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مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:
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  ضرورت جایگزین کردن
 تراموا با اتوبوس
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برنامه های دهه فجر استان 
تشریح شد 

 دبیر کمیت��ه انجمن های اس��امی، هیئ��ات مذهبی و 
کانون های فرهنگی س��تاد دهه فجر اس��تان اصفهان با 
اش��اره به این که عزت، خودباوری و پیش��رفت در تمام 
زمینه ها مهمترین دستاوردهای انقاب اسامی است، 
گفت: دهه فجر، فرصت مناسبی برای آشنا کردن جوانان 

با دستاوردهای انقاب اسامی است.

  شاهین شهر؛  میزبان  سومین 
جشنواره ملی شعر کودک 

احتمال تحویل سبد کاالیی 
به مردم تا قبل از دهه فجر

شهردار ش��اهین ش��هر در نخس��تین نشس��ت خبری 
خود که به مناس��بت برگزاری س��ومین جش��نواره ملی 
ش��عر کودک برگزار ش��د، با بیان این که این جشنواره از 
س��ال 90 و با هدف تبدیل شهر شاهین ش��هر به پایگاه 
 فعالیت های فرهنگی و احساسی کودکان در کشور شکل

 گرفت��ه اس��ت، اظه��ار داش��ت: در اولی��ن دوره از این 
جش��نواره بی��ش از 580 اثر در قال��ب ش��عر و کتاب از 
 سراس��ر کش��ور به دبیرخانه این جش��نواره ارسال شده

 است.

نایب  اتحادیه کارمندان دولت استان اصفهان گفت: طبق 
پیش بینی های انجام شده، سبد کاالیی خانوار تا قبل از دهه 
فجر به دست گروه های هدف می رسد.جهانگیر ابراهیم زاده 
با اش��اره به فعالیت های اتحادیه کارمندان دولت، اظهار 
داشت: در ارتباط با سبد کاالیی خانوار هنوز برنامه ای به 

ما اعام نشده و ...
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قیمت مسکن در اصفهان شکست 
رییس اتحادیه مشاوران اماک و مسکن اصفهان 
گفت: قیمت مسکن در مناطق مختلف استان 
اصفهان در حال حاضر به سمت کاهش ۲0 تا ۴0 

درصدی در حرکت است.
 رسول جهانگیری با بیان این که هم اکنون شاهد 
بهبود وضع بازار مسکن درکشور هستیم، اظهار 
داشت: در صورت ادامه ثبات اقتصادی، قیمت 
مس��کن هم که در حال کاهش بوده به توازن و 
ثباتی دایمی می رسد.وی با اشاره به رونق کنونی 
بازار مسکن در اس��تان اصفهان گفت: در حال 
حاضر در برخی مناطق ش��اهد افزایش حباب 
قیمت ها هس��تیم اما با افزایش اعتماد مردم به 
بازار مس��کن، خرید و فروش هم رونقی دوباره 

می گی��رد و افزایش قیمت ه��ای حبابی از بین 
می رود.رییس اتحادیه مشاوران اماک استان 
اصفهان افزود: به دنب��ال کاهش معقول قیمت 
مسکن در کش��ور، قدرت خرید و فروش هم در 
بین مردم باال می رود و این به معنی تحقق رونق 
بازار مسکن است. وی از کم شدن هجوم دالالن 
به بازار مسکن که به علت نوسانات غیرمنطقی 
بازار اقتصادی  کشور بود، خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در گذشته سرمایه داران زیادی برای سود 
بیشتر دس��ت به خرید و فروش زمین و مسکن 
می زدند و همین امر س��بب خدش��ه دار شدن 
قیمت ها می ش��د.جهانگیری خاطرنشان کرد: 
با نزدیک ش��دن عرضه و تقاضا در بازار مسکن 

و رون��ق اقتصادی کش��ورمان در آینده نزدیک 
ش��اهد یکسان س��ازی قیمت های مسکن هم 
هس��تیم.وی درباره نظارت دقیق این اتحادیه 
در بین مش��اوران اماک استان اصفهان گفت: 
یکی از اقدامات مهم اتحادیه مش��اوران اماک 
استان، کمک به تشخیص درست مشتریان در 
خرید و فروش به ویژه برای شهروندان کم سواد 
است. رییس اتحادیه مش��اوران اماک استان 
اصفهان بیان کرد: افراد می توانند با مشاهده و 
شناسایی برچس��ب های زرد رنگی که با نشان 
اتحادیه مش��اوران اماک استان بر روی دیوار و 
شیشه مغازه های معامات اماک نصب شده، 

از استاندارد بودن قیمت ها و ...

رییس اتحادیه امالک استان خبر داد؛

اقتصادایرانرابهاقتصادهایموفقنزدیکمیبینم
 رییس جمه��ور گف��ت: من اقتص��اد ای��ران را 
نزدی��ک تری��ن و ب��ا ظرفیت تری��ن اقتص��اد 
ب��ه اقتصاده��ای موف��ق نوظه��ور می بین��م.

حجت االسام والمس��لمین حس��ن روحانی در 
افتتاحیه اجاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
با بیان این که حوادث و تحوالت شش سال اخیر 
در اقتصاد جهانی نشان داد که هیچ کس نمی تواند 

تنها زندگی کند، اظهار داش��ت: هیچ کش��وری 
نمی تواند بی اعتنا به دیگران مسایل خود را حل 
کند و هیچ بنگاه اقتصادی نمی تواند بدون ایفای 
مسوولیت اجتماعی خود به رشد پایدار دست یابد.

وی با بیان این که هیچ قدرتی نمی تواند س��لطه 
خود را دایمی بداند، افزود: جهانی شدن این بار در 

شکل بحران جهانی اقتصادی...

در حال حاضر طرح سامانه هوشمند تاکسي 
براي اولین بار در کش��ور در اصفهان در حال 
 اجرا مي باشد ولي با توجه به اطاع رساني هاي

  ص��ورت گرفت��ه هن��وز برخ��ي از رانندگان 
سوال هاي متداولي در رابطه با این سامانه در 
ذهن دارند.بسیاري از رانندگان سواالت زیادي 

در رابطه با تجهیزات، تسهیات و نوع استفاده 
از این سامانه دارند که در ذیل به برخي از این 
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 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

نوبت اول
آگهی  مزایده  عمومی

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

 ش�هرداری كوش�ک ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 13 /ش م�ورخ 92/10/21 
شورای اسالمی شهر كوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل از قطع 
اشجار خشكيده شهری با قيمت كارشناسی هر كيلو گرم 2500 ریال، از طریق 
مزایده عمومی موضوع م�اده 13 آیين نامه مالی ش�هرداریها اقدام نماید . لذا 
متقاضيان شركت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بيشتر واخذ مدارک 
مزایده تا تاریخ 92/11/12 مراجعه و نس�بت به ارائه پش�نهادات تا پایان وقت 
 اداری روز دوش�نبه مورخ 1392/11/14 به واحد امور مالی شهرداری كوشک

 مراجعه نمایند.

نوبت دوم 

درکيوس�که�ایاطالع�اتوات�اقه�ایکوچ�کحراس�ت
س�اختمانهایاداریومجتم�عهایمس�کونیازنص�ببخاری
خوددارینمائيدزي�راهوایکافیبرایس�وختوجودنداردو
خط�رآفري�ناس�ت.اي�ناتاق�که�ارابوس�يلههيت�ربرقیيا
انتقاله�وایگرمازبيرونبطورمس�تقيمياتوس�طرادياتور

گرمنمائيد.

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

احسان کوزه گر - سرپرست شهرداری نیاسر تلفن تماس : 6204520

مناقصه عمومی  
)مرحله دوم (

 با توجه به اینکه ش��هرداری نیاس��ر در نظ��ر دارد  انج��ام عملیات آماده س��ازی و 
 زیر س��ازی معابرپالک های واقع ش��ده در ضلع جنوبی ش��هرک باغش��هر نیاسر را 
با اعتباری بالغ بر 1/200/000/000 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند در سال 92 
از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط 
زیر نظر دستگاه نظارت واگذار نماید ،  لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مناقصه 
 می توانند از طریق انتش��ار آگهی به م��دت 10 روز جهت دریاف��ت مدارک مناقصه 
به شهرداری ) امور پیمانها ( مراجعه نمایند .  ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده  مناقصه 

خواهد بود .

 شهرداری  نیاسر

نوبت اول  



چهره روزيادداشت

 واکنش ابتکار به لغو سخنرانی اش 
در نماز جمعه

رییس س��ازمان محیط زیست درباره لغو س��خنرانی اش در تریبون 
 نم��از جمعه به عنوان س��خنران پی��ش از خطب��ه توضیحاتی ارایه 

داد.
دکتر معصومه ابتکار در حاش��یه جلس��ه هیات دول��ت درباره عدم 
حضورش در تریبون نماز جمعه به عنوان س��خنران پیش از خطبه، 
اظهار داش��ت: به خاط��ر هفته ه��وای پاک ب��ه عنوان س��خنرانی 
 پی��ش از خطب��ه دعوتی به عم��ل آم��د و هماهنگی های��ی صورت

 گرفت.
 ولی بعد از حدود 48 س��اعت مانده به برنامه گفتند که س��خنرانی 

شما لغو شد.
وی با بیان این که من آمادگی کامل برای این س��خنرانی را داشتم 
و هیچ گونه کسالتی نداشتم و س��خنرانی ام کامال آماده بود، گفت: 
متاسفانه این موضوع در رسانه های بین المللی انعکاس خوبی نداشت 
و امیدوارم فضا به گونه ای فراهم ش��ود که همه مس��ووالن کشور با 
نمازگزاران که بخش وس��یعی از جامعه ما هستند از طریق تریبون 

نماز جمعه ارتباط برقرار کنند.

صفحات دارای مصاديق مجرمانه 
فیلتر می شود

رمضانعلی س��بحانی فر،  عضو کارگروه تعیین مصادی��ق مجرمانه از 
تشکیل کمیته فنی غربالگری در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 

خبر داد و وظایف آن را تشریح کرد.
رمضانعلی سبحانی فر  از تش��کیل کمیته ای فنی در کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه خبر داد وگفت: برخی سایت ها در فضای مجازی 
وجود دارند ک��ه در آن ها عالوه ب��ر عناوین مفید و مورد اس��تفاده 
مردم، عناوین مجرمانه هم وجود دارد که بهتر است تنها مفاد شامل 

مصادیق مجرمانه در آن ها فیلتر شود.
نماینده مردم س��بزوار، در مجلس ش��ورای اس��المی، تصریح کرد: 
کارگروه تعیین مصادی��ق مجرمانه یک کمیته فن��ی در نظر گرفته 
که وظیف��ه آن غربالگری س��ایت هایی اس��ت که به واس��طه وجود 
برخی عناوین مجرمانه در دست فیلتر شدن اس��ت اما در کنار این 
 مصادیق، عناوین مفید و مورد اس��تفاده برای مردم هم در آن وجود 

دارد.

به استقالل رای
 آيت ا... جنتی شهادت می دهم

معاون اجرایی سابق شورای نگهبان با اش��اره به 12 سال همکاری 
خود ب��ا این نه��اد، تصریح ک��رد: ب��ه اس��تقالل رای، قانونمندی و 
 بی طرفی آیت ا... جنتی به ویژه در امر بررس��ی صالحیت ها شهادت 

می دهم.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با اشاره به تجربیات خود در شورای 
نگهبان، افزود: از اعضای شورای نگهبان به ویژه حضرات آیات یزدی 
و مؤمن و در راس آن ها حضرت آیت ا... جنتی درس های بس��یاری 
آموختم و اغراق نمی کنم که هر چه دارم در این 12 سال در شورای 

نگهبان آموختم.
وی افزود: از ویژگی های برجسته اعضای شورای نگهبان به خصوص 

آیت ا... جنتی، توجه به نظم است.
 پس از انقالب اس��المی در مس��وولیت های مختلفی که داشتم،  با 
ش��خصیت های بس��یاری همکاری کردم اما دو نفر به نظم بس��یار 
اهمیت می دادند. اولین نفر حضرت آیت ا... شهید بهشتی بودند که در 
اوایل انقالب در خدمتشان بودم و دومین نفر حضرت آیت ا... جنتی 
 هستند که همیشه بر نظم تاکید زیادی داشتند و هر گاه در جلسه ای

 اندکی تاخیر داشتیم، ایشان تذکر می دادند.

 واکنش ايران به سخنان
 سخنگوی بان  کی مون

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات معاون 
سخنگوی بان کی مون تاکید کرد: هیچ توافقی بین ایران و دبیرکل 
سازمان ملل برای ارایه بیانیه از سوی ایران در رابطه با سوریه وجود 

نداشته است.
حسین امیرعبداللهیان درباره اظهارات فرحان حق، معاون سخنگوی 
سازمان ملل که ادعا کرده بود پس از آن که ایران از ارایه بیانیه کتبی 
که وعده داده بود درباره درگیری های سوریه منتشر کند، خودداری 
کرد، دبیرکل سازمان ملل مجبور به کنار گذاشتن ایران شد، اظهار 
داش��ت: چنین توافقی بین ما و دبی��رکل هرگز وجود نداش��ت؛ به 
 همین دلیل ما حتی حاضر به اعالم شفاهی پذیرش پیش شرط هم
  نبوده ای��م و برای وضوح بیش��تر موضع خ��ود را ب��ه صراحت بیان

 کردیم.

ریی��س جمهور گف��ت: من اقتص��اد ای��ران را نزدیک تری��ن و با 
ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می بینم.

حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی در افتتاحیه اجالس 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس با بیان این که حوادث و تحوالت 
شش سال اخیر در اقتصاد جهانی نشان داد که هیچ کس نمی تواند 
تنها زندگی کند، اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند بی اعتنا به 
دیگران مس��ایل خود را حل کند و هیچ بنگاه اقتصادی نمی تواند 

بدون ایفای مسوولیت اجتماعی خود به رشد پایدار دست یابد.
وی با بیان این که هیچ قدرتی نمی تواند س��لطه خ��ود را دایمی 
بداند، افزود: جهانی شدن این بار در شکل بحران جهانی اقتصادی 
نشان داد که همه ما در یک کشتی نشس��ته ایم و اگر کشتی بانان 
 خردمن��دی برنگزین��م طوفان ب��ه همه ما آس��یب می رس��اند.

رییس جمهور افزود: اجالس س��االنه مجمع جهانی اقتصاد برای 
جهان و حوزه های اندیش��ه و فک��ر فرصت مغتنمی اس��ت که با 
هم اندیشی و تامل نسبت به مسایل مهم جهانی به بیان نگرانی های 
و دل مش��غولی های خ��ود پرداخته و ب��ا گفت وگو و تب��ادل نظر 
جریانی از اندیش��ه و فکر را در اداره بهتر جه��ان پدید آورند و من 
نیز از این منظر به این اج��الس می نگرم و امی��دوارم بتوانم پیام 
دوستی ،تعامل ،همکاری و همزیستی صلح آمیز ملت خود را به شما 
 رهبران، مس��ووالن، کارآفرینان و اندیشمندان که از سراسر جهان

 

به این جا آمده ای��د منتقل کنم. وی افزود: دیدگاه من نس��بت به 
مسایل اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی دیدگاه اعتدال است و این 
درسی است که از اسالم آموخته و در زندگی سیاسی خود عمیقا 
تجربه کرده ام و بر همین مبنا بود که تصمیم به حضور در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گرفته تا بتوانیم اعتدال و تدبیر که ویژگی بارز 
ایرانیان و رمز موفقیت آنان در طول تاریخ بوده است در سطح کشور 

منطقه و جهان در حد توانم جاری سازم.
 روحانی ب��ا بیان این که با لط��ف الهی همان ط��ور که پیش بینی

 می کردم مردم خوب ایران نیز همین مش��ی و مرام را برگزیده و 
اینک به حق،  اج��را و تحقق آن را مطالبه می کنند، خاطر نش��ان 
کرد: در منطقه و صحنه بین  المللی گزینش ایرانیان با اس��تقبال 
مواجه ش��د و نخس��تین آثار آن را در چند ماه حضور دولت تدبیر 
و امید مش��اهده می کنید.رییس جمهور با بیان این که اعتراضات 
گسترده مردمی در همه قاره ها نشان داد که سیاست های اقتصادی 
باید عدالت اجتماعی و منافع همگان را مدنظر قرار دهد تا به سود 
همه باشد و تنها سیاست ها و نظام هایی پایدار خواهند ماند که به 
همه مردم سود برساند، تصریح کرد: قرآن کتاب آسمانی مسلمانان 
به ما آموخته اس��ت تنها آنچه به مردم سود می رس��اند در زمین 
ماندگار خواهد ماند.وی با بیان این که دیدگاه اعتدالی من منحصرا 
 به کشورم نیس��ت، خاطر نش��ان کرد: جایگاه ایران اعتدال گرا را 

بر مبنای سیاست های مدبرانه و امیدبخش در تصویر آینده اقتصاد 
جهانی بسیار فراتر از آنچه که پیش بینی شد می بینم از این رو در 
سیاست گذاری های جاری نه فقط وضعیت امروز و آینده نزدیک 
بلکه چشم انداز بلند مدتی را در نظر دارم زیرا اقتصاد ایران بنیه و 
ظرفیت دار است که ظرف س��ه دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول 
دنیا قرار گیرد و این هدفی اس��ت ک��ه در کالن برنامه ریزی های 
اقتصادی،  سیاست داخلی و خارجی در پی آن بوده و برای تحقق 
 آن قصد جدی دارم.روحانی افزود: در مدتی که مس��وولیت دولت

 را بر عهده دارم قصد دارم همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را 
مهارکنم چون اقتصاد ایران را نزدیک ترین و با ظرفیت ترین اقتصاد 
به همه اقتصادهای موفق نوظهور می بینی��م و آینده را همراه و در 
کنار آن ها ترس��یم می کنم.رییس جمهور با بیان این که انتخاب 
من از سوی مردم ایران در چارچوب یک نظام مردم  ساالر صورت 
گرفته است و هم اکنون فرصت پیدا کرده ام تا به آرمان های توسعه 
اقتصادی،  مردم س��االری و بهبود روابط خارجی ای��ران بپردازم، 
گفت: در این جا اعالم می کنم یک��ی از ارکان های نظری و عملی 
دولت من تعامل سازنده و بین المللی اس��ت و بدون کار و فعالیت 
بین المللی رش��د کیفیت قابل تحقق نخواهد ب��ود.وی افزود: در 
میان کشورهای در حال توسعه و همچنین در منطقه خاورمیانه 
ایران از باالترین نرخ در شاخص های توسعه انسانی برخوردار است 
و ما نهایت کوشش خود را به کار می بندیم تا این منبع عظیم ملی 
خود را در راستای توسعه کش��ور به کار گیریم.وی افزود: سیاست 
خارجی ایران نیز در مسیر بهره برداری وسیع از امکانات بین المللی 
برای توسعه اقتصادی ایران اس��ت و دولت من آمادگی کامل دارد 
تا با همه کشورهای همسایه در طیفی از مسایل از محیط زیست ، 
 پروژه های مشترک اقتصادی ، توسعه تجارت، احقاق حقوق مردم 
فلسطین، جلوگیری از فاجعه انسانی در سوریه، امنیت خلیج فارس 
و مبارزه با تروریس��ت و افراطی گری وارد تعامل ش��ده و به قواعد 
مشترک عملی دست یابد.روحانی خاطر نشان کرد: معتقدم صلح 
و امنیت خاورمیانه در گرو گسترش روابط اقتصادی، همکاری های 
اجتماعی و فرهنگی و گردشگری و ارج نهادن به بخش خصوصی و 
همکاری نخبگان در سطح بین المللی است.رییس جمهور در ادامه 
با بیان این که بحران های آغاز قرن بیست و یک نشان می دهد که 
بهره مندی اقتصادی برای تامین زندگی مردم کافی نیست، افزود: 
مردم در کنار اقتصاد به اخالق و معنویت هم نیازمند هستند زیرا 
تکیه بر اقتصاد موجب مسابقه حرص آلود مصرف و نابودی منابع 
طبیعی می شود. اخالق مشترک انسانی موجب پیوند انسان ها شده 
و نظم و آرامش را ارتقا دهد.روحان��ی همچنین با بیان این که من 
به عنوان رییس جمهور آگاه هس��تم تا چه میزان ثبات رفتاری و 
سیاست گذاری در تصمیم گیری ها مهم است، خاطر نشان کرد: این 
اصول برای ما بنیادی است در حوزه سیاست خارجی ما همکاری 
منطقه ای را در اولویت قرار داده ایم و قصد داریم همکاری های عمیق 
با کشورهای ترکیه ، عراق ،افغانستان، پاکستان، روسیه کشورهای 
حوزه خلیج فارس و حوزه قفقاز و  آسیای مرکزی را پیگیری کنیم و 

مبنا را بر بازگشایی مسیر اقتصادی و سیاسی قرار دهیم.

ريیس جمهور: 

 اقتصاد ایران را به اقتصادهای موفق
 نزدیک می  بینم

اسد ريیس جمهور واقعی است
نخست وزیر روس��یه با تاکید بر این که نباید »بشار اسد« 
را جنایتکار خطاب کرده و او را که رییس جمهوری سوریه 
است، نادیده گرفت، درخصوص موفقیت کنفرانس »ژنو2« 
برای حل و فصل ملی بحران در سوریه ابراز امیدواری کرد.
 نخس��ت وزیر روس��یه در مصاحبه ب��ا ش��بکه تلویزیونی

 »سی ان ان« امریکا تاکید کرد که بش��ار اسد را نباید یک 
جنایتکار خطاب کرده و او را نادیده گرفت، او رییس جمهور 
 واقع��ی س��وریه اس��ت.وی اف��زود: اوض��اع در س��وریه
  بس��یار پیچیده اس��ت. چنی��ن ش��رایطی باید ب��ا دقت

 مورد تحقیق و ارزیابی قرار بگیرد تا حقایق روشن شود.

 امیدواريم ايران
 به مذاکرات بپیوندد

به نق��ل از الجزیره، ج��ان کری وزی��ر خارج��ه امریکا در 
 کنفران��س مطبوعاتی خ��ود در پای��ان روز اول نشس��ت

ژنو 2 ابراز امیدواری کرد ایران در آینده نزدیک به مذاکرات 
ژنو بپیوندد.

جان کری در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از وی درباره 
اهمیت نقش ایران در حل بحران س��وریه پرسید و بر حل 
نش��دن این بحران بدون حض��ور ایران تاکی��د کردگفت: 
من نمی خواهم وارد جزییات ش��وم اما ما به لزوم شرکت 
برخی کش��ورهای خاص که درگیر موضوع هستند واقف 
هستیم. در خصوص شرکت ایران در کنفرانس باید بگویم 
که استانداردهای ما برای ش��رکت در این کنفرانس واضح 

بوده و هست.

کشف دستگاه شنود  درمنزل 
ودفتر اردوغان

 دولت ترکیه از کش��ف دستگاه های ش��نود و جاسوسی 
کار گذاشته ش��ده در دفتر و منزل نخس��ت وزیر ترکیه 
خبر داد.به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع؛ یک منبع 
آگاه در دفت��ر رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه 
اعالم کرد: نیروهای امنیتی موفق ش��دند دستگاه های 
 شنود و جاسوسی کار گذاشته شده در منزل و محل کار 

نخست وزیر ترکیه را کشف و شناسایی کنند.
به گفته منابع آگاه در دفتر نخس��ت وزیر ترکیه، بعد از 
کش��ف این تجهیزات در منزل و محل کار اردوغان هم 
اکنون نزاع سختی میان وی و گروهی که به »طرفداران 

فتح اهلل گولن« معروف شده به راه افتاده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 ُدز سیاست
 در مطبوعات زياد است

علی الریجانی /رییس مجلس

عقل اقتصادی و آبادانی کش��ور درحوزه رسانه  حوزه بسیار پایینی است، 
قطعا جنجال های سیاسی در مطبوعات حد و میزانی دارد، از این رو وقتی به 
مطبوعات نگاهی می اندازیم به غیر از مسایل بین الملل و تحوالت خارجی 
موضوعاتی مانند درگیری ها و نزاع ها بخش اعظمی از مطالب مطبوعات 
را تش��کیل می دهد اما همه موضوعات دیدنی و مهم مس��ائل سیاس��ی 
نیست بلکه مس��ائل اجتماعی و اقتصادی هم از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت  باید دانس��ت که حد و 
 میزان ای��ن موضوعات چه قدر 

است. 
مس��ووالن و دس��تگاه ها باید 
اقدامات��ی انج��ام دهن��د ت��ا 
مطبوع��ات افس��ردگی کاری 
نداشته باشند، زیرا وظیفه این 
حوزه ایجاد انگیزه در جامعه و 

مردم است.
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سعودی ها  اذان را تغییر دادند!

اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که مؤذن مسجد النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم در شهر 
مدینه منوره در اقدامی بی سابقه که بدعتی جدید به شمار می رود، بخشی از اذان را تغییر داد.گفته می شود 

این مؤذن ، به جای عبارت »حی علی الفالح« از عبارت »الصاله فی رحالکم« استفاده کرد.
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ظريف: چیزی را
 برنمی چینیم

 فانی
 راهی مجلس می شود

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کش��ورمان در گفت و گو با شبکه تلویزیونی 
س��ی ان ان با رد »برچیدن« برنامه اتمی ایران گفت: »واژگانی که کاخ سفید 
برای تعریف توافق اتمی از آن استفاده می کند با متنی که ایران و دیگر کشورها 

بر سر آن توافق کرده اند، فرق دارد«.
وزیر امروز خارجه کشورمان تصریح کرد که امریکا توافق ۶ ماهه ژنو را به نفع 
خود تفسیر و توصیف می کند.  ظریف به جیم اسکیوتو، خبرنگار ارشد امنیت 
ملی در شبکه سی ان ان، گفت: دولت امریکا توافق شش ماهه با ایران را به نفع 
خود توصیفی غیر از آنچه هس��ت، کرده اس��ت. ظریف خبرنگار سی ان ان را 
ترغیب کرد که متن واقعی توافق را مطالعه کند و گفت: اگر شما در کل متن 
یک کلمه، یک کلمه واحد پیدا کردید که حتی شبیه به برچیده شدن بود یا 

می شد آن به عنوان برچیده شدن معنی کرد، آنوقت حرفم را پس می گیرم.

وزیر آموزش و پرورش هفته جاری ه برای پاس��خگویی به سؤاالت تعدادی از 
نمایندگان مجلس راهی کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان می شود.

 اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی فردا ، دوشنبه و 
سه شنبه تشکیل جلسه می دهند و در این جلسات قرار است طرح تأمین نیروی 
انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آموزشکده های زیرمجموعه و همچنین 

طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کنند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هفته آتی برای پاسخگویی به سؤاالت 
ابراهیم آقامحمدی نماین��ده خرم آباد )به نمایندگ��ی از 2 نماینده مجلس(، 
محمدجواد نظری مهر نماینده کردکوی و شهباز حسن پور نماینده سیرجان 
درکمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان حاضر شود. ادامه رسیدگی به طرح 

حمایت از مالکیت صنعتی هم در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

برخالف تالش های س��نا برای به رای گذاشتن طرح وضع 
تحریم های جدید علیه ایران، دو سناتور برجسته کنگره با 
این طرح اعالم مخالفت کردند و احتمال کنار گذاشته شدن 

این طرح ضدایرانی در سنا افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روزنام��ه امریکایی »واشنگتن پس��ت«، »باراک 
اوبام��ا« رییس جمهور امریکا، هفته گذش��ته از نمایندگان 
کنگره درخواست کرده بود تا از وضع تحریم های جدید علیه 
ایران در حالی که مذاکرات ایران و 1+5 در حال پیش��روی 
است، صرف نظر کنند.با این حال نمایندگان کنگره چندان 
اعتنایی ب��ه درخواس��ت های اوباما نکردند و س��ناتورهای 
امریکایی به دنب��ال افزایش تعداد حامی��ان طرح تحریم ها 
علیه ایران در بین سناتورهای امریکایی شدند تا بتوانند در 
صورت تصویب چنین طرحی مانع از وتو ش��دن آن توسط 

رییس جمهور شوند.
واشنگتن پس��ت گزارش کرد که »پتی موری« و »الیزابت 
وارن«، دو سناتور برجس��ته کنگره امریکا اعالم کرده اند با 
طرحی که به دنبال افزایش تحریم ها علیه برنامه هسته ای 

ایران است، مخالف هستند.
به گزارش بی بی سی، با اعالم مخالفت دو عضو دیگر سنای 
امریکا با طرح افزایش تحریم های ایران، اکنون احتمال کنار 

گذاشته شدن این طرح بیشتر شده است.

»اما بنینو« وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر اخیرش به تهران 
به شدت اصرار داش��ت تا بدون حجاب وارد کشور شود که 
این موضوع با واکنش مقامات کش��ورمان مواجه شد. طبق 
پروتکلی که از پیش میان ایران و س��ایر کش��ورهای جهان 
به توافق رسیده است، تمامي بانوان دیپلمات سایر کشور ها 
موظف هس��تند با حجاب روس��ری و پوش��یدگی متعارف 
در ایران وارد کشور ش��وند. اما هنگام نشس��تن هواپیمای 
حامل وزیر امور خارجه ایتالیا، وقتی مدیر تشریفات وزارت 
امور خارجه با سه روس��ری رنگین برای استقبال از وی وارد 
هواپیما می شود، او قبول نمی کند و می گوید که فقط بدون 
حجاب حاضر است وارد ایران شود.وقتی گفته می شود که 
طبق پروتکل باید عمل شود، وی پاسخ می دهد که چه طور 
مقامات ایرانی در ضیافت های ما به خاطر سرو مشروب حاضر 
نمی شوند، من هم حاضر نیستم تن به این محدودیت بدهم. 
اصرار ها راه به جایی نمی برد و باالخره مدیرکل تشریفات با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تلفنی تماس 
می گیرد و کسب تکلیف می کند و خواس��تار مکالمه وی با 
وزیر امور خارجه ایتالیا می شود. ظریف ضمن این که حاضر 
به مکالمه تلفنی نشده است، می گوید: بگویید اگر نخواهید 
حجاب داشته باش��ید، نمی توانیم در تهران از شما پذیرایی 

کنیم و همه قرارهای شما لغو می شود. 

آیت اهلل اکبر هاش��می، رییس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام اظهار داش��ت: دانشگاه آزاد اس��المی، یادگار ماندگار 
امام راحل)ره( و سرمایه ای ارزشمند برای همه ایرانیان برای 
امروز و آینده اس��ت و هیچ کس نمی تواند ب��رای آن ادعای 

مالکیت کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نگاه جناحی 
به این سرمایه ملی، نتیجه ای جز مس��ایل دو سال گذشته 
نداش��ته و ندارد، چون ظرفیت جناح ها ب��رای مصادره یک 

سرمایه ملی بسیار کم است.
هاشمی با اشاره به روندی که دو سال قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری سال 84 از س��وی یک جریان خاص به بعضی از 
رسانه ها دیکته می شد، گفت: در آن دوران، می خواستند با 
تخریب همه دستاوردهای گذشته نظام اسالمی، جایگاهی 
برای آینده خود در قدرت بس��ازند که متاس��فانه بعضی از 
رسانه ها هم بلندگوی آن ها شدند و ش��اهد بودیم که پس 
از 8 س��ال، با درآمدهای بی نظیر نفتی، مقروض ترین دولت 
را تحویل ملت ایران دادند.رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ،دانشگاه آزاد را سرمایه ملی خواند و گفت: نگاه جناحی 
به این سرمایه ملی، نتیجه ای جز مس��ایل دو سال گذشته 
نداش��ته و ندارد، چون ظرفیت جناح ها ب��رای مصادره یک 

سرمایه ملی بسیار کم است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر پیش بینی درآمد ۶3 هزار 
میلیارد تومانی از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در 
سال 93 گفت: بر این اساس رقم درآمد دولت حاصل اجرای 
قانون هدفمندی دو و نیم برابر نس��بت به سال 92 افزایش 

یافته اما میزان یارانه توزیعی تغییری نکرده است.
جعفر قادری با اشاره به نهایی شدن تصمیم دولت برای ارایه 
تبصره قانون هدفمندی به مجلس برای بررسی در کمیسیون 
تلفیق، گفت: در بودجه سال 93 درآمد حاصل از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلی��ارد تومان در نظر گرفته 
شده بود که با اعالم سخنگوی دولت مبنی بر در نظر گرفتن 
۶3 هزار میلیارد تومانی، می توان گفت این رقم نس��بت به 

سال 92 دو و نیم برابر افزایش یافته است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
این سناریوی جدید علی رغم افزایش درآمد حاصل از اجرای 
هدفمندی اعتبارات یارانه نقدی همچنان 42 هزار میلیارد 
در نظر گرفته شده است که بر این اساس میزان یارانه نقدی 

به مردم در سال آینده تغییر نمی کند.
وی گفت: در سناریوی جدید یارانه تولید و سالمت افزایش 
یافته است که در حمایت از  تولید و کمک به بخش بهداشت 

می تواند گام موثری باشد.

امور خارجه مجمع تشخیصبین الملل مجلس

افزايش شکاف در سنا 
به خاطر تحريم  ايران

اصرار وزير ايتالیايی برای 
بی حجاب بودن در ايران

 دانشگاه آزاد
 سرمايه ای  ماندگار

 میزان يارانه نقدی 
تغییر نمی کند
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یادداشت
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 افزایش آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی و غرق شدگی 
     بنابر اعالم پزشکی قانونی استان اصفهان، آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی و غرق شدگی در ۹ 
ماهه سال جاری در این استان افزایش یافت.بنابر این گزارش در ۹ ماهه سال جاری، ۳۱ مورد فوتی 
شامل ۲ نفر زن و ۲۹ مرد به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان منتقل شدند. 

3
یادداشت

 راهکاری برای احیای یارانه
 مرده های اشتباهی

سازمان ثبت احوال برای بازگرداندن امکان دریافت یارانه به افرادی که 
اشتباها در مراکز رسمی جزو اموات ثبت شده اند راهکاری  ارایه کرده است.

سازمان ثبت احوال پیرو خبر ایس��نا تحت عنوان »مراجعه مرده ها برای 
دریافت یارانه « پاسخی ارایه کرده است.در این پاسخ تاکید شده که ثبت 
واقعه فوت برابر مادتین ۲4 و ۲6 قانون ثبت احوال )طبق تصدیق پزشک 
و یا دو نفر گواه و پس از اعالم وفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی( و با 
ارایه مستندات قانونی وفق مقررات به ثبت می رسد. لذا چنانچه هموطنی 
از این جهت دچار مشکل شده باش��د می تواند با مراجعه به ادارات ثبت 

احوال و ارایه اسناد هویتی معتبر نسبت به اصالح ثبت فوت اقدام کند.

 احداث تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه های آقابابایی و اردستانی

     شهردار منطقه ۱۰ اصفهان اظهار داشت: احداث تقاطع غیرهمسطح 
شهید طیاره در محل اتصال بزرگراه های شهید آقابابایی و شهید اردستانی 

از مهمترین پروژه های سال آینده منطقه ۱۰ اصفهان است.
مس��عود نریمانی با بیان این مطلب گفت: در سال آینده اجرای پروژه در 
محالت منطقه همزم��ان با اجرای پروژه های ش��اخص مورد توجه قرار 

گرفته است. 
وی از افزایش 6۰ درصدی بودجه سال آینده منطقه ۱۰ خبر داد و افزود: 
بودجه این منطقه در سال آینده 6۵ میلیون تومان پیش بینی شده است. 
شهردار منطقه ۱۰ اصفهان به توسعه فضای سبز خطی و ساماندهی دو 
نهر بزرگ در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: برای تملک و آزادسازی 
حاشیه نهرها ده و نیم میلیارد تومان اختصاص یافته است. نریمانی ادامه 
داد: احداث تقاطع غیرهمسطح شهید طیاره در محل اتصال بزرگراه های 
شهید آقابابایی و شهید اردستانی از مهمترین پروژه های سال آینده این 

منطقه است. 

 افزایش ۵ درصدی تعداد وحوش
 در استان

     مع��اون محی��ط طبیع��ي اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان گفت: طرح سرش��ماری وحوش اس��تان با ت��الش ۱۰ گروه از 
محی��ط بان��ان و کارشناس��ان اداره حفاظت محیط زیس��ت در مناطق 
 چهارگانه حفاظت مل��ی و مناطق ۱۱ گانه ش��کار ممنوع اس��تان اجرا

 شد.
انصاری با اشاره به این که طرح سرشماری وحوش در استان اصفهان به 
 پایان رسیده است، ابراز داشت: این سرشماری با اعزام بیش از ۱۰ گروه از 
 محی��ط بان��ان و کارشناس��ان اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت صورت 

گرفت.
وی افزد: این سرش��ماری در مناطق چهارگان��ه حفاظت ملی همچون 
پارك ملي، پناهگاه هاي حیات وحش، مناطق حفاظت ش��ده و مناطق 
۱۱ گانه شکار ممنوع انجام شد. معاون محیط طبیعي اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با اش��اره به افزایش ۵ درص��دی تعداد 
وحوش در استان، گفت: در این طرح که در مدت سه ماه انجام شد، گونه 
 های برجس��ته ای همچون قوچ و میش، کل و بز، آهو و روباه ش��مارش 

شدند. 

 بیشترین بیماران ام.اس
 در تهران و اصفهان

نایب رییس انجمن ام.اس ایران با اش��اره به این که 8۰ درصد از بیماران 
مبتال به ام.اس جوان هستند، گفت:  تهران و اصفهان بیشترین بیماران 

ام. اس کشور را دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرس��تان س��اری، مسعود محمدعلی 
صحرائیان در نخستین همایش سراسری انجمن های ام.اس در هتل نوید 
ساری، اظهار داشت: افزایش سن در بیماران مبتال به ام. اس باعث بیشتر 

شدن مشکالت این افراد می شود.
وی با اشاره به این که 8۰ درصد از بیماران مبتال به ام. اس جوان هستند، 
گفت: این افراد وقتی پا به سن بگذارند مشکالت خاص خودشان را دارند 

و برای همه این ها باید برنامه داشته باشیم.
این مسوول با بیان این که انجمن های ام.اس برای اشتغال این بیماران وارد 
عرصه شوند، تصریح کرد: امروز به دنبال خیرانی باشیم که برای بیماران، 

کارآفرینی می کنند.
صحرائی��ان با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در روز ام. اس ص��دای بیم��اران را 
به گ��وش مس��ووالن برس��انیم، ادام��ه داد:  امس��ال وضعیت کش��ور 
و وضعیت ش��نیدن صداه��ا، بهتر ش��ده و بحران ه��ا کاه��ش یافته و 
 فرصت خوبی اس��ت که در سراسر کش��ور برنامه های مش��ترك برگزار 

کنیم.
وی با بیان این که در تهران از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۰۱ نفر مبتال به ام. اس 
هس��تند و در اصفهان هم تعداد بیماران ام. اس بیشتر است، یادآور شد: 
در چند سال آینده این ش��یب را طی  می کنیم و تعداد بیماران بیشتری 

خواهیم داشت.
صحرائیان با اش��اره به این که انجمن ام. اس تالش هایی برای داروی این 
بیماران داشته و وضعیت دارو تا حدودی پایدار شده است، اظهار داشت: 
قیمت داروها خیلی ارزان نشده اما کمبود شدید دارویی که در اواخر سال 

۹۱ و اوایل سال ۹۲ داشتیم را االن نداریم.
نایب  رییس انجمن ام.اس کش��ور با بیان این که تقاضا داریم دو داروی 
خوراکی بیماران ام. اس وارد فهرس��ت ش��ود، افزود: پیش  از این دارویی 
 که برای بهبود راه  رفتن بیماران ام. اس بود وارد فهرس��ت دارویی ش��ده

 است.

اخبار کوتاه
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 ضرورت جایگزین 
کردن تراموا با اتوبوس 

 احداث باغ بزرگ
 گیاه شناسی در ناژوان 

     ش��هردار اصفهان ضرورت راه اندازی تراموا برای ش��هری مانند اصفهان را 
غیرقابل انکار بیان کرد و گفت: امروزه با توجه به تشدید آلودگی هوا جایگزین 

کردن تراموا با اتوبوس در هسته مرکزی شهر ضرورت دارد.
دکتر سید مرتضی س��قائیان نژاد با بیان این مطلب گفت: با حذف بخشی از 
حمل و نقل ش��خصی خیابان های ش��هر خلوت ش��ده و آلودگی هوا کاهش 
 پیدا م��ی کند. وی با بی��ان این ک��ه ترام��وا در ۵۰ کیلومتر از ش��هر احداث

 می شود و ۵ خط شبکه تراموا برای اصفهان پیش بینی شده است، افزود: قرار 
است با بهره برداری از آن، اصفهان اولین شهر کش��ور در خاورمیانه باشد که 
چرخ تراموا در خیابان های آن می چرخد. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که سهم مترو در حمل و نقل درون شهری پس از راه اندازی ۱۰ 
درصد است لذا سهم بی.آر.تی و تراموا در سال های آینده افزایش پیدا می کند. 

     مدیرطرح س��اماندهی ناژوان از احداث باغ بزرگ گیاه شناس��ی در ناژوان 
خبرداد و اعالم کرد: احداث باغ بزرگ گیاه شناس��ی در مح��دوده ناژوان در 
دستور کار س��ازمان پارك ها قراردارد که انواع کلکس��یون های گیاهی را در 
۲۰۰ هکتار مساحت جای خواهد داد.غالمرضا ساکتی با بیان این مطلب گفت: 
مطالعات اولیه طرح باغ گیاه شناسی آغاز شده و در تالش هستیم طرح فاز یک 
این طرح در س��ال جاری به اجرا درآید و عملیات اجرایی چند کلکسیون این 

باغ هم آغاز شود.
 وی با بیان این که این باغ عالوه بر جنبه تخصصی، مکان های تفریحی،آموزشی 
و مطالعاتی نیز دارد اظهارداش��ت: مردم در عین حال که م��ی توانند از یک 
 پارك بس��یارزیبا بهره مند ش��وند با تنوع گونه های جدی��د مواجه خواهند

 شد. 

دبیر کمیته انجمن های اس��المی، هیئات مذهب��ی و کانون های 
فرهنگی س��تاد دهه فجر استان اصفهان با اش��اره به این که عزت، 
خودباوری و پیش��رفت در تمام زمینه ها مهمترین دس��تاوردهای 
انقالب اسالمی اس��ت، گفت: دهه فجر، فرصت مناسبی برای آشنا 

کردن جوانان با دستاوردهای انقالب اسالمی است.
حجت االسالم حسن بابایی ابراز داش��ت: ایام  اهلل دهه فجر یکی از 
بارزترین ایام انقالب اسالمی است که باید برای هرچه باشکوه برگزار 
شدن آن از هیچ تالشی دریغ نکنیم. وی افزود: بزرگداشت دهه فجر 
تجلیل از ارزش های انقالب است و ایام اهلل دهه فجر فرصت مناسبی 
است که جوانان را با دس��تاوردهای عظیم این انقالب آشنا سازیم. 
دبیر کمیته انجمن های اس��المی، هیئات مذهب��ی و کانون های 
فرهنگی ستاد دهه فجر استان اصفهان با بیان این که پیروزی انقالب 
اسالمی ایران برگ زرینی در تاریخ کشور است، گفت: انقالب اسالمی 
دستاوردهای بزرگی را برای مردم ایران و جهان به همراه داشته که 
عزت، خودباوری و پیشرفت در تمام زمینه ها مهمترین آن هاست. 

    برای امنیت و آرامش امروز، مدیون شهدا هستیم
وی از حضور هیات ها و کان��ون های فرهنگی همزمان با س��الروز 
ورود امام)ره( در گلس��تان ش��هدا خبر داد و بیان داش��ت: همه ما 
امنیت و آرامش امروز خود را مدیون ش��هدای انقالب و هشت سال 
جنگ تحمیلی هس��تیم و در این راس��تا بر خود وظیفه دانس��تیم 

که به مناسبت سالروز ورود 
معمار کبی��ر انقالب در این 
مکان حضور داشته باشیم. 
بابایی دهه فج��ر را بهترین 
فرصت برای تبیین نقش و 
اهمیت والیت فقیه دانست و 
افزود: به همین منظور برنامه 
گفتمان ه��ای والیت فقیه 
و س��بک زندگی امام)ره( با 
حضور سخنرانان برجسته 

درمساجد استان برگزار می شود. دبیر کمیته انجمن های اسالمی، 
هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی ستاد دهه فجر استان از شروع 
فعالیت جبهه فرهنگ انقالب اسالمی در اس��تان در روز ۱۳ بهمن 

خبر داد.
     فعالیت ۶ هزار هیات مذهبی در استان اصفهان

وی یادآور ش��د: در حال حاضر 6 هزار هی��ات مذهبی، ۵۵۰ کانون 

فرهنگ��ی و ۳۰ انجم��ن 
اسالمی در استان اصفهان 
فعالی��ت م��ی کنن��د که 
قرار اس��ت تعدادی از  این 
س��ه گروه ک��ه توانمندی 
برگ��زاری  ظرفی��ت   و 
برنام��ه های ش��اخص را 
دارند، به صورت یکپارچه 
برنام��ه ه��ای مح��وری 
کنند.بابای��ی  برگ��زار 
معرفی تش��کل های ش��اخص و محوری اس��تان، برگزاری جشن 
انقالب درمس��اجد، غبارروبی و عطرافش��انی گلزار ش��هدا، حضور 
منس��جم هیات های مذهبی و انجمن ها در نمازجمعه ۱8بهمن، 
برگزاری جشن والدت امام حسن عسگری)ع( در مساجد، برگزاری 
 مراس��م وفات حضرت فاطمه معصومه)س( در مس��اجد را از دیگر 

برنامه های بزرگداشت دهه فجر عنوان کرد.

دبیر کمیته انجمن های اس��المی، هیئات مذهب��ی و کانون های 
فرهنگی ستاد دهه فجر استان از برگزاری نمایشگاه پوستر و تصاویر 
انقالب اس��المی همزمان با ایام پیروزی انقالب اسالمی درمساجد 
 خب��ر داد.وی افزود: مراس��م اختتامیه ش��عر »والی��ت و بصیرت«

 ۱۹ بهمن در س��الن اجتماعات اداره کل تبلیغات اس��المی استان 
اصفهان برگزار می شود.  بابایی تصریح کرد: ویژه نامه الکترونیکی 
فجر انقالب، برگزاری مس��ابقه کتبی»همراه با انقالب«، برگزاری 
مسابقه پیامکی »دستاوردهای انقالب«، ویژه نامه مکتوب فجر۳۵، 
توزیع لوح فشرده »امام آمد«، توزیع بسته های فرهنگی و جزوات 
 انقالب اس��المی از دیگ��ر برنامه های بزرگداش��ت فج��ر پیروزی 

است.
    در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نقش�ه های دشمنان را نقش بر 

آب می کنیم 
بابایی از راه اندازی وبالگ فجر انقالب اس��المی خب��ر داد و گفت: 
 در راس��تای تبیین اهمیت حقایق انقالب اس��المی و ایثارگری ها 
و همراه��ی و همدلی مردم،  ب��ه مناطق محروم و روس��تایی مبلغ 
اعزام می کنیم. وی با تاکی��د بر حضور پرش��ور در راهپیمایی  ۲۲ 
 بهمن تصریح کرد:  با حضورپرشور خود در این راه پیمایی بار دیگر 
نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کنیم و به آن ها می گوییم که 

ما همیشه مطیع رهبر و والیت هستیم.

دبیر کمیته انجمن های اسالمی، هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی ستاد دهه فجر اصفهان :

برنامه های دهه فجر استان تشریح شد 

سالمت

مسووالن باید سر سفره 
سالمت مردم بنشینند

وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس معتقد است برای ایجاد عدالت در سالمت، نباید 

سفره مسووالن از مردم جدا باشد.
  دکتر مس��عود پزش��کیان با حض��ور در برنام��ه ثریا که 
پنج شنبه گذش��ته از ش��بکه اول س��یما پخش شد، به 

وضعیت نظام سالمت در کشور اشاره کرد.
وی با بیان این مطلب که مش��کالت در حوزه س��المت 
 کشور وجود دارد، تاکید کرد: همیشه نباید دنبال مقصر

  بگردی��م بلکه باید س��عی کنی��م مش��کالت را برطرف 
کنیم.

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با بیان این 
مطلب که مشکالت نظام سالمت در بعضی جاها خودش 
 را نش��ان می دهد، افزود: ت��وان بیمه ها ب��رای پرداخت

هزینه های درمان در حدود ۲۰ درصد است و دولت نیز 
در حدود ۲۳ درصد این هزینه ها را تقبل می کند و مابقی 
 آن که در حدود 6۵ درصد است، از جیب مردم پرداخت

 می شود.
پزشکیان برای حل این مش��کل، پیشنهاد داد که در گام 
اول باید از آدم های بزرگ ش��روع کرد. به طوری که اگر 
قرار است برای هزینه های سالمت، پول کم داشته باشیم 

این پول باید برای همه کم باشد.
وی ادامه داد: م��ن که نماینده مردم هس��تم و مدیران و 
مسووالن دولتی می بایست سر س��فره ای بنشینیم که 

برای مردم پهن کرده ایم.
پزشکیان تاکید کرد: کس��انی که در راس حاکمیت قرار 
دارند و برای مردم تصمیم می گیرند، حق ندارند س��فره 

خودشان را از مردم جدا کنند.
وزیر اسبق بهداشت اظهارداش��ت: همین اتفاق می افتد 
که باعث می ش��ود ش��اهد درآمدهای نجومی برخی از 
پزشکان باشیم. در صورتی که ما حق نداریم، کسانی که 

نیاز دارند را نبینیم.
 پزش��کیان با اعالم ای��ن که فاصل��ه درآمده��ا در حوزه
  س��المت ت��ا ۱۰۰۰ برابر اس��ت، گف��ت: پزش��کان ما

  بیش��ترین خدمت را با کمترین درآم��د انجام می دهند 
 اما متاس��فانه دی��ده نمی ش��وند. زی��را، کس��ی حاضر 
 نم��ی ش��ود پ��س از درس و تحصی��ل، با خان��واده اش
  برود در منطق��ه ای مح��روم و خدمت کن��د و حقوقی

  که می گی��رد بین یک ت��ا یک و نی��م میلی��ون تومان 
باشد.

در حال حاضر طرح سامانه هوشمند تاکسي براي اولین بار در کشور 
در اصفهان در حال اجرا مي باشد ولي با توجه به اطالع رساني هاي 
صورت گرفته هنوز برخي از رانندگان سوال هاي متداولي در رابطه 

با این سامانه در ذهن دارند.
بسیاري از رانندگان سواالت زیادي در رابطه با تجهیزات، تسهیالت 
و نوع استفاده از این سامانه دارند که در ذیل به برخي از این سواالت 
از سوی س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان پاسخ داده شده 
است تا بسیاري از شبهاتي که در ذهن برخي رانندگان وجود دارد 

برطرف شود. 

سوال هاي متداول:
 تجهیزات س�امانه هوش�مند تاکس�ي چه زمان�ي بر روي 

تاکسي ها نصب خواهد شد؟ 
زمان نصب تجهی��زات از طریق ارس��ال پیامک و ی��ا تلفن اعالم 

خواهد شد. 
مالکان تاکس�ي چه زماني پرداخت وجه یا اقساط را انجام 

خواهند داد
پس از بهره ب��رداري، تا قب��ل از راه اندازي تجهی��زات هیچ گونه 

پرداختي صورت نخواهد گرفت. 
آموزش رانندگان به چه نحوي صورت مي گیرد 

یک برنامه مدون براي آموزش رانندگان دیده ش��ده است. کار با 

تجهیزات بسیار ساده و ابتدایي است و در زمان نصب در کالس هاي 
مربوطه آموزش هاي الزم به رانندگان ارایه خواهد شد. 

قیمت تجهیزات چقدر است؟ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. 
چه تسهیالتي در این پروژه اعطا مي گردد 

بر اساس مذاکرات انجام شده با بانک ملي براي تاکسي ها، معادل 
کل هزینه خرید و پشتیباني ۵ ساله از آن، وام بدون سپرده و با سود 

حداکثر ۱۵ درصد اعطا خواهد شد. 
تسهیالت براي گرفتن وام تا چه زماني امکان پذیر است 

در حال حاضر تا پایان اردیبهش��ت ماه این تس��هیالت با شرایط 
 نامبرده موجود است. بر اس��اس مصوبات جدید بانک مرکزي در

 س��ال جاري ممکن اس��ت ش��رایط گرفتن آن تغییر کند لذا به 
 رانندگان عزیز توصیه مي ش��ود هرچه س��ریع تر نسبت به انجام

 ثبت نام اقدام کنند. 
بازپرداخت یا اقساط وام به چه صورت است 

بازپرداخت ۵ ساله با سود ۱۵ درصد، ماهیانه 4۷۵۷۹۹ ریال 
بازپرداخت ۲ ساله با سود ۱4 درصد ماهیانه ۹6۰۲۵

آیا مالك تاکس�ي تمام هزینه این تجهی�زات را پرداخت 
مي کند 

خیر، بخشي از هزینه نیز توسط سازمان و شهرداري پرداخت شده 
است. در واقع مبلغ اعالم ش��ده)چه نقدي و چه اقساطي( با کسر 

هزینه هاي فوق اعالم شده است. 

در صورت فروش تاکس�ي جاب�ه جایي دس�تگاه ها به چه 
صورت است

مالک تاکسي به عنوان مالک دستگاه شناخته مي شود و خرید و 
فروش آن مانند خرید و فروش خودرو و تاکسي است. 

آیا سیم کارت هاي داخل دستگاه نیاز به شارژ دارد
بله دارد. 

محاسبه کرایه در این سامانه به چه صورت است 
روش محاسبه کرایه به صورت خودکار و بر اساس میزان مسافت 
طي شده و زمان سفر است. عالوه بر آن پارامترهایي مانند نرخ شب 
و روز یا اضافه بار در نظر گرفته شده و پارامترهایي همچون روزهای 
تعطیل، ترافیک و شرایط آب و هوایي خاص در آینده مي تواند در 

محاسبه دخیل باشد. 
آیا تجهیزات، خدمات پس از فروش دارند 

بله. داراي ۳ سال گارانتي و ۵ سال پشتیباني مي باشند. 
 مس�افران از چه کارتي ب�راي پرداخ�ت کرایه اس�تفاده

 مي کنند 
از اصفهان کارت یا همان کارت الکترونیک��ي حمل و نقل، که در 
اتوبوس، باغ پرندگان، دوچرخه هاي شهرداري و پارکینگ ها قابل 

استفاده است مي توان براي پرداخت استفاده کرد. 
 ش��هرونداني که این کارت ه��ا را از قبل در اختی��ار دارند صرفا با 
یک بار ش��ارژ کارت مي توانند از آن کارت در تاکسي هم استفاده 
کرده و چنانچه این کارت را قبال تهیه نکرده اند مي توانند از کلیه 

مراکز فروش یا شارژ اصفهان کارت خریداري  و استفاده کنند. 
در تاکسي هاي دربستي و آژانس ها امکان استفاده از کارت هاي 

بانکي عضو شبکه شتاب نیز وجود دارد. 
درآمدهاي حاصل از پرداخت با کارت به حساب چه کسي 

واریز مي شود 
در موقع ثبت نام یک حساب براي راننده در بانک ملي شعبه امام 
خمیني)ره( افتتاح مي شود که کل درآمدهاي غیر نقدي مستقیما 

به آن حساب واریز مي گردد. 
آیا نصب این تجهیزات بر روي تمام تاکسي ها الزامي است

بله. 
آیا ش�خصي که تجهی�زات را بر روي تاکس�ي نصب نکند 

متخلف شناخته مي شود 
بعد از اتمام پروژه تمام تاکسي هایي که فاقد سامانه باشند متخلف 

شناخته مي شوند. 
رانندگان جهت ثبت نام در س��امانه هوشمند تاکس��ي ابتدا باید 
افتتاح حس��اب کنند. حس��اب رانندگان باید در بانک ملي شعبه 
امام خمیني)ره( باش��د که تمام کارهاي بانکي در داخل سازمان 
تاکسیراني در باجه هاي سامانه هوشمند تاکسي انجام مي شود و 

نیازي به حضور رانندگان در شعبه نیست. 
 همچنی��ن تمام��ي رانندگان��ي که ب��ر روي ی��ک ماش��ین کار

 مي کنند)راننده کمکي( و مالک تاکس��ي نیز باید افتتاح حساب 
کنند. 

استفاده از کارت هاي بانکي در تاکسي هاي دربستي وجود دارد

پرسش و پاسخ درباره نصب سامانه هوشمند 

 همایش هوای پاك با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، دفاتر 
اچ اس ای واحدهای صنعتی، دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی، خبرنگاران، کارکنان 
 و محیط بانان حفاظت محیط زیس��ت اس��تان در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار

 شد.
در این همایش که با همکاری اس��تانداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
و حفاظت محیط زیس��ت اس��تان برگزار گردید، اس��تاندار اصفهان ضمن بیان دلیل 
برگزاری گرامیداشت س��االنه هفته هوای پاك، غفلت راهبردی- تاریخی را علت بروز 
معضل آلودگی هوا عنوان کرد. دکتر رسول زرگرپور با تاکید بر اهمیت مبحث آمایش 
سرزمین اظهار داشت؛ بین فعالیت های انس��ان و محیط زیست باید تعامل و تعادلی 

وجود داشته باشد.
 وی ضمن ارایه تعریف آلودگی محیط زیس��ت و بیان اثرات آن بر انس��ان، توضیحاتی

 در خصوص وضعیت و ویژگی های محیط زیست استان و منابع آلوده کننده آن  ارایه 

کرد. اس��تاندار اصفهان در ارتباط با معضل آلودگی هوای به وجود آمده گفت؛ برنامه 
جامع کنترل کیفی هوای شهر اصفهان تهیه شده که به زودی اجرا خواهد شد. دکتر 
زرگرپور ضمن بیان مش��خصات و جزییات این برنامه، عنوان داش��ت؛ وضعیت هوای 

اصفهان در شأن مردم این شهر نیست.
 وی بر لزوم افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان تاکید کردند 

و خواستار حمایت کلیه مردم از برنامه جامع کنترل کیفی هوا شدند.
در ادامه این همایش مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن عنوان کردن 
شعار هفته هوای پاك سال جاری »انرژی پاك، مس��وولیت اجتماعی، آسمان آبی«، 
در خصوص تاریخچه برگزاری هفته هوای پاك و تعریف محیط زیس��ت و اهمیت آن، 
توضیحاتی ارایه کرد. دکتر کیومرث کالنتری اظهار داشت؛ به همراه توسعه باید محیط 

زیست نیز حفظ شود و توسعه پایدار صورت گیرد.
 وی به توصیف ویژگی های زیست محیطی استان پرداخت و معضالت زیست محیطی 

و عوامل آلوده کننده محیط زیست استان را معرفی کرد.
 مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان عنوان داش��ت؛ با توجه به اهمیت بیش��تر 
 هوا نس��بت به اجزای دیگ��ر محیط زیس��ت باید ب��ه موض��وع هوا توجه بیش��تری 

کرد. 
دکتر کالنتری ضمن معرفی اس��تان اصفهان به عنوان قطب صنعتی کش��ور، بر لزوم 
تعطیلی پنج ش��نبه ها به عنوان یکی از راهکارهای اثرگذار در جهت کاهش آلودگی 
هوای ش��هر تاکید کرد. ایش��ان اظهار داش��ت؛ برنامه جامع کنترل کیفی هوای شهر 
اصفهان تدوین شده است که در جهت رفع معضل آلودگی هوای اصفهان اجرا خواهد 

شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اس��تان اصفهان نیز در این همایش 
 گفت؛ در توس��عه باید به همراه کمی��ت، کیفیت را نیز م��د نظر ق��رار داد و به حفظ

 محیط زیست نیز توجه ویژه کرد.

 در ادامه ای��ن همایش دکتر مه��دی بصیری عضو هی��ات علمی دانش��گاه صنعتی و 
بنیان گذار تشکل جمعیت سبز اصفهان با بیان اهمیت گرامیداشت هوای پاك گفت؛ 
در ارتباط با بهبود کیفیت هوای شهر باید پیشرفت داش��ته باشیم و به همراه توسعه، 

محیط زیست را باید حفظ کنیم.
در پایان همایش، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص بیماری های کودکان 
نیز ضمن ارایه نتایج تحقیقات انجام یافته در استان در خصوص اثرات آلودگی هوا بر 
سالمت انس��ان، گفت؛ اثر آلودگی هوا بر جنین، نوزادان و کودکان بسیار زیاد است به 
طوری که این اثرات به نس��ل های بعدی نیز منتقل خواهد شد. دکتر رویا کلیشادی 
بیماری هایی نظیر دیابت، س��کته، کم خونی، فش��ار خون، چاق��ی و کمبود ویتامین 
 دی را از اثرات آلودگی هوا برش��مرد و مص��رف برخی مواد غذایی نظیر س��بوس، انار

  و روغ��ن زیت��ون در جه��ت کاه��ش اث��رات آلودگ��ی ه��وا ب��ر س��المت را توصیه 
کرد.

همایش هوای پاک در اصفهان برگزار شد



اخبار کوتاهيادداشت

 پااليشگاه اصفهان توانايی
 تولید بنزين يورو 4 را دارد 

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: پاالیشگاه اصفهان با نظارت 
اداره حفاظت محیط زیست اس��تان توانسته است در حد استانداردهای 
زیس��ت محیطی، آلودگی را کاهش دهد.  لطفعلی چاوش��ی در دیدار با 
اعضای جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست پیام سبز افزود: 
سازمان محیط زیست از طریق اداره محیط زیست استان بر این پاالیشگاه 
 نظ��ارت دارد و می��زان آالیندگی پاالیش��گاه اصفه��ان را هرماه کنترل

 می کند.وی تصریح کرد: پاالیش��گاه اصفهان، آلودگی هوا و آالیندگی 
محیط زیست ندارد و مرتب از طریق سازمان های خارجی و داخلی کنترل 
می شود.چاوشی با اشاره به این که پایش و اندازه گیری گازهای خروجی 
از دودکش کوره ها به صورت ماهیانه انجام می ش��ود اظهار داشت: این 
شرکت دارای آناالیزر است که موارد به صورت لحظه ای، تست و ماهیانه 
نمونه گیری می شود.به گفته وی، آمار به دست آمده از این آناالیزر، کمتر 
از مقدار حداکثری اس��ت که سازمان اس��تاندارد اعالم کرده است و اگر 
 غیر از این باش��د طبق ضوابط ایرادات الزم به پاالیشگاه گرفته می شود.

مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اظهارداش��ت: انتظار می رود 
س��ازمان ها و تش��کل های مردم نهاد به جای قرار گرفتن مقابل هم ، با 
همیاری یکدیگر، اصفهان را به سوی سالمت سوق دهند.به گزارش روابط 
عمومی پاالیشگاه اصفهان، چاوشی افزود: پاالیش��گاه اصفهان اقدام به 
احداث مجتمع بنزین سازی کرده است و توانایی تولید روزانه سه میلیون 

لیتر بنزین در حد استانداردهای یورو چهار را دارد.

   »HSE «برگزاری جلسه هم انديشی
در ذوب آهن 

    همزمان با هفته هوای پاک جلس��ه هم اندیش��ی مدیران ومسوولین  
HSE استان اصفهان با حضور مسووالن سازمان صنعت ، معدن وتجارت، 
س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت ودکتر س��عد محمدی مدیر عامل 
وتعدادی از مسوولین ذوب آهن و مدیریت بحران استانداری اصفهان در 
ذوب آهن برگزار شد .در این جلسه که حدود 60 نفر از مدیران ومسوولین 
HSE  کارخانجات وصنایع وسازمان های استان حضور داشتند ، مباحث 
واقدامات زیست محیطی در حوزه HSE  از جمله : روش های جلوگیری 
از آالیش هوا ،به کارگیری تکنولوژی جدید واستفاده از تجربیات موفق 
خصوصا توانمندی های ذوب آهن در زمین��ه HSE مورد بحث وتبادل 
نظر قرار گرفت .مسوولین حفاظت از محیط زیس��ت استان ضمن ابراز 
خوش��حالی از اقدامات گس��ترده وموفق ذوب آهن در خصوص مسایل 
زیست محیطی در کارخانه ومنطقه اظهار داشتند :  با توجه به مانیتورینگ 
میزان آالیندگی در سطح استان خصوصا اتوبان اصفهان - شهر کردتوسط 
سیستم های نصب شده و اندازه گیری میزان آالیندگي ،  وضعیت هوا در 
این منطقه وذوب آهن بسیار مناسب تر از شهر اصفهان ومبارکه می باشد 
وبر اساس آمار واقعی منتشر شده در دی ماه ، ذوب آهن در وضعیت هوای 

پاک ویا سالم قرار داشته است .

افزايش 12 درصدی ارزش صادرات 
کاال از کاشان در فصل پائیز

    مس��ئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مس��تقر در کاشان 
گفت: صادرات کاال از کاش��ان طی پائیز امس��ال در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل به سبب ارزش ۱۲ درصد و از نظر وزن نیز ۲۷ درصد 

افزایش داشته است.
محمودزارع صفی آبادی وزن کاالهای صادراتی طی فصل پاییز را ۲۲ 
و نیم تن اعالم کرد و اظهار داشت: صادرات کاال از کاشان بیش از ۵۷ 
میلون و ۳60 هزار دالر در سه ماهه سوم امسال ارزآوری داشته است.

وی گفت: از این میزان ۳۸ میلیون و ۸۹۳ هزار دالر فرش ماش��ینی 
است که رتبه نخست را در بین کاالهای صادراتی به خود اختصاص 

داده است. 
مس��وول واحد ارزیابی گمرک اس��تان اصفهان مس��تقر در کاشان 
خاطرنش��ان کرد: س��نگ تراورتن، لنت ترمز، لوله های چدنی و پی 
وی سی، مفتول مسی، گالب، داروهای گیاهی، الیاف، سیمان، قالب 
فلزی، کاشی و سرامیک، انواع نخ و موکت، مواد شوینده، رب، ترشی، 

خیارشور و صنایع دستی از دیگرکاالهای صادراتی بوده است. .

احتمال تحويل سبد کااليی به مردم 
تا قبل از دهه فجر

نایب  اتحادیه کارمندان دولت استان اصفهان گفت: طبق پیش بینی های 
انجام شده، سبد کاالیی خانوار تا قبل از دهه فجر به دست گروه های هدف 
می رسد.جهانگیر ابراهیم زاده با اشاره به فعالیت های اتحادیه کارمندان 
دولت، اظهار داشت: در ارتباط با س��بد کاالیی خانوار هنوز برنامه ای به 
 ما اعالم نش��ده و گروه های هدف مشخص نیس��تند.وی ادامه داد: البته 
در همی��ن ارتباط منابع تامین اجناس برای اتحادیه مش��خص ش��ده و 
اجناسی تهیه شده اس��ت.نایب  اتحادیه کارمندان دولت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: هنوز هیچ برنامه ای در ارتباط با نحوه توزیع سبد کاالیی 
مشخص نشده و معلوم نیس��ت باید به چه کسانی در این زمینه خدمات 
بدهیم..ابراهیم زاده تصریح کرد: طبق پیش بینی هایی که داریم این سبد 
تا قبل از دهه فجر به دست گروه های هدف می رسد.وی عنوان کرد: ارزش 
 هر س��بد کاالیی حدود ۷0 تا ۸0 هزار تومان تخمین زده ش��ده که اگر

 به صورت رای��گان در اختیار م��ردم قرار گیرد کمک زی��ادی به اقتصاد 
خانواده ها می کند.

نایب  اتحادیه کارمندان دولت استان اصفهان در ارتباط با کیفیت اجناس 
سبد کاالیی نیز بیان داشت: کیفیت اجناس مناسب است  و امیدواریم هر 

چه زودتر اجرای طرح آغاز شود.

فروش دسترنج تولیدکنندگان 
داخلی با نشان های خارجی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نس��اجی اس��تان اصفهان گفت: 
محصوالت نس��اجی ایران به دلیل عدم فرهنگ خودباوری و آگاه نبودن 
بیشتر مردم نسبت به دسترنج تولیدکنندگان داخلی با نشان های کاذب 

خارجی به فروش می رسد.
 انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان به نقل از مظفر 
چلمقانی اضافه کرد: امروزه بهترین محصوالت نساجی مانند انواع نخ های 
 صادراتی، پارچه های پرده ای، فاس��تونی، جین و تریکو در داخل تولید

 می شود اما بعضی از این منسوجات با نشان تجاری شرکت های خارجی 
به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: برخی از فروشندگان به منظور کسب درآمد بیشتر، این 
تولیدات داخلی را به عنوان تولیدات کش��ورهای خارجی از جمله چین، 

ترکیه ، کره جنوبی، ژاپن و تایوان عرضه می کنند. 

 بازگشايی  سنتی راه های
 تیران و کرون 

 کاهش تولید فرش 
در استان 

رییس اداره راه و شهرسازی شهرس��تان تیران و کرون گفت: به علت کمبود 
امکانات، بازگشایی راه های تیران و کرون به سختی و به صورت سنتی انجام 
می شود.مرتضی فوالدی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: کمبود امکانات و 
اعتبارات امسال راه شهرسازی تیران و کرون سبب سختی در بازگشایی راه ها 
شده است.وی افزود: ۱۳ خودرو سنگین به همراه خودروهای سبک اداره راه 
و شهرسازی در طرح زمستانه در س��طح محورهای شهرستان تیران و کرون 
گشت زنی و خدمات رسانی می کنند اما امسال به علت محدودیت اعتبارات، از 
خودروهای بخش خصوصی استفاده نشده است.رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان تیران و کرون با اش��اره به این که این شهرستان در مسیر اتصالی 
شهرها و استان های کشور قرار دارد، بیان کرد: با توجه به گستردگی راه ها و 
موقعیت شهرستان ،بازگشایی راه ها در مواقع بارندگی برف بسیار مهم است و 

با محدودیت های اداره این کار به سختی انجام می شود.

 نایب رییس اتحادیه فرش دس��تبافت اصفهان گفت: تولید فرش در اصفهان 
کاهش پیدا کرده و تنه��ا کمتر از ۱0 درصد از بافندگان فرش دس��تبافت در 
 این اس��تان، فرش تولید مي کنند.ماهانی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: 
هم اکنون ۴۸ هزار بافنده فرش در اصفهان فعالیت مي کنند که فقط ۵ هزار نفر 
از آن ها در قالب کارگاه ها و با نظر طراحان، نیاز فرش کشور را تولید مي کنند.

وی افزود: ساالنه در کش��ور بیش از ۵ میلیون متر مربع فرش دستباف بافته 
می شود که از این میزان سهم استان اصفهان تنها ۱۲ درصد است.نایب رییس 
اتحادیه فرش دس��تبافت اصفهان تصریح کرد: فرش دستباف کشور و استان 
اصفهان برند ندارد، همچنین بانک اطالعاتی تولیدات این صنعت هنوز به روز 
نیست.وی ادامه داد: حدود ۱۵0 کارگاه بافت فرش دستباف در استان اصفهان 
دایر اس��ت که بخش عمده آن در شهرستان های نایین، کاش��ان و نجف آباد 

فعالیت مي کند.

عضو هیات مدیره کانون آرد کشور گفت: نباید با بی مهری ها 
انگیزه تولیدکنندگان را نابود کنیم.

 محمد عصارزادگان با اش��اره به وضعیت صنعت آرد در این 
استان اظهار داشت: هیچ گونه کمبود و مشکلی در کمیت و 

کیفیت آرد در استان اصفهان وجود ندارد.
وی ادامه داد: گندم وارداتی به اس��تان وارد می شود و طبق 
نیاز مشتریان که از طریق سامانه به ما اعالم می شود به آن ها 

تحویل داده می شود.
عضو هیات مدیره کانون آرد کشور خاطرنشان کرد: بر اساس 
درصد سبوس گیری به نانوایان آرد تحویل داده شده و آن ها 

از آن استفاده می کنند.
 در ارتباط با درصد سبوس گیری و نوع آردی که در اختیار 
نانوایان قرار می گیرد، مدیریت استان اصفهان تصمیمات الزم 
را اتخاذ می کند و براساس تصمیمات گرفته شده آرد را تولید 

و تحویل می دهیم.
 عص��ارزادگان با بیان این ک��ه در حال حاض��ر کارخانجات

  آرد اس��تان تنه��ا ب��ا ح��دود ۳0 درص��د ظرفی��ت خود 
 مش��غول فعالیت هس��تند، عنوان داش��ت: ظرفیت تولید

  آرد در اس��تان اصفه��ان بس��یار ب��اال اس��ت ام��ا نی��از 
 به حمای��ت مس��ووالن در ای��ن زمینه به خوبی احس��اس

 می شود.

رواب��ط عموم��ي اداره کل ام��ور اقتص��ادي ودارای��ي 
اس��تان اصفه��ان اعالم ک��رد: ب��ر اس��اس ارزیاب��ي انجام 
ش��ده بر اس��اس ش��اخص کیفیت رس��یدگي ب��ه صورت 
 ه��اي مال��ي، تاری��خ ارس��ال ل��وح فش��رده و پیگی��ري

 استان ها در خصوص راه اندازي سامانه نظارت آني معاونت 
نظارت مالي و خزانه داري کل کش��ور )سناما( اداره کل امور 
اقتصادي ودارایي استان اصفهان در میان استان هاي درجه 
یک کش��ور براي پنجمین بار حایز رتبه برت��ر در خصوص 
 ارایه صورتحس��اب عملکرد بودجه س��ال ۱۳۹۱ کل کشور 

شد.
صورتحساب عملکرد بودجه استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ 
مربوط به ۱6۴ دستگاه اجرایي استان که از محل وجوه دولتي 
بودجه دریافت کرده اند، است که بر اس��اس ماده ۹۵ ، ۹۹ و 
۱00 قانون محاسبات عمومي مکلف به تنظیم و ارایه حساب 
 در موعد مقرر قانوني بوده اند که ش��امل ۴۷ صورتحس��اب 
 هزین��ه اي ، ۱6 صورتحس��اب اختصاص��ي هزین��ه اي، 
۱۷0 صورتحس��اب تمل��ک دارایي ه��اي س��رمایه اي، ۷ 
صورتحس��اب تملک دارایي هاي اختصاصي س��رمایه اي و 
مربوط ب��ه ۱0۸ نهاد عمومي غیر دولتي، ۱۱ دانش��گاه، ۱۵ 

شرکت دولتي، ۳0 موسسه دولتي است.

مدیرعامل راه آهن ،جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
از اولویت های مهم راه آهن جمهوری اسالمی ایران برشمرد.

محسن پورسید آقایی  در جلسه شورای هماهنگی مدیران 
راه آهن با بیان این مطلب اظهار داش��ت: ض��رورت دارد به 
سرمایه گذاری بخش خصوصی توجه بیشتری شود و جذب 
سرمایه گذاری از موضوعات جدی سازمان است.وی افزود: 
به همین دلی��ل س��رمایه گذاری باید به ص��ورت جدی در 
 راه آهن تقویت شود و دراین راس��تا مصمم به تفکیک دفتر

 س��رمایه گذاری و ام��ور بین المل��ل راه آهن ب��ه دو بخش 
 س��رمایه گذاری و بین الملل هس��تیم.مدیرعامل ش��رکت

 راه آهن ادامه داد: با تغییر در ساختار کمیسیون عالی سوانح 
راه آهن، برای نخس��تین بار اغلب اعضای این کمیسیون از 
خارج از س��ازمان انتخاب ش��ده اند، زیرا این کمیسیون به 
عنوان مرجعی عالی رتبه باید بدون هیچ پیش داوری نسبت 
به سوانح قضاوت کند.وی افزود: سه نفر از اعضای اصلی و سه 
نفر از اعضای علی البدل این کمیس��یون از مدیران باسابقه 
راه آهن  انتخاب شده اند. پورسید آقایی در بخش دیگری از 
سخنان خود با انتقاد از کند بودن روند انجام پروژه ها و امور 
اداری، بر جدیت در کار و سرعت بخشیدن به امور با استفاده 

از ابزارهای جدید و نیروی توانمند تاکید کرد.

 معاون وزیر نیرو گف��ت: اجراي هفت ط��رح کالن ملي در 
 صنعت آب و برق کش��ور در س��ال جاری با اعتباری بالغ بر

 ۲ هزار میلیارد ریال آغاز ش��ده و پیش بینی می ش��ود این 
طرح ها در مدت ۳ سال اجرا شود.مهاجری در آیین معارفه 
رییس مجتم��ع عالي آموزش��ي و پژوهش��ي صنعت آب و 
برق اصفهان، اظهار داش��ت: بازیافت پس��اب، تغییر اقلیم 
مدیریت خشکسالي، طراحي و س��اخت توربین هاي ۲00 
کیلووات، شبکه هوشمند برق ایران، توسعه و ساخت توربین 
 هاي بادي، مدیریت جامع حوزه آبخیز و دانش اس��تفاده از 
آب هاي غیرمتعارف همچون آب هاي ش��ور و دریا ازجمله 
 این طرح ها اس��ت. وي همچنین فعال سازي هیات مدیره

 ش��رکت هاي آب وبرق را از برنامه هاي معاونت تحقیقات 
 ومنابع انس��اني وزارت نیرو اعالم کرد و افزود: این هیات ها

 بر مبناي علمي ،فعالیت هاي خود را براي شکوفایي صنعت 
آب و برق دوچندان خواهند کرد. 

دراین مراسم با قدرداني از میرمحمد صادقي، فریبرز جهان 
شاه به عنوان رییس جدید مجتمع عالي آموزشي، پژوهشي 

صنعت آب و برق اصفهان معرفي شد. 
دراین مجتمع هزار و۵00 دانشجو درگرایش هاي مختلف 
رش��ته هاي برق، کنت��رل و عم��ران در مقاط��ع کارداني، 

کارشناسي و کارشناسي ارشد تحصیل مي کنند.

رتبه اقتصادی سرمایه گذاریتولید صنعت

انگیزه تولیدکنندگان را  
دريابید

کسب رتبه برتر 
امور اقتصادي ودارايي 

سرمايه گذاری خصوصی از 
اولويت های راه آهن 

اجرای 7 طرح ملی صنعت 
آب و برق  در کشور 

4
فعالیت 16 مزرعه پرورش ماهی در شهرستان

مدیر جهاد کشاورزی فریدونشهر گفت: در سال جاری 6۳0 تن ماهی قزل آالی سردابی در این شهرستان تولید 
شده است.علیرضا کریمی اظهار داشت: ماهی قزل آالی تولید شده عالوه بر مصرف شهرستان و استان به تهران 

نیز صادر می شود.
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رییس اتحادیه مشاوران امالک و مسکن اصفهان گفت: قیمت 
مسکن در مناطق مختلف اس��تان اصفهان در حال حاضر به 

سمت کاهش ۲0 تا ۴0 درصدی در حرکت است.
 رسول جهانگیری با بیان این که هم اکنون شاهد بهبود وضع 
بازار مسکن درکشور هستیم، اظهار داشت: در صورت ادامه 
ثبات اقتصادی، قیمت مسکن هم که در حال کاهش بوده به 
توازن و ثباتی دایمی می رس��د.وی با اش��اره به رونق کنونی 
بازار مسکن در استان اصفهان گفت: در حال حاضر در برخی 
مناطق شاهد افزایش حباب قیمت ها هس��تیم اما با افزایش 
اعتماد مردم به بازار مسکن، خرید و فروش هم رونقی دوباره 
می گیرد و افزایش قیمت های حباب��ی از بین می رود.رییس 
اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان اصفهان اف��زود: به دنبال 
کاهش معقول قیمت مسکن در کشور، قدرت خرید و فروش 
هم در بین مردم باال م��ی رود و این به معنی تحقق رونق بازار 
مسکن است. وی از کم ش��دن هجوم دالالن به بازار مسکن 
که به علت نوس��انات غیرمنطقی بازار اقتصادی  کشور بود، 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در گذش��ته سرمایه داران زیادی 
برای سود بیش��تر دس��ت به خرید و فروش زمین و مسکن 
می زدند و همین امر سبب خدشه دار شدن قیمت ها می شد.

جهانگیری خاطرنش��ان کرد: با نزدیک شدن عرضه و تقاضا 
در بازار مس��کن و رونق اقتصادی کشورمان در آینده نزدیک 
شاهد یکسان سازی قیمت های مسکن هم هستیم.وی درباره 
نظارت دقیق این اتحادیه در بین مش��اوران امالک اس��تان 

اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم اتحادیه مشاوران امالک 
استان، کمک به تشخیص درست مشتریان در خرید و فروش 
به ویژه برای ش��هروندان کم سواد اس��ت. اتحادیه مشاوران 
امالک استان اصفهان بیان کرد: افراد می توانند با مشاهده و 
شناسایی برچسب های زرد رنگی که با نشان اتحادیه مشاوران 
امالک اس��تان بر روی دیوار و شیش��ه مغازه ه��ای معامالت 
امالک نصب شده، از استاندارد بودن قیمت ها و یا قانونی بودن 
معامالت اطمینان حاصل کنند.وی بیان کرد: از جمله مواردی 
که مردم می توانند با مشاهده آن ها در واحدهای صنفی مجاز 
اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان اصفهان خرید و فروش��ی 
سالم و با اطمینان انجام دهند، پروانه های کسب، پروانه های 

تخصصی، نرخ نامه ها و قول نامه های یک شکل است.
جهانگیری با توصیه به مردم برای دقت درانتخاب واحدهای 
صنفی معام��الت امالک خاطر نش��ان ک��رد: در صورتی که 
واحدهای صنفی مورد تایید و مجاز اتحادیه مشاوران امالک 
استان مرتکب تخلفی احتمالی شوند، مردم راحت تر می توانند 
برای پیگیری موضوع به مراجع مربوط مراجعه کنند، در حالی 

که این مهم در واحدهای غیر مجاز امکان پذیر نیست.
وی با اش��اره به این که با وجود کاهش قیمت مسکن، هنوز 
ش��اهد بازگش��ت اعتماد مردم به این بازار نبوده ایم، گفت: 
امیدواریم س��ال آینده با ثب��ات و آرامش بیش��تر در بخش 
اقتصادی کشورمان، شاهد کاهش بیشتر و ثبات قیمت ها در 

بازار مسکن هم باشیم.

معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
کشور گفت: صنعت کشاورزی کش��ور یک بازار 6 هزار میلیارد 
تومانی را از سهم درآمدهای کش��ور به خود اختصاص داده و در 
صورتی که مشکالت ارزی حل شده و در اختیار تولیدکنندگان 
و تامین کنندگان این صنعت قرار گیرد، می توان درآمد این بازار 

را ۲ تا ۳ برابر افزایش داد.  
محسن موحدیان عطار در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی تکنولوژی کشاورزی )کود ، س��م ، بذر و نهاده ها( با 
اشاره به این که صنعت کشاورزی برای کش��ور تعیین کننده و 
سرنوشت ساز است، اظهار داش��ت: نمایشگاه محل رقابت سالم 
میان عرضه کنندگان اس��ت تا ظرفیت های کیفی تولید، ارایه 
شده و اثربخشی، بهتر و بیش��تر اتفاق بیافتد. وی یکی از عوامل 
عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی را عدم نفوذ دانش در بدنه 
این صنعت عنوان کرد و ادامه داد: نفوذ دانش در بخش کشاورزی 
حدود 0/۸ درصد اس��ت و این به معنای آن اس��ت که در بخش 
کشاورزی، مدیریت مالکانه داریم نه عالمانه و متاسفانه تولید نیز 
بر مبنای مالکیت انجام می شود و به همین دلیل دست یابی به 
حداکثر ارزش افزوده میسر نمی شود. موحدیان عطار با اعالم این 
که در بخش آموزش مشکلی نداریم اما نیروی آموزش دیده توان 
 ورود به بازار کار را ندارد، افزود: در این راستا استقرار شرکت های

 خدمات فنی- مهندسی را در دستور کار قرار دادیم که بر اساس 
آن این شرکت ها در محیط های روستایی مستقر شده و در نتیجه 
در تعامل مس��تقیم با کش��اورزان قرار می گیرند.   وی گفت: در 

استان اصفهان تا کنون ۱۴۹ ش��رکت خدمات فنی-مهندسی 
با همین شیوه در روستاها مستقر ش��ده و بر اساس ظرفیت ها 
توسعه خواهند یافت. وی از ساماندهی شبکه توزیع و نظام عرضه 
و استانداردسازی بیش��تر محصوالت به عنوان دیگر راهکارهای 

حل مشکالت بخش کشاورزی یاد کرد. 
      زن�گ خط�ر مصرف زي�اد کود، س�م و نه�اده ها در 

کشور؛کشور به شدت نیازمند تولید غذای سالم است 
معاون پژوهشی دانشکده کش��اورزی دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفت: کود، سم و نهاده های زیاد در حال از بین بردن مردم است.

به گزارش واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی 
اس��تان اصفهان علی میرلوحی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی کش��اورزی )کود ، سم ، بذر و 
نهاده ها( تصریح کرد: کشور به شدت نیازمند آن است که غذای 
سالم برای مردم تولید کند. وی با اش��اره به این که شرکت های 
دانش بنیان باید در این زمینه وارد عمل ش��وند، اظهار داش��ت: 
 بیوتکنولوژی امروز در جهان در خط اول علم قرار دارد و هم ردیف 
رشته هایی مانند فناوری اطالعات است به همین خاطر دانشگاه 
صنعتی اصفهان در این رشته گروه های پژوهشی ویژه ای را فعال 
کرده است. میرلوحی اعالم کرد: در حال حاضر ۹00 دانشجو در 
مقطع کارشناسی و هزار دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی 
در رشته کش��اورزی در این دانش��گاه تحصیل می کنند و طبق 
 نظر وزارت علوم این دانشکده بهترین دانشکده کشاورزی کشور 

است. 

نفوذ دانش در 
بخش کشاورزی 
حدود 0/8 
درصد است و 
اين به معنای 
آن است که در 
بخش کشاورزی، 
مديريت مالکانه 
داريم نه عالمانه

 با نزديک شدن 
عرضه و تقاضا 
در بازار مسکن 
و رونق اقتصادی 
کشورمان در آينده 
نزديک شاهد 
يکسان سازی 
قیمت های مسکن 
هم هستیم

معاون وزير کشاورزی خواستار شد ريیس اتحاديه امالک استان خبر داد؛

کشاورزی دستاوردهای علمی می خواهدقیمت مسکن در اصفهان شکست 



یادداشت

 انیمیش��ن خمیری »بیا آش��تی کنیم« به نویس��ندگی و کارگردانی عبداله علی مراد و تهیه کنندگی
 سید مسعود صفوی در مرکز مطالعات و انیمیش��ن حوزه هنری به تولید رسیده است. این انیمیشن در 

13 قسمت 6 دقیقه ای به تولید رسیده و در ساخت آن از تکنیک stop motion استفاده شده است. 
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» بیا تا آشتی کنیم« جدیدترین انیمیشن حوزه هنری
هفتیادداشت

 غار آدم خوارها در اسپانیا 
دوباره کاوش می شود

غار آدم خوارها در اس��پانیا با هدف کشف 
دیگر آثار تاریخی پس از س��ال ها دوباره 
کاوش می شود.دیرینه شناسان قصد دارند 
از ماه آوریل سال جاری میالدی بار دیگر 
پروژه کاوش در غار مشهور »ال سیدرن« 
را آغاز کنند که در سال های گذشته آثاری 
از آدم خواری در آن کشف شدهاست.این 
غار تاریخی مکانی اس��ت که سال ها قبل 
نخستین نشانه های آدم خواری در بین مردمان اروپا در حدود 40 تا 50 
هزار سال قبل در آن کش��ف ش��د و به همین دلیل یکی از محوطه های 

تاریخی ارزشمند اروپا محسوب می شود.
سال ها قبل باستان شناسان اسپانیایی در جریان کاوش های خود در این 
غار موفق به کشف اس��تخوان های یک خانواده 12 نفره شدند که توسط 
همنوعان خود کشته و سپس خورده شده اند. بقایای استخوان های این 
خانواده در یکی از اتاق های غار»ال سیدرن« که آن را »تونل استخوان ها« 

نامیده اند، کشف شد.

 »برداشت 2«
در کتابخانه مرکزي اصفهان

 نمایشگاهي از آثار پوستر عمران عبداللهي 
با عن��وان »برداش��ت 2«ام��روز در محل 
کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان برپا 
شد.این هنرمند در این رابطه گفت: در این 
نمایشگاه 35 پوستر با طرح های گرافیکی 
الهام گرفته از احادیث و س��خنان بزرگان 
ارایه کرده ام.   عمران عبداللهی ادامه داد: 
آثار ارایه ش��ده در این نمایشگاه در قالب 
میني مال )گرافیک ساده شده( با بهره گیري از سخنان ائمه اطهار)ع( و 
بزرگان علم و دین توام با هنر کالم بزرگان و گرافیک است و سعي دارد تا 

فواید و اثرات این جمالت را نمایان سازد.

استقبال اهالی رسانه استان از 
جشنواره مطبوعات 

بیش از 2 هزار نفر از نویسندگان، روزنامه 
نگاران و خبرنگاران 31 استان کشور آثار 
خ��ود را ب��رای ش��رکت در بیس��تمین 
جشنواره مطبوعات خبرگزاری ها ارسال 
کرده اند. بنا بر اعالم دبیرخانه جشنواره 
مطبوعات،بدون احتساب استان تهران، 
استان های خراس��ان رضوی، اصفهان و 
لرس��تان به ترتی��ب بیش��ترین میزان 
 مش��ارکت را به خود اختص��اص داده ان��د. خبرگزاری ه��ا و پایگاه های

 اطالع رسانی، همچنین استان های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویر 
احمد به ترتیب کمترین آثار را به دبیر خانه جش��نواره ارسال کرده اند.

روزنام��ه  ن��گاران، نویس��ندگان، خبرن��گاران و عکاس��ان مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های  اطالع رس��انی می توانند تا تاریخ 10 بهمن 
حداکثر 3 اثر از آثار برتر خود را ک��ه از آغاز فروردین ماه 1391 تا پایان 
 ش��هریورماه 1392 منتش��ر کرده اند به س��ایت جش��نواره به نشانی:

 www.jashnvarehrasaneh.ir  ارسال کنند.

 شب های شعر انقالب 
در اصفهان برگزار می شود

  در آس��تانه فرا رسیدن س��ی و پنجمین 
سالگرد انقالب اس��المی ایران شب های 
برپ��ا اصفه��ان  در  انق��الب   ش��عر 

می شود.
شب های شعر انقالب به سفارش آفرینش 
های ادبی حوزه هنری تهران در راستای 
فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد انقالب 
اسالمی در شش استان )تهران، اصفهان، 
شیراز، اهواز، کردستان و سیستان و بلوچستان( برگزار می گردد. حوزه 
هنری استان اصفهان و مجمع شاعران اهل بیت نیز با مشارکت یکدیگر 
شب های شعر انقالب را چهارشنبه  گذشته با حضور شاعران مطرح کشور 

و استان برگزار کردند. 

کاشان، میزبان صنعت گردشگری و 
صنایع دستی 31 استان کشور

همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اس��المی جش��نواره 
سفر،گردشگري ،صنایع دستی و سوغات 
با حضور 31 استان کشور و در قالب بیش 
از 150 غرفه به مدت یک هفته، در کاشان 
برگزار مي شود.این جشنواره 3 بهمن ماه 
گش��ایش یافت و تا 10 بهمن ادامه دارد، 
برپایي غرفه هاي نمایش��گاهي مرتبط با 
هدای��ا، ف��رش،  س��وغات،  گردش��گري،  و  دس��تي   صنای��ع 

آیین های محلی،پوش��اک اقوام ایرانی،غذا های سنتی هر استان،معرفی 
جاذبه های گردشگری استان ها  از جمله برنامه هاي این جشنواره است.

تجلیل از فعاالن قرآنی 
شهرستان شهرضا

 سینما جشنواره 
در »سینما اکران«

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: در دهه فجر امسال، همایش 
تجلیل از فعاالن قرآن در شهرضا برگزار می شود.

رجب فرهمندیان در جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی همایش تجلیل از 
فعاالن قرآنی این شهرستان اظهارداش��ت: ایام دهه فجر از جمله فرصت های 
مغتنمی است که بستر مناسب برای انجام فعالیت های قرآنی را دارد زیرا پیروزی 
بزرگ مردم در انقالب در همه مراحل با بهره گیری از هدایت و آموزه های قرآنی 

بوده است.
وی افزود: یکی از ویژگی ه��ای همایش، ایجاد یک وح��دت رویه و هم افزایی 
مثبت با دستگاه های قرآنی است که در این راستا جلسه ای با مدیران موسسات 
 و مراکز قرآنی برگ��زار کرده ایم و از آن ها برای معرف��ی نخبگان قرآنی، کمک 

خواسته ایم.

برنامه زنده »س��ینما اکران« با آیتم »سینما جشنواره« به استقبال جشنواره 
بین المللی فیلم فجر می رود.

 فرش��ید نوابی تهیه کننده برنامه »س��ینما اکران« گفت: این برنامه تا پایان 
برگزاری جش��نواره بین المللی فیل��م فجر ن��گاه ویژه ای به این جش��نواره 
خواهد داش��ت و در آیتم »س��ینما جش��نواره« به معرفی، انع��کاس اخبار، 
 گفت وگو ب��ا کارگردان های تع��دادی از فیلم های راه یافته به جش��نواره و...

 می پردازد.
 برنامه »س��ینما اکران« کاری از گ��روه فرهنگی – اجتماعی ش��بکه تهران 
پنج شنبه شب ها ساعت 22: 22 با اجرای محمد حس��ین لطیفی با رویکرد 
معرفی فیلم های روز اکران ش��ده س��ینما همراه با اخبار تولیدات س��ینما با 

بخش های مختلف و متنوعی پخش می شود.

موسیقی

اولین رسانه اینترنتی موسیقی کشور با دریافت مجوز از مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت خود را با هدف ارایه آثار 
شنیداری حوزه موسیقی آغاز می کند.

فریبرز سفردوست ،مدیر موسسه ش��کوه موس��یقی ایرانیان و مجری طرح این پروژه در گفت وگو با مهر گفت: این 
رسانه اینترنتی که شنبه 28 دی ماه مجوز رسمی خود را از مرکز موسیقی وزارت ارشاد دریافت کرده است رسانه ای 
فراگیر برای نمایش و ارایه آثار شنیداری و تصویری حوزه موسیقی کشورمان اعم از کنسرت ها، آلبوم های موسیقی 
و برنامه های اجرا شده در این بخش اس��ت که با رعایت قوانین مربوط به حقوق مولفین و مصنفین آثار موسیقایی 

برای مخاطبان ارایه می شود.
وی گفت: این رسانه اینترنتی که با نام »رسانه موسیقی ایرانیان« در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد دربرگیرنده 
نمایش تمامی کنسرت های موس��یقی درجه ممتاز، درجه دو و حتی درجه سه اس��ت که این فضا می تواند یکی از 
بهترین فرصت ها برای ارایه کارهای گروه های جوان و مستعد حوزه موسیقی ایرانی و پاپ باشد که تاکنون فرصت 

کمتری برای دیده شدن داشتند.
مدیر موسسه شکوه موس��یقی ایرانیان خاطر نش��ان کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام گرفته کاربران این 
رس��انه اینترنتی می توانند با پرداخت یک صدم قیمت این کنس��رت ه��ا و البته موافقتی ک��ه تولیدکنندگان آثار 

برای عرضه محصوالتش��ان اعالم می کنند، نس��بت به دیدن آثار موس��یقایی اقدام کنند. این فضا م��ی تواند برای 
 هنردوستانی که در شهرستان ها حضور دارند و یا اس��تطاعت خرید بلیت حضوری کنسرت های موسیقی را ندارند

 عرصه خوبی باشد.
 سفردوس��ت درباره نحوه فروش و ارایه کنس��رت های زنده در این رس��انه اینترنتی بخش خصوص��ی تصریح کرد: 
به طور حتم برای اجراهای زنده اینترنتی کنسرت ها هم برنامه های مختلفی را در نظر گرفته ایم که می تواند موجب 

تقویت موسیقی باشد.
 این در حالی است که برای اجراها و کنسرت های قدیمی خوانندگان مطرح سال های اخیر و کنسرت های مجازی 
 با خوانندگان س��ه بعدی نیز برنامه ه��ای مختلفی داریم که به زودی در یک نشس��ت خبری جزیی��ات آن را اعالم

 می کنم.
وی در پای��ان تاکی��د ک��رد: تم��ام آث��ار ارای��ه ش��ده در ای��ن فض��ای مج��ازی آث��اری هس��تند ک��ه ب��ا مجوز 
تولیدکنندگان اث��ر و همچنین مجوز مرکز موس��یقی وزارت ارش��اد در س��ایت بارگ��ذاری خواهد ش��د بنابراین 
 تمامی کلیپ ه��ا و آثار غیر مج��ازی که در خارج از کش��ور تولید می ش��وند در ردی��ف خدمات ارایه آث��ار ما قرار

 ندارند.

اولین رسانه اینترنتی موسیقی از ارشاد مجوز گرفت 

»آنالین کنسرت« ببینید

سینما

فیلم نامه »هشت نفرت انگیز« 
تارانتینو لو رفت

کوئنتین تارانتینو پس از لو رفتن فیلم نامه تازه ترین پروژه 
سینمایی اش تصمیم گرفت دیگر روی آن کار نکند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، تارانتینو به وب س��ایت 
ددالین گفت »هشت نفرت انگیز« پروژه بعدی اش نخواهد 
بود و او روی یک فیلم نامه دیگر کار می کند که ایده اش را 

همین االن در ذهن دارد.
او گفت: »خیلی، خیلی افسرده ام . نسخه اول فیلم نامه را 
تمام کرده بودم و قرار بود زمس��تان بعد آن را کارگردانی 
کنم، یعنی یک سال دیگر. فیلم نامه را به شش نفر دادم و 

ظاهرا االن فیلم نامه لو رفته است.«
رجی هادلین از تهیه کنندگان »جانگو آزاد ش��ده« فیلم 
قبلی تارانتینو یکی از کسانی اس��ت که فیلم نامه وسترن 
»هشت نفرت انگیز« دستش بود. سه بازیگر هم فیلم نامه را 
در اختیار داشتند: مایکل مدسن، بروس درن و تیم راث که 

هر سه قبال با تارانتینو همکاری کرده اند.
تارانتینو گفت مطمئن است راث این کار را نکرده است. در 
 CAA مقابل او فکر می کند مدیر برنامه درن که در شرکت
کار می کند فیلم نام��ه را در هالیوود به همه داده اس��ت، 

هرچند CAA این احتمال را رد کرده است.
اکن��ون تارانتین��و قص��د دارد ب��رای تبدیل فیل��م نامه 
 »هش��ت نفرت انگیز« به یک رمان با چند ناشر گفت وگو 

کند.
او گفت: »می خواهم آن را چاپ کن��م. فعال این تصمیم را 
گرفته ام. من فیلم نامه را به شش نفر دادم و اگر نمی توانم 
تا این حد به آن ها اعتماد کنم، پس تمایلی هم ندارم آن را 
بسازم وچاپش می کنم. کارم با این پروژه تمام شد. می روم 

سراغ کار بعدی.«
تاکن��ون درباره جزییات داس��تان »هش��ت نفرت انگیز« 
چیزی منتشر نش��ده، به جز این که یک وسترن با حضور 
بازیگران مختلف است.   تارانتینو سال 1994 با »داستان 
عامه پسند« به شهرت زیادی دست یافت. فیلم او در هفت 
بخش ش��امل: بهترین فیلم و کارگردان ،نامزد اسکار شد 
و تارانتینو و همکار فیلم نامه نویس اش »راجر ایواری« به 
خاطر آن اسکار بهترین فیلم نامه غیراقتباسی را دریافت 
کردند. این فیلم همچنین برنده جایزه نخل طالی کن شد. 
تارانتینو با »جانگو آزاد شده« هم جایزه اسکار بهترین فیلم 

نامه غیراقتباسی را برد.
»سگدانی«، »بیل را بکش: جلد 1«، »بیل را بکش: جلد 2« 

و »گرایندهاوس« از دیگر ساخته های اوست.

علی اصغر زاکری هرندی به حضور مستقیم و غیر مستقیم بیش 
از س��ه هزار کودک در اولین جشنواره ملی ش��عر کودک شاهین 
 شهر اشاره کرد و ادامه داد: در دور اول جشنواره ملی شعر کودک 
شاهین شهر 5 نفر از بزرگ ترین شاعران حوزه  کودک آثار رسیده 
به دبیرخانه این جشنواره را مورد بررس��ی قرار داده  و برترین آثار 

را انتخاب کردند.
وی با بیان این که دبیرخانه دومین جش��نواره ملی ش��عر کودک 
ش��اهین ش��هر میزبان بیش از دو هزار و دویس��ت اثر رس��یده از 
ش��اعران کودک و کودکان ش��اعر سراس��ر کش��ور بوده اس��ت، 
بیان داش��ت: تعداد کودکان درگی��ر با این جش��نواره نیز در دور 
 دوم بی��ش از پنج ه��زار نفر بوده ک��ه در نوع خود ب��ی نظیر بوده 

است.
شهردار شاهین ش��هر به ش��اعران برگزیده در دور دوم جشنواره 
ملی ش��عر کودک ش��اهین ش��هر نیز اش��اره کرد و ادامه داد: در 
دومین جش��نواره 12 اثر از کودکان 6 تا 12 س��ال به عنوان اشعار 
برتر جشنواره انتخاب شد و در بین آثار ارسالی از شاعران کودک 

 نیز 5 کتاب شعر  کودک که در س��ال 1390 تحت  تاثیر جشنواره
 اول انتشار یافته بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

        29 بهمن آخرین زمان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 
جشنواره شعر کودک

وی با اشاره به این که فراخوان سومین جشنواره ملی شعر کودک 
شاهین ش��هر از امروز در سراسر کش��وز توزیع خواهد شد، افزود: 
عالقه مندان برای حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را تا 
29 بهمن ماه به دبیرخانه جش��نواره ملی شعر کوتاه شاهین شهر 

ارسال کنند.
زاکری هرندی توسعه ابعاد برگزاری جشنواره ملی شعر کودک تا 
ابعاد بین المللی را یکی از اهداف بزرگ برای برگزاری سومین دور 
از این جشنواره دانست و اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های موجود 
در شهر شاهین شهر و وجود گرایش ها و اقوام خاص در این شهر 
زمینه خوبی برای بین المللی کردن جش��نواره ملی شعر کودک 

شاهین شهر وجود دارد.

وی تقویت بنیان های ش��عری با رویکرد تاثیرگذاری بر مخاطب، 
توجه بیش��تر به ش��ناخت ارتقای مفاهیم پاک دنی��ای کودکان، 
شناسایی استعدادهای موجود در کش��ور در زمینه شعر کودک و 
صیانت از آن ها، کمک به تولید و خلق آثار فاخر ادبی با محوریت 
شعر کودک، تبادل اندیشه در مقوله شعر کودک و آسیب شناسی 
آن از دیدگاه شاعران کشوری، استانی و شاهین شهری را از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره دانست.
 زاکری هرن��دی اف��زود: ب��رای عملیاتی ک��ردن اه��داف فوق و 
کامیابی دوباره ب��ا همت دوس��تان، دبیر علمی جش��نواره آقای 
رحماندوست و تعداد زیادی از ش��اعران برنامه هایی تدوین شده 

است.
شهردار شاهین شهر اختصاص فرهنگسرای ویژه  خانواده و کودک، 
برگزاری نشس��ت های تخصصی ش��اعران کش��وری در مدارس 
مقطع راهنمایی ش��اهین ش��هر، جذب تعداد بیش��تری از گروه 
های هنری و افزایش تعداد شاعران را از جمله برنامه های تدوین 
 شده برای سومین جشنواره ملی شعر کودک شاهین شهر عنوان 

کرد.
وی ادام��ه داد: برگ��زاری کارگاه ه��ای تخصص��ی تربی��ت 
دینی با حض��ور 200 مربی پرورش��ی از سراس��ر اس��تان،  انجام 
مراس��م روز درختکاری و توس��عه کاش��ت 250 نهال، دعوت از 
کودکان معلول سراس��ر اس��تان، تجلیل از خانواده های شهدای 
شاهین ش��هری و بهره ب��رداری از پارک بوس��تان وی��ژه کودکان 
و نوجوان��ان در س��ه راهی فردوس��ی برنامه های��ی هس��تند که 
 ط��ی روزهای چهارده��م و پانزدهم اس��فندماه برگ��زار خواهند 

شد.
وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره ملی شعر کودک به نفرات اول 
تا سوم گروه های سنی )4 تا 12(، )12 تا 14 ( و بزرگساالن جوایز 

نفیسی اهدا خواهد شد.
 زاکری هرن��دی با بی��ان این ک��ه موضوع آثار ارس��ال ش��ده به
  دبیرخانه این جش��نواره آزاد اس��ت، افزود: در این راس��تا آثاری

 که ب��ا موضوعیت دینی و تربیت��ی و فرهنگ ش��هروندی ارتباط 
 بیشتری داش��ته باش��ند از اهمیت بیش��تری برخوردار خواهند

بود.
وی با اش��اره به همکاری و هماهنگی با دیگر سازمان های دولتی 
در راستای برگزاری این جش��نواره اظهار داشت: هماهنگی های 
الزم با اداره کل آموزش و پرورش استان و ادارات تابعه در استان، 
سازمان بهزیستی اس��تان، اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
 کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان انجام شده 

است.

اسفند ماه سال جاری

  شاهین شهر؛  میزبان  سومین جشنواره ملی شعر کودک 

خوانن��ده مط��رح موس��یقی س��نتی کش��ورمان گف��ت: 
به دلیل عالق��ه به م��ردم اصفه��ان در آلبوم جدی��دم قطعه 
 »به اصفه��ان رو« را به م��ردم و آب و خاک اصفه��ان تقدیم 

می کنم.
س��االر عقیلی در نشس��ت خبری در هتل پی��روزی اصفهان 
اظهارداش��ت: این کنس��رت، دومین کنسرت رس��می من در 
اصفهان است، کنسرت دوره گذشته  بسیار منظم برگزار شد 
به همین جهت این بار نیز با گروه برگزار کننده مهر نظر، این 

کنسرت را برگزار کردیم.وی افزود: عالقه خاصی به اصفهان و 
مردمش دارم، مردم اصفهان احت��رام و محبت های فراوانی به 

من و خانواده ام داشته اند.
این خوانن��ده مطرح موس��یقی س��نتی ادامه داد: به س��بب 
ارادتی که ب��ه مردم اصفه��ان دارم، در س��ی دی جدیدم یک 
قطع��ه را با ن��ام  »ب��ه اصفه��ان رو« تقدیم به مردم ش��ریف 
اصفهان می کن��م.وی تصری��ح کرد: ای��ن قطعه را ب��ه اتفاق 
 پیانو نوازی همسرم حریر شریعت زاده س��اخته ام و تقدیم به 

آب و خاک اصفهان و مردم مهربان و خونگرمش می کنم.
عقیلی با بیان این که، اصفهان پایتخت فرهنگی ایران اس��ت، 
گفت: به س��بب اهمیت اصفه��ان عالقه مندم کنس��رت های 
بیشتری در اصفهان، اجرا کنم.وی تصریح کرد: در اجراهای این 
سه شب، قطعات »چهار مضراب« و »پرنده« از آلبوم جدیدم را 

تقدیم به مردم اصفهان می کنم.
این خواننده مطرح کشور در ادامه از اجرا در سالن کوثر شهدای 
ارتش ابراز خرسندی کرد و گفت: س��الن کنسرت نباید زیاد 
بزرگ باشد، برای موسیقی اصیل و سنتی بهتر است که سالن 

کنسرت کوچک تر باشد تا همه لذت ببرند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
حاشیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور 
با خوزه مانوئل س��وریا لوپز وزیر صنعت، انرژی و گردش��گری 
 اس��پانیا دیدار و گفت وگو ک��رد.در جریان این دی��دار احیای 
تفاهم نامه های  گردش��گری منعقد شده میان ایران و اسپانیا 
مورد تاکید مسووالن گردشگری دو کشور قرار گرفت.سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این دیدارگفت: 
دانش و تجربه کش��ور اس��پانیا در زمینه گردشگری می تواند 

کمک زیادی برای جمهوری اس��المی ایران در این خصوص 
باشد.نجفی افزود: گردشگری عالوه بر بعد اقتصادی دارای ابعاد 
و آثار فرهنگی مهمی اس��ت؛ چرا که در هر حرکت توریستی 
 یک حرک��ت فرهنگی مهم اتف��اق می افت��د.وی تصریح کرد:

 بر همین اس��اس مواجهه مردمان دو کشور،  آش��نایی آن ها 
با فرهنگ یکدیگ��ر و برقراری ارتباط روح��ی بین ملت ها که 
مقدمه دوس��تی و صلح میان کشورها به ش��مار می رود متاثر 
از گردشگری اس��ت.نجفی ضمن دعوت از همتای اسپانیایی 
خود برای س��فر به ایران در اولین فرصت ممکن، برای توسعه 
همکاری های دو کشور در سه حوزه صنعت، انرژی و گردشگری 
اب��راز آمادگی و امی��دواری کرد.لوپ��ز وزیر صنع��ت، انرژی و 
گردشگری اس��پانیا نیزدر این دیدار فیتور را رویداد مهمی در 
اقتصاد اسپانیا برشمرد و گفت: بر خالف مسایل اقتصادی اخیر 
کشور، تعداد گردشگران خارجی اسپانیا در سال 2013 بالغ بر 
60 میلیون نفر بوده است.وی افزود: اسپانیا طی 4 سال اخیر به 
منظور ترمیم اوضاع اقتصادی، سیاست ها و تغییر ساختارهایی 
در حوزه های اقتصادی، انرژی و گردش��گری داش��ته است و 

اکنون در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

ساالر عقیلی مطرح کرد:

قطعه»به اصفهان رو« تقدیم به آب و خاک اصفهان
در دیدار نجفی با وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا تاکید شد؛

احیای تفاهم نامه های گردشگری ایران و اسپانیا

شهردار شاهین شهر در نخستین نشس�ت خبری خود که به مناسبت برگزاری سومین  گروه 
فرهنگ 
زاینده رود

جشنواره ملی شعر کودک برگزار شد، با بیان این که این جش�نواره از سال 90 و با هدف 
تبدیل شهر شاهین ش�هر به پایگاه فعالیت های فرهنگی و احساسی کودکان در کشور 
شکل گرفته است، اظهار داشت: در اولین دور از این جش�نواره بیش از 580 اثر در قالب شعر و کتاب از سراسر 

کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.



اخبار کوتاهیادداشت

ذوب آهن در تعقیب گاز
تیم والیبال بانوان ذوب آهن برای تثبیت 
جایگاه دومی اش در ج��دول رده بندی، 
باید در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر 
والیبال، تیم س��وم این مس��ابقات یعنی 

دانشگاه آزاد را مغلوب کند.
هفته دوم رقابت های دور برگش��ت لیگ 
برتر والیبال بانوان فردا با برگزاری س��ه 
دیدار در ش��هرهای مختلف پیگیری می ش��ود.در مهمترین دیدار این 
هفته که تاثیر زیادی در وضعیت دو تیم در جدول رده بندی دارد، تیم 

ذوب آهن اصفهان در تهران به دیدار تیم دانشگاه آزاد می رود.
شاگردان فریبا صادقی در حال حاضر در رده دوم جدول رده بندی جای 
داش��ته و در تعقیب تیم صدرنش��ین گاز تهران به امید لغزش این تیم 
هستند.ذوبی ها که در نیم فصل نخست امکان صدرنشینی را از دست 
دادند، در نیم فصل دوم انگیزه زیادی برای کسب حداکثری امتیازات 
و دس��ت یابی به قهرمانی دارند اما با توجه به وضعیت فعلی تیم ها، این 
خواسته زیاد دست یافتنی به نظر نمی رس��د.به گزارش فارس، برنامه 

کامل این هفته به این شرح است:
دانشگاه آزاد - ذوب آهن اصفهان

بابلسر - گاز تهران
شهرداری سمنان – اسالمشهر

برزیل بهترین تیم فوتسال دنیا شد
تیم ملی فوتسال برزیل به عنوان بهترین 
تیم فوتسال دنیا در سال 2013 انتخاب 

شد.
در ادامه انتخاب بهترین های فوتسال دنیا 
در سال 2013 از سوی سایت »فوتسال 
پلنت«، تیم ملی فوتسال برزیل به عنوان 
بهترین تیم فوتس��ال جهان انتخاب شد. 
این سومین سال متوالی است که برزیل به عنوان بهترین تیم دنیا دست 
می یابد.این در حالی اس��ت که ایران به همراه کشورهایی مثل اسپانیا، 
تایلند، اس��ترالیا، تیم زنان برزیل و چند تیم دیگر به عنوان کاندیدای 
کسب این عنوان انتخاب ش��ده بودند. ایران در سال 2009 موفق شده 
بود این عنوان را از آن خود کند.پیش از این فرشته کریمی بازیکن تیم 
ملی فوتس��ال ایران هم جزو 10 بازیکن برتر فوتسال دنیا شناخته شد 

ولی نتوانست این عنوان را از آن خود کند.

اصفهان قهرمان مسابقات تکواندوی 
دانشجویان منطقه ۴ کشور شد

معاون دانشجویی دانش��گاه ایالم گفت: 
قهرمان مسابقات تکواندوی دانشجویان 
دختر منطقه ۴ کشور در ایالم به اصفهان 
کرمش��اهی  لعل��ی  عبدا رس��ید. 
گفت:مس��ابقات تکواندوی دانشجویان 
منطق��ه چه��ار کش��ور از 30 دی ماه به 
میزبانی دانش��گاه ایالم در ای��الم برگزار 
شد.وی افزود: دانشجویانی از دانش��گاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، 
دانشگاه شهید چمران اهواز، دانش��گاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 

دانشگاه لرستان و دانشگاه ایالم در سه روز با هم  رقابت کردند.
معاون دانش��جویی دانش��گاه ایالم تصریح کرد: این دوره از رقابت ها با 

معرفی تیم های برتر در دانشگاه ایالم به کار خود خاتمه داد.
وی گف��ت: مق��ام اول ای��ن س��ری از رقاب��ت ه��ای تکوان��دو ب��ه 
دانش��گاه اصفه��ان رس��ید و مق��ام دوم نی��ز از آن دانش��گاه ای��الم 
 ش��د و دانش��گاه چمران اهواز نی��ز در رتبه س��وم این رقاب��ت ها قرار

 گرفت.

 رییس هیات دو و میدانی 
استان اصفهان برکنار شد

رییس هیات دو و میدانی استان اصفهان 
 از س��مت خ��ود در ای��ن هی��ات برکنار

شد.عبدالرسول یزدی زاده، رییس هیات  
دو و میدانی اس��تان اصفهان که پیش از 
این به عنوان سرپرس��ت هی��ات انتخاب 
شده و در مجمع انتخاباتی یک سال پیش 
هی��ات دو و میدانی اس��تان اصفهان به 
عنوان رییس انتخاب شد.مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان اصفهان، 
بیش از یک ماه پیش درخواست برکناری یزدی زاده را به فدراسیون دو 
و میدانی ارس��ال کرده بود و این ابالغ به اصفهان رسید. مدیرکل سابق 
ورزش و جوانان استان اصفهان در شرایطی خواستار برکناری رییس این 
هیات بود که غالمعلی مرادی را به عنوان سرپرس��ت جدید این هیات 

معرفی کرده است.

 فیفا لباس تیم ملی فوتبال ایران
 با طرح یوزپلنگ آسیایی را پذیرفت

مدیرکل دفتر آموزش محیط زیست با بیان 
این که فیف��ا از طراحی لب��اس تیم ملی 
فوتبال ایران با طرحی از یوز پلنگ آسیایی 
در جام جهان��ی موافق��ت ک��رد، گف��ت: 
دوازدهم بهمن لباس طراحی ش��ده تیم 
ملی فوتبال کشورمان رونمایی می شود.

محمد درویش درباره نتیجه طراحی نماد 
یوزپلن��گ آس��یایی روی لباس تیم ملی فوتبال کش��ور در مس��ابقات 
جام جهانی، اظهار داشت: فیفا موافقت خود را با این مساله اعالم کرده 
است.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست افزود: بر 
همین اس��اس قرار اس��ت که دوازدهم بهمن  ش��اهد رونمایی از لباس 
تیم ملی فوتبال ایران با طراحی یوزپلنگ باشیم.وی علت مخالفت اولیه 
فیفا با تحقق این امر را س��وء تفاهم ایجاد ش��ده در نامه  اداری از سوی 
 فدراس��یون فوتبال عنوان کرد و بیان داش��ت: به دلیل این که مطلب

 آن طور که باید انتقال داده نش��ده بود فیفا در مرحله نخست با این امر 
موافقت نکرد.درویش با بیان این که بر همین اس��اس دیگر قرار نیست 
که لوگوی یوزپلنگ روی لباس تیم ملی قرار گیرد، خاطرنش��ان کرد: 
مقرر ش��ده که لباس تیم ملی فوتبال کش��ور خود نمادی از یوزپلنگ 
آسیایی باش��د.به گزارش فارس، قرار اس��ت لوگوی مشخص یوزپلنگ 
ایرانی در تیش��رت هواداران و س��ایر وسایل تبلیغاتی اس��تفاده شود؛ 
همچنین مقرر شده شعار یوزپلنگ آس��یایی بر روی اتوبوس تیم ملی 

نوشته شود.

6
میهمانی اهالی دوچرخه سواری اصفهان با طعم »کیک دوستی«

    خانواده دوچرخه سواری استان اصفهان  در مراسمی ویژه حضور پیدا کردند و » کیک دوستی«را در 
کنار یکدیگر  بریدند. هیات دوچرخه سواری اس��تان اصفهان با حضور همه اهالی این رشته در استان 
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دعوت امریکا  از 
مردان والیبال ایران

 ذوب آهنی ها
 راهی تهران می شوند

فدراس��یون والیبال امریکا با ارس��ال نامه ای از تیم مل��ی والیبال جمهوری 
 اس��المی ایران برای برگزاری چند دیدار دوستانه در شهر لس آنجلس دعوت

 کرد.
پنج شنبه گذشته فدراسیون والیبال امریکا با ارسال نامه ای از تیم ملی والیبال 
جمهوری اسالمی ایران برای انجام ۴ دیدار دوس��تانه و برگزاری یک اردوی 
آماده سازی از 7 تا 17 آگوست 201۴ )16 تا 26 مرداد 1393( به طور رسمی 

دعوت کرد.
 ب��ر اس��اس برنام��ه اع��الم ش��ده، تی��م مل��ی کش��ورمان در روزه��ای

  9، 13، 15 و 16 آگوس��ت ب��ا تیم مل��ی والیبال امری��کا ۴ دیدار دوس��تانه 
در شهر لس آنجلس برگزار خواهد کرد.

امریکایی ها کلیه هزینه های تیم ملی ایران را برای 19 نفر در این سفر 10 روزه 
تقبل کرده اند.

  کاروان تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن ب��رای رقاب��ت ب��ا اس��تقالل در هفت��ه 
 بیس��ت و چهارم لیگ برت��ر امروز  ب��ه صورت هوای��ی راهی ته��ران خواهد

 شد.
 با وجود شکس��ت ذوب آه��ن در مرحل��ه یک چه��ارم نهایی ج��ام حذفی 
 و صعود اس��تقالل به جم��ع چهار تی��م پایانی هن��وز یک رقابت حس��اس

 دیگ��ر بی��ن ای��ن دو تی��م باق��ی مان��ده و ش��اگردان تق��وی بای��د 
ف��ردا ب��ه فک��ر متوق��ف ک��ردن اس��تقالل در ورزش��گاه آزادی 
 باش��ند ت��ا ش��اید از ای��ن طری��ق شکس��ت در ج��ام حذف��ی را جب��ران 

کنند.
البته استقاللی ها هم با توجه به صدرنش��ینی فوالد در هفته گذشته مطمئنا 
 برای کسب س��ه امتیاز راهی این مسابقه می ش��وند تا دوباره به صدر جدول

 رده بندی صعود کنند.

بوناچیچ ،سرمربی مس کرمان شد
لوکا بوناچیچ سرمربی س��ابق تیم فوتبال مس کرمان یک بار 
 دیگ��ر هدایت این تی��م را قبول ک��رد تا م��س در هفت بازی 
 پیش روی خ��ود در لیگ برتر با هدای��ت وی کار خود را ادامه

دهد.

منچستریونایتد مغلوب ساندرلند شد
جانی اوانز در دقیقه 37 تنها گل بازی در  وقت معمول را برای یونایتد به ثمر رساند 
اما با توجه به پیروزی 2 بر یک س��اندرلند در بازی رفت دو تیم در پایان به تساوی 
2 بر 2 دست یافتند تا بازی به وقت های اضافی کشیده شود. در دقیقه 119 بازی 
فیلیپ باردزلی برای ساندرلند گل زد تا این تیم در آستانه  فینال رقابتها قرار بگیرد .

فوالد ماهان راهی گرگان شد
 تیم اس��کواش بانوان فوالد ماهان با امیدواری زیاد برای
  دیدار با حریفان خود در هفته دوم راهی گرگان شده است
  تا ای��ن هفته بتواند به ص��در جدول رده بن��دی راه پیدا

کند.

رویانیان پس از قبول استعفا: جواب وزیر را نمی دهم

بدهی ۴0 میلیاردی خالی بندی است!
محمد رویانیان پس از پذیرش اس��تعفایش از سوی هیات مدیره 
باشگاه در واکنش به صحبت های وزیر ورزش و جوانان گفت: چون 
ایشان وزیر هستند، نمی توانم جواب شان را بدهم وگرنه بد جوابی 

داشتم که بدهم.
محم��د رویانیان پس از پای��ان پذیرش اس��تعفایش از مدیرعامل 
باش��گاه پرس��پولیس، در جمع خبرن��گاران ضمن بی��ان مطلب 
فوق گفت: خوش��بختانه در نشس��ت هی��ات مدیره با اس��تعفایم 
موافقت ش��د و من دیگر مدیرعامل پرس��پولیس نیس��تم. اما در 
 هیات مدیره می مانم و طرح ها، طلب ها و مس��ایل دیگر را پیگیری

 می کنم.
وی با بیان این که در خدمت پرس��پولیس خواهد بود، اضافه کرد: 
دل خوری از اعضای هیات مدیره ندارم و تا آخرش کنار پرسپولیس 
هس��تم. هیچ فرقی هم نکرده اس��ت و فقط مدیرعامل نیستم اما 
کارهای اقتصادی را به عنوان عضوی از هیات مدیره پیگیری خواهم 

کرد، با بی پولی و یا با پول دار بودن.
مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس همچنین یادآور شد: ممکن است 
به عنوان مشاور در کنار دایی باقی بمانم و از او می خواهم که حتما 
در پرسپولیس بماند، حتی اگر مرا از باشگاه بیرونم کنند، از پنجره 
به داخل می آیم. من عضو هیات مدیره باشگاه هستم و ۴-5 طرح 
دارم که باید آن را پیگیری کنم. البته مگر این که مدیرعاملی بعدی 

نخواهد با من کار کند.
وی با اشاره به این که در تمام مدت مدیریتش تنها بوده است، ادامه 

داد: من اگر در پرسپولیس می ماندم آن ها پرسپولیس را می زدند و 
برای این که پرسپولیس را نزنند، استعفا دادم. با این کار خودم سعی 
کردم که جلوی مشکالت را بگیرم تا پرسپولیس با آرامش بیشتری 

به کار خود ادامه دهد. 
 رویانیان همچنین در خصوص بهرام افش��ارزاده گفت: من شنیده 
بودم کار افش��ارزاده برای دبیرکلی کمیته ملی المپیک تمام شده 
 بود ولی به یکباره ظاهرا برق دبیرخانه رفت و همه چیز تغییر پیدا 

کرد.

نمی دانم چه اتفاقی افتاد که این گونه شد.
وی خطاب به هواداران پرس��پولیس تاکید کرد: هواداران باشگاه 
بدانند من هم مثل ش��ما ش��ش آتش��ه پرسپولیس��ی هس��تم و 
پرسپولیس��ی خواهم ماند. درست اس��ت در دفتر باشگاه نیستم 
اما خودم دفتر دارم و تا آخر عمر کارهای پرس��پولیس را پیگیری 

می کنم.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا 
شایعه بدهی ۴0 میلیارد تومانی شما صحت دارد؟، تاکید کرد: این 

یک خالی بندی است و صحت ندارد. من حتی گفتم اگر می خواهید 
به بان کی مون و خانم اشتون هم گزارش مالی باشگاه را ارایه کنم تا 

دیگر از این حرف ها نزنند.
وی درباره برگزاری دیدار دوستانه با رئال مادرید نیز خاطرنشان کرد: 
اگر مدیرعامل بعدی بخواهد این بازی برگزار می شود و اگر نخواهد 

که دیگر منتفی خواهد شد.
رویانیان با اشاره به این که شهامت برکناری اش را نداشتند، در مورد 
 صحبت های وزیر ورزش و جوانان علیه خود اظهارداش��ت: من را 
به زدن حرف های سیاسی وادار نکنید. من بد جوابی داشتم به ایشان 
بدهم اما چون وزیر است، نمی توانم. رویانیان هیچی چیزی نیست 

اما باید پرسپولیس حفظ شود.
وی در مورد این که می گویند بازیکنان خواسته اند در پرسپولیس 
بمانید و با رفتن ش��ما آیا تیم به هم نمی ریزد؟، یادآور ش��د: علی 
 آقا یک تنه می تواند تی��م را نجات دهد و خواه��ش می کنم همه 
پش��ت س��رش مانده و از او حمایت کنند. دایی قهرمان ملی است 
و می تواند با حمایت همه فصل را با موفقیت به پایان برس��اند. من 
 از او می خواهم به خاطر پرس��پولیس و 30 میلیون هوادار با اقتدار

 به کارش ادامه دهد و به فکر قهرمانی با تیم باشد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تاکید بر این که آقای وزیر ورزش 
و جوانان، وقت برای جلسه نداش��ت، یادآور شد: تا 50-60 قرارداد 
بازیکنان هم پرداخت شده و بقیه را هم می پردازیم زیرا وظیفه داریم 

قراردادشان را کامل پرداخت کنیم.

آنتونیو سیومئز می گوید اگر قرار به تشکر باشد ، 
رونالدو باید ممنون کی روش باشد.

آنتونیو س��یموئز از ی��ک عمر رفاق��ت می گوید. 
عمری برادری با اوزه بی��و، یکی از بزرگان فوتبال 
دنیا یکی از س��تارگان تاریخ فوتب��ال پرتغال در 
تی��م طالیی ده��ه 60 می��الدی. او چند س��الی 
اس��ت در کنار کارل��وس کی روش می نش��یند 
 و برای توس��عه فوتب��ال ایران برنامه م��ی ریزند. 
آن ها که با همه سختی ها به جام جهانی رسیدند. 
مربی تیم ملی در این گفت و گو از روزهای خوش 

فوتبالی اش می گوید.
از اوزه بیو ش�روع کنیم. از روز های آنتونیو 

بدون اوزه 
این خیلی دشوار اس��ت بعد از اوزه بیود درباره او 
حرف زدن. نه تنها اوزه دوس��ت خوب��م بود که از 
یک برادر برایم نزدیک تر بود. هر روز صبح به یاد 
 او از خواب بلند می ش��وم . قس��متی از وجودم با

 خاک سپاری اوزه ، خاک شد.
اتفاق تلخی بود خیلی ناگهانی. شاید سال نو 
برای پرتغالی ها به بدترین شکل شروع شد

واقعا همین طور است. فکر می کنم پنجم یا ششم 
ژانویه بود که این اتف��اق افتاد. من باید همان روز 
به ایران بر می گش��تم. از شب قبل مشغول جمع 
کردن وس��ایلم بودم و صبح خیل��ی زود بود که 
تلفنم زنگ خ��ورد. فکر کنم س��اعت 6 صبح بود 
که تلفنم زنگ خورد و یک��ی از بدترین خبرهای 
زندگی ام را شنیدم. نشستم روی تخت درحالی 
که همس��رم کنارم بود. لبه تخت نشسته بودم و 
نمی دانس��تم چه کار باید بکنم. حس بدی بود. 
حس��ی با بغض و اندوه ش��دید. به فکرم رسید به 
کارلوس زنگ بزنم چون می دانستم مربی آن روز 
در دبی اس��ت. این خبر  تلخ را من به او دادم. او از 
من خواست تا پیام تسلیت رسمی و عمومی او را به 
خانواده اوزه بیو بگویم چون برایش امکان نداشت 

که در مراسم حاضر باش��د. آن شب من میهمان 
تلویزیون ملی پرتغال شدم و برای مردم کشورم 
از فقدان یک دوست گفتم. همین اتفاق باعث شد 
 که کمی دیرتر به تهران بیای��م. ولی آن روز تا ابد 

به عنوان یک روز تلخ برایم می ماند.
اوزه بیو یک ستاره بود با شهرتی جهانی اما 
فرقش این بود که س�تاره بی س�ر و صدایی 
بود. نه مثل پله ، کرای�وف ، مارادونا و دیگر 

بزرگان فوتبال دنیا
اوزه خیلی انسان ساده ای بود. ولی واقعا محبوب 
بود بدون هیچ جنجالی. او مردی است که یکی از 
10 بزرگ تاریخ فوتبال فیفا شناخته شده است. 
قبال هم برایت گفته ام. فوتبال دنیا شاهزاده های 
زیادی داش��ته اما پادش��اهان خیلی ک��م بودند. 
یکی از آن ش��اه های ماندگار اوزه است. من این 
را برای دوس��تی ام نمی گویم ای��ن یک حقیقت 
 غیر قابل کتمان است ، درخشش همیشگی اوزه، 

تکنیک اش و اخالق ماندگارش. 
فکر می کنید فوتب�ال دنیا دین�ش را به او 

ادا کرد
بنفیکا که همه کار برای او کرد. مجس��مه بزرگ 
 او در ورزش��گاه بنفیکا ، تا ابد ن��ام او را زنده نگه

 می دارد. برای او ک��ه در دوره ای زندگی کرد که 
نه فیلمی بود ، نه دوربینی و نه اینترنت به شهرت 
 ستاره های امروزی نرسید. ش��اید اگر االن بازی

 می کرد ، جایگاهی باالتر از این ستاره ها داشت. 
حتی باالتر از مسی و رونالدو. روح اوزه شاد است 
چون هر آن کاری که می توانس��ت برای فوتبال 
انجام داد و ما هم ش��ادیم چ��ون برایش کوتاهی 

نکردیم و او با دلخوری از میان مان نرفت.
مراس�م انتخاب بهترین بازیکن س�ال هم 
تحت تاثیر او بود. اما ان�گار عمر اوزه بیو به 
دنیا نبود تا ش�اید روزی جایزه توپ طالی 

افتخاری را بگیرد
خاطره اوزه بیو همه جای مراس��م بود. این جایزه 
هر س��ال به دیگران هم می رسد و این قدر تعداد 
این ستاره ها زیاد نیست که اوزه صاحب آن طال 
نشود. بعد از آدم هایی مثل دی استفانو ، مارادونا و 

پالتینی ، نوبت به اوزه بیو هم می رسید.
رس�یدیم به توپ طال. جایی که شما باز هم 
 به مس�ی رای دادی�د درحالی ک�ه از طرف

 رسانه های پرتغالی زیر فشار بودید
به هر حال ما از ابتدا قولی ب��ا مربیان لیگ ایران 
داشتیم. ما از مربیان لیگ ایران می پرسیم و باید 
این نظر آن ها را هم بپذیریم. این رای آن هاست و 

ما به عهدمان با آن ها پایبند ماندیم...
خیلی ه�ا اعتقاد دارن�د که امس�ال جایزه 
بهترین بازیکن حق ریبری بوده نه رونالدو 

و مسی.
نه موافق نیستم. امس��ال فقط حق رونالدو بود نه 

هیچ کس دیگر.
نگفتید در پای�ان جام جهانی ک�دام مربی 

شادتر است؟
تاریخی اگر نگاه کنیم، تاری��خ می گوید پرتغال، 
یونان و ایران. اگر به تاریخ نگاه  کنیم ایران ش��ما 
کمترین شانس را برای موفقیت دارد اما ما داریم 
می جنگیم برای تاریخ ش��کنی. آرزوی مان این 

است که بتوانیم تاریخ ساز شویم.
 ش�ما 6 امتی�از ب�ا ای�ران م�ی خواهی�د تا

 تاریخ ساز شوید
شاید هم ۴ امتیاز خواس��تیم. اگر آرژانتین همه 
تیم های این گروه را ببرد قطعا تیم دوم با ۴ امتیاز 

صعود می کند. یادت که هست سال قبل هم وقتی 
همه ناامید بودند گفتم می رویم جام جهانی تازه 
جای 7 امتی��از ، 9 امتیاز گرفتیم. اگ��ر آرژانتین 
 همه تیم ه��ا را ببرد ، ۴ امتیاز ه��م برای ما کافی

 است. 
 البته این ج��ا باید بگویم ب��رای آرژانتین هم دعا 
می کنم که در جام جهانی موفق باش��د. اگر قرار 
اس��ت آرژانتین در این بازی ها امتیازی از دست 
بدهد ، ترجیح می دهم جلوی ما باش��د نه کشور 
دیگری. به ج��ام جهانی باید مثبت ن��گاه کنیم. 
اعتقاد من این است که مسیر س��ختی داریم اما 

باید با شرایط حرفه ای به این بازی ها برویم 
چه تیمی قهرمان می شود

همیشه در جام جهانی قدرت های سنتی قهرمان 
می شوند اما این بار فکر می کنم نوبت برزیل باشد 
که میزبان هس��ت. من معتقدم برزیل تیم خوبی 
برای بازی های ای��ن دوره دارد. تی��م جوانی که 
فرهنگ فوتبال را دارد ، خوب آماده ش��ده و همه 

چیز را برای قهرمانی دارد. 
تیم هایی مثل کلمبیا و بلژیک چه طور

این ها برای س��ومی می جنگند. قهرمان همیشه 
تیمی از بین آرژانتین ، برزیل ، آلمان و ایتالیا بوده 

است. دو بار هم شاید اروگوئه و اسپانیا .
تیم دیگری هم بوده که قهرمان شده باشد

 ما یک بار به این جام نزدیک شدیم اما انگلیسی ها 
با عوض کردن استادیوم بازی ، همه چیز را به هم 
ریختند. ولی گذشته اما قهرمان ها همیشه همان 

مدعیان سنتی  جام هستند.
پرتغال یا آرژانتین با س�تاره های شان چه 

شانسی دارند
 خیلی مهم اس��ت ک��ه رونالدو چه ط��ور در این 
بازی ه��ا حاضر ش��ود. او اگر خوب باش��د ، قطعا 
پرتغال مدعی قهرمانی است. همین حس را من 
نسبت به مسی هم دارم. فکر می کنم این دو این 
بار دست به هر کاری می زنند تا در بهترین شرایط 

برای تیم شان اثرگذار باشند. 
بازی های آخر کریس در پرتغ��ال را ببین. این را 
نش��ان می دهد. واقعا چالش بزرگ جام جهانی 
عملکرد این دو ستاره در این بازی هاست. برزیل 
و آلمان و هلند ، تیم ه��ای خیلی خوبی دارند اما 
 این دو اگر خوب باش��ند قطعا تیم های بهتری از

 تیم های ملی کشورشان می سازند. 
این دو تیم اگر قهرمانی می خواهند ، باید ستاره 
های شان همان کاری را کنند که ماردونا در جام 

جهانی 86 برای آرژانتین کرد.

بازی با مسی و رونالدو در یک گروه؟ خوشی زیر دلمان می زد 

سیموئز:نیمی از وجودم را با »اوزه بیو« دفن کردند

رویانیان:
 هواداران 

 باشگاه بدانند
 من هم مثل 

شما شش آتشه 
پرسپولیسی 

هستم و 
پرسپولیسی 

خواهم ماند
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مفاد آراء 

925 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002327  راي  برابر   -1  
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي حميدرضا خاني دمنه فرزند محمد بشماره شناسنامه 52 صادره از در 
يك باب خانه به مساحت 350 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از4 اصلي واقع در  دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد خانی محرز 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002313  راي  برابر   -2
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
زهراسادات عبداللهي دمنه فرزند سيد احمد بشماره شناسنامه 94 صادره از 
در يك باب خانه به مساحت 261.57 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
.1 فرعي از 4 اصلي  واقع در دامنه خريداري از مالك آقاي اسماعيل رستمی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002190  راي  برابر   -3
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي اکبر فرهمند فرزند اصغر بشماره شناسنامه 70 صادره از در يك باب 
خانه به مساحت 339.77 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك12. فرعي 
از12اصلي واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی احمدی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002321  راي  برابر   -4
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي محمد شريفي داراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 2245 صادره از در 
يك باب  مغازه به مساحت 59.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك12. 
کالنتری  آقاي  مالك رسمي  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي   از12  فرعي 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002324 شماره  راي  برابر   -5
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي بهرام شريفي داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 234 صادره از در 
يك باب خانه به مساحت 249.82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك12 
فرعي از12 اصلي واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صادق 

يوسفی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002330 شماره  راي  برابر   -6
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي مظاهر مباشري فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 12 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 437.15 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
آقاي کرمعلی مباشری   مالك رسمي  از  دامنه خريداري  در   واقع  از4اصلي  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002333  راي  برابر   -7
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
خانم سيده شايسته بيگم عبداللهي فرزند سيدعبدالحسين بشماره شناسنامه 
به مساحت 433.32 مترمربع  مفروز و  باب خانه   از در يك  1473 صادره 
مجزي شده از پالك1 فرعي از4 اصلي  واقع در دامنه  خريداري از مالك  آقاي 

جمشيد سميعی و غيره  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002336 شماره  راي  برابر   -8
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي مجتبي ادريسي فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 2142 صادره از در 
يك باب خانه  به مساحت 224 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
کريمی  آقاي شكراله  مالك رسمي  از  دامنه  خريداري  در   واقع  اصلي   از4 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  139260302012002342هيات  شماره  راي  برابر   -9
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد ترکيان دمنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 14 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 634.75 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از4 اصلي   واقع در  دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي ابو الفضل ترکيان 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002345 شماره  راي  برابر   -10
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد رمضاني دمنه فرزند هادي بشماره شناسنامه 70 صادره از در يك باب 
خانه به مساحت 223 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از4 
اصلي  واقع در دامنه  خريداري از مالك آقاي محمد جمالوند  محرز گرديده 

است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002348  راي  برابر   -11

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  خانم 
زهره عبدالهي دمنه فرزند سيدمجتبي بشماره شناسنامه 1801 صادره از در 
يك باب خانه  به مساحت 266.98 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از4 اصلي  واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي  يحيی رستمی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  139260302012002351هيات  شماره  راي  برابر   -12
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
از  آقاي سلمان مباشري دمنه فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 21 صادره 
در يك باب خانه  به مساحت 423.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 4 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي کرمعلی 

مباشری  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002354  راي  برابر   -13
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي ايمان رستمي فرزند نوروز علي بشماره شناسنامه 596 صادره از در 
يك باب خانه  به مساحت 228.36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از 4اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از مالك خانم  زهره  عبد الهی  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002357 شماره  راي  برابر   -14
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي حسين رمضاني دمنه فرزند علي بشماره شناسنامه 15 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 353.60 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از 4اصلي  واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد محمد هاشمی  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002360 شماره  راي  برابر   -15
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيد احسان عبداللهي فرزند سيد فاضل بشماره شناسنامه 2901 صادره از 
در يك باب خانه  به مساحت 351.16 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1  
فرعي از4  اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي سيد فاضل 

عبد اللهی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002363  راي  برابر   -16
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
عشرت عبداللهي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1710 صادره از در 
يك باب خانه  به مساحت 380 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از4 اصلي  واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اهلل ميرزايی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  139260302012002367هيات  شماره  راي  برابر   -17
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
احمد رستمي فرزند امير بشماره شناسنامه 1159394679 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 305.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي 
از4  اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي امير رستمی محرز 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002316  راي  برابر   -18
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
محمدعلي يوسفيان داراني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 22 صادره از 
در يك باب خانه  به مساحت 285.4 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
298 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالكيت رسمي  متقاضی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002196 شماره  راي  برابر   -19
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
سرور رستمي دمنه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 318 صادره از در  سه 
دانگ مشاع از  يك باب خانه  به مساحت 253.04 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از4 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي يحيی ناظمی محرز گرديده است.
20- برابر راي شماره 139260302012002135 هيات اول  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي اکبر کريمي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 2159 صادره از در يك 
باب  مغازه  به مساحت 94.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از مالك  خانم  عزت رضائی محرز  از 4اصلي  واقع در  دامنه  خريداري 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002339 شماره  راي  برابر   -21
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيد فاضل عبدالهي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 21 صادره از در 
يك باب خانه  به مساحت 549.82 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از 4 اصلي  واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي اميد مباشری  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002137  راي  برابر   -22

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
درسه  از  صادره   2719 شناسنامه  بشماره  عبدالعظيم  فرزند  رحيمي  فاطمه 
دانگ مشاع از يك باب خانه  به مساحت 243.89 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1فرعي از4اصلي   واقع در  دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبد العظيم رحيمی  محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139260302012002133. هيات   -23
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
از در يك باب  علي بهرامي فرزند مهرعلي بشماره شناسنامه 1679 صادره 
خانه  به مساحت 217.85 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از 
149اصلي   واقع در  مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمد عاليی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002139  راي  برابر   -24
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي    خانم 
درسه  از  صادره   2499 شناسنامه  بشماره  عبدالعظيم  فرزند  رحيمي  مهري 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 243.89 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1فرعي از4 اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبد العظيم رحيمی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002146  راي  برابر   -25
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي محمد رحيمي فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه 36 صادره از در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 262.14 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از مالك 

آقاي عبد العظيم رحيمی  محرز گرديده است.
26- برابر راي شماره 139260302012002149 هيات اول  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي رحيمي فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه 85 صادره از در سه دانگ 
مشاع از  يك باب خانه  به مساحت 262.14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از4 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك آقاي عبد العظيم 

رحيمی  محرز گرديده است.
27- برابر راي شماره 139260302012002152 هيات اول  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ابوالقاسم يارعلي داراني فرزند جعفر بشماره شناسنامه 3333 صادره از در 
از پالك  يك باب خانه  به مساحت 275.65 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
114فرعي از 11 اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر 

يار علی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره13926030201222177  راي  28-برابر 
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
از در سه  فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 567 صادره  آقاي مهدي ربيعي 
دانگ مشاع از  يك باب  مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 192.90 مترمربع   
مياندشت   در  واقع  اصلي     149 از  فرعي   4 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي آقاي علی شفيعی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  شماره139260302012002174هيات  راي  برابر   -29
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
رضا ربيعي فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 7 صادره از در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ   يك باب مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 192.90 مترمربع 
پالك فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع 

در مياندشت خريداري از مالك آقاي علی شفيعی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002159 شماره  راي  برابر   -30
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
معصومه درويشي فرزند نادر بشماره شناسنامه 1278 صادره از درسه دانگ 
مشاع از  يك باب خانه  به مساحت 148.1 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از64 اصلي  . واقع در  چادگان خريداري از مالك آقاي لطف اله 

کرمی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002156  راي  برابر   -31
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
دانگ  در  سه  از  بشماره شناسنامه 38 صادره  اله  لطف  فرزند  کرمي  داود 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 148.1 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك   آقاي 

لطف اله کرمی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   شماره139260302012002199هيات  راي  برابر   -32
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
اسفنديار رحيمي فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه 103 صادره از در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 253.04 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 4 اصلي   واقع در  دامنه  خريداري از مالك   

آقاي عبد العظيم رحيمی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002371 شماره  راي  برابر   -33

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت 
تعاونی  کشاورزی توليد و تهيه و توزيع نهادهای کشاورزی نهر اسفند داران 
ساختمان  باب   يك  در   10980068078 ملی  شناسه  1274و  ثبت  شماره  به 
از12  از پالك29 فرعي  به مساحت 829.54 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
غيره  و  براتعلی شيخی  مالك رسمي   از  داران  خريداري  در   واقع  اصلي  

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002186 شماره  راي  برابر   -34
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مجيد خان احمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 125 صادره از در يك باب 
خانه به مساحت 36.47 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12/9 فرعي 
از12اصلي  واقع در  داران خريداري از مالكين رسمی متعدد رسمي محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002183  راي  35-برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/
خانم غالمحسين کريمي رزوه فرزند شعبان بشماره شناسنامه 4 صادره از 
چادگان در يك باب خانه به مساحت 197.1 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از مالك رسمي آقاي  از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري  از پالك4 فرعي 

غالمحسين کريمی  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002508 شماره  راي  برابر   -36
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
براتعلي حسيني چهل خانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 1699 صادره از در   
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 119032.00 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از48اصلي واقع در چهلخانه 

خريداري از مالك رسمي آقاي حق رضا حسينی  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002505 شماره  راي  برابر   -37
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي حق رضا حسيني چهلخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 23 صادره 
مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در  از 
119032.00 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از48 اصلي واقع 

در چهلخانه خريداري از مالكيت  رسمي خودش  محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002502  راي  برابر   -38
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  چهلخانه  حسيني  رضا  حق  آقاي  متقاضي 
مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  يك  در  از  صادره   23
فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   148937.00 مساحت  به 
گرديده مالكيت  رسمي محرز  از  در  چهلخانه خريداري  واقع  اصلي   48  از 

 است
39- برابر راي شماره 139260302012002499 هيات اول  موضوع قانون 
فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقاي  براتعلي حسيني چهلخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 1699 صادره 
مساحت  به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  در1/5  از 
148937.00 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي   
واقع در چهلخانه . خريداري از مالك رسمي آقاي حق رضا حسينی  محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002496  راي  برابر   -40
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
در3/5  از  1835 صادره  بشماره شناسنامه  محمد  فرزند  علي حسيني  رجب 
 148937.00 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي  واقع در  چهلخانه  

خريداري از مالك رسمي آقاي حق رضا  حسينی  محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002318  راي  برابر   -41
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
صادره   1 شناسنامه  بشماره  اله  قدرت  فرزند  عادليان  داود  آقاي  متقاضي 
مجزي  و  مفروز  مترمربع    200 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  چادگان  از 
مالك  از  خريداري  سمندگان  در  واقع  62اصلي   از  فرعي   1 پالك  از  شده 
 رسمي آقاي نياز علی زياری محرز گرديده است. رئيس ثبت اسناد فريدن - 

محمد سلمانی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  92/11/5

تاريخ انتشار نوبت دوم  92/11/20
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريدن 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم ( 

شماره  به  اهلل  امر  فرزند  پور  حبيب  ژيال  اينجانب  التحصيلی  فارغ  مدرك 
وقت  پاره  کارشناسی  مقطع  در  سليمان  مسجد  از  صادره   719 شناسنامه 
شماره  با  خوراسگان  دانشگاه  واحد  از  صادره  عمومی  روانشناسی  رشته 
6244 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد . از يابنده تقاضا می شود 
به نشانی اصفهان  اصل مدرك رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

خيابان  جی – ارغوانيه ارسال نمايد . 

مفاد آراء ) اصالحی ( 

943 شماره 103/92/1723/57 تجديد آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين 
نامه قانون تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هيات   92/9/26 مورخ   139260302013001548 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  شهر  فريدون  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  غالمرضا  فرزند  اصالنی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
در   1128863995 ملی  شماره  به  فريدونشهر  از  صادره   3399 شناسنامه 
شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   180/50 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ 
از پالك 272 فرعی از 237 اصلی واقع در فريدونشهر بخش 13ثبت اصفهان 
گرديده  محرز  غالمرضا  فرزند  اصالنی  نجفقلی  آقای  از  عادی  خريداری 
است . لذا مشخصات متقاضی و امالك مورد تقاضا به شرح فوق به منظور 
که  صورتی  در  ميشود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
ميتوانند از تاريخ  انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
تسليم تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  رسيد  اخذ  از  پس  و  تسليم  محل  اسناد   ثبت 

 اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند . ) در آگهی منتشر 
شده در تاريخ 92/10/21 نوع ملك : خانه از قلم افتاده است ( 

طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بديهی 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .

تاريخ انتشار نوبت اول  : شنبه  1392/11/5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : يكشنبه 1392/11/20

محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر 

ابالغ وقت رسیدگی
ملكيان  مصطفی   خواهان   1044/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   963
دادخواستی مبنی بر صدور حكم تامين خواسته و مطالبه يك ميليون تومان 

تاخير  خسارت  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزينه  و  چك  فقره  يك  وجه  بابت 
تاديه به طرفيت قاسم فخفوری  تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 
92/12/6 ساعت 4 عصر تعيين  گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان واقع در خيابان سجاد - اول 
نيلی پور - جنب ساختمان صبا - پالك 57 کد  ارباب - روبه روی مدرسه 
پستی 8165756441شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 18 حقوقی  شورای حل 

اختالف اصفهان 

اجرائیه

بايگانی: 9200391/1  964  شماره پرونده: 9204002003000221/1 شماره 
مصری  آذر  خانم  به  بدينوسيله   139205102003004563 ابالغيه:  شماره 
کادر قلعه فرزند يوسف به شناسنامه شماره 1247 به نشانی اصفهان خيابان 
  9204002003000221/1 کالسه  پرونده  بدهكار  خانه  تلفن  کوچه  اول  سپاه 
ابالغ  ايد  نگرديده  شناخته  اصفهان  نشاط   پست  اداره  گزارش  برابر   که 

بانك  و  شما  بين   1391/04/01-154541 شماره  چك  برابر  که  گردد  می 
بدهكار می  ريال   مبلغ 160000000   اصفهان  بلوار کشاورز  قوامين شعبه 
اجرائيه  صدور  درخواست  بستانكار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشيد 
نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی بشما 
محسوب  اجرائيه  ابالغ  تاريخ  که  آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  گردد  می  ابالغ 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  فقط  است 
غير  در  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می 
شما  عليه  مقررات  طبق  اجرائی  عمليات  آگهی  انتشار  بدون  صورت   اين 
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی  تعقيب خواهد شد. م الف: 12755 اسدی – 

 اصفهان 

اجرائیه

بايگانی:9201208/1  شماره   9204002003000708/1 پرونده:  شماره    965
شماره ابالغيه: 139205102003004528 بدينوسيله به آقای محمد نور بهشت 
فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 1895 صادره از اصفهان ساکن : مشير 
الدوله که برابر گزارش  مامور مربوطه آدرس شما شناسائی نگرديده است   
ابالغ می گردد که برابر چك شماره 564271/ 8705-12 مورخ 1390/03/19 
عهده بانك ملی ايران شعبه شهرك خانه اصفهان مبلغ يكصدو هشتاد ميليون 
ريال به بانك قوامين شعبه ملك شهر بدهكار می باشيد  که بر اثر عدم پرداخت 
قانونی  تشريفات  از  پس  نموده  اجرائيه  صدور  درخواست  بستانكار  وجه 
اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار 
در روزنامه  نوبت  يك  فقط  است  اجرائيه محسوب  ابالغ  تاريخ  که  آگهی  اين 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت  بدون انتشار آگهی عمليات 

 – اسدی   12754 الف:  م  شد.  خواهد  تعقيب  شما  عليه  مقررات  طبق  اجرائی 
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
ملكيان  مصطفی   خواهان   1096/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   966
دادخواستی مبنی بر مطالبه و تامين خواسته و هزينه دادرسی و نشر آگهی 
و خسارت تاخير تاديه  به طرفيت سميه ميرزايی   تقديم نموده است. وقت 
رسيدگی برای مورخ 92/12/12 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است. با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
اول  اين شعبه واقع در خيابان سجاد -  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده 
نيلی پور - جنب ساختمان صبا - پالك 57 کد  ارباب - روبه روی مدرسه 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 20 حقوقی  شورای حل 

اختالف اصفهان

تغییرات 

967 شماره : 4199/ت 92/103 آگهی تغييرات شرکت سورن آسانبر سپاهان  
سهامی خاص به شماره ثبت 51100 وشناسه ملی 10260697025 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/9/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خيابان 
ايستگاه بهداری – نبش کوچه کار گر فر  کد پستی 8148864584  مدرس – 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   تلفن 03114477405 
اصالح گرديد . در تاريخ 1392/10/05 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غير 
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ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان



 قالی پرنده
 واقعیت  می یابد

یک طراح مبتکر انگلیسی نوعی میز چای طراحی کرده است که به شکل 
یک قالی جادویی پرنده در می آید.

این طرح زاییده فکر »کریس دافی« اس��ت که ساخت مبلمان اوپتیکی 
خیالی را با الهام از داس��تان های ک��ودکان راه اندازی کرده اس��ت.این 
 طراح پس از تماشای انیمیش��ن عالءالدین به فکر ابداع یک قالی پرنده 

افتاد.
این میز که به طور دیجیتالی چاپ ش��ده اس��ت هزار و 495 پوند هزینه 
برداشته و دارای طرح پیکسلی از فرش ایرانی اس��ت که سایه آن بر زیر 
 فرش نشان داده می شود.در طرح این قالی پرنده، فرش بر روی یک پایه

  5 سانتی متری پنهانی پهن شده است.
 دافی گف��ت: نم��ی خواس��تم ب��ه اس��تفاده از نیروه��ای فراطبیعی یا

 آهن رباهای مغناطیس��ی متوس��ل ش��وم از این رو  یک��ی از طرح های 
 پیش��ین مان به ذهنم رس��ید ، »چرخ س��ایه« که یک یا دو سال پیش 

عرضه شد.
وی اظهار داشت در این ش��یوه می توانیم پایه ها و چارچوب را به خوبی 
 زیر سطح باالیی میز پنهان کنیم . می توانیم این س��طح را با استفاده از

 جدید ترین فناوری های CAD و  برنامه های طراحی سه بعدی افزایش 
داده تا این تاثیرات و م��واد را در محدودیت های خود قرار دهیم.به گفته 
وی این طرح از تمامی زوایا چه در حالت ایستاده و چه قرار گرفته بر روی 
زمین کامل است و به صورت اپتیکی یک افکت موجی نیز به آن داده شده 
است. البته سطح باالیی الگوی فرش ایرانی پیکسلی نشان داده شده در 

واقع کامال مسطح است.
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دانستنی

ابداع

مبتکر چینی، کی��ف پول هوش��مندی برای افراد فراموش��کار 
عرضه کرده اس��ت که دیگر کیف پول خود را جایی جا نگذارند.
 در این کیف پول ،تراشه ای تعبیه شده است که به راحتی محل

 جا گذاش��تن کیف را به صاحبش اطالع می دهد.این دس��تگاه 
بلوتوثی در محل کارت های کیف ق��رار گرفته و به طور خودکار 
 با اپلیکشنی نصب ش��ده بر روی تلفن هوش��مند کاربر، مرتبط 
می شود و از این رو تلفن همراه می تواند کیف هوشمند را ردیابی 
کند.اگر کیف پول از دامنه تحت پوش��ش اپلیکیشن بیرون قرار 
بگیرد یک پیام هش��دار ب��ر روی صفحه نمایش��گر تلفن همراه 
کاربر ظاهر خواهد ش��د و آخرین محلی که کیف پول در آن جا 
ردیابی شده است نشان داده می شود.»جک هو« که کیف پول  
SmartWallit Pro را ساخته ، امیدوار است این گجت به مردم 
کمک کند کیف پول خود را در تاکسی و فروشگاه ها جا نگذارند 
 و بتوانند آن را در هر جایی از خانه پیدا کنند.این ابزار همچنین

 به گونه ای طراحی ش��ده که به فرد کمک می کن��د دریابد آیا 
کیفش دزدیده ش��ده یا خیر.همچنین اگر فاصل��ه این کیف با 

صاحبش بیش از 9 متر باش��د می تواند  با پخ��ش صدای زنگ 
بلندی، کاربر را صدا زده و محل کیف را نشان دهد. این شیوه نوین 
می تواند برای افرادی که  دایما وسایل خود را در جاهای مختلف 
خانه گم می کنند نعمت باشد.برای افرادی که به طور مداوم در 
مناطق شلوغ کیف پول خود را گم می کنند این وسیله می تواند 
بسیار کمک کننده بوده و به فرد یادآوری کند که: آهای ! من اینجا 

هستم!این تراشه هوشمند به منظور هماهنگی با کیف پول ها، 
در 5 رنگ سیاه، آبی، صورتی، قرمز و سبز عرضه شده است. این 
تراشه 4/2 میلی متر ضخامت دارد و دارای یک باتری لیتیوم یونی 
پلیمری قابل شارژ است.این گجت با تلفن های هوشمند آیفون، 
آی پد تاچ و برخی وس��ایل اندروی��د 4/3 کار می کند.هماهنگ 
 ش��دن این گجت با تلفن هوش��مند به کاربر کم��ک می کند از

 جا گذاشتن تلفن هوشمند یا گجت خود مطلع شود.»هو« اظهار 
داشت وقتی فرد از کیف پول خود استفاده می کند اپلیکیشن آن 
این عملیات را با استفاده از حسگرهای نوری و مجاورتی دستگاه 

ثبت کرده و یک پیام به تلفن هوشمند کاربر ارسال می کند.
با این اطالعات، تلفن همراه می تواند زمان و مکان آخرین باری 

که از کیف پول شده است را ثبت کند.
برای دقت بیشتر، این اپلیکیشن ،فاصله بین تلفن همراه و کیف 
پول را به کاربر نش��ان می دهد.اگر تمام آخر هفته را در خانه و یا 
محل کار باشید می توانید عملکرد» مزاحم نشوید« این اپلیکیشن 

را فعال سازید.

تصویر کیف پول هوشمند ویژه فراموشکاران
دانش پژوهان دلیل جلب ش��دن توجه انسان به سمت 

اشیاء براق را کشف کردند.
دانش��مندان می گویند دلیل این امر نی��از ذاتی و اولیه 
انسان به آب است.گروهی از پژوهش��گران بلژیکی این 

مشکل را در 6 مطالعه تجزیه و تحلیل کرده اند.
آن ها می گویند انسان ذاتا به اشیا براق جذب می شود. 
با این حال بررس��ی این که آیا جلب شدن توجه به یک 
جس��م  براق اس��اس نظام مند دارد یا خیر و آیا منطقی 
پشت چرایی آن وجود دارد یا خیر، هیچ گاه مورد بررسی 

دانشمندان قرار نگرفته است.
این دانش پژوهان می گویند مطالعاتشان نشان می دهد 
که اولویت ما برای دیدن چیزهای براق می تواند یک امر 

ریشه دار و بسیار انسانی باشد.
آن ها در یکی از این آزمایش ها چشم 46 شرکت کننده 
را بستند و به آن ها یک تکه کاغذ دادند. آن ها به نیمی 
از ش��رکت کنندگان یک کاغذ براق و به بقیه کاغذهای 
مات دادند.شرکت کنندگان که ورقه براق داشتند حتی 
 اگر به خوبی به آن نگاه نمی کردند کاغذ را با کیفیت تر و 
جذاب تر م��ی دانس��تند ای��ن در حالی بود ک��ه گروه 
کاغذهای مات، چنین نظری در م��ورد ورقه های خود 
نداش��تند.آن ها همچنی��ن آگهی های چاپ ش��ده بر 
روی کاغذ مات و براق نش��ان را به  دو گ��روه کودکان و 
بزرگساالن نشان داده و دریافتند همیشه افراد کاغذهای 

براق را در اولویت قرار می دهند.
 این دانش��مندان م��ی گویند: اگرچه، بش��ر ب��ه عنوان

  ی��ک گون��ه حی��ات، پیچیدگ��ی و پیش��رفت بس��یار 
فوق العاده ای داشته اس��ت اما هنوز به سمت چیزهایی 
 جلب می ش��ود که  نیازه��ای اولیه و ذات��ی اش تلقی

می شوند و در این مورد توجه انسان به چیزهای براق در 
واقع نشان دهنده نیاز ما به آب است.

در جریان این بررسی ها ، محققان این حقیقت را کشف 
کردند که اگر ما اجس��ام براق را زیبا می بینیم به دلیل 

عالقه و شیفتگی مان به این اجسام نیست.
آن ها می گویند : این تحقیق موجب ش��ده است علت 

ظاهری  »براق برابر با زیبایی است «را رد می کنیم .

 چرا به سمت اشیاء براق 
جلب می شویم
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عکس نوشت

 دریاچه
  الجوردی زیبا
در کوه های برفی 
کانادا

دریچه

جهان درصورتی که قادر به دیدن مادون قرمز بودیم
یک عکاس با هنر عکاسی خود عکس های بسیار زیبایی را با تکنیک 

 متفاوت و چشم اندازی با مادون قرمز گرفته است.
»دیوید کئوچکریان« عکاس فرانسوی که عاشق عکس انداختن است 

عکس هایی بسیار زیبا با تکنیکی متفاوت نسبت به دیگر آثارش از 
 مناظر و چشم اندازها با مادون قرمز گرفته است که 

در این جا مشاهده می کنید.
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