
تنها  موزه تخصصی عیدیچهگروههایی2برابرحقوقنمیشود
 باستان  شناسی
 در نطنز

واکنش ربیعی به تخلف نوروزی کارفرمایان
 حضور دانش آموزان تا 28 اسفند

در مدارس »اجباری« است 3
حراج پوشاک بدون بنر اتحادیه 

تخلف است 4 2
5

مسایل اقتصادی مهمترین 
موضوع کشور است

4

 وقتی کفگیر ذخیره آب
 به ته دیگ می خورد!

مشاور وزیر نیرو با اعالم این که در حال حاضر ذخیره آب 
پشت سد زاینده رود به یک چهاردهم ظرفیت آن رسیده 
است گفت: زاینده رود تامین کننده آب 56 شهر و 300 
روستا است.به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز در نشست 
بررسی مشکالت تامین آب ش��هرها و روستاهای استان 

اصفهان با تاکید بر کاهش شدید حجم آب موجود در ...

 بهره برداری از 28 هزار 
واحد مسکن مهر در استان

 توزیع میوه نوروزی
 در بازارهای روز کوثر

آیین افتتاح و بهره برداری 28 هزار واحد مسکن مهر شامل 
14 هزار واحد شهری و 14 هزار واحد روستایی در استان 

اصفهان برگزار شد.
 معاون وزیر و مدیر عامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
دیروزدر آیین افتتاح این واحدهای مسکونی که در پروژه 
 مسکن مهر شاهین شهر برگزار شد، از خدمات اداره کل

 راه و شهرس��ازی و دس��تگاههای خدم��ات رس��ان 
 اس��تان اصفه��ان در تکمیل پ��روژه های مس��کن مهر 

قدردانی کرد.

  مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: میوه های 
نوروزی با قیم��ت مصوب دولتی از 25 اس��فند ماه تا 15 
فروردین ماه سال آینده در بازارهای روز شهرداری اصفهان 
توزیع می شود.س��ید رضا حکیم فعال با بیان این مطلب 

گفت: سازمان میادین شهرداری اصفهان هرساله ...
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند

 الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  مهلت 

 ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و زمستان ( 

 و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده

 فقط اسفند سال جاری میباشد 

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r
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»نقش جهان« تا یک سال و نیم دیگر 
تکمیل  می شود

درحال حاضر ردیف بودجه نقش جهان مشخص است اما در اختیار اداره کل نیست.از دوره های 
گذشته نیز تمایل داشته اند که این پروژه به اصفهان واگذار شود.به نظر من واگذار شدن این ورزشگاه 
به اصفهان تخصیص بودجه های ملی را نیز می طلبد . در این راستا مباحث حقوقی این ورزشگاه 
 نیز در میان است و راهکردی که ما انجام داده ایم استقرار یک تیم حقوقی است،چراکه ورزشگاه

6 نقش جهان به دلیل معارضانی که دارد باید یک کار حقوقی روی زمین ها صورت بگیرد.
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تورهایداخلی،چشم
تورهایخارجیراکورکرد

ن��وروز از دیرب��از ب��رای بس��یاری از خانواده ه��ای ایرانی 
بوی س��فر می داده اس��ت ام��ا چند س��الی اس��ت برای 
برخ��ی از خان��واده ه��ا ای��ن بو ب��ی اثر ش��ده و ک��م کم 
 تبدی��ل ب��ه خاط��رات دور م��ی ش��ود.با ی��ک ن��گاه به 
آگهی ه��ا و پکیج ه��ای ن��وروزی آژانس وچند مش��اوره 
 تلفنی با آن ها به آس��انی در می یابید که امسال هم مانند 
سال های قبل خانواده های ایرانی ترجیح خواهند داد تا تور 
خانوادگی هر ساله خودشان را برگزار کنند اصطالح »های 

س��یزن« در گردش��گری گویا در ایران بالی جان مصرف 
کنندگان این صنعت شده است. در همه جای دنیا این گونه 
فصول به شکل رقابتی با تسهیالت ویژه عرضه می شود اما 
در ایران گویا با یک توافق همه جانبه تمامی آژانس ها قیمت 

را به نحو دلپذیری البته برای خودشان افزایش می دهند.
در مورد تورهای داخلی  همانند تورهای خارجی س��یزن 
یا فصل داغ گردشکری از اواسط بهمن شروع شده است و 

بسیاری از مقاصد گردشگر داخلی که در فصول...

با نزدیک شدن به  روزهای  پایانی سال 

تجارت آلمان با  ایران وارد مرحله جدیدی می شود
رییس اتاق بازرگان��ی هانوور آلمان 
در جمع فعاالن اقتصادی اصفهان با 
اشاره به تاریخ روابط اقتصادی ایران 
و آلمان گفت: تجارت دو کشور وارد 
مرحل��ه جدیدی می شود.ش��رنگ 
هورس��ت  که در راس هیات هفده 
نفری از مدیران بنگاههای اقتصادی 

آلمان به اصفهان سفر کرده است در 
نشست بررسی فرصت های تجاری و 
س��رمایه گذاری در اصفهان و هانور 
آلم��ان در س��الن اجتماع��ات اتاق 
اصفهان ش��رکت کرد امیدواریم در 
دوره جدید روابط دو کشور بیش از 

2گذشته گسترده شود.
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رتبهششمایراندرعلمهوافضاشوخینیست
معاون سیاس��ی س��پاه صاحب الزم��ان )ع��ج( اصفهان 
 گفت: رتبه شش��م ایران در علم هوافضا ش��وخی نیست.

رمضان عل��ی غالمرضای��ی در خصوص مباح��ث اقتصاد 
مقاومتی از دیدگاه سیاسی در همایشی که به مناسبت روز 

مهندس به همت سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان 
برگزار شده بود، اظهار داشت:  با توجه به ابالغی که رهبر 
معظم انقالب در امر سیاست های اقتصاد مقاومتی به دولت 
کرده اند الزم است در امر اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه 

کار شود. وی ادامه داد:  نگاه غرب به جمهوری اسالمی سه 
گونه اس��ت که هر کدام از آن ها قابل بحث و تامل است، 
نگاه نخست این است که نظام جمهوری اسالمی یک مانع 

بزرگ بر سر اهداف و منافع غرب در سطح جهان...



چهره روزيادداشت

ظريف به صدا و سیما رفت 
 وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان دی��روز  در دفتر ع��زت اهلل ضرغامی

 رییس سازمان صدا و سیما با وی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش  مهر، محم��د جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
صبح دیروز در دفتر عزت اهلل ضرغامی ، رییس سازمان صدا و سیما با 
وی دیدار و گفت وگو کرد. بر اساس این گزارش این دیدار به صورت 

خصوصی و در پشت درهای بسته برگزار شد .

تبیین تفاوت های حکومت بر مبنای 
واليت فقیه با حکومت سکوالر

در جمع طالب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان تبیین تفاوت های 
حکومت بر مبنای والیت فقیه با حکومت سکوالر مطرح شد.

 حجت االس��الم مه��دی فرزین در سلس��له نشس��ت های کرس��ی 
آزاداندیش��ی که به هم��ت دفتر تبلیغات اس��المی واح��د اصفهان 
پیرامون مقایسه نظام مبتنی بر والیت فقیه و نظام های مبتنی بر تفکر 
سکوالریسم برگزار شده بود، اظهار داشت: مقوله حکومت و ریاست 

جامعه جزو الینفک زندگی اجتماعی و بشری است.
وی بیان کرد: دوره رنس��انس یک واکنش تقابلی در مقابل حکومت 
کلیس��اها در قرون وس��طی بود،  در آن زمان به دلیل عدم مدیریت 
و عملکرد صحیح کلیس��اها تقاب��ل عقل و علم با کلیس��اها که نماد 

حاکمیت دینی در آن زمان به شمار می رفت، مطرح شد.
مدیر مدرسه علمیه صدر خواجو تصریح کرد: یکی از اصول اخالقی 
مطرح در فلس��فه غرب اصالت منفعت اس��ت ولی در اصول اخالقی 
اسالمی و دینی اصالت بر ارزش است، آن هم ارزش هایی در چارچوب 
مباحث الهی و توحیدی و این نخس��تین تفاوت میان حکومت های 

غربی با حکومت مبتنی بر اصول اسالمی است.
وی افزود: حکومت های س��کوالر، دین را به عن��وان محدوده ای از 
زندگی بشری تنها در مسایل فردی و عبادی مطرح می کنند و هرگز 

چیزی را به عنوان حکومت دینی و حاکمان دینی قایل نیستند.

 ساماندهی گلزار شهدا 
خواسته مردم فريدن است

امام جمعه ش��هر داران، مرکز شهرس��تان فریدن گفت: ساماندهی 
گلزار شهدا به ویژه در روس��تاها از مطالبات به حق مردم شهرستان 
فریدن اس��ت.حجت االسالم والمس��لمین »احمد طیبی« در آیین 
معارفه رییس بنیاد شهید شهرستان های فریدن و بویین میاندشت 
افزود: اگر رییس بنیاد ش��هید و ایثارگران شهرس��تان فریدن فقط 
در منطقه خ��ود خدمت کند و برای شهرس��تان بویین میاندش��ت 
 ش��خص دیگری انتخاب ش��ود بهتر اس��ت.وی ادامه داد: با این کار

 خدمات رسانی به خانواده های شهدا و ایثارگران در این دو شهرستان 
بهتر انجام می شود.

هیات پارلمانی هلند اوايل سال 93 
به تهران می آيد

سفیر کشورمان در الهه اعالم کرد: هیاتی از مجلس نمایندگان هلند 
در اوایل سال آینده راهی ایران خواهد شد.

به گزارش مهر، کاظم غریب آبادی، اظهار داشت رییس کمیسیون 
سیاس��ت خارجی مجلس نمایندگان هلند ابراز تمایل کرده است تا 
هیاتی متش��کل از ده نفر از نمایندگان عضو این کمیسیون با هدف 
تجدید تماس های دوجانبه به ویژه در س��طح پارلمانی و به منظور 
 تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد عالقه به کش��ورمان س��فر

 کنند.
غریب آبادی افزود تعامالت پارلمانی به درک بهتر کشورها از یکدیگر 
کمک کرده و موجب توسعه بیشتر روابط می گردد. از این رو، انجام 

این سفر نیز با استقبال طرف ایرانی نیز مواجه شده است.
شایان ذکر است آخرین س��فر هیات پارلمانی هلند به کشورمان به 

سال 1382 باز می گردد.

 هرمزگان جزو استان های 
استراتژيک ايران است 

رییس جمهور گفت: هرمزگان جزو اس��تان های استراتژیک کشور 
است و دولت افتخار می کند چند روز میهمان این استان خواهد بود.

 حس��ن روحانی در بدو ورود به فرودگاه بین الملل��ی بندرعباس به 
منظور دومین سفر استانی دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ سوالی 
درباره دلیل انتخاب هرمزگان به عنوان مقصد دومین س��فر استانی 
دولت گفت: سفر به مناطق استانی کشور و دیدار دولت با مردم جزو 
وظایف دولت اس��ت و فرصت مغتنمی برای اعضای دولت محسوب 

می شود
 وی افزود: برای آن که از نزدیک با اندیش��ه ها و مطالبات مردم آشنا 
ش��ویم و برنامه های واقعی تری را تهیه و اجرا کنیم این سفر فرصت 

خوبی خواهد بود.
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روحانی، روز ملی کویت را تبریک گفت

رییس جمهوری در پیامی روز ملی کویت را به امیر کویت، دولت و ملت این کشور تبریک گفت. به گزارش 
فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حس��ن روحانی در پیامی روز ملی کویت را به امیر 

کویت، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
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ايران؛ موضوع 
گفت وگو ی صهیونیست

 رونمايی از
 21 پروژه دفاعی

 صدراعظم آلم��ان برای گفت وگ��و درباره برنامه هس��ته ای ای��ران و ترغیب
 نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی برای رس��یدن به یک راه حل دو کشوری با 

فلسطین وارد اراضی اشغالی شد.
بنیامی��ن نتانیاه��و،  نخس��ت وزی��ر رژی��م صهیونیس��تی در اس��تقبال از  
صدراعظم آلمان ب��ه رادیو عمومی اس��راییل گف��ت: ما قصد داری��م درباره 
 برنامه هس��ته ای ایران و روش های پیش��برد مذاکرات با فلسطین گفت وگو 

کنیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو مدعی شد: اسراییل خواستار رسیدن به 
صلح واقعی است که بتواند به درگیری ها )با فلسطین( پایان دهد.آلمان بخشی 
از گروه 1+5 است که در کنار امریکا، انگلیس،  فرانسه، روسیه و چین درباره یک 

توافق هسته ای جامع با ایران گفت وگو می کند.

21 پروژه راداری و الکترونیک دفاعی با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین 
دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صنایع الکترونیک وزارت دفاع 
در شیراز افتتاح و رونمایی شد و به بهره برداری رسید.وزیر دفاع در حاشیه این 
مراسم رونمایی، در تشریح این دستاوردهای مهم دفاعی گفت: امروز بار دیگر 
شاهد درخشش صنایع دفاعی کشورمان در حوزه ساخت و تولید سامانه های 
پیشرفته در زمینه الکترونیک دفاعی هس��تیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
مجموعه صنایع الکترونیک ایران و همچنین صنایع الکترونیک شیراز به  عنوان 
بخشی از صنایع مهم دفاعی کشور در سه دهه اخیر در زمینه تحقیقات و تولید 
محصوالت و سامانه های دفاعی کشور درخش��ش خوبی داشته اند و این مهم 
محقق نشده مگر با تکیه بر الطاف خداوندی، توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

و هدایت های حکیمانه و راهبردی فرماندهی معظم کل قوا.

یادواره شهیدان حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین 
)ع( و حجت االسالم عبداهلل میثمی نماینده امام در قرارگاه 
خاتم االنبیاء، در فرهنگ سرای پایداری اصفهان برگزار شد.

  برادر ش��هید عب��داهلل میثمی در این ی��ادواره با اش��اره به 
 ویژگی های این ش��هید گفت: خوش��رویی، خوش گویی و

 نرم خویی سه ویژگی ش��هید میثمی بود. حجت االسالم و 
المسلمین میثمی افزود: شهید میثمی دارای ابعاد مختلفی 

بود و اهتمام ویژه ای به مسایل اخالقی داشت. 
وی گفت: ش��هید عبداهلل میثم��ی در مواجهه ب��ا دیگران 
 همواره خنده هدی��ه می کرد و دیگ��ران را چنان در آغوش
  م��ی گرفت ک��ه گویی چندین س��ال اس��ت ک��ه آن ها را

 می شناس��ند. این کارش��ناس دینی اظهار داشت: شهید 
 میثمی ه��م خوب س��خن می گف��ت و هم س��خن خوب 
می گفت. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به 
توجه ویژه شهید خرازی به همرزمان خود گفت: حاج حسین 
همواره در سختی ها در کنار نیروهایش حضور جدی داشت. 
سردار سید احمد موس��وی افزود: ش��هید خرازی همواره 
برای توجیه عملیات ها خود در صحنه حاضر می ش��د و به 
هدایت از راه دور اعتقادی نداش��ت. حاج حسین خرازی و 
حجت االسالم میثمی در عملیات کربالی پنج در شلمچه 

به شهادت رسیدند. 

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: عده ای فکر می کنند 
با یک روند توافقی با غرب می توان مس��ایل مالی و اقتصادی 
کش��ور را حل کرد. س��ردار سیدمس��عود جزای��ری معاون 
امور بس��یج و فرهنگ دفاعی س��تاد کل نیروهای مس��لح 
در جمع کارکن��ان صنایع تابعه گروه صنایع ش��هید همت، 
ابرس��رمایه داری و صهیونیزم جهانی را دش��من درجه یک 
انقالب اسالمی دانس��ت و افزود: امروز برای حفظ و حراست 
از انقالب اسالمی نیاز است با تالش شبانه روزی دشمنان را 
رصد و شناسایی کرده و دانش خود را نسبت به کینه ورزان و 
بدخواهان انقالب به روز کنیم.جزایری هجمه دشمنان نسبت 
به انقالب اسالمی را همه جانبه و دارای زوایای متفاوت توصیف 
کرد و اظهار داش��ت: بدخواهان ذره ای نسبت به دشمنی با 
انقالب به خود تردید راه نمی دهند و هر روز با تاکتیکی جدید 
به جنگ مردم و دستاوردهای انقالب اسالمی می آیند.وی با 
بیان این که اس��تکبار جهانی تفکر حاکم بر انقالب اسالمی 
ایران را بزرگ ترین مانع بر س��لطه بین المللی خود می داند، 
تاکید کرد: رهبر فقید انقالب اسالمی می فرمایند که دشمن 
برای ما حد و مرزی جز ع��دول از همه هویت ها و ارزش های 
الهی نمی شناسد. امریکایی ها پیام انقالب اسالمی را در تقابل با 
خود می دانند لذا دشمن امروز در تعقیب ماست و نباید لبخند 

دشمن باعث فریب ما شود.

دبیرکل ح��زب وحدت و هم��کاری مل��ی گفت: هدف 
رهبری از ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی این 
بود که اقتصاد از انحصار عده ای خارج شود و عموم مردم 

در حوزه اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.
محمدرضا راه چمنی با بیان این که باید فضای مناسبی 
در کشور به وجود بیاید که در آن تولید یک ارزش تلقی 
شود، خاطرنشان کرد: رهبری تاکید کرده اند که دشمن 
جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه کشورمان به راه انداخته 
اس��ت، پس در مقابل باید اقتص��اد مقاومتی به گفتمان 

رایجی در میان مردم تبدیل شود.
دبیرکل ح��زب وح��دت و هم��کاری مل��ی همچنین 
گفت: شفاف س��ازی در امور اقتصادی از رانت خواری و 
ویژه خواری جلوگیری می کند و همچنین از بروز فساد 
پیشگیری خواهد کرد. شفافیت، به توزیع عادالنه ثروت و 
درآمد در جامعه کمک و اقتصاد را از انحصار عده ای خارج 
می کند.راه چمنی با اش��اره به اینکه دیپلماس��ی فعال، 
نقش موثری در افزایش تولید کشور، گسترش صادرات 
کاال، افزایش توان علمی و درآمدهای کشور دارد، اظهار 
داشت: ما به دانش و منابع س��ایر کشورها نیازمندیم که 
با پیگیری دیپلماسی فعال و ارتباط با کشورهای منطقه 

و فرامنطقه ای می توانیم نیازهای خود را برآورده کنیم.

سفیر جمهوری اس��المی ایران در عراق در خصوص ادعای 
انعقاد قرارداد تس��لیحاتی بین تهران و بغ��داد گفت: چنین 
قراردادی درباره تسلیحات که اعالم شده  بین ایران و عراق 
منعقد نشده است .البته در صورتی که عراقی ها نیاز نظامی 
داش��ته باش��ند و از ما تقاضا کنند ، ما با توجه ب��ه توانی که 
داریم این مس��اله را بررسی خواهیم کرد.حس��ن دانایی فر، 
سفیر جمهوری اس��المی ایران در عراق درباره اخبار منتشر 
شده در خصوص انعقاد پیمان تسلیحاتی بین ایران و عراق 
که امریکا نیز نس��بت به آن ابراز نگرانی کرده اس��ت ، گفت: 
چنین قراردادی درباره تس��لیحات که اعالم شده  بین ایران 
 و عراق منعقد نش��ده اس��ت . وی افزود: البته در صورتی که 
عراقی ها نیاز نظامی داشته باش��ند و از ما تقاضا کنند ، ما با 
توجه به توانی که داریم این مس��اله را بررسی خواهیم کرد.

س��خنگوی وزارت خارجه امریکا در این رابطه گفته بود : ما 
قطعا این گزارش ها را دیده ایم و اگراین موضوع حقیقت داشته 
باشد مطمئنا سبب نگرانی های جدی خواهد شد.رویترز در 
گزارشی مدعی ش��ده بود که قراردادی تسلیحاتی به ارزش 
195 میلیون دالر در ماه نوامبر میان ع��راق و ایران به امضا 
رسیده اس��ت.دانایی فر همچنین اظهار داش��ت: سفر آقای 
زیباری به تهران در خصوص حل و فصل و نهایی کردن موارد 

اجرای همکاری های طرفین در رودخانه اروند رود است.

نیروهای مسلح اقتصاد مقاومتی یادواره سفیر

  برگزاری يادواره
 شهیدان خرازی و میثمی 

فريب لبخند دشمن را 
نخوريم

 ديپلما سی 
در اقتصاد موثر است

قراردادی بین ايران و عراق 
منعقد نشده است
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اخبار کوتاه

مسايل اقتصادی مهمترين 
موضوع کشور است

حضرت آیت اهلل خامنه ای/رهبر معظم انقالب

سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی، سیاس��ت هایی جام��ع و فراگیر 
 اس��ت که باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگی��ری، تحقق یابد.اگر 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، به طور جدی پیگیری و اجرا شود، 
امید زیادی وج��ود دارد که با ابالغ این سیاس��ت ها، اقتصاد پیش��رفت 
 کند.مردم اکنون منتظ��ر اجرای آن ها و تاثیرات مثبت ناش��ی از اجرای

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه 
قضاییه باید به طور جدی وارد 
میدان شوند و وظایف مربوط به 
خ��ود را، در هر بخش، پیگیری 
و اجرا کنند. بای��د روند اجرای 
سیاس��ت ه��ای کل��ی اقتصاد 
مقاومتی، به صورت یک حرکت 
مس��تمر و متوق��ف نش��دنی، 
 تا رس��یدن ب��ه نتیج��ه، ادامه 

یابد .

معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: رتبه ششم 
ایران در علم هوافضا شوخی نیس��ت.رمضان علی غالمرضایی در 
خصوص مباحث اقتصاد مقاومتی از دیدگاه سیاسی در همایشی 
که به مناسبت روز مهندس به همت س��ازمان بسیج مهندسین 
استان اصفهان برگزار شده بود، اظهار داشت:  با توجه به ابالغی که 
رهبر معظم انقالب در امر سیاست های اقتصاد مقاومتی به دولت 
کرده اند الزم است در امر اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه کار شود.

 وی ادامه داد:  نگاه غرب به جمهوری اس��المی سه گونه است که 
هر کدام از آن ها قابل بحث و تامل است، نگاه نخست این است که 
نظام جمهوری اسالمی یک مانع بزرگ بر سر اهداف و منافع غرب 
در سطح جهان به شمار می آید و برای برداشتن این مانع غرب از 
هیچ توطئه ای علیه نظام و ملت از جمله  کودتاها، فتنه ها، تهدیدها 
و تحریم ها فروگذار نیست.معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان تصریح کرد: دیدگاه دوم این است که پس از هر مقطعی 
نظام های غربی متوجه ش��دند که جمهوری اسالمی با پیشرفت 
خود در حد یک رقیب برای آن ها در س��طح جهان مطرح است 
و با بهانه جویی و مانع تراش��ی در هر عرصه قصد کاهش پیشرفت 
و توسعه ایران را داش��ته اند.غالمرضایی افزود: سومین دیدگاهی 
که غرب نس��بت به نظام جمهوری اس��المی در حال حاضر دارد 
این است که آن ها معتقدند که نظام جمهوری اسالمی از حد یک 
رقیب جدی برای آن ها پا را فراتر گذاش��ته است و به عنوان یک 

جایگزین برای کشورهای غربی در جهان مطرح است.
وی عنوان ک��رد: م��ا معتقدیم برخ��ورد فیزیکی غرب ب��ا ایران 
نمی گوییم محال ولی خیلی بعید اس��ت چرا ک��ه آن ها در یک 
دهه ای��ن مل��ت و نظام را نس��بت ب��ه جن��گ آزموده اند.معاون 
سیاس��ی س��پاه صاحب الزمان )عج( اصفهان خاطرنش��ان کرد:  
مقاماتامریکایی، پژوهش��کده های سیاس��ی و تحلیلگران غربی 
به خوبی بررس��ی کرده ان��د و می  دانند که کودت��ا، فتنه و تحریم 
و تهدید و حتی جنگ آش��کارا ب��رای ایران جوابگو نیس��ت.وی 
 تاکید ک��رد: امروز مس��تکبران و مقام��ات غرب��ی - امریکایی از

 دو حوزه مهم علیه مل��ت و نظام ایران اقدام می کنند. نخس��ت 
 حوزه دیپلماتیک در بخش سیاسی و سپس حوزه دوم اقتصادی

 اس��ت.غالمرضایی اذعان داش��ت: رهبر معظم انقالب از حدود 
15 س��ال پیش ب��ر تولید دان��ش و جنب��ش نرم  اف��زاری تاکید 
کردند و همواره در 5 س��ال گذش��ته س��یر نام گذاری نام سال ها 
بر معنای مس��یر اقتصادی تعیین ش��ده اس��ت.وی متذکر شد:  
هدف امریکایی ها در ل��وای بهانه جویی خود از انرژی هس��ته ای 
ایران خش��کاندن دانش ایرانی اس��ت، آن ها می دانند دارا بودن 
دانش و فناوری هس��ته ای قدرت زا اس��ت و ق��درت چانه زنی را 
 در مجام��ع مل��ی ارتق��ا می بخش��د. مع��اون سیاس��ی س��پاه 
صاحب الزمان )ع��ج( اصفهان گف��ت: مذاکره با جهانی��ان امروز 
سیاست نظام جمهوری اسالمی است اما باید در این مسیر هوشیار 

و آگاه بود، رتبه ششم این نظام در علم هوا فضا شوخی بردار نیست، 
این یک اقتدار برای نظام جمهوری اسالمی قلمداد می شود.

غالمرضایی با بیان این 
که ام��روز نوک حمالت 
و  غرب��ی  مقام ه��ای 
 س��ران مس��تکبر علیه

 والی��ت فقی��ه نظ��ام 
اس��المی  جمه��وری 
ایران است، اضافه کرد: 
و  تعیین کننده تری��ن 
موثرتری��ن عام��ل در 
استمرار، بقا و روند روبه 
جلوی نظ��ام جمهوری 
اسالمی در جهان رهبر 

معظم انقالب است.
معاون سیاس��ی س��پاه 
صاحب الزم��ان )ع��ج( 
اصفهان اظهار داش��ت:  
مقام ه��ای غرب��ی  - 

امریکایی به خوبی می دانند ایران در حوزه اقتصادی دارای مشکل 
و ضعف است، همواره نظام ایران در حوزه کار جهادی عملکردی 
فوق العاده داش��ته اس��ت و توانایی دفاعی ایران بی نظیر اس��ت.

غالمرضایی بیان داشت: دشمنان می دانند که ایران 12 نوع موشک 
استراتژیک دارد و بر همین مبنا مقامات امریکایی بر کاهش توان 
دفاعی و نظامی ایران در مذاکرات هسته ای تاکید دارند.وی ادامه 
داد: هدف بازرسان از ورود به ایران و انجام بازرسی ها مسایل انرژی  
هسته ای نیست بلکه آن ها در پی کسب اطالعات از توان دفاعی 
و نظامی ایران هس��تند.معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان اضافه کرد:  در امر اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های 
ابالغی چندی��ن کار در اولویت ق��رار دارد از جمله م��ی توان به 
برنامه ریزی برای تولید و حمایت از تولیدکنندگان، ترویج فرهنگ 
کار مفید در کشور و اتکا به داشته های داخلی مثل نیروی انسانی، 
منابع مالی، اعتماد و مبارزه جدی با مفاس��د اقتصادی و بس��تن 
خألهای قانونی اشاره کرد.وی در پایان خاطرنشان کرد:  مقام های 
امریکایی - غربی س��عی در نابودی و حذف معیارها و مالک های 
مسیر پیشرفت ایران از جمله، فناوری، اطالعات و خالقیت جوانان 
دارند، امروز تمام فشارهای دشمنان علیه نظام  بر حوزه اقتصادی 

متمرکز شده و ما با اتحاد توانایی عبور از این فشار را داریم.

معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

توان دفاعی ايران بی نظیر است

رتبه ششم ایران در علم هوا فضا  شوخی نیست
استقبال جمهوری اسالمی ايران 

از کمک های انسانی به سوريه
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب 
قطعنامه 2139 در خصوص کمک رس��انی به س��وریه موضع 
همیش��گی جمهوری اس��المی ایران مبنی بر ضرورت توجه و 
رسیدگی به ابعاد انسان دوس��تانه بحران سوریه را مورد تاکید 
قرار داد .افخم اظهار داشت : جمهوری اسالمی ایران از ابتدای 
بحران سوریه اقدام به کمک رسانی گس��ترده به مردم سوریه 
و همچنین تسهیل کمک های کش��ورهای ثالث درچارچوب 
همکاری با دولت س��وریه را در دستور کار داش��ته و این اقدام 
بشر دوستانه ادامه دارد.مرضیه افخم همچنین با تاکید بر عدم 
دخالت خارج��ی و توقف حمایت از گروه های تروریس��تی که 
موجب خسارات زیادی به مردم و زیر ساخت های کشور سوریه 
گردیده اند ، اظهار داشت: موضوع کمک های انسان دوستانه 

نباید مورد بهره برداری های سیاسی قرار گیرد. 

 ديدار سفیر ايران
با وزير خارجه جديد لبنان

رکن آبادي سفیر ایران در بیروت اعالم کرد: جمهوري اسالمي 
ایران به ویژه پس از انفجارهاي تروریس��تي اخیر که س��فارت 
و رایزني فرهنگي کش��ورمان در لبنان را مورد هدف قرار داد، 
باتوجه به تجربه هاي فراوان در مبارزه با تروریزم، ضمن اعالم 
آمادگي براي ارایه هرگونه همفکري و مساعدت دراین زمینه، 
همکاري با نهادهاي امنیتي ذیربط در لبنان را براي کش��ف و 
مجازات عاملین و جلوگیري از گسترش این گونه اقدامات آغاز 
کرده ا ست.غضنفر رکن آبادي سفیر جمهوري اسالمي ایران به 
همراه تعدادي از سفراي کشورهاي آسیایي طي دیدار با جبران 
باس��یل وزیر خارجه جدید لبنان، ضمن تبریک به مناس��بت 
تشکیل دولت و تصدي مسوولیت وزارت امور خارجه توسط وي، 
 مس��ایل دوجانبه و منطقه اي را مورد بررسي و تبادل نظر قرار

 دادند.سفیر کشورمان در این دیدار با اشاره به هدف قرار گرفتن 
امنیت شهروندان لبناني ازسوي گروه هاي تروریستي هدایت 
 شده ازسوي رژیم صهیونیس��تي، همبستگي و تقویت وحدت

 را شرط موفقیت در گذار از این مرحله حساس برشمرد.
رکن آبادي در پاسخ به سوال خبرنگاران، اعالم کرد جمهوري 
اس��المي ایران به ویژه پس از انفجارهاي تروریس��تي اخیر که 
س��فارت و رایزني فرهنگي کش��ورمان در لبنان را مورد هدف 
قرار داد، باتوجه ب��ه تجربه هاي فراوان در مب��ارزه با تروریزم، 
ضمن اعالم آمادگي براي ارایه هرگونه همفکري و مس��اعدت 
دراین زمینه، همکاري با نهاده��اي امنیتي ذیربط در لبنان را 
براي کشف و مجازات عاملین و جلوگیري از گسترش این گونه 

اقدامات را آغاز کرده ست.

 هدف امريکايی ها 
در لوای بهانه جويی خود 
از انرژی هسته ای ايران 
خشکاندن دانش ايرانی 

است، آن ها می دانند 
 دارا بودن دانش و

 فناوری هسته ای 
قدرت زا است



یادداشت

مترو

125 میلیارد تومان بودجه 93 
متروی اصفهان غیر نقدی است

رییس ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: در بودجه سال آتی 
ش��هرداری اصفهان 200 میلیارد تومان به صورت نقدی 
و 125 میلیارد تومان غیر نق��دی به پروژه متروی اصفهان 
اختصاص داده شده اس��ت. رضا امینی با اشاره به تصویب 
 بودجه س��ال آتی ش��هرداری اصفهان به میزان دو هزار و

 400 میلی��ارد تومان اظهار داش��ت: البت��ه الیحه بودجه 
پیش��نهادی ش��هرداری به میزان دو هزار و 200 میلیارد 
تومان بوده که در جلسات و کمیس��یون های برگزار شده 
توسط اعضای شورای شهر اصالحاتی در این الیحه صورت 
گرفته و سپس دو هزار و 400 میلیارد تومان بودجه برای 

سال آتی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
وی با بیان این که شورای اسالمی شهر اصفهان در بودجه 
سال آتی شهرداری دو بخش راهبردی، توصیه ای و سپس 
اقدام��ات ردیف های اعتب��اری را باید براس��اس ضوابط و 
دستور العمل های مورد نظر به شهرداری اعالم کند، اضافه 
کرد: ش��هرداری نیز باید از بودجه براس��اس این ضوابط و 
دس��تور العمل ها برای انجام اقدامات و برنامه های خود در 
شهر اس��تفاده کند.رییس شورای اس��المی شهر اصفهان 
با تاکید بر این که 86 درصد بودجه س��ال آتی شهرداری 
اصفهان عمرانی اس��ت و 14 درصد این بودجه به مباحث 
جاری اختصاص دارد، تصریح کرد: دو برابر ش��دن بودجه 
برنامه ای سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان از موارد مورد 
 نظر در این بودجه است.وی با اشاره به این که این بودجه 
به صورت عمومی در دل محالت موجود در س��طح ش��هر 
هزینه می شود، ادامه داد: تقویت فضای سبز شهر با استفاده 
از صندوق توسعه فضای سبز از ردیف های محرومیت زدایی 

بودجه سال آتی شهرداری اصفهان محسوب می شود.
امینی با بیان این که پروژه قطار ش��هری به عنوان یکی از 
راهبرد های ش��هر تلقی می شود و قطار ش��هری به عنوان 
یکی از وس��ایل حمل و نقل عمومی آسان، راحت و سریع 
است، تاکید کرد: در بودجه س��ال آتی شهرداری اصفهان 
200 میلیارد تومان به صورت نقدی و 125 میلیارد تومان 
غیر نقدی به پروژه متروی اصفهان اختصاص داده ش��ده 

است.
وی ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه 50 میلی��ارد توم��ان از بودجه 
نقدی متروی اصفه��ان با اس��تفاده از تس��هیالت بانکی 
 تامین می ش��ود، گفت: امیدواریم که با اختصاص بودجه

 325 میلیارد تومانی به متروی اصفهان ش��اهد تسریع در 
اجرای این پروژه باشیم.
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۶ درصد جمعیت ایران اختالل گفتاری دارند
 فریبا یادگاری ،دبیر علمی دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران گفت: اختالل تلفظ صداهای 
گفتاری در ایران شامل 5 تا 6 درصد جمعیت است که اختالل لکنت با دهم تا یک درصد شیوع در 

جامعه، جزو اختالالت شایع است.

3

اصطالح »های س��یزن« در گردش��گری گویا در ایران بالی جان 
مصرف کنندگان این صنعت ش��ده اس��ت. در همه جای دنیا این 
گونه فصول به شکل رقابتی با تسهیالت ویژه عرضه می شود اما در 
ایران گویا با یک توافق همه جانبه تمامی آژانس ها قیمت را به نحو 

دلپذیری البته برای خودشان افزایش می دهند.
در مورد تورهای داخلی  همانند تورهای خارجی سیزن یا فصل داغ 
گردشکری از اواسط بهمن شروع ش��ده است و بسیاری از مقاصد 
گردشگر داخلی که در فصول کم مسافر با نصف قیمت اعالمی در 
تورهای نوروزی مسافر می پذیرفتند اکنون به برج عاج ایام نوروز 

تبدیل شده اند که دست هر کسی به آن ها نمی رسد.
در این گزارش نگاهی داریم به قیمت تورهای داخلی در ایام نوروز

     کیش
این جزیره زیبا با آب و هوای بی نظیرش در ایام نوروز در سر لیست 
تورهای نوروز قرار دارد اما در این ایام تازه اگر تور جا بدهد و پر نشده 
باشد برای اقامت در هتل های این جزیره بسته به نوع ستاره ها و 
مکان هتل حداقل 650 هزار تومان وحداکثر یک میلیون و دویست 

هزار تومان برای سه شب اقامت باید بپردازید . این مبالغ شامل تمام 
گشت ها، صبحانه و ورودی ها می ش��ود اما برای شام و ناهار باید 

دست به جیب شوید .
    چابهار

چابهار به دلیل برخورداری از نام بندر آزاد چند سالی هست که از 
مقاصد خوب نوروزی شمرده می شود و البته هر چیز خوبی قیمت 
مناس��ب خودش را هم دارد . در این بندر آزاد که بسیاری به قصد 
خرید آن جا می روند می توان از طبیعت و زندگی سنتی بلوچی نیز 
بازدید کرد و همچنین می توان اقلیم متفاوت کنار اقیانوس ایران را 
نیز تجربه کرد چنان که امکان غواصی و ماهیگیری نیز در این تورها 
فراهم اس��ت اما برای این تجربه متفاوت باید حداقل یک میلیون 

تومان برای یک هتل چهار ستاره کنار بگذارید.
    شیراز

شیراز شهری اس��ت که در ایام نوروز طرفداران خاص خود را دارد 
بهار شیراز و تماشای شکوه و عظمت تخت جمشید را بسیاری از 
ایرانیان با هیچ سفری عوض نمی کنند این شهر که در ایام نوروز 

رنگ و بویی دگر گونه دارد دارای اماکن توریستی بسیار زیادی است 
که به طور قطع سه ش��ب اقامت کفاف دیدن همه آن ها را نمی دهد 
با تمام این اوصاف برای یک تور مناس��ب در ی��ک هتل خوب در این 
ش��هر زیبا باید حدود یک میلیون  وصد پول بدهید شام و ناهر هم با 

خودتان است.
    اصفهان

موزه بدون سقف ایران در ایام نوروز جا برای س��وزن انداختن ندارد. 
گرچه خشک ش��دن زاینده رود ضایعه جدی برای طبیعت و سپس 
گردشگری ش��هر اصفهان به حساب می آید اما این ش��هر با تکیه بر 
پیش��ینه تاریخی و فرهنگی اش هنوز از برترین مقاصد گردش��گری 
نوروز است به نحوی که برای یک تور زمینی با اتوبوس گردشگری و 
اقامت در یک هتل 5 ستاره باید حداقل 800 هزار تومان هزینه کنید. 

    مشهد
شهری همیش��ه ش��لوغ و پر از زایر و گردش��گر که در ایام نوروز هم 
لطف خاص خود را دارد بس��یاری از زایران نذر دارند تحویل سال نو 
 را در حرم مطهر امام هش��تم ش��یعیان تجربه کنند.این شهر دارای

 هتل های فراوانی است که برخی در سالیان اخیر ساخته شده اند. اما 
برای تور نوروز در یک هتل چهار ستاره باید از 600 تومان شروع کرده 
و بروید باال تا بهترین و مجلل ترین هتل های ش��هر که البته نزدیک 

حرم هم باشند.
    یزد

چند سالی هست که شهر یزد با تجهیز هتل های سنتی خود به یکی 
از مقاصد جذاب نوروزی تبدیل ش��ده اس��ت . دیدن معماری خاص 
و فرهنگ باالی مردم این ش��هر کویری فرصت مغتنمی است برای 
کسانی که یک گوشه از تمدن ایران را در این شهر تاریخی حس کنند. 
برای سفر زمینی با قطار به این شهر و اقامت در یکی از هتل سنتی های 

این شهر زیبا باید حدودا 750 تومان هزینه کنید.
    ماسوله و قلعه رود خان

این شهر دلفریب شمالی با جنگل گردی و دیدار از قلعه سحر آمیز قلعه 
رودخان یکی از مقاصد برتر استان گیالن البته برای تورهاست اما برای 

2 شب اقامت تقریبا بین 350 تا 400 تومان باید بپردازید.
     تور رامسر نمک آبرود

رامسر و نمک آبرود هم از جمله مهمترین مقاصد گردشگری نوروزی 
است گرچه شمال کشور معموال از مقاصد نوروزی است که گردشگران 
بیش��تر با وس��یله نقلیه ش��خصی به آن س��فر می کنند اما تورهای 
گردشگری نیز در سالیان اخیر مشتریان خود را دارند مخصوصا این که 
این تورها گروهی و با اصطالح تور شاد برگزار می شود برای شاد شدن 
نوروزی در ارتفاعات گیالن باید تقریبا 300 هزار تومان کنار بگذارید.

با نزدیک شدن به سال های پایانی سال 

مسافرت رفتن تبدیل به یک خیال به دست خاطرات سپرده شده است 

تورهای نوروزی داخلی، چشم تورهای خارجی را کور کرد

یادداشت

80 درصد از پروژه قطار پرسرعت 
اصفهان - تهران اجرا شده است

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: 80 درصد از زیرس��اخت های 
پروژه قطار پرسرعت اصفهان – تهران اجرا شده است.حسن ماسوری در 
آیین تجلیل از دانش آموزان و خانواده راه آهن کاش��ان افزود: در صورت 
تخصیص اعتبارات الزم، بهره برداری از این پروژه ملی تا پایان سال 94 
آغاز خواهد شد.وی با بیان برخی از مشکالت در خصوص مالکیت زمین 
در این خصوص گفت: ستادی در استانداری اصفهان برای پیگیری و رفع 
این مشکل تشکیل شده است.وی همچنین خواستار سرمایه گذاری در 
بخش راه آهن شد و گفت: تلفات جاده ای س��االنه کشور 23 هزار نفر و 
خسارات ناشی از تصادفات و تلفات جاده ای کشور حدود 80 میلیارد ریال 
است. گفته شده است قطار پرسرعت اصفهان - تهران پس از راه اندازی 
قادر است با سرعت 350 کیلومتر در ساعت مسیر اصفهان به تهران را در 

مدت 90 دقیقه طی کند.

ثبت نام سومین مسابقه سراسری 
وبالگ نویسی نماز تمدید شد

    معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره 
به اس��تقبال کاربران فضای مجازی از تمدید مهلت ثبت نام در سومین 
مسابقه سراسری وبالگ نویسی نماز تا 15 فروردین ماه سال 93 خبر داد.

سید محمد عبداللهی با اشاره به استقبال گسترده کاربران فضای مجازی 
برای ثبت نام در سومین مسابقه سراسری وبالگ نویسی نماز، ابراز داشت: 
بنا به درخواست مخاطبان و پیشنهاد دبیرخانه مسابقه، مهلت شرکت در 

این مسابقه تا 15 فروردین ماه سال 93 تمدید شد. 

 حضور دانش آموزان تا 28 اسفند
در مدارس »اجباری« است

معاون وزیر آموزش و پرورش با اعالم تقویم زمانی حضور دانش آموزان در 
مدارس در اسفند ماه، گفت: کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تا روز 
چهارشنبه 28 اسفند ماه دایر هستند.محمد دیمه ور در گفت وگو با ایسنابا 
بیان این که تمامی مدارس تا روز چهارشنبه 28 اسفند ماه دایر هستند 
و دانش آموزان باید در کالس های درس حضور داش��ته باش��ند، افزود: 
 تقویم آموزشی تابع تقویم رسمی کشور است، لذا تعطیالت نوروز امسال

 دانش آموزان از 29 اسفند آغاز می شود.وی از مدیران مدارس خواست تا 
طبق تقویم آموزشی برنامه ریزی کنند، چراکه مدارس باید تا آخرین روز 

کاری دایر باشند و آموزش ادامه داشته باشد.

 اجرای صدها پروژه شاخص 
در مناطق 15 گانه اصفهان

 رییس کمیس��یون امور اقتصادي و گردشگري ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان با اش��اره به پروژه هاي ش��اخص مناطق 15 گانه در س��ال 93 
اظهارداشت:محرومیت زدایي در اولویت برنامه هاي مدیریت شهري قرار 
دارد.کریم داودي با بیان این مطلب گفت: بودجه سال آینده شهرداری 
اصفهان 2هزار و 350 میلیارد تومان است که 86 درصد آن به فعالیت هاي 
عمراني اختصاص یافته است. وي با اشاره به پروژه هاي شاخص مناطق 
 15 گانه در س��ال آینده افزود: آزاد س��ازي خیابان اي صاحب روضات،

  آی��ت اهلل زاه��د و ادامه آزاد س��ازي خیاب��ان اردیبهش��ت از مهمترین 
پروژه هاي منطقه یک در سال 93 به شمار مي رود. عضو شوراي اسالمي 
 ش��هر اصفهان با بیان این که توس��عه پارك قلمس��تان، تملک خیابان

 ولي عصر دهنو و آسفالت معابر فرعي از جمله پروژه های شاخص منطقه 
2 در سال آینده است، تصریح کرد: تملک و احداث ادامه خیابان فرشادي، 
تملک پارکینگ کمرزرین و حریم چشمه راران از مهمترین پروژه های 
منطقه 3 در سال آینده محسوب مي شود. داودي تملک میدان پینارت، 
خیابان سلمان فارسي حدفاصل بیمارستان چمران و سه راهي پینارت 
و تملک ادامه پارك سلمان فارسی، را از پروژه هاي شاخص منطقه 4 در 
سال 93 عنوان کرد و اظهار داش��ت: تملک و تعریض خیابان 11 محرم، 
تملک بیشه خزائي و احداث پارك سپاهان شهر ازمهمترین برنامه منطقه 

5 در سال آینده است. 

 توزیع میوه نوروزی
 در بازارهای روز کوثر

  مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان اعالم کرد: میوه های نوروزی با قیمت مصوب دولتی 
از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده در بازارهای روز شهرداری 
اصفهان توزیع می شود.س��ید رضا حکیم فعال با بیان این مطلب گفت: 
سازمان میادین شهرداری اصفهان هرساله نسبت به توزیع میوه نوروزی 
در بازارهای روز کوثر اقدام می کند. وی افزود: این محصوالت، با کیفیت 
مطلوب و قیمت مصوب دولت در ایام پایانی سال از تاریخ 25 اسفند ماه 
سال 92 تا 15 فروردین ماه س��ال 93 به صورت تمام وقت با عنوان میوه 
دولتی در اختیار شهروندان اصفهانی قرار خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: مردم می توانند در هر ساعت از روز بدون نگرانی و اتالف وقت 
به بازارهای روز سطح ش��هر مراجعه و به غیر از میوه و تره بار کلیه اقالم 

موجود در سبد غذایی خود را با بهترین شرایط تامین کنند. 

 قبل از خرید آجیل 
دست تان را خیس کنید

مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: 
بیش��ترین تخلفات صورت گرفته در خصوص خش��کبار استفاده از 

رنگ هاي غیرمجاز به منظور تازه نشان دادن محصول است.
حس��ین صفاري  با بیان این که توجه به وضعیت ظاهري محصوالت 
خش��کبار از جمله آجیل از اهمیت بس��یاري برخوردار است، اظهار 
داشت: از جمله نکاتي که توصیه مي شود قبل از خرید خشکبار به آن 
توجه شود محل ارایه محصول، ابزار و وسایل کاري و بهداشت فردي 
فروشنده است.وي با بیان این که بیشترین تخلفات صورت گرفته در 
خصوص خشکبار استفاده از رنگ هاي غیرمجاز به منظور تازه نشان 
دادن محصول اس��ت، افزود: عالوه بر این مورد استفاده از نمک براي 
سنگین تر شدن انواع آجیل و همچنین استفاده از آب لیموهاي کهنه 

براي ترش کردن خشکبار از دیگر تخلفات صورت گرفته است.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان با بیان این که یکي از راه هاي 
تشخیص تازه بودن محصول تست رنگ آن است، ادامه داد: براي نمونه 
در تخمه هاي که سیاه و قهوه اي هستند در صورتي که انگشت خریدار  
کمي مرطوب باشد آثار رنگ شیمیایي رنگ به راحتي بر دست باقي 

مي ماند.

اخبار کوتاه
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مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان:

الگوی استفاده از شاخصه های اسالمی در معماری وجود ندارد
استاندار استان:

کارشناسان در رعایت استاندارد از بناهای تاریخی الگو بگیرند

مدیرعامل سازمان طراحی ش��هرداری اصفهان گفت: هنوز الگو 
و نقشه راه مش��خصی برای استفاده از ش��اخصه های اسالمی در 
معماری اصفهان وجود ندارد. مصطف��ی بهبهانی  در گفت و گو با 
فارس با اشاره به پنجم اسفند ماه به عنوان روز ملی مهندس اظهار 
داشت: مهندسان و معماران باید به شاخصه های معماری اسالمی 

در ساختمان سازی توجه داشته باشند.

وی به یکی از نکات مورد توجه س��ازمان طراحی ش��هرداری در 
راس��تای اجرای طرح های ش��هری اش��اره کرد و ادامه داد: این 
سازمان تمام شاخصه های اسالمی تعریف شده برای استفاده در 
طرح های شهرداری را رعایت می کند.مدیرعامل سازمان طراحی 
شهرداری اصفهان با اش��اره به یکی از معضالت موجود در مسیر 
استفاده از شاخصه های اسالمی در معماری ها تصریح کرد: هنوز 
الگو و نقشه راه مشخصی برای استفاده از شاخصه های اسالمی در 
معماری اصفهان وجود ندارد.وی با تاکید بر این که در حال حاضر 
هنوز شاخصه های اسالمی برای استفاده در معماری فعلی تعریف 
نشده است، اضافه کرد: در مبانی نظری و تئوری موجود در معماری 
 فعلی به صورت جدی موضوع اس��تفاده از شاخصه های اسالمی

 مورد توجه قرار نگرفته است.
بهبهانی با بیان این که در معماری فعلی باید به سابقه فرهنگی و 
تاریخی اصفهان توجه شود، تاکید کرد: شاخصه های فرهنگی و 
تاریخی بارز اصفهان باید در ساختمان ها و بنا های موجود در سطح 

شهر رعایت شود.

اس��تاندار اصفهان رعایت قوانین استاندارد در ساختمان سازی را 
الزم دانست و رعایت الگوهای استاندارد را زمینه پایداری بناهای 
تاریخی در اصفهان عنوان کرد. رسول زرگرپور در حاشیه برگزاری 
شورای اس��تاندارد اس��تان اصفهان اظهار داشت: اس��تاندارد در 
اصفهان دارای سابقه تاریخی بوده و نمونه بارز آن ساخت مساجد و 

ابنیه تاریخی و رعایت اصول استاندارد در آن است.

وی با بیان این که اهمیت اس��تاندارد در ایران بر کس��ی پوشیده 
نیس��ت، اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان به لحاظ رعایت اصول 
استاندارد در ردیف س��وم کش��ور قرار دارد اما این حد از رعایت 
استاندارد هنوز قابل قبول نیست و باید فارغ از این رده بندی ها، 
به باالترین درجه رعایت استاندارد دست یابیم.استاندار اصفهان 
گفت: رعایت اصول اس��تاندارد با س��المت مردم در ارتباط است 
و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.وی خاطرنش��ان کرد: یکی از 
مواردی که باید در استانداردس��ازی رعایت شود موضوع مصالح 
ساختمانی و اس��تانداردهای ساخت و ساز اس��ت که بعد از همه 

این کنترل ها هنوز به درجه قابل قبولی از کیفیت نرسیده است.
زرگرپور بی��ان کرد: بخ��ش زی��ادی از تولیدکنن��دگان مصالح 
س��اختمانی، تولیدکنن��دگان زیر پله ای هس��تند ک��ه ملزم به 
رعایت اس��تانداردهای الزم نیس��تند، از س��وی دیگ��ر برخی از 
مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنن��دگان بخش خصوصی به 
علت مقرون به صرفه بودن تالش می کنند تا مصالح خود را از این 

تولیدکنندگان تهیه کنند.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی اصفهان 
با اش��اره به لزوم حمایت جدی تر خیران از مراک��ز درمانی اعتیاد و 
س��ازمان بهزیستی در راس��تای ریش��ه کن کردن اعتیاد گفت: در 
حال حاضر س��تاد مبارزه با مواد مخدر رویکرد اجتماعی کردن امر 
مبارزه را نص��ب العین طرح ه��ای اجرایی خود ق��رار داده و تالش 
 می کند با تعیین مصداق های الزم به ط��رح مورد نظر جامه عمل

 بپوشاند.
نبی اهلل ش��اه محمدی در دومین سمینار آس��یب های اجتماعی 
اظهار داش��ت: اعتیاد به مواد مخدر ش��اه کلی��د ورود به معضالت 
اجتماعی اس��ت و ابعاد مختلف جامعه ش��ناختی، روان شناختی، 
 حقوق��ی و سیاس��ی زیس��ت نورولوژیک��ی و غی��ره را ش��امل

 می شود.
 وی اف��زود: کش��ور ای��ران ب��ا توج��ه ب��ه موقعی��ت جغرافیایی و 
 داش��تن یک هزار و 925 کیلومتر مرز مش��ترك با تولیدکنندگان
  اصلی خش��خاش، هروئی��ن و تریاك جه��ان در مس��یر ترانزیت

  مواد افیونی این کش��ورها به اروپ��ا قرار گرفته اس��ت و در معرض 
 بس��یاری از آس��یب ه��ای اجتماع��ی، امنیت��ی و روان��ی ق��رار

دارد.
رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی اصفهان 
تاکید کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر رویکرد اجتماعی 
کردن امر مبارزه را نصب العین طرح ه��ای اجرایی خود قرار داده و 
تالش می کند با تعیین مصداق ه��ای الزم به طرح مورد نظر جامه 

عمل بپوشاند.
 وی ادام��ه داد: اجتماع��ی ک��ردن ام��ر مب��ارزه ب��ا م��واد مخدر 
 پدیده ای اس��ت که با مهندس��ی کردن خرده فرهنگ های غالب
  جامعه و ب��ا توجه ب��ه زمینه ه��ای فرهنگی اجتماعی ب��ه عنوان

  بس��تر طرح ف��وق االش��اره در نظ��ر گرفته می ش��ود و اش��اعه و 
تعمیق آن نیازمند آموزش های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه 

 و اجتماع به دس��ت خود مردم و با هماهنگی دستگاه های اجرایی
 است.

شاه محمدی با اشاره به موارد مدنظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر تاکید کرد: انجام سیاست های تشویقی برای کارشناسانی که 
در محیط کار و زندگی خود اصول طرح اجتماعی مبارزه با مواد مخدر 
را رعایت و اشاعه دهند، اولویت بخشی به موضوع اجتماعی کردن 
امر مبارزه با مواد مخدر در برنامه های دس��تگاه های اجرایی کشور 
برای مقابله با روند افزایش مصر ف مواد مخدر، تعریف استانداردهای 
فرهنگی بومی مناس��ب با الگوهای اس��المی برای ترویج فرهنگ 

 مبارزه با مواد مخدر، ریش��ه یابی و اصالت بخشی اجتماعی کردن 
 امر مب��ارزه با م��واد مخ��در از طریق محص��والت متن��وع هنری
  ورزش��ی و فرهنگ��ی فن��ی متناس��ب از جمل��ه ای��ن م��وارد

 است.
 وی اضاف��ه ک��رد: ارزیاب��ی دقی��ق از اج��رای ط��رح توس��ط 
 دس��تگاه های فرهنگ��ی، انتظامی و  قضای��ی برای مقابل��ه با مواد
  مخ��در و یافت��ن راهکاره��ای مناس��ب توس��ط کمیت��ه ه��ای
  اجتماعی ک��ردن مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در و نظ��ارت و ارزیابی
  عملکرد رسانه ها خصوصا صدا وس��یما در ارتباط با الگوی تبلیغی

 آن ها و تاثیر آن در جامعه، فراهم کردن زمینه های الزم برای تهیه 
کتب نش��ریات و تولیدات علمی فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ 
اجتماعی کردن ام��ر مبارزه با مواد مخدر از جمل��ه دیگر موارد این 

طرح است.
     ط�رح ری�زی 84 برنام�ه ب�رای آگاهی دهی ب�ه مردم

 درباره عوارض مواد مخدر
 رییس دبیرخانه س��تاد مبارزه موادبا مخدر با بیان این که سازمان 
بهزیس��تی اصفهان برای س��ال 93 تعداد 84 برنامه ب��رای آگاهی 
 دادن به مردم درباره سوء اس��تفاده از مواد مخدر طرح ریزی کرده، 
 ابراز داش��ت: همانط��ور که نی��روی انتظام��ی برای دس��تگیری

  مجرمان ت��الش م��ی کند م��ا نی��ز مراک��ز مراقب��ت از بیماران 
 معت��اد را بیش��تر م��ی کنی��م ت��ا در کمتری��ن زم��ان درم��ان

 شوند.
 وی با بیان این که 33 مرکز دولتی  ترك اعتیاد در س��طح اس��تان

 داریم، بیان داشت: سعی داریم  مراکز درمانی خود را منطقه ای کنیم 
تا همه به آن دسترسی داشته باش��ند و 87 مرکز اقامتی مشارکتی 
 میان مدت درمانی نیز در س��طح اس��تان وجود دارد که 33 مرکز
  آن مج��وز و پروانه فعالیت دارن��د و در تالش هس��تیم تا به کمک
  دانش��گاه علوم پزش��کی در س��ال 93 تمام مراک��ز اقامتی مجوز

 بگیرند.
شاه محمدی تاکید کرد: اکنون 170 دانشگاه وارد حوزه پژوهشی 
مبارزه با امر اعتیاد شده اند تا با نیاز س��نجی، جست و جوی منابع 
علمی و بومی سازی فرهنگی برای ریش��ه کن کردن اعتیاد تالش 

کنیم.
وی اضافه کرد: الزم است افراد خیر در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز 
بیشتر وارد عمل شده و به بهزیس��تی و مراکز اقامتی درمانی کمک 
 کنند ت��ا گام های بلندتری ب��رای مبارزه با این مواد خانمان س��وز
برداشته شود و ستاد نیز حمایت های کافی از این افراد خواهد داشت.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی:

مخدر شاهراه ورودی معضالت
لزوم حمایت جدی تر خیران از مراکز درمانی اعتیاد

اکنون 170 دانشگاه
 وارد حوزه پژوهشی 

مبارزه با امر اعتیاد
 شده اند تا با نیاز سنجی

 جست و جوی منابع 
علمی و بومی سازی 

 فرهنگی برای 
 ریشه کن کردن 

اعتیاد تالش کنیم

ن�وروز از دیرب�از ب�رای بس�یاری از خان�واده ه�ای ایران�ی ب�وی س�فر م�ی داده اس�ت اما چند س�الی اس�ت 
 ب�رای برخ�ی از خان�واده ها ای�ن بو ب�ی اثر ش�ده و کم ک�م تبدی�ل به خاط�رات دور م�ی ش�ود.با یک ن�گاه به 
 آگهی ها و پکیج های ن�وروزی آژانس وچند مش�اوره تلفنی با آن ها به آس�انی در می یابید که امس�ال هم مانند 

سال های قبل خانواده های ایرانی ترجیح خواهند داد تا تور خانوادگی هر ساله خودشان را برگزار کنند



اخبار کوتاهيادداشت

گذر دالر از مرز ۳ هزار تومان
  دی��روز در بازار اصفهان س��که ب��ا افزایش ۴۲ هزار تومانی نس��بت

 به چندروز قبل، ۹۹۰ هزار تومان فروخته شد.
در بازار اصفهان قیمت نیم س��که ۴۹۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۴ 
هزار تومان و س��که گرمی ۱۹۵ هزار تومان اعالم ش��ده اس��ت. هر 
 اونس طال ۱۳۳۶ دالر اس��ت که نس��بت به چند روز گذشته  ۶ دالر

 گران شد. 
 هر گرم طالی ۱۸ عی��ار ۹۸ هزار و ۸۰۰ توم��ان و هر مثقال طالی

 ۱۷ عیار ۴۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان در اصفهان فروخته ش��د. در بازار 
ارز نیز صرافان اصفهانی برای فروش قیمت هر دالر امریکا را ۳۰۱۰ 
تومان، ی��ورو را ۴۱۰۰ تومان و پوند انگلی��س را ۴۹۴۰ تومان اعالم 

کردند. 
به گفته یکی از طالفروشان بازار هنر اصفهان یکی از دالیل افزایش 
نرخ سکه و طال در بازار افزایش نرخ دالر به دلیل باال رفتن درخواست 

برای خرید ارز سفرهای نوروزی است.

 نقش استاندارد در زمینه 
اقتصاد مقاومتی پررنگ است

معاون سازمان اس��تاندارد کشور، نقش اس��تاندارد در سیاست های 
ابالغی مق��ام معظم رهب��ری در زمینه اقتصاد مقاومت��ی را پررنگ 

دانست.
وحید مرندی مقدم در شورای اس��تاندارد استان اصفهان، گفت: اگر 
 قصد داریم به توس��عه پایدار دس��ت یابیم، باید قوانین استاندارد را 

به طور کامل رعایت کنیم.
وی اظهار داش��ت: رعایت اس��تانداردها بای��د همه جانبه باش��د و 
 نمی توان تنها به رعایت یک یا چند مورد از اصول اس��تاندارد اکتفا 

کرد.
 معاون سازمان اس��تاندارد کش��ور خاطرنش��ان کرد: به طور نمونه

 در زمینه س��د س��ازی اط��راف دریاچ��ه ارومی��ه تنها ب��ه رعایت 
استانداردهای سد س��ازی توجه ش��د و روی تمامی رودخانه هایی 
که در آن حوالی بود س��د اس��تاندارد نصب ش��د تا کش��اورزی در 
آن حوالی رون��ق یابد اما خیلی زود دریاچه ارومیه خش��ک ش��د و 
 زمین های کش��اورزی را به ش��وره زار تبدیل کرد و همه این موارد

  ب��ه عل��ت ع��دم رعای��ت اس��تاندارد های زیس��ت محیط��ی 
بود.

احداث محل دايمی نمايشگاه های 
شهرضا در مرحله مطالعاتی است

رییس ات��اق اصناف ش��هرضا گفت: ط��رح احداث نمایش��گاه های 
تخصصی ش��هرضا با انتخاب مکان مناسب در مرحله مطالعاتی قرار 

گرفته است.
 ابراهیم س��بزواری در جمع خبرنگاران با بیان این که طرح احداث 
نمایشگاه های تخصصی ش��هرضا با انتخاب مکان مناسب در مرحله 
مطالعاتی قرار گرفته اس��ت اظهار داش��ت: برگزاری نمایشگاه های 
فصل��ی، تخصصی و دایمی ب��ه لحاظ موقعیت مناس��ب جغرافیایی 
شهرضا و لزوم ایجاد تعادل در وضعیت بازار جزو مهمترین نیازهای 
اقتصادی و تجاری شهرس��تان اس��ت و بر همین اس��اس نسبت به 
راه اندازی نمایشگاه بهاره در محل فرهنگ سرای شهید همت واقع 

در میدان حر ریاحی اقدام شده است.
وی ادام��ه داد: مطابق برنامه ریزی انجام گرفته نمایش��گاه کاالهای 
مصرفی ش��هرضا در قال��ب ۷۰ غرفه و در راس��تای ارای��ه کاالهای 
 بخش مواد غذایی، مواد پروتئینی، پوش��اک، کیف و کفش فعالیت 

می کند.

تولید پوشش پیشرفته هیبريدی 
نانوکامپوزيت برای نخستین بار

پژوهشگران دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان برای 
نخس��تین بار موفق به س��نتز و تولید پوشش پیش��رفته هیبریدی 
نانوکامپوزیت به منظور کاهش یا حذف تخریب های ناشی از سایش 

و اصطکاک در قطعات صنعتی شدند.
این طرح بر مبنای تحقیقات انجام ش��ده در قالب رس��اله دکترای 
شهرام علیرضایی با راهنمایی دکتر سید محمود منیر واقفی و مشاوره 
دکتر احمد ساعتچی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد 
دانش��گاه صنعتی اصفهان و با همکاری دانشگاه صنعتی استانبول و 

طی مدت سه سال انجام گرفته است.
دانش آموخته دکترای مهندس��ی مواد دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
اشاره به ضرورت حل مش��کالت مربوط به دو پدیده مخرب سایش 
و اصطکاک در قطعات مورد اس��تفاده صنایع هوا-فضا، نیروگاهی و 
نظامی گفت: این پروژه با عنوان »سنتز و مشخصه یابی پوشش های 
هیبریدی نانوکامپوزی��ت Ni-P-Ag-Al۲O۳« و به منظور حل 
مشکالت ناشی از این دو پدیده برای نخس��تین بار در دنیا تعریف و 

انجام شده است.

 برپايی 2 نمايشگاه فرش ماشینی
 و لوستر دراصفهان 

پنجمین نمایشگاه تخصصی فرش ماش��ینی، موکت و کف پوش با 
حضور مش��ارکت کنندگان اس��تان های اصفهان، تهران، خراسان 
رض��وی، آذربایجان ش��رقی و یزد از ۸ ت��ا ۱۱ اس��فندماه در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان 

دایر می شود. 
در این نمایشگاه ۲۷ غرفه طی ساعات بازدید ۱۵ الی ۲۲ نمونه های 
فرش ماش��ینی، موکت، کف پوش، کاغذ دی��واری و تابلو فرش را به 

نمایش می گذارند. 
حضور ش��رکت های جدید و معتبر، افزایش متراژ غرفه های واگذار 
ش��ده، افزایش حضور کارخانجات تولیدکننده و تنوع محصوالت از 

ویژگی های این نمایشگاه است. 
همچنین پنجمین نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزیینی، 
به ص��ورت همزمان و در س��الن نمایش��گاهی مجزا ب��ا حضور اکثر 
تولیدکنندگان اصفهانی در این زمین��ه و با حضور برندهای جدید و 

متنوع برپا می شود. 
در ای��ن نمایش��گاه، ۴۱ مش��ارکت کنن��ده در ۲۸۰۰ مترمرب��ع 
فضای نمایش��گاهی، انواع لوس��تر، چراغ های تزیینی، آباژور، تابلو، 
 آب نما، تزیین��ات منزل، مجس��مه و آیین��ه و ش��معدان را عرضه 

می کنند. 
در این نمایشگاه مشارکت کنندگان اس��تان های اصفهان، تهران و 

فارس حضور دارند. 

 سیمان صادراتی 
گران می شود

وضعیت خودرو در 
بازار بهبود می يابد

دبیر انجمن صنعت س��یمان با اعالم این که قیمت سیمان صادراتی تا ۲ دالر 
افزایش خواهد یاف��ت، گفت: از ۱۵ اس��فند ماه قیمت س��یمان صادراتی در 
گمرک شلمچه و چزابه ۲ دالر افزایش پیدا می کند. عبدالرضا شیخان درباره 
تجدیدنظر در قیمت صادراتی س��یمان که از سوی فعاالن این بخش به دلیل 
ارزانی با اعتراضات متعددی روبه رو بود، اظهار داشت: پس از جلسات مختلف 
با صادرکنندگان قیمت س��یمان صادراتی تا ۲ دالر افزایش خواهد یافت.وی 
با اشاره به این که از ۱۵ اسفند ماه قیمت سیمان صادراتی در گمرک شلمچه 
 و چزابه ۲ دالر افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: در مرز رس��می پرویزخان نیز

 در صددهستیم قیمت سیمان صادراتی را ۲ تا ۳ دالر افزایش دهیم.
دبیر انجمن سیمان اضافه کرد: این افزایش قیمت ها تا ۲۵ اسفند انجام خواهد 
شد و بعد از آن طی جلسات دیگری تجدید نظر در قیمت سیمان هر ۱۰ روز 

انجام خواهد شد.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  گفت:  سال آینده وضعیت 
مشتریان خودرو در بازار ایران بهبود خواهد یافت.

سیدمحمد جعفری اظهارداشت: متاسفانه در دو سال اخیر کمیت خودروهای 
تولیدی در ایران به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان این که با کاهش تیراژ تولید خودروها و همچنین با رشد قیمت مواد 
اولیه نرخ عرضه خودروهای داخلی در بازار افزایش داش��ته است خاطرنشان 
کرد: با این حال به نظر می رسد شرایط برای رشد تولید خودرو در سال آینده 

فراهم شده است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  ادامه داد: خودروسازان  
اعالم کرده اند که در س��ال آینده تیراژ تولید خودرو حدود ۴۰ درصد افزایش 
خواهد داشت که این موضوع کاهش هزینه های سربار تولید و کنترل قیمت 

تمام شده محصوالت را به دنبال خواهد داشت.

4
جلسه هم اندیشی و هماهنگی بین بخشی جهاد کشاورزی در نایین

اولین جلسه هم اندیشی و هماهنگی بین بخشی جهاد کشاورزی شهرستان های نایین، خور وبیابانک و 
اردستان برگزار شد. احمد رضا باقریان مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: باتوجه به جایگاه ویژه آموزش مداوم 

و ترویج اصول فنی مدیریت تولید به بهره برداران بخش کشاورزی و دام و ...این جلسه تشکیل شده است.
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رییس اتحادیه پوشاک اس��تان اصفهان گفت: حراج هایی که در 
سطح ش��هر اصفهان با نصب برگه های آچار با عنوان تخفیف ۱۰ 
یا ۲۰ درصدی و حتی بیش��تر به فروش می رسد غیر واقعی است 
و زیر نظر اتحادیه محسوب نمی شود.ابراهیم خطابخش در گفت 
وگو با مهر ، با اعالم این مطلب اظهار داشت: حراج پوشاک به این 
سبک و سیاق تنها سبب به هم ریختن تنظیم بازار می شود.وی با 
اشاره به این که حراج پوشاک فقط در ماه اسفند و با نزدیک شدن 
به ایام نوروز صورت می گیرد، ادامه داد: حراج پوشاک باید زیر نظر 
اتحادیه و به درخواست فروشندگان لباس انجام شود و حراج هایی 
که با نصب بنرهای نارنجی رنگ بر سر در مغازه ها صورت می گیرد، 
واقعی است.رییس اتحادیه پوشاک اس��تان اصفهان از برگزاری 
جشنواره هایی به منظور حراج پوشاک در این ماه خبر داد و افزود: 
فروشندگان پوشاک بدون نظارت اتحادیه و در هر مقطعی از سال 

نمی توانند به حراج لباس های خود بپردازند چراکه این اقدام تنها 
سبب به هم ریختن بازار می شود.

خطابخش نظارت بر عملکرد تمام فروش��ندگان لباس در سطح 
شهر را از وظایف این اتحادیه خواند و گفت: پوشاک اگر از نظر نحوه 
دوخت، مارک، نوع پارچه و سایز یکسان باشد و در دو نقطه مختلف 
از شهر به دو قیمت متفاوت فروخته شود به طور قطع تخلف و با آن 

برخورد قانونی می شود.
وی با اظهار این که عمده تخلف های گزارش شده از نحوه مدیریت 
است و نه قیمت های متفاوت پوشاک، ادامه داد: در صورت شکایت 
مردم به اتحادیه  کارش��ناس مربوطه در این م��ورد نظارت کرده 
 و اگر قیمت کارشناس��ی با قیمت جنس متناسب نباشد پرونده

 مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان گفت: هر فروشنده لباس 
تنها حق دارد اجناس خود را با حاش��یه سود ۲۰ درصد به فروش 

برساند.
وی در خصوص فروش لباس های دس��ت دوم در قالب پوش��اک 
تاناکورا در اصفهان گفت: طی ۴ تا ۵ سال گذشته با ۶۰ تا ۷۰ درصد 
لباس های تاناکورا مواجه بودیم که با تالش های اتحادیه توانستیم 

این مقدار را به هشت تا ۱۱ درصد تقلیل دهیم.
 خطابخش ی��ادآور ش��د: در صورت��ی که عام��ه مردم ب��ا حراج

 پوش��اک های��ی ک��ه ب��دون نص��ب »بنره��ای فروش ه��ای 
فوق العاده«مواجه شدند می توانند جهت شکایت ،بازرسان اتحادیه 

را با شماره تلفن ۲۲۸۲۴۸۴ آگاه سازند.

 مش��اور وزیر نیرو با اعالم این که در حال حاضر ذخیره آب پشت
 س��د زاینده رود به یک چهاردهم ظرفیت آن رسیده است گفت: 
زاینده رود تامین کننده آب ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا است.به گزارش 
مهر، حمیدرضا جانباز در نشس��ت بررسی مش��کالت تامین آب 
شهرها و روستاهای استان اصفهان با تاکید بر کاهش شدید حجم 
آب موجود در سد زاینده رود گفت: اصفهانی ها باید در ماه پایانی 
س��ال مانند ماه های گرم در مصرف آب صرفه  جویی کنند تا آب 
شرب مورد نیاز آنان بدون هیچ مش��کلی تامین شود. مشاور وزیر 
نیرو اظهارداشت: تامین آب شرب اصفهان بزرگ که شامل بیش 
از ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا است از طریق زاینده رود صورت می گیرد 
که متاسفانه در سال های اخیر به  دلیل وقوع خشکسالی، حجم سد 
زاینده  رود بس��یار کاهش یافته و هم  اکنون حجم آب موجود در 

مخزن این سد به کمتر از یک  چهاردهم ظرفیت آن رسیده است.

به  گفته جانباز، این امر موجب ش��ده است که بسیاری از چاه های 
فلمن که از دیگر منابع تامین آب شرب محسوب می شوند، خشک 
شده و از مدار بهره برداری خارج شوند و بر این اساس حفر و تجهیز 

۷۶ حلقه چاه در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
وی مدیریت هوش��مند مصرف را بس��یار حایز اهمیت دانست و 
خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی، امسال بارندگی 
در استان اصفهان در حد نرمال نیست؛ بنابراین به  منظور غلبه بر 
مشکل کم  آبی در اصفهان باید مدیریت هوشمند آب در دستور کار 
قرار گیرد که این مهم از طریق مدیریت فشار آب و کاهش هدررفت 
آب صورت می گیرد.مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور اظهارداشت: خوشبختانه از سال ۱۳۸۶ تاکنون، میزان آب 
 بدون درآمد در اس��تان اصفهان رو به کاهش اس��ت به  طوری که

 هم  اکنون این رقم به ۲۱ درصد رس��یده است.جانباز بیان داشت: 
اصالح به  موقع شبکه های فرس��وده آب به اعتبار الزم نیاز دارد که 
در برنامه های بلندمدت شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور، 
تدابیری به این منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی افزود: این 
در حالی است که در بسیاری از کشورها هزینه اصالح شبکه های 
فرس��وده از طریق تعرفه های آب صورت می گیرد اما متاسفانه در 
حال حاضر میزان تعرفه آب  بها در کشور قابل توجه نیست به  طوری 
که هم  اکنون آب  بهای حدود ۷۲ درصد از مشترکان کمتر از ۲۵۰۰ 
تومان اس��ت و اگر دس��تورالعملی مبنی  بر تعرفه های مجزا برای 
مشترکان پُرمصرف در نظر گرفته شود، می توان برنامه هایی برای 

اصالح و نگهداری شبکه های فرسوده آب در دستور کار قرار داد.

ريیس اتحاديه پوشاک استان اصفهان:

حراج پوشاک بدون بنر اتحاديه تخلف است
هشدار بی  آبی به ساکنان 56 شهر استان

وقتی کفگیر ذخیره آب به ته ديگ می خورد!

رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: باتوجه به توان بالقوه بخش تعاون، با توس��عه 
و تقوی��ت تعاون��ی ها ع��الوه ب��ر ح��ل مش��کالت اقتصادی 
 اس��تان می ت��وان ب��رای رف��ع مش��کالت اقتصادی کش��ور

 اقدام کرد.

 در جلس��ه مش��ترک هیات مدیره اتاق تعاون ب��ا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: قانون تعاون بسیار خوب تدوین 
ش��ده ولی انحرافاتی در اجرای قانون وجود داش��ته که حتی 
با سیاس��ت های اصل ۴۴ قانون اساس��ی ابالغی از سوی مقام 

 معظم رهبری مغایرت داشته و باید برای اجرای صحیح قوانین
 اقدام کرد.

 حمیدرضا فوالدگر رییس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید
  مل��ی و نظ��ارت ب��ر اج��رای سیاس��ت ه��ای کل��ی اص��ل
  ۴۴ قان��ون اساس��ی نی��ز ضمن اش��اره ب��ه اص��الح موادی

  از قان��ون تع��اون در مجل��س ش��ورای اس��المی و ح��ذف 
 بن��د ۳ م��اده ۲۵ قان��ون مذک��ور اظه��ار داش��ت: ب��ا اصالح
 قانون تع��اون، ات��اق های تع��اون تقوی��ت و بیش��تر وظایف

 وزارتخانه درباره بخش تعاون به اتاق های تعاون محول ش��ده 
است.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد؛

تقويت تعاونی ها، مشکالت اقتصادی کشور را برطرف می کند

هر ساله که از سوی شورای عالی کار حداقل دستمزد 
سالیانه مشموالن قانون کار به تصویب می رسد، بندی 
نیز با عنوان سایر گروه های شغلی پیش بینی می شود 
که در واقع همان افرادی هستند که حداقل دستمزد 
آن ها به هر دلیلی )تخصص، نظر کارفرما، سابقه کار، 
سطح تحصیالت، پس��ت مدیریتی و ...( باالتر از رقم 

مصوب شده شورای عالی کار است.
به عبارت��ی گروه هایی از ش��اغالن مش��مول قانون 
کار در حال حاضر مش��غول به فعالیت هس��تند که 
حداقل دس��تمزد آن ها ۲ ت��ا ۳ براب��ر و در مواردی 
نیز ش��اید ۴ براب��ر رق��م ۴۸۷ ه��زار و ۱۲۵ تومانی 

امسال باش��د. طبق نظر ش��ورای عالی کار و قوانین 
 موجود، هیچ کارفرمایی ح��ق پرداخت رقم کمتر از

 ۴۸۷ هزارتومان مصوب شورای عالی کار در سال ۹۲ 
را ندارد ولی باالتر از آن تا ه��ر رقمی می تواند با نظر 

کارفرما صورت گیرد.

     4 میلیون بیمه شده »حداقل بگیرند«
کارشناس��ان بازار کار می گویند آمار دقیقی از تعداد 
شاغالن حداقل بگیر مشمول قانون کار و همچنین 
سایر گروه های شغلی وجود ندارد اما برآورد می شود 
دریافتی پایان ماه دست کم ۳۵ درصد افراد بیمه شده 

کشور در بخش کارگری ) بیش از ۴ میلیون نفر( همان 
رقم ۴۸۷ هزارتومان مصوب شورای عالی کار باشد که 
البته ممکن است حتی حق بیمه نیز از آن کسر شود و 

رقم نهایی دریافتی کمتر هم باشد.
 اگ��ر این گونه باش��د، می ت��وان تخمی��ن زد حدود

 ۷/۵ میلی��ون نفر ش��اغل تحت پوش��ش قانون کار 
کشور در حال حاضر در ردیف سایر گروه های شغلی 
 قرار می گیرند که حداقل دس��تمزد آن ه��ا باالتر از

 ۴۸۷ هزارتوم��ان امس��ال ب��وده و حداق��ل از ۵۰۰ 
هزارتومان در ماه های ۳۰ روزه شروع می شود.

میزان عیدی پیش بینی شده امسال که در این روزها 

از س��وی کارفرمایان در حال پرداخت است و بخش 
قابل توجهی از ش��اغالن تحت پوشش قانون کار نیز 
تا دو هفته آینده عیدی خود را دریافت خواهند کرد، 
طبق فرمول مصوب مجلس حداقل ۹۷۴ هزارتومان و 

حداکثر نیز ۱ میلیون و ۴۶۱ هزارتومان است.
س��قف معافیت مالیاتی عیدی امس��ال کارگران نیز 
۸۳۳ هزارتومان اس��ت که افراد باید به ازای دریافت 
مبالغ بیشتر از این میزان، ۱۰ درصد مالیات بپردازند. 
کارشناس��ان بازار کار بر این باورند ک��ه تا ۳ میلیون 
شاغل بیمه ش��ده واحدهای کوچک کش��ور امکان 

دریافت عیدی پایان سال را نمی یابند.
جدول عیدی 12 گروه حقوقی در سال 92

)بدون کسر مالیات - ارقام به تومان(

حداقل حقوق مبلغ عیدی

۴۸۷۱۲۵ ۹۷۴۰۰۰

۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰

۸۰۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰

۸۵۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰

۹۰۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰

۹۵۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰ ۱۴۶۱۰۰۰
فرامرز توفیقی در گفت وگو با مهر با اعالم این که ۳۵ 
درصد مشموالن قانون کارحداقل بگیر هستند گفت: 
افرادی را س��راغ داریم که حتی با مدرک دکترا و به 
دلیل عدم داشتن سابقه کار، از حداقل دستمزد ۴۸۷ 

هزارتومانی کار خود را شروع کرده اند.

   واکنش وزير کار به تخلف عیدانه کارفرمايان
توفیقی ب��ا تاکید بر این ک��ه برخ��ی کارفرمایان در 
پرداخت عیدی امس��ال مش��موالن قان��ون کار، به 
جای در نظ��ر گرفتن حداقل مزد اف��راد در پرداخت 
 عیدی ک��ف پرداختی را اعم��ال کرده ان��د و همان

 ۹۷۴ هزارتومان را به همه نیروه��ای خود پرداخت 
 کرده اند، ادم��ه داد: این در حالی اس��ت که کارفرما

 نمی تواند به نیروهای خود ک��ه دارای پایه حقوقی 
باالت��ر از ۴۸۷ هزارتومان مصوب ش��ورای عالی کار 
هس��تند، عیدی پایین بپردازد. به عن��وان نمونه اگر 
فردی دارای پای��ه حقوقی ۶۰۰ هزارتومانی باش��د، 
باید دو براب��ر آن را به عن��وان عی��دی دریافت کند 
 اما در ای��ن م��ورد کارفرما عیدی حداقل دس��تمزد

 ۴۸۷ هزارتومان��ی را به وی پرداخته اس��ت که این 
موضوع تخلف محسوب می ش��ود. این مقام مسوول 
کارگری کش��ور تاکید کرد: معاون روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عالوه بر وزیر در واکنش 
به این اقدام برخی کارفرمایان اعالم کرده اس��ت که 

وزارت کار بیانیه ای را در این مورد صادر کرده است.

    توقف افزايش 2 برابری حقوق برای عیدی 
تا 711 هزارتومان

بر پایه این گزارش، با وجود این که طبق قانون مصوب 
مجلس در س��ال ۷۵، کارگران مش��مول قانون کار 
باید در پایان سال ۲ تا نهایتا ۳ برابر حداقل دستمزد 
خود را به عنوان عیدی پایان س��ال دریافت کنند اما 
برای رعایت عدالت در ای��ن بخش و به جهت این که 
میزان عیدی دریافتی شاغالن مش��مول قانون کار 
 تفاوت چشمگیری مانند آنچه که در حقوق ها اعمال

 می شود نداشته باشد، سقف عیدی تا ۳ برابر حداقل 
دس��تمزد مصوب ش��ورای عالی کار بدون توجه به 

حداقل حقوق افراد در نظر گرفته شده است.
به عب��ارت دیگر در س��ال ج��اری عیدی پایان س��ال 
 از ۲ براب��ر حداق��ل دس��تمزد ۴۸۷ هزارتومان��ی آغاز

 می شود و تا ۷۱۰ هزارتومان ادامه خواهد داشت. بنابراین 
افرادی که حداقل حق��وق ماهیانه آن ها بی��ن این دو 
رقم قرار دارد، قطع��ا ۲ برابر حقوق پایه خود را به عنوان 
عیدی دریافت خواهند کرد.پس از آن افرادی که حداقل 
حقوق ماهیانه آن ها از ۷۱۱ هزارتومان در سال جاری 
ش��روع و تا باالتر ادامه می یابد نیز تا سقف ۱ میلیون و 
۴۶۱ هزارتومان را دریافت می کنند و طبق قانون امکان 
افزایش ۲ برابری حداقل حقوق این گروه ها وجود نخواهد 
داشت.بنابراین اگر حداقل حقوق فردی در سال جاری 
۸۰۰ هزارتومان باشد دیگر امکان دریافت ۱ میلیون و 
۶۰۰ هزارتومان را به عنوان عیدی نخواهد داش��ت و تا 
سقف ۱ میلیون و ۴۶۱ هزارتومان برای وی قابل اعمال 
خواهد بود. به بیان ساده تر، درصد قابل توجهی از افرادی 
که در سایر گروه های شغلی قرار می گیرند امکان دریافت 
 عیدی به میزان ۲ برابر حداقل حقوق خود را نخواهند

 داشت.

واکنش ربیعی به تخلف نوروزی کارفرمايان؛

عیدی چه گروه هایی 2 برابر حقوق نمی شود

طبق قانون مصوب مجلس، مشموالن قانون کار اين روزها 974 هزارتومان تا 1 میلیون و 461 هزارتومان عیدی دريافت می کنند. در عین 
حال، افرادی که حداقل دستمزد ماهیانه آن ها تا 710هزارتومان باشد می توانند 2 برابر اين رقم را به عنوان عیدی پايان سال دريافت کنند 
اما کسانی که حداقل مزدشان باالتر از میزان يادشده باشد هم به صورت ثابت و بدون افزايش باالتر تا سقف همان 1/4میلیون را دريافت 
خواهند کرد. نمايندگان کارگران می گويند تخلف جديد کارفرمايان در دورزدن قانون و پرداخت حداقل عیدی 974هزارتومانی به تمامی 

پايه های حقوقی، مورد اعتراض ربیعی و صدور بیانیه وزارت کار شده است.

خستگی بر تن نیروی کار با تخلف عیدانه کارفرما



یادداشت

 گال��ری »نی��وآرت کانکش��ن« در الن��گ آیلن��د امری��کا ت��ا پای��ان م��اه م��ارچ
 )دهه اول فروردین 93( میزبان 6 هنرمند ایرانی است که آثار خود را با موضوع اساطیر 

ایرانی برای نمایش به این گالری ارسال کرده بودند.
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اساطیر ایرانی به  امریکا رفتند
یادداشت

فرماندار نطنز گفت: موزه تخصصی باس��تان شناسی که در نطنز 
قرار گرفته، تنها موزه تخصصی باستان شناس��ی اس��تان اصفهان 
به شمار می رود.س��ید امیر جعفری در نشست ستاد هماهنگی و 
خدمات سفر اظهار داشت: به مناسبت آغاز ایام نوروز و استقبال از 
مسافرین نوروزی، ایستگاه امنیت و سالمت در کنار آزادراه شمال 
به جنوب به همت پلیس و راهور برگزار می شود.وی پیرامون دیگر 
اقدامات مهم انجام شده برای نوروز در حوزه نظارت و بازرسی افزود: 
با حضور ناظرانی از شبکه بهداشت، تعزیرات، بازرس صنعت و معدن 
و نماینده فرمانداری، گشت های مشترکی در سطح بازار شهرستان 

برقرار می شود تا به بهترین نحو به بازار نظارت داشته باشند.
فرمان��دار نطنز پیرام��ون فعالیت ه��ای حوزه می��راث فرهنگی 
 ب��رای اس��تقبال از به��ار گفت: ن��وروز س��ال گذش��ته، بیش از 
127 هزار گردش��گر داخلی و خارجی از روس��تای زیبا و تاریخی 
ابیانه بازدید کردند و 20 هزار نفر هم از مجموعه شهرستان بازدید 
کرده که در مجموع با مس��افرین عبوری، بی��ش از 500 هزار نفر 
از شهرس��تان نطنز بازدید کردند.وی خاطرنش��ان ک��رد: از دیگر 
فعالیت های مهم حوزه میراث فرهنگی نطنز در س��ال گذش��ته 
می توان به افتتاح تنها موزه باستان شناسی استان اصفهان اشاره 
کرد که باعث خوشحالی اس��ت که چنین موزه نفیس و با ارزشی 
در نطنز واقع شده است.جعفری تصریح کرد: از مسووالن استانی 
تقاضا داریم تا تسهیالت بیشتری را برای این موزه اختصاص دهند 

تا آثار بیشتری در آن جای گیرد و با همکاری مسوولین میراث، یک 
تارنمای اینترنت��ی ویژه تاریخ نطنز راه اندازی ش��ود.وی پیرامون 
اقدامات انجام شده برای اسکان مسافران نوروزی در سال گذشته 
گفت: در مدارس نطن��ز بالغ بر 3 هزار و 334 خانوار اس��کان داده 
شدند که شامل 26 هزار نفر بود که 14هزار نفر در نطنز و 12 هزار 

نفر در بادرود اسکان داده شدند.
نطنز مقصد گردشگری پایدار در استان است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: با وجود امامزاده آقا علی عباس در بادرود و روستای تاریخی 
ابیانه، نطنز ب��ه عنوان یکی از مقاصد اصلی گردش��گری پایدار در 
استان اصفهان است.محسن مصلحی در نشست ستاد هماهنگی 
سفرهای نوروزی در فرمانداری نطنز اظهار داشت: شهرستان نطنز، 
به دلیل موقعیت قرارگیری مناسب، مس��یرهای عبوری و وجود 
جاذبه های گردشگری مذهبی، طبیعی و غیره، یکی از مقاصد اصلی 
گردشگری پایدار در استان اصفهان است.وی پیرامون یک مقصد 
گردشگری مناسب افزود: اصوالشخصی که به سفر می رود، مسایلی 
از قبیل، امکانات، نقاط گردشگری، بهداشت و مسایل اقتصادی را 
در اولویت امور خود قرار می دهد که برای رسیدن به نقطه ای ایده ال 
برای مقصد گردشگری باید این مس��ایل را رعایت کرد.مدیرکل 
میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: سالم ترین شکل جابه جایی 
پول در دنیا، در حوزه گردشگری است که باعث ایجاد تورم و تشنج 

بازار نمی گردد و هر نهادی با برنامه ریزی مناسب می تواند در این 
مورد موفق باشد.وی همچنین خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال، 
امامزاده آقاعلی عباس )ع( بادرود و روس��تای ابیانه، دو قطب مهم 
گردشگری شهرستان هس��تند که می توان زمینه اشتغال  موقت 
برای جوانان این منطقه را ایجاد کرد که این موضوع با برنامه ریزی 
منظم، دور از دس��ترس نیس��ت.مصلحی بیان کرد: مردم و اقوام 
مختلف ایرانی با رسیدن ایام نوروز در سراسر کشور سفر می کنند 
و با فرهنگ های دیگر نقاط ایران آشنا می ش��وند که این موضوع 
باعث  اتحاد و همبس��تگی بین مردم ایران و ریشه بندی  می شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در ستاد خدمات و هماهنگی سفر 
تالش می کنند، به نحوی خود و خانواده خ��ود را ایثار می کنند تا 
دیگر افراد جامعه از فضای ایجاد ش��ده برای نشاط اجتماعی بهره 
گیرند.مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری پیرامون ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود نقل کرده اند که همه 
باید برای ایجاد نش��اط اجتماعی تالش کنیم که  از روزهای مهم 

برای ایجاد نشاط اجتماعی ایام نوروز است.
پیش بینی بازدی�د 150 هزار گردش�گر از روس�تای 

تاریخی ابیانه نطنز
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: 
پیش بینی بازدید 150 هزار گردش��گر از روس��تای تاریخی ابیانه 
نطنز را داریم.حس��ین یزدانمهر در جلسه س��تاد هماهنگی سفر 
 در فرمانداری نطنز اظهار داش��ت: در نوروز س��ال 1392 بیش از 
127 هزار گردشگر داخلی و خارجی از روستای زیبا و تاریخی ابیانه 
بازدیدکردند و پیش بینی می ش��ود در نوروز 93 تعداد 150 هزار 
نفر از این روس��تای تاریخی بازدید کنند.وی همچنین از احداث 
پارکینگ وسایل نقلیه در ورودی روستاها خبر داد و افزود: با احداث 
این پارکینگ که با مشارکت شورای اسالمی و دهیاری روستا در 
حال انجام است، از ترافیک وسایل نقلیه در روستاها کاسته خواهد 
شد.سرپرست میراث فرهنگی نطنز افزود: در بخش اقامت مسافران 
نوروزی در سطح شهرستان نطنز هم، بیش از 26 هزار و 293 نفر 
در این شهرس��تان در دو بخش مرکزی و بخش بادرود در مدارس 
و 3 هزار و 824 نفر هم در هتل ها اسکان داده شدند.وی پیرامون 
میزان بازدید از شهرس��تان نطنز در نوروز گذشته گفت: در بخش 
بازدید از آثار تاریخی به جز روستای ابیانه، بیش از 25 هزار نفر از 
آثار تاریخی شهرستان نطنز و بادرود بازدید کردند.یزدانمهر تصریح 
کرد: برای اولین بار در نوروز گذشته روستاهای هدف گردشگری در 
مسیر روستای ابیانه دارای ایستگاه اطالع رسانی شدند و سرویس 

بهداشتی در کنار این ایستگاه هم راه اندازی شد.
وی پیرامون اقدامات انجام شده در شهر طرقرود گفت: شهرداری 
طرقرود هم همکاری مناسبی را با این نهاد داشت و در برق رسانی 

و روشنایی قلعه طرقرود همکاری در خور توجهی را انجام داد.
یزدانمهر  تصریح کرد: س��ال گذشته در ش��ش کمیته در بخش 
انتظامی، حمل و نقل، نظارت، اس��کان و بازرگانی ستادهای الزم 

تشکیل شد که در خور تقدیر است.

فرماندار  نطنز:  نطنز مقصد گردشگری پایدار در استان است

تنها موزه تخصصی باستان شناسی در نطنز

»پاشنه بلند« نوروز می آید
کارگردان »پاشنه بلند« از تولید این 
 تله فیل��م ب��رای ن��وروز 93 خبر

 داد.
علی عطش��انی درب��اره تله فیلمی 
ک��ه ای��ن روزه��ا در ح��ال تولید 
و تصویرب��رداری آن اس��ت و قرار 
اس��ت ن��وروز از آنت��ن ش��بکه 
ی��ک پخ��ش ش��ود گف��ت: تل��ه 
فیلم »پاش��نه بلند« که پیش از این با عنوان »ش��ک« مطرح ش��ده 
 بود داستان پسری اس��ت که پا به س��ن گذاش��ته و تاکنون ازدواج
  نکرده اس��ت و مخالف ازدواج هم هس��ت.تله فیلم »پاش��نه بلند«
  روز هفت��م فروردی��ن س��اعت 16 از ش��بکه ی��ک س��یما پخ��ش

  می شود.

اکران عید فطر به »شیار 143« رسید
کارگ��ردان فیل��م تقدی��ر ش��ده 
»شیار 143« اعالم کرد: این فیلم 
 س��ینمایی با بازی مری��ال زارعی

عید فطر اکران خواهدشد. 
نرگ��س آبی��ار کارگ��ردان فیلم 
تحسین ش��ده »ش��یار 143« که 
امسال در سی و دومین جشنواره 
فیل��م فج��ر نظره��ا را ب��ه خود 
جلب کرد ،گف��ت: این روزها مراس��م  مختلفی برای اک��ران و تقدیر 
 از فیلم س��ینمایی »ش��یار 143« در تهران و شهرس��تان ها برگزار

 می شود. 
 زمان قطعی اکران عمومی آن نیز مش��خص ش��ده اس��ت.8 مرداد 
 93 مصادف با عید س��عید فط��ر  زمان آغ��از اکران »ش��یار 143«

 است.

»چراغ دل همسرت را روشن کن«
همایش��ی ب��ا عنوان»چ��راغ دل 
همسرت را روشن کن«در فرهنگ 

سرای خانواده برپا می شود.
ارباب��ان مدی��ر فرهن��گ س��رای 
خان��واده در ای��ن ب��اره گف��ت: 
 ای��ن همای��ش در ادامه سلس��له 
نشس��ت های این مرکز با موضوع 
بهب��ود رواب��ط خانوادگ��ی و ب��ا 
هدف بررس��ی چگونگی ارتباط می��ان زوجین و ارای��ه راهکارهای 
 مناس��ب در جه��ت بهب��ود و تقوی��ت رواب��ط آن ه��ا تهیه ش��ده

 است. 
 گفتن��ی اس��ت ک��ه عالق��ه من��دان م��ی توانن��د برای ش��رکت 
 درهمای��ش »چ��راغ دل همس��رت را روش��ن ک��ن « ، در روز 
 8 اس��فند ماه و در س��اعت 15 الی17 ب��ه فرهنگ س��رای خانواده
  واق��ع در خیاب��ان اله��ور ، خیاب��ان مفت��ح ش��رقی مراجع��ه

  کنند. 

هفت

داوران فیلم های جشنواره 
تولید ملی مشخص شدند

دبیر دومین جش��نواره فیل��م کوتاه تولی��د ملی و 
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی گف��ت: عبدالرضا 
اکبری، فاطمه گودرزی و مهدی حقیقی فیلم های 

این جشنواره را در مرحله ملی داوری می کنند.
 حسین مالیری افزود: داوری جشنواره در دو مرحله 

استانی و ملی است.
وی با بیان این که داوری مرحله اس��تانی از ششم 
اسفند تا امروز برگزار می شوداظهار داشت: داوری 
مرحله ملی نی��ز در تاریخ هش��تم و نهم همین ماه 
انجام می ش��ود. وی با اش��اره به اس��تقبال خوب 
هنرمندان سراسر کش��ور از این جشنواره تصریح 
کرد: دفتر جش��نواره تا به حال نزدیک به یک هزار 
اث��ر در بخش های مختل��ف دریافت کرده اس��ت. 
وی گفت: از 16 اث��ر برتر در بخش فیل��م کوتاه در 
جش��نواره قدردانی خواه��د ش��د.مالیری با بیان 
این که در س��ایر بخش ها یک اثر برت��ر انتخاب و 
تجلیل خواهد شد، افزود: بخش اصلی این جشنواره 
 ش��امل مس��تند، داس��تانی و پویانمایی است.وی

 اضافه ک��رد: نق��ش زن و تاثی��رآن در کار و تولید 
 ملی، اس��تحکام و آس��ایش خانواده و تاثیر کار در

 فرهنگ اسالمی از موضوعات اصلی این جشنواره 
است.

مالیری گفت: حماس��ه اقتص��ادی، اقتصاد دانش 
بنی��ان، تولیدات صنعت��ی، ایثارگ��ران صنعتگر و 
صنعتگ��ران ایثارگ��ر، فیلمنامه و مقال��ه، جنبی 
جشنواره و عکس از دیگر موضوعات این جشنواره 

است.
دومین جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی و حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی از بیستم تا بیست و سوم اسفند 

امسال در اصفهان برگزار می شود.

اجرای نمایش صبحانه برای 
ایکاروس در تاالر هنر 

رییس تاالر هنر اصفهان گفت: نمایش صبحانه برای 
ایکاروس  از امروز در سالن کوچک این تاالر به روی 
صحنه می رود. میثم بکتاشیان افزود: این نمایش 
قصه اس��تاد دانش��گاهی است که گم ش��ده و یک 
 بازرس مامور پیدا کردن او می شود.بکتاشیان گفت: 
عالقه مندان برای تماش��ای این نمایش می توانند 
تا 16 اسفند امسال از س��اعت 18/30 به تاالر هنر 

اصفهان واقع در میدان الله مراجعه کنند.
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آگهي فقدان سند مالکیت

برگ  دو  باارائه  احمد  فرزند  پورکوپائي  ملک  علي  آقاي  اینکه  به  نظر 
مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که  استشهادمحلي 
شدن سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 13 / 76 باقیمانده واقع 
ثبت  سندمذکورذیل  که  شهرضاشده  ثبتي  یک  بخش  اصلي   76 درمهیار 
اینک  وسندصادرشده  ثبت  نامبرده  بنام   173 دفتر   346 20092  درصفحه 
نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 
که هر  آگهي مي شود  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه اصالحي  120آئین 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز 
ارائه  را ضمن  وادعاي خود  مراجعه  ثبت محل  به  آگهي  این  انتشار  از  پس 
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 
.در  کرد  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالکیت 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
المثني واصل  به متقاضي  تنظیم ویک نسخه آن  نزد معترض در دو نسخه 
 سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک

 شهرضا

ابالغ رای 
2068 شماره دادنامه: 486 بتاریخ 92/10/3 کالسه : 91-543 مرجع رسیدگی : 
شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سید حسن طباطبایی اصفهان 
خ حجت ک گخانه – ک ش اخالقی ک یوسفی پ 27 خوانده عباسقلی سلیمانی 
دیزیچه مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند یکسدتگاه موتور سیکلت 
هوندا 125 به شماره انتظامی 82677 اصفهان 13 گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید 
حسن طباطبائی بطرفیت خوانده آقای عباسقلی سلیمانی دیزیچه به خواسته 
انتقال سند یکدستگاه موتور سیکلت هوندا 125 به شماره انتظامی  الزام به 
اینکه  و  خواهان  ید  در  موجود  مستندات  به  توجه  با   13 اصفهان   182677
خوانده به هر دلیلی در شعبه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده 
اند بنابراین شورا با اتفاق مستندات به ماده 10 ق م و استعالم از معاونت 
راهور خوانده را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند 
یکدستگاه موتور سیکلت هوندا 125 به شماره انتظامی 82677 اصفهان 13 و 
کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره 

شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی 
 می باشد .م الف 14559قاضی شورای حل اختالف شعبه 35 حوزه قضایی

 اصفهان 

ابالغ رای 

: 92-1047ش8 مرجع  بتاریخ 92/11/8 کالسه  2067شماره دادنامه: 1653 
بنائی  : رضا  اختالف اصفهان خواهان  : شعبه هشتم شورای حل  رسیدگی 
فرزند عباس  به نشانی : اصفهان خ امام خمینی – عاشق آباد کوی مهریاری 
– کوی ابا صالح مهدی عج منزل بنائی  خوانده : محمد رضا کبیری منش  به 
نشانی اصفهان خ طالقانی کوچه سولت کد پستی 8189716883 با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید: “رای قاضی شورای حل اختالف “ دعوی رضا بنائی فرزند عباس 
بطرفیت محمد رضا کبیری منش بخواسته مطالبه مبلغ 27500000 ریال وجه 
یک فقره حواله به شماره 002530196 عهده موسسه مالی اعتباری عسگریه 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید  بانضمام مطلق خسارات قانونی – 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی موسسه اعتباری عسگریه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم 

برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد  198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 27500000 ریال بابت اصل خواسته و 110000 ریال و هزینه 

نشر آگهی ) بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
92/7/4 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این 
 مرجع خواهد بود م الف 14561.قاضی شورای حل اختالف اصفهان شعبه 

هشتم 

ابالغ رای 
خوانده  روران  روستای  اصفهان  بنشانی  صالحی  احمد   : 2066خواهان 
المکان  مجهول  سپاهان  کاریز  یکتا  شرکت   -2 لوشلو  نژاد  مهدوی  رضا 
به شماره  ملت  بانک  ریال وجه چک  مبلغ 7900000  مطالبه  تعیین خواسته 
منضمات  و  دالئل  آن  تادیه  تاخیر  و  وارده  و خسارت   1338/699250/30
آقای  پرداخت چک  آن و گواهی عدم  برگشت  و  : تصویر چک  دادخواست 
رضا مهدوی دو عدد بره خریداری نموده  و و جه آن چک مورد دعوی را 
به  از مراجعه  بعد  ننموده  اقدام  آن  پرداخت  به  داده ونسبت  تحویل  به من 
من به در ب شرکت که واحد مسکونی بود شخص رضا مهدوی و شرکت 
از  پیگیری  آدرس  و  بودند  کرده  مکان  نقل  نظر  مورد  محل  از  کاریز  یکتا 
شعبه  آن  از  را  اینجانب  دعوی  به  رسیدگی  درخواست  لذا  ندارم  را  آنها 
حقوقی  36 شعبه  اختالف  حل  14563شورای  الف  م  خواستارم   محترم 

 اصفهان 

ابالغ رای

2065 شماره دادنامه : 1774 بتاریخ 92/11/21 شماره پرونده : 92-1049 
خواهان : رمضانعلی قاسمی نوری فرزند جعفر وکیل : سهراب صالحی به 
آقای  دفتر وکات  : خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 384 طبقه دوم  نشانی 
داور ی خوانده : شرکت خط سازان غرب به مدیر عاملی کریم  بهرامی نشانی 
: مجهول المکان  خواسته : مطالبه یک فقره چک گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای 
می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص دعوی رمضانعلی قاسمی نوری 
به طرفیت شرکت خط سازان به مدیر عاملی کریم بهرامی به خواسته مطالبه 
مبلغ 50000000 ریال وجه یک چک به شماره های 935875 به عهدی بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده  لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و 
مستندا به مواد 310 و 313 و 307و 315 قانون تجارت 522-519-515-198 
ریال  مبلغ 50000000  پرداخت  به  محکومیت خوانده  بر  م حکم  د  آ  قانون 
بابت اصل خواسته و 110000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 91/1/21 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
اختالف  قاضی شعبه 32 شورای حل    . باشد  عمومی حقوقی اصفهان می 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2064 در خصوص پرونده کالسه 1903/92 خواهان جواد آملی  دادخواستی 
به طرفیت  پانصد هزار ریال   بر مطالبه مبلغ 2500000 دو میلیون و  مبنی 
رسول ازبرمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/1/26 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 

از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
ارباب  اول   – سجاد  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
پستی  کد   57 پالک  ساختمان صبا  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روبه روی   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 32  شورای حل اختالف 

اصفهان 

اخطار اجرایی
2063 شماره: 1092/92 به موجب رأی شماره 1395 تاریخ 92/9/19 شعبه 
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای   14
علیه امیر حسین بابائی فرزند علی حسین  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به:  است  محکوم 
خودروی  وانت نیسان به شماره انتظامی 561د27 ایران 24 در حق محکوم 
له نیم عشر حق االجرا ء نسبت به مقوم دادخواست 50000000 ریال در حق 
خ  اصفهان-  اقامت:  محل  قلی  احمد  فرزند  اورگانی  بابادی  حمید  له  محکوم 
زینبیه 16 متری طالقانی کوی نگارستان بن بست یاس پ 13 . ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:14564 شورای حل اختالف شعبه 

14 حقوقی اصفهان  

تصمیمات 
شرکت  تصمیمات  آگهی   1392/11/9-92/11893/140 شماره   2062
تالشگران مهر آزاد با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره 34986 و شناسه 
مورخ  شرکاء  العاده  فوق  مجمع  صورتجلسه  برابر   10840098506 ملی 
گلشیرازی  مسعود   -1  : گردید  اتخاذ  شرکت  در  زیر  تصمیمات   92/11/6
آقاجان  علی  و محسن  مدیره  هیات  رئیس  بسمت  ملی 1286933854  کد  با 
از شرکاء مدیر عامل و عضو هیات مدیره  با کد ملی 1287134963 خارج 
با  شرکت  تعهدات  مالی  اسناد  و  اوراق  شدند  انتخاب  نامحدود  مدت  برای 
امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا با رئیس هیات مدیره منفردا 
و با مهر شرکت معتبر می باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/11/9 تکمیل 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره  .  منصور آذری رئیس   گردید 

 اصفهان 

تغییرات 

و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4714/ت   : شماره    2059
استناد  به   45429 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  دست  زبر  شیمیائی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/10/23 مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
اساسنامه  در  ماده مربوطه  و  یافت  تغییر  ذیل  به شرح  : موضوع شرکت  شد 
سد سازی  اصالح گردید : ارائه طرح و مشاوره در زمینه ساختمان سازی – 
– پلسازی – کلیه کارهای تاسیساتی و هر نوع فعالیتی که با ساختمان سازی 
تهیه  رابطه داشته باشد و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
و توزیع فرآورده های پارافینی و شیمیایی طرح محاسبه نظارت فنی و اجرای 
کلیه پروژه ها ی عمرانی اعم از فلزی و بتونی راه و باند سیویل ابنیه سبک و 
انبوه سازی و سازی و باز سازی و مرمت  سنگین مشارکت و در ساخت و 
و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  پیمانکاری  قرارداد  انعقاد  فرسوده  بافتهای  و  ابنیه 
و  مصالح  تولیدی  خانجات  کار  اندازی  راه  و  تجهیزات  نصب  طراحی  حقوقی 
های  ه  پروژ  اجرای  در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  ساختمانی  االت  ماشین 
و  مشاوره  و  پشتیبانی  و  فنی  خدمات  ارائه  تولیدی  و  صنعتی  و  ساختمانی 
طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های عمرانی و تاسیساتی همچنین 

الکتریکی  مکانیکی  از  اعم  تاسیساتی  های  ه  پروژ  کلیه  اجرای  و  نصب  طرح 
الکترونیکی و حرارتی و برودتی تهیه و توزیع خرید و فروش مصالح ساختمانی 
و ماشین آالت ساختمانی و راه سازی واردات تکنولوژی و صنایع مادرو به 
از  کاال  ترخیص  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و  واردات  کلی  طور 
معتبر  های  شرکت  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   – کشور  داخلی  بنادر  و  گمرکات 
اخذ   – از کشور  داخل و خارج  در  نمایندگی  و  ایجاد شعب  داخلی و خارجی 
وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی 
شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی  و اعتباری داخل و خارج از کشور – 
شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی 
. ثبت موضوع فعالیت  . پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح  المللی  و بین 
 1392/11/6 تاریخ  در   . نمیباشد   فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  ذیل 
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل 
 قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان

 افزایش سرمایه 
در  سرمایه  افزایش  آگهی   1392/10/23  92/11172/140 شماره   2060
و  بشماره 31542  ثبت شده   ، محدود  با مسئولیت  ترام چاپ سپاهان  شرکت 
شرکاء  العاده  فوق  مجمع  صورتجلسه  باستناد   10260520983 ملی  شناسه 
ریال   24800000000 مبلغ  پرداخت  با  احمدی  علیرضا   1392/10/16 مورخ 
احمدی  هستی  و  ریال   9250000000 مبلغ  پرداخت  با  ستاری  نژاد  سعیده  و 
مبلغ  پرداخت  با  پدرشان(  والیت  با   ( تنهایی  به  کدام  هر  احمدی  خورشید  و 
دادند  افزایش  را  خود  الشرکه  به صندوق شرکت سهم  ریال   4225000000
ریال  مبلغ 50000000000  به  ریال  مبلغ 7500000000  از  : سرمایه شرکت 
افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدون شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
پنج میلیارد ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت 
می  شرح  بدین  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  و  فعلی  شرکاء  است  گرفته  قرار 
 50000000 احمدی  ابوالقاسم  و  ریال   30000000000 احمدی  علیرضا  باشد 
ریال و سعیده نژاد ستاری 10000000000 ریال و هستی احمدی و خورشید 
شعبه  الشرکه  سهم  ریال   4975000000 دارنده  تنهایی  به  کدام  هر  احمدی 
خیابان   – محسنی  میدان   – داماد  میر  خیابان  نشانی  به  تهران  در  شرکت 
مدیریت  به   1911773114 پستی  کد   3 واحد   2 پالک   – مینا  میدان   – بهروز 
تکمیل   92/10/23 تاریخ  در  ثبت  ذیل  امضای  گردید  تاسیس  احمدی  علیرضا 
تجاری غیر  موسسات   و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   گردید 

 اصفهان

تغییرات 
2058 شماره : 4614/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت آبادان ارتباطات کارون 
به  ملی 10260704320  ثبت 51732 وشناسه  به شماره  با مسئولیت محدود  
ذیل  تصمیمات   1392/10/21 مورخ  شرکا  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
 2297794983 ملی  به شماره  نژاد  موسوی  بیگم  فاطمه  خانم   -1  : اتخاذ شد 
به شماره شناسنامه 129 تاریخ تولد 1362/1/21 فرزند سید احمد با پرداخت 
مبلغ 200000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1200000 ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .  3- اعضا ء هئیت مدیره برای مدت 
نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالمهدی منتظمیان  و خانم فاطمه 
بیگم موسوی نژادو خانم ملیحه صحتی 3- اعضای هئیت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند  آقای عبدالمهدی منتظمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
فاطمه بیگم موسوی نژاد  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم ملیحه صحتی  
به سمت عضو هئیت مدیره و خانم ملیحه صحتی  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای یکی از اعضای هیات مدیره 
منفردا و با مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/10/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 اصفهان ميزبان مسابقات
 پرورش اندام و بادي کالسيك 

رقابت هاي انتخابي تيم ملي و قهرماني 
باشگاه هاي كش��ور در رشته پرورش 
اندام و بادي كالسيك از فردا و به مدت 
دو روز به ميزباني اصفهان برگزار مي 
 ش��ود.تيم ه��اي ش��ركت كنن��ده
  بع��د از ظهر ام��روز پذيرش ش��ده و

 وزن كشي شركت كنندگان از ساعت 
14 در مح��ل مجموعه تختي ش��هر 
اصفهان آغاز مي شود . كنگره مسابقات نيز با حضور مسوولين فدراسيون، 
سرپرستان و مربيان تيم هاي ورزشي از س��اعت21 در تاالر اجتماعات 
سراي ورزشكاران برگزار خواهد ش��د. اين مسابقات از صبح فردا در تاالر 
پيروزي با حضور تيم هاي شركت كننده آغاز مي شود. به گفته پرورش 
 ريي��س هي��ات بدنس��ازي و پ��رورش ان��دام اس��تان؛ دو تي��م 
 پ��رورش اندام و بادي كالس��يك ال��ف و ب از اس��تان اصفه��ان در اين

 رقابت ها شركت مي كنند.

آموزش مدیران استخرهاي اصفهان
گردهمايي آمادگي مديران استخرهاي 
سطح اس��تان به مدت 4 روز در شهر 
اصفهان به هم��ت هيات نجات غريق 
استان برگزار شد.محس��ن تابش فر 
 ريي��س هيات نج��ات غريق اس��تان

 در اي��ن خص��وص گف��ت : در حوزه 
 آموزش ، ب��ر اين ب��اور هس��تيم كه 
هرچه قدر براي ارتقای سطح دانش و 
آگاهي خانواده بزرگ نجات غريق اس��تان تالش ش��ود، شاهد كمترين 
خسارت ها وآسيب ها در ورزش هاي آبي خواهيم بود.تابش فر برگزاري 
دوره هاي دانش افزايي را يكي از برنامه هاي آموزشي مهم و مورد توجه 
 هيات عنوان ك��رد و افزود: طبق تقويم آموزش��ي هيات ،امس��ال براي 
اولين بار گردهمايي آمادگي مديران اس��تخرها مطابق با سرفصل هاي 
آموزشي در بخش حقوقي، امداد و نجات و ايمني تاسيسات قبل از شروع 
سال جديد برگزار شد و تعداد 128 نفر ش��ركت كننده به مدت 4 روز با 
مباحث تئوري و عملي زير نظر اساتيد آموزش ديدند.نخستين گردهمايي 
آمادگي مديران استخرهاي ش��ناي سراسر اس��تان براي ارايه خدمات 

مطلوب در سال 93 از سوم لغايت ششم اسفند ماه برگزار شد.

 برترین گلزنان ایرانی
 در مسابقات باشگاه های آسيا

تيم های ايرانی در طول تاريخ حضور 
در مسابقات باش��گاهی آسيا تاكنون 

585 گل به ثمر رسانده اند.
از س��ال 1347 ك��ه پرس��پوليس به 
 عنوان اولين تيم ايرانی در مس��ابقات 
 باش��گاه ه��ای آس��يا ش��ركت كرد، 
تيم های ايرانی در مجموع 367 بازی 
موفق به زدن 585 گل ش��ده اند كه 
فرهاد مجيدی با زدن 23 گل بهترين گلزن تيم های ايرانی است. مجيدی 
13 گل در ليگ قهرمانان، يك گل در جام باش��گاه های آسيا و 9 گل در 
 جام برندگان جام آسيا برای استقالل به ثمر رسانده است. برترين گلزنان

 تيم های ايرانی در تاريخ مسابقات باشگاهی آسيا عبارتند از :
1.       فرهاد مجيدی)23 گل- استقالل(   2.  آرش برهانی)16 گل- پاس و 

استقالل(   3.   مهدی سيدصالحی)15 گل- سپاهان و استقالل(
4.     فرشاد پيوس )11 گل- پرسپوليس(  5.    محمود كريمی )11گل- 
سپاهان(    6.       علی كريمی)10 گل- پرسپوليس(    7.       عليرضا نيكبخت 
واحدی)9 گل- استقالل و پرسپوليس(       8.       رسول خطيبی)9 گل- 
 پاس، استقالل و سپاهان(       9.       صمد مرفاوی و غالمحسين مظلومی

)8 گل- استقالل(  10.   سيروس قايقران )8 گل- ملوان(

پس از باخت تيم بسکتبال اصفهانی 

 تعریف و تمجيد
 ماهان را هوایی کرد!

سرمربی تيم بس��كتبال فوالد ماهان باور كاذب بازيكنان 
خود را عامل باخت به هفت الماس دانست و گفت: ماهان 
تيمی نيست كه آن را در سطح چهار تيم اول ايران بدانيم و 
آن تعريف و تمجيدها تاثير منفی خود را روی تيم گذاشت.

محسن صادق زاده پس از باخت خانگی ماهان مقابل هفت 
الماس قزوين اظهار داشت: ما بايد در اين بازی می باختيم. 
بعد از بازی با دانش��گاه آزاد در جلس��ات تيم و تمرينات به 
بازيكنان بسيار گوشزد كردم كه مبادا آن پيروزی تاثير منفی 
بر روی تيم بگذارد ولی ديديم كه تعريف و تمجيدهايی كه از 
ماهان شد، تاثير منفی بر روی بازی آن ها گذاشت. من حتی 

در طول تمرينات هم شاهد اين افت بودم.
سرمربی تيم بسكتبال فوالد ماهان در ادامه تصريح كرد: هر 
فرد و مجموعه ای نياز به يك نوع برخورد دارد و ماهان تيمی 
نبود كه آن را بزرگ كنند و بگويند در سطح چهار تيم ايران 
است. اين صحبت ها باعث شد كه بازيكنان هم به اين باور 
برسند در صورتی كه اگر قرار است به نيمه نهايی صعود كنيم 
بايد با عملكرد خود آن را نش��ان دهيم. امروز ما بسكتبال 

بازی نكرديم و زشت ترين نمايش بسكتبال را داشتيم. 
صادق زاده با بي��ان اين كه ظرفيت ماهان در س��طح كمی 
است، افزود: بيشتر مش��كل ما به خاطر حاشيه هايی است 
 كه از بيرون وارد تيم می ش��ود. تعري��ف و تمجيدها و آن

 بزرگ نمايی كردن بی جا برای اين تيم باعث بروز اين نوسان 
شد.وي كه در طول بازی اعتراض زيادی به داوری داشت، 
گفت: داوری امروز بسيار بد بود البته من ايراد و ضعف خودم 
را می پذيرم و هيچ شكی در آن نيست. اما متاسفانه داوری 
بس��يار ضعيف عمل كرد به خصوص روی موقعيت شوت 
بازيكنان ماهان، تاثير خطای فنی كه حريف انجام می داد 

بسيار زياد بود. 
هنگام زدن شوت دست پرتاب كننده را می زدند ولی داور 
هيچ اعتنايی نمی كرد. ما بارها اعتراض كرديم ولی متاسفانه 
توجهی نكردند. هيج جای دنيا حريف اجازه لمس دس��ت 
 حري��ف را هنگام زدن ش��وت ندارد چرا ك��ه اين موقعيت 

بسيار حساس است.
س��رمربی ماهان در مورد بخشيده شدن محروميت روشن 
ضمي��ر، داور ش��هرآورد اصفهان گف��ت: باش��گاه بايد در 
 اين حوزه وارد ش��ود و فقط مس��ايل فنی به م��ن مربوط 

می شود.

زاویه

6
سرپرست هيات كبدي استان منصوب شد

محمد رضامقصود لو، رييس فدراس��يون كبدي طي حكمي سيد احمد حجازي را به سمت سرپرست 
 هيات كبدي اس��تان اصفهان منصوب كرد. س��يد احمد حجازي بيش از 25 سال س��ابقه ورزشي در 

رشته هاي كشتي، آمادگي جسماني و فوتبال در حوزه قهرماني ، مربيگري و داوري  را دارا  است.

مراسم اختتاميه سومين دوره جشنواره مديريت ورزش و محالت 
شهر اصفهان برگزار شد.

 به گ��زارش ايمنا، با پايان س��ه ماه رقاب��ت ورزش آم��وزان مراكز
 تحت پوشش ورزش��ي شهرداري اصفهان، س��الن كوثر مجموعه 
ورزشي شهداي ارتش ميزبان چهارصد ورزشكار برتر اين مسابقات 
و خانواده هاي آن ها بود. در اين مراس��م از برترين هاي مس��ابقات 
رشته هاي مختلف سومين جشنواره ورزشي حوزه هاي چهارگانه 
مديريت ورزش و محالت شهر اصفهان با اهدا حكم، مدال و تنديس 

قهرماني تجليل به عمل آمد. 

تروی�ج ورزش ش�هروندي از اه�داف اساس�ي
 مدیریت ورزشي شهرداري اصفهان است

فرزين مس��وول آموزش و ورزش بانوان ش��هرداري اصفهان اظهار 
داشت: ترويج ورزش شهروندي از اهداف اساسي مديريت ورزشي 
شهرداري اصفهان است كه برنامه هايي براي ترويج ورزش همگاني، 
ترويج ورزش آموزشي و ترويج ورزش پايه براي رسيدن به اين هدف 

در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفته است.
فرزين با بيان اين كه حدود 3 هزار ورزش آموز در 33 مركز ورزشي 
تحت مديريت ش��هرداري اصفهان فعاليت مي كنند گفت: گرچه 
پتانسيل شهر اصفهان براي ارايه خدمات بسيار زياد است اما از لحاظ 
سرانه ورزشي اين شهر در ميان 402 شهرستان كشور در رتبه 392 

قرار دارد، بنابراين با توجه به اهميت توزيع عادالنه اماكن ورزشي در 
سطح شهر انتظار مي رود مسووالن اين منابع را به صورت منصفانه 
 به نق��اط مختلف اختصاص دهند ت��ا در اجراي برنام��ه هاي خود

 در ترويج ورزش شهروندي و همگاني موفق عمل كنيم. 
     مس��ووالن ش��هري اصفهان نيز حضور پررنگي در اين مراسم 
داشتند. از اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان، مهندس رضا اميني 
رييس شوراي اسالمي شهر، احمد شريعتي نايب رييس، عبدالرسول 
جان نثاري، اصغر آذربايجاني، غالمحسين صادقيان، عليرضا نصر 
اصفهاني، عباس حاج رس��ولي ها و نوراهلل صلواتي اعضاي ش��وراي 
شهر و عصار زادگان شهردار منطقه 5 در اين برنامه حضور داشتند. 

     احمد رضا مهنام معاون ورزشي س��ازمان فرهنگي- تفريحي 
شهرداري اصفهان، سرهنگ علي قاسمي مسوول تربيت بدني سپاه 
صاحب الزمان)عج( و سرهنگ مهدي اسدي رييس سازمان بسيج 

ورزشكاران در اين برنامه نيز حضور داشتند.
     در بخش هاي مختلف اين برنامه از برگزيدگان مسابقات ورزشي 
حوزه هاي چهارگانه مديريت ورزش و محالت شهر اصفهان با اهدا 
حكم، مدال و تنديس قهرماني تجليل به عمل آمد. ابتدا برگزيدگان 
مسابقات ژيمناس��تيك، آمادگي جس��ماني، بدمينتون، تكواندو، 
فوتسال و واليبال دختران و سپس از برترين هاي مسابقات ورزشي 

پسران با حضور مسووالن تجليل شد. 
     در پايان اين برنامه به شركت كنندگان به قيد قرعه جوايزي اهدا 

شد. جوايز اصلي اين قرعه كشي دو دستگاه دوچرخه بود كه از سوي 
شوراي اسالمي شهر اصفهان 10 كمك هزينه سفر به مشهد مقدس 
و از سوي بيگ، مديرعامل سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداري 10 

كمك هزينه ديگر سفر به مشهد مقدس اضافه شد.

 نتایج سومين جشنواره حوزه هاي چهارگانه مدیریت 
ورزش و محالت شهر اصفهان به این شرح  است.

در بدمينتون دختران كه در دو رده س��ني برگزار شد در رده سني 
متولدين 71 به بعد ورزشگاه هاي ابرار، امين به عناوين اول و دوم و 

همين دو ورزشگاه به عنوان سوم مشترك رسيدند.
در رده س��ني 72 ب��ه باال 
ني��ز امين، ش��هيد غازي و 
 قائميه به ترتيب اول تا سوم 

شدند.
تكوان��دوی  رش��ته  در 
دختران در بخ��ش تيمي 
فرهن��گ س��راي مه��ر به 
مق��ام اول، بهمن ب��ه مقام 
دوم و گل نرگ��س به مقام 
س��وم رسيدند.مس��ابقات 
ژيمناس��تيك دختران در 
س��ه س��طح برگزار شد كه 
در س��طح يك نصرآباد، باغ 
ارغوان و عالم��ه دهخدا به 

ترتيب اول تا سوم شدند. در همين رشته و در سطح دوم اسوه الف، 
ش��هيد غازي و باغ ارغوان عناوين اول تا سوم را به دست آوردند.در 
سطح سه نيز ورزشگاه هاي اسوه الف، نصرآباد و دستگرد به ترتيب 

صاحب مقام هاي اول تا سوم شدند.
در رشته فوتس��ال در بخش دختران زيتون، نيكان و شهيد غازي 
صاحب عناوين برتر ش��دند. در هندبال نيز رهنان، شهيد غازي و 
كرد آباد حايز رتبه هاي اول تا سوم شدند.رشته آمادگي جسماني 
دختران در دو رده سني برگزار شد كه در پايان در رده سني 74 به باال 
مقام سوم به ورزشگاه بهمن رسيد، رهنان و نور به عناوين دوم و اول 
رسيدند. در رده سني 73 به پايين نيز رهنان، نور و كمال اول تا سوم 
شدند. در رشته تكواندو در بخش تيمي پسران مقام اول به باغ ارغوان 
رسيد و بهمن و ذكرخانه علي قلي آقا به عناوين دوم و سوم رسيدند.

رشته ژيمناستيك پس��ران در دو رده س��ني برگزار شد كه در رده 
س��ني 85 تا 87 مقام س��وم به باغ غدير، مقام دوم به بهمن و مقام 
اول به دستگرد الف تعلق گرفت. در رده س��ني 82 تا 84 نيز مقام 
سوم به دستگرد ب، مقام دوم به باغ غدير، مقام اول به دستگرد الف 

اختصاص پيدا كرد.
در رشته فوتسال پسران زيتون قهرمان شد، رهنان ب بر سكوي دوم 

و ميثاق الف بر سكوي سوم ايستادند.
 و اما در واليبال دختران ش��هيد غازي، امي��ن و ذوب آهن صاحب

 رتبه هاي برتر شدند.

تجليل از 400 ورزش آموز اصفهاني

ترويج ورزش شهروندي ؛شادابی همگانی
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دعوت چهار اسکي باز 
به اردوي تيم ملي

معارفه کریمی در 
ورزشگاه ملت انجام شد

به گفت��ه مه��دي س��ليمي رييس هي��ات اس��كي اس��تان؛ محم��د امين 
رفيع��ي ، اي��وب گوناگون��ي ، ف��رزاد يس��لياني و ميت��را رحيم��ي ب��ر 
اس��اس دع��وت فدراس��يون اس��كي ب��ه اردوي تي��م مل��ي دعوت ش��دند 
 و ازامروزخ��ود را به سرپرس��ت اردوي تيم مل��ي در پيس��ت ديزين معرفي

 مي كنند. 
وي افزود: مسابقات اسكي قهرمانی كشور در دو رده سنی جوانان 1 )15 تا 17 
سال ( و جوانان 2 )17 تا 19 س��ال ( با حضور بيش از 50 ورزشكار از 9 استان 
در رش��ته های مارپيچ بزرگ و مارپيچ كوچك طی روزهای 1 و 2 اسفندماه 
به منظور انتخاب برترين ها برای حضور در مس��ابقات قهرمانی جوانان آسيا 

برگزار شد.
در ادام��ه، اين رقابت ها از س��يزدهم اس��فند ماه س��ال جاري طي س��ه روز 
 با حض��ور 8 كش��ور آس��يايی در پيس��ت بي��ن الملل��ي ديزي��ن پيگيري

 مي شود.

با تصميم هيات مديره و مديرعامل باش��گاه ذوب آهن، فيروز كريمی به طور 
رسمی به عنوان سرمربی تيم ذوب آهن منصوب شد تا در سه بازی باقی مانده 

بتواند ذوب آهن را از خطر سقوط به ليگ دسته اول نجات دهد.
تمرينات تيم فوتبال ذوب آهن از امروز از سر گرفته خواهد شد.

گفتني اس��ت نتايج ضعيف ذوب آهن در هفته هاي اخير ليگ برتر مسووالن 
باشگاه ذوب آهن را بر آن داشت تا باز هم دست به تغيير در كادر فني اين تيم 

بزنند.
 سقوط ذوب آهن به رده پانزدهم جدول ش��عارهاي هواداران عليه كادر فني 
ذوب آهن را به دنبال داش��ت. هواداران باش��گاه ذوب آهن در شعارهای خود 
به شدت نس��بت به عملكرد تيم اصفهانی انتقاد داش��ته و خواستار بركناری 

تقوی شدند.
ذوب آهن در صورتی كه در بازی های آينده خود نتيجه نگيرد، احتمال سقوط 

اين تيم اصفهانی وجود دارد.

استارت برای جام جهانی
اردوی آماده س��ازی تيم مل��ی برای برگ��زاری بازی 
ب��ا كويت)دي��دار مقدماتی ج��ام ملت های آس��يا( و 
 همچنين ديدار دوس��تانه ب��ا گينه از ف��ردا در كمپ

 تيم های ملی آغاز خواهد شد.

پيروزی راجر فدرر 
فدرر س��تاره سوئيس��ی تنيس جهان رقابت های آزاد دوبی را در 
نخستين روز با پيروزی  آغاز كرد و حريف خود از آلمان را شكست 
داد. مس��ابقات تنيس آزاد 2014 دوبی با حضور ستاره هايی نظير 
نواك جوكوويچ، راجر فدرر و خوان مارتين دل پوترو آغاز شده است.

درخشش اشکان دژآگه 
گل زنی دژآگه در بازی با وست برومويچ نام وی را در فهرست 11 نفره بازيكنان 
هفته بيست و هفتم رقابت های فوتبال ليگ برتر جزيره قرار داد. دژآگه با حضور 
دوباره »فليكس ماگات«به تركيب اصلی تيم فوتبال فوالم بازگشته است و در بازی 

اين هفته هم درخشش خوبی داشت. 

گرچه پتانسيل
 شهر اصفهان براي

 ارایه خدمات
 بسيار زیاد است اما

 از لحاظ سرانه ورزشي 
این شهر در ميان

 40۲ شهرستان کشور 
در رتبه ۳۹۲ 

قرار دارد

در حالی كه رقابت های فوتبال ليگ قهرمانان به مراحل پايانی 
خود نزديك می شود رقابت بازيكنان برای كسب عنوان بهترين 
گلزن اين بازی ها نيز داغ تر می شود. بعد از پايان مرحله گروهی 
رقابت ها كريس رونالدو با 9 گل در صدر قرار داش��ت اما هفته 
گذشته زالتان با 2 گلی كه در پيروزی 4 بر صفر پاری سن ژرمن 
مقابل بايرلوركوزن به ثمر رس��اند جايگاه او را در صدر گرفت. 
رونالدو هنوز در مرحله يك هش��تم نهايی برای رئال مادريد به 
ميدان نرفته اما او چهارشنبه در ديدار مقابل شالكه اين فرصت 
را دارد كه آمار گل های خود در اين رقابت ها را افزايش دهد اما 
از طرف ديگر ليونل مسی توپ طالی ليگ قهرمانان اروپا را رها 

نكرده است. او هم اكنون 7 گل در اين رقابت ها به ثمر رسانده و 
بازی برگشت مقابل منچسترسيتی در مرحله يك هشتم نهايی  

هم پيش روست.

     زالتان ب�ا ۲ گلی که در پي�روزی هفته پيش تيم اش 
مقابل لورکوزن زد فعال آقای گل ليگ قهرمانان است

س��رخيو آگوئرو و آلوارو نگردو 2 نماينده ليگ برتر انگليس در 

بين گلزن��ان برتر اي��ن فصل لي��گ قهرمان��ان هس��تند اما با 
توجه به شكس��ت 2 بر صفر منچسترس��يتی مقابل بارس��ا در 
 دي��دار رفت ش��انس آن ها ب��رای افزايش تعداد گل هايش��ان 

كم است.
يكی ديگر از بازيكنانی كه رويای آقای گلی ليگ قهرمانان را در 
سر دارد ديه گو كاس��تا مهاجم اتلتيكومادريد است كه تيم اش 
هفته گذشته مقابل ميالن به برتری رسيد. او تا كنون 5 بار موفق 

ش��ده در رقابت های ليگ قهرمانان گلزنی كند.بازيكنانی مثل 
روبرت لواندوفس��كی )دورتموند(، ادينسون كاوانی )پاری سن 
ژرمن( و توماس مولر )بايرن مونيخ( هنوز برای كس��ب عنوان 
آقای گلی ليگ قهرمانان فرصت دارند اما بايد در بازی های آينده 

آمار گل های خود در اين رقابت ها را افزايش دهند.
جدول رده بندی برترين گلزنان رقابت های ليگ قهرمانان فصل 

14-2013 تا به اين جا به اين شرح  است:
 1 -زالتان ايبراهيموويچ               2  -كريستيانو رونالدو 

 3 -ليونل مسی                                    4 -سرخيو آگوئرو   
5 -ديه گو كاستا            6-آلوارو نگردو          7-آرتورو ويدال  

فینال مسابقات قهرمانی بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور- ورزشگاه شهدای مخابرات

»نقش جهان« تا یك سال و نيم 
دیگر تکميل می شود

محمدسلطانحسینی
مدیرکلورزشوجواناناستاناصفهان

درحال حاضر رديف بودجه نقش جهان مشخص است اما در اختيار اداره 
كل نيست.از دوره های گذشته نيز تمايل داشته اند كه 
اين پروژه ب��ه اصفهان واگذار ش��ود.به نظر من 
واگذار شدن اين ورزشگاه به اصفهان تخصيص 
بودجه های ملی را نيز می طلبد . در اين راستا 
مباحث حقوقی اين ورزشگاه نيز در ميان است 
و راهكردی كه ما انجام داده ايم اس��تقرار يك 
تيم حقوقی است،چراكه ورزشگاه نقش جهان 
به دليل معارضانی كه دارد بايد يك كار حقوقی 
روی زمين ها صورت بگي��رد.در صورتی  كه 
بودجه مورد نياز فراهم باشد ورزشگاه نقش 
جهان يك سال و نيم ديگر تكميل می شود.

ایبرا، رونالدو یا مسی؛ 

چه کسی آقای گل می شود؟
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا ء نوبت دوم   

1044“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 7870 هیات :خانم طاهره نجاری آرانی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 310 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 138/56 مترمربع پالک 
1218 فرعی از 235 فرعي از2640 اصلی واقع درآراندشت آران  بخش3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندمحمدعلی  :آقای حسن مشتاق  هیات  رای شماره  7884  2ـ 
شناسنامه 103 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 220/77 مترمربع پالک 
شماره 1217 فرعی مفروزومجزی شده از235 فرعی از2640  اصلی واقع 

درآراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره 7481 هیات: خانم زینب حسن زاده آرانی  فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 2129 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 76/65 
مترمربع پالک 1216 فرعي مفروزومجزي شده ازشماره 235 فرعي 2640 

اصلی واقع در آراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 7549 هیات :آقای اصغرجعفرزاده آرانی  فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 9119 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 131/25 مترمربع پالک  
1215 فرعی مفروزومجزی شده از235 فرعی از2640 اصلی واقع در آراندشت 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره   7690 هیات : آقاي ابوالفضل سربلوکی  آرانی فرزند حسین 
شماره  به  پورفرزندماشاهلل  گنجی  مریم  وخانم   9446 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 438 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 236/25 
مترمربع پالک شماره 7467 فرعی مفروزومجزی شده از1189فرعی از2637 

اصلی واقع درمسعودآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
6ـ رای شماره 7877 هیات :آقای مرتضی بوجارمقدم آرانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 10693 وخانم فاطمه سادات سیدی بیدگلی فرزندسیدحسین به 
شماره شناسنامه 187 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 153 
مترمربع پالک7462  فرعی از 863 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعود آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
7ـ رای شماره 7889هیات :آقای ابوالفضل اکبری بیدگلی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 210 وخانم زهره قدیریان آرانی فرزند مانده علی بشماره شناسنامه 
10974 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 154/65 مترمربع 
پالک 7461 فرعی از 231و232 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
8ـ رای شماره 7486 هیات : خانم معصومه پنجی بیدگلی فرزندمختار بشماره 
شناسنامه 85420  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 67/60 مترمربع پالک 
2024 فرعی از3 اصلی واقع درمعین اباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

9ـ رای شماره  7516 هیات :آقای حسن سربندآرانی فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 6820 وخانم کبری خرم آبادی آرانی فرزندمحمدتقی به شماره 
شناسنامه 250 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 265/85 مترمربع پالک 
64 فرعی از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
10ـ رای شماره 7914  هیات :آقای رحمت اهلل ابوالحسنی پور فرزندحسن 
به شماره شناسنامه 3430 وخانم طاهره دهقانی آرانی  فرزندحسین بشماره 
به مساحت 130  باب خانه  یک  دانگ  )بالمناصفه(در شش  شناسنامه 116 
مترمربع پالک 13 فرعی  از  5و2فرعی وقسمتی از مشاعات مفروزومجزی 

شده از1347 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
11-رای شماره  7915 هیات :آقای علی اصغرهدایی آرانی  فرزندحبیب اهلل  
بشماره شناسنامه 249 وخانم گوهررهیده  فرزندمحمد  بشماره شناسنامه 81 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187 مترمربع پالک 63 

فرعی از4فرعی از2257 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 7675 هیات آقای عباس ستوده زاده فرزندمحمود بشماره 
شناسنامه 6695 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195/25 مترمربع پالک 
15 فرعی از 1و مشاعات از765 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
13- رای شماره 7871 هیات :آقای علیرضا وکیلی فر فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 10094 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/57 مترمربع پالک 
1991 فرعی از 2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

14- رای شماره  7888 هیات :آقاي مرتضی داروغه آرانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 218 و خانم کبری رمضانی بیدگلی فرزند غالمرضا  به شماره 
شناسنامه 66 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 262/10 
مترمربع پالک شماره 1223 فرعی مفروزومجزی شده 376 فرعی از2640 

اصلی واقع درآراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره 7909هیات : زهرامهتری آراني فرزندمحمد بشماره شناسنامه 
313 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120/5 مترمربع پالک شماره 1222 
فرعی مفروزومجزی شده از376 فرعي از2640 اصلی واقع درآراندشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره  6699 هیات :آقای محمدرضاباطنی نزاد فرزندعباس به شماره 
شناسنامه 107 وخانم طاهره تقوایی آرانی فرزندحسن به شماره شناسنامه 
11822 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1220 مترمربع 
پالک شماره 235 فرعی مفروزومجزی شده از2640 اصلی واقع درآراندشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
آرانی  زاده غالمرضازاده  :خانم محمدابراهیم  هیات  رای شماره7538  17ـ 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 154 وخانم طاهره نجاری آرانی فرزندعلی 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به  اکبربه شماره شناسنامه 310 
مساحت 163/20 مترمربع پالک 1221 فرعی از 235 فرعي از2640 اصلی واقع 

درآراندشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
18ـ رای شماره   7476 هیات :آقای علی اکبرصیادی آرانی فرزندعلی عسگر 
بشماره شناسنامه 96 وخانم اقدس چوپانزاده آرانی فرزندحسین به شماره 
شناسنامه 275 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 314/65 
مترمربع پالک شماره 1219 فرعی مفروزومجزی شده از235 فرعی از2640  

اصلی واقع درآراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
19- رای شماره 7461 هیات:آقای داوددلوسی آرانی فرزند ابوالفضل بشماره 
شناسنامه 162 وخانم مرجان قندی آرانی فرزندحسین به شماره شناسنامه 
2626 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 158/70 مترمربع 
پالک 1998 فرعي مفروزومجزي شده ازشماره 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
20ـ رای شماره 7905 هیات :آقای محمدرضارهیده فرزند عزیز اهلل  بشماره 
شناسنامه 136 وخانم زهراغیاث پورآرانی فرزندنصراهلل به شماره شناسنامه 
292 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/50 مترمربع پالک  
1997 فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
21- رای شماره   7907 هیات : آقاي  حسن خندان آرانی فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 310 وخانم احترام دشتبانی زاده آرانی فرزندعلی محمد به 
شماره شناسنامه 393 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
217/40 مترمربع پالک شماره 1996 فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی 

واقع دراحمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22- رای شماره  7518  هیات :آقای عباس شانه ئی آرانی فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه 23 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 151/70 مترمربع 
پالک 1995 از2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

فرزند  آرانی  آبادی  دولت  سیدماشاهلل  :آقای  هیات  شماره 7897  رای  23ـ 
سیدمیرزا بشماره شناسنامه 131 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
92/92 مترمربع پالک 1994 فرعی از 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
24- رای شماره  7880 هیات : آقای روح اهلل سیفی زاده آرانی فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 365 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111 مترمربع 
پالک 1993 فرعی از2638 اصلی واقع دراحمد اباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
25ـ رای شماره   7903 هیات :آقای احمدعبدلیان آرانی فرزند رمضان علی  
بشماره شناسنامه 1132  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/35 
مترمربع پالک 1992 فرعی از 2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
به  :آقای علیرضاقامتی آرانی  فرزندماشاهلل  26ـ رای شماره  7488 هیات 
شماره شناسنامه 44791 وخانم لیلی منصوری آرانی  فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 440 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/50 
مترمربع پالک 924 فرعی   مفروزومجزی شده از 340فرعی از 2640 اصلی 

واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
27-رای شماره   7885هیات :آقای عباس مهلکی آرانی  فرزندحسن بشماره 
شناسنامه 110  وخانم محترم دشتی آرانی فرزند حبیب اهلل بشماره شناسنامه 

136 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 178/80 مترمربع 
پالک 923 فرعی از 343 فرعی از2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
28-رای شماره  7911 هیات :خانم طاهره موالیی آرانی فرزند حیدر  بشماره 
شناسنامه 440 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 338 مترمربع پالک 
922 فرعی از 343 فرعی  از 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
29- رای شماره  7485 هیات :آقای حسین گنجی پور فرزند ماشاهلل بشماره 
شناسنامه 11076 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 179/50 مترمربع 
پالک 2005 فرعی از64فرعی از 2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
30- رای شماره  7875  هیات :آقاي محمودمیرزائیان آرانی فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 195 و خانم فاطمه خسروانی آرانی فرزند رضابه شماره 
شناسنامه 9126 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 178/75 
مترمربع پالک شماره 2004 فرعی مفروزومجزی شده 64 فرعی از2638 اصلی 

واقع دراحمدآباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
31- رای شماره  7891 هیات :حجت اهلل قرنی آرانی فرزند سیف اهلل بشماره 
شناسنامه 409 وفاطمه حق جو فرزندمحمدعلی به شماره شناسنامه 10548 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/01 مترمربع پالک 
واقع  اصلی  از2638  فرعي  از13  شده  مفروزومجزی  فرعی  شماره 2003 

دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
32-رای شماره 7890 هیات :راضیه بلندی  فرزندعباس  به شماره شناسنامه 
پالک  مترمربع  مساحت 196/76  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    6924
واقع  اصلی  از 2638  فرعی  از35  مفروزومجزی شده  فرعی  شماره 2002 

دراحمدآبادآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
 33- رای شماره  7881 هیات : خانم مریم باقری آرانی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 6190020402 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 112/30 
مترمربع پالک شماره 2001 فرعی مفروزومجزی شده 26 فرعی از2638 اصلی 

واقع دراحمدآباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
34- رای شماره7882 هیات :آقاي مهدی مداحی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
شناسنامه 193  شماره  به  عباسقلی  فرزند  آرانی  فریباقامتی  خانم  و   443
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع پالک شماره 
2000 فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی واقع دراحمدآباد آران  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
35- رای شماره  7899 هیات :آقاي یاسرعبدالقدیری آرانی فرزند مانده علی 
بشماره شناسنامه 21 و خانم زینب باغبانزاده  آرانی فرزندعباس به شماره 
شناسنامه 2552 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 106/84 
مترمربع پالک شماره 1999فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی واقع 

دراحمدآباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول92/11/21تاریخ انتشار نوبت دوم92/12/7                              

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل    عباس عباس زادگان

 افراز پالک 1842
رحمت  فرزند  گلخنی  محمد  آقایان  92/4183/31/وچون  شماره   2054
اهلل  مالک  12 حبه و هشتاد و پنج صدم  حبه وموسی مجید پور فرزند 
عبدالمجید مالک  12 حبه و سی و پنج صدم حبه و مجتبی هادی طحان 
زواره فرزند مصطفی مالک 11 حبه و 71 صدم  حبه و حسن عابدی فرزند 
جعفر مالک 14 حبه و سیصدو شصت و سه هفتصدم    حبه در جریان 
ثبت  ازقطعه ملک  پالک 1842  فرعي واقع در زواره 16 اصلي گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان  به عنوان خواهانها به دعوی خوانده سید محمد 
یموت طبا طبایی فرزند سید محمد مالک  20 حبه و چهار هفتم     حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ  درخواست افراز سهمیه خود را نموده اند و بنا 
به اعالم آدرسی از وی در دست نیست ، لذا طبق ماده 3 آئین نامه افراز 
و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357مراتب آگهي  می گردد که در 
روزیکشنبه مورخه 1393/01/10رأس ساعت 9 صبح جهت ترسیم نقشه 
وتنظیم صورتمجلس وامضاء آن در محل حاضر شوند ، بدیهی است عدم 
حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد . الزم بذکر است بجز آگهی فوق در 
صورت عدم حضور جهت تنظیم صورتجلسه و نقشه  افرازی فقط رأی 
افرازی منتشر می گردد ذبیح اهلل فدایی    رئیس ثبت اسناد وامالک زواره

تاسیس
پیشرو  شرکت  تاسیس  آگهی  92/3822/31/و   : شماره    2053
180وشناسه  ثبت  بشماره  خاص  الماس-سهامی  کوشان 
پیشرو کوشان  واظهارنامه شرکت  اساسنامه  ملی14003858511خالصه 
–سهامی خاص بشماره ثبت 180 وشناسه ملی14003858511که  الماس 
ودرتاریخ92/11/02از  رسیده  ثبت  به  اداره  تاریخ1392/11/01دراین  در 
رسمی  درروزنامه  عموم  اطالع  برای  گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضا  نظر 
وروزنامه زاینده رودآگهی میگردد:موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به 
منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد :نیرو رساني  توسعه و مشاوره  
شبکه و تاسیسات نیروی برق کلیه نقاط و حوزه عمل خود در ولتاژهای 
مربوط  امور  و  خدمات  کلیه  انجام  ولت-  و400/230  ولت  کیلو   33 20و 
·’شبکه های زمینی و هوایی  و  از  به بهره برداری تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات نیروی برق متعلق به شرکت و همچنین تاسیساتی، ارائه خدمات 
انجام تعمیرات و باز سازی سیستم برقی شامل کلیه  فنی و نگهداری و 
تاسیسات و تجهیزات وسایل موجود در شبکه برق فشار قوی  متوسط و 
ضعیف- انجام کلیه خدمات فنی  جهت مشترکین و متقاضیان برق-ارائه 
باز سازی سیستم فاضالب  و  تعمیرات  انجام  و  نگهداري  و  فني  خدمات 
شامل کلیه تاسیسات و تجهیزات  وسایلموجود در شبکه فاضالب - که 
از هر نقطه جمع آوری فاضالب و آب باران و محوطه شروع شده و تا 
محل تصفیه خانه و یا چاه و یا هر محل دفع بهره برداري از تاسیسات 
ها  خانه  نظیرتصفیه  آبگیر  از  بعد  شهري  آب  توزیع  و  تامین  با  مرتبط 
انتقال منابع چاهها سیستمهاي کنترل و شبکه  ایستگاههاي پمپاژ خطوط 
انتقال فاضالب  از شبکه هاي جمع آوري و  هاي توزیع- بهره برداري 

تصفیه خانه ها ایستگاههاي پمپاژ مربوط- اجراء و مشاوره  شبکه هاي 
آوري  جمع  طرحهاي  مشاوره   و  اجراء  شهري-  آب  توزیع  به  مربوط 
انتقال و  تصفیه فاضالب-ارائه خدمات فني و نگهداري و انجام تعمیرات و 
بازسازي سیستم گاز رساني شامل کلیه تاسیسات و تجهیزات و وسایل 
موجود در شبکه گاز رسانی که از ایستگاه گاز شروع شده و تا هر محل 
مصرف گاز در محل های اجرای قرار داد اجراء و مشاوره  شبکه هاي 
اداره  ایجاد حفظ، نگهداری و  العمل کاری -  مربوط به گاز رساني ،حق 
گاز،  توزیع  و  تغذیه  های  شبکه  فرعی،  انتقال  خطوط  به  مربوط  عملیات 
ایستگاههای تقلیل فشار، ایستگاههای اندازه گیری، ایستگاههای حفاظت از 
ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت-ارائه خدمات  زنگ و سایر تأسیسات و 
فني ونگهداري وانجام تعمیرات و بازسازی خطوط مخابراتی و صوتی و 
الملل-ایجاد،   تصویری بهره برداري از خطوط ارتباط بین شهري و بین 
بهره برداري،  توسعه و نگهداري شبکه هاي تلفن ثابت ) با سیم یا بی سیم 
(   و داده در حوزه شبکه هاي غیرمادر مخابراتي، کابلکشی، مفصلبندی و 
ایران میباشد- کانالسازی بجز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات 

مزایده  در  -شرکت  گانی  بازر  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات 
اخذ   - کشور  گمراکات  از  کاال  ترخیس  خصوصی  و  دولتی  ومناقصات 
وام و تهسیالت از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی جهت تحقق 
اهداف  شرکت،  انجام پروژه های عمرانی ومدیریت در امور اجرایی وفنی 

ومهندسی ،خدمات مطالعه وطراحی واجرای کلیه پروژه های شهرسازی 
وساختمانی،انجا م کلیه مراحل مربوط به طراحی واجرای طرحهای عمرانی 
،انجام امور پیمانکاری واجرای طرحهای راه وساختمان و شهرک سازی و 
آماده سازی زمین وخدمات وتاسیسات شهری پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیصالحمرکز اصلی شرکت: زواره  خیابان انتهاي بلوار رهبر کد 
پستی8441634151سرمایه شرکت : مبلغ1.000.000ریال منقسم به1000.
سهم با نام هر یک به ارزش1000ریال می باشد که مبلغ 350000ریال 

تعهد  از طرف صاحبان سهام  بقیه  مبلغ650000ریال  پرداخت و  نقدًا  آن 
بشماره  زواره  حقیر  ابوالفضل   : امضا  وصاحبان  است.مدیران  شده 
مدیره،  هیئت  رئیس  بسمت    8441634151 1180017900وکدپستی  ملی 
 8443138381 11895164970وکدپستی  ملی  بشماره  عرفانیان  مهدي 
مدیرعامل  بسمت  زواره  حقیر  مدیره.ابوالفضل  هیئت  رئیس  نایب  بسمت 
1189935163وکدپستی  ملی  بشماره  کامران   پور  رضا  محمد  و 
8448111395بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
ابوالفضل حقیر  امضای  به  بهادار وتعهد آور شرکت  اوراق واسناد  کلیه 
زواره  )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر استبازرسان شرکت: آقای 
مهدي نصرتیان زواره فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه 74  صادره از 
کدپستی  خیابان صفا  زواره  ملی 1189508761.ساکن  اردستان  شماره 
فرزند  طباطبائي  مهدي  آقای سید  اصلی   بازرس  بعنوان   8441644971

کوچه  دانشجو  خیابان  زواره  ساکن  اردستان  از  صادره  مجتبي  سید 
برای  البدل  علی  بازرس   بعنوان  موحدکدپستی8441959551   شهید 
آگهی  چاپ  جهت  رود  زاینده  .روزنامه  گردیدند  انتخاب  یکسال  مدت 
فدایی                                                                                                                                             اله  http://irsherkat.ssaa.irذبیح  گردید.  انتخاب  شرکت   های 

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

تاسیس 
2052 شماره 92/3965/31/وآگهی تاسیس شرکت فجر آفرین اردستان–
ملی14003874118خالصه  وشناسه   181 ثبت  بشماره  خاص  سهامی 
خاص  –سهامی  اردستان  آفرین  فجر  شرکت  واظهارنامه  اساسنامه 
تاریخ92/11/10در  در  ملی14003874118که  181وشناسه  ثبت  بشماره 
این اداره به ثبت رسیده ودرتاریخ92/11/12 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل 
گردیده برای اطالع عموم درروزنامه رسمی وروزنامه زاینده رود آگهی 
میگردد:*موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله صدور واخذ پروانه 
فعالیت نمیباشد انجام کلیهی امور مهندسی در زمینهی کشاورزی و منابع 
اس،   آر  و  اس  ای  جی  پروژههای  برداری،  ونقشه  کشی  نقشه  طبیعی، 
پروژههای امور زیر بنایی و مکانیزاسیون، فعالیتهای دامپروری و زراعت 
و جنگل، اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی. پس از اخذ مجوزهای الزم 

منتظری  شهید  خیابان  زواره  شرکت:   اصلی  ذیصالح*مرکز  مراجع  از 
جنب بازار روز کد پستی 8441839744*سرمایه شرکت : سرمایه نقدی 
شرکت مبلغ یک میلیون  ریال منقسم به 100 سهم 10 هزار ریالی که مبلغ 
از طرف  بقیه  ریال  هزار    650 مبلغ  و  پرداخت  نقدًا  آن  ریال  هزار   350
صاحبان سهام تعهد شده است*مدیران وصاحبان امضا : آقای حمیدرضا 
بسمت    8441659181 1189944431وکدپستی  ملی  بشماره  صالح 
نایب  بسمت  فرزند محمد  مدیره، خانم سمیه صالح عجمی   هیأت  رئیس 
 8441659181 1189610396وکدپستی  ملی  بشماره  مدیره  هیأت  رئیس 
 8761915646 1239776616وکدپستی  ملی  بشماره  پناهی   علی  وآقای 

ضمنا  گردیدند  انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیره  هیأت  عضو  بسمت 
انتخاب  دوسال  مدت  برای  نیز  مدیرعامل  بسمت  صالح  حمیدرضا  اقای 
با  اداری  های  نامه  وسایر  بانکی  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  گردیدوکلیه 
امضای حمید رضا صالح همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.*اختیار 
میباشد*بازرسان  مدیره  هیات  ت  مصوبا  مجری  :مدیرعامل  مدیرعامل 
کد  و   1189610221 ملی  کد  زواره   اکار  عابدینی  زهرا  خانم  شرکت: 
اکار  عابدینی  زهره  خانم  اصلی  بازرس  عنوان  به    7643484416 پستی 
ساکن      7643484416 پستی  وکد   1189943123 ملی  بشماره  زواره  
سال  یک  مدت  برای  البدل  علي  بازرس  عنوان  به  مدرس  شهید  خیابان 
انتخاب یکسال انتخاب گردید*روزنامه زاینده رود جهت چاپ آگهی های 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  فدایی  اله  گردیدذبیح  انتخاب   شرکت  

زواره 

 تاسیس
2051 شماره 92/4061/31/و آگهی تاسیس شرکت صنایع فرش دستبافت 
کویر نصر-تعاونی بشماره ثبت 182 وشناسه ملی14003888310شرکت 
فوق در تاریخ92/11/20 تحت شماره 182وشناسه ملی14003888310در 
ذیل  امضای  نظر  از   92/11/20 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این 
روزنامه  در  ذیل  بشرح  ان  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر 
فرش  شرکت:تولید  میگردد:موضوع  آگهی  رود  زاینده  وروزنامه  رسمی 
دستبافت،انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت،تبصره 1:شرکت 
مقررات  بارعایت  درباال  مندرج  ومواد  طرح مصوب  اجرای  برای  میتواند 
اعتبارات  موجود  وذخایر  ازسرمایه  منعقده  قراردادهای  و  واساسنامه 
سرمایه گذاری های بخش دولتی،عمومی،تعاونی ،صندوق تعاون واشخاص 
استفاده  وموسسات  افراد  وجنسی  نقدی  دیگر،هدایای  وحقوقی  حقیقی 
نموده واقدام به اخذ اعتبارات وتسهیالت بانکی نمایدتبصره2:درصورتیکه 
از طریق ارگان دولتی ویا عمومی ذیربط ضوابط ومقرراتی در زمینه نوع 
ونحوه کار واشتغال وسایل تجهیزات،تاسیسات واماکن موردنیاز فعالیت 
به  مکلف  باشد شرکت  شده  مربوط وضع  موارد  وسایر  قانونی شرکت 
،تجهیزات،ماشین  مصالح،وسائل  میتواند  انهاست،تبصره3:شرکت  رعایت 
طریق  به  خودرا  ودیگرنیازمندیهای  وکارگاهها  ،انبارها  االت،تاسیسات 
اهداف شرکت  تحقق  ودرجهت  نموده  تامین  به صرفه  ومقرون  مقتضی 
گذاری  سرمایه  اقتصادی  نهادهای  دیگر  و  تعاونی  تولیدی  موسسات  در 
کند ویا اقدام به خرید سهام کارخانجات وموسسات دولتی و غیر دولتی 
موضوع  فعالیتهای  از  هریک  انجام  برای  4:درصورتیکه  تبصره  نماید 
تعاونی ،نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف 
در  فعالیت  نوع  به  توجه  با  میتواند  5:شرکت  تبصره  است  ان  اخذ  به 
صورت موجود تولیدات ،بارعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج 
همچنین  نماید  تامین  خارج  از  را  خود  نیازمندیهای  ویا  نماید  کشور  از 
بابرگزاری نمایشگاه ویا شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی ایجاد 
را عرضه  تولیدات خود  داخل وخارج کشور  در  نمایندگی وشعب  دفاتر 
فنی  دانش ومهارتهای  ارتقا  در جهت  است  مکلف  6:شرکت  نماید،تبصره 
نموده  همکاری  ذیربط  وموسسات  بادستگاهها  خود  اعضای  وشغلی 
در  را  اعضا  ودیگر  ،بازرس  ،مدیرعامل  مدیره  هیات  شرکت  موجبات  و 
:از  شرکت  نمایدمدت  فراهم  مربوطه  وتخصصی  اموزشی  های  دوره 
وحدت  میدان  شرکت:زواره  اصلی  نامحدودمرکز  مدت  به  ثبت  تاریخ 
کدپستی8441677416سرمایه شرکت :مبلغ 630/000/000ریال است که به 
21 سهم 30/000/000ریالی منقسم گردیده است مبلغ 210/000/000ریال 
میباشدمدیران  اعضا  تعهد  در  ومابقی  پرداخت  اعضا  توسط  نقدا  آن 
وصاحبان امضا :خانم طیبه حمامی بشماره ملی 1189610159وکدپستی 
1189593246وکدپستی  ملی  بشماره  حمامی  8441766791،محسن 
شماره  1189946017وکدپستی  ملی  بشماره  حامی  8441766791ونجمه 
نصراله  حسین  وآقای  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  8441766791بسمت 
8716864436بسمت  1262028744وکدپستی  ملی  بشماره  جمال  زاده 
گردیدندآقای  انتخاب  سال  سه  مدت  برای  مدیره  هیات  البدل  علی  عضو 
و  رئیس  نائب  بسمت  حمامی  طیبه  ،خانم  رئیس  بسمت  حمامی  محسن 
خانم نجمه حامی بسمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
دوسال  مدت  برای  مدیرعامل  بسمت  جمال  زاده  نصراله  حسین  اقای  و 
انتخاب گردید.کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد اور بانکی از قبیل چک 
زاده  نصراله  )حسین  مدیرعامل  امضای  با  بهادار  واوراق  برات  ،سفته 
استبازرسین  معتبر  با مهر شرکت  جمال(و رئیس)محسن حمامی( همراه 
1189413361وکدپستی  ملی  بشماره  شهربانوریحانیان  شرکت:خانم 
ملی  بشماره  حمامی  فاطمه  خانم  و  اصلی  بازرس  8441766791بسمت 
برای  البدل  علی  بازرس  8441766791بسمت  1189573423وکدپستی 
مدت یکسال انتخاب گردیدندhttp://irsherkat.ssaa.ir    ذبیح اله فدایی                                                                                                                                            
وامالک اسناد  ثبت  زواره-سازمان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس    

 کشور

فقدان سند مالکیت
2050 شماره 92/69/41/31/وخانم صدیقه عالئی زواره باستناد دوبرگ 
استشهاد یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی 
است که سند مالکیت پانزده حبه  مشاع از72حبه ششدانگ پالک 503فرعی 
در  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  اصلی  شانزده  زواره  در  واقع 
صفحه 345دفتر 149 امالک بنام سید علی عالئی زواره سابقه ثبت وسند 

مالکیت داشته سپس ذیل سند رسمی شماره 1400-45/7/2دفتر 49 زواره 
تمامت مالکیت خویش را به خانم صدیقه عالئی زواره  انتقال قطعی نموده  
وبه حکایت دفتر امالک معامله دیگری انجام نگردیده ودر اثر اسباب کشی 
 مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده،

 طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود 
 ) ذکرشده  آگهی  این  در  آنچه  غیراز   ( معامله  انجام  مدعی  کس  هر   که 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
کتبًا را  اعتراض خود  اداره مراجعه و  این  به  تا مدت 10 روز   این آگهی 

تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن    
اگر  . گردد  مسترد  کننده  ارائه  به  سند  اصل  و  صورتمجلس   مراتب 
سند اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف    
صادر مرقوم  مالکیت  سند  المثنی   ، نشود  ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت    

  و به متقاضی تسلیم خواهد شد .             ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره

تغییرات 
اردستان  آراد کویر  تغییرات شرکت  2049 شماره 92/6938/33/و آگهی 
سهامی خاص مستند به صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده و هیات مدیره شرکت آراد کویر اردستان ، سهامی خاص به شماره 
ثبت 775 و شناسه ملی 10980033221 مورخه 1392/11/28 تصمیماتی 
آقای   -1 : آمده است  به عمل  به شرح زیر  تغییراتی در شرکت  اتخاذ و 
علی فدوی اردستانی فرزند حبیب اله با کد ملی 1189358867 و کد پستی 
8381816566 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت رئیس هیات 
مدیره و خانم عفت امامی فرزند محمد همایون با کد ملی 1189914654 و کد 
پستی 8381869341 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت مدیر عامل 
شرکت و خانم فهیمه امامی فرزند محمد همایون با کد ملی 1189929023 
و کد پستی 8381869341 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت 
نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق 
مهر شرکت  با  و  عامل  مدیر  امضای  با  تعهدات شرکت  و  مالی  اسناد  و 
معتبر است . 3- آقای رضا دهقانزاده  فرزند علی با کد ملی 1189581078 
و کد پستی 8441957437 به سمت بازرس شرکت برای  مدت یک سال 
انتخاب شدند .4- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
 شرکت انتخاب شد .  م الف 528 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

مفاد آراء 
قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2048
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین 
وضعیت تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر   رسمی 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی   ثبتی 
محرز  متقاضیان  معارض  بال  و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی    
شرح به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است   گردیده 

آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر   
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود 
انتشار  تاریخ  در  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
و اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به   آگهی   اولین 

از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  شهرضا  امالک    
تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم   تاریخ 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   نمایند 
خواهد صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض   وصول 

 شد . رای شماره 139260302008004657 خانم مهر نوش احتشامی فرزند 
ملی 1819461734  آبادان و شماره   9 به شناسنامه 222 حوزه  اله  ولی 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1/1249 واقع در مزرعه فضل 

آباد دو اصلی بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 373/10 متر مربع که 
بموجب سند شماره 186438 مورخه 88/4/4 دفتر سه شهرضا به مدت 5 

سال در اجاره میباشد .  م الف 291 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/21 
سید مهدی میر محمدی رئیس اد اره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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خانمی پشت میز کارش نشسته اس��ت . روی میز از نامه ، 
قرارداد و کاغذهای مربوط به کارش پر شده است . دو چراغ 
چشمک زن روی تلفن ، حاکی از آن است که دو نفر منتظر 
صحبت با او هستند. دو نفر ارباب رجوع هم روی مبل های 
اتاقش نشسته و چای می نوشند و منتظرند که او سرش را 
از روی نامه ها بلند کند تا با او صحبت کنند. تا نیم ساعت 
دیگر جلس��ه مهمی هم دارد. بعد از آن باید با مدیر عامل 

شرکت راجع به موضوعی صحبت کنند و... .
فشار ناش��ی از این همه کار و گرفتاری اغلب ما را کالفه 
می کند. شاید بگویید: »نه برای من یکی خیلی زیاد است .« 
اما برای این خانم زیاد نیست او از کارش لذت می برد. اجازه 
 نمی دهد تصورات باطل روی کارش تاثیر منفی بگذارد، 
به جای آن ب��ه موفقیت هایی که ام��روز نصیبش خواهد 
شد فکر می کند، مودبانه با ارباب رجوع ها حرف می زند، 
صحبت هایشان را به دقت گوش می دهد. تلفن ها را جواب 
می دهد. این کارها سخت و طاقت فرس��ا نیست اتفاقی 
معمولی برای کسانی اس��ت که از کارشان لذت می برند 

و مستقیم و موثر به سوی هدف هایشان پیش می روند.
انسان می تواند به استناد دلیل و منطق حرکت کند و غذای 
بی مزه بخورد. اما خداوند به ما شوخ طبعی ، روی خوش و 
خنده اعطا کرده تا ماموریت دو روزه عمر را با روح و با نشاط 

بگذرانیم . می توانید لذت را احساس کنید.
     مساله این است که برای خودتان چه بخواهید 
زندگی باید قرین شادی باش��د اما برداشت های امروز از 
زندگی ، اغلب عکس این موقعیت را نشان می دهد. زندگی 
باید رسم خوش��ایندی داشته باش��د مردم باید با خود و 

دیگران مهربان باشند.
با فراموش کردن اشتباهات گذشته می توانید به زندگی 
شاد برسید. اگر احس��اس کنید که حق دارید از زندگی 
لذت ببرید، می توانید در کار و زندگی طعم خوش شادی و 
خوشبختی را بچشید. با سرزنش خویش ، لذت و شادمانی 
را از خودتان دریغ می کنید. زندگی خالق تصمیم گرفتن 
برای شادمان بودن است . پیروزی  نیروهای مثبت فکر و 
تصور بر نیروهای منفی تفکر و تصور است . با تقویت روزانه 
تصویر ذهنی خویش ، برای زندگی خالق آماده می شوید، 
خود را شایسته خوش��ی های زندگی می دانید و از آن به 

سود خود استفاده می کنید. 

با آغوش باز به استقبال 
شادی بروید

گنج پندو ضرب المثل
 

ضرب المثل جامایکایی
قبل از آن که از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو »دهن گنده«.

]تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. [
ضرب المثل روستایی

اگر می خواهی که جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند، خودت روی 
تخم مرغ ها بخواب.

]تفسیر: اگر به دنبال آن هس��تی که کارت را به بهترین شکل انجام 
دهی، آن را به شخص دیگری غیر ازخودت مسپار.[

ضرب المثل التین
یک خرگوش احمق، برای النه  خود سه ورودی تعبیه می کند.

]تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخالت 
دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندی[

ضرب المثلی از شمال آفریقا
هر سوسکی از دید مادرش به زیبایی غزال است.

معادل فارس��ی: اگر در دیده  مجنون نش��ینی، به غیر از خوبی لیلی 
نبینی.

ضرب المثل روسی
بشکه  خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند.

]تفسیر: هیاهو و ادعای بسیار نشان از میان تهی بودن دارد.[
ضرب المثل اسپانیایی

برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم مرغ شکست.
]تفسیر: بدون صرف هزینه، به نتیجه  مطلوب دست نخواهی یافت[

معادل فارسی: بی مایه فطیر است.
ضرب المثل روسی

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوما آشپز ماهری نیست.
]تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست[

بالل بن رباح معروف به بالل حبشی در بین سال های ۵۷۸ تا 
۵۸۲ میالدی در مکه متولد ش��د. او برده امیه پسر خلف بود و 
پس از این که اس��الم آورد امیه او را به ش��کنجه و آزار گرفت. 
گفته ش��ده او را به دس��ت کودکان س��پردند و آن ها او را در 
دره های مک��ه می گرداندند و او پیوس��ته می گفت: احد! احد! 
)خدای یکتا، خدای یکتا(  ابوبک��ر، بالل را خرید و آزاد کرد. او 
در س��ال ۶۲۲ میالدی، به مدینه هجرت کرد و از آن پس در 
تمام جنگ ها در سپاه اسالم می جنگید. در بحار االنوار مجلسی 
آمده است هنگامی که جبرییل اذان و اقامه را از سوی خداوند بر 
محمد نازل کرد، سر محمد)ص( در دامان علی)ع( بود. جبرییل 
اذان و اقامه را گفت. محمد برخاس��ت و ف����رمود:»ای علی، 
شنیدی؟« حضرت علی پاس��خ داد:»آری.« پس از آن پیامبر 

علی را مامور کرد که به عنوان اولین نفر اذان را به بالل بیاموزد.
محمد)ص( او را موذن اس��الم قرار داده بود. پس از فتح مکه، 

بالل در باالی کعبه ایستاد و اذان گفت و در حالی که مشرکان 
به او سنگ می زدند به اذان گفتن ادامه می داد و نقل شده که 
»شین« را »س��ین« می گفت، و در روایت اس��المی است که 
س��ین بالل نزد حق تعالی شین اس��ت. پس از وفات حضرت 
محمد)ص(، بالل با سپاه اسامه بن زید به سوریه رفت و اسامه 

را در این جنگ یاری کرد.
 او پس از رحلت پیامبرگرامی اسالم تنها یک بار اذان گفت و آن 
هم به درخواست حضرت زهرا )س( بود که آن اذان هم به دلیل 

از هوش رفتن صدیقه کبری )س( ناتمام ماند.
 بالل حبشی  در س��ال ۶۴۰ میالدی در دمشق وفات یافت و 
مقبره  این صحابی پیامبر اکرم )ص( هم اکنون در این ش��هر 

موجود است.

قبر بالل حبشی کجاست ؟

اس��پانیایی  محقق��ان 
قص��د دارن��د از باکتری 
موج��ود در مدفوع نوزاد 
ب��رای تولید سوس��یس 
پروبیوتی��ک ب��ا خواص 
بهداشتی و طعم مناسب 

استفاده کنند.
تحقیقات نشان می دهد، 
مواد غذایی مانند ماست 
که حاوی باکتری پروبیوتیک زنده هس��تند، برای س��المت 
بدن بسیار مفید بوده و به برطرف ش��دن مشکالتی از جمله 
چربی شکم، افس��ردگی، التهاب، عفونت ادراری، اختالالت 
 مع��ده و روده از جمله یبوس��ت ب��ه ویژه در ن��وزادان کمک

می کند.»الکتوباسیلوس« و »بیفیدوباکتریوم« دو نوع باکتری 
اصلی هستند که اغلب در محصوالت پروبیوتیک وجود دارند.

به گفته »آنا جوفر« یکی از نویس��ندگان این مطالعه، این دو 
نوع باکتری پروبیوتیک به وفور در مدفوع نوزادان وجود دارند.

محققان موسس��ه تحقیقات کش��اورزی و غذا )IRTA( در 
کاتالونیا، ۴3 نمونه مدفوع نوزادان شش ماه سالم را جمع آوری 
و کشت دادند و نوعی سوسیس به نام »fuet« تولید کردند .

ای��ن تون��ل ب��ی نظیر 
لوکیشنی از یک فیلم یا 
برنامه تلویزیونی نیست، 
بلکه قسمتی از جاذبه 
های طبیعت است. تونل 
عش��ق، نامی است که 
مردم محلی به یکی از 
زیباترین نقاط کلوان در 
کشور اوکراین داده اند.

سه کیلومتر از ریل راه آهن شهر کلوان که به کارخانه فیبرسازی 
ختم می ش��ود از داخل این تونل می گ��ذرد. البته هر قطاری، 
اجازه عبور از این ری��ل و تونل را ندارد فق��ط قطارهای باربری 
که مخصوص حمل چوب مورد نی��از کارخانه اند مجوز عبور از 
این تونل را دارند.قطارها س��ه مرتبه در روز، با گذر از این تونل، 
چوب ها را به کارخانه می رسانند، این گذرگاه زیبا برای عده ای 
از مردم، یادآور داستان معروف باغ اس��رار آمیز است، درختان 
 درهم تنیده و زیبا، داالن سبز و دلربایی در این مسیر به وجود 
آورده اند و به همین دلیل، این گ��ذرگاه دلفریب روزانه تعداد 
 زی��ادی از زوج ها، عکاس��ان و عالقه مندان را به س��مت خود

 می کشاند.

م��رد ج��وان امریکایی 
معتاد به خوردن کیسه 
و  اس��ت  پالس��تیک 
ه��ر هفت��ه یک س��اک 

پالستیک می خورد.
»راب��رت« دانش��جوی 
جوان ۲3 ساله امریکایی 
ه��ر هفت��ه یک س��اک 

پالستیک می خورد.
وی از بدو تولد تاکنون ۶۰ هزار پالستیک که می تواند یک 

زمین فوتبال را به طور کامل پوشش دهد خورده است.
 براس��اس یک گ��زارش وی اعتی��اد عجیبی ب��ه خوردن 

پالستیک دارد و آن را مانند چیپس می خورد.
وی با دیدن کیسه های پالس��تیکی که روزنامه در آن قرار 
گرفته اختیارش را از دست می دهد و این کیسه ها را بیشتر 

از کیسه های مواد غذایی دوست دارد.
وی گفت: اعتیاد من به خوردن پالستیک آن قدر زیاد است 
که اگر روزی نخورم عصبی می شوم و حتی پالستیک های 
همسایه ها را سرقت می کنم و مقاومت در مقابل کیسه های 

پالستیکی غیر ممکن است.

تولید سوسیس از باکتری 
مدفوع نوزاد

تونل عشق یکی از 
زیباترین نقاط اوکراین 

مردی 60 هزار کیسه 
پالستیک خورده است

دریچه

»اوساکا اتومس« 2014 
در این آلبوم  خودرو های نمایش داده شده در نمایشگاه اتو مس 2014 
دراوساکا ژاپن را شاهد هستید. این نمایشگاه مخصوص اتومبیل های 
 تیونینگ شده ودستکاری شده است.اتومبیل هایی که با هزینه های

 سر سام آور ظاهری کامال متفاوت از سایر خودرو ها پیدا می کنند و اکثرا 
دارای خواص رویایی هستند چه از نظر ظاهر و چه از نظر قدرت ،شتاب 

امکانات و ...
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