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 تعداد کیسه هوای خودروها 
افزایش می یابد

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از آغاز 
طرح نوروزی  از بیست و پنجم اسفند تا هفدهم فروردین 

ماه 93 خبر داد. 
سردار دکتر اسکندر مومنی در نهمین همایش سراسری 
روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، با بیان این 
که طی سالیان گذشته، پلیس توجه زیادی برای کاهش 

تصادفات و تلفات داشته است...

قیمت آب و برق سال ۹۳ 
افزایش نمی یابد

 شرایط بهره مندی محکومان 
از تسهیالت مرخصی

وزیر نیرو با بیان اینکه قیمت آب و برق در سال 93 افزایش 
نمی یابد، گفت: قرار بر این شد که ۴۰۰ میلیارد تومانی که 
از درآمدهای آب به هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد، 

پرداخت نشود.
  وی ادامه داد: در مورد برق نی��ز 35۰۰ میلیارد تومان به 
هدفمندی پرداخت می شد که از س��ال آینده مقرر شده 
است 22۰۰ میلیارد تومان بابت س��وخت به وزارت نفت 

پرداخت شود.

رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای شرایط بهره مندی 
محکومان از تسهیالت مرخصی را در ایام نوروز اعالم کرد.

 به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه 
متن کامل این بخش نامه به شرح زیر است:

بخش نامه: به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرا رسیدن سال نوی هجری شمسی و...

3
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 » هنر«  پیچیدگی ها 
را برطرف می کند 

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: حوزه علمیه از تریبون هنر 
برای تبلیغ دین استفاده کند. سید عباس صالحی در آیین افتتاحیه جشنواره 
فرهنگی اشراق که در تاالر استاد فرشچیان اصفهان برگزار شد، گفت: بحث 
هنر و کارکردهای هنر مقوله ای روشن و آشکار است، هنر می تواند مسایل 

5پیچیده را بازگو کند و پیچیدگی ها را برطرف کند و ...
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 احتکار در بازار 
کنترل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان با 
بیان این که بازار در سال 92 به نسبت سال 91 از 
آرامش بیشتری برخوردار بود از کنترل احتکار در 

استان اصفهان خبر داد. 
غالمرضا صالحی گفت: بر اس��اس سیاست های 
ابالغی ماموریت های ای��ن اداره کل از تاریخ 17 
اس��فند ماه تا 15 فروردین 93 ب��ه صورت ویژه 

کنترل و ابزارهای نظارتی افزایش می یابد.
وی اظهار داش��ت: در این ماموریت ها اداره کل 
صنعت و مع��دن و تجارت، اصن��اف و ... به اداره 
کل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفه��ان یاری 
می رسانند و اقالمی مانند: مرغ، تخم مرغ، تنقالت 
و آجیل، میوه، لباس، آژانس های مسافرتی، دفاتر 
 حمل و نقل جاده ای و ... مورد بررس��ی ویژه قرار 

می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه 
داد: برای اجرای هرچه بهتر این ماموریت ها یک 

مقر در اداره کل تعزیرات حکومتی استان و دو تا 
چهار شعبه در سطح بازار ش��هر اصفهان پیش 
بینی ش��ده و همچنین در این م��دت در تمام 
شهرستان ها گشت مشترک سیار و شعبه ویژه 

رسیدگی به تخلفات مستقر خواهند بود.
وی افزود: بیش��ترین تخلفات مرب��وط به عدم 
درج قیم��ت، گ��ران فروش��ی و ع��دم رعایت 
 دس��تورالعمل های بهداشتی اس��ت و تعزیرات 
به نحو مطلوب آمادگی الزم جهت ارایه خدمت 
را دارد و در صورت مش��اهده هرگونه تخلف در 
سطح بازار به ش��دت با متخلفان برخورد و اشد 
 مجازات را علیه واحدهای صنفی متخلف اعمال

 می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
سامانه پیام کوتاه به شماره 3۰۰۰9651 آمادگی 
این را دارد که مردم در هر نقطه از ایران در طول 

ساعات شبانه روز شکایت خود را مطرح کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

444

اصفهان- تهران 22000 تومان
رییس انجمن اتوبوس های مسافربری ش��هر اصفهان گفت: به 
مناسبت نوروز 93 قیمت بلیت های اتوبوس 2۰ درصد افزایش 
 داشته و تا مشخص شدن نرخ سوخت به همان قیمت مصوب باقی 

می ماند.

امیرحسین سیامکی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: همه 
س��اله و همزمان با آغاز س��فرهای ن��وروزی 2۰ درص��د به نرخ 
بلیت اتوبوس های بین ش��هری اضافه می ش��د و امس��ال نیز به 
 مناس��بت تعطیالت نوروز این مبلغ به قیمت بلیت  اضافه شده 

است. وی ادامه داد: در حالی که هر سال بعد از تعطیالت نرخ ها 
 به وضع س��ابق برمی گشت اما س��ال آینده این وضعیت صورت

 نمی گیرد و افزای��ش 2۰ درصدی بلیت  تا تعیین تکلیف قیمت 
جدید سوخت باقی می ماند. 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول ( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583
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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

2 رییس مجلس ایالتی بلوچس��تان پاکس��تان گف��ت: اصفهان 
پتانسیل های قوی در زمینه صنعت و گردشگری دارد و معتقدم اصفهان 
امروز قلب ایران است.   رس��ول زرگر پور در دیدار با »میرجان محمد خان 

جمالی«، رییس مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان گفت: اصفهان شهر...



اخبار کوتاهيادداشت

سال 92 آغازی برای افزايش 
امیدواری در عرصه سیاسی بود

یک عضو مجمع زنان اصالح طلب در ارزیابی خود از شرایط سیاسی 
کشور در سال 92 گفت: س��ال 92 آغازی برای افزایش امیدواری به 
آینده در عرصه سیاست داخلی و بسط گفتمان در عرصه بین المللی 

بود.
اشرف بروجردی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 
یازدهم در سال 1392،  اظهار داش��ت: در زمان انتخابات اخیر یک 
فضای اضطراب و دلهره وجود داشت که نتایج انتخابات چه خواهد 
شد و در کنار آن یک احساس امیدواری نیز در مجموعه جامعه وجود 
داشت که چه بسا شرایطی به گونه ای شود که جامعه بتواند آرامش از 

دست رفته خود را باز پیدا کند.
وی افزود: تا پیش از برگزاری انتخابات شاهد عدم وجود ثبات الزم 
سیاسی در کش��ور بودیم و این امر نگرانی هایی را در اقشار مختلف 
جامعه ایجاد ک��رده بود ول��ی بع��د از انتخابات با تغیی��ر وضعیتی 
که ایجاد ش��د، جامعه به آرامش و طمأنینه دس��ت پیدا کرد و این 
چرخش رویک��رد، مقدماتی را فراهم کرد ک��ه عالقه مندان به حوزه 
سیاست بتوانند با رویکرد جدیدی در راس��تای ادای دین به کشور 
 و انقالب وارد عرصه ش��وند و تعام��ل و گفت وگو بین اف��راد برقرار

 شود.

حوزه علمیه به جای تربیت فیلم ساز 
بايد مبلغ دينی تربیت کند

نماینده ولی فقیه در اصفهان هنر اصلی حوزه ه��ای علمیه را قلم و 
بیان توصیف کرد و گفت: حوزه علمیه به جای تربیت فیلم ساز باید 

مبلغ دینی تربیت کند.
 آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد در آیین افتتاحیه جشنواره اشراق 
خاطرنشان کرد: هنرمندترین افراد در حوزه علمیه پرورش یافته اند 
که در نوشتن و سرودن شعر تبحر داشته و در واقع خواستگاه ادبیات 

و شعر در ایران از حوزه های علمیه بوده است.
وی با اش��اره به آیاتی از قرآن گفت: قلم و بیان دو هنری هستند که 
از سوی خداوند به انسان عطا شده و این دو هنر بسیار ارزشمند جزو 
هنرهایی هس��تند که در حوزه های علمیه مورد توجه واقع ش��ده و 
بسیار پیشرفت کرده و از کاربردهای آن ها برای تبلیغ دین استفاده 

شده است.
امام جمع��ه اصفهان تصریح ک��رد: هنرمندان��ی که از قل��م و بیان 
می خواهند اس��تفاده کنن��د نباید ای��ن دو نعمت را علی��ه خداوند 
ب��ه کار گیرن��د، روحانیت هرگ��ز از خ��دادادی بودن ای��ن دو هنر 
ارزش��مند چشم پوش��ی نکرده اس��ت و ب��ه همین جه��ت بهترین 
استفاده را از آن ها کرده، استفاده درس��ت از نعمت های الهی یکی 
 از هنرهایی است که حوزویان باید به هنرمندان غیر حوزوی انتقال 

دهند.

 وزارت علوم در دايره
 هشدار فرهنگی مقام معظم رهبری

دبیر دفتر سیاس��ی جمعیت دانش��جویان حامی عدالت اس��المی 
گفت: وزارتخانه های عل��وم، ورزش و جوانان، آم��وزش و پرورش و 
 دانش��گاه آزاد در دایره هش��دار فرهنگی مقام معظ��م رهبری قرار

 دارند.
پویان غالمی سامان، دبیر دفتر سیاسی جمعیت دانشجویان حامی 
عدالت گفت: تذکر جدی و ابراز نگرانی مقام معظم رهبری در رابطه 
با وضعیت فرهنگی کشور یک حقیقت انکار ناپذیر است که با صدور 

بیانیه و ابالغیه برطرف نمی شود.
 وی ادامه داد: تحول فرهنگی در کشور که غایت آن منتهی به صدور 
انقالب اسالمی می ش��ود نیازمند عزم جدی و بهره مندی از جوانان 

مومن و انقالبی و پرهیز از سیاست زدگی است.

 سرلشکر صالحی: 
به هیچ وجه به دشمن اعتماد نداريم

 فرمانده کل ارتش گفت: به هیچ وجه به دش��من اعتم��اد نداریم و
 در این خصوص هوشیارانه عمل خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم کالم 
فرمانده معظم کل قوا روی زمین بماند و در زمینه آمادگی های نظامی 

قائل به غفلت و راحت باش نیستیم.
امیر سرلش��کر عطاء اهلل صالح��ی ،فرمانده کل ارت��ش در همایش 
سراس��ری روحانیون آجا که در مرکز همایش های کوثر س��ازمان 
 عقیدتی سیاس��ی ارتش و با حضور حجت االس��الم و المس��لمین

 س��ید محمد علی آل هاش��م، رییس این س��ازمان برگزار شد طی 
س��خنانی به اهمیت موضوع دش��من شناس��ی پرداخ��ت و در این 
خص��وص تصریح کرد: دش��من ادعا می کن��د من با ش��ما مهربانم 
و برخی ه��م در داخل دانس��ته ی��ا ندانس��ته در این راس��تا گام بر 
 می دارند که البته موضع ما کامال روشن اس��ت. ما به دشمن اعتماد

 نداریم.
وی در ادامه با بیان این که  ما باید بدانیم دشمن، دشمن است و قابل 
 اعتماد نیست، خاطر نش��ان کرد: اس��تکبار همواره با نقشه های راه 
پیش می رود و امروز قصدش از آرام جلوه دادن روابط این اس��ت که 

ملت دست از آرمان های انقالبی خود بردارد.
فرمانده کل ارتش با اش��اره به این که به هیچ وجه به دشمن اعتماد 
نداریم، خاطر نش��ان کرد: در این خصوص هوشیارانه عمل خواهیم 
کرد و اجازه نمی دهیم کالم فرمانده معظم کل قوا روی زمین بماند 
 و بر این اس��اس، در زمینه آمادگی ه��ای نظامی، قائ��ل به غفلت و

 راحت باش نیستیم.

سخنگوی اشتون: آمده ايم نظر ايران 
را بشنويم

سخنگوی کاترین اش��تون گفت: روابط ایران و اتحادیه اروپا ارتباط 
زیادی با نحوه انجام مذاکرات ایران و 1+5 دارد.

سخنگوی اشتون بیان این که این سفر، س��فر دوجانبه بین ایران و 
اتحادیه اروپا است و ارتباطی با مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ندارد، 
گفت: موضوعات مختلفی در این مذاکرات مطرح ش��ده است و این 
ظرفیت برای ادام��ه گفت وگوها و انجام مذاک��رات بعدی بین ایران 
 و اتحادی��ه اروپا وج��ود دارد. آمده ایم نظر ایران را بش��نویم اگر این

 گفت وگوها خوب پیش رود، می شود گفت: این سفر دستاورد خوبی 
داشته است. 

خانم اش��تون به دعوت  ظریف به تهران س��فر کرده است تا درباره 
مسایل دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا رایزنی شود.
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نقشه راه اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد اسالمی است

حجت االسالم و المسلمین حسین  بهشتی نژاد ،مدیرکل تبلیغات اس��المی استان اصفهان با بیان این که 
نقش��ه راه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد اسالمی است، گفت: جامعه اس��المی در هر زمان باید خود را با 

مقتضیات زمان همراه کند.
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ارز ماموريت مقامات 
داوطلبانه قطع شود

دولت اهتمام بیشتری 
به ارزش ها داشته باشد

نماینده اصفهان با بیان این که هنوز سفرهای داخلی و خارج سه قوه در اقتصاد 
مقاومتی س��اماندهی نشده است، گفت: امید اس��ت که ارز ماموریت مقامات 
داوطلبانه قطع شود، تا پیامی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، نه در شعار 
و حرف.  نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در نطق میان  دس��تور خود در صحن علنی ضمن تبریک به مناس��بت میالد 
حضرت زینب)س( به زنان مسلمان جهان اظهار داشت: از وزارت بهداشت و 
درمان و معاونت راهبردی می خواهم تا قوانین و تسهیالت مصوب مربوط به 
پرستاران را هر چه سریع تر اجرایی کنند.عضو کمیسیون قضایی مجلس بابیان 
این که صهیونیسم مولود ناپاک استکبار جهانی و رژیم جعلی است، خاطرنشان 
کرد: حضرت امام )ره( فرمودند که اسراییل غده سرطانی است و باید از صحنه 

روزگار محو شود.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی گفت: حضور عناصر فتنه گر در 
بدنه اجرایی کشور مانع کارآمدی دولت می شود. لطف اهلل فروزنده سخنگوی 
جمعیت ایثارگران انقالب اس��المی اظهار داش��ت:در جلس��ه اخیر جمعیت 
ایثارگران انقالب اس��المی که با حضور اعضای ش��ورای مرکزی برگزار ش��د 
عملکرد جمعیت در سال 92 ارزیابی شد.وی افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی 
نیز یکی دیگر از مباحثی بود که اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران مورد 
بررسی قرار دادند و ما معتقدیم نقش احزاب، NGOها و گروه های سیاسی 

در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی موثر است.
فروزنده تاکید کرد: از دول��ت یازدهم انتظار داریم که نس��بت به ارزش های 
اسالمی اهتمام بیشتری داشته باشد و بین رویکرد های ارزشی و غیر ارزشی 

تفاوت قائل شود.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم از پاالیش قوانین و 
افزایش نظارت بر ارگان های فرهنگی کشور در اولویت کاری 
سال آتی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد. حجت االسالم 
احمد س��الک کاش��انی پیرامون مهمترین اقدامات مدنظر 
فرهنگی مجلس نهم برای رف��ع نگرانی رهبر معظم انقالب 
درباره موضوع فرهنگ اظهار داش��ت: کمیسیون فرهنگی 
مجلس در راس��تای رفع معضالت فرهنگی کشور و کاهش 
نگرانی رهب��ر معظم انق��الب چندین برنام��ه حیاتی را در 
اولویت سال آتی خود قرار داده است.وی در ادامه از بازنگری 
و بررسی همه قوانین مرتبط با فرهنگ کشور و پاالیش آن ها 
به منظور بهبود روند عملکردی از شناسایی خألهای قانونی 
در س��ال آتی خبر داد.رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس 
نهم افزود: افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان ها و 
مجموعه های فرهنگی کشور از دیگر اقدامات و اولویت های 

کمیسیون فرهنگی مجلس است.
وی با اش��اره به س��خنان اخیر رهبر معظم انقالب در جمع 
اعضای خب��رگان رهبری در پانزدهمی��ن اجالس خبرگان 
تاکید کرد: آنچ��ه که ما از فرمایش��ات حکیمان��ه رهبری 
دریافت می کنیم، نخست نگرانی و دغدغه مندی رهبر معظم 
انقالب نسبت به موضوع فرهنگی در طول حداقل یک دهه 

گذشته است.

نماینده سابق ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه گفت: موضوع 
فرهنگ دغدغه عمومی همه دلسوزان نظام است.

 حجت االسالم سید احمد محی الدین  میرمرشدی پیرامون 
سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در جمع اعضای خبرگان 
رهبری درباره 12 وظیفه مسووالن و تاکید ویژه ایشان روی 
موضوع حیاتی فرهنگ گفت: در واقع آنچه که رهبر معظم 
انقالب در جمع اعض��ای مجلس خب��رگان رهبری مطرح 
کردند به دنبال دو مساله اساسی بود.وی عنوان کرد: نخست 
نگاه ژرف ایش��ان به عمق جامعه و مدیریت کالن کش��ور و 
بررسی و مطالعه روند حاکم بر سیاست های اجرایی کشور 
و دیگری نگاه عالمانه یک رهبر به مسایل استراتژیک کشور 
است که هر دو این موارد در سخنان اخیر رهبری موج می زد.

نماینده سابق ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه تصریح کرد: 
آن چیزی که مورد توجه قرارداد س��خنان رهبری نس��بت 
به موضوع فرهنگی با لفظ نگرانی اس��ت، نخس��تین بار بود 
 که رهبر معظ��م انقالب موضع خ��ود را پیرامون مس��ایل 
 فرهنگی کش��ور تح��ت عن��وان نگران��ی و دغدغ��ه بیان

 می کردند.
وی افزود: در حال حاضر موضوع فرهنگ در کش��ور به یک 
 دغدغه عمومی ب��رای همه دلس��وزان نظام تبدیل ش��ده

 است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش احزاب 
در نظام جمهوری اسالمی خاطرنشان کرد: احزاب در نظام 

جمهوری اسالمی ضربه گیر نظام هستند.
هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در دومین نشس��ت دس��ت اندرکاران حوزه علوم پزش��کی 
دانشگاه آزاد اسالمی ضمن خوشامدگویی به همه میهمانان 
و تبریک به میرزاده و الریجانی برای تصمیم گیری در زمینه 
نقشه جامع توسعه علوم پزش��کی در دانشگاه آزاد اسالمی 
گفت:  امیدوارم این امر با همکاری بزرگان دانش پزش��کی 

بتواند به اهداف عالی در دانشگاه آزاد برسد.
وی این نقش��ه جامع راجزو آرزوهای دیرین��ه   خود خواند 
و اظهار داش��ت: من بس��یار خ��وش بینم و فک��ر می کنم 
بااس��تعدادهایی که در ایران و در سراسر دنیا شخصیت ها و 
دانشمندان ایرانی دارند می توانند مایه افتخار شوند و مورد 
توجه قرار بگیرند.رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با اش��اره به مالقات خود با معاون وزیر خارجه سوئد اظهار 
داشت:  در مالقاتی که اخیرا با وی داشتم معاون وزیر خارجه 
سوئد از حضور ایرانی ها در سوئد راضی بود و با وجود آن که 
گفت تعدادی از ایرانیان مقیم در سوئد با ایران مخالفت دارند 
اما از این امر نگران بود که مبادا در ایران اوضاع مساعد شود و 

آنان به ایران بازگردند .

 معاون نظارت مجل��س جزییات گ��زارش عملکرد نظارتی
 س��ه ماه��ه ای��ن معاون��ت را تش��ریح ک��رد و ط��ی آن 
 از اب��الغ با تاخیر س��ه قان��ون از س��وی رییس جمهور خبر

 داد.
حس��ین مظفر ،معاون نظارت مجلس ش��ورای اسالمی به 
تش��ریح گزارش عملکرد س��ه ماهه اقدامات نظارتی خانه 
ملت پرداخت.وی با تش��ریح مهمترین محورهای گزارش 
عملکرد نظارتی س��ه ماهه مجلس گفت: این س��ه ماهه از 
 تاریخ 7 آبان امسال آغاز شده و تا 6 اس��فند ماه ادامه یافته

 است.
معاون نظارت مجلس شورای اسالمی نظارت بر ابالغ و انتشار 
قوانین را اولین محور گ��زارش نظارتی مجلس عنوان کرد و 
افزود: در این مدت جمعا 4 قانون به رییس جمهور ابالغ شد 
 که آقای روحانی یکی از قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 

3 قانون را با تاخیر ابالغ کرد.
مظفر نظ��ارت بر اج��رای قوانی��ن و عملکرد مس��ووالن و 
دستگاه های اجرایی را دیگر محور گزارش سه ماهه معاونت 
نظارت مجلس برشمرد و اضافه کرد: از تعداد 83 آیین نامه 
مربوط که بایستی تدوین می شد 41 مورد هنوز تهیه نشده 
 اس��ت که البته بیش��تر این موارد مربوط به دولت گذشته

است.

سپاه مجمع تشخیصخانه ملت نظارت مجلس

افزايش نظارت بر 
ارگان های فرهنگی 

فرهنگ، دغدغه عمومی 
دلسوزان نظام است

احزاب، ضربه گیر نظام 
هستند

 ابالغ با تاخیر ۳ قانون
از سوی  ريیس جمهور
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ظريف: مصمم هستیم در موضوع هسته ای به توافق برسیم

ريیس مجلس ايالتی بلوچستان اشتون: هدف ما توافق با ایران است
پاکستان:

اصفهان، قلب ايران است
رییس مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان گفت: اصفهان 
پتانسیل های قوی در زمینه صنعت و گردشگری دارد و 

معتقدم اصفهان امروز قلب ایران است.
  رس��ول زرگر پور در دی��دار با »میرج��ان محمد خان 
جمالی«، رییس مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان گفت: 
اصفهان ش��هر گنبدهای فیروزه ای، پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایرانی اسالمی است.
وی با اش��اره به روابط خوب ایران و پاکس��تان در طول 
ادوار گذش��ته، گفت: این دو کشور دوس��ت و همسایه 
قرن هاست که به صورت صلح آمیز باهم زندگی می کنند 
به خصوص ایالت بلوچستان این کشور که به ایران بسیار 

نزدیک است.
رییس مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان ابراز امیدواری 
کرد که این دیدار زمینه ارتباط بیش��تر بین دو کشور به 

خصوص شهر اصفهان و ایالت بلوچستان را فراهم کند.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که اصفهان صنعتی ترین 
 اس��تان کش��ور اس��ت، گفت:70 درصد فوالد کشور و

 50 درصد س��یمان و مصالح س��اختمانی کشور در این 
استان تولید می شود.این مسوول افزود: استان اصفهان 
با تولید 27 درصد از فرآورده های نفتی کش��ور در کنار 
صنایع بزرگ دیگر، 15 درص��د از تولید ناخالص بخش 

صنعت ایران را تامین می کند.
زرگرپور با بیان این که اس��تان اصفهان عالوه بر این که 
یک شهر صنعتی و توریستی است در تولید علم و فناوری 
 نیز موفقیت چش��مگیری داش��ته اس��ت، افزود :وجود

 5 دانشگاه بزرگ و همچنین 320 هزار دانشجو و 10 هزار 
دانشجو در مقطع دکتری نشان از موفقیت این استان در 
تولید علم است.وی با بیان تاریخ و تمدن اصفهان گفت: 
این استان با داشتن آثار تاریخی ملی و جهانی در زمینه 

توریسم و گردشگری می تواند بسیار موفق عمل کند.
اس��تاندار اصفهان، این اس��تان را مرکز ادیان توحیدی 
دانست و گفت: پیروان ادیان توحیدی قرن هاست که در 
این اس��تان در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی 
می کنند.وی با بیان این که تعامل و همکاری دو کشور در 
زمینه های علمی، صنعتی، تجاری، توریسم و گردشگری 
می تواند باعث توسعه بیشتر روابط شود، گفت : امیدواریم 
که در این زمینه ها بتوانیم ارتباط بیشتر و قوی تری با این 

ایالت برقرار کنیم.

تعامل؟

موضوع هسته ای
 مذاکرات و

 اجرای توافق های 
گذشته و نحوه 
پیگیری کار در
 آينده در اين 

مذاکرات مورد 
بررسی قرار گرفت

وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار با اشتون تاکید کرد: ایران مصمم 
است درباره موضوع هس��ته ای به توافق برسد.محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه در نشس��ت مطبوعاتی مش��ترک خود با کاترین 
 اشتون مسوول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بحث های 
قابل توجهی در دیدار با خانم اش��تون انجام شد از جمله وضعیت 
منطقه، آینده ارتباط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین بحث درباره 
همکاری در خصوص مبارزه با تررویس��م،  م��واد مخدر، امنیت در 
افغانستان و وضعیت خطرناک و نگران کننده ای که در سوریه وجود 
دارد.وی ادام��ه داد: گفت وگو درباره موضوع هس��ته ای، مذاکرات 
و اجرای توافق های گذش��ته و نحوه پیگی��ری کار در آینده در این 
مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت.ظریف با بیان این که ایران مصمم 
اس��ت درباره موضوع هس��ته ای به توافق برس��د، گفت: امیدوارم 
 با همکاری دو ط��رف بتوانیم موضوع��ات را به پی��ش ببریم.وزیر

 امور خارجه تاکید کرد: ما نشان دادیم که به این مساله ایمان داریم 
و اراده سیاس��ی وجود دارد. ایران تعهداتی که باید انجام می داد را 
 انجام داده و ادامه مسیر بستگی به طرف مقابل است که تا چه اندازه 
تحت توافق نامه تعهدات خود را انجام دهد و به میز مذاکره بیاید و 
این میل، تصمیم و تعهد وجود داشته باشد تا بتوانیم به توافقی برسیم 
که برای هر دو طرف مورد قبول است.ظریف اضافه کرد: در 4 یا 5 
ماه آینده می توانیم این کار را انجام دهیم و حتی این زمان می تواند 
کمتر شود.وی تاکید کرد: باید بپذیرند که ایران فقط توافق نامه ای 

را قبول می کند که به حقوق مردم ایران احترام بگذارد.به گزارش 
 ایس��نا، ظریف در ابتدای این دی��دار گفت: خوش��حالیم که برای

 اولین بار بعد از چند سال فاصله، مس��وول عالی سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران آمد.وی ضمن خوشامدگویی به اشتون گفت: 
این مصاحبه مطبوعاتی به دلیل برنامه ریزی برای انجام دیدار اشتون 
با رییس جمهور کوتاه خواهد بود.کاترین اشتون نیز با بیان این که 
توافق موقتی بین ایران و 1+5 درباره موضوع هسته ای بسیار اهمیت 
دارد، ابراز امیدواری کرد که این توافق به نتیجه برسد و گفت: هدف 
ما رسیدن به توافق است.کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که برای دیدار با مقامات کشورمان به تهران سفر کرده 
است پس از دیدارش با محمدجواد ظریف در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با وی ضمن تشریح موضوعات مورد بحث در این مذاکرات 
گفت: ما قبال مالقات هایی با یکدیگر داش��تیم و مباحثی در مورد 
مذاکرات هس��ته ای انجام داده ایم. اولین بار اس��ت ک��ه در تهران 
موضوعات را به صورت دوجانبه با ه��م مذاکره می کنیم. به عنوان 
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دعوتی که به تهران شدم و 
به خاطر احترامی که صورت گرفت و مذاکرات مفیدی که داشتیم 

تشکر می کنم.
اش��تون گفت: فرصتی بود که با یکدیگر در مورد موضوعات مورد 
نگرانی دو طرف گفت وگو کنیم، درباره وضعیت اسفناک در سوریه، 
آینده افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و همچنین برخی مسایل 

حقوق بشر و آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا مذاکراتی انجام دادیم.
مسوول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با ابراز خرسندی از این که 
با رییس جمهور کش��ورمان دیدار خواهد کرد گفت: در این دیدار 
موضوعات دوجانبه مورد بررس��ی قرار می گیرد و در مورد مباحث 

بسیار مهمی بحث می شود.
وی همچنین گفت که به مناس��بت روز بین المللی زنان با جمعی 
ازفعاالن زن ایرانی دیدار کرده و آن را باعث افتخار بزرگی دانس��ت 
که درباره موضوعات مربوط به زنان با زنان ایرانی گفت وگو داشته 
است.اشتون همچنین در پاسخ به پرسشی درباره این که مردم ایران 
مساله غنی سازی را حق خود می دانند، آیا دیدگاه شما درباره حق 
غنی سازی چیست؟ گفت: می خواهم شما را به توافق موقتی که در 

ژنو داشتیم ارجاع دهم، باید آن 
توافق نامه را بررسی کرد که ما 
در آن چه طور صحبت کردیم و 
چگونه جلو رفتی��م، این توافق 

به شما نشانه هایی خواهد داد.
مس��وول سیاس��ت خارج��ی 
اتحادیه اروپا گفت: آقای ظریف 
و تیم مذاکره کننده ایران را به 
خاط��ر کاری که انج��ام دادند 
تحس��ین می کنم. من 4 سال 
اس��ت دارم در این باره با ایران 
مذاکره می کنم این توافق نامه 
بسیار مهم است اما نه به اهمیت 
راه حل جامع. به ه��ر حال این 
بحث ه��ا موضوع��ات چالش 

برانگیزی است و ضمانتی ندارد اما با حمایت مردم ایران و کارهایی 
که دو طرف انجام می دهند قطعا امیدواریم که به توافق برسیم. هدف 

ما رسیدن به توافق است.
      کاترين اشتون  وارد اصفهان شد

مسوول نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان گفت: کاترین اشتون 
مسوول سیاست خارجی اروپا  وارد اصفهان شد.

 محمدرضا کارشناس با اشاره به برنامه های سفر اشتون به اصفهان 
اظهار داشت: مسوول سیاست خارجه اروپا در طول سفر یک روزه به 
اصفهان از آثار تاریخی این شهر به ویژه میدان امام و پل های تاریخی 
اصفهان دیدن می کند.  مسوول نماینده وزارت خارجه در اصفهان 
تصریح کرد: اش��تون پس از آن در ضیافتی که قرار اس��ت از سوی 
استاندار اصفهان برگزار شود شرکت کرده و با مسووالن استان دیدار 
می کند.  وی درباره محل اقامت اشتون و تیم همراه او بیان کرد: به 
احتمال فراوان وی در هتل عباسی اصفهان مستقر شده و هیاتی 7 یا 

8 نفره او را در سفر به اصفهان همراهی می کنند. 
کارشناس با اشاره به سفر هیات های سیاسی کشورهای جهان به 
اصفهان خاطرنشان کرد: اهمیت شهر تاریخی اصفهان به حدی بوده 
که در هفته های گذش��ته وزرای خارجه کشورهایی نظیر لهستان 

و اسپانیا به این شهر سفر کرده و از آثار تاریخی آن بازدید کردند.



یادداشت

فریضه

امر به معروف و نهی از منکر را 

در جامعه نهادینه خواهیم کرد

مسوول فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اهمیت این فریضه در بر طرف 
کردن مش��کالت اجتماعی گفت: این ستاد تالش می کند 
امر به معروف و نهی از منک��ر را با اجرای برنامه های ویژه در 
جامعه نهادینه کند.حجت االس��الم میثم ریاحی پیرامون 
برنامه های این س��تاد در راس��تای فرهنگ س��ازی امر به 
معروف و نهی از منکر اظهارداشت: کم شدن امر به معروف 
و نهی از منکر معضلی اس��ت که بر کل جامعه به خصوص 
 خانواده تاثیرگذار است.وی افزود: وظیفه اصلی ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر زنده کردن این فریضه مهم در 
جامعه است و در راستای تحقق این امر برنامه های مطلوبی 
در سال جاری توسط این ستاد اجرا شد که تشکیل شورای 
پژوهش برای بررسی تمام زمینه های امر به معروف و نهی 
 از منک��ر و همچنین فعالیت در زمینه های نهادینه س��ازی

 امر به معروف و نهی از منک��ر در اجتماع یکی از اهداف این 
شورا اس��ت.معاون فرهنگی س��تاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر استان اصفهان با اش��اره به اهمیت دانشگاه ها 
در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر خاطرنش��ان 
 کرد: جلس��ات متعددی به ص��ورت ماهانه جه��ت احیای

 امر به معروف و نهی از منکر با روسای دانشگاه ها توسط ستاد 
احیای استان برگزار شده تا برای نهادینه شدن این فریضه 
در دانشگاه ها برنامه های بهتری صورت گیرد.وی ابراز کرد: 
در این ستاد اتاق فکری برای هم اندیشی نخبگان و فعاالن 
فرهنگی پیرامون فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر 

در سطح جامعه و در بین مردم در حال تشکیل است.
ریاحی تصریح کرد: تشکیل کارگروه فرهنگی عالوه بر اتاق 
فکر فرهنگی، راه اندازی کمیسیون فرهنگی استان با حضور 
12 دستگاه فرهنگی با حضور امام جمعه اصفهان به عنوان 
رییس س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان از 

دیگر برنامه های سال آینده ستاد احیا است.
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طرح جامع شهری سمیرم نیاز به بازنگری دارد
شهردار سمیرم گفت: در بازنگری طرح جامع شهری سمیرم بسیاری از معضالت کنونی شهر مورد بررسی 
قرار می گیرد. محمد جعفرزاده اظهارداشت: سرانه فضای سبز شاخص تعیین شده جهانی20 تا 25 مترمربع 

برای هر نفر است و سرانه متعارف فضاهای سبز شهری در ایران بین 7 تا 12 مترمربع برای هر نفر است.
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 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نی��روی انتظامی از آغاز طرح 
نوروزی  از بیست و پنجم اسفند تا هفدهم فروردین ماه 93 خبر داد.

سردار دکتر اس��کندر مومنی در نهمین همایش سراسری روسا و 
مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، با بیان این که طی سالیان 
گذشته، پلیس توجه زیادی برای کاهش تصادفات و تلفات داشته 
است، گفت: بر همین اساس رویکرد آموزش همگانی و اطالع رسانی 

در راستای بازدارندگی درونی مردم در دستورکار قرار گرفت.
وی با بیان این که هماهنگی و تعامل با دستگاه های دخیل در امر 
ترافیک، یکی از رویکردهای مهم پلیس در س��ال های اخیر بوده 
اس��ت، گفت: ترافیک یک موضوع بین بخشی اس��ت که با شعار 
و دس��تور حل نمی ش��ود و از آن جایی که ترافیک، دغدغه جدی 

دولت ها و مردم است، کاهش این مساله در دستورکار قرار گرفت.
رییس پلیس راهور ناجا با بیان این که جلب مشارکت سازمان ها و 
اقشار مختلف، یکی دیگر از رویکردهای پلیس طی سالیان گذشته 
بود، گفت: استفاده از پتانسیل همیاران پلیس، فرهنگیاران ترافیک 

و ... از برنامه های مهم پلیس بود.
مومنی همچنین از راه اندازی بزرگ ترین مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک در کشور خبر داد و گفت: همچنین پلیس به منظور تسهیل 
خدمات به مردم و کاهش سفرهای غیرضروری، اقدام به راه اندازی 
سایت   www.rahvar120. ir  کرد که مردم می توانند وضعیت 
رانندگی خود از جمله جریمه، نمره منفی و ... خود را مشاهده کنند 

و این سایت در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارد و باید ظرفیت های 
آن به فعلیت برسد.

وی با بیان این که پیگیری و تصویب قان��ون جدید راهور، یکی از 
رویکردهای مهم پلیس در کاهش تصادف��ات و تلفات بود، گفت: 
قانون جدید ظرفیت های بسیاری را پس از چهار دهه فراهم کرد 

که یکی از این ویژگی ها، تعیین سهم دستگاه ها در تصادفات بود.
رییس پلیس راه��ور ناجا با بی��ان این که توجه ج��دی به ایمنی 
خودروها و موتورسیکلت ها به منظور کاهش تصادفات در دستور 
کار قرار گرفت، گفت: نصب ترمز ضد قفل و کیس��ه هوا به عنوان 
اولین دستورالعمل مورد پیگیری قرار گرفت و در حال حاضر تمامی 
خودروها ترمز ضد قفل و حداقل یک کیسه هوا دارند که در گام های 
بعدی سعی داریم که تعداد کیس��ه های هوا و مابقی ضریب های 

ایمنی خودروها را افزایش دهیم.
مومنی به عدم شماره گذاری خودروهای پرخطر همچون فراز، هوو 
و اس��کانیا به عنوان یکی از رویکردهای پلیس در راستای کاهش 
تصادفات اشاره کرد و گفت: باید بازنگری جدی در این حوزه صورت 
گیرد و این فرهنگ عمومی شود که اگر خودروسازی قصور داشت، 
مش��کلش را قبول کند که این امر در دنیا پذیرفته شده است و ما 
مشاهده می کنیم که اگر خودرویی مشکلی داشته باشد، خودروساز 
ضمن عذرخواهی، نسبت به فراخوان و اصالح عیوب، اقدام می کند. 
اما در ایران برخی خودروسازها نه تنها قصور را قبول نمی کنند بلکه 

عنوان می کنند که خودرویشان، بهترین خودروی دنیاست. وی با بیان 
این که در سال 80 تعداد کشته های تصادفات 19 هزار نفر ثبت شده 
است، گفت: اما در س��ال های 84 و 85 رکورد جدیدی در کشته های 
تصادفات، ثبت ش��د و این رقم به 28 هزار نفر رس��ید. اما با اقدامات 
صورت گرفته، در پایان سال 92 میزان کشته ها حدود 18 هزار نفر بود.

رییس پلیس راهور ناجا با بیان این که ثبت 18 هزار کش��ته در حالی 
انجام می ش��ود که تعداد صدور گواهینامه ها از سال 84 تاکنون، 96 
درصد افزایش داشته است، گفت: میزان موتورسیکلت های موجود از 
سال 84 تاکنون 186 درصد و میزان خودروها نیز 149 درصد افزایش 

داشته است.
     توزی�ع دس�تگاه های 

جدید تست الکل
 معاون اجرایی پلیس راهور ناجا 
از توزی��ع 550 دس��تگاه جدید 

تست الکل خبر داد.
آقای��ی  رمض��ان  س��رهنگ 
همای��ش  »نهمی��ن  در 
سراس��ری روس��ا و مدی��ران 
پلی��س راهنمای��ی و رانندگی 
ناجا« با بیان این که پس از ثبت 
پالک ملی ب��ر روی خودروهای 
ناجا، خودروهای نیروهای مسلح 
نیز دارای پالک ملی می شوند، 
گفت: پ��س از آن، نصب پالک 
ملی بر روی موتورسیکلت های 
نیروی انتظامی در دس��تور کار 

قرار می گیرد. وی با بیان این که جاده های هوشمند تاثیر بسیار زیادی 
بر کاهش تلفات و تصادفات دارند، گفت: بر همین اساس نصب دوربین 

و فیبر نوری در اکثر راه های کشور را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون اجرایی پلیس راه��ور ناجا همچنین از طراحی س��امانه ای بر 
روی تبلت خبر داد که تاثیر زیادی در ثبت تخلفات و تصادفات دارد 
و گفت: تمام تالش ما این است که پلیسی هوش��مند در حوزه تردد 
داشته باشیم. آقایی همچنین از توزیع 550 دستگاه جدید تست الکل 
در طرح نوروز امس��ال میان ماموران پلیس راهور خبر داد و گفت: به 
ماموران توصیه می شود که در انتخاب نمونه، دقت داشته باشند.وی 
با بیان این که با تالش مهندسان پلیس راهور، 408 دستگاه خودروی 
بنز و مگان، تعمیر و در طرح نوروز امسال مجددا به کار گرفته می شود، 
گفت: سه اکیپ از مسووالن از بیستم تا بیست و دوم وظیفه سرکشی 
به تمام استان ها را بر عهده دارند که از تجهیزات و امکانات پلیس راهور 

استان ها بازدید به عمل خواهد آمد.
به گفته معاون اجرایی پلیس راهور ناجا، تست های مواد مخدر و الکل، 

برای پلیس کیفیت و کمیت مهم است.
 آقای��ی افزود: در بحث تس��ت م��واد مخ��در، اس��تان های اصفهان، 
 ته��ران، مازن��دارن، هرم��زگان و لرس��تان بیش��ترین فعالی��ت را 

داشته اند.

مومنی خبرداد: هوشمندسازی 30هزار کیلومتر از جاده ها

 تعداد کیسه هوای خودروها افزایش می یابد

مومنی به 
عدم شماره گذاری 
خودروهای پرخطر 

همچون فراز
هوو و اسکانیا

 به عنوان یکی از 
رویکردهای 

پلیس در راستای 
کاهش تصادفات 

اشاره کرد

یادداشت

2500 نفر عضو مرکز نجوم اصفهان 
هستند

مدیر مرکز نجوم اصفهان گفت: مرکز نج��وم اصفهان 2 هزار و 500 
عضو دارد که برای رصد عمومی به این مرکز مراجعه می کنند.

حسین مزروعی ضمن اش��اره به مرکز نجوم اصفهان اظهار داشت: 
مرکز نجوم اصفه��ان یکی از مراکز پر مخاط��ب مردمی به خصوص 
قشر جوان است که برای رصد عمومی به این مرکز مراجعه می کنند.

وی با بیان این که در این برنامه غرفه های مختلفی طراحی شده است، 
افزود: غرفه عکاسی نجومی، کودک، آشنایی با نرم افزارها و صور فلکی 
از جمله غرفه های این مجموعه است اما جذاب ترین قسمت آن رصد 
آسمان به خصوص ماه و سیاره مشتری و صورت فلکی زیبای جبار 

یا شکارچی است.
مدیر مرکز نجوم اصفهان تصریح کرد: شرکت در این برنامه ها برای 

عموم شهروندان آزاد و رایگان است.

 رزرو کامل هتل های نوروزی
 در آژانس های مسافرتی اصفهان

رییس اتحادیه هتل  داران اصفهان گفت: با آغاز رزرو هتل های استان 
اصفهان از ابتدای دی ماه تا کن��ون، ظرفیت 80 درصدی هتل های 

آژانس های مسافرتی تکمیل شده است.
 مهدی نریمانی با بیان این ک��ه بیش از 150 هتل و میهمان پذیر در 
استان اصفهان برای پذیرایی از گردش��گران نوروزی آماده شده اند، 
اظهار داشت: امسال برای رفاه حال مسافران، ظرفیت اقامتی هتل ها 
را در 3 بخش آژانس های مسافرتی در قالب تورهای گردشگری، اتاق 
رزرو هتل ها برای میهمانان تلفنی و مراجعه حضوری گردش��گران 

تقسیم کردیم.
وی با اشاره به این که از این تعداد اقامتگاه، 85 مورد هتل و 65 مورد 
میهمان پذیر در استان اصفهان آماده پذیرش گردشگران نوروزی  و 
خدمت رسانی به آنان هستند، افزود: با نظر مدیران هتل ها ، درصدی 
از ظرفیت این اقامتگاه ها به گردشگران نوروزی اختصاص یافته که 
تا کنون 80 درصد ظرفیت رزرو هتل آژانس ها تکمیل ش��ده و بقیه 

هتل ها هم به صورت کامل آماده پذیرایی هستند.

  بهره برداری از اندیشکده بیداري
 و تمدن اسالمي سال آینده 

ش��هردار منطقه 3 اصفهان اعالم کرد: اندیش��کده بیداري و تمدن 
اسالمي سال آینده به بهره برداري مي رسد.

منصور نجفي با بیان این مطلب گفت: اندیش��کده بیداري اسالمي 
 در کنار منزل آی��ت اهلل نجفي در زمیني به مس��احت ی��ک هزار و

 400 مترمربع در دست احداث است. 
وي افزود: احداث این اندیشکده در راستاي توسعه مباحث بیداري 
اسالمي در میان شهروندان و انجام فعالیت هاي آموزشي و فرهنگي 
در دستور کار شهرداري منطقه 3 قرار گرفته است.  شهردار منطقه 
3 اصفهان تصریح کرد: عملیات اجرایي احداث اندیشکده بیداري و 
تمدن اسالمي سال آینده تکمیل و به بهره برداري مي رسد. نجفي 
اظهار داشت: س��اختمان این اندیش��کده در س��ه طبقه زیر زمین، 
همکف و طبقه نخست در زیر بنای دو هزار و 800 متر مربع احداث 

و راه اندازی می شود. 

 ارسال تاییدیه تحصیلی
 فقط به مرجع درخواستی

 ریس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: تاییدیه تحصیلی صرفا
به صورت مستقیم)اداری( به مرجع درخواست کننده ارسال می شود 

و در اختیار ذینفع یا سایر افراد قرار نمی گیرد.
 عبدالرسول عمادی، رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش به ابالغ 
بخشنامه عدم تحویل دستی  تاییدیه تحصیلی به افراد متقاضی اشاره 
کرد و اظهار داشت: این کار به دلیل مس��ایل امنیتی صورت گرفته 
اس��ت تا امنیت تاییدیه تحصیلی محفوظ باش��د و به جای ارایه این 

اسناد به افراد، آن را تحویل مرجع موردنظر می دهیم.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که فرآیند را از این هم باالتر برده 
و وارد سیستم اتوماس��یون دولت کنیم که انتقال آن نیاز به پست، 

نداشته باشد.
به گزارش فارس، در این بخش��نامه خطاب به ادارات کل آموزش و 
پرورش استان ها تاکید شده است: »اداره سنجش و کارشناسی های 
س��نجش ادارات آموزش و پرورش متولی صدور تاییدیه تحصیلی، 
ضمن رعایت بخشنامه های صادره، نسبت به صدور تاییدیه تحصیلی 
اقدام و صرفا به صورت مستقیم )اداری( به مرجع درخواست کننده 
ارسال و از تس��لیم آن به ذینفع یا س��ایر افراد جدا خودداری  کنند ؛ 
 در صورت عدم رعایت مقررات، عواقب ناش��ی از آن به عهده مرجع 

صادر کننده خواهد بود

آرایشگاه های زنانه از انجام تاتو و 
کاشت ناخن خودداری کنند

     واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداشت ش��ماره یک اصفهان اقدام 
به تشکیل 5 اکیپ بازرس��ي دو نفره از بازرسان خانم جهت بازدید و 

نظارت بر آرایشگاه هاي زنانه در 5 منطقه تحت پوشش کرده است.
کارش��ناس مس��وول واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان گفت: واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت شماره 
یک اصفهان اقدام به تش��کیل 5 اکیپ بازرس��ي دو نفره از بازرسان 
 خانم جهت بازدی��د و نظارت بر آرایش��گاه هاي زنان��ه در 5 منطقه

 تحت پوشش کرده است.  

 سایت گفت وگوی اجتماعی 
راه اندازی می شود

معاون رفاهی وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سایتی 
تحت عنوان گفت وگوی اجتماعی خبر داد.

احمد میدری در نشس��تی با عنوان »ش��هروند مداری، گفت وگوی 
اجتماعی و کنش داوطلبانه« با اش��اره به این که سایت گفت وگوی 
اجتماعی به زودی راه اندازی خواهد شد، گفت: در این سایت مقاالت 

اندیشمندان جمع آوری و درج می شود.
وی در مورد هدف راه اندازی این س��ایت خاطر نشان کرد: انعکاس 
فعالیت های مربوط به بحث آسیب های اجتماعی و سالمت به منظور 
بهب��ود وضعیت اجتماعی، اقتصادی کش��ور و نی��ز ارتقای وضعیت 

موجود از جمله اهداف راه اندازی این سایت است.

اخبار کوتاه
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شهردار منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

استقرار بزرگ ترین هفت سین در پارک گردشگری مادر
مدیرعامل آتش نشانی اصفهان خبر داد:

حضور کمیته ایمنی ستاد گردشگری در کنار مسافران 

ش��هردار منطقه 12 ش��هرداری اصفهان گفت: با توجه به این که 
منطقه 12 در ورودی شهر قرار دارد، بزرگ ترین سفره هفت سین 

در پارک گردشگری مادر مستقر می شود.  عباسعلی نصوحی  اظهار 
داشت: شهرداری منطقه مش��غول آماده سازی تسهیالت جهت 
مسافران عزیز است.وی به آماده س��ازی زمین جنب پمپ بنزین 
کیمیا واقع در بلوار معلم اش��اره  کردو اف��زود: در این محوطه 12 
کیوسک اطالع رسانی در حوزه های مختلف استقرار داده شده است.

ش��هردار منطق��ه 12 تصریح ک��رد: فعالیت این کیوس��ک ها در 
حوزه های اطالع رس��انی، انتظامی، فرهنگی، گردشگری، روابط 
عمومی، درمان و بهداش��ت و منابع انس��انی می باشد.وی گفت: 
برنامه ریزی برای آماده سازی بزرگ ترین سفره هفت سین هنگام 
تحویل سال و استقرار ماکت های سی وسه پل، میدان امام علی)ع( 
و میدان نقش جهان در پارک گردشگری مادر از جمله برنامه های 

درحال اجراست.
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری 
اصفهان گفت: در راس��تای حضور پررنگ س��ازمان آتش نشانی 

در کمیته ایمن��ی، کلیه نیروه��ای الزم جهت حضور در س��تاد 
گردش��گری فراخوان ش��ده و جلس��ات متع��دد برنام��ه ریزی 
و مش��خص کردن نیازهای س��ازمان تش��کیل ش��د. فاز نخست 
 برنامه ه��ای کمیت��ه ایمن��ی س��تاد گردش��گری در س��ازمان

 آتش نش��انی در قالب برنامه ریزی و هماهنگی آغاز شده است تا 
ش��هروندان و مس��افرین نوروز 1393 همچون سال های گذشته 
نظاره گر حض��ور پررنگ کمیت��ه ایمنی ناوگان آتش نش��انی در 
تعطیالت نوروزی باش��ند.وی در این زمینه اظهار داش��ت: ستاد 
گردش��گری دارای نیروهای فعالی است که همگی تالش کرده تا 
مسافرین نوروزی در اصفهان، اوقات خوشی را پشت سر بگذارند اما 
وظایف کمیته ایمنی بسیار حساس تراست زیرا وظیفه ایمنی جان 

افراد را برعهده دارد.

رییس قوه قضاییه با صدور بخش��نامه ای ش��رایط بهره مندی 
محکومان از تسهیالت مرخصی را در ایام نوروز اعالم کرد.

 به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن 
کامل این بخش نامه به شرح زیر است:
بخش نامه

به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرا رسیدن س��ال نوی هجری شمسی و با توجه به 
آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور 
نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و 
نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن ها 
به ویژه درایام نوروز، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت 

شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود:
الف( زندانیان محکوم به حبس:

1-   محکومین به حبس ابد به ش��رط تحمل حداقل 5 س��ال 
حبس.

2-   محکومی��ن به حبس بیش از 10 س��ال به ش��رط تحمل 
حداقل 1 سال حبس.

3-   محکومین به حبس بیش از 5 س��ال تا 10 س��ال به شرط 
تحمل حداقل شش ماه حبس.

4-   محکومین به حبس بیش از یک س��ال تا 5 سال به شرط 
تحمل حداقل دو ماه حبس.

5-   محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل 
حدقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آن ها کمتر از 
دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ب( زندانیانی که صرفا به دلیل عج�ز از پرداخت جزای 
نقدی در حبس به سر می برند:

1- محکومین به جزای نقدی که مق��دار باقیمانده آن بیش از 

سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2- محکومین به جزای نقدی که مق��دار باقیمانده آن بیش از 
ده میلیون و حداکثر س��ی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل 

حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به ج��زای نقدی که مق��دار باقیمانده آن تا 
ده میلیون ریال باشد به ش��رط تحمل حداقل یک ماه حبس، 

مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
ج( محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عج��ز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد 
بازداشت هس��تند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، 
صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخش 

نامه برخوردار خواهند بود.
مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر قابل تمدید است.

د( مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخش نامه مستثنی 
خواهند بود:

محکومین جرایم س��رقت) اعم از مس��لحانه، عادی و یا کیف 
قاپی(، جاسوس��ی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم 
باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و 
فحشا، اسیدپاشی، اخالل در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع 
و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود 
شرعی، محکومین دارای 3 سابقه محکومیت به ارتکاب همان 
جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا 
عمده مواد مخدر و روانگردان ها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر 
محکومینی که اخالق و رفتار آن ها در زندان به گونه ای بوده که 
بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای 

طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.

تبصره یک: س��ارقین عادی فاقد سابقه س��رقت که حداکثر 
محکومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیالت نوروزی 

از این مرخصی بهره مند می شوند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده م��واد مخدر و روانگردان ها 

عبارت است از:
1-  خری��د، ف��روش و توزیع بی��ش از 20 کیلوگ��رم تریاک و 
ملحقات آن.)موضوع بند 4 م��اده 4 قانون اصالح قانون مبارزه 

با مواد مخدر(.
2-   حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات 

آن. )موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذکور(.
3-  خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از 200 گرم 
هروئین و روانگردان ها و ملحقات آن ه��ا. )موضوع بند 6 ماده 

8 قانون مذکور(.
تبصره سه: محکومان مش��مول بند »د« در محکومیت های 
حبس اب��د در ص��ورت تحم��ل 10 س��ال حبس و در س��ایر 
محکومیت ها به ج��ز محکومین به اع��دام و قصاص در صورت 
تحمل یک دوم محکومیت برابر م��اده 222 آیین نامه اجرایی 
س��ازمان زندان ها صرفا با تایید دادس��تان می توانن��د از این 

مرخصی بهره مند شوند.
تبصره چهار: در مورد س��ارقین س��ابقه دار و محکومان مواد 
مخدری که میزان محکومیت آن ها بیش از 5 سال است ترتیبی 
اتخاذ شود تا هر 48 س��اعت یک بار خود را به مراجع انتظامی 

محل سکونت خویش معرفی کنند.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخش نامه بوده 

و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.
صادق آملی الریجانی

رییس قوه قضاییه 

طی بخش نامه ای از سوی رییس قوه قضاییه

 اعالم شرایط بهره مندی محکومان از تسهیالت مرخصی در ایام نوروز 
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تبصره: محکومین 
به جزای نقدی
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 باقیمانده آن تا
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راه اندازی سایت وضعیت رانندگی مانند جریمه ، نمره منفی



اخبار کوتاهيادداشت

 استقرار 100 اکیپ راهداری
 در ايام نوروز در جاده های استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 100 اکیپ راهداری 
در ایام نوروز در جاده های استان مستقر می شوند.

محمود محمودزاده در خصوص اعالم آمادگ��ی در ایام نوروز اظهار 
داشت: با وجود این که سال گذشته عنوان ش��ده بود که جاده های 
استان تلفات جاده ای برون ش��هری زیادی داشته اس��ت اما تلفات 
جاده ای اصفهان با نوروز 91 برابر بوده؛ این در حالی اس��ت که سال 
گذشته هشت درصد به حجم ترافیک استان اضافه شده اما در تلفات 
جانی فرقی به وجود نیامده است.وی افزود: در سال جاری 100 اکیپ 
راهداری، 450 ماشین در بخش راه و 600 نیرو به صورت شیفت به 

ارایه خدمات می پردازند.

اتاق استان  در نمايشگاه صنعت 
گردشگری آلمان شرکت می کند

هیات اقتصادی و گردش��گری ات��اق اصفهان در نمایش��گاه صنعت 
گردش��گری برلی��ن آلم��ان ITB2014 ش��رکت م��ی کند.ای��ن 
 هیات با هدف معرفی پتانس��یل های گردش��گری اس��تان،دیدار با 
آژانس های گردش��گری بین المللی و همچنین اس��تفاده از تجربه 
کشورها و ش��هرهای موفق در گردشگری و ایجاد زمینه برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در زیرساخت های گردش��گری استان در 
این نمایش��گاه ش��رکت می کند. در این هیات 14 نفره »محس��ن 
مصلحی«مدی��رکل میراث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان، »کریم داودی«رییس کمیس��یون گردش��گری ش��ورای 
شهر،»مسعود گلش��یرازی« رییس کمیسیون گردش��گری اتاق و 
جمعی از هی��ات نمایندگان  ات��اق حضور دارند.نمایش��گاه صنعت 
گردشگری برلینITB 2014 با 88 هزار متر مربع فضای نمایشگاه 
و 10 هزار ش��رکت کننده مهمترین نمایشگاه گردشگری در سطح 
 جهان شناخته می ش��ود.در این نمایش��گاه اتحادیه های توریستی

 بین المللی ،هتل ها،ش��رکت ه��ای هواپیمایی و تولی��د کنندگان 
 لوازمات صنعت گردشگری ش��رکت دارند.این نمایش��گاه از 15 تا

18 اسفند برپاست و از ایران نماینده انجمن های تورهای گردشگری 
در این نمایش��گاه غرفه دارد و س��ه ش��رکت ایرانی در پاویون ایران 

حضور دارند.

حداقل حقوق کارمندان دولت در 
سال آينده ۶00 هزار تومان اعالم شد

  حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 9۳ با افزایش 
20 درصدی 600 ه��زار تومان و حداکثر حق��وق کارمندان ۷ برابر 
این رقم یعن��ی 4/2 میلیون تومان اعالم شد.براس��اس این مصوبه، 
سقف افزایش حقوق کارکنان موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت، 
 نهادها و موسس��ات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و 
 ش��رکت های دولتی که قان��ون مدیریت خدمات کش��وری را اجرا 
 نکرده ان��د، نی��ز در س��ال 1۳9۳، 20 درصد تعیین ش��ده اس��ت.

 محمود عس��کری آزاد با اعالم این مطلب افزود: این افزایش در پی 
ارایه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مصوبه هیات وزیران 

در 12 اسفند سال 9۳ انجام می شود. 

رونمايي از 3 محصول جديد سايپا
به منظور گسترش سبد محصوالت گروه خودروسازي سایپا،  از سه 

محصول جدید این گروه رونمایي خواهد شد.
 گروه خودروسازي سایپا در چهل و ششمین س��الروز تاسیس این 
شرکت در سال حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي و در راستاي خلق 
حماس��ه اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري و با اتکا به مدیریت 
دانش محور و تخصص نیروي انس��اني خود خودرو ه��اي جدید را 

رونمایي خواهد کرد.
در این مراسم که امروز  با حضور مس��ووالن عالي رتبه کشور برگزار 
خواهد ش��د، از س��ه محصول جدید شامل: س��ایپا 2۳2 ، ساندرو و 
S۳00 این گروه خودروسازي پرده برداري خواهد شد.تولید و عرضه 
محصوالت جدید گروه خودروسازي سایپا از نیمه دوم سال 1۳9۳ 

آغاز خواهد شد.

پالک 93، بهانه جديد برای فريب 
فروشندگان خودرو!

عرضه برخی خودروها با پالک سال 9۳ از سوی خودروسازان بستر 
جدیدی را برای سوءاستفاده دالالن و واسطه های بازار خودرو ایجاد 

کرده است.
خودروسازان از اواخر هر سال عرضه خودروها با پالک سال جدید را 
آغاز می کنند. در سال جاری نیز خودروسازان عرضه برخی خودروها 
با پالک سال 9۳ را آغاز کرده اند و قرار است برخی از خودروها نیز تا 

پایان سال با پالک جدید عرضه شوند.
در این شرایط برخی دالالن و واس��طه های فعال در نمایشگاه های 
عرضه خودرو به بهانه عرضه خودروه��ای مدل 9۳ در آینده نزدیک 
سعی می کنند خودروهایی که مصرف کنندگان برای فروش به این 

نمایشگاه ها معرفی می کنند را با قیمت پایین تری خریداری کنند.
این وضعیت در حالی اس��ت که تع��داد خودروهای عرضه ش��ده با 
پالک سال 9۳ در سطح بازار بسیار کم بوده و خودروسازان نیز این 

خودروها را با همان قیمت خودروهای پالک 92 عرضه می کنند.
در ای��ن زمینه یکی از فعاالن ب��ازار خودرو می گوی��د: اصوال دالالن 
و واس��طه های بازار خودرو از ه��ر فرصتی برای فری��ب خریداران و 

فروشندگان خودرو استفاده می کنند.
وی با بیان این ک��ه این افراد هنگام خرید و فروش خودرو س��عی در 
ارزان خریدن و گران  فروختن به بهانه های واهی دارند، خاطرنشان 
می کند: عرضه پالک سال 9۳ نیز به محملی برای سوءاستفاده دالالن 
بازار خودرو تبدیل شده تا خودروهای با پالک 92 را در حالی که هنوز 

سال تمام نشده است با قیمت پایین تری خریداری کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه می دهد: همین اقدامات دالالن باعث شده 
که بسیاری از فروشندگان خودرو ترجیح دهند که خودروی خود را 
بدون واسطه به مصرف کنندگان نهایی بفروشند و از عرضه خودروی 

خود در سطح نمایشگاه ها خودداری می کنند.
وی تصریح می کند: با این حال برخی اوقات مصرف کنندگان خودرو 
اصطالحا »پول الزم« می شوند که در این شرایط دالالن و واسطه ها 
با آگاهی از ش��رایط فروشنده س��عی می کنند به بهانه های مختلف 
خودروها را با قیمت پایین تری خریداری و مجددا به قیمت باالتری 

به فروش برسانند.

 قیمت پولکی و نبات
 ثابت می ماند 

 120 مشارکت کننده
 در نمايشگاه بهاره امسال 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: با تمام فروشگاه ها و 
اعضای اتحادیه صحبت کرده ایم تا هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت خود 
قبل از عید نداشته باشند. علیرضا شیروانی با اشاره به وضعیت بازار پولک و نبات 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی در پولک و نبات 
نداشته ایم.وی ادامه داد: با تمام فروشگاه ها و اعضای اتحادیه صحبت کرده ایم 
تا هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت خود قبل از عید نداش��ته باشند تا 
در آستانه سال نو فشاری بر اقشار آس��یب پذیر تحمیل نشود.رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان یادآور شد: البته بعد از عید افزایشی در 
قیمت ها به وجود خواهد آمد ولی میزان آن به نرخ تورم سال آینده بستگی دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود این افزایش تا حدود 20 درصد باشد اما مواد اولیه 
تولید در چند ماه اخیر افزایش قیمت داشته است، برای نمونه شکر از کیلویی 

1۷00 تومان به 1900 تومان افزایش قیمت داشته است.

نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال )فروش بهاره( 19 تا 2۷ اس��فندماه در 
اصفهان دایر می شود. 

 این نمایش��گاه ب��ا حضور 120 مش��ارکت کنن��ده طی س��اعات بازدید
14 الی 22 در محل نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در 
پل شهرستان، برگزار می شود و انواع کیف، کفش، پوشاک، منسوجات، 
 مواد غذایی، بهداشتی، شوینده، صنایع دس��تی، مشاغل خانگی و سفره

هفت سین را به نمایش می گذارد. 
این نمایشگاه 8500 مترمربع وسعت دارد و با هدف تامین اقالم ضروری 
مردم عزیز در ایام پایانی سال و ارایه اجناس با کیفیت با قیمتی کمتر از 

بازار، در تمامی استان های کشور برگزار می شود.
 در این دوره سعی شده است س��الن های نمایش��گاه از نظر نوع فعالیت 

غرفه ها تفکیک شود و کیفیت نمایشگاه ارتقا یابد.

4
تولید چوب از پساب فاضالب در اصفهان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان نخستین استان در کشور با اجرای طرح 
ملی توسعه زراعت چوب توانست از پساب فاضالب چوب تولید کند.محمد حسین شاملی اظهار داشت: این طرح با 

همکاری شرکت آب و فاضالب استان در سطح 58 هکتار تاکنون به اجرا درآمده است.
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مدیر پاالیشگاه اصفهان در نشست مش��ترک با فعاالن اقتصادی 
استان اصفهان گفت: بنزین تولیدی این پاالیشگاه ابتدا در استان 

توزیع و مازاد آن به سایر استان ها ارسال می شود.
 لطفعلی چاووشی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر این که پاالیشگاه 
سوخت یورو 4 به سایر شهرها ارسال می کند و در اصفهان عرضه 
نمی شود، افزود: مدیریت پخش فرآورده های نفتی بر اساس نیاز 
ش��هرها س��وخت را توزیع می کند و پاالیشگاه نقش��ی در توزیع 

سوخت ندارد.
وی تصریح کرد: پاالیش��گاه نف��ت خام را در محدوده پاالیش��گاه 
 دریافت و تولیدات خود را در آن مح��دوده به مرکز پخش تحویل

 می دهد.وی از افزایش کیفیت بنزین های تولید ش��ده توس��ط 
پاالیشگاه اصفهان و دست یابی به استاندارد نزدیک به یورو 4 برای 
این محصول خبر داد. چاووش��ی یکی از عوام��ل آالیندگی هوای 
اصفهان را استفاده از نفت کوره عنوان کرد و گفت: سوخت کنونی 
نیروگاه های برق، نفت کوره اس��ت و وزارت نفت تالش می کند با 

توسعه فازهای عسلویه،گاز مورد نیاز نیروگاه تامین شود.
وی تصریح کرد:نوع سوخت تنها عامل آلودگی ناشی از خودروها 
نیست و کیفیت سوخت و ساخت خودرو باید افزایش یابد تا شاهد 
 پایین آمدن آالیندگی هوا باش��یم و به طور همزمان باید کیفیت

 دو بخش افزایش یابد. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان استفاده از ظرفیت های 
استان در انجام پروژه های نگهداری و طرح های توسعه پاالیشگاه 
را یکی از اولویت های این واحد برشمرد و گفت: وجود پیمانکاران 
توانمند در استان می تواند زمینه همکاری پاالیشگاه را با واحدهای 

تولیدی و صنعتی استان تقویت سازد. 
وی پاالیشگاه اصفهان را نخستین مرکز پاالیش نفت در کشور خواند 
که استانداردهای زیست محیطی را دریافت کرده است و افزود: این 
 گواهینامه هر س��ال به دلیل رعایت موارد زیست محیطی تمدید

می شود و از سال 89 گواهی عدم آالیندگی صادر شده است. 
وی کیفی سازی محصوالت پاالیشگاه را از اهداف این واحد برشمرد 
و گفت: از مهرماه س��ال جاری مجموعه بنزین سازی با تکمیل دو 

واحد از سه واحد در حال فعالیت است. 
 چاووش��ی افزود: در گذش��ته س��االنه 490 میلیارد توم��ان مواد

 اکتان افزا برای تولید بنزین خریداری می ش��د که ب��ا راه اندازی 
واحد جدید از خری��د این مواد بی نیاز ش��دیم. مدیر پاالیش��گاه 
اصفهان اتصال به شبکه ریلی را یکی از پروژ ه های تعریف شده این 
واحد برشمرد و گفت: یکی از مهمترین موانع پیش روی این پروژه 

مالکیت زمین ها در مسیر خطوط ریلی است.

رضا خیامی��ان، مس��وول کمیته ان��رژی، نفت و محیط زیس��ت 
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان نیز گفت: اتاق اصفهان نخستین 
اتاق سبز کشور اس��ت که گواهینامه اتاق س��بز را در سال جاری 

از مرک��ز مورد تایی��د اتحادیه 
اروپ��ا دریاف��ت ک��رد.  وی 
 ب��ه آم��ار س��ازمان حفاظ��ت

 محیط زیست استان اصفهان 
مبنی بر می��زان آالینده های 
 ش��هری اش��اره ک��رد و افزود:

 بر ای��ن اس��اس ۷4/۷ درصد 
آلودگی هوای ش��هر اصفهان 
مربوط به بخ��ش حمل و نقل 

است.
وی تصری��ح ک��رد: چنانچ��ه 
پاالیش��گاه اصفهان س��وخت 
یورو 4 به مراکز توزیع تحویل 
دهد می تواند سهم به سزایی 
در کاهش آالیندگی خودروها 

داشته باشد.
وی استان اصفهان را در زمینه ساخت تجهیزات نفتی و پاالیشگاهی 
توانمند معرفی کرد و گفت: پاالیش��گاه اصفهان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مراکز پاالیش نفت کشور می تواند از این ظرفیت برای 
طرح های توسعه و تامین قطعات خود و سایر پاالیشگاه ها استفاده 
کند.وی استفاده از بازنشستگان صنعت نفت در واحدهای تولیدی 
اس��تان را گامی موثر در تقویت این واحدها برشمرد و تاکید کرد: 
تشکیل کنسرسیوم های صنعتی بین واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان می تواند زمینه جذب پروژه های بزرگ توسط کارفرمایان 

استان را فراهم سازد. 

مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان:

 پااليشگاه اصفهان نقشی در توزيع سوخت ندارد

 فوالد مبارکه اصفهان بنزین پاالیشگاه در استان توزیع می شود
 واحد پیشروی صنعت کشور

رییس و اعضاي کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي  با بازدید از خطوط تولی��د فوالدمبارکه اصفهان ، 
با مدیرعامل و معاونین ای��ن بنگاه اقتص��ادي به گفت وگو 
 نشس��ته و فوالدمبارکه را واحد پیش��رو در صنعت کش��ور 
نامیدند.در این نشس��ت دکتر بهرام س��بحاني ،مدیرعامل 
فوالدمبارکه اصفهان با اشاره به این که فوالدمبارکه اصفهان 
در مسیر تعالي قراردارد اظهارداشت: رتبه پانزدهم ایران در 
تولید فوالد خام در س��طح جهانی و سهم 50 درصدي فوالد 
مبارکه در تولید فوالد خام درکش��ور به عن��وان بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق هاي فوالدي تخت در خاورمیانه با تولید بیش 
از ۷،000،000 تن محصول )فوالد مبارکه، سبا و هرمزگان( 
در سال 1۳92 مبین این نکته است که فوالدمبارکه در رسیدن 
به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده است و در این راه نه 
 تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان نیز جایگاه خاصی 
دارد.دکتر س��بحاني ، فوالدمبارکه را اولین ش��رکت بورس 
 اوراق بهادار از لحاظ ارزش ب��ازار ذکرکرد و گفت: با توجه به

 س��رمایه گذاري هاي متعددي که در فوالدمبارکه صورت 
گرفته و به بهره برداري نیز رس��یده ، موجب گردیده اس��ت 
تا فوالدمبارک��ه ب��ا دارا بودن س��هم 2 درص��دي در تولید 
ناخالص داخل��ی )GDP( و وج��ود ح��دود 2۳00 تامین 
کننده خدم��ات و کاال در زنجیره تامین خ��ود نقش تعیین 
 کننده و به س��زایي ب��ه عنوان ی��ک صنعت م��ادر ایفاکند.

  بنا بر این گزارش، در ادامه جلس��ه، مدیرعام��ل و معاونین 
شرکت فوالدمبارکه به سواالت رییس و اعضاي کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي پاسخ گفتند.
این گزارش حاک��ي اس��ت در این نشس��ت، دکتر رضا 
رحماني ریی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري 
 در زمین��ه اقتصاد مقاومتي اظهار داش��ت: بع��د از ابالغ 
سیاس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي توس��ط مق��ام معظم 
 رهب��ري و تاکی��د ایش��ان ب��ر اج��راي این سیاس��ت 
بر این باور هستیم که صنعت کشور ، رسالتي اساسي دارد 
و فرصتي استثنایي توسط ابالغیه معظم له نیز در اختیار 
صنعت و تولید کش��ور قرارگرفته اس��ت که باید از این 
فرصت پیش آمده استفاده کنیم.رحماني افزود: شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان به عنوان یکي از واحدهاي پیشرو 
 صنعت از جه��ات مختلف تکنولوژیکي، گ��ردش مالي، 
 اش��تغال زای��ي و ... در کش��ور جای��گاه وی��ژه اي را 

داراست .

صنعت مادر//

 

   

     اصفهان-تهران 22000 تومان
     رییس انجمن اتوبوس های مس��افربری شهر اصفهان گفت: به 
مناس��بت نوروز 9۳ قیمت بلیت های اتوبوس 20 درصد افزایش 
 داشته و تا مشخص شدن نرخ سوخت به همان قیمت مصوب باقی 
می ماند.امیرحس��ین س��یامکی در گفت وگ��و ب��ا ایمن��ا 
با اش��اره به این مطل��ب، اظهار داش��ت: همه س��اله و همزمان با 
آغاز س��فرهای ن��وروزی 20 درصد ب��ه نرخ بلی��ت اتوبوس های 
بی��ن ش��هری اضاف��ه می ش��د و امس��ال نی��ز ب��ه مناس��بت 

 تعطی��الت ن��وروز ای��ن مبلغ ب��ه قیم��ت بلی��ت  اضافه ش��ده 
است. وی ادامه داد: در حالی که هر س��ال بعد از تعطیالت نرخ ها 
 به وضع سابق برمی گش��ت اما س��ال آینده این وضعیت صورت

 نمی گیرد و افزایش 20 درصدی بلیت  ت��ا تعیین تکلیف قیمت 
جدید سوخت باقی می ماند. 

رییس انجمن اتوبوس های مسافربری ش��هر اصفهان با اشاره به 
نرخ بلیت اتوبوس در برخی مس��یرهای پرازدح��ام، تصریح کرد: 
با اضافه کردن 20 درصد ب��ه نرخ ها، قیمت بلی��ت اتوبوس های 
"vip در مس��یر اصفهان –تهران 22 هزار تومان، اصفهان- مشهد 
 48 هزار توم��ان و اصفهان-ش��یراز 22 هزار تومان اعالم ش��ده 

است. 
وی تاکید ک��رد: به طور معم��ول نرخ بلیت از اصفهان به س��مت 
ش��هرهای دیگر یک هزار تومان کمتر اس��ت در حالی که بلیت 
اتوبوس تهران به سمت اصفهان 2۳ هزار تومان به فروش می رسد.

مرتب��ه  تاکن��ون چندی��ن  داش��ت:  بی��ان   س��یامکی 
در این خصوص اعتراضاتی مبنی بر هماهنگ س��ازی قیمت 
بلیت های بین شهری صورت گرفته اما نتیجه ای دربر نداشته 

است.

رییس اتحادیه فروش��ندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی 
اصفهان گفت: تعدادی از تولیدکنن��دگان لوازم خانگی برای 
تشویق مش��تریان به خرید، طرح های عیدانه ای ایجاد کردند 

که به مشتریان تخفیف  می دهند.
اکبر زادمهر با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: 
در ارتباط با قیمت لوازم خانگی باید بگویم بعضی لوازم گران 

شده و بعضی هم افزایش قیمتی نداشته اند.
وی ادامه داد: تعدادی از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 

برای تشویق مش��تریان برای خرید اقدام به ایجاد طرح های 
عیدانه ای کرده اند و به مشتریان خود تخفیف هایی برای خرید 
می دهند البته تعدادی نیز این کار را انجام نمی دهند و حتی 

قیمت محصوالت خود را افزایش داده اند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی 
اصفهان افزود: البته هنوز رکود بر بازار حاکم است و همچنان 
مردم برای خرید دست نگه داشته اند و منتظر کاهش بیشتر 
قیمت ها هستند. امیدواریم وضع بهبود یابد و بازار ثبات یابد 

چون بازار در حالت رکود است و همه دست نگه داشته اند.
زادمهر با بیان این که اگر قیمت دالر نرخ مشخصی باشد بازار 
لوازم خانگی نیز ثبات پیدا می کند، اظهار داش��ت: امیدواریم 
قیمت دالر ثبات یافته و وضع بهبود یابد.سال 92 سالی بود که 
در ابتدای آن نابه س��امانی هایی وجود داشت، ولی کسانی که 

مجبور به خرید بودند خرید خود را انجام دادند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی 
 اصفهان بی��ان کرد: متاس��فانه در دوس��ال اخی��ر قیمت ها 
بی  حساب باال رفت و بعضی قیمت ها 2 تا 5 برابر باال رفت که 

باعث بروز مشکالت زیادی شد.

افزايش 20 درصدی نرخ بلیت  اتوبوس های بین شهری

اصفهان- تهران 22000 تومان
ريیس اتحاديه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان:

بعضی شرکت ها برای تشويق خريداران عیدانه می دهند

 چنانچه
 پااليشگاه اصفهان 

 سوخت يورو 4 
به مراکز توزيع 

 تحويل دهد 
 می تواند سهم
  به سزايی در 

کاهش آاليندگی 
 خودروها 

داشته باشد

معاون نظارت و بازرسی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: در راستای اجرای طرح نظارت ویژه پایش بازار کاال و خدمات 
در نوروز 9۳، بالغ بر 150 تیم بازرسی تا پایان 15 فروردین سال آتی 

در استان اصفهان فعال خواهند بود.
حمیدرضا خشنود اظهار داشت: عالوه بر نظارت تیم های تخصصی، 
ناظران افتخاری و بازرسان تشکل های صنفی و اتحادیه ها در استان 
اصفهان در ایام نوروز فعال خواهند ب��ود.  وی افزود: این تعداد نیرو 
در سه شیفت کاری صبح، ظهر، بعد ازظهر و ساعات آغازین شب در 
طول تعطیالت نوروز تا پایان 15 فروردین نظارت و بازرسی خواهند 
داشت. معاون نظارت و بازرسی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با تاکید بر این که نظارت بر بازار در طول س��ال با توجه به 
اولویت کاال و خدمات و بر طبق دس��تورالعمل ها، بخش نامه ها و 

قوانین انجام می شود، بیان داشت: نظارت ها در طول سال بر طبق 
اولویت ها از طریق گزارشات و شکایات مردمی، کاالهای اساسی و 
اجناسی که به دلیل افزایش تقاضا زمینه تخلفات احتمالی تشدید 
می شود، صورت می گیرد. وی تصریح کرد: به دلیل افزایش تقاضا 
برای خرید برخی کاالها در آس��تانه نوروز نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نیز افزایش می یابد. خشنود از اجرای طرح نظارتی 
ویژه پایش بازار کاال و خدمات برای نوروز 9۳ خبر داد و اظهار داشت: 
 این طرح در دو مرحله با هدف پیش��گیری از تخلف��ات احتمالی،

اطالع رسانی و رسیدگی به گزارش  و شکایات مردمی در کوتاه ترین 
زمان در حال اجرا اس��ت. وی افزود: اجرای این طرح در سه بخش 
اطالع رسانی و سامانه 124، آشنایی با پارامترهای اقتصادی طبق 
قانون نظام صنفی و سایر قوانین و جلسات مختلف با تشکل ها صنفی 
و تاکید بر این پارامترها و اجرایی شدن این مراحل صورت می گیرد. 
معاون نظارت و بازرسی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
با بیان این که طرح نظارتی ویژه پایش بازار کاال و خدمات در نوروز 
در بحث اجرایی با هدف پیش��گیری، تس��ریع و تسهیل گزارشات 

مردمی و رعایت حق��وق مصرف کنندگان انجام می ش��ود، تاکید 
کرد: در این راس��تا افزایش ساعات کاری س��امانه 124از 8 صبح 
تا 11 ش��ب به صورت اپراتور در دس��تور کار قرار گرفته است. وی 
همچنین به اس��تقرار نیروهای بازرس��ی و نظارت در مراکز عمده 
خرید برای پیشگیری و تسهیل در پاسخگویی به شهروندان اشاره 
کرد و بیان داش��ت: انجام گشت های ویژه با تش��کل های ذیربط، 
ارتباط با واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات احتمالی ادامه طرح 
نظارتی پایش بازار کاال و خدمات اس��ت.  خشنود اظهار داشت: به 
دلیل افزایش تقاضا در خرید برخی از کااله��ا تیم های تخصصی 
گش��ت و بازرس��ی در واحدهای مختل��ف صنفی گز و ش��یرینی، 
 آجیل و خواروبار، میوه، کیف، کفش و ... نظ��ارت ویژه ای را انجام 

می دهند.

صدور حکم برای 10 درصد بازرسی واحدهای صنفی تا 1۵ اسفند

نظارت 1۵0 تیم بر خريدهای نوروزی 



یادداشت

کتاب »سرزمین آبی من« الهام گرفته از شخصیت ش��هیدان مهدی و حمید باکری منتشر و روانه بازار 
نشر شد.انتش��ارات »قدیانی« به تازگی کتابی را تحت عنوان »س��رزمین آبی من« نوشته »نصرت اهلل 

محمودزاده«  منتشر کرده است که این کتاب بر گرفته از زندگی شهید مهدی و حمید باکری است. 
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زندگی شهیدان باکری در »سرزمین آبی من«
هفتیادداشت

 تقدیر از برگزیدگان جشنواره
 جابربن حیان

برگزیدگان جش��نواره جابربن حیان در 
سمیرم مورد تقدیر قرار گرفتند.

مراس��م تجلیل از برگزیدگان جش��نواره  
دانش آم��وزی  پژوهش��ی   علم��ی 
جابر بن حی��ان با حض��ور نماینده مردم 
س��میرم در مجلس ش��ورای اس��امی، 
دانش آموزان مج��ری طرح ه��ا و اولیای 
 آن ها در دبیرس��تان دختران��ه نیرومند 

برگزار شد.
سید ضیاء موسوی، مدیر آموزش و پرورش سمیرم، هدف اصلی از اجرای 
طرح جابربن حی��ان را هدایت دانش آموزان به س��مت روش های اصولی 
یادگیری، پژوهش و تحقی��ق عنوان کرد و گفت: برگ��زاری این طرح در 
مدارس زمینه ساز شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزان و فرصتی 
مناسب برای نش��ان دادن توانمندی های آینده س��ازان ایران اسامی در 

عرصه علم و دانش است.

  برگزاری نمایشگاهی
 از آثار هنرهای دستی 

     نمایش��گاهی از آثار هنرهای دس��تی و 
زیورآالت  تا 22 اسفند ادامه دارد .

آزاده عطای��ی، از مس��وولین برپایی این 
نمایشگاه در این باره گفت: این نمایشگاه 
به صورت یک کار گروهی، مجموعه ای 
از آثار هنرهای دستی دانشجویان رشته 
صنایع دستی دانشگاه پیام نور اصفهان 
را در معرض تماش��ای عاقه مندان قرار 

می دهد. 
وی افزود: در این نمایشگاه زیورآالت دستی ساخته شده از جنس مس و 

برنج و سنگ های زینتی موجود است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که زهره توس��لی، ریحانه امینی، مرجان معتمدی، 
س��عیده اکبری، مهناز کوش��انی، فاطمه ش��وفریان و ش��یوا صادقی از 
 دیگر هنرمندانی هس��تند که ب��رای برپای��ی این نمایش��گاه همکاری

 کرده اند. 
 نمایش��گاه صنایع دستی تا 22 اس��فندماه و در س��اعات ۹ صبح تا ۱2 و 
۴ بعد از ظهر تا ۷ در گالری ش��ماره ۳ کتابخانه مرک��زی اصفهان برگزار 

خواهد شد. 

ساماندهی تپه های سیلک کاشان 
رییس پژوهشکده باستان شناسی سازمان 
می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
 گردش��گری از س��اماندهی و رفع مشکل 

تپه های سیلک کاشان خبر داد.
 حمیده چوبک در نشس��ت هماهنگی و 
 هم اندیش��ی س��اماندهی عرصه و حریم
  تپ��ه ه��ای س��یلک در این شهرس��تان

 ب��ر اهمیت تاریخ��ی تپه های باس��تانی 
سیلک تاکید کرد و گفت: این اثر با ارزش تاریخی قدیمی  ترین خاستگاه 

تمدن بشری است.
طبق آثار برجای مانده، س��یلک اولین جایی است که شهرنشینی در آن 

شکل گرفت و قدمت این تپه  ها به حدود هفت هزار سال می  رسد.
از ۳2 زیگ��ورات شناس��ایی ش��ده در ای��ران و ع��راق، پن��ج زیگورات 
 در ای��ران ق��رار دارد ک��ه کهن تری��ن آن ها زیگورات س��یلک کاش��ان

 است.
مهران سرمدیان سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان نیز اظهار داشت: کارگروه س��اماندهی محوطه باستانی سیلک با 
عضویت فرماندار کاشان، نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، میراث 
فرهنگی، جهادکشاورزی، دادستان، ش��هرداری و شورای اسامی شهر 

کاشان تشکیل خواهد شد.
در ش��هر تاریخی نیاسر کاشان درخش��ش زمردهای طایی نشان یوم و 
برکت اس��ت و آغازی برای رس��یدن فصل بهار و گرفتن عرقیات گیاهی 
است که از بیدمشک آغاز می شود و به اس��تقبال مراسم گابگیری گل 

محمدی )ص( می رود.

 فیلم جدید کارگردان
 »میلیونر زاغه نشین« در تلویزیون

فیلم سینمایی »بیهوشی« به کارگردانی 
دنی بویل در ایام نوروز از شبکه نمایش 

پخش می شود.
آخرین س��اخته  دنی بویل که با عنوان 
»خلس��ه« ه��م ش��ناخته می ش��ود، 
 محص��ول س��ال 20۱۳ انگلس��تان

 است.
وی با اش��اره به کنداکتور نوروزی ش��بکه نمایش افزود: ساعت 2۳ 
روز 2۹ اس��فند فیل��م س��ینمایی »زندگی خصوص��ی والتر میتی« 
 محص��ول 20۱۳ امریکا ب��ا ب��ازی و کارگردانی بن اس��تیلر پخش

 می شود.
حس��ام پ��ور اضاف��ه ک��رد: بینن��دگان م��ا ه��ر ش��ب در همی��ن 
فیلم های��ی همچ��ون »کارمن��د ش��رکت«  س��اعت ش��اهد 
 محص��ول 20۱2 ک��ره جنوب��ی و »زندانی��ان« 20۱۳ امری��کا 

خواهند بود.

 فیلم های روز دنیا 
روی آنتن شبکه چهار 

 برنامه ۴۸۰ دقیقه ای
 » احسان علیخانی« 

ش��بکه چهار س��یما در نوروز ۹۳ منتخب��ی از فیلم ه��ای روز دنی��ا از حمله 
 جاذب��ه، قطار ش��ب به لیس��بون و عش��ق قدیمی آق��ای م��ورگان را پخش

 می کند.
 شبکه چهار سیما برای نوروز امسال، ۱2 فیلم سینمایی تدارک دیده که همه 

آن ها فیلم های روز دنیا هستند.
شبکه چهار امسال و در نوروز ۹۳ فیلم های خود را ساعت ۱8 روانه آنتن می کند.

به گزارش فارس، مرد یخی، مجهول، قطار ش��ب به لیسبون، فراموشی، عشق 
قدیمی آقای مورگان، سرزمین موعود، چراغ های قرمز، جاذبه، پادشاه سرزمین 
شیطان، باالترین پیشنهاد، ایزابل گمش��ده و اطلس ابری نام فیلم های شبکه 

چهار سیما در نوروز ۹۳ است .

شبکه سه س��یما برنامه ای ۴80 دقیقه ای برای تحویل سال در نظر گرفته که 
اجرای آن بر عهده »احسان علیخانی« است.

 ویژه برنامه تحویل س��ال ۱۳۹۳ ش��بکه س��ه س��یما در یک قس��مت ۴80 
 دقیقه ای تدارک دیده ش��ده که روز پنج ش��نبه 2۹ اس��فندماه به روی آنتن

 می رود.
این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای احسان علیخانی از ساعت ۱۴ تا 22 پخش 

می شود.
ده ها چهره مطرح از حوزه سینما، تلویزیون، ورزش، موسیقی و همچنین نخبگان 

جوان کشور، میهمان ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه خواهند بود.
 آیتم ه��ای گوناگون��ی نی��ز در حوزه های مختل��ف علم��ی و فرهنگی پخش

خواهد شد. 

ابنیه تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: عمارت عالی 
قاپو به علت انجام تعمیرات، در نوروز ۹۳ تعطیل خواهد بود.

 محس��ن مصلحی، اظهار داش��ت: این اقدام با مجوز معاونت میراث فرهنگی کشور و 
مصوبه ستاد هماهنگی خدمات سفر انجام شده است. وی افزود: امکان بازدید از این بنا 
به دلیل اقدامات مرمتی ورودی، کف، سقف و ستون های چوبی در طبقه سوم )ایوان 
س��تون دار اصلی( وجود ندارد.  وی با بیان این که فضای اش��غال کارگاه های مرمتی 
در این بنا ۷0 درصد اس��ت، افزود: برای حفظ امنیت گردشگران، پرهیز از مخاطرات 
احتمالی و حفاظت از حریم فیزیکی کارگاه های مرمت، این بنا در عید نوروز پذیرای 
میهمانان نخواهد بود. مصلحی با اش��اره به شمار زیاد مس��افران در عید نوروز تصریح 
کرد: هر س��ال در عید نوروز بیش ۱۱ هزار نفر از عمارت عالی قاپ��و دیدن می کنند.

 وی عالی قاپو را یکی از ارزش��مند تری��ن بناهای تاریخی جهان عن��وان و اضافه کرد: 
میراث دوستان و گردشگران ما را در جهت حفظ این اثر یاری کنند.

مدی��ر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان اطمینان داد ک��ه این اثر پ��س از پایان 
عملیات مرمت پذیرای میهمان��ان خواهد بود.به گزارش ایرنا، عالی قاپو س��اختمانی 
اس��ت که در واق��ع در ورودی دولتخانه صفوی ب��وده و در ضلع غرب��ی میدان نقش 
جهان و روبه روی مس��جد ش��یخ لطف اهلل واقع اس��ت. ارتف��اع آن ۳۶ مت��ر و دارای 
۶ طبقه ب��ا راه پله ه��ای مارپیچ اس��ت.  آنچه باعث ش��ده عال��ی قاپو در زم��ره آثار 
باش��کوه و بس��یار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهای هنرمند معروف عصر 
 صفوی رضا عباس��ی و همچنین گ��چ بری های آخری��ن طبقه کاخ عالی قاپو اس��ت

 که به »اتاق موسیقی« یا »اتاق صوت« مشهور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

عمارت عالی قاپو در نوروز 93 تعطیل است

 
 

اکران »رستم و سهراب« به صاحدید یکی از تهیه کنندگان این 
فیلم انیمیشن برای دومین بار به تعویق افتاد و قرار است شهریورماه 
سال آینده اکران می شود.داریوش دالوند یکی از تهیه کنندگان فیلم 
سینمایی انیمیشن »رستم و سهراب« درباره تغییر در زمان اکران 
گفت: طبق برنامه ریزی قبلی قرار بود این فیلم از 2۶ آبان تا 5 آذرماه 
در گروه سینمایی استقال اکران شود اما به دلیل مصادف شدن 

با ماه محرم پیشنهاد شد که این فیلم بعد از ایام محرم اکران شود.

وی افزود: قرار شد فیلم سینمایی »رستم و س��هراب« بعد از ماه 
محرم یعنی از تاریخ 2۹ آذر به مدت ۱0 روز اکران شود. بر همین 
اساس آنونس های این فیلم سینمایی در سینماهای گروه استقال 
قبل از نمایش فیلم »سر به مهر« نمایش داده شد اما در نهایت با 
 توجه به تشخیص مرکز گسترش س��ینمای مستند و تجربی که 
به عنوان تهیه کننده دوم این مجموعه حضور دارد از اکران این فیلم 
سینمایی در سال ۱۳۹2 انصراف دادیم.تهیه کننده فیلم انیمیشن 
»رس��تم و س��هراب« با اش��اره به این که صاحدید تهیه کننده 
 دوم باعث به تعویق افتادن اکران ش��د، توضیح داد: قرار اس��ت از

 ۱5 شهریورماه سال آینده اکران این فیلم بلند انیمیشن ایرانی آغاز 
شود. دلیل انتخاب این ایام برای اکران »رستم و سهراب« این است 
که حضور مدارس را نیز داش��ته باشیم. دالوند که تولید انیمیشن 
»س��ربازان کوچک« را نیز در دس��ت کار دارد درباره روند تولید 
این فیلم سینمایی گفت: مجموع مراحل فنی این فیلم سینمایی 
از جمله صداگذاری، موس��یقی، دوبله، افکت و ... به پایان رسیده 
است.داریوش دالوند در پایان به تولید یک مسابقه تلویزیونی برای 
 ایام نوروز اشاره کرد و گفت: یک مس��ابقه ۱0 دقیقه ای با عنوان 
»الو نوید« تولید شده است که نوید یک شخصیت انیمیشنی است. 
این مسابقه با موضوعات اجتماعی برای خانواده ها برگزار می شود .

 

تهیه کننده »پایتخ��ت ۳« تاکی��د کرد تمام لوکیش��ن ها و 
ش��خصیت های جدیدی که به این س��ریال اضافه می شوند 
بر مبنای قصه اس��ت و نزدیک ش��دن روایت این س��ریال به 
موضوعات ورزشی حضور یک مجری مشهور عرصه ورزش در 
این سریال را به دنبال داش��ته است.الهام غفوری تهیه کننده 
»پایتخت ۳« درب��اره آخرین وضعیت این س��ریال گفت: ما 
س��ریال را بر مبنای قصه جلو می بریم و قصه، لوکیشن های 

بعدی ما را مشخص می کند. اکنون قرار نیست بازیگر جدیدی 
به سریال اضافه شود مگر این که به اقتضای قصه چنین اتفاقی 
بیافتد. وی افزود: شخصیت های محوری و ثابت »پایتخت ۳« 
خانواده معمولی هستند و اصوال اتفاقات حول محور زندگی 
آن ها رخ می ده��د. تنها رویکرد متفاوت ما در این س��ری از 
سریال نزدیک شدن به مباحث ورزشی است و به تازگی بهرام 
شفیع مجری ورزشی به ما پیوس��ته و قرار شده در استودیو 
برنامه »ورزش و مردم« بخش هایی از س��ریال با حضور او و 
علیرضا رضایی قهرمان سابق کش��تی ایران و اولین مدال آور 
 تاریخ کش��تی ایران در دس��ته فوق س��نگین المپیک ضبط

 شود.
 در »پایتخ��ت دو« با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه انتخابات، 
موضوعات سیاس��ی در قص��ه مورد توج��ه ق��رار گرفته بود 
 ک��ه از آن جمله می ت��وان به نامه ب��ه رییس جمهور اش��اره

 کرد.
از آن جای��ی که همواره مقدم می کوش��د مباح��ث روز را در 
سریال هایش بگنجاند به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن 
به جام جهانی، این سریال توجه جدی به فوتبال داشته باشد 

و ازحضور چهره های ورزشی بهره بگیرد. 

»الو نوید« عید می آید

اکران »رستم و سهراب« به شهریور موکول شد
تازه های سریال 

»پایتخت 3« حال و هوای جام جهانی گرفت

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
گفت: حوزه علمیه از تریبون هنر برای تبلیغ دین 

استفاده کند. 
س��ید عباس صالحی در آیین افتتاحیه جشنواره 
فرهنگی اش��راق که در تاالر اس��تاد فرش��چیان 
اصفهان برگزار شد، گفت: بحث هنر و کارکردهای 
هنر مقوله ای روشن و آش��کار است، هنر می تواند 
مس��ایل پیچیده را بازگو کن��د و پیچیدگی ها را 
برطرف کند و رس��ایی را ب��ه ارمغ��ان آورد، هنر 
می تواند هیجانات، عواطف و احساس��ات را بیان 
کن��د.وی انتقال الیه ه��ای وجودی انس��ان را از 
مهمترین کارکردهای هنر دانست و افزود: هنر با 
الیه های پنهان وجود انسان ارتباط برقرار می کند 
و انس��ان را متوجه الیه های عمیق تر وجود خود 
می کن��د و این هنر اس��ت که زبان غیرمس��تقیم 
را برای ارتب��اط با مخاط��ب برمی گزین��د، زبان 
غیرمس��تقیم دارای تاثیری پایدار اس��ت و زبان 
 هنر از داده ها به ش��کل غیرمس��تقیم اس��تفاده 

می کند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
با اش��اره به این ک��ه مقام معظم رهب��ری یکی از 
سرمایه های اجتماعی کش��ور در حمایت از هنر 
هس��تند، تصریح ک��رد: خداوند وقتی خواس��ت 
بهتری��ن و ماندگارترین پیام را به انس��ان منتقل 
کند آن را در قالب هنر بیان ک��رد و از این طریق 
پیام الهی در طول تاریخ ماندگار ش��د، همواره در 
مسایل مختلف بش��ر در طول تاریخ با هنر ارتباط 

داشته است.
وی ادام��ه داد: به مرور زمان ب��ا ورود عصر مدرن 
تحوالت عمده در سه شاخه هنر، دانش و فناوری 
اتفاق افتاد، یک��ی از اتفاقاتی ک��ه در عرصه هنر 
رخ داد آمیخته ش��دن آن با لکه های ننگی است 
که همواره بر پیکره هنر ضربه وارده کرده اس��ت 
و خشونت، تبلیغ س��رمایه داری، بی بند و باری و 
فس��اد از جمله این لکه های ننگ اس��ت.صالحی 
خاطرنش��ان کرد: این آلودگی ه��ا موجب ایجاد 
فاصله بین جامعه ایرانی و اس��امی با هنر مدرن 
شد و با وجود پذیرش سریع مدرنیته و تکنولوژی 

،هنر مدرن به علت حواشی و عوارضی که داشت 
با جامعه اسامی و ایرانی فاصله های بسیار گرفت 
و بس��یار دیرتر از مدرنیته پذیرفته شد، دستاورد 
انقاب اسامی در هنر آشتی جامعه سنتی و دینی 
با هنر مدرن و افزایش تولیدکنندگان متدین هنر 
و مخاطبین این هنر است.وی با اشاره به وجود سه 
جبهه در هنر اظهار داشت: جبهه اول هنرمندان 
سکوالر هستند که نسبت به مسایل دینی بی اعتنا 
بودند و حتی علیه دین فعالیت می کردند، جبهه 
دالالن که از هنر برای مس��ایل مال��ی و به عنوان 
تجارت و منبع درآمد استفاده می کردند و جبهه 
سوم جبهه هنرمندان متدین و دین گراست که در 
حوزه های مختلف هنر جبه��ه ای قابل توجه بوده 
و پیدایش ای��ن جبهه خود توفیق و دس��تاوردی 

بزرگ است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
گفت: البته در فضای جبه��ه هنرمندان دینی نیز 
جریاناتی وجود دارد که در مجموع با یکدیگر اتحاد 
دارند و برای محتوای هنری کشور مفید هستند، 
نزدیک شدن حوزه و روحانیت به هنر عصر جدید 
اتفاقی مبارک و تازه اس��ت که به جد رو به شتاب 
اس��ت، این حرکتی که در دهه اخیر ش��تاب پیدا 

کرده موجب امیدواری است.
وی تصریح کرد: وارد ش��دن حوزه به عرصه هنر 
بین حوزه و روحانیت و هنرمن��دان ایجاد تفاهم 
زبانی می کند زیرا یکی از مشکات هنر با حوزه و 
روحانیت نداشتن زبان مشترک برای حرف زدن 
اس��ت که برای ابراز نقد و ایده از آن استفاده شود 
و در واقع بخش��ی از جدال اهل هن��ر و روحانیت 
مربوط به آشنا نبودن آن ها به زبان یکدیگر است 
ضمن این که حض��ور روحانی��ون در عرصه هنر، 

موجب ارتقای زبان هنر می شود.
صالحی با اشاره به نقش تریبون هایی که در اختیار 
هنرمندان اس��ت،  عن��وان کرد: نکت��ه مهم دیگر 
مسیر ارتباط هنر و روحانیت، استفاده روحانیت از 
تریبون های هنرمندان است که باید در استخدام 
پی��ام و ارزش های دینی ق��رار بگیرد و آش��نایی 
روحانیت به هنر فرصت استفاده بهینه و مناسب 

از تریبون هنر را پدید می آورد زیرا در صورتی که 
روحانیت بدان ها آش��نا نباش��د امکان استفاده از 
تریبون های هنری را ندارد و نمی تواند با هنرمندان 

و مخاطبین ارتباط برقرار کند.
وی نظریه پردازی در عرص��ه مبانی و نظریه های 
هنر را از دیگر نکات مهم ورود حوزه علمیه به هنر 
دانس��ت و گفت: وقتی وارد هنر دینی می ش��ویم 
ش��اهد تقابل ها و تفاوت هایی هس��تیم و حضور 
روحانیت در عرصه هن��ر و مبانی نظری و مباحث 
هنر بسیار الزم است و روحانیت باید مبانی نظری 
هنر مدرن و مبانی دینی و س��نتی را به هم پیوند 

دهد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
افزود: تدوین حدود و صدور احکام هنر با یک نگاه 
ش��ناختی و اطاع کافی امری الزم است، طبیعتا 
درگیر شدن با موضوعات هنری فرصتی می دهد 
که احکام هنر با یک نگاه موضوع شناس��انه دنبال 
شود، پاس��داری از هنر س��نتی و تاریخی ایران و 
اسام که روحانیت در تاریخ خود پاسدار آن بوده 
بخشی از رس��الت حوزه و روحانیت است و نباید 

تنها این وظیفه به دانشگاه واگذار شود.
وی تصریح کرد: حضور حوزه و روحانیت در عرصه 
نرم افزاری هنر جدید الزم و ضروری اس��ت، این 
حوزه حوزه ای اس��ت ک��ه روحانیت بای��د در آن 
حضور و تاثیرگذاری جدی داش��ته باشد، حضور 
در صف عرصه هنر یکی دیگر از وظایف روحانیت 
در قبال هنر اس��ت و اگر حوزه می خواهد به این 
 کارکردها بپردازد باید پیش نیازهای آن را کسب

 کند.
صالحی کسب مایه ها و بنیه علمی و دینی را شرط 
الزم و اول حض��ور در عرصه هنر ذکر کرد و گفت: 
نمی توان با چند اصطاح و واژه صاحب اندیش��ه 
دینی در حوزه هنر ش��د و به این مساله پرداخت 
باید بر نظریات و اندیشه های دینی و هنری تسلط 
کامل پیدا کرد و در غیر این صورت ش��اهد تکثیر 
هنرمندان ابتر خواهیم بود که نه عالم دین هستند 

و نه هنرمند.
وی ضمن تاکید ب��ر ضرورت بهجت و جوش��ش 

درونی هنرمندانه تصریح کرد: هنر بخش��نامه ای 
و تکلفی نیس��ت و با بخش��نامه ها هنرمند رشد 
نمی کند بلکه جوش��ش درون��ی هنرمندانه باید 
مورد اکتش��اف واقع ش��ود و تکثیر شبیه سازانه 
هنرمند موجب رشد پدیده و هنرمند نمی شود و 
در واقع نمی توان هنرمند آفرید، در عرصه تربیت 
 هنرمند باید ب��ه کیفیت بیش��تر از کمیت توجه

 داشت.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در 
پایان تصریح کرد: بنابر تعبیر مقام معظم رهبری 
جوان��ان مذهب��ی در گام های اول هن��ری موفق 
هستند اما ادامه دهنده نیستند و این مساله بیانگر 
لزوم فضاسازی برای ادامه پیدا کردن فعالیت های 
هنری توسط جوانان مذهبی و ارزش محور است 
ضمن این که باید حفظ اخاق و شئون ذی طلبگی 
در عرصه هنر به خوبی حفظ ش��ود زی��را با ورود 
یک طلبه و روحانی به عرصه هنر قطعاش��رایط و 
وظایف مهمتری نسبت به دیگر هنرمندان بر عهده 
وی گذاشته می ش��ود و رعایت اخاق حوزوی از 

الزمه های این هنرمندان است.

     حوزه علمیه نباید از هنر غفلت کند
رییس دفتر تبلیغات اسامی اس��تان اصفهان با 

اشاره به استفاده های ابزاری از هنر برای مفاهیم 
ضددینی و ضدارزشی گفت: ورود حوزه علمیه به 
عرصه هنر می تواند موجب تغیی��ر رویه در تولید 

آثار هنری شود.
حجت االس��ام حبیب رضا ارزانی اظهار داش��ت: 
بارزتری��ن جل��وه اس��ام به عن��وان دی��ن خاتم 
متون مق��دس و آمیزه ه��ای وحیانی آن اس��ت 
 که در قالبی بلی��غ و هنری در مت��ن قرآن عرضه

 شده است.
وی تصریح کرد: قرآن معجزه جاوید اسام، سخنان 
عمیق پیامبر اکرم)ص(، نهج الباغه و تمام متون 
دین��ی و روای��ی از بلیغ تری��ن و ادبی ترین متون 
هس��تند که الهام بخش اه��ل ادب، عرفان و هنر 
بوده اند و بسیاری از هنرها از همین منابع نورانی 

منشعب شده  است.
ریی��س دفتر تبلیغات اس��امی اس��تان اصفهان 
بخش عظیم ش��کوه تم��دن اس��امی را مدیون 
متون دینی دانس��ت و افزود: علما حتی تا نس��ل 
پی��ش همگ��ی ح��وزوی و هنرمن��د بوده ان��د و 
حتی اس��تاد فرش��چیان که از هنرمندان بزرگ 
معاصر اس��ت ش��اگرد روحانیون بوده و بسیاری 
 دیگ��ر از ب��زرگان ادب و هن��ر ج��زو حوزوی��ان

 بوده اند.

معاون وزیر ارشاد در آیین افتتاحیه جشنواره فرهنگی اشراق:

»هنر« پیچیدگی ها را برطرف می کند 
حوزه علمیه از تریبون هنر برای تبلیغ دین استفاده کند



اخبار کوتاهیادداشت

ورزش را اقتصاد زده نکنیم 
رييس شللوراي اسللامي شهر 
اصفهان عنوان كللرد: ورزش به 
عنوان يک ابزار نشاط اجتماعی 
ضرورتی اجتناب ناپذير اسللت 
ولللی در كنللار آن مديريللت با 
رويکرد اقتصللادی باعث ايجاد 
مشکل می شللود.مهندس رضا 
امينللی افزود:اصفهللان افتخار 
دارد كلله از شللروع فوتبال در 
كشور نماينده ای را در مسابقات داشته و در سال های اخير هم دو تيم 
سپاهان و ذوب آهن خوش درخشيدند و در آسلليا هم به مقام های 
خوبی دست پيدا كردند. رييس شللورای اسامی شهر اصفهان ابراز 
اميدواری كرد كه با حمايت دستگاه های مرتبط سياسی، اجتماعی 
از دو باشگاه اصفهانی شاهد اين باشيم كه عاوه بر موفقيت سپاهان، 
تيم ذوب آهن هم در ليگ برتر بماند و برای سال های بعد آنچه شأن 
و جايگاه واقعی فوتبال اصفهان است با كمک هيجان، شور و احساس 

جوانان و مردم قابل دسترسی باشد.

 قهرمانی تیم طناب کشی اصفهان 
در مسابقات کشوری

تيم طناب كشی استان اصفهان 
در مسابقات كشوری با حمايت 
شللهرداری ديزيچلله بلله مقام 
قهرمانی رسلليد.نصراهلل احدی 
رييللس كميته طناب كشللی 
اسللتان اصفهللان با بيللان اين 
 مطلللب اظهللار داشللت:تيم

 طنللاب كشللی اصفهان سللال 
گذشللته بر سللکوی قهرمانی 
كشور تکيه زده بود،امسال نيز با حمايت شهرداری ديزيچه به استان 
مركزی شهرستان ساوه اعزام شد و در پايان به مقام قهرمانی دست 
يافت.وی ادامه داد:سطح رقابت ها بسيار باال بود كه در اين رقابت ها 
12 تيم حضور داشتند كه پس از اصفهان تيم های آذربايجان شرقی 
و لرسللتان به ترتيب دوم و سللوم شللدند.نصراهلل احدی از شهردار 
ديزيچه تشکر كرد و گفت:شهاب ثابت راسخ شهردار ديزيچه از اعزام 
تيم به مسابقات كشوری بسيار حمايت كرد كه جا دارد از اين عزيز و 
همچنين از سلليد احمد عطايی رييس انجمن های ورزشی استان 
اصفهللان تشللکر كنم.نصللراهلل احللدی در پايللان افزود:قاسللم 
پورحسللينی،علی نبی زاده،يونللس حيدری،نويللد دهقانی،احمد 
عروجيان،بهنللام حبيبی،محمد ملکيان،عليرضا دهقانی،حسللين 
صفرنژاد،افشللين رحيمی بازيکنان تيم اصفهان بودند كه مربيگری 
اين تيم بر عهده علی صفری،حميد دانشللمند به عنوان مديرفنی و 
سيد مهدی حسينی سرپرست اين تيم بود كه اين تيم خود را برای 

مسابقات آسيايی آماده می كند.

پایان مسابقات فوتسال کارگران 
استان

دومين دوره مسابقات فوتسال 
يادواره شللهدای كارگر استان 
اصفهان با قهرمانی بنياد مسکن 

به پايان رسيد.
جواد شلليران سرپرست هيات 
ورزشی كارگران استان اصفهان 
كه رياسللت اداره امللور ورزش 
كارگران اسللتان اصفهان را نيز 
برعهده دارد با بيان اين مطلب 
اظهار داشت:دومين دوره مسللابقات فوتسال يادواره شهدای كارگر 
اسللتان اصفهان با حضور 42 تيللم از واحدهللای كارگری،كاركنان 
دستگاه های اجرايی،آموزش و پرورش،بانک ها،نيروهای مسلح و تيم 
اصحاب رسانه استان اصفهان به مناسبت گراميداشت دهه مبارک 
فجر برگزار كه پس از انجام 102 مسللابقه تيم بنياد مسللکن عنوان 
قهرمانی را به خود اختصاص داد و تيم های نيروگاه شهيد منتظری 

و كارگران خمينی شهر به ترتيب در جايگاه دوم و سوم ايستادند.

 نیك اندیش به دنبال قهرماني
 در لیگ پینگ پنگ

مرحله برگشت مسابقات ليگ 
برتر تنيللس روي ميللز بانوان 
باشللگاه های كشللور امروز در 

اصفهان آغاز می شود.
بعللد از دو هفتلله اسللتراحت 
 بازيکنان،ليللگ برتللر تنيللس

روي ميللز بانوان باشللگاه هاي  
كشللور با برگللزاري ديدارهاي 
 دور برگشللت از سللر گرفتلله

 مي شود.
گفتني اسللت رقابت هاي دور برگشللت و نهايي از سللاعت ۹ صبح 
امروز در خانه تنيس روي ميز اصفهان واقع در خانه اصفهان،خيابان 
رزمندگان، خيابان بنفشلله جنوبي،كوچ ميخللک درحال برگزاری 
است.بانوان عاقه مند به اين رشللته مي توانند به صورت رايگان اين 

ديدارها را تماشا كنند.

  27 استان با ارسال 172 وزنه بردار 
در تبریز روی تخته می روند

  2۷ اسللتان بللرای حضللور در 
رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
بزرگسللاالن كشللور كه از روز 
چهارشللنبه در تبريللز برگزار 
آمادگللی اعللام   می شللود 

كردند. 
رقابت هللای وزنلله بللرداری 
قهرمانی بزرگساالن كشور طی 
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و 
جمعه اين هفته در سللالن فتح خيبر تبريز برگزار می شود تا پرونده 

رقابت های وزنه برداری در سال ۹2 بسته شود.  

بنا: به خاطر پروین پرسپولیسی هستم

 مخلص امیر قلعه نویی 
هم هستم 

سللرمربی تيم ملللی كشللتی فرنگللی گفت: مللن اگر 
پرسپوليسللی هسللتم به خاطر علی پروين است و اين 

پرسپوليس فعلی چنگی به دلم نمی زند.
محمد بنا در حاشلليه تمرين تيم ملی كشتی فرنگی كه 
در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود و درحالی كه 
تمرين استقال هم در زمين شماره دو در حال آغاز بود 
در خصوص وضعيللت تيم ملی كشللتی فرنگی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشللت: من از شللرايط بچه ها راضی 
هستم چون وضعيت خوبی دارند. در اين مدت كم تيم را 
جمع و جور كرديم.وی در پاسخ به اين سوال كه آيا نفر 
جديدی به تيم اضافه می شود، گفت: ما مسابقات مرحله 
اول انتخابی را در پيش داريم كه شللايد نفراتی انتخاب 
شوند.بنا در خصوص حضور روزبهانی در اردوی تيم ملی 
كشتی فرنگی گفت: او بچه محل و دوست سوريان است 

و از دوستان خودم هم هست و آمده تا بدود.
سرمربی تيم ملی كشللتی فرنگی در ارتباط با اين كه او 
پرسپوليسی اسللت اما اكنون در كنار استقالی هاست، 
گفت: من با همه استقالی ها رفيق هستم و مخلص امير 
قلعه نويی هم هستم. استقالی ها را هم دوست دارم به 
 خصوص محمد قاضی و برای اين تيللم آرزوی موفقيت

 می كنم.بنا در ادامه خاطر نشان كرد: پرسپوليسی بودن 
 من به اين خاطر اسللت كه با علی پروين بچه محل بودم 
و گرنه اين پرسپوليس فعلی زياد چنگی به دلم نمی زند.

وی در مورد شللرايط اسللتقال به خصوص برای بازی 
الريان قطر كه فردا برگزار می شللود، گفللت: به نظر من 
مديريت امير قلعه نويی باعث شللده تا اسللتقال بتواند 
دوام بياورد. هر كسللی به جای امير قلعه نويی بود نمی 
توانست تيم را نگه دارد. استقال بازی های سختی دارد 
ولی بايد تاش كند تا امتيازهللای الزم را بگيرد. به نظر 
 من االن بحث باشگاه نيست و بحث بازی استقال ملی

 اسللت. بلله خصوص كلله هملله دوسللت دارنللد آن ها 
 كشورهای عربی را ببرند و اميدوارم كه اين تيم الريان را

 ببرد.
بنا در مورد اين كه آيا تيم ملی كشللتی فرنگی می تواند 
 قهرمان جهان شللود گفت: اگر مسللابقات آسلليايی را 
جهللان  قهرمللان  قطعللا  نداشللتيم  پيللش   در 

می شديم. 

حاشیه
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نایب قهرمانی اصفهان 

اين مسابقات با حضور 8 تيم به ميزبانی اسللتان چهار و محال بختياری در شهركرد برگزار شد كه تيم 
3نفره برای تونيک اصفهان با مربيگری فرناز سللرگلزايی رييس كميته برای تونيک هيات ورزش های 

همگانی استان اصفهان به مقام دوم دست يافت.

مربی تيم فوتبال سللپاهان اصفهان با بيان اين كه به خاطر 
نظراتی كه او و كی روش دارد هيچ گاه نمی توانند با يکديگر 
رفيق باشند گفت: اگر روزی پيشنهاد سرمربيگری تيم ملی 
به من برسد، دوست دارم كه به آن فکر كنم و هيچ كس از اين 
پيشللنهاد بدش نمی آيد اما به من اجاره دهيد كه وقتی اين 

پيشنهاد رسيد، در مورد آن حرف بزنم.
وی درباره بازی تيم اش مقابل السللد قطر افللزود: آن ها در 
ضربات ايستگاهی بسيار خوب عمل می كنند و قدرت سرزنی 
بااليی دارند اما ما مسللابقات ليگ آن هللا را مد نظر گرفته و 
ديده ايم؛ در هر حال تيم های گروه ما، بسلليار خوب هستند 
و به طور كلی گروه ما سخت ترين گروه به شمار می رود و در 
بازی روز چهارشنبه، به طور قطع هر تيمی قابليت برد را دارد 
اما تيمی برنده است كه صبر بيشللتری داشته و قابليت های 
خود را نشان بدهد بنابراين اين برای ما اهميت دارد كه مبادا 

اشتباهات دوحه را تکرار كنيم.
سرمربی سپاهان اظهار داشللت: واقعا حضور هواداران حايز 
 اهميت اسللت و هواداران نشللان دادند كه قرار است بخش

 بزرگی از مسابقه را با تشويق های خود حمل  كنند.
وی درباره محرومللان و مصدومان تيم اش بللرای اين بازی 
خاطرنشان كرد: به غير از علی احمدی كه در تركيب نيستند، 
سللاير بازيکنان در تركيب هسللتند و بعد از شکسللت السد 
مشکات بسللياری انجام داده و نقاط ضعف خود را برطرف 
كرده اند؛ البته محمد غامی قبل از بازی السد مصدوم شد و 

فعا تحت كنترل است.
      هدف اصلی ما قهرمانی در لیگ برتر است

كرانچللار پيرامللون بازی هللای آينللده سللپاهان گفللت: 
مللا تللاش می كنيللم كلله در 3 بللازی آينللده امتيللازات 
الزم بللرای قهرمانللی را كسللب كنيللم ولللی در كنللار 
آن تاشللمان ايللن اسللت كلله در مسللابقات ليللگ 
 قهرمانللان آسلليا نيز بلله عنللوان تيللم دوم يا سللوم صعود

 كنيم.
     سپاهان به اندازه ارزش من، به من پول داد

سرمربی تيم فوتبال سللپاهان در پاسخ به اين كه آيا مسايل 
مالی در ماندگاری او در تيم اصفهانللی تاثيری دارد يا خير، 
خاطرنشللان كرد: رقم قراردادهللای من به انللدازه ارزش و 
شايسللتگی من بوده و باشللگاه خوب با من برخورد كرده و 

مشکلی با باشگاه نداشتم.
    من و کی روش نمی توانیم با یکدیگر رفیق باشیم

وی در مورد اختاف نظرش با سرمربی تيم ملی بيان داشت: 

من و كی روش با هم نمی توانيم رفيق باشيم چون با يکديگر 
در برخی ميادين ورزشللی آشللنا هسللتيم اما او بر برخی از 

نظرات خود اصرار دارد.
كرانچار گفت: كی روش ايده هايی دارد كه فشللار می آورد تا 
ايد ه ها به اجرا در آيد و من به هيچ وجه موافق او نيسللتم كه 

مدام بر طبل اردوها زده شود.
      خلیلی�ان مط�رح ک�رد: کرانچ�ار در س�پاهان 

می ماند
مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان گفت: باشگاه سپاهان به 
ماندگاری زالتکو كرانچار به عنوان سرمربی اين تيم فوتبال 

نظر دارد و اميدوارم كه او در اين باشگاه موفق باشد.
مهرزاد خليليان در برنامه ورزشللی گل كه از شبکه اصفهان 
پخش شد، با اشللاره به برگزاری جشن نوروزی تيم سپاهان 
اصفهان ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشللت: اين جشللن، 
جشللنی برای تشللکر از بازيکنان بود. همه آمدند، هواداران 
 آمدند و نشللان دادند كه همه آماده يک مسللابقه پرتپش و

 پر تاش هستند، از سوی ديگر بازيکنان ما برای مسابقه روز 
چهارشنبه خود تمرين كرده و آمادگی دارند و در اين بازی 

خانگی، تاش می كنند.
      تدوین برنامه 25 ساله برای رشد سپاهان

وی با اشاره به برنامه هايش برای آينده  گفت: باشگاه مسلم 
است كه ما پيشللينه پر افتخاری داريم و اگر بخواهيم اين را 
حفظ كرده و ارتقا دهيم، بايد برنامه ای 25 ساله برای باشگاه 

سپاهان تدوين كنيم.
      کرانچار در سپاهان می ماند

وی پيرامون ايللن كه آيللا كرانچللار در سللپاهان می ماند، 
اظهللار داشللت: بللدون شللک نظللر مللا ايللن اسللت كلله 
كرانچللار در تيللم بمانللد زيللرا او بارهللا گفتلله كلله ايللن 
قدر كه بلله ديناموزاگرب عشللق داشللتم، به سللپاهان نيز 
 دارم و خانلله دوم مللن سللپاهان اسللت؛ ايللن مربللی

  كلله دو بللار قهرمانللی مللی آورد و بچه هللای اصفهللان را 
 اين گونلله تربيللت و آمللوزش می كنللد، شايسللته ماندن

 است.
خليليان در پاسخ به سللوالی درباره عدم برگزاری انتخابات 
كانون هواداران سللپاهان اصفهللان گفت: همللکاران ما در 
استانداری زحمت می كشللند و در تدارک بوده و به قوانين 
مسلللط هسللتند؛ هواداران يکی از مهمترين شاخص های 
سپاهان هستند كه ساليان سال در كنار تيمشان بودند و اين 

انتخابات برگزار می شود.

زالتکو کرانچار:

دوست دارم سرمربی تیم ملی ایران شوم
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حضور اصفهانی ها در 
ترکیب تیم ملی ووشو 

قهرمانی اصفهان در 
مسابقات دوگانه کشور

تيم ملی ووشو ايران با 80 درصد ملی پوشان اصفهانی و مربيان و سرپرست از 
استان اصفهان روز بيستم اسفند به رقابت های جهانی تركيه اعزام می شود.

مرتضی كيانی رييس هيات ووشوی استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت:اين 
تيم در رده نونهاالن،نوجوانان و جوانان در رقابت های جهانی شركت می كند.

مرتضی كيانی با بيان اين كه اسللتان اصفهان دارای اسللتعدادهای خوبی در 
رشته ووشللو در بخش بانوان و آقايان است،افزود:از هشللت بازيکن تيم ملی 
شش نفر اصفهانی هستند.وی ادامه داد:شاهين بنی طالبی،طاها بديعی،زهرا 
كيانی،ناهيد پورشبانان،فاطمه جزينی و منيره پناهی در اين دوره از مسابقات 
حضور می يابند.وی گفت:اين افراد از قهرمانان برون مرزی و دارنده مدال های 

آسيايی فيليپين در سال ۹2 هستند.
 رييس هيات ووشللوی اصفهان با اشللاره به اين كه تيم ملی ايران با مربيگری

 سلله اصفهانی در تركيه حاضر می شللود،اضافه كرد:تيمور بنی طالبی،مريم 
معماری وراضيه طهماسبی به عنوان مربی، اين تيم را همراهی می كنند.

مسللابقات قهرماني دو گانه كشللور در 5 رده سللني نونهاالن،نوجوانان،اميد 
و بزرگسللاالن روز 16 اسللفندماه در پايگاه هوانيروز برگللزار گرديد. كه تيم 

بزرگساالن اصفهان بر سکوی قهرمانی تکيه زد.
اين مسابقات در حالی به پايان رسيد كه عليرضا علی مرادی از كرمانشاه، نيما 
انصاری از چهارمحال بختياری و اميد احمدی از كردستان به ترتيب مقام اول 

تا سومی رده  سنی نونهاالن را كسب كردند . 
نتايج تيمی رده سنی نونهاالن به اين صورت است:

  1- گلستان    2- اصفهان 3- كردستان
نتايج تيمی رده سنی نوجوانان به اين شرح است:

  1- چهارمحال و بختياری 2- خراسان جنوبی   3- آذربايجان  غربی
در رده سنی بزرگساالن هم احسان امينيان از چهارمحال و بختياری، سلمان 
تيموری از همدان و نويد سليمی پور از استان اصفهان عنوان های اول تا سوم 

رده سنی  بزرگساالن را كسب كردند.

قهرماني سوارکاران سپاهان
مسابقات سواركاري استقامت و ليگ قهرماني كشور با 
معرفي برترين ها پايان يافت.در اين مسابقات گروه فني 
مهندسي محکم كار اصفهان به مقام اول دست يافت و 
فوالدمباركه سپاهان و هيات كردستان دوم و سوم شدند.

ناکامی بازیکن فوتسال برزیلی 
بازيکن برزيلی در ديدار فوتسال ضربه زيبا و تکنيکی را به ثمر رساند 
اما داور بازی اعام گل نکرد.ريکاردينهو توپ را با حركت تکنيکی 
به سمت دروازه حريف هدايت كرد كه بازيکن تيم مگنا از روی خط 

دروازه آن را برگرداند و داور بازی هم اعام گل نکرد.

حمله هواداران به اتوبوس حامل یاران جهانبخش
شنبه شب گذشللته پس از آن كه تيم ان.ای.سی نايمخن هلند همراه با عليرضا 
جهانبخش، بازيکن جوان ايرانی اش در رقابت های ليگ اين كشور از روداكركراد 
3 بر يک باخت، حدود 200 نفر از هواداران خشمگين به اتوبوس اعضای تيم حمله 

كرده و باعث آسيب ديدگی 2 عضو تيم شدند.

شهردار اصفهان:

در لیگ قهرمانان آسیا بحث شهر و استان مطرح نیست
لیگ برتر فوتبال جزیره؛

شکست فوالم در حضور دژاگه
دكتر سلليد مرتضی سللقائيان نژاد اظهار داشللت: در بللازی روز 
چهارشنبه سللپاهان مقابل الهال طبيعتا ديگر بحث شهرستان 
اصفهان و تهران مطرح نيست و يک تيم ايرانی در مقابل يک تيم 
عربستانی قرار می گيرد و وظيفه همه ما است كه در ورزشگاه حاضر 
 شويم تا بتوانيم حمايت های معنوی خودمان را از سپاهان داشته

 باشيم.
وی افزود: قطعا اگر بازيکنان سپاهان هم اين 

حمايت را ببينند مطمئن باشيد با دلگرمی و 
قوت و قدرت بيشتری از شأن و حق اصفهان 
و ايران دفاع می كنند و من اين توصيه را به 

همشهريان محترم دارم كه در روز چهارشنبه 
سپاهان را تنها نگذارند.

شهردار اصفهان با اشاره به شرايط ذوب آهن در ليگ 
هم  د داد: سلليز اداملله 

نسبت به تيم ذوب آهن هم بی مهری هايی انجام گرفته ولی اين 
تيم يکی از تيم های ريشلله دار اسللت كه تا نايللب قهرمانی ليگ 
قهرمانان آسلليا هم پيش رفته و شللأن و حد ذوب آهللن باالتر از 

اين هاست.
وی اظهار اميدواری كرد كه ان شاء اهلل هم از نظر بودجه ای و هم از 
لحاظ مديريتی به اين باشگاه رسيدگی شود تا ذوب آهن در 
كنار حمايت مردم اصفهان كه هميشه وجود داشته بتواند 
در سه بازی آخر ليگ بدرخشد و در سال آينده با توجه به 
تغييرات مديريتی كه انجام شده جايگاه قبلی خودش 

در فوتبال ايران و آسيا را به دست آورد.

تيم فوالم در ديداری كه هافبک ايرانی خللود را پنجاه دقيقه در 
تركيب خود داشت، مقابل كارديف متحمل شکست 3 بر يک شد.

هفته بيست و نهم ليگ برتر فوتبال باشللگاه های انگليس شنبه 
گذشته پيگيری شد.

تيم رده بيسللتمی فوالم كه »اشللکان دژاگه« بازيکن ملی پوش 
ايرانی خود را از ابتدا در تركيب خود داشت، در زمين تيم كارديف 
به ميدان رفت و در پايان 3 بر يک شکسللت خورد تا در آسللتانه 

سقوط قرار بگيرد.
در آخرين دقيقه نيمه نخست اين ديدار، »استيون كولکر« برای 

كارديف گلزنی كرد تا كار فوالم برای كسللب امتياز از اين 
ديدار خارج از خانه سخت شود.تيم فوالم كه امتيازات 

را از دسللت رفته می ديد، در نيمه دوم تاش خود 
را مضاعف كرد تا در دقيقه 5۹ توسط »لوييس 

هالتبی« به گل تساوی دست  يابد.
 »استيون كولکر« دوباره كارديف را پيش انداخت 
و دقايقی پس از آن »ساشا ريتر« مدافع فوالم به 
اشتباه دروازه تيم خود را گشود تا اين تيم شکست 

ديگری را تجربه كند.
فللوالم بللا پذيللرش ايللن شکسللت 3 بر يللک با 
21 امتيللاز در قعللر جللدول رده بنللدی باقللی 
مانللد تا با شللرايط سللختی بللرای بقللا در ليگ 
 برتر روبلله رو شللود و كارديف نيللز 25 امتيازی

 شللد. »اشللکان دژاگه« هافبک ايرانی فوالم در اين ديدار، پنجاه 
دقيقلله در ميللدان بود 
و جللای خللود را به 

»كاراگونيس« داد.
ديدار  همچنيللن 
تيم هللای نوريچ و 
استوک سيتی نيز 
با تسللاوی يک بر يک 

همراه  شد.
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آگهی مزایده  
و   9200062 بایگانی  شماره  به  اجرائی   های  پرونده   اساس  بر   753
9200063 محل اجرای طرح شرکت تولیدی و صنعتی جویا گستر سپاهان 
در  واقع  اصفهان  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  طرف  از  واگذاری 
شهرک صنعتی رنگسازان دو قطعه پالک هر یک به مساحت  2520 متر 
مربع جمعًا به مساحت 5040 متر مربع که به موجب قرارداد های واگذاری 
مورخ  5309-9-و-ج  و   1386/10/16 مورخ  5331-9و-ج  شماره 
1386/10/6 بانضمام ساختمانها ،ماشین آالت ،تجهیزات جانبی و پشتیبان 
شماره  رهنی  اسناد  موجب  به  که  ارتباطات  و  تاسیسات  و  تولید  خط 
142160 مورخ 1390/11/01 و 143363 مورخ 1391/02/02  دفتر خانه 
شماره 12- اصفهان اصل و مازاد از طرف  شرکت مذکور در رهن  بانک 
تجارت اصفهان  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای 
و  اجرائیه  ازصدور  پس  که  رانموده  مدیون  علیه شرکت  اجرائیه  صدور 
ابالغ بنا به درخواست بانک مذکور باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
مربوطه   اصالحی  نامه  آئین  و  آن  ماده34مکرر  وحذف  ثبت  قانون 
بایگانی  شماره  به  اجرائی  پرونده  موجب  به  سپس  ارزیابی  مواردرهن 
بازداشت  آن  دوم  مازاد  فوق  شرکت  علیه  و  مذکور  بانک  له   9200110
رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه  گردیده 
اول- ساختمانی:  بخش  گردید  وارزیابی  توصیف  بدین شرح  دادگستری 
کیلومتر  در  واقع  مالکیت شرکت جویا گستر سپاهان  به  نظر  مورد  ملک 
55جاده اصفهان –شهرضا  شهرک صنعتی رازی  فاز 3 بلوار ابتکار فرعی 
ذیل  ساختمانی  مستحدثات  و  مربع  متر   5040 عرصه  مساحت  به  اول  
مساحت  و  متر   18*75 ابعاد  به  گالوانیزه  ورق  تولید  سالن   -1 میباشد 
1350 متر مربع که بنا به اظهار به ضخامت 40 سانتی متر کف سازی با 
بتن مسلح انجام و در امتداد خط تولید در طول حدوداً 68 متر  و به عرض 
4 متر عمق این کف سازی به حدود 1 متر بالغ میگردد دیوارهای پیرامونی 
با ورق  رنگی گالوانیزه آهن کشی به ارتفاع حدود 9 متر میباشد که این 
ورق  از  سقف   . رسد  می  متر   11 حدود  به  سوله  تاج  محل  در  ارتفاع 
گالوانیزه ، پشم شیشه و توری مرغی دارای درب های فلزی به عرض 5 
متر دو عدد و یک عدد سه متری آدم رو و جرثقیل سقفی 30 تن با پلی و 
براکت میباشد . ضمنًا حوضچه اسید شویی ورق و کوره مرکزی با آجر 
نسوز در این سالن قرار دارند 2- کارگاه تولید پروفیل باز که سوله ایست 
ابعاد 48*21 و به مساحت 1008 متر مربع محصور شده با  صنعتی به 
دیوارهای آجری دو طرف نما به ارتفاع 6 متر و مابقی تا سقف پنجره فلزی 
به ارتفاع حدود 1/5 متر می باشد . ارتفاع سوله در وسط دهانه تا سقف 
حدود 10 متر است این سالن به صورت 2 دهانه اجرا شده است . الف- 
سازه اصلی به عرض 12 متر و قابلیت تحمل جرثقیل سقفی 30 تن با پلی 
و براکت ب- سازه الحاقی به عرض 9 متر با قابلیت تحمل جرثقیل 5 تن، با 
پوشش سقف از ورق گالوانیزه ، پشم شیشه و توری مرغی بوده و دارای 
دو درب آهن به عرض 5 متر در ضلع شرقی  و یک درب آدم رو در ضلع 
غربی میباشد 3- کارگاه تولید لوله پرو فیل بسته که سوله ایست به ابعاد 
48*9 متر و مساحت 432 متر مربع واقع در ضلع جنوبی سالن گالوانیزه 
–ردیف اول- دارای دیوارهای جداکننده به ارتفاع حدود 2/5 متر از آن و 
به  سوله  یک  صورت  به  بارانداز  سالن   -4 تن   5 جرثقیل  براکت  و  پلی 
مساحت حدود 330 متر مربع دارای پوشش سقف ورق گالوانیزه ، پشم 
شیشه و توری مرغی با شیب یک طرفه و ارتفاع طرفین 6 و 8 متر فاقد 
دیوار کش پیرامونی است.5- ساختمان اداری به زیر بنای حدود 117 متر 
مربع با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه و بلوک که بنا به اظهار نماینده 
محترم مالک برای دو طبقه طراحی شده و میلگرد انتظار ستونها در بام 
، سرویس  دار  ، دربهای چوبی روکش  با کف سرامیک  میباشند  مشهود 

های بهداشتی کاشی شده و کابینت آشپز خانه ام- دی – اف، پنجره های 
الومینیومی و سیستم گرمایشی و سرمایشی اسپلیت تعبیه شده است 6- 
جمعًا  بنای  زیر  به  برق  تابلوهای  اتاقک  و  نگهبانی  و  کارگری  ساختمان 
حدود 133 متر مربع با دیوارهای آجری ، سقف تیرچه و بلوک ،دیوارهای 
داخل گچ و رنگ ، کف سرامیک و بعضًا بتنی ، پنجره های آهنی و دارای  
زیر زمین می باشد 7- دیوار کشی اطراف کارخانه به طول 288 متر  و 
در ضلع  ، ضمنًا  ازاره  و سنگ  زیر سازی  دارای  متر   2/5 ارتفاع حدود 
شرقی دسترسی به گذر 20 متری توسط درب های آهنی امکان پذیر است 
8- محوطه سازی شامل خاکریز ی و کوبیدن و اجرای اسفالت با کانال 
کشی تاسیساتی از اتاق برق تا داخل سالن های تولید و فونداسیون مخزن 
هوایی آب و سایر. بنا براین با توجه به شکل ، ابعاد و ، مساحت ، کاربری 
، موقعیت، گذر بندی و راه های دسترسی ، وضعیت عرضه و تقاضا ، قیمت 
های واگذاری و معامالتی فعلی محل و ... و جمیع جهات موثر در ارزیابی  
عرصه و نیز با عنایت به همه عوامل موثر در قیمت ساخت از جمله ابعاد و 
اندازه ها ، کیفیت و قدمت ، نوع مصالح مصرفی ، بعد مسافت و ...و لحاظ 
کردن کل زیر بنای سوله های صنعتی به مساحت حدود 3120 متر مربع و 
نیز کل اعیانی ساختمان های اداری و کارگری و سایر به مساحت حدود 
250 متر مربع و منظور نمودن فونداسیون های تجهیزات و کف بتن مسلح 
چاله های خنک کننده و دیوار کشی اطراف و آسفالت و درب های فلزی و 
.. ارزش  روز ملک اعم از عرصه و اعیان جمعًا به مبلغ 18,700,000,000 
ریال)هیجده میلیارد وهفتصد میلیون ریال (برآورد ، تعیین و اعالم میگردد 
آالت  ماشین   : جانبی:الف  تجهیزات  و  آالت  ماشین  گزارش  دوم-  بخش 
اصلی خطوط تولید: 1-خط تبدیل ورق سیاه به گالوانیزه به صورت رول 
به رول به ظرفیت 50000 تن در سال ساخت ایران توسط ماشین سازی 
هاشمی و فوالد و نورد امین در سال 1384 و 1390 شمسی ، متشکل از 
قسمت های واگن بارگیری 1 و  2- نقطه جوش ریلی – والس کشنده 1- 
والس کشنده 2- واحد چربی گیری 1- واحد چربی  کننده ورق-  هدایت 
گیری)دارای یک مکمل چربی گیری به ظرفیت 6000 لیتربا متعلقات مربوطه 
جهت تصفیه مایعات چربی زدایی( 2- واحد اسید شویی – واحد شستشو 
–کشنده سرد – هدایت پیش گرم)کوره پیش گرم تا 250 درجه حرارت و 
کوره اصلی تا 1300 درجه حرارت و پاتیل 80 تن از فوالد نسوز مخصوص  
ودستگاه ایرجت و دستگاه گرمکن هوا و حوضچه های سرب و روی و 
کوره   –  )1391 ساخت  سال  منصوری  سازی  ماشین  ساخت  فلکس 
گالوانیزه –  واحد خنک کننده 1- واحد کرومات)شامل ماشین آالت غلطکی 
واحد خنک کننده شامل)12 فن   –  ). که در داخل خازن نصب شده است 
خنک کن معمولی میباشد بعد از واحد خنک کن واحد زیک زاک که تنظیم 
ورق را انجام می دهد قرار دارد(2- برش – پرس ترمز- جمع کننده رول 
به ارزش 251,000,000,000 ریال)دویست و پنجاه و یک میلیارد ریال (2( 
اینچ به همراه 8 دست قالب ،ساخت  تا قطر 3  خط تولید پرو فیل و لوله 
غلطک  جوش-   – توپگیر  1390 شامل  امین سال ساخت  کارگاه صنعتی 
درز جوش)دستگاه   – فرمینگ  دروازه   8  – ورق  ذخیره  –مخزن  کشنده 
جوش250کیلو وات ساخت شرکت کوره شهاب سال ساخت 1391 که تمام 
قطعات داخلی آن اروپایی میباشد.(  – دروازه های سایزینگ – ترک هد – 
میلیارد  )یازده  ارزش 11,000,000,000 ریال  به  بندی  بسته   – اره برش 
ساخت  میلیمتر   3 تا ضخامت  ورق  خم   ، زد  پروفیل  تولید  خط  ریال(3( 
شرکت عقبی طلب شامل گیر بکس کتابی  با هیدرو پمپ- توپگیر- فورمینگ 
گیوتین)به صورت پانچ بدون پلیسه ساخت شرکت سهند   – سایزینگ   –
به  بندی   بسته   – دهنده  شتاب   –  )1389-1390 ساخت  سال  اصفهان 

میلیون ریال(4( خط  میلیارد و هشتصد  ارزش 2,800,000,000 ریال)دو 
نوار بر ورق  ساخت ماشین سازی عقبی طلب شامل هیدرو پمپ – توپگیر 
– غلطک های صاف کن و کشنده – تیغه های برش- گیوتین با قدرت برش 

ورق به ضخامت 6 میلیمتر و به عرض 2 متر-اسلیتربه عرض 1/5 متربا  
ارزش  به  هیدرولیکی  کننده  تنظیم  شانه  و  لیک  هیدرو  کن  جمع 
3,200,000,000 ریال) سه میلیاردو دویست میلیون ریال (5( خط برش و 
بسته بندی ورق این خط ساخت ماشین سازی پایا برش در سال 1390 که 
توان برش ورق تا ضخامت 20 میلیمتر را دارد و به همرا میز بسته بندی 
ارزش  به  –گیوتین  کن  صاف   – توپگیر  شامل  برش  پایا  ساخت  کاماًل 
2,340,000,000 ریال) دو میلیارد و سیصدو چهل میلیون ریال (6( خط 
تولید نبشی 3 الی 5 از ورق تا ضخامت 4 میلیمتر ساخت شرکت ماشین 
سازی عقبی طلب شامل توپگیر – فورمینگ – برش- بسته بندی به ارزش 
تولید تسمه صاف شده  (7( خط  ریال  میلیارد  ریال)یک   1,000,000,000
ساخت ماشین سازی عقبی طلب شامل توپگیر – غلطک کشنده – قیچی – 
بسته بندی به ارزش 550,000,000 ریال )پانصد و پنجاه میلیون ریال (8( 
ارزش  به  تکنیک  مدار  اتوماسیون  شرکت  ساخت  زد  پروفیل  پانچ  خط 
ارزش   جمعًا   ریال(  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )یک  ریال   1,100,000,000
ماشین آالت خط اصلی تولید به مبلغ 272,990,000,000 ریال)دویست و 
ب(  میگردد  آورد  (بر  ریال  میلیون  نود  و  ونهصد  میلیارد  ودو  هفتاد 
رول  بندی  بسته  دستگاه  تولید:1-  خطوط  پشتیبان  و  جانبی  تجهیزات 
زن،کنگره  ،سروته  بر  شامل)گرد  جنوبی  کره  کشور  ساخت  گالوانیزه 
ارزش  به  کش(  تسمه  اتوماتیک  دستگاه  و  کش  رول  زن،میزهای 
3,810,000,000 ریال )سه میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال( 2- دو 
سازی  ماشین  ساخت  متر   18 و   12 دهنه  با  تن   30 جرثقیل  دستگاه 
اتوماتیک بوده و دارای درایو جداگانه میباشند.(  هاشمی)این دو جرثقیل 
هشت  و  دویست  میلیاردو  یک   ( ریال   1,208,000,000 ارزش  به  جمعا 
میلیون ریال (3- سه دستگاه جرثقیل 5 تن با وینچ بلغار و کره جمعًا به 
 -4) ریال  میلیون  هفتاد و هشت  و  ) دویست  ریال  ارزش 278,000,000 
 138,000,000 ارزش  به  جمعًا  جوش  موتور  و  کارگاهی  آالت  ابزار 
دستگاه  دو  یو  گیر  رول   -5  ) ریال  میلیون  هشت  و  سی  ریال)یکصدو 
میلیون  ارزش 48,000,000 ریال)چهل و هشت  به  قدیریان جمعًا  ساخت 
ارزش  به  جمعا  قدیریان  ساخت  دستگاه  دو  تنوری  گیر  رول   -6 ریال( 
98,000,000 ریال )نود و هشت میلیون ریال (7- کالسکه حمل ورق و ریل 
ساخت ایران به ارزش 308,000,000 ریال ) سیصدو هشت میلیون ریال( 
مبلغ  به  تولید  اصلی  خطوط  ابزارآالت  و  جانبی  تجهیزات  کل  ارزش 
میلیون  هشت  و  هشتاد  هشتصدو  میلیاردو  ریال)پنج   5,888,000,000
ریال( بر آورد میگردد بخش سوم- تاسیسات مکانیکی )شامل تاسیسات 
آبرسانی ، هوا ، گرمایشی و سرمایشی (1-  یک دستگاه دیگ بخار ساخت 
شرکت بخار نیرو سال ساخت 1380 با ظرفیت 2000 کیلو گرم در ساعت 
در  کالری  کیلو  ظرفیت1300000  به  سوز  گازوییل  مشعل  شامل  بخار 
ساعت ومنبع کنداس جهت جمع آوری برگشت بخار و قطعات لوو کنترل و 
والوها به انضمام لوله کشی های مربوط به خط بخار به ماشین آالت مورد 
نیاز و یک دستگاه سختی گیر نوع رزینی به ظرفیت یکصدو بیست هزار 
گرین جهت تصفیه آب تزریقی به دیگ بخار و تامین آب نرم  برای کنداس 
جمعًا  1,262,500,000 ریال)یک میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون  
وپانصد هزار ریال( 2- یک دستگاه برج خنک کننده آبی به ابعاد 2*1/5 
*1/5 متر به ظرفیت 3000 لیتر مجهز به ونتیالتور و صافی با انضمام لوله 
کشی ها و قطعات واسطه ای جهت خنک کردن خط گالوانیزه کردن ورق 
های سیاه جمعًا 25,000,000 ریال )بیست وپنج میلیون ریال( 3-کمپرسور 
هوای فشرده پرتابل ساخت کارخانه کدخدایی به سال ساخت 1388 ، چهار 
جمعًا  جانبی  متعلقات  کلیه  با  لیتری   1500 ظرفیت  به  سیلندر 
فشرده  هوای  ریال(4-کمپرسور  میلیون   وسه  23,000,000ریال)بیست 
قدرت  به  تبریز  کارخانه  ساخت  لیتری   2500 مخزن  ظرفیت  به  ثابت 
سیستم  با  همراه   )0601 تی  اس  )اچ  مدل  وات  کیلو   160 الکتروموتور 

 520,000,000 جمعًا  ها  دستگاه  به  نیاز  مورد  کشی  لوله  و  گیر  رطوبت 
ریال)پانصد وبیست میلیون ریال( 5- دستگاه تصفیه آب برگشتی از خنک 
کننده های اولیه و ثانویه خط تبدیل ورق سیاه به گالوانیزه شامل مخازن 
اولیه و ثانویه جهت خنک نمودن آب برگشتی از خط به انضمام لوله کشی 
ها و متعلقات مربوط به پمپاژ یک دستگاه جمعًا 330,000,000 ریال)سیصد 
وسی میلیون ریال( 6-مخازن ذخیره آب زمینی و هوایی به ظرفیت 30000 
به  لیتر  ظرفیت20000  به  گازوییل  سوخت  مخازن  لیتر   10000 و  لیتر 
جمعًا  آالت  ماشین  مصرف  جهت  پمپاژ  و  ها  کشی  لوله  انضمام 
400,000,000 ریال)چهار صد میلیون ریال( 7- دستگاه مکنده هوای آلوده  
به  وات   کیلو   80 ظرفیت  به  ونتیالتور  با  روی  و  مخازن سرب  سرباره 
صورت یوتیلیتی به انضمام کانال کشی و خروج هوای آلوده به هوای آزاد 
به ارتفاع 6 متر جمعًا 180,000,000 ریال)یکصدوهشتاد میلیون ریال( 8- 
چهارده عدد هواکش پنجره ای اکسیال به قطر پروانه پنجاه سانتیمتری ، 
ده عدد کپسول پودر و گاز سی او دو جهت اطفاء حریق سالن های تولید ، 
تامین  برای  بیرونی  یونیت  انضمام  به  دیواری  اسپلیت  دستگاه  چهار 
اتاق  جهت  آبی  کولر  دستگاه  دو  اداری،  ساختمان  گرمایش  و  سرمایش 
هیجده  )یکصدو  ریال   118,000,000 مبلغ  به  جمعًا  نگهبانی  و  کارگری 
دو   ( ریال   2,858,500,000 مکانیکی  تاسیسات  کل  ریال(ارزش  میلیون 
ریال(برآورد  هزار  پانصد  و  میلیون  و هشت  پنجاه  هشتصدو  و  میلیارد 
میگردد . بخش چهارم – تاسیسات برق و ارتباطات: شامل قسمتهای زیر : 
1- اشتراک برق 1 مگاواتی)1000 کیلو وات(و نیرو رسانی به همراه پست 
زمینی موجود با احتساب هزینه های اشتراک 150 کیلو وات قبلی و قرارداد 
افزایش برق همراه با ترانسفور ماتور 2- تابلوهای توزیع برق اصلی شامل 
)شامل  برق  توزیع  فرعی  تابلوهای   -3 خازنی  بانک  و  خازنی  تابلوهای 
...(  4- کابل کشی  ،تابلوهای کنترل،تابلوهای جرثقیل و  تابلوهای فرمان 
های با سطح مقطع های متفاوت 5- روشنایی ها)اجرای سیستم روشنایی 
به همراه تهیه و نصب چراغ های مربوطه و تابلوها( 6-) موتور ژنراتور250 
کیلو ولت آمپر( 7-چهار خط تلفن همراه و کلیه متعلقات مربوطه ارزش کل 
ریال( میلیارد  )ده  ریال   10,000,000,000 ارتباطات  و  برق  تاسیسات 

تاریخ  تا  بستانکار  بانک  اعالم  طبق  مزایده  .مورد  میگردد  برآورد 
1393/07/07 به مبلغ 246,821,858 ریال تحت پوشش بیمه البرز میباشد  
در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دو شنبه مورخ93/01/18 
شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش 
میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز 
بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی بانضمام 
هزینه بیمه از مبلغ سیصد و ده میلیاردو ششصدو هشتاد و سه میلیون و 
ریال)  هشت  و  پنجاه  هزاروهشتصدو  ویک  بیست  سیصدو 
310,683,321,858 ریال( شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس 
که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از 
اصفهان  شهرضا-  جاده   25 کیلومتر  شهرضا  آدرس:  به  مزایده  مورد 
شهرک صنعتی رازی فاز سوم بلوار ابتکار فرعی یکم شرکت جویا گستر 
اجرای  به ذکر است که عرصه محل  به عمل آورند الزم  بازدید  سپاهان 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  ضوابط  و  شرایط  طبق  مزایده  مورد  طرح 
اصفهان از طرف شرکت شهرکها به برنده مزایده واگذار و کلیه هزینه های 
اجتماعی  تامین  بیمه  و  ،عوارض شهرداری  دارائی  ازمالیات  اعم   قانونی 
وگازوسایر  برق  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  به حق  مربوطه  های  وبدهی  
هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد و کلیه هزینه های مربوط به نقل انتقال بر عهده برنده مزایده 
میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/12/19 
چاپ ومنتشر میشود. م الف 314 رئیس اداره ثبت  اسنادو امالک شهرضا 

- سید مهدی میر محمدی

مفاد آرا نوبت دوم 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  “آگهی   -2015
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه 
فاصله  به  اطالع عموم در دونوبت  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  وامالک مورد 
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.
نژادبیدگلی   اکبرقهرودی  علی  :آقای  هیات  شماره7473  رای  1ـ 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  575در  شناسنامه  بشماره  فرزندحسین 
در  واقع  3اصلی  از  شده   مجزي  2045فرعی  پالک  مساحت124/07مترمربع 
 معین آباذ بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از آقای علی ناظمی

 )مالک رسمی(

مصطفی  فرزندآقا  ارانی  سعادتی  سیذحسین  :آقای  هیات  شماره7536  رای  2ـ 

فرزند  آرانی   چاقیان  زهرا  2دانگ(وخانم  به  شناسنامه10431)نسبت  بشماره 
باب  یک  دانگ  شش  4دانگ(در  به  نسبت   (  163 شناسنامه  شماره  به  ماشااله 

مفروزومجزی شده  به مساحت 185/90مترمربع پالک شماره 7477فرعی  خانه 
از 529و531 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  

3- رای شماره 7904هیات:اقای صادق شیخ ارانی  فرزندحسین بشماره شناسنامه 

374 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 141/20مترمربع پالک7476فرعي 

مفروزومجزي شده 1376فرعی از شماره 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

غالمحسین   فرزند   بیدگلی  رافعی  سهیال  :خانم   7541هیات  شماره  رای  4ـ 
بشماره شناسنامه 9092 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 61/25مترمربع 
در  واقع  اصلی   2637 ازشماره  از1251فرعی  شده  7473مفروزومجزی  پالک 
مسعودآبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازآقای 

علی محمدخادم بیدگلی )مالک رسمی(

5- رای شماره   7475 هیات خانم اکرم عرفانیان فرزندآقا محمدشماره شناسنامه 
456 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 33/50مترمربع پالک 7474 فرعی 
مفروزومجزی شده از923فرعی2637 اصلی در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی ازآقای محسن خالقی آرانی )مالک رسمی(

بشماره  فرزندابوالفضل  آور  منوچهرآب  :آقای  هیات   7515 شماره   رای  6ـ 
پالک  112مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه3228  
1226فرعی مجزي شده  از235 فرعي از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندعباس   آرانی  حاجی  علی  عزیزاله  :اقای  7534هیات  شماره  رای  7ـ 
به شماره شناسنامه  فرزند رضا  مریم صفرزاده   87وخانم  بشماره شناسنامه 
پالک  149/18مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  20)بالمناصفه(در 
1227فرعی مفروزومجزی شده از235فرعی از2640  اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  نورعلی  فرزند  طاهری  مرتضی  آقای   : 7674هیات  شماره  رای  8ـ 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  حالج  مریم  خانم  و  دانگ(   2 به  )نسبت   657 شناسنامه 
بهشماره شناسنامه 431 )نسبت به 4دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
از2640  از235فرعی  شده  مجزی  مفروزو  1228فرعی  پالک  مترمربع   172/50

اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

رضابشماره  فرزند  آرانی  منصوری  جواد  :آقاي  7617هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه 223 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت289مترمربع پالک36 فرعی 

مجزی شده از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره  7528هیات :آقای  جعفر قدیریان آرانی فرزندیداله  به شماره 
شناسنامه50و آقای محمد رضا قدیریان ارانی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 
96  )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  228/90مترمربع پالک 
1230 فرعی   مفروزومجزی شده 124از فرعی از2640اصلی واقع در اران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  اکبر  علي  فرزند  اراني  :آقای محمدصبوری  11-رای شماره 7894هیات 
شناسنامه 60  و خانم مریم مهتری آرانی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 
پالک1231  256مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش   232
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  اران  واقع  اصلی   2640 از  280فرعی  از  فرعی 

وبیدگل

12-رای شماره7563هیات :آقای محمد قدیریان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
547 و خانم عاطفه سارات مشتاقی آرانی فرزنر سید محمد به شماره شناسنامه 
2526 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 147/75مترمربع پالک 
واقع وشاد بخش 3حوزه  اصلی  از 2645  فرعی  از340  فرعی مجزی شده   925
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازورثه آقای عباسعلی صالح)مالک 

رسمی(

13- رای شماره 7902 هیات :آقای علی مصنوعی بیدگلی  فرزندعبداله  بشماره 
شناسنامه 138 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  225/18مترمربع پالک 
دیمکار  واقع در ریگستان  از 2840 اصلی  فرعی  از16  فرعی مجزی شده   4582

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

14- رای شماره  7689 هیات :خیرزان سادات فالح  فرزند سید احمد علی بشماره 
شناسنامه -در شش دانگ یک باب خانه به مساحت82مترمربع  پالک شماره7478 
 3 بخش  در مسعودآباد  واقع  اصلی  از 2637  فرعی  از1189  فرعی مجری شده 

حوزه ثبتی آران وبیدگل

15- رای شماره 7558 هیات :اقای عباس شکری ستوده اراني فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 739و خانم  فاطمه کم صدا اراني  فرزندمحمد هالل به شماره شناسنامه 
469 )بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  169/30مترمربع پالک 
شماره 2015فرعی مجزی شده از64 فرعی از2638 اصلی واقع دراحمداباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
علی  فرزند  اراني  دستفروش  حسین  :آقای  7569هیات  شماره   رای   -16
اکبربشماره شناسنامه 396 و خانم فاطمه ایرانیان آرانی فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 619)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت105مترمربع 
پالک 2016فرعی مجزی شده از 35 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمداباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازآقای حسن بذرافشان)مالک رسمی(

محمدبشماره  فرزند  دربانی   محمدعلی  :اقای  هیات    7550 شماره   رای   -17

شماره  به  علی  رجب  فرزند  ارانی  چرخی  منیره  125وخانم  شناسنامه 
شناسنامه2845 )بالمناصفه (شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع  
در  واقع  اصلی   2638 از  فرعی   1232 از  شده  مجذی  فرعی  شماره2017  پالک 
احمدابادآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازخانم کبری 

دالور)مالک رسمی(
18- رای شماره 7540 هیات :اقای علی اکبر نورانی فرزند میرزا محمد بشماره 
شناسنامه 397 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت145/60  مترمربع پالک 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمداباد  واقع  اصلی  از2638  فرعی   2007 شماره 

وبیدگل 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  وجدانیان  ابوالفضل  :آقای  هیات   7532 19_رای شماره 
به شماره شناسنامه 148در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 61 متر مربع 
در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  1030و1031  از  شده  مجزی  فرعی  پالک7475 

مسودآباد 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 اول: 92/12/3 تاریخ انتشار نوبت دوم92/12/19                               

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي محمدصادق نیک خواه باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت تمامت یک – سي 
دوم حبه ازششدانگ پالک 11 اصلي  شده که سندمذکوردرصفحه 82 دفتر 27 
آب بنام نامبرده صادرگردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني 
نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  

ازسه  1307  فرعي   /  8 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبتي  تبدیل شده است واقع درموغان بخش یک   3 / به شماره  4806  اصلي که 
خداداد  فرزند  وغیره  امیري  اله  حجت  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا 
بنابه  اینک  نیامده  به عمل  به علت عدم حضورمتقاضی ثبت  درجریان ثبت است 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 21 / 1 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 

لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 

مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می 

بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 
-  سیدمهدی شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0    انجام 

 میرمحمدی 

فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي عمادفضلي فرزندجمال باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
تمامت شانزده  مالکیت  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 

حبه مشاع ازهفتادودوحبه پالک 153 / 34 واقع درمزرعه آب باریکي بخش یک 

ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 65701  درصفحه 277 دفتر 397 بنام 
عمادفضلي صادرگردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده 

است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره 

اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 

اعتراضي  نماید واگر ظرف مهلت مقرر  یا سند معامله تسلیم  مالکیت  اصل سند 

نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد. 
   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي عمادفضلي فرزندجمال باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
تمامت شانزده  مالکیت  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
حبه مشاع ازهفتادودوحبه پالک 153 / 34 واقع درمزرعه آب باریکي بخش یک 
ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 65702  درصفحه 280 دفتر 397 بنام 
عمادفضلي  به   83  /  7  /  22  – بموجب سند107214  که  فوادالدین صادرگردیده 
المثني نموده است که  اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت  انتقال گردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز 
پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.    

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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شاید برای یک عکاس هیچ چیز مانند آب وهوای نامساعد 
ناامید کننده نباشد. اما نکاتی ریزی وجود دارد که با عمل 
به آن ها می توان در شرایط آب وهوایی بد نیز عکس های 
خوب��ی گرفت.برنامه ریزی ب��رای س��فر می تواند کاری 
ترسناک باشد: ابتدا باید کلی با خودتان کلنجار بروید که 
می خواهید کجا بروید و چه زمانی می خواهید این س��فر 
را انجام دهید. بعد نوبت به تحقی��ق درباره اقامتگاه های 
مناس��ب فرا می رس��د و تازه بعد از آن باید فهرس��تی از 
کارهایی که می خواهید در طول س��فر انجام دهید تهیه 
کنید. طی تمام ای��ن مراحل نیز همواره باید حواس��تان 
باش��د از بودجه ای که برای این س��فر در نظر گرفته اید 
تجاوز نکنید.حتی اگر برنامه ریزی بی نقصی هم داش��ته 
باشید، لزومی ندارد که همه چیز طبق برنامه پیش برود. 
چمدان هایتان ممکن است گم بشود، یا هتل هایی که روی 
اینترنت عالی به نظر می رسیدند ناامید کننده باشند. اما 
یک چیز وجود دارد که از همه بدتر است: این که آسمانی 
که قرار بود آفتابی باش��د، به س��رعت به چش��م اندازی 
تاریک و طوفانی تبدیل شود. برای یک عکاس، وضعیت 
آب وهوا نقشی حیاتی و تعیین کننده در سفر ایفا می کند. 
حتی برای افرادی که عکاسی را به شکل تفریحی دنبال 
می کنند، وضعیت آب وهوا برای ثبت لحظات و خاطرات 

سفر اهمیت زیادی دارد.
زمانی که ش��ما به جایی دور س��فر می کنید و ش��رایط 
آب  وهوایی طبق انتظار ش��ما پیش نمی رود، نمی توانید 
خیلی راحت وسایل تان را جمع کنید و به خانه برگردید. در 
این گونه موارد، باید از پوشش نقره فام روزهای ابری کمال 
استفاده را ببرید. در چنین مواقعی عالوه بر تسلط بر فنون 
عکاسی، داشتن صبر و پشتکار در کنار توانایی سازش با 
شرایط پیش بینی ناپذیر به کمک شما خواهد آمد. البته 
برای گرفتن عکس هایی خوب در شرایط آب و هوایی بد 
نکاتی ریزی وجود دارد که دانستن آن ها می تواند بسیار 

راه گشا باشد.

1    ب�اران را در آغ�وش بکش�ید )ام�ا مراق�ب 
تجهیزات تان هم باشید(

اغلب فروش��گاه های تجهیزات عکاسی روکش های ضد 
باران ارزان قیمتی دارند که تنه��ا حدود چند هزار تومان 
قیمت دارد. همچنین پوش��یدن بارانی می تواند ش��ما و 
کیف دوربین تان را خش��ک نگه دارد. این تجهیزات قابل 
بس��ته بندی که جای زی��ادی را هم اش��غال نمی کنند، 
برای عکاس��ی در روزهای بارانی به بهترین دوستان شما 
تبدیل می شوند. به جای آن که دنبال گران ترین نوع این 
تجهیزات بروید، آن هایی را انتخاب کنید که ساده ترین 

روش استفاده را دارند.
نکته طالی�ی: اگر فرام��وش کردید روک��ش ضد باران 
دوربین تان را همراه ببرید و فروشگاهی نیز در دسترس 
نبود، از کیس��ه های نایلونی زیپ دار به عنوان پوشش در 
اطراف دوربین تان استفاده کنید. کیسه زباله هم جایگزین 

خوبی برای بارانی خواهد بود.

2     رفتار انسان ها را ثبت کنید
عکاس��ی از مردمی که در زیر باران به این س��و و آن سو 
می دوند و دنبال س��رپناهی می گردند، به خلق عکس ها 
و صحنه های زیبایی منجر می ش��ود. در چنین مواقعی 
معموال می ش��ود طیف وسیعی از احساس��ات و لحظات 
ناب خودانگیخته را به تصویر کشید که هیچ جای دیگری 

امکان عکاسی از آن ها وجود ندارد.

3     به فضاهای داخلی بروید
قدم زدن در باران می تواند لذت بخش باشد؛ اما زمانی که 
دوربین و س��ایر تجهیزات گران قیمت عکاس��ی تان را به 
همراه دارید، شاید چندان عالقه ای نداشته باشید که خطر 
خیس شدن آن ها را به جان بخرید. این همان لحظه ای 
است که باید وارد فضاهای سرپوش��یده بشوید: موزه ها، 
مغازه ها، رس��توران ها و حتی در صورت امکان خانه های 
مردم. اگر می خواهید در فضای خارج بمانید اما خطری 
متوجه شما نباشد، مکانی سرپوشیده پیدا کنید یا از داخل 

خودرو به عکاسی بپردازید.

4     به پایین نگاه کنید
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای باران ایجاد چاله های آب 
و بازتاب منظره های اطراف در آن است. افرادی که در زیر 
باران راه می روند، معموال به نوعی عجله دارند اما به عنوان 
یک عکاس گاهی بهتر است به جای آن که به مردم نگاه 
کنید، لن��ز دوربین را پایین بیاورید و ب��ه چاله های آب و 

سطح خیابان نگاه بیاندازید.
 با داش��تن زمان بندی صحیح، اغل��ب می توانید بازتابی 
منحصر به فرد به دس��ت آورید که داستان جالبی در دل 

خود دارد.

5     دم را غنیمت شمارید
هزاران عکس از اپرای سیدنی یا تاج محل گرفته شده که 
آن ها را در لحظات جادویی طلوع یا غروب خورشید نشان 
می دهد اما همه افراد تا این اندازه خوش شانس نیستند که 
بتوانند از این لحظات نوری جادویی و عالی بهره ببرند اما 
نگران نباشید. خوشبختانه آب و هوای نامعتدل می توانند 
به عکس های شما تیزی خاصی ببخش��ند. هوای بارانی 
یا طوفانی آسمانی دراماتیک و فوتوژنیک به عکس شما 

می بخشد که سرشار از رنگ و بافت است.

 راهنمای عکاسی خوب
در هوای بد

توصیه یک روانشناس:

با کودکان وابسته »قایم باشک« 
بازی کنید

یک روانشناس معتقد است برای کاهش وابستگی کودکان به والدین بهتر 
است با آن ها »قایم باشک« بازی شود.

بنت الهدی امیری در خصوص اضطراب جدای��ی از والدین در کودکان، 
اظهار داش��ت: این وضعیت به ویژه در کودکان زیر س��ن دبستان بسیار 
طبیعی اس��ت.وی اضطراب جدایی در کودکان کوچک تر از دو س��ال را 
بخشی از مراحل رش��د عاطفی خواند و تاکید کرد: والدین باید به تدریج 
فرزندان خود را با این فرآیند مواجه کنند.این روانش��ناس تصریح کرد: 
زمانی که قرار اس��ت کودکان به ویژه کودکان زیر دو سال از والدین خود 
دور بمانند بهتر است در مراحل اولیه نزد افرادی که با آن ها آشنایی دارند 
مانند پدربررگ و مادربزرگ سپرده شوند.امیری در خصوص کودکانی که 
به مهدکودک سپرده می شوند و برای جدا شدن از والدین مشکل دارند نیز 
گفت: توصیه می شود روزهای اول مادر همراه فرزند خود به مهدکودک 

برود و کمی پیش او بماند.
وی با بیان این ک��ه لحن خداحافظ��ی از کودک موقع جدا ش��دن باید 
کامال ع��ادی و همراه با مهربان��ی و لبخند باش��د، افزود: اگ��ر والدین با 
عصبانیت از فرزند خود جدا شوند کودک در نبود آن ها بی قراری بیشتری 
 خواهد داشت.به گفته این استاد دانش��گاه، والدین بعد از خداحافظی به

 هیچ وجه نباید دوباره نزد فرزند خود بازگردند، حتی اگر کودک گریه و 
بی تابی کند، زیرا این امر باعث می شود کودک به این رفتار عادت کند و 
بار بعد بیشتر بی تابی کند.امیری یادآوری کرد: توصیه نمی شود والدین 
بعد از س��پردن فرزند خود به مهدکودک چند بار به او سر بزنند، زیرا این 
امر باعث می شود کودک به نبود پدر و مادر خود عادت نکند. وی تماس 
تلفنی والدین با کودک آن هم در دفعات کم را راهی مناسب برای کاهش 
بی قراری کودکان وابسته که به مهدکودک سپرده می شوند، دانست.این 
مشاور برخی از بازی ها از جمله »قایم باشک« را بازی مناسبی برای کاهش 
وابس��تگی کودکان به والدین خواند و اضافه کرد: کودک در این بازی یاد 
می گیرد اگر پدر و مادر چند دقیقه او را تنها بگذارند به زودی باز خواهند 
گشت. امیری اظهار داشت: مربیان نیز باید کودکانی که در نبود والدین 

خود بی قراری می کنند را با بازی های جذاب ،مشغول کنند.

مهمترین مشاغل بیماری زا
در سراسر جهان شغل های متفاوتی وجود دارند که اساسا خطرناک هستند 
و عالوه بر آن  که سالمت افراد ش��اغل در آن حرفه را به خطر می اندازند 

می توانند حتی منجر به بروز حوادث مرگبار شوند.
فاکس نیوز در مقاله جدیدی در این زمینه منتشر کرد: در حالی  که برخی 
مش��اغل همچون تعمیر تیرهای برق و یا چوب بری در گروه ش��غل های 
پرخطر قرار می گیرند و به خودی خود خطرناک هستند برخی حرفه های 
دیگر وجود دارند که ممکن اس��ت در ظاهر جان افراد را تهدید نکنند اما 

سالمت آن ها را به طور جدی به خطر بیاندازند که عبارتند از:
     کشاورزان

اگرچ��ه ن��رخ م��رگ و می��ر ناش��ی از 
بیماری های قلبی و برخی سرطان ها در 
بین کشاورزان پایین  است اما این افراد به 
دلیل آن  که در معرض مواد ش��یمیای 
خطرناک��ی همچ��ون آفت کش ها، دود 
ماش��ین های کش��اورزی و کوده��ای 
شیمیایی هستند، بیشتر با خطر ابتال به 

سرطان پوست، لب، معده، مغز و پروستات مواجه  هستند.
     کارگران ساختمان

سقوط اشیا و دس��تگاه ها تنها خطرات 
موج��ود در کارگاه ه��ای س��اختمانی 
نیستند. طبق گزارش انجمن ریه امریکا 
حدود1/3 میلیون کارگر ساختمانی در 
این کش��ور در معرض »آزبس��ت« قرار 
دارن��د. رش��ته های ظریف آزبس��ت با 
گذشت زمان در ریه ها جمع می شوند که 
می تواند بیماری ناشی از آزبست را در فرد به وجود آورند. به گفته پزشکان 
از زمانی که فرد در معرض این ماده شیمیایی قرار می گیرد تا هنگام بروز 
بیماری در بدن، حدود 40 سال طول می کشد به همین دلیل الزم است 
برای پیشگیری و تشخیص به موقع در مورد انجام آزمایشات سرطان ریه 

با پزشک مشورت شود.
     آتش نشان ها

ضربات، جراحت ها و استنشاق دود ممکن 
است جدی ترین تهدیدها برای سالمت 
آتش نشان ها باش��ند اما این افراد هفت 
برابر بیش��تر در معرض مرگ ناش��ی از 
س��کته قلبی هس��تند زیرا فش��ارهای 
جسمانی و روانی روی کارکنان این شغل 

بسیار باالتر است.
     کارمندان

آزمایش ه��ای متخصص��ان دانش��گاه 
کارولینای جنوبی نشان می دهد انجام 
کارهای نشستنی و کم تحرک با افزایش 
82 درص��دی خط��ر م��رگ ناش��ی از 
 بیماری های قلب��ی - عروق��ی مرتبط 

است.
عالوه بر این، انجام بیش از حد کارهای  

نشستنی موجب تغییرات غیرعادی در نحوه سوخت وساز چربی ها و گلوکز 
می شود و متابولیسم طبیعی بدن را مختل می سازد.

برای مردانی که به طاسی مبتال هس��تند، امید به دست آوردن 
مجدد موها از طریق پیوند مو به نظر فرصتی اس��ت که نباید آن 
را از دس��ت داد اما واقعیت این اس��ت که پیوند مو در سن پایین 
نه تنها مزیتی ندارد بلکه حتی می تواند مشکل س��از شود.دکتر 
»ابراهیم آرمانی«، جراح و متخصص پیوند مو و موس��س مرکز 
پزشکی آرمانی در تگزاس به مردانی که در دهه 20 سالگی عمر 
خود قصد پیوند مو دارند، هشدار می دهد که پس از این پیوند در 
سنین جوانی ممکن است از انجام آن پشیمان شوند.دکتر آرمانی 
می گوید: حدود 20 درصد از مراجعه کنندگان به مطب من از بین 
بیمارانی هس��تند که حداقل یک نوبت تحت عمل پیوند مو قرار 
 گرفته اند اما به دلیل این که پس از پیوند، ریزش مو همچنان در

 آن ها ادامه داش��ته ناچار ش��ده اند برای اص��الح و تکمیل روند 
درمان ش��ان دوباره به مطب مراجعه کنند.این پزش��ک در مورد 
پیوند مو برای یکی از بیماران جوانش می گوید: در میان یکی از 
مراجعه کنندگان به مطب، جوان 19 ساله ای بود که این پیوند را 

روی او انجام دادم و رستنگاه مویش را حدود دو سانتی متر پایین تر 
آوردم به گونه ای که مو همیشه در آن قسمت وجود داشته باشد. 
اما چون س��ن این بیمار کم بود، پس از گذش��ت پنج سال بقیه 
موهای موجود در قسمت جلوی س��ر او به سرعت ریزش کرد و 
با توجه به این که موهای پیوندخورده همچنان در محل کاشته 

شده وجود داشتند، اطراف آن ها خالی شده و ظاهری ناخوشایند 
پیدا کرده بود و این بیمار به ناچار باید دوباره تحت عمل پیوند قرار 
می گرفت.آرمانی تاکید دارد که با توجه به این قبیل مشکالت که 
در بیماران جوان تر بیشتر دیده می شود، مناسب ترین سن برای 
پیوند مو زمانی است که پروسه ریزش مو کامل شده و تمام موهای 
بیمار ریخته باشد. در طول عمل پیوند مو، معموال جراح بخشی 
از پیاز موی قسمت پشت سر بیمار را برداشته و آن را در قسمت 
جلوی سر که طاس��ی اتفاق افتاده، جایگزین می کند.به گزارش 
ایسنا، پیازهای موی موجود در قسمت پشت سر دایمی هستند 
و می توان آن ها را پس از برداشتن در هر قسمت از کف سر پیوند 
زد. هرچند اگر فرآیند ریزش موی سر در مردان مبتال به طاسی 
کامل نشده باش��د که اغلب در بیماران جوان رخ می دهد پس از 
مدتی تکرار این عمل ضروری می ش��ود چون در غیر این صورت 
باقی ماندن موهای کاشته شده قبلی در وسط سر ظاهری زشت 

و نامناسب خواهد داشت.

آقایان 20 ساله بخوانند 
تربیت

سختی کار

نس��ل جدید فناوری 
پوشیدنی سامسونگ 
عین��ک  ش��امل 
هوش��مندی است که 
انگشتان دس��ت را به 
صفحه کلی��د مجازی 
تبدیل می کند.شرکت 
سامس��ونگ در رقابت 
ب��ا عین��ک گ��وگل، 
قص��د دارد عین��ک 
هوشمندی را طراحی کند که امکان تایپ کردن روی انگشتان 
دس��ت را فراهم می کند.طرح ثبت اختراع شده سامسونگ در 
شامل عینک هوشمند Galaxy Glass مجهز به یک دوربین 
است که صفحه کلید واقعیت افزوده ای را بر روی انگشتان دست 
کاربر به نمایش می گذارد.حروف الفبا بر روی بندهای انگشتان 
و کف دو دست و اعداد در قسمت کنار انگشتان نقش می بندد و 

کاربر با کمک شست دست، بر روی حرف کلیک می کند.

رودخان��ه »س��نوته 
آنجلیتا« زمی��ن را با 
آب ش��یرین و دریا را 

با آب شور پر می کند.
  »سنوته ها« غارهای 
باستانی هستند؛ این 
»س��نوته« مانند یک 
سوراخ آبی رنگ است. 
این رودخانه در پایین 
آب قرار گرفته اس��ت.

واقعا یک پدیده عجیب اس��ت. می گویند در اثر سقوط سقف 
غار یک گودال طبیعی ایجاد شده اس��ت که در آن آب به سه 
الیه تقسیم می شود. یک الیه آب ش��یرین در سطح، آب شور 
در عمق دریا و دو الیه ضخیم متشکل از سولفید هیدروژن که 
توسط گیاهان تولید و تجزیه می شود.»سنوته آنجلیتا« زمین را 
با آب شیرین و دریا را با آب شور پر می کند و این به دلیل وجود 
گیاهان بیشماری بین دو الیه است که 3 متر ضخامت آن است. 

محققان انگلیس��ی 
با ه��دف بررس��ی 
نگرانی های موجود 
در خص��وص نقض 
حری��م خصوص��ی 
اف��راد همزم��ان با 
جایگزین ش��دن و 
حض��ور ربات ها در 
بخش های مختلف 
انس��ان،  زندگ��ی 
پروژه ای را با بودجه تحقیقاتی 3/5 میلیون دالر آغاز کرده اند.

محققان به همین منظور قصد دارند در سال 2015 یک ربات 
شبه انسانی پیشرفته به نام نائو )NAO( را مورد آزمایش قرار 
دهند؛ به گفته دکتر »ایان بروان« مدیر مرکز امنیت سایبری 
دانشگاه آکسفورد و از محققان ارشد پروژه ربات نائو، این ربات 
شبه انسانی در عین ذخیره سازی اطالعات بصری و شنیداری، 

هویت افراد را به هیچ عنوان افشا نخواهد کرد.

 انگشتان دست را
به صفحه کلید تبدیل کنید

 رودخانه
 معجزه  کننده

ربات ها رازدار انسان 
می شوند

عکس نوشت

استقبال از نوروز
 با برپایی مراسم سنتی
 در بیرجند

با نانوفناوری می توان رشته های سبک وزن با استحکام بسیار باال 
ساخت و با ترکیب آن ها،کابل های آسانسور فضایی را تولید کرد. 

با این روش، هزینه سفر به فضا به شدت کاهش می  یابد.
مطالعه جدیدی که در دانشگاه مک گیل کانادا انجام شده، نشان 
می دهد آسانسوری فضایی که به زمین افس��ار نشده باشد و هر 
دو انتهای آن در فضا آویزان باشد، می تواند هزینه مسافرت های 

فضایی به مدارهای باالی زمین را تا 40 درصد کاهش دهد.
ایده اولیه س��اخت آسانس��ورهای فضای��ی را نویس��نده بزرگ 
داس��تان  های علمی-تخیلی، آرتور س��ی کالرک مط��رح کرد. 
از زمانی ک��ه وی در کت��اب »فواره های بهش��ت« ایده س��اخت 
آسانسورهایی را برای ارس��ال محموله به مدار زمین ثابت مطرح 
ساخت، دانشمندان زیادی به مطالعه و تحقیق درباره مفهوم یک 
آسانسور فضایی کامل پرداخته اند؛ آسانسوری که از نقطه ای روی 
استوای زمین به نقطه ای در فضا در فاصله ای حدود یک چهارم 

فاصله زمین تا ماه کشیده شده است.
راهکار دیگر ساخت آسانسور تکه ای فضایی به جای آسانسور کامل 
است؛ آسانسوری که کمتر از نصف این فاصله درازا دارد و لزومی 
نیس��ت تا آن را به نقطه ای روی زمین لنگر کرد. استفان کوهن، 
مهندس فضایی و استاد فیزیک کالج وانیر مونترال کانادا می گوید: 
»به نظر من به موازات یک آسانسور فضایی کامل، آسانسورهای 

فضایی تکه ای ارزش انجام تحقیقات بیشتر را دارند.«
زیربنای مطرح شدن ایده آسانس��ورهای فضایی به هزینه باالی 
موش��ک های فضایی باز می گردد. در حال حاضر، قرار دادن هر 
کیلوگرم محموله در مدار زمین ثابت 25 ه��زار دالر هزینه دارد. 
مدار زمین ثابت، مداری در فاصله ح��دود 36 هزار کیلومتری از 
س��طح زمین )42هزار کیلومتری از مرکز زمین( است که دوره 
تناوب گردش ماهواره ها در آن براب��ر دوره گردش وضعی زمین 
است و از آن جا که موقعیت ماهواره در این مدار نسبت به سطح 

زمین ثابت است، تمام ماهواره های تلویزیونی و مخابراتی در آن 
مستقر شده اند.

 مواد امروزی از استحکام کافی برای ساخت یک آسانسور عظیم 
و کامل فضایی برخوردار نیستند. پیش از آن که بتوان با استفاده 
 از این مواد حتی به ارتفاع مورد نظر نزدیک ش��د، سازه آسانسور 
تحت اثر وزن باالی مواد سازنده آن فرو خواهد پاشید. در عوض، 
ساخت آسانسورهای فضایی تکه ای رویایی است که دست یابی به 

آن در دسترس تر است.
پامال وو، محقق دانش��گاه مک گیل کانادا و از نویسندگان مقاله 
مرتبط با تحقیق حاضر می گوید: »می توان به آسانسور تکه ای به 
عنوان نخستین بلوک سازنده یک آسانسور )کامل( فضایی نگاه 
کرد. می توان ابتدا از یک آسانسور تکه ای شروع کرد و بعدا آن را 

تا زمین امتداد داد.«

       موشک علیه آسانسور
آسانس��ور فضای��ی تک��ه ای در صورت س��اخت چهار قس��مت 
خواهدداشت: عرش��ه، وزنه تعادل، کمند و یک باالرونده. عرشه 
آسانسور جایی در مدار پایین زمین خواهد بود؛ مداری که از ارتفاع 
160 کیلومتری تا 2000 کیلومتری سطح زمین ادامه دارد. در 
تحقیق انجام ش��ده، وو با همکاری آرون میسرا، انرژی مورد نیاز 
برای ارسال فضاپیمایی از مدار پایین زمین به مدار زمین ثابت را 
به دو روش مختلف محاس��به کردند: در روش نخست، موشکی 
مستقیما توس��ط فضاپیما به مدار زمین ثابت ارسال می شود. در 
روش دوم، فضاپیما توسط موشک تا عرشه آسانسور تکه ای حمل 
ش��ده و پس از آن فضاپیما توس��ط باالرونده به مدار زمین ثابت 
منتقل می ش��ود. هزینه پرتاب های زیر مداری بین 5 تا 10 هزار 
دالر به ازای هر کیلوگرم است که بسیار کمتر از پرتاب ماهواره ها به 
مدار زمین ثابت است. در محاسبات انجام شده، نیز همین مقدار در 
نظر گرفته شده است. در اغلب سناریوها، آسانسور فضایی تکه ای 
به مراتب کارآمدتر از روش هاس سنتی بود که از نقل و انتقال به 

وسیله موشک استفاده می کنند. 
در حالت کلی، اس��تفاده از کمندهای بلندتر باعث صرفه جویی 
بیشتر انرژی می شود. اگر آسانس��ور فضایی از انرژی خورشیدی 
 اس��تفاده کن��د، راندمان مص��رف ان��رژی آن به مراتب بیش��تر 

می شود.
با این وجود، ساخت یک آسانسور فضایی کامل کماکان بهترین 
گزینه اس��ت؛ چرا که دیگر هزینه ای برای پرتاب موشک صرف 
نخواهد شد. پیتر سوان، مدیرعامل کنسرسویم آسانسور فضایی 
بین المللی نیز این مس��اله را تایید می کن��د. وی می گوید: »اگر 
بخواهیم به استفاده از موشک ها ادامه دهیم، همیشه محکوم به 
زندگی در دنیایی لرزان، پر سر و صدا و با هزینه باال برای رفتن به 

مدار خواهیم بود.«

ارزان ترین و بهترین ابزار سفر به فضا 
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