
خواهر خواندگی  اصفهان با 15 شهر دنیا 
دندان شکسته 
 کودک را 
دور نیاندازید

شهردار اصفهان در دیدار با سفیر آفریقاي جنوبي در ایران
اجناس چرمی تقلبی از بازار اصفهان 

جمع آوری می شود 4
 خلق معماری با شکوه 

در مسجد سازی ایرانیان 5 2
8

مردم والیت مدارند و در مسیر 
والیت و نظام پیش می روند

3

بنزین یورو 4 در پاالیشگاه 
تولید شود

 استاندار اصفهان با نگران کننده خواندن آمار آلودگی هوا 
 بر تولید بنزین یورو 4 در پاالیش��گاه اصفهان تاکید کرد.

 » رسول زرگرپور « در جمع مدیران و اعضای هیات رییسه 
شرکت پاالیش نفت اصفهان تصریح کرد: انتظار این بود 
همزمان با پاالیشگاه های تهران و اراک، پاالیشگاه اصفهان 

نیز موفق به تولید بنزین با استاندارد یورو4 شود. 

 کشف سکه های دو هزار ساله 
در استان

تحویل ماهی قرمز سفره 
هفت سین از ۲۰ اسفندماه

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اصفهان گف��ت: ماموران 
 این فرماندهی در بازرسی از یک دس��تگاه خودرو تعداد

 15 س��که عتیقه با قدمت حدود دو هزار س��ال را کشف 
کردند.   س��رهنگ حسن یاردوس��تی افزود: این سکه ها 
توس��ط ماموران انتظامی جرقویه س��فلی از داخل یک 
دستگاه سواری پراید به دس��ت آمد.وی افزود: بر اساس 
اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگی، سکه های کشف 
شده عتیقه و دارای قدمتی حدود دو هزار سال و مربوط به 

دوره اشکانیان است. 

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
از اج��رای برنامه جمع آوری پس��ماند خش��ک و تحویل 
ماهی قرمز س��فره  هفت سین از ۲۰ اس��فندماه خبر داد 
و اعالم ک��رد:15 ایس��تگاه ثابت و 45 ایس��تگاه کانکس 
 بازیافت آماده تحویل اقالم حجیم و بالاستفاده شهروندان

 است.  
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قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف و ب 

ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

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

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

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

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده فقط اسفند 

سال جاری میباشد 

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

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:  تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/12/17
گشایش پاکات مناقصه:  از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/12/18

محل دریافت اسناد مناقصه:  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir ، تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

آگهی  مناقصه عمومیآگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

امور پیمانهای شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

نوبت اول
نوبت اول

ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل اعتبارات داخلی 
به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا از کلیه ش��رکت های پیمانکاری که دارای ش��رایط ذکر شده در 
ذیل صفحه می باش��ند دعوت می ش��ود تا از تاریخ 1392/12/01 الی 1392/12/18 با واریز مبلغ 200000 
ریال برای هر پروژه به ش��ماره 2175670203003 حساب س��یبا) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان 
اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه ش��رکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، 
 مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی و پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان  وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1392/12/19 می باشد و 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
1- موضوع مناقصه: اجرای محوطه سازی و دفع آب های  سطحی ناحیه صنعتی سروشبادران

مبلغ برآورد اولیه: 14234611784 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال

رتبه مورد نظر: رتبه 4 و به باال در رشته راه و باند
2- موضوع مناقصه: خرید و اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه

مبلغ برآورد اولیه: 881125584 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 22/500/000ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی
- موضوع مناقصه: خرید مصالح و اجرای خط انتقال مخزن 1000 متر مکعبی و ایس��تگاه پمپاژ ش��هرک 

صنعتی گلپایگان
مبلغ برآورد اولیه: 17579793693 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 160/000/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه 4 و به باال در رشته آب

- موضوع مناقصه: خرید و اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی ورپشت
مبلغ برآورد اولیه: 2/225/850/534 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 40/000/000ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته آب

 مبلغ تضمین
)ریال (

نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1/436/000/000 جاری خرید لوله چدن داکتیل 300 میلیمتر با واشر مربوطه جهت آبفا مبارکه 92-40-402

شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان
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 مازوت در نیروگاه های اصفهان
 تا سال 94 حذف می شود

 معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: اس��تفاده از س��وخت مازوت 
 در دو نیروگاه ش��هر اصفه��ان تا س��ال 94 حذف خواهد ش��د. 
هوشنگ فالحتیان در دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق 
در دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: وزارت نفت برنامه هایی برای 

4افزایش تولید گاز در سال های 93 و 94 و تامین سوخت...
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تدابیر سخت گیرانه پلیس 
برای رانندگان اتوبوس

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
در نوروز 93 از تردد اتوبوس های مسافربری که رانندگان 
آن ها کارت ش��رکت در کالس آموزش��ی نداشته باشند 
جلوگیری می شود.  سرهنگ رضا رضایی افزود: سه هزار 
راننده اتوبوس مسافربری تا ۲5 اسفند تحت آموزش های 
ویژه پلیس قرار می گیرند. وی گفت: پس ازبرگزاری این 
دوره ها به شرکت کنندگان یک کارت و گواهینامه داده 
می شود و کسانی که بخواهند در ایام نوروز اقدام به جا به 
جایی مسافر با اتوبوس بکنند باید این کارت را همراه داشته 

باشند در غیر این صورت پلیس مانع آن ها خواهد شد.  وی 
ممانعت از رانندگی رانندگان آموزش ندیده را بخشی از 
تدابیر سخت گیرانه پلیس برای کاهش تخلفات در ناوگان 
اتوبوسرانی و در نتیجه کم ش��دن حوادث و تلفات بیان 
کرد.س��رهنگ رضایی اظهار داشت: در یازده ماه گذشته 
 شاهد حوادث تلخ شامل تصادف، آتش سوزی و واژگونی

 اتوبوس ها بودیم که تلفات و صدمات زیاد به مس��افران 
وارد کرد.وی گفت:در تازه ترین حادثه، بر اثر سقوط یک 

اتوبوس به دره در جاده هراز 18 نفر کشته و...

رانندگان آموزش ندیده حق  راندن اتوبوس مسافربری ندارند 

اصفهان میزبان المپیاد ورزشی دانش آموزان سراسر کشور
حسین داوری در نشست خبری بررسی المپیاد دانش آموزان 
سراس��ر کشور)متوس��طه دوم( که در اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان برگزار ش��د اظهار داشت: در مورد 

تمهیدات��ی که ب��رای پذیرش تیم ه��ا در المپی��اد در نظر 
گرفته شده اس��ت س��امانه ای طراحی ش��ده که از طریق 
این سامانه ورزش��کاران از اس��تان های خودشان پذیرش 

را انج��ام داده و آی دی کارت برای آنان صادر می ش��ود که 
 این موضوع یکی از ویژگی های این المپیاد اس��ت که برای

 نخستین بار در سطح ورزش دانش آموزی...

بازار کار ایران در سال آینده رونق می گیرد
مع��اون توس��عه کارآفرین��ی و 
اش��تغال وزی��ر تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی، ب��ازار کار ایران 
در س��ال آین��ده را مثب��ت و رو 
 ب��ه بهب��ود ارزیاب��ی کرد.دکتر 
حس��ن طای��ی ، گف��ت: وزارت 
کار در راس��تای رونق ب��ازار کار 

ایران و گسترش میزان اشتغال 
،برنامه های متعددی در دستور 
کار قرار داده که توانمندس��ازی 
جوانان و زنان در مناطق محروم 
 روستایی و اجرای طرح کارورزی 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی از 

جمله این برنامه ها است.

معاون اشتغال وزیر کار اعالم کرد؛



اخبار کوتاهيادداشت

ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد 
مقاومتی« توسط رهبر معظم انقالب

اقتصاد مقاومتللی؛ الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسللام و فرصت 
مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است.

رهبر معظم انقاب با اباغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« تاکید 
کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقابی و اسامی، 
عامل شکست و عقب نشینی دشللمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه 

ملت ایران خواهد شد.
رهبر معظم انقاب اسامی با اباغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« 
بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسللی که پس از مشورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تاکید کردند: پیروی از الگوی 
 علمی و بومی برآمللده از فرهنگ انقابی و اسللامی، عامل شکسللت و

 عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد 
شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش 
جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسام را عینیت بخشد و زمینه 
و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق 

حماسه اقتصادی فراهم کند.

ديدار و گفت وگوی ريیس جمهوری با 
روسای مجالس پنج کشور اسالمی

رییس جمهوری دیروز  با روسللای مجالس پنج کشللور اسللامی دیدار 
 و با آن ها درباره مهمترین مسللایل فی مابین، منطقلله ای و بین المللی

 گفت و گو کرد.
حسن روحانی با روسای مجالس کشللورهای سوریه، فلسطین، الجزایر، 
سودان، و قطر که به منظور شرکت در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس 
کشورهای عضو سازمان همکاری  اسامی به کشللورمان سفر کرده اند، 

دیدار و گفت و گو کرد.
روحانی در ایللن دیدارها بر افزایش سللطح همکاری هللای منطقه ای و 
بین المللی کشورهای مسلمان در راستای حل مشکات پیش روی امت 

اسام و تقویت روابط فی مابین تاکید کرد.

مالی، خواستار میزبانی دور بعد 
اتحاديه بین المجالس شد

رییس هیات پارلمانللی مالی تاکید کرد که کشللورش آمللاده میزبانی 
 دهمین کنفرانس اتحادیه مجالس عضو سازمان همکاری های اسامی 

است.
 نماینده هیات پارلمانی مالی در سخنانی در دومین روز نهمین کنفرانس 
اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسامی در محل 
سالن اجاس سران با اشللاره به این که اقدامات تروریست ها لطمه ای به 
اسام است تاکید کرد: تروریست ها و مافیاهای قاچاق مواد مخدر با نام 
اسام در مالی به زنان تجاوز می کردند و میراث تاریخی جهان اسام را در 

شهر تنباکتو نابود کردند.

ايران به توسعه مناسبات با 
کشورهای آفريقايی اهمیت می دهد

رییس مجلس شورای اسامی اسامی در دیدار رییس مجلس نیجریه 
 با بیان این که جمهوری اسامی ایران برای توسعه مناسبات دوستانه و

 همه جانبه با کشللورهای آفریقایی اهمیت فراوانی قایل اسللت، گفت: 
پیشرفت ها و ظرفیت های وسیع اقتصادی و تکنولوژیک و صنعتی ایران 
می تواند بستر بسیار مناسبی برای گسترش همکاری های همه جانبه با 
کشللورهای آفریقایی فراهم آورده و زمینه حل بسیاری از مشکات این 

کشورها را به وجود خواهد آورد.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسللامی در همین زمینه آمادگی 
شرکت های ایرانی و بخش خصوصی کشللورمان را برای سرمایه گذاری 
مشترک و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها و در زمینه های 

مورد عاقه مورد تاکید قرار داد.
رییس مجلس شللورای اسللامی با بیان این که قدرت های استعماری 
درصدد غارت منابع کشورها و ملت های آفریقایی می باشند، افزود: نگاه 
جمهوری اسامی براساس دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسامی ایران 
و دین مبین اسام کمک به پیشللرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای 

آفریقایی است.

معرفی ارشد عقیدتی-سیاسی 
ارتش در 3 استان

     حجت االسام سید عباس قریشی به عنوان رییس جدید عقیدتی، 
سیاسی مرکز آموزش توپخانه و ارشللد عقیدتی، سیاسی در منطقه 

اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
مراسللم تودیع و معارفه روسللای عقیدتی، سیاسللی مرکز آموزش 
توپخانلله، موشللک ها و هماهنللگ کننللده ارشللد آجا بللا حضور 
حجت االسللام محمد قاسللم وفا، رییس عقیدتی، سیاسی نیروی 
زمینی ارتش برگزار شللد. این مراسللم با حضور نماینللده ولی فقیه 
در استان اصفهان، فرمانده هان نظامی، لشللکری و مقامات استانی 

برگزار شد.
حجت االسام سللید عباس قریشللی نیز در حکمی به عنوان رییس 
جدید عقیدتی، سیاسللی مرکز آموزش توپخانه و ارشللد عقیدتی، 
سیاسللی در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری معرفی و 
منصوب شد.در این مراسللم از زحمات چندین ساله حجت االسام 
بوذرجمهر احمدی در عقیدتی سیاسی مرکز آموزش توپخانه تقدیر 
شللد. حجت االسللام بوذر جمهر احمدی با حکم رییللس عقیدتی 
سیاسللی ارتش، مدیریت عقیدتی، سیاسللی آماد و پشتیبانی نزاجا 

را برعهده گرفت.

نبايد و نمی توان در مذاکرات 
هسته ای به امريکا خوش بین بود

فرمانده کل سللپاه گفت: واقعا نمللی دانم مذاکرات هسللته ای چه 
می شود. نمی توان به امریکا خوش بین بود، به نظر می آید به مشکل 

برمی خوریم اما امیدوارم این طور نشود.
 سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه برگزاری 
نشست دو روزه مسوولین حوزه های بسیج دانشجویی سراسر کشور 
طی سخنانی در جمع خبرنگاران در خصوص مذاکرات جدید ایران 
با گروه 1+5 گفت: واقعا نمی دانم چه می شود اما نباید و نمی توان به 

امریکا خوش بین بود.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد ما به مشکل می خوریم اما امیدواریم 

اینطور نشود.
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ایران مالک قطعی جزایر سه گانه است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تعلق جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران 
تاریخی و واقعیتی انکارناپذیر اسللت. مرضیه افخم در واکنش به درخواست امارات متحده عربی مبنی بر 

ارجاع مساله جزایر سه گانه ایران به شورای امنیت این موضوع را بیان کرد. 
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سخنگوی سللازمان انرژی اتمی گفت: پروتکل الحاقی در 
فضای دور دسللت برای جمهوری اسللامی ایران مطرح 
است و به تدریج که مذاکرات جلو می رود و همان طور که 
در برنامه اقدام مشترک نیز مطرح است یکی از موضوعات 
پروتکل الحاقی است البته ما شرط مجلس را مطرح کردیم 
 طبیعتا دولت بلله تنهایی نمللی تواند پروتللکل الحاقی را

 بپذیرد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان 
در حاشللیه همایش فقه هسللته ای در جمللع خبرنگاران 
 درباره این همایللش گفت: از دیروز همایللش دو روزه فقه

 هسته ای در سازمان انرژی اتمی آغاز شللد و تا  امروز  نیز 
 همایش ادامه دارد و شللخصیت های مهمللی اهداف فقه

 هسته ای را مطرح می کنند.
سللخنگوی سللازمان انللرژی اتمللی در پاسللخ بلله 
سللوالی دربللاره اصللرار غللرب مبنی بللر تعطیلللی اراک 
و یللا تغییللر کاربللری آن گفللت: رویکللرد حداکثللری 
در فضللای رسللانه ای بللرای تقویللت موضللع مذاکللره 
 کننللده اسللت و آن چیزی کلله در میللز مذاکللره مطرح

 می شود مهم است. 
طبیعتاحفظ دسللتاوردها برای ما خط قرمز است و بنا این 

است که با این رویکرد مذاکره کنیم.

رییس هیات پارلمانی بحرین با اشللاره به مسللایل پیش رو 
در کشللور سللوریه گفت: باید هرچه زودتر بحران سوریه از 
طریق گفت وگو حل و فصل شللود.به گللزارش مهر، رییس 
هیللات پارلمانی بحریللن در نهمیللن کنفرانللس اتحادیه 
مجالس کشورهای عضو سللازمان همکاری های اسامی با 
اشللاره به تاش ها برای حل بحرانی ها جهان اسام گفت: 
 جهان اسام باید فعالیت بیشللتری برای مقابله با تهدیدات
  بیللن المللی داشللته باشللد.وی افللزود: بایللد فرصتی در

 زمینه های محیط زیسللت، انرژی و رایزنللی در این زمینه 
و گسللترش همکاری های اقتصللادی و سللرمایه گذاری و 
همچنین اقللدام جهانی برای تاثیرگللذاری در جهان آینده 
فراهم شللود.وی تاکید کرد: همکاری در زمینلله اقتصاد و 
محیط زیست و ایجاد زمینه برای گفت وگوی مسالمت آمیز 

راه حلی برای حل بحران ها است.
رییس هیات پارلمانی بحرین بللا انتقاد از پارلمللان اروپا و 
دخالت در امور داخلی کشورهای اسللامی گفت: با اتکا به 
نیروی داخلی و پرهیز از دخالت خارجی ها می توانیم بحران 

کشورهای اسامی را حل کنیم.
وی با اشاره به مشکات کشور سوریه گفت: ما خواستار پایان 
شرایط دشوار سوریه و آوارگان سوری و توقف خونریزی ها تا 

تشکیل یک دولت قوی در سوریه هستیم.

محمدحسللین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
دولت نهم بللا بیان این که حاضریم بلله دولت یازدهم کمک 
کنیم، گفت: ما برای موفقیت دولت یازدهم در گره گشایی از 

کار مردم دعا می کنیم.
صفار هرندی، در جشن سالگرد پیروزی انقاب اسامی در 
نشست بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بجنورد افزود: اگر 
دولت یازدهم برای گره گشللایی از کار مردم از ما نیز کمک 
بخواهد، حاضریم به دولت کمک کنیم. وی گفت: کار خوب 
از سوی هر کسی که انجام شود باید مورد قدردانی قرار گیرد 
 و این سللپاس از کارهای خوب در فرهنگ اسامی ما وجود

 دارد.
صفارهرندی ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسللامی پس از 
پیروزی انقاب اسامی از فیلم »گاو«داریوش مهرجویی که 
در پیش از انقاب اسامی ساخته شللده بود، تقدیر کردند و 
این به معنای انصاف داشتن در کار است. وزیر پیشین فرهنگ 
و ارشاد اسامی در عین حال از انتقادات دولتمردان یازدهم 
از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد گله و این کار را نوعی 
ناسپاسی به انقاب ارزیابی کرد. وی افزود: در چند ماهی که 
دولت یازدهم روی کار آمده به گونه ای عملکرد هشت سال 
قبل مورد انتقاد قرار می گیرد که گویی هیچ کار درستی انجام 

نشده است.

     معاون پارلمانی رییس جمهوری از تشکیل کمیته مشترک 
بررسی سواالت نمایندگان مجلس شللورای اسامی میان 
دولت و مجلس خبر داد.مجید انصاری افزود: یکی از اهداف 
تشکیل این کمیته بررسی سواالت نمایندگان قبل از قرائت 

در صحن علنی است تا مشکات آن ها بررسی و حل شود. 
وی ادامه داد: پس از تشکیل این کمیته سواالت نمایندگان 
به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. انصاری همچنین 
 درباره اظهللارات برخی نماینللدگان درباره اطللاع از مواد 
توافق نامه و مذاکرات ایران با 1+5، گفت: دور جدید مذاکرات 
در وین به خوبی پیش می رود و اطاعات مورد نیاز در زمان 
خود و به موقع به اطاع مللردم و نمایندگان مجلس خواهد 

رسید. 
وی اظهار داشت: اطاع رسللانی درباره مذاکرات هسته ای 
خط مشی دولت بوده و طبیعی است درباره موضوعی به این 
پیچیدگی که در آغاز راه و در حال انجام است در هیچ کجای 
دنیا مرسوم نیست که هر روز و هر ساعت جزییات مذاکرات 

مطرح شود. 
معللاون پارلمانی رییس جمهللوری خاطرنشللان کرد: این 
مذاکرات همانطور که قبا هم گفته شده مذاکراتی دشوار و 
طوالنی و در چارچوب اهداف و برنامه های جمهوری اسامی 

ایران تعریف شده است. 

پارلمان بحرین وزیر اسبقبرنامه هسته ای اهداف ملی

 حفظ دستاورد ها
 خط قرمز است

بحران سوريه  با گفت وگو 
حل و فصل شود

حاضرم به دولت يازدهم 
کمک کنم

 کمیته مشترک دولت
 و مجلس تشکیل شد
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همایش اندیشلله سیاسی اسللام در راسللتای تبیین ، بسط و 
گسللترش اندیشه سیاسللی اسللامی و نظریه والیت فقیه در 
اصفهان به مدت 2 روز برگزارشد .این همایش از صبح دیروز تا 
امروز بعد ازظهر با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان 
، کارپرداز فرهنگی مجلس خبرگان ، نیروهای مسلح، دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه برگزار می شللود و در هر نشست به موضوع 
خاص و جامعه هدف پرداخته می شللود. در این همایش عضو 
مجلس خبرگان رهبری با بیان این که مردم والیت مدارند و در 
مسیر اهداف والیت و نظام و بر محور والیت فقیه پیش می روند و 
متحد هستند گفت: ملت ایران والیت مدارند و از آرمان های نظام 
حراست و حفاظت می کنند. آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد 
در همایش اندیشه سیاسی اسامی با موضوع مجلس خبرگان و 
جایگاه والیت فقیه اظهارداشت: ملت ایران با گذشت زمان های 
طوالنی از پیروزی شکوهمند انقاب اسللامی ایران پایبند به 
اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهور اسامی ایران هستند. 
  نماینللده ولی فقیه در اصفهان با اشللاره به این که اسللتقال، 
آزادی از اهللداف انقللاب اسللت بیان کللرد: مردم در مسللیر 
 اسللتقال، آزادی پیش می روند و در این مسللیر هیچ هراسی

 ندارند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد به اهمیت نقش خبرگان رهبری اشاره 
کرد و گفت: نقش والیت فقیه و جایللگاه مجلس خبرگان باید 
برای عموم مردم تبیین شود که برگزاری این همایش فرصتی 

برای تبیین این موضوع مهم است. 

     معرفی انديشه سیاس�ی نظام امروز بیش از هر روز 
احساس می شود

استاندار اصفهان گفت: معرفی اندیشه سیاسی نظام و جایگاه 
عظیم انقاب و جایگاه رفیع والیت فقیه امروز بیش از گذشته 

احساس می شود.
رسول زرگرپور در همایش اندیشلله  های سیاسی اسام اظهار 
داشت: استان اصفهان با داشتن تنها 5 درصد از جمعیت کشور، 
بیش از 10 درصد شللهدا و ایثارگران و 15 درصللد از جانبازان 
کشور را دارد و به همین عنوان حضرت امام فرمودند کجای دنیا 

می توان همچون اصفهان یافت. 
وی افزود: استان اصفهان از مهمترین استان های کشور در بخش 
صنعت اسللت که 10 هزار واحد صنعتی بزرگ در این اسللتان 
فعالیت می کند و 70 درصد از فوالد کشور، 30 درصد از مصالح 
ساختمانی، 28 درصد از فرآورده های نفتی و 5 دانشگاه بزرگ در 

این استان قرار گرفته است. 
زرگرپور با اشاره به تحصیل 9 هزار دانشجوی مقطع دکترا در این 
استان اضافه کرد: استان اصفهان با داشتن 150 واحد دانشگاهی 
و ظرفیت های علمی از این قبیل دارای جایگاه ویژه ای در سطح 

کشور است.
استاندار با اشاره به خلق حماسه سیاسللی اظهارداشت: مردم 
اصفهان همگام با بقیه مردم ایران حماسلله سیاسللی را خلق 
کردند و با امید فراوان منتظر خلق حماسلله اقتصادی هستند 
که شروع آن را شاهد هستیم.وی به برگزاری حماسه همایش 

اندیشه سیاسی اسام گفت: این حرکت در تبیین اندیشه های 
 سیاسی نظام بسیار موثر است و استفاده از هنر و ابزارهای هنری

 در این خصوص بر اثرگذاری فعالیت می افزاید. 
زرگرپور معرفی اندیشه های سیاسی نظام و جایگاه عظیم انقاب 
را یک ضرورت مهم دانست و بیان کرد: امروز بیش از هر روز باید 
نهاد رفیع والیت فقیه به مردم معرفی شود. وی در بخش دیگری 
از سللخنان خود از حضور اعضای مجلس خبرگان رهبری در 
استان اصفهان تشکر و انتخاب این اسللتان برای برگزاری این 

همایش را از حسن نظر آن ها دانست. 
       واليت مطلقه فقیه در طول واليت حاکمیت خداوند 

است
آیت اهلل حسینی بوشللهری در همایش اندیشه سیاسی اسام 
که با موضوع مجلس خبرگان و جایگاه والیت فقیه برگزار شد، 
گفت: والیت مطلقه فقیه در طللول حاکمیت و والیت پیامبر و 

خداوند متعال است.
 آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشللهری مدیر حوزه های علمیه 
کشور در همایش اندیشه سیاسی اسام که با موضوع مجلس 
خبللرگان و جایگاه والیللت فقیه برگزار شللد، اظهار داشللت: 
 تبیین جایگاه والیت فقیه و نقش خبللرگان رهبری در تعیین

والیت فقیه امری ضروری اسللت.وی بیان داشللت: هر جامعه 
انسانی با هر اعتقاد و اصولی در مسیر تامین نیازهای خود به حکم 
طبیعت خویش تاش می کند.آیت اهلل حسینی بوشهری تصریح 
کرد: بیعت با حاکم اسامی به عنوان یک باور عمیق در جامعه 
اسامی تلقی می شده و براساس حدیث شریفی که می فرماید 
هرآنکس که امام و پیشللوای زمان خویش را نشناسد همچون 
مرگ جاهلیت مرده است، مسلمانان به شناخت حاکم اسامی 
اهتمام داشته اند. وی افزود: در باب مساله حاکمیت دو دیدگاه 
مهم در جهان اسام مطرح است، ابتدا دیدگاه شیعه که معتقد 
است حاکمیت امری انتسابی است و به دو صورت عام و خاص 
انجام می شود ولی دیدگاه اهل تسنن بر انتخابی بودن حاکمیت 
است.رییس حوزه های علمیه کشور با بیان این که ما معتقدیم 
که خداوند مالک همه دنیا است و چه کسی بهتر از او می تواند 
حاکمیت کند، گفت: حاکم مطلق و هر فرد و بشر خداوند است.

وی ابراز کرد: حاکمیت پیامبر اکرم )ص( هم در بین امت اسامی 
در طول حاکمیت خداوند بود و حاکمیت ائمه اطهار )ع( و والیت 

فقیه نیز در طول حاکمیت و والیت خداوند است.
آیت اهلل حسینی بوشهری عنوان کرد: براساس روایات و احادیث 
نبوی در زمان غیبت، راه برای امت اسامی در اجرای حکومت 
اسامی و حدود الهی مشخص شده است و تحت هیچ شرایطی 

لغو نمی شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

مردم والیت مدارند و در مسیر والیت و نظام پیش می روند
??????????

اقتدار ايران پس از پذيرش قطعنامه 
بیش از زمان شروع جنگ بود

عضو خبرگان رهبری گفت:اقتدار ایران  پس از قطعنامه نه تنها کمتر از جنگ 
نبود بلکه بر اقتدار آن بیش از پیش افزوده شد. آیت اهلل مرتضی مقتدایی در 
همایش مجلس خبرگان و جایگاه والیت فقیه اظهارداشت: در ابتدای پیروزی 
انقاب اسامی دشمنان و بدخواهان نظام برای ما ضرب العجل تعیین کرده و 
لحظه شماری می کردند تا انقاب فرو بپاشد.وی با بیان این که دشمنان وقتی 
از این مساله ناامید شدند به سراغ تحریک صدام رفته و به او وعده دادند که در 
کمتر از یک ماه ایران با شکست مواجه می شود، افزود: 8 سال جنگ تحمیلی 
طول کشللید و امت تمام  عیار در مقابل دشللمن متجاوز ایستادگی کرده و 
 این نظام را به حدی رسانده اند که پس از قطعنامه نه تنها اقتدارش کمتر از

 سللوء جنگ نبود بلکه بر اقتدار آن بیش از پیش افزوده شللد.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که دشمنان پس از جنگ 
تمام امید خود را به رحلت امام بسته و حتی شللایعه کرده بودند که پس از 
رحلت امام جنگ قدرت در نظام صورت گرفته و جمهوری اسامی ایران فرو 
می پاشد، تصریح کرد: در این مورد نیز مجلس خبرگان پس از رحلت امام و 
اعام وصیت نامه ایشان کار خود را آغاز کرده و پیش از به خاک سپردن رهبر 
کبیر انقاب، آیت اهلل العظمی خامنه ای به عنوان رهبر معظم انقاب انتخاب 
شدند.وی با بیان این که برخی در مورد وجود مجلس خبرگان شعار دادند، 
گفت: مجلس خبرگان به دلیل این که هیچ گاه حادثه خبر نمی کند همواره 
باید آمادگی داشته باشللد چرا که اگر مجلس خبرگان وجود نداشته باشد و 
بخواهد در هنگام حادثه تصمیم گیری کند به دلیل تلف شدن فرصت بسیاری 

از مشکات برای کشور پدید می آید.

  نشست وزيران جنبش غیرمتعهدها 
خردادماه در الجزيره 

در نشست ماهانه مرکز هماهنگی جنبش غیرمتعهدها که به ریاست محمد 
خزاعی، سفیر و نماینده دایم کشورمان در نیویورک برگزار شد، برنامه برگزاری 
نشست وزیران این جنبش که قرار است پنجم تا هشتم خردادماه سال آینده 
در الجزیره با هماهنگی نمایندگی دایم کشللورمان نزد سازمان ملل متحد 
انجام شود بررسی شد.در این نشست اعضا از تاش های سفیر و نماینده دایم 
کشورمان در نیویورک تجلیل کردند و مقدمات انجام شده از طرف ایران برای 
سفرا و نمایندگان دایم کشورها تشریح شد که به تایید مرکز هماهنگی این 
جنبش رسید.همچنین در این جلسلله پایان دوره ماموریت محمد خزاعی 
سفیر کشورمان در نیویورک و بازگشتش به ایران در  آینده نزدیک اعام شد 
که در پی آن جمع زیادی از سفرای کشورها از عملکرد و تاش های او تقدیر 
کردند و وی را باعث انسللجام و دستاوردها بیشللتر در جنبش غیرمتعهدها 
دانسللتند.جنبش غیرمتعهدها 120 عضو با نگرش های سیاسللی و سایق 
مختلف در مسللایل بین المللی دارد که در برخی امللور از جمله موضوعاتی 
 مانند خلع ساح هسته ای،  حقوق بشر، مسایل امنیتی و مقررات بین المللی

 اشتراک نظر زیادی دارد.ایران یک سال ونیم پیش ریاست این جنبش را از 
مصر به مدت سه سال تحویل گرفت.

 گفت وگوهای عراقچی و شرمن سودمند بودمحکومیت  ربايش مرزبانان
نماینده مللردم چابهللار در خانه 
ملللت گفللت: ربایللش پنللج تن 
محکللوم  را  مرزبانان مللان  از 
می کنللم و دشللمن بدانللد که ما 
مرد جنگیم و یک وجللب از خاک 
میهن اسللامی مان را به دشللمن 
نخواهیللم داد مللا سللرباز 
رهبریللم و در توافللق ژنو 
تابللع رهبریللم. یعقوب 

جدگال در نطق میان دسللتور خللود در صحللن علنی مجلس، 
گفت: ربایللش پنج تللن از مرزبانان کشللورمان را توسللط گروه 
جیش العدل محکوم می کنم. امیدوارم برادران مرزبان ما صحیح 
و سللالم به خاک میهن اسللامی مان و به آغوش خانواده شللان 
بازگردند. عضو کمیسللیون  مجلس خطاب بلله رییس جمهور، 
اظهللار داشللت: به مللا برسللید جوانللان مللا از اسللتخدام های 
تقلبللی و پارتی بللازی رنللج می برند و مللن از شللما می خواهم 
 کلله اسللتخدام ها را در بخش  هللای مختلف بومللی و منطقه ای

 کنید.

 شللش قدرت جهانللی و ایران سلله شللنبه گذشللته مذاکرات 
هسته ای را آغاز کردند.

 مقامات ارشللد ایللران و امریللکا در حاشللیه مذاکللرات در وین
 گفللت وگللو کردنللد. جزییللات ایللن دیللدار منتشللر نشللد 

امللا گفللت وگوهللای دوجانبلله تللا قبللل از روی کار 
غیرممکللن رو  میانلله  روحانللی  حسللن   آمللدن 

 بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا با اشاره به دیدار 
عراقچی و شرمن، بیان داشت: گفت وگو با ایران سودمند بود و 

بر روی چگونگی آغاز روند گفت وگوهای جامع متمرکز بود.



یادداشت

بهداشت روانی

 مردان مقتدرتر
 استرس بیشتری دارند

یک روانشناس گفت: مرد سلطان خانواده است اما بر خالف 
تصور هر چه مرد مقتدرتر و مسوولیت پذیرتر باشد استرس 
بیش��تری را تحمل می کند. یک زن عاقل می داند چگونه با 
همسرش رفتار کند اما معموال زنان بلندپرواز که شغلشان 
را به من��زل می آورند، در این زمینه نا موفق هس��تند.اصغر 
کیهان نیا اظهارداشت: مردان معموال نان آور خانواده هستند 
و بیشترین مس��وولیت بر عهده آنان اس��ت به همین دلیل 
استرس بیشتری را تحمل می کنند. هیچ کاری در دنیا بدون 
استرس نیست بنابراین نسبت به مقدار استرس فرد شاغل 

تحت فشار روانی قرار می گیرد.
وی افزود: مردان هرچه مقتدرتر و مسوولیت پذیرتر باشند 
استرس بیش��تری را تحمل می کنند، مرد سلطان خانواده 
 اس��ت و تعهدات بیش��تری نس��بت به افراد خانواده دارد، 
از این رو فشار روانی بیش��تری را تحمل می کند، از طرفی 
احتمال بیکاری، بی��م از بیکاری و حتی چند ش��غله بودن 
می تواند استرس زا باشد.وی ادامه داد: هیچ پژوهشی ثابت 
نمی کند که مردان به لحاظ روح��ی و روانی از زنان قوی تر 
باشند و این بسته به تربیت گذشته افراد دارد. گاهی روحیه 
روانی یک زن باالتر است و گاهی برعکس و نمی توان گفت 
به دلیل استخوان بندی قوی کسی توانایی روحی بیشتری 
داش��ته باشد.این مش��اور روانش��ناس تصریح کرد: جامعه 
به مردان بیش��تر میدان می دهد تا زن��ان و به دلیل فرصت 
اجتماعی بیش��تری که به مردان داده می ش��ود انتظارات 
بیش��تری نیز از آن ها می رود به همین دلیل آن ها ناچارند 
نقاب به چهره زده و خود را قوی نش��ان دهند و این مساله 
اضطراب و تش��ویش در آنان ایجاد می کند.این متخصص 
بهداشت روان درباره راهکار کاهش استرس در مردان، گفت: 
مردان برای تحمل استرس کمتر و اختالالت روانی باید به 
این نکات توجه کنند؛ نظم باالترین نقش را در زندگی افراد 

دارد، برنامه ریزی موجب آرامش بیشتر انسان ها می شود.
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استقرار کارشناسان میراث فرهنگی در بناهای تاریخی اصفهان
منصور زیرک ،معاون میراث فرهنگی شهرستان اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام عید 
نوروز، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، برای رفع مشکالت فنی و مرمتی بناهای پربازدید شهر 

اصفهان، در این بناها مستقر می شوند. 
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 ش��هردار اصفهان با اش��اره به این ک��ه اصفهان با 15 ش��هر دنیا 
خواهر خوانده است اظهارداش��ت: عقد قرار داد خواهر خواندگي 
 اصفهان با یکي از ش��هرهاي آفریقاي جنوبي مي تواند ارتباطات

 دو کشور را تقویت کند.دکتر سید مرتضي سقاییان نژاد در دیدار 
س��فیر آفریقاي جنوبي در ایران با بیان این مطلب گفت: نلس��ون 
ماندال رهب��ر مبارزه با نژادپرس��تی ،قهرماني براي همه بش��ریت 
اس��ت و همانند امام خمین��ي )ره( رهبري ب��رای تمامی نهضت 
های آزادیبخش جهان به ش��مار می روند. وي با تاکید بر این که 
همه ایرانیان باید کش��ورآفریقاي جنوبي را بشناسند تا روابط این 
دو کشور مستحکم شود،اذعان داشت: خوش��حالم براي رسیدن 
به اهداف تان به خصوص در بخش اقتص��ادي اصفهان را انتخاب 
کردید چرا که این شهر بهترین گزینه اس��ت به این دلیل که این 
کالن شهر قطب صنعتي کشور به شمار مي رود. شهردار اصفهان 
با بیان این که ظرفیت هاي موجود در اصفهان بسیار فرا گیر است 
ادامه داد:اصفهان داراي جاذبه هاي گردشگري بسیار زیادي است 
و به طورحتم با توجه به پتانسیل هاي توریستي اصفهان و آفریقاي 
جنوبي مي توان ارتباطات دقیق و حساب شده اي را برنامه ریزي 
کرد. وي وجود هزاران اثر تاریخي، دانش��مند، شاعر، فرهیخته و 
رجال در ابعاد مختلف در اصفهان را مهم دانست و تصریح کرد: این 
شهر با داشتن 1۸ دانشگاه بزرگ دولتي و غیر دولتي و ۲5۰ هزار 

دانشجو از جایگاه ویژه اي در کشور برخوردار است. همچنین این 
شهر داراي ۶ هزار اثر تاریخي مي باشد که برخي از این آثار به ثبت 
یونسکو رسیده است. شهردار اصفهان اصفهان را قطب صنعت کشور 
به ویژه در صنایع ذوب آهن، فوالد و پتروشیمي معرفي و بیان کرد: 
شهر تاریخي اصفهان مهد هنرمندان هنرهاي تجسمي و هنر هاي 
دستي است به طوري که از ۶۰۰ صنایع دستي دنیا ثبت شده در 

یونسکو بیش از ۲۰۰رشته صنایع دستي در این شهر وجود دارد. 
شهردار اصفهان اضافه کرد: اصفهان و آفریقاي جنوبي مي توانند 
در زمینه هاي فرهنگي و اقتص��ادي ارتباطات خود را به خصوص 
در زمینه تبادالت دانشجو واساتید تقویت کنند از این رو مي توان 
این همکاري ها را گسترش داد. وي با اش��اره به این که شهرداري 
اصفهان مي تواند در بخش هاي توریستي و اقتصادي حمایت هاي 
الزم را انجام دهد خاطرنشان کرد: شهرک علمي تحقیقاتي از مراکز 
علمي و پژوهشي قوي است که مي تواند در ارتباطات بین اصفهان 
و آفریقاي جنوبي نقش آفریني کند.  دکتر سقاییان نژاد با بیان این 
مطلب که اصفهان با 15 شهر دنیا خواهر خوانده است اظهارداشت: 
شهرهاي خواهر خوانده می توانند در گسترش همکاري ها تاثیر به 
سزایي داشته باشد، ضمن این که ارتباطات شهرها به خصوص در 
زمینه علمي، اقتصادي و فرهنگي تقویت خواهد شد . وي تاکید کرد: 
عقد قرار داد خواهر خواندگي اصفهان با یکي از شهرهاي آفریقاي 

جنوبي مي تواند ارتباطات دو کشور را تقویت و مستحکم کند. 
      خط پرواز مستقیم اصفهان و آفریقاي جنوبي در آینده

 راه اندازي مي شود 
س��فیر آفریقاي جنوبي در ای��ران در این دی��دار با ابراز خرس��ندي 
 از س��فرش به اصفهان ب��راي اولی��ن بار گفت: این ش��هر ب��ه دلیل 
 جاذبه هاي فراوان تاریخي و گردش��گري از اولویت هاي س��فرم بود. 
آرچي وایت هد با بیان این که آفریقاي جنوبي با دارا بودن ۲۸ پارک 
مل��ي داراي جاذبه هاي زیادي اس��ت اذعان داش��ت: در ای��ام نوروز 
ایرانیان زیادي به کش��ور آفریقاي جنوبي سفر مي کنند چرا که سفر 
به این کشور نس��بت به اروپا ارزان تر اس��ت. وي بر توسعه اقتصادي 
بین اصفه��ان و آفریقاي جنوبي به خص��وص در بخش صنعت فوالد 
 تاکید و تصریح کرد: الزم است زیرساخت هاي این مهم ایجاد شود و 
در حال حاضر شرکت هاي بزرگي به این منظور در آفریقاي جنوبي 
مستقر است همچنین مشوق هایي در این زمینه از جمله بخشودگي 
مالیاتي و فاینانس در نظر گرفته شده اس��ت. سفیر آفریقاي جنوبي 
در ایران در خصوص عقد خواه��ر خواندگي بین اصفه��ان و یکي از 
 شهرهاي آفریقاي جنوبي گفت: از بین شهرهاي کاندیدا بهترین گزینه

 در این خصوص انتخاب خواهد ش��د به طوري که این شهرها مکمل 
یکدیگر باش��ند. وي با بیان این که آفریقاي جنوب��ي همچون ایران 
قرباني تحریم ها بوده اس��ت ادامه داد: این تحریم ها زمینه پیشرفت 
و توس��عه را فراهم مي کند به طوري که مي توان در زمینه توس��عه 
کشاورزي ، صنایع دستي و ساخت و ساز تبادالتي داشته باشیم. وایت 
 هد اظهار امید واري کرد: بخش هاي مختلف اقتصادي با عقد قرارداد

 خواهر خواندگي بی��ن اصفهان و یکي از ش��هرهاي آفریقاي جنوبي 
س��اماندهي و گس��ترش یابد. وي به راه اندازي خط پرواز مس��تقیم 
 اصفه��ان و آفریقاي جنوبي اش��اره و خاطر نش��ان کرد: ب��ا توجه به

 ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود مي توان این مهم را در آینده محقق 
کرد البته در حال حاضر در ابتداي راه هس��تیم و باید ارتباطات بین 
اصفهان و آفریقاي جنوبي قوي تر شود و تصمیمات در سطح باالتري 

صورت گیرد. 
گفتني است؛ جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در 
سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.این کشور سه پایتخت متفاوت 
 دارد. قوه مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ ت��اون و قوه قضاییه در

 بلوم فونتین مستقر است. پرجمعیت ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ 
است. همچنین آفریقای جنوبی با کشورهای نامیبیا، بوتسوانا، زیمباوه، 
موزامبیک، سوازیلند و لسوتو )کشوری که در سرزمین آفریقای جنوبی 

محصور شده است(هم مرز است. 

شهردار اصفهان در دیدار با سفیر آفریقاي جنوبي در ایران ؛

عقد قرار داد خواهر خواندگي اصفهان با یكي از شهرهاي آفریقاي جنوبي ارتباطات را تقویت مي كند

خواهر خواندگی  اصفهان با 15 شهر دنیا 

یادداشت

 كشف سكه های دو هزار ساله 
در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران این فرماندهی در 
بازرسی از یک دستگاه خودرو تعداد 15 سکه عتیقه با قدمت حدود 
دو هزار سال را کشف کردند.   سرهنگ حسن یاردوستی افزود: این 
سکه ها توسط ماموران انتظامی جرقویه سفلی از داخل یک دستگاه 
سواری پراید به دست آمد.وی افزود: بر اساس اعالم نظر کارشناسان 
میراث فرهنگی، سکه های کشف شده عتیقه و دارای قدمتی حدود 
دو هزار سال و مربوط به دوره اشکانیان است. وی با بیان این که دو 
متهم دس��تگیر ش��ده در این ارتباط از قاچاقچیان حرفه ای عتیقه 
هستند و این س��که ها را در حفارهای غیر مجاز به دست آورده اند، 
اظهارداشت: با هوشیاری و اقدام به موقع ماموران پلیس از خروج غیر 

قانونی این اشیای با ارزش از کشور جلوگیری شد.

 شناسایی دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل

 مدی��رکل م��دارس عش��ایر و مناط��ق کمت��ر توس��عه یافت��ه 
آموزش و پرورش، جذب بازماندگان از تحصیل را در مناطق عشایر 
و حاش��یه های مرزی یکی از مهمترین اولویت های خود عنوان کرد 
و گفت: حدود س��ه تا چهار هزار دانش آم��وز بازمانده از تحصیل در 
مناطق عش��ایری وجود دارد که برای انسداد مبادی بی سوادی باید 
تالش هایی برای جذب ای��ن دانش آموزان به منظور بازگش��ت به 

تحصیل انجام شود.
علی نقی ی��زدان پناه گفت: ب��رای جذب دانش آم��وزان بازمانده از 
تحصیل نیروهای خود را موظف کرده ایم تا خانه به خانه و ایل به ایل 
آمار دقیق دانش آموزان محروم از تحصیل را به دست آورده و سپس 

اقدامات الزم را برای جذب و بازگشت آن ها به مدرسه انجام دهند.
وی با بیان این ک��ه در حال حاض��ر 1۶۸ ه��زار و 591 دانش آموز 
در مناطق عشایری مش��غول به تحصیل هس��تند، افزود: آموزش و 
بهسازی نیروی انس��انی یکی دیگر از اولویت های ما در دوره جدید 
 است بهسازی نیروی انسانی با اولویت معلمان ابتدایی است چراکه 
در حال حاضر با توجه به نیروه��ای موجود چاره ای جز آموزش و به 
روز کردن اطالعات معلمان نداریم بس��یاری از معلمان این مناطق 
س��رباز معلم و یا کارمعین هس��تند که باید اطالعات آن ها به روز و 

آموزش هایشان ارتقاپیدا کند.

تحویل ماهی قرمز سفره هفت سین 
از ۲۰ اسفندماه

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان از اجرای 
 برنامه جمع آوری پس��ماند خش��ک و تحوی��ل ماهی قرمز س��فره

 هفت سین از ۲۰ اسفندماه خبر داد و اعالم کرد:15 ایستگاه ثابت و 
۴5 ایستگاه کانکس بازیافت آماده تحویل اقالم حجیم و بالاستفاده 

شهروندان است.
 تیمور باجول با اعالم این خبر گفت: شهروندان می توانند با مراجعه 
به غرفه ها ثابت بازیافت در قالب ساختماني و کانکس در سح مناطق 
15  گانه اصفهان و تحویل اقالم بازیافتی خود به این غرفه ها هدایایي 

از جمله کود ورمي کمپوست را دریافت کنند. 
وی با اش��اره به این که ۲۰ اس��فند نی��ز ماهی قرم��ز در غرفه های 
بازیافت سطح شهر توزیع می شود اذعان داشت: غرفه های بازیافت 
مستقر درمحالت از س��اعت ۸ صبح تا ۸ شب آماده دریافت پسماند 
های شهروندان می باش��ند. مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند 
ش��هرداری اصفهان ادامه داد: اصفهاني ها می توانن��د برای امحاي 
اقالم حجیم منازل خود با سازمان بازیافت با شماره تلفن 5۳1۴۷5۷ 
همچنین تماس با مرکز 1۳۷ تماس بگیرند تا ماموران س��ازمان به 
 درب من��ازل آنان مراجعه و به ص��ورت رایگان این اق��الم را تحویل

 بگیرند. 
 باج��ول از ش��هروندان خواس��ت زبال��ه ه��ای بازیافتی خ��ود را به 
ایس��تگاه های ثابت بازیافت یا مام��وران بازیافت تحوی��ل داده و از 
 وارد ک��ردن زباله های بازیافتی به پس��ماند تر به ش��دت خودداری

 کنند.

فعالیت راهداری زمستانی در استان 
۲۵ درصد افزایش یافت

    مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گف��ت: فعالیت های 
راهداری زمستانی در سال جاری در استان اصفهان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۲5 درصد افزایش داشته است.
 محمود محمودزاده در ای��ن خصوص اظهار داش��ت: از اواخر پاییز 
تاکنون فعالیت راهداری زمس��تانی این اداره کل با تعداد ۶۳۰ نفر 
نیروی راه��دار در قالب 1۰۰ اکی��پ راهداری با تجهی��زات و ۴۸۰ 
دستگاه ماشین آالت سبک، نیمه س��نگین و سنگین در جاده های 
 استان به صورت ش��بانه روزی در حال انجام است. وی گفت: طول

 راه هایی که زمستان امسال تحت پوشش برف قرار گرفته و عملیات 
راهداری زمستانی در آن ها انجام شده به صورت تجمعی بالغ بر ۴۷ 

هزار و ۲۸۰ کیلومتر است. 
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: امسال نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل حجم عملی��ات برف روب��ی ۲5 درصد 
 افزایش داش��ته و تاکنون انس��داد هی��چ محور ش��ریانی و اصلی را

 نداشته ایم. 

آغازعملیات اجرایي مجموعه 
تفریحی پردیس

در آیین وی��ژه ای که با حضور مهندس رحمان��ی عضو هیات مدیره 
شرکت عمران ش��هرهای جدید ایران، صیادی ،مشاور مدیرعامل و 
مدیرکل حراست شرکت عمران شهرهای جدید و جمعی از مدیران 
و شهروندان شهرهای مجلسی و مبارکه برگزار شده بود؛ بهره برداری 
از یک باب مدرس��ه 15 کالس��ه و کلنگ احداث مجموعه تفریحی 

پردیس در شهر جدید مجلسی به زمین زده شد.
مهندس رحمانی در این آیی��ن با تبریک ایام پیروزی ش��کوهمند 
انقالب اس��المی ای��ران  گزارش��ی از فعالیت های ش��رکت عمران 
شهرهای جدید در توسعه متوازن ش��هرها و خدمت رسانی عادالنه 
به عموم مردم ارایه کرد و گفت: ش��هر جدید مجلسی در مرداد ماه 
س��ال 1۳۶۸  با 11 هزار هکتار مس��احت در ۶5 کیلومتری جنوب 
غرب اصفهان و در یک منطقه صنعتی واقع ش��ده که با بهره برداری 
از مسکن مهر و خودمالکین در این ش��هر شاهد سکونت حداکثری 

شهروندان خواهیم بود.

اخبار كوتاه
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مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری؛

برگزاری جشنواره گل و گیاه و ماهیان زینتی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم؛ 

آمادگی ۲۰ مدرسه برای خدمات دهی به مسافران نوروزی

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان از برگزاری پانزدهمین جشنواره گل و گیاه، ماهیان زینتی 

و مشاغل خانگی در اصفهان خبر داد.   سید رضا حکیم فعال با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: پانزدهمین جشنواره گل و گیاه، ماهیان 
زینتی و مشاغل خانگی با هدف توسعه فرهنگ مصرف گل و گیاه، 
گیاهان دارویی و ارتقای سطح نشاط و شادابی در بین شهروندان 
و همچنین معرفی تولید کنندگان داخلی در راستای حمایت از 
تولید ملی از ابتدای اس��فند در بازار مرک��زی گل و گیاه اصفهان 
واقع در خیابان همدانیان آغاز شده و ۲9 اسفند به پایان می رسد.

وی با بیان این که برگزاری این گونه جش��نواره ها باعث تقویت و 
ایجاد فرهنگ شهروندی می شود، افزود: این جشنواره با حضور 
تولیدکنندگانی از سراسر کشور از ابتدای اسفند، همه روزه حتی 
روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا 1۳و 15 تا ۲1 شب دایر بوده 

و شهروندان می توانند در آن اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند.
 مدیر آم��وزش و پرورش شهرس��تان س��میرم از پی��ش بینی

 ۲۰ واحد آموزشی شهرستان سمیرم برای خدمات دهی اسکان 

به مسافرین نوروز 9۳ خبر داد . س��تاد هماهنگی خدمات سفر 
شهرستان س��میرم با حضور حداکثر اعضا در سالن اجتماعات 
فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار شد.سید ضیاء موسوی در 
این جلسه با بیان این که برای نوروز 9۳ و به منظور خدمات دهی 
فرهنگی و اسکان به مسافرین نوروزی تعداد ۲۰ مرکز آموزشی در 
شهرستان سمیرم پیش بینی شده است، اظهار داشت: این مراکز 
در شهر سمیرم پادنا و ونک پیش بینی شده اند. وی افزود: با توجه 
به دسته بندی ش��دن انواع مدارس در موضوع نوع امکانات این 
مدارس به دو نوع مدارس دارای امکانات و بدون امکانات تعریف 
ش��ده اند. مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم بیان 
داش��ت: حق ورودی در ایام نوروز 9۳ به مدارس بر طبق مصوبه 
وزارت آموزش و پرورش و بر مبنای ارایه خدمات فرهنگی است.

رییس پلی��س راه فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
گفت: در نوروز 9۳ از تردد اتوبوس های مس��افربری که 
رانندگان آن ها کارت شرکت در کالس آموزشی نداشته 
باشند جلوگیری می شود.  سرهنگ رضا رضایی افزود: 

سه هزار راننده اتوبوس مسافربری تا ۲5 اسفند تحت آموزش های 
ویژه پلیس قرار می گیرند. وی گفت: پس ازبرگزاری این دوره ها به 
شرکت کنندگان یک کارت و گواهینامه داده می شود و کسانی که 
بخواهند در ایام نوروز اقدام به جا به جایی مس��افر با اتوبوس بکنند 
باید این کارت را همراه داشته باشند در غیر این صورت پلیس مانع 
آن ها خواهد شد.  وی ممانعت از رانندگی رانندگان آموزش ندیده 
را بخش��ی از تدابیر س��خت گیرانه پلیس برای کاهش تخلفات در 
ناوگان اتوبوسرانی و در نتیجه کم شدن حوادث و تلفات بیان کرد.

سرهنگ رضایی اظهار داشت: در یازده ماه گذشته شاهد حوادث تلخ 
شامل تصادف، آتش س��وزی و واژگونی اتوبوس ها بودیم که تلفات 
و صدمات زیاد به مسافران وارد کرد.وی گفت:در تازه ترین حادثه، 
بر اثر سقوط یک اتوبوس به دره در جاده هراز 1۸ نفر کشته و 1۷تن 

دیگر مجروح شدند.
      13۰منطقه حادثه خیز در استان اصفهان وجود دارد

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان گفت: 1۳۰ منطق��ه حادثه خیز 

در راه ه��ا و جاده های 
اصفه��ان  اس��تان 
وج��وددارد ک��ه خود 
دارای چندی��ن نقطه 

است.
سرهنگ رضا رضایی 
در نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه اظهار 
داش��ت: 1۳۰ منطقه 
حادثه خیز در س��طح 
جاده ه��ای اس��تان 
اصفهان وجود دارد که 

در فاصله های چند کیلومتری نقاط حادثه خی��ز در کنار هم دیگر 
قرار گرفته و س��بب تصادف رانندگان می ش��ود.وی افزود: اصالح 
منطقه ها و نقاط حادثه خیز س��طح راه های استان با همکاری اداره 

کل راه و شهرس��ازی در 
حال انجام اس��ت که با 
 این کار تصادفات کاهش

 م��ی یابد.رییس پلیس 
راه اصفه��ان با اش��اره 
به وضعی��ت تصادفات 
جاده ای اس��تان در 1۰ 
ماه��ه اخیر بی��ان کرد: 
امس��ال در مقایس��ه با 
سال گذشته تصادفات 
۸ درصد کاهش داشته 
که در شش ماهه نخست 
امسال 15 درصد از تصادفات در راه های روستایی انجام شده است. 
وی با بیان این که اسم بعضی از این روستاها و راه ها روستایی مطرح 
می شوند، تصریح کرد: امسال روستا هستند اما خودروهایی که در 

شهر تردد می کنند در این روس��تاها نیز تردد می کنند و 
رسیدگی به تخلفات آن ها و کاهش تصادفات الزم است.

     آموزش 8۵۰۰ ه�زار نفر روس�تایی در 3 ماهه 
گذشته

سرهنگ رضایی با اشاره به تصادفات راه های روستایی اظهار داشت: 
در جهت کاهش تصادفات راه های روستایی طرح آموزش همگانی 
در مساجد روستاها اجرا و در سه ماهه گذشته ۲5۰ ساعت آموزش 
توسط کارشناس��ان پلیس راه در س��طح روس��تاها انجام گرفته و 

۸5۰۰نفر آموزش های ترافیکی را فرا گرفته اند.
وی تصریح ک��رد: در این زمینه همای��ش دهیاران، بخش��داران و 
شوراهای روستاها در جهت کاهش تصادفات و آموزش آن ها برگزار 
ش��د.  رییس پلیس راه اصفهان با بیان این که 1۲ هزار و 5۰۰ جزوه 
آموزشی در سطح روستاهای استان توزیع شده است، خاطرنشان 
کرد: مسابقه ای نیز در بین افراد روس��تایی برگزار شده و هزار کاله 
ایمنی و مثلث ش��برنگ با همکاری اداره کل حم��ل و نقل در بین 
مردم توزیع شده است. وی با اشاره به فعالیت های نوروزی پلیس راه 
 افزود: دوره الزامی آموزش رانندگان اتوبوس های مسافربری برگزار و 
۲۰ پایگاه سالمت در ۲۰ نقطه مهم استان برای استراحت رانندگان و 

کاهش تصادفات ناشی از خواب آلودگی افتتاح می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از معافیت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش 
این سازمان از پرداخت فرانشیز در بیمارستان های دولتی در سال 9۳ خبر داد.

به گزارش مهر ، سید تقی نوربخش با بیان این که معافیت بازنشستگان و مستمری بگیران از 
پرداخت فرانشیز در بیمارستان های دولتی در قالب طرح نظام ارجاع داخلی اجرا می شود، 
گفت: در این رویکرد بیمه شدگانی که نیازمند خدمات پزشکی باشند در صورتی که سازمان 
تامین اجتماعی آنان را به بیمارستان های دولتی معرفی کند، از پرداخت هرگونه فرانشیز و یا 

هزینه های درمانی معاف  می شوند.
وی اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 

رسیده است، ۳۰۰ میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: این طرح باید به تصویب هیات امنای 
سازمان تامین اجتماعی برسد.

      پرداخت عیدی بازنشستگان سال 9۲ به نسبت ماه های دریافت مستمری
مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی کارگرانی که در یکی از ماه های سال 9۲ 
بازنشسته شدند به نسبت ماه های دریافت مستمری پرداخت می شود. سید تقی نوربخش 
پرداخت عیدی مربوط به ماه های قبل از بازنشستگی را برعهده کارفرمایان دانست و افزود: 
برای مثال کارگری که از پنج ماه پیش مستمری دریافت می کند به ازای ماه های بازنشستگی 

از سازمان تامین اجتماعی عیدی می گیرد.
وی تاکید کرد: کارگران برای دریافت عیدی ماه های قبل باید به واحد کارگاهی خود مراجعه 
کنند.نوربخش گفت: در صورتی که کارفرمایان درخصوص پرداخت عیدی این گروه از کارگران 
اقدام نکنند برابر قانون با آنان برخورد می شود.وی به چگونگی پرداخت عیدی بازماندگان 
زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی اش��اره کرد و افزود: این سازمان براساس قانون موظف 
است به نسبت تعداد بازماندگان هر خانواده عیدی را پرداخت کند.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی تعداد بازماندگان را ۲۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت: همچنین عیدی این گروه از افراد 

زیرپوشش بر اساس ماه هایی است که حق بازماندگی را دریافت کرده اند.

رانندگان آموزش ندیده حق  راندن اتوبوس مسافربری ندارند 

تدابیر سخت گیرانه پلیس برای رانندگان اتوبوس

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

معافیت مستمری بگیران تامین اجتماعی از پرداخت فرانشیز



اخبار کوتاهيادداشت

 توجه به حمايت از بخش تولید
 در فاز دوم هدفمندی يارانه ها

عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس شورای اسللامی گفت: دولت با 
در نظر گرفتن تدابیر مختلف سعی در حمایت از بخش تولید دارد و 
حمایت از بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مورد توجه 
قرار گیرد. سید محمدحسین میرمحمدی اظهار داشت: با تدابیر به 
کار گرفته شده تورم در 6 ماهه اخیر تا حدودی کنترل شده و حتی به 
میزان کمی نیز کاهش داشته است.وی با اشاره به اثرات توزیع سبد 
کاال افزود: ارایه سبد کاالی غیرنقدی به اقشار آسیب پذیر، به دلیل 
این که منجر به افزایش نقدینگی در جامعه نمی شللود، تاثیر منفی 

خاصی بر روی افزایش تورم ندارد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: توزیع این سللبد کاال به منظور کمک دولت به اقشار کم درآمد 
جامعه و به صورت مقطعی انجام می شللود و به این دلیل راهی برای 
فعالیت دالالن و یا واردات غیر متعارف فراهم نمی کند و اگر در بخش 

توزیع به خوبی ساماندهی شود، می تواند طرح خوبی باشد.

 مازوت در نیروگاه های اصفهان
 تا سال 94 حذف می شود

 معللاون برق و انللرژی وزیر نیرو گفت: اسللتفاده از سللوخت مازوت 
در دو نیروگاه شهر اصفهان تا سال 94 حذف خواهد شد.

هوشنگ فاحتیان در دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق در 
دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: وزارت نفت برنامه هایی برای افزایش 

تولید گاز در سال های 93 و 94 و تامین سوخت نیروگاه ها دارد.
وی گفت: بر اسللاس قول وزارت نفت که مسللوول تامین سللوخت 
نیروگاه های کشور است به تدریج سللوخت مورد نیاز نیروگاه های 

اصفهان با اولویت تامین گاز آن ها به صورت کامل انجام می شود.
وی گفت: در سال 93 میزان تامین گاز برای نیروگاه ها نسبت به سال 
92 بیشتر خواهد شد وقول داده شده که گاز مورد نیاز نیروگاه های 

اصفهان در سال 94 به طور کامل تامین شود.

 جامعه صنعتی ايران
 علم فیزيک ندارد

نایب رییس مجمع هیات امنای شللهرک های صنعتی استان های 
ایران گفت: بزرگ ترین خأل جامعه صنعتی کشللورمان، فقدان علم 

فیزیک در آن است.
  »مرتضی اسللام زاده« در ششللمین همایش ملی فیزیک دانشگاه 
پیام نور در اصفهان افزود: علم فیزیک در همه کشللورهای پیشرفته 
دنیا به ویژه در آلمان حضور گسللترده و قدرتمند در بخش صنعت 
دارد.وی گفت: جامعه فیزیک ایران به حد بلوغ خود رسیده است اما 
پژوهشگران این عرصه با صنعت ارتباطی ندارند و روی این موضوع 

کار نشده است.
نماینده کمیته ارتباط با صنعللت انجمن فیزیک ایران با اشللاره به 
راهکارهایللی جهت برقللراری ارتباط فیزیک دانان کشللور با بخش 
صنعت اظهار داشللت: تغییر محتوای درسللی در رشللته فیزیک در 

دانشگاه ها یکی از این راهکارهاست.

ارايه تخفیف برای چاپ تمبر شخصی 
به مناسبت عید نوروز

     مدیرکل پست اسللتان اصفهان گفت: به مناسبت عید نوروز چاپ 
هر نوع تمبر شللخصی در اصفهان برای متقاضیان بللا تخفیف ویژه 

عرضه می شود.
سید سللعید رجالی با اشللاره به این مطلب، اظهار داشت: با نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال و نوروز و در راسللتاي تکریم ارباب رجوع و 
فرهنگ سازی تمبرهاي اختصاصي یا شخصی این نوع تمبرها برای 

متقاضیان چاپ می شود.
وی ادامه داد: این اقدام بر حسب مصوبه هیات مدیره شرکت پست 
است که نرخ هاي ویژه سرویس تمبر شخصی از  23 بهمن ماه آغاز 

شده و تا 3۱ فروردین سال آینده ادامه دارد.
مدیرکل پسللت اسللتان اصفهان با اشللاره به تعرفه و تخفیف چاپ 
تمبرهای شخصی، تصریح کرد: هزینه تمبر از یک تا 300 برگ ۱80 
هزار ریال،30۱ تا 500 برگ ۱60 هزار ریللال، 50۱ تا ۱000 برگ 

۱40 هزار ریال و مازاد بر 2 هزار برگ ۱20 هزار ریال است.

  مشکالت تامین آب روستای
 صالح آباد نطنز برطرف شد

    مدیر آب و فاضاب روستایي شهرستان نطنز گفت: با بهره برداري 
از پروژه اصاح شبکه آب آشللامیدني روستاي صالح آباد شهرستان 

نطنز، مشکات تامین آب شرب این روستا برطرف شد.
علی موذن با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: به سبب بارندگي هاي 
سال گذشته و بروز سیل در روستاي صالح آباد به بخشي از تاسیسات 
آب شرب این روستا خسللارت وارد شللد و باعث بروز مشکاتي در 

تامین آب شرب این روستا شد.
وي افزود: با پیگیري هاي به عمل آمده از طریق شرکت آبفار استان 
 و مدیریت بحران اسللتان اصفهللان اعتبار الزم بللراي اصاح و رفع

 خسارت هاي وارد شده تامین شد. 
مدیر آب و فاضاب روستایي شهرستان نطنز اعتبار اختصاص داده 
شده براي این پروژه را 660 میلیون ریال اعام کرد و گفت: این پروژه 
به طول یک کیلومتر با لوله پلي اتیلن به قطر 63 میلیمتر به پیمانکار 

واگذار و پس از اتمام مراحل اجرایي به بهره برداري رسیده است. 
وی احداث یک باب مخزن دو منظوره فشار شکن و ذخیره ۱0 متر 
مکعبي و نصب یک دستگاه شیر فلومتر مکانیکي را از جمله اقدامات 
انجام شده در این پروژه عنوان کرد و بیان داشت: ۱2 مورد انشعاب 
مشترکا در این روستا اصاح شده و در حال حاضر تامین آب شرب 

روستاي صالح آباد بدون مشکل تامین مي شود.

 قیمت دالر کاهش
 و يورو افزايش يافت

بانک مرکزی نرخ دالر امریکا را اندکی کاهش و یورو را افزایش داد.
بانک مرکزی نرخ دالرامریکا، پوند انگلیس، روپیه هند، درهم امارات، 
لیر ترکیه، روبل روسیه، ریال قطر، یوآن چین، رینگیت مالزی و یک 
هزار وون کره جنوبی را نسبت به چندروز گذشته اندکی کاهش داد.

بر این اساس فرانک سوئیس،  یک صد ین ژاپن، کرون سوئد و یورو از 
افزایش ارزش برخوردار شدند.

 برپايی نمايشگاه  
فروش بهاره 

کمبود بنزين نوروزی 
نداريم

رییس اداره صنعت، معدن تجارت نطنز گفت: از امروز، نمایشگاه فروش بهاره 
در نطنز برپا می شود.علی نجاتیان اظهارداشللت: به مناسبت قرار گرفتن در 
روزهای خریدهای نوروزی، برای رفاه حال همشللهریان نطنزی، نمایشللگاه 
فروش بهاره از ابتدای اسللفند ماه در نطنز کار خود را آغاز می کند. وی با بیان 
این که این نمایشگاه، در سطح شهرسللتان فقط در نطنز برپا می شود، افزود: 
این نمایشگاه از ابتدای اسفند ماه  به مدت ۱0 روز در سالن ورزشکاران کرکس 
 نطنز واقع در مقابل پمپ بنزین این شهر دایر اسللت و به همشهریان گرامی

 خدمت رسانی می کند.رییس اداره صنعت، معدن، تجارت نطنز پیرامون مقدار 
تخفیف اجناس ارایه شده، گفت: تمامی غرفه های این نمایشگاه بهاره، اجناس 
خود را تا 20 درصد تخفیف به فروش می رسانند. وی پیرامون اجناس ارایه شده 
در این نمایشگاه تصریح کرد: در این نمایشگاه اجناسی از قبیل، کیف و کفش، 

خشکبار، مواد غذایی، پوشاک و لوازم بهداشتی عرضه می شود.

معاون وزیر نفت با بیان این که برای ایام نوروز با کمبود بنزین روبه رو نیستیم، 
اعام کرد: با توجه به عدم صدور مصوبه ای توسط دولت، اختصاص سهمیه ویژه 
نوروزی به مردم فعا منتفی اسللت.عباس کاظمی درباره مهمترین اقدامات 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به منظور تامین مطمئن بنزین 
نوروزی مردم، گفت: هم اکنون بازرسی از وضعیت جایگاه های سوخت سراسر 
کشور برای اریه خدمات ویژه به مردم در ایام نوروز آغاز شده است.معاون وزیر 
نفت همچنین با تاکید بر موجودی مطلوب بنزین در انبارهای نفت کشللور، 
تصریح کرد: برای ایام نوروز تدابیر ویژه اندیشیده شده و مشکلی در تامین بنزین 
نوروزی مردم وجود ندارد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
 نفتی با یادآوری این کلله برای ایام نوروز به هیچ وجه کشللور با کمبود بنزین 
روبه رو نیست، اظهار داشللت: با این وجود مردم باید حداکثر صرفه جویی در 

مصرف این فرآورده نفتی را در دستور کار قرار بدهند.

4
900 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان فاقد پروانه استاندارد هستند

   مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: از یک هزار و 200 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان، فقط 300 واحد از 
این تعداد پروانه استاندارد دارند. غامحسین شفیعی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این مساله سبب از دست 

دادن بازار خارجی برای واحدهای فاقد پروانه شده است.
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 استاندار اصفهان با نگران کننده خواندن آمار آلودگی هوا بر تولید 
بنزین یورو 4 در پاالیشگاه اصفهان تاکید کرد.

 » رسول زرگرپور « در جمع مدیران و اعضای هیات رییسه شرکت 
پاالیش نفت اصفهللان تصریح کللرد: انتظار این بللود همزمان با 
پاالیشگاه های تهران و اراک، پاالیشگاه اصفهان نیز موفق به تولید 

بنزین با استاندارد یورو4 شود. 
وی از پاالیشگاه اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین پاالیشگاه های 
کشور نام برد و گفت: حدود 27 درصد فرآورده ها و محصوالت نفتی 

کشور در استان اصفهان تولید می شود.
زرگرپور آلودگی هوای اصفهان را یکی از اساسی ترین نگرانی های 
شهروندان بیان کرد و گفت: گرچه مشکل آلودگی هوای اصفهان 
یک شبه به وجود نیامده و حاصل فرآیندهای زیادی است اما اعداد 

و ارقام آن نگران کننده است.
 وی تدوین برنامه جامللع کنترل کیفی هوای اصفهللان را یکی از 
 اصلی ترین برنامه های این اسللتان عنوان کرد و گفت: این برنامه 

65 درصد استان را زیر پوشش قرار می دهد. 
وی افزود: این برنامه شللامل 38 اقدام اساسللی است که 23 مورد 
آن مربوط به مدیریت شللهری و دو بند آن مربوط به فعالیت های 

پاالیشگاه اصفهان و بقیه دیگر امور است.
اسللتاندار اصفهان که به صورت سرزده در شللرکت پاالیش نفت 
اصفهان حاضر شده بود، اظهار داشت: بازدید سرزده من به دلیل 

اهمیت سه موضوع تولید بنزین یورو 4، میزان تولید نفت کوره و 
نحوه توزیع آن باالخص برای دو نیروگاه اصفهان و شللهید محمد 
منتظری و میزان آب مصرفی پاالیشگاه اصفهان با توجه به وضع 

منابع آب استان است.
وی از اعضای هیات رییسه پاالیشگاه اصفهان به دلیل اقدامات خوب 
برای کیفی سازی محصوالت تولیدی تشکر و بر سرعت بخشی در 

تولید بنزین مطابق با استانداردهای جهانی تاکید کرد.
در این جلسه مدیر عامل شللرکت پاالیش نفت اصفهان گزارشی 
از روند کیفی سازی محصوالت و اقداماتی که برای تولید بنزین با 
استاندارد یورو 4 انجام شده است، ارایه کرد و گفت: بنزین تولیدی 
در این پاالیشگاه دارای اکتان 87 است و بنزین معمولی با کیفیت 

مرغوب تلقی می شود. 
» لطفعلی چاوشللی « افزود: بنزین سللوپر تولیدی این پاالیشگاه 
 نیز با اکتللان 95 بخش عمده ای از اسللتانداردها را کسللب کرده

 است.

     تولی�د بنزين ي�ورو4 ب�رای توزي�ع در تمام کش�ور 
کافی نیست

نماینده مردم لنجان در مجلس شللورای اسللامی گفت: به نظر 
می رسد که تولید بنزین یورو 4 برای توزیع در سراسر کشور انبوه 
نیست و عدم توزیع این نوع بنزین در اصفهان نیز به این دلیل است.

 مجید منصوری بیدکانی در پاسخ به این سوال که براساس مصوبه 
دولت بنزین یورو 4 باید از تیر ماه در اصفهان تولید و توزیع می شد، 
اما با وجود گذشت ماه ها از این موضوع هنوز شاهد تولید و توزیع 
این نوع بنزین در اصفهان نیسللتیم، به نظر شما دلیل این موضوع 
چیست، اظهار داشت: در حال حاضر بنزین یورو 4 در تهران عرضه 

شده است.
وی به ضرورت تولید و توزیع بنزین یورو 4 در سراسر کشور و به ویژه 
در کان شهر  های بزرگ اشاره کرد و ادامه داد: در سطح کشور برای 
توزیع بنزین یورو 4 در تمام شهر ها و کان  شهر ها با مشکل تولید 

این نوع بنزین مواجه هستیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی با اشاره به اهمیت 

و ضللرورت تولیللد بنزیللن با 
اسللتاندارد یللورو 4 در تمللام 
جایگاه های سوخت موجود در 
سطح کشور تصریح کرد: به نظر 
می رسد که تولید بنزین یورو 4 
برای توزیع در سراسللر کشور 
انبوه نیسللت و عدم توزیع این 
نوع بنزین در اصفهان نیز به این 

دلیل است.
وی بللا تاکید بللر این کلله در 
صورتی که تولیللد بنزین یورو 
4 در سطح کشللور انبوه باشد، 
این بنزین به عنوان سللوختی 
استاندارد در تمام جایگاه های 
سللوخت توزیع می شد، اضافه 
کللرد: به نظللر نمی رسللد که 
برای توزیع ایللن نوع بنزین در 
جایگاه های سللوخت موجود 

در سطح کشللور از نظر وجود امکانات و تجهیزات موجود در این 
جایگاه ها با مشکلی مواجه باشیم.

منصوری بیدکانی با بیان این که اصفهان یکی از کان شللهر های 
 آلوده موجود در کشللور تلقی می شللود، تاکید کرد: اسللتفاده از 
 سللوخت اسللتاندارد سللبب کاهللش آالینده هللای جللوی

 موجود در اصفهان می شود و با توجه به این موضوع تولید و توزیع 
 بنزین یورو 4 به عنوان سللوختی اسللتاندارد در اصفهان ضرورت

 دارد. وی با اشاره به این که بنزین یورو 4 نقشی کاهنده در راستای 
کاهش آالینده های جوی دارد، افزود: در صللورت نیاز به امکانات 
الزم در جایگاه های سللوخت باید نسللبت به تامین این امکانات و 
زیر ساخت های مورد نیاز در جایگاه ها به منظور توزیع بنزین یورو 

4 اقدام شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی گفت: استانداری، 
محیط زیست و سایر مجموعه های مرتبط در استان باید در راستای 
تولید و توزیع هر چه سریع تر بنزین یورو 4 در استان و به ویژه در 

کان شهر اصفهان پیگیری های الزم را انجام بدهند.

استاندار اصفهان در بازديد از پااليشگاه نفت اصفهان تاکید کرد

تفاهم نامه نمايشگاهی ايران  بنزین یورو 4 در پاالیشگاه تولید شود
با اندونزی امضا شد 

رسللول محققیان نایب رییس انجمن نمایشللگاهی ایران و 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در سفر به اندونزی یادداشت تفاهمی با انجمن شرکت های 
نمایشللگاهی اندونزی امضا کرد. این تفاهللم نامه در حضور 
رییس انجمن نمایشگاهی اندونزی، سفیر اندونزی در ایران، 
سللفیر ایران در اندونزی، رییس کمیته توسعه روابط ایران 
در اتاق بازرگانللی و صنایع اندونزی، رییللس اتاق بازرگانی 
ایران و رییس اتاق بازرگانی اندونزی امضا شللد. تفاهم نامه 
مذکور فللی مابین انجمن نمایشللگاه های ایللران و انجمن 
 شرکت های نمایشگاهی اندونزی و با هدف تسهیل و تسریع

 همکاری های دو طرفه بین اعضای انجمن نمایشگاه های 
ایران و اندونزی، حمایت از اعضای دو انجمن در زمینه های 
تبلیغاتی و آموزشللی و ایجاد یک کانال رسمی بین صنعت 
نمایشگاهی دو کشور امضا شده است.  رسول محققیان که در 
جمع هیاتی 50 نفره متشکل از مسووالن و مقامات اقتصادی 
بلند پایه کشور، سللفری یک هفته ای به جاکارتا داشت در 
این خصوص اعام کرد: توافق در خصللوص همکاری های 
دو طرفه نمایشللگاهی به ویژه در نمایشگاه های ساختمان 
و کاشی و سرامیک اصفهان و جاکارتا از دیگر دستاوردهای 
این سفر بود. غامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، 
معاون و رییس دفتر آسیا و اقیانوسللیه اتاق ایران، فوالدگر 
رییس کمیسیون اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع و معادن 
 مجلس شورای اسللامی، مدیر عامل بانک سللینا، روسای

  اتاق های بازرگانی استان های مختلف کشور، مدیران عامل 
شرکت های خصوصی فعال در عرصه اقتصاد و کارآفرینان 
 برتر حوزه هللای صنایع غذایی، صادرات، سللاخت و سللاز، 
بسللته بندی، نفت، گاز و پتروشللیمی، فرش دسللتباف و 
سیمان از جمله اعضای این هیات بلند پایه اقتصادی بودند 
که در ادامه سفر خود با مسوولین اقتصادی و اتاق بازرگانی 
این کشللور ماقات داشللتند. همچنین بازدیللد از دو مرکز 
نمایشللگاهی بزرگ جاکارتا و مرکز قراردادهای جاکارتا  و 
ماقات با مدیران این دو مجموعلله  از دیگر برنامه های این 
سفر بود. در این سفر همچنین قرارداد سرمایه گذاری نفتی 
3 میلیارد دالری ایران در اندونزی برای ساخت پاالیشگاهی 
در حومه جاکارتللا به امضای طرفین ذیربط )شللرکت نفت 
نخل بارانی پردیس با شرکت کراسللندو اندونزی( رسید. به 
گزارش »جاکارتا پسللت«روزنامه چاپ جاکارتا این قرارداد 
را می توان بزرگ ترین دستاورد سفر هیات اقتصادی ایران 

به جاکارتا دانست.

توسعه؟

معاون توسللعه کارآفرینی و اشللتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، بازار کار ایران در سال آینده را مثبت و رو به بهبود 
ارزیابی کرد.دکتر حسن طایی ، گفت: وزارت کار در راستای 
رونق بازار کار ایران و گسللترش میزان اشللتغال ،برنامه های 
متعددی در دسللتور کار قرار داده که توانمندسللازی جوانان 
 و زنان در مناطق محروم روسللتایی و اجللرای طرح کارورزی 

فارغ التحصیان دانشگاهی از جمله این برنامه ها است.
وی با ابراز امیللدواری از بهبود بازار کار ایران در سللال آینده 

خاطرنشان کرد: در معاونت اشتغال، طرح ها و برنامه ریزی های 
اساسی به منظور بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار اشتغال 
در حال طراحی و تدوین است که ایجاد بانک جامع مدیریت 
 بازار کار و تهیلله اطلس ملی اشللتغال از جمللله این طرح ها 

به شمار می رود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشللتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه از وجود سلله میلیون بیکار در کشور برابر 
اعام مرکز آمار ایران خبللر داد و از جوانللان و زنان به عنوان 

بیشترین گروه بیکاران نام برد.
به اعتقاد وی مقوله اشتغال فرادسللتگاهی و فرابخشی است 
و برای آن که وضعیت بللازار کار ایران به یللک نقطه مطلوب 
برسد به همگرایی و همراهی دستگاه های اجرایی، بنگاه های 

اقتصادی و دولت نیاز دارد.
طایللی از برنامه ریللزی برای توسللعه اشللتغال روسللتایی و 
اشللتغالزایی در مناطق کمتر توسللعه یافته خبللر داد و ابراز 
امیدواری کرد: با اجرایی شدن برنامه های پیش بینی شده از 
سوی معاونت اشتغال وزارت کار، بازار کار کشور در سال آینده 

با تحوالت مثبتی همراه باشد.

توزیع سللبد کاال در مرحله دوم از نیمه اول اسللفند ماه آغاز 
می شود ولی هنوز بسیاری از سرپرستان خانوار برای دریافت 

سبد کاالی خود به مراکز توزیع مراجعه نکرده اند.
قرار بود سللبد کاالیی در سللال جللاری طللی دو مرحله بین 
مشموالن توزیع شود که توزیع سبد کاال درمرحله اول رو به 
اتمام است.برهمین اساس یک مقام مسوول در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا از آغاز مرحله دوم توزیع 
سبد کاال خبر داد و گفت: البته مشللموالنی که تاکنون سبد 

کاالیی خللود را دریافت نکرده اند می تواننللد آن را در مرحله 
دوم دریافت کنند.وی در پاسللخ به این سوال که تاکنون چه 
تعداد از مشموالن دریافت سبد کاال سبد خود را در مرحله اول 
دریافت نکرده اند، گفت: البته هنوز مرحله اول به اتمام نرسیده 
است ولی براسللاس آمارهای تقریبی این رقم در حدود چهار 
میلیون نفر است.این مقام مسوول در ادامه از ارایه لیست جدید 
مشمولین سبد کاال از سوی وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: براساس این 
لیسللت حدود پنج میلیون مشللمول جدید در مرحله دوم به 

دریافت کنندگان سبد کاال افزوده می شود.
 در مرحله اول توزیع سللبد کاالیی برخی از مشموالن موفق 
 به دریافت سبد کاالیی خود نشده اند که این افراد می توانند

 سبد کاالی خود را در مرحله دوم دریافت کنند.
همچنین به دلیللل برخی اعتراض ها مبنی بللر محدود بودن 
جامعه هدف، دولت ،وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی را مامور 
کرد که سللبد کاالیی در مرحله دوم به تمام مشموالن قانون 
 کار اختصاص یابد و همچنین شللرط حقوق دریافتی کمتر از

 500 هزار تومان نیز حذف شود.

معاون اشتغال وزير کار اعالم کرد؛

بازار کار ايران در سال آينده رونق می گیرد
يک مقام مسوول خبر داد؛

4میلیون خانوار سبد کاالی خود را دريافت نکرده اند

 استفاده از 
سوخت استاندارد 

سبب کاهش 
 آالينده های جوی

 موجود در اصفهان 
می شود و با توجه به 

اين موضوع تولید 
و توزيع بنزين يورو 
4 به عنوان سوختی 

استاندارد در اصفهان 
ضرورت  دارد

کارشللناس چرم اتحادیه صنف صنایع دسللتی اصفهان گفت: 
اجناس چرمی تقلبی از بازار اصفهان جمع آوری می شود.

 شللیدا فدایی در خصوص این رشللته هنری اظهار داشت: کار
 بر روی چرم با هدف ساخت اشیای حجمی همانند کیف ،ایجاد 
اشکال معرق و همچنین نقاشی بر روی همان اشیا را که برروی 

چرم شتر صورت می گیرد را َسراجی می گویند.
وی بللا انتقاد از این که حدود دو سللال اسللت کلله مغازه های 
اصفهان از محصوالتی با چرم تقلبی پر شده است، افزود: مردم 
در حین خرید متوجه تقلبی بودن این چرم نمی شللوند واین 

 اجناس ارزش زحمات هنرمندان چرم را از بین برده و در صدد
 جمع آوری آن ها از مغازه ها هستیم.

کارشناس چرم اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان یادآور شد: 
نقاشللی روی چرم نیز به صورت تقلبی درآمده به این معنا که  
خود فرد اشکال را نمی کشللد بلکه عکس تصاویر بر روی چرم 

قرار گرفته و بر روی آن نقاشی می کند.
فدایی در ادامه گفت: یکی از مشللکات گریبانگیر این رشللته 
هنری در حال حاضللر ماهر نبودن اسللاتید فعلی آن در برخی 
آموزشگاه های سللطح شهراسللت چرا که این افراد سابقه کار 

باالیی ندارند و صرفللا با اخذ مدرک از فنی حرفلله ای اقدام به 
آموزش می کنند. وی تاکید کرد: عاوه بر آن که نحوه آموزش 
این اساتید ناقص است روش آن ها موجب دور ریز زیاد کاالی 

گران و ارزشمند چرم می شود.

      م�ردم از مغازه ه�ای عضو اتحاديه صنايع دس�تی 
خريد کنند

همچنین عباس شیردل رییس اتحادیه صنف صنایع دستی با 
تایید مطالب فوق اظهار داشت: اجناس چرم تقلبی سراجی را 

از بازار اصفهان جمع می کنیم چرا که دو سالی است این اشیا 
اعتبار هنری شهر را خدشه دار کرده است.

وی افزود: البته مردم و مسللافران هم باید از مغازه های تحت 
عضویت این اتحادیه، اجناس چرمی را خریللداری کنند تا در 
صورت بروز مشکل این مسللووالن اتحادیه نیز توان بررسی و 

برخورد با خاطیان را داشته باشند.
  شیردل ادامه داد: در بحث آموزش این رشته در سطح شهر نیز 
بهتر است استادان با هماهنگی و نظارت این اتحادیه برای این 

امر در آموزشگاه ها انتخاب شوند.

کارشناس چرم اتحاديه صنف صنايع دستی استان:

اجناس چرمی تقلبی از بازار اصفهان جمع آوری می شود



یادداشت

همكاري هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران با ارمنستان با رویكرد فرهنگي گسترش مي یابد.ریيس 
كميسيون رادیو و تلویزیون ارمنستان گفت: با گسترش همكاري هاي بين ایران و ارمنستان،تا چند ماه آینده 

۲۵ شبكه تخصصي ارمني زبان در ارمنستان راه اندازي مي شود. 
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گسترش همكاري هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي  با ارمنستان
هفتیادداشت

تکمیل مجتمع فرهنگی هنری نایین 
چهار میلیارد ریال نیاز دارد

ریيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نایين 
گفت: برای تكميل مجتمع فرهنگی هنری 
نایين بي��ش از چهار ميلي��ارد ریال دیگر 

اعتبار نياز است.
 ماشااهلل فخارزاده گفت: در سال گذشته 
حدود 1۲0ميليون توم��ان بودجه به این 
پروژه اختصاص یافت و در سال جاری این 
رقم به 160ميليون تومان افزایش یافت. 
وی اظهارداشت: برای تكميل این مجتمع چهار ميليارد و دویست ميليون 
ریال نياز است كه در صورت تامين اعتبار، این پروژه ظرف دو تا سه سال 

آینده بهره برداری خواهد شد.

 700 اثر به جشنواره فیلم کوتاه
 تولید ملی ارسال شد

مشاور ریيس سازمان س��ينمایی كشور 
گف��ت: ح��دود 700 اث��ر در بخش های 
مختلف به دفتر جشنواره فيلم كوتاه توليد 
ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی ارسال 
 ش��ده اس��ت. مه��دی حقيق��ی اف��زود:

برتری��ن های این آث��ار ت��ا 1۲ روز آینده  
انتخاب و در اختتاميه جشنواره در اسفند 
امسال معرفی می ش��وند. وی با اشاره به 
شمار زیاد آثار رس��يده و عملكرد حرفه ای در برگزاری این جشنواره در 
اصفهان گفت: اميد است این جش��نواره در راستای شعارهای سال رهبر 
معظم انقالب، هر سال پشتيبانی برای توليد فيلم هایی در مسير منویات 

رهبر معظم انقالب باشد. 

ثبت جهانی روستای ابیانه، اولویت 
بلند مدت حوزه میراث فرهنگی

سرپرست ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری نطنز گفت: در برنامه ریزی 
كه انجام گرفته، ثبت جهانی مسجد جامع 
نطنز، بقعه ش��يخ عبدالصمد و روستای 
 تاریخ��ی ابيان��ه در اولویت ه��ای اصلی 
بلند مدت این نه��اد قرار دارد. حس��ين 
یزدانمهر اظهارداشت: با برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در حوزه ميراث فرهنگی این 
نهاد، ثبت جهانی روس��تای تاریخی ابيانه نطنز، بقعه شيخ عبدالصمد و 

مسجد جامع نطنز، در اولویت های بلند مدت این نهاد قرار دارد.
وی افزود: در این حوزه، جمع آوری اطالعات و دسته بندی آن ها، بایگانی 
اطالعات جامع در مورد بناها، نياز س��نجی مرمت ه��ای اضطراری و رفع 
خطر از بنا و آسيب شناس��ی بناهای تاریخی، از اهداف پيش بينی ش��ده 

كوتاه مدت است.

فرهنگ کتاب

عشق به روایت حسین پناهی

جهان زیر سیگاری من است
نشر آناپنا دو اثر جدید از زنده یاد حسين پناهی كه مجموعه 
مصاحبه ها و سخنرانی های او از سال 68 تا 83 است را منتشر 
كرد.»جهان زیرسيگاری من است« نام یكی از این دو كتاب 
است كه شامل مصاحبه های پناهی از سال 68 تا 76 می شود. 
كتاب دیگری كه از حسين پناهی منتشر شده »نوید یک روز 
بلند نورانی« نام دارد كه مجموعه مصاحبه ها و چند سخنرانی 

این بازیگر و شاعر فقيد در طی سال های 76 تا 83 است.
در بخش��ی از جهان زیر س��يگاری من اس��ت آمده اس��ت: 
 »عشق دروغ پيچيده و شيرین و عجيبی است كه در بخش 
خالقيت های ذهنی قابل ستایش و بررسی است. عشق اسم 
 مستعار اميدهای ناگزیری است كه ش��نبه ما را به یكشنبه 
 م��ی كش��اند ... همين عش��ق و الاق��ل یكی از ق��وی ترین 
شاخه های همين عش��ق، در تحليل علمی حضور انسان به 
دروغی فریبا تبدیل می ش��ود و ما را مجبور م��ی كند تا در 
 حياط به دنبال چيزی بگردیم كه در جيب ُكتمان سنگينی

 می كن��د... البته این تصور به ظاهر مبت��ذل از كلمه طالیی 
عشق هيچ منافاتی با كهكشان ارزش های آن ندارد. اما برای 
خودم هميشه سوال بوده است كه چرا در افق دید عرفا، ملكه 
 عشق هميش��ه مزین به گيسوهای افش��ان بوده. این تعبير،

 پاک ترین تعابير ممكن است.«
بنابراین گزارش، پناهی در یكی از مصاحبه های خود كه در 
كتاب »نوید یک روز بلند نورانی« آمده اس��ت نيز این گونه 

پاسخ می دهد:
ما فرزندان این قرن كافریم

قرن مانيفست های سياه نيچه
و تز های خاكستری بِكت

و آنتی تزهای مسخ پاپ اعظم
قرن تليِت تُرش تَمامه و پست مدرنيسم!

قرن ما قرن سالمی نيست و انسان قرن ما انسان سالمی نيست
قرن م��ا خدایش را گم كرده اس��ت زیرا كودك��ی اش را گم 

كرده است
ما گيجيم، درس��ت مثل ماهيگير فقيری كه تنها كبریتش 

وسط دریا افتاده باشد ...
از حس��ين پناهی، نویس��نده، كارگ��ردان، بازیگر و ش��اعر 
كتاب هایی چون »من و نازی، س��تاره، چيزی شبيه زندگی، 
دو مرغابی درم��ه، گلدان و آفت��اب، پيامبر ب��ی كتاب، دل 
شير« و همچنين سه اثر با شعر و صدای او با عناوین »سالم 
خداحافظ«، »س��تارها« و »راه با رفيق« منتشر شده است. 

پناهی در سال 1383 به دیار باقی شتافت.

معماری زیبا و شگفت انگيز مس��اجد ایران در دنيا معروف است؛ 
بناهایی ك��ه ظرافت و زیبایی ه��ر كدام از آن ها نش��انگر قدرت و 

توانمندی هنرمندان ایران در قرن های گذشته بوده است.
قدمت زیبایی و شكوه كاشی كاری ها و طاق های معماری ایرانی به 
پيش از ظهور اسالم در این سرزمين برمی گردد؛ هنری كه ایرانيان 
آن را در ساخت مساجد به كار گرفتند و در طول چند قرن زیباترین 
و شگفت انگيزترین عبادتگاه های مسلمانان را بنا كردند. تا آن جا 
كه آرتور پوپ، مورخ امریكایی آثار هنری ایران، معتقد است برتری 
هنر معماری ایران بر سایر هنرها در دوران قبل و بعد از اسالم دیده 

می شود.
مساجد باش��كوهی كه توس��ط هنرمندان ایرانی س��اخته شد، از 
پيچيده ترین س��اختارهای معماری در دنيا هس��تند كه شكوه و 
زیبایی ش��ان سال هاس��ت نگاه های زیادی را به سمت خود جلب 
می كند. نگاهی به پنج مسجد معروف می تواند گویای توانمندی 

هنرمندان ایران باشد.
مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان

مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان كه در 
ضلع ش��رقی مي��دان نقش جهان 
واقع است و از معروف ترین مساجد 
دنيا از نظر معماری به شمار می رود. 
این مسجد بين سال های 160۲ تا 
1619 و ب��ه دس��تور ش��اه عباس 
صفوی بنا ش��د. معم��ار این بنای 
ارزشمند استاد محمدرضا اصفهانی 
است.  این مسجد به نام شيخ لطف اهلل جبل عاملی، عالم بزرگ عصر 
 صفوی اس��ت كه ب��ه دعوت ش��اه عب��اس از لبنان به ای��ران آمد 

و به تدریس فقه و اصول پرداخت.
مسجد شيخ لطف اهلل مجموعه ای از هنرهای متنوع تجسمی است. 
سبک معماری آن به ش��يوه اصفهانی بوده و در كاشی كاری های 
معرق داخل و بيرون گنبد از خط ثلث به قلم عليرضا تبریزی عباسی 
استفاده شده است. محراب این مسجد به دليل كاشی كاری های 
 معرق و مقرنس های ظریف آن از ش��اهكارهای بی نظير معماری

 به شمار می رود.پروفس��ور آرتور پوپ در كتاب بررسی هنر ایران 
درباره این مس��جد نوشته  اس��ت:»به س��ختی می توان این اثر را 
محصول دست بش��ر دانس��ت. كوچک ترین نقطه ضعفی در این 
بنا دیده نمی شود، اندازه ها بسيار مناسب، نقشه طرح بسيار قوی 
و زیبا و به طور خالصه توافقی است بين یک دنيا شور و هيجان و 
یک سكوت و آرامش باشكوه كه نماینده ذوق سرشار زیباشناسی 
 بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آس��مانی نمی تواند داشته

 باشد.«

مسجد گوهرشاد مشهد
مسجد گوهرش��اد مش��هد نيز از 
زیباترین مس��اجد ایران و حاصل 
هنر بی نظير معماران این سرزمين 
اس��ت. ای��ن مس��جد به دس��تور 
گوهرش��اد بيگم، همس��ر شاهرخ 
تيموری، در كنار حرم امام رضا )ع( 
ساخته شد. این مسجد كه به شيوه 
معماری تيموری اس��ت، به دست 
 قوام الدین ش��يرازی بنا ش��ده اس��ت. مسجد گوهرش��اد شامل 
 چه��ار ای��وان اس��ت ك��ه در فواص��ل آن ه��ا هف��ت شبس��تان

 قرار گرفته اس��ت.این مس��جد یكی از بناهایی اس��ت كه گویای 
ویژگی های معماری اصيل و سنتی ایران است.

 از ویژگی های منحصر به فرد این مس��جد اس��تفاده از رنگ های 
شاد در آن اس��ت. رنگ های آبی كبالتی و فيروزه ای، سفيد، سبز 
روشن، زرد، زعفرانی، ارغوانی و سياه براق با انعكاس در بنا و تلفيق با 
سایه های مختلف جلوه خاصی را به مسجد داده است كه بر زیبایی 

آن می افزاید.
مسجد امام اصفهان

اصفه��ان  ام��ام  مس��جد 
دیگ��ر  از  عباس��ی(  )جام��ع 
شاهكارهای معماری ایران در عصر 
صفوی است. این مسجد به دستور 
شاه عباس اول در مكان آتشكده ای 
كه پي��ش از ورود اس��الم به ایران 
وجود داش��ت، در ضل��ع جنوبی 
ميدان نقش جهان بنا شد. معمار 
این مسجد استاد علی اكبر اصفهانی بود و در كتيبه نگاری های آن از 
هنر خوشنویس��انی چون عليرضا عباس��ی، عبدالباقی تبریزی، 
محمدرضا امامی و محمد صالح امامی بهره گرفته شده است.این 
مسجد به س��بک معماری اصفانی ساخته شده اس��ت. تزیينات 
بی شمار این بنا، معماری آن را در بين سایر بناهای ساخته شده در 
ایران منحصر به فرد كرده است. كاشی كاری معرق این بنا با فيروزه 
كاش��ی و مقرنس ه��ای درون س��ردر ج��زو زیباتری��ن هن��ر 
كاشی كاری های عهد صفوی به شمار می رود. استفاده از كاشی های 
هفت رنگ در شبستان ها، سنگ های مرمر یكپارچه و سنگاب های 
نفيس به زیبایی آن افزوده است. دو مناره 48 متری این مسجد نيز 
با كاش��ی تزیين ش��ده اند.یكی دیگر از ویژگی های این مس��جد، 
انعكاس صوت در مركز گنبد جنوبی آن است كه توجه گردشگران 
را به خ��ود جلب می كن��د. ای��ن ویژگی منحص��ر به ف��رد كه از 

پيچيدگی های معماری هنرمندان ایرانی است، باعث می شود اگر 
كسی در درون مس��جد با صدای بس��يار مالیم و آهسته مشغول 
صحبت باشد، تمام كسانی كه در آن جا حضور دارند، صدایش را به 

وضوح بشنوند.
مسجد نصیرالملک شیراز

مسجد نصيرالملک ش��يراز كه در 
نزدیكی حرم شاهچراغ قرار گرفته، 
از ش��اهكارهای معماری ایران در 
دوره قاجار اس��ت. كار ساخت این 
مس��جد كه به دس��تور حسنعلی 
نصيرالملک، از بزرگان عصر قاجار 
بنا ش��د، 1۲ س��ال طول كشيد و 
معمار آن محمدحسن معمار بود. 
ستون ها مارپيچ شبستان های این مسجد در دو ردیف شش تایی 

قرار گرفته اند. 
مهمترین دليل زیبایی این مسجد تزیين هفت درگاه شبستان غربی 
آن با شيشه های رنگی از جمله رنگ های بنفش و صورتی است كه 
جلوه خاصی را به مسجد می دهد. دیوارهای مسجد نيز با كاشی های 
فيروزه ای تزیين شده اند.طاق مروارید مسجد نصيرالملک كه در 
شمال آن قرار گرفته، مملو از كاشی كاری های رنگارنگ است و با 
خوشنویسی آیات قرآنی مزین شده است. در سقف شبستان ها نيز 
المان های معماری س��نتی ایران از جمله گل و بته و خطوط ثلث 

به كار رفته است.
مسجد جامع یزد

مس��جد جام��ع ی��زد، یك��ی از 
شاهكارهای معماری ایران در دل 
كویر است. این مس��جد از بناهای 
مربوط به دوره تيموریان است كه 
برای س��اخت آن از كاهگل و گچ 
استفاده كرده اند. در دل این مسجد 
از تزیيناتی چون كاشی كاری، خط 
ثلث و كوف��ی، نقوش اس��ليمی و 
گچ كاری بهره گرفته شده است. این بنا در طول یک قرن بارها مورد 
بازس��ازی و تكميل قرار گرفت. بنای اصلی مس��جد كنونی از آثار 

سيدركن الدین محمد قاضی است.
 برای روشنایی مسجد از انعكاس نور بر گچ سفيد گنبد و دیواره ها 
استفاده ش��ده كه از ویژگی های خاص آن به شمار می رود.یكی از 
ش��گفتی های معماری این بنا مناره های آن است. این مناره ها كه 
بلندترین مناره های ساخته شده برای یک مسجد در ایران هستند 
از یادگارهای ارزشمند معماری قرن های گذشته است. مناره های 
بلند این مسجد هر چه به س��مت باال می روند باریک تر می شوند. 
كاش��ی كاری های مناره ها با وج��ود باریكی و بلن��دی مناره ها به 
حدی با ظرافت و دقت انجام شده كه چشم هر گردشگری را خيره 
می كند. مسجد دارای ش��ش در ورودی بوده و سبک معماری آن 

به شيوه آذری است.

شگفت  انگیزترین  بناهای  ایران

خلق معماری با شكوه در مسجد سازی ایرانيان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

 
نوبتی سه ماه زواره ) نوبت دوم( 

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1392 ثبت اسناد وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، 
امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالك  

زواره پذيرفته شده به شرح ذيل آگهي مي گردد:
دهستان  گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:
917- خانم هما حالج زواره فرزند غضنفر يکدانگ مفروز از  ششدانگ پالك مرقوم ) كه 

سه دانگ مفروز از پالك 3279 فرعی می باشد(  بمساحت 17/80 متر مربع  كه بصورت 
ششدانگ قسمتی از يکبابخانه درآمده است.

5676- آقای محمدرضا حسيبی فرزند حسين وخانم زهرا دوره گر زواره فرزند رضا 
ششدانگ يکبابخانه بمساحت 216/45 متر مربع بالمناصفه.

دهستان سفلی
قريه شهراب 28 اصلی و فرعی ذيل:

339- آقايان احمد احمدی شهرابی ومحمود احمدی شهرابی فرزندان محمد ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 319 متر مربع بالمناصفه.

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه 
تاريخ  از  بايد  باشد  داشته  واخواهي  آگهي  اين  در  مندرج  امالك  به  نسبت  كسي 
اين  به  انتشار آگهي به مدت  90 روز دادخواست واخواهي خود را كتبًا  اولين نوبت 
هاي  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  نموده  تسليم  اداره 
تقديم   با  بايستي  اداره  اين  به  اعتراض  تسليم  تاريخ  روزاز   30 مدت  ظرف  معترض 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
قانوني واصل شود  انقضاء مهلت  از  ، ضمنًا گواهي طرح دعوي كه پس  نمايد  تسليم 
خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 تبصره  و   16 ماده  اخير  قسمت  مطابق  و  بوده  اثر  بال 
شد . ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت ، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در 

حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورين  و  امالك  صاحبان  واخواهي  و  قيد  صورتمجلس 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
از  به فاصله 30 روز  نوبت  اين آگهي در دو   . پذيرفته خواهد شد  ثبت  هاي معترض 
خواهد منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاينده  روزنامه  در  آگهي  اولين  انتشار   تاريخ 

 شد .

تاريخ انتشار نوبت اول :      01 /  11   / 1392  
تاريخ انتشار نوبت دوم :     01 /  12  / 1392                                                                                                                    

 ذبيح اله فدائی    رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره

نوبتی سه ماهه سوم جوشقان  ) نوبت دوم ( 
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392-اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان قالی بخش 

دوازده كاشان.

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59-اصالحی و آئين نامه مربوط به 

امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده به شرح ذيل 
آگهی می گردد:

شماره های فرعی از پالك بيست ويک اصلی كامو

757 فرعی – آقای حشمت اله شفيعيان فرزند رمضانعلی تمامی بيست  ويک قفيز مشاع 

از پنجاه قفيز ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع دردشت سوره خوت كامو بمساحت 

2838/70متر مربع
2040فرعی آقای غالمرضا عارضی فرزند عباس وخانم شهپر اربابيان فرزند حسين 

بالمناصفه ششدانگ يکبابخانه واقع در كوی مصلی كامو به مساحت 218/70 مترمربع

شماره های فرعی از پالك بيست و دو اصلی چوقان

197 و 198 فرعی آقای محمد رضا فرجی فرزند قدمعلی ششدانگ يکبابخانه واقع در 
چوقان به مساحت 231/80 مترمربع 

از چهار سهم  تمامی سه  سهم  فرزند حسنعلی  مقدم  مهدی جمالی  آقای  فرعی   199

يکدانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه واقع در چوقان به مساحت 555 مترمربع 
شماره های فرعی از پالك بيست و شش اصلی مزرعه همواريه كامو

148 فرعی خانم زهرا غال م پور فرزند قدمعلی ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در 
مزرعه همواريه كامو به مساحت 331/24 مترمربع 

151 فرعی آقای احمد حسن زاده فرزند علی اكبر ششدانگ يکبابخانه واقع در مزرعه 
همواريه كامو به مساحت 422/34 مترمربع

224 فرعی خانم ليال زين الدين فرزند عباس آقا ششدانگ يکباب گاراژ و قطعه زمين 

محصور متصل به آن واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 65/85مترمربع 

237 فرعی خانم ليال زين الدين فرزند عباس آقا ششدانگ قطعه زمين ساده واقع در 
مزرعه همواريه كامو به مساحت 503/75 مترمربع

شماره های فرعی از پالك 67 – اصلی مزرعه ارقش كامو

35 فرعی آقايان نوربخش وغال مرضا رحمانی فرزندان ميرزا آقا با لمناصفه ششدانگ 
قطعات زمين مزروعی واقع در مزرعه ارقش كامو به مساحت 1958/16 مترمربع

37 فرعی آقايان نوربخش و غالمرضا رحمانی فرزندان ميرزا آقا با لمناصفه ششدانگ 

قطعات زمين مزروعی واقع در مزرعه ارقش كامو به مساحت 1005/43 مترمربع

شماره های فرعی از پالك 68 – اصلی مزرعه علی آباد كامو
35 فرعی آقای كاظم رحمانی فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين نيمه محصور واقع 

در مزرعه علی آباد كامو به مساحت 1011/34 مترمربع

شماره های فرعی از پالك 152 – اصلی روستای وركان
2133 فرعی آقای حسن ميرزائی فرزند محمد علی ششدانگ مزرعه معروف ميرزائی 

واقع در روستای  وركان به مساحت  3487 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالك مندرج در اين آگهی اعتراضی 

داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی 

خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 

بايد گواهی  اقامه شده باشد طرف دعوی  انتشار آگهی دعوی  از  در صورتی كه قبل 

گواهی  يا  اعتراض  نمايد  تسليم  مذكور  را ظرف مدت  دادگاه  مشعربر جريان دعوی 

طرف دعوی كه پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبالاثر می باشد و برابر قسمت 

اخير ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آئين 

نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديدی قيد 

و واخواهی صاحبان امالك نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده20 قانون ثبت پذيرفته 
خواهدشد .

م الف 12216

تارخ انتشار نوبت اول: 92/11/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 92/12/1 

كفيل ثبت اسناد جوشقان مظفر زرگری

نوبتی سه ماهه سوم میمه ) نوبت دوم ( 

888 شماره 103/92/2426/24 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392 اداره ثبت اسناد 
و امالك ميمه 

نامه مربوط  آيين  امالك و ماده 59 اصالحی  اسناد و  ثبت  قانون  ماده 12  به موجب 

امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضای ثبت آن ها پذيرفته شده و همچنين 

شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيات نظارت ثبت آگهی آن ها بايد تجديد 
شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را به شرح ذيل آگهی می نمايد : 

شماره های فرعی از شماره يک اصلی واقعات در ميمه 

طاهری  مژگان  خانم  و  طاهری  بهنام  و  طاهری  بهروز  و  طاهری  بهزاد  آقايان   5539

همگی فرزندان علی محمد بالسويه مشاعا ششدانگ قطعه زمين مزروعی دشت خندق 

به مساحت 463/90 متر مربع 

5813 آقايان بهروز طاهری فرزند علی محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ يک درب باغ 

موستان در دشت بلقادی به مساحت 1464 متر مربع 

7445 خانم مژگان طاهری  فرزند علی محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی دشت شاه غياث به مساحت 591/12 متر مربع  

شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

10352 آقای رمضانعلی يونسی فرزند ميرزا حسين  ششدانگ محل يک باب بوم كن 

مخروبه در صحاری رباط آغا كمال مشهور به كنده موسی به مساحت 200 متر مربع  

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده 
اصغر  علی  فرزندان  صنيعی  معصومه  خانم  و  صنيعی   داود  آقای   1194
متر   592/65 مساحت  به  گلزار  كوی  در  خانه  باب  يک  ششدانگ  مشاعا   بالمناصفه 

مربع   

2355 آقای رضا منصوری فرزند قدرت اله  ششدانگ يک باب خانه در كوی قرچغه  به 

مساحت 493/10 متر مربع   

2403 آقای محمد خوب كردار فرزند حسن ششدانگ  قطعه زمين محصور در دشت 
جوی درازيان به مساحت 471/40 متر مربع   

4040 آقای غالمرضا ميرزائيان فرزند حسن ششدانگ يک باب خانه در دشت قرچغه  
به مساحت 241/50 متر مربع   

شماره فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان 
اله  قدرت  فرزند  جباری  عصمت  خانم  و  محمد  فرزند  زاده  عرب  حسن  آقای   4872
باغ كهنه به مساحت 191/76 متر  بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی 

مربع   

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 
680 آقايان علی رضا و حسين و حسن و صالح  رسول و خانم سميه 

شهرت همگی جباری فرزندان اسداله بالسويه مشاعا  ششدانگ يک باب خانه در ده 

حسن رباط به مساحت 2472/40 متر مربع 
مرتضی   فرزند  رحمانی  صغری  خانم  و  نوراله  فرزند  مجيدی  اله  شمس  آقای   779

بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در در ده حسن رباط  به مساحت 521/74 
متر مربع   

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قريه لوشاب 
مساحت  به  لوشاب    ده  در  خانه  باب  يک  مشاعا ششدانگ  بالمناصفه  علی    محمد 

653/13 متر مربع   
544 آقای حسن شبانی فرزند علی ششدانگ يک باب خانه در در ده لوشاب   به مساحت 

1647/25 متر مربع   
شماره 88 اصلی قنات الی بيد كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن به شرح آگهی 

های قبلی می باشد : 

آقای حسين كريمی فرزند عباس مجاری المياه نيم حبه از جمله يک شعير از 96 شعير 

ششدانگ قنات مزبور 

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بيد عليا 

346 آقای ابراهيم كريمی فرزند اكبر ششدانگ يکباب خانه در كوی باغ طاهر به مساحت 

621/83 متر مربع 

369 آقای ابراهيم زارعی فرزند علی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه زارعی 

فرزند اكبر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه در كوی امام علی  به 

مساحت 989/80 متر مربع   
محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  حاجی  فرزند  جمالی  اصغر  علی  آقای   385

متر  1498 مساحت  به  فرعی   257 شماره  از  مفروزی  مسيح  ماهور  كوی   در 
 مربع   

شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بيد 

بالمناصفه  اله  فضل  فرزند  توكلی  هاجر  خانم  و  محمد  فرزند  توكلی  آقای رضا   225
مشاعا  ششدانگ يک باب خانه در كوی قلعه بلند به مساحت 489/70 متر مربع   شماره 
فرعی از شماره 151 اصلی واقع در مزرعه سرچشمه ونداده 12 آقا ی محمد خوب 
كردار فرزند حسن و آقای علی خوب كردار فرزند حسن بالمناصفه مشاعا نسبت به 12 

سهم مشاع از 40 سهم و بانوان فاطمه خوب كردار و مريم خوب كردار و نرگس خوب 

كردار و زهرا خوب كردار فرزندان حسن بالسويه مشاعا نسبت به 12 سهم مشاع از 
جمله 40 سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی در مزرعه سرچشمه ونداده به مساحت 

9997/24 متر مربع لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه كسی نسبت 
به امالك مندرج در اين آگهی اعتراض ) واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن هايی كه 

تقاضای ثبت پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهی ظرف مدت 90روز 

دادخواست واخواهی ) اعتراض ( خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد دريافت دارد 

ضمنا معترض بايستی از تاريخ تسليم اعتراض ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم 
اداره تسليم  اين  به  و  اخذ  نموده و گواهی طرح دعوی  به مراجع قضائی  دادخواست 

دعوا  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوايی  آگهی  اين  انتشار  از  قبل  كه  صورتی  در  نمايد 
نمايد  بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم  دادگاه را مشعر  بايستی گواهی 

اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر است 

و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 

آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و صورت مجلس تحديد قيد 

و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و اصالحی آن پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روزاز 
تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود . 

م الف 12218
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/12/1 
حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 

ابالغ  اخطاریه 

دررابطه به پرونده اجرائي به شماره بايگاني 9100024 ) واحد اجرای اسنادرسمي شهرضا 
(  و 9200016 ) واحد اجرای اسنادرسمي بروجن ( له بانک ملت شعبه اصفهان وعليه بهلول 
نره اي وسيدمحمدعلي صالحي ساداتي بدينوسيله به آقاي يهلول نره اي فرزند جواد به شماره 
شناسنامه 3226 صادره از شيراز وشماره ملي 2293884910 به آدرس شهرضا ميدان طالقاني 
ابتداي خيابان حافظ غربي ساختمان الهامي مغازه دنياي موبايل كه طبق گزارش ماموراجراء 
درآدرس مذكورشناسائي نگرديده ايد ابالغ ميگردد نظربه اينکه بستانکاردرخواست ارزيابي 
موردوثيقه سندرهني شماره 20487 مورخ 19 / 02 / 1390 دفتراسنادرسمي شماره 5 شهرضا 
رانموده لذابدينوسيله اشعارمي داردطبق گزارش كارشناس رسمي دادگستري ششدانگ پالك 
ثبتي شماره شصت ويک فرعي ازيک هزارودويست وپنجاه ويک اصلي باقيمانده واقع دربروجن 
به نام سيدمحمدعلي صالحي ساداتي به مبلغ دو ميليارد و هفتادونه ميليون وششصدهزارريال 
) 000 / 600 / 079 / 2 ريال ( ارزيابي گرديده كه مراتب به موجب ماده 101 آئين نامه اجراء 
چنانچه اعتراضي به نتيجه ارزيابي داريد ، ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار اگهي اعتراض خود 
را باپيوست كردن قبض سپرده دستمزد ارزيابي مجددبه مبلغ دوميليون ريال ) 000 / 000 / 
2 ريال ( به اين اداره تسليم نمائيددرصورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراضي نرسيدارزيابي 
قطعي وآگهي مزايده به همان مبلغ كارشناسي منتشرخواهد شد ضمناً به اعتراض خارج از 
وقت وفاقدفيش سپرده دستمزد كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد. محمد مهدی يوسفيان 

-  مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

پایان مسابقات فوتسال ناشنوایان 
مسابقات فوتسال ناشنوایان استان 
اصفهان گرامیداشت دهه فجر در 
عاشق آباد اصفهان به پایان رسید.

ای��ن رویداد ورزش��ی ب��ا حضور 
6 تی��م 8 نف��ره از ش��هرهای 
ش��هر،  ش��هرضا،زیار،خمینی 

نجف آباد،زرین ش��هر و اصفهان 
برگزار گردید.

این مسابقات طی 4 هفته با استقبال شایس��ته جامعه ناشنوایان و 
زیر نظر هیات ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای 
استان اصفهان برگزار گردید.در فینال این مسابقات تیم اصفهان در 
ضربات پنالتی نجف آباد را مغلوب ک��رد و در رده بندی نیز خمینی 
شهر با غلبه برتیم زیار سوم شد .محمود درویش منش سرمربی تیم 
فوتبال و فوتسال ناشنوایان اصفهان گفت:با توجه به این که مسابقات 
 لیگ کشور در سال 92 برگزار نشد این مس��ابقات اهمیت ویژه ای

 داشت.
عباس یزدان پناه رییس هیات ورزش های ناشنوایان بیماران خاص 
و پیوند اعضای استان اصفهان در حاش��یه این مسابقات از برگزاری 
جشنواره سر سبزان صبوری در اردیبهشت 93 خبر داد و افزود:این 
جشنواره برای کلیه ورزشکاران تحت پوشش این هیات برگزار خواهد 
شد و انتظار می رود تعداد زیادی از بیماران ورزشکار و غیر ورزشکار 

از این جشنواره استقبال کنند.

کرانچار و لوکا دوباره به هم رسيدند
در ادامه هفته بیست و هفتم لیگ 
برتر فوتبال عصر امروز س��پاهان 

مهمان مس کرمان خواهد بود.
مصاف سرنوشت ساز در کویر

م��س کرم��ان و س��پاهان امروز 
از س��اعت ۱۵:3۰ در ورزش��گاه 
 ام��ام عل��ی)ع( ش��هر کرم��ان 
بیست و هفتمین دیدار این فصل 

لیگ برتر خود را برگزار می کنند.
دو تی��م در حال��ی ب��ه مص��اف ه��م می رون��د که نی��از مب��رم دو 
تیم به کس��ب هر 3 امتی��از ممکن در ای��ن بازی قطع��ا باعث یک 
بازی جذاب می ش��ود. از یک س��و مس کرمان با توجه ب��ه این که 
وضعیت بس��یار خطرناکی در قعر ج��دول رده بن��دی دارد نیاز به 
3 امتیاز ب��ازی خانگی دارد و از س��وی دیگر س��پاهان ب��رای باقی 
 ماندن در ک��ورس قهرمانی چ��اره ای ج��ز پیروزی در ای��ن دیدار

 ندارد.
مس کرمان که جمعه هفته گذش��ته در فینال جام حذفی در خانه 
مغلوب تراکتورسازی تبریز شد و شانس خوب کسب جام و آسیایی 
شدن را از دست داد نمی خواهد با شکست در لیگ برتر هم هواداران 

خود را ناامید کند.
در م��س ل��وکا بوناچی��چ روی نیمک��ت می نش��یند ک��ه یک��ی از 
پرافتخارترین مربیان س��پاهان بوده اس��ت و س��پاهانی ها یکی از 
خاطره انگیزترین لحظات تاریخ باش��گاه خود یعنی حضور در جام 
باش��گاه های جه��ان را در دوره او تجربه کرده ان��د. همچنین امروز 
 جدال دو مربی ک��روات روی نیمک��ت دو تیم می توان��د زیبا از آب

 در بیاید.

 ایران نيز در جمع بهترین های
 10 لباس جام جهانی

در حالی که ۱۱4 روز به آغاز جام 
جهانی 2۰۱4 برزیل باقی مانده، 
بعضی از تیم های شرکت کننده 
در هفته های گذش��ته رس��ما از 
پیراه��ن جدی��د خ��ود رونمایی 
کردند. چند ماهی ب��ه آغاز جام 
جهانی برزیل باقی مانده اما خیلی 
از فوتبال دوستان از حاال به فکر 
جمع کردن پول هایشان افتاده اند تا پیراهن تیم مورد عالقه شان را 

بخرند. 
 در هفته های گذشته چند تیم  رسما از پیراهن جدید خود رونمایی 
کردند ک��ه بعضی از آن ه��ا طراحی زیبا و چش��مگیری داش��تند. 
 یک س��ایت ایرلندی نگاهی انداخته به زیباتری��ن پیراهن هایی که 
تا به حال رونمایی شده اند که نام تیم ملی ایران هم در این میان به 

چشم می خورد.

 برگزاری مسابقات فوتسال
تنيس روی ميز کارکنان شهرداری ها

مدیر عام��ل س��ازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان در 
خصوص برگزاری  ای��ن دوره از 
مس��ابقات فرهنگ��ی ،ورزش��ی 
سازمان در خصوص دهه مبارکه 
فجر عنوان کرد :سازمان همیاری 
شهرداری های اس��تان اصفهان  
طبق سنوات گذشته وبرای حفظ 
تندرستی ، نشاط و تقویت روحیه 
کارکنان ش��هرداری ها به مناس��بت گرامیداشت س��ی و پنجمین 
سالگرد پیروزی انقالب اس��المی و ایام ا... دهه مبارك فجر اقدام به 
برگزاری ششمین دوره مس��ابقات فوتس��ال کارکنان استانداری ، 
فرمانداری ها و ش��هرداری های اس��تان با حضور ۱6 تیم از سراسر 
اس��تان به صورت متمرکز با همکاری اس��تانداری اصفهان ، هیات 

فوتسال استان و مشارکت  شرکت رنگ آذین اقدام کرد.
این رقابت ها در مرحل��ه مقدماتی به ص��ورت دوره ای برگزار و در 
پایان ای��ن مرحله تیم های  ش��هرداری خمینی ش��هر ، باغبادران، 
شهرضا ، بهارس��تان ، قهجاورس��تان ، مبارکه ، فوالدشهر و ابریشم  
به مرحله حذف��ی راه پیدا کردند ک��ه از بین آن ها تیم ش��هرداری 
شهرضا،فوالدشهر،قهجاورستان وخمینی شهر به مرحله نیمه نهایی 

در این دوره از مسابقات راه پیدا کردند .
وی افزود: در همین راس��تا در نظر است مسابقات تنیس روی میز و 
 مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و اذان )ویژه آقایان و خانم ها ( 
در اسفند ماه سال جاری با همکاری اس��تانداری اصفهان و هیات 
 تنی��س روی میز و موسس��ه مه��د قرآن کریم در س��طح اس��تان

 برگزار شود.

 ضيافت هندبال دوستان اصفهانی
 در سالن ملت

 کرمانی ها در ماموریت 
غيرممکن !

نيک اندی�ش ش�هرداری اصفه�ان- نف�ت و گاز 
گچساران، فردا ساعت 1۶ سالن ملت

 س��الن مل��ت اصفه��ان پ��س از گذش��ت ۱2۷ روز از
 آخرین باری ک��ه میزبان دیداری از لی��گ برتر هندبال 
مردان ایران بود، جمعه این هفت��ه پذیرای نیک اندیش 
 ش��هرداری اصفه��ان و حری��ف گچس��ارانی ای��ن تیم

 است.
نيک اندی�ش ش�هرداری اصفه�ان - نف�ت و گاز 

گچساران؛ ملت و هواداران دیدار تازه می کنند
در یکی از مهمترین مس��ابقات روز جمعه، نیک اندیش 
ش��هرداری اصفهان در س��الن ملت پذی��رای نفت و گاز 
گچساران اس��ت. نیک اندیش شنبه گذش��ته در یزد با 
نتیجه 29 بر 2۱ مغلوب س��نگ آهن بافق ش��د و عالوه 
بر این ک��ه دو امتیاز این ب��ازی را از دس��ت داد، حجت 
صفری بازیکن تاثیرگذارش را ه��م به دلیل مصدومیت 
از ناحیه کش��اله ران در آن مس��ابقه، در هفته سیزدهم 
در اختی��ار ن��دارد وصف��ری هم ب��ه جم��ع جعفرنیا و 
 خدارحمی مصدوم پیوست تا نیک اندش با سه یار غایب، 
 اولی��ن دی��دار خانگ��ی اش در نیم فص��ل دوم را برگزار

 کند.
نیک اندی��ش با ۱2 امتی��از در مکان پنجم ج��دول قرار 
دارد و نفت و گاز گچساران با یک بازی کمتر و ۷ امتیاز، 
هشتم است. بازی رفت دو تیم با نتیجه 29 بر 24 به سود 

شاگردان شهداد مرتجی به پایان رسید.
در دیگر دیدارهای فردا، ثامن الحجج سبزوار صدرنشین 
میزبان صنعت مس کرمان رده چهارمی اس��ت و هپکو 
اراك رده ششمی هم از سنگ آهن یزد، تیم دوم جدول 
پذیرایی خواهد کرد. اگر مس کرمان موفق به شکس��ت 
ثامن الحجج س��بزوار با تفاضل گل باال ش��ود می تواند با 
توجه به استراحت ثامن الحجج مشهد به رده سوم صعود 
کند که البته ماموریت س��خت و تا ح��دودی غیرممکن 

برای تیم کرمانی خواهد بود. 
صنعت مس در دور رفت با نتیجه 29 بر 2۵ از ثامن الحجج 
سبزوار شکست خورد و دیدار تیم های سنگ آهن بافق 
یزد و هپکو اراك نیز با حساب 23 بر 22 به سود نماینده 

یزد به پایان رسید.

زاویه

۶
3 اصفهانی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری 

برای ش��رکت در مس��ابقات قهرمانی آس��یا از س��وی کادر فنی تیم ملی ایران آقایان حسین ناطقی، 
حامد جنت، سید موسی مصطفوی دوچرخه س��واران اصفهانی در نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی 

دوچرخه سواری رشته کورسی رده سنی بزرگساالن دعوت شدند.

حسین داوری در نشس��ت خبری بررس��ی المپیاد دانش آموزان 
سراس��ر کشور)متوس��طه دوم( که در اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان برگزار شد اظهار داشت: در مورد تمهیداتی که برای 
پذیرش تیم ها در المپیاد در نظر گرفته شده است سامانه ای طراحی 
شده که از طریق این سامانه ورزش��کاران از استان های خودشان 
پذیرش را انج��ام داده و آی دی کارت برای آنان صادر می ش��ود 
 که این موض��وع یکی از ویژگی ه��ای این المپیاد اس��ت که برای
  نخس��تین ب��ار در س��طح ورزش دانش آم��وزی ص��ورت

 می گیرد.
وی تصریح کرد: تمهیدات الزم برای مس��ایل پزش��کی، امنیتی، 
بهداشت در خوابگاه و اسکان دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

دبیرکل المپیاد ورزش��ی دانش آموزان سراسر کش��ور ادامه داد: 
مهمترین مساله ای که برای تیم های ورزش��ی وجود دارد مساله 
تغذیه و اس��کان اس��ت که در این زمینه منویی مناسب برای نوع 
غذا که مناسب ورزشکاران این رده های سنی باشد تهیه شده که 
در سطح استاندارد است.وی با بیان این که برگزاری این مسابقات 
تجربه ای برای اصفهان اس��ت گفت: با توجه به این که اصفهان در 
سال 2۰۱۵ میزبان رقابت های جهانی هندبال دانش آموزی است 
تجربه گرانبهایی از این المپیاد به دست می آوریم تا بتوانیم میزبانی 

شایسته ای از رقابت های جهانی داشته باشیم.

      اصفهان با 58 ورزشکار در المپياد دانش آموزی کشوری 
شرکت می کند

رییس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: 
این اس��تان در قالب 4 تیم ورزش��ی هندبال، فوتس��ال، والیبال و 
بسکتبال و با حضور ۵8 ورزشکار، مربی و سرپرست به عالوه یک 
نفر سرپرس��ت کاروان در المپیاد دانش آموزی ش��رکت می کند.

سیدهاشم برقعی، اظهار داشت: تعداد سالن هایی که برای برگزاری 
این المپیاد درنظر گرفته شده 8 سالن است،رشته فوتسال در سالن 
پوریای ولی باغ ابریشم و سالن خرداد، هندبال در سالن سجادی و 
خرازی، والیبال در سالن عدل و مسکین و رشته بسکتبال در سالن 
شهدای فرهنگی فالورجان و سالن معراج مجتمع فرهنگی ورزشی 

امام علی برگزار می شود.
قائم مقام المپیاد دانش آموزان پسر سراسر کشور گفت: تعداد دانش 
آموزان رشته هندبال ۱4 ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست است، 
رشته والیبال، فوتسال و بسکتبال نیز هر کدام با ۱2 ورزشکار یک 
مربی و یک سرپرست که جمعا ۵8 نفر می ش��وند در این المپیاد 
شرکت می کنند.وی اضافه کرد: تامین بودجه این رقابت ها از سوی 
وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانش آموزی صورت 
می گیرد.برقعی در پایان تاکید کرد: عالوه بر لوح تقدیر و یادبود به 
نفرات نخست این المپیاد ۵۰ هزار تومان، نفرات دوم 4۰ هزار تومان 

و به نفرات سوم نیز 3۰ هزار تومان تعلق می گیرد
     تمهيدات پزشکی مناسبی برای المپياد دانش آموزی 

کشوری در نظر گرفته شده است
رییس اداره س��المت آموزش و پ��رورش اس��تان اصفهان گفت: 
برای برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزی پسر سراسر 
 کشور )متوسطه دوم( تمهیدات پزش��کی مناسبی در نظر گرفته

 شده است.
س��عید باق��ری ، در خصوص بحث کمیته بهداش��تی و س��المت 
دانش آم��وزان، اظه��ار داش��ت: در ای��ن زمینه بروش��وری تهیه 
 شده که ش��امل دو قس��مت نکات ایمنی و نکات بهداشتی برای

 ش��رکت کنن��دگان در 
المپیاد اس��ت.وی تصریح 
کرد: در موضوعات ورزشی 
عالوه بر نیرومندس��ازی به 
مس��ایل فرهنگی و روحی 
دانش آم��وزان  روان��ی 
نی��ز تاکی��د داریم.رییس 
اداره س��المت آم��وزش و 
پ��رورش اس��تان اصفهان 
ادامه داد: در مبحث نکات 
بهداش��تی المپی��اد عالوه 
بر بروش��ورهای تهیه شده 
که در اختیار دانش آموزان 
قرار می گیرد مس��ابقه ای 
 نی��ز ب��رای ورزش��کاران

 در نظر گرفته می شود و برای نفرات اول نیز جوایزی در نظر گرفته 
می شود.

وی اضافه کرد: بازدیدی از اردوگاه شهید بهشتی داشته ایم تا رعایت 
نکات بهداش��تی در آن را مدنظر قرار دهیم.باقری تصریح کرد: در 
موضوع تغذیه دانش آموزان تاکید بسیاری داریم و مواد غذایی نیز 
باید از ارزش بسیار باالیی برخوردار باشند.وی گفت: در خوابگاه های 
دانش آموزی پزشک به صورت شبانه روزی مستقر شده، داروهای 

الزم و آمبوالنس نیز فراهم می شود .
     98 داور، المپياد دانش آموزی را قضاوت می کنند

معاون فنی المپیاد فرهنگی ورزش��ی دانش آموزان سراسر کشور 
گفت: 98 داور المپیاد دانش آموزی را قضاوت می کنند.

عزت اهلل احمدی با اشاره به داوری رقابت های المپیاد، اظهار داشت: 
داوران این دوره از رقابت ها از سراس��ر کشور هستند و سعی شده 
بهترین داوران با درجات ملی و بین المللی برای این المپیاد در نظر 

گرفته شود.
وی تصریح کرد: سعی ش��ده داوران از دبیران تربیت بدنی و کادر 
آم��وزش و پرورش انتخاب ش��وند. معاون فن��ی المپیاد فرهنگی 
ورزش��ی دانش آموزان سراس��ر کش��ور ادامه داد: در این دوره از 
مسابقات در رشته فوتسال، والیبال، هندبال24 نفر و در بسکتبال 

نیز 22 نفر نیز این رقابت ها را قضاوت می کنند.

اصفهان ميزبان المپياد ورزشی دانش آموزان سراسر کشور

تيم های برتر المپياد دانش آموزی به رقابت های جهانی اعزام می شوند

توجه به ورزش پایه؛درخشش در آینده
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اختتاميه المپياد 
فرهنگی ورزشی

منتظرِ اذن  رضازاده برای انتخاب سرمربیآیا برناردی جای والسکو؟ 

 اصفهان قهرمان 
تيراندازی با کمان 

آیین اختتامیه پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان 
امروز بعدازظهر برگزار می شود.

هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان در نظر دارد امروز 
در ساعت ۱4:3۰ از قهرمانان و مقام آوران پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی 
روستاییان استان اصفهان در بخش آقایان و بانوان تجلیل به عمل آورد. در این 
مراسم از2۵۰ نفر ورزشکار روستایی اس��تان اصفهان در سالن شهید آوینی 

اردوگاه شهیدبهشتی شهر ابریشم تجلیل خواهد شد.
گفتنی است پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان ویژه 

آقایان با قهرمانی تیم چادگان به پایان رسید.
این المپیاد ویژه آقایان در هفت رشته در اردوگاه شهید بهشتی با حضور بیش 
از ۵۰۰ ورزشکار برگزار شد که تیم چادگان با 32 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، 
تیم اصفهان مرکزی با 28 امتیاز دوم شد و تیم های لنجان و آران و بیدگل هر 

کدام با ۱9 امتیاز در سکوی سوم ایستادند.

مسووالن فدراسیون والیبال که پیش از این از نهایی شدن قرارداد 
لورنزو برناردی برای جانش��ینی خولیو والسکو در تیم ملی ایران 
 نام برده بودند،به نظر می رس��د که در این تصمی��م دچار تردید

 شده اند.
این فدراس��یون در مطلبی که روی تارنمای خود قرار داد،نوشت: 
هنوز قرارداد برناردی امضا نشده است و در حال بررسی برخی موارد 

ای��ران از جمله مدت زمان و چگونگی حضور  در   وی 
می باشیم.

در همین راستا محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال افزود: 
ما با برناردی شفاها در خصوص قبول مسوولیت سرمربیگری تیم 
ملی ایران به توافق کامل رسیدیم اما با توجه به این که تیم او در 
مس��ابقات باش��گاه های اروپا به مرحله نیمه نهایی صعود کرده، 
 در صورت��ی که جواز حضور در مس��ابقات باش��گاه ه��ای جهان

 )که از 6 تا ۱۱ می در بتیم برزیل برگزار می ش��ود( را به دس��ت 
 آورد، ما فاصله کمی )عمال یک هفته( تا مس��ابقات لیگ جهانی

خواهی��م   ش��ود(  م��ی  آغ��از  م��ی   26 )ک��ه    
داشت.

 این موضوع مهمی است و ما در حال بررسی این موضوع و چگونگی 
حضور وی در تمرینات هس��تیم. چرا که ما چند دیدار تدارکاتی 
پیش از لیگ جهانی خواهیم داشت. پس با توجه به این موضوعات 
می بایس��ت عجله نکنیم و بهترین و س��نجیده ترین 

تصمیم را بگیریم.
ما نباید این موضوع را آن چنان حساس 
کنیم که نتوانیم به درس��تی 
تصمیم بگیریم.ما باید 
سنجیده انتخاب 
کنیم وبدانیم 
تیم مل��ی را 
ب��ه چه کس��ی 
 می س��پاریم و چه قدر 
 می تواند از هویت والیبال ملی کشورمان

 دفاع کند. 

س��ال آینده با در پیش بودن بازی های آسیایی 2۰۱4 اینچئون 
کره جنوبی، سال حساسی برای ورزش کشورمان به خصوص برای 
رشته مدال آور و تاثیرگذار وزنه برداری است که قهرمانی جهانی 

را نیز در پیش رو دارد.
بع��د از رقاب��ت ه��ای جهان��ی 2۰۱3 لهس��تان و اس��تعفای 
ک��وروش باق��ری از س��رمربیگری تیم مل��ی وزنه ب��رداری، این 
تیم ب��دون مربی اس��ت، البته هر چن��د تیم مل��ی برنامه مهمی 
در این م��دت نداش��ت، اما ب��ا معرفی س��رمربی می توانس��ت 

 ورزش��کاران م��ورد نظ��ر خ��ود را بیش��تر و بهت��ر زی��ر نظر
 بگیرد.

اما ان��گار بای��د همیش��ه فرص��ت ه��ا را از دس��ت داد تا با 
 نزدیک ش��دن ب��ه رقاب��ت ه��ای مهم حس��رت گذش��ته

 را بخوریم.
 تا بازی های آس��یایی حدود هفت ماه باق��ی مانده و تیم ملی

 وزن��ه ب��رداری ک��ه یک��ی از ارکان مه��م کاروان ای��ران در 
 ای��ن رقاب��ت ه��ا خواه��د ب��ود، هن��وز س��رمربی

 ندارد.
ام��ا ب��ه نظر م��ی رس��د این طلس��م طی 

روزه��ای اخی��ر شکس��ته خواه��د 
ش��د. پس از بررس��ی گزین��ه های 

 مختل��ف از س��وی فدراس��یون
 وزنه ب��رداری، حس��ین توکلی 
س��رمربی فعلی تیم نوجوانان 
و جوانان کش��ورمان، س��ید 

هادی پانزوان و بهمن زارع از گزینه های اصلی برای سرمربیگری 
تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن کشورمان هستند.

 بازی های آس��یایی 2۰۱4 اینچئون از 28 شهریور سال 93 آغاز 
می شود و به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

هش��تاد و یکمین دوره مس��ابقه های وزن��ه ب��رداری قهرمانی 
بزرگساالن جهان نیز 4۵ روز پس از پایان رقابت های وزنه برداری 
 بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی

 ) ۱۷ ت��ا 2۵ آب��ان ۱393( برگ��زار 
خواهد شد.

پس از دو روز رقابت فش��رده، اصفهان قهرمان مس��ابقات تیراندازی با کمان 
کشور شد.

 به نقل از روابط عموم��ی هیات تیراندازی با کمان شهرس��تان اصفهان، پس 
 از دو روز رقاب��ت فش��رده جهت کس��ب عن��وان قهرمانی کش��ور تیراندازی 
 با کم��ان که ب��ا حضور ۱۵4 ورزش��کار از اس��تان ه��ای آذربایجان ش��رقی
  و غرب��ی، اصفه��ان، الب��رز، ته��ران، چه��ار مح��ال و بختیاری، خراس��ان
  رض��وی، خوزس��تان، زنج��ان، س��منان، ف��ارس، قزوی��ن، ق��م، کرم��ان،

 مازندران، مرکزی، کیش، هرمزگان، همدان، یزد و تیم منتخب بسیج یزد با 
عنوان جام فجر با همکاری سازمان ورزش بسیج در سایت تیراندازی با کمان 
در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار شد  در پایان تیم استان اصفهان با کسب 
4 مدال طال و 3 برنز مقام قهرمانی را به دس��ت آورد، تی��م تهران با یک مدال 
طال، 2 نقره و 2 برنز مقام دوم و اس��تان قزوین با کس��ب یک مدال طال و یک 

برنز سوم شد.

ایران- آنگوال، 10 خرداد 9۳
 تیم مل��ی فوتبال ایران قرار اس��ت پی��ش از حضور در

 جام جهانی 2۰۱4 برزیل اردوی تدارکاتی ای در اتریش 
برپا کند،به همین دلیل قرار است ایران به مصاف آنگوال 

برود تا شاگردان کارلوس کی روش محک زده شوند.

عزم رکابزنان ایران برای قهرمانی آسيا
 مدیر تیم ه��ای ملی فدراس��یون دوچرخه س��واری ایران گفت: 
 ملی پوش��ان زن و مرد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا

2۰ روز زودتر راهی قزاقس��تان خواهند شد.مس��ابقات دوچرخه 
سواری قهرمانی آسیا از اول تا دهم خرداد ماه 93 برگزار می شود.

سپاهان درجدال صدر
دروازه بان تیم سپاهان گفت: تیم سپاهان برای رسیدن به صدرنشینی در لیگ برتر، 
به امتیاز بازی با مس کرمان نیاز دارد. رحمان احمدی گفت: بازی با مس کرمان 
بازی بسیار سنگینی برای سپاهان به حساب می آید زیرا مس کرمان می جنگد تا از 

قعر جدول فرار کند و سپاهان می جنگد تا به صدر جدول برسد.

سامانه ای طراحی 
شده که از طریق این 

سامانه ورزشکاران  از 
استان های خودشان 
پذیرش را انجام داده 
و آی دی کارت برای 

آنان صادر می شود که 
این موضوع یکی از 

 ویژگی های این
 المپياد است
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392 شهرضا ) نوبت دوم ( 
بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آيين نامه مربوط 
به امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
محترم  هيات  آراء  طبق  آنچه  ونيز  افتاده  قلم  از  های  وهمچنين شماره 
نظارت ثبت،آگهی آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش يک شهرضا را 

به شرح زير آگهی می نمايد:
شماره های فرعی ازيک اصلی ابنيه وامالك شهرضا

826- رامين فخارفرزنداسداله:يکدانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه.
اله  فرزندحبيب  مندك  ونرگس  فرزندرحيم  محمدرضادهقان   -8041
ازيکباب مغازه محل راه متروكه به مساحت  باالسويه:ششدانگ قسمتی 
يکباب  4292جمعاتشکيل  ازپالك  قسمتی  انضمام  به  كه  19/90مترمربع 

مغازه راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

سيدعبدالحميد  فرزندان  صالح  السادات  وعصمت  عفت   -1743
باالسويه:6/5قفيزمشاع از18قفيزششدانگ قطعه ملک.

8800باقيمانده- كفايت قرقانی فرزنددالور:ششدانگ قطعه زمين كه شماره 
های 13480و13918ازآن مجزی شده به مساحت 172/40مترمربع.

به  زمين  قطعه  اله:ششدانگ  فردفرزندحيات  رومی  مهدی   -9398
مساحت154مترمربع.

مساحت  به  يکبابخانه  ناهيدفخارفرزندجواد:ششدانگ   -9552
125/20مترمربع.

نسبت  حيدرباالسويه  فرزندان  وعليرضاكاظمينی  حسينعلی   -9823
بيگم  فرزندسيدجوادوعصمت  مدينه  بيگم  ومريم  مشاع  به4دانگ 
مشاع  2دانگ  به  نسبت  فرزندسيدمحمدرضاباالسويه  بحرينی 
به  احداثی  باسايرساختمانهاوتاسيسات  بنزين  يکواحدپمپ  از:ششدانگ 

مساحت1033/55مترمربع.
10205- كرم اله عربی نره فرزندخان وردی وحليمه نره فرزندپنجعلی 

باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به مساحت305/10مترمربع.
به  خانه  يکباب  فرزندمحمد:ششدانگ  كرويه  احمدمحمديان   -11616

مساحت144/48مترمربع.
13782- فريدون عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ يکباب خانه 

مجزی شده از12465به مساحت90/65مترمربع.
به  خانه  يکباب  فرزندشمسعلی:ششدانگ  ناصرمحمديان   -13822

مساحت110/15مترمربع.
شده  مجزی  خانه  يکباب  فرزندارغوان:ششدانگ  داودجعفری   -13823

از9228به مساحت199/10مترمربع.
13825- حميدرضامردانی فرزندرحمت اله:ششدانگ يکباب خانه مجزی 

شده از6754به مساحت230/40مترمربع.

شجاعی  فرزندسيداحمدوشهره  كسائی  سيدمصطفی   -13845
از110به  شده  مجزی  خانه  يکباب  باالسويه:ششدانگ  فرزندسهراب 

مساحت206/62مترمربع.
13868- عاليه سبحانی فرزنداميرفرج:ششدانگ يکباب مغازه مجزی شده 

از12465به مساحت32مترمربع.
13873- اله مرادعباسی فرزندرمضان وهمين بس اسابه فرزندسيف اله 

باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به مساحت160مترمربع.
13885- خدادادشهبازی فرزندگودرز:ششدانگ قطعه زمين بلوك چينی 

شده به مساحت212/32مترمربع.
فرزندمحمدعلی  گالبی  وپری  فرزندعباس  احمدرضاگالبی   -13900
از1654و1657به  شده  محصورمجزی  زمين  قطعه  باالسويه:ششدانگ 

مساحت417/65مترمربع.
شده  مجزی  خانه  يکباب  فرزندبهادر:ششدانگ  فرامرزقرقانی   -13918

از8800به مساحت 150/70مترمربع.
مجزی  خانه  يکباب  فرزندحسين:ششدانگ  محمودسبزواری   -13928

شده از1041به مساحت218/20مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

يکباب  فرزندرحيم:ششدانگ  اسکندری  اله  رحمت  498باقيمانده- 
مساحت  به  شده  مجزی  3474و3020و2041ازآن  پالكهای  كه  خانه 

207/60مترمربع.
ازيکقطعه  قسمتی  دانشورفرزندعبدالکريم:ششدانگ  مرضيه   -4576
زمين محل جوی متروكه به مساحت18مترمربع كه به انضمام ششدانگ 

پالك1030جمعاتشکيل يکقطعه زمين راداده است.
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد

به  خانه  يکباب  فرزندقاسم:ششدانگ  نظرسهرابی   -1611
مساحت266مترمربع.

مساحت  به  خانه  يکباب  فرزندگنجعلی:ششدانگ  قجرتيموری   -1896
138/50مترمربع.

ومهين  4دانگ مشاع  به  فرزندخسرونسبت  نسب  طاهری  1993- حسن 
به  خانه  يکباب  از:ششدانگ  مشاع  به2دانگ  نسبت  فرزندايرج  فرهادی 

مساحت 167/40مترمربع.
نژادفرزندهادی  نيافرزندمنصوروزهراعسکری  عسکری  بعقوب   -2314

باالسويه:ششدانگ قطعه زمين به مساحت146/60مترمربع.
2405- عوض عباسی فرزندمنصور:ششدانگ يکباب مغازه مجزی شده 

از148به مساحت30/44مترمربع.
به  خانه  يکباب  فرزندخونکار:ششدانگ  كاويانی  اسحق   -2582

مساحت141/15مترمربع.

زمين  قطعه  فرزندسيدعلمدار:ششدانگ  سيدمرادموسوی   -2591
محصورمجزی شده از951به مساحت210مترمربع.

به  زمين  قطعه  فرزندمحمود:ششدانگ  فرودغروی   -2592
مساحت155/50مترمربع.

مجزی  خانه  يکباب  پورفرزندفاضل:ششدانگ  كاويانی  رضاقلی   -2594
شده از2572به مساحت155/30مترمربع.

2595- صغراصادقی حسن آبادی فرزندمحمد:ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت205مترمربع.

شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
فرزندعليرضاوژيالباغستانی  شهرضا  حامدطاهری  129باقيمانده- 
پالكهای  كه  خانه  يکباب  فرزندپرويز:ششدانگ 

973و1175و1305و1372ازآن مجزی شده به مساحت66/50مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

كه  انباری  بکباب  فرزنديحيی:ششدانگ  فريبرزمشهدی  1029باقيمانده- 
پالكهای 2498و2499ازآن مجزی شده به مساحت 126/25مترمربع.

2481- حسن انصاريپورجرم افشاری فرزندعبدالرسول:ششدانگ يکباب 
خانه مجزی شده از122به مساحت303مترمربع.

به  زمين  يکقطعه  اله:ششدانگ  فرزندسيف  مظلومی  مريم   -2486
مساحت83/70مترمربع.

2496- مجيداطرشی فرزندرحمت اله:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده 
از534به مساحت101/35مترمربع.

مجزی  مغازه  يکباب  فرزندابوالقاسم:ششدانگ  مهردادطاهری   -2498
شده از1029به مساحت21/82مترمربع.

شده  مجزی  مغازه  يکباب  فرزنديحيی:ششدانگ  فريبرزمشهدی   -2499
از1029به مساحت 25/17مترمربع.

شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقويه
به  مغازه  يکباب  فرزندتقی:ششدانگ  لطفی  قنبرعلی   -710

مساحت34/15مترمربع.
زمين  قطعه  فرزندعلی:ششدانگ  عبدالجوادنصيری   -1029
ونقل  حمل  شركت  تاسيس  درآن)محل  احداثی  محصورباساختمان 

سپهرپارسيان(به مساحت1900مترمربع.
1030- حسن عماره فرزندعبدالکاظم:ششدانگ قطعه زمين محصورمجزی 

شده از708به مساحت130/12مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2335- شهربانوكاظمی فرزندنصراله:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده 
از568به مساحت82مترمربع.

شهرضا  گالبی  ومنيره  فرفرزندمحسن  پويان  احسان   -2350
از150به  شده  مجزی  خانه  يکباب  باالسويه:ششدانگ  فرزندمرتضی 

مساحت117/50مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهيار

2529- محمدحسين امين راسخ فرزنداكبر:ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
مجزی شده از1949به مساحت 504485مترمربع.

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش اباد
ازيکباب  قسمتی  پورفرزندصفرعلی:ششدانگ  كاظم  محمدحسين   -462
به  كه  از5به مساحت164/30مترمربع  وگاراژمتصله مجزی شده  مغازه 
يکباب مغازه وگاراژمتصله راداده  ازپالك6جمعاتشکيل  انضمام قسمتی 

است.
  به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالك و رقبات 
اولين  انتشار  تاريخ  از  بايد  باشد  داشته  واخواهی  آگهی  اين  در  مندرج 
نوبت آگهی نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده به شرح رديف های 
الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی كه طبق آراء هيات نظارت 
ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به اين اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
ظرف  بايست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين 
تقديم  اداره گواهی  اين  به  اعتراض خود  تسليم  تاريخ  از  مدت 30 روز 
دادخواست رااز مراجع ذيصالح قضائی اخذ وبه اين اداره تسليم نمايد 
درصورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد 
.اعتراضات ياگواهی طرح دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است ومطابق قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
درموقع  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آيين   56 ماده  طبق  شد. ضمنا 

تعيين حدود درصورت مجلس قيد وواخواهی صاحبان امالك ومجاورين 
وتبصره  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت 
پذيرفته  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  2ماده 
خواهد شد.اين آگهی دردونوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار نوبت 
منتشر می گردد./.م  زاينده رودچاپ اصفهان درج و  نامه  اول در روز 

الف259
تاريخ انتشار نوبت اول:92/11/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:92/12/01

 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا   

نوبتی سه ماهه سوم اردستان ) نوبت دوم (
940شماره 92/6026/33/وآگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392- ثبت 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان .
 59 ماده  و  امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  به  مستند  الف  بند 
اصالحی آيين نامه آن امالك و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان كه تقاضای ثبت آن در سه ماهه سوم سال 1392 پذيرفته شده 
آن  بر  اعتراض  مهلت  و  منتشر  ماه  يک  فاصله  به  مرتبه   2 برای  است 
آگهی ذيل  بشرح  ميباشد  ماه   3 مدت  به  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ   از 

مينمايد 

دهستان گرمسير – شهر اردستان به شماره 1 اصلی و فرعی های زير 
411 آقايان علی صابری و حسن صابری هر دواردستانی فرزندان اكرم 
فرزندان  اردستانی  صابری  عذرا  و  اردستانی  صابری  بتول  خانمها  و 
فرزند محمد  علی خفری  و  فرزند غ=علی  امير حسين خفری  و  غضنفر 
جعفر سه 3 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ قطعه ملک به نسبتهای علی 
و حسن 1/5 سهم از 18 سهم با المناصفه و خانمها بتول و عذرا هر يک 

سيزده بيست و چهارم سهم از 18 سهم و امير حسين مالک هفت بيست 
و چهارم  سهم و علی يک هشتم سهم از 18 سهم 

شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی زير 

1295 – آقای احمد مهاباديها مهاباد و خانمها حميرا مهاباديها مهابادی 
مهاباديها  مهابادی و مهين  مهاباديها  مهاباد و مريم  مهابادی  و خديجه 
فرزند  مهابادی  اشرفی  معصومه  و  محمد  مرحوم  فرزندان  مهابادی 
حاج محمد چهار حبه و دو پنجاه و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
كه  آمده  در  زمين  قطعه  صورت  به  فعال  كه  كوره  باب  يک  ششدانگ 
مساحت ششدانگ 4400 متر مربع به استثناء بها ثمينه اعيانی كه متعلق 

به خانم معصومه اشرفی می باشد كما فرض اهلل 
دهستان برزاوند 

امام  فرمان حضرت  اجرائی  كينی شماره 197  اصلی - ستاد  مزرعه 
مزرعه  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه  چهاردهم  يک  و  سه  و   پنجاه 

كينی 

آگهی بند ب 
دهستان گرمسير 

فرزند محمد  آقا شاهی  خانم  هما  خانم   – محال  قنوات كوی  اصلی   86
حسن دو سهم مشاع از 1320 سهم ششدانگ قنوات فوق كه ضمن پالك 
محمد حسن  از  انتقالی  ثبت شده  در خواست  اصلی  يک  از  فرعی   632
آقاشاهی  مالک و متقاضی اوليه ثبت كه در آگهی نوبتی قبلی به نام حسن 
آقا شاهی بدون نام پدر اظهار آگهی شده به موجب ماده 16 قانون ثبت 
و ديگر مواد قانونی مربوطه چنانچه كسی نسبت به امالك مرقوم در بند 
الف اعتراضی داشته باشد از تاريخ اولين  نوبت انتشار تا نود )90( روز 
و نسبت به امالك ب تا 30 روز پس از انتشار بايد دادخواست واخواهی 
و اعتراض خود را با اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين 
تسليم اعتراض با اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در 
اقامه شده باشد طرف دعوی  انتشار آگهی دعوايی  از  صورتی كه قبل 

بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسليم 
نمايد . اعتراضيات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدتهای مذكور 
واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . حدود و حقوق ارتفاقی امالك فوق مستند به 
ماده 56 آيين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود بررسی ودر صورت 
مجلس تحديد حدود قيد خواهد شد و اعتراض صاحبان امالك و مجاورين 
نسبت به آن تابع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعيين تکليف پرونده های 
در  الف  رديف  به  نسبت  آگهی  اين   . بود  خواهد  شده  مفقود  معترضی 
دو نوبت بفاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط يک نوبت از تاريخ 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر  اول در روزنامه  نوبت   انتشار 

ميشود 
م الف 454

تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1
 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/12/1

خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

نوبتی سه ماهه سوم نطنز ) نوبت دوم ( 
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392 اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي آيين نامه 
مذكور امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 92 پذيرفته 
شده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر 
آنها از تاريخ انتشار )92/11/1( به مدت 90 روز مي باشد. به شرح ذيل 

آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذيل 
زمين  قطعه  ششدانگ  ماشااهلل  فرزند  رحيمی  علی  اشرف  خانم   –  572

بمساحت 151/09 متر مربع 
573/2 - خانم اشرف علی رحيمی فرزند ماشااهلل ششدانگ قطعه زمين 

بمساحت 122/95 متر مربع 
موقوفه حسن وشاقيان به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه   – 913

شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين بمساحت 36/70 متر مربع 
ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطير ، فروعات ذيل 

به سه  آقاي حسين احمدی مزرعه خطيری فرزند حسن نسبت   –  450
به  نسبت  حسن  فرزند  خطيری  مزرعه  احمدی  معصومه  خانم  و  سهم 
چهار سهم مشاع از هفت سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  قطعه زمين 

مزروعی بمساحت 870/60 مترمربع 
608 – خانم زهرا خالقی فرزند منصور خان ششدانگ يکباب اطاق فوقانی 

بمساحت 24/75 متر مربع 
يکباب طويله  فرزند منصور خان ششدانگ  613/1 - خانم زهرا خالقی 

تحتانی بمساحت 20/80 متر مربع
زمين  قطعه  ششدانگ  خان  منصور  فرزند  خالقی  زهرا  خانم   -  617

مزروعی و مشجر بمساحت 445/90 متر مربع
ازشماره 53 – اصلي افوشته  ، فرعي ذيل 

787 – خانم معصومه قنائی فرزند كرم يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه بمساحت 302/39 متر مربع 

ازشماره 71 – اصلي سرشک  ، فرعي ذيل
1704 – موقوفه مسجد جامع سرشک به نمايندگی اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 525/60 

متر مربع 
ازشماره 73 – اصلي مزرعه برگ آباد  ، فرعي ذيل 

تقی ششدانگ قطعه زمين  فرزند سيد  آقای سيد محمد ميرمحمد   –  35
مزرعی و  مشجر و يکباب دامداری بمساحت 11340/59 متر مربع 

ازشماره 76 – اصلي ريسه  ، فرعي ذيل 
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  ريسه  رجب  موقوفه   –  673
باغ  معروف  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  نطنز  شهرستان 

عباس بمساحت 368/03 متر مربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 

معروف  خانه  يکباب  ششدانگ  دخيل  فرزند  شاخه  حسين  آقاي   –326
خانه باقر بمساحت 69/33 مترمربع

1562 – آقای عباس خفری فرزند سيف اله نسبت به چهار دانگ و خانم 

كبری خفری فرزند نعمت اله نسبت به دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه 
بمساحت 145/71 متر مربع  مفروز و مجزی شده از 593 فرعی  

از شماره 128 – اصلي يوز جريب ؛ فروعی ذيل 
آقای غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين   – 67

مزروعی بمساحت 119/05 متر مربع 
از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذيل 

زمين  قطعه  محمد ششدانگ  فرزند  جزني  رشيدي  عليرضا  آقاي   –  29
مزروعي بمساحت 347/60 متر مربع 

فاطمه رشيدي  خانم  و  محمد  فرزند  اقدس رشيدي جزني  خانم   -  143
جزني فرزند محمد بالمناصفه چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ 

محصور مشجر بمساحت 744 متر مربع 
زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشيدي  اقدس  خانم   –  361

مزروعي بمساحت 408/60 متر مربع 
آقای عليرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين   – 399

مزروعي بمساحت 734/10 متر مربع 
406 - آقاي غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي بمساحت 873/48 متر مربع 
زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشيدي  اقدس  خانم   –  459

مزروعي بمساحت 441/80 متر مربع
762 - آقای عليرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 99/70 متر مربع 
787 - آقاي غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد و خانم فاطمه رشيدي 
جزني فرزند محمد و خانم اقدس رشيدي جزني فرزند محمد هر كدام يک 
دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه بمساحت 245/46 

متر مربع
يکباب  اكبر ششدانگ  احمدی جزنی فرزند علی  اله  آقای رحمت   –  845

خانه بمساحت 260/41 متر مربع  
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چيمه ؛ فرعی ذيل 
519 – آقای سيد رضا جاللی چيمه فرزند سيد اصغر ششدانگ دو باب 

بوم كند مشتمل بر محوطه اطرافش بمساحت 228/70 متر مربع 
از شماره 101 – اصلي ده زيره ؛ فروعات ذيل 

خانه  يکباب  ششدانگ  محمد  فرزند  افوشته  ترابی  علی  آقای   –  217
بمساحت 424/50 متر مربع

218 – آقای محمد صياد فرزند حبيب اله  ششدانگ يکباب خانه بمساحت 
269/12 متر مربع

بمساحت  خانه  يکباب  فرزند سيد عباس ششدانگ  فرخ سادات جالل   –
281/80 متر مربع

از شماره 129 -  اصلي قنات معروف درب گنبد هنجن كه مدار گردش و 
مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح آگهيهاي نوبتي قبلي است 

از جمله 8454  آرا فرزند حسين مجاری 25 سهم  فاطمه فردوس  خانم 
سهم ششدانگ قنات مرقوم 

آقای مرتضی فردوس آرا فرزند حسين مجاری 20 سهم از جمله 8454 
سهم ششدانگ قنات مرقوم

آقای علی فردوس آرا فرزند حسين مجاری 25 سهم از جمله 8454 سهم 
ششدانگ قنات مرقوم

ازشماره 149- اصلی طره فرعی ذيل
خانه  يکباب  محمد ششدانگ  فرزند  نطنزی  عباسی  داود  آقاي   –  3122

معروف پشت كنده  بمساحت 200 متر مربع 
ازشماره 150- اصلی برز فرعی ذيل

1008 – خانم طاهره برزی فرزند حسين نسبت به سه دانگ و محمد رضا 
بابايی يزدلی فرزند عليمحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبا ب 

خانه بمساحت 143/48 متر مربع   
سوم ( از بخش يازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره يک– اصلي طار ، فرعي ذيل
يکباب  فرزند سيد رضا ششدانگ  نطنزی  خانم طاهره يوسف   –  2869

خانه بمساحت 572/70 متر مربع 
ازشماره 141 - اصلي باغستان پايين طرق ، فرعی ذيل 

نيم و  حسين يحيايی طرقی فرزند محمد نسبت به يک سهم و   –  1362
صغری طحان جالل فرزند هاجی نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم 

مشاع از ششدانگ يکدرب باغ در هنجوه بمساحت 1977/78 متر مربع 
ازشماره 152- اصلي نيه ، فروعات ذيل 

328 – آقای عباسعلی زمانی نيه فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه بمساحت 411/85 متر مربع 

خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  مزده  موقوفه حسينيه   –  371
شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 605/80 متر 

مربع
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  مزده  حسينيه  موقوفه   -  471
شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 271/40 متر 

مربع
537 - موقوفه حمام نيه به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 

نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 177/75 متر مربع
538 - موقوفه امام زاده چهار بزرگوار مزده به نمايندگی اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 

309/30 متر مربع
ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 

زمين  قطعه  ششدانگ  علی  مراد  فرزند  شاملو  دلکش  خانم   –  1340
محصور و مزروعی بمساحت 1168/80 متر مربع  

1678 – آقای قدرت موسی حسينی سلطان آبادی فرزند حسين ششدانگ 
يکباب خانه و باغچه بمساحت 702/80 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 
زمين  قطعه  ششدانگ  هاجی  فرزند  چيان  گيوه  محترم  خانم    –  1011

مشجر معروف استخر پايين بمساحت 460 مترمربع 
باغ  خانم نصرت موذنی طرقی فرزند حاجی ششدانگ يکدرب   –  1948

محصور و مشجر بمساحت 977/43 متر مربع 
آقايان حسن بيطرفان فرزند حبيب و محمد نقيب كيش فرزند    – 3107
حبيب اله بالمناصفه ششدانگ قطعه زمين محصور  بمساحت 6994/23 

مترمربع 
4051 – آقای سيد نوراله مسعوديان فرزند سيد نعمت اله ششدانگ يک 

قطعه باغچه و زمين جنب آن بمساحت 1468/44 متر مربع 
4287 -  موقوفه حمام طرق به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 

ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 339/35 متر مربع 
خانه  يکباب  ششدانگ  حسن  فرزند  ابوفاضلی  مصطفی  آقای   –  4811

بمساحت 190/45 متر مربع 
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذيل  

خانه  يکباب  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  جاللی  زاده  فرج  بتول  خانم   –2
بمساحت 176/85 متر مربع 

زمين  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  طرقی  رحيم  شهره  خانم   –  1233
محصور معروف خرمنگاه بمساحت 232/50 متر مربع  

ازشماره 215 – اصلي الدريجه ، فروعات ذيل 
150 – خانم فهيمه جالليان فرزند حبيب اله و آقای فرهاد حيدری طرقی 
متر   1935/75 بمساحت  خانه  يکباب  ششدانگ  بالمناصفه  رضا  فرزند 

مربع مفروز و مجزی شده از شماره 35 فرعی 
زمين  قطعه  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  فر  طالب  مصطفی  آقای   –  151
محصور بمساحت 999/50 متر مربع مفروز و مجری شده ازشماره 9 

فرعی 
ازشماره 277 – اصلي نسران ، فروعات ذيل 

167 – آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی بمساحت 320 مترمربع 

210 - آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی بمساحت 1408/24 مترمربع 

259 - آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ يکدرب 
باغ بمساحت 1728/72 مترمربع 

503 - آقاي عباسعلی ظفره ای نسرانی فرزند نجاتعلی ششدانگ يکباب 
خانه بمساحت 301/58 مترمربع 

اشخاص  چنانچه  امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا     
نسبت به امالك مندرج در اين آگهي از تاريخ اولين انتشار به مدت 90 
روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي داشته باشند واخواهي 
كه  در صورتي  و  نمايند  تسليم  دادگاه صالحه  و  اداره  اين  به  را  خود 
قبل از انتشار اين آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق تسليم 
انقضاء مدت مرقوم  از  بعد  كه  يا گواهي طرح دعوي  اعتراضات  نمايند 
واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره آن و ماده 
17 قانون ثبت مي باشد و همچنين برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و 
تکليف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بايست از تاريخ 
انتشار اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل تسليم نمايد و 
ظرف مدت يک ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه 
دهد و همچنين طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع 
تحديد حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان امالك و مجاوران 
حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد. اين 
 آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاينده رود درج ومنتشر

 مي گردد.م الف255
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1 /1392/12

 كفيل ثبت اسناد و امالك نطنزمجتبي شادمان
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 یک فوق تخص��ص بیماری های گوارش��ی و کبد گفت: 
سوزش سردل یکی از عالمت های بیماری رفالکس است 
و به معنی برگشت نامناسب و بیش از حد اسید معده به 
مری است.دکتر پژمان علوی اظهار داشت: در بین معده 
و مری یک س��د فیزیولوژیکی وجود دارد که از برگشت 
بیش از حد اسید معده جلوگیری می کند؛ در همه افراد 
در حالت های عادی و در زندگی روزمره بازگشت اسید از 
معده به مری اتفاق می افتد ولی با مکانیسم های حفاظتی 
که وجود دارد که شامل حرکات طولی مری و ترشح بزاق 
که Ph قلیایی دارد، این اسید به سرعت شسته و از محوطه 
مری پاک می شود.وی ادامه داد: این مکانیسم های دفاعی 
مانع از آسیب رساندن به مخاط معده می شود. هنگامی که 
برگشت اسید معده به مری بیش از حد معمول باشد، این 
مکانیسم های دفاعی قادر به انجام وظیفه به نحوه مناسب 
نیستند و وجود اسید در کنار مخاطی که دفاع خاصی در 
برابر اسید ندارد، منجر به آسیب رساندن به مخاط می شود 
و فرد احساس سوزش در پشت جناق سینه یا سوزش گلو 
می ش��ود.این فوق تخصص گوارش و کبد درباره ش��یوع 
 س��وزش س��ردل گفت: عالیم این عارضه ب��رای حدود 
20 درصد جمعیت به ص��ورت هفتگی ی��ا ماهانه اتفاق 
می افتد و حتی 45 درصد جمعیت می توانند ش��واهدی 
از رفالکس یا برگش��ت اس��ید معده را به صورت ماهیانه 

داشته باشند.
وی بیان کرد: زخم  ش��دن مری، تنگی ه��ای مری، بروز 
س��رطان در مری، پوس��یدگی دندان ها، بوی بد دهان، 
سرفه های مزمن و س��وزش گلو از جمله عوارض و عالیم 

درازمدت این بیماری است.
این فوق تخصص بیماری های گوارش��ی درباره ش��یوه 
تسکین س��ردل گفت: مهمترین عامل برای تسکین این 
وضعیت آن اس��ت که فرد از اضافه وزن پرهی��ز کند، از 
موادی که برگشت اسید را تسهیل می کنند؛ مانند سیگار 
و دخانیات اجتناب کند، از نوشیدنی های الکلی پرهیز کند، 
فرد بالفاصله پس از صرف غذا دراز نکش��د و نخوابد بلکه 
حداقل فاصله صرف غذا تا زمان خواب 1 تا 2 ساعت فاصله 
داشته باشد، پس از صرف غذا برای خوابیدن از متکای بلند 
زیر سر خود استفاده کند، در یک وعده غذایی پرخوری 
نشود و اگر در نهایت با این اقدامات و تغییر شیوه زندگی، 
مشکل فرد برطرف نشد، باید تحت دارودرمانی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: افراد مبتال به سوزش سردل، میوه هایی 
مانند مرکبات را در قبل از خواب مصرف نکنند و همچنین 
از نوش��ابه های گازدار پرهیز کنند زیرا موجب تش��دید 
رفالکس می شود.علوی  توضیح داد: درمان این بیماری 
به این صورت نیست که با مصرف 1 یا 2 ماهه دارو مشکل 
فرد بهبود یابد، بلکه این عارضه مانند فشار خون است و 
توصیه می شود فرد در درازمدت داروهای خود را مصرف 
کند. داروهایی که برای درمان این بیماری تجویز می شود، 
داروهای بی خطری هستند و مصرف آن ها در بلندمدت 

عارضه ای ندارد.

سوزش سردل چیست؟

 * یگان��ه راه ب��رای اف��زودن خوش��بختی ب��ر روی زمین آن اس��ت که 
تقسیم اش کنیم .

* برای این که بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی 
از توقعات خود بکاهد.

* درون ما میدان جنگ و ستیز نیست به جای آن که خود را سرزنش کنیم 
خویشتن خویش را بستاییم . 

* خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم  اما می توانیم این حق را 
به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . 

* تمام چیزی که خدا از بشر می خواهد یک قلب آرام است . 
*  ادب و کردار نیک از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . 

* دانایی توانایی به بار می آورد  و دانش دل کهنساالن را جوان می سازد . 
* انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل هستند 

نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . 
* شراره های آتش دل تا به آسمان ها کشیده می شود هر چند در پرگار 

نگاه چشم نگنجد . 
* انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند. 

* جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسی که 
اصالت خانوادگی داشته باشد .

* مردآن اس��ت که هر بار او را بیازمایند بی غش تر از پیش از بوته آزمون 
بیرون آید . 

* با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کم رنگ کنیم . 
* مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت 

آن ها بیشتر آشکار می گردد . 
* نمی گویم دس��تخوش هیجان نش��و، اما خودت را به آتش هیجان ها 

نسوزان .
* واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آن ها همپای زندگی است . 

 * مردان بلند ن��ام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرش��ان قلوب
 نسل های آینده است .

 * مردان ش��جاع فرصت می آفرینند ترس��وها و ضعف��ا منتظر فرصت
 می نشینند . 

* دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .
* خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی 

توقف می کند به آن لگد می زنیم . 
*هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . 

*گاه الزم اس��ت که انس��ان دیدگان خود را ببندد ، زیرا اغلب خود را به 
نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . 

* اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند. 

سخنان حکیمانه 

دانش��مندان »آزمایشگاه رشد و زیست شناس��ی پستانداران« 
دانش��گاه راکفلر تکنیک جدی��دی را طراح��ی کرده اند که بر 
 موانع موجود در شناس��ایی ژن های س��رکوبگر س��رطان غلبه

 می کند.
با استفاده از تکنیک جدید، آن ها توانس��ته اند هفت ژن جدید 
سرکوبگر تومور س��رطان های س��ر و گردن را کشف کنند که 
نقش آن ها تاکنون ناشناخته بود. رویکرد ابداعی آن ها زمان و 
منابع کمتری را در مقایسه با ش��یوه سنتی تعیین کننده نقش 

ژن می طلبد.
محققان حاضر در این مطالعه از مداخله آر ان ای، که فرآیندی 
طبیعی بوده و توسط آن، مولکول های آر ان ای بیان ژن را مهار 
می کنند، استفاده کردند. با شیوه ابداعی می توان حدود 300 ژن 

را در یک موش منفرد و ظرف پنج هفته ارزیابی کرد.
این روش همچنین غیرتهاجمی بوده و از ایجاد زخم یا واکنش 
التهابی که نوعا با شیوه های خاموش کردن یک ژن در سلول های 
کشت شده و پیوندزدن این سلول ها به یک موش مرتبط است، 

اجتناب می کند.
مداخله آر ان ای ش��یوه ای بس��یار کارآمد برای کش��ف سریع 
 و مش��خصه بندی کردن ژن ه��ای س��رکوبگر تومور اس��ت که 
در غیر این ص��ورت، در غربالگری ژنتیکی گم می ش��وند و این 
ش��یوه را می توان به س��رطان های دیگر از جمله سرطان ریه و 

سینه اعمال کرد.

دانش��مندان در این مطالعه قطعات��ی از آر ان ای ک��ه قادر به 
خاموش کردن نق��ش ژن های خاص هس��تند را برداش��تند و 
س��پس آن ها را به ویروس های بس��یار متمرکز متصل کردند؛ 
در مرحله بع��د آن ها بدون آس��یب زدن به بافت ه��ای مجاور، 
 ویروس ها را به درون بسته های حاوی جنین های موش تزریق 

کردند.
در این روش، ویروس ها ج��ذب و در درون کروموزوم های الیه 
منفرد س��طوح س��لولی وارد می ش��وند که جنین ه��ای ریز را 

پوشانده اند. 
زمان��ی ک��ه جنی��ن رش��د می کن��د، ای��ن الیه های س��لولی 
به پوس��ت، غدد س��ینه و باف��ت دهان��ی تبدیل می ش��وند و 
دانش��مندان را ق��ادر به حذف گزینش��ی و س��ریع بی��ان هر 
ن��وع ژن مورد ه��دف در این بافت ه��ا می کند. زمان��ی که این 
موش ها رش��د کردن��د، محققان تعیی��ن کردند ک��دام ژن ها 
 زمانی که خاموش می ش��وند، موجب ارتقای رش��د س��رطان 

می شوند.

کشف ژن های سرکوبگر سرطان های سر و گردن

یک م��رد هن��دی 35 
 ساله از وجود دم واقعی

 37 س��انتی متری در 
کمر خود رنج می برد.

»چان��در اوراون« م��رد 
هن��دی 35 س��اله ای 
که ی��ک دم واقعی 37 
س��انتی متری دارد از 
دوران کودکی این تکه 
مو را در کمر داش��ته اس��ت. پزش��کان معتقدند که این یک 
»اسپینا بیفیدا« است. »اسپینا بیفیدا« یک بیماری مادرزادی 
است که نخاع و بیرون زدگی نخاع از حفره باز در ستون فقرات 
اس��ت وکم و بیش برروی تکامل بچه یا بی اث��ر بوده یا عامل 
 فلج او می شودومنجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع می شود و
30 درصد این نوزادان عقب ماندگی ذهنی کم یا شدید دارند.

ش��ش  هم��کاری  ب��ا 
تحقیقات��ی  موسس��ه 
ربات ه��ای  اروپ��ا، 

آم��وزش دهن��ده ک��ه 
قابلیت برق��راری ارتباط 
و به اش��تراک گذاشتن 
دانش خ��ود را با دیگران 

دارند، ساخته شد.
 »روب��وارت« پ��روژه ای 
اروپایی و یک پلت فرم مشترک است که قادر به افزایش دانش 
خود است و همه چیز را توضیح می دهد.تجمع چهار ربات که 
مشترکا به بیماران بیمارستان کمک می کنند.این ربات ها به 
عنوان یک پایگاه دانشی، رسانه های ارتباطی و منابع محاسباتی 
متوسط استفاده می شوند. این چهار ربات برای وظایفی مانند 
دادن آب و باز کردن قرص و دادن آن به بیمار ساخته شده اند. 

یک جراح دندانپزشک  
با بیان این که کودکان 
ب��ه واس��طه فعالیت 
بیش��تر در مع��رض 
آس��یب های  خط��ر 
هس��تند،  دندان��ی 
گفت: عروق و اعصاب 
باف��ت  در  موج��ود 
دندانی ت��ا 30 دقیقه 
پس از خروج از جای خود، زنده می مانند و می توان دندان 

آسیب دیده کودک را در جای خود کار گذاشت.
دکتر غالم عباس کارونددر این خصوص گفت: بافت دندان 
در مقایس��ه با س��ایر بافت ها و اس��تخوان های بدن دارای 
ویژگی های خاصی اس��ت که ارتباط دندان با بقیه اعضای 

بدن با اعصاب و الیاف بسیار ریز نگه داشته شده است.

 مردی با دم 
37 سانتی متر

قلب آهنی  جای پرستارها 
را می گیرد

دندان شکسته کودک را 
دور نیاندازید

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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