
آینده خودروهای سقوط تورم پس از یک سال صعود
بدون راننده

رییس بانک مرکزی خبر داد: تامین مالی برای تکمیل مسکن مهر
جزییات طرح نوسازي 

واحدهاي نانوایي 4
 240 اثر در جشنواره

5 فیلم کوتاه بسیج اصفهان 3

 تدارک قاچاقچیان
 برای بازار شب عید

رییس مجمع واردات از تدارک قاچاقچیان برای بازار شب عید خبر داد و گفت: 
فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند، به 
دلیل به حاشیه رفتن واردکنندگان قانونی، بیشترین بهره برداری را از نابه سامانی 

4بازار گرفتار در رکود تورمی خواهندداشت.
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 پارکینگ سه طبقه
 کف میدان امام علی)ع( تکمیل شد
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 از یاد کودکی 
تا  نقاشی های کاهگلی

پرویز کالنتری می گوید که یک��ی از بهترین و موثرترین 
دوره ه��ای زندگ��ی اش، دوره ای بوده ک��ه تصویرگری 
کتاب های درس��ی را انجام می داده است.پرویز کالنتری 
یک نقاش است اما پیش از آن یک تصویرگر کتاب کودکان 
است؛گاهی می نویسد و نوشتن برایش جدی است. به قول 

خودش او چیزهایی را می نویسد که نتوانسته یا ...

 راه اندازی جمعه بازار 
مشاغل خانگی در خیابان جی

 روش پرداخت نقدی
 یارانه تغییر می کند

مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان از راه اندازی جمعه بازار مشاغل خانگی 

خبر داد.
س��ید رض��ا حکیم فع��ال ب��ا بیان ای��ن مطل��ب گفت: 
با توجه به اس��تقبال ش��هروندان از برگزاری جش��نواره 
مشاغل خانگی، س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل 
 ش��هری اقدام به راه اندازی جمعه بازار مش��اغل خانگی

 کرد. 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با 
 تایید س��خنان اخیر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی 
در خصوص تغییر نحوه و میزان یارانه پرداختی به مردم 
 در سال آینده گفت: دولت عقیده دارد که حتی رقم فعلی
 یارانه های پرداختی نیز باید بیشتر از شرایط موجود باشد.

محمدباقر نوبخت افزود: بر همین اساس دولت...
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  آلودگی هوا را 
نمی توان نادیده گرفت

عضو هیات مدیره انجم��ن علمی جراحان عمومی 
ایران، شیوع سرطان در کش��ورمان را غیرمتعارف 
خواند و گف��ت: تغییر به وجود آم��ده در روند ابتال 
به سرطان و افزایش ش��یوع این بیماری در ایران، 
طبیعی به نظر نمی رس��د.دکتر به��زاد رحمانی با 
عنوان این مطلب که به کار بردن واژه سونامی برای 
شیوع س��رطان در کشور لفظ درس��تی نیست، به 
خبرنگار مهر گفت: البته تغییری در توزیع سرطان 
در کشور ایجاد شده که این موضوع دالیل مختلفی 
دارد.این جراح عموم��ی در توضیح دالیل افزایش 

شیوع سرطان در کش��ور، گفت: افزایش سن امید 
به زندگی و طول عمر اف��راد جامعه، یکی از دالیل 
افزایش موارد سرطان در کشور است. به طوری که 

موارد سرطان ها در سنین باال بیشتر شده است.
رحمانی ادام��ه داد: اگر به ط��ور میانگین، مردان 
جامعه 85 سال عمر کنند، 95 درصد آن ها دچار 
سرطان پروس��تات می ش��وند.عضو هیات مدیره 
انجمن علمی جراح��ان عمومی ایران با اش��اره به 
تغییر توزیع س��رطان ها و ش��یوع این بیماری در 

کشور، گفت: در سال های گذشته...

افزایش غیر طبیعی شیوع سرطان در ایران

حواشی دیدار ذوب آهن و ملوان
تماشاگران تیم ذوب آهن در نیمه دوم بازی تیم خود مقابل 
ملوان بندر انزلی علیه داور این مس��ابقه ش��عار سر دادند. 
حواش��ی دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و ملوان 

بندر انزلی در چارچوب رقابت های هفته بیست و یکم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های کشور را باهم می خوانیم.

* ذوب آهن در این مس��ابقه بدون محروم و مصدوم قدم به 

بازی گذاشت و مجتبی تقوی، سرمربی تیم اصفهانی از همه 
بازیکنان خود در این بازی بهره برد.

* نیمکت نشینی سپهر حیدری و اکبر ایمانی از ... 4
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 حذف سهمیه بنزین خودروهای فرسوده 
رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت با بی��ان این که 
س��همیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها و موتورس��یکلت های 
فرسوده از دی ماه سالجاری حذف شد، از آغاز شمارش معکوس 
حذف سهمیه بنزین موتورهای فاقد پالک ملی خبر داد و گفت: 
ذخیره بنزین 400 تومانی خودروهاي فرسوده تا پایان اسفند 
92 اعتبار دارد. سید مجتبي شفیعي در تشریح آخرین وضعیت 

حذف سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از ...
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آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات 
بر ارزش افزوده پائیز سال جاری از 

طریق سامانه عملیات الکترونیکی

تا 15 دی ماه 1392 می باشد

آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات 
بر ارزش افزوده پائیز سال جاری از 
طریق سامانه عملیات الکترونیکی 

 www.evat.ir"
تا 15 دی ماه 1392 می باشد

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

ساير موارد :
 1- زمان دريافت اس�ناد : از تاريخ نش�ر آگهی نوب�ت اول تا پايان س�اعت اداری مهلت دريافت اس�ناد 

) مندرج در جدول (
WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس

مراجعه فرمائيد. 

WWW.evat.ir.ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/11/392/12/3خرید348 ردیف بیرینگ2071-920مناقصه بین المللی 1

92/10/2492/11/8شش ردیف شوت ریزش مواد3234-920مناقصه  2

92/10/2192/11/2خرید دو ردیف بارابان جرثقیل فوالد سازی4519-920مناقصه  3

92/10/2592/11/6فروش تراورس چوبی ضایعاتی و بتنی تیپ پاندرول15-92مزایده4

 نوبت اول   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

م الف 11405

آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

 1- موضوع مناقصه : تكميل س�فت كاری و اجرای نازک كاری مدرس�ه محله E4 شهر جديد فوالد شهر  ش�امل ساختمان مدرسه ، 
ديوار محوطه  و محوطه سازی  

2- مناقصه گزار : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 92/10/7 تا پايان وقت اداری مورخ 92/10/16 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به ش�ركت عمران ش�هر جديد فوالد شهر به 

نشانی : بلوار ولی عصر - ميدان ولی عصر : تلفن 0334-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 92/10/26 و زمان 

گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 92/10/28 می باشد .
5- مبل�غ ب�رآورد : هش�ت ميلي�ارد و پانص�د و هش�تاد و ش�ش ميليون و س�يصدو بيس�ت و ي�ک ه�زار و يكصد و ش�صت و 

يک)8/586/321/161(  ريال بر اساس فهرست بهای ابنيه و تاسيسات برقی و مكانيكی  سال 92.
6- نوع و میزان س�پرده ش�رکت درمناقصه : مبلغ چهار صد و س�ی  ميليون )430/000/000( ريال بصورت ضمان�ت نامه بانكی در 
 وجه شركت عمران شهر جديد فوالد ش�هر دارای حداقل اعتبار س�ه ماه و قابل تمديد به مدت س�ه ماه و يا فيش واريزی به حساب 

شماره 2173690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفينامه كتبی نماينده شركت 

 تذكر : داش�تن حداقل پايه پنج س�اختمان و ابنيه ) گواهينام�ه صالحيت معاونت برنام�ه ريزی و نظارت راهبردی ( جهت ش�ركت 
در مناقصه الزامی است. 

شماره 92/9312/ص مورخ 92/10/3

ابوالفضل توکلی - شهردار ایمانشهر 

مزایده نوبت اول   

شهرداری ايمانشهر به استناد مصوبه شماره 739/ش مورخ 92/9/4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن 
ميدانهای چمن فوتبال شهرداری در دو محله  اشترجان و مينادشت با مشخصات مشروحه ذيل با قيمت كارشناس رسمی 

دادگستری بعنوان قيمت پايه بمدت يكسال اقدام نمايد . 
 الف ( يک قطع�ه زمين چمن كاری ش�ده مخص�وص فوتبال به ابع�اد 60*100 ب�ا امكانات موج�ود واقع در ايمانش�هر -

 محله اشترجان - بلوار ورودی امام خمينی »ره« جنب درمانگاه امام حسين »ع« قيمت پايه مزايده بر اساس هر جلسه يک 
و نيم ساعته مبلغ 850/000 )هشتصدو پنجاه هزار ( ريال می باشد . 

ب( يک قطعه زمين چمن مخصوص فوتبال به ابعاد 55*90 با امكانات موجود واقع در ايمانشهر - محله مينادشت - جنب 
ساختمان اداری ش�هرداری قيمت پايه مزايده بر اساس هر جلس�ه يک و نيم س�اعته مبلغ 600/000 )ششصدهزار ( ريال 

ميباشد .
متقاضيان ميتوانند حداكثر تا م�ورخ 92/10/18 جهت دريافت آگهی مزايده و آگاهی و بازديد از موقعيت محل و ش�رايط 

مربوطه به شهرداری مراجعه نمايند . 

 چاپ  دوم

 شهرداری ایمانشهر



چهره روزيادداشت

 ايران خواستارشرکت 
در بازجويی ماجد شد

منابع رسانه ای گزارش دادند که ایران خواستار شرکت در بازجویی 
از رهبر گروه عبداهلل عزام شد، این گروه مسوولیت حمله به سفارت 
کش��ورمان در بیروت را ب��ه عهده گرفته اس��ت.به گ��زارش المنار، 
جمهوری اسالمی ایران خواستار مش��ارکت در باز جویی از الماجد 
رهبر »گردان های عبداهلل عزام«شده است. ماجد چند روز پیش در 

بیمارستانی در بیروت توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت شد.

 »نیروی زمینی ارتش«
 استخدام می کند

نی��روی زمینی ارت��ش جمهوری اس��المی ای��ران ب��رای تکمیل و 
تامین نیروی انس��انی درج��ه دار و کارمند خود به ص��ورت پیمانی 
اس��تخدام می کند .نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
از بین جوان��ان متخصص به ص��ورت پیمانی وف��ق 33 قانون آجا، 
استخدام می کند. متقاضیان ثبت نام می توانند برای مطالعه کامل 
 شرایط استخدام به س��ایت ارتش جمهوری اسالمی ایران به آدرس

 http://www.aja.ir/Portal/Home مراجعه کنند.

 روابط تهران با کشورهای 
خلیج فارس رو به رشد است 

معاون وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گفت: روابط ته��ران با یکایک 
کش��ورهای خلی��ج ف��ارس رو به رش��د اس��ت و س��رعت گرفتن 
 برگزاری کمیس��یون های مشترک یکی از ش��اخصه های گسترش 
همکاری هاست.حسین امیرعبدالهیان معاون عربی و آفریقای وزارت 
امور خارجه کشورمان درباره برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان 
همکاری اسالمی در گینه کوناکری گفت: همکاری و مواضع نزدیک 
تهران و ریاض در مباحث جهان اسالم در نشست اخیر وزرای خارجه 
سازمان همکاری اس��المی در گینه کوناکری مورد توجه جمهوری 
اسالمی ایران است.وی افزود: دیدگاه های سازنده طرفین در مسیر 
توسعه و تحکیم مناسبات دو جانبه و چند جانبه در حوزه خلیج فارس 
جریان دارد. س��فر اخیز دکتر ظریف به حوزه خلیج فارس نش��انگر 
اهتمام جمهوری اسالمی ایران به همکاری های دو جانبه و جمعی 
منطقه ای است .معاون وزیر امور خارجه همچنین  درباره تحوالت 
عراق تاکید کرد: اقدامات موثر ارتش عراق در مقابله با تروریس��م به 

امنیت این کشور و منطقه کمک خواهد کرد. 

 روحانی به ديدار 
مادر و  زيارت مزار پدر رفت

حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی رییس جمهوری عصر 
چهارش��نبه در س��فری کوتاه به زادگاهش شهر س��رخه در استان 
سمنان به دیدار مادر و همچنین زیارت مزار پدر خود رفت.روحانی 
در این س��فر ابتدا بر سر مزار پدر خود حاج اس��داهلل فریدون حضور 
یافت و با قرائت فاتحه و دعا، نس��بت به آن مرحوم ادای احترام کرد.

رییس جمهوری سپس به دیدار والده خود رفت و ضمن اظهار تواضع 
نسبت به ایشان، سایه پر مهر مادر را یکی از نعمات بزرگ الهی برای 
خود برشمرد و گفت: بنده در تمامی مراحل زندگی، خود را نیازمند 
رضایت و دعای خیر مادر می دانم.روحانی افزود: بوس��ه بر دس��ت 
مادرم در شب شهادت امام رضا )ع( توفیق بزرگ الهی بود که نصیب 
بنده شده اس��ت.مادر رییس جمهوری نیز در این دیدار برای دکتر 
روحانی در خدمت به مردم آرزوی توفیق و برای س��ربلندی و عزت 

کشور دعا کرد.

پرونده خاوری سنگین تر شد
اینترپ��ل اتهامات جدی��دی را در مقاب��ل نام محمودرض��ا خاوری 
مدیرعامل س��ابق بانک ملی ایران درج کرده است. سال گذشته در 
وب س��ایت پلیس بین الملل )اینترپل( نام و مشخصات محمودرضا 
خاوری به اتهام »کالهبرداری« در فهرس��ت افراد تحت تعقیب قرار 
گرفته بود اما اکنون به نظر می رسد بر جرم های محمودرضا خاوری 

مدیرعامل سابق بانک ملی ایران افزوده شده است.
اکنون دیگر در جلوی نام خاوری در فهرس��ت تح��ت تعقیبی های 
اینترپل تنها نام کالهبرداری دیده نمی شود بلکه همکاری و دست 
داش��تن در اختالس و کالهبرداری، اخذ رش��وه و کسب غیرقانونی 
اموال از طریق سیستم بانکی در سطح عمومی اتهام هایی هستند که 

درکارنامه خاوری به ثبت رسیده است.
برای اولین بار متهم ردیف اول پرونده فس��اد مال��ی 3 هزار میلیارد 
تومانی، در جریان دادرس��ی از واریز رشوه س��ه میلیون و ۱۰۹ هزار 

دالری به حساب خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی خبر داده بود.
این خبر هیچ گاه از سوی مقامات رسمی قضایی کشور تایید نشده 
بود و دریافت رشوه از سوی خاوری تنها در حد اتهامی ثابت نشده و 

خبری غیررسمی باقی مانده بود.

امریکایی ها در طرح جدید استراتژیک خود بیشتر توجه خود را  به 
شرق آسیا به لحاظ قدرتمند شدن چین معطوف کرده اند اما به نظر 
می رسد تروریست هایی که خود امریکا در جنگ با بشار اسد آن ها 

را تقویت کرده، این بار اسباب زحمت امریکا را فراهم کرده است. 
تحلیلگر گلوبال ریس��رچ با اش��اره به حوادث عراق به نکات قابل 
توجهی در خصوص رشد بی رویه تروریسم در خاورمیانه اشاره کرده 

است، که در ادامه متن کامل این گزارش ارایه می شود.
دو س��ال پیش باراک اوباما اعالم کرد که در نتیجه سیاس��ت های 
او، عراق به حاکمیتی مس��تقل و با ثبات رس��یده و فاجعه جنگ 
عراق، پایانی خوش یافته است. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. 
امریکا محموله های اضطراری موش��کی خ��ود را به بغداد منتقل 
می کند. جنگ عراق دوباره آغاز ش��ده اس��ت. اما این بار، به جای 
حمله مستقیم نظامی، از موشک های هواپیماهای بدون سرنشین 

استفاده می شود.
به گزارش نیویورک تایمز، این اقدام به درخواس��ت نوری مالکی، 
نخست وزیر عراق صورت گرفته است. موج تازه خشونت ها در عراق، 
از سال 2۰۰8 تا کنون بی سابقه بوده است. در سال گذشته میالدی، 

بیش از 8۰۰۰ عراقی، جان خود را از دست داده اند.
به گزارش روزنامه تایمز، در هفته گذشته، محموله ای تازه از 75 
موشک هل فایر )موشک های هوا به زمین امریکایی که از توانایی 
حمالت ضربتی دقیقی برخوردار اس��ت( به عراق ارس��ال ش��د. 

پنتاگون قصد دارد که در س��ال آینده، تعدادی هلیکوپتر آپاچی، 
جنگنده F-۱6 و هواپیمای بدون سرنش��ین به عراق صادر کند. 
اما دستگاه های جاسوسی امریکا اعالم کرده اند که حتی با چنین 
تجهیزاتی، ارتش عراق نمی تواند جلوی رش��د فزاینده شورشیان 

القاعده در استان سنی نشین االنبار را بگیرد.
هوش��یار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، طرح استفاده گسترده 
از هواپیماهای بدون سرنش��ین امریکایی را برای مقابله با القاعده 
پیشنهاد کرده است. یکشنبه گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا، خبر از دخالت بیشتر ارتش امریکا در عراق داد. به گفته او، 
احتمال می رود که القاعده بتواند کنترل استانی را در عراق به دست 

بگیرد. امری که طرح خاورمیانه بزرگ را به خطر می اندازد.
 امریکا اعالم می کند که قصد دارد القاعده عراق را نابود کند، این در 
حالی است که سیاست امریکا تاکنون، حمایت از گروه های شورشی 
وابسته به القاعده در سوریه، برای تغییر رژیم بشار اسد بوده است. 

القاعده عراق، تهدید خودساخته امریکا است.
دولت اسالمی عراق و شام )ISIS(، یکی از گروه های اصلی شورشی 
در س��وریه اعالم کرده اس��ت که تا کنون چندین بمب گذاری در 
درون مرزه��ای عراق انجام داده اس��ت. روز دوش��نبه، این گروه، 
مس��وولیت حمله به یک ایس��تگاه تلویزیونی در بغداد را به عهده 
گرفت. در این عملیات بمب گذاری، 5 روزنامه نگار کشته شدند. 
این گروه متهم اصلی بمب گذاری در جریان جشن کریسمس، در 

منطقه مسیحی نش��ین بغداد اس��ت. در این بمب گذاری حداقل 
38 نفر کشته شدند.نطفه جریان دولت اس��المی شام و عراق، در 
جریان اشغال عراق توس��ط ارتش امریکا بسته ش��د. اما حمایت 
امریکا از شورشیان س��وری، جان دوباره ای به این جریان داد. این 
گروه در مرز عراق و سوریه فعالیت می کردند و توانسته اند مناطقی 
از مرز مشترک عراق و سوریه را نیز تصرف کنند. بر اساس گزارش 
ماه گذشته دیده بان حقوق بش��ر در سوریه )SOHR( این گروه، 
قوی ترین گروه نظامی در شمال سوریه است. نیروهای این گروه 
در سوریه تجهیز می ش��وند تا اهدافی را در مناطق شیعه نشین و 
مسیحی عراق، هدف قرار دهند. این گروه، پایگاهی نظامی در شرق 
اس��تان االنبار عراق بنا کرده که در آن، ب��ه نیروهای خود آموزش 
می دهد. شنبه گذشته، در کمین شورش��یان این گروه بر سر راه 
نیروهای ارتش عراق، ۱8 سرباز عراقی کشته شدند. در میان کشته 
شدگان نام یک ژنرال و چند افس��ر عالی رتبه عراقی هم به چشم 
می خورد.روز سه شنبه، دولت عراق به ارتش دستور داد تا مرز این 
کشور با سوریه را ببندد. این دس��تور در راستای عملیات نظامی 
ارتش عراق علیه القاعده در عراق است. این دستور پس از آن صادر 
شد که نیروهای القاعده در هفته گذشته، ژنرال محمد الکروی را 
به قتل رساندند.ارتش آزاد سوریه )FSA(, که رسما توسط امریکا 
برای سرنگونی بشار اس��د حمایت می ش��د، اکنون تار و مار شده 
است و نیروهای س��لفی و تکفیری میدان دار نبرد سوریه شده اند. 
امریکا ناچار است در قبال این اتفاق، موضعی تازه اختیار کند. در 
اوایل این ماه، اوباما دس��تور قطع کمک ه��ای نظامی به نیروهای 
مسلح در س��وریه را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که 
گروه های جهادی و تکفیری، چند انبار بزرگ مهمات و تسلیحات 
ارتش آزاد سوریه را در منطقه استراتژیک باب الحوا در نزدیک مرز 
ترکیه تصرف کردند. در جریان این عملیات، سلیم ادریس، رییس 
افتخاری ارتش آزاد سوریه، به ترکیه فرار کرد. اوباما به رابرت فورد، 
فرستاده خود در امور سوریه دستور داده که با جبهه اسالمی سوریه 
)IF( تماس برقرار کند. امریکا امیدوار اس��ت که این نیرو بتواند به 

عنوان نیروی سوم غرب عمل کند.
      جريانی غیر از القاعده و ارتش سوريه 

امریکا در حال حاضر نگران نتیجه مذاکرات ژنو 2 است. مذاکراتی 
که در آن دولت سوریه قبول کرده است که با مخالفین بر سر یک 
میز به گفت وگو بنشیند. مشکل امریکا این است که نیروهای مورد 
حمایتش در ژنو 2, در درون س��وریه شکست خورده و توانی برای 

مذاکره و چانه زنی ندارند.
جبهه اسالمی سوریه، که توسط عربستان سعودی حمایت مالی 
می شود، پیش��نهاد های امریکا را رد کرده اس��ت. این جبهه بارها 
اعالم کرده که روابط نزدیکی با گروه دولت اسالمی عراق و شام و 
جبهه النصره-شاخه های القاعده در سوریه-دارد.دولت اوباما در 
حمایت از دولت عراق تالش می کند تا زبانه های آتش شعله ور شده 
در سوریه، عراق را به آتش نکشاند. میان سیاستمداران امریکایی 
در قبال چگونگی مدیری��ت تحوالت منطقه اخت��الف نظر های 

عمیقی وجود دارد. 

زمینه دخالت نظامی دوباره امريکا در عراق فراهم شد؛

 ۵۰ تروريست القاعدهعراق درگیر جنگی تازه می شود 
 کشته شدند

 یگان  های ارتش س��وریه ضمن ناکام گذاش��تن حمله
 گروه  های تروریستی القاعده از لبنان به شهر »القصیر« 
واقع در ری��ف حم��ص، 5۰ عنصر مس��لح را به هالکت 
رس��اندند.نیروهای ارتش س��وریه حمله بی��ش از ۱۰۰ 
عنصر مسلح وابسته به گروه تروریس��تی جبهه النصره 
به شهر »القصیر« واقع در ریف دمشق را ناکام گذاشتند.

این حمله از شهر لبنانی »عرسال« که از طریق شهرک 
»جوسیه« به القصیر می  رسد، انجام شد.

 دستگیری رهبر
»جیش  المختار«در بغداد

 نیروهای امنیتی عراق رهبر جنجالی »جیش  المختار« 
را به دلیل بر عهده گرفتن مس��وولیت حمله خمپاره ای 
به سوی مرزهای عربستان، دس��تگیر کردند.به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، نیروه��ای امنیتی ع��راق در بغداد 
»واثق البطاط« رهبر جماعت »جیش المختار« را که در 
نوامبر گذشته، مسوولیت شلیک خمپاره های »هاون« به 
سوی مرزهای عربستان س��عودی را بر عهده گرفته بود، 

دستگیر کردند.

امريکا با حضور ايران درژنو۲ 
مخالفت کرد

دیپلمات س��ابق روس��یه مخالفت امریکا با حضورایران 
درنشست ژنو2 را برای وارد کردن فشاربه تهران دانست 
و گفت: واشنگتن می کوش��د از پرونده سوریه درجهت 
 اهداف سیاس��ی خود در رواب��ط با تهران به��ره برداری

 کند.
»ویسالو ماتوزف« با اش��اره به مخالفت امریکا با حضور 
ایران درنشست ژنو2 گفت: مهمترین علت این مخالفت 
آن است که امریکا می کوش��د ازپرونده سوریه درجهت 
اهداف سیاسی خود در روابط با تهران بهره برداری کند. 
واشنگتن می خواهد به ایران فشار وارد کند تا به اهداف 
ضروری خود دس��ت پیداکند و ته��ران نتواند موضعی 
بگیرد. درحقیقت، مخالف��ت امریکا با عدم حضور تهران 
در نشست ژنو2 هیچ ربطی به مسایل سوریه و تحوالت 
خاورمیانه ن��دارد بلکه می خواه��د از حضور هیات های 

مختلف سیاسی دراین نشست بهره برداری کند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

شوخی نداريم 
ضرغامی / رییس صدا و سیما 

در زمانی که با دشمن گفت وگو و مذاکره انجام می دهیم باید حداقل ها نیز 
رعایت شود .این گفت وگو باید معلوم باشد که طرف ظالم است و در درجات 
مذاکره باید این موضوع رعایت ش��ود.برخی ها در مسیر مذاکره با امریکا 
شوخی می کنند و فکر می کنند مذاکره با امریکا شوخی و معامله است و 
ارتباط با امریکا را به قصد لذت مطرح می کنند .برخی ها فکر می کنند که 

به قصد لذت و برخی از خیاالت باید این ارتباط برقرار شود.
همه باید هوشیار باشند و کس��انی که هدایت مذاکره با امریکا را برعهده 
گرفتند باید ظلمی که امریکا به ملت ایران روا داش��ته را در حین مذاکره 
مد نظر قرار دهن��د . برای ما در 
 برق��راری مذاکره مهم مس��اله

 برد � برد است.
مذاکره کنندگان باید صحبت 
آیت اهلل جوادی آملی را که گفته 
بود در دیدار با امریکایی ها پس 
از مصافحه مواظب انگش��تان 
دست تان باشید را مدنظر داشته 

باشند.
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۲
پیگیری وضعیت زلزله زدگان از سوی روحانی

در پی وقوع زلزله5/5 ریشتری در شهرستان بستک، رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار هرمزگان 
ضمن ابراز تاس��ف از وقوع این حادثه و ابراز همدردی با آس��یب دیدگان، آخرین وضعیت منطقه و مردم 

زلزله زده را جویا شد.

 انتظار مجلس
 از دولت 

۲۵حزب به وزارت 
کشوردعوت شدند

نماینده مردم تهران با بیان این که یارانه ها به ش��دت بر قیمت حامل های 
انرژی تاثیرگذار است گفت: انتظار مجلس این است که تکلیف هدفمندی 
یارانه ها قبل ازپایان سال مشخص ش��ود تا آثار آن را در بودجه سال آینده 

شاهد باشیم.
حسین نجابت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن ارزیابی 
مثبت از ارایه کلیات الیحه بودجه در زمان قانونی گفت: س��اختار درونی و 
احکامی که در بودجه ۹3 در نظر گرفته شده در برخی موارد موجب اختالف 

نمایندگان شده است. 
برخی نمایندگان نسبت به تصمیم س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی 
براولویت بخش��ی به طرح های عمرانی با پیشرفت باال در تخصیص اعتبار، 

اعتراض دارند.

اس��امی 25 ح��زب و گ��روه سرش��ناس دعوت ش��ده ب��ه اولی��ن نشس��ت 
 هم اندیش��ی احزاب در وزارت کشور، منتشر ش��د و در این میان نام برخی از
  تش��کل های مطرح اص��الح طل��ب و اصول گرا ک��ه تصور می ش��د در میان
  حاض��ران این نشس��ت باش��ند، دیده نمی ش��ود تا برخ��ی اتفاق��ات نظیر

احضار روزمره به مجلس سراغ وزیر کشور را نگیرند.
اولین نشس��ت هم اندیشی احزاب و تش��کل های سیاسی در س��الن پیامبر 

اعظم)ص( وزارت کشور برگزار می شود.
براس��اس اع��الم وزارت کش��ور، از 56 ح��زب و تش��کل سیاس��ی 
ب��رای حض��ور در ای��ن هم اندیش��ی ک��ه وزی��ر کش��ور و برخ��ی معاونان 
 وی نی��ز ش��خصا در آن حض��ور خواهن��د داش��ت، دع��وت ش��ده

 است.

با گذشت ۱2 س��ال از صدور فرمان هش��ت ماده ای رهبر 
معظم انقالب در برخورد با مفاس��د اقتصادی، دس��تگیری 
بابک زنجانی اقدام قاطع دس��تگاه های مس��وول در عملی 

کردن این اقدام محسوب می شود.
حضور حجت االسالم و المسلمین خطیب، در راس سازمان 
حفاظت اطالعات قوه قضاییه موجب شده است تا اطمینان 
مقامات عالی رتبه نظام به س��المت، دق��ت وتعهد در این 
مجموعه افزایش یابد و امکان اقدام��ات جدی در برخورد 
با مفاس��د اقتصادی فراهم شود.بازداش��ت بابک زنجانی با 
وجود همه حمایت های س��طح باال از وی درحالی صورت 
گرفت که به دلی��ل ارتباطات گس��ترده وی نگرانی جدی 
برای اهمال دستگاه های مس��وول ونظارتی در این پرونده 
وجود داش��ت چرا که همی��ن اهمال ها موجب ش��ده بود 
که پرونده بابک زنجانی این ش��رایط حاد را پی��دا کند اما 
 عملکرد حفاظت اطالعات قوه قضاییه موجب گردید تا این

 نگران��ی ها برطرف گ��ردد.در ای��ن فضا به نظر می رس��د 
 دس��تور وی��ژه و حمایت ریی��س جمه��ور در برخ��ورد با 
سوءاس��تفاده کنندگان از تحریم به هم��راه حمایت ویژه 
رییس قوه قضاییه و هماهنگی دادستان تهران بتواند طلسم 
ناکامی در پرونده های مفاسد اقتصادی بزرگ را شکسته و 

فرمان ۱2 سال زمین مانده رهبری را جامه عمل بپوشاند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اش��اره به گفت وگوهای 
محرمانه میان ایران و امریکا نوشت، انتخاب نیکالس برنز 
توس��ط رییس جمهوری امریکا و وزیر خارجه این کشور 
برای سرپرستی گفت وگوهای محرمانه با ایران، انتخابی 
هوش��مندانه بود.خبرگزاری رویترز با انتش��ار گزارش��ی 
تحلیلی در خصوص این انتخ��اب و پیرامون ویژگی های 
نیکالس برنز، در مورد رویکرد و روی��ه دیپلماتیک وی با 
چند دیپلمات گفت وگو کرده اس��ت.در گزارش تحلیلی 

چنین آمده است:
نیکالس برنز که به زبان های عربی، فرانس��ه و روسی هم 
مسلط است، از سیاستمداران و دیپلمات های بسیار موفق 
امریکایی اس��ت. هنری کیس��ینجر، سیاس��تمدار و وزیر 
امور خارجه پیش��ین امریکا، نیکالس برن��ز را قاطع، قابل 
اعتماد، قابل اتکا، هوش��مند، مصمم، و منظم توصیف می 
کند و می افزاید که به رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک 
برنز اطمینان دارد.کیس��ینجر در ادامه گفت و گو در این 
مورد ب��ا خبرگزاری رویت��رز، می گوید ک��ه وی به ندرت 
ممکن است به قضاوت سیاستگر یا دیپلماتی تا این اندازه 
 اطمینان داشته باشد و اهمیت دهد و کمتر کسی است که 
دیدگاه های سیاسی اش برای کیس��ینجر آن قدر ارزش 
داشته باشد که حوصله کند به آنها گوش دهد و توجه کند.

معاونت برنام��ه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور با 
 تایید س��خنان اخیر علی طیب نیا، وزیر اقتص��اد و دارایی 
در خصوص تغییر نح��وه و میزان یاران��ه پرداختی به مردم 
 در س��ال آینده گفت: دولت عقیده دارد که حتی رقم فعلی

 یارانه های پرداختی نیز باید بیشتر از شرایط موجود باشد.
محمدباق��ر نوبخت افزود: ب��ر همین اس��اس دولت اصالح 
قانون هدفمندی و افزایش کارایی آن را موکول به الیحه ای 
 که در این خص��وص تنظیم خواهد کرد، کرده اس��ت. البته 
اطالع رسانی و گمانه زنی زیادی در خصوص این الیحه در 
رسانه ها صورت گرفته و می گیرد و خواهش ما این است که 
در این خصوص گمانه زنی نشود.سخنگوی دولت با تاکید بر 
این که عده قابل توجهی از مردم ما یارانه دریافت می کنند و 
ما معتقدیم حتی این رقم فعلی باید بیشتر هم بشود تصریح 
کرد: دولت نه تنها مصمم اس��ت که هدفمندی را به شکل 
بهتری انجام بدهد بلکه بر خود فرض می داند سبد کاالیی را 

در کنار یارانه نقدی به مردم اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: این سبد کاال قرار نیست جایگزین پرداخت 
یارانه نقدی باشد این که ش��یوه هدفمندی یارانه ها و نحوه 
پرداخت به چه صورت اصالح و بر اساس آن یارانه توزیع شود 
که به ویژه در بین خانواده های نیازمند و بنگاه های تولیدی 

بنا بر انجام این کار است در قالب الیحه تقدیم خواهد شد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان درباره 
 اعالم زم��ان اج��رای توافق ژنو ک��ه دیپلمات ه��ای غربی

 2۰ ژانویه اعالم کرده اند، گفت :کارشناسان پیشرفت های 
خوبی در برنام��ه اجرای توافق ژنو داش��ته اند اما هنوز چند 
مساله باقی مانده است که نس��بت به آن ها درک مشترک 
وجود ندارد.عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان در گفت نوگو با مهر درباره زمان اجرای 
توافق ژنو که از س��وی دیپلمات های غربی 2۰ ژانویه اعالم 
شده است ، گفت: کارشناسان پیشرفت های خوبی در برنامه 
اجرای توافق ژنو داش��ته اند اما هنوز چند مساله باقی مانده 
است که نسبت به آن ها درک مشترک وجود ندارد.وی افزود: 
تماس ها بین دو طرف ظرف هفته آینده در سطح سیاسی 
ادامه پیدا می کند و امیدواریم با نهایی شدن آن ها گام اول 
به زودی اجرا شود.بر اساس این گزارش خبرگزاری رویترز به 
نقل از دیپلمات های غربی اعالم کرده است : 2۰ ژانویه زمان 
مناسبی برای اجرای این توافق است؛ زیرا در این زمان دور 
بعدی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار 
می شود که زمان خوبی برای گفت وگو درباره لغو تحریم های 

اتحادیه اروپا علیه ایران خواهد بود.
  کارشناس��ان ای��ران و ۱+5 پ��س از تواف��ق ژنو س��ه دور 

گفت وگوهای فشرده در وین و ژنو داشته اند.

بین الملل دولتقوه قضاییه انرژی هسته ای

 آيا فرمان 1۲ ساله 
رهبری جامه عمل می پوشد؟

 »مرد ّسری« مذاکره 
با ايران کیست؟

روش پرداخت نقدی يارانه 
تغییر می کند

هنوز در مورد چند مساله 
درک مشترک وجود ندارد 
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یادداشت

دیدگاه

اجرای نسخه جدیدتعطیلی 
پنج شنبه ها از مهر93

 

وزیر آموزش و پرورش ب��ا بیان اینک��ه کمیته ای برای 
ساماندهی فوق برنامه های پنج شنبه ها تشکیل شده، از 
اجرای طرح آزمایشی جدید برای تعطیلی پنج شنبه ها 

از مهر93 خبرداد.
علی اصغر فانی درباره طرح تعطیلی پنج ش��نبه ها که از 
زمان اجرا تاکنون موافق��ان و مخالفان خاص خودش را 
دارد، گفت: طرحی جدید برای فعالیت های فوق برنامه 

پنج شنبه ها از سال 93 در نظر گرفته شده است.
 وی افزود: اگ��ر بتوانیم از ش��ش روز هفته ی��ک روز را 
به گون��ه ای برنامه ری��زی کنیم ک��ه دانش آم��وزان با 
خودش��ان به مدرس��ه »کتاب« نبرند و به فعالیت های 
فوق برنامه از جمله هن��ر، ورزش و مهارت های زندگی 

بپردازند، می توان تعطیلی پنج شنبه ها را مفیدتر کرد.
فانی خاطرنشان کرد: کمیته ای از بین معاونان وزارتخانه 
برای بررسی روش های غیرمستقیم تربیتی انتخاب شده 
است است تا برای یک روز برنامه دانش آموزان در طول 
هفته برنامه ریزی کنند که چنانچه طراحی آن به نتیجه 
برس��د، از س��ال آینده این طرح به صورت آزمایشی در 

تعدادی از مدارس کشور اجرا خواهد شد.
وی درب��اره عن��وان »مح��رم س��ازی م��دارس« نی��ز 
اظهارداش��ت: من این لفظ را به کار نب��رده ام، بلکه در 
جمع مدیران کل نوسازی مدارس کشور گفتم سازمان 
نوسازی که متولی طراحی و احداث مدارس و فضاهای 
آموزشی کشور است باید معماری مدارس را به گونه ای 
طراحی کند که دختران دانش آموز ش��اداب تر و آزادتر 
باشند که یکی از حاضران در جمع گفت »محرم سازی« 

و خبر به این نحو منعکس شد.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید براین که معماری مدارس 
باید متناسب با فعالیت دانش آموزان دختر باشد گفت: 
این معماری باعث می شود دانش آموزان بتوانند آزادنه و 

شاداب تر در مدرسه فعالیت داشته باشند.
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همایشماسکدرخانهکودکبرگزارمیشود
مدیر خانه کودک اصفهان گفت: خانه کودک با توجه به آلودگی های اخیر هوا و آسیب جدی آن بر 
کودکان همایش ماسک را برگزار می کند.  زهره ابوالقاسمی اظهار داشت: خانواده هایی که تمایل 

به شرکت در این برنامه دارند، باید تا 22 دی ماه به خانه کودک مراجعه کنند.

3

عضو هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ش��یوع 
سرطان در کشورمان را غیرمتعارف خواند و گفت: تغییر به وجود 
آمده در روند ابتال به سرطان و افزایش شیوع این بیماری در ایران، 

طبیعی به نظر نمی رسد.
دکتر به��زاد رحمانی با عن��وان این مطلب که ب��ه کار بردن واژه 
سونامی برای ش��یوع سرطان در کش��ور لفظ درستی نیست، به 
خبرنگار مهر گفت: البته تغییری در توزیع سرطان در کشور ایجاد 

شده که این موضوع دالیل مختلفی دارد.
این جراح عمومی در توضیح دالیل افزایش ش��یوع س��رطان در 
کشور، گفت: افزایش سن امید به زندگی و طول عمر افراد جامعه، 
یکی از دالیل افزایش موارد سرطان در کشور است. به طوری که 

موارد سرطانها در سنین باال بیشتر شده است.
رحمانی ادامه داد: اگر به طور میانگین، مردان جامعه 85 س��ال 

عمر کنند، 95 درصد آنها دچار سرطان پروستات می شوند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اش��اره 
به تغییر توزیع سرطان ها و ش��یوع این بیماری در کشور، گفت: 
در سالهای گذشته بیشتر شاهد شیوع س��رطانهای معده، مری 
و... بودیم. در حالی که هم اکنون سرطان ریه بیشتر شده و پس 
از آن، همچنان س��رطان معده و روده بزرگ از شیوع باالتری در 

کشور برخوردارند.
وی همچنین از شیوع باالی سرطان س��ینه در زنان ایرانی خبر 

داد و افزود: سن ابتال به این سرطان در خانم ها پایین آمده است.
رحمانی تاکید کرد: با تمام این تفاس��یر و افزایش شیوع سرطان 

در کشور، نمی توان لفظ سونامی را برای این بیماری به کار برد.
وی با تاکید بر غیرمتعارف بودن افزایش ش��یوع س��رطان ها در 
کشور، تصریح کرد: آنچه مسلم اس��ت، اینکه سن ابتال به برخی 
 س��رطان ها در کش��ورمان پایین آمده اس��ت. به طوری که در

 سال های گذشته سن ابتال به سرطان روده بزرگ مربوط به افراد 
50 س��ال به باال بود اما در حال حاضر مواردی از ابتال به این نوع 

سرطان در سنین زیر 25 سال هم مشاهده می شود.
رحمانی، این تغییر در افزایش شیوع و توزیع سرطان ها در کشور 
را غیرطبیعی خواند و افزود: شاید یکی از موارد، افزایش سن باشد 
که با خودش بیماری های سنین باال را می آورد اما این وضعیت 
علت های خاص هم دارد که ش��ناخته ش��ده ترین علت افزایش 

سرطان ها، استرس است.
عضو هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران ادامه داد: 
استرس، سطح ایمنی را پایین می آورد و یکی از دالیل شکست 
سیس��تم دفاعی بدن، به خاطر استرس هایی اس��ت که متوجه 

فرد است.
وی، همچنین به تغیی��ر عوامل محیطی و نق��ش آن در افزایش 
س��رطان ها اش��اره کرد و افزود: آلودگی هوای ته��ران در بروز و 

افزایش سرطان ریه را نمی توان نادیده گرفت.

رحمانی در ادامه گفت: آزبس��ت، باعث بروز یک نوع س��رطان ریه 
می شود.

این جراح عمومی با اعالم ای��ن که آلودگی ناش��ی از دود و غبار در 
بروز سرطان نقش��ی ندارند، افزود: مواد ش��یمیایی ناشی از بنزین 

غیراستاندارد، ریسک ابتال به سرطان ریه را باال می برد.

مراجع�ه  عام�ل  بیش�ترین  چش�م  خش�کی    
هنگام آلودگی هوا

ریی��س اورژان��س بیمارس��تان 
فاراب��ی گفت: خش��کی چش��م 
هن��گام آلودگی هوا بیش��ترین 
علت مراجعه به بیمارستان است 
و بار مراجع��ات حدود ۱0 درصد 

افزایش یافته است.
علی طباطبایی در پاسخ به سوال 
شهروندان مبنی بر علت سوزش، 
درد و آبریزش شدید چشم هنگام 
آلودگی هوا گفت: هنگام آلودگی 
هوا معموال مواد آلوده منتشر شده 
در هوا روی چشم نشسته با اشک 
ترکیب می شود و یک سری مواد 
اس��یدی تولید می کند که سبب 

سوزش چشم می گردد.

تولید مواد اسیدی ناشی 
از آلودگی هوا در طوالنی مدت به چشم آسیب می زند

وی ادامه داد: به دلیل پلک زدن های متناوب معموال سطح قرنیه از 
مواد آلوده پاک می شود ولی این آلودگی ها روی سفیدی چشم باقی 
می ماند و در طوالنی مدت یک س��ری مکانیزم های دفاعی چشم را 

از بین می برد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به افرادی که مشکالت 
چشمی داشته یا افراد مس��نی که تحت عمل جراحی آب  مروارید و 
آب سیاه قرار گرفته اند توصیه کرد تا از قطره های مخصوص چشمی 

بیشتر استفاده کنند.
به گفته این متخصص چش��م هن��گام آلودگی هوا اف��راد ترجیحا 
از محیط های خانه خارج نش��وند و در صورت ل��زوم از عینک های 

مخصوص در طول روز استفاده کنند.
وی با اش��اره به افزایش بار مراجعات بیماران چش��می به اورژانس 
بیمارس��تان فارابی در ایام آلودگی هوا خاطرنش��ان کرد: در حالت 
عادی روزانه بین 700 تا 800 بیمار مراجعه می کنند که در مواقع 
آلودگی هوا این رقم تا ۱0 درصد افزایش می یابد و خش��کی چشم، 

درد و سوزش شایع ترین علت های مراجعه است.
طباطبایی به ش��هروندان توصیه کرد تا برای پیشگیری از خشکی 
چشم محیط های خانه را با دس��تگاه های مخصوص بخور مرطوب 

نگه دارند.

افزایش غیر طبیعی شیوع سرطان در ایران

آلودگیهوارانمیتواننادیدهگرفت

هنگام آلودگی هوا 
معموال مواد آلوده 

منتشر شده در هوا 
روی چشم نشسته 

با اشک ترکیب 
می شود و یک سری 
مواد اسیدی تولید 

می کند که سبب 
سوزش چشم 

می گردد

یادداشت

 پارکینگ سه طبقه
 کف میدان امام علی)ع( تکمیل شد

     مدیر پروژه احیای میدان ام��ام علی )ع( عنوان کرد: عملیات اجرایی 
احداث پارکینگ سه طبقه کف میدان امام علی)ع( تکمیل شده است.

سعید کورنگ بهشتی با بیان این مطلب گفت: عملیات اجرایی احداث 
پارکینگ س��ه طبقه کف میدان ام��ام علی)ع( تکمیل ش��ده و اکنون 

مباحث ترافیکی آن در دست اقدام است. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اح��داث 3 طبق��ه پارکین��گ ک��ف می��دان 
ل��رزاق انج��ام ش��ده  ام��ام عل��ی)ع( در ش��مال خیاب��ان عبدا
 اس��ت، اف��زود: بع��د از اج��رای مباح��ث ترافیک��ی ش��امل 
 رنگ آمی��زی و ضربه گی��ر این پارکین��گ در اختیار ش��هروندان قرار 

می گیرد. 

راه اندازی جمعه بازار مشاغل خانگی 
در خیابان جی

     مدیرعام��ل س��ازمان میادی��ن و س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
 ش��هرداری اصفهان از راه ان��دازی جمعه ب��ازار مش��اغل خانگی خبر

داد.
س��ید رضا حکیم فعال با بیان ای��ن مطلب گفت: با توجه به اس��تقبال 
شهروندان از برگزاری جش��نواره مشاغل خانگی، س��ازمان میادین و 
 ساماندهی مشاغل شهری اقدام به راه اندازی جمعه بازار مشاغل خانگی

 کرد. 
وی با بیان ای��ن که جمعه ب��ازار مش��اغل خانگی در ب��ازار گل و گیاه 
خیابان جی و خیابان همدانیان راه اندازی ش��ده اس��ت، اف��زود: انواع 
مش��اغل خانگی از جمله میناکاری، چرم، گل های خشک و مصنوعی، 
 آثارخاتم، معرق، قلم زنی و س��ایر مش��اغل خانگی در این ب��ازار ارایه 

می شود. 

 70 درصد افراد ورودي به زندان ها
 معتاد و بیمارهستند

ریی��س س��ازمان زندان ه��اي کش��ور با بی��ان ای��ن ک��ه 70 درصد 
ورودي زندانه��اي کش��ور معتاد و بیمار هس��تند از آخری��ن جزییات 
 جلس��ه س��ازمان زندانه��ا ب��ا کمیس��یون بهداش��ت مجل��س خب��ر

 داد.
غالمحسین اس��ماعیلي در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که 
بس��یاري از مجرمان در طبقات ضعیف جامعه زندگي مي کنند گفت: 
متاسفانه سهل انگاري در رس��یدگي و درمان توسط این افراد موجب 
ش��ده تا با بدني بیمار وارد زندان ش��وند. البته نا گفته نماند که به طور 
متوس��ط 60 درصد زندانیاني که وارد زندان هاي کش��ور مي ش��وند 
معتادهس��تند و درصدي هم اگر معتاد نباش��ند به برخ��ي بیماري ها 

مبتال هستند.  
رییس س��ازمان زن��دان هاي کش��ور اظه��ار داش��ت: قطع��ا اجراي 
این ط��رح نیازمن��د تامین اعتب��ارات کافي وی��ژه زندان ها اس��ت که 
 امیدواریم مجلس در بودجه س��ال 93 این موارد را پیش بیني و تامین 

کند.
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 آگهی فراخوان      نوبت اول
مناقصه عمومی

 م الف 11475روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اج�رای كامل عمليات نصب و برقراری جريان گاز ،جم�ع آوری و تعويض كنتور و 
رگوالتورهای مشتركين گاز در س�طح منطقه 4 اصفهان شامل شهرهای خوراس�گان ، قهجاورستان ، 

كوهپايه ، هرند ، ورزنه ، سجزی ، تودشک و ...  
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/10/28 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 29/000/000  ريال ) بيست و نه  ميليون ريال (  

مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پايگاه اطالع رس�انی الكترونيكی ش�ركت  
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir ي�ا ب�ا 
 ش�ماره تلفن های 5 - 6271031 - 0311 امور قرار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان تماس حاصل

 فرمايند.                                                                                                                                                                 
       كد فراخوان :1347092

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

 نحوه دریافت پرسش�نامه ارزیاب�ی کیفی : درياف�ت اينترنتی پرسش�نامه با مراجعه ب�ه پورتال معام�الت و تامين كنندگان وب س�ايت 

ش�ركت برق منطقه ای اصفهان ب�ه آدرس www.erec.co.ir امكان پذي�ر خواهد بود . ) تماس در صورت لزوم در س�اعت اداری با ش�ماره 

 0311-6269948

تاریخ دریافت پرشسنامه ارزیابی کیفی : از روز دوشنبه مورخ 92/10/9 لغايت يكشنبه مورخ 92/10/22 

 مهلت و مح�ل تحویل پرسش�نامه ارزیابی کیف�ی : حد اكثر ت�ا پاي�ان وق�ت اداری روز يكش�نبه م�ورخ 92/11/6 ب�ه آدرس اصفهان -

 خيابان چهار باغ باال - دبير خانه شركت برق منطقه ای اصفهان 

شرايط مناقصه : 

1- پس ازبررسی  اسناد و مد ارک واصله فراخوان ها در چهار چوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد شرايط برای دريافت اسناد و مدارک 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد . 

2- به درخواست ها و مدارک دريافتی بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

3- بديهی است ارائه مدارک پرسشنامه تكميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان  جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد . 

4- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجرای  پروژه های مشابه استفاده نمايد. 

5- ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوانها در پرسشنامه ها موجود می باشد . 

ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی زير مشاهده كنيد .

 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir                                           www.tavanir.org.ir

شرکت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان 

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی 
شماره 920/6010-920/6009- 920/6012-920/6011-

920/6014-920/6013

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف11200

 م الف 11471

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضيان ش�ركت در مزايده می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به آدرسwww.mui.ac.ir يا سايت مديريت 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat /خدمات پشتيبانی دانش�گاه به آدرس
مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات تماس 

حاصل فرمايند . 

آگهی مزايده عمومی واگذاری خدمات درمانی مركز 
بهداشتی درمانی شبانه روزی گز و آزمايشگاه گز وابسته به 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان شاهين شهر و ميمه به 

شرط ورودموضوع شماره فراخوان صورت اجاره بهای ماهيانه  

 ارزیابی کیفی توان تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق920/6009
 منطقه ای اصفهان 

 داشتن رتبه 5 نیرو و 5 ارتباطات از معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

 ارزیابی کیفی توان بهینه سازی دیسپاچینگ و مخابرات920/6010
 شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 داشتن رتبه 5 نیرو و 5 ارتباطات از معاونت
 برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ارزیابی کیفی توان نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 920/6011
شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 داشتن رتبه 5 نیرو از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ارزیابی کیفی توان نگهداری و تعمیرات پستهای انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 920/6012
شرکت برق منطقه ای اصفهان   

 داشتن رتبه 4 نیرو از معاونت برنامه ریزی و
 نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

 ارزیابی کیفی توان بهینه سازی خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش920/6013
 شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 داشتن رتبه 5 نیرو از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

 ارزیابی کیفی توان بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 920/6014
شرکت برق منطقه ای  اصفهان 

 داشتن رتبه 5 نیرو از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاست جمهوری



چهره روزيادداشت

اولین جلسه هیات مديره جديد خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران

اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
برگزار ش��د.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ای��ران ضمن ابراز  
قدردانی از دبیرکل و اعضای هیات مدیره سابق این خانه، گفت: در 
آغاز دوره جدید فعالیت خانه ایران از نظرات  و تجربیات این عزیزان 
بهره خواهیم برد. سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان این که در این 
جلس��ه درخصوص روند فعالیت های خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران در آینده صحبت شد، اظهار داش��ت: قرار بر این شد گزارشی 
از وضعیت موجود تهیه شود تا با توجه به اقدماتی که تاکنون انجام 
شده است، برنامه بلندمدت و سند چشم انداز خانه تدوین شود و در 

جلسات هیات مدیره به تصویب برسد.
وی همچنین ضمن قدردانی از تالش ه��ای آرمان خالقی، دبیر کل 
سابق خانه ایران، از انتخاب س��یدمحمدرضا مرتضوی، رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران به عنوان دبیر کل خانه ایران 
خبر داد و افزود: در این جلس��ه معراج محرابی، رییس خانه استان 
کرمانش��اه، به عنوان نایب ریی��س اول، منوچهر توس��طی، رییس 
خانه اس��تان مرکزی، به س��مت نایب رییس دوم و محمدحس��ین 
 فنای��ی، رییس خان��ه اس��تان یزد ب��ه عن��وان خزان��ه دار انتخاب 

شدند.

 ششمین نمايشگاه صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب

ششمین نمایشگاه » صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب اصفهان«، 
14 تا 17 دي ماه در محل نمایش��گاه هاي اس��تان اصفهان برگزار 
خواهد شد. حضور 60  ش��رکت فعال و معتبر از استان هاي تهران ، 
اصفهان ، البرز ، قزوین ، فارس و یزد در این نمایش��گاه قطعي است 
و نمایشگاه در دو سالن مجزا و در مساحتي بالغ بر 4500 متر مربع 

برگزار خواهد شد. 
ش��رکت هاي حاضر در زمینه ه��اي لوله و اتص��االت چدني، فلزي 
و پلي اتیلن، سیس��تم ه��اي تصفی��ه آب و فاضالب، آب ش��یرین 
کن و م��واد ش��یمیایي مرتب��ط، ش��رکتهاي مش��اور، پیمانكاران 
 پ��روژه هاي س��د و نیروگاه ه��اي برق آب��ي، تونل هاي آبرس��اني، 
 سیس��تم هاي پمپ��اژ،  انتق��ال و آبرس��اني، ش��بكه ه��اي توزیع،

 سیس��تم هاي جمع آوري فاض��الب و تصفیه خانه، سیس��تم هاي 
آبیاري و زهكش��ي، آبیاري قطره اي، سیس��تم هاي آزمایشگاهي، 
 موسس��ه هاي تحقیقاتي و آموزش��ي، ان��واع ش��یر آالت صنعتي،

 پمپ هاي صنعتي و اتصاالت مرتب��ط،  فیلترهاي صنعتي و مخازن 
 فعالیت داش��ته و انجمن لوله و اتصاالت پي وي س��ي، نشریه سرو

 الله زار، ماهنامه عمران آب ، نش��ریه مهندس��ي آب ، نشریه لوله ، 
نشریه مقاوم سازي و بهسازي نیز از این نمایشگاه حمایت کرده اند. 

این نمایشگاه از ساعت 15 الی 21 برپاست. 

اداره گاز خواستار مصرف بهینه گاز 
دستگاه های اجرايی شد

شرکت گاز استان اصفهان از دستگاه های اجرایی و ادارات این استان 
خواس��ت تا به منظور جلوگیری از افت فش��ار در خطوط لوله گاز، 

تمهیدات الزم را برای مصرف بهینه اتخاذ کنند.
 این شرکت با ارسال نمابری به دستگاه های اجرایی و ادارات استان 
اصفهان از این مش��ترکان خواس��ت تا نس��بت به تنظیم تاسیسات 
حرارت مرکزی و موتورخانه در حد دم��ای حداکثر 18 تا 10 درجه 
سانتیگراد اقدام کنند. شرکت گاز اس��تان اصفهان همچنین به این 
مش��ترکان توصیه کرد: بعد از وقت اداری ، تاسیس��ات گرمایش��ی 
 ادارات خاموش و صبح ها یک س��اعت قبل از ش��روع ساعت اداری

 روشن کنند.

 افتتاح کارگاه برق ساختمان
درجه يک در آران و بیدگل

ریی��س اداره فنی و حرف��ه ای شهرس��تان آران و بی��دگل گفت: به 
زودی کارگاه ب��رق س��اختمان درج��ه ی��ک ب��ه معن��ای دوره 
 پیش��رفته ب��رق س��اختمان در شهرس��تان آران و بی��دگل افتتاح

می شود.
حبیب اهلل پورابراهیمی اظهار داش��ت: کارگاه برق درجه یک شامل 
مراحل پیشرفته برق س��اختمان نظیر دوربین مداربسته، سانترال 
تلفن، مدارات روشنایی، سیستم دزدگیرو سیستم اتفای حریق است.

وی تصریح کرد: اقدامات شروع به کار این کارگاه، نظیر تجهیزات و 
امكانات الزم برای اجرای دوره آماده سازی شده و به طور رسمی در 

آینده بسیار نزدیک افتتاح می شود. 
رییس اداره فنی و حرفه ای آران و بیدگل بیان کرد: این کارگاه در هر 
دوره ظرفیت پذیرش 16 نفر را دارا بوده که نام نویسی دوره نخست 

آن انجام شده است.

خودروها با مدل 93 
می آيند

 تکذيب دو برابر شدن 
تعرفه واردات کاغذ 

عرضه خودروهای مدل 93 از اواسط بهمن ماه آغاز خواهد شد.اگر چه هر ساله 
در ایام پایانی سال خودروها با مدل سال بعد عرضه می شدند اما در سال گذشته 
 این اتفاق رخ نداد.در آن زمان خودروس��ازان اعالم کردند که نیروی انتظامی

 بر خالف سال های گذش��ته از ارایه پالک 92 به خودروهای تولیدی در ایام 
پایانی سال 91 خودداری کرده اند.این موضوع اعتراض مصرف کنندگانی را به 
دنبال داشت که اگر چه خودروی خود را در ایام پایانی سال 91 خریداری کرده 
بودند اما با آغاز سال 92 به دلیل کاهش قیمت خودروی خود متضرر شدند.در 
این شرایط در جلسه ماه گذشته شورای سیاست گذاری خودرو، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا هماهنگی های الزم را برای عرضه 

خودروهای مدل 93 در ایام پایانی سال انجام دهند.
بر اساس جدیدترین اخبار به دست آمده به دنبال هماهنگی های صورت گرفته 

از اواسط بهمن ماه امسال عرضه خودروها با مدل سال 93 آغاز خواهد شد.

دبیر سندیكای تولیدکنندگان کاغذ افزایش دو برابری تعرفه واردات کاغذ را 
تكذیب کرد.طاهر شبیری با اشاره به اینكه تعرفه واردات کاغذ دو برابر نشده 
اس��ت و تنها اخیرا حقوق ورودی گمرکی واردات کلیه کااله��ا از دو به چهار 
درصد افزایش یافت، گفت: حتی این می��زان افزایش حقوق ورودی کاغذ نیز 
تاثیر چندانی بر افزایش قیمت آن نخواهد داش��ت.وی افزود: افزایش حقوق 
ورودی کاالها تنها مربوط به کاغذ نبوده و شامل همه کاالها می شود. او با اشاره 
به اینكه در حال حاضر بازار کاغذ در شرایط رکود به سر می برد و تولیدکنندگان 
از این وضعیت راضی نیستند، افزود: امیدواریم دولت هرچه زودتر به وعده هایی 
که در راس��تای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار داده عمل کند تا تولید 
و بازار کاغذ در کش��ور از وضعیت فعلی خارج ش��ود.به گزارش ایسنا، چندی 
 پیش حقوق ورودی گمرکی واردات کلیه کاالها از دو به چهار درصد افزایش 

یافت.

رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت با بیان اینكه 
سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها و موتورسیكلت های 
فرسوده از دی ماه س��الجاری حذف ش��د، از آغاز شمارش 
معكوس حذف سهمیه بنزین موتورهای فاقد پالک ملی خبر 
داد و گفت: ذخیره بنزین 400 تومانی خودروهاي فرسوده تا 

پایان اسفند 92 اعتبار دارد.
 س��ید مجتب��ي ش��فیعي در تش��ریح آخری��ن وضعی��ت 
حذف س��همیه بنزی��ن 400 تومانی برخ��ی از خودروها و 
موتورس��یكلت های فرس��وده، گفت: س��همیه بنزین نیمه 
یاران��ه ای وس��ایل نقلی��ه فرس��وده از دی ماه س��الجاري 
 واری��ز نش��ده و کارت های س��وخت آنه��ا ش��ارژ نخواهد 

شد.
رییس ستاد مدیریت حمل  و نقل و سوخت کشور با یادآوری 
اینكه س��همیه بنزین موتورس��یكلت هاي باالي 15 سال و 
خودروهاي سواري فرسوده باالي 25 سال شهر تهران از دی 
ماه سالجاري واریز نشده و کارت سوخت آنها شارژ نخواهد 
ش��د، تصریح کرد: از آنجا که در کارت س��وخت این خودرو 
 و موتورس��یكلت ها س��وخت ذخیره وجود دارد، از این ماه 
به هیچ وجه کارت سوخت آنها ش��ارژ نخواهد شد و ذخیره 
بنزین این دسته خودروها تا پایان سال اعتبار دارد و پس از 

آن هیچ اعتباري نخواهد داشت.

رییس مجمع واردات از تدارک قاچاقچیان برای بازار ش��ب 
عید خب��ر داد و گفت: فرص��ت طلبانی که تج��ارت خود را 
بر پای��ه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا ک��رده اند، به دلیل به 
حاش��یه رفتن واردکنندگان قانونی، بیشترین بهره برداری 
 را از نابه س��امانی ب��ازار گرفت��ار در رکود تورم��ی خواهند 
داشت.محمدحس��ین برخوردار در گفت وگ��و با مهر ضمن 
هشدار نسبت به پیامدهای ضعیف شدن مولفه های تجارت 
شناسنامه دار در کشور، گفت: هر چند ذات واردات قاچاق و 
پنهانی، اندازه گیری مستقیم آن را با مشكل روبه رو می سازد و 
معموال بیشتر روش های اندازه گیری میزان کاالهای قاچاق، 
روش های تخمین غیر مستقیم اینگونه فعالیت ها است، اما 
واقعیت آن اس��ت که وقتی فعالیت رس��می به خصوص در 
ش��رایط رکود تورمی با هزینه بس��یار باال و دست اندازهای 
مس��تمر روبه رو می ش��ود، زمینه برای گس��ترش اقتصاد 
غیررسمی بیشتر می شود.رییس مجمع واردات افزود: آنچه 
که امروز به طور مس��تقیم در بازار مشاهده می شود، ضعیف 
شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند 
شدن افرادی اس��ت که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون 
رعایت ضوابط و استانداردهای الزم و بدون ارایه خدمات پس 

از فروش اقدام به واردات غیر قانونی می کنند.

پ��روژه رنگ آمی��زي و ایجاد عایق مناس��ب ب��ر روي کلیه 
شبكه هاي سیاالت و اس��كلت فلزي فوالد مبارکه با همت 
واحد توزیع برق و سیاالت به منظور جلوگیري از پوسیدگي 
و بروز توقفات ناخواس��ته در خطوط تولید با موفقیت آغاز و 

وارد مرحله اجرا شد.
غالمرضا اورنگي فورمن واحد توزیع برق و س��یاالت فوالد 
مبارکه با تایید این خبر گفت: در صنایع به منظور جلوگیري 
از پوسیدگي و زنگ زدگي تجهیزات و همچنین مقاوم سازي 
آنها در برابر عوامل محیطي، جوي و ش��یمیایي و شناسایي 
خطوط سیاالت، برروي تجهیزات فوالدي پوششي از رنگ 
با ضخامت هاي الزم ایجاد م��ي نمایند تا بتوان عمر تجهیز 

را افزایش دهند.
وي گفت: در فوالد مبارکه پس از نصب شبكه هاي سیاالت 
و اس��كلت فلزي که عمري ح��دود 25 س��ال دارند به علل 
 مختلف مانند فعالیت هاي تعمیراتي،  توسعه هاي انجام شده،

 ن��زوالت جوي، گرد و خ��اک و همچنین نور خورش��ید در 
 بعضي از نق��اط رنگ لوله ها و اس��كلت فلزي کام��ال از بین 
 رفت��ه ب��ود و ای��ن ام��ر، شناس��ایی خط��وط س��یاالت با
مواج��ه مش��كل  ب��ا  را  آنه��ا  رن��گ  از  اس��تفاده    

 مي کرد .

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت با اع��الم جزییات 
اعتبارات بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی، گفت: دولت 
با اجراي این طرح، پروژه استاندارد و بهداشتي کردن حوزه 
 تولید نان را آغاز کرده اس��ت، بنابراین کیفی��ت نان بهبود

 می یابد.
عباس قبادی با اشاره به جذب 103 میلیارد ریال از اعتبارات 
بهسازي و نوسازي واحدهاي تولید نان، گفت: دولت با اجراي 
این طرح، پروژه استاندارد و بهداشتي کردن حوزه تولید نان 
را آغاز ک��رده که در نهایت حفظ و س��المت جامعه و بهبود 

کیفیت نان را در پي خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح بهس��ازي 
و نوس��ازي واحدهاي نانوایي یكي از برنامه هاي س��المت 
محور دولت جهت ارتقاي بهداش��ت و کیفیت نان تولیدي 
در کشور است که با پیگیرهاي مستمر این شرکت عملیاتي 
 شده و با تخصیص اعتبارات الزم به واحدهاي نانوایي تداوم

 دارد.
وي تصریح کرد: حداکثر مبلغ تس��هیالت قابل پرداخت به 
واحدهاي تولید نان در مراکز استان ها 150 میلیون ریال و 
در شهرس��تان ها 10 میلیون ریال است و واحدهاي نانوایي 
حجیم و نیمه حجیم نیز حداکثر 200 میلیون ریال اعتبار 

نوسازي و بهسازي دریافت مي کنند.

بازار صنعت مادرانرژی کیفیت

 حذف سهمیه بنزين 
خودروهای فرسوده 

 تدارک قاچاقچیان
 برای بازار شب عید

مقاوم سازي شبکه   سیاالت 
و اسکلت فلزي فوالد 

جزيیات طرح نوسازي 
واحدهاي نانوايي

اخبار کوتاه
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کاهش ۸۶۰ میلیون مترمکعبی ذخیره آب در سدها

می��زان ذخای��ر آب��ی پش��ت س��دهای کش��ور از ابت��دای مه��ر امس��ال نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال 
 گذش��ته، 860 میلی��ون مترمكع��ب کاه��ش یاف��ت و ب��ه 18 میلی��ارد و 450 میلی��ون مترمكع��ب

 رسید.
استفاده از تجربه کارآفرينان 

بازوی توانمند کارآفرينی
 احمدرضا پرنده / معاون فرهنگی و 

اجتماعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یكی از راه های توسعه کارآفرینی در کنار هم گذاشتن تجربه کارآفرینان و 
فارغ التحصیالن رشته کارآفرینی در دانشگاه است. در حوزه کارآفرینی باید 
الگوهای کارآفرینی را در استان شناسایی کنیم در ابتدای سال 92 سایتی 
برای ثبت نام کارآفرینان برتر استان راه اندازی کردیم که یک هزار و 796 
کارآفرین در این س��ایت ثبت نام کردند.هدف برای شناسایی کارآفرینی 
فرهنگ س��ازی و شناس��ایی 
کارآفرین��ان، ارزش نهادن به 
فكر و ایده، هویت بخش��یدن 
به کارآفرینی به عن��وان نماد 
ملی کشور، تشویق جوانان به 
خالقیت از طریق ایده س��ازی 
و ایده پردازی و تبیین جایگاه 
کارآفرینان به عنوان یک فرد 

ارزشمند است.
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رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تداوم کاهش نرخ 
تورم در ماه های آینده از بررس��ی راهكارهایی برای 
افزایش توان تس��هیالت دهی بانک ها و تامین مالی 
پروژه های مسكن مهر برای تس��ریع در بهره برداری 
آن خبر داد.ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، 
تنظیم اجرای سیاس��ت های پولی و اعتباری، حفظ 
ارزش پول، تس��هیل مب��ادالت بازرگان��ی، نظارت 
بر بانک ه��ا و تنظیم مق��ررات معام��الت ارزی را از 
جمله وظایف بانک مرکزی دانس��ت و افزود: کشور 
ما تنها کشوری اس��ت که تمام عملیات بانكی خود 
را بر اس��اس ش��رع و فقه امامیه انجام می دهد.وی 
با اش��اره به این که قانون عملیات بانك��ی بدون ربا 
از دس��تاوردهای نظام اسالمی اس��ت،  اضافه کرد: با 
رهنمود فضال و اف��راد صاحب نظر قان��ون عملیات 
 بانكی ب��دون ربا، تصوی��ب و از س��ال 63 ب��ه اجرا

 در آمد و مهمترین هدف آن حذف ربا و ایجاد انطباق 

قانون عملیات بانكی بدون ربا شرع مقدس بود.سیف 
گفت: همچنین شورای فقهی به عنوان نهاد مرجع 
برای انطباق امور مربوطه در بانک مرکزی تأس��یس 
شد.وی افزود: حرکت از بانكداری بدون ربا به سوی 
بانكداری اسالمی از اهداف این مجموعه است و بانک 
مرکزی مش��تاقانه پذیرای انتقادات و پیش��نهادات 
صاحب نظران در این حوزه است.وی بانک مرکزی را 
مرجع عام ناظر بر عملیات بانک های داخلی دانست و 
افزود: همه مقررات و ضوابط ناظر بر چگونگی تعامل 
بانكها با مشتریان از سوی این مجموعه اعالم می شود.

سیف تصریح کرد: ایران یكی از سه کشوری است که 
قانون عملیات بانكی مبتنی بر اسالم را اجرا کرده و 
تنها کشوری اس��ت که بر اساس عقود اسالمی نظام 
بانك��ی را اداره می کند و روح حاک��م بر فعالیت های 

بانكی آن از اصول اسالمی تبعیت می کند.
وی اضافه کرد: رویكرد مش��ارکت مؤث��ر در تحقق 
برنامه های اقتصادی دولت کماکان ادامه دارد و بانک 

مرکزی همواره به تأمین مالی اقتصاد کمک کرده و 
نقش بی بدیلی در طرح های توسعه ای کشور داشته 
اس��ت.رییس کل بانک مرکزی ابراز داشت: اعطای 
تسهیالت خس��ارت دیدگان ناش��ی از خشكسالی 
و مش��ارکت در تأمی��ن اعتبار مورد نی��از طرح های 
اش��تغال زا و کارآفرین از جمل��ه فعالیت های بانک 
مرکزی است.وی افزود: الزام بانک ها به تفكیک منابع 
قرض الحسنه از سایر منابع و استفاده از آن در موارد 
مجاز تعیین شده و همچنین ایجاد سامانه تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج منجر ب��ه پرداخت 5 میلیون 
فقره تس��هیالت ازدواج به مبل��غ 125 هزار میلیارد 
تومان شده است.وی گفت: تأمین اعتبارات الزم در 
استمهال بدهی مربوط به مسكن روستایی، نوسازی 
مسكن شهری، برنامه ریزی و اقدام برای خروج از نظام 
چندگانه ارزی در دهه هفتاد از دیگر اقدامات مثبت 
بانک مرکزی بوده است.سیف گفت: همچنین اعطای 
مجوز تأسیس بانک های خصوصی در دستور کار قرار 

گرفت و در راس��تای اجرای سیاس��ت های اصل 44 
بخشی از سهام بانک ها به مردم واگذار شد.

وی، بانک مرکزی را در صف نخست مقابله با تحریم ها 
دانست و افزود: حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن در 
این شرایط از اقدامات این مجموعه بوده و برای این 
کار بانک مرکزی متناس��ب با تش��دید تحریم ها در 
رویه خود تجدید نظر می کند.وی حرکت در جهت 
بانكداری متمرکز، بازنگری و تجدید س��اختار ستاد 
بانک مرکزی، بازبینی مقررات و اصالح مستمر آنها، 
ساماندهی بازار غیرمتش��كل پولی و انجام اقدامات 
گسترده برای افزایش شفافیت و مبارزه با پول شویی 
را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای بهبود عملكرد 
بانكهای کشور عنوان کرد.سیف تصریح کرد: همزمان 
با تحریم ه��ای خارجی و کاه��ش درآمدهای ارزی 
کشور و حفظ ثبات اقتصاد کالن و صیانت از آرامش 
بازار در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان این که در 
این شرایط اس��تفاده از ابزارهای متعارف اثرگذاری 
مناس��بی ندارد و مقام سیاس��ت گذار بای��د رویكرد 
جدیدی را مدنظر قرار دهد، بانک مرکزی در رویكرد 
و رویه خود تجدید نظر کرد و با تأسی به سخنان مقام 
معظم رهبری، اهمیت ثبات در اقتصاد کالن را مدنظر 
قرار داد.رییس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات 
انجام شده در ماه های اخیر اظهار داشت: تأمین ارز 
کاالهای اساسی، تالش برای کاس��تن از رفتارهای 
گروهی، کنترل شتاب تورم و حمایت از بازار ارز برای 
تأمین نیاز عمومی از جمله این اقدامات بوده و ایجاد 
اعتماد عمومی به در اختیار بودن ذخایر کافی ارزی 

در بلندمدت نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه ک��رد: تأمین منابع ریالی و ارزی ش��رکت 
بازرگانی دولتی و پش��تیبانی ام��ور دام برای خرید 
کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک در ماه پایانی سال 
انجام ش��ده و وضعی��ت ذخایر احتیاطی در س��طح 
اطمینان بخشی قرار دارد و نگرانی روزهای اول دولت 
یازدهم برطرف شده است.سیف اضافه کرد: کنترل 
میزان فروش ارز در بازار بین بانكی و تنظیم فعالیت 
مرکز مبادالت ارزی انجام ش��ده و برنامه ریزی برای 
استفاده از ابزارهای گوناگون بانكی مدنظر قرار گرفته 
است.به گفته وی، بانک مرکزی نسبت به بهبود فضای 
کس��ب و کار و حمایت از تولید توجه ویژه ای دارد و 
تأمین نقدینگی و تسهیل مقررات و ضوابط را موردنظر 
قرار داده اس��ت.رییس کل بانک مرک��زی در مورد 
اقدامات در حوزه اجرایی و مقرراتی گفت: بازنگری در 
مقررات ارزی زاید و بخشنامه های نامناسب با هدف 
روان سازی تجارت و حمایت از تولید و تأمین ارز مورد 
نیاز دارو و تجهیزات پزشكی و سرعت بخشی به فرآیند 

تسهیالت دهی بانک ها، رفع موانع فعالیت صرافی ها و 
برنامه ریزی برای افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها 
انجام شده است.وی با اشاره به توسعه کمی و کیفی 
بانكداری الكترونیک در کشور در مقایسه با کشورهای 
همسایه اظهار داشت: گسترش بانكداری الكترونیک 
نقش مهمی در تحقق دولت الكترونیک ایفا می کند 
و در کنار توس��عه روش ه��ای پرداخ��ت، مبادالت 
الكترونیكی نیز رشد چشمگیری داشته است. سیف، 
تولید، پردازش و انتشار آمارهای اقتصادی برای هزار 
متغیر اقتصادی به منظور رصد اقتصاد کالن کشور 
را از جمله وظایف این مجموع��ه عنوان کرد و افزود: 

هدایت اقتصاد کشور به دوره کاهش تدریجی تورم در 
محیط عمومی فعالیت اقتصادی و آرامش و بهبود در 
بازار ارز و کاهش فعالیت های سفته بازانه در این بازار 
شواهدی از بازگشت مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت 
تولید و افزایش عرضه به چشم می خورد.وی اضافه 
کرد: در این راستا ش��تاب تورم که از خرداد با 45/1 
درصد، تغییرات نقطه به نقطه آن رو به افول گذاشته 
بود، تداوم دارد و درصد تغییرات در پایان آبان ماه 92 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته به29/6 درصد 
کاهش یافت��ه و میانگین نرخ 12 ماه��ه از40/4 در 
مهر ماه به 39/3 در آذر ماه سال جاری رسیده است.

ریی��س کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینكه ن��رخ تورم 
همچنان کاهش��ی و فش��ار تورمی بر اقشار ضعیف 
کمتر خواهد ش��د، ادامه داد: از ش��تاب قیمت اقالم 
خوراکی و آشامیدنی به نحو محسوسی کاسته شده 
و امید می رود شتاب فش��ار تورم بر این اقشار مرتبا 

کاهش یابد.

ريیس بانک مرکزی خبر داد: تامین مالی برای تکمیل مسکن مهر

سقوط تورم پس از یک سال صعود

 نرخ تورم همچنان
 کاهشی و فشار تورمی

 بر اقشار ضعیف
 کمتر خواهد شد

 از شتاب قیمت
 اقالم خوراکی و

 آشامیدنی به
 نحو محسوسی

 کاسته شده
 و امید  می رود

 شتاب فشار تورم 
بر اين اقشار مرتبا کاهش يابد
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هفتیادداشت

مجموعه تلویزیونی نوروزی »روزهای بد در« که پیش از این قرار بود به کارگردانی محمدحسین لطیفی 
برای نوروز 93 ساخته شود، به سعید آقاخانی رسید.این مجموعه نوروزی که به تهیه کنندگی مهران مهام 

و ایرج محمدی تولید خواهد شد، قرار است از اواخر دی ماه رسما کلید بخورد.

5
 نمایشگاه کتاب تایپه ۲۰۱۴ 

کار خود را آغاز می کند
نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تایپ��ه ۲۰۱۴ ب��ه زودی کار خود را 
آغ��از می کند.نمایش��گاه بین المللی کت��اب تایپه ک��ه از بزرگترین 
نمایش��گاه های ادبی آسیا محسوب می ش��ود،  در ماه فوریه با حضور 
نویس��ندگان و تصویرگران سرش��ناس جهانی آغاز ب��ه کار می کند. 
از میان چهره های مطرحی که در این روی��داد فرهنگی حضور پیدا 
می کنند می توان به »ماریا دوئناس«، نویسنده  اسپانیولی کتاب های 
پرفروش و »هیو هووی«، نویس��نده  آمریکایی مجموعه های علمی- 
تخیلی »پش��م« اش��اره کرد. وی برای معرف��ی جدیدترین رمانش 
که »غبار« ن��ام دارد،  راهی چین می ش��ود و »دوئناتس« نیز آثارش 
میلیون ها نس��خه ف��روش دارد و تاکن��ون به بی��ش از ۲۰ زبان دنیا 
برگردانده شده است. به گزارش مایناپست ، »میزوکی سوجیمورا«، 
رمان نویس ژاپنی هم در نمایش��گاه تایپه  امس��ال ش��رکت می کند. 
نویس��ندگان، هنرمندان و تصویرگران دیگری از کش��ورهای چین،  
فرانسه ، لهس��تان ، آلمان و امریکا در این رویداد بین المللی حضور به 
هم می رسانند. نمایشگاه ساالنه  کتاب تایپه از ۵ تا ۱۰ فوریه در مرکز 
تجارت جهانی این کشور برگزار می شود. امسال تمرکز این نمایشگاه 

روی کشورهای ژاپن ، سنگاپور، کره جنوبی و تایلند خواهد بود.  

 ۲۴۰ اثر در جشنواره
 فیلم کوتاه بسیج اصفهان

دبیر سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان اصفهان گفت: با پایان 
یافتن مهلت ارس��ال آثار به این رویداد هنری، ۲۴۰ اثر به دبیرخانه 

جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان اصفهان رسیده است.
علي اکبر محمودي ، اظهار داش��ت : تعداد ۲۴۰ اث��ر در بخش های 
مختلف بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی، هشت سال 
دفاع مقدس، بیداری اسالمی و مقاومت بین الملل، مضامین آیینی 
و اجتماعی، تحقق شعار سال، انتظارامید آرمان گرایی و موضوعات 
آزاد به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.وی با بیان این که بعد 
از داوری آثار مراسم اختتامیه جش��نواره برگزار می شود، بیان کرد: 
مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان اصفهان 
۲۴دی ماه در س��الن اصلی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 

برگزار می شود.

  انتخاب اثر استاد گروه معماری 
واحد اصفهان به عنوان کتاب فصل  
         کتاب »مس��جد جام��ع اصفهان« ترجمه عب��داهلل جبل عاملی، 
عضو هیات علمی و اس��تاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، به عنوان کتاب برگزیده بیس��ت و ششمین 
دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران، برگزیده و شایسته 
تقدیر دانسته شد. این کتاب ارزشمند تالیف »ائوجنیو گالدری« است 
که توسط استاد عبداهلل جبل عاملی، عضو هیات علمی و استاد گروه 
معماری دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، به زبان 

فارسی برگردانده شده است.
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سعید آقاخانی در قاب نوروزی شبکه سه 

از کشیدن کاریکاتور کارتان را شروع کردید؟
بله. دبیرستان می رفتم که کاریکاتور می کشیدم و 
کارهایم در مجله های مختلف چاپ می شد. بعدها 
که دانشگاه رفتم هم فقط چند نفر بودیم که همزمان 
بیرون هم کار می کردیم. من بودم و مرحوم ممیز و 
بهرامی. بعدتر من نقاشی های تبلیغاتی می کشیدم.

بعد هم نقاش��ی و همزمان تصویرگ��ری کتاب های 
درس��ی که یکی از دوره ه��ای مهم کاری ش��ما در 

 جوان��ی بود...قبل ترش جل��د کتاب ه��م طراحی 
می کردم و کارم به تئاتر هم افتاد. طراحی جلد کتاب 
برایم بیشترین جذابیت را داشت. این که بتوانی خط 
 فکری کتاب و نویس��نده را با طرح��ی بیان کنی که

 بیانگر محتوای کتاب باش��د برایم بسیار جذاب بود. 
این چالش را دوست داشتم. معموال برای ما یا خالصه 
کت��اب را آن وقت ها می فرس��تادند یا ب��ا مترجم و 
نویسنده صحبت می کردیم که بگوید دقیقا از طرح 

روی جلد چه می خواهد.
چند طرح جلد کتاب شما مثل جلد بیگانه کامو 

بسیار خاص شد
آن جلد را مرحوم ممیز هم خیلی دوس��ت داش��ت. 
خب کار ک��ردن آن جلد کتاب با مث��ال خالصه آثار 
شکسپیر خیلی با هم فرق داشت. من معموال به قول 
 دوستانم آن زمان می گفتند با شیوه کمترین تقال کار

 می کردم. چ��ون کمی نامنظم هس��تم پالت رنگم 

را معموال نمی شس��تم و رنگ ه��ا در هم قاطی می 
 ش��د و به تجربه دریافته بودم که از این قاطی شدن

 رنگ های جالبی بیرون می آید. جلد کتاب بیگانه هم 
از این ترکیب بیرون آمد و با فضای رمان بسیار نزدیک 
شد. یک جور رنگ های غروب در هم ترکیب شده بود 

و حس غریبی را ایجاد کرد.
ش�ما بعد از برپایی اولین نمایشگاه تان تقریبا 
درگیر کار تصویرگری کتاب کودک ش�دید و 
کمی از نقاشی فاصله گرفتید.یعنی از جو امع 
نقاشی مثل ش�رکت در بی نال ها و... هنوز هم 
بس�یاری از ما با نقاش�ی کتاب های درسی که 
شما کار کردید خاطره داریم مثل نقاشی درس 
حس�نک کجایی. به نظرتان ام�روز چرا دیگر 
نقاشی های کتاب درسی اینقدر جذاب نیست؟

ما در س��رزمینی زندگی می کنیم که هیچ نس��لی 
نتوانس��ته تجربیاتش را به نس��ل بعد منتقل کند. 
 این ضعف ماس��ت. من یکی از بهتری��ن و موثرترین

  دوره های زندگ��ی ام دوره ای بود ک��ه تصویرگری 
کتاب های درسی را انجام می دادم و کتاب های تاریخ 
و جغرافیا هم بود. مثال برای تصویرگری کتاب جغرافیا 
با پدر علم جغرافیا دکتر گنجه ای کار کردم. فرصت 
بسیار خوبی بود برایم آشنا شدن با این آدم ها که در 
کارهای دیگرم هم تاثیرگذار بود. در آن زمان من ۲7 
ساله بودم و پس از مدتی بنیاد فورد از ما دعوت کرد 
به آمریکا برویم و 6 م��اه زندگی در نیویورک زندگی 
من را دگرگون کرد و سرنوش��ت ام به گونه ای دیگر 
رقم خورد و آن قدر من در کار تصویرسازی کتاب فرو 
 رفته بودم که دیگر به شرکت در بینال فکر نمی کردم. 
آن جا درباره این که کتاب های درس��ی باید چگونه 
باشد و حتی چاپ آنها اطالعات خوبی جمع کردیم. 
اما وقتی برگش��تیم ایران و فضا عوض ش��د از ما در 
مراسمی هم با حضور وزیر آموزش و پروش به عنوان 
پیشکس��وت این عرصه تقدیر کردن��د و وزیر هم در 
همان جا به من با حس��رت گفت من با نقاشی های 
کتاب درسی ام زندگی کردم اما می خواستم همانجا 
از او بپرسم پس چرا نقاش��ی های کتاب های درسی 
ما ام��روز اینقدر ضعیف اس��ت و به ای��ن روز افتاده. 
هیچ کس تا به حال از ما نپرس��ید خب ماحصل این 

اطالعاتی که رفتید و به دست آوردید چیست؟
 اثری از پرویز کالنتری

اولین اصل��ی که در تصویرگری کتاب های درس��ی 
وجود دارد این است که ش��خصیت ها باید سمپات 
باش��ند اما تصاویر کتاب های ما همه اخم کرده اند. 
من وقتی می خواستم همان پسرک داستان حسنک 
کجایی را نقاش��ی کنم از یک بچه طالقانی با همان 

پوشش الگو گرفتم. در واقع به استفاده از عنصر بومی 
در کارهایم بس��یار وفادار بودم. وقت��ی برای بچه ها 
نقاشی می کنیم خوب اس��ت به عناصر بومی توجه 
کنیم. ایران فق��ط تهران نیس��ت. االن جوری برای 
بچه ها می نویس��ند و نقاش��ی می کنن��د که اصال 
قومیت های ما در آن دیده نمی ش��ود. این بد است. 
من به شدت در آثارم عالقه مند به استفاده از عناصر 
بومی هستم و برایم فرقی نمی کند که از این عناصر 
در نقاشی کاه گلی استفاده کنم و یا در تصویرسازی 
کتاب کودک.این را هم بگویم که از ضیا پور بس��یار 
تاثیر گرفتم.من دوس��ت دارم کودک درونم نقاشی 
کند. با این که سالخورده هستم اما آن کودک درون 
میل به بازیگوش��ی دارد و مرا به مسیرهای مختلفی 

می کشاند. 
شمار ا به عنوان نقاش کاهگل ها می شناسند. 
نقاش�ی هایی که در آن حرف از هویت اس�ت 
و معم�اری در آن نقش مهم�ی دارد. قبل تراز 
 آن  با س�اعت ها کار ک�رده بودی�د و کارهای 
سقاخانه ای و تجربه های دیگر. اما بعد از دوره 
 مهم کارهای کاهگلتان یکدفعه در گالری بوم با 
ش�بانه ها آمدی�د. کارهایی کام�ال متفاوت با 
فضایی شاعرانه اما تلخ. دیگر نشانی از کاهگل 
نیس�ت هر چند معماری همچنان در آن نقش 

دارد. کمی درباره این مسیر می گویید.
خب من در نقاشی بسیار تحت تاثیر مارکو گریگوریان 
بودم و هستم. او چش��م مرا به دنیای جدید باز کرد. 
مارکو نخستین کسی بود که از گل به عنوان متریال 
در نقاشی استفاده کرد و غالمحسین نامی هم پس 
از من از این متریال اس��تفاده کرد ام��ا از همان آغاز 
من س��عی کردم که با گل برخورد ش��خصی بکنم 
و مرزی ب��رای خودم تعیی��ن کردم . مارکو بیش��تر 
برخورد آبس��تره با کاه��گل دارد اما برخ��ورد من از 
جنس معماری است.بسیار هم تحت تاثیر معماری 
ارگ بم هستم و آن را در نقاشی هایم می بینید.البته 
من از نگاه مردم شناس��انه مارکو هم بسیار آموختم. 
او نقاش بی نظیری بود که نگاهش به مردم بود. ۵۰ 
سال پیش در نمایشگاه واش آرت در آمریکا به همراه 
چند هنرمند ایرانی مارکو گریگوریان شرکت کرده 
بودیم، مارکو ی��ک کمان حالجی را ب��ه عنوان یک 
 اثر هنری در این نمایش��گاه در مع��رض دید عموم 

گذاشت.  
او نگاهش به هن��ر جلوتر از زمان��ه اش بود.اما اینکه 
شما می گویید درست اس��ت. من در شبانه ها کمی 
تلخ ش��ده ام و این تلخی  من هیچ ربطی به سیاست 

و...ندارد. 

پرویز کالنتری ) کیمیا گر نقاشی ایران ( می گوید!

از یاد کودکی تا نقاشی های کاهگلی

پرویز کالنتری می گوید که یکی از بهترین و موثرترین دوره های زندگی اش، دوره ای بوده که تصویرگری کتاب های   گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

درسی را انجام می داده است.پرویز کالنتری یک نقاش است اما پیش از آن یک تصویرگر کتاب کودکان است؛گاهی 
می نویسد و نوشتن برایش جدی است. به قول خودش او چیزهایی را می نویس�د که نتوانسته یا فرصت نداشته 
نقاشی کند . اما این ها فقط نیست. در کارنامه کاری اش جلد کتاب طراحی کرده ،کاریکاتور کشیده و حتی کارهای تبلیغاتی کرده است. 
 در واقع او نقاش اس�ت اما نه نقاش�ی که در آتلیه اش نشسته باش�د و مدام نقاش�ی کند. او مهمترین اصل هنرهای تجس�می را زندگی 
می کند:دیدن و خوب دیدن را. برای همین پای حرف هایش که بنش�ینی همیش�ه ردی از تاثیرات جامعه را می بینی. شاید نقاشی های 
کاهگلی او که مهمترین دوره کارش اش به حساب می آید او را نقاشی ساده معرفی کند که بدون کوچک ترین واسطه ای می توان درونشان 
و حرف شان را فهمید اما بی شک خود او نقاشی است با پیچیدگی های درونی بسیار که باعث می شود در دهه 8۰ زندگی اش هم یک جا 
 بند نباش�د و اگر اهل گالری گردی روزهای جمعه باش�ید حتم�ا او را در یکی دو گال�ری خواهید دید. ای�ن روزها آث�ار او در گالری بوم 

روی دیوار است .
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مفاد آراء 
855 شماره 103/92/1497/58آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

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

مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
1- رای شماره 1431 هیات : آقای علی اصغر شانه ئی آرانی فرزند 
به  بیدگل  و  آران  از  صادره   421 شناسنامه  بشماره  حسین  محمد 
شماره ملی 6199497279 و خانم سادات دولت آبادی آرانی فرزند 
سید میرزا بشماره شناسنامه 141 صادره از آران و بیدگل به شماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش    ) بالمناصفه   ( ملی 6199507959 
مساحت 181/65 متر مربع پالک 1944 فرعی مفروزر و مجزی شده 
از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  ملکیان   مصطفی  آقای   : هیات   1444 شماره  رای   -2
شماره  به  کاشان   از  صادره   744 شناسنامه  بشماره  آقامحمد 
بشماره  قاسم  فرزند  آرانی  ترکی  مریم  خانم  و  ملی 6199752333 
شناسنامه 2681 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199940891 
) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 103 متر مربع 
در  واقع  اصلی  از 2638  و مجزی شده  مفروزر  فرعی  پالک 1945 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3- رای شماره 1432 هیات : آقای سعید رزاق پور آرانی فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملی 6199637712 
بشماره شناسنامه 10656  فرزند جواد  آرانی  ء  بصره  لیال  خانم  و 
صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199146530 ) بالمناصفه 
(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 81 متر مربع پالک 1946 
فرعی مفروزر و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  اکرمیان   فاطمه  خانم   : هیات   1442 شماره  رای   -4
به  بیدگل  و  آران  از  صادره   172 شناسنامه  بشماره  عبداله  
فرزند  آرانی  بیدائی  اله  نعمت  آقای  و   6199431243 ملی  شماره 
به  بیدگل  و  آران  از  صادره   154 شناسنامه  بشماره  غالمحسین  
باب  یک  دانگ  شش  در    ) بالمناصفه   (  6199425561 ملی  شماره 
و  مفروزر  فرعی   1947 پالک  مربع  متر   260/81 مساحت  به  خانه 
 مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 
علی  فرزند  نسب  مهدی  آقای حسین   : هیات  رای شماره 1423   -5
ملی  شماره  به  کاشان  از  9137 صادره  شناسنامه  بشماره  محمد  
6199131312 و خانم مریم سیفی پور آرانی فرزند عباس   بشماره 
شناسنامه 10917 صادره از کاشان به شماره ملی 6199149149 ) 
(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/50 متر  بالمناصفه 
مربع پالک 1948 فرعی مفروزر و مجزی شده از 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
آرانی  آبادی  عابدین  اله  عزیز  آقای   : هیات   1421 شماره  رای   -6
بیدگل  و  آران  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند 

محمد  فرزند  رام  کبری  خانم  و   6199592115 ملی  شماره  به 
شماره  به  کاشان  از  صادره   588 شناسنامه  بشماره  حسین   
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    ) بالمناصفه   (  6199634136 ملی 

و  مفروزر  فرعی   1949 پالک  مربع  متر   154/70 مساحت  به 
ثبتی حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 شده   مجزی 

 آران و بیدگل 
آقا  فرزند  آرانی  بقال  عباس  آقای   : هیات   1427 شماره  رای   -7
شماره  به  کاشان   از  صادره   11879 شناسنامه  بشماره  محمد  
فرزند  آرانی  زاده  باغبان  ریحانه  خانم  و   6199158784 ملی 
شماره  به  کاشان  از  صادره   602 شناسنامه  بشماره  حسین   
به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش    ) بالمناصفه   ( ملی 6199750918 
مجزی  و  مفروزر  فرعی   1950 پالک  مربع  متر   151/44 مساحت 
ثبتی حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از   شده 

 آران و بیدگل 
8- رای شماره 1433 هیات : آقای حسین آرمند فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 336 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199917472 
و خانم فاطمه ابراهیم زاده آرانی فرزند اصغر   بشماره شناسنامه 189 
صادره از کاشان به شماره ملی 6199933001 ) بالمناصفه (  در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 138 متر مربع پالک 1951 فرعی مفروزر 
 و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 
عباس    فرزند  دل  خان  مسعود  آقای   : هیات   1443 شماره  رای   -9
ملی  شماره  به  کاشان   از  صادره   10219 شناسنامه  بشماره 
فرزند سید  آرانی  زاده  رقیه سادات حسینی  و خانم   6199142152
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   646 شناسنامه  بشماره  عباس 
6199701291 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
146/15 متر مربع پالک 1952 فرعی مفروزر و مجزی شده 2638 

اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 1430 هیات : آقای حبیب  اله نوری بیدگلی  فرزند 
محمد تقی بشماره شناسنامه 142 صادره از آران و بیدگل به شماره 
حسین    فرزند  بیدگلی   فامیلی  کبری  خانم  و   6199600827 ملی 
بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 6199641876 
) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 48/83 متر 
 6 از  مجزی شده  و  مفروز  فرعی    106 از  فرعی   734 پالک  مربع 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بیدگلی فرزند  اله نوری  : آقای حبیب  11- رای شماره 1429 هیات 
محمد تقی بشماره شناسنامه 142 صادره از آران و بیدگل به شماره 
حسین    فرزند  بیدگلی   فامیلی  کبری  خانم  و   6199600827 ملی 
بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 6199641876 
) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 74/10 متر 
 6 از  شده  مجزی  و  مفروزر  فرعی   106 از  فرعی   735 پالک  مربع 

اصلی واقع در حسین  آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
نجاتعلی  فرزند  رام  حسین  آقای   : هیات   1436 شماره  رای   -12
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   35 شناسنامه  بشماره 
فرزند سید  آرانی    السادات شجاعی  فاطمه  و خانم   6199688023
شماره  به  کاشان    از  صادره   759 شناسنامه  بشماره  محمد   
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    ) بالمناصفه   (  6199921704 ملی 
و  مفروز  فرعی   1 از  فرعی   2 پالک  مربع  متر   131 مساحت  به 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن   در  واقع  اصلی   1338 از  شده   مجزی 

آران و بیدگل 
13- رای شماره 1437 هیات : آقای سید رضا مطلبی بیدگلی فرزند 
به  بیدگل  و  آران  از  صادره   7301 شناسنامه  بشماره  جالل   سید 
شماره ملی 6199235207 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

72/94 متر مربع پالک 116 فرعی از 3 فرعی مفروزر و مجزی شده 
از 112 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

14- رای شماره 1449 هیات : آقای جواد دادخواه فرزند  حسینعلی  
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   7252 شناسنامه  بشماره 
6199234715 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 117 متر مربع 
پالک 2033 فرعی مفروزر و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
آرانی  مومن  حاجی  مصطفی  آقای   : هیات   1435 شماره  رای   -15
به  بیدگل  و  آران  از  408 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسن  
آبادی آرانی فرزند  شماره ملی 6199623959 و خانم وحیده سعد 
رمضانعلی    بشماره شناسنامه 228 صادره از آران و بیدگل    به 
باب  یک  دانگ  شش  در    ) بالمناصفه   (  6199677161 ملی  شماره 
خانه به مساحت 277 متر مربع پالک 708 فرعی از 5 فرعی مفروزر 
و مجزی شده از 2643 اصلی واقع در صالح آباد   بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  بیدگلی  دادخواه  مجید  آقای   : هیات   1441 شماره  رای   -16
ملی  به شماره  کاشان  از  بشماره شناسنامه 9 صادره  آقا حسین  
6199685695 و خانم عفت دادخواه بیدگلی فرزند علینقی    بشماره 
شناسنامه 272 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199949390 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 119/85 
متر مربع پالک 4550 فرعی از شماره های 423و422  فرعی مفروزر 
و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران   بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
17- رای شماره 1428 هیات : آقای احمد دارچه  فرزند عباس  بشماره 
 6199548019 ملی  شماره  به  کاشان   از  صادره   83 شناسنامه 
شناسنامه  بشماره  محمد      فرزند  دوست  لقب  جمیله  خانم  و 
 (  6199569490 ملی  شماره  به  بیدگل     و  آران  از  صادره   318
(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/35 متر  بالمناصفه 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   205 از  فرعی   4551 پالک  مربع 
ثبتی حوزه   3 بخش  دیمکارآران    ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 

آران و بیدگل 
بیدگلی  سجادی  محمود  سید  آقای   : هیات   1422 شماره  رای   -18
به  از کاشان   فرزند  سید رضا  بشماره شناسنامه 6772 صادره 
شماره ملی 6199229916 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
83/75 متر مربع پالک 4552 فرعی از 84 فرعی مفروز و مجزی شده 
از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 
: آقای سید مرتضی سعادتدار آرانی    19- رای شماره 1448 هیات 
فرزند سید محمود  بشماره شناسنامه 2274 صادره از آران و بیدگل   
آرانی  سعادتدار  مسعود  سید  آقای  و   619936833 ملی  شماره  به 
فرزند سید محمود   بشماره شناسنامه 909 صادره از کاشان    به 
شماره ملی 6199753984 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 70/76 متر مربع پالک 7422 فرعی از 923 فرعی مفروزر 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد   بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
فرزند   مقدم  ازادی  حسن  آقای   : هیات   1425 شماره  رای   -20
ملی  شماره  به  کاشان   از  صادره   236 شناسنامه  بشماره  علی  
6199502906 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 351/55 متر 
مربع پالک 7423 فرعی از 1189 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
21- رای شماره 1450 هیات : آقای ابوالفضل سفارشی بیدگلی فرزند 
به شماره ملی  از کاشان    احمد   بشماره شناسنامه 262 صادره 
بیدگلی فرزند محمد   بشماره  6199666054 و خانم زهره عباسی 

شناسنامه 358 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199717074 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 85/65 متر مربع 
پالک 27 فرعی مفروز و مجزی شده از 726 اصلی واقع در اماکن    

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
22- رای شماره 1447 هیات : آقای حسن فرزادپور فرزند نعمت اله  
ملی  به شماره  بیدگل   و  آران  از  بشماره شناسنامه 2199 صادره 
6199936086 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120/50 متر 
مربع پالک 1940 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرمند  مرتضی  آقای   : هیات   1426 شماره  رای   -23
ملی  به شماره  کاشان   از  4630 صادره  بشماره شناسنامه  احمد  
6199699459 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 146/40 متر 
مربع پالک 1941 فرعی مفروزو مجزی شده از 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  ملکیان  مهدی  آقای   : هیات   1447 شماره  رای   -24
شماره  به  کاشان   از  صادره   100 شناسنامه  بشماره  حسین  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   6199683641 ملی 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1942 پالک  مربع  متر   110/50
و آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 

 بیدگل 
فرزند  آرانی  آقای حسین دالوریان   : هیات  رای شماره 1424   -25
به  بیدگل    از آران و  اله   بشماره شناسنامه 168 صادره  سیف 
شماره ملی 6199494741 و خانم معصومه چشمه خاور فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 294 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 
6199540077 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
244/25 متر مربع پالک 1943 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 

اصلی واقع در احمد آباد   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 . 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

آگهي فقدان سند مالكيت
دو  باستناد  محمد  فرزند  اختر  محمدحسن  آقاي  ورثه  اینکه  به  نظر 
برگ استشهادمحلي وگواهي حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه 
مفقود شدن سند  که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي 
واقع   2455 خانه شماره  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  یک  مالکیت 
درابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده که سنددودانگ ونیم 
وي  بنام   50 دفتر   360 صفحه   4548 ثبت  ذیل  ازششدانگ  مشاع 
30 / 5 / 41 دفتر3   – ثبت گردیده که نامبرده بموجب سند 25484 
شهرضاتمامت یک ونیم دانگ ازمالکیت خودرابه فرنگیس ترابي انتقال 
المثني  صدورسندمالکیت  اخترتقاضاي  محمدحسن  ورثه  اینک  داده 
نموده اندکه دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله 
اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه  مالکیت  سند  اصل  اعتراض  در صورت 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
 - محمدي  میر  گردد  مي  مسترد  دهنده  ارائه  به  واصل سند  المثني 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تغییرات پیاپی برای ورزش اصفهان 
سم است

رییس هیات بولینگ و بیلیارد اس��تان اصفهان گف��ت: تغییر پیاپی 
مدیران در ورزش بزرگ ترین آس��یب را به ورزش اصفهان می زند.

کامران ارباب زاده با اش��اره به ورزش اصفهان و اولویت های پیش��رو 
برای مدیرکل ورزش و جوانان استان در آینده اظهار داشت: با توجه 
به این که تاکنون مدیر جدیدی برای ورزش اصفهان در نظر گرفته 
نشده است اولویت نخس��ت ورزش اصفهان باید تکمیل نقش جهان 
باشد چراکه حق مردم اصفهان اس��ت.وی تصریح کرد: تکمیل این 
پروژه یک حق عمومی و معضل بزرگی برای ورزش اس��تان اس��ت 
و تا حدود 70 درصد انرژی سیس��تم ورزش اس��تان را می گیرد.وی 
تصریح کرد: خصوصی سازی به ورزش آسیب می رساند چراکه به طور 
مثال یک نفر در بخش خصوصی از اداره کل یک اس��تخر در مزایده 
می گیرد و این سرمایه را که رقم بس��یار باالیی برای آن هزینه شده 
است را با رقم بسیار کمتری در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم 
و بخش خصوصی هم حداکثر استفاده را از این مکان می برد اما پس 
از یک س��ال که قراردادش تمام می شود یک جنازه به عنوان استخر 
تحوی��ل می دهد و باید مبلغ بس��یار باالیی را به ط��ور مجدد هزینه 
 کنیم تا این استخر بازس��ازی ش��ود که این به ورزش بسیار آسیب 

می رساند.

پرسپولیس - سپاهان؛ 11 بهمن ماه
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه چهار هفته از مسابقات فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کش��ور را اعالم کرد که طی آن دیدار تیم های 
فوتبال استقالل و پرسپولیس که هفتاد و هشتمین رقابت سنتی این 
دو تیم مطرح پایتخت محسوب می شود، ساعت 15 روز جمعه 27 

دیماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.
کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ برتر باش��گاه های کش��ور، برنامه 
هفته های بیست و دوم تا بیس��ت و پنجم از رقابت های فوتبال لیگ 
برتر باش��گاه های کش��ور را اعالم کرد طی آن دیدار دربی پایتخت 
روز جمعه 27 دی م��اه برگزار می ش��ود. همچنین دیدار حس��اس 
پرس��پولیس با س��پاهان اصفهان هم روز جمع��ه 11 بهمن ماه در 

ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

طلوع کیان رییس فدراسیون 
پهلوانی و زورخانه ای شد

باالخره پ��س از جنج��ال ه��ای بس��یار وزی��ر ورزش و جوانان در 
 حکمی فرهاد طلوع کیان را به سمت ریاس��ت فدراسیون پهلوانی و

 زورخانه ای منصوب کرد.
طلوع کیان پیش تر س��رمربی تیم ملی و دبیر انجم��ن زورخانه ای 
 ایران و مع��اون فدراس��یون ورزش جانبازان و معلوالن بوده اس��ت 
 و در ح��ال حاض��ر مدی��ر مس��وول روزنام��ه ای��ران ورزش��ی

 است.

نقش جهان همچنان نا تمام
 مدافع تیم فوتبال س��پاهان ازس��ال های دور ناتمامی نقش جهان 
می گوید!علی احمدی گفت: به خاطر دارم، از زمانی که در تیم امید 
ذوب آهن بازی می کردم، ورزشگاه نقش جهان در حال ساخت بود و 
هم اکنون که در بزرگساالن سپاهان مشغولم نیز این روند همچنان 

ادامه دارد.
وی افزود: حیف است که تیم س��پاهان با هواداران پر تعداد بخواهد 
 در فوالدشهر بازی کند و تماشاچیان به دلیل مسیر طوالنی نتوانند
  ب��ه فوالدش��هر بیاین��د و روز ب��ه روز تع��داد ه��واداران کمت��ر

 شود.
احمدی ادامه داد: تکمیل و اتمام این ورزش��گاه نیاز با حمایت همه 

جانبه دارد و همه مسووالن باید پشتیبانی کنند.

 بدترین بازی پرسپولیس را 
ارایه کردیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیم اش برابر نفت و 
به خطر افتادن موقعیت ش��ان در صدر جدول گفت: ما در نیمه اول 
فوتبال ضعیفی را ارایه کردیم که به نظرم بدترین بازی پرسپولیس 
در این فصل از رقابت های لیگ برتر بود. با این حال می توانس��تیم 
سه امتیاز از نفت بگیریم که موفق به این کار نشدیم.علی دایی پس 
از تس��اوی بدون گل عصر دیروز تیم اش برابر نف��ت تهران در جمع 
خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این 
مطلب افزود: فکر می کنم ما در نیم��ه اول بدترین بازی این فصل را 
انجام دادیم و به هیچ عنوان خوب نبودی��م. با این حال در روزی که 
خوب نبودیم نفت یک موقعیت هم نداشت.علی دایی تاکید کرد: ما 
در نیمه اول اصال خوب بازی نکردیم و به هیچ عنوان از بازی بازیکنانم 
راضی نیستم. نفت که از نظر گل زده جزو بهترین هاست یک موقعیت 
هم گیر نیاورد و نیلسون هم یک شیرجه نرفت. ما 45 دقیقه فوتبال 
 بازی کردیم که باید 90 دقیق��ه بازی کنیم. در نیم��ه اول فوتبالی

 در شان پرسپولیس بازی نداشتیم.

 جام قهرمانی
 باید در اصفهان بماند

سپهر محمدی  / دروازه بان  فوتسال گیتی پسند

به نظ��رم تیم ما در نی��م فصل دوم بازی های س��خت ت��ری را پیش رو 
دارد،سعی تیم بر نگه داشتن قهرمانی در اصفهان خواهد بود.

 پیرامون دربی اصفهان برابر تیم زمزم هم به ط��ور حتم تیم زمزم برابر 
گیتی پس��ند انگیزه زی��ادی دارد، در مجموع تمامی تیم ه��ا مقابل ما 
انگیزه زیادی می گیرند. ش��رایط ماهم با توجه به این که برابر تیم های 
مدعی در خ��ارج از خانه بازی 
داری��م، دش��وارتر خواهد بود، 
در خص��وص جذب حس��ین 
حسینی دروازه بان جدید این 
تیم، هم از آم��دن این بازیکن 
خوش��حالم، هم��ه بازیکنان 
همدل هستند و برای موفقیت 

تیم تالش می کنند.

 وقتی سکان فوتبال
 به صخره بر می خورد

پدیده ورشکستگی 
 یک کارشناس فوتبال معتقد اس��ت که  وقتی در لیگ سه، 
70-80 تیم و در لیگ دس��ته دو، 28 و در لیگ دسته یک، 
26 تیم وجود دارن��د باید قوانینی گذاش��ته ش��ود تا تمام 
تیم ه��ا تعهداتی را به فدراس��یون بدهند ک��ه می توانند در 
قبال قراردادهایش��ان پایبند باش��ند؛ باید به گونه ای پیش 
رویم تا تیم هایی که می توانند به تعهدات ش��ان عمل کنند 
پا به مس��ابقات بگذارند.حس��ین چرخاب��ی در گفت وگو با 
)ایس��نا( در خصوص صحبت های اخیر تاج مبنی بر این که 
اگر تیمی ش��رایط و امکانات الزم را نداشته باشد نمی تواند 
به لیگ برت��ر صعودکند، اظهار داش��ت: من نه تنه��ا با این 
پیشنهاد موافق هس��تم بلکه چند پیش��نهاد هم دارم. وی 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر فوتبال ایران از دس��ته سه 
تا لیگ برتر  روی هوا اداره می ش��ود و حس��اب ش��ده عمل 
نمی کند. اگر بازیکنی با باش��گاهی ق��رار داد می بندد باید 
باشگاه ها به قرار دادشان پایبند باشند. این کارشناس با بیان 
این که وقتی باشگاه به تعهداتش پایبند نباشد اثر بدی بر روی 
بازیکن خواهد گذاشت، عنوان کرد: این عوامل اثرات منفی 
 بر فوتبال کش��ور دارد و در نهایت کیفیت لیگ مان را پایین

 می آورد.
چرخابی با اش��اره به صحبت های بهروان گفت: من شنیدم 
که در لیگ دسته یک فقط س��ه، چهار تیم به تعهدات شان 
عمل کرده اند و بقیه ن��ه؛ این تیم ها می خواهند جانش��ین 
تیم های لیگ برتری شوند و واقعا خنده دار نیست تیمی که 
به تعهداتش عمل نمی کند وارد مس��ابقات لیگ و بعد از آن 

مسابقات آسیایی هم بشود؟
این کارشناس فوتبال افزود: در لیگ دسته سه وقتی بازی ها 
شروع و به جلو می رود تعداد تیم ها از 70-80 به 30-40 تیم 
نزول پیدا می کند. مثال همین تیم شاهین چهارمحال با عشق 
و عالقه وارد مسابقات دسته سه شد، اما بعد از 3-4 باخت از 
مسابقات کنار رفت، برگزاری مسابقات به این شیوه مطمئنا 

در دراز مدت اثر منفی را بر فوتبال ما خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در کل، فوتبال ما تشکیل شده از دروغ گفتن 
به همدیگر؛ بازیکن به باشگاه و بالعکس؛ این گونه رفتارها در 
نهایت در سالی که جام جهانی هم در پیش داریم به فوتبال 
ملی مان نیز ضربه می زند. باور کنید اگر تمام تیم های ما وارد 
لیگ انگلیس شوند به عنوان باشگاه هایی ورشکسته شناخته 
خواهند ش��د و در هر لیگی که باشند به لیگ پایین تر نزول 

پیدا می کنند.

زاویه

6
درگذشت قهرمان

کریم کشاورز قدیمی ترین فوتبالیست تیم ملی ایران در سن 96 سالگی دار فانی را وداع گفت. کشاورز 
روز هفتم دی ماه به علت کهولت سن در گذشت. قرار است پیکر او فردا  تشییع شود.پیکر مرحوم کشاورز 

در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س(تهران به خاک سپرده خواهد شد.

      شعارهای تماشاگران ذوب آهن علیه داور
تماش��اگران تیم ذوب آهن در نیمه دوم بازی تیم خود مقابل 

ملوان بندر انزلی علیه داور این مسابقه شعار سر دادند.
حواشی دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و ملوان بندر 
انزلی در چارچ��وب رقابت های هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر 

فوتبال باشگاه های کشور را باهم می خوانیم.
* ذوب آهن در این مس��ابقه بدون محروم و مص��دوم قدم به 
بازی گذاشت و مجتبی تقوی، س��رمربی تیم اصفهانی از همه 

بازیکنان خود در این بازی بهره برد.
* نیمکت نشینی س��پهر حیدری و اکبر ایمانی از نکات جالب 
این مسابقه به ش��مار می رفت؛ تقوی ترجیح داده بود در بازی 
دیروز از اکبر ایمانی که یکی از بازیکنان اصلی تیم اصفهانی در 
هفته های گذشته به شمار می رفت، در این بازی استفاده نکند.

* پیش از آغاز این مس��ابقه، س��ید جالل رافخایی به س��مت 
نیمکت تیم ذوب آهن رفته و با بازیکن��ان و کادر فنی این تیم 
خوش و بش کرد؛ رافخایی س��ابقه حض��ور در ذوب آهن را در 

کارنامه خود دارد.
* تماش��اگران ذوب آهن در این مسابقه نس��بت به بازی های 
اخیر ذوب آهن استقبال بیش��تری از بازی به عمل آورده و در 
سرمای قابل توجه ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، به تشویق تیم 

اصفهانی می پرداختند.

* ذوب آه��ن در دقیقه 5 ب��ازی روی عملکرد خوب محس��ن 
بیاتی نیا و با ضربه سر او به گل رسید؛ بیاتی نیا بعد از گلزنی در 

این بازی به میزان قابل توجهی به خوشحالی پرداخت.
* عملکرد خوب مرتضی تبریزی در این مسابقه بار دیگر جالب 
توجه بود؛ این مهاجم جوان ذوب آهن در هفته های گذش��ته 

عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است.
* اکبر محمدی، سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان که به تازگی 
به جمع کادر فنی تیم ذوب آهن اضافه شده، در این مسابقه در 

جمع کادر فنی تیم اصفهانی حضور داشت.
* تع��دادی از ه��واداران تیم ملوان ب��ا اتوبوس به ورزش��گاه 
فوالدش��هر اصفهان آمده بودند و این بازی را از نزدیک تماشا 

می کردند.
* دردقای��ق پایانی نیمه نخس��ت ب��ازی، می��الن میاتوویچ، 
دروازه ب��ان تیم ذوب آه��ن در موقعیت تک به ت��ک با دغاغله 

عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.
* مهدی رجب زاده که در دقیقه 60 مس��ابقه از بازی تعویض 
ش��د، بعد از تعویض بازوبند را به عشوری داده و عشوری آن را 

به صلصالی داد.
* هواداران ذوب آه��ن در دقایق��ی از نیمه دوم ب��ازی و بعد 
 از گل تی��م ملوان، ش��عارهایی ب��ر علیه داور مس��ابقه س��ر

 دادند.

این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

     هدف ملوان ماندگاری در لیگ برتر است/ رافخایی 
باید بهتر بازی کند

س��رمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: هدف نخست ما 
این است که در لیگ برتر بمانیم و بعد از آن تالش می کنیم که 

شرایط خود را بهبود بخشیم.
دراگان اس��کوچیچ در نشس��ت خبری پس از ب��ازی تیم اش 
مقابل ذوب آهن اصفهان که با تس��اوی یک بر ی��ک به پایان 
رسید اظهار داشت: تیم ما در هفته گذشته مشکالت بسیاری 

امیرحس��ین  و  داش��ت 
فشنگچی و سهیل رحمانی، 
دو بازیک��ن اصلی خ��ود را 
ب��ه دلی��ل مصدومی��ت در 
اختی��ار نداش��تیم ک��ه این 
 مس��اله بر کار ما بسیار تاثیر 

گذاشت.
وی افزود: ما در نیمه نخست 
بازی با سیس��تم جدید قدم 
به می��دان گذاش��تیم اما در 
نیمه دوم شرایط تیم به کلی 
تغییر پیدا کرده و با سیستم 
س��ابق به میدان آمدیم که 
این باعث ش��د بهت��ر عمل 

کنیم.
فوتب��ال  تی��م  س��رمربی 
نزل��ی ب��ا  مل��وان بن��در ا

اش��اره به نتیجه به دس��ت آمده در این مس��ابقه تصریح کرد: 
به نظر م��ن نتیجه تس��اوی عادالنه ب��ود، هرچن��د که قبول 
دارم تی��م ذوب آهن تالش بیش��تری نس��بت به مل��وان کرد 
 ام��ا م��ا نی��ز مس��تحق باخ��ت نبودی��م و مس��اوی عادالنه 
بود. وی با اش��اره به اعتراضات جالل رافخایی به تعویض اش 
در این بازی بیان داش��ت: من با جالل ارتباط بسیار صمیمی 
دارم و ارتباط من و او خیلی صمیمی تر از آن است که فکرش 
را می کنید و حتی در رختکن با او صحبت کرده و با هم دست 

و روبوسی کردیم.
اس��کوچیچ گفت: ب��ا این ح��ال باره��ا گفته ام که س��رمربی 
تیم من هس��تم و این من هس��تم که مش��خص می کنم چه 
بازیکنی در ترکی��ب تیم بازی می کن��د بنابرای��ن دیروز نیز 
 از جالل خواس��تم ک��ه در زمین دوندگی بیش��تری داش��ته 

باشد.
وی اضافه کرد: ما در ادامه مسابقات لیگ برتر تالش می کنیم 
که در درج��ه اول تی��م را در لیگ نگه داری��م و در درجه بعد، 
 کاری کنی��م که مل��وان به جای��گاه باالتر که حق آن اس��ت،

برسد.

یک،یک مساوی!

حواشی دیدار ذوب آهن و ملوان

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی| شماره 1212| شنبه 14دی  1392 | 2ربیع االول  1435

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1212 |  january   4  ,2014  |  8 Pages

شکایت از کی روش 
پس گرفت شد

نمی توانم در جشن 
پرسپولیس شرکت کنم

رییس پیشین آژانس مبارزه با دوپینگ پرتغال و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
تصمیم گرفتند به اختالفات چندین ساله خود پایان دهند.

کارلوس ک��ی روش و لوئی��ز هورتا پس از 4 س��ال تصمیم به پای��ان دادن به 
اختالفات قدیمی گرفتند و با یکدیگر آشتی کردند. لوئیز هورتا همان کسی 
بود که سال 2010 در منصب رییس وقت آژانس مبارزه با دوپینگ پرتغال از 
سرمربی فعلی تیم ملی ایران به خاطر جلوگیری از به عمل آمدن تست دوپینگ 

از شاگردان، شکایت کرد و پرونده قضایی علیه او تشکیل داد.
روزنامه رکورد پرتغال در این باره نوشت که لوئیز هورتا رضایت نامه ای مبنی 
بر انصرافش از پیگیری پرونده کی روش تقدیم سران قضایی دادگاه کوویلیای 

پرتغال کرده که مورد قبول آن ها واقع شده است.
در همین حال »رکورد« از تصمیم لوئی��ز هورتا برای پایان دادن به اختالفات 

خود با کی روش خبر داده است.

هافبک تراکتورس��ازی می گوید نمی تواند در جش��ن 50 س��الگی باش��گاه 
پرسپولیس شرکت کند.

علی کریمی درباره این که آیا از سوی باشگاه پرسپولیس برای حضور در جشن 
50 سالگی این باشگاه دعوت شده ست یا خیر گفت:من به هواداران پرسپولیس 
تبریک می گویم که در گرما و سرما تیم شان را حمایت کرده اند. ای کاش می شد 
شرایطی فراهم شود که هواداران بیشتری در این جشن حضور پیدا کنند. مثال 
در ورزشگاه آزادی شاهد چنین جشنی بودیم اما باتوجه به شرایط آب و هوایی و 
سرما، امکان این کار وجود ندارد. من هم امروز درگیر بازی تراکتورسازی هستم 

و نمی توانم به این جشن بیایم. 
پرسپولیس آنقدر بازیکن بزرگ داشته و دارد که نام آوران فوتبال ما هستند و با 
وجود این که بعضی از آن ها در قید حیات نیستند اما همگی لیاقت تقدیر شدن 

را دارند و بودن یا نبودن من مساله خاصی نیست.

بهرام شفیع رییس فدراسیون هاکی شد
وزی��ر ورزش و جوان��ان در حکمی بهرام ش��فیع را به س��مت 
ریاست فدراس��یون هاکی جمهوری اس��المی ایران منصوب 
کرد.به موجب این حکم ش��فیع  به مدت چهار سال به ریاست 

فدراسیون هاکی منصوب شده است.

نخستین گام در جام جهانی کوچک
تیم ملی جوانان که در مس��ابقات جام جهانی کوچک در سن پترزبورگ 
روس��یه حضور دارد در اولین دیدار خود صبح دی��روز به مصاف تیم ملی 
بالروس رفت که با نتیجه سه بر صفر برنده این دیدار شد. دیدار بعدی این 

تیم یک شنبه 15 دی ماه مقابل تیم فنالند خواهد بود.

جام دوستی 
در حاش��یه مس��ابقات والیبال جام دوس��تی بخش برزک از 
پیشکسوتان ورزش والیبال منطقه تجلیل شد.در این مراسم از 
آقایان سید محمود طاهری، جواد صباغ خمری و علی حدادی 

تقدیر شد و به نامبردگان لوح تقدیر اهدا گردید.

تماشاگران ذوب آهن 
در این مسابقه 

نسبت به بازی های 
اخیر ذوب آهن 

استقبال بیشتری از 
 بازی به عمل آورده
 و در سرمای قابل 

توجه ورزشگاه 
 فوالدشهر صفهان

به تشویق  
تیم اصفهانی 
می پرداختند

 قای��م مق��ام پیش��ین محم��د رویانیان 
می گوید دنیزلی با پول های تاجر بازداشت 
شده ایرانی از ترکیه به پرسپولیس نیامده 
است.اتفاقات اخیر اقتصادی و ماجراهای 
مربوط به بابک زنجان��ی و رضا ضراب این 
پرون��ده را وارد ابع��اد فوتبالی ه��م کرده 
است. رابطه نزدیک این دو تاجر با باشگاه 
پرسپولیس در سال های اخیر شایعاتی را 
درباره احتمال همکاری این دو در آوردن 
مصطفی دنیزلی به پرس��پولیس به همراه 
داشته است. دنیزلی که در زمان انتقالش 
به تهران گفته می شد با دالرهای حاصل 
از انتقال علیرضا حقیقی به کازان روس��یه 
پرسپولیسی شده اس��ت . او که سال قبل 
از حضور در ته��ران برای یک فصل حضور 
در باش��گاه بش��یکتاش 3/5میلیون یورو 
گرفته ب��ود اما هیچ گاه رقم ق��راردادش با 
سرخپوشان تهرانی رسانه ای نشد. دنیزلی 
که وقتی هم از ته��ران رفت ، بیش از 500 
هزار دالر از پرسپولیسی ها اضافه دستمزد 
 گرفته بود. ام��ا آیا این دالره��ا را به مربی 
گران قیمت ترک ، در دل تحریم ها ، رضا 

ض��راب داده ب��ود؟ تاجری ک��ه در ترکیه 
فعالیت می کرد؟

جمشید زارع قایم مقام وقت پرسپولیس 
در پاس��خ به این ابهام می گوید:» ما هیچ 
ارتباطی با رضا ضراب نداشتیم. دالرهای 
قرارداد دنیزلی را سردار رویانیان از طریق 
روابطی که در آن زمان داشت تامین کرد. 
ما اصال آن وقت اس��م رضا ض��راب را هم 
نش��نیده بودیم. به هر حال س��ردار روابط 
 و امکاناتی داش��ت که این پ��ول را تامین 

کرد.«
رابطه صمیمی دنیزلی با خانواده اردوغان 
و حضور او در تیم خانوادگ��ی اردوغان ها 
از یک س��و و رابطه خوب این تاجر ایرانی 
ب��ا بخش��ی از دول��ت ترکیه این ش��ایعه 
را ک��ه او در ترغیب یا تامی��ن هزینه های 
میلیاردی حضور دنیزل��ی در تهران نقش 
داشته قوت بخش��یده بود اما معاون وقت 
 رویانیان این ش��ایعه را به ش��دت تکذیب 

می کند.
 دنیزلی این روزها به آذربایجان رفته است 

با قراردادی 6 میلیون یورویی .

 دنیزلی را
 با دالرهای ضراب نیاوردیم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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 روستای محمد آباد در نظر دارد نس�بت به فروش يک دستگاه 
تراكتور از طريق مزايده اقدام نمايد از متقاضيان دعوت می شود 
حداكثر ظرف مدت 10 روز بعد از نشر آگهی نوبت دوم نسبت به 

تحويل پيشنهاد خود به دهياری اقدام نمايند.
تلفن تماس: 03622354447
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علیرضا رجب زاده- دهیار محمد آباد



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1212 |شنبه 14 دی 1392 | 2 ربیع االول   1435

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء  نوبت دوم  
تعیین  قانون  نامه  آیین  قانون وماده 13   3 ماده  868آگهی موضوع 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  برابرآراءصادره 
ثبت  مستقردراداره  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهرضا  اسنادوامالک 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  میشود 
اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
وامالک   اسناد  ثبت  اداره  رابه  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 اول- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

فرزند  رضایی  شماره139260302008003108-مهدی  رای   -1
 1199070491 ملی  1419 شهرضاو شماره  شناسنامه  به  عبدالعلی 
مساحت  به  پالک359/7  از  مفروزی  مخروبه  نیمه  ساختمان  یکباب 

67/35 متر مربع  .
شهر  سروری  139260302008003054–لیال  شماره  رای   -2
ملی  شماره  و  شهرضا   1361 شناسنامه  به  حیدر  فرزند  ضا 
1199258687ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 2402 به مساحت 

173/10 متر مربع.
شهرضا  دهقان  139260302008003022–زهره  شماره  رای   -3
ملی  وشماره  شهرضا   233 شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند 
1199058645تمامت51 حبه ونودوسه  نود وهفتم حبه مشاع از 72 
مساحت  به   2680/1 پالک  از  مفروزی  خانه   یکباب  ششدانگ  حبه 

185/60 متر مربع .
پورخاقان  –محمد  شماره139260302008003021  رای   -4
ملی   وشماره  شهرضا   12 شناسنامه  به  فرزندحسین  شاهرضایی 
1199587303 تمامت 20 حبه وچهار  نود هفتم حبه مشاع از 72 حبه 
 185/60 به مساحت   2680/1 پالک  از  مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ 

مترمربع.
سبزواری  حسین  139260302008003043–سعید  شماره  رای   -5
فرزند یداله به شناسنامه 249 شهرضا وشماره ملی 1199022713 
دودانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به شماره 3510/1 که 
به انضمام ششدانگ پالک 6568جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است 

به مساحت ششدانگ38/20 متر مربع
6- رای شماره 139260302008003041–میترا همت فرزند خلیل به 
شناسنامه 569 شهرضا وشماره ملی 1199092096 دودانگ مشاع 
انضمام  به  به شماره 3510/1 که  یکبابخانه  از  از ششدانگ قسمتی 
ششدانگ پالک 6568 جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است به مساحت 

ششدانگ38/20 متر مربع .
فرزند  سبزواری  139260302008003042–آوا  شماره  رای   -7
سعید حسین به شناسنامه ملی1190107384 شهرضا دودانگ مشاع 
انضمام  به  به شماره 3510/1 که  یکبابخانه  از  از ششدانگ قسمتی 
ششدانگ پالک 6568 جمعاتشکیل یکبابخانه راداده است به مساحت 

ششدانگ 38/20 متر مربع 
فرزند  نباتی  له  ا  139260302008003075–رحمت  رای شماره   -8
 1198931868 ملی  ره  وشما  شهرضا   12 شناسنامه  به  رضاقلی 
از پالک 4138 به مساحت 24 متر  یکباب مغازه مفروزی  ششدانگ 

مربع .
 دوم -شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

9- رای شماره139260302008003084- علی اکبرآقا ربیع شهرضا 
فرزند محمد به شناسنامه 1137 شهرضا وشماره ملی 1198943114 
به   106 پالک  از  مفروزی  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه 

مساحت ششدانگ  295/05 مترمربع .
فرزند  رحمتی  زهره   –139260302008003058 شماره  رای   -10
دانگ  ملی 1199355585 سه  به شناسنامه 100 وشماره  حسینعلی 
مساحت  به   106 پالک  از  مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ  295/05 متر مربع .
فرزند  نظری  اله  139260302008003119–ولی  شماره  رای   -11
وشماره  شهرضا  روستایی  یک  حوزه   59 شناسنامه  به  اله  شکر 
ملی1199617563 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروزی از 

پالک 743 به مساحت ششدانگ 128/51 متر مربع .
فرزند  نظری  صادق  شماره139260302008003118-  رای   -12
شکراله به شناسنامه 25 حوزه یک مرکزی  شهرضا وشماره ملی 
مفروزی  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199627151

مربع از پالک 743 به مساحت ششدانگ 128/51 متر مربع. 
فرزند  مصلحی  –جالل  شماره139260302008003095  رای   -13
ملی  وشماره  اشرفیه  آستانه  یک  حوزه   2 شناسنامه   به  یداله 
2739193262 ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 788 به مساحت 
شهرضا  مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  دررهن  که  مربع  متر   145/61

میباشد .
اولیایی  مهدی  سید   139260302008003113 شماره  رای   -14
ملی  وشماره  شهرضا   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید  فرزند 
1198477121 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 898 و898/1 

به مساحت 611 متر مربع.
فرزند  گالبی  139260302008003031–زهرا  شماره  رای   -15
محمدعلی به شناسنامه 630 شهرضا وشماره ملی 1199381391 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک956 به مساحت 

ششدانگ 166/26 متر مربع.
16- رای شماره3030 13926030200800– سعید حیدر پور فرزند 
ابوالقاسم به شناسنامه 1083 شهرضا وشماره ملی 1199097233 

به   956 پالک  از  مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
مساحت ششدانگ 166/26 متر مربع .

17- رای شماره 139260302008003040–حسین حیدر پورفرزند 
ابوالقاسم به شناسنامه 428 شهرضا وشماره ملی 1198891130 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروزی ازپالک 958 به مساحت 

ششدانگ 214/96 متر مربع .
رضایی  139260302008003039–زهرا  شماره  رای   -18
ملی  وشماره  شهرضا  شناسنامه189  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند 
مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198958545

ازپالک958 به مساحت  ششدانگ 214/96 متر مربع. 
19- رای شماره3049 13926030200800– رویارهیده فرزندسیف 
ملی 1199132837  به شماره شناسنامه 875 شهرضا وشماره  اله 
ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 1066 به مساحت 207/40 متر 

مربع .
شهرضا  سروری  13926030200800–لیال  شماره3023  رای   -20
ملی  وشماره  شهرضا   1361 شناسنامه  شماره  به  حیدر  فرزند 
از  مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ   1199258687

پالک1193 و1193/1 به مساحت ششدانگ 162/15 مترمربع .
فرزند  کاظمی  13926030200800–داود  شماره3024  رای   -21

ملی  وشماره  تهران   3632 شناسنامه  شماره  به  رمضانعلی 
0066785790 چهاردانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه مفروزی از 

پالک 1193 و1193/1 به مساحت ششدانگ 162/15 مترمربع .
فرزند  تاکی  13926030200800–اکبر  شماره3015  رای   -22 1199059031 ملی  شماره  و   272 شناسنامه  شماره  به  عبدالخالق 
به   1325 پالک  از  مفروزی  فوقانی  تحتانی  مغازه  یکباب  ششدانگ 

مساحت 26/10 متر مربع .
شهرضا  دهقان  13926030200800–یداله  شماره3014  رای   -23
ملی  6شهرضاوشماره  حوزه    666 شناسنامه  به  اسماعیل  فرزند 
1199361240 ششدانگ یک باب مغازه تحتانی وفوقانی مفروزی از 

پالک1325 به مساحت 35/01 مترمربع .
24- رای شماره 139260302008003016–ولی اله کاویانپور فرزند 
 1198924421 ملی  وشماره  شهرضا   465 شناسنامه  به  اله  نعمت 
به   1325 پالک  از  مفروزی  فوقانی  تحتانی  مغازه  یکباب  ششدانگ 

مساحت 53/59 متر مربع .
25- رای شماره 139260302008003046–عبدالجواد آصفی فرزند 
عبدالرسول به شناسنامه 880 شهرضا وشماره ملی 1198916664  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1368/1 به 

مساحت ششدانگ 155/70 متر مربع .
26- رای شماره 139260302008003047–ملوک آزاد فرزند حسن 
به شناسنامه 832 وشماره ملی 1198951931 سه دانگ از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1368/1 به مساحت 155/70 متر مربع .
نظری  شاه  139260302008003086–زهرا  شماره  رای   -27
شهرضا  روستایی  یک  حوزه   13 شناسنامه  به  فرزندحسن 
ششدانگ  از   مشاع  دانگ  سه   1199627828 ملی  وشماره 
ششدانگ202/25  مساحت   به   1456 پالک  از  مفروزی   یکبابخانه 

متر مربع.
28- رای شماره 139260302008003089–شهریار هژبریان فرزند 
 1199160660 ملی  وشماره  شهرضا   767 شناسنامه  به  اسفندیار 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 به 

مساحت ششدانگ 202/25 متر مربع .
29- رای شماره 139260302008004656 محمد تقی فرزان فرزند 
رضا به شناسنامه 83 شهرضا وشماره ملی 1199071927 ششدانگ 
مساحت  به   1690 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  ساختمان  باب  یک 

173/84 متر مربع.
رای شماره 139260302008003051–مهناز قاسمپور موسی   -30
آبادی فرزند کرمعلی به شناسنامه 58 حوزه 2  شهرضا وشماره ملی 
از  یکباب خانه مفروزی  از ششدانگ  5129899741 دو دانگ مشاع 

پالک 1762 به مساحت ششدانگ 152/60 متر مربع .
31- رای شماره 139260302008003050–اسماعیل سلطانی فرزند 
سفلی  سمیرم  روستایی  یک  حوزه   52 شناسنامه  به  ابراهیم  محمد 
وشماره ملی 5129875893 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت ششدانگ 152/60 متر مربع .
فرزند  امیری  –139260302008003032داریوش  شماره  رای   -32
امامقلی به شناسنامه 2649 حوزه 2 سمیرم شماره ملی 1209547953 
ششدانگ یک بابخانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 151/87 متر 

مربع .
فرزند  قاجار  13926030200800–ونوس  شماره3110  رای   -33
ملی  وشماره  شیراز   4 حوزه   1183 شناسنامه  به  عبدالعلی 
2297604726 ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 
مغازه  باب  یک  تشکیل  جمعا   12873 پالک  از  قسمتی  با  که   2619

راداده است به مساحت 8/70 متر مربع. 
اولیایی  مهدی  13926030200800–سید  شماره3111  رای   -34
ملی  وشماره  شهرضا   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید  فرزند 
از یک باب مغازه مفروزی ازپالک  1198477121 ششدانگ قسمتی 
پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع   1/64 مساحت  به   2619

12873 جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است.
اولیایی  13926030200800–سیدمهدی  شماره3114  رای   -35
ملی  وشماره  شهرضا   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید  فرزند 
ازپالک  مفروزی  مغازه  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ   1198477121
2619 به مساحت 5 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 12873 

جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است.
36- رای شماره 139260302008003117–سید مهدی اولیایی فرزند 
 1198477121 ملی  وشماره   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید 

ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه دودهنه مفروزی ازپالک 2619 به 
مساحت 26/74 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 12873 جمعا 

تشکیل یک باب مغازه دودهنه راداده است .
طاهری  خاتون  1392603020083038–حلیمه  شماره  رای   -37
ملی  509 شهرضا وشماره  به شناسنامه  فرزند غالمرضا  شهرضا 
به   3403 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199041572

مساحت 183/80 متر مربع.
38- رای شماره3025 13926030200800–حمید جمالی فرزند عزت 
اله به شناسنامه 3731 سمیرم وشماره ملی 1209248182 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3502 به مساحت 

ششدانگ 157/68 متر مربع .
39- رای شماره3026 13926030200800– نگارشیخی فرزند عزیز 
دانگ  ملی 1209791404 سه  81 سمیرم وشماره  به شناسنامه  اله 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3502 به مساحت 

ششدانگ 157/68 متر مربع .
40- رای شماره3094 13926030200800–مصطفی مردانی فرزند 
 1198667354 ملی  وشماره  شهرضا   413 شناسنامه  به  اسداله 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 110/09 

متر مربع .
فرزند  رضایی  –مهدی  شماره139260302008003073  رای   -41
ملی  وشماره  سمیرم  شهری  یک  حوزه   12 شناسنامه   به  مظفر 
1209668416 ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به آن مفروزی 

ازپالک3826 به مساحت 208/23 متر مربع .
قاجار  –ونوس    139260302008003109 شماره   رای   -42
ملی  وشماره  شیراز   4 حوزه   1183 شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند 
2297604726 ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 
مغازه  باب  یک  تشکیل  2619 جمعا  پالک  از  قسمتی  با  که   12873

راداده است به مساحت 21/67 مترمربع .
اولیایی  مهدی  سید   –139260302008003112 شماره  رای   -43
مفروزی  مغازه  باب  یک  از  قسمتی  الدین ششدانگ  سیدفخر  فرزند 
ازپالک 12873 به مساحت 27/60 متر مربع که به  انضمام قسمتی از 

پالک 2619 جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است .
اولیایی  مهدی  139260302008003115–سید  شماره  رای   -44
ملی  شهرضاوشماره   19722 شناسنامه  به  الدین  فخر  سید  فرزند 
1198477121 ششدانگ قسمتی از  یک باب مغازه  مفروزی ازپالک 
12873 به مساحت 24/62 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2619 جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است. 
45- رای شماره  3116 13926030200800–سید مهدی اولیایی فرزند 

 1198477121 ملی  وشماره   19722 شناسنامه  به  الدین  فخر  سید 
ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه دودهنه به شماره 12873 به مساحت 
30 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2619 جمعا تشکیل یک 
 باب مغازه دودهنه راداده است .سوم- شماره های فرعی از سه اصلی 
موغان                                                                                                                                                                                                                                                               
قاسمی  شماره139260302008003064-عصمت  رای   -46
مرکزی شهرضا وشماره  یک  1 حوزه  به شناسنامه  اله  فتح  فرزند 
ملی1199657174 یکدانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مفرروزی 

از پالک 1112  به مساحت ششدانگ 223/15 متر مربع .
47- رای شماره 139260302008003063–مراد علی قاسمی فرزند 
محمد حسین به شناسنامه 3 حوزه یک روستایی شهرضا وشماره 
ملی 1199616303 پنجدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک 1112 به مساحت ششدانگ 223/15 متر مربع .
 جهارم -شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه 

48- رای شماره 139260302008003106علیرضا نازی فرزند اکبر 
دانگ  –سه   1199241199 ملی  وشماره  1547 شهرضا  بشناسنامه 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 146 به مساحت 

ششدانگ 163/05 متر مربع . 
فرزند  صادقی  139260302008003105–لیال  شماره  رای   -49
ملی  وشماره  روستایی شهرضا  یک  حوزه   8 بشناسنامه  اله  نعمت 
1199677949 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 146 به مساحت ششدانگ 163/05 متر مربع .
50- شناسنامه   1762 شهرضا وشماره ملی 1199852570 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 

171/08 متر مربع .
51- رای شماره 139260302008003012–فتح اله عمو هادی فرزند 
 1199252220 ملی  وشماره  شهرضا   715 شناسنامه  به  اله  یت  ا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به 

مساحت 171/08 متر مربع .
 پنجم- شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

عابدی  –سمیه  شماره139260302008003072  رای   -52
وشماره  شهرضا   1881 شناسنامه  به  فرزندحسینعلی 
یک  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دودانگ   1199284785 ملی 
متر  113/85 مساحت  به   375 پالک  از  مفروزی  خانه   باب 

 مربع .
طالبی  –محمود   139260302008003071 شماره  رای   -53
فرزندرضا به شناسنامه2 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  ونیم  دانگ  سه    1199632910

مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 113/85 متر مربع.
 ششم -شماره فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

54- رای شماره 139260302008003017– مهدی جهانمردی فرزند 
 1199085308 ملی  وشماره  شهرضا   1421 شناسنامه  به  اصغر 
به مساحت 360/45  از پالک 315  باب خانه مفروزی  ششدانگ یک 

متر مربع .
هفتم-شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

فرزند  امیری  –منوچهر  شماره139260302008003048  رای   -55
وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1516 شناسنامه  به  محمد  شیر 
ملی 1209537540 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 11 به 

مساحت 191 متر مربع .
نوابی  مجتبی  139260302008003122سید  شماره  رای   -56
ملی  وشماره  شهرضا   1480 شناسنامه  به  مرتضی  فرزندسید 
1199223506 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 39  به مساحت ششدانگ 115/25 متر مربع .
56- رای شماره139260302008003123 –زهرا کارگر فرزند حجت 
اله به شناسنامه 1345 شهرضا وشماره ملی 1199279420 سه دانگ 
مساحت  به   39 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع 

ششدانگ 115/25 متر مربع .
دوالی  ابراهیم  شماره139260302008004615-  57-رای 
شناسنامه960شهرضاوشماره  به  فرزندعباسعلی  شهرضا 
ازپالک187به  مفروزی  یکباب ساختمان  ملی1199053341ششدانگ 

مساحت 123/45مترمربع.
هشتم- شماره فرعی از 68/1 اصلی مزرعه میرآبا د

58- رای شماره139260302008003107 – قنبرعلی لطفی فرزندتقی 
به شناسنامه1199 شهرضا وشماره ملی1199277967 ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت200 متر مربع.
نهم- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض آباد

59- رای شماره003093 139260302008–مهدی ثالثی فرزند هیبت 
اله به شناسنامه 2343 حوزه 5 اصفهان وشماره ملی 1289087016 
پالک1به  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 

مساحت ششدانگ 142/40 متر مربع 
امینی فرزند محمد  60- رای شماره139260302008003092-زهرا 
صادق به شناسنامه 42 حوزه دو قمشه وشماره ملی 5129919645 
به  از پالک 1  باب خانه مفروزی  از  ششدانگ یک  دانگ مشاع  سه 

مساحت ششدانگ 142/40 متر مربع .
فرزند  امیری  –139260302008003062-گودرز  شماره  رای   -61
شیر محمد به شناسنامه 2309 حوزه  2  مرکزی سمیرم وشماره 
به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  1209544504 ششدانگ  ملی 

مساحت 138/40 متر مربع .
فرزند  امیری  139260302008003068-گودرز  شماره  رای   -62
شیر محمدبه شناسنامه  2309 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 
1209544504 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 

209/40 متر مربع. 
فرزند  دهقان  اله  شماره139260302008003018-نعمت  رای   -63
 1198917954 ملی  وشماره  شهرضا   1009 شناسنامه  به  احمد 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 206 به مساحت 64/25 متر 

مربع به انضمام سه دانگ مشاع ازراهروی اشتراکی 
محمدی  139260302008003029–فرنگیس  شماره  رای   -64
جانبازلو قشقایی فرزندزلفعلی به شناسنامه   184 حوزه 2 سمیرم 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209412209 ملی  وشماره 

خانه مفروزی از پالک263 به مساحت ششدانگ 200 متر مربع .
فرزند  قربانی  139260302008003028–رامین  شماره  رای   -65
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه    55 شناسنامه  به  پرویز  
1209958139 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مفروزی از 

پالک 263 به مساحت ششدانگ 200 متر مربع .
فرزند  قربانی  139260302008003027–الیاس  شماره  رای   -66
اسکندر به شناسنامه  43 حوزه 2سمیرم وشماره ملی 1209410941 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 متر 

مربع.
67- رای شماره139260302008003033 –علی محمدی راد فرزند 
پنجعلی به شناسنامه 23 حوزه یک دهاقان وشماره ملی 5129625161 
 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 283 به مساحت 119/75 متر

 مربع .
68- رای شماره139260302008003060 –علی اکبر رحیمی فرزند 
راه خدا به شناسنامه 20 حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209812894 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 513 به مساحت 162/45 متر 

مربع .
فرزند  سلمان  139260302008003057–محمود  شماره  رای   -69
حیدر قلی به شناسنامه ملی 1200089395 حوزه دو مرکزی سمیرم 
شدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 534 به مساحت 103/86 متر 

مربع .
139260302008003098–مهدی  شماره  رای   -70
یک  حوزه   4 شناسنامه  به  اصغر  علی  فرزند  نصیری 
یک  ششدانگ   1209780410 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی 
متر  118/98 مساحت  به   534 پالک  از  مفروزی  خانه   باب 

 مربع .
فرزند  نصیری  139260302008003100–یداله  شماره  رای   -71
به شناسنامه 1258 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی  علیقلی 
به   534 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209267101

مساحت 126/50 متر مربع .
نصیری  –زکریا  شماره139260302008003096  رای   -72
ملی  وشماره  سمیرم  سه  حوزه   1145 ناسنامه  به  علیقلی  فرزند 
به   534 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209265974

مساحت 128/16 متر مربع.
موسوی  جالل  139260302008003103–سید  شماره  رای   -73
سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   1111 شناسنامه  به  محمد  سید  فرزند 
وشماره ملی 1209265631 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

534 به مساحت 119/28 متر مربع .
فرزند  سلمان  مسلم   –139260302008003055 شماره  رای   -74
وشماره  سمیرم  162حوزه2مرکزی  شناسنامه  به  قلی  حیدر 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1209980231چهار 

مفروزی از پالک 534  به مساحت ششدانگ 187/25 متر مربع 
فرزند  رضایی  شماره139260302008003056-زینب  رای   -75
علی اکبر به شناسنامه 247 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 
1209981084 دودانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 534 به مساحت ششدانگ 187/25 متر مربع .
سلمان  قلی  139260302008003061–حیدر  شماره  رای   -76
ملی  وشماره  سمیرم  دو  حوزه   41 شناسنامه  به  دریاقلی  فرزند 
به   534 ازپالک  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209817871

مساحت 180 متر مربع .
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تاریخ انتشارنوبت اول:92/09/30
تاریخ انتشارنوبت دوم:92/10/14                                                                                         

سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

مفاد آراء 
854 شماره 103/92/1499/58 آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قدرت  فرزند  نژاد  صمیمی  حسن  آقای   : هیات   710 شماره  ی  را 
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   2909 شناسنامه  بشماره  اله 
6199943171 و خانم الهه قدیمی حمزه قاسم فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه – صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6190023215 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149 متر مربع 
پالک 901 فرعی از 323 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی 
واقع دروشاد بخش  3 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در آگهی های 
قبلی نام مالک اشتباها حسین صمیمی نژاد انتشار یافته است که بدین 

وسیله اصالح می گردد. 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

تحدید حدود اختصاصی
معروف  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  337/چون  شماره   956
یوسف و باغچه محقر جلو آن در کوی شهرینان بشماره پالک 959 
فرعی از شماره 33- اصلی واقع در نطنز  جزء بخش 9 که به نام خانم 
مریم طالبی فرزند علی  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1392/11/5 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  
مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  بهم 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شد. 149مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک

 نطنز 

مفاد آراء 
939شماره 92/5471/33/و آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر 
اداره  ثبت اسناد و امالک اردستان که در اجرای ماده یک قانون  در 
مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
بفاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی 
میشود تا شخص یا اشخاص که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید اخد نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اردستان 
تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگله است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
ثبت اردستان مبادرت بصدور سند مالکیت می نماید ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه .نیست 
فتوحی  بیگم  فاطمه  خانم   139260302032000319 شماره  رای   -1
روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  موسی  سید  فرزند  اونجی 
قسمتی از پالک 463 فرعی از 147 اصلی علیاواقع در بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 78/85 متر مربع انتقالی از طرف سید  میرزا فتوحی 

م الف 421
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خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک ردستان



 چند دلیل اصلی
 شکست خوردن در خواستگاری

اگر شما هم جزو آن دسته از پسرهایی هس��تید که با وجود داشتن 
ش��رایط و ملزومات اولیه ازدواج هر جا که به خواس��تگاری می روید 

پاسخ منفی می شنوید این مطلب را بخوانید.
در خواس��تگاری های��ی ک��ه به ج��واب »ن��ه« می انجام��د، گاهی 
اوق��ات پ��ای هیچ نقط��ه ضع��ف بزرگ��ی مث��ل نداش��تن اخالق 
پس��ندیده، اعتیاد، بیکاری ، مخالف��ت و همراهی نک��ردن خانواده 
و… در می��ان نیس��ت. این مس��اله زمان��ی بغرنج می ش��ود که نه 
فقط در یکی دو خواس��تگاری بلکه ه��ر جا که خانواده پس��ر برای 
 خواس��تگاری می روند با پاس��خ منفی عروس و خان��واده اش مواجه

 می شوند.
اگر شما هم جزو آن دسته از پسرهایی هس��تید که با وجود داشتن 
شرایط و ملزومات اولیه ازدواج هرجا که به خواستگاری می روید پاسخ 
منفی می ش��نوید و خودتان هم نمی دانید دقیقا عیب کار کجاست 
قبل از این که دچار افس��ردگی ش��وید و زانوی غم بغل بگیرید، این 
 مطلب را بخوانید چون تا حدودی به شما کمک می کند متوجه نقطه 
ضعف تان بشوید، ضعفی که ش��اید پیش از این آن را چندان مهم به 

حساب نمی آوردید.
      ناامید بودن 

خانم ها می توانند یاس و نومیدی ش��ما را به خوبی تشخیص دهند. 
نومیدی اعتماد به نفس شما را می گیرد و موجب اضطراب و استرس 
زیاد می ش��ود. این در نظر خانم یک نقطه منفی است و به یک »نه« 
محکم می انجامد. زمان هایی هس��ت که این نومیدی می تواند خود 
را نش��ان دهد، بنابراین باید قبل از اینکه اتفاق بیفتد آن را تشخیص 

دهید و از آن جلوگیری کنید.
      خسته کننده بودن

زن ها معموال به مردهایی که خس��ته کننده هس��تند و هیچ حرفی 
برای گفتن ندارند روی خوش نشان نمی دهند. اگر طبیعتا خجالتی 
و درون گرا هستید، باید قبل از خواس��تگاری، حرف هایتان را آماده 
کنید. حرف زدن درباره موضوعی که ط��رف مقابل هیچ عالقه ای به 
آن ندارد یا خسته کننده به نظر می رسد مطمئنا به یک پاسخ »نه« 

محکم منجر خواهد شد.
اگر واقعا نمی دانید درباره چه باید صحبت کنید، یکی از موضوعاتی 
را که طرف مقابل دوس��ت دارد انتخاب کنید. توانایی حفظ مکالمه 
فرا ت��ر از پاس��خ های بله و خیر نش��انه هوش م��رد و مهمت��ر از این 
 اجتماعی بودن اوس��ت. ای��ن که چ��ه بگویید به خودتان بس��تگی

 دارد. 
صحبت های کلیشه ای ش��اید خیلی جذاب نباشد اما برای شکستن 

یخ بین شما خوب است.
      ضعیف بودن زبان بدن 

زبان بدن، سالحی سرد در جنگ افزار شماست که اگر درست استفاده 
ش��ود نتایج مثبتی به دنبال خواهد داش��ت. دقت کنید که همیشه 
درست و صاف بایس��تید، قوز کردن یا تکان دادن پا ها از نشانه های 
نداشتن اعتمادبه نفس است. اگر در جایی شلوغ هستید، حتما بلند 

و شمرده صحبت کنید.
      اگر چش�م هایتان دور اتاق بچرخد نش�انه این است که 

حوصله تان سر رفته است
اگر دایم پایین را نگاه کنید نش��انه این اس��ت که کم رو هس��تید و 

اعتمادبه نفس ندارید و اصال موردعالقه خانم ها نیست.
میزان معقولی از ش��وخ طبع ب��ودن را یادتان ن��رود. خانم ها اغلب 
می توانند حدس بزنند که چه زمان مرد ها دو رو هستند. الزم نیست 
در کل گفت و گو نقش یک کمدی��ن را بازی کنید اما این که خودتان 

باشید کار را برای هر دو شما راحت تر می کند.
      داشتن عادت های ناپسند

تشخیص عادت های آزاردهنده کار سختی است اما می تواند یک دلیل 
قاطع برای رد شدن شما در جلسه خواستگاری باشد. عادت های بد 
و آزاردهنده مثل خنده های وحش��تناک، بازی با دسته کلید، پاک 
ک��ردن بینی و… در بس��یاری از اف��راد وجود دارد. تش��خیص این 
 عادت ها کار س��ختی اس��ت چون معموال خودمان متوجه انجام آن

 نیستیم. 
بهترین راه برای تش��خیص ای��ن عادت ه��ای بد، این اس��ت که از 
دوستانتان بپرس��ید. دوس��تان ما همه عادت های بد ما را می بینند 
و متوجه می ش��وند اما چون دوستمان هس��تند ممکن است چیزی 
نگویند. باید بفهمید عادت های بدتان چه هستند و بعد سعی کنید از 

شر آن ها خالص شوید.
      نازک نارنجی بودن

زن ها تحمل مردان نازک نارنجی، لطیف و حساس و نازنازی را ندارند. 
اگر جلوی او نشان بدهید که از سوسک یا س��گ و گربه می ترسید، 
اگر از خانه با ش��ما تماس می گیرند و یادآوری می کنند ساعت ۱۱ 
قرصتان را بخورید، اگر موقع دیدن خون رنگ از چهره تان می پرد و به 
لرز می افتید، بدانید مرد قابل اتکایی برای یک زن به نظر نمی رسید و 

احتمال جواب رد شنیدن شما زیاد است.
      داشتن حال و هوای مجردی 

زنان برای ازدواج ب��ه دنبال مرد خانواده هس��تند. کس��ی که برای 
عزیزانش وقت می گذارد نه برای مجردی هایش، دوست های قدیمی 
و برنامه های شخصی اش. زنان به دنبال همسری می گردند که بچه ها 
را دوست داشته باش��د و با افراد خانواده آنان رابطه خوبی برقرار و با 

آنان با احترام و مهربانی برخورد کند.
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دانستنی 

جالب

پیش بینی ش��ده اس��ت در س��ال 2025 حدود 230 هزار 
دس��تگاه از خودروهای بدون راننده در جهان فروخته شود. 
این رقم کمتر از یک درصد از فروش خودرو در سال 2025 
است. پیش بینی شده در این س��ال ۱۱5 میلیون خودرو در 

سراسر جهان فروخته شود.
یک بررسی علمی نش��ان می دهد خودروهای بدون راننده 
)خود راننده ( تا س��ال 2035 میالدی 9 درصد از کل فروش 
خودرو در جهان را به خود اختصاص خواهند داد. موسس��ه 
آمریکای��ی »آی اچ اس اوتوموتیو« ارایه دهنده مش��اوره در 
زمینه تولید خودرو در گزارش��ی پیش بینی هایی را درباره 
وضعیت تولید خ��ودرو در 2 دهه آینده اعالم کرد.براس��اس 
این گزارش، خودروه��ای بدون راننده که ب��رای حرکت در 
خیابان ها و جاده ها نیازی به دخالت انسان نخواهند داشت 
9 درصد از کل فروش خ��ودرو در جهان را به خود اختصاص 
 خواهد داد.»ایگل یولیوس��ن« تحلیلگر در این موسس��ه در

 این باره گفت: در این تحقیق منظور خودروهایی هستند که 

 بدون نیاز به هر گونه تمرکز ذهنی از س��وی راننده، حرکت
  م��ی کنن��د. چنی��ن خودروهای��ی ه��م اکن��ون فروخته

 نمی شوند اما پیش بینی شده از حدود سال 2025 این نوع 
از خودروها نیز در معرض فروش و استفاده مردم قرار بگیرند.

همچنین پیش بینی شده است در سال 2025 حدود 230 
هزار دستگاه از این نوع خودروها در جهان فروخته شود. این 

رقم کمتر از یک درصد از فروش خودرو در سال 2025 است. 
پیش بینی شده در این سال ۱۱5 میلیون خودرو در سراسر 
جهان فروخته شود.این تحلیلگر اضافه کرد: در سال 2035 
میالدی تعداد خودروهای بدون راننده )خودراننده(  به ۱۱/8 
میلیون خودرو معادل 9 درصد از کل خودروهایی که در این 
س��ال به فروش خواهند رس��ید یعنی ۱29 میلیون خودرو 
خواهد بود.بخ��ش عمده فروش خودروه��ای خودراننده در 
سال 2035 مربوط به بازارهای قدیمی فروش خودرو مانند 

امریکا، اروپای غربی و ژاپن خواهد بود.
همچنین میانگین رش��د فروش خودروه��ای خودراننده از 
میانگین رش��د فروش خودروهای برقی نیز پیش��ی خواهد 
گرفت. دلی��ل این موضوع رش��د قیمت بات��ری خودروهای 
 برقی اعالم شده است. خودروهای بدون راننده با استفاده از

 دوربین های مختلف، اشعه لیزر و دستگاه های حسگر ،مکان 
خود در جاده را شناس��ایی می کند و توانایی اتخاذ اقدامات 

الزم برای جلوگیری از برخورد با خودروهای دیگر را دارد.

کار ش��ناس مس��وول تغذی��ه معاون��ت 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی میزان 
مصرف نمک در ایران را دو برابر استاندار 
جهانی اعالم کرد.نوروزعلی عزیزخانی در 
گفت وگو با ایسنا، در آستانه هفته بسیج 
آموزش تغذیه ضم��ن اعالم روزهای این 
هفته، با اش��اره به عادت های بدغذایی، 
میزان مصرف نمک در کش��ور را دو برابر 

استاندارد جهانی اعالم کرد.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: الگ��وی 
تغذیه جامعه یک��ی از فاکتورهای مهم و 
تاثیرگذار بر بار بیماری ها است و اصالح 
الگ��وی تغذی��ه در جامع��ه می تواند در 
کاهش و کنت��رل بیماری های غیرواگیر 
مانند فش��ار خون، دیابت، چاقی و انواع 
سرطان ها کمک زیادی کند.کار شناس 
مس��وول تغذی��ه معاون��ت بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، تصریح 
کرد: دفتر بهبود تغذیه جامعه هر س��اله 
هفت��ه ای را به منظور آم��وزش همگانی 
تغذی��ه اختص��اص می دهد و در س��ال 

جاری همچون س��ال های گذشته هفته 
بس��یج آموزش تغذیه با تاکید بر کاهش 
مصرف نم��ک و روغن برگزار می ش��ود.

وی در ادام��ه برگزاری جش��نواره غذای 
س��الم، تهیه و توزیع مطالب آموزش��ی، 
برگزاری نشس��ت های آموزشی، ارسال 
پیام های مرتبط به مخاطبان را بخشی از 
برنامه هایی که برگزار خواهد شد، معرفی 
کرد.عزیزخان��ی در خصوص روزش��مار 
این هفته اع��الم کرد: روز نخس��ت این 
هفته ب��ه »نام صنع��ت و کاهش مصرف 
 نمک و روغن در غذاهای فرآوری شده« 
نام گذاری ش��ده اس��ت وروزهای بعدی 
این هفته ب��ه ترتیب ب��ا عناوین »تغذیه 
و پیش��گیری از فش��ار خ��ون«، »ذائقه 
س��ازی در کودکان برای ش��کل گیری 
عادات غذایی صحی��ح«، »دانش آموزان 
سالم، میان وعده های سالم«، »انتخاب 
و مصرف صحی��ح روغ��ن«، »انتخاب و 
مصرف صحیح نمک و »سالمت و تغذیه 
در خارج از منزل« نام گذاری شده است.

آینده خودروهای بدون راننده

 میزان مصرف نمک در ایران
 2 برابر استاندار جهانی

عکس نوشت

پارک ملی نایروبی

مزایای بانکداری الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست 
و این روزها کمتر کسی اس��ت که حد اقل یک بار از آن 
استفاده نکرده باش��د. ، اما آنچه از بانکداری الکترونیک 
می دانیم محدود اس��ت در این گزارش ب��ه چند نکته 
خواندنی که ش��اید کمتر به گوشتان خورده باشد اشاره 

می کنیم.

1     انتقال وجه بین بانکی فعال است
شما با دراختیار داش��تن کارت های بانکی می توانید از 
هریک از خودپردازهای عضو شتاب به حساب بانک ثالث 

وجه واریز کنید.
پس ب��رای انتقال وجه دنب��ال خود پ��رداز بانک مبدا و 
 مقص��د نگردید. با این که این س��رویس مدت هاس��ت
  راه ان��دازی ش��ده ام��ا خیلی ه��ا از این ام��کان مطلع

 نیستند!

2     جنس کارت های بانکی
کارت ه��ای بانکی معم��وال از جنس PVC و ب��ا ابعاد 
54 میلی مت��ر در 85/5 میل��ی متر تولید م��ی گردند. 
دو نوع رای��ج آن که عمدت��ا در بانک های ای��ران مورد 
 اس��تفاده ق��رار م��ی گی��رد ۱- کارت مغناطیس��ی

هوش��مند  کارت   -2 Magnet Card(و  (   
)Smart Card( می باشد.

3     خودپردازی که دوستش نداشتند
اولین دس��تگاه مکانیکی پرداخت وجه نقد توسط لوتر 
 )Luther George Simjian( جورج س��یم جیان
س��اخته و در س��ال ۱939 در نیویورک توس��ط بانک 
نیویورک نصب گردید اما پس از گذش��ت ۶ ماه به دلیل 
عدم استقبال مشتریان برداشته ش��د اما این روزها اگر 
ش��عبه بانکی خود پرداز نداش��ته باش��د نه فکرش هم 

سخت است.

4     تایید دو مرحله ای
تالش اول تان این باش��د که بانکی را برای حس��اب باز 
کردن انتخاب کنید ک��ه در زمینه بانکداری الکترونیک 
پیشرو باش��د، س��امانه اینترنتی مجهز و امنی داشته و 
حتما از »تایید دو مرحله ای« برای ورود به سامانه خود 

برخوردار باشد.

5     موجودی
یکی از مش��کالت اس��تفاده از پایانه های فروش��گاهی 
یا دس��تگاه های پوز این اس��ت که بعد از خرید از مبلغ 
موجودی حسابتان بی اطالع می مانید. شما می توانید از 
فروشنده بخواهید که همان لحظه برای شما موجودی 
 بگیرد ای��ن ط��وری از وضع دخ��ل و خرجت��ان مطلع

می شوید.

6     رمز شما نشانه شخصیت شما
 رمز ه��ای کارت ه��ای بانک��ی، اینترنت بانک و س��ایر

 سیس��تم های بانک��داری الکترونیک بخ��ش هایی از 
شخصیت ش��ما را آش��کار می کند!مثال کسی که سال 
تولدش را به عنوان رم��ز انتخاب می کند.یاکس��ی که 

سالگرد ازدواجش را رمز کارتش قرار می دهد.

7     عملکرد خودپرداز
 هنگامي که یک مش��تري کارت خود را وارد دس��تگاه 
مي کند اطالع��ات مربوط به مش��تري توس��ط کارت 
خوان از روي کارت ) مغناطیس��ي ی��ا Chip ( خوانده 
مي شود در این هنگام دس��تگاه خودپردازTrackها و 
کدهاي کارت وارد شده را با استانداردهاي تعریف شده 
براي ترمینال هاي خودپرداز بر روي Serverمطابقت 
 مي ده��د و در صورت معتب��ر ب��ودن کارت و رمز عبور

 مشتري مي تواند از خدمات کارت استفاده کند.

  چند نکته خواندنی
 در باره بانکداری الکترونیک
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روز گذش��ته برخ��ی 
از جادوگ��ران پروی��ی 
در یک��ی از س��واحل 
لیم��ا، پایتخ��ت ای��ن 
 کش��ور تجمع ک��رده و 
ب��ه پی��ش بین��ی برای 
س��ال 20۱4 می��الدی 

پرداختند.
جادوگ��ران   ای��ن 
پیش بین��ی های��ی در م��ورد پای��ان جه��ان، نتای��ج جام 
جهان��ی، تنش های می��ان پرو و ش��یلی و قان��ون مهاجرت 
به امری��کا انج��ام داده اندو پی��ش بینی کرده ان��د که باراک 
اوباما، ریی��س جمهور امریکا قان��ون مهاجرت ب��ه امریکا را 
 تصوی��ب می کن��د. ای��ن گ��روه همچنی��ن پی��ش بین��ی

 کرده اند که اکثر مقام��ات آمریکایی با تصوی��ب این قانون 
 خوش��حال اما برخ��ی دیگر از تصوی��ب این قان��ون ناراضی 
 خواهند بود. این گ��روه پیش بینی کرده اند که مناقش��ات 
دریایی میان ش��یلی و پرو به پایان می رسد.  این جادوگران 
همچنین به پیش بینی ب��رای نتایج مس��ابقات جام جهانی 
پرداخته اند اما در خص��وص پیروز نهایی این مس��ابقات به 

اجماع نرسیده اند. 

  پزش��کان موسس��ه 
»الوکسیر« اس��پانیا به 
افراد مبتال ب��ه بیماری 
ریوی توصیه کردند که 
از خوردن مواد غذایی و 
میوه هایی مانند عدس، 
لوبیا سبز، فلفل، سیب، 
خربزه و آووکادو پرهیز 

کنند.
کارشناس��ان این نه��اد غیرانتفاع��ی حامی بیم��اران ریوی 
می گویند ک��ه این غذاها موجب تورم ش��کم و وخیم ش��دن 
مش��کالت تنفس��ی خواهد ش��د، به خصوص اگر فرد دچار 
بیماری مزمن انسدادی ریه باش��د.متخصصان این موسسه 
همچنی��ن می گویند: آن گونه ک��ه میزان ناکاف��ی غذا برای 
ریه مضر اس��ت، حجم زیاد غذا نیز برای ریه ها ضرر دارد زیرا 
هضم آن موجب ایجاد مش��کل در اکسیژن رس��انی به ریه ها 
می شود.دیگر غذاهایی که این موسس��ه توصیه می کند که 
بیماران دارای مشکالت تنفس��ی از خوردن آنها پرهیز کنند 
شامل غذاهای سرخ کرده، پرچرب، ادویه دار، گل کلم، ذرت، 
 خیار، ت��ره فرنگی، پیاز، نخ��ود فرنگی و نوش��ابه های گازدار

 است.

س��ال گذش��ته رب��ات 
واقع��ی ک��ه از طری��ق 
گوش��ی ه��ای اندروید 
 و هوش��مند کنت��رل

 م��ی ش��د راه ان��دازی 
گردی��د و ای��ن یک��ی 
 دیگ��ر از فعالیت ه��ای
آمی��ز موفقی��ت    

 کیک استارتر است.
رباتی که با همراه گوش��ی ه��ای موتوروال با ن��ام »بیرو« به 
بازار آمده اس��ت، ارتفاع آن ۱0 س��انتی متر و به عنوان یک 
ربات تعاملی در نظر گرفته ش��ده و خیلی سرگرم کننده و 
لذت بخش اس��ت. این ربات با چهار چرخ در زیر بدنه و پای 
خود حرکت می کند. سیستم مادون قرمز دارد، در حرکات 
مستقل و از موانع اجتناب می کند. اگر مایل باشید حتی می 
توانید رفتار و عملکرد بیرو را با تغییر برنامه ریزی آن از طریق 
نرم افزارهای موتوروال عوض کنید.اگر مایل باشید می توانید 
رفتار بیرو را تغییر داده. یا برنامه ن��رم افزارهای موتوروال را 
روی گوشی هوشمند خود دانلود کرده و از آن طریق هر روز 
خود را برنامه ریزی کنید. کارت حافظه »اس دی« می تواند 

حافظه پیام های صوتی را نگه دارد و ذخیره کند.

پیش بینی  جادوگران 
امریکایی برای 2014

 بیماران ریوی 
این خوراکی ها را نخورند

 گوشی  همراهی 
که همراه دارد

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583

www.zayanderoud.com
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