاریخ 93/9/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زینت 
یعقوبی مهیاری ش.ش 29 )همسر( 2- احمدرضا هوشیارمنش ش.ش 46946 )فرزند( 
 2344 ش.ش  منش  هوشیار  اکرم   -4 )فرزند(   2565 ش.ش  هوشیارمنش  مرضیه   -3
)فرزند( 5- محمودرضا هوشیارمنش ش.ش 4231 )فرزند( 6- رضا هوشیارمنش ش.ش 
یک  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1271431033
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:2669 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2/503 آقای غالمرضا جانثاری الدانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  293/94ح10  کالسۀ  به 
در   320 بشناسنامه  الدانی  نثار  جان  سلطان  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح   چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   71/1/16 تاریخ 
انجام  با  اینک  )فرزند(.   7 ش.ش  الدانی  نثاری  جان  غالمرضا  به:1-  است  منحصر 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2670 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   40332000894 خانوار  شناسنامه  دارای  دانش  عبدالرسول  آقای   2/504
دادخواست به کالسۀ 445/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
در   403390966 خانوار  بشناسنامه  فدک  سهیال  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 93/12/13 
منحصر است به:1- عبدالرسول دانش ش.ش 332000894 نسبت با متوفی همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2671 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/505 آقای غالمرضا اسفندیاری دارای شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  448/94ح10  کالسۀ  به 
 93/11/8 تاریخ  در   63 بشناسنامه  اسفندیاری  محمدعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

اسفندیاری  غالمرضا   -2 همسر  متوفی  با  نسبت   66 ش.ش  اسفندیاری  رضوان   -1
ش.ش 264 نسبت با متوفی فرزند 3- خلیل اسفندیاری ش.ش 16643 نسبت با متوفی 
اسفندیاری  احمد   -5 فرزند  متوفی  با  نسبت   628 ش.ش  اسفندیاری  ناهید   -4 فرزند 
ش.ش 626 نسبت با متوفی فرزند 6- سعیده اسفندیاری ش.ش 1502 نسبت با متوفی 
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:2672 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1286665574 شماره  شناسنامه  دارای  قوکاسیان  آنیتا  خانم   2/506
دادخواست به کالسۀ 414/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان زاون قوکاسیان بشناسنامه 190 در تاریخ 93/12/1 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- آنیتا قوکاسیان ش.ش 1779 نسبت با متوفی خواهر 2- آشوت قوکاسیان 1778 
نسبت با متوفی برادر. 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:2675 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   130 شماره  شناسنامه  دارای  عروجی  فریبا  خانم   2/507
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  435/94ح10  کالسۀ 
 93/7/7 تاریخ  در   17035 بشناسنامه  عروجی  مصطفی  شادروان  که  داده  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد فرید عروجی ش.ش 50536 نسبت با متوفی فرزند 2- فریبا عروجی ش.ش 
فرزند  متوفی  با  نسبت   2084 عروجی ش.ش  فرزانه   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   130 
4- زینت السادات میرمیران ورزنه ش.ش 433 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2677 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

آیا می دانید طراحی خانه شما می تواند در حساب بانکی 
و زندگی عاطفی شما موثر باشد؟ به قواعد فنگ شویی 
زیر که برگرفته از هنر باستانی متعادل کردن انرژی است 

توجه کرده و آنها را در طراحی منزل خود بکار بگیرید.
1- برای جذب عش��ق؛ فرش در زیر پای��ه های مبلمان 

قرار گیرد.
هیچگاه همه مبلم��ان را نزدیک به دیوار ق��رار ندهید. 
مبلمان باید به گونه ای قرار گیرند که به تقویت روابط و 
در کنار هم بودن کمک کنند. بنابراین معیار اصلی تان در 
چیدمان مبل ها، ترجیحا »دیوار«  نباشد. اندازه فرش و 
چیدمان مبل و صندلی به نحوی باشد که الاقل پایه های 
مبلمان روی فرش قرار بگیرد )ن��ه اینکه تنها دور تا دور 

فرش قرار بگیرند(.
2- جذب ثروت؛ آشپزخانه را تمیز نگهدارید.

آش��پزخانه ارتباطی مس��تقیم با توانایی شما در جذب 
ثروت دارد. برای جذب ثروت ت��ا می توانید یخچال را از 
مواد خوراکی تازه و مفید و مورد نیاز پر کنید و همیشه 
یخچال، اجاق گاز، سینک ظرفشویی و میز آشپزخانه را 

پاکیزه نگهدارید.
3- جذب عشق؛ فضایی دو نفره را به هر اتاق اختصاص دهید.

اگر خواهان رابطه ای عاشقانه هستید، اطراف خود را با تصاویر و 
چشم اندازهای مفرد پر نکنید. مثال در گوشه اتاق یک صندلی 
تک نفره قرار ندهید و یا از تصاویر هنری تک، کمتر اس��تفاده 
کنید. ایجاد انرژی دو نفره در اطراف شما اهمیت قابل توجهی 
دارد. فضای نشیمن دو نفره ترتیب دهید و از چراغ خواب های 

قرینه در دو سوی تخت خود استفاده کنید.
4- جذب ثروت؛ برای دکوراس��یون از رنگ های قرمز، بنفش و 

سبز استفاده کنید.
رنگ، تاثیر قابل توجهی در روحیات ما دارد. قرمز رنگی مطلوب و 
قدرتمند است. قدم زدن بر فرش قرمز و یا پوشیدن کروات قرمز 
 رنگ حس��ی از قدرت را به ما منتقل می کند. بنفش و سبز نیز 
رنگ هایی کلیدی برای جذب ثروت و فراوانی هستند. اما نکته 
ای کلیدی آن اس��ت که برای مثال اگر به رنگ س��بز عالقه ای 
ندارید، برای شما در جذب ثروت و یا عشق موثر نخواهد بود. نکته 
دیگر اینکه نباید خانه خود را صرفا با این رنگ ها پر کنید؛ بلکه 
این رنگ ها را هوشمندانه در فضا بکار بگیرید و قدرتی منحصر به 

فرد به خانه خود ببخشید.

5-جذب عش��ق؛ از عکس های خانوادگی شاد در دکوراسیون 
خانه استفاده کنید.

برای بهبود زندگی زناشویی، از عکس های دو نفره و خندان خود 
و همسرتان در گوش��ه و کنار خانه و بخصوص نواحی پر رفت و 
آمد )مانند راهرو، هال و آشپزخانه( استفاده کنید. عکس های 
خانوادگی را در اتاق خواب اصی قرار ندهید و تنها عکس های دو 

نفره را در این اتاق بگذارید.
6- جذب ثروت؛ درب ورودی منزل تان جذاب و دوستانه باشد.

طبق آیین فنگ شویی اگر پیدا کردن درب خانه دشوار باشد و یا 
وارد شدن به آن به آسانی امکانپذیر نباشد، جذب فرصت ها نیز 

به همان نسبت به سختی صورت می پذیرد. 
چگونگی مسیر ورود به خانه و شکل و شمایل درب آن تاثیر قابل 
توجهی در روحیات شما و مهمانتان دارد. اگر برایتان ممکن است 
راه ورودی خانه را پر از گل )و یا گلدان( کنید و همچنین پادری 
زیبایی را در پشت در قرار دهید. از سالم بودن زنگ خانه اطمینان 

حاصل کنید. هر روز مقابل درب خانه را جارو و آبپاشی کنید.
7- جذب عشق؛ از میز ناهار خوری گرد استفاده کنید.

برای تقویت عش��ق، اتاق ناهارخوری )بعد از اتاق خواب اصلی( 
دومین فضای پر اهمیت خانه است. 

میز ناهارخوری را به نحوی قرار دهید که تمامی اعضا 
بتوانند براحتی به یکدیگر نگاه کرده و صحبت نمایند. 
حتی اگر هر ش��ب با هم غذا نمی خوری��د به تعداد 
افراد خانواده صندلی قرار دهید، زی��را کنار هم قرار 
گرفتنتان حتی بصورت سمبولیت شما را به یکدیگر 

نزدیک تر می کند.
8- جذب ثروت؛ از در ه��م ریختگی اجتناب کنید و 
از در عوض تا می توانید گل و گی��اه و آب را به منزل 

وارد کنید.
برای افزایش رونق، داشتن یک خانه با طراوت تمیز و 
مرتب اهمیت فراوان دارد. بهم ریختگی انرژی های 
 خوب را از ش��ما دور می کند و موفقیت را به تعویق

 می ان��دازد. نیروهای ط��راوت بخش زندگ��ی را با 
نگهداری انواع گل و گیاه به خان��ه وارد کنید. هوای 
تازه و تهویه مطلوب از موارد دیگری اس��ت که باید 
مورد توجه قرار گیرد. فواره و آبنما نیز در آیین فنگ 
شویی سمبل ثروت است و در جذب انرژی آن بسیار 

موثر است.
9- جذب عشق؛ اتاق خواب اصلی را دنج طراحی کنید.

در آیین فنگ شویی برای داشتن رابطه خوب و عاشقانه توصیه 
می ش��ود اتاق خواب های دو نفره بس��یار بزرگ طراحی دنج و 
صمیمانه ای داشته باشند. اتاق خواب شما فضایی برای خواب، 
استراحت و صمیمیت اس��ت و بهتر است فعالیت های متفرقه 

مانند کار و یا ورزش در آن صورت نگیرد. 
بهتر است در این اتاق فضای نشس��تن از فضای خواب تفکیک 
شود. اگر اتاق تان مجهز به فضای نشیمن است، صندلی ها را در 
مقابل هم قرار دهید. با بزرگتر شدن فضا، افراد به لحاظ عاطفی 
از یکدیگر فاصله می گیرند. بنابراین تا می توانید فضایتان را دنج 

تر و نزدیکتر و صمیمانه تر کنید.
10- جذب عشق؛ هارمونی در تختخواب کودک تان فراموش 

نشود.
فنگ ش��ویی برای تمامی افراد خانواده داللت می کند. در این 
رابطه کودکان نسبت به محیط اطرافش��ان بسیار حساس تر و 
آسیب پذیرترند. بنابراین چیدمان اتاق کودک و بخصوص محل 
خواب آنها اهمیت بس��یار دارد. تختخواب کودکان را پشت به 
در اتاق قرار ندهید و از قرار دادن وس��ایل الکتریکی در نزدیک 

تختخواب کودک اجتناب کنید.

چربی شکم باعث می ش��ود، هیچ لباسی مناسب 
شما به نظر نرس��د؛ اما چیزی بدتر از آن در انتظار 
شماست. وقتی چربی س��فید در شکم شما بیشتر 
م��ی ش��ود و در ارگان های ب��دن النه م��ی کند، 
مش��کالت ش��دید س��المتی را برای آینده تان به 
وجود می آورد. ما االن می دانیم که این نوع چربی 
که چرب��ی احش��ایی ن��ام دارد، از هورمونی مانند 
 کورتیزول و ماده ای مانند س��یتوکین اس��تفاده 
می کند که روی محافظت بدن از انس��ولین نقش 
دارند.ای��ن خیلی بدتر از فقط اضافه وزن داش��تن 
است. ش��ما در معرض ریس��ک گرفتن دیابت نوع 

دوم و بیماری قلبی قرار دارید.
هيچوقتازحرکتکردندستنکشيد

 سوزاندن کالری از طریق دویدن، دوچرخه سواری، 
ش��نا یا هر چیزی که می تواند ضربان قلب شما را 
باال ببرد، در مورد خالص ش��دن از این نوع چربی 

همیشه نسبت به تمرینات مقاومتی برتر است.
پروتئينمصرفکنيد 

قطعا می دانید که پروتئین برای الغر شدن مفید 
است. وقتی سن شما باال می رود، بدن شما شروع 
به تولید انسولین بیش��تری می کند. دلیل این امر 
هم این است که سلول های عضالنی و چربی شما 

به خوبی به آن پاسخ نمی دهند.
 انس��ولین هم ذخیره چرب��ی را بیش��تر می کند، 
مخصوص��ا در اطراف ش��کم. ی��ک رژی��م غنی از 
پروتئین ممکن اس��ت برابر مقاوت انس��ولینی از 
ش��ما محافظت کند. در یک مطالع��ه، زنان چاقی 
ک��ه رژیمی ب��ا 30 درص��د پروتئی��ن، 40 درصد 
کربوهیدرات و 30 درصد چربی را به مدت 8 هفته 
رعایت کردند، چربی های بس��یار زی��اد تری را از 
دست دادند. آن هم نسبت به زنانی که رژیم آن ها 
شامل 16 درصدپروتئین، 55 درصد کربوهیدرات، 

و 26 درصد چربی بود.
چربیاشباعنشدهمصرفکنيد

مشخص شده که چربی های اش��باع شده، بیشتر 
از چربی های اشباع نشده در دور شکم تجمع می 
کنند. در یک مطالعه نمونه ها 750 کالری بیشتر 
به صورت روزانه برای 7 هفته مصرف کردند. یا به 
صورت روغن پالم )اش��باع ش��ده( و روغن آفتاب 
گردان )اش��باع نش��ده(. گروه اول چربی شکمی 
بیش��تری دریافت کردن��د. اما گ��روه دوم نه تنها 
 چربی کمتری گرفتن��د، بلکه ب��ه حجم عضالنی

 آن ها هم افزوده شد. به یاد داش��ته باشید چربی 
های اشباع نش��ده در آجیل، دانه ها و ماهی وجود 

دارند.
سرکهمصرفکنيد

یک مطالعه ژاپنی در  2009 نشان داد، افراد چاقی 
که به صورت روزانه برای  هش��ت هفته، یک یا دو 
قاشق غذاخوری سرکه مصرف کردند، کاهش قابل 
توجه��ی در بافت چربی خود داش��تند، مخصوصا 
چربی ش��کمی. پامال پییک پروفس��ور پزشکی در 
دانش��گاه مریلند می گوید:» یک تئوری این است 
که استیک اسید در سرکه پروتئینی تولید می کند 

که چربی سوز است.«
کاهشاسترس

خانم هایی که وارد دوران یائس��گی شده اند نیز با 
انجام یوگا به مدت 16 هفته، کاهش قابل توجهی 
در چربی های شکمی از خود نش��ان داده اند. اگر 
شما یک آدم شدیدا سخت کوش نیستید، هر گونه 
تمرین آرامش بخش��ی، حتی ی��ک تنفس عمیق 
س��اده، می تواند کمک کند. کلی��د اصلی، کاهش 
سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول است. این 

هورمون به چربی شکمی ارتباط داده می شود.
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نکاتیکهبهتراستوالدین
ازآنهاآگاهباشند!

    همیشه به یاد داشته باش��ید که هیچ پدر و مادری کامل و بی عیب و 
نقص نیستند و همه ما اشتباه می کنیم.

برایآموزشتوالترفتنبهکودکعجلهنکنيد
در حالی که ممکن اس��ت ش��ما برای از پوش��ک گرفتن کودک آماده 
باش��ید،  اما احتمال دارد ک��ودک هنوز آمادگی الزم را کس��ب نکرده 
 باش��د. نگران نباش��ید! در واق��ع آموزش توال��ت رفتن به ک��ودک را 
می توانید تا چهار س��الگی به تعویق بیندازید. کودک باید برای شروع 
یادگیری دستشویی رفتن آمادگی داشته باشد و این آمادگی اتفاق نمی 

افتد مگر اینکه زمان آن فرا رسیده باشد.
درموردوعدههایغذاییکودکسختنگيرید

مواد غذایی سالم را روی میز بگذارید و نگران این نباشید که کودک چه 
میزان از آن را می خورد یا نمی خورد. بعضی از والدین کودکان دارای 
اضافه وزن، سعی می کنند رژیم های سخت غذایی را به کودک تحمیل 
کنند و در نهایت نتیجه ممکن است حتی مشکالت شدیدتر اضافه وزن 
باشد. همچنین والدینی که کودکان کم وزن دارند ممکن است کودک 
را برای بیشتر خوردن تحت فش��ار بگذارند که این شیوه هم می تواند 
منجر به کمتر غذا خوردن کودک و تشدید مشکل شود. آنچه که مهم 
است، وجود تنوع در وعده های غذایی کودک است تا بتواند چیزی را 

که دوست دارد انتخاب کند و بخورد.
رفتارهایخوبکودکراببينيد

وقتی کودک رفتار نامناسبی انجام می دهد، والدین به سرعت واکنش 
نش��ان می دهند؛ اما اغلب فراموش می کنند زمان��ی که کودک رفتار 
مناسبی انجام می دهد او را مورد تش��ویق قرار دهند. متاسفانه چون 
والدین بیش��تر بر این تمرکز دارند که از وقوع و شکل گیری رفتارهای 
نامناسب جلوگیری کنند، رفتارهای خوب و مناسب کودک را نادیده 
می گیرند و یا از آن غافل می ش��وند. به یاد داشته باشید اگر زمانی که 
کودک رفتار خوبی دارد او را مورد تشویق قرار دهید، بیشتر به تکرار آن 
رفتار تمایل نش��ان خواهد داد. بنابراین دفعه بعدی که کودک اسباب 
بازی هایش را بعد از بازی جمع آوری کرد، به شکل کالمی و غیرکالمی 

)بوسیدن و درآغوش گرفتن( او را مورد تشویق قرار دهید.
قوانينسختگيرانهراکناربگذارید

خردسالی زمانی اس��ت که کودک شما س��عی می کند عدم وابستگی 
و اس��تقالل را در وجودش پرورش دهد. بنابراین وضع قوانین س��خت 
گیرانه تنه��ا منجر به کش��مکش و مب��ارزه برای قدرت خواهد ش��د. 
اراده خودتان را به ک��ودک تحمیل نکنید، بلکه ب��ه او فرصت انتخاب 
بدهید. درس��ت مانند خودتان که هر روز با انتخ��اب های زیادی روبه 
رو هس��تید، فرصت های مش��ابهی را هم برای کودک فراهم کنید. و 
به او اجازه بدهید ک��ه برای خودش تصمیم بگیرد. مثال برای ش��ام به 
 او امکان انتخاب بین دو غ��ذا را بدهید. با این روش کودک احس��اس 
می کند که می تواند همان چیزی را بخورد که خودش انتخاب می کند. 
البته الزم است همیشه از اینکه کودک مواد غذایی سالم را هم مصرف 

می کند، اطمینان حاصل کنید.
برنامهزمانبندیخوابرارعایتکنيد

خواب بخش مهمی از س��المتی و رشد کودک اس��ت، به همین علت 
الزم است برنامه منظم خواب نیمروزی و شبانه را رعایت کنید. برنامه 
خواب شبانه می تواند ش��امل خواندن داستان یا حمام کردن باشد که 
می تواند منجر به آرامش دهی ش��ود. خواب نیم��روزی کودک از نظر 
زمان و تکرار آن در روزهای مختلف می تواند متغیر باشد و مساله مهم 
این است که کودک بعد از فعالیت روزانه برای رفع خستگی حتی برای 
مدت کوتاهی دراز بکشد چون اغلب کودکان خردسال در این وضعیت 

به خواب می روند. 
ازدندانهایکودکبهخوبیمراقبتکنيد

حتی اگر کودک برای شس��تن دندان هایش با مسواک مقاومت نشان 
می دهد، مس��واک زدن دندان ها ارزش این جنگ و کشمکش را دارد.

دندان های کودک در این سنین جای دندان های بزرگسالی هستند و 
به همین علت مراقبت از آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین 
به شکل و ظاهر دندان ها توجه داشته باشید تا در صورت وجود هر گونه 
نش��انه هش��دار مانند لکه های قهوه ای رنگ، متوجه آن بشوید. حتی 
زمانی که دندان های شروع به لق شدن می کنند هم نباید از آنها غافل 
شوید. معموال پس��رها در حدود 5 تا 6 س��الگی و دخترها کمی زودتر 
دندان های ش��یری را از دس��ت می دهند و دندان های جلویی قبل از 
دندان های عقب می افتند. اگر فکر می کنید فرزند شما دندان هایش 
را زودتر از دست داده اس��ت یا دندان های عقبی زودتر از دندان های 

جلویی افتاده اند، بهتر است با دندانپزشک کودک تماس بگیرید.
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تایيدحملهقلبیبااستفادهازنوعیدماسنج
دانش��مندان دانش��گاه علم و صنعت پوهانگ کره 
جنوبی، نوعی ابزار دماس��نج مانند ارائه داده اند که 
حمله قلبی افراد را در صورت بروز آن تأیید می کند.

زمانی که عضالت قلب مانند آنچ��ه در حمله قلبی 
رخ می دهد آسیب می بینند، تراکم پروتئینی به نام 

پروتونین در جریان خون افزایش می یابد.
میکرورزوناتورها )میکرومرتعشگرها(، حسگرهای 
امواج صوتی سطحی و حسگرهای الکتروشیمیایی، 
از جمله ابزاری هس��تند که اغلب برای اندازه گیری 
تراکم های پروتئین تروپونین به کار می روند، اما این سیس��تم ها گران و غیرقابل حمل هستند. 
در این میان، شیوه ای موسوم به »ایمونواسی جریان جانبی«، جایگزینی ارزان قیمت برای این 
سیستم هاست اما خوانش های بسیار دقیقی ارائه نمی دهد.پروفسور »سانگمین جوئن« و تیم 
علمی اش در کره جنوبی، ابزاری ارائه داده اند که بیشتر ش��بیه دماسنج جیوه ای یا الکلی عمل 
می کند.برای اس��تفاده از آن، نمونه ای از س��رم خون بیمار به همراه محلول��ی حاوی نانوذرات 
تروپونین آنتی ب��ادی دندریتیکی پالتی��ن، در یک آمپول شیش��ه ای قرار داده می ش��ود. این 
نانوذرات حتی ذرات بسیار ریز تروپونین موجود در سرم را شناسایی می کنند. سپس پراکسید 
هیدروژن به آمپول افزوده می شود.در یک واکنش ش��یمیایی، تروپونین، موجب تجزیه شدن 
پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می شود و این امر، به نوبه خود موجب افزایش فشار درونی 

آمپول می شود.

تالشبرایتوليدسوختجتازقارچسياه
دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن شیوه ای را 
برای تولید سوخت جت از گونه ای قارچ سیاه رنگ 
موجود در برگ های در حال فرس��ایش، خاک و 

میوه های فاسد، ارائه داده اند.
محقق��ان امیدوارند این فرآیند ظرف پنج س��ال 
آینده ب��ه تولید به صرفه س��وخت های زیس��تی 
هوان��وردی بینجام��د. قارچ ها ح��دود یک دهه 
است که در فرآیند تولید س��وخت های زیستی، 
تولیدکننده ه��ای کلیدی آنزیم ه��ای الزم برای 

 Aspergillus تبدیل توده زیس��تی به قن��د بوده اند. تی��م علمی از گون��ه ای قارچ به ن��ام
carbonarius ITEM 5010 ب��رای تولید هیدروکربنی اس��تفاده ک��رد که بخش اصلی 
 Aspergillus بنزین به شمار می آید. تیم دانشگاه واشنگتن پیش تر در استفاده از قارچ های
اس��تاندارد برای تولید آنزیم ها و دیگر فرآورده ه��ای کارآمد موفق عمل ک��رده بود و در این 
تحقیق، به دنبال بررس��ی پتانس��یل قارچ A. carbonarius ITEM 5010 برای تولید 
سوخت های زیس��تی بود.اس��تفاده از قارچ ها برای تولید هیدروکربن و سوخت های زیستی، 
بهتر از شیوه های دیگر است زیرا هنگام اس��تفاده از قارچ ها، به فرآیندهای شیمیایی پیچیده 
موردنیاز در روش های دیگر تولید سوخت زیس��تی نیازی نیست. قارچ ها همچنین پتانسیل 
تولید سوخت با قیمت ارزان را دارند. تیم علمی نشان داد قارچ ها با افزایش تولید هیدروکربن 

به عنوان مکانیسمی دفاعی، به حمالت باکتریایی واکنش نشان می دهند. 

فناوری

آگهی مناقصه نوبت  دوم 

م الف 4513

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد اجرای عملیات خاکی، احداث پل و آبرو واقع در محور 
شهر جدید مجلسی – طالخونچه با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.
1-موضوع پروژه: اجرای عملیات خاکی، احداث پل و آبرو واقع در محور شهر جدید مجلسی – طالخونچه به صورت تهاتر 

2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار: 2/703/000/000 ریال براساس فهرست بهای راه و باند و ابنیه سال 94
3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج در رشته راه و باند و ابنیه باشند.

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نش�ر آگه�ی، جهت خرید و دریافت اسناد 
مناقصه به امور قراردادهای این ش�رکت مراجعه نمایند. اس�ناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه صالحیت، رتبه بندی و 

معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران پس از تکمیل اس�ناد حداکثر تا تاریخ 94/2/30 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
6- نام و نشانی کارفرما: اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی – بلوار ارم – شرکت عمران مجلسی تلفن: 

52472733-031، دورنگار 52472214-031    صندوق پستی 86316-11178 
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
  )کد آگهی:ر-94005(

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir یا www.msc.ariatender.com مراجعه فرمایید.

مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدیریت مرتبطمدارک

تأمین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزم های ثابت و متحرک شرکت فوالد 48397141عمومی1
قراردادهای خرید1394/02/30مبارکه در نمایندگی های مجاز و یا مراکز مورد تأیید

انجام عملیات طراحی، تهیه و تأمین و ساخت ماکت جهت ناحیه فوالدسازی و 48391833عمومی2
قراردادهای خرید1394/03/05نورد پیوسته

خرید مواد مصرفی1394/02/30خرید پروتکشن فلزی مورد نیاز خود را طبق مشخصات فنی48389641عمومی3

خرید مواد مصرفی1394/02/30خرید تعداد 30/000 عدد محافظ لبه کویل )رینگ فلزی( مورد نیاز48397749مناقصه عمومی4

قراردادهای خرید1394/03/10اصالحات خطوط بازرسی و بسته بندی نیمه اتوماتیک نورد سرد به صورت 48376675EPCعمومی دو مرحله ای5

6
48396556مناقصه عمومی

خرید مواد اولیه و 1394/03/09خرید 29/470/000 کیلوگرم سیلیکات سدیم48396565
انرژی
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