
عروسی کارمندی سازکاهش سود سپرده  به بانک ها کوک شد 
با  ماشین های 
میلیاردی

سود بانکی بین 10 تا 22 درصد
تصمیم ویژه برای تعدیل نرخ جدید 

بیمه شخص ثالث 4
 »بنا« ی کشتی فرنگی

6 را تخریب نکنیم 3
3

مدت مرخصی زایمان دوباره 
در دولت بررسی می شود
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فوالد اصفهان
در تولید رکورد زد 

شرکت فوالد مبارکه توانست در فروردین ماه سال 93 به 
ثبت شش رکورد بي نظير توليد دست یابد.

مدیر ناحيه آهن سازي فوالد مبارکه با اعالم این مطلب 
در این رابطه افزود: کارکنان واحدهاي احيای مس��تقيم 
1 و 2 فوالد مبارکه در فروردین ماه س��ال جاري با توليد 

584 هزار....

 برتری گروه صنعتی انتخاب
 در جشنواره ایمنی 

رانندگان تاکسي حق افزایش
 هیچ گونه کرایه ندارند

 گ��روه صنعت��ی» انتخ��اب« موفق ش��د در جش��نواره
 برترین های ایمنی استان اصفهان به عنوان واحد نمونه در 

سال 92 برگزیده شود. 
در جشنواره برترین های ایمنی استان اصفهان که هر ساله 
با محوریت توجه به عرصه های تروی��ج فرهنگ ایمنی، 
کاهش حوادث و بيماری های ناشی از کار برگزار می شود، 
گروه صنعتی انتخاب توليد کننده لوازم خانگی اسنوا، دوو، 
تکنوگاز، تکنوکام، حایر و بست توانست به عنوان واحد برتر 

ایمنی استان در سال 92 برگزیده شود.

    معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان تاکيد 
کرد: رانندگان تاکس��ي حق افزایش هي��چ گونه کرایه را 
ندارند. مصطف��ي نوریان با تاکيد بر ای��ن مطلب گفت: با 
توجه به سياست کالن دولت در رابطه با کنترل قيمت ها و 
جلوگيري از افزایش تورم، اقدامات جمعي بين شهرداري، 

استانداري و وزارت کشور در جریان....
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 انجام مطالعات احداث مترو 
در اصفهان

وزیر راه و شهرسازي با اشاره به این که مطالعات احداث مترو در اغلب شهرهای 
جدید انجام شده است، گفت: حمل ونقل یکپارچه به ویژه در شهرهاي جدید، 
اهميت زیادي دارد. عباس آخوندي  اظهار داشت: در حال حاضر مطالعات 
الزم براي احداث مترو در بيشتر شهرهاي جدید واقع در نزدیکي کالنشهرها 

4انجام شده است. وي به هشتگرد، پرند و شهرهاي.....
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دولت در پی سانسور 
نیست

افتتاحي��ه     ریي��س جمه��ور در مراس��م 
بيس��ت و هفتمين نمایش��گاه بين المللی کتاب 
اظهار کرد: دولت در پی سانسور نيست و شرایطی 
به وجود آورده که همه ب��ه راحتی حرف می زنند 

و نقد می کنند.
حس��ن روحانی اظهار کرد: دولت در پی سانسور 
دولتی نيس��ت و همانطور که می بينيد بيشترین 
نقد امروز در جامعه، از دولت و دولتمردان می شود 
و من به این دولت افتخار می کنم که شرایطی به 
وجود آورد که همه به راحتی نقد می کنند و سخن 

می گویند؛ گاهی هم از کاه کوه می سازند. 
وی با بيان این که نقد، حق مردم و همه گروه ها، 
چه اقليت و چه اکثریت است، تصریح کرد: در این 
بين آنچه پسندیده نيس��ت، آن است که با پول و 
بيت المال مردم از دولتی که منتخب مردم است 
و با رای اکثریت مردم ش��روع به کار کرده، کسی 
بخواهد به جای نقد، تخریب را پيشه کند. ریيس 
جمهور تصریح کرد: م��ا از همه می خواهيم که با 

شناسنامه حرف بزند و بگویند از کجا و وابسته به 
کدام جناح هستند و با نام جناح خود سخن بگویند 
نه با نام ملت ایران. ملت ایران راهش روشن است؛ 
ملتی که در عصر حاضر به دنبال آرامش، اعتدال، 
پيشرفت و اخالق است. روحانی در بخش دیگری 
از سخنانش به خصوصيات فرهنگ ایرانی اشاره 
کرد و اف��زود: این فرهنگ، فرهنگی اس��ت که از 
دیرباز همراه با ادبيات، خداپرستی و یکتاپرستی 

حضور داشته است. 
ریيس شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: البته 
جامعه و اعتقادات م��ا، چارچوب��ی را برای همه 
آفرینندگان و نویسندگان و همه مولدان فرهنگ 
 پي��ش رو گذاش��ته و آن چارچ��وب منافع ملی

 است.
وی اضافه کرد: البت��ه که ملت ما ب��ه آنهایی که 
بخواهن��د در جامعه ما تفرقه ایج��اد کنند و بين 
اقوام، طوایف و مذاهب شکاف و فاصله بيفکنند، 

اجازه فعاليت نمی دهد. 

رییس جمهور:

ما از همه می خواهیم که با شناسنامه حرف بزند و بگویند از کجا هستند
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آمادگی یونسکو برای ثبت محور تاریخی اصفهان
مدیر کل یونسکو گفت: ثبت پرونده تاریخی، فرهنگی، طبيعی 
اصفهان بستگی به نظر و تالش های دولت ایران دارد. ایرینا بوکوآ 
پس از بازدید از ميدان نقش جهان، در هتل عباسی اصفهان در 
جمع خبرنگاران در خصوص سفر خود به ایران و اصفهان اظهار 

داش��ت: به ایران آمدم تا با آثار جهانی این کشور آشنا شوم؛ به 
ویژه شهر اصفهان که سه اثر ثبت ش��ده جهانی دارد. وی افزود: 
اصفهان ش��هری مهم و یکی از ميراث های بش��ری اس��ت که 
 زیبایی منحصر به فرد دارد. وی با اشاره به بازدید خود از ميدان 

نقش جه��ان تصریح ک��رد: در مي��دان نقش جهان ب��ا دیدن 
نمایشگاهی که در وسط ميدان برپا شده بود، غمگين شدم؛ البته 
متوجه شدم موقتی است. صنایع دستی بخشی از ميراث فرهنگی 

اصفهان است و حضور غرفه های...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی  مناقصه آگهی  مناقصه عمومی 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريدهای ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح انجام 
دهد .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید و نصب  تعداد 1500 عدد صندلی آمفی تئاتر از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir  ) قسمت مزایده / مناقصه ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

شرایط به شرح ذیل می باشد 

1- سپرده شركت در مناقصه مبلغ پنجاه ميليون ريال می باشد كه می بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد . 

2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد .
3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است . 

 4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ 400/000 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی 
  نجف آباد واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال شود .

آدرس  نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد - ساختمان كتابخانه مركزی - دبيرخانه كميسيون معامالت 
                                  تلفن : 2292020-0331                                                                                                                             دورنگار:2291107-0331و0331-2291016      

        Email:monaghese@iaun.ac.ir

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/2/20 
گشايش پاكات مناقصه : از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1393/2/21 

محل دريافت اسناد مناقصه : پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :0311-6680030
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمين )ريال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

93-1-24PAC 389/000/000جاریخرید پلی آلومینیوم کلراید

93-1-25
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت قطر 250 میلیمتر با واشر 

و مانشون جهت آبفا شاهین شهر
150/000/000عمرانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 



اخبار کوتاهيادداشت

لزوم تبیین سند چشم  انداز ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت: جایگاه 
تش��کیاتی امر به معروف و نهی از منک��ر باید باالتر و مش��رف بر همه 
دستگاه ها و نهادها باش��د و سند چشم  انداز این س��تاد باید تبیین شود.

حجت االسام والمسلمین احمد س��الک در بازدید از ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان، خواستار تبیین سند چشم انداز 
این ستاد شد و اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر جایگاه بسیار باال و 
پراهمیتی دارد و به همین دلیل کمیسیون فرهنگی مجلس با قوت تمام 
به دنبال بررسی طرح ارایه شده در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 
بوده و مراحل پایانی خود را می گذراند تا به زودی در صحن علنی مجلس 

شورای اسامی مطرح شود.

جرم سیاسی با همکاری دو قوه 
تعريف می شود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
تعریفی تلفیقی از جرم سیاسی توسط کمیته حقوق جزای مجلس و قوه 
قضاییه ارایه می شود. محمد علی اسفنانی  با اشاره به این که قوه قضاییه 
خواس��تار ارایه تعریف جداگانه ای از جرم سیاسی بود، اظهار کرد: مقرر 
شد تا اعضای کمیته حقوق جزای مجلس در نشستی با مسؤول مربوط 
در قوه قضاییه تعریفی از جرم سیاسی ارایه دهند. وی اظهار کرد: الیحه 
مربوط در این زمینه در کمیته حقوق جزای مجلس به تصویب رس��یده 
است. وی با اشاره به تصویب کلیات این الیحه در مجلس گفت: هنوز هیچ 
ماده ای از این الیجه بحث برانگیز به تصویب نرس��یده است. سخنگوی 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: بررسی 
 جزییات ای��ن الیحه به دلیل اهمیت و س��نگینی آن چند م��اه به طول

 می انجامد و سپس در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد. اسفنانی 
اظهار کرد: پس از تصویب نهایی جرم سیاس��ی، نحوه برخورد با جرایم 
سیاسی و مجرمان با تفکیک جرم آنان مشخص خواهد شد. نماینده مردم 
فریدونشهر، فریدن، چادگان و بویین و میاندشت افزود: در حال حاضر به 
علت نبود تعریف مشخصی از جرم سیاسی، نمی توان مجرم و غیرمجرم 

را مشخص کرد.

وضعیت گروهبان دانايی فر 
هنوز مشخص نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: وضعیت 
گروهبان دانایی فر یکی از 5 مرزبان ربوده ش��ده، هنوز مشخص نیست.

محمدرضا محس��نی ثانی اظهار داش��ت: پیگیری های الزم در خصوص 
گروهبان دانایی فر در حال انجام اس��ت و به طور قط��ع نمی توان درباره 
وضعیت ایشان صحبت کرد. نماینده مردم شهرستان های سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسامی با اشاره به شایعات 
و اخباری مبنی بر پناهنده شدن گروهبان دانایی فر نیز گفت: این اخبار 
کاما کذب است و صحت ندارد. وی با اشاره به سفر اخیر کمیته امنیت 
مجلس برای بررسی وضعیت مرزهای شرقی کش��ور نیز گفت: اعضای 
کمیته در این بازدید وضعیت انسداد مرزها و وضعیت اقتصادی منطقه را 

بررسی و مورد توجه جدی قرار دادند.

   گشايش اعتبار در بانک ها
 با نرخ بیش از 30 درصد تخلف است

رییس مجلس شورای اسامی گفت: گشایش اعتبار طبق دستور دولت 
باید با نرخ 30 درصد باش��د و اگر این کار صورت نگیرد، تخلف از س��وی 
بانک ها است. علی الریجانی با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی استان قم 
دیدار و گفت  وگو کرد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به سهم صنعت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: علی القاعده باید 
این کار صورت می گرفت. امیدواریم دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
نگاه ویژه ای به بخش صنعت داشته باشد. وی در پاسخ به انتقاد عضو هیات 
رییسه اتاق بازرگانی اس��تان قم برای عدم بازگشایی ال سی برای بخش 
تولید در استان قم و یا بازگشایی ال سی با نرخ 100 تا 130 درصد، افزود: 
گشایش اعتبار طبق دستور دولت باید با نرخ 30 درصد باشد و این مورد 

در جلسه با مسؤوالن بانک های استان قم بررسی می شود.

 ريیس هیات کارشناسی ايران
 و 1+5 به آمريکا رفت 

حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه و رییس تیم 
کارشناسی مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+5 امروز به منظور شرکت 
در کنفرانس بازنگری ان پی تی و برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و 
1+5 عازم آمریکا شد. مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 قرار 

است در روزهای 15 تا 19 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شود .

ايجاد بانک اطالعاتی به هنگام 
در کشور ضروری است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
گفت: اگر دولت بان��ک اطاعاتی به هنگام با تمام اطاعات ش��هروندان 
در کش��ور ایجاد کند، اقدامی مثبت و موثر خواهد بود. احمد بخشایش 
اطاعات در ایران را پراکنده دانس��ت و افزود: آم��ار و اطاعات پراکنده 
وزارت خانه ها و سازمان ها، با ایجاد بانک اطاعاتی جمع خواهد شد که 

به نفع دولت نیز هست. 

 اصالح ساختارهای امنیتی
 مسؤولیت اولیه دولت ها است

سفیر و سرپرس��ت نمایندگی جمهوری اس��امی ایران در سازمان ملل 
متحد گفت: در روند صلح س��ازی س��ازمان ملل، اصاح س��اختارهای 
امنیتی کش��ورهای برآمده از جنگ داخلی، باید با رضایت آن کشورها و 
رعایت حق حاکمیت و اولویت های آنان صورت گیرد. حس��ین دهقانی 
سفیر و سرپرس��ت نمایندگی جمهوری اس��امی ایران در سازمان ملل 
متحد  نیویورک، در جلس��ه شورای امنیت این س��ازمان و به نمایندگی 
از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، طی س��خنرانی با عنوان »اصاح 
س��اختارهای امنیتی« دیدگاه های کش��ورهای عضو عدم تعهد را بیان 
کرد. سفیر کشورمان در ابتدا اظهار داش��ت: کشورهای عضو عدم تعهد 
به اصاح ساختار امنیتی درچارچوب وسیع تر و همه جانبه تر آن یعنی 
رابطه متقابل میان صلح و امنیت با توسعه و نقش تکمیل کننده صلح بانی 

و صلح سازی می نگرند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1291 |چهار شنبه 10 اردیبهشت 1393 | 30  جمادی الثانی  1435

2
گفت وگوهای غیررسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران

آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید بازرس ارشد این آژانس، گفت وگوهای غیر رسمی در تهران برگزار 
کرده است. سرژ گاس، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی طی یک نامه الکترونیک در این باره اعام 

کرد: واریورانتا به منظور گفت وگوهای غیر رسمی به تهران رفت . 
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 پاسخ قاطع مسکو به 
تحريم های واشنگتن

رهبری بر مذاکرات 
هسته ای اشراف دارند

معاون وزیر خارجه روسیه اعام کرد، مس��کو به تحریم های واشنگتن پاسخ 
قاطع خواهد داد. اظهارات سرگئی ریابکوف در حالی مطرح شده که کاخ سفید 
در ادامه تنش با روسیه، تحریم ها را علیه 7 مقام روس و همچنین 17 شرکت 
این کشور، تحریم کرده است. ایگو سچین، رییس شرکت بزرگ نفت روسیه 
نیز در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته است. معاون وزیر خارجه روسیه 
ضمن بی اهمیت دانستن تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه هشدار داد که 
مسکو به این تحریم ها پاسخ خواهد داد. رییس جمهور آمریکا نیز تاکید کرد: 
در آینده ای نزدیک قصد دارد تدابیر گسترده تری را ضد اقتصاد روسیه در نظر 
بگیرد. تحریم های جدید علیه روسیه در حالی وضع شده که هیچ نشانه ای از 
آرامش اوضاع در شرق اوکراین دیده نمی شود و در تازه ترین تحوالت، شهردار 

شهر خارکیف در شرق اوکراین هدف گلوله قرار گرفت. 

حداد عادل مش��اور معظم رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای گفت: مقام 
معظم رهبری کاما بر این موضوع اش��راف دارند و ای��ران را متعهد کرده تا به 
این مذاکرات ادامه دهد تا کش��ورهای اروپایی نگویند ک��ه ایران عامل توقف 
 این مذاک��رات بوده و این در حالی اس��ت که ایش��ان به مذاکرات خوش��بین

 نیستند.
غامعلی حداد عادل در نشست با نخبگان فرهنگی استان ابرازداشت: اقتصاد 
مقاومتی یعنی دست بر زانوی خود زدن و به نیروی ذاتی خویش تکیه کردن. 
وی تربیت نیروی انس��انی را از واجبات دانست و خاطرنش��ان کرد: اگر به این 
 انقاب عاقه داریم، باید به فکر تربیت نیروی انسانی جوان باشیم و در این حوزه

 سرمایه گذاری بزرگی را انجام دهیم. وی ادامه داد: مهندسین فرهنگی باید با 
همکاری یکدیگر بتوانند به درستی جوانان را تربیت کنند.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که احس��اس می کنم 
سیستم اداره کش��ور در دولت جدید در ریل صحیحی قرار 
گرفته اس��ت، گفت: کاهش تورم در کش��ور از 40 درصد در 
شهریور سال گذش��ته به 17 درصد در فروردین ماه امسال، 
توفیق مهمی برای دولت بوده است. اسحاق جهانگیری اظهار 
داشت: دولت تدبیر و امید در شرایط ویژه ای کار خود را آغاز 
کرد و در سیاست داخلی و خارجی تاش  کرد با استفاده از 
تمام ظرفیت های کش��ور و نیروهای متخصص و توانا بدون 
گرایش سیاسی بتواند از مشکات بکاهد و خوشبختانه به این 
مهم هم دست یافت. وی خاطرنشان کرد: در بخش سیاست 
خارجی با چارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین کردند، در 
زمینه سیاست هسته ای دریچه ای برای گفت  وگو باز شد که 
با کشورها گفت وگو و حق هسته ای کش��ور را تثبیت کنیم 
و تحریم های ظالمانه را برداریم. مع��اون اول رییس جمهور 
تصریح کرد: فکر می کنم نتیجه این گفت  وگو طوری بوده که 
کشورها با عشق و عاقه به سمت ایران بیایند و وارد گفت وگو 
شوند. جهانگیری عنوان کرد: کشور بزرگی مثل ایران دارای 
فرصت های سرمایه گذاری است و کش��ورهای بزرگ برای 
مشارکت با ما ابزار عاقه می کنند. وی اضافه کرد: امکان فروش 
نفت برای ما بهتر شده و اکنون به منابع جدیدی دست یافتیم 

که بتوانیم آن را به فروش برسانیم.

مدیرکل سیاس��ی وزارت امورخارجه انگلیس، درماقات با 
مقامات سیاست خارجی ایران مشکات پیش روی بازسازی 
و بازگشایی سفارت آن کشور در تهران را مطرح و پیگیری 
کرد. س��ایمون گس مدیرکل سیاس��ی وزارت امورخارجه 
انگلیس که در راس هیاتی به منظ��ور انجام رایزنی و تبادل 
نظر با مقامات کش��ورمان در خصوص موضوعات دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی وارد تهران شده بود، با مقامات وزارت 
امور خارجه کش��ورمان دیدار و گفت و گو ک��رد. در دیدار 
س��ایمون گس با مدیرکل غرب اروپای وزارت امورخارجه، 
طرفین در خصوص آخرین تحوالت روابط دوجانبه ش��امل 
وضعیت فعلی س��فارت خانه ها، کارکنان، خدمات رسانی 
 کنس��ولی به ایرانیان مقیم بریتانیا و تس��هیل کارکرد روان

 سفارت خانه ها مذاکره و روند بهبود تدریجی مناسبات دو 
کشور را مرور کردند.

 مدیرکل غ��رب اروپای وزارت امور خارج��ه در این ماقات 
مراتب ناخرس��ندی کشورمان را نس��بت به گزارش حقوق 
بش��ر وزارت خارجه انگلیس و همچنین اقدام وزارت خزانه 
داری انگلیس ب��رای به روز ک��ردن فهرس��ت تحریم علیه 
برخی از مقامات کش��ورمان به طرف انگلیسی اعام کرد و 
این گونه اقدامات را مغایر با حس��ن نیت در بهبود روابط دو 

کشور دانست.

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: مشکلی که امروز در 
داخل کشور وجود دارد، ایجاد یک شرایط مناسب معیشتی 
برای مردم است که حل این مشکات بر پایه ایجاد اشتغال 
است. عوض حیدرپور در جلسه ش��ورای اداری شهرستان با 
اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
اظهار کرد: تاکنون برای فرهنگ، بیش از 600 تعریف وجود 
 دارد و از س��ه هزار س��ال پیش بحث فرهنگ مط��رح بوده

 است.
وی افزود: در ایران در طول ده سال گذشته برای فرهنگ کار 
شده است و نتیجه آن تدوین کتاب هایی با 5 هزار دستورالعمل 
شد که باید به آن عمل کرد. نماینده مردم شهرضا در مجلس 
تصریح کرد: همه باید برای فرهنگ در ش��هرضا کار کنند تا 
در پایان س��ال برای ش��هرضا یک کتابچه نوشته شود که ما 

می خواهیم در شهرضا با این شیوه فرهنگی کار کنیم.
 وی با بیان این که داشتن معیش��ت، ساختار مادی معنوی 
و فرهنگی می خواهد، افزود: مش��کلی که ام��روز در داخل 
جمهوری اسامی داریم، ایجاد شرایطی است که مردم تحت 
آن شرایط معیشت داشته باشند و پایه همه اینها ایجاد اشتغال 
است. حیدرپور خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم مشکل اشتغال 
را حل کنیم، به طور قطع مشکات دیگری به مشکات قبلی 

اضافه می شود.

رییس دیوان عدالت اداری گف��ت: در طول مدتی که از عمر 
دولت جدید می گذرد، ش��کایت از مصوب��ات دولت تدبیر و 
امید کاهش پیدا کرده اس��ت. حجت االس��ام و المسلمین 
محمد جعفر منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، 
معاونین و مدیران حقوقی دس��تگاه اجرایی ک��ه در دیوان 
عدالت اداری با حضور معاون حقوقی رییس جمهور برگزار 
شد، اظهار کرد: متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی 
از ورودی  پرونده ها هستیم. اگر افرادی که دارای مسؤولیت 
هستند اهتمام الزم را نداشته باشند و مساله را آسیب شناسی 
نکنند، سال به سال باید ش��اهد رشد بیشتر شکایات باشیم 
 که ای��ن موضوع زیبن��ده نظ��ام جمهوری اس��امی ایران 

نیست.
وی ادامه داد: رش��دی که ورودی پرونده ها در دیوان عدالت 
اداری دارد، به ما این هشدار را می دهد که به صورت جدی 
به این موضوع فکر کنیم. عاوه بر ای��ن، یکی از وظایف قوه 
قضاییه پیشگیری از وقوع تخلف و طرح شکایت است که باید 
آن را به حداقل برسانیم. البته می دانیم این تخلفات به صفر 
نخواهد رسید. رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته 
همه طرح شکایات به حق نیست. در سال های قبل ما کمتر 
از 50 درصد شکایت را می پذیرفتیم، اما در سال 92 پذیرش 

ما برای شکایات افزایش پیدا کرد. 

سیاست خارجی نمایندهدولت دیوان عدالت

کاهش تورم به 17 درصد 
توفیق مهم دولت

انتقاد ايران از گزارش 
حقوق بشری انگلیس

ايجاد اشتغال، بزرگ ترين 
مشکل امروز کشور 

کاهش شکايت نسبت به 
مصوبات دولت جديد
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فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این که امروز 
آمریکایی ه��ا در خلی��ج فارس در انفع��ال کامل 
هستند، گفت: آمریکایی ها در سال های گذشته 
به هیچ وجه در ش��رایطی نبودند ک��ه بخواهند 
موضوع تهدیداتی نظیر اق��دام نظامی علیه ایران 
را حتی مطرح کنند.دری��ادار علی فدوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاس��داران انقاب اسامی، 
یکی از باس��ابقه ترین فرماندهان این نیرو اس��ت 
که در 7 اردیبهشت 1389 با حکم فرمانده معظم 
کل قوا به فرماندهی ندس��ا منصوب ش��د. وی به 
بررس��ی موضوع��ات مختلفی ازجمل��ه وضعیت 
آمریکا در منطقه، میزان توانمندی سپاه پاسداران 
ب��رای مقابله با تهدی��دات، برخی دس��تاوردها و 
توانمندی های نیروی دریایی سپاه، اوضاع خلیج 
فارس و تنگه هرمز، راهبرد ایران در حفظ امنیت 

انرژی در منطقه و ... پرداخت .

آمري�کا بی�ش ازديگرکش�ور دنیا در 
خلیج فارس مراقب است

سردار فدوی در ابتدای این گفت وگو با اشاره به 
اوضاع منطقه و تهدیدات نظامی آمریکایی های 
علیه ایران گفت:آمریکایی ها مس��ایل سیاس��ی 
را مطرح کردند، ام��ا در حوزه نظام��ی این توان 
را ندارن��د. وی ب��ا بیان ای��ن که آمری��کا بیش از 
کشورهای دیگر مراقب است که در خلیج فارس، 
تیری به اش��تباه شلیک نش��ود، تصریح کرد: اگر 
کسی که اطاعی هم از اوضاع خلیج فارس ندارد، 
همراه بچه های ما به ای��ن منطقه برود، می فهمد 
که آنها کاما در موضع انفعال هستند و مراقبندتا 
اتفاقی نیفتد. چون در آن صورت، در ابعاد بسیار 

وسیعی ضرر می کنند.
 ژاپن و آلمان مستعمره آمريکا هستند

فرمانده نیروی دریایی س��پاه خاطرنش��ان کرد: 

عملکرد آمریکایی ها پ��س از جنگ جهانی دوم، 
آنقدر خوب بود که حتی به دیگر کشورها کمک 
هم می کرد که این امر سلطه سیاسی و رسانه ای را 
در پی داشت، اما می دانستند که در اواخر دهه 90 
میادی همین کشورهایی که آن روز تحت سلطه 
آنها بودن��د، دیگر زیر بار ح��رف آمریکا نخواهند 
رفت؛ کش��ورهایی نظی��ر ژاپن، آلم��ان، اتریش، 
فیلیپین، کره جنوبی و ... که البته همین االن هم 

به نوعی مستعمره آمریکایی ها هستند.
 ش��ما نگاه کنید، هنوز در ژاپن قانون اساسی که 
آمریکایی ها اباغ کردند، اجرا می ش��ود و حالت 

کاپیتوالسیون در این کشورها برقرار است.
فدوی ادامه داد: آمریکایی ه��ا فهمیده بودند که 
اب��زار قدیمی اعمال قدرتش��ان در آین��ده از کار 
خواهد افتاد و برای جایگزین آن پیش بینی هایی 
کردند. چون می دانس��تند که حمل��ه نظامی به 

کشورها دیگر کارساز نخواهد بود.
 امام)ره( ابهت آمريکا را فروريخت

وی با بیان این ک��ه امام خمین��ی)ره( این روال 
آمریکایی ها و اعتبار آنها را بر هم زد و ابهت شان 
را شکست، اظهار داشت: امروز دیگر آنها به لحاظ 
اقتصادی نیز این ام��کان را ندارند و دیدیم که در 
س��ال 88 میادی، ژاپن در وضعیتی قرار گرفت 
که تراز اقتصادی آن از آمریکا باال زد و این را بروز 
هم دادند. این فرمانده عالی رتبه نیروهای مسلح 
 خاطرنش��ان کرد: ژاپنی ها می دانستند که چون

 80 درصد انرژی آنه��ا از خلیج ف��ارس می آید، 
آمریکا اگر چن��د ماه جلوی انتق��ال این انرژی را 
بگیرد، ژاپن به عصر حجر برمی گردد و برای بقیه 
کشورها هم همین طور بود. فدوی، سلطه آمریکا 
بر کش��ورهایی نظیر آلمان، کره جنوب��ی، ژاپن، 
ایتالیا و... را بس��یار تحقیرآمیز دانس��ت و افزود: 
شما ببینید قانون کاپیتوالس��یون در یک کشور 
آنقدر تحقیرآمیز اس��ت که وقتی می خواس��تند 
در ایران آن را اجرا کنند، حضرت امام)ره( آنقدر 
عصبانی شد که روالی را راه انداخت که به سقوط 
نظام شاهنش��اهی انجامی��د، ام��ا می بینیم این 
کاپیتوالس��یون امروز هنوز در کشورهایی مانند 
ژاپ��ن ادام��ه دارد که البت��ه هم ژاپنی ه��ا و هم 
آمریکایی ها ترجیح می دهند آن را مطرح نکنند 
چراکه نمی خواهند احساسات مردم را برانگیزند.
 برخورد تحقیرآمیز آمريکا با غربی ها

 در جلسات 5+1
وی با ذکر خاطره ای اظهار داش��ت: آقای جلیلی 
)دبیر سابق ش��ورای عالی امنیت ملی( می گفت 
در جلسات ما با 1+5، نماینده آمریکا در حضور ما 
آنقدر تحقیرآمیز با نمایندگان کش��ورهای غربی 
صحبت می کرد ک��ه گویی  با نوک��رش صحبت 
می کند و این خیلی برای ما تعجب انگیز بود. البته 

در مقابل روسیه و چین اینطور رفتار نمی کردند
 ارتش آمريکا می خواست از چابهار تا 

امیديه اهواز مستقر شود
فدوی تصریح کرد: آمریکایی ها از پیش از انقاب 
برنامه ریزی ک��رده بودند که در آینده س��ربازان 
آمریکایی بر س��ر چاه های نفت حض��ور فیزیکی 
داشته باشند و مبنای اصلی آنها نیز شمال خلیج 
فارس بود و برای جن��وب این منطقه اصا فکری 
نکرده بودند. آنه��ا در حقیقت می خواس��تند از 
چابهار و ُکنارک تا امیدیه در خوزس��تان مستقر 
ش��وند که برای همی��ن ه��م اقدام به س��اخت 
شهرک ها و مجتمع های مس��کونی کردند. مثا 

در ُکنارک مجموعه بزرگی اس��ت ک��ه در ظاهر 
برای یکی از تیپ های ارتش ش��اه ساخته می شد 
اما در حقیقت آنها می خواس��تند خودشان آنجا 

مستقر شوند.
 بزرگ ترين حجم کار مهندسی آمريکا 

در منطقه
وی ادام��ه داد: ب��ا 
پی��روزی انق��اب 
ای��ن  ای��ران،  در 
رون��د تغیی��ر کرد 
محوری��ت  ب��ا  و 
پی��ش  عربس��تان 
رف��ت؛ ب��ه ط��وری 
ک��ه آمریکایی ه��ا 
باالتری��ن حجم کار 
مهندس��ی ای را که 
ارتش کشورشان در 
دنیا انج��ام داده در 
عربستان کردند که 
به قدری هزینه بر بود 
که در مجلس آمریکا 
نی��ز م��ورد انتق��اد 
قرار گرف��ت و حتی 

مسؤول مهندس��ی ارتش آمریکا را فرا خواندند. 
فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: آمریکایی ها 
برای این که وانمود کنند این ش��هرک ها را برای 
عربس��تانی ها می س��ازند، مجتمع ها را به سبک 
زندگی م��ردم این کش��ور س��اختند. مس��ؤول 
مهندس��ی ارتش آمریکا در کنگ��ره گفته بود که 
مثا خانه ه��ا را به صورت حیاط دار که مناس��ب 
برای افرادی بود که 4 زن دارند، می س��اختند تا 
کسی شکی نکند. فدوی ادامه داد: ما همان اوایل 
انقاب سند این سخن را از کتابخانه کنگره آمریکا 
پیدا کردیم؛ یعنی زمانی ک��ه اینترنت هم وجود 

نداشت، ما خیلی زود به این مدارک رسیدیم.
 ادامه جنگ عراق علیه اي�ران به نفع 

غربی ها بود
وی در بخ��ش دیگ��ری از گفت و گ��وی خود با 
فارس، با اش��اره به ای��ام جنگ تحمیل��ی با بیان 
این که این جنگ نه بین ایران و عراق بلکه میان 
ایران و آمریکا صورت گرفت، اظهار داشت: بیشتر 
تحلیلگران غربی و آمریکایی می گفتند این جنگ 
غالب و مغلوب نخواهد داشت. البته طول کشیدن 
این جنگ نه تنها برای غربی ها بی ضرر بود، بلکه 

در 13 مورد فایده نیز برای آنها در پی داشت.

فرمانده نیروی دريايی سپاه

 شلیک تیر علیه ايران در خلیج فارس همه جهان را می سوزاند
آمریکا توان اقدام نظامی ندارد

کاپیتوالسیون 
هنوزدرکشورهايی 

مانند ژاپن ادامه 
دارد که البته 
هم ژاپنی ها و 

هم آمريکايی ها 
ترجیح می دهند 

آن را مطرح نکنند 
چون نمی خواهند 

احساسات مردم را 
برانگیزند



یادداشت
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بازتعریف اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی ضروری است
 مدیرکل فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفهان با ابراز نگرانی از وضعیت اش��تغال ف��ارغ التحصیالن 
دانشگاهی، خواستار بازتعریف اشتغال این قشر از جامعه شد.وی گفت : ایجاد تنوع در ایجاد مشاغل 
جدید با سرمایه گذاری های هدفمند امکانپذیر است و تنوع بخشی باید در مشاغل ورود پیدا کند.

3

در حال حاضر انواع 
خودروهای کارخانه 

مازراتی، لوکس ترین 
خودروهای کرایه ای 

محسوب می شوند 
که تنها در انحصار 

چند موسسه کرایه 
اتومبیل است

یادداشت

رانندگان تاکسي حق افزایش
 هیچ گونه کرایه ندارند

    معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداري اصفهان تاکید کرد: رانندگان 
تاکسي حق افزایش هیچ گونه کرایه ندارند. مصطفي نوریان با تاکید 
بر این مطلب گفت: با توجه به سیاست کالن دولت در رابطه با کنترل 
قیمت ها و جلوگیري از افزایش تورم، اقدامات جمعي بین شهرداري، 
استانداري و وزارت کشور در جریان است تا تصمیمات مناسبي برای 
دارندگان تاکسي گرفته ش��ود. وي افزود: به زودي تصمیمات اتخاذ 
شده در زمینه افزایش کرایه تاکسي و اتوبوس به اطالع عموم مردم 

خواهد رسید. 

بارش های پراکنده بهاری
 و رعد و برق تا پایان هفته

کارشناس مسؤول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به آخرین 
نقشه های هواشناسی، شرایط ابرناکی، گاهی وزش باد نسبتا شدید، 
بارش های پراکنده بهاری و رعد و برق، تا پای��ان هفته دور از انتظار 
نیست. لیال امینی گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر 
گذر تدریجی امواج ناپایدار از روی اس��تان اصفهان است. بر همین 
اساس، تا پایان هفته شرایِط ابرناکی، گاهی وزش باد نسبتا شدید در 
بعدازظهر، بارش های پراکنده بهاری و رعد و برق دور از انتظار نیست.

استفاده از نظرات خالقانه مردم در 
هفته نکوداشت اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نظرات خالقانه مردم سال 
آینده در هفته گرامیداشت هفته اصفهان اس��تفاده می شود. وی با 
بیان این که در کنار آثار گران بهایی هس��تیم، افزود: قاعدتا توسعه 
این ش��هر با حفظ فضای تاریخی صورت می گی��رد، چنان که کالبد 
ش��هر اصفهان هنوز مبتنی بر کالبد قدیمی و همواره با کالبد جدید 
شهری ش��کل  گرفته و البته همچنان نیاز مردم را بر طرف می کند. 
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح کرد: چهارباغ و میدان 
عتیق در واقع کالبد اصلی شهر را تشکیل می دهند، اما با وجود چنین 
موقعیتی در توسعه شهر باید کاری کنیم که به آن آسیبی وارد نشود.

آمار ابتال به  سرطان در چهارمحال
 و بختیاری نگران کننده است

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد افزای��ش ابتال به 
بیماری س��رطان در اس��تان را نگران کننده دانس��ت و افزود: آمار 
روبه افزایش س��رطان اس��تخوان در کش��اورزان اس��تان به دلیل 
اس��تفاده و تماس با سموم ش��یمیایی، از مواردی است که به شدت 
نیازمند پیگیری و درمان است. اکبر س��لیمانی افزود: به دلیل نبود 
برنامه های غربالگری، شیوع بیماری های سرطان به خصوص سرطان 
دستگاه گوارش و س��ینه روزبه روز بیشتر می ش��ود. وی اظهارکرد: 
بیشتر بیماران س��رطانی بس��تری در بخش ICU بیمارستان های 
استان با سرطان های پیش��رفته دس��ت و پنجه نرم می کنند که به 
 دلیل تش��خیص دیرهن��گام، بیماری آنه��ا به برنامه ه��ای درمان و 

شیمی درمانی پاسخ نمی دهد.

 شرایط توزیع ترامادول و متادون
 در داروخانه ها

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو از برنامه ساماندهی 
و نظارت بر عطاری ها به منظور جلوگی��ری از فروش داروی قاچاق 
در این قبیل فروش��گاه ها خبر داد. دکتر رس��ول دینار وند با عنوان 
این مطلب که نم��ی توان تخلف برخ��ی داروخانه ه��ا و عطاری ها 
 را منکر ش��د، به خبرن��گار مهر گفت: نظ��ارت ما ب��ر داروخانه ها و 
فروش��گاه هایی مثل عطاری ها، چندان قوی نیس��ت و این موضوع 
را خودمان می دانی��م. وی در مورد ف��روش داروی »ترامادول« در 
داروخانه ها، با عن��وان این مطلب که نمی توانی��م برخی از داروهای 
مورد نیاز مردم را حذف کنیم، اف��زود: داروهایی مانند ترامادول که 
تحت کنترل هستند و دسترسی به آنها آسان نیست، اگر داروخانه ای 
نس��بت به فروش آنها تخلف کند، با آن برخورد می کنیم. دیناروند 
ادامه داد: داروی ترام��ادول در داروخانه ها باید فقط با نس��خه ارایه 
ش��ود و در خصوص داروی »متادون« هم باید بگویم که این دارو در 
داروخانه ها نیست و فقط در برخی داروخانه  های بیمارستانی برای 
بیماران صعب العالج به عنوان مس��کن یا در کمپ های ترک اعتیاد 
استفاده می شود. رییس س��ازمان غذا و دارو با اظهارتاسف از فروش 
داروی قاچاق در برخی اماکن و مراکز مث��ل عطاری ها، گفت: برای 

عطاری ها در سال 93 برنامه نظارت جدی  تر را داریم.

مرکز دیالیز تیران
 با 8 تخت فعال است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهر تیران گفت: مرکز دیالیز تیران 
با هشت تخت فعال است و حدود 40 بیمار را تحت پوشش دارد که 
بعضی از بیماران از ش��هرهای اطراف مثل نجف آباد، خمینی شهر، 

چادگان هستند. 
غالمرضا رییسی زاده در نشس��ت خبری به مناسبت هفته سالمت 
اظهار کرد: اگر می خواهیم زندگی شاداب و با نشاطی داشته باشیم، 
باید به بهداشت و تغذیه س��الم توجه کنیم .وی افزود: فرهنگ غلط 
تغذیه موجب بیماری و یا چاقی بیش از اندازه می شود که ما ایرانی ها 
از لحاظ اضافه وزن و دیابت در جهان پیشتاز هستیم و اگر بیشتر به 
س��المت خود اهمیت دهیم، با ورزش و تغذیه سالم، زندگی شاداب 
و با نش��اطی خواهیم داش��ت و کمتر به بیماری ه��ای خاص مبتال 

خواهیم شد.

وقف زمینی به ارزش بالغ بر 140 
میلیون تومان در خمینی شهر

سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر گفت: 
سه واقف خیراندیش در این شهرستان، زمینی به ارزش بالغ بر 140 
 میلیون تومان را با نیت احداث مس��جد، خری��داری و وقف کردند.

حجت االسالم و المس��لمین مهدی قربانی ابراز داشت: اولین وقف 
شهرستان خمینی شهر در س��ال 93 به ارزشی بالغ بر 140 میلیون 

تومان به ثبت رسید.
 وی افزود: این موقوفه توسط واقفین خیراندیش، آقایان اکبر عابدی 

و رحمان اصغری و خانم زهرا عابدی وقف شده است. 

اخبار کوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1291 |  apr   30  ,2014  |  8 PagesSMSSMS

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر

هویت و تمدن اصفهان در ادوار مختلف بازشناسی می شود
بار مالی، علت اصلی مخالفت دستگاه ها با اعطای مرخصی زایمان

مدت مرخصی زایمان دوباره در دولت بررسی می شود

رییس کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر اصفهان از عزم جدی 
مدیریت شهری جهت بازشناسی هویت، فرهنگ و تمدن اصفهان 

در ادوار مختلف تاریخ خبر داد.
اصغر آذربایجانی اظه��ار کرد: اصفه��ان در ادوار مختلف تاریخی 
پایتخت ایران بوده و در این ادوار توانسته پایه گذار سبك های موثری 

در سیاست و هنر باشد.
وی اظهار کرد: این موضوع نشان دهنده ظرفیت بسیار باالی این 
شهر است که در جهانی شدن و بازشناساندن هویت ایرانی به دنیا و 

جلوگیری از تهاجم فرهنگی بسیار تاثیرگذار است.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح کرد: هفته نکوداشت 
اصفهان یکی از ظرفیت ه��ای موثر در زمینه تغیی��ر نگاه دنیا به 
ایران و معرفی یك تمدن چندین هزار س��اله به بش��ر است و این 
هفته در حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اس��المی نقش بسزایی 

خواهد داشت.
معاون حقوقی  رییس جمهور گفت: دستگاه ها بار مالی را علت 
مخالفت با اعطای مرخصی زایمان عنوان کرده اند و در بررسی 

مجدد این موضوع در دولت، مرخصی ۶، ۷، ۸ و 9 ماهه مجددا 
بررسی می شود. الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری 
که در نشس��ت هم اندیش��ی دیوان عدالت اداری و نمایندگان 
حقوقی دستگا ه های اجرایی حضور یافته اظهار داشت: قانون 
مرخصی زایمان، حجم ش��کایات را زیاد کرده اس��ت که باید 
فکری اساسی برای آن کرد. وی ادامه داد: البته این موضوع در 
دولت مطرح اس��ت و به زودی تعیین تکلیف می شود و ممکن 
است مدت مرخصی، ۶، ۷، ۸ یا 9 ماه باشد تا دستگاه ها مجبور 
به اخ��راج کارمندان نباش��ند. معاون حقوق��ی رییس جمهور 
خاطرنشان کرد: این موضوع، قانون است، اما دستگاه ها بار مالی 
سنگین را علت مخالفت اعالم کرده اند که در دولت درباره این 

موضوع تصمیم گیری می شود.

یك جامعه ش��ناس گف��ت:   در صورتی که تحصی��الت موجب 
افزایش توانایی حل مس��اله و توان تجزیه و تحلیل علمی ش��ود، 
می تواند در موفقیت زندگی مشترک نقش موثری داشته باشد، 
اما تجربه و شواهد نش��ان می دهد تحصیل دانشگاهی عموما با 
افزایش توانایی های فردی برای حل مساله همراه نیست. به همین 
دلیل تحصیل نمی تواند شرط الزم و کافی برای موفقیت زندگی 

مشترک باشد.
دکتر امید علی احمدی  افزود:  مجموعه ای از عوامل در موفقیت 
زندگی مش��ترک تاثیر می گذارد و تحصیالت زوجین نیز در این 

زمینه می تواند اثرگذار باشد.
 البته این که تحصیالت زوجین تا چه ان��دازه بین آنان همزبانی 
ایجاد کند، تا چه ان��دازه روش برخورد علمی با مس��ایل را ایجاد 
کرده و از برخورد عامیانه با مش��کالت زندگی آن��ان را دور نگاه 
دارد، به می��زان جدی��ت تحصی��ل، تجربیات متن��وع، افزایش 
 مهارت های زندگی، بلوغ فکری و نس��بی اندیشی علمی و روشی 

باز می گردد که در شرایط عادی و متوس��ط زندگی دانشجویی 
 در ای��ران حداق��ل ت��ا مقط��ع کارشناس��ی بس��یار ک��م رنگ

 است.
وی تاکید کرد: در گذشته بسیاری از افراد تحصیل کرده از شرایط 
رفاهی بهت��ری برخوردار بودند و همین ام��ر در موفقیت زندگی 
مشترک آنان نقش داشت، اما امروزه که رابطه دقیقی بین میزان 
تحصیل و درآمد وجود ندارد، نمی توان از تاثیر تحصیل بر زندگی 

به طور قاطع صحبت کرد.
وی افزود: مهارت های اجتماعی نس��بت ب��ه تحصیالت اهمیت 
بیشتری در موفقیت زندگی مش��ترک دارد و این آموزش ها باید 
از دوران کودک��ی و از مدارس آغاز ش��ود و به مرور ک��ودکان با 
 شیوه های صحیح رفتارجمعی و همزیستی و تحمل دیگری، آشنا 

شوند.
 متاس��فانه آموزش عمومی و دانش��گاهی در ای��ن وظیفه خود،

 سهل انگاری و کوتاهی کردند  و این خود به همراه تغییر شیوه های 
س��نتی پرورش اجتماعی که با تغییر در ساخت خانواده از جمله 
کاهش تعداد برادران و خواهران همراه بوده، موجب ش��ده است 
که جوانان در سن ازدواج مهارت های الزم برای زندگی با دیگری 
را نداشته و سال های اول زندگی مش��ترک، برای ایشان مملو از 

تنش های متعدد بر سر مسایل جزیی ارتباطی شود.
علی احمدی در پایان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا گنجاندن 
مهارت های زندگی در بی��ن واحدهای دانش��گاهی می تواند در 
موفقیت دانش��جویان در زندگی مش��ترک نقش داش��ته باشد، 
گف��ت: آموزش مس��تقیم چن��دان راهگش��ا نیس��ت و افزایش 
 تعداد واحده��ای دانش��گاهی نیز کم��ك چندانی ب��ه جوانان 
نمی کند. زیرا مهارت های اجتماعی باید از دوران کودکی و به طور 

عملی به افراد آموخته شود.

 

فرماندار فالورجان گفت: تکمیل نشدن خانه های بهداشت و 
درمان، مردم شهرستان را دچار مشکل کرده است و مسؤولین 

امر باید در این زمینه تالش جدی کنند.
به نقل از روابط عمومی فرمان��داری فالورجان، اصغر هدایت 
در آیین تودیع و معارفه رییس ش��بکه بهداش��ت شهرستان 
گفت: ۶0 تا ۷0 درصد مردم فالورجان کش��اورز هس��تند و 
خشکس��الی های اخیر مشکالت اقتصادی بس��یاری به آنها 
تحمیل کرده و برای پرداخت هزینه های درمانش��ان نیاز به 

حمایت بیشتر دارند.
وی افزود: افرادی که تا چند س��ال پیش خود زکات پرداخت 

می کرده اند، اکنون مستحق شده اند.
وی با اشاره به تکمیل و تجهیز نش��دن برخی درمان بسترها 
 در شهرس��تان فالورجان، اظهار کرد: بعض��ی از این طرح ها 

سال ها رها شده است.
دکتر غالمرضا اصغری رییس دانش��گاه علوم پزشکی استان 

اصفه��ان نیز در ای��ن آیین با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های 
 کالن نظام س��المت از س��وی مقام معظم رهبری افزود: این 
 سیاس��ت ه��ا در بح��ث س��المت راه را ب��رای م��ا روش��ن

 کرده است.
با اجرای این سیاست و برنامه های دولت، تحوالت اساسی در 

نظام سالمت کشور ایجاد خواهد شد.
وی بازسازی نظام سالمت، تامین نیروی انسانی برای مناطق 
محروم و مقیم کردن متخصصان در بیمارستان ها را از جمله 
اهداف نظام سالمت کش��ور اعالم و ابراز امیدواری کرد که با 
جهت گیری های صحیح دولت، خدمات ارزنده تری به مردم 

ارایه شود.
حجت االس��الم والمس��لمین قاس��م هاش��می امام جمعه 
ش��هر قهدریجان ی��ادآور ش��د: هرچند جمهوری اس��المی 
ای��ران در زمین��ه بهداش��ت و درم��ان در منطق��ه و 
 حت��ی در بعض��ی م��وارد در جهان پیش��تاز ش��ده اس��ت، 
اما تعهد و اخالق پزشکی در جامعه کمرنگ شده است که باید 

با آن برخورد کرد.
حجت االس��الم والمس��لمین محمد قدوس��ی ام��ام جمعه 
فالورجان در این آیین با اش��اره به مش��کالت شهرستان در 
بخش بهداشت و درمان از مدیران ارشد استان خواست که تا 

حد امکان این مسایل را در شهرستان برطرف نمایند.
 ش��ایان ذکر اس��ت در پایان دکتر غالمرض��ا اصغری رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان طی حکمی دکتر پژمان 
صالحی را به عنوان سرپرس��ت شبکه بهداش��ت شهرستان 

معرفی کرد و از زحمات دکتر مصطفی رضایی تجلیل کرد.
شهرس��تان فالورجان ب��ا 249 ه��زار نفر جمعی��ت در 10 

کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

یک جامعه شناس :

تحصیالت به تنهایی موفقیت نمی آورد
فرماندار فالورجان:

تکمیل نشدن خانه های بهداشت و مشکالت مردم

 آماره��ا م��ی گوی��د در س��ال 92 نزدی��ك ب��ه 
250خودرو هر ک��دام به ارزش ب��االی ۷0هزار 
دالر وارد ش��ده ان��د ک��ه 101خ��ودرو قیمتی 
 باالی 100ه��زار دالر داش��ته ان��د. در حقیقت

  میلیون ه��ا دالر صرف��ا ص��رف دور دور کردن 
جوان ها در خیابان ها برای خودنمایی شده است. 
بخشی از این تجمالت هم به عروسی ها کشیده 

شده است.
این روزها در بازار عجی��ب و غریب اجاره خودرو 
ه��ر اتفاقی ممک��ن اس��ت رخ بده��د. بعضی از 
غول های اجاره خودرو که مدت هاس��ت کارشان 

را ش��روع کرده ان��د و نگ��ران ج��ذب مش��تری 
نیس��تند، قیمت های سرس��ام آوری برای اجاره 
خودروهایشان به خصوص برای برگزاری مراسم 
عروسی درنظر گرفته اند، ولی سایر مؤسسات که 
اکثریت را تش��کیل می دهند، برای ایجاد رقابت 
و جذب حداکثری مش��تری ها، س��عی می کنند 
تا با دریافت کمترین اج��اره و خدماتی همچون 
نگرفتن س��ند، باک پر و اجازه گل آرایی ماشین 
جایگاه خ��ود را تثبی��ت کنند. نمایش��گاه های 
اتومبیل و موسس��ات کرایه اتومبی��ل در مقابل 
دادن س��وییچ اتومبیل گران قیمت، یك قرارداد 

سفت و سخت می بندند و عالوه بر گرو نگه داشتن 
کارت ملی، یك سند منگوله دار یا چك تضمینی 
ب��ه مبل��غ خ��ودرو دریاف��ت می کنند ت��ا مبادا 
کوچك ترین خللی در تجارت پرسودشان ایجاد 
شود. این موسس��ات کمتر درصفحات اینترنتی 
س��رمایه گذاری می کنند و ترجی��ح می دهند با 
همان سیستم سنتی آگهی دادن در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار برای خود مش��تری جذب کنند.

بیشتر مدیران این موسسات متفق القول هستند 
که در ح��ال حاضر ان��واع خودروه��ای کارخانه 
مازرات��ی، لوکس تری��ن خودروه��ای کرای��ه ای 

محس��وب می ش��وند که تنها در انحص��ار چند 
موسس��ه کرایه اتومبیل اس��ت. این خودروهای 
میلیاردی، در یك روز 9میلیون تومان اجاره داده 
می شوند. اما میان خودروهای موجود در کشور، 
این پورشه پانامرا است که به دلیل زیبایی ظاهری، 
بیش��ترین خواهان را در می��ان متقاضیان دارد. 
پانامرا روزانه بین 2تا 3/5میلیون تومان اجاره داده 
می شود. تفاوت قیمت ها هم به تریم ، آپشن های 
خودرو و صد البته انصاف موجر بستگی دارد. بعد 
از پورش��ه هم بی ام و با 2مدل X۶و X3 گل س��ر 
سبد بازار است و در تهران روزی 2/5میلیون تومان 

اجاره داده می شود.

در بازار کرایه خودرو چه خبر است؟
یکی از ش��رکت ها ک��ه پیش��وند بین المللی اش 
بدجور به چشم می آید، ادعا دارد که تا کنون بیش 
از صدهزار اتومبیل کرایه داده اس��ت و می تواند 
عالوه بر تحویل ف��وری در فرودگاه های تهران و 
سایر شهرهای کشور، در تمام فرودگاه های دنیا 
هم پذیرای متقاضیان باشد تا هر اتومبیلی را که 
مایل باشند در اختیارش��ان بگذارد. این شرکت 
بین المللی ب��رای تحویل خودرو ش��رایط خاص 
خودش را هم ارایه می کن��د. از متقاضیان ایرانی 
یك فقره چك ب��ه مبلغ خودرو، یك جلد س��ند 
مالکیت یا جواز کس��ب یا 10درصد مبلغ خودرو 
به صورت نقدی، گواهینامه معتب��ر و کارت ملی 
طلب می کند و متقاضیان خارجی موظفند بلیت 
رفت و برگشت، مبلغ 5000دالر به صورت نقدی، 
گواهینامه بی��ن المللی و گذرنام��ه را در اختیار 

شرکت قرار دهند.
 البته ای��ن م��دارک ب��رای خودروه��ای بدون 
راننده اس��ت و ش��رکت ب��رای خودروهایی که 
رانن��ده دارند، س��ختگیری نمی کن��د. در عوض 
برای ماش��ین های با راننده در ازای هر کیلومتر 
سفر خارج از ش��هر بس��ته به نوع ماش��ین بین 
 ۷00تومان تا 30هزار تومان هزینه مازاد دریافت 

می کند. 
ب��رای پ��ی ب��ردن ب��ه واقعی��ت دنی��ای اجاره 
خودروه��ای لوکس ب��ا 2نف��ر از اجاره کنندگان 
این ماشین ها هم صحبت ش��دیم تا به نکته های 
 ریز ام��ا اثر گذار پش��ت پرده این تج��ارت عظیم

 پی ببریم. 
ای��ن روای��ت تنه��ا بخش��ی از ماجراه��ای این 

تج��ارت پر س��ود اس��ت که برخ��ی انص��اف را 
رعای��ت می کنند و برخ��ی افراد س��ودجو، کاله 
 گشادی بر س��ر مس��تاجرین خودروهای لوکس

 می گذارند.مس��عود و همس��رش ک��ه چن��د 
ماهی اس��ت ب��ه خان��ه بخ��ت رفته ان��د، توافق 
 می کنن��د که ب��رای عروسی ش��ان س��نگ تمام

بگذارند؛ 
»ما ه��م مثل همه گفتیم یك ش��ب هزار ش��ب 
نمی ش��ود. ش��ب عروس��ی احتماال! یك ب��ار در 
تمام عم��ر اتفاق می افت��د و باید برای همیش��ه 

ماندگار ش��ود.« 
از همان روزهای 
اول��ی که ق��ول و 
قرارهای عروسی 
هماهن��گ  را 
می کردند به این 
رس��یدند  نتیجه 
ماش��ین  ک��ه 
ش��خصی مسعود 
را ب��ه خان��واده 
بس��پارند و ی��ك 
ب��ی ام و x۶کرایه 
»م��ن  کنن��د؛ 
نظرم این بود که 
ماشین را با راننده 
کرای��ه کنی��م تا 

هم فک��ر رانندگی نباش��م و هم نگ��ران تصادف 
کردن ول��ی خانمم مخال��ف بود و می خواس��ت 
تنها باش��یم و حتی پیش��نهاد کرایه لیموزین را 
هم نپذیرفت.« مس��عود با خنده اعتراف می کند 
که این بار ه��م، خانم ها پیروز می��دان بوده اند و 
آقا داماد مجبور می ش��ود برای اطاع��ت امر بانو 
به چند موسس��ه کرایه اتومبی��ل مراجعه کند تا 
با شرایط آش��نا ش��ود و بهترین مورد را انتخاب 
کند؛ »قیمت ها به ش��کل باورنکردنی ای متفاوت 
بود و منش��ی ها از یك میلی��ون و صدهزار تومان 
تا2/5میلی��ون توم��ان قیم��ت می دادن��د. علت 
را هم که می پرس��یدم به س��ال س��اخت، رنگ و 
آپشن های خودرو اش��اره می کردند که هر چقدر 
هم دودوتا چهارتا می کردم به نتیجه ای منطقی 
ب��رای آنق��در تفاوت قیم��ت نمی رس��یدم. پس 
 ترجیح دادم یك مدل مش��کی با ی��ك میلیون و 

200 هزار تومان اجاره کنم.«

دنیای اجاره خودروهای لوکس

عروسی کارمندی با ماشین های میلیاردی

رانندگی با خودروهای روز دنیا از آن وسوسه هایی است که به دل هر راننده  ای می افتد.چندین سال است که موسسات  گروه 
و شرکت های کرایه اتومبیل برای تحقق بخشیدن به این آرزوی افراد تازه به دوران رسیده دست به کار شده اند. آمارها جامعه 

نشان می دهد رانندگان زیادی هستند که برای دستیابی به این آرزو حاضرند حسابی دست به جیب شوند و برای یک 
روز سواری بی دغدغه بسته به نوع انتخاب شان بین 200 هزار تا3/5میلیون تومان هزینه کنند. همین موضوع باعث شده است موسسات 
کرایه اتومبیل به طور قارچ گونه ای رشد و حتی نمایش�گاه دارها هم به این سمت گرایش پیدا کنند تا در رکود خرید و فروش، هزینه های 

نگهداری از ماشین های چند صد میلیونی شان تامین شود. این گزارشی از وضعیت بازار عجیب و پر پول کرایه اتومبیل است. 



اخبار کوتاهيادداشت

 انجام مطالعات احداث مترو 
در اصفهان

وزیر راه و شهرسازي با اشاره به این که مطالعات احداث مترو در اغلب 
شهرهای جدید انجام شده است، گفت: حمل ونقل یكپارچه به ویژه 
در شهرهاي جدید، اهميت زیادي دارد. عباس آخوندي  اظهار داشت: 
در حال حاضر مطالعات الزم براي احداث مترو در بيش��تر شهرهاي 
جدید واقع در نزدیكي کالنشهرها انجام شده است. وي به هشتگرد، 
پرند و شهرهاي جدید واقع در نزدیكي اصفهان به عنوان نمونه هایي 
از شهرهاي جدیدي که مطالعات مترو درمورد آنها انجام شده است 
اشاره کرد و افزود: ما در شهرهاي جدید حمل و نقل جاده اي داریم و 
تامين حمل و نقل یكپارچه هم زمان مورد توجه ما قرار دارد. وزیر راه 
و شهرسازي با اشاره به برخي مشكالت در تعاوني هاي مسكن مهر، 
گفت: با وجودي که هيات مدیره تعاوني ها مسؤول مشكالت است، 
با موافقت وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعي یك نماینده را براي حل 
مسایل تعاوني هاي مس��كن مهر تعيين کرده ایم تا هر جا نيازي به 

مداخله دولت براي حل مشكل بود، این اقدام انجام شود.

 کرامت کارگر با دستمزد کافی 
تامین می شود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تحقق کرام��ت کارگر را با پرداخت 
دس��تمزد کافی و باال بردن قدرت خرید او دانس��ت و گفت: رش��د 
اقتصادی و عدالتی که تامين کننده بی نيازی کارگر باش��د، کرامت 

کارگر را تضمين می کند. 
عل��ی ربيع��ی وزی��ر تع��اون،کار و رف��اه اجتماع��ی ب��ا حض��ور 
 در جش��نواره فرهنگ��ی هن��ری کارگ��ر ایران��ی ب��ا اش��اره ب��ه

 نام گذاری چهارمي��ن روز هفته کارگر با عن��وان » کارگر، فرهنگ، 
کرامت و نشاط اجتماعی« گفت: در سالی که با نام اقتصاد و فرهنگ 
با ع��زم ملی و مدیری��ت جهادی از س��وی مقام معظ��م رهبری نام 
گذاری شده اس��ت، به راحتی می توان دریافت که تحول اقتصادی 
بدون تح��ول فرهنگی ام��كان پذیر نيس��ت. وی ادام��ه داد: امروز 
اقتصاد مشكل اصلی هر کش��وری اس��ت و نه تنها کشورهای رشد 
یافته و توس��عه یافته توج��ه به رش��د اقتص��ادی را در برنامه خود 
 دارند، بلكه برای هر ایرانی مس��اله رش��د اقتص��ادی مهم و ضروری 

است.

  افزايش قیمت سیمان
 منتفی شد

دبير انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سيمان از منتفی شدن افزایش 
قيمت سيمان تا خرداد ماه سال جاری خبر داد.

عبدالرضا شيخان با اشاره به جلسه روز دوشنبه هيات مدیره انجمن 
کارفرمایان صنعت س��يمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت خانه اظهار کرد: در این جلس��ه 
مباحث خوبی مطرح شد و برخی سوءتفاهم های به وجود آمده بين 

وزارت صنعت،معدن و تجارت و انجمن سيمان برطرف شد.
وی افزود: در این جلس��ه، هيات مدیره انجمن سيمان قبول کرد در 
راستای سياست های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با 
دولت همراهی کند و قيمت سيمان کارخانه ها را به قيمت های سال 
1392 البته با احتس��اب افزایش نرخ ماليات بر ارزش افزوده س��ال 

جاری بازگرداند.

 راه اندازی خط مسافربری دريايی
 بین ايران و پاکستان از ماه آينده

وزیر بنادر و کشتيرانی پاکس��تان اعالم کرد به منظور فراهم آوردن 
مسيری امن برای سفر زایران پاکستانی به شهرهای مذهبی ایران از 
ماه ميالدی آینده خط مسافربری دریایی بين بندر کراچی پاکستان 
و بندر چابهار ایران راه اندازی خواهد شد. کامران ميخایيل گفت: این 
کار برای فراهم کردن یك مسير امن از حمل و نقل زایران پاکستانی 
به شهرهای مذهبی ایران انجام گرفته اس��ت. این کشتی مسافری 

فعاليت خود را از ماه ميالدی آینده آغاز خواهدکرد.

 اصفهان ۵۰   درصد سنگ کشور 
را تولید می کند

ریيس انجم��ن صنف��ی کارفرمایان توليد س��نگ اصفه��ان گفت: 
واحدهای سنگ بری اس��تان ۵۰ درصد سنگ کل کش��ور را توليد 
می کنند و به همين دلي��ل می توان گفت اصفهان پایتخت س��نگ 
در کشور ایران اس��ت.رضا احمدی در دهمين نمایشگاه بين المللی 
س��نگ، معادن و صنایع وابسته در محل نمایش��گاه های بين المللی 
استان اصفهان اظهار کرد: دهمين نمایشگاه سنگ، معدن و صنایع 
وابسته که به همت شرکت نمایشگاه های بين المللی استان اصفهان و 
انجمن صنفی کارفرمایان سنگ بری های اصفهان و همچنين جمع 
کثيری از فعاالن سنگ برگزار می شود، به دنبال دستيابی به اهدافی 
 خاص اس��ت. وی این اهداف را اعتالی کمی و کيفی توليد، معرفی 
توليد کنن��دگان برتر، شناس��ایی زمينه های ص��ادرات و بازارهای 
 جدید، آشنایی با توليدات روز جهان و همكاری با دیگر کشورها برای

 به روز رسانی توليدات، آشنایی با آخرین پيشرفت های این صنعت 
در ایران و جهان، تعامل مثبت و موثر جهت برون رفت از رکود، ایجاد 
انگيزه برای برپایی نمایشگاه های مشابه در دیگر استان ها و یادآوری 
جایگاه واقعی مدیران سخت کوش با دارا بودن بيش از 1۰۰۰ واحد 

صنعتی در اقصی نقاط کشور به همگان بيان کرد.

زمینه های همکاری ايران و چین
 در بسیاری از بخش ها فراهم است

مع��اون برنام��ه ری��زی و اش��تغال اس��تانداری اصفه��ان در دیدار 
با مع��اون اس��تاندار گوانگ دونگ چي��ن گفت: با توجه ب��ه ارتباط 
دیرینه دوس��تی دو کش��ور ایران و چين، زمينه همكاری دو جانبه 
اس��تانی در بس��ياری از بخش ها فراهم اس��ت.  عليرضا همدانيان 
در دیدار ب��ا معاون اس��تاندار گوان��گ دونگ چين و هي��ات همراه 
در اصفه��ان، اب��راز امي��دواری ک��رد و گف��ت: ارتباطات اس��تان 
 اصفه��ان و اس��تان گوان��گ دون��گ موج��ب گس��ترش رواب��ط و 
همكاری های دو کش��ور ش��ود. وی افزود: با توجه به این که حجم 
مبادالت اس��تان گوانگ دونگ در س��ال 2۰13، بي��ش از یك هزار 
ميليارد دالر بوده که در مجموع س��االنه یك چهارم صادرات کشور 
چين است، مایليم سهم استان اصفهان از این مبادالت افزایش یابد. 

آغازشماره گذاری 
خودروهای وارداتی 

افزاي�ش نرخ بلیت قطار 
در ايام اوج سفر

براس��اس جدیدترین اخب��ار به دس��ت آمده با ط��ی ش��دن روال قانونی، 
شماره گذاری خودروهای وارداتی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

پليس راهنمایی و رانندگی از ابتدای سال جاری به دليل پایان یافتن اعتبار 
مجوز ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی، ش��ماره گذاری این خودروها را 
متوقف کرده است. اعتبار مجوز شماره گذاری خودروهای وارداتی یك ساله 
است و در پایان هر سال به پایان می رس��د و واردکنندگان در ابتدای سال 

جدید مجوز شماره گذاری خودروها را مجددا دریافت می کنند.
طوالنی شدن روند ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی با پالک 93 در سال 
جدید، باعث کاهش عرضه این محصوالت در ب��ازار و افزایش چند ميليون 
تومانی قيمت این خودروها شده اس��ت. فعاالن بازار خودرو معتقدند که با 
آغاز مجدد شماره گذاری خودروهای وارداتی، قيمت این محصوالت در بازار 

چند ميليون تومان کاهش خواهد یافت.

 مدیر عامل ش��رکت حمل  و نقل ریلی رجا از افزایش نرخ بليت قطار در ایام 
پيك خبر داد و گفت: احتماال این شرایط از شروع سفرهای تابستانی یعنی 
از پانزدهم خرداد  آغاز شود. سيد حسن موسوی نژاد اظهار کرد: برای این که 
بيشترین استفاده را از ظرفيت قطارها داش��ته باشيم و این ظرفيت در تمام 
ایام مورد اس��تفاده قرار گيرد، قرار اس��ت قيمت بليت ها در ایام پيك و غير 
پيك با یكدیگر متفاوت باش��د. وی افزود: با این روش محدویت زمان از بين 
می رود و متوسط ضریب اشغال در همه ایام یكسان می شود. موسوی نژاد از 
اجرایی شدن فروش موبایلی بليت در کمتر از یك ماه آینده خبر داد و گفت: 
فروش موبایلی بليت، مراحل نهایی تس��ت خ��ود را می گذراند. مدیر عامل 
شرکت حمل  و نقل ریلی رجا، با اشاره به انجام مقدمات فروش بليت از طریق 
کيوسك و تلفن همراه، گفت: در برنامه داریم که این کيوسك ها را ابتدا در 

مجتمع های خوابگاهی راه اندازی کنيم.

4
اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به تولید

علی طيب نيا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بيان این که افزایش حامل های انرژی کمتر از پيش بينی قانون است، 
گفت:  بيش از ۵ هزار ميليارد تومان به توليد اختصاص داده می شود و نيز واقعيت های اقتصادی باید تعيين کننده 

نرخ سود باشد.
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براس��اس تازه ترین تصميم، قرار اس��ت تا پایان هفت��ه جداول و 
نرخ های جدید بيمه شخص ثالث در س��ال 93 بازنگری و تعدیل 
شود که در این صورت، ش��رکت های بيمه موظف به بازگرداندن 
مبالغ دریافتی اضاف��ه از بيمه گذاران در اعم��ال نرخ های جدید 
طی 9 روز اخير خواهند ش��د. این تصميم مدیران صنعت بيمه را 

شوکه کرده است.
در پي افزایش 31/6 درصدي نرخ دیه س��ال 1393 از سوي قوه 
قضایيه، بيمه مرکزي در اولين روز اردیبهشت ماه سال جاری بر 

اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمه شخص ثالث خودروها را 
با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعيين و ابالغ کرد.

این در حالی اس��ت که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در 
واکنش به نرخ جدید بيمه ش��خص ثالث اعالم کرد که نرخ های 
بيمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری 
و تعدیل قرار می گيرد. این گفته، تالطمی در صنعت بيمه ایجاد 
کرده و به زودی ش��اهد تغييراتی در نرخ های بيمه شخص ثالث 
خواهيم بود. در عين حال، با توجه ب��ه ابالغ افزایش 24 درصدی 
بيمه نامه شخص ثالث از سوی بيمه مرکزی، در حال حاضر تا زمان 
اعالم نرخ های جدید، شرکت های بيمه، بيمه نامه ها را با تعهداتی 
 که نرخ های آن ابالغ شده اس��ت، عرضه می کنند و پس از ابالغ

 نرخ های بازنگری ش��ده، مابه التفاوت مبالغ را ب��ه بيمه گذاران 
بازپرداخت خواهند کرد. با توجه به این که س��قف بيمه نامه های 
شخص ثالث در سال گذشته، 1۵2 ميليون تومان بوده، این پوشش 
کفایت ماه های عادی با نرخ جدید را می کند، اما با توجه به نزدیك 
بودن ماه رجب که اولين ماه حرام سال اس��ت، بيمه گذاران باید 
نس��بت به خرید الحاقيه بيمه نامه تا س��قف 2۰۰ ميليون تومان 

اقدام کنند.

   

درپی توافق بانك های دولتی و خصوصی مبن��ی بر تعيين نرخ 
سود سپرده بين 1۰ تا 22 درصد، بانك مرکزی با ارسال نامه ای به 
مدیران بانك ها، این تصميم بانكداران را تایيد و به اجرای دقيق 

جدول جدید نرخ های سود سپرده بانكی تاکيد کرد.
بانك مرکزی درپی توافق بانك ها و موسسات اعتباری خصوصي، 

به اجرای دقيق جدول نرخ های سود مطرح شده تاکيد کرد. 
 بان��ك مرک��زی اع��الم ک��رد: ای��ن بان��ك ط��ی نامه ش��ماره

  29۷39 / 93 م��ورخ ۸/ 2/ 93 ب��ه عن��وان مدی��ران عام��ل 

بانك هاي دولت��ي، غيردولتي و موسس��ات اعتباري توس��عه، 
عسكریه و کوثر، با تایيد و حمایت از تصميمات صورت گرفته در 
کانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي 
بانك ها درخصوص نرخ هاي س��ود س��پرده ها، به اجراي دقيق 
جدول نرخ هاي سود مطرح ش��ده تاکيد کرد. متن نامه ارسالی 

به این شرح است: 
جهت مدی��ران عامل محترم بان��ك هاي دولت��ي، غيردولتي و 

موسسات اعتباري توسعه، عسكریه و کوثر ارسال گردید. 
باسالم؛ 

احتراما، با اشاره به توافقات انجام شده بين مدیران عامل بانك ها 
وموسس��ات اعتباري مجاز در حضور ریي��س کل محترم بانك 
مرک��زي در تاری��خ 3/ 2 / 1393 و با عنایت ب��ه هماهنگي هاي 
صورت گرفته در کانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي 
و شوراي هماهنگي بانك ها درخصوص نرخ هاي سود سپرده ها، 
بدین وس��يله به آگاهي مي رس��اند طبق توافق انجام شده، این 
بانك ضمن تایيد و حمایت از تصميمات مذکور، به اجراي دقيق 
جدول نرخ هاي سود مطرح شده نظارت داشته و با موارد تخلف 

در چارچوب ضوابط قانوني برخورد خواهد کرد. 

جدول نرخ هاي جديد سود سپرده بانکی ابالغ شد

ساز کاهش سود سپرده به بانک ها کوک شد
تصمیمی که مديران بیمه را شوکه کرد  

تصمیم ويژه برای تعديل نرخ جديد بیمه شخص ثالث

کرفس کوهی یا طالی س��بز به عنوان یك��ی از گياهان نادر، در 
معرض خطر انق��راض قرار گرفت��ه و نيازمند احي��ا و نگهداری 
اس��ت حجت اهلل زمانی ریيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری 
فریدونشهر ضمن هشدار نسبت به بهره برداری بی رویه از گياه 
دارویی کلوس یا کرفس وحش��ی افزود: جلوگيری از ورود دام ، 
پرهيز ازبهره برداری زود هنگام و حفاظت تا مرحله دانه دهی، از 
راه های حفظ این گونه نادر و معطر است. وی با اشاره به این که 
2۰ هزار هكتار از مراتع شهرستان فریدونشهر رویشگاه کرفس 
کوهی است، اظهار کرد: در پنج س��ال گذشته در دو هزار هكتار 
از اراضی این شهرستان، بذرپاشی کرفس کوهی صورت گرفته 
 است.وی با بيان این که کرفس کوهی با ذوب شدن برف ها رشد

 می کن��د و آن را ن��وزاد برف م��ی خوانند، تصریح ک��رد: زمان 

برداشت این گياه از اواسط اردیبهش��ت تا اواخر خرداد و تحت 
نظارت دهياران و شوراهای روستاها توسط بهره برداران دارای 
 مجوز انجام می گيرد. وی تاکيد کرد: همه ما باید به عنوان یك 
محيط بان افتخ��اری در حفظ و احيای منابع طبيعی بكوش��يم 
و این امان��ت را به دس��ت آیندگان بس��پاریم. زمان��ی از وجود 
1۸۰۰گون��ه گياه��ی در شهرس��تان فریدونش��هر خب��ر داد و 
گفت: 4۰۰ ن��وع از ای��ن گياهان، داروی��ی ب��وده و گونه هایی 
مانن��د کرف��س، ن��ادر و مختص ب��ه مناط��ق زاگ��رس ميانی 
اس��ت . وی اظه��ار ک��رد: در دهه گذش��ته مناطق پيش��كوه و 
 پش��تكوه، رویش��گاه کرف��س کوه��ی ب��ود، ام��ا ب��ه دلي��ل

 بهره برداری غير اصول��ی و زود هنگام و همچني��ن بوته کنی، 
این گونه با ارزش در این مناطق ریشه کن شده است. وی اضافه 
کرد: اکنون مناطق پش��تكوه دوم، مهم ترین رویش��گاه کرفس 
کوهی اس��ت که در صورت رعای��ت نكردن اص��ول مرتعداری، 
این گون��ه گياهی در ای��ن مناطق نيز ریش��ه کن خواهد ش��د. 
ریيس اداره مناب��ع طبيع��ی و آبخيزداری فریدونش��هر درباره 
خواص دارویی این طالی س��بز گف��ت: این گي��اه دارای اثرات 
ضدالتهابی، ضد ویروس، ضد دیابت، ضد س��رطان و ضد س��م 
است.شهرس��تان فریدونش��هر با ارتفاع دو هزار و ۵4۰ متری از 
 سطح دریا و واقع ش��دن در دامنه های زاگرس ميانی با وسعت

 

223 هزار هكت��ار، دارای 1۸3 هزار هكتار مراتع  جنگل اس��ت 
که از این وس��عت، 133 هزار هكتار را مراتع و 4۵ هزار هكتار را 

جنگل تش��كيل می دهد. 

کرفس کوهی در خطر انقراض

ش��رکت فوالد مبارکه توانس��ت در فروردین ماه 
س��ال 93 به ثبت ش��ش رکورد بي نظي��ر توليد 

دست یابد.
مدیر ناحيه آهن سازي فوالد مبارکه با اعالم این 
مطلب در ای��ن رابطه اف��زود: کارکنان واحدهاي 
احيای مستقيم 1 و 2 فوالد مبارکه در فروردین 
ماه سال جاري با توليد ۵۸4 هزارو 6۵6 تن آهن 
 اس��فنجي به اولين رک��ورد ماهانه در س��ال 93 

دست یافتند.
 رحيم عبدي رکورد ماهان��ه قبلي این واحدها را 
مربوط به خرداد ماه سال گذشته و به ميزان ۵6۸ 

هزارو ۵۷۷ تن اعالم کرد.
 A وي با بيان این که روند تولي��د در مدول هاي
تا E  نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش 
یافته اس��ت، اف��زود: صنعت گران م��دول F نيز 
موفق به کس��ب رکورد جدید ماهيانه توليد آهن 
اس��فنجي به مي��زان 9۰ هزارو 61۵ تن ش��دند. 

رکورد قبلي ماهيانه تولي��د این مدول، 9۰ هزارو 
23۰ ت��ن و  مرب��وط ب��ه فروردی��ن 13۸۸ بوده 
اس��ت. وی در توضيح جزیيات بيش��تر چگونگي 
دس��ت یابي به این رکورد افزود:  بخش��ي از این 
رکورد ماهانه توليد به دست تالشگران مگامدول 
A واحد احي��ای مس��تقيم 2 به دس��ت آمد؛ به 
 نحوي که کارکنان این قس��مت موفق شدند در

 فروردین م��اه به تولي��د 121 ه��زار و ۸4۵ تن 
آهن اس��فنجي دس��ت یابند. این در حاليس��ت 
که رکورد قبل��ي این م��گا م��دول، 12۰ هزارو 
4۷۵ ت��ن و در ش��هریور م��اه 92 حاصل ش��ده 
 ب��ود. مدی��ر ناحي��ه آه��ن س��ازي در بخ��ش 
 دیگري از این خبر به رکورد شكني کارکنان واحد

آهك س��ازي در این ناحيه اش��اره کرد و افزود: 
 در اولي��ن م��اه از س��ال 93، جهادگ��ران واحد

آهك س��ازي فوالد مبارکه همانند س��ایر نواحي 
شرکت موفق ش��دند با توليد 3۰ هزارو 3۵2 تن 

آهك، به رکورد ماهانه جدیدي دست یابند.
وی خاطر نش��ان ک��رد: رکور قبل��ي توليد آهك 
3۰ هزارو 296 تن و در مرداد ماه س��ال گذشته 

حاصل شده بود.
وي با ذکر این مطلب که با این ميزان توليد نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۵6 تن آهك بيشتر 
توليد ش��ده اس��ت، موفقيت هاي حاصل ش��ده 
در ناحي��ه آهن س��ازي را حاصل ت��الش جمعي 
کارکنان ش��اغل در خطوط تولي��د، تعميرات و 
 پشتيباني و همچنين کاهش توقفات برنامه ریزي

 شده و اضطراري و رعایت دستورالعمل هاي توليد 
خواند و از آنها قدرداني کرد.

ثبت رکورد تولی�د ماهان�ه تختال در 
ناحیه فوالدسازي و ريخته گري مداوم

 کارکن��ان س��خت ک��وش ناحيه فوالدس��ازي و 
ریخته گري مداوم با عزمي راسخ و قابل تقدیر در 
ادامه رکورد ش��كني هاي روزانه، ماهانه، و ساالنه 

درس��ال 1392 ، در فروردین ماه سال جاري نيز 
توانستند توانایي و تعلق س��ازماني خویش را به 
اثبات برس��انند و به توليد ۵۰۵ ه��زارو 24۸ تن 

تختال دست یابند.
 مدی��ر ناحي��ه فوالدس��ازي ف��والد مبارک��ه 
با تایي��د ای��ن خبر و ب��ا بي��ان ای��ن مطلب که 
تالش��گران این ناحيه موفق ش��دند هم زمان با 
ثبت رک��ورد کمي به رک��ورد کيفي ف��والد خام 
 نيز دس��ت یابند، رک��ورد قبل��ي تولي��د ماهانه 
تختال در ناحيه فوالدسازي و ریخته گري مداوم 
را به ميزان ۵۰2 هزارو ۷۰۰ تن و مربوط به خرداد 
ماه 1392 اعالم کرد. بهرام زماني در ادامه تصریح 
کرد: نكته حائ��ز اهميت در نتای��ج اخير، کميت 
 توليد فرات��راز ظرفيت هاي اس��مي پيش بيني

 شده در توسعه هاي به ثمر رسيده است؛ به گونه اي 
که درتوسعه به ثمر رس��يده با ظرفيت اسمي ۵ 
ميليون و 4۰۰ هزارتن در سال، توان توليد معادل 

ساالنه 6 ميليون تن حاصل شده. 
این در حالي اس��ت که توس��عه هاي آتي نيز هم 
زمان با توس��عه کاري در ش��رایط کامال ایمن در 

حال انجام است.
وي ب��ا تاکيد بر ای��ن مطلب که ای��ن گونه نتایج 
افتخ��ار آمي��ز حاک��ي از توانایي،تعص��ب ملي و 
 تعهد به حصول اه��داف س��ازماني در مجموعه 
همكاران ناحيه فوالدسازي و ریخته گري مداوم 
است، اظهار اميدواري کرد که در سایه راهبردهاي 
مدیریت عالي سازمان و تالش مجدانه همكاران 
و همچنين به کارگيري ش��يوه ه��اي کاِرگروهي 
در آینده نيز ش��اهد ثبت این گون��ه موفقيت ها 
 در آلب��وم افتخ��ارات ش��رکت ف��والد مبارک��ه 

باشيم.

رکورد  تولید ماهانه درناحیه  نورد گرم
مدیر ناحيه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
از دس��تيابي به رکورد توليد در خ��ط نورد گرم 
در فروردین ماه 93 به مي��زان  493 هزار و 2۸6  
تن کالف گرم خبر داد. مختار بخش��يان با اعالم 
این خبر اف��زود: رکورد قبلي ای��ن ناحيه مربوط 
ب��ه مرداد ماه 92 و ب��ه ميزان 49۰ ه��زار و 2۵2 
تن بود که تك��رار این رکوردها و دس��ت یابي به 
این مي��زان توليد، نش��ان دهنده پتانس��يل باال، 
 نيروي انس��اني با انگيزه، هماهنگي بسيار خوب

 قس��مت ه��اي مختل��ف تولي��د، پش��تيباني و 
 س��تادي و حمای��ت مدیری��ت عال��ي ش��رکت

 اس��ت.وی کس��ب ای��ن موفقي��ت ها و ت��داوم 

آن را در س��ایه الط��اف الهي و مره��ون همدلي 
و هم��كاري کارکن��ان س��ختكوش ن��ورد گرم 
و حمای��ت ه��اي مدیری��ت عال��ي ش��رکت و 
همراه��ي همه بخ��ش هاي ش��رکت دانس��ت 
 گف��ت: امي��د اس��ت در س��ال ج��اري، ش��اهد 
موفقيت هاي بيش��تري در زمين��ه توليد کمي و 

کيفي باشيم.
کس�ب رکورد تولید در فوالد سازي و 

نورد پیوسته سبا
به همت کارکنان سخت کوش ناحيه فوالدسازي 
و نورد پيوس��ته س��با در فروردین م��اه 1393 با 
توليد ۸1 هزار و 291 تن آهن اسفنجي در واحد 

احيا مس��تقيم 
شهيد شهبازي 
 64 تولي��د  و 
هزار و ۵۵۵ تن 
کالف گ��رم در 
واحد نورد گرم، 
ي  ه��ا د ر کو ر
جدیدي در این 
ناحي��ه به ثبت 

رسيد.
احمد  احمدیان 
مدی��ر ناحي��ه 
فوالدس��ازي و 
نورد پيوس��ته 
س��با ، کس��ب 
ي  ه��ا د ر کو ر
دس��ت  ب��ه 

آم��ده را حاص��ل ت��الش و همت جمع��ي کليه 
کارکنان ای��ن ناحيه عنوان ک��رد و گفت: رکورد 
 قبلي واحد احيا مستقيم ش��هيد شهبازي توليد 
۷6هزار و 2۸۵ تن آهن اس��فنجي مربوط به آبان 
ماه 1392 و رکورد قبلي واحد ن��ورد گرم نيز به 
ميزان  64 ه��زار و42 تن کالف گ��رم، مربوط به  

شهریور ماه 1391 است. 
وي کس��ب ای��ن موفقيت ه��ا را مره��ون تالش 
دلس��وزانه کارکن��ان، حمای��ت ه��اي مدیریت 
عال��ي ش��رکت ، جلوگي��ري از توق��ف ه��اي 
اضطراري و انجام به موق��ع و با کيفيت تعميرات 
ذکر کردو در پای��ان از زحمات کارکن��ان توليد 
و تعمي��رات، دفات��ر فن��ي تولي��د و تعمي��رات  
 برنامه ری��زي تولي��د و کنت��رل کيف��ي و کليه 
 واح��د ه��اي مرب��وط تقدی��ر و تش��كر ب��ه

 عمل آورد.

در فروردين سال جاری،

فوالد اصفهان در تولید رکورد  زد 

  امیدواريم
 با به  کارگیري

 شیوه هاي 
 کاِرگروهي

  درآينده نیز
 شاهد ثبت اين گونه 

 موفقیت ها
 در فوالد باشیم



یادداشت

حجت االسالم و المسلمین محمد نقدی مدیرعامل موسسه فرهنگی »ترجمان وحی« وابسته به سازمان 
اوقاف و امور خیریه، از ارسال متن ترجمه ژاپنی قرآن کریم برای اصالح نهایی به کشور ژاپن و چاپ هفت 

ترجمه دیگر خبر داد. 
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۸ ترجمه از قرآن کریم به زبان های خارجی آماده چاپ شد
هفتیادداشت

مسابقاتکشوریمدیحهسرایی
وهمخوانیقرآنکریمدرآبادان

 حجت االس��الم حس��ن امی��ری 
سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: هجدهمین دوره مس��ابقات 
کشوری مدیحه سرایی و هم خوانی 
 ق��رآن کری��م در آب��ادان برگ��زار 

می شود. 
حج��ت االس��الم حس��ن امیری 
اظه��ار داش��ت: ای��ن دوره از 
مس��ابقات کش��وری برای برادران از تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت ماه 
 و برای خواهران از 13 لغایت 15 اردیبهش��ت س��ال ج��اری برگزار

 می شود.

تاریخاصفهاندرآیینه
»سیصدتصویر«

     کتابی با عنوان » سی صد تصویر« 
به قلم » هوش��نگ مظاهری« در 
نمایش��گاه مجموعه کت��اب های 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
 ش��هرداری اصفه��ان در اختی��ار 
عالقه مندان به تاریخچه اصفهان 

قرار گرفت.
این کتاب که مجموعه ای است از  

تالش و پیگیری  8 ساله هوشنگ 
 مظاهری در راس��تای معرفی ش��خصیت ها و مش��اهیر کش��ورها و 
ملی��ت ه��ای دیگ��ری ک��ه در اصفه��ان مدف��ون هس��تند، ب��ا 
حض��ور خ��ود ای��ن محق��ق در غرف��ه کت��اب نمایش��گاه هفت��ه 
 نکوداش��ت اصفه��ان در مع��رض تماش��ای عالق��ه من��دان ق��رار

 گرفت.
این اثر ارزش��مند با تخفیف ویژه و به قیمت 28 هزار تومان همراه با 

امضای نویسنده این اثر به فروش رسید.

کالسهایرشدخالقیت
برگزارمیشود

به همت موزه و خانه خالقیت رهنان 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، کالس هایی در 
 زمین��ه رش��د خالقی��ت برگ��زار

 می شود. 
موزه و خانه خالقیت رهنان وابسته 
ب��ه س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي 
 ش��هرداري اصفهان عالوه بر ارایه 
ب��ه  فک��ري  ه��اي  ب��ازي 
ص��ورت هم��ه روزه، کالس های��ي در زمین��ه رش��د خالقی��ت 
 و پ��ر ک��ردن اوق��ات فراغ��ت ب��ه ش��رح زی��ر برگ��زار م��ي کند: 
 کالس های ایروبیك، ش��عبده فیزی��م، راهکارهاي دق��ت و توجه، 
ماش��ین هاي دومینویي، هنر فکر کردن، ب��ازي و ریاضي، اریگامي، 

لگو، رباتیك و..... 
ش��ایان ذکر اس��ت این کالس ها در دو نوبت صب��ح و بعدازظهر در 
 موزه و خانه خالقیت رهن��ان واقع در رهنان، انته��اي خیابان ابوذر 

برگزارمی شود.
 عالقه مندان مي توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 

تلفن۷3۹۴8۶0 تماس حاصل فرمایند.

نشستتخصصیخوشنویسی
برگزارمیشود

     نشست تخصصی خوشنویسی به 
همت مجموع��ه فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد و با همکاری خانه خط 

حوزه هنری برگزار می شود.
مدی��ر ای��ن مجموع��ه گف��ت: 
 ای��ن نشس��ت ب��ا ه��دف معرفی

 خوشنویس��ان و آث��ار ارزش��مند 
خوشنویس��ی در تخ��ت ف��والد و  

با اش��اره ای به مکت��ب اصفهان با 
حضور استاد شیرازی برگزار می شود. 

حجت السالم مهروی پور ادامه داد: این نشس��ت در ادامه نمایشگاه 
خوشنویس��ی این مجموعه در نمایش��گاه تخت فوالد وادی السالم 

ثانی برپا می شود. 
شایان ذکر است در نمایشگاه خوشنویس��ی مذکور، انواع جلوه های 
خط تخت فوالد که نمونه های فاخر خوشنویسی در آن موجود است، 

ارایه شده است.
این جلوه ها عبارتند از: تکنیك های بناها وکتیبه های سنگ مزارها 
مثل خط نستعلیق میرعماد، خط کتیبه صلح مال محمد صالح مولوی 

اصفهانی از دوران صفویه و ... 
ای��ن  در  حض��ور  جه��ت  نن��د  توا م��ی  عالقه من��دان 
 نمایش��گاه روز پنجش��نبه 11 اردیبهش��ت م��اه ب��ه تکی��ه

  باب��ا رکن الدی��ن واقع در تخ��ت ف��والد، خیاب��ان آزادگان مراجعه 
کنند. 

برنامه ای با عنوان جشن» شب آرزوها « از س��وی باغ بانوان ناژوان، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود. مدیر باغ بانوان 
ناژوان ضمن اعالم این خبر گفت: این برنامه به مناس��بت ش��ب لیله الرغائب، 
یا شب آرزوها برگزار می ش��ود و هدف از آن ایجاد شبی ش��اد و خاطره انگیز 
 برای ش��هروندان محترم اصفهانی است. ش��اهزیدی افزود: در این ویژه برنامه

 خانواده های محترم می توانند ضمن حضور در جشن، از برنامه های تفریحی 
که برایشان تدارک دیده شده استفاده کنند. مدیر باغ بانوان ناژوان همچنین 
از امکان نقاش��ی برای کودکان در این جش��ن خبر داد و افزود: در شب آرزوها 
کودکان آرزوهایشان را بر روی کاغذهای بزرگ نقاشی می کنند. سپس کاغذها 
 بر روی بالن بزرگی که تهیه شده چسبانده و به هوا فرستاده می شود. این برنامه

 11 اردیبهشت، ساعت ۷ بعد از ظهر، در باغ بانوان ناژوان برگزار می شود.

سامانه مجوزشعر، دفترموسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
راه اندازی شد. در راستای تحقق شعار »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت 
جهادی« سامانه صدور مجوز شعر وترانه برای دسترسی آسان، سرعت بخشیدن 

به کار، بدون نیاز به حضورمراجعان برای دریافت مجوز راه اندازی شده است.
دراین سیستم مخاطبان می توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی ازطریق سامانه، 
اشعار خود را برای بررسی شورای شعر دفترموسیقی ارسال کنند و در هرمرحله 
درجریان پیشرفت کارقرار بگیرند و پاسخ خود را نیز درکوتاه ترین زمان دریافت 
کنند. این سامانه مراحل آزمایشی خود را طی کرده اس��ت و از تاریخ۹3/2/۹ 
برای مخاطبان بخش مجوز ش��عر و ترانه قابل دسترسی است. همچنین پس 
ازپایان مراحل آزمایشی بخش صدورمجوز آلبوم های صوتی، تصویری و اجرای 

صحنه ای نیز راه اندازی می شود و به اطالع مخاطبان می رسد.

مفاد آرا 
2313 آگهی موضوع ماده   3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر راي شماره 13۹3۶03020130000۹2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محسن 
میر شاه کرمی فرزند سید محمد صادق  بشماره شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 
180مترمربع پالک3۷8 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت 

آباد فریدونشهر خریداري از مالك رسمي آقاي محمد صادق حسینی  محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 13۹3۶03020130000۹۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی احمدی 
فرزند رحمت اله  بشماره شناس��نامه 3 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه به 
مساحت 21۴مترمربع پالک23۶۶ فرعي از 328 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع 

درفریدونشهر خریداري از مالك رسمي آقاي اکبر ملیانیان  محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 13۹3۶03020130000۹5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله ملیانیان 
فرزند اکبر   بشماره شناسنامه ۴۹ صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
21۴مترمربع پالک23۶۶ فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 1 فرع��ي از 238 اصلي  واقع در 

فریدونشهر خریداري از مالك رسمي آقاي اکبر ملیانیان  محرز گردیده است.
۴- برابر راي شماره 13۹3۶03020130000۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رشیدی 
فرزند علی محمد   بشماره شناسنامه 102۶ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 533.10مترمربع 
پالک12 فرعي از 2۶ اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 2۶ اصلی واقع در روستای میدانك دوم  خریداري از 

مالك رسمي آقای خسرو راد عباسی   محرز گردیده است.

5- برابر راي شماره 13۹3۶03020130000۹۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایرج باتوانی فرزند 
محمد    بشماره شناسنامه 12۴ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۷2.00مترمربع پالک23۶۷ 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالکین 

رسمي آقایان عباسقلی  اصالنی و حسینقلی رفیعی   محرز گردیده است.
۶- براب��ر راي ش��ماره 13۹3۶03020130000۹8 هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبت��ي تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضي 
آقاي داود هارون الرش��یدی فرزند علی حس��ین    بش��ماره شناس��نامه ۴۷2 ص��ادره از فریدونش��هر در یك 
باب خانه به مس��احت 1۴۹.80مترمرب��ع پالک225۹ فرع��ي از 23۷ اصل��ي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 
 ۴۴1 فرع��ي از 23۷ اصل��ي  واقع در  فریدونش��هر خریداري از مالك رس��مي آق��اي علی نق��ی باتوانی  محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول : ۹3/2/10 چهار شنبه تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹3/2/25 پنج شنبه 
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

شهرداراصفهان:ازتولید
فیلممستندحمایتمیکنیم

 

ش��هردار اصفهان با اش��اره به س��ابقه تاریخی، علمی و 
مذهبی این شهر گفت: برای س��اخت فیلم مستند با این 
 موضوعات تالش و از تولید کنندگان این فیلم ها حمایت 

می کنیم.
مرتضی سقائیان نژاد در مراسم افتتاح نخستین جشنواره 
فیلم مستند اصفهان در تاالر هنر این شهر افزود: امسال 
نزدیك به یکصد میلیون تومان برای فیلم های مستند از 

اصفهان، بودجه اختصاص یافته است. 
وی با تاکید بر حمایت از این ن��وع فیلم ها گفت: با تولید 
 این فیلم ها خوداتکایی و خودباوری جوانان باید تقویت

 و مسیر درست حرکت نشان داده شود.
 ش��هردار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در دوره 
اول جش��نواره فیل��م مس��تند اصفه��ان، نزدی��ك 
 ب��ه 3۷0 اث��ر ب��ه دبیرخان��ه ارس��ال ش��ده اس��ت، 
 گف��ت: از ای��ن تع��داد، 12۷ اث��ر ب��ه بخ��ش مس��ابقه 

راه یافت.
وی تحقی��ق و پژوهش علم��ی و بنیادین برای س��اخت 
فیلم مس��تند، اس��تفاده از فرهنگ بالقوه عمیق تاریخی 
 و تالش در جهت ایجاد آرش��یو بین المللی فیلم اصفهان

 را از جمله اهداف این جشنواره عنوان کرد. 
ش��هردار اصفهان گفت: این حق اصفهان است که اولین 

جشنواره فیلم مستند در آن کلید بخورد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در س��ابقه اصفه��ان

  موضوعات فراوانی برای ساخت فیلم مستند وجود دارد، 
 ب��ر اس��تفاده از ظرفی��ت ه��ای موضوع��ی بوم��ی

 برای تولید مستند تاکید کرد.
شهردار اصفهان گفت: در سینما باید مردم درگیر شوند 
و وقتی درگیر می ش��وند که فیلم با زندگی روزمره آنها 

عجین باشد.
در ای��ن مراس��م از غالمرض��ا مهیمن، مهدی قاس��می، 
 اکب��ر خواجوی��ی و پرویزحس��ن پ��ور پیشکس��وتان

 فیلم مستند اصفهان قدردانی شد.

مدیر کل یونسکو گفت: ثبت پرونده تاریخی، فرهنگی، طبیعی 
اصفهان بس��تگی به نظر و تالش های دولت ایران دارد. ایرینا 
بوکوآ پس از بازدی��د از میدان نقش جهان، در هتل عباس��ی 
اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص س��فر خود به ایران و 
اصفهان اظهار داشت: به ایران آمدم تا با آثار جهانی این کشور 
آشنا شوم؛ به ویژه شهر اصفهان که س��ه اثر ثبت شده جهانی 
دارد. وی افزود: اصفهان ش��هری مهم و یک��ی از میراث های 
بش��ری اس��ت که زیبایی منحصر به فرد دارد. وی با اشاره به 
بازدید خود از میدان نقش جهان تصریح کرد: در میدان نقش 
جهان با دیدن نمایشگاهی که در وس��ط میدان برپا شده بود، 
غمگین شدم؛ البته متوجه ش��دم موقتی است. صنایع دستی 
بخش��ی از میراث فرهنگی اصفهان اس��ت و حضور غرفه های 
صنایع دس��تی در اطراف می��دان نقش جهان، ام��کان ایجاد 
توریسم پایدار فرهنگی را فراهم می کند. صنایع دستی یکی از 
شاخص های فرهنگی اصفهان محسوب می شود و کارآفرینی 
بزرگی دارد. خانم بوکوآ خاطرنش��ان کرد: تم��ام جنبه های 
میراث فرهنگی که در اصفهان دیده می ش��ود، باعث افتخار و 
غرور اس��ت و در بازدید از اماکن تاریخی اصفهان از نزدیك با 
کارگاه های مرمت صنایع دستی و غیره با جزییات کامل دیدن 
کردم. وی با اشاره به بازدید خود از میدان نقش جهان گفت: از 
گنبد مسجد امام و زیبایی منحصر به فرد آن بسیار خوشم آمد.

مدیر کل سازمان یونسکو در پاسخ به س��والی در زمینه ثبت 
محور طبیعی تاریخی و فرهنگی اصفهان ش��امل 3۹۹ اثر به 
طول ۶ کیلومتر در ذیل یك پرونده که قبال یونسکو برای ثبت 
آن اعالم آمادگی کرده بود، گفت: یونسکو همواره برای چنین 
کاری آمادگی دارد و این دولت ایران است که باید این پرونده 
را تکمیل و برای ثبت به یونسکو ارسال کند. الزم به ذکر است 
خانم بوکوآ در پایان س��فر خود به اصفهان از شهرک علمی و 

تحقیقاتی این شهر بازدید می کند.

  استفادهازظرفیتمیراثفرهنگیبرایمعرفی
جهانیتمدنایران

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در سازمان یونس��کو گفت: 
میراث فرهنگی تکیه گاه احراز تمدن ما در جهان است. زیرا در 
حال حاضر بعضی کش��ورها با ما درگیر هستند و باید بفهمند 
 که این کش��ور تمدن خ��ود را دارد و می��راث فرهنگی نقش 
تامین کننده ای را دارد. احمد جاللی اظهار کرد: هر کش��وری 
در دنیا نقطه قوتی دارد و ماهم باید ب��ر روی فرهنگ و تاریخ 
که نقاط قوت ایران است، تمرکز کنیم. میراث فرهنگی نشانه 
تاریخ، فرهنگ و تم��دن ما اس��ت و بعضی اوقات به اش��تباه 
تصور می ش��ود که فقط باید به گذش��ته خود افتخ��ار کنیم، 
 اما می��راث فرهنگ��ی در زندگی ام��روز ما نق��ش دارد. وی با 

بیان این که کمیته میراث جهانی، پ��ر رقابت ترین کمیته در 
سطح بین المللی است، تصریح کرد: در گذشته از هر کشور 10 
اثر در میراث جهانی به ثبت می رس��ید، اما بر اساس قانون در 
حال حاضر تنها یك اثر از هر کشور ثبت می شود.وی بیان کرد: 
برنامه های ما فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه ایجاد امنیت 
استراتژیك برای کل کش��ورها و افکار عمومی جهان است که 
اگر میراث فرهنگی را درست معرفی کنیم، کسی نمی تواند به 

ما درس بدهد.
جاللی ب��ا بی��ان ای��ن که 
ب��ه دلی��ل توس��عه های 
جدی��د در دوران پهل��وی، 
بخش��ی از میراث فرهنگی 
م��ا از بی��ن رفت��ه اس��ت، 
خاطرنشان کرد: ما مخالف 
توس��عه م��درن ش��هری 
نیس��تیم، اما ما در شهرها 
فضاه��ای زی��ادی را برای 
توس��عه داریم و می توانیم 
با اقدامات درس��ت اصالت 
ش��هر را حف��ظ کنی��م.

وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
می��راث فرهنگ��ی کش��ور 

مانند ناموس ما اس��ت، اف��زود: س��ازمان می��راث فرهنگی، 
اس��تانداری ها،  ش��هرداری ها،  پ��رورش،  و   آم��وزش 
صدا و سیما و رس��انه ها می توانند برای ترویج تاریخ این ملت 
موثر باشند. سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان یونسکو 
پیرامون پروندهای ثبتی ایران در یونسکو بیان کرد: پروندهایی 
از ایران در یونسکو در لیس��ت نامزدها قرار دارند که در کمیته 
ویژه اکو در حال بررسی هستند تا ارزش علمی آن ها مشخص 
ش��ود و اگر ما به خاطر فضای مدن شهری اش��کالی بتراشیم، 

کمیته جهانی در ثبت آن ها ایراد می گیرد.

دفاعازمنافعفرهنگیایراندریونسکو
مشاور فرهنگی مدیرکل یونسکو گفت: با داشتن آمار دقیقی از 
تعداد انجمن های مردم نهاد در ایران، ما می توانیم با همکاری 

این انجمن ها از منافع فرهنگی ایران در یونسکو دفاع کنیم.
مهری مادرش��اهی اظهار کرد: ما به دنبال تشکیل یك انجمن 
مردم نهاد مش��ترک بین ایران و یونسکو هستیم که بتوانیم از 

منافع فرهنگی ایران در یونسکو دفاع کنیم.
 مش��اور فرهنگی مدیرکل یونس��کو تصریح کرد: متاس��فانه 
هنوز آمار رس��می از تع��داد انجمن های مردم نه��اد در ایران 
در دست نیس��ت. اگر این آمار به دس��ت بیاید، ما می توانیم با 
 همکاری این انجمن ها، از منافع ایران در یونسکو با قدرت دفاع 

کنیم.

ثبتپروندهمحورتاریخیاصفهانتوسطدولتایرانپیگیریشود

آمادگی یونسکو برای ثبت محور تاریخی اصفهان

میراثفرهنگی
نشانهتاریخ،

فرهنگوتمدن
مااستوبعضی
اوقاتبهاشتباه
تصورمیشودکه

فقطبایدبهگذشته
خودافتخارکنیم

رییس فدراس��یون اتاق بازرگانی بلژیك گف��ت: اصفهان یکی از 
زیباترین شهرهای جهان است. زیبایی های در آن وجود دارد که در 
تمام دنیا زبان زد بوده و از لحاظ هنر و معماری در یکی از بهترین 

رده های جهان قرار دارد. 
جان استوپ، پیرامون هدف اصلی حضور در اصفهان اظهار کرد: 
ما از قرن 1۷ در ایران حضور داش��ته ایم. به دلیل شرایطی که در 
چند سال اخیر پیش آمده ارتباط این دو کش��ور کم شده بود، با 

تالش هایی که صورت گرفت، توانستیم با راه بازگشت را به ایران 
فراهم کنیم. 

ما به ایران آمدیم تا ثابت کنیم همه چیز سر جای خودش است و 
امیدوارم بتوانیم این نشست ها و روابط را ادامه دهیم. وی با اشاره به 
زیبایی شهر اصفهان بیان کرد: اصفهان یکی از زیباترین شهرهای 
جهان اس��ت؛ در آن آثار زیبا تاریخی و فرهنگی وجود دارد که در 

جهان تك است.
رییس فدراسیون اتاق بازرگانی بلژیك تصریح کرد: خوشحالم که 
امروز در اصفهان هستم. من به اصفهان عالقه زیادی دارم. از گذشته 
مطالعاتی پیرامون این شهر انجام داده ام. هم چنین از زیبایی ها و 
آثار دیدنی این شهر هم بسیار شنیده بودم.  البته به هنگام حضور در 
اصفهان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان هم توضیحات مفیدی درباره 

این شهر به من داد.
وی با بیان اهمیت ارتباطی اصفهان خاطرنش��ان کرد: از گذشته 
اصفهان ب��ه عنوان ی��ك راه ارتباطی مه��م در ایران به حس��اب 
می آمده است. زمانی این شهر به عنوان پایتخت اصفهان محسوب 
می ش��ده که در آن زمان در اوج خود بوده است و با چیزهایی که 
 من در اصفهان دیدم، این ش��هر بار دیگر به پایتخت ایران تبدیل

 می شود.

معاون میراث فرهنگی شهرس��تان اصفهان گفت: فاز پایانی 
مرمت خانه شیران شامل مرمت و کف سازی راهروی ورودی، 
حیات اصلی و هم چنین مرمت فضاها و تاسیسات این بنا است 
و در یك ماه آینده به اتمام می رس��د و اعتباری حدود 800 

میلیون برای آن پیش بینی شده است. 
منصور زیرک با اش��اره به پروژه های دردست مرمت سازمان 
میراث فرهنگی اصفهان اظهار کرد: درحال حاضر پروژه های 

عمده در دست مرمت بخش امانی سازمان میراث فرهنگی، 
مرمت خانه شیران، مرمت دو منار دردشت و مرمت فاز دوم 

درب امام است.
وی با اشاره به زمان و میزان اعتبارات مرمت این بناها افزود: 
مرمت فاز دوم درب امام در رواق جبهه جنوبی، تا نیمه نخست 
امسال به طول می انجامد و اعتباری که ما برای این مرمت بنا 
پیش بینی کردیم، در حدود ۶00 میلیون ریال بوده که شامل 
الیه برداری، مرمت و استحکام بخشی قسمت های کاهگلی و 

گچی بنا و موزون سازی رنگی است.
 معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: درب امام یکی از قدیمی ترین امام زادگان 
اصفهان در زمان ایلخانیان اس��ت که به دلیل اهمیت این بنا، 

مرمت آن با حساسیت بیشتری انجام می شود.
 وی با اشاره به مرمت خانه شیران بیان کرد: این بنا مربوط به 
دوره قاجاریه است. زیرک با اشاره به مرمت دومنار دردشت 
خاطرنشان کرد: مرمت و استحکام بخشی در بخش اصلی بقعه 
سلطان بخت آغا تمام شده و ایزوالس��یون پشت بام آن نیز به 
اتمام رسیده و فازهای کف س��ازی حیات این بنا نیز در آینده 

شروع می شود.

رییسفدراسیوناتاقبازرگانیبلژیک:

هنرومعماریاصفهاندربهترینردههایجهان
معاونمیراثفرهنگیاصفهانخبرداد

اتماممرمتخانهشیراناصفهاندرماهآینده

همراهباجشن
»شبآرزوها«

راهاندازیسامانه
مجوزشعروترانه



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تداوم عملیات احداث 
ورزشگاه نقش جهان 

س��ید حس��ن محمودیه اظهار کرد: 
برخالف برخی صحبت ها، روند تکمیل 
ورزش��گاه نقش جهان متوقف نشده 
است. وی با بیان این که سرعت تکمیل 
نقش جهان کند ش��ده است، تصریح 
کرد: عملیات مونتاژ و اصالح اسکلت 
فل��زی در ح��ال انجام اس��ت و بحث 
محوطه س��ازی و نصب صندلی ها نیز 
تمام شده است. مسؤول فنی مهندسی 
اداره ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به درخواست صورت گرفته 
برای انتقال مدیریت این پروژه به استان اصفهان تاکید کرد: مسایل مربوط 
به انتقال مدیریت در حال انجام است، اما تاثیری در روند تکمیل ورزشگاه 
ندارد. وی متذکر شد: به نظر می رسد در 6 ماه ابتدایی سال تکلیف انتقال 
مدیریت مشخص شده و بحث انتقال نهایی شود. محمودیه با بیان این که 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان بین 15 تا 18 ماه زمان می برد، یادآور شد: 
تکمیل پروژه در زمان تعریف ش��ده به اختصاص بودجه 30 میلیاردی و 

چند شیفته شدن عملیات احداث ربط دارد .

مهدی جاوید: نمی دانستم به خاطر 
دوپینگ از تیم ملی خط خورده ام!

ملی پوش تیم فوتسال ایران گفت: من 
هیچ گونه صحبت��ی در این خصوص 
نمی توان��م بکنم و در زمان مناس��ب 

اظهار نظر خواهم کرد.
  مه��دی جاوی��د در پاس��خ ب��ه این

 س��وال که آیا می دانس��تید به خاطر 
 مثبت بودن تست دوپینگ، شما را از

 تیم مل��ی ایران خط زده ان��د، افزود: 
 خیر م��ن نمی دانس��تنم و هیچ چیز 

در این مورد نمی دانم.

 سمیرم منطقه ای بکر برای

 رشته دوچرخه سواری
رییس هیات دوچرخه سواری استان 
اصفهان گفت: س��میرم ب��ا دارا بودن 
جاده های کوهس��تانی و چشمه های 
فراوان، منطق��ه ای بکر برای رش��ته 
دوچرخه سواری است.کیوان لیمویی 
اظهار کرد: به مناسبت هفته سالمت، 
ب��ه هم��ت اداره کل ورزش و جوانان 
شهرستان س��میرم با همکاری مرکز 
هی��ات  و  س��میرم  بهداش��ت 
دوچرخه سواری استان اصفهان و همچنین هیات دوچرخه سواری سمیرم 
همایش بزرگ دوچرخه سواری دانش آموزی را برگزار کردیم. وی تصریح 
کرد: در این همایش که 100 رکابزن از س��ن چهار تا 17 س��ال حضور 
داشتند، از س��اعت 10 صبح طی یک حرکت گروهی و منسجم از درب 
اداره کل ورزش و جوانان به سمت هسته مرکزی شهر استارت زدند و پس 
از طی مس��افت 5 کیلومتری به این مراس��م پایان دادند. وی ادامه داد: 
می توان در آینده نسبت به برگزاری اردوها و مسابقات دوچرخه سواری در 
این شهرستان اقدام کرد و حتی با جذب توریست گردشگری به ویژه در 
رشته دوچرخه سواری، از طبیعت منطقه نیز بهره برد و جهت نشان دادن 

ویژگی های منطقه اقدام کرد.

هیچ بازیکن جدیدی از لیگ ایران
 به اردوی اتریش نمی رود

در شرایطی که گفته شده بود احتمال 
حضور سه ملی پوش خط خورده تیم 
سپاهان در اردوی اتریش وجود دارد 
کارل��وس ک��ی روش این مس��اله را 
تکذی��ب ک��رد. حضور ک��ی روش به 
صورت ویدئو کنفرانس در برنامه نود و 
بحث او در مورد ضع��ف امکانات تیم 
ملی در آفریق��ای جنوبی مورد توجه 
عادل فردوس��ی پور ق��رار گرفت، اما 
کی روش زمانی که با س��وال مجری برنامه نود در مورد احتمال دعوت 
بازیکنان لیگ برتری به اردوی اتریش رو به رو ش��د اعالم کرد که برای 
اردوی اتریش هم فقط از همین ۲۴ بازیکن حاضر در آفریقای جنوبی 
اس��تفاده می کند و بازیکن جدیدی را از لیگ ایران به اردوی تیم ملی 

دعوت نمی کند. 

 تردید مردم برای رفتن
 به ورزشگاه ها

ای�ران از فوتب�ال   قرارداده�ای میلی�اردی 
 رخت بر می بندد؟

با انتش��ار ریز مبالغ بازیکنان فوتبال از سال آینده شاید 
بتوان امید داش��ت مبلغ ق��رارداد بازیکنان شکس��ته و  
دستمزدها به ارقام واقعی تری نزدیک شود. البته در این 
بین مدیران ورزشی نقش بسزایی در توقف قراردادهای 
میلیاردی دارند و باید دید این مدیران دس��ت از رقابت 
در جذب بازیکنان با دس��تمزدهای هنگفت بر می دارند 
یا باز هم س��رباز می زنند. مجتبی توتونی با بیان این که 
انتشار مبالغ بازیکنان اتفاق خوبی است، اظهار کرد: وقتی 
دس��تمزد بازیکنان از پول بیت المال پرداخت می شود، 
پس طبیعی اس��ت که مردم نیز حق داش��ته باشند که 
بدانند این پول ها چگونه خرج می ش��ود و بدانند که هر 

بازیکنی چقدر پول می گیرد. 
وی با بیان این که قطعا با این کار تخلف ها پایان نخواهد 
یافت، خاطرنشان کرد: متاس��فانه ما همیشه راه گریز از 
قانون را به خوبی می دانیم، اما اگر چنین اتفاقی در فوتبال 
 بیفتد مردم هم در تصمیماتش��ان بهتر عمل کرده و در

 قضاوت هایش��ان راجع به بازیکنان تجدید نظر خواهند 
کرد و در رفتن به ورزش��گاه ها با تردید بیشتری رو به رو 

می شوند. 
این مدرس AFC  در پاسخ به این سوال که یعنی شما 
مردم را منع م��ی کنید که به ورزش��گاه برون��د، افزود: 
در جامعه ما مش��کالت اقتصادی زیادی وج��ود دارد و 
با این وجود بازیکن��ان چند صد میلیون پ��ول دریافت 
می کنند و بازده��ی چندانی هم ندارند. همین مس��اله 
سبب س��رخوردگی مردم می ش��ود و دیگر رغبتی پیدا 
نمی کنند که بخواهند به ورزش��گاه برون��د .توتونی در 
پاس��خ به این س��وال که به نظرتان چند درصد احتمال 
دارد انتش��ار قراردادها هزینه های گ��زاف در فوتبال را 
کاهش ده��د، ادامه داد: اش��تباه نکنید م��ن نمی گویم 
 در فوتبال هزینه نش��ود. صحبت من این اس��ت که باید 
معق��ول ت��ر هزینه ش��ود.خصوصی س��ازی، مش��کل 

قراردادهای میلیاردی را حل خواهد کرد.
 وی  ادامه داد: در فوتبال روز دنیا پول هنگفت می دهند، 
در عوض س��ود دهی هم دارند، اما در کش��ور ما بازیکن 
هم زمان با عقد  ق��رارداد، به فکر قرارداد س��ال بعدش 
است که همین مساله معضل بزرگی در فوتبال ایران به 

حساب می آید.

زاویه

6
عیادت از داور پیشکسوت

داور پیشکسوت فوتسال نزدیک به 8 سال است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند.
جامعه ورزش و اصحاب رس��انه استان اصفهان امروز چهارش��نبه به عیادت این عزیز می روند. ساعت 

حرکت، 17:30 از سالن پیروزی به سمت منزل مرتضی شکرانه درشهرستان نجف آباد است.

بدون شک کسب عنوان سوم در آسیا آن هم توسط تیمی که 
قهرمان المپیک ش��ده، نمی تواند چندان خوشایند باشد، اما 
بی انصافی اس��ت که به جای ارایه راهکار و نقد سازنده، پتک 
تخریب را در دس��ت گرفته و بنای باشکوه کش��تی فرنگی را 

تخریب کنیم.
این روزه��ا منتقدان به قصد نقد و انتقاد س��ازنده با چاش��نی 
تخریب، اس��ب خود را زین کرده اند و بر بدن تازه جان گرفته 
کشتی فرنگی می تازند. همین دوستان باید به یاد آورند روزی 
را که تیم ملی کشتی فرنگی با 3 طالی ناب، قهرمان المپیک 

لندن
 لق��ب گرف��ت؛ 
روزی ک��ه غ��رور مل��ی در م��ا 
ایرانیان دوباره زنده شد؛ اما حاال چه شده 
محمد بنا به مربی  بی دانشی تبدیل شده است؟

همین منتقدان امروز ک��ه بی محابا با پتک تخریب به 
کشتی فرنگی و محمد بنا می کوبند، باید آن روزها که سرمست 
از موفقی��ت تاریخی کش��تی فرنگی در المپیک لندن س��ر بر 
آسمان می ساییدند را به یاد آورند تا اینچنین دست به تخریب 

بنای باشکوه کشتی فرنگی نزنند.
همه می دانیم معمار برای انجام کارهایش نیاز به یکسری ابزار 
دارد که اگر بخواهیم منصفانه ب��ه آن نگاه کنیم، ابزاری که بنا 
با آن گام به میدان آسیایی گذاش��ت، عصای دستش نبود. از 
طرفی تخریب بنای کش��تی فرنگی در این زمان حس��اس که 
فرصت زیادی تا بازی های آس��یایی و مس��ابقات جهانی باقی 
نمانده است، نمی تواند چندان منطقی و قابل قبول باشد؛ پس 

بهتر است اجازه دهیم در این فرصت کوتاه، بنا کارش را انجام 
دهد و سپس دست به انتقاد و تخریب بزنیم.

اگر کمی منصف باشیم می بینیم که بیشتر کشتی گیرانی که 
بنا با خود به قزاقستان برد، به تازگی از تیم جوانان جدا شده اند 
و حتی به قولی اولین س��فر خارجی شان را تجربه کردند. پس 
چندان قابل قبول نیست از این تیم توقع باالیی داشته باشیم.

به نظر می رس��د محمد بنا از هم اکنون برای ساخت یک تیم 
جدید ب��رای بازی های المپیک ریو، دس��ت به رنس��انس زده 
اس��ت به طوری که با نگاهی گ��ذرا به ترکیب تی��م اعزامی به 
قهرمانی آسیا می بینم که تنها ۲ 
کشتی گیر از 8 فرنگی کار 
اعزام��ی، تجرب��ه حضور 
در چنی��ن مس��ابقاتی را 
داشته اند که خود بهترین 

دلیل بر این ادعاست.
از طرفی کشتی گیرانی 
نظیر کریمی، طاهری 
و قادری��ان به تازگی 
س��نی  رده  ب��ه 
ن  ال گس��ا ر بز

اضافه ش��ده اند و حتی طاهری امسال 
هم می تواند در رده سنی جوانان کشتی بگیرد.

شاید بتوان نتایج و عملکرد فرنگی کاران در قهرمانی آسیا 
را به نوعی زنگ خطر برای کش��تی فرنگی دانست، اما همه ما 
به خوبی می دانیم که محم��د بنا بیش از ه��ر کس به کارش 
آشناس��ت و خوب می داند که زمان نتیجه گی��ری چه زمانی 
است و همانطور که بعد از مسابقات اعالم کرد، تیم واقعی را در 

مسابقات جهانی ببینید.
نفراتی که در این رقابت ها به میدان رفتند به جز حاجی پور و 
عبد ولی برای نخس��تین بار حضور در چنین میدانی را تجربه 

می کردند که نباید انتظار زیادی از آنها داشت.
حاجی پور که در سال های گذش��ته هم به قهرمانی آسیا اعزام 

شده بود، در این دوره بسیار ضعیف کار کرد.

 در حالی  که انتظار می رفت وی این بار در قهرمانی آس��یا در 
قزاقستان در وزن جدید جبران مافات کند، اما باز هم همه را 
ناامید کرد تا خالء یک جانشین خوب برای سوریان همچنان 

احساس شود. 
تیم محمد بنا در رقابت ه��ای قهرمانی آس��یا عملکرد خوبی 
نداشت، اما باید به این تیم فرصت داد. چون این تیم، تیم اول 

کشتی فرنگی نیست که از ناکامی اش نگران شویم. 
بدون شک میدان آسیایی نمی تواند محک خوبی برای ارزیابی 
عملکرد یک تیم باش��د و نیاز به زمان بیش��تری دارد. در سال 
۲010 هم که تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت محمد بنا چهارم 

آسیا ش��د و ضعیف ترین 
نتیجه تاریخ این رش��ته 
)البت��ه در ده��ه اخیر و 
بع��د از رنس��انس محمد 
بنا( رقم خورد، انتقادات 
زی��ادی به عملک��رد این 
مربی کاربلد ش��د و حتی 
منتق��دان کار را تا جایی 
پیش بردند که خواس��تار 
تغیی��ر در راس کادر فنی 
ش��دند، اما طولی نکشید 
که تیم بن��ا با قهرمانی در 
المپیک، پاس��خ محکمی 
به انتقادات غیرس��ازنده 

داد.
ش��اید محم��د بن��ا هم 
می توانست مانند کشتی 

آزاد چن��د کش��تی گیر نامدار خ��ود را راهی آس��یایی کند تا 
با قهرمانی در آس��یا با این هم��ه انتقاد مخ��رب روبه رو 
نش��ود، اما فکر آین��ده را کرد؛ آین��ده ای که 
در المپی��ک ری��و رقم خواه��د خورد؛ 
ریوی��ی ک��ه می تواند لندن��ی دیگر 
 ب��رای ورزش ای��ران و کش��تی

باشد.باید به بنا و همکارانش فرصت  
داد ت��ا در رقابت ه��ای آینده ش��انس خود را 
امتحان کنند. چون کشتی فرنگی این روزها 
بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. پس اجازه 
دهیم بنا افکار خود را در این مدت کوتاه 
پیاده کند تا تیمش را دوباره به سقف 
افتخارات جهان برساند. 
ن  چ��و
نی��م  ا می د
ن��د؛  می توا ک��ه 
 بنا ثابت ک��رده ک��ه می داند و 

می تواند.

المپیک مهم تر است یا قهرمانی آسیا؟

»بنا« ی کشتی فرنگی را تخریب نکنیم
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بدرقه تیم ملی با 
صدای خواجه امیری

 استقبال بیت آشور
 از بازی در لیگ ایران

مدیر کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال از رونمایی رسمی ترانه تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان در جام جهانی برزیل با صدای احسان خواجه امیری در تاریخ ۲1 

اردیبهشت در سالن اجالس سران خبر داد.
محمدرضا مالمحمد درباره جدیدترین خبرها از ساخت و رونمایی ترانه تیم 
ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲01۴  گفت: در مراسمی که به نوعی مراسم 
بدرقه رسمی تیم ملی فوتبال خواهد بود، در روز ۲1 اردیبهشت ماه سال جاری 
با حضور بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال، تعدادی از پیشکسوتان و هنرمندان 

و مسؤوالن در سالن اجالس سران جنبش عدم تعهد، گرد هم می آییم.
وی ادامه داد: در این مراس��م عالوه بر رونمایی از ترانه تیم ملی در جام جهانی 
با صدای احسان خواجه امیری، پخش کلیپی از این ترانه به کارگردانی یکی 
 از هنرمندان شاخص س��ینمای ایران و اجرای چند برنامه فرهنگی، از فرش

 بافته شده با مضمون جام جهانی نیز به صورت رسمی رونمایی می شود.

سعید مظفری زاده که از داوری در فوتبال ایران خداحافظی کرده، گفت وگویی 
حضوری با کارول س��رمربی ونکوور وایت کپس که اس��تیون بیت آشور را در 
اختیار دارد، انجام داد. کارول در مورد بیت آشور گفت: او برای ما بازیکن بسیار 
مهمی محسوب می شود. با توجه به سبک فوتبال ما، به بازیکن تهاجمی نیاز 
 داریم. او دوست دارد به محوطه جریمه حریف نزدیک شود. چون انرژی زیادی 

دارد.
همچنین استیون بیت آشور که می تواند یکی از مهره های اصلی ایران در جام 
جهانی باشد، در مورد نتایج ایران در جام جهانی گفت: امیدوارم نتایج خوبی 

بگیریم. ما بازی های سختی داریم.
 او در مورد کی روش هم گفت: کی روش مربی فوق العاده ای اس��ت. بازیکنان 

برای او احترام زیادی قایل هستند. االن همه او را باور دارند.
بیت آش��ور در مورد خانواده اش هم گفت: پدرم فوتبال بازی می کرد و بازیکن 

خوبی بود. او به من فوتبال یاد می داد.

اردوی هندبالیست های جوان در اصفهان
 ای��ن اردو ب��ا دع��وت از ۴ س��پاهانی و دو بازیک��ن از 
نیک اندیش ش��هرداری در اصفهان برگزار شده است. 
۲۲ بازیکن ب��رای حضور در هفتمی��ن اردوی این تیم 

برای شرکت در بازی های قهرمانی آسیا دعوت شدند.

مدیرعامل  جدیدپرسپولیس انتخاب شد
اعضای هیات مدیره باش��گاه فرهنگی ورزش��ی پرسپولیس، در 
نخستین نشس��ت خود با اکثریت آرا علیرضا رحیمی را به عنوان 
مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب کردند. علیرضا رحیمی مدیر 

اسبق تیم سپاهان، 63 ساله است.

افسران وادا  در راه  ایران
طی دو هفته آینده دو تن از افسران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( برای 

تست گرفتن از ملی پوشان بین المللی ورزش ایران، وارد تهران خواهند شد.
 وادا معموال ساالنه یک تا دوبار افسران خود را به طور مستقیم به کشورهای مختلف 

اعزام می کند تا از ورزشکاران رشته های مختلف تست گرفته شود.

همه می دانیم معمار 
برای انجام کارهایش 
نیاز به یکسری ابزار 

دارد که اگر بخواهیم 
منصفانه به آن نگاه 
 کنیم، ابزاری که بنا
 با آن گام به میدان 

آسیایی گذاشت 
عصای دستش نبود

جام نوزدهم

ماموریت غیرممکن برای شیرهای رام نشدنی
کامرون؛ سرآمد تیم های آفریقایی درجام جهانی تیم ملی کامرون که در بین تیم های آفریقایی بیش��ترین 

حضور در جام جهانی را تجربه کرده است، به نظر مشکلی برای 
صعود از گروه خود در جام جهانی ۲01۴ برزیل دارد.

تیم ملی فوتبال کامرون که به شیرهای س��رکش یا شیرهای رام 
نشدنی مش��هور اس��ت، برای هفتمین بار در جام جهانی شرکت 

می کند و از این حیث از همه تیم های آفریقایی سرتر است. 
جام جهانی 1۹8۲ اس��پانیا، 1۹۹0 ایتالیا، 1۹۹۴ آمریکا، 1۹۹8 
فرانسه، ۲00۲ کره و ژاپن و ۲010 آفریقای جنوبی 6 حضور کامرون 
را رقم زده است و آنها تابستان امسال برای هفتمین بار جام جهانی 
را تجربه می کنند.اولین تجربه آنها در این مس��ابقات جام جهانی 

1۹8۲ اسپانیا بود که با 3 تساوی در مرحله گروهی سوم 
شدند و نتوانس��تند به مرحله بعد راه پیدا کنند. 

بهترین عملکرد شیرهای رام نشدنی در 
جام جهانی رس��یدن ب��ه مرحله یک 
چهارم نهایی جام جهانی 1۹۹0 ایتالیا 

بود. آنها در این دوره در مرحله گروهی، 
باالتر از رومانی، آرژانتین و شوروی 

س��ابق ایستادند 
و ب��ه عنوان 

نشین تی��م  ر صد
ی��ف  مرحل��ه حر در  کلمبی��ا 

یک هش��تم نهایی ش��دند. کامرون در این مرحل��ه در وقت های 
 اضاف��ه ب��ا گل طالی��ی از س��د کلمبی��ا گذش��ت ت��ا در مرحله 

یک چهارم نهایی حریف انگلیس ش��ود، اما 
در این دی��دار گل طالیی، این بار موجب 
حذف کامرون شد تا 
رویای کامرونی ها 
کام��ل نش��ود. 
کام��رون اولین 
تیم آفریقایی بوده 
اس��ت که تا مرحله 
 ی��ک چه��ارم نهایی

 ج��ام جهانی پیش 

رفته است.
در دوره قبلی جام جهانی این تیم 

در آفریق��ای جنوب��ی 
عملک��ردی بس��یار نا 
امید کنن��ده را از خود 
بر جای گذاشت و با 3 
شکست در مرحله 
گروهی از دور 
بقات  مس��ا
ف  ح��ذ

شد.
شیرهای 
م  ا ر
 ۴ نش��دنی 
ب��ار قهرمان��ی 
در جام ملت ه��ای آفریقا 
را در کارنامه دارند. همچنی��ن دو دوره در جام 
کنفدراسیون ها شرکت  داشته اند که در حضور دومشان 
در جام کنفدراسیون های ۲003 فرانسه، نایب قهرمان 
شدند. اتفاق دردناک در دیدار نیمه نهایی این تیم برابر 
کلمبیا رخ داد که مارک ویویِن فوئه، بازیکن این تیم در 

جریان بازی به دلیل ایست قلبی درگذشت و جامعه فوتبال جهان 
در شوک فرو رفت.

 تیم مل��ی کام��رون در رقابت ه��ای انتخابی ج��ام جهانی ۲01۴ 
برزیل در قاره آفریق��ا پس از اینک��ه در گروه I باالت��ر از تیم های 
 لیبی، کونگو و توگو به عنوان صدرنش��ین ب��ه دور بعد صعود کرد، 
در مرحله حذفی در مجموع دو دیدار رفت و برگش��ت ۴ بر یک از 
سد تونس گذش��ت و جش��ن صعود به جام جهانی ۲01۴ برزیل 
را برپا ک��رد. آنها در جام جهان��ی پیش رو در گ��روه A با تیم های 
برزیل، کرواس��ی و مکزیک هم گروه هس��تند و به نظر می رس��د 
کار بسیار مش��کلی برای صعود داشته باش��ند، هرچند آنها اصاًل 
دوس��ت ندارند مانند ۴ حضور قبلی خود در جام جهانی در مرحله 
گروهی حذف ش��وند. نیکوالس ان کولو، اورلی��ن چدجو، بنویت 
آس��و اکوتو، جین ماکون، آلکس س��انگ، ژوئل ماتیپ، س��اموئل 
اتوئو و کارلوس کامنی از جمله بازیکنان کلیدی تیم ملی کامرون 
هستند که هدایت آن بر عهده وولکر فینکه آلمانی است.بازی های 
جام جهانی فوتبال در هر دوره ش��اهد اتفاقات و رویدادهای مهیج 
بسیار از تیم های حاضر اس��ت که به نظر این هیجان در تماشای 
 بازی جنگن��ده ای که تیم کام��رون انجام می ده��د، صدچندان

 می شود. حال باید دید در جام نوزدهم ماموریت غیرممکن برای 
شیرهای رام نش��دنی چگونه پیش می رود و کامرون با  بیشترین 
 حضور خود ب��ه عنوان یک تی��م آفریقای��ی در ج��ام جهانی چه 
صحنه هایی را در زمین بازی برای دوستداران فوتبال  و همچنین 

هواداران سرسخت کامرونی رقم خواهد زد.

شأن بسکتبال اصفهان 
حفظ شود

محسن صادق زاده / رییس هیات بسکتبال 

استان 
در چهار سال گذشته حرکت های صورت گرفته هیات، بازخورد 

مثبتی داشته است و از این رو دوباره برای ریاست هیات کاندیدا 
شدم. در مجمع انتخاباتی هیات بسکتبال گزارش کاملی از 

فعالیت های صورت گرفته ارایه و 
چشم انداز هیات نیز برای چهار 
سال آینده اعالم می شود. باید 

شأن بسکتبال اصفهان حفظ شود 
و هر فردی که انتخاب می شود، 

بر اساس توانمندی هایش مواضع 
آینده اش را برای پیشرفت این 

رشته ورزشی را تبیین کند.
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 مفاد آراء نوبت دوم 
2221شماره 103/93/6/58آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون 
آراء  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
صادره هیئت موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بید گل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
زیربه  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  منظور 
اعتراضی داشته باشند می توانند  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اداره ثبت اسناد و  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  انتشار  از تاریخ 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .

1-رای شماره8798 هیات : آقای علیرضا نصراله زاده نیاسر  فرزند حسینعلی بشماره 
پالک  مربع  متر   137/50 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  9548در شش  شناسنامه 
2044فرعی مجزی شده از 2638اصلی  واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 

بشماره  اصغر  علی  فرزند  ارانی   ئی  عباس شانه  آقای   : هیات  2-رای شماره8792 
شناسنامه 23در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 53 متر مربع پالک 2043فرعی 
مفروزومجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از خانم مهری عالمی 
بشماره  محمد حسن  فرزند  ارانی   امراله صادقی  آقای   : هیات  3-رای شماره8508 
شناسنامه 200 و خانم طاهره خدادوست آرانی فرزندعلی جان  به شماره شناسنامه 
232)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 238/30 متر مربع پالک 2042 
فرعی مفروزومجزی شده از 64 فرعی از شماره2638  اصلی واقع دراحمد آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

اله  ولی  سید  فرزند  آرانی  سیدی  شهاب  سید  آقای   : هیات  شماره8719  4-رای 
شناسنامه  شماره  به  فرزنداحمد  آرانی  کفاش  زهرا  خانم  و   42 شناسنامه  بشماره 
227)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 362/75 متر مربع پالک 7495 
مفروزومجزی شده از 282 فرعی از شماره2637  اصلی واقع  درمسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

5-رای شماره8788 هیات : اقای عباس کرامتی آرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
106و خانم مه لقا افروز فرزند اسداله  به شماره شناسنامه 11)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه  به مساحت 219/75 متر مربع پالک 7494 فرعی مفروزومجزی 
شده از 490 فرعی از شماره2637  اصلی در مسعود  آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل

امیر حسین نعمتی آرانی  فرزند نعمت اهلل بشماره  اقای   : 6-رای شماره8579 هیات 
شناسنامه 515)نسبت به 2دانگ(و آقای نعمت اله نعمتی آرانی فرزند حبیب به شماره 
شناسنامه 25)نسبت به 2دانگ(و اعظم السادات سیادتیان آرانی فرزند سید جعفر به 
شماره شناسنامه 522 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 373/50 متر مربع پالک 
7493 فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  محبوبی   محمد  آقای   : هیات  شماره8573  7-رای 
به مساحت 76/55 متر مربع پالک7492 فرعی  باب خانه   دانگ یک  11487در شش 
مفروزومجزی شده از 581 فرعی از شماره2637  اصلی واقع در مسعود  آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  حسین  فرزند  آرانی   دارچینی  عباس  اقای   : هیات  شماره8562  8-رای 
شناسنامه 496و خانم اکرم باغبان زاده آرانی فرزند صفر علی به شماره شناسنامه 
پالک  مربع  متر   234/80 به مساحت  خانه   باب  یک  دانگ  9656)بالمناصفه(در شش 
در  واقع  اصلی  شماره2840   از  فرعی   205 از  شده  مفروزومجزی  فرعی   4616

ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  احمد  فرزند  پورآنی  نقوی  تقی  محمد  اقای   : هیات  شماره8729  9-رای 
شناسنامه 178و خانم فاطمه جوخی فرد آرانی فرزند محمد رضابه شماره شناسنامه 
339)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 346/75 متر مربع پالک 4615 
از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3  از 205 فرعی  فرعی مجزی شده 

حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  اله  رحمت  فرزند  آرانی   هاشمی  اصغر  آقای   : هیات  10-رای شماره8817 
پالک  مربع  متر   149/15 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  555در  شناسنامه 
ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  فرعی    266 از  شده  مجزی  مفروزو  4614فرعی 

دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی   بیدگلی  علیرضا  آقای   : هیات  شماره8987  11-رای 
پالک  مربع  متر   110/75 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش   379 شناسنامه 
4613فرعی مجزی شده از 190 فرعی  از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

12-رای شماره8811 هیات : خانم معصومه آقائی بیدگلی  فرزند سید حسین بشماره 
پالک  مربع  متر   118/50 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  157در  شناسنامه 
4612فرعی مجزی شده از 190 فرعی  از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  عباسقلی  فرزند  آرانی   شکاری  حسین  آقای   : هیات  شماره8714  13-رای 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  زاده   احسن  معصومه  خانم  278و  شناسنامه 
345)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 158/50 متر مربع پالک 1257 
فرعی مجزی شده از 286 فرعی از شماره2640  اصلی واقع  در آران دشت،بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  عباس  فرزند  نژاد   جنتی  محسن  اقای   : هیات  شماره8571  14-رای 
فرزند حسن شماره شناسنامه  آرانی  آبادی  شناسنامه 10857و خانم مجیده عبداله 
174)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 120 متر مربع پالک 1256 
فرعی مجزی شده از 136 فرعی از شماره2640  اصلی واقع در آران دشت،بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  محمود  فرزند  حضرتی  خادم  علیرضا  اقای   : هیات  شماره8491  15-رای 
شناسنامه 1593و خانم سمانه سیفی زاده آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
پالک  مربع  متر   153/3 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  2442)بالمناصفه(در 
شماره1255 فرعی مجزی شده از 114فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت،بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  محمد  فرزند  آرانی  رفیعی  حجت  اقای   : هیات  شماره8501  16-رای 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  خانی  زینب  خانم  10713و  شناسنامه 

مربع  متر   143/80 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  382)بالمناصفه(در 
در  در  واقع  اصلی  شماره2640  از  فرعی   235 از  شده  مجزی  فرعی   1254 پالک 
خاری  اکبر  علی  از  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 دشت،بخش   آران 

)مالک رسمی (

17-رای شماره8561 هیات : اقای نعمت اله مستحکم آرانی  فرزند آقا محمد بشماره 
شناسنامه 65و خانم اعظم خدمتکار فرزند حسین شماره شناسنامه 336)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 200/45 متر مربع پالک 1253 فرعی مجزی 
ثبتی  آران دشت،بخش 3 حوزه  از شماره2640  اصلی واقع در  از 235 فرعی  شده 

آران و بیدگل

بشماره  تقی  محمد  فرزند  آرانی   تفکری  عباس  آقای   : هیات  شماره8559  18-رای 
شناسنامه 266در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 215 متر مربع پالک شماره 
از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3  از 235 فرعی   1252فرعی مجزی شده 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 

19-رای شماره8818 هیات : آقای رضوان حکیمیان  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
187در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 328/5 متر مربع پالک شماره 67فرعی 
مجزی شده از 4 فرعی   از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 

امجدیان  فرزند زرعلی بشماره شناسنامه  امجد  آقای   : 20-رای شماره8783 هیات 
275در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 197/75 متر مربع پالک شماره  6فرعی 
مجزی شده از 1الی 5 فرعی از 2249 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 

21-رای شماره9374 هیات : آقای مهدی آزادی مقدم آرانی  فرزند  رحت اله بشماره 
شناسنامه 188در شش دانگ یک باب کارگاه بسته بندی  به مساحت 1981/75 متر 
مربع پالک 739فرعی مجزی شده از 103فرعی  ازشش اصلی واقع در حسین آباد بید 

گل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول93/1/25 تاریخ انتشار نوبت دوم 

93/2/10عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

مفاد آرا نوبت دوم 
2220شماره 103/93/7/58آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون 
آراء  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
صادره هیئت موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بید گل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
زیربه  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  منظور 
اعتراضی داشته باشند می توانند  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اداره ثبت اسناد و  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  انتشار  از تاریخ 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .
بشماره  حسین  فرزند  حضرتی  خادم  علیرضا  آقای   : هیات   7511 شماره  1-رای 
شناسنامه 347 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140/10 متر مربع پالک 1247 
فرعی از 235  فرعی از2640 اصلی واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از آقای محمد قدیریان )مالک رسمی (

بشماره  محمد  علی  فرزند  نژاد  صمدی  سعید  آقای   : هیات   8566 شماره  2-رای 
 338 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  آرانی  خانی  زهرا  خانم  و   383 شناسنامه 
شماره  پالک  مربع  متر   96/72 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بلمناصفه(در 
1246 فرعی مفروز مجزی شده از 335 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران 
نژاد  آقای علی محمد صمدی  از  بیدگل خریداری عادی  آران و  ثبتی  بخش 3 حوزه 

)مالک رسمی (
بشملره  محمد  علی  فرزند  نژاد  صمدی  سلمان  آقای   : هیات  شماره8564  3-رای 
شناسنامه 391 در شش دانگ یک باب حصار و طویله به مساحت 129/43 متر مربع 
پالک 1245 فرعی مفروزو مجزی شده از 335 فرعی از شماره 2640 اصلی واقع در 
محمد  علی  آقای  از  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران 

صمدی نژاد )مالک رسمی ( 
بشماره  رضا   فرزند  نژاد   صمدی  محمد  علی  آقای   : هیات  شماره8563  4-رای 
شناسنامه 27در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 193/21 متر مربع پالک 1244 
فرعی مفروزو مجزی شده از 335 فرعی از شماره 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اصغر   فرزند  آرانی  نشاطی  هالل  محمد  آقای   : هیات  شماره6719  5-رای 
شناسنامه 6190149766 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/20 متر مربع 
پالک 1243 فرعی مفروزو مجزی شده از 411 فرعی از شماره 2640 اصلی واقع در 
از آقای  الواسطه  ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع  آران دشت بخش 3 حوزه 

محمد نشاطی )مالک رسمی ( 
عباسقلی   فرزند  فرد    آرانی  قدیریان  امیر حسین  آقای   : هیات  6-رای شماره8491 
بشماره شناسنامه9178  و خانم اعظم نجاری فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
90)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 170/32 متر مربع پالک 1 فرعی 

مجزی شده از 1971 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

7-رای شماره8147 هیات : آقای اصغر فخر الدینی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
11434 و خانم سعیده شجاعی فرزند سید محمد به شماره شناسنامخ 527)بالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/75 متر مربع پالک شماره1248 فرعی 
مفروزو مجزی شده از 235 فرعی از شماره 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از آقای نعمت اهلل اکبر زاده آرانی )مالک 

رسمی ( 
بشماره  عبداهلل   فرزند  آرانی   شیاسی  پروین  خانم   : هیات  شماره8507  8-رای 
شناسنامه 3017 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 99/50 متر مربع پالک 54 

فرعی مجزی شده از 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

9-رای شماره8503 هیات : آقای محمد جواد عباس بید گلی فرزندرحمت اله   بشماره 
شناسنامه 102 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 121/60 متر مربع پالک 18 
فرعی مجزی شده از 4 فرعی از شماره 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
بیدگلی   زاده  اکبر  علی   آقای حمزه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران 

)مالک رسمی ( 
10-رای شماره7526 هیات : آقای سیف اله علی رمضانی آرانی فرزند علی  بشماره 
شناسنامه  شماره  به  مهدی  فرزند  آرانی  دارچینی  بهاره  خانم  و   261 شناسنامه 
322)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 158/50 متر مربع پالک 8488 
مفروز و مجزی شده از 1189 فرعی از 2637  اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
حسن   فرزند  آرانی   زاده  عرب  علی  مانده  آقای   : هیات  شماره8493  11-رای 
به شماره شناسنامه  آرانی فرزندعلی  بشماره شناسنامه 133 و خانم کبریا عربیان 
193)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 101/09 متر مربع پالک7487 
فرعی مجزی شده از 1178 فرعی از 2637  اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 

آبادی فرزند عبداله بشماره  آقای محمد غفوری نوش   : 12-رای شماره8221 هیات 
شناسنامه 80 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 170 متر مربع پالک 317 فرعی 
مجزی شده از 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل  
باقر  سید  فرزند  گلی   بید  سجادی  نظام  سید  آقای   : هیات  شماره8527  13-رای 
بشماره شناسنامه 21 و خانم فاطمه حاجی زاده بید فرزند محمد  به شماره شناسنامه 
متر مربع پالک 4591  به مساحت 188  باب خانه   یک  دانگ  93)بالمناصفه(در شش 
فرعی مجزی شده از 420 فرعی از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  فرزند حسین  آرانی   آبادی  محمد خرم  آقای   : هیات  14-رای شماره8497 
شناسنامه 349در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 240/65 متر مربع پالک شماره 
2038 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل  

15-رای شماره8496 هیات : آقای حسن مفرد کویری آرانی فرزند مانده علی بشماره 
شناسنامه  شماره  به  فرزندحسین   آرانی  حیدری  زینب  خانم  و   2797 شناسنامه 
1250024846)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 129 متر مربع پالک 

2037 فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  حسین  فرزند  آرانی  سالمی  آقا  احمد  آقای   : هیات  شماره8570  16-رای 
شناسنامه 134 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 193 متر مربع پالک شماره 
2036  فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
17-رای شماره8160 هیات : آقای روح اله خاری نژاد آرانی  فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 320 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 134 متر مربع پالک شماره  

آران  بخش 3  آباد  احمد  در  واقع  اصلی  از 2638  مفروزومجزی شده  فرعی   2035
حوزه ثبتی آران و بیدگل 

18-رای شماره7564 هیات : آقای حسن دست فروش آرانی فرزند علی اکبر  بشماره 

شناسنامه 701 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 87 متر مربع پالک شماره  
2034 فرعی مفروزومجزی شده از 35 فرعی از 2638اصلی  واقع در احمد آباد آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  ابراهیم   فرزند  آبادی  نوش  عابد  مهدی  آقای   : هیات  19-رای شماره8209 
شناسنامه 5400 و خانم آمنه بهروزی نوش آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 
به مساحت 161/5 متر مربع پالک  باب خانه   )بالمناصفه (در شش دانگ یک   1112
شماره  377 فرعی مفروزومجزی شده از 43 اصلی واق عدر غیاث آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
20- رای شماره 8217 هیات: آقای مجتبی شکرائیان نوش آبادی فرزندحسن  بشماره 
متر مربع پالک 376  به مساحت 151  باب خانه   دانگ یک  شناسنامه 626 در شش 
ثبتی  آباد  بخش 4 حوزه  آباد نوش  از 43 اصلی واقع در غیاث  فرعی مجزی شده 

آران و بیدگل 
21-رای شماره8218 هیات : آقای میثم شکرائیان نوش آبادی فرزندحسن  بشماره 
متر مربع پالک 375  به مساحت 151/70  باب خانه   دانگ یک  شناسنامه -در شش 
ثبتی  آباد  بخش 4 حوزه  آباد نوش  از 43 اصلی واقع در غیاث  فرعی مجزی شده 

آران و بیدگل 
بشماره  علی   ناد  فرزند  گلی  بید  متولی  سعید  آقای   : هیات  شماره8511  22-رای 
 51 شناسنامه  شماره  به  تقی  فرزند  زاده   توحیدی  زهره  خانم  و   175 شناسنامه 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 158 متر مربع پالک  4592فرعی 
مفروزومجزی شده از 421 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
23-رای شماره8133 هیات : آقای مهدی دربندی آرانی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
220در شش دانگ یک باب مغازه و انباری متصل به آن به مساحت 147/30 متر مربع 
پالک 4589 فرعی مجزی شده از 271 و 272فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
24-رای شماره8558 هیات : خانم الهه ستاری آرانی  فرزند ناصربشماره شناسنامه 
500در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 97/75 متر مربع پالک 4590 فرعی مجزی 
شده از 420فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
25-رای شماره8506 هیات : آقای امیر نامجو  فرزند محمد بشماره شناسنامه 137در 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 135/77 متر مربع پالک 2051 فرعی مجزی شده 
از 3 اصلی واقع در معین آباد بید گل  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث عیسی اربابی و علی مینایی )مالکین رسمی (
26-رای شماره8498 هیات : آقای حسین بابایی بید گلی   فرزند محمد علی بشماره 
پالک  مربع  متر   78 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  9263در  شناسنامه 
شماره2050 فرعی مفروزومجزی شده از 127فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بید 

گل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
حسین  فرزندمحمد  آرانی  بوجاریان  اله  رحمت  آقای   : هیات  شماره8171  27-رای 
شماره  به  رضا   فرزندمحمد  آرانی  ستاری  فاطمه  خانم  76و  شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 11950)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 218/5متر مربع 
پالک شماره 1251 فرعی مفروزومجزی شده از2فرعی از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  جواد  فرزند  صداآرانی  کم  اله  روح  آقای   : هیات  شماره7530  28-رای 
شناسنامه  شماره  محمدبه  فرزند  آرانی  اف  رسول  خدیجه  خانم  137و  شناسنامه 
11998در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 121/50متر مربع پالک شماره 1250 
فرعی مفروزومجزی شده از 302 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از آقای حسن کوزه گر )مالک رسمی ( 
بشماره  ماشااله  فرزند  آرانی    خاری  مهدی  آقای   : هیات  شماره8505  29-رای 
پالک  مربع  متر   160 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  10848در  شناسنامه 
آران  در  واقع  اصلی   2640 از  235فرعی  از  مفروزومجزی شده  فرعی  شماره1249 
دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از آقای حسین اوقانی آرانی 

)مالک رسمی (
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 93/1/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/10

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

ابالغ اخطاريه افراز
فرزندان  ، فروغ همگي صالح  الدین  آقایان وخانم مسعود، سعید، محمود، سیدجمال 
بنده علي شریک شما درششدانگ  فرزند  زیارتگاهي  ترابي  آقاي علي  سیدعلي چون 
استناد  به  ثبتي شهرضا  آباد بخش یک  واقع درفضل  از دو اصلي  فرعي  پالک 378 
تقاضاي   1357 سال  آذرماه  مصوب  مشاع  امالک  افرازفروش  قانون  نامه  آئین 
اندودر  نموده  اعالم  المکان  اند وشمارامجهول  رانموده  فوق  افراز سهم خودازپالک 
مورد  درمحل  ثبت  ومهندس  نماینده  اتفاق  به  صبح   9 ساعت   1393  /  02  / روز21 
تنظیم  جهت  رساندکه  مي  اطالع  به  لذابدینوسیله  افرازحاضرخواهندشد  تقاضاي 
صورتمجلس وامضاء آن درروزوساعت مقرردرمحل حاضرشوید0 عدم حضورمانع 
واسنادوامالک ثبت  اداره  رئیس   – میرمحمدي  مهدي  سید  نخواهدگردید   ازرسیدگي 

 شهرضا 

فقدان سند مالكيت
استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرزندعبدالکریم  مرآتي  اسماعیل  آقاي  اینکه  به  نظر 
تمامت  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که 
شماره  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم  ازیکصدوشانزده  مشاع  سهم  وشش  سي 
ثبت  سندمذکورذیل  که  شهرضاشده  ثبتي  یک  آبادبخش  درفضل  واقع   2  /  2661
51455   درصفحه 526 دفتر 325 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 
یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر  ارائه اصل سند مالکیت  را ضمن 
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

          مفاد آراء
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  2326هیات 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره139260302012000403  برابر 
ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حبیب زواره فرزند فتح 
اله بشماره شناسنامه 2025 صادره از در یک باب  ساختمان گاوداری و تاسیسات 
متعلقه به مساحت 3770.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از4 اصلي  
واقع در  دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي  فتح اله زواره محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
اداره تسلیم و  این  به  اعتراض خود را  به مدت دو ماه  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 93/2/10   تاریخ انتشار نوبت دوم 93/2/25
 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد فریدن    

   مفاد آراء 
آگهي  اصالحی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

7-برابر راي شماره 139260302013002616 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایرج حسامي فرزند 
به مساحت  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  شنبه بشماره شناسنامه 1560 صادره 
 9 پالک  از  و مجزي شده  مفروز  اصلي   237 از  فرعي  پالک2249  مترمربع   123.20
فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی 
اشتباهًا  ملک  وقوع  محل  قبلی  اگهی  است.)در  گردیده  محرز  علیائی  آخوره  رستمی 

فریدون درج شده است(

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

تاریخ انتشار نوبت اول :93/2/10تاریخ انتشار نوبت دوم :   93/2/25                                                                                                       
 محسن مقصودی 

مفاد آراء نوبت دوم 

2216شماره 103/93/23/53آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد 
و امالک بادرود  برابر آراء صادره هیئت موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی 
بادرود تصرفات مالکانه و  ثبتی  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  و ساختمان های 
مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض 
تقاضا به شرح زیربه منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .
1-رای شماره 139260302022000696 مورخه 1392/11/08 خانم معصومه احمدی 
افوشته فرزند براتعلی به شناسنامه 5 و بشماره ملی 1239907141 ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 213/50متر مربع بشماره پالک 193 فرعی از 200 اصلی واقع در امیر 
مالک رسمی  از  الواسطه  مع  بادرود خریداری  ثبتی  بادرود جزء بخش 9 حوزه  آباد 

آقای علی قربیان بادی 
اسدیان  محمد  آقای   1392/11/18 مورخه   139260302022000698 شماره  2-رای 
فرزند  حسین به شناسنامه 4248 و بشماره ملی 1239207042 ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 164/70متر مربع بشماره پالک 194 فرعی از 200 - اصلی واقع در امیر آباد 
از مالک رسمی آقای  الواسطه  بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 

رضا دهقان زاده 
3-رای شماره 139260302022000720 مورخه 1392/11/15 خانم مریم فتحی مقدم 
فرزند  نجف به شناسنامه شماره 149 و بشماره ملی 1239959338 ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت 103/25متر مربع بشماره پالک 196 فرعی از 200 - اصلی واقع در 
امیر آباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای 

مصیب مهدوی

4-رای شماره 139260302022000722 مورخه 1392/11/15 خانم سمیه شریفیانبادی 
خانه  یکباب  ششدانگ   1239907745 ملی  بشماره  و   65 شناسنامه  به  علی  فرزند 
آباد  امیر  در  واقع  اصلی   -200 از  فرعی   195 پالک  بشماره  مربع  300متر  بمساحت 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از وراث مالک رسمی 

آقای علی قربیان بادی  
5-رای شماره 139260302022000746 مورخه 1392/11/29 آقای احمد علی قربانیان 
یکباب خانه  ملی 1239520034 ششدانگ  بشماره  و  به شناسنامه 256  فرزند حسین 
امیر  از 200 - اصلی واقع در  بمساحت 162/70متر مربع بشماره پالک 211 فرعی 
مالک رسمی  از  الواسطه  مع  بادرود خریداری  ثبتی  9 حوزه  بخش  بادرود جزء  آباد 

آقای جعفر پور عسگر
6-رای شماره 139260302022000783 مورخه 1392/12/14 آقای رحمت اله خزائی 
بادی فرزند علی به شناسنامه 4107و بشماره ملی 1239205635 ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 200متر مربع بشماره پالک 213 فرعی از 200 اصلی واقع در امیر آباد بادرود 
جعفر  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء 

شریفی مقدم 

صیدی  مجتبی  آقای   1392/12/14 مورخه   139260302022000784 شماره  7-رای 
179/90متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   1230013539 ملی  بشماره  علی  فرزند 
مربع بشماره پالک 9340 فرعی مفروزازپالک 3545/4168فرعی از 159 - اصلی واقع 
در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان 

صادق و علیرضا کامبخش 

آقای علیرضا حیدری  8-رای شماره 139260302022000820 مورخه 1392/12/24 
فرزند اباسلت به شناسنامه 4606 و بشماره ملی 1239210630 ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 33/000متر مربع بشماره پالک 212 فرعی از 200- اصلی واقع در امیر آباد 
از مالک رسمی آقای  الواسطه  بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 

رمضانعلی چوپانی مقدم

محمدعلی   سید  آقای   1392/12/28 مورخه   139260302022000829 9-رای شماره 
 1239207875 ملی  بشماره  و   4331 شناسنامه  به  اسمعیل  سید  فرزند  اشجعی 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 52 متر مربع بشماره پالک 9341فرعی از 159- اصلی 
واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای  حسین صادق بادی تاریخ انتشار نوبت اول  : 1393/01/25تاریخ انتشارنوبت دوم 

: 1393/02/09 رضا طویلی رئیس ثبت بادرود

اجرائيه
شماره   9201956/2 بایگانی:  شماره   9204002003001160/1 پرونده:  شماره   2361
دستگردی  کریمی  حسین  آقای  به  بدینوسیله   139305102003000177 ابالغیه: 
استانداری  خیابان   ، اصفهان  آدرس  به شماره شناسنامه 60956 ساکن  فرزند حیدر 
گزارش   برابر  که   9204002003001160/1 کالسه  پرونده  بدهکار   عمران  کوچه 
داد  قرار  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته   پست   مامور   1392/11/10
نوربخش  پارسیان شعبه  بانک  و  بین شما   1386/9/3-66/24353/9 به شماره  بانکی 
سود  ریال   156007123 مبلغ  و  اصل  بابت  ریال   1210000000 مبلغ  اصفهان  
به  آن  از  و   1392/8/25 تاریخ  تا  تادیه  تاخیر  خسارت  ریال    2398783329 مبلغ  و 
الوکاله  بدهکار می  بعد روزانه مبلغ 1197595 ریال خسارت روزانه به انضمام حق 
پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید 
باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  کالسه  به  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از 
تاریخ  از  ابالغ می گردد  اسناد رسمی بشما  مفاد  اجرایی  نامه  آیین  ماده 18  لذا طبق 
روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق  این صورت بدون  اقدام در غیر  بدهی خود 
رسمی اسناد  اجرای  اداره  رئیس   – اسدی   . شد  خواهد  تعقیب  شما  علیه   مقررات 

 اصفهان 



امام علی )سالم اهلل علیه( :
از حقوق واجب خدا بر بندگان، خيرخواه��ى به اندازۀ توان، 

و يارى كردن يكديگر براى برپايى حق در ميان خود است.

رییس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان 
از اثرات اسانس گل محمدی در جلوگیری از پیشرفت 
و یا ایجاد بیماری های پارکینسون و آلزایمر خبر داد.

دکترعبدالرس��ول ابراهی��م آب��ادی درخص��وص 
آخرین وضعی��ت تولید اس��انس گل محمدی گفت: 
ب��ا فعالیت هایی که پژوهش��کده اس��انس دانش��گاه 
کاشان داشته، دو ش��رکت در منطقه در زمینه تولید 
اسانس گل محمدی در حال فعالیت هستند. رییس 
پژوهشکده اس��انس های طبیعی دانشگاه کاشان در 
خصوص صادرات اسانس گل محمدی گفت: در حال 
حاض��ر تولیداتی که ص��ورت می گی��رد، همه صرف 
نیازهای داخلی می ش��وند و اگر محصوالت به حدی 
برس��د که مازادی داشته باش��د، برای صادرات اقدام 
می کنیم. ابراهیم آب��ادی افزود: در ح��ال حاضر نیز 
مشتری جهانی از شرکت های عطر سازی انگلستان، 
آلمان و فرانسه داریم که متقاضی خرید هستند. وی 
مهم ترین کاربرد اس��انس گل محمدی را در صنایع 
عطرسازی عنوان کرد و گفت: اسانس گل محمدی به 
عنوان پایه در انواع عطرهایی که تولید می شود، مورد 
استفاده قرار می گیرد. رییس پژوهشکده اسانس های 
طبیعی دانشگاه کاش��ان از دیگر کاربردهای اسانس 
گل محمدی را اثرات ضد افسردگی و آرام بخش بودن 
آن دانست و گفت: اسانس گل محمدی  یک اثر آرام 
بخش و ضد افسردگی و یک اثر ضد اکسیدان دارد. وی 
تصریح کرد: معموال بیماری های آلزایمر و پارکینسون 
را مربوط به اکسیداس��یون در مغز م��ی دانند و چون 
اس��انس گل محمدی یک اثر ضد اکسیدان هم دارد، 
می تواند از پیش��رفت و یا ایجاد بیماری های مذکور 
جلوگی��ری کن��د. رییس پژوهش��کده اس��انس های 
طبیعی دانشگاه کاش��ان افزود: آلزایمر و پارکینسون 
بیماری های سن باال هستند و مصرف اسانس و گالب 
در فرآورده ها، ش��رینی ها، برخی خوردنی ها، س��وپ 
و آش ها می تواند ب��ه جلوگیری از پیش��رفت و یا به 
وجود آمدن آلزایمرو پارکینس��ون کمک کند. وی در 
خصوص مقدار تولید اس��انس گل محمدی گفت: دو 
ش��رکت دراین زمینه در منطقه کاشان فعال هستند 
که 100 تا 150 کیلو توان تولید دارند، ولی این مقدار 

هم مصرف داخلی را کفاف نمی دهد.

این گل از آلزایمر
 جلوگیری می کند
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برگه و لكه 
 از کوفي عنان )دبیر کل س��ابق 
سازمان ملل و برنده صلح نوبل( 
پرسیدند: بهترین خاطره شما از 

دوران تحصیل چه بود؟
او ج��واب داد: روزي معل��م 
عل��وم م��ا وارد کالس ش��د و 
برگ��ه س��فید رنگي را ب��ه تخته 
س��یاه چس��باند. در وس��ط آن 
 لک��ه اي با جوه��ر س��یاه نمایان

 بود.
معلم از شاگردان پرسید: بچه ها در این برگه چه مي بینید؟

همه جواب دادند: یک لکه سیاه آقا.
معلم با چهره اي اندیشمندانه لحظاتي در مقابل تخته کالس راه رفت 
و سپس با دست خود به اطراف لکه سیاه اشاره کرد و گفت: بچه هاي 

عزیز چرا این همه سفیدي اطراف لکه سیاه را ندیدید؟
کوفي عنان مي گوید: از آن روز تالش کردم اول سفیدي )خوبي ها، 

نکات مثبت، روشنایي ها و…( را بنگرم.
شرح حكایت

حضرت علی)ع(: اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است.
ما چطور مي نگریم؟؟

حق الوکاله
خانم��ی وارد دفتر ی��ک وکیل   
دادگستری ش��د و پرسید: آقای 
وکی��ل جریم��ه بچ��ه ای که با 
سنگ، شیشه مثال  پنجاه ریالی 

را شکسته چقدر است؟
وکیل لحظه ای فکر کرد و گفت: 
پنجاه ری��ال از پ��درش مطالبه 

کنید.
خانم گف��ت: بس��یار خوب پس 
خواهش می کنم پنجاه ریال مرحمت کنید زیرا این هنر پس��ر شما 

است که شیشه ما را شکسته است.
وکیل بالفاصله گفت: خانم ببخشید، شما باید پنجاه ریال لطف کنید 

زیرا حق مشاوره قضایی من در هر نوبت صد ریال است.

شهر حكایت

شش سال پیش در آفریقای جنوبی، فسیل های 2 میلیون ساله ای 
پیدا شد که به حلقه گمش��ده تکامل داروین معروف شد. اما به 
نظر می رسد که این فسیل ها مخلوطی از چندین گونه هستند.

یکی از نزدیک ترین بس��تگان زیست ش��ناختی ما انس��ان ها )یا 
الاقل چیزی که ما مدت ها تصور می کردیم یکی از نزدیک ترین 
بستگانمان باشد( احتماال هیچگاه وجود نداشته است. به گفته 
دانشمندان، فس��یل های آسترالوپیتکوس س��دیبا، که قرار بود 
تاریخ پیدایش انسان را از نو بازنویسی کند، در حقیقت مخلوطی از 
بازمانده های دو گونه بوده و ربطی به حلقه گمشده داروین نداشته 
است.به گزارش نیوساینتیست، اولین فس��یل آ. سدیبا در سال 
2008 - 1387 در ماالپا واقع در آفریقای جنوبی پیدا ش��د. این 
فسیل که 2 میلیون سال قدمت داشت، مخلوطی از ویژگی ها را 
داشت، برخی همانند آسترالوپیتسین های میمون مانند و برخی 
دیگر بیشتر شبیه به هوموسپین ها یعنی گونه خود ما انسان ها. 
کاشفان این فسیل، چنین آش شله قلمکاری را این طور تفسیر 
کردند که آ. سدیبا داشت به انسان تبدیل می شد، و بدین ترتیب 

گونه هومو )انس��ان( اولین بار در جنوب آفریقا برگش��ت یافته و 
نه در ش��رق آفریقا که تا پیش از آن تصور می ش��د. ولی بررسی 
تازه ای نشان می دهد که آ. سدیبا هیچ گاه وجود خارجی نداشته 
 است! اال بین از دانشگاه تل آویو می گوید: به نظر می رسد که این

 فسیل ها مربوط به دو گونه انسان گون متفاوت بوده اند که خود 
را با هم در ماالپا نش��ان داده اند. یکی از آنها آستراپیتکوس است 

و دیگری از نخس��تین هومو ه��ا )موجوداتی ک��ه طبق نظریات 
نوین زیست شناس��ی اجداد ما انس��ان ها محس��وب می شوند(. 
به گفته بین، م��ا نمی توانیم بگوییم که آیا بازمانده های فس��یل 
این آس��تراپیتکوس به ان��دازه کافی با بقی��ه هم گونه های خود 
تفاوت دارند تا آن را یک گونه جدید بنامی��م یا خیر. خانم بین، 
روی ستون فقرات انس��ان گون های باس��تانی تحقیق می کند، 
در نتیجه وقتی سال گذش��ته مقاله ای منتشر شد که تمرکز آن 
روی س��تون فقرات آ. س��دیبا بود، توجه او را به خود جلب کرد. 
بخش هایی از دو اسکلت در ماالپا وجود دارند که یکی مربوط به 
یک مرد نوجوان و دیگری مربوط به یک زن بالغ اس��ت. او با نگاه 
کردن به عکس های مهره ها، ویژگی های آش��نایی را در اسکلت 
 مرد تش��خیص داد، اما ویژگی ه��ای دیگری ه��م در مهره های

 آ. سدیبا وجود دارند که شاید بتوانند تفاوت هایی را که بین یافته 
 توضیح دهند. مهره های س��تون فقرات مرد جوان ممکن است 
نش��ان دهنده یک بیماری در او بوده باش��د. در این صورت، آنها 

نمی توانند نماینده هیچ گونه ای باشند.

ماجرای حلقه گمشده داروین

فسیل 2میلیون ساله منسوب به اجداد انسان 

آی��ا م��ی دانس��تید که 
پرفروش ترین گوش��ی 
دنیا ی��ک iPhone یا 
 Galaxy حت��ی ی��ک
ف��روش کل  نیس��ت. 
 250 گوش��ی  ای��ن 
میلی��ون عدد اس��ت و 
 ای��ن رک��ورد متعلق به

 Nokia 1100 اس��ت 
و همین امر این گوش��ی را به محبوب ترین گوشی دنیا بدل 
ساخته است. بهترین دلیل فروش بیش از اندازه این گوشی, 
قیمت مناسب آن بوده است.جالب است بدانید که تصویر آن 
منوکروم بوده اس��ت و تنها توانایی خواندن 4 خط را در یک 
تصویر داشتید و رزولوشن آن نیز 96*65 است. نه دوربینی 

داشته است و نه مرورگر اینترنتی. 

مدیر انجمن علمی طب 
س��نتی ایران به افرادی 
که تمایل دارند وزن خود 
را کاه��ش دهند توصیه 
کرد یک ربع قبل و بعد 
از مص��رف غ��ذا، نصف 
استکان عرق نعنا مصرف 
کنند چراکه مصرف نعنا 
میزان چربی سازی را در 
بدن کاهش می دهد. مهدی برهانی گف��ت: افرادی که اقدام 
به الغری و کاهش وزن می کنند، ممکن اس��ت به دلیل این 
که چاق ش��ده اند دچار مزاج سرد ش��وند که عوارض ساده 
 آن ایجاد یبوست و نفخ معده اس��ت. مصرف عرق نعنا باعث

 می شود تا حرارت معده افزایش یابد و  هضم معده سریع شود. 
از سوی دیگر، میزان چربی سازی نیز در بدن کاهش می یابد.

جدی��د  مطالع��ات 
دانش��مندان نش��ان 
می دهد مواد شیرینی 
و پرچ��رب باعث ایجاد 
ت��اری دید و آس��یب 
 دیدگی قرنیه چش��م 
می ش��ود.  دانشمندان 
در آخری��ن تحقیقات 
خود ب��ه ای��ن نتیجه 
رس��یدند که مواد غذایی ش��یرین باعث ایجاد آس��یب  به 
شبکیه چشم می شود و عروق خونی چش��م ها را متورم و 

پرالتهاب می کند.
 بررسی ها نشان می دهند، زیاده روی در خوردن مواد قندی 
باعث افزایش شاخص قندخون می شود از این رو دیابت با 

سالمت چشم ها ارتباط مستقیم دارد.

 پرفروش ترین
 گوشی جهان

افراد چاق، عرق نعنا 
بخورند

اگر چشم هایتان ضعیف 
است، شیرینی نخورید!
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