
 برگزاری کارگران فاقد  بیمه سبد کاال می گیرند
 کشتی  با 
شال روستاییان

ماموریت ویژه دولت به وزارت کار؛
ارایه بودجه 22 هزار میلیارد ریالی 

شهرداری به شورای شهر 3
همکاری میراث فرهنگی با اوقاف 

اصفهان برای مرمت بازار هنر 5 2
6

 سامانه جدید برای 
فراخوان سربازان غایب

 2 روز
 رایگان سینما بروید

همه مردم ایران طی 2 روز تماشای رایگان فیلم، میهمان 
دولت می شوند.

مدیر ط��رح اک��ران رای��گان فیلم ه��ای س��ینمایی در 
 س��ینماهای کش��ور از اجرای ای��ن ط��رح در روزهای

 10 بهمن و نیز روز ملی سینما در تاریخ 21 شهریورماه 
خبر داد.حبیب ایل بیگی، مدیرعامل انجمن...

61 خانواده در دهه فجر 
صاحبخانه می شوند

 با صنایع اصفهان
 شوخی نداریم

مدیر تامین مس��کن و امور مهندسی کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: همزمان با ایام دهه فجر، 61 پروژه احداث و 
تکمیل مسکن شهری و روستایی نیازمندان زیر پوشش در 

استان به بهره برداری می رسد.
علیرضا رجایی افزود: این خانه ه��ا با تخصیص اعتبارات 
امدادی، دولتی و کم��ک خیرین ب��رای مددجویان زیر 

پوشش این نهاد ساخته شده است.
 وی هزینه س��اخت این خانه ها را بالغ ب��ر 15 میلیارد و

 820 میلیون ریال برشمرد.

اس��تاندار اصفهان گفت: غفلت های راهبردی و تاریخی، 
س��بب از بین رفتن تعادل مثلث محیط زیست، انسان و 
فعالیت و در نهایت نابودی هوای اصفهان  می شود.  رسول 
زرگرپ��ور، در همایش ه��وای پاک که در ات��اق بازرگانی 
اصفهان و با حضور برخی از مس��ووالن استانی و اصحاب 

رسانه برگزار شد، اظهار داشت: برپایی چنین ...
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 اصفهان 3/5 میلیون
 گردشگر  نوروزی دارد

مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگردی اس��تان اصفهان گفت: پیش بینی 
می شود امس��ال در ایام نوروز در حدود 3 تا3/5 
میلیون نف��ر از اماک��ن و جاذبه ه��ای تاریخی 

اصفهان دیدن کنند.
محسن مصلحی ،پیرامون بحث گردشگردی در 
استان اصفهان اظهار داشت: بحث ستاد سفرها 
)که سال ها اس��ت در دستور کار س��ازمان قرار 
گرفته ( امس��ال نیز مورد تایید قرار گرفت که 

خدمات سفر را ستاد دایمی س��فر انجام دهد. 
وی با بیان این که این طرح 15 س��ال است در 
اس��تان در حال اجرا بوده، اف��زود: بیش از 15 
دس��تگاه، از جمله س��ازمان میراث فرهنگی، 
نیروی انتظامی، پلی��س راهنمایی و رانندگی، 
اداره بهداشت، شهرداری و سازمان بازرگانی کنار 
هم قرار می گیرند و به نوعی همه هماهنگی ها 
و همکاری ه��ای الزم برای میزبان��ی خوبی از 
مسافران به ویژه مسافران نورزی انجام می شود 

که این دس��تگاه ها در حوزه های مربوطه بحث 
نظارت، بازرس��ی و بررس��ی را انجام می دهند.

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اصفهان تصریح کرد: ساالنه 
در ح��دود 5 ت��ا 10 میلیون نفر در اس��تان 
ورود و خ��روج دارن��د ک��ه برنامه ری��زی و 
س��ازمان دهی های الزم هم��ه ارگان ها به 

محوریت استانداری صورت  می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد؛ پیش بینی می شود

ثبت نام  تلویزیون  اینترنتی  در استان آغاز می شود
معاون ش��رکت مخابرات اس��تان تهران گفت: 
ثبت نام تلویزیون اینترنتی مش��ترک رس��انه 
ملی و ش��رکت مخابرات، از دهه فجر در 6 شهر 
آغاز می شود. محمدرضا بیدخام اظهار داشت: 
ثبت نام تلویزیون اینترنتی )IP Media( از دهه 
فجر، آغاز خواهد شد.معاون بازاریابی و فروش 
شرکت مخابرات استان تهران تصریح کرد: ثبت 

نام در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد 
و قزوین انجام می شود.وی گفت: ارایه سرویس 
س��ه ماه بعد از ثبت نام اولیه انجام خواهد شد و 
از فروردین ماه سرویس ارایه می شود. بیدخام 
افزود: در مرحله نخست سرویس های ویدیویی 
درخواستی، یک ماه آرشیو کامل برنامه های صدا 

و سیما و ماشین زمان در این سامانه...

دبیر انجمن نس��اجی اصفهان گفت: در حال 
حاضر رکودی بر بازار نساجی حکم فرماست و 
قیمت ها نیز به همین دلیل کاهش یافته است.

 مظفر چلمقانی با اشاره به وضعیت بازار نساجی 
اظهارداش��ت: در حال حاضر رک��ودی بر بازار 
نساجی حکم فرماس��ت که امیدواریم برطرف 

شود. وی ادامه داد: خرید و فروش کاهش یافته 
و در بازار تکاپویی دیده نمی شود، قیمت ها نیز 

4به همین دلیل کاهش یافته است.... 4
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آگهی مزایده    

سید حسین حجازی - شهردار خورزوق

شهرداری خورزوق در نظر دارد نس�بت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهی اقدام 
نمايد . 

 CNG موضوع : جايگاه
- قيمت كارشناسی پايه : دو ميليارد ريال ساليانه 

- متقاضيان می توانند تا آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ 92/11/13 جهت دريافت اسناد و 
ارائه پيشنهادات به دبير خانه محرمانه شهرداری خورزوق مراجعه نمايند . 

 - ش�ركت كنن�دگان م�ی توانن�د ب�ا مراجعه ب�ه س�ايت ش�هرداری خ�ورزوق ب�ه آدرس
 www.khorzoogh.ir  نسبت به دريافت اطالعات بيشتر اقدام نمايند . 

4 4 شیوه اطالع از “دریافت" یا “عدم دریافت" سبد کاال از سوی مشموالن طرح سبد 
حمایتی دولت را اعالم کرد. بر این اساس، هموطنان می توانند با ارسال کدملی و شماره کارت 
 بانکی و کد ملی به ش��ماره پیام��ک 5000799 و یا تماس با ش��ماره گوی��ای 09612 و یا

 شماره #799* از شماره تلفن همراه اول از آخرین وضعیت خود اطالع یابند، البته این روش ها 
پس از دستورات مقامات ذی ربط در سریع ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.



چهره روزيادداشت

 احمدی نژاد در انديشه بازگشت 
به قدرت 

به گزارش مشرق در جلسه گروهی از مدیران احمدی نژاد که در دفتر یک 
دانشگاه در حال تاسیس برگزار ش��د، گفته شده است: ما برای انتخابات 
مجلس در تهران شانسی نداریم اما وضعیت مان در برخی شهرها به ویژه 
شهرهای کوچک خوب است. اگر بخواهیم در مجلس کرسی داشته باشیم 
باید شبکه هواداران خود را در شهرها منسجم کنیم. در این جلسه طرح 
برگزاری یک نشست سراسری متشکل از مسووالن ستادهای انتخاباتی 

حامیان احمدی نژاد در تهران به تصویب رسید.

 مديران تا لحظه آخرخدمت
 با قدرت به کار خود ادامه دهند

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: مسووالن و مدیران ادارات مختلف 
این شهرستان باید تا لحظه آخر خدمت، با قوت و قدرت به کار خود 
ادامه دهند.مهدی س��لیمانی در جلس��ه ش��ورای اداری شهرستان 
مبارکه بابیان این که همه ما سرباز نظام جمهوری اسالمی هستیم، 
افزود: بدون توجه به شایعاتی که در این شهرستان در خصوص تغییر 
و تحول مدیران مطرح ش��ده باید به کارهای محوله با قوت و قدرت 
 ادامه دهیم.وی با تاکید بر افزایش بازرس��ی از فروشگاه ها و اصناف

 با توجه به فرا رسیدن ماه های آخر سال گفت: ضرورت دارد که در 
جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مش��کالت، دس��تگاه های 

نظارتی بازرسی های خود را در ماه های آخر سال افزایش دهند. 

سوئیس تحريم ها علیه ايران را 
کاهش می دهد

 روزنامه سوئیسی نویه زوریخر سایتونگ، س��اعتی بعد از دیدار روسای 
 جمه��وری ای��ران و س��وئیس در حاش��یه اج��الس داووس، از کاهش

 تحریم های اقتصادی این کشور علیه ایران خبر داد.این روزنامه سوئیسی 
با انتشار خبری درنسخه آنالین خود دراین رابطه نوشت:» دیدیه بورک 
هالتر« رییس جمهوری سوئیس، بالفاصله بعد از دیدار با حسن روحانی 
همتای ایرانی خود در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد که تحریم های 

این کشور علیه ایران را کاهش داده است.
به نوشته نویه زوریخر س��ایتونگ،بورک هالتر خاطرنشان کرد: شورای 
فدرال سوئیس هنوز تصمیم رسمی درمورد کاهش تحریم ها علیه ایران 

نگرفته است.

 تصمیم دولت 
برای اجرای مرحله 2 هدفمندی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اس��المی گفت: دولت یک ردیف 
 درآمدی و س��ه ردیف هزینه ای ب��رای پرداخت یارانه ب��ه بخش تولید،
  صنع��ت و کش��اورزی در تبص��ره هدفمن��دی مش��خص ک��رده

 است.
عزت اهلل یوس��فیان مال، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس شورای 
اس��المی ضمن ارزیابی مثبت از تبصره هدفمندی یارانه ها که از سوی 
 دولت به مجلس ارایه شده اس��ت گفت: قانون دولت را موظف کرده که 
 چهار عدد و رقم که عبارت اس��ت از ی��ک ردیف درآمدی و س��ه ردیف 
هزینه ای را مشخص کند که در این تبصره این چهار ردیف عدد و رقمی 

مشخص شده است.
 وی با اش��اره به این که اع��داد و محت��وای ارایه ش��ده در ای��ن تبصره

 نش��ان دهنده تفاوت جدی آن با مرحله اول هدفمن��دی یارانه ها دارد 
افزود: این تفاوت نش��ان م��ی دهد که دولت ب��ا ارایه ای��ن تبصره قصد 
اجرای مرحل��ه دوم هدفمن��دی را دارد زیرا در آن س��هم تولید، صنعت 
 و کش��اورزی را مش��خص ک��رده، چیزی که ت��ا کنون پرداخت نش��ده 

است.

 چرا احمدی نژاد 
به مرکز اسناد انقالب رفت

روح اهلل حسینیان رییس مرکز اس��ناد انقالب اسالمی و مشاور سیاسی 
احمدی نژاد در دولت نهم درباره حضور احمدی نژاد در مرکز اسناد اظهار 
داشت: با توجه به این که بنده حدود یک ماه قبل در ساختمان ولنجک 
به دیدن احمدی نژاد رفته بودم، او نیز با حضور در مرکز اسناد، به بازدید 

ما آمد.
حسینیان درباره مباحث مطرح شده در این دیدار گفت: بحث ما سیاسی 
نبود بلکه درباره چگونگی، زمان گرفتن و دریافت خاطرات رییس جمهور 
 سابق  کشورمان برنامه  ریزی شد و مرکز اس��ناد، این کار را انجام  خواهد 

داد.
رییس مرکز اسناد انقالب اسالمی درباره این که برخی به دلیل دیدار شما 
و احمد ی نژاد، جبهه پایداری را متهم به ارتباط با احمد ی نژاد می کنند،  
توضیح داد: ربطی بین جبهه پایداری و آقای احمدی نژاد نبوده است و من 

شخصا به خاطر رفاقت با وی، به دیدن او رفتم.

درحال که رییس جمهور کش��ورمان با حس��ن نی��ت در مجمع 
جهانی اقتصاد در شهر داووس از ایجاد مرحله  جدیدي از روابط با 
تمامي کش��ورهاي جهان که ایران آن ها را به رسمیت مي شناسد 
از جمله امریکا سخن گفت، برخي از مقامات ایاالت متحده امریکا 
از جمله جان کري واکنش منفي نس��بت به رویک��رد تازه ایران و 
برنامه هسته اي ایران بعد از حضور بازرسان سازمان انرژي اتمي و 
پلمب تجهیزات غني سازي 20 درصدي نشان دادند.جان کري، 
در سخناني تهاجمي با زیر سوال بردن برنامه هسته اي کشورمان 
گفت: کشوری که دارای برنامه صلح آمیز هس��ته ای است نیازی 
 به ساختن تاسیسات غنی س��ازی در تاریکی و در دل کوه ندارد.

کاخ س��فید نیز در واکنش ب��ه اظهارات اخی��ر مقامات جمهوری 
اسالمی درباره توافق نامه هسته ای ژنو که اجرای آن هفته گذشته 
آغاز ش��د و تاکید آن ها بر ادامه برنامه اتمی تهران بود، اعالم کرد 
که این س��خنان مصرف سیاس��ی داخلی دارد.بر اساس گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه در روز پنج ش��نبه، س��وم بهمن، جی کارنی، 
سخنگوی کاخ سفید، بار دیگر تاکید کرد که آن  چه اهمیت دارد 
اقدامات ایران است و نه س��خنانی که مقامات آن می گویند.پاسخ 
کارنی متوجه مصاحبه های حسن روحانی و محمدجواد ظریف، با 
شبکه تلویزیونی سی ان ان است که در روزهای گذشته درحاشیه 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس س��وئیس انجام شد.محمدجواد 

ظریف در آن مصاحب��ه گفته بود، »واژگانی که کاخ س��فید برای 
تعریف توافق اتم��ی از آن اس��تفاده می کند با متنی ک��ه ایران و 
دیگر کش��ورها بر س��ر آن توافق کرده اند فرق دارد.«ب��ه گفته او، 
واش��نگتن تالش می کند که توافق نامه ژنو را آن  گونه جلوه دهد 
که ایران می خواهد برنامه اتمی خ��ود را تعطیل کند، در حالی که 
چنین امری واقعیت ندارد.حسن روحانی نیز بحث بر سر »از بین 
 بردن س��انتریفیوژهای« ایران را رد می کند و می گوید که تهران

 تحت هیچ ش��رایطی حاضر به چنین کاری نیست.اما خبرگزاری 
فرانسه می نویسد که این اظهارات به یک دردسر تازه سیاسی برای 
واشنگتن و دولت اوباما تبدیل شده است، چنان  که مارک کرک، 
سناتور جمهوري خواه  بالفاصله در توییتر نوشت، »سانتریفیوژهای 
K ۱۵  ایران باید برچیده ش��ود تا تالش ایران برای دست یابی به 
بمب هسته ای ناکام بماند.«اما کاخ س��فید که در هفته های اخیر 
تالش کرده است مانع از تصویب الیحه تشدید تحریم ها علیه ایران 
در کنگره امریکا بش��ود و بار دیگر در دفاع از توافق نامه هس��ته ای 
ژنو اعالم کرد که ایران تالش می کند تفس��یر دلخواه خود از این 
توافق نامه را ارایه  دهد که واشنگتن از اول هم نسبت به آن آگاه بود.

جی کارنی در عین حال تاکید کرده اس��ت که بح��ث درباره ابعاد 
»برچیده شدن« برنامه هسته ای ایران بیشتر معطوف به توافق نامه 
نهایی جامعی خواهد ب��ود که ایاالت متح��ده و قدرت های غربی 

امیدوارند جایگزین توافق نامه موقت کنونی شود.
کاخ سفید اواخر دی ماه نیز در واکنش به سخنان روحانی که گفته 
بود توافق نامه ژنو به معنای »تسلیم قدرت های بزرگ در برابر ملت 
ایران« است، اعالم کرد که این سخنان تنها مصرف داخلی دارد و 
تعجب برانگیز نیست. به نظر مي رس��د با این حال که مقامات کاخ 
سفید بیان مي کنند که سخنان مقامات ایران مصرف داخلي دارند 
باید گفت که درواقع سخنان مقامات این کش��ور و از جمله جان 
کري، وزیر خارجه امریکا است که مصرف داخلي و براي راضي نگه 
داشتن نمایندگان کنگره این کش��ور دارد زیرا با توجه به سخنان 
محمد جواد ظریف، هیچ یک از این مسایل در توافق نامه ژنو ذکر 
نشده است و ایران تا جایي با آژانس بین المللي هسته اي همکاري 
مي کند که موارد آن در این توافق نامه ذکر ش��ده باش��د. از سوي 
دیگر اینکه رییس جمهور کشورمان با حسن نیت در زمینه تسهیل 
روابط با کشورهاي دنیا سخن مي گوید به این معناست که سیاست 
خارجي ایران در دولت یازدهم یک سیاست ارتباط گسترده است 
و در این روند ایران س��عي مي کند روابط مس��المت آمیز خود را با 
کشورهاي جهان گسترش دهد. درحالي که رییس جمهور ایران 
با دیپلماس��ي لبخند به س��راغ امریکایي ها رفت اما امریکایي ها با 
دهن کجي نسبت به این مس��اله واکنش نشان دادند. نوع کنش و 
واکنشي که در این زمینه میان مقامات ایراني و امریکایي به وجود 
آمد نشان داد که چندان امریکایي ها قایل به یک تعامل دوستانه 
با ایران نیستند و تنها به منافع خود در این روند فکر مي کنند و به 
لبخندهاي ایران در این زمینه وقعي نمي نهند و نیاز ایران در این 
زمینه یک تعامل هوشمندانه است تا دوستانه.این موضوع بدیهي 
اس��ت که سیاس��ت هاي امریکا در قبال ایران تغییر نکرده است 
ولي شرایط آن ها نسبت به ایران به گونه اي است که امریکایي ها 
مجبور هستند که مناقشه هسته اي با ایران را در جایي حل و فصل 
 کنند و به ترمیم ش��رایط خود در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان

 بپردازند. 
از این جهت اوباما و کاخ سفید با دو مشکل داخلي و خارجي در قبال 
ایران روبه رو هستند که این گونه سخنان نیز راه حل مقطعي براي 
سرپوش گذاشتن بر مش��کالت داخلي کاخ سفید در قبال کنگره 

امریکاست که در واقعیت هیج نمود خارجي ندارد.
درواقع مشکل کاخ سفید این جاست که مي خواهد هزینه  تنش 
داخلي و سیاسي خود با اعضاي کنگره امریکا را ایران پرداخت کند 
و در این روند جان کري با وارونه جلوه دادن توافق نامه هس��ته اي 
ایران سعي مي کند  بار فش��ار داخلي که بر کاخ سفید علیه مساله 
هسته اي ایران وجود دارد را به ایران منتقل کند اما به هر جهت به 
نظر مي رس��د که دولت امریکا باید مراقب باشد که در قبال مساله 
هسته اي ایران به گونه       اي عمل نکند که متهم به دروغگویي و سلب 
اعتماد طرفین و نقض این توافق نامه ش��ود. ایران نیز باید در این 
زمینه هشیار باشد و در شطرنج هس��ته اي خود تنها به روي مهره 
اصلي و کدخدامنشي امریکا سرمایه گذاري نکند و به سایر مهره ها 

از جمله اتحادیه اروپا نیز نظر داشته باشد. 
 واکنش جان کري به س��خنان روحاني مي تواند تجربه مناس��بي

سخنان مقامات ايران مصرف داخلی دارد يا جان کری؟

هزینهایکهکاخسفیدمیخواهد
ایرانپرداختکند

 مخالفت هیات سوری
 با مفاد بیانیه ژنو۱

خبرگزاری رس��می س��وریه اعالم کرد هیات اعزامی دولت 
س��وریه با پذیرش مف��اد بیانیه ژنو۱ مخالفت کرد.پیش��تر 
معارضان مسلح سوری و کش��ورهای حامی آن ها از جمله 
امریکا، فرانسه، عربستان، قطر و ترکیه پذیرش تمامی مفاد 
و بندهای بیانیه ژنو ۱ را پیش شرط هرگونه توافق در نشست 
ژنو2 اعالم کرده بودند.مهمترین مفاد این بیانیه، ایجاد دولتی 
انتقالی متشکل از گروه های معارض سوری و برکناری دولت، 

رییس جمهوری و حکومت کنونی سوریه است.

توصیه کوفی عنان به کنگره 
درباره ايران

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشت: 
ایران نقش اساسی در برقراری ثبات در خاورمیانه دارد.وی 
که در حاش��یه نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد در داووس با 
خبرنگاران گفت وگ��و می کرد افزود: اگر م��ا خواهان صلح 
و ثبات در خاورمیانه هس��تیم ضروری است که ایران نقش 
طبیعی خود را در منطقه ایف��ا کند.کوفی عنان همچنین از 
اعضای کنگره امریکا خواس��ت فرصت توافق دیپلماتیک با 
ایران را از دست ندهند.خاطرنشان می شود بان کی مون دبیر 
کل سازمان ملل متحد هفته گذشته از ایران برای شرکت در 
نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت به عمل آورد، اما 

پس از گذشت چند ساعت دعوت خود را پس گرفت.

 با تروريست ها 
مذاکره نمی کنیم

 نوری مالک��ی، ریی��س جمه��ور ع��راق گفت : س��رکوب
 تروریست ها یکی از اولویت های کنونی دولت است .مالکی 
افزود : دولت با گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش 
مذاکره نخواهد کرد زیرا این گروه ها طرف مذاکره نیستند و 
نخواهند بود .مالکی خاطرنشان کرد: برخی طرف ها خواهان 
مذاکره دولت با گروه های مس��لح هستند و پیوسته بر لزوم 
آغاز مذاکرات اصرار می کنند ولی آیا دولت باید با گروه های 
تروریستی مانند داعش مذاکره کند. نخست وزیر عراق گفت: 
هر طرفی که مخالف گروه های تروریستی نباشد ، شایستگی 
مشارکت  در اداره امور کشور را ندارد .ارتش عراق از دسامبر 
20۱3 تاکنون عملیاتی گسترده ای را در استان االنبار برای 

سرکوب تروریست ها و عناصر القاعده آغاز کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

ايام دهه فجر ايام تعقل است
 حجت االسالم عباس رحیمی

امام جمعه خمینی شهر
ایام دهه فجر، ایام تعقل و تدبیر در روند انقالب است.  امریکا و اسراییل 
از اثرگذار بودن ایران در تغییر نتایج مذاکرات جنگ داخلی س��وریه 
هراس دارند.پس گرفتن دعوت دبیرکل سازمان ملل از ایران بی آبرویی 
جهانی برای س��ازمان ملل بود که در تاریخ به ثبت رسید.امروز نظام 
ما به جایگاه واالیی رسیده است، امریکا نمی داند با نظام ما چه کند و 
نمی تواند اثرگذار بودن ما را نادیده بگیرد.در هفته گذشته ایران نشان 
داد به تعهدات خود عمل می کند اما هیچ تعهدی برای اجرای تعهدات 
غربی مشاهده نمی شود.امروز 
مردم از روش اجرا شده نگران 
هستند، هیات مذاکره کننده 
باید شفاف س��ازی کنند. ایام 
دهه فجر، ای��ام تعقل و تدبیر 
در رون��د انقالب اس��ت، این 
ده��ه فرصتی مناس��ب برای 
ش��ناخت اهداف انقالب برای 

نسل جدید است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1229 | یک شنبه 6 بهمن 1392 | 24  ربیع االول   1435

2
اقدامبانکیمونغیرمنطقیبود

 علی اکبر والیتی ، ریی��س مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصحلت نظام گف��ت: اقدام 
بان کی مون در دعوت مشروط از ایران مبنی بر پذیرش شرایط ژنو یک که ایران حتی در آن شرکت نداشته، 

غیرمنطقی بود.
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ديدار روحانی و پوتین 
در نشست سران خزر

اعالم زمان نشست 
مشترک دولت و مجلس

»یوری اوشاکوف« مش��اور رییس جمهوری روس��یه در کنفرانس خبری در 
مس��کو اعالم کرد که والدیمیر پوتین در جریان نشس��ت س��ران کشورهای 
حاشیه دریای خزر که قرار است پاییز سال 20۱4 در شهر آستاراخان )روسیه( 
 برگزار شود، با حسن روحانی رییس جمهوری ایران دیداری دوجانبه خواهد 

داشت.
اوشاکوف در پاسخ به س��وال یکی از خبرنگاران در مورد سفر پوتین به تهران 
گفت: رییس جمهوری روس��یه چند روز قبل طی مذاکراتی تلفنی با همتای 
ایرانی خود گفت وگو داشت. البته مساله سفر در جریان این مذاکرات مطرح 
نشد، ولی در حال حاضر می توانم این مساله را اعالم کنم که روسای جمهوری 
دو کشور قطعا در حاشیه نشس��ت سران کشورهای حاش��یه دریای خزر در 

آستاراخان با یکدیگر مالقاتی دوجانبه خواهند داشت.

معاون رییس جمهور در امور مجلس از برگزاری جلسه مشترک دولت و مجلس 
در روز سه شنبه 8 بهمن ماه خبر داد.حجت االسالم مجید انصاری اظهارداشت: 
نشست مشترک دولت و مجلس سه شنبه این هفته به میزبانی مجلس برگزار 
 می ش��ود.در همین خصوص مع��اون نظارت و هماهنگ��ی معاونت پارلمانی

 رییس جمهور پیش ترگفت: دومین جلسه مشترک دولت یازدهم و مجلس 
نهم این هفته ب��ه میزبانی مجلس برگزار خواهد ش��د. مجید نصیر پور تاکید 
کرد که منتظر مشخص شدن زمان آمدن بودجه به صحن علنی برای بررسی 
هستیم، پس از آن درباره جلسه مشترک تصمیم گیری خواهد شد.وی ادامه 
داد که پس از روشن ش��دن تکلیف زمان برگزاری جلس��ه مشترک دولت و 
 مجلس ،معاون ریی��س جمهور در امور مجلس به طور رس��می اعالم کرد که

 سه شنبه این جلسه برگزار خواهد شد.

اندیش��کده امریکایی بروکینگز هر س��ال اقدام به انتش��ار 
مجموعه یادداش��ت هایی می  کند که ح��اوی توصیه های 
متخصصان این موسسه به رییس جمهور امریکا برای سال 

پیش رو است.
س��وزان مالونی در مطلب خود با عنوان گس��ترش رویکرد 
نسبت به ایران خواستار »دو برابر ش��دن« سرمایه گذاری 
امریکا در زمینه دیپلماسی با ایران شده و در نقطه مقابل نیز 
رابرت آینهورن و کنت پوالک در» شکست مذاکرات هسته ای 
با ایران«کابوسی که شکست مذاکرات هسته ای می تواند به 

وجود بیاورد را بررسی کرده اند.
مالونی در گزارش خود درباره مقاالت می نویسد: در یادداشت 
مربوط به ایران، فرصت ه��ا و چالش هایی ک��ه دولت اوباما 
درباره ایران دارد م��ورد توجه قرار گرفته که بر اس��اس آن 
احتمال موفقیت این قمار در زمینه گسترش میدان تعامل 
دیپلماتیک با ته��ران وجود دارد.این متخص��ص امور ایران 
در یادداشت سال گذش��ته تحت عنوان »چرخش به سمت 
تهران« از اوباما خواسته بود تا با یک ابتکار دیپلماتیک بزرگ، 
به نقطه ای که در آغاز درباره ایران وع��ده داده بود بازگردد. 
مالونی در آن پیش بینی کرده بود زمان برای تغییر شرایط 
مناسب است که کارشناسان در آن زمان، این صحبت ها را 

جدی نگرفته بودند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی درباره دخالت عربس��تان در ترور دیپلمات 
ایرانی و س��ایر اقداماتی که ب��ر علیه ایران ص��ورت گرفته 
 است گفت: عربس��تان بدون تردید سرمنش��ا جنایت های 

تکفیری ها است. 
ام��روز کس��ی در دنیا نیس��ت ک��ه از این موض��وع مطلع 
نباش��د و تا زمانی که عربس��تان این سیاس��ت اشتباه خود 
 را تغیی��ر نده��د فکر نم��ی کن��م منطق��ه روی آرامش را

 به خود ببیند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ترور دیپلمات ایرانی 
گفت: فکر می کنم اقداماتی که در طول چند ماه گذش��ته 
اتفاق می افتد نشان دهنده شکست سیاست های امریکا در 
سوریه است. با توجه به این که جمهوری اسالمی ایران از روز 
اول اعالم کرده بود که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و 
باید از طریق گفت وگوی س��وری- سوری مشکل حل شود 
امریکایی ها و هم پیمانانشان بعد از 3 سال تحمیل هزینه به 
سوری ها امروز به همین جمع بندی رسیده اند بنابراین این 
تحرکات و انفجارهای تروریستی در لبنان در مقابل سفارت 
ما و بقیه انفجارها و همچنین افزای��ش انفجارها در عراق و 
حرکت پستی که عناصر تروریس��ت در یمن انجام داده اند 

نشانه ضعف آن ها است.

رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا از طی کردن گام های 
اولیه س��امانه ای خبر داد که براس��اس آن امکان شناسایی 
سربازان غایب و فراری تسهیل شده و به راحتی می توان آنان 

را برای اعزام به خدمت فراخوان کرد.
سردار سیدحمیدصدر السادات، درباره بحث سربازان فراری 
اظهار داشت: به آن دس��ته از افرادی که در موعد مقرر برای 
اعزام به س��ربازی اقدام نکرده اند در اصطالح قانونی سرباز 
غایب گفته می ش��ود و برابر ماده ۱0 قانون ارایه خدمات به 
این افراد نیازمند تعیین تکلیف وضعیت سربازی شان است 
که برنامه  ما این است که با همکاری وهماهنگی سازمان های 
مختلف س��امانه ای را طراحی کنیم که بت��وان این افراد را 

شناسایی و برای اعزام به خدمت فراخوان کرد.
به گفت��ه وی در حال حاضر مراح��ل ابتدایی این س��امانه 
 درحال طی ش��دن است که در س��ال آینده تکمیل خواهد 

شد.
وی همچنین درباره وضعیت فعلی فراخوان سربازان غایب 
خاطرنش��ان کرد: درحال حاضر به طور طبیعی آن دسته از 
افرادی را که از سربازی غایب هستند شناسایی کرده که در 
این بین حدود ۵0 تا 60 درصد افرادی که فراخوان شده اند 
به سربازی آمده اند اما قطعا با راه اندازی این سامانه وضعیت 

کامل تر و مسنجم تری خواهیم داشت.

معاون کنس��ولی و امور ایرانیان وزارت ام��ور خارجه درباره 
شهروند ایرانی دستگیر شده در امریکا گفت: هنوز تحقیقات 
 و پیگیری ها درباره این شهروند به نتیجه نرسیده است اما 
این طور اتهام زنی های غربی ها معموال تبلیغات رس��انه ای 
است.حسن قشقاوی ،معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت 
امور خارجه کشورمان درباره بازداشت یک شهروند ایرانی در 
امریکا گفت: از این موارد در کش��ورهای دیگر وجود داشته 
 که به میهن بازگشته اند.قشقاوی افزود: همه جوسازی ها، 
تله گذاری ها و فضاسازی های تبلیغاتی در انتها صرف یک 
گمانه زنی رس��انه ای و تبلیغاتی بود و هیچ جرمی از سوی 

شهروندان ایرانی اتفاق نیفتاده است.
وی درباره این شهروند ایرانی گفت: تا بررسی ها تکمیل نشود 

نمی توانیم اظهار نظر کنیم.  
معاون کنس��ولی و  امور ایرانیان وزارت امور خارجه درباره 
دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن نیز گفت: در حال رایزنی 
با مقامات یمن هس��تیم تا عاملین ربایش وی را پیدا کنیم.

قش��قاوی درباره حض��ور رییس جمه��ور در داووس گفت: 
همه قبول دارند که داووس ی��ک اجالس مهم اقتصادی در 
سطح بین المللی است که رهبران، اقتصاد دانان و میهمانان 
ویژه همه س��اله در آن ش��رکت می کنند و قدمتی بیش از 

40 سال دارد.

مجلس نظام وظیفهبین الملل امور خارجه

توصیه مرکز تحقیقاتی 
آمريکايی به  اوباما 

عربستان سرمنشا جنايت 
تکفیری ها در کل منطقه

سامانه جديد برای 
فراخوان سربازان غايب

وضعیت ديپلمات ربوده 
شده را پیگیری می کنیم
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یادداشت

شهری

پروژه آبشار سمیرم در انتظار 
اعتبار 650 میلیون تومانی

ش��هردار س��میرم گفت: در حالی که اعتبار کلی مورد نیاز 
برای پروژه آبشار س��میرم به 650 میلیون تومان می رسد، 
شهرداری سمیرم در این تدبیر است که تعهد خود در قبال 
این پروژه به طول یک ه��زار و 200 متر را با اعتباری بالغ بر 
150 میلیون تومان تکمیل و به بهره برداری برس��اند.این 
شهرستان بکر و طبیعی علی رغم نداشتن فضاهای سرسبز 
شهری به واسطه همین اماکن طبیعی به  محمل آسایشی 
برای انسان های رنجور از سختی های زندگی تبدیل شده 
است.در این میان آبشار س��میرم در شش کیلومتری شرق 
س��میرم در اعماق تنگه ای با دیوارهای س��نگی واقع شده 
اس��ت و با وجود قابلیت فراوان در جذب توریست و سرمایه 
هنوز نتوانسته آن طور که بایس��ته و شایسته خود می داند 

جوابگوی نیازمندی های شهری و مسافرین باشد.
 محم��د جعف��رزاده شهردارس��میرم آبش��ار را یک��ی از

 جاذبه های شهرستانی و ملی شاخص می داند که با وجود 
قابلیت جغرافیایی و شرایط قرارگیری در فضای شهری به 
محملی مناسب برای گذران اوقات فراغت تبدیل شده است.

وی در این راس��تا اظهار داش��ت: ظرفیت پذیرش منطقه 
تفریحی گردشگری آبش��ار به بیش از دو هزار مخاطب در 
هر روز ،حکای��ت از ضرورت تامین امکان��ات رفاهی در بعد 
توریس��تی و گردش��گری دارد درحالی ک��ه امکانات فعلی 
جوابگوی نی��از روزانه مخاطبین نیس��ت.جعفرزاده درباره 
معضل فاضالب آبشار بیان کرد: امس��ال با توافقات صورت 
گرفته با اداره آبفای شهری شهرس��تان سمیرم مقرر شده 
اس��ت، عملیات احداث و نص��ب خط فاض��الب مجموعه 
تفریحی گردش��گری آبش��ار در دو فاز ابتدا ت��ا ورودی و از 
محل ورودی تا داخل شهر با همکاری دو دستگاه شهرداری 
سمیرم و آبفای شهری اقدام شود که در واقع فاز اول از ابتدا 
تا ورودی توسط شهرداری شهر سمیرم اجرا شود و وظیفه 
اجرای عملیات فاضالب از ورودی آبشار تا داخل شهر را اداره 

آبفای شهر شهرستان سمیرم بر عهده بگیرد.
وی اضافه کرد: در حالی که اعتبار کلی مورد نیاز برای پروژه 
آبشار س��میرم به 650 میلیون تومان می رسد، شهرداری 
سمیرم در این تدبیر است که تعهد خود در قبال این پروژه به 
طول یک هزار و 200 متر را با اعتباری بالغ بر 150 میلیون 

تومان تکمیل و به بهره برداری برساند.
جعفرزاده اضاف��ه کرد: حیط��ه عمل اداره آبفای ش��هری 
 سمیرم اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان را در بر خواهد 

گرفت.
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معتاداننیازمند»یاریبرگ«دریافتمیکنند
همایون هاشمی ،رییس سازمان بهزیستی کش��ور از پرداخت کمک هزینه درمان ترک اعتیاد با 
عنوان »یاری برگ«به معتادان نیازمند خبر داد و گفت: معتادان نیازمندی که قصد درمان اعتیاد 

را داشته باشند، کمک هزینه ای جهت درمان و رفع مشکالت معیشتی دریافت خواهند کرد.

3

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود امسال در ایام 
نوروز در حدود 3 تا3/5 میلیون نفر از اماکن و جاذبه های تاریخی اصفهان دیدن کنند.

محسن مصلحی ،پیرامون بحث گردشگردی در استان اصفهان اظهار داشت: بحث ستاد سفرها )که سال ها است 
 در دستور کار سازمان قرار گرفته ( امسال نیز مورد تایید قرار گرفت که خدمات سفر را ستاد دایمی سفر انجام 

دهد.
وی با بیان این که این طرح 15 سال است در استان در حال اجرا بوده، افزود: بیش از 15 دستگاه، از جمله سازمان 
میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، اداره بهداشت، شهرداری و سازمان بازرگانی کنار 
هم قرار می گیرند و به نوعی همه هماهنگی ها و همکاری های الزم برای میزبانی خوبی از مسافران به ویژه مسافران 
نورزی انجام می شود که این دستگاه ها در حوزه های مربوطه بحث نظارت، بازرسی و بررسی را انجام می دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
تصریح کرد: س��االنه در حدود 5 تا 10 میلیون نفر در اس��تان 
ورود و خ��روج دارن��د ک��ه برنامه ریزی و س��ازمان دهی های 
 الزم هم��ه ارگان ه��ا ب��ه محوری��ت اس��تانداری ص��ورت

 می گیرد.
وی با اشاره به این که س��ازمان میراث فرهنگی در حوزه ستاد 
سفر نقش دبیرخانه ای دارد و آن چیزهایی را که یک گردشگر 
در زمان سفر به اس��تان نیاز دارد را فراهم می کند، بیان کرد: 
زمانی ک��ه یک گردش��گر برای س��فر برنامه ری��زی می کند، 
اصفهان بای��د برنامه ریزی های الزم را انجام دهد و 5 س��وال 
برای گردشگر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده ازجمله مقصد 
گردشگر، وسیله سفر، اقامت، اغذیه و بازدید از مکان ها بنابراین 

میراث فرهنگی و سایر نهادها باید برای پاسخ به این سواالت، 
تمهیدات الزم را بیاندیشند.

مصلحی با بی��ان این که س��ازمان میراث فرهنگ��ی از همین 
زمان آمادگی ه��ای الزم را برای پذیرش گردش��گر در اماکن 
تاریخ��ی دارد، افزود: یکی از سیاس��ت های س��ازمان در دهه 
گذش��ته این بوده که به نوعی س��عی ش��ود گردش��گر را در 
سایر نقاط گردش��گری اس��تان توزیع کنیم اما آستانه تحمل 
خیابان های ش��هر اصفه��ان و هتل ه��ا، رس��توران ها، مراکز 
دیدنی و تاریخی ما به اندازه ای نیست که ما بخواهیم همه این 
 حجم مسافر را در مرکز استان و یا مرکز ش��هر اصفهان پذیرا 

باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: تالش ما این است که گردشگر در سایر 

نقاط اس��تان پراکنده و توزیع منطقی شود، زیرا توزیع درآمدی، 
اشتغال و اقتصاد گردش��گری را برای اس��تان به دنبال دارد، که 
گردش��گران به راحتی می توانند به س��ایر مقاصد گردش��گری 

اس��تان مثل نایین، کاش��ان، 
زواره، اردستان، نطنز، سمیرم 
گردش��گری  روس��تاهای  و 
مطرح نیز سفر کنند. بنابراین 
سازمان میراث فرهنگی استان 
سعی کرده که این مقصدهای 
گردش��گری را در نقش��ه هایی 
 در اختی��ار گردش��گر ق��رار

 دهد.
مدی��رکل س��ازمان می��راث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری اصفهان ب��ا بیان 
این که توزیع گردشگر در سطح 
استان اثرات مطلوب فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی بر استان 
می گذارد، اظهارداش��ت: ستاد 
تسهیالت سفر در سایر مقاصد 

 گردش��گری اس��تان با محوری��ت فرمان��داران و ادارات میراث
  فرهنگ��ی راه ان��دازی ش��ده و خدم��ات اس��کان، خدم��ات، 
 پذیرای��ی و نیازه��ای مختل��ف را به گردش��گر آن مقص��د ارایه

 می دهند.
وی درب��اره پیش بینی تع��داد گردش��گران و بازدیدکنندگان از 
جاذبه های گردشگری اصفهان بیان کرد: بر اساس آمار و اطالعات 
موجود و تجربه، پیش بینی می شود که امسال نیز در ایام نوروز در 
حدود 3 تا 3/5 میلیون نفر از اماکن و جاذبه های تاریخی اصفهان 
دیدن کنند و نزدیک به 10 میلیون نفر نیز در مسیرهای جاده ای 
ش��مال به جنوب و غرب به شرق استان و س��ایر شهرستان های 
اس��تان تردد کنند که ما باید آمادگی الزم ب��رای پذیرایی از این 

حجم از گردشگرداشته باشیم.
مصلحی با توجه به این که برخی از بناه��ا در حال مرمت و یا نیاز 
به مرمت دارند، درباره ظرفیت و آمادگ��ی بناها و اماکن تاریخی 
اصفهان برای پذیرش گردش��گر تصریح کرد: تمام تالش ما این 
است که تا ش��ب عید خیلی از این بناها را آماده کنیم و شاید دو 
مورد که نیاز به مرمت  و تعمیرات اساس��ی دارد، مانند عالی قاپو 
 را اگر اعتب��ارات الزم فراهم ش��ود تا اواخر س��ال آین��ده آماده 

شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد؛ پیش بینی می شود

اصفهان3/5میلیونگردشگرنوروزیدارد

ستاد 
 تسهیالت سفر 

در سایر 
مقاصد گردشگری 

استان با
 محوریت فرمانداران 

 و ادارات 
 میراث  فرهنگی 

 راه اندازی شده
 است

یادداشت

ارایه بودجه 22 هزار میلیارد ریالی 
شهرداری به شورای شهر

با حضور شهردار اصفهان، بودجه 22 هزار میلیارد ریالی شهرداری اصفهان 
تقدیم شورای شهر شد.دیروزبا حضور شهردار اصفهان، معاونان شهردار و 
اعضای شورای شهر، بودجه سال آینده شهرداری اصفهان در صحن علنی 
شورای اسالمی شهر ارایه  شد.بر اساس گزارش های اولیه الیحه بودجه 
سال 93 شهرداری اصفهان پس از برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات 
تلفیق با حضور مسووالن و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسالمی 

شهر در ماه های گذشته برگزار و این الیحه مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اس��ت، پس از برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسالمی 
شهر اصفهان، این الیحه بودجه ش��هرداری اصفهان است که به اعضای 
دوره چهارم شورای اسالمی ش��هر ارایه ش��د و برخی از اعضای شورای 
اسالمی شهر در کارگروه بودجه ش��ورا، برنامه ریزی ها الزم را از نزدیک 
مشاهده و در خصوص مسایل مرتبط اظهار نظر کردند.جمع بندی الیحه 
بودجه شهرداری دیروز به شورای شهر ارایه  شد و چهارمین برنامه 5 ساله 
شهرداری اصفهان که بر اساس گروه های تخصصی شکل گرفته است  در 
جلسه شورای شهر ارایه و به تصویب شورای شهر رسید.مبلغ بودجه سال 
93 شهرداری اصفهان 22 هزار میلیارد ریال بوده که 15 هزار میلیارد ریال 

از این رقم نقدی و مابقی این رقم غیر نقدی است.

فرآورده های خونی بیمه می شوند
رییس سازمان انتقال خون ضمن اعالم خبر آغاز رایزنی با سازمان های 
 بیمه گر به منظور پوش��ش بیمه ای فرآورده های خونی در کشور گفت:  
 در صورت افزایش اعتبار، س��ال آینده با مش��کل کمب��ود ذخایر خونی

 روبه رو نخواهیم ش��د.دکتر علی اکبر پورفتح اله در پاس��خ به پرسش��ی 
پیرامون وضعیت ذخایر ملزومات مصرفی مورد نیاز سازمان انتقال خون 
در سال آینده اظهار داشت : 50 میلیارد تومان برای سازمان انتقال خون 
در ردیف های افزایش اعتباری وزارت بهداشت پیش بینی شده است که 
هنوز در کمیس��یون تلفیق قرار دارد، اگر این اعتبار تامین شود، در سال 

آینده با مشکل ذخایر ملزومات مصرفی روبه رو نمی شویم.

 لژهای خانوادگی در شاهین شهر 
و میمه پلمب می شود

رییس اتحادیه  صنف سفره خانه های شاهین شهر و میمه گفت: مراکزی 
با عنوان »لژ خانوادگی« تا چند روز دیگر در شاهین ش��هر و میمه پلمب 
می ش��وند و جواز فک پلمب آن ها ب��ه هیچ عنوان، دیگ��ر صادر نخواهد 
شد.بهرام عارفیان اظهار داشت: به تازگی دستور پلمب مراکز عرضه قلیان 
توسط فرماندار، دادستان و مسوول شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
شاهین ش��هر و میمه صورت گرفت که اتحادیه اصن��اف از این تصمیم 

بی اطالع بود.
وی اضافه کرد: اتحادیه صنف سفره خانه ها، کافی شاپ ها و رستوران های 
شاهین شهر و میمه در جریان پلمب و شکستن پلمب مراکز عرضه قلیان 
در س��طح شهرس��تان نبوده اند.رییس اتحادیه صنف س��فره خانه های 
شاهین ش��هر و میمه ادامه داد: در زمینه پلمب شدن مراکز عرضه قلیان 
هیچ گونه مش��ورتی با اعضای اتحادیه اصناف و بازاریان شاهین ش��هر و 

میمه نشده بود.

اخبار کوتاه
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استاندار اصفهان گفت: غفلت های راهبردی و تاریخی، 
س��بب از بین رفت��ن تعادل مثل��ث محیط زیس��ت، 
 انس��ان و فعالی��ت و در نهایت نابودی ه��وای اصفهان

 می شود.
 رس��ول زرگرپور، در همایش هوای پاک ک��ه در اتاق 
بازرگانی اصفهان و با حضور برخی از مسووالن استانی 
و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: برپایی چنین 
همایش هایی، ی��ادآوری برای در خطر ق��رار گرفتن و 

فقدان مهمترین عامل هستی، ) هوا( است.
وی با اشاره به این که برزبان آوردن لفظ »کالن شهر«، 
نه تنها نش��انه ارزش دار بودن نیس��ت، بلکه این مقوله 
خود یک ضد ارزش است، اضافه کرد: در کالن شهر های 
کشورهای جهان سوم، بیش��تر برنامه های اصالحی با 
شکس��ت مواجه می شود.اس��تاندار اصفهان ادامه داد: 
تنها برپایی تعادل بین انس��ان، محیط زیست وفعالیت 

انسانی، سبب ایجاد هم افزایی خواهد شد.
سر و صدا، هیچ گونه مشکلی از هوای ناپاک 

اصفهان برطرف نمی کند
استاندار اصفهان با اشاره به این که فعالیت های صنعتی 
انجام شده در اصفهان خارج از ظرفیت های این استان 
بوده است، گفت: در حالی بسیاری از شهرهای کشور، 

خواستار قرار گرفتن در جایگاه دیار نصف جهان هستند 
که از مشکالت این استان کوچک ترین اطالعی ندارند.

وی با بیان این که تنها روش های علمی و کارشناس��ی 
ش��ده، جوابگوی مش��کل هوای ناپاک اصفهان است، 
اظهار داش��ت: یکی از افتخارات دول��ت تدبیر و امید، 
پیگیری مطالبات به حق مردم اس��ت اما به طور حتم 
بروز مش��کلی مثل آلودگی ه��وا ریش��ه در دهه های 
گذشته داشته و این دولت نمی تواند یک شبه مشکالت 

را برطرف کند.
برنام�ه  جام�ع کنت�رل ه�وای اصفه�ان

 تصویب شد
اس��تاندار اصفهان  با اش��اره به این که برای برطرف شدن 

مش��کل هوای اصفهان هی��چ دلیلی ندارد برای س��الیان 
متمادی فقط مطالع��ه کرد،گفت: باالخ��ره باید قدم های 
درست را برمی داشتیم که در این راستا، طرح جامع کنترل 
هوای اصفهان، با حضور کارشناسان دانشگاه های صنعتی 
اصفهان، دانش��گاه اصفهان و سایر س��ازمان های ذیربط و 

علمی شکل گرفت.
وی با بیان این که در ایجاد طرح جامع کنترل هوای اصفهان 
به طور حتم مخالفت هایی نیز صورت گرفته است، افزود: با 
این که دلیلی برای مورد موافقت گرفتن چنین طرح هایی 
از سوی تمامی افراد وجود ندارد، با این حال طی یک روند 
6 ماهه تمامی نقطه نظرهای ارسالی را در این مورد بررسی 
خواهیم کرد. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به آلوده زا بودن 
برخی از صنایع اصفهان تصریح کرد: در صورتی که وزارت 
نی��رو و نفت، قادر ب��ه برطرف کردن مش��کالت فی مابین 
نباشند، صنایع وابس��ته دو وزارتخانه را تعطیل می کنیم. 
وی با بیان این که اس��تانداری اصفهان نیز خود همواره با 
مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کند، افزود: برخی از 
این شرکت ها مربوط به بخش خصوصی بوده و برخی دیگر 
نیز پایه ملی دارند و بدین منظور برای اجرای هر تصمیمی 
باید تنها عقل و علم را به جای احساسات زودگذر، سرلوحه 

کاری خود قرار دهیم.

با صنایع اصفهان شوخی نداریم
استاندار اصفهان :

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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دستگاه  مزایده گزار : ا داره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
موضوع مزایده : اجاره ، نصب بنر و نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبليغاتی و پل عابر پياده به شرح:

 1- در محور آران و بيدگل - كاشان بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت .
2- بابت 6 دستگاه بيلبورد در محور تهران - اصفهان  از مبدا پاسگاه پليس راه ) اتوبان معلم ( بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت .

3- بابت 3 دستگاه بيلبورد در محور سه راهی گلپايگان - اصفهان بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت .
4- بابت 2 دستگاه تابلو تبليغاتی بر روی پيشانی پل راه حق در محور اصفهان - شيراز بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت 

5- بابت 2 دستگاه تابلو تبليغاتی بر روی پيشانی پل شهيد خرازی محور اصفهان - تهران بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت 
6- بابت 2 دستگاه تابلو تبليغاتی بر روی پيشانی پل سواره مولنجان محور فرودگاه بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت 

قیمت پایه و مبلغ سپرده مزایده : ارائه ضمانت نامه بانكی يا فيش واريزی به حس�اب 2176370201008 بانک ملی به نام اداره كل 
حمل و نقل پايانه ها بشرح : 

توضيحات پيشنهاد دهندگان می بايست برای هر يک از موارد موضوع  مزايده به صورت مستقل شركت نمايند . 
مدت قرار داد : مدت قرار داد سه سال كه برای سالهای دوم و سوم به ترتيب 20 درصد اجاره ماهيانه افزايش خواهد يافت .

مهلت  دریافت اسناد مزایده : از تاريخ درج آگهی به مدت 10 روز 
محل تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات :دبيرخانه اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان - بلوار ميرزا كوچک خان جنگلی 

مهلت  تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 13 مورخ 92/11/24  می باشد .
زمان و مکان بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 92/11/26  سالن جلسات اداره كل 

      IETS.MPORG.IR               برای كسب اطالعات بيشتر رجوع كنيد به سايت

مبلغ سپرده مزایده قیمت پایه مزایده برای هر متر مربع موضوع  مزایده 

96/000/000 ریال 680/000 دستگاه بیلبورد در محور تهران - اصفهان 

27/000/000 ریال 350/000 دستگاه بیلبورد در محور سه راهی گلپایگان - اصفهان 

28/800/000 ریال 450/000 دستگاه بیلبورد در محور آران و بیدگل - کاشان

27/300/000 ریال 270/000 دستگاه تابلو تبلیغاتی بر روی  پیشانی پل راه حق  اصفهان - شیراز 

43/200/000 ریال 2100000 دستگاه تابلو تبلیغاتی بر روی  پیشانی پل شهید خرازی   اصفهان - تهران

22/000/000ریال 260000 دستگاه تابلو تبلیغاتی بر روی  پیشانی پل سواره مولنجان محور فرودگاه 

 آگهی مزایده -شماره 92/21/16
» نوبت دوم «

 م  الف 12680

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 
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مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  واگذاری امور مربوط به  بهره برداری ، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده ) CNG( قلعه شور . 
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : ارائه رس�يد وجه مبنی بر واريز مبلغ 57/000/000 ريال به عنوان س�پرده نقدی به حساب جاری 
شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26،100،000،026 به نام  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
 مهلت اعالم آمادگی:به م�دت دوهفته از تاريخ آگهی نوبت اول  مندرج در روزنامه كه  از س�ايت ه�ای http://IETS.MPORG.IR و
  WWW. MONAGHESE.NIOPDC.IR  قابل رويت  می باش�د و تحويل آن به  آدرس اصفه�ان- خيابان چهارباغ باال، جنب پمپ 

بنزين، امور قراردادها، تلفن: 6244618
CNG مورد تاييد مدير طرح CNG شرایط متقاضی : كليه شركت های مجاز بهره برداری از جايگاه های

ضمنا متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IR قابل رويت می باشد.

 آگهی مناقصه
) نوبت اول  شماره  800/25227 (

 روابط عمومی شرکت  ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان 

   نوبت اول

م الف 13057

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 

SMS



اخبار کوتاهيادداشت

 حضور کره و ايتالیا
در تولید لوازم خانگی ايرانی

رییس اتحادیه کش��وری لوازم خانگ��ی از حضور برنده��ای معتبر 
تولیدکننده لوازم خانگی ایتالیا و کره برای تولید مش��ترک با ایران 

خبرداد.
محمد طحان پ��ور از رونق تولید لوازم خانگی ب��ا همکاری برندهای 
معتبر دنی��ا در ایران خب��رداد و گف��ت: بر اس��اس توافقات صورت 
گرفته، قرار اس��ت برند مع��روف ایتالیای��ی ایندزیت با مش��ارکت 
 ب��ا تولیدکنندگان ایران��ی، تولیدات ب��ا کیفیت را روانه ب��ازار ایران

 کند.
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: عالوه بر این، کره ای ها نیز 
تمایل زیادی به تولید مشترک با تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی 
دارند که بر این اساس، ال جی نیز در پی انعقاد قراردادهای ساخت 

کارخانه و خط تولید با ایران است.
وی تصریح کرد: این دو تولیدکننده معروف دنیا بر این باورهس��تند 
که بازار ای��ران می تواند مزیت مناس��بی برای آن ها باش��د، چراکه 
عالوه بر تامین نی��از داخلی، م��ی توانند محصوالت خ��ود را نیز به 
 بازارهای خاورمیانه ارس��ال کنند.به گفته طحان پ��ور، با ورود این

 سرمایه گذاران و تولید در داخل کش��ور، قیمت محصوالت خانگی 
افزایش نخواهد یافت.

افزايش قیمت CNG قطعی شد
پس از بنزین، افزایش قیمت CNG برای س��ال 1393 قطعی شده 
 CNG است و در این بین سناریوهای افزایش قیمت هر مترمکعب

به 500 تا 700 تومان در دولت در حال بررسی است.
به گزارش مهر، همزمان با تدوین و رونمایی از س��ناریوهای افزایش 
قیمت بنزین برای سال 1393 از راهروهای مجلس شورای اسالمی 
هم خبر می رس��د که افزایش قیمت CNG برای سال آینده قطعی 

شده است.
س��ید مهدی موس��وی نژاد نایب رییس کمیس��یون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان این که افزایش قیمت CNG برای سال 
آینده قطعی و نهایی شده است، گفت: هم اکنون مباحث کارشناسی 
درباره میزان و نحوه افزایش قیمت CNG توسط دولت کلید خورده 
است.این مقام مس��وول با تاکید بر این که همزمان با افزایش قیمت 
CNG باید راهکارهای توس��عه زیرساخت های صنعت CNG هم 
 در کش��ور فراهم ش��ود، اظهار داش��ت: با اجرای فاز اول هدفمندی

 یارانه ه��ا از محل آزادس��ازی قیمت ها هیچ گونه س��رمایه گذاری 
جدیدی به منظور حمایت از فعاالن صنعت سی.ان.جی کشور انجام 

نشده است.

پول کم نداريم ولی روش خرج کردن 
را نمی دانیم

دالرهای بلوکه شده به زودی وارد چرخه اقتصاد ایران می شود ولی 
 همچنان اصلی ترین پرس��ش پیش روی دولت و حتی اقتصاددانان

 در مورد ش��یوه هزین��ه کردن این دالرهای نفتی اس��ت. حس��ین 
راغفر، بهترین حوزه برای هزین��ه کردن این دالرهای نفتی را بخش 
تولید دانس��ت و گفت:دولت باید قب��ل از هر اقدام��ی تضمین ها و 
به عبارتی سیاس��ت گذاری های��ی را انجام دهد تا کامال مش��خص 
 شود که این منابع قرار اس��ت در کجا هزینه شود و به دست تولید و 
تولید کننده برس��د. چرا ک��ه همین االن ه��م تولیدکنندگان برای 
 فعالی��ت های روزم��ره خود ب��ا مش��کالت دسترس��ی و نقدینگی

 رو به رو هس��تند و هیچ گونه حمایتی هم از طرف دولت برای آن ها 
انجام نمی شود.

راغفر ادامه داد: اگر قرار باش��د همین روند ادام��ه پیدا کند و اوضاع 
بر همین نحو بماند نمی توان امیدی داش��ت تا این منابع به دس��ت 

تولید برسد. 
حتی ممکن اس��ت دوباره در بعضی بذل و بخش��ش ه��ای دولت و 
مجلس که در مالیات نگرفتن هاست  هزینه شود. در اصل منظور این 
است که کشور منابع کم ندارد، فقط راه و روش درست استفاده کردن 

از این منابع در دست نیست.

 کمبود آب در ايران ارتباطی
 به میزان بارش ها ندارد

مدیر قطب علمی تحلی��ل فضای مخاطرات محیطی کش��ورگفت: 
کمب��ود آب در س��ال ه��ای گذش��ته در کش��ور ای��ران ربطی به 
 میزان بارندگ��ی ها ن��دارد، بلکه می��زان مصرف جامعه ب��اال رفته

 است.
 پروفسوربهلول علیجانی افزود: برای حل مشکل بحران بی آبی کشور 

باید شورای عالی آب تشکیل شود. 
وی افزود: با تشکیل ش��ورای عالی آب می توان با برنامه ریزی های 
 دراز مدت و اجرایی، بهره ب��رداری از منابع آبی کش��ور را مدیریت 

کرد. 
وی با بیان این که برای حل مش��کل بی آبی مدیریت واحدی وجود 
ندارد و پراکنده عمل می شود، افزود: تمام وزارت خانه ها و واحدهای 
مربوط به منابع آبی در کشور باید با همکاری و هماهنگی های الزم 

در راستای حل مشکل کمبود آب گام بردارند. 

 رکود بازار نساجی 
قیمت ها را کاهش داد

دبیر انجمن نس��اجی اصفهان گفت: در حال حاض��ر رکودی بر بازار 
نساجی حکم فرماس��ت و قیمت ها نیز به همین دلیل کاهش یافته 

است.
 مظفر چلمقانی با اش��اره به وضعیت بازار نس��اجی اظهارداشت: در 
حال حاضر رکودی بر بازار نس��اجی حکم فرماس��ت ک��ه امیدواریم 

برطرف شود.
وی ادامه داد: خرید و فروش کاهش یافت��ه و در بازار تکاپویی دیده 
نمی شود، قیمت ها نیز به همین دلیل کاهش یافته است.دبیر انجمن 
نساجی اصفهان در ارتباط با برپایی نمایشگاه های نساجی در استان 
اصفهان گفت: نمایش��گاه بین  المللی نس��اجی ک��ه مدتی پیش در 
اصفهان برگزار ش��د بازتاب خوبی برای اصفهان داش��ت و بسیاری 
از تولیدکنندگان خارجی را با ظرفیت ه��ا و توانمندی های اصفهان 

آشنا کرد.
وی اف��زود: در ط��ول برگ��زاری نمایش��گاه نس��اجی اصفه��ان 
شرکت کنندگان خارجی را به بازدید از چند واحد تولیدی بردیم که 
به روز بودن و پیشرفته بودن خط های تولید نظر مهمانان خارجی را 

جلب کرد و ظرفیت های استان اصفهان را به رخ کشید.

 ثبت نام  تلويزيون
 اينترنتی  از دهه فجر

افتتاح پروژه های 
عمرانی اوقاف گلپايگان 

معاون ش��رکت مخابرات اس��تان تهران گفت: ثبت نام تلویزی��ون اینترنتی 
 مش��ترک رس��انه ملی و ش��رکت مخاب��رات، از دهه فج��ر در 6 ش��هر آغاز

 می شود.
 )IP Media( محمدرضا بیدخام اظهار داش��ت: ثبت نام تلویزیون اینترنتی
از دهه فجر، آغاز خواهد شد.معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان 
تهران تصریح کرد: ثبت نام در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین 
انجام می شود.وی گفت: ارایه سرویس سه ماه بعد از ثبت نام اولیه انجام خواهد 

شد و از فروردین ماه سرویس ارایه می شود.
بیدخام افزود: در مرحله نخست سرویس های ویدیویی درخواستی، یک ماه 
آرشیو کامل برنامه های صدا و سیما و ماشین زمان در این سامانه ارایه می شود 
و در فازهای بعدی، سرویس های سینمای آنالین و کنسرت آنالین نیز اضافه 

خواهد شد.

 حجت االسالم محس��ن ضیائی اظهار داش��ت: به مناس��بت سی وپنجمین 
فجر انقالب، پروژه های اس��تیل کاری گنبد و گلدسته های امامزاده ابراهیم، 
محوطه س��ازی و س��نگ فرش مس��جد حجت االسالم و س��اخت حسینیه 
سیدالسادات رونمایی و افتتاح می ش��ود.وی افزود: به منظور بهسازی گنبد و 
گلدسته های امامزاده ابراهیم روستای درب امامزاده، پس از اتمام استیل کاری 
گنبد با هزینه ای برابر 60 میلیون تومان کار کاشی کاری معرق گلدسته های 
آن آغاز شد و با وجود سختی کار در ارتفاع در مدت 3 ماه به اتمام رسید.رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان گفت: کاش��ی کاری گلدس��ته ها با صرف 
هزینه ای بالغ بر 70 میلیون تومان و در مساحتی برابر 108 مترمربع با دقت 
و به زیبایی انجام شد.وی به پروژه ترمیم محوطه مسجد حجت االسالم اشاره 
و تصریح کرد: کار سنگ  فرش کردن راه پله های این مسجد به پایان رسید و 

سپس عملیات زیرسازی و محوطه سازی در حیاط مسجد نیز انجام گرفت.

رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران گفت: اجرایی 
شدن تفاهم نامه تفویض بعضی اختیارات وزارت صنعت به 
خانه های صنعت، معدن و تج��ارت از اولویت های اقدامات 

این تشکل است. 
 س��یدعبدالوهاب س��هل آب��ادی در جلس��ه کمیت��ه 
انجمن ها و ش��عب خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان که با حضور خزانه دار خانه ایران برگزار شد، پیگیری 
 مس��ایل واحدهای تولیدی واقع در اس��تان ه��ا را از دیگر

 اولویت های اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت دانست 
و افزود: الزم است واحدهای اس��تان ها مسایل و مشکالت 
خود را با ما در میان بگذارند تا آن ها را پیگیری کنیم. وی با 
بیان این که انجمن های صنعتی هم باید مانند اتحادیه های 
صنفی دارای اختیارات قانونی ش��وند، افزود: فضای کشور 
 برای بیان نظرات تش��کل ها و بخش خصوصی باز اس��ت و

 می توان در تصمیم سازی ها شریک بود.
وی با اش��اره به خش��کی زاینده رود گفت: متاسفانه امروز 
آب در اس��تان اصفه��ان ب��ه یک بحران بدل ش��ده اس��ت 
و تامی��ن آب صنایع هم با مش��کل روبه رو خواهد ش��د که 
 الزم اس��ت نمایندگان اس��تان اصفهان به صورت متحد با 
هم موضوع تامین آب ش��رب و صنایع اصفه��ان را پیگیری 

کنند. 

به منظور هماهنگي و تبادل نظر هرچه بیشتر و بهتر علمي 
و عملي انجم��ن آهن و فوالد ایران با بزرگ ترین فوالدس��از 
 خاورمیانه، اعض��ای هیات مدی��ره این انجم��ن از خطوط
  تولی��د ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان بازدی��د

کردند.
مهن��دس خلیف��ه س��لطانی، دبیر انجم��ن آه��ن و فوالد 
ایران،شرکت فوالدمبارکه اصفهان را از پشتوانه های صنعت 
و اقتصاد ایران دانس��ت و گف��ت: فوالد مبارک��ه اصفهان به 
عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده فوالد خاورمیانه توانس��ته 
 جایگاه ملي و بین المللي خود را حفظ کند. از این رو یکی از 
جذابیت های دیدار از شرکت فوالدمبارکه بازدید از خطوط 
تولید آن می باشد که همه اعضای انجمن تمایل داشتند تا از 

نزدیک از این خطوط بازدید به عمل آورند.
دبیر انجمن آهن و فوالد در ادامه عم��ر تولید فوالد در ایران 
را باالی چهل س��ال ذکر کرد و افزود: صنایع موجود کشور 
در همه بخ��ش های باال دس��تی و پایین دس��تی و زنجیره 
تامین پیشرفت های فراوانی داشته اند و شرایط برای تولید 
فوالد در کشور کامال فراهم می باشد و متوسط رشد صنعت 
 فوالد در کشور ایران بسیار باالتر از درصد رشد این صنعت در 

دنیاست.

دوازدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی صنع��ت دام، طیور و 
دامپزشکی کش��ور با حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی 
 از ایران و پنج کش��ور خارج��ی از 9 تا 12 بهم��ن در محل
  نمایش��گاه های بی��ن المللی اصفه��ان برگزار می ش��ود.

 ش��رکت کنندگان در دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی 
صنع��ت دام، طی��ور و دامپزش��کی اصفهان؛ در س��ه گروه 
تجهیزات مورد نیاز صنایع دامپروری و مکمل های خوراکی، 
دامپزشکی و واکسن های دامی، دارو و مکمل های غذایی و 
صنایع، فرآوردها و تولیدات لبنی؛ جدیدترین و نوین ترین 
تجهیزات، صنایع، دس��تگاه ها و خدمات خود را در معرض 
دید عالقه مندان قرار خواهند داد.در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی کشور؛ انواع مواد 
خوراکی دام و مکمل های غذایی، ماشین آالت و تجهیزات 
مرتبط با صنع��ت دام و طیور، دارو های دامپزش��کی و ضد 
عفونی کننده ها، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام وطیور، 
دارو های دامپزشکی و ضد عفونی کننده های دام، تجهیزات 
و لوازم مرغ��داری، تجهی��زات و ماش��ین آالت دامپروری، 
 تجهی��زات گرمایش��ی و سرمایش��ی وخدم��ات مختل��ف

 سازمان های مرتبط و نشریات و هفته نامه های تخصصی دام 
و طیور ارایه و در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت .

مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره 
به تامین بنزین مورد نیاز نوروزی مردم، از ثبت رکوردهای 
جدید مصرف گازویی��ل در نیروگاه ها خب��ر داد و گفت: از 
ابتدای س��ال تاکنون بیش از 22 میلیارد لیتر سوخت مایع 
در نیروگاه ها مصرف ش��د.مصطفی کش��کولی با اعالم این 
 که بیش��ترین میزان مصرف بنزین در دی ماه امس��ال روز

 پنج ش��نبه 26 دی با 70 میلیون لیتر بوده اس��ت، تصریح 
کرد: هم اکنون با برنامه ریزی انجام گرفته بنزین مس��افران 
نوروزی به نحو مطلوب تامین ش��ده اس��ت.این عضو هیات 
مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در خصوص آخرین وضعیت مصرف سایر فرآورده های نفتی 
هم توضیح داد: در اولین ماه فصل زمستان امسال روزانه به 
طور متوس��ط 21 میلیون لیتر نفت س��فید و 121 میلیون 
لیتر گازوییل در بخش های مختلف مصرف شده است.این 
مقام مسوول با یادآوری این که 46 درصد مصرف گازوییل 
کشور مربوط به نیروگاه ها است، بیان کرد: با توجه به افزایش 
مصرف بخش خانگی و احتمال افت فش��ار گاز بر اثر سرما و 
یخبندان، سوخت مایع نیروگاه ها را در باالترین حد ممکن 
تامین کردند.وی میزان مصرف سوخت مایع نیروگاه ها در 
 دی م��اه را 3/6  میلیارد لیتر و مجموع مص��ارف در 10 ماه 

سال جاری را 22 میلیارد لیتر اعالم کرد .

تولید نمایشگاهخانه صنعت بنزین

 تفويض اختیارات 
 به خانه های صنعت 

فوالد اقتصادي ترين 
واحد تولید 

 نمايشگاه  بین المللی
 صنعت دام در اصفهان

 بنزين نوروزی مردم 
تامین شد

4
قیمت طال و ارز در بازار باال رفت

بهای طال در ایران با توجه به افزایش ارزش آن در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ دالر در بازار ایران افزایش 
یافت. بهای طال در ایران با توجه به افزایش 1247 تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته دیروز90 هزار 

و 147 تومان ارزش گذاری شده است.
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نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه در مجلس 
گفت: طرحی که در کمیس��یون تلفیق جهت کاهش میزان 
مالیات های استان اصفهان ارایه شد مورد پذیرش اعضا قرار 
گرفت و 500 میلیارد توم��ان از میزان مالیات های اس��تان 
اصفه��ان کاه��ش یافت.حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی خود 
اظهار داش��ت: حدود 9 هزار مس��کن مهر در شهرستان های 
شاهین شهر، میمه و برخوار وجود دارد، که از این تعداد بالغ بر 

6 هزار و 300 واحد مشکالت آن ها مورد برطرف شده است.
وی با بیان این که در زمینه مس��کن مهر اصل قانون اساسی 
چندان رعایت نش��ده اس��ت، افزود: دولت مکلف اس��ت که 
موضوع مس��کن مهر را برای مردم شفاف س��ازی کند.عضو 
کمیسیون تلفیق با بیان این که در سال های گذشته نزدیک 
به 2 میلیون واحد مس��کونی در قالب مس��کن مهر در کشور 
عملیات اجرایی آن ش��روع ش��د، ادامه داد: به همین میزان 

مسکن نیز در روستاها مقاوم سازی شدند.
وی تاکی��د کرد: هم اکن��ون در مورد موضوع مس��کن مهر با 
وضعیت حادی در کشور روبه رو هستیم و زمانی که مجلس 
مشاهده کرد، دولت یازدهم چندان به مقوله مسکن مهر ورود 
پیدا نمی کند، به همین دلیل نمایندگان اقدام به طرح سوال 
از وزیر مسکن و شهرسازی در کمیسیون مربوطه کردند، اما 
از طرز پاسخ دادن وی قانع نشدیم.حاجی دلیگانی با بیان این 
که اخیرا با س��ه وزیر دولت یازدهم از جمله وزرای مسکن و 
شهرسازی، آموزش و پرورش و همچنین نیرو به همراه معاون 

امور پارلمانی دول��ت در مجلس برای موضوع مس��کن مهر 
تشکیل جلس��ه دادیم، تصریح کرد: در این جلسه دو مشکل 
مهم و اساسی مس��کن مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: این مش��کالت عبارت بودند از وام مسکن بیش از 
یک صد هزار نفری که ثبت نام شده اند و پرونده آن ها در بانک 
مسکن موجود هست و دیگری وام مس��کن که در گذشته از 
2 میلیون نفر تاکنون به1/5 میلیون نف��ر داده اند، که باید به 
500 هزار نفر باقی مانده برای تکمیل واحدهای مسکونی شان 

نیز بدهند.
عضو کمیس��یون تلفی��ق خاطرنش��ان کرد: ه��ر چند قبول 
داریم تورم در س��ال گذشته افزایش جهش��ی داشته است، 
اما افزایش وام 25 میلیونی تومانی ب��ه 30 میلیون تومان در 
مقابل تس��هیالت 50 میلیون تومانی که دولت می خواهد به 
 زوجین بدهد، چندان باعث رش��د نقدینگی و تورم نخواهد

 شد.
وی به جمع بندی جلسه نمایندگان مجلس با اعضای دولت 
یازدهم اش��اره  کرد و اظهارداش��ت: حجت االسالم انصاری 
معاون حقوقی و پارلمانی دولت قول داد یک س��ری جلسات 
دیگر با حضور مسووالن مربوطه جهت رفع مشکالت مسکن 
مهر در سراسر کش��ور تش��کیل دهند و بانک مرکزی را نیز 
مکلف کردن��د از 50 هزار میلیارد تومان تس��هیالتی که 43 
هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است، مابقی آن را نیز به 

مردم پرداخت کنند.

به تازگی کارگران با ابراز نگران��ی از حذف میلیون ها کارگر فاقد 
بیمه و شناس��ه کاری از جمله رانندگان، کارگران س��اختمانی، 
ش��اغالن کوره پزخانه ها، فعاالن بخش حمل و نق��ل بار کاال و 
مسافر و برخی گروه های دیگر، نامه ای به وزیر کار نوشتند و از وی 
خواستند در این باره در دولت چاره اندیشی شود. حال محمدباقر 
نوبخت س��خنگوی دولت می گوید: با دستور ویژه دولت، وزارت 
کار مامور شناسایی کارگران فاقد بیمه برای واگذاری سبدهای 
 کاالیی به گروه های جدید ش��ده اس��ت.با وج��ود این که طبق 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه در دولت برخ��ی گروه های 
اجتماعی از ماه جاری سبد حمایتی بهمن ماه را از طریق مراکز 
 معین ش��ده دریافت می کنند اما تصمیم دول��ت درباره برخی 
گروه ه��ا از جمله کارگ��ران و آن هم گ��روه های فاق��د بیمه و 
 شناسایی هنوز اعالم نشده اس��ت و به نظر می رسد هنوز امکان

 تصمیم گیری مناسب برای چگونگی واگذاری سبدهای حمایتی 
به گروه های واقعی مشمول در این بخش ها، نهایی نشده است.

پیش تر مقامات وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اعالم کرده 
بودند دس��ت کم 3/5میلیون نفر کارگر و مشمول قانون کار که 
از حداقل دستمزدها برخوردار هستند امکان دریافت سبدهای 
حمایتی ویژه بهمن و اسفندماه امسال را خواهند یافت.همچنین 
مطرح شده بود، مابقی گروه های بیمه ش��ده تا 12 میلیون نفر 
از شاغالن کشور که تحت پوش��ش قانون کار فعالیت می کنند 
نیز شناسایی و به دولت معرفی خواهند شد که بررسی ها نشان 
می دهد این کار صورت گرفته و حاال لیست کاملی از مشموالن 

قانون کار در اختیار دولت قرار دارد.با این حال، در عین سادگی 
 شناسایی برخی گروه های اجتماعی از جمله کارمندان و شاغالن

 دس��تگاه های دولتی به دلیل وجود بانک ه��ای اطالعاتی قابل 
اعتنا؛ ام��ا درباره مش��موالن قانون کار که حداق��ل نیمی از کل 
 شاغالن کشور را تش��کیل می دهند، چنین بانکی وجود ندارد و 
دولت ها در زمان اجرای این گونه برنامه ها به مش��کالت جدی 
برخورد کرده اند.به تازگی نمایندگان کارگران از نامه نگاری با وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده اند که طی آن از وی خواسته 
شده است تا درباره واگذاری سبد کاالی حمایتی به کارگران فاقد 
بیمه و کد شناسه نیز از طریق دولت برنامه ریزی شود.کارگران 
عنوان کرده اند احتمال این که این گروه از شاغالن کارگری کشور  
نتوانند به دلیل وارد نشدن به هیچ یک از لیست های تهیه شده در 
دولت از سبدهای حمایتی برخوردار شوند زیاد است در حالی که 
از مشمول ترین گروه های اجتماعی هستند.در این باره محمدباقر 
نوبخت؛ اعالم کرد: وزارت کار مامور شده است که نسبت به بررسی 
و شناسایی افرادی که مس��تحق دریافت این سبد کاال هستند، 
اقدام کند.وی تاکید کرد: قرار اس��ت کلیه کارگران بیمه نشده، 
شاغالن متفرقه، کارگران ساختمانی بدون بیمه، شاغالن بخش 
حمل و نقل کاال، رانندگان، شاغالن کوره پزخانه ها، حمل و نقل 
 مسافری برون شهری و درون شهری، شاغالن تاکسی تلفنی ها،

 آموزش��گاه های رانندگی فاقد بیمه و حت��ی خبرنگارانی که از 
پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند امکان ثبت نام در 

این سامانه و شناسایی را بیابند.

دست کم 
3/5میلیون نفر 
کارگر و مشمول 
قانون کار 
که از حداقل 
دستمزدها 
برخوردار هستند 
امکان دريافت 
سبدهای حمايتی 
 ويژه بهمن
  و اسفندماه
  امسال را 
خواهند يافت

طرحی که در 
کمیسیون تلفیق 
 جهت کاهش
 میزان مالیات های 
استان اصفهان 
 ارايه شد 
 مورد پذيرش 
اعضا قرار گرفت 
و 500 میلیارد 
تومان از میزان 
مالیات های استان 
اصفهان کاهش 
يافت

ماموريت ويژه دولت به وزارت کار؛نماينده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه در مجلس

کارگران فاقد  بیمه سبد کاال می گیرند500 میلیارد تومان مالیات  کاهش یافت



یادداشت

مجموعه شعر »یادگار عشق و حرمان مدام« سروده  احمدرضا احمدی در نشر ثالث به چاپ رسیده است. 
این کتاب در ۳۲۰ صفحه تدوین شده اس��ت. چندی پیش نیز به قلم این شاعر، رمان »آپارتمان، دریا« 

در نشر کتاب نیکا منتشر شد.
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مجموعه شعر تازه احمد رضا احمدی منتشر شد
هفتیادداشت

شاهین شهر به عنوان اولین پایگاه 
ملی شعر کودک مطرح است

فرماندار شاهین ش��هر و میمه با اشاره به 
برگزاری س��ومین جش��نواره ملی شعر 
کودک گفت: ش��اهین ش��هر ب��ه دلیل 
درخشش در برگزاری دو دوره جشنواره 
ملی شعر کودک به عنوان اولین پایگاه ملی 
 ش��عر ک��ودک در کش��ور مطرح اس��ت.

مصطفی هادی زاده در جلس��ه ش��ورای 
سیاست گذاری س��ومین جشنواره ملی 
شعر کودک افزود: سومین دوره جشنواره ملی شعر کودک باید اثرگذاری 
بیشتری نسبت به دوره های گذشته داشته باشد. وی خطاب به متولیان 
این جشنواره گفت: متوجه فرآیند جشنواره و سهم کودکان شاهین شهر 
باشید تا طعم شیرین جشنواره به مذاق مردم شهر خوش آید.این جشنواره 

14 و 15 اسفند در تاالر شیخ بهایی برگزار می شود.

کارگاه نقد داستان سیاوش گلشیري 
با همیاري شهر کتاب اصفهان

»مفید در برابر باد شمالي «مجموعه اي از 
نامه های��ي اس��ت که توس��ط »اي میل« 
نوشته شده اند . عشق و مفهوم بنیادین آن 
از دیرباز محل تفاهم و عدم تفاهم بین زن 
و مرد ب��وده اس��ت و رابطه ه��اي عمیق 
حکایت از روانشناسي و روانکاوي زن ها و 
مردهایي دارد که مفهوم عشق حقیقي را 
شکل داده اند . نویسنده این کتاب در اصل 
روزنامه نگاري اس��ت که همکاري دایمي با یک��ي از روزنامه هاي پر تیراژ 
آلماني دارد. عالقه مندان جهت شرکت در این کارگاه نقد داستان »مفید 
در برابر باد شمالي« امروز ساعت 17 به شعبه مرکزي شهر کتاب اصفهان 

واقع در چهارباغ عباسي - کوچه سینما سپاهان مراجعه کنند.

همکاری میراث فرهنگی با اوقاف 
اصفهان برای مرمت بازار هنر

 محس��ن مصلح��ی مدی��رکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی 
استان اصفهان گفت: با توجه به نشستی 
که با مدیر اوقاف صورت گرفته، قرار شد 
که همکاری ه��ای ج��دی و جدیدی 
ص��ورت بگی��رد ک��ه اداره اوق��اف 
مرمت های اضطراری بازار هنر را انجام 

داده است .
وی اف��زود: امی��د داری��م ک��ه ب��ا هم��کاری  و هم فکری بیش��تر و 
اجماع کارشناس��انه، مش��کالت موجود در مس��اجد، بقاع متبرکه، 
 امام زادگان و س��ایر بناهایی که  بین میراث و اوقاف مشترک است را 

رفع کنیم.

همه مردم ایران طی ۲ روز تماش��ای رایگان فیلم، میهمان دولت 
می شوند.

مدیر طرح اکران رایگان فیلم های سینمایی در سینماهای کشور 
از اجرای این طرح در روزهای 1۰ بهمن و نیز روز ملی س��ینما در 
تاریخ ۲1 شهریورماه خبر داد.حبیب ایل بیگی، مدیرعامل انجمن 
سینمای جوانان ایران و مدیر طرح »سینما سالم« در گفت وگو 
 با مهر در مورد این طرح توضیح داد: قرار بر این ش��ده اس��ت که

 ۲ روز در سال را به اکران رایگان فیلم هایی که بر روی پرده هستند، 
اختصاص بدهیم و این طرح که به نام »سینما سالم« معروف شده 
در این ۲ روز به اجرا درخواهد آمد.وی افزود: در ابتدا قرار ش��د که 
یک سری از فیلم ها را انتخاب کرده و آن ها را شامل این طرح کنیم 
ولی با توجه به مش��کالتی که این کار پیش می آورد به این نتیجه 
رسیدیم همه فیلم هایی که در تاریخ اجرای طرح »سینما سالم« 
روی پرده هستند برای اکران رایگان در نظر گرفته شوند.ایل بیگی 
خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه فیلم هایی که اکنون در حال اکران 
هستند را  بررسی کرده و متوجه شدیم این فیلم ها همگی فیلم های 
خوبی هستند و این بهترین فرصت است که در طرح رایگان دیدن 

آثار سینمایی همه این فیلم ها در نظر گرفته شوند.
 وی ۲ روزی را که این طرح اجرا خواهد ش��د، روزهای 1۰ بهمن و

 ۲1 شهریور دانست و گفت: 1۰ بهمن به دلیل فرا  رسیدن ایام دهه 
فجر و روز ۲1 شهریور هم به دلیل این که روز ملی سینما نام دارد 

برای این طرح انتخاب شدند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در مورد مکانیسم مالی این 
طرح گفت: با دفاتر انجمن سینمای جوانان در کل کشور، ادارات 
ارشاد استان ها، انجمن سینماداران و انجمن تهیه کنندگان سینما 
هماهنگ کرده و مکانیسم و چگونگی پرداخت هزینه را هم حساب 
کرده ایم.وی افزود: قرار بر این ش��د که قیمت بلیت برپایه قیمت 
هفته قبل در آن روز باشد و بلیت های اکران توسط ارشاد خریداری 
و رقم آن به حساب سینماداران واریز شود تا آن ها با تهیه کنندگان 
تسویه کنند. به نوعی مردم در این ۲ روز میهمان سازمان سینمایی 
خواهند بود و این سازمان کل بلیت های اکران سینماها را خواهد 
خرید.این مدیر فرهنگی در پاسخ به این که آیا این طرح می تواند 
به باالبردن تعداد مخاطبان سینما که به یکی از معضالت سینمای 
ایران تبدیل شده است، کمک کند؟ گفت: حتما کمک می کند. 
ما سابقه اکران فیلم ها با نصف قیمت در یک روز هفته را داریم که 
طرحی کامال موفق است پس به طور قطع با طرح »سینما سالم« بر 
عالقه مندان به سینما افزوده خواهد شد. به نظر ما این کار در مردم 

برای رفتن به سینما عالقه مندی ایجاد می کند.
وی با ذکر این جمله که این طرح در هرجای ایران که س��ینمایی 
وجود داشته باشد اجرا می شود، ادامه داد: همه سالن های سینما 
یعنی هم پردیس ها و هم سینماهای خصوصی در این طرح حضور 
دارند.ایل بیگی در پایان س��خنان خود در م��ورد هزینه این طرح 
اظهارداشت: برای این کار بین 1۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه 

خواهد شد.

برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه فجر 
تشریح ش��د. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ویژه برنامه های دهه فجر این کانون را تشریح کرد و اظهارداشت: 
فعالیت برای کودکان و نوجوانان در این ایام فرصتی گران بها به 

منظور تبیین و ترویج ارزش های انقالب اسالمی است.
 وی اف��زود: کمیت��ه ک��ودک و نوج��وان در شهرس��تان های
  اس��تان اصفهان نیز با ق��وت ب��ه فعالیت های خ��ود ادامه داده
  و ب��ا هم��کاری تمامی اعضا س��عی ب��ر برگ��زاری برنامه هایی

 مشترک، باکیفیت و شاد برای کودکان و نوجوانان دارد.
عس��گری فر ادام��ه داد: فضاس��ازی مراک��ز فرهنگ��ی هنری 
کانون، شرکت در برنامه 1۲ بهمن در گلس��تان شهدا با حضور 
اعضای مراکز ش��هر همراه با گل باران تمثال ام��ام )ره(، برپایی 
جش��ن انقالب، دیدار ب��ا خان��واده معظ��م ش��هدا و جانبازان 
انقالب اس��المی و برپایی 1۰ نمایشگاه مش��ترک مراکز کانون 
 با موض��وع دهه فج��ر از برنامه ه��ای کانون پ��رورش فکری در 

دهه فجر است.
وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه انقالب، همایش اعضا و مربیان با 
موضوع تصویرسازی شعرهای انقالب، نمایشگاه آثار مربیان مراکز 
با موضوع انقالب و مفاهیم دینی، برگزاری غرفه های هنری، ادبی 
و فرهنگی در نمایشگاه های پیش بینی شده، برپایی غرفه فرهنگی 
هنری، همایش نمایشنامه خوانی در قالب مسابقه، برگزاری شب 
شعر انقالبی نیز در دهه فجر در کانون های پرورش فکری برگزار 

می شود. به گزارش فارس، تشکیل کارگاه های نقد شعر و داستان، 
برگزاری مسابقه کارت پستال سازی با موضوع انقالب، آذین بندی 
و چراغانی مهدهای کودک و برپایی نمایش��گاه آثار کودکان در 
مهدهای کودک، نواختن زنگ انق��الب در مهد کودک با حضور 
مدیرکل محترم س��ازمان، حضور کودکان مهدهای کودک در 
گلزار ش��هدا و گلباران تمثال مبارک حضرت امام )ره( و زیارت 
قبور شهدا، اجرای واحد کار دهه فجر در کلیه مهدهای کودک، 
برگزاری جشنواره قرآنی فرهنگی )نس��یم بهشت( با همکاری 
موسسه مهد قران جهت کودکان 6-۳ سال در 7 رشته، معرفی 
ش��خصیت های دوران انقالب و نهضت مردمی ایران با موضوع 
خاطرات انقالب، دی��دار کودکان به همراه والدی��ن و مربیان در 
راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ماه از دیگر برنامه های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در دهه فجر است.
     اجرای 35 برنامه به مناس�بت س�الگرد پیروزی 

انقالب در برخوار
معاون فرمان��دار شهرس��تان برخوار گفت: اج��رای بیش از 
1۰۰ برنامه با محوریت ۳5 برنامه اصلی به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در برخوار پیش بینی 
شده است.س��ید مرتضی نریمانی اظهار کرد: از 1۲ بهمن تا 
۲۲ بهمن در مجموع بیش از ۲۰ برنامه داریم که این برنامه ها 
از آذین بندی سطح شهرستان در هفته استقبال از دهه فجر 

شروع و تا پایان ایام اهلل دهه فجر ادامه می یابد.

کمیته کودک 
و نوجوان در 
 شهرستان های
 استان اصفهان 
نیز با قوت به 
فعالیت های خود 
 ادامه داده 
 و با همکاری 
تمامی اعضا 
سعی بر برگزاری 
 برنامه هایی
 مشترک، باکیفیت 
و شاد برای کودکان 
و نوجوانان دارد

قرار بر این شده 
 است که
  2 روز در سال
  را به اکران
 رایگان فیلم هایی 
 که بر روی 
پرده هستند، 
اختصاص بدهیم 
و این طرح که به 
نام »سینما سالم« 
 معروف شده در این
 2 روز به اجرا 
 درخواهد
 آمد

توسط مدیر کل کانون پرورش فکری تشریح شد؛ 10 بهمن و روز سینما

برنامه  های کانون در دهه فجر2 روز رایگان سینما بروید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی
نژاد  هاشمی  سعید  خواهان   1787/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   976
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شیرین نور علیشاه  تقدیم نموده است. 
است.  گردیده  تعیین  صبح   11 ساعت   93/1/20 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  با توجه به مجهول 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
کد   57 پالک   – جنب ساختمان صبا   – پور  نیلی  مدرسه  روبه روی  سجاد 
پستی 8165756441  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  و ضمائم 
حل  شورای   13 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
نژاد  هاشمی  سعید  خواهان   1785/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   977
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ربابه نور علیشاه  تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/1/20 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  با توجه به مجهول 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
کد   57 پالک   – جنب ساختمان صبا   – پور  نیلی  مدرسه  روبه روی  سجاد 
پستی 8165756441  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  و ضمائم 
حل  شورای   13 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

اختالف اصفهان 

تاسيس 
رویای  آوران  پدید  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2736ث/92    : شماره   972
تحت شماره   1392/10/07 درتاریخ  فوق  رنگارنگ   سهامی خاص شرکت 
51621 و شناسه ملی 10260703046 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/10/7 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده 
رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ، بازار یابی هرمی و غیر شبکه ای ، 
انجام کلیه فعالیتهای خدماتی از جمله خدمات تاسیساتی ، تعمیرات ، نگهداری 
برگزاری  ، خدمات  توزیع غذا  و  تهیه   ، ، طراحی فضای سبز و درختکاری 
مجالس ، همایش و سمینار داخلی و خارجی ، مشاوره فنی و خدمات نظافت 
کاری و آذین بندی میادین و خیابانها ، خدمات تایپ و تکثیر ، انجام کلیه 

 ، فروش  و  خرید   ، الکترونیک  تجارت  نظیر  تجاری   ، بازرگانی  فعالیتهای 
کشور  گمرکات  از  کاال  ترخیص   ، مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات 
و مشارکت  تولیدی  غیر  و  تولیدی  گذاری  در طرحهای سرمایه  ، مشارکت 
در اجرای هر گونه طرحهای صنعتی ، کشاورزی و ساختمانی ) ساخت و 
نوسازی ( ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی بانکی از موسسات مالی و 
اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی  داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت  ، انجام کلیه پروژ ه های عمرانی ) آب ، نفت ، گاز ، برق و 
مخابرات به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات است ، شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی ، تامین نیروی انسانی موقت عقد قرار داد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی   ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی ، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
واحد   – سی  بلوک   -1 شفق  مجتمع   – بهشت  بلوار   – بهارستان  اصفهان 
45 – کد پستی 8145116644 تلفن 03116814007، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد  یکصد  سهم 
بانکی  مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی  باشد که  نام می  با 
کد  اصفهان  رفاه   شعبه  بانک  نزد   1392/10/03 مورخ  شماره 201/2394 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می  201   پرداخت گردیده است و 
باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم پگاه شمشیری    به سمت رئیس 
مدیره    هیئت  رئیس  نائب  به سمت  دوقوز    اکرم  خانم  مدیره 5-2-  هئیت 

3-5- آقای محسن کامرانی    به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محسن 
کامرانی    به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل 
: مدیر عامل مجری  اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر است. 7-  و 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- خانم 
نرگس کامرانی  به عنوان بازرس اصلی .آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسيس 
کهکشان  طراحان  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2714ث/92    : شماره   971
تحت   1392/10/04 درتاریخ  فوق  محدود شرکت  با مسئولیت  اسپادانا  دوم 
شماره 51604 و شناسه ملی 10260702839 در این اداره به ثبت رسیده 

و در تاریخ 1392/10/04 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور 
نظارت  مشاوره و   – اطالعات  فناوری  مشاوره   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه 
اجرا و پشتیبانی   – ارائه  انفور ماتیکی شبکه داده ها و  بر اجرای طرحهای 
ثبت  تاریخ  از   : مدت شرکت   -2 ذیصالح  مراجع  از  مجوز  از کسب  پس   –
شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به 
بست  بن   – میر  هوایی  پل  جنب   – شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان 
آرمان – ساختمان عطا – طبقه 2 واحد 6 – کد پستی 8163754457- تلفن 
  -5 . : مبلغ 1000000 ریال می باشد  ، 4- سرمایه شرکت   03116672531
اولین مدیران شرکت1-5- آقای امیر مهدی طالقانی اصفهانی   به سمت رئیس 
هئیت مدیره 2-5- آقای امیر مهدی طالقانی اصفهانی  به سمت مدیر عامل به 
: کلیه اوراق و اسناد  مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 11321 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 
969 شماره : 103/2737ث/92  آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندسی میعاد 
تحت   1392/10/07 درتاریخ  فوق  بن   سهامی خاص شرکت  راه سپاهان 

شماره 51620 و شناسه ملی 10260703050 در این اداره به ثبت رسیده و 
و خالصه  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/7 تاریخ  در 
و  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  به شرح  آن  نامه  اظهار 
کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ، اجرا – طراحی 
– محاسبه – نقشه کشی و نقشه برداری – خدمات مشاوره و نظارت در کلیه 
پروژه های پیمانکاری عمرانی – ساختمانی – کشاورزی – معدنی – صنعتی 
و فنی – تاسیسات – ابنیه و محوطه سازی – تولید و توزیع و خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – عقد قرار داد با اشخاص 

شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در  حقیقی و حقوقی – 
صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح  . 2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
کوی جنت – انتهای یاس شرقی  خیابان گلخانه –   – اصفهان خانه اصفهان 
 ،09133280758 تلفن   8194886136 پستی  کد   – دوم  طبقه  امید  مجتمع   –
 10000 یکصد سهم  به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت 
ریالی که تعداد  یکصد  سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 3501/104 مورخ 1392/09/27 نزد بانک 
صادرات   شعبه فلکه گلها خانه اصفهان  پرداخت گردیده است . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای حجت اله امانی بنی     به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای حمید امانی بنی    به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای 

امید امانی بنی    به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای امید امانی بنی     به 
 : انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا  سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت 
مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل 
: مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
البدل : 1-8- آقای مهران بقولی زاده   به عنوان بازرس اصلی2-8- آقای 
ایمان زندی دهاقانی    به عنوان بازرس علی البدل .آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
973 شماره : 4236/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پوالد ماشین سپاهان  
سهامی خاص به شماره ثبت 49703 وشناسه ملی 10260680860 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/09/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – 
خیابان شاهپور جدید – خیابان مشیر الدوله شرقی – خیابان پوالد – برادران 
گزی -  کد پستی 8195139667 تغییر  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/10/08 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .م الف 11531 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
974 شماره : 4459/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت نور پردازان جاوید نگار 
ثبت 44889 وشناسه ملی 10260628398  به شماره  کالر   سهامی خاص 
 1392/10/1 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- نشانی  شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان  
شهرستان  بوشهر  استان  جدید  نشانی  به  عسلویه  واحد  بوشهر  استان  به 
عسلویه – شهر نخل تقی – خیابان ساحلی – پائین تر از مسجد بالل – کد 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  انتقال  تلفن 07727320137  پستی 7539136684 
اساسنامه بشرح  فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/10/18 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .م 
واحد  موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  منصور   12139 الف 

ثبتی اصفهان 

تاسيس 

صنعت  کاران  آهن  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2494ث/92    : شماره   979
فوالد سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/09/10 تحت شماره 51416 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260700647 ملی  شناسه  و 
1392/09/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده 
رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ، ساخت و نصب تجهیزلت صنعتی – 
نگهداری تجهیزات کار خانه ای – خرید و فروش – آهن آالت – تولید و توزیع 
و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-عقد قرار 
داد با اشخاص حقیقی و حقوقی - شرکت در مزایدات و مناقصات  دولتی و 
خصوصی - در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح .  . 2- مدت 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان ملک شهر – خیابان انقالب اسالمی – کوچه خرم – 
پالک 19-  کد پستی 8196615435 تلفن 09133250918، 4- سرمایه شرکت 
: مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد  یکصد  
گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1000000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  سهم 
بانکی شماره 544مورخ 1392/09/04 نزد بانک ملی    شعبه ملک شهر  پرداخت 
گردیده است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای احمد جمالی     به سمت رئیس 
هئیت مدیره 2-5- آقای رضا هارونی   به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   5-3- 
آقای رامین رستم پور    به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای رامین رستم 

پوربه سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره یا آقای امین جاوری شینی ) سهامدار ( هر یک به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای 
سیامک مسجد سلیمان زاده به عنوان  بازرس اصلی 2-8- آقای امیر حسین 
 رازی   به عنوان بازرس علی البدل .رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات ثبتی 

 اصفهان 

تاسيس 
آسا  مهندسی  و  فنی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2617ث/92    : شماره   980
تحت   1392/9/21 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  آسمان   انرژی 
اداره به ثبت رسیده و  این  شماره 51520 و شناسه ملی 10260701876 در 
خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/09/21 تاریخ  در 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می 
شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد – طراحی – نصب – اجرا و فروش کلیه سیستم 
ها و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمانی 
و صنعتی – انجام طراحی – محاسبه – نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های  
عمرانی  اعم از فلزی و بتنی – ابنیه سبک و سنگین – خرید و فروش – صادرات  
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – عقد قرار داد و مشارکت و سرمایه 
گذاری با سایر موسسات داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی – ترخیص کاال 
موضوع  راستای  در  صرفا  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ   – داخلی  گمرکات  از 
شرکت – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخذ و 
اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی – 
ابتدای کوچه مسجد محمد آباد – مجتمع توانا – طبقه 4 – واحد 12 – کد پستی 
 1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  ،  03116634509 تلفن   -8163834695
ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای محمد حسین تمیزی فر   
به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای کوشا معتمدی به سمت عضو هیئت 
مدیره   3-5- آقای کوشا معتمدی  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا  و با مهر شرکت معتبر میباشد 
رئیس اداره  7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 10508 آذری – 

ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 

ماشین   دشت  سبز  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4462/ت   : شماره   975
سهامی خاص به شماره ثبت 42982 وشناسه ملی 10260608175 به استناد 
ذیل  تصمیمات   1392/07/28 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1 شد  اتخاذ 
پستی  کد    - نبش خیابان 37   – حسین آباد   – منطقه صنعتی محمود آباد   –
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر    8335146456
گردید .2- موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
فعالیت  به منزله اخذ صدور پروانه  فعالیت ذیل  : ثبت موضوع  اصالح گردید 
خرید و   – کننده ماشینهای صنعتی کشاورزی  تامین   – تولیدی   – باشد  نمی 
و  وام  تحصیل   ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  و صادرات  فروش 
قرار  ، عقد  داخلی و خارجی صرفا جهت موضوع  شرکت  بانکهای  اعتبارات 
و  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در  ، شرکت  و حقوقی  اشخاص حقیقی  با  داد 
آنچه  هر  و  از کشور  و خارج  داخل  در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   ، خصوصی 
که با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوزهای الزم .   در تاریخ 
ثبت و مورد  ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  دفتر  ذیل   1392/10/18
و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  منصور   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

بازیکنان ذوب آهن مقابل استقالل 
خوب ظاهر شدند

سرپرست تیم ذوب آهن اصفهان گفت: 
بازیکن��ان تیم ما در دیدار با اس��تقالل 
تهران در جام حذفی خوب ظاهر شدند 
و برای دیدار با این تیم در لیگ برتر نیز 

انگیزه دارند.
اصغ��ر فروتن با اش��اره به ب��ازی هفته 
گذشته ذوب آهن مقابل استقالل تهران 
اظهار داشت: بازیکنان ما در دیدار با استقالل تهران عملکرد خوبی 
از خود به نمایش گذاشتند و توانس��تند توان خود را در این بازی به 

همه نشان دهند.
وی افزود: تیم ما در لیگ برتر نیز خوب بازی می کند و همه می دانند 
 که در مس��ابقات گذش��ته، آن گونه که باید به حقش نرس��یده اما 
با این حال در بازی های آینده نیز تالش می کند.سرپرست ذوب آهن 
با اش��اره به بازی امروز  تیم ذوب آهن مقابل استقالل تهران در لیگ 
برتر بیان داش��ت: ما برای دیدار با اس��تقالل تهران ب��ار دیگر آماده 
هستیم و از این تیم شناخت داریم بنابراین تالش می کنیم که مقابل 

استقالل تهران این بار در لیگ برتر به پیروزی برسیم.
وی افزود: معتقد هستم که حق ما در دیدار جام حذفی شکست نبود و 
ما می توانستیم در این بازی پیروز شویم اما این اتفاق رخ نداد.فروتن 
با بیان این که بازیکنان ذوب آهن همه تالش خ��ود را در بازی های 
باقیمانده انج��ام می دهند، ادامه داد: ما ب��رای بازی های آینده خود 
محکوم به برد هستیم و تالش می کنیم که در این بازی ها با شایستگی 
پیروز ش��ویم.وی پیرامون ش��رایط مهدی رجب زاده برای این بازی 
اضافه کرد: شرایط رجب زاده نسبت به بازی قبل ما مقابل استقالل 
بسیار بهتر شده اما با این حال او هنوزآماده بازی نشده و شاید مقابل 
استقالل تهران بازی نکند.دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و استقالل تهران در چارچوب رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های کشور از س��اعت 14:30 امروز  در ورزشگاه 

آزادی تهران برگزار می شود.

 به حاشیه ها و اشتباهات داوری 
باختیم

سرمربی تیم فوتسال نفت امیدیه گفت: 
مسایل حاشیه ای و اشتباهات داوری در 
باخت تیمم مقابل کیان پالست کاشان 
باعث شد شانس صعود به لیگ برتر را از 

دست بدهیم.
 محمد فراهانی اظهار داش��ت: با توجه 
به این که هر دو تیم به سه امتیاز بازی 
نیاز داشتند، ش��اهد یک بازی س��رعتی و تهاجمی توسط بازیکنان 
تیم بودیم.وی با بیان ای��ن که موقعیت های گل تی��م نفت دو برابر 
میزبان بود، افزود: کیان پالس��ت تنها با استفاده از ضعف دروازه بان 
تیم ما توانست به ش��ش گل برس��د.وی با انتقاد از بی توجهی ناظر 
 بازی به حاش��یه های این دیدار گفت: وقتی با حاشیه ها و تخلفات 
تیم ها برخوردهای الز م نمی شود، باید لیگ فوتسال را تعطیل کرد.

س��رمربی نفت امیدیه در ادامه تصریح کرد: وقتی تیم کیان پالست 
در دقایق پایانی بازی تعویض هایش تمام شد، تماشاگرانش با پرتاب 
اشیا به درون زمین باعث توقف بازی شدند تا عالوه بر گرفتن سرعت 
بازی، تیم شهرشان نیز استراحت کند.فراهانی در پایان خاطرنشان 
کرد: هرچند نفت امیدیه ش��انس صعودش را به لیگ برتر از دست 
داده اس��ت اما برای کس��ب یک رتبه خوب در جدول در دیدارهای 
باقمیانده خود با تمام توان بازی خواهد کرد.تیم فوتسال نفت امیدیه 
درهفته پنجم دور برگشت لیگ دسته یک فوتسال از گروه »ب« با 
 نتیجه شش بر پنج مقابل میزبان خود کیان پالست کاشان شکست 

خورد. 

 تاکتیک های بازیکنان نفت را 
خنثی کردیم

س��رمربی تیم فوتس��ال کیان پالست 
کاشان پس از شکست تیم نفت امیدیه 
گفت: با مه��ار بازیکن��ان باتجربه تیم 
حریف بازیکنان تاکتیکی آنان را خنثی 
کردیم. سعید محمودی اظهار داشت: 
بازی سنگین و پرفشاری را مقابل نفت 
امیدیه پشت سر گذاشتیم و توانستیم با 
کسب سه امتیاز مقابل این تیم همچنان امید خود را برای ماندن در 
لیگ دس��ته یک زنده نگه داری��م.وی با بیان این که کیان پالس��ت 
افسوس امتیازات از دست رفته خود را در دور رفت می خورد، افزود: 
این تیم برای ماندن درلیگ از سه دیدارباقیمانده خود 7 امتیاز الزم 
دارد.وی دیدارهای باقیمانده تیم اش را مقابل سه تیم مدعی صعود 
به لیگ برتر دانست و تصریح کرد: بازیکنان تیمم برای ماندن در لیگ 
 دس��ته یک مقابل این س��ه حریف سرس��خت خ��ود اج��ازه بروز 

کوچک ترین اشتباه را ندارند.

بغض افشارزاده در شب سپاسگزاری 
خانواده ورزش

همه اهالی ورزش در برنامه ویژه ورزش 
از نگاه دو می خواستند روی خط بیایند 
و از بهرام افش��ارزاده تشکر کنند.بهرام 
افشارزاده که به برنامه ورزش از نگاه دو 
رفته بود نزدیک به 2 ساعت از 50 سال 
مدیریت ورزشی خود گفت. او البته در 
این برنامه برای دقایقی از گالیه هایش 
گفت. از گالیه های روز انتخابات . از برخورد دو رقیبش که حرمتش 
 را نگه نداش��تند و دلش را شکس��تند. از ای��ن گفت که ب��ا این که 
می توانسته در رقابت بماند اما کنار کشیده است تا حرمتی شکسته 
نشود و برابر قانون صف نکشیده باشد. بعد از این بود که او بغضی در 
گلو داشت و تقریبا بسیاری از بزرگان ورزش روی خط برنامه آمدند 
تا در این باره صحبت کنند. محم��د دادکان و چند قهرمان طالیی 
المپیک ، غالمحسین زمان آبادی و البته امیر قلعه نویی و خیلی های 
دیگر هم بودند که آنتن به آن ها نرسید. نکته مهم شاید جایی بود که 
قلعه نویی گفت:» خیلی ها می گویند من ادبیات کالمی خوبی ندارم 
و شاید نتوانم واژه ها را در شأن آقای افش��ارزاده بگویم اما او انسان 

بزرگی است...«.

مشکل پرسپولیس فنی 
نیست، روحی روانی است

 هافبک تهاجمی تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان تاکید کرد
 تیم اش برای بقا در لیگ برتر باید اس��تقالل را در چارچوب 
هفته بیست وچهارم لیگ برتر شکس��ت دهد.میالد غریبی 
ضمن اشاره به شکس��ت تیم اش مقابل استقالل در مرحله 
یک چهارم نهای��ی جام حذفی اظه��ار داش��ت: در بازی با 
استقالل خیلی خوب بازی کردیم و چند موقعیت خوب نیز 
برای گلزنی داشتیم که یکی از آن ها را هم متاسفانه خودم 
از دس��ت دادم.وی در  ادامه افزود: بازی ما و استقالل جدال 
2 تیم باالی جدولی و پایین جدولی اس��ت ک��ه یکی برای 
تثبیت صدرنشینی و دیگری برای بقا در لیگ برتر می جنگد. 
صرفنظر از انگیزه متفاوت 2 تیم، ما باید بهترین استفاده را 
از کمبود مهره های استقالل در لیگ داشته باشیم، چون در 
برابر ما این تیم مدافع چپ و مدافع راستش را در اختیار ندارد.

هافبک تیم تهاجمی فوتبال ذوب آهن همچنین خاطر نشان 
کرد: فکر می کنم اس��تقالل در شرایط فعلی کم بنیه و کمی 
خسته است و ما می توانیم با استفاده از این کمبودها دوباره 
مانند بازی رفت، استقالل را شکست دهیم.غریبی با انتقاد 
از نگاه متفاوت کمیته انضباط��ی به بازیکنان تیم های لیگ 
برتری، گفت: در بازی با استقالل ،تیموریان ضربه شدیدی با 
آرنج به صورت سینا عشوری زد و باعث شد بازیکن ما از ناحیه 
گونه به شدت مصدوم ش��ود اما دیدیم که بازیکن استقالل 
 با هیچ محرومیتی از س��وی کمیته انضباطی مواجه نش��د،

 در حالی که دیده شده بازیکنان دیگر تیم ها با خطاهایی به 
نسبت شدت کمتر با محرومیت مواجه می شوند. به همین 
دلیل اعتقاد دارم کمیته انضباطی باید نگاهی برابر و یکسان 
به همه تیم های لیگ برتری داشته باشد.هافبک تیم فوتبال 
ذوب آهن در خصوص کناره گی��ری رویانیان از مدیرعاملی 
باشگاه پرس��پولیس و نتایج اخیر تیم سابقش گفت: عرصه 
را برای رویانیان تنگ کردند تا جایی که او مجبور به استعفا 
شد اما انصافا رویانیان برای پرسپولیس خیلی زحمت کشید 
و خدمات زیادی برای این تیم انجام داد. در مورد نتایج اخیر 
پرسپولیس هم  معتقدم مش��کل این تیم فنی نیست و تیم 

دایی مشکل روحی روانی دارد که باید حل شود.
این بازیکن که هنوز مطالباتش از سوی باشگاه پرسپولیس 
پرداخت نشده است، افزود: واقعا من و خانزاده پس از رفتن 
رویانیان سردرگم ش��ده ایم که مطالبات مان را باید چگونه 
دریافت کنیم. من یک سال دیگر هم با پرسپولیس قرارداد 
دارم و مطمئنا با جدایی مدیرعامل پرسپولیس من هم دچار 

مشکل خواهم شد.

زاویه

6
مجید جاللی در بیمارستان بستری شد

مجید جاللی به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان باهنر تهران بستری شد.
 س��رمربی س��ابق تراکتورس��ازی که س��ابقه بیماری قلبی ه��م دارد فع��ال تحت مراقبت ه��ای ویژه

 است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: شاید به دلیل حضور نفرات 
خوب، انتخاب نفرات در برخی اوزان کار ما را سخت کند، اما من 
عاشق کارهای سخت هستم.رقابت های بین المللی کشتی فرنگی 
جام یادگار امام )ره( امسال با رنگ و بویی متفاوت برگزار شد؛ به 
طوری که شکل برگزاری و حضور تیم های برتر و نفرات عنوان دار 
باعث ارتقای سطح کیفی این مسابقات شده بود به طوری که در 
سال های اخیر کمتر شاهد برگزاری چنین رقابت هایی در چنین 
سطحی بوده ایم.محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم 
از برگزاری این مس��ابقات به این ش��کل کامال رضایت دارد و به 

عملکرد فرنگی کاران در جام یادگار با دید مثبت نگاه می کند.
بنا رقابت در 59 کیلوگرم را برای رس��یدن ب��ه دوبنده تیم ملی 
جذاب عنوان می کند و از انتخ��اب نفر اول این وزن از بین نفرات 
بیش��تر احس��اس رضایت دارد.محمد بنا در خص��وص عملکرد 
فرنگی کاران در روز دوم رقابت های ج��ام یادگار امام )ره( گفت: 
تمام بچه ها عملکرد خوبی داشتند و در حد انتظار ظاهر شدند. به 
هر حال مدتی بود که فرنگی کاران همه دور هم جمع نشده بودند 
و از طرفی تا به ح��ال چنین کیفیتی در جام ی��ادگار امام ندیده 
بودم.وی در خصوص این که با این شرایط آیا می توان امیدوار بود 
جام یادگار امام به عنوان یکی از 2 تورنمنت برتر جهان در تقویم 
فیال ثبت ش��ود گفت: اگر همین طور پی��ش برویم مطمئنم این 
موضوع دور از دسترس نخواهد بود. با توجه به میزبانی که داشتیم 
و رضایت میهمانان و با تدارکاتی که برای برگزاری مسابقات در 
نظر گرفته شده بود، می توان امیدوار بود که جام های یادگار امام 

و تختی به عنوان یکی از جوایز بزرگ فیال مطرح شوند.
بنا در خصوص نقاط ضعف ای��ن رقابت ها گفت: نقاط ضعف قابل 
توجهی ندیدم.وی در پاسخ به این س��وال که آیا اگر ملی پوشان 
بیشتری در این مس��ابقات ش��رکت می کردند بهتر نبود؟ گفت: 
شرایط ما در کش��تی فرنگی اس��تثنایی بود. اگر در کشتی آزاد 
همه ش��رکت کنند مشکلی نیس��ت چون بعد از المپیک، رسول 
خادم هیچ کدام از ش��اگردانش را رها نکرد و آن ه��ا را آماده نگه 
داشت، اما در کشتی فرنگی ش��رایطی به وجود آمد که هیچ گاه 
تمام فرنگی کاران نتوانستند در کنار هم جمع شوند. هر چند که 
کادرهای قبلی زحمت زیادی کشیدند اما نتوانستند تمام مهره ها 
را کنار هم داشته باشند.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: 
کشتی گیرانی را هم که کنار گذاشتیم هیچ کدام آمادگی مطلوبی 
نداشتند؛ حتی س��عید عبدولی هم آمادگی مطلوبی نداشت، اما 
آن قدر کیفیت کشتی این کش��تی گیر باال است که شاید اگر در 
80 کیلو هم روی تشک می رفت قهرمان می شد.بنا تصریح کرد: 
عبدولی همیشه جنگنده ظاهر می ش��ود و از کشتی گیران مورد 

عالقه من اس��ت. حبیب اخالقی هم واقعا آماده نبود، اما دوست 
داشتم در این وزن جدید کشتی بگیرد، البته اگر ما صرفا دنبال 
نتیجه بودیم از کشتی گیران دیگر هم استفاده می کردیم، اما چه 
فایده ای می  توانست برای ما داشته باش��د.وی افزود:  زمانی ما با 
حضور روس ها 7 مدال طال در جام یادگار می گرفتیم و قهرمان 
هم می شدیم، اما چه سودی برای ما داشت. به این مسابقات باید 
به دید تدارکاتی نگاه شود؛ اگر دنبال نتیجه بودیم ،می توانستیم 
خیلی راحت بیابانگرد را در 66 کیلو روی تش��ک بفرستیم و یا با 
جابه جایی نفرات در اوزان مختلف به کس��ب نتیجه فکر کنیم، 
اما دنبال این چیزه��ا نبودیم.محمد بنا در خص��وص این که از 
عملکرد کدام نفرات رضایت داش��ت گف��ت: از عملکرد برخی از 
کشتی گیران مانند رامین طاهری لذت می برم. در سنگین وزن 
هم در نبود باباج��ان زاده کش��تی های خوبی گرفتی��م. در 84 
کیلوگرم هم شاهد کشتی های خوبی بودیم. اگر دوستان محبت 
کنند و به ما فرصت بدهن��د، مطمئن باش��ید در آینده بهترین 
کیفیت را شاهد خواهند بود. حتی نفراتی که بیرون مانده اند هم 
کشتی های خوبی خواهند گرفت.وی ادامه داد: ما باید در نقاطی 
دنبال نتیجه باشیم که حد کشتی ماست. هر زمان در جام یادگار 
امام 7 طال گرفتی��م کیفیت پایین بود، ام��ا در این دوره کیفیت 
مس��ابقات واقعا باال بود و مدال ها بین تیم ها تقس��یم شد. البته 

این موضوع برای ما مهم نیس��ت و اولویت ما 
کسب بهترین نتیجه در بازی های آسیایی 
و مسابقات جهانی است.بنا در پاسخ به این 

سوال که چه قدر با عملکرد فرنگی کاران 
در جام یادگار امیدوار ش��ده؟ گفت: 

در ای��ن 2 روز که کش��تی بچه ها 
را دیدم لذت بردم؛ بدون شک 
در مس��ابقات، ضع��ف بدنی 
و ضع��ف تکنیک��ی وج��ود 
داش��ت، اما این ها مسایلی 
اس��ت که با زمان��ی که در 
اختیار داری��م قابل جبران 

و اس��ت و می توانیم در آینده در  بهتری��ن 
مطلوب ترین نقطه قرار بگیریم.سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی در خصوص این ک��ه کدامی��ک از فرنگی کاران 
انتظاراتش را برآورده نکردن��د، گفت: نفراتی مانند پاپی 
نباید خیلی زود از گردونه مسابقات حذف می شدند که 
به نظر می رس��د وزن کم کردن در کیفیت کارش تاثیر 
نامطلوبی داشت. در برخی مسابقات هم نتیجه براساس 

حادثه رقم خورد مانند دیدار عابدین زاده با علیاری یا فینال 84 
کیلو بین کریم فر و نوروزی یا مس��ابقه اخباری ب��ا کریم فر. این 
حوادث شیرینی کشتی است و مس��ابقات بین المللی باید با نام 
تدارکاتی دیده شود.وی در خصوص عملکرد محسن حاجی پور و 
قهرمانی در وزن نخست گفت: حاجی پور سال هاست در اردوی 
تیم ملی حض��ور دارد و در مس��ابقات مختلفی ب��ه میدان رفته 
است، اما به دلیل مشکل وزنی نمی توانست نتیجه الزم را بگیرد، 
اما با تغییر اوزان به نظر می رس��د توانایی بهتری داش��ته باشد. 
برخی از کش��تی گیران ما ممکن اس��ت چون خیلی زود مطرح 

می شوند،خیلی زود هم راضی شوند که این به ضرر آن هاست.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که به نظر 
می رس��د با توجه به پتانس��یلی که در 59 کیلوگرم وجود دارد 
کارش برای انتخاب نفر اول این وزن س��خت شده باشد، گفت: 
عاشق کارهای سخت هس��تم؛ زمانی می گفتند در 84 کیلوگرم 
رقابت نزدیکی بین فرنگی کاران وجود دارد و کار ما سخت شده 
است، اما هر چه کار به این شیوه سخت تر می شود، نفرات بهتری 
از دل آن بی��رون می آید.محمد بن��ا در خصوص ای��ن که کدام 
فرنگی کار نظ��رش را جلب کرد؟ گفت: کار در بزرگس��االن فرق 
می کند؛ از طرفی من هم تقریبا تمام کشتی گیران را می شناسم 
و به عملکرد آن ها اش��راف دارم. ش��اید حرفی ک��ه بزنم باعث 
غرور این کش��تی گیران شود، اما 
عملکرد رامین طاهری، محمد 
کریمی و یوس��ف قادریان را 
در این رقابت ها پس��ندیدم 
و اگر کمی مراقب خودشان 
باشند و به تمرینات با انگیزه 
ادام��ه دهند، آینده کش��تی 
هس��تند. ما نف��رات اول خوبی 
داریم و برای مسابقات پیش 
رو مشکلی نداریم.

می توان جام های یادگار امام و تختی را به عنوان جوایز بزرگ فیال مطرح کرد

بنا: عاشق کارهای سخت هستم
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برگزاری کشتی با شال 
روستاییان

خداحافظی گیتی پسند 
با قهرمانی

دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان از برگزاری 
مسابقات کشتی با شال روستاییان استان اصفهان در دهه فجر خبر داد.

علی صفایی در حاشیه برگزاری مسابقات هفت سنگ گروه یک شهرستان های 
استان اصفهان، اظهار داشت: نخستین مسابقات لیگ هفت سنگ کشور در 
استان اصفهان برگزار می شود و اردس��تان نخستین میزبان این مسابقات در 
بخش آقایان در اس��تان است.وی افزود: مس��ابقات گروه یک آقایان با حضور 
تیم های اردستان، کاشان، آران و بیدگل، خمینی شهر و نجف آباد برگزار شده 
و در این گروه از مسابقات تیم های آران وبیدگل، کاشان و اردستان به ترتیب 
مقام های نخست تا سوم را کسب کرده و به مرحله بعد راه یافتند.صفایی  گفت: 
این هیات در نظر دارد در ادامه برنامه های خود به مناسبت دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی، روز یازدهم بهمن ماه مسابقات کشتی با شال روستاییان استان 

اصفهان ویژه آقایان را در رده سنی آزاد برگزار کند.

تیم فوتسال گیتی پسند با شکست برابر تیم دبیری تبریز، عمال شانس قهرمانی 
در مسابقات لیگ و دفاع از عنوان فصل گذش��ته اش را از دست داد.مسابقات 
هفته هیجدهم لیگ برتر فوتسال جمعه گذشته با برگزاری دیدارهایی به انجام 
رسید.در حساس ترین دیدار این هفته که به نوعی شبه فینال لیگ برتر محسوب 
می شد، تیم گیتی پسند اصفهان به دیدار تیم دبیری تبریز رفته و برابر این تیم 
شکست خورد.گیتی پسند که 6 امتیاز با تیم صدرنشین فاصله داشت، اندک 
شانسش برای رسیدن به قهرمانی را در برتری برابر حریف تبریزی می دید اما 
در این دیدار نتیجه ای رقم خورد که موجب ش��د جام قهرمانی از اصفهان دور 
شود.شاگردان رضا لک در این مسابقه با نتیجه 6 بر 4 مغلوب شاگردان وحید 
شمسایی شدند تا با 9 امتیاز اختالف نسبت به تیم صدرنشین، عمال هیچ شانسی 
برای قهرمانی نداشته باشند.در یکی دیگر از دیدارهای این هفته تیم زمزم به 

دیدار تیم منصوری قرچک رفته و برابر این تیم به پیروزی رسید.

مویس برای تماشای بازی کروز به آلمان سفر کرد 
در حالی که ش��ایعه ش��ده بود موی��س برای تماش��ای بازی 
ماندزوکیچ به آلمان سفر کرده ولی مشخص شد که سرمربی 
 اس��کاتلندی منچس��تریونایتد تونی کروز را مدنظر داش��ته

 است.

مهاجم نیجریه ای ،خرید حریف قطری استقالل
حریف قطری اس��تقالل یک مهاجم نیجریه ای جذب می کند. الریان در 
آس��تانه عقد قرارداد با یاکوبو آیگبنی، مهاجم 31 س��اله نیجریه ای قرار 
دارد. این بازیکن جایگزین خوان ورالن آرژانتینی می ش��ود که در فصل 

نقل وانتقاالت زمستانی به بوکاجونیورز پیوسته است.

سن خوزه جانشین بیت آشور را خرید
باشگاه سن خوزه ارث کوییک، جانشین مدافع راست ایرانی خود 
را خرید.پس از آن که استیون بیت آشور اعالم کرد دیگر عالقه ای 
برای ماندن در سن خوزه ارث کوییک ندارد این تیم اکنون برندن 

بارکلیج که یک دفاع راست است را خریده تا جانشین وی کند.

 

دبیر می گوید ماشین ورزش را باید با سرعت به سمت جلو حرکت 
بدهند.علیرضا دبیر برای فدراس��یون های ورزشی و ورزشکاران 
آن ها یک پیام دارد:»نه فقط برای بازی های المپیک،می خواهم 
بدانید که در تمام مس��ابقات به عنوان ب��رادر کوچک در خدمت 
شما خواهم بود.«نایب رییس کمیته ملی المپیک که در آخرین 
لحظات تصمیم گرفت در انتخابات شرکت کند ابتدا برای حضور 
در خزانه داری ثبت نام کرده بود.اما منع س��ازمان بازرسی باعث 
شد تا قهرمان المپیک برای حضور در پست نایب رییسی کاندیدا 
شود.»این هم لطف خدا بود و البته اعتمادی که اعضای حاضر در 

مجمع به من کردند.«
نایب رییس کمیت��ه ملی المپیک تقریبا 5 روز پ��س از برگزاری 

انتخابات در گفت و گ��و با خبرآنالین م��ی گوید:»بعد از این که 
سازمان بازرسی اجازه نداد تا برای پس��ت خزانه داری که در آن 
تخصص دارم کاندیدا شوم برای پست نایب رییسی کاندیدا شدم.

دلم می خواهد تشکر ویژه ای داشته باشم از تمام 63 - 62 نفری 
که در مجمع حضور داش��تند و به بنده اعتم��اد کردند.دوم این 
که روز یک ش��نبه مراس��م تودیع و معارفه برگزار خواهد شد.به 
 عقیده من بالفاصله پس از برگزاری این مراس��م باید بنشینیم و 
اولویت ها را در ورزش بررس��ی کنیم.فکر می کن��م دو بحث در 
کمیته ملی المپیک وجود دارد یکی بحث داخلی که  برنامه ریزی 
برای بازی های آسیایی اینچئون اس��ت و دیگری بحث خارج از 
کمیته و تعامل خوب و س��ازنده با فدراسیون ها،شورای المپیک 
آسیا و IOC.«به دبیر گفتیم حضور ش��ما به عنوان تک المپین 
در کمیته مل��ی المپیک تا چه اندازه می توان��د در هیات اجرایی 
تاثیر داشته باش��د.آیا این اتفاق می تواند پای بقیه المپیکی ها را 
هم به انتخابات باز کند؟ که دبیر گفت:»به نظرم این اتفاق خوبی 
بود که با لطف خدا افتاد.این که یک��ی از مدال آوران المپیکی در 
کمیته باشد.به نظرم بچه ها همه شایسته هستند و اگر کارهای 
اجرایی را یاد بگیرند و بیشتر زحمت بکشند می توانند در انتخابات 
شرکت کنند و در کمیته پست بگیرند.من در انتخابات شرکت و 
راه را برای بقیه باز. کردم حاال دیگر همه چیز به خود المپیکی ها 
مربوط اس��ت.«حضور فردی که خودش المپیک را تجربه کرده 
است و با مشکالت قبل از اعزام آشنا است دقیقا می تواند راهگشای 

مشکالت خیلی از المپیکی ها جدید باشد.

 

تیم پرس��پولیس برای پانزدهمین بار ب��ه مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی راه یافته است.

سرخپوشان پایتخت در بیس��ت و هفتمین دوره جام حذفی 
با شکس��ت دو تیم  دسته اولی پدیده مش��هد و الوند همدان 
برای پانزدهمین بار به مرحل��ه یک چهارم نهایی جام حذفی 

راه یافتند.
  در 14 دوره قبل��ی که  سرخپوش��ان در ای��ن مرحله حضور

 داشته اند، 11 بار به سالمت از یک چهارم نهایی عبور کرده 
و به نیمه نهای��ی راه یافته اند. فقط در س��ه  فصل 80  مقابل 
پیکان، 87 مقابل پاس و 90 مقابل استقالل، پرسپولیس در 

این مرحله حذف شده است. 

نتایج پرس��پولیس در 14 حضور قبلی در مرحله یک چهارم 
نهایی بدین صورت بوده است: 

1365: اس��تقامت یزد )برد 3-1 در مجموع دو بازی رفت و 
برگشت(

1367: استقالل تهران )تساوی 0-0 و برد 4-2 در پنالتی( 
1369: پیستون سازی تبریز )برد 4- صفر در مجموع دو بازی 

رفت و برگشت(
1370: استقالل رشت )برد 1- صفر در مجموع دو بازی رفت 

و برگشت(
1375: ش��اهین اهواز)برد 4-3 در مجم��وع دو بازی رفت و 

برگشت(
1377: س��پاهان اصفهان)برد 3-2 در مجموع دو بازی رفت 

و برگشت(
1380: پیکان تهران)باخت 1- صفر(

1384 : ملوان انزلی )برد 1-3(
3 در  2 و ب��رد 5-  1385: ب��رق ته��ران )تس��اوی 2-

پنالتی(
1387: پاس همدان )باخت 1-2(

1388: پتروشیمی تبریز )برد 1-2(
 1389: س��پاهان اصفهان)تس��اوی 0-0 و ب��رد 4-2 در

 پنالتی(
1390: استقالل تهران )باخت 3- صفر(
1391: ذوب آهن اصفهان )برد 1- صفر(

علیرضا دبیر:

 یار ورزشکاران هستم نه بار آن ها 
عملکرد پرسپولیس در یک چهارم نهایی جام حذفی 

دوازدهمین حضور در نیمه نهایی؟
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مفاد آرا نوبت دوم

968 شماره 103/92/1632/57 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین 

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

تقدیم نمایند . 
هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001506 شماره  رای  1-برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  موسوی  سید ضیاء  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
سید محمد به شماره شناسنامه 1719 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1128906422 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 
2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 228 متر مربع واقع در وحدت آباد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد حبیبی 

فرزند مصیب محرز گردیده است . 
هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001507 شماره  رای  برابر   -2
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صفائی میاندشتی فرزند محمد 
اسماعیل  به شماره شناسنامه 4 صادره از بوئین و میاندشت  به شماره 
ملی 6219683056 در ششدانگ یکباب خانه مفروز و ومجزی شده از 
واقع  مربع  متر   148/20 مساحت  به  اصلی    237 از  فرعی   936 پالک 
محمد  آقای  از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در 

گگونانی  فرزند ابراهیم محرز گردیده است. 
هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001508 شماره  رای  برابر   -3
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
به  اله    عزت  فرزند  باتوانی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129612589 
در ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 256/1 فرعی از 
237 اصلی به مساحت 124/20 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از غالمعلی اصالنی فرزند فرج 

اله محرز گردیده است. 
هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001509 شماره  رای  برابر   -4
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ولیانی فرزند صفدر    به شماره 
در  ملی 1129573230  به شماره  فریدونشهر  از  شناسنامه 54 صادره 
از 231  فرعی   2 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  خانه  یکبایب  ششدانگ 
فریدونشهر   آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   232/90 مساحت  به  اصلی 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حسینعلی روستائی فرزند 

محمد رضا محرز گردیده است. 
هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001510 شماره  رای  برابر   -5
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
علیائی  آخوره  الچینانی  جواد  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
به  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 1701 صادره  فرزند رسول    
مجزی  و  مفروز  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1128847019 ملی  شماره 
واقع  مربع  متر   184 مساحت  به  اصلی   238 از  1فرعی  پالک  از  شده 
قلی  آقای رضا  ثبت اصفهان خریداری عادی  در فریدونشهر بخش 13 

مقدسی فرزند غالمحسین  محرز گردیده است. 
هیات   92/9/16 مورخ   139260302013001514 شماره  رای  برابر   -6
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه حبیبی آخوره سفالئی 
فرزند جلیل به شماره شناسنامه 3256 صادره از تهران  به شماره ملی 
یکباب خانه مفروز و  از ششدانگ   دانگ مشاع  0035383356  در سه 
مجزی شده از پالک 12 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 336/10 متر 
مع  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  آباد  وحدت  در  واقع  مربع 

الواسطه از خانم جهان عسگری فرزند حسین علی محرز گردیده است. 
هیات   92/9/16 مورخ   139260302013001515 شماره  رای  برابر   -7

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  احمدی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
عبدالحسین  به شماره شناسنامه 18 صادره از فریدونشهر  به شماره 
ملی 1129561402  در ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از 
پالک 12 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 114 متر مربع واقع در وحدت 
آباد بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حسن نامداری فرزند 

محمد عبداله محرز گردیده است. 
هیات   92/9/16 مورخ   139260302013001516 شماره  رای  برابر   -8
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حبیبی فرزند صفدر  به شماره 
  1129542998 ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   43 شناسنامه 
درسه دانگ مشاع  ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 
12 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 336/10 متر مربع واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از خانم جهان 

عسگری فرزند حسین علی  محرز گردیده است. 
رای   92/3/6 مورخ   139260302013000552 شماره  رای  برابر   -9
هیات   92/9/18 مورخ   139260302013001524 شماره  اصالحی  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله عباسی فرزند محمد   به شماره 
از فریدونشهر  به شماره ملی 1128906392   شناسنامه 1716 صادره 
از  فرعی    1 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  خانه  یکباب  انگ  در ششد 
231 اصلی به مساحت 199/11 متر مربع واقع در وحدت آباد بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از آقای حسن رشیدی فرزند 

عبدالعلی محرز گردیده است. 
10- برابر رای شماره 139260302013001526 مورخ 92/9/18 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اسپنانی فرزند فتحعلی   به شماره 
شناسنامه 97 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129605426  در 
ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی  از 231 
فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   141/10 مساحت  به  اصلی 
آقایان غالمحسین و حسین  از  ثبت اصفهان خریداری عادی  بخش 13 
حبیبی فرزاندان صفدر و آقای میرزا آقا محمدی فرزند میرزامحمد محرز 

گردیده است. 
11- برابر رای شماره 139260302013001527 مورخ 92/9/18 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
فرزند  دهسوری  قائدی  اله  امین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
خداداد  به شماره شناسنامه 654 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129073531  در ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی  از 227 اصلی به مساحت 454/10 متر مربع واقع در روستای 
از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  دهسور سفلی  

آقای کریم ربیعی فرزند محمد محرز گردیده است. 
12- برابر رای شماره 139260302013001528 مورخ 92/9/18 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ باتوانی فرزند قنبر 
ملی  به شماره  فریدونشهر   از  به شماره شناسنامه 20 صادره  علی   
1129608281  در ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی  از 238 اصلی به مساحت 178/10 متر مربع واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای علی اسپنانی فرزند حسین 

قلی  محرز گردیده است. 
13- برابر رای شماره 139260302013001529 مورخ 92/9/18 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 

شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  رحیمی  محمد  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
نعمت اله    به شماره شناسنامه 6877 صادره از فریدونشهر  به شماره 
ملی 1128879115  در ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 125/60  متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 243 فرعی  از 237 اصلی واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری بموجب سند رسمی از ورثه 

قربانعلی ملیانیان  محرز گردیده است. 
14- برابر رای شماره 139260302013001530 مورخ 92/9/19 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  ملیانیان  مرضیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
حسین    به شماره شناسنامه 211 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 

1129580954  درپنج دانگ مشاع از  ششد انگ یکباب خانه به مساحت 
64/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 227 فرعی ار 237 اصلی  
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه  

از آقای محمد توازهی فرزند حیدر محرز گردیده است. 
15- برابر رای شماره 139260302013001531 مورخ 92/9/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا باتوانی فرزند محمد   به شماره 
شناسنامه 180 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129583570  در 
انگ یکباب  مغازه به مساحت 48/85 متر مربع مفروز و مجزی  ششد 
شده از پالک 388 فرعی از 237 اصلی  واقع در فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد باتوانی و خانم گیسو قالنی   

محرز گردیده است. 
16- برابر رای شماره 139260302013001532 مورخ 92/9/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا باتوانی فرزند محمد    به شماره 
شناسنامه 180 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129583570  در 
از  فرعی    388 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  خانه  یکباب  انگ  ششد 
237 اصلی به مساحت 148/90 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد باتوانی و خانم گیسو قالنی   

محرز گردیده است. 
17- برابر رای شماره 139260302013001533 مورخ 92/9/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه روستائی فرزند محمد رضا    به 
شماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129569810 
در دو دانگ مشاع از  ششد انگ یکبایب خانه به مساحت 206/30  متر 
در  واقع  از 231 اصلی   فرعی   از پالک 2  مفروز و مجزی شده  مربع 
مع  عادی   خریداری  اصفهان  ثبت   13 فریدونشهربخش  آباد  وحدت 
الواسطه از آقای محمد رضا قدسی فرزند میرزا قلی محرز گردیده است. 
18- برابر رای شماره 139260302013001534 مورخ 92/9/20 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی حسینی فرزند علی 
اکبر    به شماره شناسنامه 42 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
مربع  متر  بمساحت 206/30  یکباب خانه  انگ  در ششد    1129561641
مفروز و مجزی شده از  پالک  2 فرعی  از 231 اصلی واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه  از 

آقای محمد رضا قدسی فرزند میرزا قلی  محرز گردیده است. 
19- برابر رای شماره 139260302013001535 مورخ 92/9/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اسپنانی فرزند فتحعلی     به شماره 
شناسنامه 97 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129605426  در 
ششد انگ یکباب خانه  مفروز و مجزی از پالک  12 فرعی  از 231 اصلی 
بمساحت 220/20  متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 
علی حسین    فرزند  گالب حسینی  بانو  از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت 

محرز گردیده است. 
20- برابر رای شماره 139260302013001536 مورخ 92/9/20 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
حیدر  فرزند  رحیمی  محمد  علی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
قلی      به شماره شناسنامه 27 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129530116  در ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 228/85  متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی  واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حیدر قلی رحیمی آخوره 

فرزند غالمحسین محرز گردیده است. 
21- برابر رای شماره 139260302013001537 مورخ 92/9/20 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند حیدر  متقاضی خانم سمیه اصالنی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
قلی      به شماره شناسنامه 337 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
انگ یکبایب خانه به مساحت  1129887979  درسه دانگ مشاع  ششد 
200 متر مربع   مفروز و مجزی از پالک  1 فرعی  از 238 اصلی   واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی شهرداری فریدونشهر  

محرز گردیده است. 
22- برابر رای شماره 139260302013001538 مورخ 92/9/26 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
محمد       عیدی  فرزند  سپیانی  اله  عزت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   6886 شناسنامه  شماره  به 
1128879204  در  سه دانگ مشاع ازششد انگ یکبایب خانه  بمساحت 
اصلی  از 238    فرعی   1 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مربع  200متر 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از شهرداری 

فریدونشهر محرز گردیده است. 
23- برابر رای شماره 139260302013001539 مورخ 92/9/26 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  ناگلیانی  رجبعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
علی      به شماره شناسنامه 201 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129569411  در یک دانگ مشاع از ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 
64/90  متر مربع  مفروز و مجزی از پالک  277 فرعی  از 237 اصلی  
واقع در فریدونشهر بخش 13ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای علی 

آقا ناگلیانی فرزند اسد اله    محرز گردیده است. 
24- برابر رای شماره 139260302013001541 مورخ 92/9/26 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
رضا  فرزند  جدیدی  حسین  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
قلی      به شماره شناسنامه 129 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129551032  در ششد انگ یکباب مغازه بمساحت 15/30  متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 227 فرعی از 237 اصلی واقع فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری رسمی از ورثه آقای خسرو میر معنائی 

فرزند علی    محرز گردیده است. 
25- برابر رای شماره 139260302013001546 مورخ 92/9/26 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
جعفر  فرزند  چییانی  یحیی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
قلی      به شماره شناسنامه 1185 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1128901021  در ششد انگ یکباب خانه بمساحت 614/30  متر مربع  
مفروز و مجزی شده از پالک  1 فرعی  از 231 اصلی واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای قنبر علی 

جعفری فرزند علی نقی  محرز گردیده است. 
26- برابر رای شماره 139260302013001548 مورخ 92/9/26 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
غالمرضا       فرزند  اصالنی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   3399 شناسنامه  شماره  به 
1128863995  در ششد انگ یکباب بمساحت 180/50  متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 272 فرعی از 237 اصلی   واقع در فریدونشهر 
آقای نجفقلی اصالنی فرزند  از  بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

غالمرضا    محرز گردیده است. 
27- برابر رای شماره 139260302013001573 مورخ 92/9/27 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن گگونانی فرزند مظفر      به شماره 
شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129606740  در 
ششد انگ یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 65 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک  153 فرعی  از 237 اصلی واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حسنعلی گوگونانی فرزند 

عبدالعلی    محرز گردیده است. 
28- برابر رای شماره 139260302013001393 مورخ 92/8/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید شفیع هاشمی چقائی فرزند سید 
مهدی  به شماره شناسنامه 604 صاد ره از فریدونشهر  به شماره ملی 
الشرب  حق  با  مزروعی  زمین  قطعه  یک  انگ  در ششد    1128978611
به مساحت 278664 متر مربع مفروز و مجزی  از چاه عمیق اشتراکی 
از 227 واقع در روستای دهسورسفلی فریدونشهر  از پالک  1 فرعی  
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقایان امامقلی حیدری و محمد 
خداپرست و پرویزحیدری دهسوری   و ورثه حاج پرویز حیدری  محرز 

گردیده است. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/11/6 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر محسن مقصودی

          مفاد آراء    نوبت دوم                   
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   971
ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی«  وساختمانهای 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند  فاقد 
گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره  اختالف  حل 
از  فاصله ی 15 روز  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون  ماده  اجرای  ودر 
شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  طریق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  دو  مدت  آگهی ظرف 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در 

است.در  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت   اقدامات  این صورت 
معترض،گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
،اداره ثبت زواره  تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
مانع  مالکیت  سند  صدور  نماید.  می  سندمالکیت  صدور  به  مبادرت 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
خانم   –  92/09/27 مورخ   139260302021000879 شماره  1-رای 
صدیقه نساجی زواره  فرزند عبدالوهاب به شماره ملی 1189443848 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 5318 فرعی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 
حداد  صادقی  محمد  از  رسمی  خریداری  مربع  متر    710/95 مساحت 

زواره .
2- رای شماره 139260302021000880 مورخ 92/09/27 – آقای محمد 
ششدانگ   1189485273 ملی  شماره  به  حسینعلی  فرزند  گرزاده  قلع 
یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1621 فرعی واقع در زواره16 

مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 
191/25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عالیشان زواره.

آقای   –  92/09/27 مورخ   139260302021000881 شماره  رای   -3  
 1189943395 ملی  شماره  به  رضا  فرزند  آبادی  حبیب  قربانی  مهدی 
ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 5443 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 294 

متر مربع خریداری رسمی از رضا قربانی حبیب آبادی.
آقای   –  92/09/27 مورخ   139260302021000882 شماره  رای   -4
ملی1180040163  ششدانگ  شماره  به  محمد  فرزند  عکار   حمیدرضا 
درزواره 16  واقع  فرعی  ازپالک794  قسمتی  بر روی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 234/03 متر 

مربع خریداری عادی از ورثه غالمرضا اکار.
5- رای شماره 139260302021000883 مورخ 92/09/27 – آقای علی 
برخوردار فرزند اکبر به شماره ملی1189532646  ششدانگ یکبابخانه 

احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 306/32  متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه ازورثه سکینه بیگم احتشامی.
آقای   –  92/09/27 مورخ   139260302021000884 شماره  رای   -6
ششدانگ  ملی1189405083   شماره  به  اکبر  علی  فرزند  خاکسار  علی 
فرعی  و1791   1790/1 پالکهای  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه 
ثبت اصفهان  واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   383/93 مساحت  به  جمعًا 
زاده گنجی  خلیل  از  رسمی  وخریداری  طباطبائی  سیدمحمد  ورثه   از 

 زواره.
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  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره   

فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باستناد  زیارتگاهي  ترابي  علي  بنده  ورثه  اینکه  به  نظر   968
استشهادیه محلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده وباارائه گواهي 

بموجب  ترابي  آقاي رضا  مالیاتي مربوطه وباوکالت  حصروراثت وفرم 19 
وکالتنامه رسمي شماره 197930 مورخه 15 / 12 / 91 دفتر3 شهرضا مدعي 
درزیارتگاه بخش  واقع   10 / مالکیت ششدانگ پالک 744  مفقود شدن سند 
دفتر 55  ثبت صفحه 527  که سندمالکیت مذکورذیل  ثبتي شهرضاشده  یک 
بنام حسین خجسته صادرگردیده وباانتقال مع الواسطه وبموجب سندرسمي 
شماره 773 مورخه 16 / 5 / 41  دفتر3 شهرضابه بنده علي ترابي زیارتگاهي 
انتقال گردیده اینک ورثه نامبرده باوکالت مذکوردرخواست سندالمثني نموده 
اندکه دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي  انتشار  از  ظرف مدت ده  روز پس 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
متقاضي  به  آن  تنظیم ویک نسخه  دو نسخه  در  نزد معترض  آن  بر وجود 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت 
مثقالی   کچو  عابدینی  میر  بیگم  شوکت  92/6151/33/وورثه  شماره   947
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  باستناد 
شده مدعی شده سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه  پالک 433  
فرعی واقع در کچو مثقال 75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان که در صفحه 421 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 313 بنام شوکت بیگم میر 
عابدینی کچو مثقالی  ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده 
و معامالت متعددی انجام شده  چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
 یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – عصاری  خیراله   460 الف:   م 

 اردستان  

تاسيس 
970 شماره : 103/2732ث/92  آگهی تاسیس شرکت دژ سازان سروستان  
 51617 شماره  تحت   1392/10/05 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260703008 ملی  شناسه  و 
1392/10/5 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده 
رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ، انجام کلیه ی خدمات و پیمانکاری 
، طراحی ، مشاوره ، ساخت ، اجرا ، نظارت ، محاسبه ، نقشه کشی و نقشه 
برداری و مشارکت در زمینه های ساختمان سازی عمومی و خصوصی و 
در کلیه پروژ ه های عمرانی ، راه سازی ، تاسیسات ، کانال کشی ، فاضالب 
، پل و تونل سازی ، محوطه سازی ، اکتشاف و استخراج از معادن و کلیه 
واردات  و  صادرات   ، معدنی  مختلف  مواد  و  سنگ  معادن  به  مربوط  امور 
کلیه مواد معدنی ، ساختمانی ، خرید و فروش و تهیه و تامین ماشین آالت 
سبک و سنگین صنعتی ، خرید و فروش مصالح ساختمانی ، عقد قرار داد با 
کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و 
اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، 
اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی 

ثبت  تاریخ  از   : . 2- مدت شرکت  از مراجع ذیصالح  از کسب مجوز  ، پس 
شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به 
اصفهان خیابان اردیبهشت – کوی شهید طال کوب – بن بست بهشت – پالک 
 : تلفن 03113389610، 4- سرمایه شرکت  کد پستی 8134935551     -11
تعداد   که  ریالی   10000 سهم  هزار  ده  به  منقسم  ریال    100000000 مبلغ 
موسسین  توسط  ریال   35000000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  هزار سهم  ده 
ملت  شعبه  بانک  نزد   1392/10/01 مورخ   9210 بانکی شماره  گواهی  طی 
دانشگاه اصفهان  پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سعید نصر اصفهانی   
به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم نفیسه نصراصفهانی  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای حامد قربانی سینی  به سمت  عضو هئیت 
مدیره 4-5- آقای حامد قربانی سینی   به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب 
آورشرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت 
هئیت  مصوبات  مجری  عامل  مدیر   : عامل  مدیر  اختیارات   -7 است.  معتبر 
یراقی  آقای حمید   -8-1 : البدل  علی  و  بازرس اصلی  باشد  8-  مدیره می 
اصفهانی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مهناز بابائی چیگانی  به عنوان 
 بازرس علی البدل  آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان 



توصیه هایی به خریداران خانه

اگر بدبین بودن را کنار بگذارید ممکن است کاالیی را به مراتب گران تر 
بخرید. به همین خاطر هنگام خرید دست از مقایسه قیمت ها بر ندارید.

فروشندگان و صاحبان کسب و کارها ترجیح می دهند تا آن جا که امکان 
دارد به شما جنس بفروشند. به همین خاطر توصیه های آن ها همواره به 
نفع شما نخواهد بود اما شما هم ممکن است هنگام خرید اشتباهاتی را 
مرتکب شوید که باعث شود مبلغ بیشتری از آنچه الزم بود را خرج کنید. 
به همین خاطر هنگامی که به خرید می روید سعی کنید ازاین اشتباهات  

پرهیز کنید.
مقایسه قیمت ها

 اگر بدبی��ن ب��ودن را کنار بگذاری��د ممکن اس��ت کاالیی را ب��ه مراتب 
 گران تر بخرید. به همین خاطر هنگام خرید دس��ت از مقایسه قیمت ها 

بر ندارید. 
 گاهی با طی مس��افت چند خیابان م��ی توانید هم��ان کاال را به مراتب

 ارزان تر بیابید. همچنین برای برخی از کااله��ای دیجیتالی می توانید 
 از جس��ت وجوهای اینترنتی به��ره ببرید. اگر از قیم��ت کاالها در دیگر 
فروشگاه ها مطلع باشید، آن وقت قدرت چانه زنی شما در مقابل فروشنده 
نیز افزایش می یابد اما اگر فروشنده احساس کند شما از اطالعات کافی در 
مورد بازار کاال بی بهره هستید، تالش می کند از بی اطالعی شما بهره ببرد 

تا شما را به خرید آن کاال ترغیب کند.
فراموش کردن بودجه بندی

 همه پولی که در حساب بانکی ش��ما قرار دارد برای خرید کردن نیست. 
به خصوص اکنون که بیشتر خریدها با عابر بانک انجام می شود خطر این 
که از بودجه تعیین شده برای خرید کردن فراتر بروید، بسیار زیاد است. 
پیش از خرید تعیین کنید که قصد دارید برای مث��ال چه قدر پول برای 
ش��لوار بپردازید و به هیچ وجه از میزان تعیین شده فراتر نروید. عادت به 
خرید کردن بیش از بودجه تعیین شده به مرور زمان باعث خواهد شد تا 
بدهی ها از راه برسند. اگر نمونه خوبی در مورد افراد بدهکار سراغ ندارید 
بهتر است نگاهی به کشورهای بحران زده اروپا بیاندازید. بدهی همان بالیی 

را سر شما خواهد آورد که اکنون سر کشور یونان آورده است.
از خود بی خود شدن در حراجی ها

 فروش��ندگان در ح��راج های فصل��ی، معموال قیم��ت کااله��ا را تا حد 
قابل توجهی کاهش می دهند اما این دلیل نمی شود که شما مجبور باشید 
خرید کنید. نخست این که به خاطر داشته باشید همیشه حراجی هایی 
در کار خواهند بود و این حراجی، آخرین فرصت شما برای خرید کردن 
نیست. همچنین حراجی ها نباید باعث ش��وند نیاز شما به برخی کاالها 
افزایش یابد. خرید از حراجی ها به شرطی هوشمندانه است که شما واقعا 
به کاالیی نیاز داشته باشید. معموال می توان افراد بسیاری را مشاهده کرد 
که هنگام فروش فوق العاده با کیس��ه هایی ممل��و از کاالهای خریداری 
شده پیروزمندانه از فروشگاه بیرون می آیند اما آن ها در واقع اصلی ترین 

بازندگان فروش فوق العاده هستند.
تبیین های اشتباه بعد از خرید

بعد از این که ما چیزی را می خریم که نباید می خریدیم، خودمان را قانع 
می کنیم کارمان درست بوده است. بسیاری از مردم از پذیرش این نکته 
که ممکن است در خرید اشتباه کنند. سر باز می زنند، به خصوص موقعی 
که یک خرید بزرگ انجام می دهند. فروشندگان این مساله را می دانند، 
بنابراین سعی می کنند نخست با استفاده از چیزهایی شبیه ضمانت کاال، 

خریدار را تشویق کنند تا اقدام به خرید کند.
 همین که ش��ما تصمیم به خرید گرفتی��د، جای فروش��نده را خواهید 
 گرفت و خود را متقاعد می کنید تصمیم تان درس��ت است و نیز شروع 
 به باالب��ردن ارزش آن م��ی کنید زی��را اکن��ون آن کاال م��ال خودتان

 است.
کاری که در این مورد شما می توانید انجام دهید این است که با این نگرش 
مبارزه کنید. اگر کاال یا خدماتی که دریافت کرده اید خوب نیستند آن را 

به فروشنده برگردانید.

 شناسایی آشکارساز چربی
 در بینی انسان

محققان امریکایی دریافته اند، آشکارساز چربی در بینی انسان وجود دارد 
که برای تمایز قایل شدن بین سطوح مختلف چربی در غذا مورد استفاده 

قرار می گیرد.
روش های مختلفی مانند ش��مارش میزان کالری ی��ا کربوهیدرات برای 
داشتن یک رژیم غذایی مناسب اس��تفاده می کنیم، اما تحقیقات جدید 
 نش��ان می دهد که آشکارس��از چربی در بینی انس��ان وج��ود دارد که 
می تواند از طریق حس بویایی، برای تشخیص سطوح چربی در غذا مورد 

استفاده قرار بگیرد.
محققان مرکز تحقیقات مونل )Monell( در فیالدلفیا موفق به شناسایی 
یکی از نخستین ویژگی های حسی شده اند که میزان چربی موجود در غذا 

را مشخص می کند.
دکتر »یوهان لونداشتروم« از متخصصان عصب شناسی شناختی تاکید 
می کند: حس بویایی انس��ان راهنم��ای بهتری برای داش��تن یک رژیم 
 غذایی مناس��ب در طول روز محسوب می ش��ود و افراد می توانند از این 
 آشکارس��از چربی در بینی ب��رای تنظیم رژی��م غذایی خود اس��تفاده 

کنند.
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خواندنی 

مهارت

قانون از نظر طب سنتی این است که فاصله مصرف شام تا هنگام 
خوابیدن حداقل باید 2 ساعت باشد.

یک متخصص طب س��نتی گفت: نباید ش��ب ها با شکم خالی 
خوابید، همچنین خوردن س��االد بدون غذا نیز برای الغری در 
 افراد چاق نیز توصیه نمی شود. شام باید س��بک باشد و حداقل

 2 ساعت قبل از خواب مصرف شود.
 مریم مقیمی گفت: در طول شب زمانی که فرد می خوابد هوش 
طبیعی بدن، تمام توجه خود را ب��ه اندام بدن معطوف می کند و 
در واقع هضم عمده در طول شب تا صبح اتفاق می افتد. وی ادامه 
داد: اگر شخص با معده خالی بخوابد و شام نخورد هضمی که قرار 
بود بر روی مواد غذایی انجام بشود انجام نمی شود چون غذایی 
در معده نبوده است، در نتیجه رسوبات مفید و مواد ضروری بدن 
را که باید در معده باقی بماند از بین می برد. در نتیجه فرد دچار 

مشکل می شود.
 مقیمی گفت: بنابراین باید حتما در معده مقداری غذا باقی بماند. 
قانون از نظر طب سنتی این است که فاصله مصرف شام تا هنگام 
خوابیدن حداقل باید 2 ساعت باشد. این متخصص طب سنتی 

افزود: خوردن شام سنگین هم توصیه نمی شود و این طور نباشد 
که فرد فکر کند اگر می تواند ش��ام بخورد به مقدار زیاد غذاهای 

چرب و شیرین بخورد.
 وی ادامه داد: در طب سنتی توصیه می شود افراد دوبار در طول 
روز غذا بخورند یعنی فقط صبحانه و شام بخورند اگر افراد بتوانند 
این برنامه را رعایت کنند بس��یار مفید اس��ت و اگر ناهار سبک 
خورده شود بهتر است. به هنگام شام هم از گوشت هایی استفاده 

شود که هضم راحت تری دارند و با برنج میل شود.
 مقیمی گفت:  اما حاال که اف��راد به خوردن ه��ر ۳ وعده غذا در 
طول روز عادت کرده اند ایرادی ندارد اما بهتر اس��ت ش��ام خود 
را سبک تر کنند مثال خش��کبار در وعده غذایی خود بگذارند یا 
سبزیجات پخته مصرف کنند و اگر تمایل به مصرف گوشت دارند 
 گوش��ت های زود هضم مصرف ش��ود مانند :گوشت گوسفند و

 مرغ جوان.
  وی اضافه کرد: این که برخی افراد به جای ش��ام، ساالد مصرف

 می کنند مناسب است. اما بستگی به این دارد که در ساالد چه 
چیزی مصرف ش��ود و فرد چه مزاجی داشته باش��د . ساالد اگر 
ش��امل :گوجه فرنگی، کاهو و خیار باش��د ترکیب سردی دارد و 
اگر فردی دچار بیماری های ناش��ی از طبع سرد است نباید این 
ترکیبات را بخورد. مقیمی گفت: همچنین افرادی که چاق هستند 
نمی توانند با مصرف صرفا ساالد الغر ش��وند چون آن ها را دچار 
مشکل می کند چرا که تجمع چربی مزاج سردی دارد و مصرف 
 این نوع س��االد، آن ها را نه تنها الغر نمی کن��د بلکه چاق تر هم 

می کند

دو مبتکر کانادایی شیوه نوینی برای ش��ارژ وسایل الکترونیکی 
همراه ارایه ک��رده اند که حتی در بس��تر و در زم��ان خواب نیز 
امکان اس��تفاده از این وس��ایل بدون نگرانی از اتمام شارژشان 
وجود دارد.ج��ف مارتین و لیزا س��ات، بالش��ی را طراحی کرده 
اند که ب��ه طور همزم��ان امکان ش��ارژ دو وس��یله الکترونیکی 
همراه را دارد.در این ش��یوه ک��ه  Power Pillow  نام دارد دو 
باتری قابل حمل در یک بالش قرار داده می ش��ود که هر باتری 
دارای دو درگاه ی��و اس بی و قادر به ش��ارژ یک تلف��ن همراه و 
یک تبلت به طور همزمان است.س��ازندگان ای��ن بالش ادعا می 
 کنند که هر باتری می توان��د 6 بار یک آیف��ون را پیش از اتمام

 انرژی اش ش��ارژ کند اما باید برای رس��یدن ب��ه ظرفیت کامل 
خود 10 س��اعت ش��ارژ ش��ود.Power Pillow ب��ه درد آن 
 هایی می خورد که در بس��تر خ��واب با تبلت فیلم م��ی بینند،
 ایمیل ه��ای خ��ود را م��ی خوانن��د و یا ب��ا تلفن هم��راه خود

 وب گردی می کنند.

این طرح زاییده افکار جف مارتین طراح کانادایی اس��ت که در 
هنگام گفت وگ��وی تلفنی با ب��رادرش در تخت خواب،  ش��ارژ 
 تلفنش به پایان رسید.این مبتکران که نمونه اولیه بالش خود را 
ساخته اند اکنون تالشی را بر روی »کیک استارتر«  آغاز کرده و 
امیدوارند بتوانند برای س��اخت دستگاه بهبود یافته خود بودجه  

۳0 هزار دالری فراهم کنند.

این بالش با یک باتری به قیمت 79 دالر به فروش گذاشته شده 
است.برای افرادی که 124 دالر اهدا کنند، کوسنی با دو باتری و 

دو کابل یو اس بی میکرو ارسال می شود.
این سیستم شارژ کننده با دو بسته باتریmAh 12000  عرضه 
ش��ده که یکی همراه با کابل یو اس بی شارژ کننده در بالش قرار 

داده می شود. 
بسته دیگر به طور جداگانه از طریق پریزی دیواری شارژ می شود.

وقتی توان ی��ک باتری تمام می ش��ود می تواند با بس��ته کامال 
 شارژ شده جایگزین ش��ود از این رو بالش هرگز بدون شارژ باقی

 نمی ماند.به نوبت می توان باتری دوم را در کیف یا جیب  قرار داده 
و برای ش��ارژ تلفن همراه یا تبلت در زمانی که در منزل نیستیم 
از آن اس��تفاده کنیم.هر بات��ری لیتیوم پلیمری هم��راه با ماده   
ExStatic ساخته شده از نانولوله کربنی در بالش قرار داده شده 
تا فرد را در برابر ولتاژ برق حفاظت کند. این تجهیزات در یک بسته 

باتری پوشانده شده اند.

شب ها گرسنه نخوابید

شارژ تلفن همراه با بالش

عکس نوشت

کارگران در حال 
 ترمیم بخش های 
 آسیب دیده
 مجسمه بزرگ 
حضرت مسیح در شهر 
ریودوژانیرو برزیل

 به نظر ش��ما موجودي جیب یک آقا پس��ر در سال 92 
چه قدر باید باشد تا با خیال راحت جلو برود و تصمیم به 
 ازدواج بگی��رد؟ کارشناس��ان ب��ه این س��وال پاس��خ 

داده اند.
     دکتر امان اهلل قرایي مقدم/ آس�یب ش�ناس 

اجتماعي

حدود ۴۰ میلیون تومان
خب پول براي ازدواج کردن مهم است، اما کافي نیست 
و مسایل دیگري هم دخالت دارند. یک نمونه اش شغل 

است. 
پسر اگر شغل داش��ته باش��د و در ماه هم درآمدي بین 
یک و نیم تا دو میلیون تومان داش��ته باشد، مي تواند به 

ازدواج فکر کند. 
این پس��ر با پرداخت ۳�2 میلیون به عنوان هزینه هاي 
ازدواج، م��ي تواند خان��ه اي در نقطه اي از مرکز ش��هر 
و با ح��دود 600�۵00 هزار توم��ان اجاره، ی��ا با 20 تا 
 ۳00 میلی��ون تومان رهن و با ش��رافت و آب��رو زندگي 

کند.
 همه پسرها که االن وضع مالي خوبي ندارند. بیشترشان 

هم کارمند هستند. 
ک��دام کارمن��دي را س��راغ داری��د ک��ه در م��اه یک و 
 نیم میلی��ون توم��ان درآم��د داش��ته باش��د؟ در این

 دوره زمان��ه و با این ت��ورم و هزینه ها مگر م��ي توان با 
 حق��وق 600 ت��ا 700 ه��زار توم��ان در م��اه زندگ��ي 

کرد؟
اگر قرار باش��د هزینه عروس��ي بش��ود پنجاه تا شصت 
میلیون، پ��در و مادر ه��م نتوانند کمک م��ادي کنند، 
 پس��ر چند میلیون تومان باید پول لباس عروس بدهد، 
 ۵00 ه��زار توم��ان بده��د ماش��ین را گل بزنن��د، 
 ی��ک میلی��ون توم��ان بده��د از او عک��س عروس��ي

  بگیرند.بعدش ه��م باید مس��کني ب��راي زندگي پیدا 
کند.

  خ��ب از کجا بی��اورد؟ معلوم اس��ت که با این ش��رایط
 مي ترسد و پا پیش نمي گذارد و ازدواج هم نمي کند این 

مي شود که جوانان ازدواج نمي کنند.
بین 72 تا 74 درصد درخواست  طالق هایي که به وقوع 
 مي پیوندند، از جان��ب دختر و به خاطر نس��از بودنش

 است.
با یک میلیون تومان هم مي شود یک عروسي را برگزار 

کرد. ما ازدواج را باید مقدس بدانیم. 
چون بق��اي جامعه و نظ��ام اجتماعي، نظ��ام اقتصادي 
و نظام سیاس��ي ما به ازدواج کردن بس��تگي دارد. باید 

الگوسازي کنیم.
 باید توقعات مان را متناسب بازندگي مان بسازیم. ما باید 

بدانیم قصدمان از ازدواج کردن چیست؟

     حجت االس�ام مس�عود ش�یري/ کارشناس 
مسایل خانواده

۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان
متاس��فانه یکي از عمده ترین مش��کالتي ک��ه در حال 
حاضر مردم ایران با آن مواجه هس��تند، عدم برگزاري 
ازدواج آسان توسط همه افراد، از عروس و داماد گرفته 
تا خانواده هاست. یکي از مواردي که ازدواج هاي آسان 
را از خانواده ها و جوانان گرفته، برنامه هاي تلویزیوني و 
ماهواره اي هستند که مثال با به تصویر کشیدن تاالرهاي 
پرهزینه، هزین��ه هاي کالن��ي را به دوش خان��واده ها 

تحمیل مي کنند. 
شما س��ریال هاي تلویزیوني را نگاه کنید، پسري با سن 
و س��ال کمش خانه دارد و همه چیزش تکمیل اس��ت، 
ماشین دارد، ش��غل فوق العاده اي دارد. خب وقتي یک 
دخترخانم این ها را مي بیند با خودش مي گوید که در 
 زندگي واقعي هم همی��ن ها را بخواهم آن وقت پس��ر

 چه کاره است؟ مکانیک است. 
 حاال پس��ر باید چه کار کند؟ خب معلوم اس��ت ازدواج 
نمي کن��د. این گونه برنام��ه ها ازدواج ه��ا را خراب و با 

مشکل مواجه مي کنند. 
 فکر مي کنی��د هزینه ه��اي ازدواج در ش��هر ما زنجان

 چه قدر است؟ هزینه هاي مراسم نامزدي و عقد و ازدواج 
و گرفتن خانه روي هم مي شود بین 10 تا 1۵ میلیون.

 اما متاس��فانه در تهران این طور نیس��ت و گرفتن تاالر 
حرف اول را مي زند و پس��ر فقط براي گرفتن تاالر باید 

بین 1۵ تا 20 میلیون تومان پرداخت کند. 
60 میلیون تومان باید پول رهن خانه بدهد. ما به جاي 
صرف این چنین هزینه هایي باید بیاییم راهکار نش��ان 
بدهیم. خیلي وقت ها ما مي آییم و براي آس��ان ش��دن 
ازدواج زوج ها بدل مي زنیم. مثال به زوج مي گوییم که 
حتما الزم اس��ت مجلس عروس��ي ات را در تاالر برگزار 
 کني؟ مي پرس��یم م��ي تواني حذفش کني؟ ارکس��تر
  مي خواهند بیاورن��د. مي گوییم الزم اس��ت؟ به آن ها

 مي گوییم با پولي که قرار اس��ت به ارکس��تر بدهید، با 
نفري سه میلیون تومان مي توانید به حج مشرف شوید.

 من دیده ام خان��واده هایي که به جاي ای��ن که بروند و 
هتل اجاره کنند، آمده اند و مراس��م عروس��ي ش��ان را 
 در پارکین��گ خانه برگ��زار کرده ان��د. خیلي هم خوب 

شده بود.

 پسر برای ازدواج
 چه قدر باید پول داشته باشد
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سامت

پژوهش��گران برخ��ی 
س��بزی ها را ب��ه عنوان 
ی��ک راه ح��ل طبیعی 
برای »بهداش��ت دهان 
معرف��ی  دن��دان«  و 

می کنند.
آن��ان ب��ه اف��رادی که 
ب��ه  ف��راوان  تمای��ل 
مصرف نمک دارند و به 
نوعی به خ��وردن نمک در کنار تمامی غذا ه��ای خود اعتیاد 
پیدا کرده ان��د، توصیه می کنن��د از چاش��نی های متنوع به 
جای نمک برای م��زه دار کردن غذای خود اس��تفاده کنند.
 گفتن��ی اس��ت پژوهش��گران عالوه ب��ر چاش��نی ،خاصیت

معطر گونه  برخی از سبزی ها را نیز برای مزه دار کردن غذا ها 
پیش��نهاد می کنند.از جمله این س��بزی ها، پیازچه است که 
می تواند به عنوان یک چاش��نی و یک طعم دهنده مناس��ب 
در کنار ان��واع وعده های غذایی ناهار و یا ش��ام ب��ه کار رود.

پژوهش��گران مصرف پیازچه را به دلیل طع��م مطبوع آن و 
همین طور خواص درمانی فوق العاده زیاد در بهبود سالمتی 
افراد توصیه  می کنند. مصرف پیازچه به ویژه در فصل زمستان 
می تواند سبب بهبود مقاومت بدن و افزایش مقاومت سیستم 

ایمنی شود.
این سبزی معطر همچنین می تواند سبب ضدعفونی کردن 
محیط دهان و دندان و جلوگیری از ب��روز انواع عفونت های 

دهان و دندان و پوسیدگی شود.

مبتکران ،کلیپس مویی 
را برای زن��ان طراحی 
کرده اند ک��ه می تواند 
در صورت ب��روز حمله 
به آن ه��ا، ضمن ضبط 
ش��واهد و م��دارک با 
پلیس نیز تماس بگیرد.

مبتک��ر  زوج  ی��ک 
امریکایی این کلیپس 

را با استفاده از فناوری مبارزه با جرایم ساخته اند.
»راشل امانوئل« دانش آموخته دانش��گاه آریزونا به همراه 
همسرش، کلیپسی ساخته اند که به حسگر مجهز است و با 

اپلیکیشن تلفن همراه کار می کند.
این کلیپس مو که به یک شتاب سنج مجهز است می تواند 
هرگونه حمله به سر زنان را تشخیص داده و از بلوتوث برای 
ارسال سیگنال هایی به منظور درخواست کمک استفاده 
کرده و داده هایی را برای تهیه شواهد و مدارک که به دادگاه 
و دادستان یاری می رساند، جمع آوری کند.این کلیپس به 
تعیین موقعیت کاربر کمک می کند و می داند چه واکنش 
اضطراری را برای خروج از موقعیت اس��تفاده کند.به گفته 
طراحان این کلیپس، این شواهد به شناسایی مهاجمین، 
ترساندن آن ها و در نهایت مجازات مجرمان منجر خواهد 
شد.آن ها می گویند هر چه این گونه شواهد بیشتر باشد، 
بیشتر می توان به زن ها کمک کرد تا احساس ایمنی داشته 

باشند و از مجازات مهاجمان مطمئن شوند.

دس��تگاه »طیف سنج 
جرم��ی زمان پ��رواز« 
ب��ا ت��الش محقق��ان 
یک��ی از ش��رکت های 
دانش بنیان مس��تقر 
علم��ی  در ش��هرک 
تحقیقات��ی اصفه��ان 
در کش��ور طراح��ی و 

ساخته شد.
طیف س��نجی جرم��ی )Mass Spectroscopy(  یکی از 
روش های طیف سنجی است که به بررسی نسبت جرم به بار 
مولکول ها با اس��تفاده از میدان های الکتریکی و مغناطیسی 
 می  پردازد. آنالیز جرم��ی به روش زمان پ��رواز، یکی از انواع

 روش های طیف سنجی جرمی است که به سبب قابلیت های 
آن در زمینه مطالعه مواد و ماکرومولکول ها مثل پروتئین ها 
از اهمیت خاصی در علوم مختلف از جمله شیمی، بیوشیمی، 
فیزیک، زیس��ت شناسی، مواد و کش��اورزی برخوردار است.

دکتر محمود تبریزچی، اس��تاد دانش��کده ش��یمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و مدیرعامل ش��رکت س��ازنده این دستگاه 
اظهارداش��ت، کاربرد اصلی »طیف سنج جرمی زمان پرواز« 
 در تعیین ج��رم مولک��ول ها و اتم هاس��ت. از این دس��تگاه 
می توان در انجام تحقیقات و مطالعات در حوزه های مختلف 
به ویژه دارو، محیط زیست، تولید مواد غذایی، تولید و آنالیز در 
صنعت عطر سازی، شناسایی سموم و همچنین صنعت نفت 

و پتروشیمی و صنایع وابسته استفاده کرد.

با این سبزی دندان هایتان 
را مسواک بزنید

تولید محصولی هوشمند 
برای تامین امنیت زنان

 ساخت دستگاه
»طیف سنج جرمی« 
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