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 تشکيل مجمع »ملی خيرین ازدواج« 
تا پایان سال

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان 
ازابالغ تشکیل مجمع خیرین ازدواج به استان ها خبرداد و اظهارامیدواری 
کرد که مجمع ملی خیرین ازدواج تا پایان سال یا اوایل سال آینده تشکیل 

3شود.مسعود امینی یکی از برنامه های دفتر برنامه ریزی...
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 از خط قرمزها نيز عبور 
نکرده و نمی کنيم

 ارزآوری 
فرش  اصفهان

 اس��داهلل احم��دی ونهری ب��ا اش��اره به ای��ن موضوع
 اظهار داش��ت: تاکنون ۷۱ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم فرش 
دست باف از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده 
است. وی افزود: سال گذش��ته نیز ۱۰۶هزار کیلوگرم، 
فرش دست باف از این استان به خارج از کشور صادر شد. 
مدیرکل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: کانادا، ژاپن 

و کشورهاي حوزه خلیج فارس عمده مشتریان...
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 خشکسالی استان
 نگاه ملی می خواهد

رییس کمیس��یون حمل ونقل ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: این که کس��انی به مش��کل خشکسالی 
استان های اصفهان، یزد و کرمان نگاه منطقه ای دارند، 
درست نیست و باید در این موضوع منافع ملی را در نظر 
گرفت.  ابوالفضل قربانی در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار داش��ت: در ارتباط با مسایل کالن 
کشور باید نگاه ملی حفظ شود و در بحث خشکسالی که 
اس��تان های اصفهان، یزد و کرمان با آن روبه رو هستند 
باید به این موضوع با دید ملی نگاه کنیم.وی افزود:کار 

کسانی که در سطح کشور این موضوع را...

 کاالهای لوکس
 بی دردسر می آیند 

با دس��تور وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت، در 
روزهای آتی ممنوعیت واردات کاالهای اولویت 
ده )کااله��ای لوکس و غیرضروری( برداش��ته 
خواهد ش��د و به این ترتیب، تنه��ا تعرفه، ابزار 
کنترل واردات خواهد بود، ضمن این که واردات 
 این کاالها ب��ا ارز متقاضی ام��کان پذیر خواهد

 بود.
محمدرض��ا نعمت زاده، وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت در ماموریتی به معاون تجارت خارجی 
خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم 
کاالیی را صادر کرده و از این س��ازمان خواسته 
است تا با بازنگری در تعرفه ها، واردات کاالهایی 
 ک��ه در ای��ن فهرس��ت ق��رار دارد را آزاد اعالم

 کند.نعم��ت زاده همچنی��ن از ای��ن معاون��ت 
خواس��ته اس��ت تا هرگونه موانع غیرتعرفه ای 
را از پی��ش روی واردات ب��ردارد و واردات این 
 کااله��ا را ب��ا ارز آزاد و کنترل ه��ای تعرفه ای،

 انجام دهد.

یک مقام مس��وول در سازمان توس��عه تجارت 
ای��ران در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار مه��ر گفت: 
ای��ن س��ازمان  ای��ن هفت��ه، لغ��و ممنوعیت 
 واردات کااله��ای اولوی��ت ده را اع��الم خواهد

 ک��رد.وی اف��زود: برخ��ی از کاالهای��ی که در 
اولویت دهم ق��رار گرفته بودند با تولید کش��ور 
ارتباط نزدیکی داش��تند و بنابراین این کاالها 
ب��ه اولویت های دیگ��ر منتقل می ش��وند، این 
در حالی اس��ت که تنه��ا ابزار کنت��رل واردات 
تعرف��ه خواهد بود، ضم��ن این که ای��ن کاالها 
 باید ب��ا ارز متقاض��ی ی��ا ارز آزاد وارد کش��ور 

شود.
به گفته وی، مطابق با قانون، ایجاد هرگونه مانع 
بر س��ر راه تجارت خارجی کشور ممنوع است و 
تنها باید ابزار تعرفه را در این میان به کار بست، 
این در حالی است که حجم قاچاق کاالهایی که 
واردات شان به کشور ممنوع بوده است، به شدت 

رو به افزایش گذاشته است.

ماموریت نعمت زاده به معاون تجارت خارجی

یادبود »نلسون ماندال« در اصفهان نصب شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: » نلسون ماندال« نماد 
مبارزه با نژادپرستی است و پیشنهاد می دهم به دلیل محبوبیتی 
که این ش��خصیت در بین جهانیان دارد یادبودی از وی در شهر 

اصفهان نصب شود. 
غالمرضا ش��یران دیروز  در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان تقویت روابط بین المللی ش��هر اصفهان با دیگر 

 کش��ورها و ش��هرهای جهان را ض��روری دانس��ت و ادامه داد:
 در این راس��تا باید اقدامات جدی تری از س��وی مسووالن شهر 

اصفهان صورت بگیرد. 

3

4

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

یک شنبه  17آذر   1392 |  5 صفر   1435
 شمار ه 1193   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1193  ،December 8,2013 
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

اناهلل و انا الیه راجعون 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان

 سرکار خانم  متین فردبیر تحریریه
 روزنامه زاینده رود  

با خبر شديم پدر س�ركار مرحوم مغفور محمد رضا متين فر دار فانی را 
وداع و به ديار باقی ش�تافته اند ما اين مصيب�ت را از جانب مدير عامل ، 
اعضای هئيت مديره و همكاران ش�ركت به ش�ما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شكيبايی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می داريم 

ش�رکت  آب و فاضالب روس�تایی اس�تان اصفهان در نظر دارد برای 
 تهیه لیس�ت تولید کنن�دگان لوله های  پل�ی اتیلن م�ورد تائید خود
 )approved  vendor    list(  نس�بت ب�ه شناس�ایی و ارزیاب�ی
  تولی�د کنن�دگان ، ب�ا توجه ب�ه کیفی�ت خط تولی�د ،آزمایش�گاه
 کنترل کیفی ، تخصص پرس�نل ، ت�وان تولید ، گواهی نام�ه کیفیت ، 
مشتری مداری و ... اقدام نماید . لذا جهت ش�رکت در این فراخوان 
مبل�غ 2/000/000 ری�ال ) معادل دویس�ت هزار تومان ( به ش�ماره 
حساب 0108780114004 به نام شرکت مش�اور بازرسی پگاه صنعت 
آوران ایرانی�ان ن�زد بانک ملی واری�ز نموده و اصل فی�ش واریزی 
 را به همراه نامه در خواس�ت حداکثر ت�ا پایان س�اعت اداری مورخ
 15 دی ماه 92 در پاکات  در بسته تحویل دبیر خانه شرکت آبفار اصفهان 
نمایند ضمنا متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانند با دبیر 
 کنترل کیفی  شرکت آبفار اصفهان  به شماره داخلی 261 تماس حاصل

 فرمایند . 
آدرس : اصفه�ان - میدان جه�اد )صارمیه ( ش�رکت آب و فاضالب 

روستایی اصفهان 
تلفن: 2363066

فراخوان ارزیابی کیفی و کمی
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

 نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت 

شرکت آبفاراستان اصفهان 
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چهره روزيادداشت

حکم جديد روحانی برای ستاری
دکتر حس��ن روحان��ی، رییس جمهور در اولین جلس��ه هی��ات امنای 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در دولت تدبیر و امی��د، طی حکمی دکتر 
 س��ورنا س��تاری- معاون علمی و فناوری ریی��س جمهور را ب��ه عنوان

 دبیر هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی انتخاب کرد.در این جلسه 
به بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان پرداخته و اعالم شد 
که این قانون در مهر ماه 1387 در دولت و در آبان ماه 1389 در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسیده که تاکنون به دلیل بروکراسی اداری و 
اختالفات فی مابین دستگاه های مسوول، این قانون اجرا نشده و صندوق 
نوآوری نتوانسته هیچ گونه حمایتی از شرکت های دانش بنیان به عمل 

آورد.

 حضور رستم قاسمی
 در کمیته پرونده کرسنت

موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از بررسی 
قرارداد کرسنت با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی خبر داد.نماینده 
مردم عسلویه در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: شیوه برسی پرونده 
کرس��نت در دیوان الهه هم به صورت مذاکره و ه��م به صورت مصالحه 
از طریق وزارت نفت و ش��ورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود.عضو 
غیرثابت کمیس��یون اصل 90 تصریح کرد: کارگروهی از سوی شورای 
عالی امنیت ملی با حضور رستم قاسمی وزیر سابق نفت، مسوول مذاکره، 

مصالحه و پیگیری پرونده کرسنت در دیوان الهه شده است.

 احتمال حضور روحانی
 درجلسه امروز مجلس

الیحه بودجه س��ال 1393 کل کش��ور امروز  برای طی مراحل قانونی و 
تصویب، تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.نمایندگان مجلس قرار 
بود این هفته برای سرکشی به حوزه های انتخابیه، جلسه علنی نداشته 
باش��ند اما از آن جایی که دولت اعالم کرد برای تقدیم الیحه بودجه 93 
در این هفته آمادگی دارد، به همین دلیل وکالی ملت با تشکیل جلسات 
علنی پارلمان در این هفته موافقت کردند و هفته سرکشی به حوزه های 
انتخابیه، به هفته آینده موکول شد.احتماالحسن روحانی ،رییس جمهور 
فردا برای ارایه اولین الیحه بودجه دولت یازدهم در صحن علنی پارلمان 

حضور می یابد.

بازرسان آژانس وارد ايران شدند
دو تن از بازرس��ان آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی دی��روز در چارچوب 
توافق ای��ران و آژانس برای بازرس��ی از تاسیس��ات تولید آب س��نگین 
 اراک وارد ته��ران ش��دند.ایران و آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی

 20 آبان در تهران سندی را به امضا رساندند که براساس آن چارچوبی برای 
همکاری میان ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت.براساس این توافق 
ایران با بازرسی بازرسان فراتر از تعهدات پادمانی اش از تاسیسات تولید آب 

سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس موافقت کرد.

 عضويت وزير ارتباطات در
 شبکه های اجتماعی

به گ��زارش مرکز روابط عموم��ی وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
محمود واعظی در تعدادی شبکه اجتماعی شامل زیگور، کلوب، تبیان، 
و آپارات دارای صفحه اس��ت.آدرس صفحات وزیر ارتباطات در ش��بکه 
اجتماعی »زیگور« که ش��امل ش��بکه ویدیویی »تماش��خانه«، شبکه 
 اجتماعی »مای پردیس« و ش��بکه صوتی »آواکده« می شود در آدرس

 http://www.zigur.com/vaezi قاب��ل مش��اهده و دسترس��ی 
 اس��ت.همچنین صفحه واعظی در ش��بکه اجتماعی »کلوب« به آدرس

http://www.cloob.com/mahmoudvaezi، در شبکه اجتماعی 
»تبی��ان« ب��ه آدرسhttp://net.tebyan.net/vaezi و درش��بکه 
http://www.aparat.com/ ویدیوئی- اجتماعی »آپارات« به آدرس

mahmoudvaezi قابل دسترسی و مشاهده است.

 قول معاون فرهنگی دانشگاه آزاد
 به دانشجويان 

حجت االسالم طاها هاشمی ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: اگر قرار 
است دانشگاه آزاد با مدیریت و رویکرد جدید همگام دانشجویان حرکت 
کند، تفاوتی میان دانش��جویان و مس��ووالن نخواهد بود و ما فاصله ای 
میان خودمان احساس نمی کنیم.هاشمی با اشاره به عدم تفاوت گذاری 
میان تشکل های دانشجویی، گفت: هر تشکل دانشجویی اگر قوانین و 
چارچوب های دانشگاه آزاد را رعایت کند ما آن ها را تقویت خواهیم 
کرد. در حوزه فرهنگی باید همه بخش ها پیوس��ت فرهنگی داشته 
باشد و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد به تنهایی نمی تواند به وظایف 
خود عمل کند، بنابراین از این به بعد دانشگاه آزاد در کنار توسعه علم 
و فناوری، حرکت در جهت تحقق ارزش ها و کرامت های انس��انی را 

مدنظر قرار خواهد داد. 

رییس جمهور در پاس��خ به منتقدان گزارش 100 روزه دولت 
یازدهم گفت: ما فقط 3 رقم را گفتیم و بقیه را هنوز نگفته ایم 

که شما این قدر ناراحت شده اید.
حجت االس��الم حس��ن روحانی، رییس جمهور در نشس��ت 
پرسش و پاس��خ با دانشجویان دانشگاه ش��هید بهشتی که در 
تاالر ابوریحان بیرونی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که در طی صد روز گذش��ته اولویت شما سیاست خارجی 
و اقتصادی بوده اس��ت، آیا در زمینه نظام علمی نیز اقداماتی 
انجام خواهید داد، گفت: حتما نظام علمی در اولویت اس��ت و 
سیاست خارجی باید متکی به علم باشد. چرا که با دنیا تعامل 
کردن بدون علم امکان پذیر نیس��ت و اقتص��اد به ویژه اقتصاد 

دانش بنیان بدون علم امکان پذیر نیست.
رییس جمهور با بیان این که فرهنگ اولویت اول است تصریح 
کرد: علم و دان��ش مراکز علمی-تحقیقاتی و پژوهش��ی نیز از 
اولویت های ما به شمار می رود و اگر در صد روز گذشته موضوع 
سیاست خارجی و اقتصاد بیش تر مطرح بوده به دلیل این است 
که مشکالت این دو بخش خیلی زیادتر بوده اند و خواست مردم 
نیز همین است و تالش دولت از ابتدا همین بود که مشکالت 

اقتصادی را برطرف کند.
وی با تاکید بر این که احیای اخالق در جامعه و تعامل اخالقی 
نیز از اولویت های ما به شمار می رود، گفت:  همواره بر این مبنا 

حرکت کرده ایم.
رییس قوه مجریه در پاسخ به اظهارات برخی دانشجویان مبنی 
بر این که فضای امنیتی نمی خواهیم، گفت: ما نیز کلیات این 
امر را قبول داری��م؛ علم و دانش و تحقیق در س��ایه دوربین و 
دورباش صورت نمی گیرد باید فضای علم��ی و فضای آزادی 
آکادمیک باشد. همه حواس مان باش��د به آرمان ها، ارزش ها، 

اصول و چارچوب ها  احترام بگذاریم.
روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه اقداماتی برای 
ترمیم جایگاه دانش��جویان در طول این چهار م��اه در دولت 
صورت گرفته اس��ت، گفت: همه تالش دولت این بوده فضای 
دانشگاه آرام باشد و تشکل های دانشجویی برای فعالیت خود 
آزاد باشند و تالش دولت این نیست نهاد علم را در اختیار خود 
بگیرد بلکه اعتقادش این اس��ت فضا و اداره دانش��گاه توسط 
 اس��اتید و هیات امنا باش��د و حتی وزرا نی��ز هماهنگ کننده

 بین کار دانشگاه ها هستند.
رییس جمه��ور در ادام��ه، اش��تغال دانش��جویان را ب��زرگ 
ترین نگرانی دولت دانس��ت و تصریح کرد: ام��روز 4 میلیون 
دانش��جو تحصیل می کنن��د که ف��ردا ب��ه کار نی��از دارند و 
ای��ن ش��رکت های  دانش بنی��ان می توان��د ب��رای اش��تغال 
 آینده دانش��جویان مفید باش��ند از ای��ن رو دانش��گاه ها باید

 اتصال الزم را با بخش تولید داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چگونه مخالفین داخلی 
را نسبت به سیاست خارجی آگاه می کنید، گفت:  در این قضیه 
تنها دولت مس��وول نیس��ت همه دانشجویان و اس��اتید باید 
واقعیت ها را به جامعه بیان کنند ک��ه در افق کوتاه مدت اولیه 

چه گره هایی را در جامعه باز می کند.
 رییس جمهور تاکی��د کرد: ما هم��ه حقوق مس��لم و اصولی 
که حق مس��لم این مردم اس��ت م��ورد مراعات ق��رار داده و 
می دهیم و از خط قرمزها نیز عبور نک��رده و نمی کنیم. از این 
 رو دولت دانش��جویان و فرهیختگان باید آثار آن را برای مردم 

بیان کنند.
وی با بیان این که عزت و احترام امروز ایران نسبت به سال  های 
قبل به مراتب باالتر اس��ت، گفت: شرایط جهانی برای فعالیت 
کارآفرینان ما در بخش تولید و خدمات امروز از دیروز مهیاتر 
اس��ت و تاثیرگذاری جمه��وری اس��المی ایران در ش��رایط 
منطقه ای از دیروز بیش تر است. وی در ادامه اضافه کرد: صدا و 
چهره ایران به گونه ای است که نسبت به سال ها و ماه های قبل 
 باالتر است و این ها آثار سیاس��ت خارجی دولت تدبیر و امید

 به شمار می رود.
 روحانی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر این که ب��رای خروج

 بیش از حد نخبگان از کشور چه تدابیری اتخاذ می کنید، اظهار 
داشت:  در شورای عالی انقالب فرهنگی، ستاری گزارشی راجع 
به نخبگان ارایه کرد البته مقداری از این آمار قابل قبول است 
و در همه دنیا نیز به همین شکل است اما اگر از حد خود تجاوز 
کند باید علل آن را بررسی کرد؛ برخی نخبگان برای کار خود 
 فضا را مناس��ب نمی بینند از این رو باید فض��ای الزم را برای 

آن ها ایجاد کنیم.
رییس جمهور یادآور ش��د: اگر احساس مس��وولیت نسبت به 
ملت و وطن تقویت شود، برخی افراد که فضای آن جا را برای 
 زندگی خود بهتر می بینند به خاطر کش��ور و ملت شان با رفاه

 کم تر می مانند یا آن هایی که رفته اند ، برمی گردند.
وی در پاسخ به س��والی مبنی بر این که چرا گزارش صد روزه 
شما فقط تخریب دولت قبل بود، اظهار داشت: از ابتدا به مردم 
گفته بودم ک��ه بعد از صد روز دو مس��اله را به م��ردم گزارش 
می دهم یک��ی این که چه دولت��ی را تحویل گرفت��ه ام و یکی 
دیگر این که در طول صد روز چه اقدامات و تصمیماتی اتخاذ 

شده است.
 ما درباره دولت گذشته صحبتی نکردیم فقط دو تا آمار دادیم. 
آم��ار را از مرکز آمار گرفت��ه ام و رییس مرکز آم��ار هم عوض 

نشده است.

ريیس جمهور به مناسبت 16 آذر در جمع دانشجويان سخنرانی کرد 

 دمشق لیست تروريست ها ازخطقرمزهانیزعبورنکردهونمیکنیم
را تحويل داد

دولت سوریه فهرستی از تروریست های عربی که در سوریه 
دس��ت به اقدامات نظامی علیه ارتش این کشور می زنند را 
 به دفتر »بان کی مون« دبیر کل س��ازمان ملل تحویل داد.

»بش��ار الجعفری« نماینده دایمی س��وریه در سازمان ملل 
تاکید کرد که نامه  ای مشابه را نیز به دفتر »ژرارد آرو« رییس 
ش��ورای امنیت و نماینده دایمی فرانس��ه در سازمان ملل 

تحویل داده است.

 محمد مرسی
 ممنوع المالقات شد

وزارت کشور مصر از منع هرگونه دیدار با محمد مرسی رییس 
جمهور معزول این کشور تا اطالع ثانوی خبر داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت کشور مصر با صدور بیانیه 
ای اعالم کرد که اجازه نم��ی دهد هر گونه دیداری با محمد 
مرس��ی رییس جمهور معزول که هم اکنون در زندان برج 
العرب تحت بازداشت است، انجام ش��ود.وزارت کشور مصر 
علت ممنوعیت دیدار با محمد مرسی را اظهارات اخیر وی 
اعالم کرده که باعث ایجاد هرج و مرج در کشور شده است.

بنابراین گزارش، محمد مرسی اخیرا در دیدار با وکیل خود 
4 نامه در راس��تای انجام اقدامات خشونت آمیز علیه دولت 

ارایه کرده است.

 گزارش کری
 به مجلس نمايندگان

به گزارش پایگاه پلیتیکو، »جان کری« وزیر خارجه امریکا 
این هفته برای گزارش دهی در مورد توافق هسته ای با ایران 

در مجلس نمایندگان حاضر می شود.
جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که 
اکثریتی جمهوری خواه دارد، عصر سه شنبه برگزار می شود. 
کری باید با حضور در این جلسه، نمایندگان را در جریان مفاد 

توافق هسته ای موقت با ایران قرار دهد.
ایران و گروه موسوم به 1+5 )امریکا، روسیه، چین، انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان( دو هفته به توافقی اولیه دست یافتند. این 
توافق با متوقف کردن روند گسترش برنامه هسته ای ایران 
و در مقابل جلوگیری از افزای��ش تحریم های اقتصادی 
علیه تهران، فضای الزم برای مذاکرات بیش تر و توافقی 

دایمی را فراهم می کند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

کشورهای منطقه  از سرنوشت 
شاه ايران درس بگیرند 

سرلشگر صفوی
مشاور عالی فرمانده کل قوا

امریکا مظهر ظلم و توطئه گری اس��ت فقط کافی اس��ت سابقه سیاست 
خارجی امری��کا را ببینی��م. دولت امریکا اه��ل فریب و اغواگری اس��ت 
 دیدیم که چه به سر دولت س��ابق لیبی آوردند. آن ها به هیچ وعده خود

 در قبال لیبی عمل نکردند. به کشورهای منطقه  توصیه می کنم به جای 
دوستی با اس��راییل با ایران دوس��ت باش��ند و علیه ایران توطئه نکنند. 
توصیه می کنم با ثبات و آرامش 
در منطق��ه با ایران مش��ارکت 
داشته باشند. کش��ورهایی که 
به صورت پادش��اهی مدیریت 
 می ش��ود بای��د از سرنوش��ت

 شاه ایران درس عبرت بگیرند. 
ام��روز ایران قدرتمند اس��ت 
ودر مقابل قدرت های جهان 

ایستاده است.
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پیامتسلیتظریفبهدرگذشت»ماندال«

محمدجواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در پیامی درگذش��ت نلس��ون ماندال  را ب��ه مردم و 
 دولت آفریقای جنوبی تس��لیت گفت. ظریف در این پی��ام از ماندال به عنوان رهبری ب��زرگ در مبارزات

 ضد تبعیض نژادی یاد کرد.

پاسخ سراج به 
درخواست دادستان کل 

لزوم تعیین تکلیف 
سريع کرسنت

قاضی ناصر سراج در خصوص درخواست اخیر دادستان کل کشور مبنی 
بر رسیدگی هرچه سریع تر به پرونده خاوری، گفت: ما رسیدگی به پرونده 
فساد 3 هزار میلیاردی را با قوت ادامه می دهیم و نتیجه را در اسرع وقت 

اعالم می کنیم.
وی افزود: وظیفه من پیگیری پرونده خاوری و به اتمام رس��اندن پرونده 

معروف 3 هزار میلیاردی است.
سخنگوی دستگاه قضایی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا خاوری می تواند با وجود 
فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گف��ت: پیش از هر چیز من از 
قاضی سراج می خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده 

موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.

امین حسین رحیمی، رییس دیوان محاس��بات در اولین نشست خبری 
خود در خصوص بررس��ی قرارداد کرس��نت در دیوان محاسبات گفت: 
موضوع قرارداد کرس��نت موضوع مهمی است که س��ال هاست در صدر 
 خبرها ق��رار دارد. وی ادامه داد: این پرونده در دیوان محاس��بات و الهه

 در حال رسیدگی است، قرارداد میان ش��رکت ملی صادرات گاز ایران و 
شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده که تخلفات و جرایمی در زمان بستن 

این قرارداد اتفاق افتاده است که شامل رشوه و ... می شود.
رییس دیوان محاس��بات تاکید کرد: مس��ووالن باید هرچه سریع تر این 
قرارداد را تعیین تکلیف کنند. اگر ادامه پیدا کند باید بر اساس شرایطی 
باشد که منافع جمهوری اسالمی در آن رعایت شود. اگر قرار است فسخ 

شود هم هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
 اس��المی با اش��اره به روند بررس��ی پرونده باب��ک زنجانی

 اظهار داشت: بابک زنجانی در هفته گذشته و به درخواست 
کمیس��یون اصل 90 مجددا در کمیس��یون حاضر ش��د و 
توضیحات خود را درباره پول حاصل از فروش نفت که متعلق 

به وزارت نفت است، ارایه داد.
وی ادامه داد: بابک زنجانی در جلس��ات خود با کمیسیون 
اصل 90 مدعی است که پول در حسابی در خارج از کشور 
وجود دارد اما به دلیل تحریم بانک های ایران قادر به انتقال 
این پول به حس��اب وزارت نفت نیست. لذا در نشست اخیر 
وی قول داد که تالش خود را ب��رای برگرداندن پول انجام 
دهد و قرار شد، وی هرچه زودتر بدهی خود به وزارت نفت 
را تسویه کند.رییس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین 
تصریح کرد: ادعای بابک زنجانی بر این اس��ت که این پول 
وجود دارد و وی خواهان واریز به حساب وزارت نفت است، 
اما یک سری از تحریم ها مانع جابه جایی پول ها شده است 
. ما هم امیدواریم که چنین پولی باشد و به زودی هم واریز 
شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا این پول تا ماه دیگر به 
حساب وزارت نفت واریز می شود، گفت: طبق صحبت های 
انجام شده ممکن اس��ت این پول کم تر از یک ماه دیگر به 

حساب وزارت نفت منتقل شود.

ایران و شش قدرت جهان قرار اس��ت این هفته مذاکراتي 
را در سطح کارشناسان به منظور مشخص شدن جزییات 

اجراي موافقت نامه دو طرف برگزار کنند.
به گزارش رویترز، دیپلمات ها گفته اند:مقاماتي از ایران و 
شش قدرت جهان یعني امریکا ، روسیه ، انگلیس ، فرانسه، 
چین و آلمان قرار اس��ت نهم و دهم دسامبر در وین ، مقر 

آژانس بین المللي انرژي اتمي گرد هم آیند.
»گیل ت��ودور« س��خنگوي آژانس بی��ن الملل��ي انرژي 
 اتمي گفت: آژانس که مسوولیت راس��تي آزمایي اجراي 
 موافقت نام��ه هس��ته اي موق��ت 24 نوامبر بی��ن ایران 
و ق��درت ه��اي جه��ان را ب��ه عه��ده خواه��د داش��ت 
 نی��ز در ای��ن نشس��ت ت��ا ح��دودي مش��ارکت خواهد

 داشت.
دیپلمات هاي غربي گفتند این کارشناس��ان به مسایلي 
در ارتباط با اج��راي موافقت نامه ژن��و خواهند پرداخت 
 که پیش تر در ژنو به آن ها پرداخته نش��ده ب��ود. این که 
 آژانس بی��ن المللي ان��رژي اتم��ي چگونه و چ��ه زماني 
مي تواند بازرس��ي هاي گس��ترده خود را در ای��ران آغاز 
کند و دیگر مسایل فني بخشي از مس��ایل مورد بحث در 
 نشس��ت کارشناس��ان ایران و قدرت هاي جهان خواهد

 بود.

وکیل مدافع قاضی حداد )از متهمان این پرونده( می گوید 
دیوان عالی کشور نوبت رسیدگی به پرونده قضات کهریزک 

را به سال 93 موکول کرده است.
 »محمد اصالنی« با بیان این که حدود چهار ماه از ارس��ال 
پرون��ده قضات کهریزک ب��ه دیوان عالی کش��ور می گذرد 
افزود: طبق اطالعی ک��ه از دیوان عالی کش��ور گرفته ایم، 
 پرونده قضات کهریزک هنوز در ردیف مطالعه قضات دیوان 
قرار نگرفته اس��ت. وکیل مدافع قاضی حداد اضافه کرد: به 
ما گفته اند امکان دارد نوبت رس��یدگی ب��ه پرونده قضات 

کهریزک در دیوان عالی کشور در سال 93 فرا برسد.
 پرونده کهریزک با گذش��ت 154 روز از برگ��زاری آخرین 
جلس��ه دادگاه هنوز به نتیجه قطعی نرس��یده و در انتظار 

رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
 نخستین جلس��ه دادگاه متهمین پرونده موسوم به قضات 
کهریزک روز سه شنبه هشتم اس��فند ماه سال گذشته در 
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر 

خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
 هیات قضایی این پرونده که ش��امل پنج قاضی به ریاست 
 قاضی مدیر خراس��انی بودن��د، در نهایت پس از گذش��ت

 11 جلس��ه، ابتدای خرداد ماه س��ال 92 ختم دادرس��ی را 
اعالم کردند.

بخش خبری صدا و س��یمای ملی هلند مصاحب��ه ای را با 
عراقچ��ی، معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان در حاش��یه 
هجدهمین کنفرانس س��االنه س��ازمان منع س��الح های 
 ش��یمیایی در الهه انجام داد. این برنامه خبری از عراقچی

 به عنوان یکی از مهم ترین افراد دخی��ل در توافق تاریخی 
ایران و غرب در ژنو یاد کرد.

 عراقچی مذاکره کننده ارش��د ایران ب��ا 1+5 در این برنامه
 اظهار داش��ت: در یک تواف��ق برد - برد، طبیعی اس��ت که 
طرفین امتی��ازی داده و می گیرند و این ک��ه پس از توافق 
برخی صحبت از تضعیف محتوای آن نمایند به گونه ای که 
گفته ش��ود تنها صرفا بخش کوچکی از تحریم ها لغو شده، 
رویکرد مناسبی به نظر نمی رسد. برخی سخنان طرف مقابل 
سودمند نیست. طرفین مذاکرات باید مراقب باشند که این 

پنجره بسته نشود.
وی افزود: در یک توافق برد - برد، طبیعی است که طرفین 
امتیازی داده و می گیرن��د و این که پ��س از توافق، برخی 
صحبت از تضعیف محتوای آن نمایند به گونه ای که گفته 
شود تنها صرفا بخش کوچکی از تحریم ها لغو شده، رویکرد 
مناس��بی به نظر نمی رس��د. برخی س��خنان طرف مقابل 
سودمند نیست. طرفین مذاکرات باید مراقب باشند که این 

پنجره بسته نشود.

بین الملل قوه قضاییهمجلس امور خارجه

پرونده بابک زنجانی 
دراصل ۹۰ بسته شد

 نشست کارشناسان
 ايران و 5+1

رسیدگی به پرونده کهريزک 
تا سال ۹3

 هشدار به
 مذاکره کنندگان 5+1
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افزايشنگرانکننده
آمارفوتوجرحتصادفات

حسین غالمی در گفت وگو با  فارس در مبارکه به بررسی آمار فوت 
و جرح هفت ماهه اخیر سطح استان اصفهان  و همچنین شهرستان 
مبارکه در حوزه های برون شهری و درون شهری پرداخت و افزایش 
غیرقابل قبول این تصادفات را نگران کننده دانست.وی همچنین به 
مشکالت یاد شده از جانب مسووالن اشاره کرد و افزود: فرا رسیدن 
فصل بارندگی، عدم آموزش صحیح و عدم ایمن س��ازی خودروها از 
جانب خودروس��ازان و مالکان خودرو نیز از جمله مس��ایل موجود 
اس��ت. رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان در ادام��ه گفت: در یک 
 حادثه رانندگی همه نهادهای مربوط مسوول هستند و باید با تعامل 
همه جانبه برای رفع مشکالت کوشیده و راهبردهایی را اتخاذ کنند.

توقيفمحموله۲ميلياردی
کاالیقاچاقدرنايين

فرمانده انتظامی شهرس��تان نایین گفت: ماموران ایستگاه بازرسی 
شهید شرافت این فرماندهي، حین کنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه کامیون ولوو که از شهرستان الر عازم تهران بود مشکوك و 

آن را متوقف کردند. 
 س��رهنگ رجبعلي مختاري افزود: پس از توقف خودرو، ماموران با 
هماهنگي مقام قضایي از خودرو بازرسي به عمل آوردند که در این 
عملیات، ۵۹۶۰ کیلوگ��رم بادام هندي، ۱۴۵۰ کیل��و بادام زمیني، 
۴۰۵۰ کیلو مغز ب��ادام، ۲۵۴ قوطي چ��اي، ۱۱۴۵ قوطي کمپوت، 
۱۱۵۱ ثوب لباس و ۲۱۲۰ کیلو هل کشف ش��د. این مقام مسوول 
 با بیان این ک��ه ارزش کاالهاي کش��ف ش��ده بی��ش از دو میلیارد 
و ۲۰۰ میلی��ون ری��ال ب��رآورد ش��ده اس��ت، گف��ت: خ��ودروي 
 متهم نی��ز توقیف و اقالم کش��ف ش��ده ب��ه اداره گم��رك تحویل 

داده شد. 

ريههایاصفهاندرهوايیسالم
نفسکشيد

 بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، ابراز داش��ت: تا ساعت
 ۱۲ ظهردیروز میانگین شاخص آلودگی هوا AQI در ایستگاه های 
سنجش آلودگی هوای اصفهان عدد ۸۳ را نشان می دهد. وی افزود: 
در حال حاضر وضعیت کیفی هوای کالنشهر اصفهان در شرایط سالم 
است.  رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت از محیط زیست 
اس��تان اصفهان گفت: در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ، وضعیت کیفی 

هوای اصفهان در شرایط ناسالمی بود.
صادقیان در پایان ی��ادآور ش��د: خوش��بختانه از روز ۱۳ آذرماه به 
 دلیل ناپایداری ه��وا و وزش ب��اد که منجر ب��ه انتق��ال آالینده ها 
 می شود، وضعیت هوای کالنشهر اصفهان در وضعیت خوب و سالمی

 قرار دارد.

تشکيلمجمع»ملیخيرينازدواج«
تاپايانسال

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خان��واده وزارت ورزش و 
جوانان ازابالغ تش��کیل مجمع خیرین ازدواج به اس��تان ها خبرداد 
و اظهارامیدواری کرد که مجمع ملی خیرین ازدواج تا پایان سال یا 

اوایل سال آینده تشکیل شود.
مس��عود امینی یکی از برنامه های دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی 
خان��واده وزارت ورزش و جوانان در حوزه ازدواج را تش��کیل مجمع 
ملی خیرین ازدواج عنوان کرد و گفت: تشکیل این مجمع ازابتدا در 
شهرستان ها، سپس استان ها و بعد از آن در س��طح ملی در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی با بیان این که شهرستان های استان باید مجامع خیرین ازدواج 
خود را تش��کیل دهند و پس ازآن نیز مجامع خیرین ازدواج استانی 
تشکیل می شود، اظهار داش��ت: پس از شناس��ایی خیرین استانی 
مجمع ملی تشکیل خواهد شد.امینی افزود: تشکیل مجمع خیرین 
 ازدواج به اس��تان ها ابالغ و اعتبار الزم نیز داده ش��ده اس��ت ضمن

 این که این مجم��ع نباید دولتی باش��د ولی دول��ت آن را همراهی 
خواهد کرد.

ثبتناماولويتهایجديدعمره
مفردهتا۳۰ديماه

س��ازمان حج و زیارت طي اطالعیه اي اعالم کرد: با توجه به وجود 
ظرفیت هاي خالي در گروه هاي عمره اعزامي تا ۳۰ دی ماه در برخي 
استان هاي کش��ور، دارندگان اس��ناد عمره مفرده با اولویت ۳۰۱ تا 
۴۰۰ مربوط به ثبت نام عمومي س��ال ۱۳۹۰ نیز مي توانند نسبت به 

نام نویسي در ظرفیت خالي این گروه ها اقدام کنند.
در اطالعیه سازمان حج آمده است ، دارندگان اسناد سپرده گذاري 
با اولویت هاي فوق برابر با شرایط درج ش��ده در اطالعیه هاي حج و 
زیارت استان ها، مي توانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتي در سطح 
استان محل سکونت خود، نس��بت به ثبت نام در کاروان ها و اعزام به 

سرزمین وحي اقدام نمایند.
الزم به توضیح است امکان ثبت نام اولویت هاي یادشده در گروه هاي 
اعزامي تا پایان دي ماه ۹۲ در هر استان، منوط به وجود ظرفیت خالي 
در کاروان هاي استان مربوطه مي باشد و ثبت نام مذکور بالفاصله بعد 

از تکمیل ظرفیت این کاروان ها متوقف خواهد شد.

پرداخت688ميلياردتومان
بدهیدولتبهشهرداریاصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: دولت گذشته ۶۸۸ میلیارد 
تومان به شهرداری اصفهان بدهکار است و این بدهی دولتی باید هر 

چه سریع تر پرداخت شود.
 عب��اس حاج رس��ولیها در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی ش��هر 
با اش��اره به این که در آس��تانه تدوی��ن بودجه دولت و ش��هرداری 
قرار داری��م، اظه��ار داش��ت: دول��ت بای��د بودجه ه��ا و اعتبارات 
 مورد نی��از را ب��رای اج��رای پروژه های مه��م اصفه��ان اختصاص

 بدهد.
وی با بی��ان این که هفته گذش��ته رییس جمهور گزارش��ی را ارایه 
دادند که به صورت قطعی در این گزارش به این موضوع که اصفهان 
بیش ترین مالیات را به خزانه دولت واریز می کند، اشاره شده است، 
 ادامه داد: اصفهان اس��تانی اس��ت که کم ترین اعتبارات را از دولت 

دریافت می کند.
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گشتیدراخبار
زمینی به ارزش ۵۴ میلیون تومان در تیران و کرون وقف شد

حجت االسالم حمزه نیکو ، سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون گفت: خیر 
خیراندیش��ی به نام مهدی نم نباتی از اهالی روستای قاسم آباد شهرس��تان تیران و کرون وقف 

جدیدی به ارزش ۵۴ میلیون تومان را به ثبت رساند. 

۳
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لزومپيگيریروندقطار
اصفهان-تهران

     اعضای شورای اسالمی شهر و نماینده میراث فرهنگی شهرداری ارومیه از 
پروژه احیای میدان امام علی )ع( بازدید کردند.

در این بازدید، اعضای شورای اسالمی شهر و نماینده میراث فرهنگی شهرداری 
ارومیه، طرح احیای میدان امام علی )ع( را  از پروژه های بزرگ کشور دانستند 
 و تاکید کردند: الزم اس��ت این طرح از طریق رس��انه های ملی اطالع رسانی 
 بیش تر ش��ود تا همه کش��ور از این ابر پروژه مطلع ش��وند و حتی این طرح 

می بایست به همه دنیا معرفی شود. 
ش��هرداري اصفهان از س��ال ۱۳۸۳ به خاطر اهمیت بس��یار باالی موضو ع 
مس��تقیما وارد میدان عمل گردید و ب��ا تکمیل طرح ها و تهیه نقش��ه های 
 اجرایی اقدام به آغاز عملیات در نیمه اول سال ۱۳۸۸ کرد و پروژه را در سه فاز 

تعریف نمود.

 احمد ش��ریعتی در جلسه شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به ضرورت 
سرویس دهی قطار اصفهان – تهران اظهار داش��ت: مردم در روز های اخیر از 
قطع س��رویس دهی قطار اصفهان - تهران اعالم نارضایتی می کنند زیرا این 
خط ارتباطی جزو کم خطرترین مسیر  های ارتباطی میان دو استان است. وی 
با اشاره به اهمیت این موضوع تصریح کرد: مسووالن باید در این بخش به مردم 
 توضیح دهند، چرا که به هردلیل عدم پاس��خگویی به مردم درست نیست و 
ابهام آفرین��ی می کند . بنابرای��ن این موضوع باید مش��خص ش��ود که چرا 
سرویس دهی از طریق قطار اصفهان - شیراز انجام می شود اما در این قسمت هم 
ظرفیت خدمت رسانی به مردم بسیار پایین است.نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: مسووالن راه آهن اصفهان باید در این زمینه پاسخگو 

باشند و توضیحات الزم را ارایه کنند.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: این که کسانی به 
مشکل خشکس��الی اس��تان های اصفهان، یزد و کرمان نگاه منطقه ای دارند، درست 

نیست و باید در این موضوع منافع ملی را در نظر گرفت.
 ابوالفضل قربانی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: در ارتباط 
با مسایل کالن کشور باید نگاه ملی حفظ ش��ود و در بحث خشکسالی که استان های 

اصفهان، یزد و کرمان با آن روبه رو هستند باید به این موضوع با دید ملی نگاه کنیم.وی 
افزود:کار کسانی در سطح کشور این موضوع را به زمینه ای برای اختالف افکنی تبدیل 
کردند، صحیح نیس��ت و منافع ملی باید در این زمینه در نظر گرفته ش��ود. بنابراین 
دولت نیز موظف است برای حل مشکل خشکسالی این ۳ استان، اعتبار الزم را برای 

پروژه ها تخصیص دهد.

نبايدبهمسالهخشکسالیاحساسینگاهشود
رییس کمیسیون حمل ونقل ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان این که برخورد 
احساسی با موضوع خشکس��الی، هیچ نکته مثبتی ندارد، تصریح کرد: خشکسالی در 
اس��تان های اصفهان، یزد و کرمان یک بحث ملی بوده و نگاه منطقه ای برای حل این 

مشکل قابل قبول نیست.
وی با اشاره به این که نیمی از جمعیت استان اصفهان را مهاجران تشکیل می دهند، 
بیان کرد: با این وجود، جریان عادی زندگی بدون هیچ تبعیضی در شهر اصفهان ادامه 
دارد و مردمی که از سایر ش��هر ها به اصفهان مهاجرت کردند، در شغل های مختلف 

کسب درآمد می کنند.
قربانی اظهار داشت: همین مردم در شهر اصفهان برای یک زندگی سالم و پرنشاط به 
آب سالم احتیاج دارند و ضرورت دارد همه مسووالن موضوع را در ابعاد کالن پیگیری 

 کرده و از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی انتظار داریم با مساله خشکسالی این
  ۳ اس��تان احساس��ی برخ��ورد نکنن��د و مناف��ع مل��ی را در تصمیم گیری ه��ا 

لحاظ کنند.

صنايعسهمخودرادرکاهشآلودگیپرداختکنند
وی با بیان این که استان اصفهان در  جایگاه ملی در حل بسیاری از مشکالت تاثیر گذار 
بوده، خاطرنشان کرد: اگر در پایتخت مش��کلی به وجود آید، اصفهان شهر جایگزین 
تهران اس��ت و با درك این موضوع مهم جای س��وال دارد که چرا برخی افراد مشکل 

خشکسالی اصفهان را منطقه ای قلمداد می کنند.
رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به آلودگی فزاینده 
شهر اصفهان  گفت: صنایع بارگذاری شدیدی برای اصفهان ایجاد کرده اند و الزم است 
در این بخش، صنایع همان  طور که در آلودگی نقش دارند، برای ایجاد زیر ساخت هایی 

که کمک به کاهش آلودگی می کند، سهم خود را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت آسفالت معابر فرعی ش��هر اصفهان دچار آسیب جدی 
شده و وضعیت مطلوبی را در این قسمت ها شاهد نیستیم که ضرورت دارد مسووالن 
 شهری عالوه بر توجه به معابر اصلی، به س��ازی خیابان های فرعی را نیز مد نظر قرار 

دهند.

رييسکميسيونحملونقلشورایاسالمیشهراصفهان

خشکسالیاستاننگاهملیمیخواهد

سردار عبدالرضا آقاخانی در خصوص ارتباط اعتیاد با سرقت و جرایم خرد در استان گفت: 
براساس آمارها و یافته هاي پلیس ۹۰ درصد از سارقاني که توسط پلیس استان دستگیر 
ش��دند به یکي از موادهاي مخدر اعتیاد شدید داش��ته و اعتیاد را انگیزه خود از ارتکاب 

سرقت عنوان کرده اند. 
وي با بیان این که تحقیقات ما نشان مي دهد که اعتیاد ریشه اصلي جرایم خرد در استان 
است، عنوان داشت: البته ۶۰ درصد از س��ارقان نیز اعتیاد به ماده مخدر صنعتي شیشه 
داشتند که با توجه به خطرناك بودن این ماده و هزینه باالي آن بعضا سرقت هاي صورت 
گرفته به وس��یله آن ها به صورت خشن انجام شده اس��ت. رییس کمیته مقابله شوراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اس��تان گفت: پلیس اس��تان اصفهان در زمینه مبارزه با 
قاچاقچیان و توزیع کنندگان خرد مواد مخدر در سال گذش��ته و امسال اقدامات بسیار 
 مهم و موثري انجام داده و با انهدام باندهاي بزرگ و حرفه اي توانسته از ورود مواد مخدر

  به خصوص ماده مخدر شیش��ه به اس��تان جلوگیري کند.  س��ردار آقاخاني با اشاره به 
س��ابقه دار بودن س��ارقان معتاد تصریح کرد: باید در زمینه درمان کامل سارقان معتاد 

پس از آزادي از زندان و سپري کردن مجازات خود ، برنامه ریزي مدوني صورت گیرد و 
طول درمان آن ها تحت نظارت سازمان هاي مربوطه انجام شود و همچنین در خصوص 
اش��تغال آن ها نیز پیگیري الزم صورت گیرد. وي با اش��اره به هزین��ه کمپ هاي ترك 
اعتیاد به خصوص مراکز درمان اعتیاد شیشه اظهار داشت: بسیاري از معتادان به خاطر 
نداشتن هزینه طول درمان خود سعي مي کنند با اس��تفاده از داروهاي قاچاق اقدام به 
ترك اعتیاد و خ��ود درماني کنند که ای��ن کار هیچ نتیجه اي در بر نداش��ته و دوباره به 
مصرف مواد مخدر روی مي آورند. فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اجراي طرح 
جمع آوري معتادان تابلو از س��طح شهر افزود: این طرح چند س��الي است که در استان 
 کلید خورده و پلیس به منظور کاهش س��رقت ها و جرایم خرد در طول س��ال اقدام به 
جمع آوري معتادان  و پرخطر و ولگرد کرده و آن ها را به کمپ هاي ترك اعتیاد تحویل 
مي دهد که تاکنون این طرح در ایام ویژه سال مانند نوروز تاثیر بسیار زیادي در کاهش 
 جرایم داشته است. سردار آقاخاني گفت: امنیت تنها با مشارکت همه مردم و سازمان ها و
 دستگاه هاي مسوول ایجاد مي شود و همه باید خود را در امنیت جامعه سهیم بدانند. 

9۰درصدسارقانمعتادهستند

بازديدشورایشهر
اروميهازميدانامامعلی

SMS

 رییس مرکز س��نجش آموزش و پرورش با بیان 
این که براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
که در شهریور ۹۲ مصوب شده، نهایتا تا ۸۵ درصد 
ظرفیت پذیرش دانش��جو در کل کشور بر مبنای 
سوابق تحصیلی خواهد بود، گفت: بر این اساس 

کنکور هیچ وقت حذف نخواهد شد.
عبدالرس��ول عمادی درباره آخرین تصمیمی که 
شورای س��ه  جانبه س��نجش و پذیرش دانشجو 
در خصوص نحوه پذیرش در دانش��گاه ها اعمال 
خواهد کرد، گفت: بر اساس قانون مصوب شهریور 
۹۲ مقرر شده به صورت تدریجی و صعودی پس 
ازپنج س��ال، حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش 

دانشگاه ها برمبنای سوابق تحصیلی باشد .
وی افزود: بر این اساس می توان گفت تا زمانی که 
۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بر اساس 
سوابق تحصیلی خواهد بود، بنابراین کنکور هرگز 
حذف نخواهد ش��د و مطابق ای��ن قانون می توان 

گفت ح��ذف کامل کنک��ور به طور کام��ل اتفاق 
نخواهد افتاد.

 ریی��س مرک��ز س��نجش آم��وزش و پ��رورش
 ادام��ه داد: ب��رای ۱۵ درصد باقی مان��ده که در 
پذیرش دانشجویان در دانش��گاه ها موثر خواهد 
بود، قانون س��ه راهکار را در نظر گرفته است که 
در ش��یوه اول پایه ه��ای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تحصیلی 
مبنای پذیرش دانش��جو قرار خواه��د گرفت که 
امتحانات این س��ه پایه متوسطه دوم باید مطابق 
استانداردهای ش��ورای عالی برگزار و به سازمان 

سنجش ارایه شود.
عمادی افزود: بر همین اس��اس امسال تصمیمی 
که برای نحوه پذیرش داوطلبان در دانش��گاه ها 
اتخ��اذ ش��د، تاثیر ۲۵ درص��دی نم��رات نهایی 
داوطلبان بود اما تفاوتی که با سال گذشته دارد، 
در این است که تاکنون این تاثیر سوابق تحصیلی 
به صورت مثبت اعمال می شد اما برای کنکور ۹۳ 

سوابق تحصیلی هم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات 
 منفی در کنک��ور خواهد داش��ت، بنابراین تاثیر

 ۲۵ درص��دی نم��رات نهای��ی داوطلب��ان 
 در کنک��ور ب��ا تاثی��ر مثب��ت و منف��ی اعم��ال

 خواهد شد.
وی عنوان کرد: در روش دوم ک��ه در قانون آمده 
اس��ت؛ اعمال س��وابق تحصیلی ب��ه اضافه نمره 
 آزمون عمومی کنکور است که بر این اساس عالوه

 ب��ر س��وابق تحصیل��ی س��ه س��ال متوس��طه 
 آخ��ر، آزم��ون عموم��ی نی��ز ب��رای داوطلبان 

برگزار شود.
عمادی ادامه داد: راهکار سوم قانون، اعمال سوابق 
تحصیلی به اضافه برگ��زاری آزمون اختصاصی و 
عمومی است که در هر س��ه حالت پس از اعمال 
سوابق تحصیلی، نحوه پذیرش بر اساس آزمون ها 
را س��ازمان س��نجش، وزارت علوم، تحقیقات و 
 فن��اوری و وزارت بهداش��ت مش��خص خواه��د 

کرد.
وی تصری��ح کرد: ب��ر اس��اس این قان��ون که به 
قانون سنجش و پذیرش دانش��جو در دانشگاه ها 
و مراک��ز آم��وزش عالی کش��ور معروف اس��ت، 
دانش��گاه ها هم��واره از طری��ق این س��ه روش 
 می توانن��د ب��رای کرس��ی های خ��ود دانش��جو 

انتخاب کنند.
به گفته رییس مرکز س��نجش وزارت آموزش و 
پرورش، برگ��زاری چند آزمون کنکور در س��ال 
نی��ز از دیگر پیش��نهاداتی ب��ود که در ش��ورای 
 س��ه جانبه مط��رح و مقرر ش��د مورد بررس��ی

 قرار بگیرد.
عمادی درباره مصوباتی که این شورای سه جانبه 
داشت نیز گفت: در این نشست سه جانبه کارگروه 
مشترك با همکاری وزارتخانه های علوم، آموزش 
و پرورش، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد تشکیل 
 می شود و مقرر شده رش��ته محل هایی که برای

 آن ها نیازی به برگزاری آزمون نیست، مشخص 
شود؛ لذا بر اساس فرمولی که اعالم شده، چنانچه 
تعداد داوطلبان در یک رش��ته کم تر از سه برابر 
ظرفیت صندلی های دانش��گاه باش��د، با اعمال 
س��وابق تحصیلی و چنانچه تع��داد داوطلبان و 
متقاضی��ان آن رش��ته مح��ل بیش از س��ه برابر 
 ظرفیت دانشگاه ها باشد، برای آن رشته ها آزمون 

برگزار شود.
رییس مرکز س��نجش آموزش و پرورش درپاسخ 
به این س��وال که پی��ش از این عنوان ش��ده بود 
سازمان سنجش استاندارد بودن امتحانات نهایی 
آموزش و پرورش را قبول ندارد و از این وزارتخانه 
خواس��ته تا کیفی��ت امتحان��ات خ��ود را به حد 
استاندارد برساند، آیا برنامه ای برای تغییر در نحوه 
 امتحانات نهایی دارید؟ گفت: کنکور سراسری از
  چن��د جنب��ه داوطلب��ان را م��ورد س��نجش
 قرار می دهد، در حالی ک��ه آزمون ها و امتحاناتی

 که آموزش و پ��رورش برگزار می کند، متفاوت از 
این آزمون سراسری است.

وی در توضیح بیش تر گفت: این تمایز و تفاوت در 
شیوه برگزاری آزمون ها و نوع سنجش استعداد، 
س��رعت، دقت و س��طح یادگیری دانش آموزان 
نباید به این معنا باش��د که آزمون های آموزش و 
پرورش از استاندارد الزم برخوردار نیست، چرا که 
آزمون هایی همانند آزمون پیش��رفت تحصیلی و 
سایر آزمون های آموزش و پرورش هرگز همانند 

کنکور نخواهد بود.
به گزارش ایس��نا، در این قانون آمده است، آنچه 

برای سابقه تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر 
دوره متوسطه مالك است که امتحانات آن مطابق 
اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش 
و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد 
مطابق مصوبات ش��ورای عالی آموزش و پرورش 

برگزار شده باشد.
همچنین برای آزمون عمومی، آزمون سراس��ری 
از میان دروس عمومی رش��ته های تحصیلی در 
س��ه س��ال آخر دوره آموزش متوس��طه مدنظر 
است که توسط سازمان س��نجش آموزش کشور 

برگ��زار و ب��رای آزم��ون اختصاصی نی��ز آزمون 
سراس��ری از میان دروس تخصصی رش��ته های 
تحصیلی در سه س��ال آخر دوره متوسطه مدنظر 
 است که توسط سازمان س��نجش آموزش کشور 

برگزار می شود.
گفتنی است، وزارت آموزش و پرورش مسوولیت 
ارای��ه س��ابقه تحصیلی ب��رای دانش آم��وزان و 
متقاضیان ورود به دانش��گاه را بر عهده دارد واین 
وزارتخان��ه موظف اس��ت در اجرای ای��ن تبصره 
تغیی��رات الزم را در تش��کیالت اداری خ��ود به 

تصویب مراجع ذی ربط برساند.
براس��اس این قانون، سازمان س��نجش آموزش 
کشور مسوولیت س��نجش داوطلبان را بر عهده 
دارد و تعیین روش پذیرش دانش��جو در دانشگاه 
بر اس��اس ظرفی��ت رش��ته محل ه��ا و تقاضای 
داوطلبان به صورت س��االنه تعیی��ن و از طریق 
سازمان سنجش آموزش کش��ور قبل از ثبت نام 

اعالم می شود.

رييسمرکزسنجشآموزشوپرورش:

 کنکور هیچ گاه حذف نخواهد شد

وزارتآم�وزشوپ�رورش
مسووليتارايه

ب�رای تحصيل�ی س�ابقه 
دانشآموزانو

متقاضيانورودبهدانشگاه
رابرعهدهدارد

واينوزارتخانهموظف
استدراجرایاين

تبصرهتغييراتالزم
رادرتشکيالتاداریخود

بهتصويبمراجع
ذیربطبرساند



چهره روزيادداشت

بتن بدون انقباض در فوالد مبارکه 
ساخته شد

 جواد رضایی حس��ن آب��ادی در خصوص این مطلب اظهار داش��ت: 
با درخواس��ت یک ش��رکت پیمانکار از امور مهندسی شرکت فوالد 
مبارکه درباره ارایه بت��ن بدون انقباض برای تقوی��ت تیرهای کوره 
یک واحد فوالدسازی، آزمایشگاه س��اختمانی امور مهندسی اقدام 
به تحقیق و پژوهش در ای��ن خصوص کرد.  پ��س از حدود یک ماه 
انجام آزمایش��ات مختل��ف برای اولین بار در کش��ور کارشناس��ان 
 امور مهندس��ی ش��رکت فوالد مبارکه ب��ه تکنولوژی س��اخت بتن 
بدون انقباض دست یافتند. رییس آزمایشگاه ساختمانی و تولید بتن 
امور مهندسی شرکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: بتن بدون 
انقباض برای تعمیر، بازسازی یا تقویت سازه های بتنی کاربرد دارد و 
انقباض یا جمع شدگی )SHRINKAGE( از خصوصیات بسیار 

مهم یک سیستم تعمیری است. 

افزايش دستمزد کارگران 
اجتناب ناپذير است

یک فع��ال کارگری ب��ا بیان ای��ن که افزای��ش دس��تمزدها امری 
اجتناب ناپذیر است، پیشنهاد کرد: دولت از طریق پرداخت مستقیم 
بن کاالهای اساسی بخشی از دستمزد کارگران را ترمیم کند.حمید 
حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این که رشد فزاینده 
قیمت ها در کش��ور پایین نیامده اما مهار شده است، ابراز امیدواری 
کرد که  چالش های تعیین دستمزد با توجه به توافق مثبت هسته ای 
کاهش یافته و تنش های هر س��اله بر س��ر تعیین دستمزد را شاهد 
نباش��یم.وی افزود: هم اکنون تورم 40 درصدی را در کشور تجربه 
می کنیم و دولت تالش می کند تا با مهار قیمت ها، تورم را در پایان 
س��ال به 25 درصد کاهش دهد.این فعال کارگری در ادامه، افزایش 
دس��تمزد کارگران را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: این تصور 
 که حقوق و دس��تمزد کارگران افزایش نیابد غیرممکن اس��ت زیرا

 هم اکنون کارگران با تمام توان برای تامین معیشت خود می جنگند،  
تورم در کش��ور باالس��ت و پول هم بی ارزش شده اس��ت بنابراین 

ناچارهستیم که دستمزد را برای سال آینده افزایش دهیم.

 اتاق بازرگانی گرجستان و ايران 
در تفلیس تاسیس شد

 رییس اتحادی��ه واردکنن��دگان ف��رآورده های نفتی گرجس��تان 
اع��الم ک��رد:  ات��اق بازرگان��ی گرجس��تان و ای��ران در تفلی��س 
 تاس��یس ش��د. وانو متراالش��ویلی گفت: بازرگانان ایران��ی به ویژه

 عالقه مند فعالیت در بخش های انرژی، ساختمان سازی و صنعت 
غذایی هس��تند.وی که خودش یکی از اعضای این اتاق است افزود: 
موسس��ان اتاق بازرگانی گرجس��تان و ایران 5 گرجی و 4 بازرگان 
 ایرانی هس��تند.به گفت��ه وی کل تج��ارت بین دو کش��ور 120 تا 

150 میلیون دالر در سال است که قرار است این رقم افزایش یابد.

ايران جزو 8 تولیدکننده برتر 
میگوی جهان

گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان 
گفت : در بی��ن تولیدکنندگان میگ��و می توان کش��ورهای تایلند، 
ویتنام، چین، اکوادور، هند، برزیل، ایران و عربس��تان را نام برد که 
س��هم باالیی در تولید و صادرات این محصول در بازار جهانی دارند. 
برخی کش��ورها در تولید میگو س��هم باالیی دارند ام��ا در صادرات 
آن نقش چندانی ندارن��د؛ به عنوان مثال چین حج��م تولید باالیی 
 را هر س��ال به خود اختصاص می دهد اما س��هم بس��یار ناچیزی در 
بازار جهانی دارد چراکه این کشور میزان مصرف داخلی باالیی دارد 
و به دلیل باقیمانده های دارویی و شیمیایی نمی تواند میگوی خود را 

به بازارهای جهانی عرضه کند.

کاهش زمان ترخیص کاال از 27 روز 
به کم تر از 30 دقیقه

مدیرکل گمرک شهید رجایی از کاهش زمان ترخیص کاال از 2۷ روز 
به کم تر از نیم ساعت خبر داد و افزود: برای نخستین بار در گمرک 
ش��هیدرجایی به منظور تس��ریع در امر ترخیص کاالهای اساسی و 
دارو تشریفات گمرکی به حداقل رسید و عملیات ترخیص کاالهای 
مختلف که قبال بیش از 2۷ روز طول می کشید اکنون با مدت زمان 
ش��ش تا 26 دقیقه در خصوص اقالم اساس��ی و دارو  در این گمرک 
انجام می شود. در گذشته برخی از شرکت ها به دلیل داشتن بدهی 
قبلی یا تعهدات معوقه به گمرکات تمامی محوله های آن ها در بنادر 
 بلوکه می ش��د اما با تعدیل در این قانون تنها  می��زان بدهی قطعی
  آن ها به عن��وان وثیقه در گم��رکات باقی می مان��د و صاحب کاال

 می تواند مابقی کاال را ترخیص کند.

انبار ها از لوازم خانگی پر شد
محم��د طهان پ��ور  در م��ورد وضعیت خری��د و فروش 
ب��ازار ل��وازم خانگ��ی  اظه��ار داش��ت: وضعی��ت کلی 
اقتص��اد مناس��ب نیس��ت و ب��ازار ل��وازم خانگ��ی نیز 
به دلیل م��اه محرم و صفر ش��رایط خوبی ن��دارد. البته 
قیمت ه��ا نیز ارزان تر ش��ده ولی مش��هود نیس��ت. زیرا 
ارزان تر شدن به این ش��کل اس��ت که تولید کنندگان 
 داخل��ی ب��رای واح��د ه��ای صنف��ی ک��ه خری��داران

 آن ها هس��تند جوایزی در نظر گرفته اند و شرکت های 
تولید کننده خارجی نیز همین رویه را در پیش گرفته اند 
به نوعی که در قب��ال خرید چند دس��تگاه لوازم خانگی 
مثالماشین ظرف شویی رایگان داده می شود و این یعنی 

کاهش قیمت.
 وی ادامه داد: پی��ش از این خرید به ص��ورت نقد انجام

 می شد ولی در حال حاضر شرکت های داخلی و خارجی 
به صورت اعتباری کاالهای خود را می فروش��ند، البته 
فروش های اعتباری کوتاه مدت و یک ماهه اس��ت ولی 
 این یعن��ی فروش��نده ناز مص��رف کننده را می کش��د. 
در حال حاضر با توجه به این که فصل س��رما است و باید 
بازار خرید لوازم گرم کننده از جمله بخاری داغ باشد ولی 

این بازار سردتر از همه بازارها است.
رییس اتحادیه کش��وری فروش��ندگان لوازم خانگی با 
بیان این که حجم تولید لوازم گرم کنن��ده باال و انبارها 
انباش��ته از کاال است، خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر 
ماشین لباس شویی و ظرف شویی شرکت بهکو ترکیه با 
همان برند در ایران تولید می ش��ود و جارو برقی ال جی 
نیز در س��یرجان تولید می ش��ود و می توان این وعده را 
داد که تا ش��ب عید همه کاالهای لوکس دنیا را در ایران 
تولید خواهیم کرد.وی در پاس��خ به این سوال که قیمت  
این کاالهای خارجی ک��ه در ایران تولید می ش��ود چه 
 تفاوتی با زمانی که از خارج وارد می شد، دارد، بیان کرد:

 در حال حاضر قیمت آن ها هیچ فرقی نمی کند ولی ما به 
آن ها اعالم کردیم که باید ارزان تر باش��د که فعال با بیان 
این که نوپا هستند و قطعاتی که وارد می کنند حتی در 
برخی م��وارد گران تر نیز وارد می ش��ود حاضر به فروش 
تولیدات خود زیر قیمت محصولی که به طور کامل  وارد 
می شود، نیستند.طهان پور با اشاره به این که این دالیل 
مورد تایید ما نیست ولی به دنبال قطعه ساز خوب هستیم 
تا قیمت ها را پایین تر بفروشد، خاطر نشان کرد: در ایام 
ش��ب عید ش��اید نتوانیم قول کاهش قیمت چشمگیر 
را بدهیم ولی م��ی توانیم بگوییم ک��ه حداقل، قیمت ها 

افزایش نخواهد داشت و ثابت می ماند.

 رونق صادرات
 گوجه فرنگي استان

 ارزآوری 
فرش اصفهان

 مدیرعامل ش��رکت س��هامی زراعی گلپایگان گف��ت: یک ه��زار و 500 تن 
گوجه فرنگي سالم از این شرکت به خارج از کشور صادر شده که 200 هزار دالر 

ارزآوري به همراه داشته است. 
جدیری تولید ساالنه محصول گوجه فرنگی شرکت سهامی زراعی گلپایگان 
 را 2 هزار تن اعالم کرد و اظهار داش��ت: این محصول به کش��ورهاي حاشیه 
خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر و امارات صادر شده است. وی افزود: 
بیش از 50 هزارتن از جمله گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه ای، سیب زمینی، 
چغندر قند، بادام، شیر، گوشت، پش��م، کود حیوانی و گوشت قرمز ساالنه در 
این شرکت تولید شده و روانه بازار مصرف مي شود.  مدیرعامل شرکت سهامی 
زراعی گلپایگان وسعت زمین هاي کش��اورزي این شرکت را سه هزار هکتار 
اعالم کرد و گفت: 40 درصد از محصوالت این شرکت به استان هاي مرکزي، 

تهران و قم ارسال مي شود که ساالنه 20 میلیارد ریال سودآوري دارد.

اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به این موضوع اظهار داشت: تاکنون ۷1 هزار و 
۳50 کیلوگرم فرش دست باف از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده 
است. وی افزود: سال گذش��ته نیز 106هزار کیلوگرم، فرش دست باف از این 
استان به خارج از کشور صادر شد. مدیرکل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: 
کانادا، ژاپن و کش��ورهاي حوزه خلیج فارس عمده مشتریان فرش دست باف 

استان اصفهان هستند. 
وی ادام��ه داد: ه��م اکن��ون ح��دود 4۸0ه��زار بافن��ده فرش دس��ت باف 
 در شهرس��تان هاي نایی��ن، کاش��ان، اصفهان، ش��هرضا و نجف آباد س��االنه

 ۷00هزار مترمربع فرش مي بافند. 
گفتنی است، لچک و ترنج، طرح افشان ش��اه عباسی، قالیچه درختی، ماهی 
درهم، نقشه میر، سروی و ش��کارگاه از مهم ترین طرح ها و نقشه های فرش 

دست باف استان اصفهان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، 
مهندس ش��فیعی در جلس��ه بررسی مس��ایل و معضالت 
کش��تارگاه های مرغ ک��ه با حض��ور نمایندگان س��ازمان 
جهادکشاوزری ، اداره کل دامپزش��کی پشتیبانی امور دام، 
کارشناس��ان مدعو و مسوولین اداره کل اس��تاندارد استان 
اصفهان در محل این اداره کل تش��کیل شد ، ضمن تشکر و 
ابزار خرسندی از توجه و حساسیت دستگاه های نظارتی و 
مرتبط به تولید و عرضه محصوالت سالم پروتئینی ، گفت: 
باید کنترل و نظارت دقیقی بر روی مرغداری ها و محل های 
پرورش مرغ اعمال گردد تا از خوراک سالم و استاندارد و نیز 
پرورش و کشتار سالم و اس��تاندارد آن ها اطمینان حاصل 

گردد .
ش��فیعی در ادامه در خصوص وضعیت کش��تارگاه های 
 مرغ و گوشت استان افزود : تاکید اداره کل استاندارد بر 
به روز رسانی و بهینه سازی کلیه کش��تارگاه های مرغ 
و گوش��ت اس��تان و انطباق کامل آن ها با آیین نامه ها 

ودستورالعمل های استاندارد می باشد .
وی تعداد کش��تارگاه ه��ا و بس��ته بندی م��رغ دارای 
پروانه و نش��ان استاندارد  در اس��تان را مجموعا ۳ واحد 
 برشمرد و لزوم استاندارد سازی سایر کشتارگاه ها را نیز

 یادآور گردید .

در حالی که وضعیت نامساعد جوی موجب کاهش تولید 
نفت در اروپا و آمریکا ش��ده و تجار در انتظار آمار میزان 
فرصت های شغلی ایجاد شده در آمریکا هستند، قیمت 
نفت برنت جمعه گذشته پس از دو روز کاهش، به باالی 
111 دالر رس��ید.آنچه که به افزایش قیمت نفت برنت 
کمک کرد، آماری بود که نشان داد اقتصاد آمریکا در سه 
ماهه سوم امسال س��ریع تر از پیش بینی ها رشد کرده 
اس��ت و احتمال افزایش میزان تقاضا ب��رای نفت وجود 
دارداما این افزای��ش به دلیل احتمال تعدیل سیاس��ت 
محرک اقتصادی فدرال رزرو آمری��کا متاثر از آمارهای 
مثبت اقتصادی، متوقف شد.تونی نونان، تحلیل گر بازار 
نفت در توکیو به رویترز گفت: »آمار تولید ناخالص داخلی 
آمریکا قوی بود، بنابراین این خیال ما را در مورد ترمیم 
اقتصاد آمریکا راحت می کند...اما به محض این که تعدیل 
سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو آغاز شود، احتماال 
مردم س��ود خود را از بازار خواهند گرفت و سرمایه های 
خود را از بازارهای دارای ریسک باال از جمله نفت خارج 
خواهند کرد.« ، قیمت هر بشکه نفت برنت پس از کاهش 
1/5 درصدی در دو جلسه گذشته، با ۳6 سنت افزایش به 

111 دالر و ۳4 سنت رسید.

مدیر ناحیه فوالدسازي و نوردپیوسته سبا با بیان این که واحد 
احیای مستقیم ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا رکورد 
ماهانه تولید را کسب کرد، گفت: واحد احیای مستقیم مگا 
مدول شهید شهبازي و انباشت و برداش��ت ناحیه سبا، در 
آبان ماه با تولید ۷9 هزار و 2۸5 تن آهن اسفنجي به رکورد 

تازه اي دست یافت.
 ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی ف��والد مبارک��ه اصفه��ان،

 احمد احمدی��ان اظهار داش��ت: رک��ورد قبلي ای��ن واحد 
 با یک روزکاري بیش تر در تیرماه به میزان ۷۸ هزار و 15 تن

 است.
 وی با بیان این ک��ه کیفیت آهن اس��فنجي تولیدي از نظر 
شاخص متالیزاسیون 9۳/94 درصد بوده است ، دست یابي 
به این موفقیت را ناش��ي از نگهداري و بهره برداري موثر از 
تجهیزات و بهره وري سرمایه انساني دانست و فعالیت هاي 
انجام شده در این زمینه را  آموزش حین کار پرسنل، تدوین و 
اجراي دستورالعمل ها و استانداردها، پیگیري تهیه و تدارک 
قطعات مصرفي و یدک��ي، برنامه ریزي هاي منظم تعمیرات 
ماهانه، به حداقل رس��اندن توقفات اضطراري و همکاري با 
توسعه آهن سازي براي اولویت بندي رفع نواقص این واحد 

برشمرد.

به نقل از ایندین اکسپرس، بر اساس اعالم یک اتحادیه تجاری 
هند، صادرات کنجاله دانه های روغنی هن��د در ماه نوامبر 
نسبت به ماه پیش از آن تقریبا سه برابر افزایش یافته و بیش 
ترین رشد صادرات به کش��ورهای ایران، کره جنوبی و اروپا 
بوده است  اما در ماه اکتبر، صادرات کنجاله دانه های روغنی 
هند، با 1۳ درصد کاهش از 640 هزار تن در مدت مش��ابه 
سال گذشته به 560 هزار تن رس��یده بود.بر اساس گزارش 
اتحادیه تجاری» ای ئی ای« هند صادرات کنجاله دانه های 
روغنی هند در بازه زمانی آوریل تا نوامبر 201۳ به دو میلیون 
و 5۸0 هزار تن رسید که در مقایسه با صادرات 2 میلیون و 
۳91 هزار تنی مدت مشابه سال گذشته، ۸ درصد رشد داشته 
است. بیش ترین افزایش صادرات به ایران، کره جنوبی و اروپا 
بوده اس��ت، به نحوی که صادرات کنجاله دانه های روغنی 
 هند به ایران در ب��ازه زمانی آوریل تا نوامبر امس��ال)برابر با

  ۸ ماه نخست س��ال 92 ایرانی( ۷1 درصد رشد داشت و از 
461 هزار تن در سال گذشته به ۷۸9 هزار تن رسید. ایران در 
ماه نوامبر 1۸4 هزار و ۸60 تن کنجاله دانه های روغنی از هند 
 خریداری کرده اس��ت، در حالی که این میزان در ماه اکتبر 

۳۳ هزار تن بوده است. 
کنجاله دانه های روغنی به عنوان غذای دام مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.

صنعت صنعت مادرتولید طیور نهاده

3 واحد کشتارگاه مرغ،موفق 
به دريافت پروانه شدند

قیمت نفت در جهان
 افزايش يافت

رکورد تولید در واحد احیای 
مستقیم ناحیه فوالدسازي

 واردات غذای دام هند 
به ايران 5/5 برابر شد

اخبار کوتاه

بازار

4
برگزاری کنفرانس ملی مدیریت فناوری در کیش

س��ومین کنفرانس بین المللی و هفتمی��ن کنفرانس ملی مدیری��ت فناوری ب��ا تمرکز بر بنگاه ه��ای بزرگ در 
 بخش های انرژی، خودرو، اطالع��ات و ارتباطات هوایی و هوافض��ا در روزهای 19 و 20 آذرم��اه در جزیره کیش

 برگزار می شود.
 ضرورت واردات ساالنه 

30 هواپیما به کشور
علیرضا جهانگیریان / معاون وزیر راه

  با توجه به خ��ارج از رده  بودن اکث��ر هواپیماهای فعال تا س��ال 1404 
در هر سال به ورود حدود ۳0 فروند هواپیما با عمر کم تر از 10 سال نیاز 
داریم که الزمه این امر سرمایه گذاری حداقل یک میلیارد دالری در سال 
است. در روند توسعه  شرکت های هواپیمایی در 20 سال گذشته شاهد 
توس��عه  متوازنی نبودیم و حدود ۸0 درصد حمل  و نقل هوایی مس��افر 
 توسط 20 درصد ایرالین ها و 20 درصد مابقی حمل مسافر هوایی توسط 
۸0 درص��د باق��ی ایرالین ها 
انجام می شود که این ترکیب 
به دلیل دسترسی نداشتن اکثر 
 شرکت ها به منابع مالی موجب 
عدم توس��عه  زیرساخت های 
الزم ب��رای تامی��ن کیفی��ت 
خدمات ش��ده و حج��م باالی 
تاخیرات و سطح پایین آموزش 

را به دنبال داشته است.
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با دس��تور وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، در روزهای آتی 
ممنوعی��ت واردات کااله��ای اولوی��ت ده )کااله��ای لوکس 
و غیرض��رور( برداش��ته خواهد ش��د و ب��ه این ترتی��ب، تنها 
تعرف��ه، اب��زار کنت��رل واردات خواه��د ب��ود، ضم��ن ای��ن 
 ک��ه واردات این کااله��ا ب��ا ارز متقاضی امکان پذی��ر خواهد

 بود.
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
ماموریت��ی به مع��اون تج��ارت خارجی خ��ود، دس��تور لغو 
ممنوعی��ت واردات اولوی��ت ده��م کاالی��ی را ص��ادر کرده 
و از این س��ازمان خواس��ته اس��ت تا با بازنگ��ری در تعرفه ها، 
 واردات کاالهایی که در این فهرس��ت ق��رار دارد را آزاد اعالم

 کند.نعم��ت زاده همچنین از این معاونت خواس��ته اس��ت تا 
هرگون��ه موانع غیرتعرف��ه ای را از پی��ش روی واردات بردارد 
 و واردات ای��ن کاالها را ب��ا ارز آزاد و کنترل ه��ای تعرفه ای،

 انجام دهد.
یک مق��ام مس��وول در س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران در 
گفت وگو ب��ا خبرن��گار مهر گفت: این س��ازمان  ای��ن هفته، 
 لغ��و ممنوعیت واردات کااله��ای اولوی��ت ده را اعالم خواهد

 کرد.
وی افزود: برخ��ی از کاالهایی که در اولوی��ت دهم قرار گرفته 
بودند با تولید کش��ور ارتباط نزدیکی داش��تند و بنابراین این 
کاالها به اولویت ه��ای دیگر منتقل می ش��وند، این در حالی 

اس��ت که تنها ابزار کنترل واردات تعرفه خواه��د بود، ضمن 
 این که این کاالها باید ب��ا ارز متقاضی یا ارز آزاد وارد کش��ور 

شود.
به گفته وی، مطابق با قان��ون، ایجاد هرگونه مانع بر س��ر راه 
تجارت خارجی کش��ور ممنوع اس��ت و تنها باید ابزار تعرفه را 
در این میان به کار بس��ت، این در حالی است که حجم قاچاق 
کاالهایی که واردات شان به کشور ممنوع بوده است، به شدت 

رو به افزایش گذاشته است.
ای��ن تصمی��م در ش��رایطی اتخاذ م��ی ش��ود که ب��ا بهبود 
ش��رایط ارزی کش��ور و آزادس��ازی دارای��ی ه��ای بلوک��ه 
ش��ده ای��ران ک��ه عمدت��ا مرتب��ط ب��ا ف��روش نفت اس��ت، 
 س��خت گیری های دولت قبل در م��ورد واردات کم تر خواهد

 شد.
 البته اولویت بن��دی های کاالیی به منظ��ور کنترل واردات و 
عدم تخصیص ارز دولتی اعم از مرجع ی��ا مبادالتی در دولت 
 دهم صورت گرفته است که حال دولت جدید قصد دارد آن را

 بردارد.
     کاالهای اولويت ده

فصل اول )۳۳ ردیف تعرفه(: ماکیان، غاز، االغ، اسب، مرغابی، 
خرگوش، شتر و ...

فصل دوم )60 تعرفه(: گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی 
حالل گوشت ها و ... ژامبون و ...

فصل سوم )150 ردیف(: انواع ماهی ها و ...
فصل چهارم )60 ردی��ف(: نخودفرنگی، گ��وش فیل، زیتون، 

کدو و ...
فصل هش��تم )۸0 ردیف تعرف��ه(: انگور، س��یب، گالبی، به، 

گیالس، زردآلو، آلبالو و ...
فصل نهم )60 ردیف تعرفه(: دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...

فصل دوازدهم )20 ردیف تعرفه(: جوراب، لباس و متعلقات آن، 
لباس نوزاد، کشباف، قالب باف

 فصل بیس��تم )50 ردیف تعرفه(: آب گوج��ه فرنگی، مخلوط
 آب میوه و سبزیجات

هش��تم  و  چه��ل   فص��ل 
)20 ردی��ف تعرف��ه(: کاغذ، 
پاکت نامه، جعبه، کیس��ه، 

آلبوم، کیف
یک��م و  ش��صت   فص��ل 

 )110 ردیف تعرف��ه(: انواع 
لباس، کشباف، قالب باف و 

پوشاک
دوم و  ش��صت   فص��ل 

140 ردی��ف تعرف��ه(:  ( 
دس��تمال، گرمکن ورزشی، 
لباس دوخته نشده، زیرپوش

س��وم  و  ش��صت   فص��ل 
)50 ردیف تعرفه(: روپوش، 

کشباف، قالب باف
فصل شصت و چهارم:

 کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش
فصل ش��صت و نهم )50 ردیف تعرفه(: س��رامیک لعاب زده، 

کاشی، سرامیک و سفال و ...
فص��ل هفت��ادم )60 ردیف تعرفه(: شیش��ه، پش��م شیش��ه، 

زیورآالت، جواهرآالت از جنس شیشه
 فص��ل هفت��اد و س��وم )40 ردی��ف تعرفه(: ل��وازم، اش��یا و 

لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و ...
فصل هش��تاد و دوم )40 ردیف تعرفه(: قاشق، چنگال، تیغ و 

مدادتراش
 فصل هش��تاد و چه��ارم )12 ردی��ف تعرفه(: ل��وازم خانگی، 
یخچال سایدبای س��اید، جاروبرقی، لباسش��ویی، کولر آبی، 

ماشین ظرفشویی
فصل هش��تاد و پنجم )60 ردیف تعرف��ه(: رادیاتور، آبگرمکن 

و آب سردکن
فصل نود و دوم: مبلمان، میز بیلیارد، صندلی

فص��ل ن��ود و پنج��م )۳0 ردی��ف تعرف��ه(: ان��واع ادوات 
 مث��ل چ��رخ و فل��ک، ت��اب، راک��ت تنی��س و ل��وازم

 اسکی
فصل نود و ششم: خودروی باالی 2500 سی سی

ماموريت نعمت زاده به معاون تجارت خارجی

کاالهای لوکس بی دردسر می آیند 
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ايجاد هرگونه مانع بر 
سر راه تجارت خارجی 

کشور ممنوع است و 
تنها بايد ابزار تعرفه را 

 در اين میان به
 کار بست، اين در 

حالی است که حجم 
قاچاق کاالهايی که 

واردات شان به کشور 
ممنوع بوده است، به 
شدت رو به افزايش 

گذاشته است



کافه کتاب

هفت

فیلم »گذشته« اصغر فرهادی عنوان بهترین فیلم خارجی زبان سال 2013 را از انجمن ملی منتقدان آمریکا 
دریافت کرد.انجمن ملی منتقدان از سال 1929 تا به حال لیست 10 فیلم برتر سال را اعالم می کند و این 

انتخاب می تواند به نوعی روشنگر جایگاه فیلم ها در انتخاب اسکار نیز محسوب شود.

5

دیداربا نگار گر اصفهانی 
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
 اصفه��ان  ب��ا نگارگ��ر اصفهان��ی 
» اس��تادمجید ص��ادق زاده «دیدار و 
گفت و گو کرد.در این دیدار مدیر کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان  
با تاکید بر این ک��ه هنر نگارگری یک 
هنر پایه و مادر اس��ت افزود: این هنر 
دربس��یاری از هنره��ا ی دیگر مانند 
منبت ،معرق ،زریبافی،کاشی کاری و...

کاربرد دارد و الزم است بس��تر های الزم برای تقویت بهتر و بیش تر آن 
فراهم شود.حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی افزود: اقدامات اولیه 
جهت تاسیس مرکز رش��د فرهنگ وهنر با گرایش هنرهای تجسمی که 
مزیت نسبی استان اصفهان در حوزه فرهنگ و هنر است انجام شده است 
که مکان مناسبی برای ورود جوانان و انجام کارهای گروهی در این زمینه 
می باش��د و ان ش��اء اهلل تایکی دو ماه آینده ش��اهد راه اندازی این مرکز 
خواهیم بود.همچنین اس��تاد مجید صادق زاده در این دیدار گفت:هنر 
نگارگری دارای پیشنیه عظیمی است و تکراراین هنر دارای تنوع زیادی 
است که اهل این هنر آن را بهتر درک می کنند .گفتنی است استاد مجید 
صادق زاده ، طراح و نگارگر اصفهانی ،دارای  کارشناس��ی ارش��د نقاشی، 
مدرس مراکز آموزش عالی و دانشکده های هنری  است که نمایشگاه های 

فردی ونمایشگاه نگارگری و تذهیب زیادی را برگزار نموده است.

من وکودک من 
زهره ابوالقاس��می اظهار داشت: خانه 
کودک اصفهان هر ماه جلس��اتی را با 
عنوان »م��ن و کودک م��ن« برگزار 
می کند.وی اف��زود: در جلس��ه خانه 
کودک با عنوان »م��ن و کودک من« 
مادر و ک��ودک در یک تعامل ش��اد و 
مفرح، نقاش��ی روی پارچه را آموزش 
می گیرن��د و به انج��ام ای��ن فعالیت 
می پردازند. مدیر خانه کودک اصفهان 
ادامه داد: کمبود حضور مادر در کنار کودک بس��یار احساس می شود به 
همین جهت خانه کودک ، فعالیت های خود را برای نهادینه کردن توجه 
 بیش تر مادران به ک��ودکان افزایش داده اس��ت. وی گفت: خانه کودک
  س��عی دارد فعالیت هایی را که کودکان با آن ها غریبه هس��تند و امکان

انجام آن در منزل وجود ندارد را فراهم کند، مانند: نقاش��ی روی شیشه و 
پارچه که خانواده ها کم تر به آن توجه دارند.

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی
قلمکاریان ب��ا بیان این ک��ه اصحاب 
مطبوعات گوش ش��نوا و زبان گویای 
مردم هس��تند،  اظهار داشت: جایگاه 
اه��ل قلم بس��یار باال اس��ت؛ چنانکه 
خداون��د موقع خلقت انس��ان خود را 
کری��م ی��اد می کند ام��ا زمان��ی که 
نخستین س��وره بر پیامبر )ص( نازل 
شد و خدا قسم به قلم یاد کرد به دلیل 
جایگاه واالی قلم خود را اکرم یاد کرد.

وی افزود: خداوند در نخستین آیات نازل شده قسم به قلم یاد می کند و این 
 چی��زی ج��ز اهمیت جای��گاه ب��االی عل��م و دان��ش و ن��گارش

نیست.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح 
کرد: امیدواریم با برگزاری این دوره ه��ا کار حرفه ای در حوزه خبرنگاری 
صورت گیرد و دانشگاه فرهنگ و هنر، بتواند خبرنگاران حرفه ای در 
خدمت جامعه خبری پرورش دهد.قلمکاریان با بیان این که مطبوعات 
 رکن چهارم دموکراسی است، گفت: درصدد هستیم تا مهرماه آینده

 دوره کارشناسی ارشد حوزه خبری را راه اندازی کنیم.

عرضه »زمین پست« در بازار کتاب 
کت��اب »زمی��ن پس��ت« اث��ر هرت��ا مول��ر نویس��نده برن��ده جای��زه نوبل 
 با ترجمه رباب محب، توس��ط موسس��ه انتش��ارات بوتیمار منتش��ر و راهی

 بازار نشر شد.
ای��ن کت��اب مجموع��ه ای از داس��تان های کوت��اه هرت��ا مول��ر نویس��نده 
رومانیایی االص��ل آلمانی اس��ت. مول��ر در س��ال 2009 برنده جای��زه نوبل 
 ش��د. این کتاب در س��ال 2011 چاپ ش��د که ترجمه ای از زبان سوئدی به 

فارسی است.
کتاب 19 داستان کوتاه را شامل می شود که اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از 
خطابه مراسم خاکسپاری، حمام اشوبیش، خانواده من، زمین پست، گالبی 
گندیده، تانگوی آتش��ین، پنجره، م��رد و قوطی کبریت، وقایع یک روس��تا، 

فرق س��ر آلمانی و سبیل های 
آلمانی، اتوبوس بی��ن راه، مادر 
پدر و پس��رک کوچولو، آن روز 
ماه ماه می، سپورهای خیابان، 
عقیده ها، این گ��ه، آقای وولت 

اشمان، پارک سیاه و روز کار.
ای��ن کت��اب در180 صفح��ه، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت 
11 هزار تومان منتش��ر ش��ده 

است.
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هیات انتخاب جشنواره 
چهارم حسنات 

فیلم نامه »هیس...« 
درکتابخانه اسکار 

 اسامی هیات انتخاب چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان
 به مرحله نهایی رس��ید و این اس��امی تا پایان هفته اعالم خواهد شد. هیات 
انتخاب چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان را مجموعه ای 
از فیلم سازان، استادان و مدرس��ین دانشگاه و صاحب نظران عرصه فرهنگ و 
هنر استان اصفهان و کشور تشکیل می دهند.گفتنی است این اعضا با برگزاری 
سلسله نشست های تخصصی و آموزشی موضوع احسان و نیکوکاری را از دو 
دیدگاه مورد تبیین و تحلیل قرار می دهند.تغییر مکان برگزاری نشست های 
تخصصی جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات و برگزاری این نشس��ت ها در 
دانشگاه ها از جمله برنامه هایی اس��ت که مسووالن برگزاری جشنواره چهارم 
در دستور کار خود قرار داده اند.گفتنی است این جشنواره با موضوع احسان و 

نیکوکاری از تاریخ 11 تا 1۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

بخش فیلم نامه آکادمی اس��کار طی نامه ای به پوران درخش��نده درخواست 
 کرد تا یک نس��خه از فیل��م نامه »هی��س!« در اختی��ار آن مرکز ق��رار گیرد.

در این نامه به امضای ِگِرگ والش از بخش فیلم نامه آکادمي اسکار آمده است: 
کتابخانه آکادمي علوم و هنرهای تصویري متحرک )آکادمي اسکار( عالقه مند 
است یک نسخه از فیلم نامه »هیس! دخترها فریاد نمي زنند« را در مجموعه 
مرکزي دایمي خود نگهداري کند. فیلم نامه هاي موجود در مجموعه ما تنها 
به منظور اهداف تحقیقاتي قابل دسترس��ي بوده و در می��ان کاربران دایمي 
 ما دانش��جویان، فیلم س��ازان، نویس��ندگان و هنرپیش��گان دیده مي شوند.

ما به عنوان یک کتابخانه تحقیقاتي اجازه انتشار و پخش آثار را نخواهیم داد و 
تمامي آثار ما تنها در اتاق مطالعه کتابخانه مورد مطالعه و بررسي قرار خواهند 

گرفت.

گروه فرهنگ وهنر زاین�ده رود - در ط��ی تاریخ معاصر، 
جنگ ه��ا ، انقالب ها و تح��والت عظیم اقتص��ادی و صنعتی، 
برش هایی از تاریخ بوده اند که باعث تغییرات اساسی در سلیقه 

و شیوه پوشش افراد جامعه  شده اند. 
 پس از جنگ جهانی دوم، انقالب عظیمی در صنعت پوش��اک

 ب��ه وج��ود آم��د. لباس ه��ای اش��رافی و س��نگین کن��ار 
گذاش��ته ش��د و لباس ه��ای راح��ت و س��بک جایگزی��ن 
آن ها گردید. در س��ال های بع��د تحوالت گوناگ��ون صنعت 
نس��اجی باع��ث تولی��د پارچه های��ی با تن��وع بیش تر ش��د 
 و ای��ن موض��وع ام��کان تولی��د لباس ه��ای متنوع ت��ر را

 فراهم کرد اما در دهه های اخیر با توجه به ثبات نسبی در اوضاع 
سیاس��ی و اقتصادی، چه عواملی باعث تغییر در س��لیقه افراد 

جامعه و مدسازی می شود؟
 نیاز به تنوع و ایجاد تغییرات در ظواهر زندگی برای ایجاد نشاط 
و عدم یکنواختی، دلیل اصلی ایجاد و پیروی از مد است اما یکی 
از عوامل مهم در جهت دهی س��لیقه افراد جامعه که به شکلی 
 نامحس��وس نقش جدی و تاثیرگزار در این زمینه دارد، هنر و

 به خصوص سینما است.
 س��ینما عالوه بر جنبه هنری و س��رگرمی، توانایی زیادی در 
فرهنگ سازی و القاع سلیقه ها و تفکرات گوناگون در مخاطب 

دارد.
 در فیلم های مختلف تاریخ��ی، اجتماعی، تخیل��ی و... لباس 

بازیگران معرف دوره زمانی و مکانی خاصی است که داستان در 
آن جریان دارد. بر همین اساس یکی از نکات اساسی در ساخت 

فیلم طراحی لباس است.
 لباس ی��ک کاراکتر از جمله عواملی اس��ت ک��ه نقش مهمی 
در معرفی او ب��ه بینن��ده دارد و گاه چنان تاثیرگزار می ش��ود 
 که ش��خصیت بازیگر ب��ا آن لب��اس در ذه��ن مخاطب نقش

 می بندد.
زورو ، بتمن و سوپرمن از جمله کاراکترهایی هستند که لباس 
آن ها نقش اساس��ی در شکل دهی شخصیت ش��ان داشته و با 
گذشت س��ال ها از اکران فیلم ها، هر نش��انه ای از آن لباس ها 

یادآور آن کاراکتر است.
از س��وی دیگر فیلم های اجتماعی با ش��خصیت های حقیقی 

هستند که گاه تاثیر عمیقی بر تماشاگر  دارند. 
در تاریخچه لباس، ش��لوار جین به عنوان لباس��ی مقاوم برای 
کارگران معرفی ش��ده؛ ام��ا چه عامل��ی باعث رواج ش��دید و 
محبوبیت آن در جوامع ش��د؟ به نظر بس��یاری از متخصصان 
 صنعت مد اس��تفاده از ش��لوار جی��ن در بعض��ی از فیلم های

 دهه 50 و 60 میالدی نقش اساس��ی در همه گیری این لباس 
داشته است. 

بازیگ��ران محبوب��ی مث��ل جیم��ز دی��ن در فیلم » ش��ورش 
بی دلیل«  و مارل��ون براندو در فیلم »وحش��ی« با پوش��یدن 
 ش��لوار جین م��وج عظیم��ی از تقاض��ا ب��رای این لب��اس را

 به وجود آوردند.
 در ایران نی��ز نمونه های��ی از تاثی��رات س��ینما و تلویزیون بر

 پوشش جامعه دیده شده اس��ت. چادر به عنوان بخش مهمی 
 از پوش��ش زنان ایرانی، در طی س��ال ه��ا ش��یوه ثابتی برای 
 اس��تفاده داش��ته اس��ت که اصطالح��ا ب��ه آن » رو گرفتن« 

می گویند. 
در نیمه دهه 70 شمسی با پخش س��ریال »در پناه تو« شیوه 
جدیدی برای اس��تفاده از چادر معرفی ش��د. در این س��ریال 
 ب��رای اولین ب��ار جلوی چ��ادر باز ب��وده و با کمک دو دس��ت

 نگه داشته می شد. 
بعداز آن طیف وس��یعی از زنان جوان دانش��جو ی��ا کارمند، با 

کیف هایی در دست به این شیوه چادر به سر می کردند.

نمونه دیگ��ر از فراگیری طراح��ی لباس یک فیل��م در جامعه 
 به فیلم »س��نتوری« س��اخته داری��وش مهرجوی��ی مربوط 

می شود. 
در آن فیلم بازیگران نقش اصل��ی زن و مرد پانچوهایی دوخته 

شده از شال های زنانه به تن داشتند. 
بعد از اکران فیلم این مدل لباس در تمامی فروشگاه های لباس 
عرضه شد. تنوع در رنگ آمیزی، استفاده راحت و قیمت مناسب 
این لباس ها باعث اس��تقبال زیاد خانم ها از این مدل شد که تا 

مدت زیادی ادامه  پیدا کرد.
نمونه دیگر که البته رواج چندانی نیافت مربوط می شود به فیلم 
»ماهی ها عاشق می شوند« ساخته علی رفیعی. سارافون های 
بلند رنگی همراه با جوراب های رنگارنگ؛ لباس غالب زنان این 
فیلم بود که تف��اوت زیادی با مانتوهای مش��کی رایج در میان 

زنان داشت.
 این ش��یوه لباس پوش��یدن با اس��تقبال ع��ده ای از دختران 
جوان هنرمند مواجه ش��د اما به دلیل جس��ارتی که پوشیدن 
 ی��ک لب��اس متف��اوت نی��از دارد، در س��طح جامع��ه زی��اد

 فراگیر نشد.
به جز این موارد، لباس های استفاده ش��ده در آثار سینمایی یا 
لباس های عادی مردم جامعه بودند و در آن ها خالقیتی وجود 
نداشته و یا به شکلی طراحی شده اند که قابلیت استفاده عموم 

در سطح جامعه را نداشته اند.

شخصیت داستانی

پوشش در پناه سینما 

گذشته

ابتدا یک بیوگرافی از 
گروه
زاینده رود

   
ب�رای  خودت�ان 
خوانندگان ما بگویید.

مجید کیمیایی پور هس��تم، مدیر گروه فیلم سازی 
مرکز علم��ی کارب��ردی فرهنگ و هنر؛کارش��ناس 
ارش��د ادبی��ات نمایش��ی و دانش��جوی دکت��رای 
 ادبی��ات و مول��ف 6 عن��وان کت��اب و چن��د مقاله

 می باش��م. چندی��ن دانش��گاه تدریس م��ی کنم. 
 فعالی��ت هن��ری خ��ود را از س��ال 66 ب��ا تئات��ر 
دانش آموزی ش��روع کردم و بع��د از آن وارد انجمن 
سینمای جوان ش��دم و در آن جا از نزدیک نگاتیو را 
تجربه کردم و پس از آن سعی کردم هم تراز با هم تئاتر 

و سینما را ادامه دهم.
 ایده  اولیه  برگزاری جشنواره از کجا آمد

ببینید هر مجموع��ه ای یک س��ری نیازهایی دارد 
زمان��ی که اب��الغ من ب��ه عن��وان مدیر گ��روه ثبت 
ش��د من س��عی کردم نیازهایی که دانش��جویان در 

 مجموع��ه ح��س م��ی کردن��د را مکت��وب کنم و 
یک س��ری بررس��ی ها انج��ام دادم، به ای��ن نتیجه 
رس��یدم  ب��رای این که دانش��جو ب��ه تکاپ��و بیفتد 
و بتواند دانس��ته ه��ای خ��ودش را که از دانش��گاه 
فراگرفته ب��ه مرحله عمل برس��اند باید جش��نواره 
برگزار ش��ود. پس ش��روع ک��ردم به برنام��ه ریزی 
 برای جش��نواره. به عن��وان اولین دوره  جش��نواره

 سعی کردیم به شکل داخلی برگزار کنیم.
هدف از برگزاری این جشنواره چیست

هدف برگزاری این جش��نواره را در چند بند خدمت 
شما عرض می کنم.  

رشد و انتش�ار توانایی های دانشجویان ما در 
گروه فیلم سازی

انتشار قابلیتی که خود مرکز علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر دارد که این قابلیت می تواند در سطح کشوری و 
حتی بین المللی مطرح شود و این جشنواره می تواند 
اولین جرقه باشد.و مورد آخر این که ما می خواستیم 

مباحثی که دانشجوها در کالس درس فرا می گیرند 
را بتوانند جامه عمل بپوشانند.

 برگزاری این جش�نواره ها چه تاثیری بر 
عملکرد دانشجویان خواهد داشت

دانش��جویان قطعا متوجه این قضیه خواهند 
ش��د که باید به تولید بپردازند. ای��ن جا مرکز 
 علم��ی کاربردیس��ت؛ علم��ی ک��ه بچ��ه ها 
فرا می گیرند باید کاربرد داش��ته باش��د و این 
 جش��نواره این بس��تر را برای بچه ه��ا فراهم 
می کند که علمشان را به سمت کاربردی شدن 

سوق دهند.
چ�ه اقدامات�ی در جه�ت ه�ر چ�ه 
 بهت�ر برگ�زار ک�ردن ای�ن جش�نواره 

انجام دادید
یکی از م��واردی ک��ه من احس��اس کردم ب��ه بهتر 
برگ��زار ش��دن جش��نواره کم��ک خواه��د ک��رد؛  
 دخیل کردن خود بچه ه��ا در این کار ب��ود. این که 

بچ��ه ه��ا خودش��ان ب��رای برپای��ی و اج��رای این 
 جش��نواره اق��دام کنن��د. پس م��ا وظای��ف را بین

 بچه ها تقس��یم کردیم . م��ورد بعدی این هس��ت 
که ما یک س��ری رایزنی هایی با جش��نواره بس��یج 
کردیم مبن��ی بر این ک��ه کاری که در جش��نواره ما 
برگزی��ده می ش��ود ب��دون ارزیابی وارد جش��نواره 
بس��یج ش��ود. عالوه ب��ر ای��ن در کانون حس��نات 
 جلس��ه ای دارم ت��ا صحبت��ی داش��ته باش��م برای

 این ک��ه کار برگزیده را مس��تقیما وارد جش��نواره 
 حس��نات بکنی��م. س��عی کردی��م ی��ک س��ری

 مشارکت ها را هم بگیریم اما خب با توجه به این که 
زمان ما محدود بود متاسفانه میسر نشد. ضمن این که 
ما برای مراس��م افتتاحیه و اختتامیه از مدیران ارشد 
اس��تان دعوت گرفتیم که پتانس��یل و توانایی های 
بچه ها را ببینند و قابلیت های آنان را درک کنند که 
ان شاءاهلل بتوانیم سال آینده جش��نواره را به صورت 

مشارکتی برگزار کنیم.
این جشنواره چگونه می تواند در پرورش فیلم 

سازان موثر باشد
جشنواره های زیادی داش��تیم که از دل آن ها 
آدم های بزرگی بیرون آمدند. این جش��نواره 
ها در واقع بستریست که فرد برای محک زدن 
خودش کاری را تولید می کند و در همین بستر 
آن اثر تولیدی مورد نقد قرار می گیرد، ارزشیابی 
می شود و نقاط قوت و ضعف آن مشخص می 
شود و در واقع پنجره ایست برای ورود به عرصه 

حرفه ای فیلم سازی.
 تالش ش�ما در جهت باال بردن بار علمی 

جشنواره به چه صورت بوده است
ما سعی کردیم از اساتیدی برای داوری استفاده 
کنیم که دانش آموخته این رش��ته باشند و از 
نزدیک با جنس کار آش��نا و کار کرده باشند و 
تولیدات داشته باشند. ضمنا یک برنامه ورک 
ش��اپ هم در نظر گرفتیم با حضور آقای الوند 

که فکر می کنم خروجی خوبی خواهد داشت.
 نحوه انتخاب بازبین ها و داورها به  چه صورت 

بوده
ما ابتدا اطالع رس��انی کردیم و فراخ��وان دادیم. آثار 
رس��ید و در مرحله  اول آثار بازبینی ش��د و با توجه 
به این ک��ه بازبین ها می گفتند کاره��ا خیلی به هم 
نزدیک ب��وده پس از یک گفت و گوی س��ه س��اعته 
نتایج اعالم ش��د. در مرحله پایان��ی داوران حضور به 
عم��ل خواهن��د آورد و آث��ار را داوری خواهند کرد.

استاد احمدی یکی از بازبین ها بودند من نیز یکی از 
بازبین ها بودم و بازبین سوم یکی از دانشجویان بود.

در بخش داوری نیز آقای مصطفی آتشکارکه لیسانس 
 سینما و همچنین موسسه سینمایی دارند و بیش از
  25 س��ال اس��ت ک��ه ب��ه فعالی��ت س��ینمایی

 می پردازند و آقای آب آب  نیزکه کارشناس سینما 
می باش��ند و مدتی است بازنشس��ته اداره  فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اصفهان هس��تند و در این سازمان 
کارشناس سینمایی بودند ضمن این که چندین کار 
تولیدی داشتند؛خانم شهره سجادیه که کارشناس 
ارشد سینما هستند و در دانشگاه به تدریس در حوزه 

س��ینما می پردازند،حضور داش��تند  برای انتخاب 
 داوران چهار حوزه مد نظرمان بود حوزه کارگردانی،

فیلم نام��ه نویس��ی، تدوی��ن و تصویرب��رداری که 
خوشبختانه هر س��ه داور ما در این حوزه ها فعالیت 

داشتند.
 گزارش مختصری از آمار و  ارقام آثار بدهید

۴2 اثر در بخش های مستند، داستانی و انیمیشن به 
جشنواره راه پیدا کرد . برحسب کیفیت 13 اثر انتخاب 
شد که 12 اثر در بخش مس��ابقه و یک کار در بخش 

جنبی جشنواره قرار گرفت.
آیا انتظار رسیدن این تعداد اثر را داشتید

 تع��دادی از بچ��ه ه��ا در ح��وزه تولی��د فعالی��ت 
م��ی کردن��د. خب م��ن فک��ر نمی ک��ردم ک��ه در 
این وق��ت محدود و با توج��ه به این ک��ه اولین دوره 
جش��نواره هس��ت این تعداد اثر به دس��ت ما برسد. 
 البته بن��ا به درخواس��ت بچ��ه ها ی��ک تمدید یک 
هفته ای نیز داشتیم اما خدا را ش��اکرم که در اولین 
دوره و با توجه به داخلی بودن جشنواره ۴2 اثر رسید 
 و رس��یدن این تعداد اثر برای من بس��یار خوشایند

 بود.در پایان تش��کر می کنم از ش��ما که با جشنواره 
ما همکاری داشتید. جا دارد واقعا تشکر کنم از تمام 
کسانی که برای برگزاری این جشنواره تالش کردند 
از مسوولین دانش��گاه گرفته تا خود دانشجویانی که 

خودجوش آمدند و وقت گذاشتند.

اولین جشنواره  فیلم کوتاه دانشجویی اصفهان

گفت و گو از جنس جشنواره 

دانشجویان قطعا 
متوجه این قضیه

  خواهن�د ش�د ک�ه بای�د  ب�ه
 تولید بپردازند

 این جا مرکز علمی 
  کاربردیس�ت؛ علم�ی ک�ه 

بچه ها  فرا می گیرند
 باید کاربرد داشته باشد

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه 

شماره  به  سبزمهیاران  نگین  تعاوني  شرکت  به  بدینوسیله   9200065 بایگانی  شماره   781
ابتداي  شهرضا  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس  طبق  شهرضا  شرکتهاي  ثبت   606 ثبت 

واقع  خالف  علت  مذکوربه  شرکت  شهرضا   11 مامورکالنتري  گزارش  طبق  که  زره  جاده 
شماره  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  است  نگردیده  واقع  موردشناسایي  آدرس  بودن 

19553مورخ1385/12/26 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 145 شهرضا آن شرکت 
شعبه  کشاورزی  بانک  ),450,000,000ریال(ازتسهیالت  ریال  میلیون  چهارصدوپنجاه  مبلغ 

شهرضا استفاده نموده که درقبال تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره 4452 
/ 2 واقع درفضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی آقاي مجیدملکیان دررهن ووثیقه بانک 

میلیون  پانصدوهفتادوشش  مبلغ  به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  مذکورقرارگرفته 
اصل  بابت  )576,588,861ریال(  ریال  ویک  هزاروهشتصدوشصت  وپانصدوهشتادوهشت 
طلب، دیرکردو سودتاتاریخ 05 / 04 / 1392 که از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ دویست وپنجاه 
هزارریال )250,000( ریال به آن اضافه می گردد ،صادربه شماره بایگاني 9200065دراجرای 
ثبت اسنادوامالک شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است وبرابر قانون اصالح ماده 34 
-18 ماده  استناد  به  شد،لذا  خواهد  اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  وآئین  ثبت  قانون  اصالحی 

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به آن شرکت یک نوبت 

درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد 

مهدی یوسفیان

ابالغ اجرائیه 
شماره   9200346/2  : بایگانی  شماره   9204002004000146/1  : پرونده  شماره   784  

حسن  فرزند  زاده  مرتضوی  فاطمه  خانم  به  بدینوسیله   139205102004002843  : ابالغیه 

بدهکار پرونده کالسه 1 /9104002004000146 که برابر گزار ش مامور ابالغ آدرس شما 

شناخته نگردیده اید و ابالغ واقعی در آدرس اعالمی نیز میسر نگردیده و برابر سند رهنی 
41870-1389/1/25 تنظیمی در دفتر خانه 129 اصفهان بین شما و موسسه قرض الحسنه 
بر  که  باشید  می  بدهکار  الوکاله  حق  انضمام  به  ریال   651/250/000 مبلغ  بسیجیان  مهر 

قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  پرداخت وجه  عدم  اثر 

نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  صادر  اجرائیه 
ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر  نوبت در رزونامه  فقط یک  اجرائیه محسوب است 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در و در غیر اینصورت 

از طریق  انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق ماده واحد اصالح ماده 34 قانون  بدون 
ثبت   5 بخش  در  در  واقع  اصلی   15190 از  فرعی   3617 پالک  مزایده ششدانگ  و  ارزیابی 
 اصفهان علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف 9758 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان

تحدیدحدوداختصاصی  

794چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي پالک شماره 410 / 23  واقع درسود آباد 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم اشرف السادات ایزدي فرزند سیدنعمت 

اله درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
 /  14 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده 
بکلیه  آگهی  این  لذابه موجب  / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0   11

اعتراضات  مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 

انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 
خواهدشد0 رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

    تحدیدحدوداختصاصی  

آباد  دربرزوک  4  واقع   /  2563 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  795چون 

بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي آیت اله کاویاني فرزند نگهداروغیره 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
 /  8 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده 
بکلیه  آگهی  این  لذابه موجب  / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0   11
اعتراضات  مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 

مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا 

معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 

انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 
خواهدشد0 رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 نویدکیا از ۲ هفته دیگر 
در تمرینات سپاهان

محمد فرامرزی ضمن اشاره به جدایی آرش افش��ین از تیم سپاهان 
اظهار داش��ت: بعد از جدایی آرش افش��ین حتما نی��از به جذب یک 
مهاجم جدی��د داریم. برهمین اس��اس س��عی می کنیم ب��ا توجه به 
س��همیه آس��یایی که در اختیار داریم مهاجم جدیدی را به خدمت 
بگیریم.سرپرست تیم فوتبال س��پاهان در ادامه در خصوص آخرین 
وضعیت نویدکیا گفت: ش��رایط روحی و جسمی نویدکیا خوب است 
و این بازیکن ارزش��مند از 2 هفته دیگر در تمرینات س��پاهان حضور 
خواهد یاف��ت.وی با رد انتقادات اخیر نس��بت به تس��اوی های مکرر 
سپاهان تاکید کرد: اردوی بس��یار خوبی در نیم فصل در کیش برگزار 
کردیم. بعد از آن هم بازی ه��ای خوبی را مقابل 2 تی��م دیگر مدعی 
 قهرمانی انجام دادیم و به خوبی توانس��تیم 2 تی��م مدعی دیگر را در

 مصاف هایی سنگین متوقف کنیم.

 می توانیم آرژانتین را 
دچاردرد سر کنیم

کارلوس کی  روش، س��رمربی تیم ملی ایران پس از مش��خص شدن 
تیم هایی که ش��اگردانش باید در مرحله گروهی جام جهانی با آن ها 
مصاف کنند، گفت: برای ما راه یابی به این رقابت ها همانند جهنم بود 
ولی حاال بودن در این گروه همانند بودن در بهش��ت است. وی افزود: 
برای بازیکنان من بازی مقابل چنین رقبایی باید مایه افتخار باش��د. 
خیلی مهم است که برای لذت بردن از دقیقه به دقیقه هر بازی  پا به این 
تورنمنت بگذارند و مشتاق باش��ند که راهی دور دوم بشوند.سرمربی 
پرتغالی تیم ملی ای��ران در خصوص رویارویی ب��ا آرژانتین در همان 
مرحله گروهی گفت: مصاف با آرژانتین در ورزشگاه ماراکانا  بیایید امید 
داشته باشیم که می توانیم با نوع بازی خودمان آرژانتین را دچار درد 
سرکنیم. کی روش 60 ساله در پایان خاطرنشان کرد: کلید موفقیت 
ما بسته به نوع آماده س��ازی تیم دارد. اگر  سخت تالش کنیم فرصت 
خوبی خواهیم داشت در غیر این صورت نمی توانیم از شانس های خود 

به نحو احسن استفاده کنیم.

90 و فردوسی پور رکورد زدند
برنامه 90 به مناسبت پخش مراس��م قرعه کشی جام جهانی 2014 
رکورد دریافت پیامک را شکست. جمعه شب گذش��ته برنامه 90 به 
مناسبت پخش مراس��م قرعه کش��ی جام جهانی برنامه ویژه داشت. 
در ای��ن برنامه که با حضور مه��دی مهدوی کیا و ج��واد نکونام قرعه 
 های بیرون آمده در جام جهانی مورد بررسی قرار گرفته بود، بیش از

6 میلی��ون و 400 ه��زار پیامک از س��وی مخاطبان دریافت ش��د تا 
 رک��وردی جالب توج��ه برای برنام��ه 90 و ع��ادل فردوس��ی پور به 

ثبت رسیده باشد.

 هیات نجف آباد
 بر سکوی سوم ایستاد

نخس��تین دوره رقابت های هندبال س��احلی جوانان پس��ر کشور که 
باشرکت 10 تیم  و از 12 آذرماه در بوش��هر آغاز شده بود با قهرمانی 
تیم فوالد مبارکه س��پاهان اصفهان به اتمام رسید و تیم های نوید فلز 
بوشهر و هیات هندبال نجف آباد به ترتیب دوم و سوم شدند.  در دیدار 
رده بندی هم تیم های مرودشت و هیات هندبال نجف آباد اصفهان با 
هم روبه رو شدند که در این بازی تیم هیات هندبال نجف آباد اصفهان 
در ضربات پنالتی به برتری دست یافت و مقام سومی این مسابقات را 
از آن خود کرد. در دیدار جذاب نهایی هم که در وقت قانونی به تساوی 
رسید، تیم هندبال فوالد سپاهان اصفهان توانست در ضربات پنالتی 
بر حریف خود چیره ش��ود و به مقام قهرمانی این دوره از مس��ابقات 

دست یابد.

گیتی پسند برد  اما صدرنشین نشد
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال، شامگاه جمعه با انجام دیدارهایی در 
شهرهای مختلف به انجام رسید. در یکی از این دیدارها تیم گیتی پسند 
میزبان تیم منصوری قرچک بود که برابر این تیم به پیروزی دست پیدا 
کرد.شاگردان رضا لک در این دیدار با نتیجه چهار بر یک برابر حریف 
قدیمی همیشگی تیم های اصفهانی به برتری دست پیدا کردند.با این 
وجود به دلیل برد تیم دبیری تبریز، تیم گیتی پسند امکان رسیدن به 

صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال را پیدا نکرد.

الرستان با دست خالی از اصفهان 
بدرقه شد

هفته هشتم لیگ برتر هندبال بانوان  با برگزاری سه دیدار در شهرهای 
مختلف به انجام رس��ید.در یکی ازاین دیدارها تیم ذوب آهن اصفهان 
میزبان تیم چمران الرستان بود که این دیدار با برتری نماینده اصفهان 
 همراه شد.ش��اگردان زهرا علوی در ای��ن دیدار با نتیج��ه 26 بر 17

 حریف فارس��ی خود را شکست دادند تا موقعیت ش��ان را در جدول 
رده بندی بهبود ببخشند.

 بازیکنان ایران فقط به مسی 
فکر نکنند

کریم باقری/ کاپیتان سابق تیم ملی
در ارزیابی خودم  از گ��روه ایران در رقابت ه��ای جام جهانی 
2014 و رقابت ب��ا آرژانتین، نیجری��ه و بوس��نی و هرزگوین یک تیم 
از گروه ایران را ح��دس زده بودم. قبل از انجام قرعه کش��ی گفته بودم 
ایران با آرژانتین، فرانسه و س��احل عاج هم گروه می شود. حاال که همه 
چیز مش��خص ش��ده و تیم ملی هم حریفان خود را ش��ناخته، باید با 
 آمادگی کامل به این رقابت ها برویم. امیدوارم بازیکنان ما در گیر و دار 
ب��ازی ک��ردن مقابل مس��ی 
نباش��ند و این طور نباشد که 
فکرش��ان تا جام جهانی فقط 
درگیر مسی شود. درست است 
که او یکی از بهترین بازیکنان 
جهان اس��ت اما تیم ملی باید 
 در ه��ر ب��ازی تمرک��ز کامل 

داشته باشد.

از تهدید
فرصت می سازیم

مجید جاللی با بیان این که ای��ران بهترین بازی اش در 
جام جهانی 2014 را مقابل آرژانتین انجام می دهد، گفت: 
رویارویی با آرژانتین یک تهدید نیست بلکه فرصتی است 

که آن را جام جهانی برای ما به وجود آورد.
این کارشناس فوتبال در بیان دیدگاهش از هم گروهی 
تیم ملی ایران با تیم های آرژانتین، نیجریه و بوسنی در 
جام جهانی 2014 گفت: گروه ایران بد نیست. معتقدم 
در گروه متعادلی قرار گرفته ایم. به هر حال ما می خواهیم 
در ج��ام جهانی بازی کنیم و خوب اس��ت ب��ا تیم هایی 
هم گروه باشیم که احس��اس حضور در جام جهانی به ما 
دست دهد. رویارویی با آرژانتین چنین احساسی را به ما 
می دهد و شاید اگر سرگروه مان تیمی چون کلمبیا بود 
چنین احساسی نداشتیم.  تمام گروه ها سخت هستند و 
نباید فراموش کنیم جام جهانی برای ما رویارویی با یکی 
از بهترین تیم ه��ای دنیا یعنی آرژانتی��ن را فراهم کرده 
است. همچنین نیجریه از تیم های خوب آفریقایی است 
و بوس��نی هم تیمی بود که نس��بت به خیلی از تیم های 

اروپایی زودتر به جام جهانی صعود کرده است.
نباید بیهوده ، روی تیم ملی فشار وارد کرد و از آن توقع 
ایجاد کنیم. شانس تیم ملی ما خیلی کم است اما صعود از 
گروه هم غیرممکن نیست. نباید فشارهای غیرواقعی به 
تیم ملی وارد کنیم. سرمربی تیم صدرنشین لیگ ایران 
در پاسخ به این که چطور باید تیم ملی را آماده کنیم که 
قدرت رویارویی با این حریفان را داش��ته باش��د، گفت: 
واقعیت این است که در این فاصله زمانی کم نمی توانیم 
س��اختار فوتبال مان را دگرگون کنیم. تمام برنامه های 
تمرین��ی و بازی ه��ای تدارکاتی با حریف��ان بزرگ تنها 
می تواند تجربه نفرات فعلی تیم ملی را مقداری افزایش 

دهد تا با آمادگی بیش تری راهی جام جهانی شوند.
جاللی در واکن��ش به این که بهتر اس��ت چ��ه تصور و 
پیش بینی از رویارویی س��تاره ای چون لیونل مس��ی با 
بازیکنان ایران داش��ته باشیم تا ش��رایط بدی برای تیم 
ملی ایجاد نش��ود نیز اظهار داشت: اصال نباید این فکر را 

به ذهن مان بیاوریم.
 آرژانتین برای ایران یک تهدید نیست بلکه یک فرصت 
است که جام جهانی آن را برای ما به وجود آورد. بنابراین 
 من با هم��ه ش��رایط موجود معتق��دم تیم مل��ی ایران
  بهتری��ن عملک��ردش را مقاب��ل تیم آرژانتی��ن خواهد

 داشت.

فرصت

6
بازگشت پا طالیی

لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا که در دیدار این تیم مقابل بتیس از ناحیه همسترینگ مصدوم 
شد در حال آماده سازی برای بازگش��ت به میدان است. عکس��ی از وی در حال تمرین در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده است.

 بعد از پیروزی افتخار آمیز در اولس��ان ک��ره جنوبی و صعود 
تیم ملی ای��ران به ج��ام جهانی 2014 برزیل، جش��ن صعود 
گرفتیم و تیم ملی ما در عمل تعطیل ش��د و هرچه بود حرف 
و حرف و جلسه و جلس��ه بین کی روش و مدیران فدراسیون 
فوتب��ال و س��ازمان لیگ!  هی��چ خب��ری از برگ��زاری دیدار 
 تدارکاتی مناسب و انجام بازی های تدارکاتی مناسب نبوده و

 نیست.
هنوز دعوای س��ازمان لیگ و س��رمربی تیم ملی تمام نشده و 
اختالف نظر آن ه��ا همچنان پابرجاس��ت. اگرچه مهدی تاج 
اعالم کرده برای حضور قدرتمند تیم مل��ی در جام جهانی از 
هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد اما  واقعیت این است که دیگر 
تیم های آسیایی یعنی کره جنوبی، ژاپن و استرالیا بازی های 
تدارکاتی مناس��بی انجام داده اند و ما حتی پول برگزاری اردو 
هم نداشتیم! اکنون قرعه کش��ی جام جهانی هم انجام شده و 
ما حریفان خود را شناخته ایم.آرژانتین؛ همان تیمی که مردم 
ایران دوست داش��تند با آن هم گروه شوند اکنون در کنارمان 
است. قطعا خوش بین ترین فوتبال دوس��ت هم شانسی برای 
امتیاز گرفتن از آرژانتین برای ایران قایل نیس��ت اما دوس��ت 
نداریم مقابل این تی��م زنگ تفریح باش��یم. رویارویی با یاران 
 لیونل مس��ی اگرچه خاطره انگیز اس��ت اما نبای��د این دیدار 

رویای شیرین، تبدیل به کابوس شود.

آلبی  سلس��ته )لقب تیم مل��ی آرژانتی��ن( یک��ی از مدعیان 
 قهرمانی است یا حداقل در قواره قهرمانی هست. بنابراین باید

 بدون تعارف برنامه های تیم ملی را دقیق و منظم تدوین و اجرا 
کنیم. دیگر نباید به بهانه مش��کالت مالی اردوها یا مسابقات 

تدارکاتی تیم ملی لغو شود.
قطعا بازی ب��ا تیم هایی مثل لبنان، تایلن��د و کویت نمی تواند 
ما را برای رویارویی با آرژانتین، بوس��نی و هرزگوین و نیجریه 

آماده کند.
 فدراس��یون فوتبال باید ب��ازی با تیم ه��ای قدرتمندی که به

جام جهان��ی راه پیدا کرده ان��د برای تیم ملی ت��دارک ببیند. 
بازی با تیم هایی مثل ساحل عاج، غنا، ش��یلی می تواند برای 
ما مناسب باش��د.دیدار با چند تیم مطرح اروپایی مثل اسپانیا 
 و ایتالی��ا نیز می توان��د تجربه بی��ن المللی تیم مل��ی ایران را

 باالتر ببرد.گذش��ته از دیدار با آلبی سلس��ته) آبی  سفیدهای 
آسمانی( آرژانتین که کم ترین ش��انس را برای امتیاز گرفتن 
از آن ها داریم، در مسابقه با بوسنی و هرزگوین که لقب اژدها 
را یدک می کشد و نیجریه که لقب عقاب را دارد شانسی برای 

امتیاز گرفتن و پیروز شدن داریم.
همه فوتبال دوس��تان و حتی بازیکنانی مثل اشکان دژاگه با 
امیدواری از برد مقابل اژدها و عقاب های جام جهانی س��خن 
می گویند اما واقعیت این است که نیجریه تیم قدرتمندی است 

که نباید آن را دس��ت کم گرفت و توقع فوتبال دوستان را باال 
برد. آن ها قهرمان جام ملت های آفریقا هستند.

بوسنی هرزگوین نیزتیمی بین المللی است با لژیونرهایی که 
 در مطرح ترین تیم های بزرگ باش��گاهی دنیا بازی می کنند،

 دین ژکو،  مهاجم تیم منچستر سیتی انگلیس است.
بنابراین باید بازیکنان ملی پوش ما با بازیکنان بزرگ و مطرح 
دنیا بازی تدارکاتی انجام بدهند. تنه به تنه بزرگان فوتبال دنیا 
بزنند تا حداقل در جام جهانی و تحت تاثیر دیدن ستاره های 

بزرگ قرار نگیرند.
سازمان لیگ و فدراس��یون فوتبال و تمامی باشگاه های لیگ 
برتری باید حساس��یت های حضور در بزرگ ترین جش��نواره 
فوتبالی جه��ان را درک کنن��د و بدانند که تیم مل��ی باید در 
اولویت باشد. این حرف کی روش که باید همه چیز در اختیار 
تیم ملی ایران باش��د کامال درس��ت است. س��رمربی پرتغالی 
دوست دارد هم برای خودش و هم برای ایران در جام جهانی 

افتخار کسب کند و حتی بتواند از گروهش صعود کند.
صعود ایران از گروه می تواند افتخاری بزرگ برای کش��ورمان 
 و فوتبال ایران باشد. در آن صورت پنجره ای تازه به فوتبال ما 
باز می شود و از این ارتباط با جهان فوتبال تمامی اهالی فوتبال 

ایران سود می برند.
 بدون تع��ارف باید بگوییم که تی��م ملی فوتبال ای��ران از نظر

 برنامه آماده سازی ، عقب ترین تیم ملی در جام جهانی است. 
    زنگ خطر برای مان به صدا در آمده است

حدود ش��ش ماه دیگر تا جام جهانی زمان باق��ی مانده و باید 
تصمیم مان را بگیریم. اگر می خواهیم زنگ تفریح جام جهانی 
نباش��یم و تمام جهان فوتبال با دیدی احت��رام برانگیز به تیم 
ملی ما ن��گاه کنند تنها ی��ک راه داریم. اج��رای دقیق و مو به 
موی برنامه های ک��ی روش،  مردی که تجرب��ه حضور در جام 
جهانی را دارد و می داند که باید برای حض��ور در جام جهانی 
 س��خت کار کرد و بهانه نیاورد. در جام جهانی برزیل امتیاز را

 به بها دهند نه بهانه!
بهتر است فاکتورهایی چون رشادت، دلیری، غیرت و تعصب 
ملی پوشان مان را با کار سازماندهی ش��ده و برنامه مناسب و 
بازی های تدارکاتی با تیم های قدرتمند آمیخته کنیم تا شاید 
بتوانیم در جام جهانی با صعود از گروه مان شگفتی  ساز شویم 

یادمان باشد، نیجریه قهرمان جام ملت های آفریقاست.
بوسنی هم بین المللی است و آبی سلسته هم که دیگر نیازی 
به تعریف ندارد. یاران لیونل مسی بهترین های دنیا هستند. از 

همین امروز باید کار کنیم فردا خیلی دیر است.

به بهانه مصادف با ابر ستاره ها در جام جهانی فوتبال

حربه یوزپلنگ برابر عقاب، اژدها و مسی چیست؟
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گلم را به هواداران 
تقدیم می کنم

 مهار مسی 
کار یک نفر نیست

محمدرضا خلعتبری  گفت : من این برد را تقدیم به تک تک هواداران پرشور 
پرس��پولیس می کنم که در این س��رمای عجیب و بی نظیر روی س��کوهای 
 آزادی پرسپولیس ما را حمایت کردند و  از صمیم قلب گلم را به آن ها تقدیم 

می کنم.
در هفته های پیش در مورد من رسانه ها حرف های زیادی نوشتند اما رفتم به 
دایی گفتم که درباره نیمکت نشینی من حرفی نزده ام، به همین دلیل گلم را 
با او تقسیم کردم چون من به دایی واقعا عالقه خاصی دارم. خلعتبری در پایان 
خاطرنشان کرد: آرزو می کنم همانطور که من امروز گل زدم در بازی های بعدی 
نیز سایر مهاجمان پرسپولیس گلزنی کنند. این آرزوی من است و امیدوارم این 
اتفاق بیفتد. روز بسیار خوبی برای من بود و خیلی خوشحالم که پرسپولیس 
 س��ربلند بود و من هم کمک کوچکی ب��ه این موفقیت ک��ردم اما گلم تقدیم 

به تک تک هواداران خونگرم روی سکوهای سرد آزادی باشد.

 جواد نکونام پس از مش��خص ش��دن گروه ای��ران در جام جهان��ی 2014 و
 هم گروهی با آرژانتین، نیجریه و بوسنی در مورد این که چه کسی وظیفه مهار 
لیونل مسی را برعهده دارد عنوان کرد: مهار مسی کار یک نفر نیست. به غیر 
از آرژانتین که اگر تغییر می کرد شاید گروه بهتر می شد دیگر باید قبول کنیم 
 که در جام جهانی همین ش��رایط وجود دارد. هر 32 تیم حاضر در مسابقات

 بسیار قوی هستند. قرار نیست بگوییم که آرژانتین را می بریم اما باید در کل 
بگوییم گروه مان خوب است.وی افزود: البته با این شرایط نمی توانیم حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. خدا را شکر بازی های جام ملت ها بود و در این بازی ها 
به میدان رفتیم وگرنه دیگر بازی  دوستانه نداشتیم. نیاز به بازی خوب و مناسب 
داریم. تیم 98 که مهدی مهدوی کیا در آن حضور داشت یک دوره آماده سازی 
خوب را زیر نظر ایویچ پشت سر گذاشت که به ما خیلی کمک کرد. نیاز به دیدار 

تدارکاتی داریم تا بتوانیم از نام ایران دفاع کنیم.

اسکوالری: سخت ترین گروه D است
لوئیز فیلیپه اس��کوالری با ابراز خوش��حالی از قرع��ه تیم اش در 
رقابت های جام جهانی مدعی شد که تیم اش از حضور در گروه مرگ 
نجات یافته است. گروه ما خوب است. انگلیس، ایتالیا، اروگوئه؛ این 

سخت ترین گروه بود و ما در آن حضور نداریم.

دل بوسکه: در گروه مرگ نیستیم
ویسنته دل بوسکه : نمی توانیم این را یک قرعه آسان بدانیم و کارمان سخت 
خواهد بود. فکر نمی کنم که در گروه مرگ باش��یم زیرا گروه های سخت تر 
دیگری وجود دارند مثل گروهی که اروگوئه، ایتالیا و انگلیس در آن حضور 

دارند اما مطمئنا گروه سختی داریم.

خواب حضور در جام جهانی را می بینم
 دانیل داوری   قبل از آن که ایران در گروه F با آرژانتین، نیجریه  و 
بوسنی هرزگوین هم گروه شد، در گفت وگویی با روزنامه مورگن 
پست گفت: من خواب حضور در جام جهانی را می بینم. خیلی 

خوب است که برای تیم ملی ایران در این مسابقات بازی کنم.

چرخابی: 

شانس صعود داریم ولی کم
علی محمد عزیزی : 

در لیگ جودو از بهترین داوران استفاده کردیم

رکورد جالب حدادی فر مقابل قرمز و آبی لیگ

پیشکسوت ورزش اصفهان حسین چرخابی در مورد هم گروهی 
ایران با تیم های نیجریه، آرژانتین و بوسنی در جام جهانی 2014 
برزیل اظهار داشت: به نظر من ایران در گروه تقریبا مناسبی قرار 
گرفت اما نه صدردصد مناس��ب چون به عقیده من کره جنوبی و 
ژاپن نسبت به ما با قرعه بهتری روبه رو ش��دند. بازی با آرژانتین، 
دقیقا توانایی های تیم ایران را مشخص می کند چون آرژانتین از 
مدعیان درجه یک قهرمانی این دوره از رقابت هاست. از طرف دیگر 
با یکی از بهترین تیم های آفریقایی یعنی نیجریه هم گروه هستیم 
که من به یاد دارم بعضی از بازیکن های نیجریه ای که برای تست 
دادن به ای��ران می آمدند از چه قدرت بدنی و آمادگی جس��مانی 
باالیی برخ��وردار بودند و بازیکن��ان این تیم اکث��را در لیگ های 
اروپایی به میدان می روند.  چرخابی در مورد تیم بوسنی و هرزگوین 

 اضافه کرد: باید بدانیم که این بوسنی همان بوسنی نیست که ما 
در گذش��ته با آن  بازی کرده ایم و به راحتی شکس��تش داده ایم. 
بوسنی تیم گردن کلفتی اس��ت که بازیکنان زیادی در لیگ های 
اروپای��ی به خصوص باش��گاه های آلم��ان دارد ولی ب��ه نظر من 
ضعیف ترین تیم اروپایی است که می توانس��ت در یک گروه قرار 
بگیرد. با توجه به این شرایط، ممکن است چند اتفاق برای ایران 
بیفتند؛ اگر قرار بر این باشد که ما با تیم هایی که مشابه تیم های 
هم گروه مان هستند مسابقه ندهیم و برای شرکت در جام جهانی 
کامال آماده نباش��یم، به راحتی از این تیم ه��ا می بازیم، حتی از 
بوسنی اما اگر فدراس��یون فوتبال تیم های مشابه این کشورها را 
برای بازی تدارکاتی انتخاب کند شرایط بهتری خواهیم داشت؛ 
مثال بهترین گزینه برای تیم مشابه با آرژانتین، برزیل است. تیم 
مشابه با نیجریه، غناست و تیم ملی کرواسی هم شرایطی مشابه با 
بوسنی دارد. شانس صعود داریم اما کم است و به نظر من در این 
گروه کم ترین شانس صعود را داریم اما این را در نظر بگیرید که اگر 
در گروه اروگوئه قرار می گرفتیم، دیگر اصال شانس صعود نداشتیم. 
وی در مورد این ک��ه برخی ایران را مقابل بوس��نی از پیش برنده 
می دانند، بیان داشت: اصال این طور نیس��ت و اگر ما 4، ۵ بازیکن 
شاغل در لیگ های اروپایی داریم، 70 درصد بازیکنان بوسنی در 
اروپا به میدان می روند. آن زمانی که ما با بوسنی بازی می کردیم، 
لژیونرهای خیلی خوبی داشتیم و آن ها هم به علت اینکه بازی  ها در 
روزهای فیفا نبود نمی توانستند همه بازیکنان شان را داشته باشند.

علی محمد عزیزی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: با توجه 
به حساس��یت رقابت های لیگ برتر و دسته یک سعی کردیم 
از بهترین داوران برای قضاوت این مس��ابقات استفاده کنیم. 
خوشبختانه در جریان مس��ابقات هفته اول با مشکل خاصی 
روبه رو نش��دیم و قضاوت های خوبی را هم از داوران ش��اهد 
بودیم.وی ادامه داد: در هفت��ه اول با توجه به این که رقابت ها 
روی 2 تاتامی برگزار می شد از 10 داور استفاده کردیم و خود 
من نیز از ابتدای ش��روع این پیکارها در س��الن بودم و بر کار 
داوران نظارت داشتم. در ادامه این رقابت ها نیز تمام تالش مان 
این اس��ت که با داوری های خوب فضا را برای انجام مبارزاتی 

جذاب و با کیفیت فراهم کنیم.

رییس کمیته داوارن جودو خاطرنشان کرد: یک سال است که 
با توجه به قوانین جدی��د دو داور کنار یکدیگر در کنار تاتامی 
نمی نشینند به همین دلیل داوران از طریق بی سیم با هم در 
ارتباط هستند تا هماهنگی های الزم صورت بگیرد. مشکلی 
از این بابت نداریم و خوش��بختانه داوران ما ب��ا این وضعیت 

هماهنگ شدند. 
با توجه به این که تنها یک س��همیه در بخش بانوان برای مان 
باقی مانده است، ستاره میری برای شرکت در آزمون داوری به 
چین می رود و در کنار او نیز بابک مهاجری به عنوان نماینده 
داوری ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در این رده به قضاوت 

خواهد پرداخت. 

قاسم حدادی فر به عنوان تنها ملی پوش ذوب آهن طی این 
چند هفته اخیر یکی از پرمش��تری ترین بازیکنان ذوب آهن 
در فصل نقل و انتقاالت لیگ سیزدهم بوده و اگر دوراندیشی 
س��عید آذری نبود ش��اید امروز حدادی فر هم به همراه بقیه 
 بازیکنان س��ابق ذوب آهن لباس قرمز را بر تن کرده بود ولی 
در هر صورت حدادی فر در ذوب آهن ماند تا ش��اید به مانند 

فصل گذشته به بقای تیم اش در لیگ برتر کمک کند.

 البته گل حدادی فر مقابل پرس��پولیس اندوخته کافی برای 
گرفتن امتی��از از تیم علی دایی نب��ود و محمدرضا خلعتبری 
خیلی زود نتیج��ه را جبران کرد ولی حدادی ف��ر با زدن این 
گل که دومین گلش در طول هفده هفته سپری شده از لیگ 
سیزدهم بود نشان داد که به خوبی راه دروازه قرمز و آبی لیگ 
را می شناس��د چون اولین گل او هم در هفت��ه نهم در مقابل 

استقالل به ثمر رسیده بود.
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مفاد آراء  نوبت دوم 
774 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 

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

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
تعیین  قانون  هیات موضوع   92/7/8 مورخ   139260302013001253 رای شماره  برابر   -1
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
علی  فرزند  ترخان  جهانشاه  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به شماره شناسنامه 435 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129456226 در ششدانگ 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 498 فرعی از 237 اصلی به مساحت 98/66 متر 
مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای امیر قلی یسلیانی 

فرزند عباسعلی محرز گردیده است 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   92/7/8 مورخ  رای شماره 139260302013001254  برابر   -2
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسمعلی حبیبی فرزند علی آقا 
به شماره ملی 1129599469 در ششدانگ  از فریدونشهر  به شماره شناسنامه 15 صادره 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی به مساحت 207/66 متر 
مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای مرتضی 

محمدی فرزند میرزا آقا محرز گردیده است 
3- برابر رای شماره 139260302013001255 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  گوگونانی  عبدالرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
حیات قلی  به شماره شناسنامه 4853 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128878879 
در ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به مساحت 
50/70 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از مرتضی قلی 

مقصودی فرزند رسول محرز گردیده است 
4- برابر رای شماره 139260302013001256 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهزاد میر معنا فرزند محمد علی 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129632512 در سه دانگ  به شماره شناسنامه 51 صادره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به مساحت 
71/45 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از 

خانم زینب میر معنائی فرزند محمد علی محرز گردیده است 
5- برابر رای شماره 139260302013001258 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود علی ملیانیان فرزند مختار 
به شماره شناسنامه 128 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129621545 در سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به مساحت 
71/45 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از خانم زینب  

میر معنائی فرزند محمد علی  محرز گردیده است 
6- برابر رای شماره 139260302013001259 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله کیماسی فرزند قلی  به 
شماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129578577 درششدانگ یکباب 
خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 207/40 متر مربع واقع 
در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقایان محمد و رضا 

حبیبی فرزندان مسیبب محرز گردیده است 

7- برابر رای شماره 139260302013001260 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهران حسینی فرزند لطف اله 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129588726 در ششدانگ   به شماره شناسنامه 40 صادره 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 220/50 متر مربع 
واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از حسین و حمید رضا 

حوض ماهی بترتیب فرزندان صفدر و علی رضا محرز گردیده است 

8- برابر رای شماره 139260302013001261 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهران حسینی فرزند لطف اله 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129588726 در ششدانگ   به شماره شناسنامه 40 صادره 
یکباب مغازه  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 94/70 متر 
مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای عیدی 

محمد گودرزی فرزند اسد اله محرز گردیده است 

9- برابر رای شماره 139260302013001262 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر قاسمی فرزند صفر علی  
از فریدونشهر به شماره ملی 1129567389 در ششدانگ   به شماره شناسنامه 78 صادره 
از 231 اصلی به مساحت 114/70 متر  از پالک 2 فرعی  یکباب خانه مفروز و مجزی شده 
مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از مع الواسطه از 

آقایان محمد نکو خو و محمد عصاچی  محرز گردیده است 

10- برابر رای شماره 139260302013001263 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 

ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا بانو فوالدی فرزند 

یوسف علی به شماره شناسنامه 19 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129743721 در 
ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 537 فرعی از 237 اصلی به مساحت 
51/20 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای سید آقا 
حسین موسوی سیدی و خانم سیده جواهر خانم موسوی سیدی فرزندان سید کاظم  محرز 

گردیده است 

11- برابر رای شماره 139260302013001264 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا علی خدادادی خمسلوئی فرزند 
رحمن علی  به شماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129757919 در 
ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی به مساحت 192/90 
متر مربع واقع شهر برف انبار ) محله خمسلو(فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای رحمن خدادادی خمسلوئی محرز گردیده است 

اصالحی  رای  و   92/7/13 مورخ   139260302013001266 شماره  رای  برابر   -12
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  92/7/29هیات  مورخ   139260302013001291
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 
شماره  به  حیاتقلی   فرزند  حسینی  علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 48 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129551962 در ششدانگ  یکباب مغازه 
واقع  مربع  متر   40/13 مساحت  به  اصلی   231 از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
فرزند  قدمعلی حبیبی  از  ثبت اصفهان خریداری عادی  فریدونشهر بخش 13  آباد  دروحدت 

عزیز اله محرز گردیده است 

13- برابر رای شماره 139260302013001267 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی حسینی فرزند 
حیاتقلی   به شماره شناسنامه 48  صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129551962 در 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 631/66متر مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 
اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حیات 

قلی حسینی فرزند حسن محرز گردیده است 

14- برابر رای شماره 139260302013001268 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موحدی فرزند عباسعلی   
به شماره ملی 1129586650 در ششدانگ   از فریدونشهر  به شماره شناسنامه 10 صادره 
 237 از  فرعی   380 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مربع  118/20متر  بمساحت  خانه  یکباب 
اصلی واقع درفریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد باتوانی فرزند 

علی اکبر  محرز گردیده است 

15- برابر رای شماره 139260302013001269 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
قلی     فرزند  باتوانی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک 
به شماره شناسنامه 147 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129621731 در ششدانگ  
یکباب خانه بمساحت 135/30متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
واقع درفریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای قلی باتوانی فرزند حیدر 

قلی محرز گردیده است 
16- برابر رای شماره 139260302013001270 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی شریعتی نیا فرزند 
علیرضا   به شماره شناسنامه 52 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129806464 در 
ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی  بمساحت 189/60 
متر مربع واقع شهر برف انبار ) محله خمسلو ( فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای علی شریعتی نیا فرزند محمد حسین   محرز گردیده است 

17- برابر رای شماره 139260302013001271 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد موسوی فرزند 
سید موسی   به شماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129708799 در 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 948 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 
اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری بصورت عادی عادی 

از آقای سید اکبر موسوی  محرز گردیده است 

18- برابر رای شماره 139260302013001272 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین حوض ماهی 
فرزند مظفر    به شماره شناسنامه 25 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129584021 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 528/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی 
از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

نور محمد حسینی فرزند محمد قلی  محرز گردیده است 
19- برابر رای شماره 139260302013001273 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی امیر شاه کرمی فرزند 
سید صدرا     به شماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129756912 در 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 303/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
234 اصلی واقع در روستای بادجان فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای 

سید صدرا امیر شاه کرمی  محرز گردیده است 

20- برابر رای شماره 139260302013001274 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاظمی فرزند قدرت 
اله     به شماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129772241 در ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 172/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 234 اصلی 
واقع در روستای بادجان فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای سید صدرا 

امیر شاه کرمی  محرز گردیده است 
21- برابر رای شماره 139260302013001275 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قلی نعمتی آخوره سفالئی 
فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 1697 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128906211 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 218/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 157 
فرعی از 230 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

آقای قدمعلی نعمتی فرزند صفر علی   محرز گردیده است 
22- برابر رای شماره 139260302013001276 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله 
موحدی فرزند صفدر      به شماره شناسنامه 182 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129575322 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 453/20 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 24 اصلی واقع در روستای صادقیه  فریدونشهر بخش 
فرزند محمد   علیائی  آخوره  بهرامی  نرگس  از خانم  عادی  اصفهان خریداری  ثبت   13

محرز گردیده است 
23- برابر رای شماره 139260302013001277 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره موحدی 
فرزند قلی به شماره شناسنامه 53 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129574032 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 

244 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین رحیمی فرزند نوروز علی   محرز گردیده است 

24- برابر رای شماره 139260302013001278 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
احمدی فرزند عبدالحسین      به شماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر به شماره 
 69/50 مساحت  به  خانه  یکباب  ازششدانگ   مشاع  دانگ  سه  در   1129583880 ملی 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای نور اله احمدی فرزند محمد 

طاهر   محرز گردیده است 

25- برابر رای شماره 139260302013001279 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری کاظمی 
فرزند حیدر     به شماره شناسنامه 1 صادره از کرج به شماره ملی 0323030890 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 69/50 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی از آقای نوراله احمدی فرزند محمد طاهر  محرز گردیده است 

26- برابر رای شماره 139260302013001280 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 

اکبری آخوره سفالئی فرزند خدابخش به شماره شناسنامه 111 صادره از فریدونشهر 
به شماره ملی 1129631818 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 339/20 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای علی اکبر نامداری فرزند محمد عبداله  

محرز گردیده است 

27- برابر رای شماره 139260302013001281 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای علی  مالکانه بالمعارض متقاضی  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه 

کرامتی فرزند نصراله     به شماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129771377 درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 93/20 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای سید ابوالفضل موسوی فرزند آقا مهدی  

محرز گردیده است 
28- برابر رای شماره 139260302013001282 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی 
بادجانی فرزند مدنی      به شماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129794393 درسه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 93/20 متر مربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آبادفریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای سید ابوالفضل موسوی فرزند آقا مهدی   

محرز گردیده است 

29- برابر رای شماره 139260302013001283 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شاه  امیر  مسعود  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت 
از فریدونشهر به شماره ملی  کرمی  فرزند آقا حسین      به شماره شناسنامه 9 صادره 
1129756890 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 254متر مربع مفروز و مجزی شده از 
ثبت اصفهان  فریدونشهر بخش 13  بادجان  واقع در روستای  از 234 اصلی  فرعی  پالک 1 

خریداری عادی آقای حسین امیر شاه کرمی فرزند سید محمد محرز گردیده است 

30- برابر رای شماره 139260302013001284 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر علی جعفری فرزند 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129594076 در  حسینعلی به شماره شناسنامه 33 صادره 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 368/50متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی 
از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای 

حسینعلی جعفری فرزند رستم  محرز گردیده است 
31- برابر رای شماره 139260302013001285 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیهان بهرامی  فرزند مسیب      
به شماره شناسنامه 1446 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129025322 در ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 293/10 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی واقع 
درشهر برف انبار ) محله خمسلو ( فریدونشهربخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

مسیب بهرامی فرزند محمد علی محرز گردیده است 

32- برابر رای شماره 139260302013001286 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت اله 
انیگازی فرزند عباسعلی       به شماره شناسنامه 96 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129603512 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150/80 مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهربخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای مجید قالنی فرزند احمد  محرز گردیده است 

33- برابر رای شماره 139260302013001287 مورخ 92/7/29 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم  ثبتی حوزه 
قاسمی فرزند علی      به شماره شناسنامه 37 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  خانه  یکباب  در ششدانگ    1129618234
231 اصلی بمساحت 214/75 متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهربخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی از آقای علی قاسمی فرزند محمد صادق محرز گردیده است 

34- برابر رای شماره 139260302013001289 مورخ 92/7/29 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
اصالنی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 22 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129632229 در ششدانگ  یکباب مغازه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی 
از 231 اصلی بمساحت 38/40 متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهربخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی از ورثه علیرضا حوضماهی فرزند صفدرمحرز گردیده است 

35- برابر رای شماره 139260302013001290 مورخ 92/7/29 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا 
انیکازی فرزند پرویز      به شماره شناسنامه 159 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129580431 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی بمساحت 244/70 متر مربع  واقع در فریدونشهربخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای پرویز انیکازی فرزند رضا  محرز گردیده است .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ چاپ نوبت اول :شنبه  1392/9/2 

تاریخ چاپ یکشنبه  نوبت دوم : 92/9/17 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مفاد آراء 
863 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
مالکانه  تصرفات  بیدگل  و  آران  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
وبالمعارض متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
1- رای شماره 1337 هیات آقای سید عباس شمسی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 
370 صادره از کاشان به شماره ملی 6199950372 و خانم رقیه مالکیان بید گلی فرزند 
 (  6199965361 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادر   1869 شناسنامه  بشماره  اهلل  حمز 
متر مربع پالک 2032  به مساحت 133/02  باب خانه  دانگ یک  ( در شش  بالمناصفه 
فرعی از 711و712 فرعی مفروز از و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
2- رای شماره 1339 هیات آقای رمضانعلی کویری مفرد آرانی  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 503 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199580516 و خانم زهریا 
انتهائی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 294 صادر از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199524640 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 264/10 متر 
در  واقع  اصلی   2645 از  شده  مجزی  و  مفروز  343فرعی  از  فرعی   910 پالک  مربع 

دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اله  فرزند سیف  آرانی   دالوریان  علیرضا  آقای  هیات  رای شماره 1341   -3
شناسنامه 9537 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199135326 و خانم شهین 
سالمی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 9988 صادر از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199139844 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/50 متر 
در  واقع  اصلی   2645 از  و مجزی شده  مفروز  فرعی   340 از  فرعی  پالک 911  مربع 

دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 1348 هیات آقای رضا زمینی آرانی  فرزند آقاجان بشماره شناسنامه 
182 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199437306 و خانم مرضیه المع اف 
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  213 صادر  شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  آرانی 
6199426150 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 329/65 متر مربع 
پالک 1173 فرعی از 3 و 167 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  عباس  سید  فرزند  جوادی  مهدی  سید  آقای  هیات   1336 شماره  رای   -5
شناسنامه 11376 صادره ازکاشان  به شماره ملی 6199153741 و خانم فاطمه علی 
حاجی آرانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 374 صادر از کاشان  به شماره ملی 
6199717236 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/21 متر مربع 
پالک 1174 فرعی از 235 فرعی  مفروز ومجزی شده  از    2640 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  محمدیان    احمد  آقای  هیات   1332 شماره  رای   -6
11946 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199159454 و خانم اقدس بیک آرانی  
فرزند خلیل اله  بشماره شناسنامه 191 صادر از کاشان به شماره ملی 6199916026 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 171/18 متر مربع پالک 1175 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 

7- رای شماره 849 هیات آقای سید محمد عباس زاده آرانی   فرزند سید مهدی  بشماره 

شناسنامه 6 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199718755در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 188/55 متر مربع پالک 1176 فرعی از 235 فرعی  مفروزو مجزی  

شده از 2640 اصلی واقع در آران  دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

8- رای شماره 1129 هیات آقای سید حسن هاشمیان بید گلی فرزند سید هاشم بشماره 
شناسنامه 123 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199554604 و خانم افسانه یاسمی 
ملی  به شماره  بید گل   و  آران  از  احمد  بشماره شناسنامه 315 صادره  فرزند  نژاد 
6199546202 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 254/15 متر مربع 
پالک 2031  فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
9- رای شماره 1134 هیات آقای مهدی توکلی مقدم    فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
105 صادره از کاشان به شماره ملی 6199675932  و خانم الهام خانی آرانی فرزند 
 (  6199733517 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره   236 شناسنامه  بشماره  اله  رحمت 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104/85 متر مربع پالک 62 فرعی 
از 4 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

بشماره  فرزند حسین  گلی     بید  قلیائی  آقای محمدی  هیات  رای شماره 1334   -10
شناسنامه 9034 صادره از کاشان به شماره ملی 6199522640 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 176/24 متر مربع پالک 2 فرعی مفروز و مجزی شده از 1269 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
11- رای شماره 1346 هیات آقای علیرضا عباس بیدگلی     فرزند رحمت اله بشماره 
عفت  خانم  و   6199513339 ملی  شماره  به  بیدگل  آران  از  صادره   140 شناسنامه 
دهقانی بیدگلی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 26 صادره از آران و بیدگل بشماره 
ملی 6199498216 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 303/65 متر 
مربع پالک 12 فرعی  از 5 فرعی مفروز و مجزی شده از 226 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی      دهقانی  ماشااله  آقای  هیات  رای شماره 1347   -12
شناسنامه 221 صادره از آران بیدگل به شماره ملی 6199514149  _)نسبت به چهار 
دانگ (و خانم مهین جعفری نژاد بیدگلی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 25 صادره از 
آران و بیدگل بشماره ملی 6199537386 ) نسبت به دو دانگ (  در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 307/65 متر مربع پالک 11 فرعی  از 8 فرعی مفروز و مجزی شده از 

226 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
13- رای شماره 1349 هیات خانم طیبه کد خدا آرانی     فرزند  کاظم بشماره شناسنامه 
138 صادره از کاشان به شماره ملی 6199684028  در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 308/75 متر مربع پالک 19 فرعی  از 1و3و16و 17 و 18 فرعی و قسمتی  شده 
از مشاعات مفروز و مجزی شده از 1203 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
14-  رای شماره 339 هیات آقای احمد آرمند     فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
395 صادره از آران به شماره ملی 6199489391 و خانم خورشید ابراهیم آبادی آرانی 
فرزند مند علی  بشماره شناسنامه 149 صادره از آران بشماره ملی 6199502035 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 378/37 متر مربع پالک 61 فرعی  
از 4 فرعی مفروز و مجزی شده از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
15- رای شماره 1119 هیات آقای ماشااله گل آرائی فرزند علی  بشماره شناسنامه 15 
صادره از کاشان به شماره ملی 6199529359 و خانم افضل خانم مال نژاد آرانی فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 526 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199606507 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185/45 متر مربع پالک 1935 
ثبتی  3 حوزه  بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی  از 2638  و مجزی شده  مفروز  فرعی 

آران و بیدگل 

16- رای شماره 1101 هیات آقای محمد غالمیان نقفه     فرزند رستم بشماره شناسنامه 
20 صادره از بروجن به شماره ملی 4650661560  در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 131/40 متر مربع پالک 1936 مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در 

احمد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  تقی  محمد  فرزند  آرانی  انیسی  اقدس  خانم  هیات   1130 شماره  رای   -17  
شناسنامه 106 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199530268 در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 148/85 متر مربع پالک 1168 فرعی  از 235 فرعی مفروز 

و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
18- رای شماره 845 هیات آقای محمد علی حاجی آرانی     فرزند عزیز اله بشماره 
شناسنامه 9991 صادره از آران وبیدگل به شماره ملی 6199139879 و خانم کبری 
علی حاجی آرانی فرزند عزیز اله   بشماره شناسنامه 831 صادره ازکاشان  بشماره 
ملی 1262366932 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 131/35 متر 
مربع پالک 1169 فرعی  از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

فرزند غالمرضا  بیدگلی       آقای محمد جواد سالمی  هیات  رای شماره 1344   -19
بشماره شناسنامه - صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6190012485  در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 129/25 متر مربع پالک 252 فرعی  از 15 فرعی مفروز 

و مجزی شده از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
20- رای شماره 1345 هیات آقای غالمرضا سالمی بیدگلی     فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 179 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199520637 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 84 متر مربع پالک 235 فرعی  از 15 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
21- رای شماره 1340 هیات آقای حسن رضائی مطلق آرانی     فرزند علی بشماره 
شناسنامه 756 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199738713 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 77/40 متر مربع پالک 3 فرعی  از 1 فرعی مفروز و مجزی شده از 

1876 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
22- رای شماره 1342 هیات آقای روح اله آهنج     فرزند حسین علی بشماره شناسنامه 
11 صادره از کاشان به شماره ملی 6199687787 و خانم طیبه بانوئی  فرزند نعمت 
اله  بشماره شناسنامه 11179 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199151763 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه  و مغازه به مساحت 144/35 متر مربع پالک 
115 فرعی  از 3 فرعی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  فرزند حسن  آرانی       زهریا شکوری  خانم  هیات   1333 رای شماره   -23
شناسنامه 345 صادره از کاشان به شماره ملی 6199465822 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 212/25 متر مربع پالک 7403 فرعی  از 494 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

24- رای شماره 1343 هیات آقای حیدر فخرل آرانی     فرزند علی بشماره شناسنامه 
4670 صادره از کاشان به شماره ملی 6199551850 و خانم جنت حسین زاده آرانی 
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره   34 شناسنامه  بشماره  ابراهیم    سید  فرزند 
6199529545 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 173/57 متر مربع 
پالک 4547 فرعی  از 302 فرعی مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکاراآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  فرزند حسین   آرانی       دهقاتی  آقای محمد  هیات  رای شماره 1335   -25
شناسنامه 10913 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199149106 و خانم مریم 
بیدگل  و  آران  از  صادره   848 شناسنامه  بشماره  محمود   فرزند  آرانی  نژاد  مکاری 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش    ) بالمناصفه   (  6199753372 ملی  بشماره 
176/25 متر مربع پالک 4548 فرعی  از 213 فرعی مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

26- رای شماره 1331 هیات آقای عباس آقا دهقانی آرانی      فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 334 صادره از کاشان به شماره ملی 6199503880 و خانم اعظم اقبالیان 
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره   368 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  آرانی 
6199569997 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/41 متر مربع 
پالک 4549 فرعی  از 331 فرعی مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ چاپ نوبت اول : 1392/9/17 تاریخ چاپ نوبت دوم : 92/10/3 

عباس عباس زادگان  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
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کمکش��انکنیدکارکنند.ای��نکارباعثمیش��ود
بیشترقدردانتانباش��ند.گاهیاوقاتکمکبهآنها
درکارهایش��انمهارتهایتازهایبهشمایادخواهد
داد.بهعنوانمثال،کمکبهباغبانیحیاطخانهوکاشت
گیاهانوگلهایمختلف،باعثشادیوسرزندگیهر

دویشماخواهدشد.
همهماباباالرفتنس��نمانتغییرمیکنیم.ازنوزادی
تانوجوانیودرآخربزرگس��الی.گفتهمیش��ودوقتی
افرادبزرگسالپیرترمیشوند،کمکمبهدورانکودکی
خودبرمیگردندودرآخربهاندازهی��کنوزاد،ناتوانو
نیازمندکمکدیگرانمیشوند.اگرقرارباشدازوالدین
یاپدربزرگومادربزرگپیرم��انمراقبتکنیم،گاهی
کنترلاحساساتمانبسیارسختمیشود.درستاست
کهآنهابسیارعاقلوداناهستنداماخیلیوقتهاممکن

استلجوجویکدندهشوند.
بههمی��ندلیل،میخواهی��مراهنماییت��انکنیمکه
درچنی��نمواقع��یبهتری��نودرس��تترینرفت��اررا

داشتهباشید.
مراحل

۱_  آرام��شتانراحفظکنید.بله،درس��تاس��تکه
هردویشمابزرگسالهس��تیدوممکناستبخواهید
دعواراهبیندازیدام��ابایدبدانیدکهب��اعصبانیتهمه
چیزبدترخواهدش��د.فردپیرترخیلیبیشترازش��ما
سردرگماستوشایدهمفقطبهدنبالجلبتوجهتان
باشد.وقتیآدمهاپیرمیش��ونداحساستنهاییبیش
تریمیکنندزی��راافرادجواندوروبرش��انبیشتراز

همسنوساالنشانهستند.
وقتیاحساسمیکنیدکهفضایحاکمبهسمتدعواو
مشاجرهمیرود،آرامشتانراحفظکنید.گاهیاوقات
ممکناس��تفکرکنیدباچنینرفتاریآنهااحساس
خواهندکردکهبهحرفهایش��انگ��وشندادهایدو
همینباعثخواهدش��دکهبهطرزیبیادبانهبهآنها
پاسخدهید.متاسفانهافرادسالخوردهممکناستبرای
جلبتوجهشمایاازبینبردنتنهاییخودشان،ازقصد
بخواهنددعواراهبیندازند.درچنینمواقعی،آرامبمانید.
2_ وقتیباآنهاحرفمیزنید،لبخن��دبزنید.لبخند
زدنب��هآنهاوحفظارتباطچش��مینش��انمیدهد

کهخوببهحرفهایشانگوشمیکنید.
3_ درم��وردگذشتهش��انب��اآنه��احرفبزنی��داما
اجازهندهیدواردداس��تانهایمنف��یوناراحتکننده
گذشتهش��انش��وندچوناینباعثاس��ترسوفشار

بیشتردرآنهاخواهدشد.
درم��وردمدرس��هرفت��نش��ان،مح��لزندگ��ی
قدیمیش��ان،س��رگرمیی��اجوانیش��انازآنه��ا

بپرسید.
4_آنهارابهجاهایمختلفبیرونازخانهببرید.برای
یکفردمسنخیلیسختاستکهبیشتراز۵ساعت
درخانهبماند،ممکناستخیلیفعالبهنظرنرسنداما
افسردگیدرهرسنیممکناستاتفاقبیفتد.ازاینرو
آنهاراازخانهبیرونببریدتاکمیپیادهرویکنند.این

کارباعثمیشودذهنهردویشماآزادشود.
۵_  درآغ��وشش��انبگیری��د.بغ��لک��ردنیک��یاز
بهترینداروهاس��ت.آدمهابرایلمسکردنس��اخته

شدهاند.
افرادس��الخوردهایکهاحساس��اتمنفیدارندکسانی
هس��تندکهبهندرتدرآغوشدیگرانگرفتهمیشوند.
ازاینرو،اگ��رمیبینی��دعصبانییاناراحتهس��تند،
بنشانیدشانوبایکبغلگرمغافلگیرشانکنید.بااین
کارحالتیرادرآنهاخواهیددیدکهقبالندیدهبودید.
اگرمقاومتکردند،درجایتانبمانیداماخیلیسفتدر
آغوششاننگیریدزیراممکناستبهآنهاصدمهبزند.

باالخرهنرمخواهندشد.
6_بخندانیدش��ان.خن��دهتنهاراهیاس��تکهکمک
میکن��دزندگیبهنظرش��انلذتبخشبرس��د.کاری
کنیدکهبخندند.همانطورکهازقدیمهمگفتهاند،واقعا
خندهبرهردردبیدرماندواس��ت.ی��کفیلمکمدی
برایشانبگذاریدتماشاکنندیابرایشانلطیفهتعریف

کنید.
7_ تنهایشانبگذارید.اگرهمهاینروشهاباشکست
روبهروش��د،ازآنهافاصل��هبگیرید.ممکناس��تبه
دالیلدیگریعصبانیتش��انراسرش��ماخالیکرده

باشند.
همچنیناگ��ردیدیدبهطورم��داومش��مارابهخاطر
همهچیزمتهممیکنند،بهترینروشایناستکهازآن
هافاصلهبگیریدزیرااگراطرافشانباشیدممکناستاز
شماسوءاستفادهکنندکهبرایسالمتذهنیشمااصال

خوبنیست.

 » ایربگ « این بار
 برای گوشی

بانحوهکار»ایربگ«درخودروهاآشناهستید،حاالقراره
تااینکیسههایهواازگوشیهایهوشمندهممحافظت
کند.شرکتخودروسازیHondaبهتازگیبااستفادهاز
تجربیاتخوددراینبخشسعیکردهتاازآسیبدیدن
وشکستهش��دنبدنهوصفحهنمایشاسمارتفونها

جلوگیریکند.
آنه��اایربگ��یمخص��وصاس��مارتف��ونهاب��انام
تج��اریSmartphone Case Nطراح��یکردهاند
کهبهطورکام��لجلویضرب��هدی��دنآنرامیگیرد
Honda Smartphone Case Nاز6ایربگاستفاده
میکندوهنگامیکهسنس��ورهایموج��ودبررویآن
تشخیصدهدکهاسمارتفوندرحالافتادناست،این
کیسههایهوافعالشدهوجلویضربهخودندستگاه

رامیگیرند.

با سالخوردگان بد اخالق 
چه رفتاری داشته باشیم؟
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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شركت آب منطقه ای  اصفهان در نظر دارد فنس کشی تاسیسات سد آغچه را از طريق مناقصه 
عمومی با شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . لذا از مناقصه گرانی 

كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاری می گردد . 
مبلغ پایه : 992002203 ) نهصد و نود و دو ميليون و دو هزار و دويس�ت و سه ريال (بر اساس 

فهرست بهای پايه ابنيه سال 92 
ش�رایط متقاضی : 1- داش�تن گواهينامه صالحيت پيمانكاری  اش�خاص حقيقی  يا حقوقی 
 در رش�ته های س�اختمان يا آب  2- قابل مش�اهده بودن مش�خصات رتبه بن�دی در پايگاه
 اطالع رسانی sajar.mporg.ir 3- داشتن ظرفيت آزاد كاری به اندازه مبلغ برآورد فوق . الزم 

به يادآوری است مبلغ ظرفيت كاری بر اساس تاريخ اخذ گواهينامه صالحيت ثابت می باشد .
محل اجراء : استان اصفهان - شهرستان فريدن - سد آغچه 

مدت اجرا ء : 4 ماه 
 هزينه تهيه اسناد مناقصه ، نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهاد ها و 

مكان و زمان تحويل  پيشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود . 
واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 10 روز مهلت دارند نسبت 
به اعالم آمادگی كتبی ، ثبت نام و اعالم آمادگی در سايت اين شركت ) WWW.ESRW( و 
ارائه مدارک مثبته شركت اقدام نمايد  پس از تعيين فهرست كوتاه  مناقصه گران از آنها جهت 

خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد 
نش�انی مناقصه گزار : اصفهان - پل خواج�و - بلوار آئينه خانه - جنب هالل احمر - ش�ركت 
 آب منطقه ای اصفهان - دفتر قرار داد ها - كد پستی: 76473-81646 صندوق پستی 391. 

تلفن تماس : 5-6615360 داخلی 122و121 فاکس :6611073

آگهی مناقصه
شرکت آب منطقه ای اصفهان 

امور قرار دادها

نوبت اول

م الف 9866

بهگزارشادارهکلروابطعمومياستاندارياصفهانمتنسخنراني
مهمدکتررسولزرگرپور،اس��تانداراصفهانکهدرپنجمینهمایش
نکوداشتاصفهانباحضوراساتید،پژوهش��گران،اصفهانپژوهانو
دانشجویاندرسالنهمایشهايامیرکبیردانشگاهآزادخوراسگان

برگزارگردیدبهشرحذیلمیباشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یکجهانجانيوهمجانجهاناياصفهان
درجهانمانيهمارهجاودانایاصفهان
قرنهاباشدکهتاریخوطنرازیوري
بلکهباشيزیبتاریخجهاناياصفهان

اصفهان،ش��هرگنبدهايفیروزهاي،شهرمنارههايعطرآگین،مهد
عارفانوشاعرانوهنرمندانبيشمار،شهرعلمودانشوفرهنگو
چلچراغدرخشانهنردرزیرگنبدنیلگونآسماناستکهبهلحاظ
جذابیتهاوآبوهوايچهارفصلوموقعیتکمنظیربارهابهپایتختي

برگزیدهشدهاست.
شهرش��یخبهایيومعمارانس��حرانگیزسيوس��هپلآفرین،شهر
فیلس��وفاننخبهوجاودانه،ش��هرخطاطانیچونعلیرضاعباس��ي
ثلثنویسنادرهدهروصدهاهنرمندچیرهدستدیگراستکهامروز
درقلمروقلموخطهسحرآفرینخطوخطاطينامآورندوآثارشانبر
تاركهنرميدرخشدوچشمانبینندگانراماتومبهوتميسازد...
ش��هرآفرینشگرانياس��تکهدرقلمروتذهیب،تش��عیر،سوخت
معرق،کاشيکاري،معماري،صحافي،آینهبندي،حجاري،قطاربندي،
منبت،قلمزنيوغیرآنهاهرکدامازنادرگانروزگارانندوشهرهآفاق.
شهرش��اعراننامداريچونصائب،جمالوکمالاصفهاني،صغیرو

دههاشاعراعجازآفریندیگراست.
اصفهانیکيازقدیميترینش��هرهايایراناستکهپیشینهآنبه
هزارهسومپیشازمیالدبرميگردد.اینشهربنابهموقعیتطبیعي
وراهب��رديخوددرط��ولتاریخم��وردتوجهفرمانروایانبس��یاري
بودهونقشموثرينیزدرتاریخاجتماعيوفرهنگيداش��تهاس��ت.
موقعیتطبیعيوجغرافیايمناسب،واقعشدندرمرکزفالتایران،

حاصلخیزيخاكوبهویژهبهرهمنديازهدیهالهيوهستيبخش
زایندهرودازویژگيهایيهستندکهناماصفهانرادرازمنهتاریخي
مختلفبااهمیتنمودهوکانونتوجهراازدرونمرزهاوحتيفراتراز

آنبهخودمعطوفساختهاست.
موقعیتویژهاصفهاندرجغرافیايسیاسيموجبشدهکهدردوران
پسازاس��الم،چهارباردرعصرآلزیار،آلبویه،سلجوقیانوصفویه

بهعنوانپایتختانتخابشود.
انتخاباصفهاندرعصرامپراطوريسلجوقيوصفوي،بهعنوانمرکز
سیاسيواقتصاديایران،موجبشهرتجهانيآنشدهوباافزودنهنر
اصیلایرانيبهسایرصفاتوویژگيهايآنبهویژهدرعرصهمعماري،

لقب»نصفجهان«رابهخوداختصاصدادهاست.
اصفهانبهجهاتگوناگونسیاسي،اجتماعي،اقتصاديوفرهنگي،
یکيازش��هرهايمحوريومهمایراناس��تکهتاریخشدرمقاطع
مختلفباتاریخایرانزمینپیوندخوردهواینپیوندتابهامروزاستمرار
یافتهاست.ازنظرجغرافیايطبیعيوسیاسي،قرارگرفتنآندرمرکز
کشور،باعثامنیتوثباتآنش��دهوحکومتهايمختلفرابرآن
داشتهکهاینشهررابرايمرکزیتسیاس��يوپایتختخودانتخاب
کنند.یکيدیگرازپیامده��ايثباتوامنیتآنمص��ونماندنشاز
تجاوزاتوتهاجمدش��منانفرامرزيایرانوفراهمبودنزمینههاي
اس��تمرارحیاتاجتماعيوفرهنگيودورماندنآنازگسستهاي
تمدنيبودهاس��ت.تاریخنگارانوایرانشناسان،اصفهانرادرردیف
برخيازش��هرهايمهمومحوريوتاریخيجهانهمچونپکن،رم،
فلورانسمعرفيکردهاندوجایگاهآنرادرتاریخایراناسالميباعنوان
»ستارهجهاناسالم«مشخصنمودهاند.افزونبراینآثارعلمي،ادبي
وتاریخيدانشمندان،فالس��فهوعرفايبزرگيکهنامشانبااصفهان
پیوندخورده،برمرکزیتعلميوفرهنگ��يآنصحهميگذارد.ژان
شاردنازاصفهانبهعنوان»دارالعلمش��رق«یادکردهاست.عالوهبر
شاردنجهانگردان،مستشرقینومورخیننیزباعباراتجالبتوجهي
ازاصفهانیادکردهاند.پسازظهوردینمبیناسالم،ناماصفهانبانام
سلمانفارسيکهاهلاصفهانبودهپیوندخوردهوپیامبراسالم)ص(
بارهاازسلمانوقوماویادکردهاس��ت.اصفهاندرهمهادوارواعصار
تاریخ،مهدتمدنوخاستگاهوزادگاهمردانبزرگدین،هنرودانش
بودهوازدیرزمانبس��یاريازنوابغومعاریفرادردلخودجايداده
است.اینش��هرموزهتاریخایراناس��الميهمارهکانونگرموتابنده

فرهن��گ،معنویتوتمدناس��الميبودهودرط��ولحیاتچندین
هزارسالهخویشجهانيراغرقدرنورایمانساختهاست.پسبدون
اغراقومبالغهبایداذعانداشتکهجانمایهحیاتاصفهان،معنویتو
هنرمتعالياستواینهنرچونانروديهمیشهخروشاندردلتاریخ

اینشهرجارياست.
قرونواعصارمتماديسپريشدوآنچهبرجاست،بنايرفیعتمدن
ودستمایهثمینبزرگمردانفرهمندایندیاراست.گویيهویت
فرهنگيمردمانحقبینوخوشذوقاصفهانازهمدرآمیزياندیشه،
هنرمتعالي،ابتکار،نوآوريوباورمنديبهاصولوارزشهايماندگار
شکلگرفتهاست.رفعتومنزلتاصفهانتابدانجاستکهاینشهر
بابرخورداريازذخایرعظیمفرهنگي،دیني،معنويوهنريدرزمره
پایتختهايفرهنگيجهاناس��المآمدهوهماکن��وننیزبهعنوان
پایتختفرهنگوتمدنایراناسالمينیزشهرهعالمگشتهاست.این
گواهمجدوعظمتاینامالقرياسالمياست.البتهفراپوییتاریخي
اصفهانپویشيسادهوهموارهآرامنبودهودرطولحیاتخودفرازو

نشیبهايفراوانيداشتهاست.
اماهیچگاهموانعبازدارندهوحوادثتلختاریخيمانعازرشدوتعالي
فرهنگوش��کوفایيعلموحکمتدرایندیارنش��دهاست.اصفهان
درهمهعلوم،فنونواندیش��ههايفلس��فيصاحبس��بکبودهو
خاستگاهدانش��مندان،حکیمانوفالس��فهبزرگجهاناسالمبوده
است.اصفهاندرانواعهنرهايظریفهاعمازنگارگري،خوشنویسي،
میناکاري،معرقکاري،منبتکاري،کاش��يکاري،س��وخت،چرم
قلمزنيوهنرهايبيبدیلدیگرصاحبسبکومکتببودهوجهاني
رامس��خراقتداربيچونوچرايخ��وددراینهنرهاک��ردهوازدیر
بازآثاروابنیهتاریخيومعماريهايحیرتانگیزوش��گفتآورآن
بابرخورداريازاندیش��هواالياسالميموردس��تایشاندیشمندان،
س��یاحان،مورخینوهنرمندانبزرگاقصينقاطجهانبودهاست.
۱02اثرازآثارصنایعدس��تيوهنرهايس��نتياصفهانهماکنون
ممه��وربهمهراصال��تیونس��کوب��ودهوداراياصالتبی��نالمللي

است.
درعصرصفويکهعصرکمالوشکوفایينبوغمعماريوشهرسازي
ایراناس��ت،زیباترینوباش��کوهترینمعم��اريبابرخ��وردارياز
هندس��همقدستوس��طاس��تادکارانومعمارانخالقوب��اایماني
چ��وناس��تادعلياکب��راصفهان��يواس��تادمحمدرض��ااصفهاني

خلقگردید.
عجیبترینسازهآجريدنیایعنيساختمانمعروفمنارجنبانکهاز
آنبهعنوانکتابيجاودانهازدینامیکسازههاميتواننامبرد،بافشار
دستانسانبهحرکتوجنبشدرميآیدکه700سالقبلتوسط

معمارانواستادکارانبيادعاياصفهانيساختهشد.
مخلصکالماینکهجانمایهحیاتاصفهانهنراس��توبرخاستهاز

فرهنگوروحمعناگراست.
روحيکهمنارههايمساجدشرابهآسمانسوقميدهدوگنبدهاي
فیروزهايآنرادرآبيآسمانغرقومحوميکند.درخاتمهعرایض
چهارباغمعن��وياصفهانرادرقالبگلواژهمحض��ربزرگوارانحاضر

تقدیممينمایم.

باغ اول دینداري:اصفهاندرطولتاری��خمرکزدینداري،حرکت،
بیداريومرکزخودجوشمکاتبمختلفبودهاس��ت.وجودمعاریف
تابانيهمچونبوعليسینا،ش��یخبهایي،میرداماد،میرفندرسکيو
درراسآنهامالصدرا،آخوندمالمحمدکاش��ي،عالمهمحمدباقرو
محمدتقيمجلسي،حاجآقارحیمارباب،آیتالهابوالحسناصفهاني
وسایرعلما،وجودتختفوالدمرقدبیشازیکصدتنازعلمايبزرگ
دینبهعنواندومینآرامستانجهاناسالمبعدازواديالسالم،وجود
صدهاحس��ینیه،تکیهوهزارانمس��جد،اصفهانراهمچوننگیني
درحلقهزیبايدینمبیناس��المتجليميدهد،کانونهمزیس��تي

مسالمتآمیزبینادیانتوحیديمختلف.

باغ دوم هنروري و هنرپروري:اصفهانهنرمعنويوکمالیافته
خودراکهنشانازایمانوااليسازندگانآناسترادرجايجايآثار
وابنیهتاریخيبهمنصهظهورميگذارد.مسجدجامععباسيیامسجد
امامکهمظهرپیوندوهنربادیانتوعبادتاست.کاخعاليقاپونماد
پیوندهنرباسیاست،مسجدشیخلطفاهللمظهرپیوندهنربافرهنگ،

بازارقیصریهمظهرپیوندهنربااقتصاد.

 باغ س�وم ایثارگ�ري:اصفه��اندردورانهايمختلفپیش��گام
حرکتهاياستقاللطلبانه،ایمان،جهادوشهادتبودهاست.بهویژه
دردورانپیروزيشکوهمندانقالباس��الميودرمدتهشتسال
دفاعمقدسوتقدیم23هزارشهیدو4۵هزارجانبازو4۵00آزاده.

باغ چهارم فناوري: جمعس��هباغفوقالذکرباعثش��دتاجوانان
اصفهانيب��ابهرهمنديازتعالیمارزش��منداس��الميدرحوزهعلمو
فناوريوتحقیقاتيوانرژيهس��تهايبهپیشرفتهايچشمگیري

دستیابند.

زرگرپور: در پنجمین همایش نكوداشت اصفهان

اصفهان نماینده بزرگ استان باستانی ایران

دکتر سبحاني ،مدیر عامل جدید کارخانه فوالد مبارکه اصفهان : 

تالش  فوالد مباركه برای رعایت  
استانداردهاي زیست محيطي

دکترس��بحانيبازگش��تخودپساز20سالبه
شرکتفوالدمبارکهرابازگشتبهخانهخودتعبیر
کردوگفت:منسال62واردفوالدمبارکهشدمو
درآنزمانودردورانساختفوالدمبارکهمشغول

آمادهسازيسایتبودیم.
بههرحالآنچهام��روزبهعن��وانفوالدمبارکهو
یابهتربگوی��مغولفوالدخاورمیانهمطرحاس��ت
بهصورتامانتبهدستمنسپردهشدهوحاصل
زحمتعزیزانبسیارياس��تکهازابتدايشروع
فعالیتای��نبنگاهصنعت��ي-اقتص��اديفعالیت
داش��تهاندتابهامروزکهفوالدمبارک��هبهعنوان
ب��زرگتری��نواح��دصنعتيمش��غولب��هکار

است.
کارخان��هف��والدمبارک��هدردورهعمر30س��اله
خودفرازونش��یبهایزی��ادیراطیک��رده.از
همانابتدايساختچیزيکهکمترموردتوجه
قرارگرفتهایناس��تکهس��اختفوالدمبارکهدر
دورانجنگتحمیليصورتگرفتزمانيکهتمام

نیروهابهجبهههااعزامشدهبودند.
فوالدمبارکهن��هفقطب��هلحاظنیرويانس��اني
رسالتيس��نگینرادرپش��تیبانيواعزامنیروبه
جبههداشتبلکهبهلحاظپشتیبانيهايفنيهم

نقشبهسزایيداشت.
منش��اهدبودمکهپرس��نلفوالدمبارکهدرچه
ش��رایطينصبتجهیزاتفوالدمبارکهرابرعهده

داشتند.
دورانس��اختب��ادرای��تومدیری��تمهندس
عرفانیانوباحضورنیروهايمتخصصودلس��وز
اینکارص��ورتگرفتوکارخانهب��هبهرهبرداري

رسید.
درادامهمهن��دسهراتينیک،دکتراس��المیان،

مرحوممهن��دسرجای��يودکترس��میعينژاد
مدیرانيبودندکهمس��وولیتای��نمجموعهرابر

عهدهداشتند.
دکترس��میعينژادازمدیرانمتعهدومتخصص
صنعتفوالدکش��وراس��تکهقریببهسهسال
مدیریتاینمجموعهرابهعهدهداش��تهاستکه
دردورانمدیریتویوپیروزنجیرهتوفیقاتيکه
فوالدمبارکهکسبنمود،توفیقاتجدیدينصیب
بزرگترینتولیدکنندهفوالدخاورمیانهش��دکه
همهاینموفقی��تهاباعثافتخارای��رانوایراني
ميباشد.دریافتتندیسزرینتعاليسازمانيبه
یقیندرتکاملوتداومحرکتهايقبليبودهکه
همهعزیزاندرآنس��هیمبودهاندواینافتخاري
برايصنعتکشوراس��ت.وییکيازمباحثمهم
درصنعتفوالدبهخصوصش��رکتفوالدمبارکه
راتوسعهدانس��تواظهارداشت:حیاتواحدهای
فوالدیبهتوسعهآناستومرگصنایعفوالدي
زمانیرخمیدهدکهتوسعههايخودرامحدودو

متوقفنمایند.
ب��انگاهيب��هرون��دروبهرش��دتولیدف��والددر
جهانبایدگفتاینرش��دبهقدريس��رعتدارد
کههم��هفوالدس��ازهايجهانبایدب��رايحفظ
س��همخوددرب��ازارجهانيبیشازپیشس��عي

نمایند.
سبحانیافزود:شرکتفوالدمبارکهبهعنوانیک
شرکتسهاميعامکهس��هامآندربورسعرضه
شدهمتعلقبهمیلیونهانفراستوصاحبانسهم،
بخشخصوصيوافرادحقیقيوحقوقيهس��تند
ومااینجاامانتدارمردمهستیم.بایددرمدیریت

منابعدقتشود.
وموضوعکنترلآالیندگيدراینشرکتکامالبر
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