
نکو گفتن از اصفهان در هفته ای که به نامش ثبت ش��ده 
در مویرگ های این شهر جریان یافته است به طوری که 
این روزها در هم��ه کوچه و خیابان های ش��هر زمزمه  ای 
از اصفه��ان و زیبایی هایش به گوش می رس��د. امس��ال 
پاسداش��ت میالد ش��هرمان به گونه ای دیگر روایت شد، 
روایتی ک��ه در هر کلم��ه اش خالقیتی نهفته ب��ود و این 

شهروندان اصفهانی در کنار مسئوالن بودند که خالقیت 
را رقم می زدن��د. پیش بینی 1300 برنامه ب��ا 58 عنوان 
برای هفته نکوداش��ت اصفهان برای هر ذائقه ای جوابگو 
بود و پیرو و جوان، دختر و پس��ر و زن و مرد می توانستند 
با هر سلیقه ای از سبد برنامه های شهرداری در این هفته 

استفاده کنند، برنامه هایی که...

روحانی در مراسم روز جهانی کارگر:

به نـام »کارگر«
به کـام »برجام«

درآمد 64 میلیارد ریالی 
گمرک در فروردین ماه 95

3

2

نوید زندگی مجدد در
تاالب گاوخونی

12

بعید است امسال حج تمتع 
داشته باشیم

5

نان مدال آوران در روغن است؛

وعده های رنگین مسئوالن 
برای مدال آوران المپیک ریو

13
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پیتر مارکوس یکي از بزرگ ترین کارشناسان و تحلیلگران 
صنعت ف��والد جه��ان پ��س از بازدید س��ال گذش��ته از 
ش��رکت هاي بزرگ فوالدسازي و س��نگ آهني ایران در 
گزارش تفضیل��ي در یکي از ب��زرگ تری��ن انجمن هاي 
 ف��والدي جه��ان ) World Steel Dynamics ( نظرها و 
 تحلیل هاي خود را از صنعت فوالد ایران منتش��ر کرد که 

در ادامه بخش هاي مهم این گزارش را مرور مي کنیم...

شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
ستاره نوظهور فوالد جهان

12 3

امام جمعه اصفهان گف��ت: با این ش��رایط رکود و 
تحریم ها، س��خت گیری های مالیاتی نی��ز مزید بر 
علت شده و سرمایه گذاری در بانک برای مردم بسیار 
به صرفه تر از سرمایه گذاری در تولید است. آیت اهلل 
سید یوسف طباطبایی نژاد در مراسم گرامیداشت 
روز کارگر اظهارکرد: امام)ره( فرمودند:»از فعالیت 

خدا اجزای عالم موجود...

سرمایه گذاری در بانک برای 
مردم به صرفه تر از تولید است

با برگزاری برنامه های متنوع در هفته نکوداشت؛
اصفهان، اردیبهشتی
متفاوت را تجربه کرد
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به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
مراس��م روز جهانی کارگر، با تبریک و تهنیت به همه کارگران 
کشور، گفت: راه برای سرمایه گذاری خارجی و افزایش تولید، در 
دوره پسابرجام گشوده شده و امروز نیازمند کار و تولید هستیم و 

این دو بدون سرمایه و تکنولوژی امکان پذیر نیست.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه شرکت پرافتخاری به نام مپنا 
بدون س��رمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان، ایجاد نمی ش��د، 
خاطرنش��ان کرد: اگر امروز کارگران، مهندسین و مدیران مپنا 
به عظمت ش��رکت خود افتخار می کنند، به خاطر کار، تالش، 
علم و سرمایه گذاری در این بخش است و اگر مپنا به عنوان غرور 
ملی محسوب می شود به خاطر این است که در یک رقابت آزاد 
حضور پیدا کرده است. روحانی با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی 
بدون رقابت با جهان و قدرت های اقتصادی نمی تواند موفق و با 
دوام باشد، اظهار داشت: امروز مپنا، شرکت های عظیم و بزرگی 
 مثل میتسوبیشی و هیتاچی را کنار گذاشته و در حال رقابت با 
ش��رکت هایی همانند GE و زیمنس اس��ت و این یک رقابت و 

فعالیت دانش بنیان محسوب می شود.
رییس  جمهوری گفت: ملت ایران به برق و قطاری افتخار می کند 
که نیروگاه و لوکوموتیوهای آن توس��ط کارگران ایرانی ساخته 

شده باشد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز بنگاه های اقتصادی کشورمان در 
سطح جهانی در حال رقابت با رقبای خود هستند، اظهارداشت: 
 ش��رکت های ایرانی باید قدرت و توان رقابت خ��ود را در مقابل 
شرکت های بزرگ جهانی ارتقا دهند و اگر بخواهیم که از لحاظ 
اقتصادی درآمد و ثروت خود را افزایش داده و در کنار آن وضع 
کارگران بهبود یابد، باید به س��مت اقتصاد دانش بنیان حرکت 

کنیم.
رییس  جمهوری اضافه ک��رد: اگر نتوانیم با دنی��ا رقابت کنیم، 
نخواهیم توانست بازار صادراتی منطقه و جهان را از آن خود کنیم 
و اگر نتوانس��تیم بازار صادراتی را در اختیار بگیریم، نمی توانیم 

سطح تولید خود را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهیم.
روحانی با اشاره به اینکه متأس��فانه طی 40 سال گذشته توان 
اقتصادی کشورمان پاسخگوی میزان متقاضیان کار نبوده است، 
خاطر نشان کرد: در طول این سال ها همواره آمار متقاضیان کار 
باال و توان اقتصادی برای جذب کارگر ساده و حتی متخصصان 
فراهم نبوده و این باعث یک ناامنی در بخش اش��تغال شده که 
برای رفع آن، باید زمینه را برای اشتغال بیشتر فراهم کرد که به 

تبع آن ، جایگاه و شأن کارگر نیز ارتقا می یابد.
رییس  جمهوری اضافه کرد: همانگونه که در اقتصاد باید رقابت 
وجود داشته باش��د، باید شرایطی فراهم ش��ود که کارگران نیز 

برای انتخاب شغلی در شأن خود، قدرت انتخاب داشته باشند.
روحانی با تأکید بر اینکه باید مردم به آینده کشور امیدوار بوده 
و آینده اقتصاد، روشن و تورم در مسیر کاهنده در جریان باشد، 
اظهارداشت: باید شرایطی در کشور فراهم شود تا کسانی که به 
دنبال سرمایه گذاری هس��تند آینده روشنی را پیش روی خود 
مش��اهده کنند و آرامش اقتصاد به آن اس��ت که تورم در سطح 

قابل قبولی باشد.
رییس  جمهوری با اظهار خوش��حالی از اینکه در دولت تدبیر و 

امید حقوق کارگران و کارمندان از نرخ تورم باالتر بوده اس��ت، 
گفت: ایجاد چنین ش��رایطی گام بس��یار مهمی ب��ود که دولت 

یازدهم برداشته است.
روحانی،ت��داوم روند کاهش نرخ ت��ورم را برای اقتصاد بس��یار 
حائز اهمیت دانس��ت و اظهارداش��ت: در روز ابتدای آغاز به کار 
دولت یازدهم، ت��ورم ب��االی 40 درصد بود که به م��ردم وعده 
دادیم آن را تا پای��ان 6 ماه به 35 درصد برس��انیم که این وعده 
محقق گردید. س��پس به مردم وع��ده دادیم که در س��ال 93 
تورم را به رقم 25 درصد برس��انیم که در ش��ب عید س��ال 94 
تورم به حدود 15 درصد رس��ید و در س��ال 94 ب��ا اینکه وضع 
اقتصادی همه کش��ورهای تولیدکنن��ده نفت بس��یار بد بود و 
وضع اقتصادی کش��ورمان نیز خ��وب نبود ولی ب��ا این حال به 
مردم وعده دادیم که بای��د تورم از 15 درصد ه��م کاهش یابد 
و خوش��بختانه در ش��ب عید س��ال جاری تورم به 12 رسید و 
ام��روز میزان ت��ورم مطابق آمار و ش��اخص های مرک��ز آمار به 
 زیر 11 درصد رس��یده و ان ش��اء اهلل تا پایان امسال، تک رقمی 

خواهد شد.
روحان��ی تصریح کرد: اگ��ر می خواهیم اقتصاد کش��ور در حال 
پیش��رفت بوده و کارگ��ر در کارخانه، خانه و خیاب��ان از امنیت 
فکری و شغلی برخوردار باشد، باید شاخص های کالن اقتصادی 

کشورمان در مسیر درست قرار بگیرد.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور درست نمی شود 
مگر اینکه از قدرت جذب سرمایه برخوردار باشیم، اظهار داشت: 
امروز این شرایط فراهم شده و همه شاهدیم روسای جمهوری 
که به ایران سفر می کنند به همراه خود نمایندگان ده ها شرکت 
مهم اقتصادی را برای امضا قراردادهای متع��دد می آورند و در 
جریان س��فر رییس  جمهور قزاقس��تان بیش از 56 سند توسط 

بخش خصوصی دو کش��ور به امضا رس��ید و رییس  جمهور کره 
جنوبی نیز با نمایندگان تع��داد زیادی از کمپانی های اقتصادی 

به ایران خواهد آمد.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر زمانی می بایست دست دراز کرده 
و فناوری های پیشرفته را از کشورهای دیگر دریافت می کردیم، 
اما امروز چنین نیست و خودمان فناوری های پیشرفته در اختیار 
داریم و می توانیم برای ارتقای هر چه بیش��تر این فناوری ها، با 

سایر کشورها تعامل کنیم.
ریی��س  جمهوری با اش��اره به اق��دام اخیر گ��روه صنعتی مپنا 
ب��رای تولید تجهی��زات بیمارس��تانی، اظهار داش��ت: باید این 
کار را با س��رعت ادامه دهیم تا در آینده نزدیک دس��تگاه های 
سی تی اسکن و ام آرآی موجود در بیمارس��تان های کشورمان، 
توسط کارگران ایرانی ساخته ش��ود. روحانی با اشاره به اهتمام 
دولت در زمینه ریل و راه آهن، افزود: مپن��ا باید در این عرصه و 
تولید لوکوموتیوهای برقی و برقی ک��ردن خطوط راه آهن گام 

بردارد.
رییس  جمهوری با اش��اره به اینکه در س��ال 95 ش��رایط برای 
فعالیت های اقتصادی در مقایس��ه با سال گذش��ته مناسب تر 
خواهد شد، گفت: امسال را با هدف گذاری رشد 5 درصد شروع 
کرده ایم و اگر بتوانیم تورم را به صورت کاهنده ادامه داده، رونق 
اقتصادی به وجود آوریم و رشد اقتصادی متناسب داشته باشیم و 
در کنار آن، سرمایه داخلی و خارجی را جذب کرده و بانک ها را در 
مسیر رونق اقتصادی فعال کنیم، می توانیم به یک قدرت بزرگ 
اقتصادی تبدیل ش��ویم. روحانی با اش��اره به تالش دولت برای 
ارتقای جایگاه و شأن کارگران، اظهار داشت: اهتمام دولت تدبیر 
و امید در زمینه رونق اقتصادی و تولید، این اس��ت که کارگران 

جایگاه مناسب خود را به دست آورند.

رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه کار افتخار است ، گفت: افتخارم 
این اس��ت که در دوران نوجوانی و تحصی��ل و ماه های تعطیلی 
مدرسه، به کارمشغول بودم و وزیر کار نیز شخصیتی است که از 
دوران جوانی در بخش های کارگری و صنعتی مشغول بوده و با 

این بخش ها آشنایی دارد.
روحانی تصریح کرد: به ح��ول و قوه الهی روز به روز در مس��یر 
پیشرفت کشور عزیزمان تالش کرده و آینده ای آبادتر برای کشور 
و اقتصاد ایجاد خواهیم کرد و دولت در این زمینه پش��تیبان و 
حامی کارگران خواهد بود و اینکه توانسته ایم، 10 میلیون نفر را 
عمدتا از قشر کارگر و افراد حاشیه نشین تحت پوشش بیمه قرار 

دهیم گام مهمی برای این قشر محسوب می شود.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار 
گرفتن در آستانه بعثت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( از احترام 
به کار و کارگر در نگاه پیامبر اس��الم )ص( سخن گفت و اظهار 
داشت: پیامبر اکرم)ص( به ما آموختند که کار عیب نیست بلکه 
فخر انسان است و کار س��رمایه جاودانه بشریت و نیروی بزرگی 

برای حرکت جامعه به سمت تعالی است.
روحانی اضافه کرد: پیامبر اسالم)ص( به ما آموختند که باید در 
برابر کارگر س��ر تعظیم فرود آوریم و در همه کارهایمان نظم و 
انضباط داش��ته و به ما آموختند که باید در کار دقت و صداقت 

داشته باشیم و در همه کارها خدا را ناظر و حاضر ببینیم.
رییس  جمهوری خاطر نش��ان کرد: مکتب بزرگ اسالم و قرآنی 
که در شب بعثت نازل شد و با فریاد »اقرأ« جهانی را به حرکت 
درآورد، به ما آموخت که از راه علم و دانش به تعالی دست یابیم و 

علم باعث قدرت و سلطه بر جامعه و جهان خواهد شد.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین با تبریک روز معلم 
به همه معلمان کشور اظهارداشت: روز معلم را به همه معلمان و 

ایرانیان تبریک می گویم ، معلمین بر همه ما حق دارند و آنها راه 
زندگی و دین را به ما نشان دادند .

روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به برگزاری 
انتخابات شکوهمند مجلس ش��ورای اسالمی در هفتم اسفند و 
10 اردیبهشت سال جاری اظهار داشت: مردم در این انتخابات 
بهترین ها را برگزیدند و خوشحالیم مجلس شورای اسالمی که 
از خردادماه ش��روع به کار خواهد کرد، هماهنگی بیش��تری با 
دولت داشته و دولت بتواند به وعده هایی که به مردم داده عمل 
کند و عهدی که با همدیگر در خرداد 92 داشتیم را به خوبی به 

مقصد برسانیم.
رییس  جمهوری همچنین ب��ا تجلیل از حضور بان��وان در پای 
صندوق رأی و نیز در لیست نامزدهای راه یافته به مجلس شورای 
اسالمی، گفت: برای اولین بار 18 نماینده خانم به مجلس شورای 
اسالمی راه یافتند که یک رکورد اس��ت و خوشحالیم که بانوان 
عزیز کش��ورمان در همه صحنه ها و به ویژه در سیاست، حضور 
دارند و این نیز از آثار بعثت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( است 
که زنان را ب��ه صحنه آورد و فرمود که م��رد و زن، عرب و عجم، 
کوچک و بزرگ، روستایی و شهری و سیاه و سفید به جز در تقوا 

بر یکدیگر برتری ندارند.
روحانی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه امروز با تالش 
دیپلمات های کشورمان سد بزرگی از پیش پای ملت و کارگران 
برداشته ش��ده و برجام راه را برای حرکت به سمت تعالی ملت 
ایران باز کرده است، اظهار داشت: زمانی که می گفتیم می توان در 
پای میز مذاکرات مشکالت را حل کرد، بددل ها عنوان می کردند 
که این کار امکان پذیر نیست و روزی که می خواستیم با 6 قدرت 
جهانی به توافق برسیم، باز هم بدبین ها و بدگمان ها گفتند که 
درست است که به توافق رسیدید، اما قابل اجرا نیست و آن روزی 
که به روز اجرا و برجام رسیدیم، باز هم همان ها چنین گفتند که 
آنان به آنچه به شما وعده داده اند، عمل نخواهند کرد و شما در 

این مذاکرات به موفقیت نرسیدید. 
رییس  جمهوری تصریح کرد: چرا کار یک ملت بزرگ را کوچک 
می ش��مارید؟ این کار بزرگی که انجام ش��د، کار دولت نیست، 
بلکه کار یک ملت بزرگ، قدرتمند و مقاوم اس��ت و کاری است 
که توس��ط همه مردم با هدایت های رهبر معظ��م انقالب انجام 

شده است.
روحانی با اشاره به نتایج برجام در مقام عمل، خاطر نشان کرد: 
اگر صادرات نفت از یک میلیون و 200 هزار بشکه به 2 میلیون و 
300 هزار بشکه رسیده می گویند این که چیزی نیست و زمانی 
که می گوییم در س��ایه برجام در نقل و انتقال پول، گشایش��ی 
حاصل شده ، باز هم آن را ناچیز می شمارند و در جای دیگر وقتی 
می گوییم که امروز در س��ایه برجام به جای اینکه کش��تی های 
بزرگ در ساحل کشور همسایه پهلو بگیرند و کاالها با قایق و لنج 
با هزینه 700 دالر اضافه برای هر کانتینر به س��احل کشورمان 
حمل شوند، مستقیما در بنادر خودمان پهلو می گیرند، باز هم 
می گویند که 700 دالر چیزی نیست و ما در سایه تحریم زندگی 

خوبی داشتیم، چرا زندگی خوب ما را برهم زدید؟!
ریی��س  جمهوری پس از س��خنان خ��ود به ص��ورت عبوری از 
کارخانجات و شرکت های مختلف گروه صنعتی مپنا بازدید کرد.

امتناع آمریکایی ها مشکلی برای فروش آب سنگین به وجود نمی آورد؛ 
چرا که ورود رسمي و عملي جمهوري اسالمي ایران به بازار سطح اول 
 و حساس هس��ته اي دنیا ،منجر ش��ده روس��یه خواهان این محصول 

باشد.
در توافق هس��ته اي )برجام ( هیچ محدودیتي براي تولید آب سنگین 
در ایران تحت نظارت آژانس بی��ن المللي انرژي اتم��ي وجود ندارد، 
اما طبق بند 15 پیوس��ت ی��ک برجام ای��ران باید به مدت 15 س��ال 
تمامي آب س��نگین م��ازاد راکت��ور مدرن ش��ده اراك را ک��ه حدود 
130تن تخمی��ن زده مي ش��ود و نیز مق��داري که ب��راي تحقیقات 
 داروی��ي نیاز اس��ت براي ص��ادرات به بازاره��اي بی��ن المللي عرضه 

کند . 
گفته شده ایران تاکنون حدود دویست تن آب سنگین تولید کرده که با 
تایید معتبرترین آزمایشگاه هاي این حوزه در آمریکا غنایي باالي 99/7 
درصد دارد و قرار اس��ت اولین محموله آن به ارزش حدود نه میلیون 
دالر و به وزن 32 تن به آمریکا صادر شود، اما کنگره آمریکا با خرید آب 

سنگین ایران، مخالفت کرده است.
در ادامه اقدامات ضدایران��ی قانونگذاران آمریکا، ی��ک نماینده دیگر 
کنگره طرحی را برای ممنوع کردن خرید آب سنگین ایران پیشنهاد 

کرده است.
حس��ین س��بحانی نیا نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی وسیاست 
خارجی مجلس با تأکید بر اینکه استنکاف آمریکا از خرید آب سنگین 
مانعی برای حض��ور ما در بازار رقابتی دنیا نیس��ت، گفت: طبق برجام 
مجاز هستیم آب سنگین مازاد خود را به هر کشوری حتی آمریکا عرضه 
کنیم و حال بعد از اعالم این کشور مبنی بر خرید و سپس امتناع از آن 
مشکلی برای فروش نخواهیم داشت به ویژه که در این زمینه با روسیه 

نیز مذاکراتی داشته ایم. 
 نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: 
سنا برای خرید آب سنگین از سوی دولت آمریکا ممانعتی ایجاد کرده 
است که البته اگر به معنای تحریم نباش��د مغایرتی با برجام ندارد، اما 
به صورت کلی می تواند مانعی برای اجرای کامل مفاد برجام باشد لذا 
الزم اس��ت رییس جمهور آمریکا از اختیاراتی که در رابطه با مصوبات 

سنا دارد استفاده کند.
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه عملکرد کارش��کنانه آمری��کا در خصوص 
ایجاد خلل در اج��رای روان برجام، قطع��ا مورد انتقاد س��ایر اعضای 
گروه 1+5 اس��ت، گفت: با ای��ن حال ب��ه دلیل منافع مش��ترکی که 
می��ان اروپایی ه��ا و آمریکایی ه��ا وج��ود دارد، معم��وال اروپایی ها 
مالحظات��ی در این خص��وص دارند، ام��ا آنجا که منافع کش��ورهای 
 اروپ��ا به خط��ر بیفت��د قطع��ا اتحادیه ب��ه تنهای��ی تصمی��م گیری 

می کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر منافع اروپایی ها در 
گرو تصمیمات آمریکاست لذا کارشکنی های این کشور هنوز به آن حد 
نرسیده که اقتصاد و صنعتشان به خطر بیفتد، اما مادامی که این خطر 

را احساس کنند قطعا راه خود را از آمریکا جدا می کنند.

آمریکا آب سنگین نخرید؛
 روسیه خواهان است

خبر

عضو کمیس��یون دفاعی مجل��س با اش��اره به طرح 
 گشت نیروهای دریایی کش��ورهای عربی در منطقه 
خلیج فارس گفت: اعراب به خواسته اربابشان آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برای ایجاد فشار بر ایران و به نوعی 
راه انداختن جنگ روانی علیه ایران در تدارك گشت 

دریایی هستند.
  باقر حس��ینی، افزود: اینگونه اقدامات آنها ارزش��ی 
ندارد و حتی اگر همه اعراب با هم یکجا جمع ش��وند 
 در حدی نیس��تند که تهدیدی علیه ایران محس��وب 

شوند. 
حسینی تاکید کرد: هر چند که تمام کشورهای خلیج 
فارس هم در مجم��وع نمی توانند تهدید محس��وب 
ش��وند اما باید ب��ه راه انداختن چنین جن��گ روانی 

توجه کرد.
 نماین��ده مردم زاب��ل در مجلس با اش��اره ب��ه اینکه 
 کش��وری مثل بحرین در حدی نیس��ت ک��ه بتواند
 علی��ه کش��ورمان حرفی بزن��د گفت:در ه��ر صورت

  ادع��ای این کش��ور در راس��تای ایجاد فش��ار روانی 
است.

عضو کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی وسیاست 

خارجی مجل��س نهم یادآور ش��د: تا زمان��ی که آنها 
 برای گشت زنی خود وارد محدوده کشورمان نشوند
  نم��ی توانیم مان��ع انج��ام کارش��ان ش��ویم اما در

  صورتی که مانن��د آمری��کا از محدوده خ��ود حارج 
 ش��ده و وارد حریم کش��ورمان ش��وند نم��ی توانند
  راح��ت بازگردن��د و در ص��ورت مزاحم��ت ب��رای

 کشتی های ایرانی، برخورد قاطعانه ای با آنها خواهد 
شد.

گشت دریایی مشترك شورای همکاری خلیج فارس 
 که با توافق آمریکا علی��ه ایران راه اندازی می ش��ود،
  از ماه آین��ده می��الدی فعالیت  خود را آغ��از خواهد

 کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که توان تولید موشکی ایران برای 
تقویت بازدارندگی دفاعی ارتقا یابد.

  نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه جلس��ه علنی، م��واد الحاقی1 و 2 
 الیح��ه تنظی��م برخ��ی از اح��کام برنام��ه ه��ای توس��عه ای کش��ور را مص��وب 

کردند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ماده الحاقی 1 این الیح��ه، بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران را مکل��ف کردن��د ب��ا هماهنگ��ی وزارت امورخارجه و 
هم��کاری وزارتخانه های ام��ور اقتصادی و دارای��ی، نیرو، نفت و صنع��ت، معدن و 
تجارت، با کش��ورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه 
 یا چندجانب��ه را فراه��م آورد و ش��رایط را برای اس��تفاده از پول ه��ای ملی هموار 

سازد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تبصره1 ماده الحاقی 1 این الیحه مصوب کردند 
که آیین نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6  ماه پ��س از ابالغ این قانون به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اس��اس تبصره2 ماده الحاقی 1 این الیحه ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف شد که گزارش عملکرد این ماده را هر 6  ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی 

ارایه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین در ماده الحاقی2 این الیحه مصوب کردند 
که به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت 

ملی اقدامات ذیل معمول می  شود:

1- ارتقای توان بازدارندگی از طریق:
الف(توسعه و افزایش توان تولید موشکی

ب(توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
پ(توسعه و به روزرس��انی ش��بکه های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم 

فرماندهی و کنترل
ت(هوشمند و متحرك سازی تمامی سیستم های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

ث(تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح 
تروریستی

ج(توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سالح های پیشرفته
چ(توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

2- اصالح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش س��هم تقویت بنیه دفاعی از 
بودجه دفاعی.

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی 
و نظامی .نیروهای مس��لح در طول برنام��ه و انتقال پادگان ها به خارج از ش��هرها با 
اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای 

احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار الزم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت.
4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد.

5- صرفه جویی و بهینه س��ازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق 
نیروهای مسلح.

6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرس��اخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی 
زمینی، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه های مرزی و تخصصی متناسب با مناطق 

مورد تهدید.
7- اجرای طرح های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با 
استفاده از سامانه های رهگیر هوشمند و در اختیار دادن توان اطالعاتی واجا براساس 

طرح های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح.
8- زمینه س��ازی برای به کارگیری نیروی بسیجی بومی و توس��عه مشارکت مردم 

مرزنشین در کنترل و تأمین امنیت مرزها.
9- ارتقای منزلت  اجتماعی  و معیشت  کارکنان  نیروهای  مسلح .

با تصویب مجلس؛

توان تولید موشکی ایران افزایش می یابد

روحانی در مراسم روز جهانی کارگر:

به نام »کارگر« به کام »برجام«

هشدار نماینده مجلس 
درباره ورود گشتی های عربی به آب های ایران

ابوذر ندیمی:

رقابت برای ترکیب هیئت رییسه مجلس بسیار جدی است

یک عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس معتقد است: 
رقابت برای ترکیب هیئت رییس��ه مجلس دهم بس��یار 
جدی است ضمن اینکه رقابت همچنان میان الریجانی 

و عارف خواهد بود.
ابوذر ندیمی، اظهار کرد: آنچه تاکنون از اظهارنظرها به 
نظر می رسد اینکه الریجانی برای کرسی ریاست مجلس 
رأی بیش��تری دارد مگر اینکه اتفاق��ات دیگری از قبیل 

تعدد کاندیدای ریاست مطرح شود.
وی خاطرنش��ان کرد: در هر حال رقابت همچنان میان 
الریجانی و عارف خواهد بود، با این تفاوت که الریجانی 
در صدر است مگر اینکه کسی موازنه را به هم بزند. این 

نماینده مجلس تصریح کرد: البته از جانب اصالح طلبان 
که بعید است چنین اتفاقی بیفتد، اما در جناح اصولگرا 
محتمل اس��ت، بنابراین اگر چنین اتفاقی نیفتد طبیعتا 
الریجانی در س��ال اول ب��ا تفاوت کم��ی رییس مجلس 
می شود و در سال های بعد با تفاوت قابل توجهی رییس 
باقی می ماند. نماینده مردم الهیجان در مجلس با اشاره 
به اینکه در حال حاضر شرایط دش��واری بر سر عناوین 
اعتدال و مس��تقلین اس��ت،  گفت: نمی توان با قطعیت 
بیان ک��رد اعتدالیون به ط��ور 100 درص��د متمایل به 
اصالح طلبان هس��تند یا خیر، در مورد مس��تقلین هم 
همین طور. بنابراین در مورد انتخاب ریاست مجلس دهم 
رقابت به صورت جدی وجود دارد. ندیمی افزود: باید در 
نظر داشت فقط برای سال اول کمی سخت تر است و در 
س��ال های بعد موضوع تغییر می کند زیرا الریجانی این 
قدرت را دارد که برای س��ال های بعد حجم افراد خود را 
زیاد کند. وی در پایان با اشاره به نامشخص بودن دقیق 
گرایش های منتخبین مجلس، اظهار کرد: گرچه با این 
ش��رایط فاصله بس��یار نزدیک اس��ت، اما به ارزش های 
انتخابات درون پارلمانی هم برای ترکیب هیئت رییسه و 

هم کمیسیون های تخصصی اضافه می کند.
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مدیرعامل گمرکات استان اصفهان اعالم کرد:

درآمد 64 میلیارد ریالی گمرک در فروردین ماه 95
مدیرعامل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه در نخستین ماه امسال بیش 
از 50 میلیون دالر از گمرک اصفهان به خارج کش��ور صادر شده است، گفت: 
گمرکات استان اصفهان تا پایان فروردین 95 بیش از 64 میلیارد ریال درآمد 

کسب و به خزانه واریز کرده است.
اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به اینکه در فروردین  امسال، از گمرکات استان 
بیش از 110 هزار تن کاال به ارزش بیش از 50 میلیون دالر به خارج از کشور 
صادر شده  است، اظهار داش��ت: این آمار نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از 

لحاظ وزن 10 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 18 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه درفروردین امس��ال بالغ ب��ر 134  قل��م کاالی صادراتی به 
37  کشور جهان ازگمرکات استان صادرش��ده است، افزود: کشورهای عراق، 
افغانس��تان، پاکس��تان، ترکمنس��تان و ترکیه  مجموعا به میزان 85 درصد، 

بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده  اند.
به گفته وی، عمده ترین گروه کاالهای صادرات��ی در این مدت کاالهای مواد 

پتروشیمی، آهن و فوالد، فرش، محصوالت لبنی، مصنوعات از آهن  بوده که 
مجموعا با اختصاص 83 درصد از وزن و ارزش، بیشترین سهم را طی این مدت 

داشته است.
مدیرعامل گمرکات استان اصفهان بیان کرد: در فروردین ماه مجموع تشریفات 
واردات بیش از 5 هزار تن کاال در گمرک اصفهان به ارزش بیش از 17 میلیون 
دالر بوده است،وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 

ارزش13 درصد و از لحاظ وزن 22 درصد افزایش داشته است.
وی یادآور ش��د: عمده ترین کاالهای وارداتی ماش��ین آالت مکانیکی، چدن 
آهن و فوالد، کاغذ و مقوا، ماشین آالت برقی، محصوالت سرامیکی  استس و 
کشورهای آلمان، چین،  ایتا لیا، هند و سوئد از حیث ارزش بیشترین سهم را در 
اختیار دارند. احمدی ونهری همچنین در خصوص امور مسافری، گفت: گمرک 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت 24 ساعته، تا پایان فروردین امسال 
تشریفات امور مسافری بیش از 57 هزار و 362 مسافر ورودی و خروجی را انجام 

داده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است.
به گفته وی تا پایان فروردین ماه جاری از طریق گمرک امانات پستی استان 
اصفهان بیش از 1471 بس��ته پستی اعم از س��وغات و هدیه به ارزش بیش از 
چهار میلیارد ریال و به وزن پنج  تن ارسال و دریافت شده است که این میزان 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ ارزش46 درصد  و از لحاظ وزن 20 

درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان، در خصوص پرونده های قاچاق کاال، بیان 
کرد: با توجه به افزایش مبارزه با قاچ��اق کاال وکنترل راه های مواصالتی طی 
فروردین 95 تعداد 42 فقره پرونده مظنون به قاچاق، کش��ف ش��ده توس��ط 
سازمان های کاشف دیگر، به ارزش بیش از 21 میلیارد ریال در واحد حقوقی 
قضایی گمرک اصفهان در حال بررسی اسناد، مدارک و پیگیری است که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 28 درصد واز لحاظ تعداد 

پرونده چهار درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: گمرکات استان اصفهان تا پایان فروردین 95 بیش از 64 
میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده که این میزان درآمد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزایش یافته است.

خبر خبر 

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از فروش100 هزار تن 
ریل توسط این شرکت به راه آهن جمهوری اسالمی تا پایان سال 
جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه ریل 

ملی به 97/5 درصد رسیده است.
احمد صادقی با اش��اره به اینکه نصب تجهیزات پ��روژه تولید ریل 
 ملی در اواخر سال گذش��ته به پایان رسیده اس��ت، اظهار داشت: 
در حال حاضر در مرحله پیش راه اندازی قرار داریم که براین اساس 

تا خرداد ماه، ریل قابل عرضه تولید خواهد شد. 
وی پیرامون میزان تولید در پروژه ریل ملی، افزود: توان نصب شده 
تجهیزات در این پروژه400 هزار تن در سال است، اما پیش بینی 
ما از مقدار نیاز ریل در ش��رکت راه آهن، در بهترین حالت ساالنه 

حدود150 هزار تن است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در هر سال به همین میزان 
 تولید خواهیم داش��ت و در س��ال جاری نیز به عنوان اولین سال 
 بهره ب��رداری برنامه ریزی ب��رای تولید100 هزار ت��ن ریل انجام 
شده است. وی با اش��اره به مش��کالت صنعت فوالد کشور، گفت: 
رکود در صنعت ساختمان همچنان ادامه دارد، بنابراین شاهد رونق 

صنعت فوالد نیستیم.
 صادقی یادآور شد: بخش��ی از این مشکالت ناش��ی از عدم تمرکز 
 در مدیری��ت صنع��ت ف��والد کش��ور اس��ت و بنابرای��ن باید در 
 تصمیم گیری ه��ا، قاطع و س��ریع عم��ل ش��ود. وی اضافه کرد: 
در چنین شرایطی ذوب آهن اصفهان سعی دارد هماهنگ با سایر 

تولیدکنندگان کشور عمل کند تا شاهد رکود بیشتر نباشیم.
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان با اش��اره به برنامه این ش��رکت برای 
صادرات یک میلیون تن در س��ال جاری، خاطر نش��ان کرد: با رکود 
داخلی در صنعت فوالد، صادرات را به عنوان یکی از اولویت های اصلی 
خود مدنظر داریم که با افزایش قیمت های جهانی محصوالت فوالدی، 

هم اکنون فرصت خوبی برای توسعه صادرات فراهم شده است.

معاون اول رییس جمه��ور ازبنیادها،موسس��ات عمومی غیردولتی، 
قرارگاه های سازندگی وشرکت ها وسازمان های دولتی خواست تا20 
روزآینده برنامه های خودب��رای افزایش تولید را به س��تادفرماندهی 

اقتصادمقاومتی بدهند.
در بخشنامه جهانگیری خطاب به بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی، 
صندوق های بازنشس��تگی و تامین اجتماعی، شرکت ها و سازمان های 
دولتی، ش��رکت های س��رمایه گذاری بانک ه��ا، موسس��ات اعتباری و 
هلدینگ ها و قرارگاه های سازندگی آمده است: » همان گونه که اطالع 
دارید س��هم قابل توجهی از تولید کشور، در ش��رکت های زیرمجموعه 
نهادهای عموم��ی، بنیاد ها، صندوق های بازنشس��تگی، ش��رکت های 
سرمایه گذاری، بانک ها و غیره ایجاد می ش��ود و تحقق تولید با حداکثر 
ظرفیت، می تواند به عنوان مهم ترین اقدام این مجموعه ها در راستای 

عملی کردن شعار » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل « تلقی شود.
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنایت به در اولویت قرار گرفتن 
حل مشکالت واحدهای تولیدی، در ابتدای س��ال جاری مقرر کرد؛ 
»بررسی و اتخاذ تصمیم برای فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط بخش خصوصی توسط کارگروه های اس��تانی و رفع موانع 
تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای بزرگ توسط کارگروه ملی 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت انجام پذیرد «، لیکن با عنایت ب��ه اهمیت واحدهای تولیدی 
 تحت مدیری��ت آن موسسه/بنیاد/سازمان/ش��رکت/صندوق/قرارگاه 
در ایجاد رونق اقتصادی درکشور، الزم اس��ت حل مشکالت و موانع 
تولید حداکثری این واحدها به عنوان اولویت اصلی آن نهاد در س��ال 
1395 مورد توجه قرار گرفته و با اتکا ب��ه امکانات، اختیارات، قدرت 

مالی و توان برنامه ریزی و اجرایی آن مجموعه، به انجام برسد.
بنابراین مقتضی اس��ت حداکثر ظرف مدت20 روز برنامه های اجرایی 
افزایش تولی��د واحدهای تحت پوش��ش آن نه��اد به دبیرخانه س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ) س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( و 
دبیرخانه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید ) وزارت صنعت، معدن 
و تجارت – آدرس الکترونیک: tolid@mimt.gov.ir ( ارسال و گزارش 

پیشرفت برنامه ها به صورت ماهیانه به دبیرخانه ارایه شود. «

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:

 فروش 100 هزار تن ریل به راه آهن 
تا پایان  امسال

تا ۲0 روز آینده برنامه های تان را ارایه کنید؛

بخشنامه  »   اقتصادمقاومتی « 
جهانگیری  به  بنیادها  و  قرارگاه ها

به گزارش خبرنگار فوالد، پیت��ر مارکوس یکي از بزرگ ترین 
کارشناس��ان و تحلیلگران صنعت فوالد جهان پس از بازدید 
سال گذشته از شرکت هاي بزرگ فوالدسازي و سنگ آهني 
ایران در گزارش تفضیل��ي در یکي از بزرگ ترین انجمن هاي 
 ف��والدي جه��ان ) World Steel Dynamics ( نظره��ا و 
 تحلیل هاي خ��ود را از صنعت ف��والد ایران منتش��ر کرد که 

در ادامه بخش هاي مهم این گزارش را مرور مي کنیم.
 مارک��وس، در تحلیل صنعت فوالد ایران چنین مي نویس��د: 
» ایران ستاره پر فروغ بازارهاي فوالد جهان به شمار مي آید و 
در این میان فوالدمبارکه اصفهان بزرگ ترین فوالد ساز ایران 

و درخشان ترین ستاره در حال ظهور است. «
وي در گزارش اخیر خود در خص��وص فوالد مبارکه اصفهان 
چنین اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه، بزرگ ترین فوالدساز 
ایران که60 درصد از س��هم ورق هاي ف��والدي و محصوالت 
فرعي آن را در اختیار دارد، درخش��ان ترین س��تاره در حال 
 ظهور محسوب خواهد ش��د. این ش��رکت، در کنار تولیدات 
کم هزینه اي از جمله تولید فوالد نورد شده با هزینه کمتر از 
300 دالر در هر تن تولید، شرایط آن را فراهم کرده تا ظرفیتش 
 را با س��رمایه گذاري هاي کم هزینه افزای��ش دهد. از طرفي 
به دنبال آن اس��ت که جایگاه قدرتمند کنوني خود را در بازار 
داخلي بهبود بخشد، در این میان، گروه مدیریتي با صالحیت و 
داشتن یک مدیرعامل دوراندیش هم مسیر آسان تري را براي 

آن ترسیم مي کند.
 این گزارش حاکي اس��ت مارکوس،  براس��اس اطالعاتي که 
در س��فر خود به ایران کس��ب کرد، اذع��ان داش��ت:  باید با 
قاطعیت بگویم که صنعت فوالدس��ازي ای��ران در دهه آینده 
 یکي از »ستاره هاي در حال ظهور« جهان خواهد بود؛ آن هم 
در حالي که بحران اقتصادي وجود دارد و در مقابل، بسیاري 

از فوالدسازان جهان مانند چین افول خواهند کرد. وي یادآور 
شد: تقویت ریال در برابر دالر، هزینه باالي تامین مالي، کمک 
نکردن مس��تقیم دولت، کمبود آب، اتمام ذخایر سنگ آهن 
روباز و حرکت به س��مت معادن زیرزمین��ي، کمبود خطوط 
ریلي، بهره وري پایین منابع انساني و... در آینده فشار هزینه اي 
زیادي به فوالدسازان ایران وارد مي کند، بنابراین در دهه آینده، 

فوالدسازان ایراني با مشکالت متعددي روبه رو خواهند شد.
پیتر مارکوس  خاطر نشان کرد: با وجود تمام این مشکالت، رفع 
تحریم ها و دستیابي اقتصاد ایران به بازار کشورهاي خارجي 
 روزنه هاي امیدي را ب��راي صنعت فوالد ایجاد کرده اس��ت. 
با این شرایط، مخاطرات و مشکالت فوالد ایران کمتر از بسیاري 

از رقباي خارجي خواهد بود. 
کارشناس و تحلیلگر بزرگ صنعت فوالد جهان  گفت: در کنار 
رفع تحریم ها و بهبود شرایط، عوامل دیگري هم وجود دارند که 
فرصتي براي موفقیت صنعت فوالد ایران فراهم مي کنند. چشم 
انداز تقاضا براي فوالد مساعد اس��ت، زیرا دسترسي به انرژي 
ارزان قیمت ) چه نفت و گاز و چه برق ( از مزایاي صنعت فوالد 
است ضمن اینکه هزینه استخراج سنگ آهن از معادن ایران هم 
به طور نسبي پایین است و موقعیت جغرافیایي خوبي را براي 
صادرات دارد. ایشان با اشاره به ظرفیت خوبي که براي گسترش 
کارخانه هاي اس��تفاده کننده از روش احیاي مستقیم وجود 
دارد و همچنین حمایت دولت از این صنعت با وضع تعرفه هاي 
وارداتي نسبتا مناسب و موانعي براي ورود بي رویه فوالدهاي 

رقیب به کشور  را از دیگر مزایاي این صنعت در ایران نام برد.
وي در گزارش تحلیلي خود، راهکارهایي براي فوالدسازهاي 
ایراني مطرح کرد و گفت: حاشیه سود ) قبل از کسر مالیات و 
استهالک ( فوالدمبارکه به دلیل افت قیمت و تقاضا از30درصد 
به 5 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. با توجه ب��ه این کاهش 

س��ودآوري و کمک نکردن مس��تقیم دولت، واضح است که 
شرکت هاي فوالدي و سنگ آهني ایران، به ویژه فوالد مبارکه 
نیاز دارند تا سرمایه ها و وام هاي خارجي بیشتري براي تقویت 
دارایي هاي ثابت خود جذب کنند. یک��ي از بهترین کارهایي 
 که این شرکت ها مي توانند براي رهایي از بحران و مشکالت 
 پیش رو انج��ام دهن��د، ایجاد هم��کاري هاي اس��تراتژیک 
با فوالدس��ازهاي غیرایراني اس��ت. چنین کاري به ویژه از آن 
جهت اهمیت پیداکرده و دس��تاوردهاي زیادي نصیب بخش 
 صنعت ایراني مي کند که دهه گذش��ته، زمان تحول فناورانه 
فوالدس��ازي هاي جهان ب��وده و ایران به دلی��ل تحریم هاي 

اقتصادي از این بهبودها بي نصیب مانده است.
 پیتر مارک��وس در ادامه گ��زارش خود تصریح م��ي کند که 
شرکت هاي فوالدي ایران در صورتي که تصمیم بگیرند از وام 
ها و سرمایه هاي خارجي استفاده کنند، مي توانند در مقابل 
پرداخت20درصد بهره به بانک ه��اي داخلي ) که به تازگي از 
27 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت (، بین 5 تا10درصد بهره 
ساالنه پرداخت کنند. این اتفاق، در حالي که باعث کاهش قابل 
توجه هزینه هاي سرمایه گذاري آنها خواهد شد، این خطر را 
هم افزایش مي دهد که با نزول یک باره و احتمالي ارزش ریال، 
بازپرداخت وام ها با مشکل برخورد کنند. البته به همین دلیل 
است که در حال حاضر، هنوز هم ایران را در زمره کشورهاي با 
ریسک باال براي فعالیت اقتصادي طبقه بندي مي کنند. ایشان 
در ادامه  تحلیلش از بازار صنعت فوالد ایران یادآور شد: در حال 
حاضر، ساخت وسازهاي ایران در رکود قرار دارند که دلیل اصلي 
آن سقوط قیمت نفت است. براي خروج از این شرایط، نیاز است 
که هزینه هاي س��رمایه گذاري در اقتصاد کشور افزایش پیدا 
کند. در هر صورت و تا زماني که چنین اتفاقي نیفتد، کاهش 

سودآوري فوالدسازهاي مختلف ایراني، جاي تعجب ندارد.
وي با اشاره به چشم انداز  و اهداف فوالد ایران تا 1404 گفت: 
بسیاري از فعاالن فوالد ایران معتقدند که ایران به چشم انداز 
1404ش یا 2025م خود دست پیدا خواهد کرد. براین اساس  
تولید فوالد ایران از 16میلیون تن کنوني باید به 55 میلیون تن 
برسد که 18میلیون تن از آنها قرار است صادر شود. با این حال، 
بازار صادراتي محصوالت فوالدي بسیار » رقابتي « است و کار 
نفوذ به این بازار، چندان ساده نیست. به عبارت دیگر، با توجه به 
وضعیت بازار جهاني، شرکت هاي ایراني نخواهند توانست با این 
سرعت صادرات خود را افزایش دهند. از طرفي برنامه افزایش 
ظرفیت فوالد به 55 میلیون تن منطقي نیست و الزمه آن رشد 
13/1 درصدي تولید آن است. این در حالي است که باالترین 
ارقام رش��د تولید فوالد دنیا تاکنون مربوط به هند با رقم 6/8 
درصد است و براي ایران به نظر مي رسد ظرفیت چشم انداز 36 

میلیون تن معقول تر باشد.

پیتر مارکوس تحلیل گر برجسته فوالدجهان:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان ستاره نو ظهور فوالد جهان

نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مس��افرت هوایی 
»جهانگرد« با صاحب امتیازی آقای غالمرضا مرادی واقع 
در اصفهان خیابان ش��یخ صدوق جنوبی در شرف تبدیل 

وضعیت از حقیقی به حقوقی می باشد.
لذا از کس��انی که از دفتر مذکور ادعا و یا ش��کایتی دارند 
دعوت به عمل می آید که مراتب را حداکثر ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ این آگهی به طور کتبی به سازمان هواپیمائی 
دفتر نظ��ارت بر ش��رکتهای حم��ل و نقل هوای��ی و امور 

فرودگاهها اعالم نماید. 

آگهی تبدیل وضعیت 
دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جهانگرد

در حالی که مقرر شده قیمت گندم آزاد برای نانوایان و صنایع در سال 
جاری ارزان تر از سال گذشته شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم 
کرد که با توجه به کاهش250 تومان��ی قیمت هر کیلوگرم گندم آزاد 
برای صنایع و نانوایان آزادپز، امسال قیمت نان آزادپز بر اساس تصمیم 

کارگروه های آرد و نان استانی ارزان می شود.
علی قنبری مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی، اظهار کرد: بر اساس 
بخش��نامه هیئت دولت، امس��ال قیمت گندم یارانه ای هیچ تغییری 
نخواهد کرد و با همان قیمت کیلویی 665 تومان عرضه می ش��ود، اما 
هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع مرتبط و نانوایی های آزادپز با250 

تومان کاهش قیمت، کیلویی900 تومان ارایه می شود.
مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی گفت: با این حس��اب بر اس��اس 
تصمیمی که در کارگروه های استانی آرد و نان گرفته می شود قیمت 

نان آزادپز کاهش پیدا می کند.
قرار اس��ت راهکارهای ارائه  گن��دم 900 تومانی ب��ه کارخانه داران و 
نانوایان در جلسه ای که امروز - 12 اردیبهشت ماه - به همین منظور 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می ش��ود، نهایی و راهکارها 

اجرایی خواهد شد.

صف دریافت کنندگان انواع تسهیالت مسکن بانک مسکن در نیمه دوم سال 
گذشته 67/7 درصد نسبت به نیمه اول افزایش داشته است.

در حالی که انواع وام های پرداختی از سوی بانک مسکن در سال 94 نسبت 
به س��ال 93 با کاهش 5 درصدی مواجه بود، تس��هیالت در نیمه دوم سال 
 94 مقداری نسبت به نیمه اول ش��تاب گرفت که یکی از دالیل آن موافقت 
با پرداخت تسهیالت100 میلیون تومانی ساخت مسکن به انبوه سازان بود.

بنا بر اعالم مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن، در س��ال 94 بالغ بر 17 هزار 
و800 میلیارد تومان انواع تس��هیالت بخش مسکن از س��وی بانک مسکن به 
متقاضیان پرداخت شد. این در حالی است که تسهیالت پرداختی در سال 93 
، 18 هزار و800 میلیارد تومان بود. محمدحسن مرادی با بیان اینکه مهم ترین 
دلیل این میزان کاهش، مربوط به تسهیالت شش ماهه ابتدایی سال 94 است، 
گفت: روند پرداخت در شش ماهه دوم سال 94 و به خصوص در سه ماهه پایانی 
آن، افزایشی بوده است ضمن اینکه در زمستان پارسال به طور متوسط در هر 
ماه دو هزار و130 میلیارد تومان تسهیالت بابت موارد مذکور پرداخت شده، 
 در حالی که مصارف بانک در س��ه فصل ابتدایی ) بهار، تابستان و پاییز ( 94، 
به طور متوس��ط ماهانه حدود 1207 ) هزار و دویست و هفت ( میلیارد تومان 

بوده است که از این نظر رشد 67/7 درصدی مشاهده می شود.

سال گذشته بالغ بر 528 میلیون دالر انواع محصوالت و فرآورده های لبنی از شیر 
 خشک تا پنیر، ماست، دوغ و غیره به 22 کش��ور مختلف صادر شد که برخالف 
اضافه شدن مشتریانی مانند روسیه، صادرات این محصوالت از نظر وزنی و ارزشی 

با کاهش مواجه شدند.
ش��یر و فرآورده های لبنی از جمله شیر خشک، ماس��ت، دوغ، کره، پنیر و غیره 
جزو محصوالت صادراتی است که ایران سال هاست آن را به کشورهای مختلف 
می فروشد، اما سال گذشته متفاوت از س��ال های دیگر بود، چرا که ایران در پی 
افزایش مشتریان خود، روسیه را به جمع مشتریان لبنیات اضافه کرد و از طرفی 
روس ها که با آمریکا و کش��ورهای اروپایی روابط ش��ان تیره و تار شده بود، اصرار 
داشتند انواع فرآورده های لبنی و دیگر محصوالت غذایی خود را از طریق ایران و 

دیگر کشورهای آسیایی تامین کنند.
اما با وجود این که روس ها در جلسات متعدد خواهان خرید محصوالت لبنی ایران 
بودند و حتی چهار کارخانه لبنی ایرانی مورد تایید هیئت بازرسی و ارزیابی روسیه 
قرار گرفت، ایرانیان نتوانستند از این فرصت خوب استفاده کنند و حجم صادرات 
محصوالت لبنی خود را افزایش دهند. چراکه با وجود تایید ش��دن چهار شرکت 
 ایرانی از ابتدای بهمن  س��ال گذش��ته، هیچ یک از کارخانه های لبنی نتوانستند 
در دو ماهه پایانی پارسال لبنیات خود را به روسیه صادر کنند و طی بیش از40 روز 

ابتدای امسال تنها چند محموله جزیی به این کشور صادر شد.
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک سال گذشته 354 هزار و100 تن 
انواع محصوالت لبنی به ارزش 528 میلیون و300 هزار دالر به 22 کشور مختلف 
صادر شد که از نظر وزنی 6/2 درصد و از نظر ارزش��ی 8/4 درصد نسبت به سال 

1393 کاهش داشته است.
به گفته کارشناسان، یکی از دالیل ناتوانی تاجران در صادرات محصوالت لبنی، 
گرانی این محصوالت بوده که ناشی از باال بودن قیمت تمام شده آنهاست و در این 
میان کشورهایی مانند ترکیه به راحتی می توانند بازار های منطقه را قبضه کنند و 

سهمی برای ایران قائل نشوند.

یک تحلیلگر ب��ازار خودرو گف��ت: با توجه به مش��کالت مالی صنع�ت 
خودروسازی و افزایش هزینه های تولید بعید به نظر می رسد ش�ورای 
 رقاب��ت امس��ال برنام���ه ای در خص���وص کاه�ش قیم���ت خ�ودرو 

داشت�ه باشد.
حمیدرضا بهداد در مصاحبه ب��ا رادیو اقتصاد افزود: بر اس��اس فرمول 
شورای رقابت، خودروهایی که با افت کیفیت مواجه هستند قیمت آنها 
باید کاهش پیدا کند و از طرفی خودروهایی که کیفیت ش��ان افزایش 
پیدا کرده به شرط ارایه مدارک و مستندات قیمت این دست از خودروها 

باید افزایش پیدا کند.
حمیدرضا بهداد همچنین گفت: در حال حاضر بازار خودرو بسیار راکد 
اس��ت و هرگونه افزایش قیمتی ممکن است به ضرر خود خودروسازها 
تمام شود. اگر قیمت خودروها افزایش پیدا کند بازار روز به روز راکد و 

راکدتر خواهد شد.
این تحلیلگر گفت: خودرو سازها غیر رسمی اعالم کرده اند تا حد امکان 
تمایلی به افزایش قیمت ندارند، اما این در حالی اس��ت که هزینه های 
تولید خودرو در کشور تا حدودی افزایش پیدا کرده به همین دلیل به 
نظر می رسد خودروسازان درخواس��ت افزایش قیمت از شورای رقابت 

را داشته باشند.
حمیدرض��ا به��داد در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه گفته می ش��ود 
محصوالت خ��ودروی بی کیفیت تا س��ه درص��د جریمه می ش��وند و 
از طرف��ی ب��ا کیفیت ه��ا م��ی توانند تا س��ه درص��د مج��وز افزایش 
 قیم��ت داش��ته باش��ند و ای��ن ک��ه آیا ای��ن تصمی��م جدی اس��ت،

 افزود: طبق فرمول شورای رقابت اگر کیفیت خودروی نسبت به سال 
گذشته کم شده باشد قیمت باید کاهش پیدا کند و از طرفی اگر کیفیت 
خودرو افزایش پیدا کرده باشد طبق همین فرمول قیمت باید افزایش 

پیدا کند.

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

نان آزادپز ارزان می شود
 مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن؛

صف وام مسکن در نیمه دوم 94 بیشتر شد
با وجود کاهش روابط روسیه با غرب اتفاق افتاد؛

کاهش صادرات شیر و لبنیات
یک کارشناس خودرو:

خودرو، ارزان نمی شود
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در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوط اعالم ميگردد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ درج در روزنامه رسمى ضمن مراجعه به اداره امور 
مالياتى      شهرضا به نشانى شهرضا خ شهيد بهشـتى – حوزه مالياتى 209316 نسبت به پرداخت بدهى مالياتى خود اقدام نمايند . بديهى اسـت در غير اينصورت وفق مفاد ماده 210 قانون 

مالياتهاى مستقيم اوراق مذكور به اداره اجراء و وصول مالياتها ارسال خواهد شد .

در اجراى ماده 208 قانون ماليات هاى مستقيم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به موديان مشروحه ذيل ابالغ مى گردد راس ساعت  17 تاريخ هاى تعيين شده ذيل در هيات حل اختالف 
مالياتى امور مالياتى شهرستان كاشان امور كميسيون ها  كه در محل  تشكيل مى گردد حضور بهم رسانيد . در غير اين صورت حسـب مقررات تبصره 246 قانون ماليات هاى مستقيم راى 

صادره قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

دراجراى ماده 208قانون مالياتهاى مستقيم ، بدينوسيله اوراق مشروحه زير به موديان محترم ابالغ مى گردد،تا ظرف مدت ده روز ازتاريخ درج درروزنامه شخصايابوسيله وكيل تام االختيار 
به اداره امورمالياتى مربوطه مراجعه نماييد.درغير اينصورت به استناد تبصره 239قانون مالياتهاى مستقيم پرونده امر براى ادامه مراحل به اداره اجراء ووصول ماليات ارجاع خواهد گرديد.

دراجراى ماده 208قانون مالياتهاى مستقيم  با ابالغ  اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد، در صورت داشتن اعتراض( با رعايت مفاد 247  الحاقى قانون ماليات هاى مستقيم 
مصوب ارديبهشت  1388)  ظرف مدت  بيست روز ازتاريخ درج درروزنامه شخصايابوسيله وكيل تام االختيار به اداره امورمالياتى شاهين شهر خيابان عطار فرعى 9 شرقى مراجعه و اليحه 

اعتراضيه خود را به اداره امور مالياتى تسليم نماييد.

منبع ماليات اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ صدور برگ قطعى شماره صدور برگ قطعى رديف نام

مشاغل 2,855,378 7,040,000 1388 1394/09/17 88487 سيد محسن شجاعى نائينى 1

مشاغل 2,839,165 7,000,000 1388 1394/09/16 88220 حسام جمالى 2

مشاغل 5,833,558 14,382,732 1388 1394/09/16 88139 عليرضا فخرى 3

ساعت
جلسه 

 تاريخ تشكيل
جلسه اصل ماليات درآمد

مشمول ماليات  سال عملكرد  تاريخ برگ دعوت هيات
حل اختالف مالياتى

 شماره برگ دعوت هيات حل
اختالف مالياتى نام ونام خانوادگى رديف

17 1395/03/11 242,760 1,620,000 1388 1395/01/29 4517 آقاى امينى 1

17 1395/03/11 899,100 6,000,000 1388 1395/01/29 4520 غالم رضازاده 2

17 1395/03/11 1,348,650 9,000,000 1388 1395/01/29 4521 شهاب واقفى 3

17 1395/03/11 5,692,800 36,000,000 1388 1395/01/29 4522 مسعود شهريارى 4

17 1395/03/11 27,466,000 136,000,000 1388 1395/01/29 4525 بازرگانى امينى 5

17 1395/03/11 2,247,750 15,000,000 1388 1395/01/29 4526 حسين موحديان 6

17 1395/03/11 15,283,200 84,000,000 1388 1395/01/29 4527 آقاى كريميان 7

17 1395/03/11 10,967,520 62,400,000 1388 1395/01/29 4528 آقاى اميد وارى 8

17 1395/03/11 56,524,400 252,000,000 1388 1395/01/29 4529 آقاى آقايى 9

17 1395/03/11 5,632,860 35,700,000 1388 1395/01/29 4530 حسين عباسى 10

17 1395/03/11 10,488,000 60,000,000 1388 1395/01/29 4554 احمد مومن 11

17 1395/03/11 6,172,320 38,400,000 1388 1395/01/29 4531 حميد كاظمى 12

17 1395/03/11 33,460,000 160,000,000 1388 1395/01/29 4532 احمد زمانى پور 13

اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

آدرس مودىادارهمالياتدرآمد مشمول مالياتمنبععملكردت. برگ راىش.برگ راىنام شركترديف

خ آپادانا اول ك پروين پ  76,800,00019,200,000201532اشخاص حقوقى21011395/01/1888واحد كاران اصفهان1-

سال عملكرداصل مالياتدرآمد مشمول مالياتمرحله رسيدگىتاريخ راىشماره راىنام  و نام خانوادگىرديف

1,152,000,000334,200,0001391هييت بدوى83301394/11/14افروز اميربختياروند1-

م الف: 24

اطالع رسانى 
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آنچه در جوامع امروز باعث پیش��رفت و توس��عه خواهد شد یک 
نظم اجتماعی منسجم و بادوام است. جامعه در دل خود اقشار و 
آحاد مختلف با عقاید و اندیشه های متفاوت را جای داده است و 
آنچه می تواند همه این طیف ها و س��ایق و اندیشه را هم راستا و 
هم جهت کند نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی که با رعب ، زور 
وتوسل به قوه قهریه نباشد. نظمی که در جامعه نهادینه و در زیر 

ساخت های فکری آن بسترسازی شده باشد.
انسان هایی که در یک جامعه زندگی می کنند برای اینکه عملکرد 
درستی داش��ته باش��ند و این عملکرد بتواند تأثیر مثبت خود را 
در جامعه بگذارد باید از یک نظم اجتماعی منس��جم و مناس��ب 
برخوردار باش��ند. در جامعه ای که به ش��کل جوامع رشد یافته 
امروزی تشکیل می شود نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با 

بافت های مختلف جوامع بشری ایجاد می شود.
با ایجاد نظم اجتماعی اختال عملکرده��ای آحاد مردم جامعه 
به کمینه خود و سودرس��انی امنیت، آرامش و رفاه به بیش��ینه 

خود می رسد.
قانون کائنات و حرکت های اتم های یک جسم همه و همه از یک 

نظم خاص حکایت دارد و وقتی جوامع تشکیل می شود قطعا به 
یک نظم نیاز اس��ت. آنچنان که توماس هابز فیلس��وف انگلیسی 
ایجاد و بقای جامعه و نظم اجتماعی را بر محور قرارداد اجتماعی 
می داند. به نظر او انسان موجودی خودخواه است و صرفا به ارضای 
امیال فردی عاقه مند است بنابراین روابط انسانی مبتنی بر اصل 
رقابت اس��ت، اما از طرفی ارضای امیال فردی نمی تواند باوجود 
هرج ومرج در جامعه امکان پذیر باش��د راه حل نهایی آن است که 
انس��ان ها با یکدیگر هم آوازه ش��ده و یک قرارداد اجتماعی را به 

وجود آورند.
این قرارداد اساس ایجاد نظم اجتماعی در جامعه است. این نظم 
در هر مرحله ای در اجتماع به ش��یوه ای خاص ایجاد می ش��ود. 
کش��ورها در رقابتی که در عرص��ه اقتصاد و سیاس��ت دارند در 
تاش هستند که به سمت توسعه حرکت کنند و توسعه یافتگی 
یک کش��ور می تواند یک هدف متعالی باش��د. کشوری که تمام 
و کمال به توس��عه یافتگی خود برس��د رفاه، امنیت، آس��ایش و 
قانون مداری برای آحاد ملت خ��ود ایجاد خواهد کرد و اگر ما در 
کش��وری بخواهیم به سمت توس��عه حرکت کنیم و یا به توسعه 

مناسب برس��یم باید یک نظم اجتماعی مناسب را در این جامعه 
پیاده کنیم.کشوری که نظم اجتماعی نداش��ته باشد نمی تواند 
زیرساخت های توسعه را برای خود ایجاد کند و نمی شود آن کشور 
را به توس��عه رس��اند؛ چراکه اگر نظم اجتماعی در یک کشور به 
هم ریخت تمامی شئون آن کشور نظیر امنیت، فرهنگ، آموزش، 

علم، اقتصاد و... دچار اختال خواهد شد.
وقتی در یک کشوری جنگ و یا کودتایی به وقوع می پیوندد نظم 
اجتماعی به هم می ریزد و بافاصله ای بسیار اندک اقتصاد و امنیت 
مردمان کشور تحت ش��عاع قرار می گیرد. هرچه نظم نهادینه تر 
و بهتر ایجاد شود اقتصاد، امنیت، آس��ایش و رضایت مردم رشد 
پیداکرده و به سمت بهینه شدن پیش خواهد رفت. نظم اجتماعی 
در کنار قانون مداری مردم جامعه و در درراستای یک نظام اداری 
کارآمد از س��وی دولت می تواند یک کش��ور را به سمت توسعه 
حرکت دهد. کشوری که دارای نظم اجتماعی منسجم و مطلوب 
باشد اگر از منابع زیرزمینی تهی باشد و حتی اگر استعداد ذاتی 
علمی هم نداشته باشد تنها با داشتن مؤلفه های یادشده می تواند 
با تعامل با سایر کشورهای دنیا به توسعه برسد. با بررسی الگوی 

توسعه در کشورهای جنوب شرقی آس��یا به این نتیجه خواهیم 
رس��ید که این کش��ورها در گام اول به س��مت نظ��م اجتماعی 
حرکت کردندوبا قانون گرایی و نظام اداری کارآمد توانستند نظم 
اجتماعی مناسب را پی ریزی و به شکوفایی برسند. نظم در جامعه 
را می توان ب��ا اعمال قانون و نظارت حاکمیت، تش��دید وضعیت 
 امنیتی جامعه، پلی��س، دادگاه، قان��ون و مج��ازات و درنهایت

 قوه قهریه پیاده کرد.
به عنوان مثال داعش در مناطق تحت سیطره خود نظم اجتماعی 
مدنظر را به این ش��کل پیاده کرده اس��ت و با قوه قهریه در حال 
اجرای احکام و مقررات خود است. حال باید گفت نظم ایجادشده 
بازور، زندان، جب��ر و تنبیه امنیت ظاهری خواه��د بود و در این 
جامعه توسعه، آسایش و خود شکوفایی امکان پذیر نیست. مثال 
بارز این مورد کره شمالی اس��ت که نظم موجود در این کشور از 

یک نظام اداری خشک و جبر بهره می جوید.
شاید در این کش��ور نظمی ظاهری بر پا باشد، اما باید اذعان کرد 
که این کش��ور به ش��کوفایی و توسعه نرس��یده و نخواهد رسید 
حال آنکه همین نظم اجتماعی در ک��ره جنوبی به نحوه دیگری 

ایجادش��ده و ما ش��اهدان هس��تیم که کره جنوبی ازنظر رشد 
اقتصادی، امنی��ت اجتماعی و رفاه دارای رتب��ه مطلوب و خوبی 
اس��ت. روش دوم ایجاد نظم اجتماعی از طریق تربیت و آموزش 
محقق خواهد ش��د و وقتی نظ��م اجتماع��ی در باورهای مردم 
گنجانده ش��ود و مردم آموزش الزم را ببینند و ذاتا انس��ان های 
منظم و قانون گرا در جامعه به وجود آید برای رسیدن به توسعه، 
رف��اه و امنیت اجتماع��ی نیاز داریم ک��ه اجتم��اع و روابط همه 
آحاد مردم و ملت با دولت و روابط اقتص��ادی، فرهنگی، اداری و 
خانوادگی، تحصیلی از یک نظم فراگیر و هماهنگ پیروی کنند. 
توس��عه امروز ما نیاز به نظم اجتماعی مناسب و منسجم خواهد 
داش��ت و نظمی که از آن یاد می ش��ود باید در فط��رت و تربیت 
انسان ها نهادینه ش��ود که ناش��ی از تربیت و آموزش افراد باشد 
تا بالندگی و ش��کوفایی به نتیجه خود برسد. درنهایت باید گفت 
نظمی که بازور و تنبیه و پلیس ایجاد می شود هزینه بسیاری بر 
دوش حکومت خواهد گذاشت حال آنکه اگر این نظم اجتماعی در 
تربیت افراد وآموزش آن ها گنجانده ش��ود نه تنها هزینه ای در بر 

نخواهد داشت بلکه موجب بهره وری نیز خواهد شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان:

توسعه مشارکت عمومی در تمامی 
حوزه ها ، نياز امروز آموزش و پرورش

اخبار کوتاه

دریچه

خبر ویژه

رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا شرایط پرداخت موردی 
قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی را اعام کرد.

س��رهنگ محمد کرمی با اش��اره به درخواست ش��هروندان در 
خصوص پرداخت موردی تخلفات راهنمای��ی و رانندگی گفت: 
تعداد زیادی از افرادی که به مراک��ز اجراییات مراجعه می کنند 
درخواست دارند که به دلیل مشکات اقتصادی امکان پرداخت 
یک جای تخلفات معوقه را ندارند، از این رو امکان پرداخت بخشی 

از تخلفات را فراهم کرده ایم.
وی افزود: بر این اس��اس متقاضی پس از مراجعه به سایت راهور 
۱۲۰ وارد بخش استعام میزان تخلفات رانندگی می شود و پس 
از درج بارکد پشت کارت خودرو نسبت به مشاهده میزان تخلفات 

رانندگی اقدام می کند.
کرمی اس��د تصریح کرد: در حال حاضر در کنار تمامی تخلفات 
درج شده، شناسه قبض و شناس��ه پرداخت وجود دارد و مالکان 
خودروها می توانند با درج این شناسه ها همانند سایر قبوض رایج 
در صفحات اینترنت بانک های خود و یا دس��تگاه های خودپرداز 

نسبت به پرداخت موردی تخلفات رانندگی اقدام کنند.

آزمون  کارشناسی  ارشد سال ۹۵ و بیست و یکمین دوره المپیاد 
علمی  دانشجویی  کشور پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت  

برگزار می شود و کارت آزمون از امروز توزیع می شود.
آزمون کارشناسی ارشد برای  ۱۳۶ کدرش��ته   امتحانی  در نوبت 
صبح و بعدازظهر روزهای پنجش��نبه و جمعه م��ورخ ۱۶ و ۱۷ 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و براساس اطاعات مندرج روی کارت 

شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار می شود.
داوطلبان  متقاضی  هر یک  از کدرش��ته های امتحانی  الزم  است  
به نش��انی مندرج روی کارت ش��رکت در آزمون مراجعه کنند و 
شهرس��تان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به اس��تان 

محل اقامت آنان است.
کارت ش��رکت در آزمون ح��اوی اطاعات ثبت نام��ی، تاریخ و 
محل برگزاری آزمون داوطلبان از امروز ۱۳ اردیبهشت ماه برای 
 مش��اهده و پرینت روی پایگاه اطاع رسانی س��ازمان به آدرس 

www.sanjesh.org قرار گرفت.
داوطلبان الزم اس��ت براس��اس مشخصات شناس��نامه ای )نام ، 
نام خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد( و مشخصات ثبت نامی 
)شماره پرونده و کد پیگیری( نسبت به پرینت کارت شرکت در 

آزمون، اقدام کنند.

ریيس مرکز اجرایيات پليس راهور ناجا اعالم کرد:

شرایط پرداخت موردی
قبوض جرایم رانندگی

توزیع کارت آزمون ارشد؛ از امروز

مدیرکل آموزش وپرورش اس��تان اصفهان گفت : توسعه مشارکت 
عمومی در تمامی حوزه ها ، نیاز امروز آموزش و پرورش است.

محمدحس��ن قائدیها به مناسبت هفته گرامیداش��ت مقام معلم ، 
اولویت اصلی آموزش و پرورش را توج��ه به نماز وفرهنگ، عفاف و 
حجاب و تعمیق و بسط مبانی اعتقادی عنوان کرد و افزود :افتخار 
داریم که با گذش��ت دوس��ال از خدمت در دولت تدبی��ر و امید ، با 
برگزاری بیش از ۳۰ یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموزی،گامی 
هرچند کوچک،در جهت ترویج فرهنگ ایثار و زنده نگاه داشتن یاد 

شهدا و تکریم ایثار و ایثارگران برداشته ایم.
 وي با بیان گزارشي از اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش 
اس��تان ، تصریح کرد : ایجاد عدالت اجتماعی، رسیدگی به مناطق 
محروم اس��تان و مدارس دور افتاده ، توجه ویژه ب��ه دانش آموزان 
استثنایی، توس��عه مدارس قرآنی و دارالقرآن ها، توجه ویژه به امر 
پژوهش و تجهیز پژوهش سراها ، توسعه مشارکت همه جانبه ، عقد 
 قرداد با بیش از ۳۰ دس��تگاه اجرایی دولتی و غیر دولتی، جش��ن 
گل ریزان و رهایی زندانیان غیر عمد و تعامل با مراکز خیریه و یاری 
رساندن به مناطق محروم را از مهم ترین اقدامات آموزش و پرورش 

استان مي باشد.
 مدیرکل آموزش وپرورش اس��تان اصفهان  خاطرنشان کرد :  نیاز 
امروز آموزش وپرورش،توسعه مشارکت عمومی در تمامی حوزه ها 
وعرصه هاست که این مش��ارکت ، نه تنها در مسایل مالی، بلکه در 
تمامی حوزه ها و به ویژه کمک فکری اقشار مردم در اداره مدارس 

خواهد بود.
  محمدحس��ن قائدیه��ا در پای��ان اف��زود : م��اک و معی��ار ما در

 ارزش گذاری مدیران مدارس، در میزان تعامل آن ها با آحاد مردم 
و به عبارتی، ب��از بودن درب دفاتر مدیران م��دارس به روی تمامی 

افراد جامعه می باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال جاری آزمون 
اس��تخدامی برگ��زار خواهیم کرد گفت: ج��ذب نیروی 
انسانی در آموزش و پرورش دولت گذشته خاف قانون 

بوده است.
علی اصغر فانی در نشس��ت صمیمانه با معلمان دبستان 
ش��هیدان تقی زاده منطق��ه کهریزک گف��ت: در دولت 
یازدهم همه مختارند و این اختیار را دارند که اظهار نظر 
کنند. ممکن است این اظهار نظر انتقاد یا پیشنهاد باشد.

وی اف��زود: در دولت تدبیر و امید فرهن��گ امنیتی را به 
امنیت فرهنگی تبدیل کرده ایم و افراد آزادانه می توانند 
انتقاد و پیشنهاد کنند و همین انتقادها موجب می شود 

تا کارها درست پیش رود.
فانی در رابطه با خیرین با توجه به اینکه دبستان شهیدان 
تقی زاده نیز توس��ط یک خیر ساخته شده است تصریح 
کرد: آقای تقی زاده تا کنون ۲۵ مدرسه را به مرحله بهره 
برداری رسانده است و بیش از ۱۰۰ هزار کاس درس نیز 
توسط خیرین بعد از انقاب اسامی ساخته شده است به 
عبارتی از وجود تعداد ۵۰۰ هزار کاس درس تعداد ۱۰۰ 

هزار را خیرین ساخته اند.
احتس�اب س�ابقه خدم�ت ح�ق التدریس ها 

پيگيری می شود
وی در پاس��خ به پرس��ش فرهنگی در رابطه با احتساب 
س��ابقه خدمت نیروهایی که اکنون پیمانی یا استخدام 
شده اند بیان کرد: قوانین کش��ور محدودیت هایی دارد 
برخی از معلمان سابقه حق التدریسی دارند، اما احتساب 
نمی شود ما از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 

حال پیگیری هستیم. 
وی همچنی��ن در رابط��ه ب��ا ج��ذب مربی��ان پی��ش 
دبس��تانی ک��ه رش��ته آن��ان مرتب��ط نیس��ت گف��ت: 
 مجلس ش��ورای اس��امی در مرداد ماه س��ال گذشته

 مصوبه ای را تصوی��ب کرد که بر اس��اس آن، آموزش و 
پرورش ب��ا توجه به نیاز و رش��ته مرتب��ط مربیان پیش 
دبستانی را جذب کند و ما باید افرادی را جذب کنیم که 
رشته و تخصص آنان مورد نیاز آموزش و پرورش باشد و 

این قانون مصوب مجلس شورای اسامی است.
 استخدام های دولت گذشته غيرقانونی بوده است

وزیر آم��وزش و پ��رورش همچنین در رابط��ه با تبدیل 
وضعیت نی��روی پیش دبس��تانی ها خاطرنش��ان کرد: 
اس��تخدام از طریق برگزاری آزمون صورت می گیرد ما 
نمی توانیم افرادی را اس��تخدام کنیم ک��ه آزمون نداده 
اند اما در دولت گذشته اس��تخدام های غیرقانونی انجام 
ش��د، ولی در دولت یازدهم بر اساس قوانین کشور عمل 

می کنیم.

 آزمون اس�تخدامی وزارت آموزش و پرورش 
سال جاری برگزار می شود

فانی ادامه داد: به دنبال اخذ مجوز از س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی برای برگزاری آزمون استخدامی هستیم 
و مربیان پیش دبس��تانی و حق التدریسی ها در اولویت 
استخدام هس��تند و ش��رایط این آزمون به زودی اعام 

می شود.
وی خطاب به فرهنگیان تاکید کرد: از ما انتظار نداشته 
باشید در جذب نیرو غیرقانونی عمل کنیم و ما  بر اساس 

قانون و قوانین عمل می کنیم.
 فان��ی در واکن��ش ب��ه درخواس��ت معلم��ی مبن��ی بر 
رسانه ای نش��دن افزایش حقوق معلمان گفت: بنده هم 
به این موضوع اعتقاد دارم و در برخی از موارد پاس��خگو 
نیستم، اما رسانه ها فشار می آورند و بنده ناچارم بگویم 
و گاهی رس��انه ها تبلیغ می کنند ما ب��رای بهبود وضع 
معیشت فرهنگیان اقدامی نکرده ایم بنابراین برای دفاع 

از خود ناچاریم پاسخ دهیم.
 حقوق فرهنگيان نسبت به تورم خيلی جلوتر است

وزیر آموزش و پرورش یادآور ش��د: از ما انتظار نداش��ته 
باشید تا مشکات ۵۰ و ۶۰ ساله را در دو سال حل کنیم 
اما در مقایس��ه با افزایش حقوق ها باید بگویم نسبت به 
تورم در این دو سال جلوتر بودیم در صورتی که در دولت 

گذشته حقوق ها نسبت به تورم عقب بود.
فان��ی درب��اره وضعیت رس��یدگی ب��ه بازنشس��تگان 
فرهنگی نی��ز گف��ت: پرون��ده بازنشس��تگان فرهنگی 
در دس��ت ما نیس��ت و مس��ایل مربوط به بازنشستگان 
به صندوق بازنشس��تگی ارتب��اط پیدا می کن��د. با این 
حال ما با صندوق بازنشس��تگان جلس��اتی داش��ته ایم. 
 وی همچنین درب��اره عدم پرداخت معوق��ات به برخی

 حق التدریس ها گف��ت: اقدامات الزم ب��رای پرداخت 
معوقات حق التدریس ها انجام ش��ده، اما چون با تاخیر 

بوده است ما شرمنده برخی فرهنگیان شده ایم.
فانی همچنین در مورد به کارگیری آموزش یاران نهضت 
س��واد آموزی تاکید ک��رد: به کارگیری نیروی انس��انی 
همانند س��ایر دس��تگاه ها از طریق آزمون استخدامی 
صورت می گیرد و سال گذشته نیز این آزمون برگزار شد 
و کسانی که سابقه خدمت دارند در اولویت استخدام در 

آزمون سال جاری هستند.
 وزیر آموزش و پرورش همچنین بهتری��ن هدیه ای که
  از دان��ش آموزان��ش گرفت��ه اس��ت را توانمند ش��دن

 آنها دانس��ت و گفت: دانش آموزانم ب��ه محتوا و تربیت 
عنایت ویژه ای داش��تند و بس��یاری از دانش آموزان در 
سال های قبل ش��هید ش��دند و یا در جامعه یک عنصر 

مفید هستند.

خبر

عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

جذب سرباز حرفه ای، گامی موثر در استفاده بهينه از نيروی انسانی کشور است
سخنگوی وزارت ارشاد :

بعيد است امسال حج تمتع داشته باشيم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه هم اکنون 
برخی جوانان به صورت اجباری، دوران خدمت سربازی را سپری می کنند، 
گفت: جذب سرباز حرفه ای، گامی موثر در استفاده بهینه از ظرفیت نیروی 

انسانی کشور است.
ایرج عبدی درباره اظهارات معاون نیروی انس��انی ستاد کل نیروهای مسلح 
مبنی بر احتمال تغییر و تحول در خدمت س��ربازی، اظهار کرد: واقعیت آن 
است که سرمایه هر کشوری، نیروی انسانی آن اس��ت؛ بر همین اساس باید 
برنامه ریزی درستی در زمینه استفاده از ظرفیت نیروی انسانی وجود داشته 
باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی افزود: اگر نیروی انسانی 
را به بهترین شکل مدیریت کنیم، سرمایه  عظیمی به دست می آوریم؛ امروزه 
برخی جوانان به صورت اجباری به دنبال گذراندن خدمت س��ربازی هستند 
 که در این شرایط، دوران سربازی خود را با بی انگیزگی و وقت گذرانی سپری

 می کند. وی با مثبت ارزیابی کردن جذب سرباز حرفه ای، تصریح کرد: بدون 
شک باید شرایط جذب س��رباز حرفه ای مطرح ش��ود تا با دریافت حقوق و 
آموزش حرفه و فن بتوانند بعد از گذراندن این دوره، وارد بازار کار شوند و در 
جامعه نقش موثری داشته باشند. عبدی خاطرنشان کرد: ما به شیوه سنتی 
عادت کرده ایم و باید آن را اصاح کنیم بنابراین اگر ستاد کل نیروهای مسلح 
بتواند با راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومت��ی، تغییر و تحوالتی را در خدمت 
س��ربازی ایجاد کند، گام مثبتی در حوزه اس��تفاده بهینه از نیروی انس��انی 

برداشته خواهد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد: باید شرایط جذب سرباز حرفه ای به گونه ای باش��د که براساس نیاز، از 
بین کسانی که برای گذراندن خدمت سربازی تمایل دارند، نیرو جذب شود 
و افراد به مدت 4 تا ۵ سال به عنوان سرباز حرفه ای تحت آموزش قرار گیرند؛ 
درعین حال حقوق نیز دریافت کرده و در این مدت چندین مهارت نیز به آنها 
آموزش داده شود. وی اظهار کرد: بهتر است ش��رایط جذب سرباز حرفه ای 
مهیا شود چراکه در حوزه نیروی انسانی کشور تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این، معاون نیروی انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح با 
اش��اره به راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی و مطرح ش��دن ۲ دیدگاه سرباز 
حرفه ای و خدمت وظیفه عمومی، از انجام اقدامات متحول کننده خبر داده بود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت : به دلیل اتاف وقت و 
کارشکنی های دولت س��عودی مراسم حج تمتع امس��ال در باتکلیفی به 

سر می برد.
وی در خصوص اعزام حجاج به حج تمتع سال ۹۵ گفت: همانطور که وزیر 
ارشاد و رییس محترم سازمان حج و زیارت اعام کردند با وجود مذاکرات 
هفته های گذشته بین دو دولت ایران و عربستان سعودی هنوز افق روشنی 
برای انجام مراس��م حج تمتع و اعزام زائران انجام نش��ده و کند بودن روند 

مذاکرات گویای بی توجهی مسئوالن سعودی است.
وی افزود: خواس��ته ها و ش��روط جمهوری اس��امی که مورد بی اعتنایی 
مسئوالن دولت س��عودی قرار گرفته رسما اعام ش��ده و این خواسته ها، 

خطوط قرمز جمهوری اسامی است.
نوش آبادی با بیان این مطلب تصریح کرد: اولین ش��رط جمهوری اسامی 
تامین و تضمین سامت، شأن و کرامت زائران است. اتفاقات سال گذشته 
موجب مخدوش شدن شأن جمهوری اسامی ش��د. به این دلیل که هیچ 
اقدام جدی  برای ماموران هتاکی که متعرض دو نوجوان ایرانی شدند انجام 
نشد و هیچ عذرخواهی رسمی هم صورت نگرفت. درخواست ما در درجه 
اول تضمین امنیت و حرمت و کرامت زائران است. دومین شرط ما صدور 
ویزا برای زائران ایرانی در داخل کشور بوده است چون دولت عربستان راهی 
را پیش��نهاد کرد که ما آن را نپذیرفتیم و آن هم صدور ویزا از طریق کشور 

ثالث برای حجاج ایرانی بوده که ما به دلیل حفظ شأن کشورمان اصرار داریم 
ویزای زائران ایرانی در داخل کشور صادر شود.

سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه عنوان کرد: س��ومین شرطی که از طرف 
مسئوالن ایرانی مطرح ش��د اعزام زائران از طریق هواپیمای داخلی بوده و 
نه خارجی. کش��ور ما ظرفیت این اعزام را دارد و ش��رکت های هواپیمایی 
داخلی آمادگ��ی آن را دارند و نی��ازی به پرواز خارجی نیس��ت. همچنین 
شرط دیگری مطرح شده و آن این است که جمهوری اسامی امکان ارایه 
خدمات کنسولی به زائران را در طول سفر داشته باشیم و دولت عربستان 
اجازه خدمات کنس��ولی ما را در جده، مکه و مدینه بدهد، اما متاسفانه تا 
کنون هیچ مجوزی داده نشده است. ممکن است زائران در طول این سفر 
زیارتی دچار مشکاتی چون مریضی و مرگ یا مفقود شدن مدارک شوند 
و چون تاکنون این ش��روط مورد قبول قرار نگرفته و تامین نشده وضعیت 

حج امسال باتکلیف است.
نوش آبادی اظهار داشت: از س��ویی دیگر باید برای مراسم و مناسک حج، 
زمان مناسبی در اختیار داشته باشیم که مقدمات را انجام دهیم و مذاکرات 
و مناقصه ها در زمان مناس��ب صورت بگیرد و برای رزرو هتل زائران اقدام 
شود، اما با تاخیر تعمدی عربستان در اعام برنامه ها بعید می دانم برنامه حج 
امسال برای زائران ایرانی برگزار شود. با این اتاف وقت و قراردادهایی که 

باتکلیف مانده و بسته نشده امسال مراسم حج نخواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

حقوق فرهنگیان جلوتر از نرخ تورم

نظ�م اجتماعی دروازه پيشرفت و توسعه
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تلویزیون موسیقی

مدیر ش��بکه رادیویی قرآن با اش��اره به برگزاری طرح فراگیر » قرآن کتاب 
 زندگ��ی « در 2 بخش، گف��ت: این طرح در م��اه مبارک رمض��ان جز محور 

و در تابستان با محوریت سوره مبارکه » حدید « برگزار می شود.
محمدحس��ین محمدزاده مدیر رادیو قرآن با اش��اره به برگزاری طرح قرآن 
کتاب زندگی، اظهار داشت: امسال با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از نیمه 
خردادماه آغاز می  شود، برگزاری طرح قرآن کتاب زندگی در دو بخش برای 

ماه مبارک رمضان و تابستان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بخش نخست طرح قرآن کتاب زندگی از ماه مبارک رمضان 
آغاز می شود، افزود: یکی از اولویت های اصلی ما در سال جاری توجه به نیاز 
نوجوانان بود بر همین اساس در طرح قرآن کتاب زندگی نیز به نوجوانان توجه 
ویژه ای شده است که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح شاهد انس بیشتر 
آن ها با قرآن کریم باشیم. محمدزاده درباره نحوه برگزاری طرح قرآن کتاب 
زندگی خاطر نش��ان کرد: در ماه مبارک رمضان محور آموزش های ما سبک 
زندگی است بر همین اساس در برنامه عصرگاهی ویژه این طرح، آموزه های 
قرآنی هر جز را متناسب با س��بک زندگی برای تمامی آحاد مردم با اولویت 
نوجوانان 12 تا 18 سال مطرح می کنیم. مدیر شبکه رادیویی قرآن از سوره 
محور بودن بخش دوم طرح فراگیر تالوت خبر داد و گفت:  ادامه طرح فراگیر 
قرآن کتاب زندگی بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می شود و امسال این بخش را 

با محوریت سوره مبارکه » حدید « برگزار می کنیم.

در آستانه سالروز شهادت معلم بزرگ انقالب، آیت اهلل مرتضی مطهری، کتاب 
» حکمت ها و اندرزها «، اثر استاد شهید مرتضی مطهری، در نماز جمعه های 

کشور معرفی شد.
کتاب » حکمت ها و اندرزها « مجموعه ای از مقاالت اس��تاد شهید مرتضی 
 مطهری اس��ت که در زمان حیات ایش��ان برای یک برنامه عمومی آشنایی 
 ب��ا فرهن��گ اس��المی به ص��ورت گفت��ار و خطاب��ه ب��ه رش��ته تحری��ر 

درآمده است. 
بیشتر مطالب کتاب » حکمت ها و اندرزها « پیرامون راه و رسم زندگی صحیح 
اسالمی است و به مسائلی از قبیل: راه رس��یدن به آسایش در زندگی، ارکان 
 س��عادت بش��ر، خواری معصیت و عزت طاعت، فریضه علم، لزوم همگامی 
کار و دانش، شناخت دش��منان عقل و موضوعاتی مانند بردگان و آزادگان، 
محاسبه نفس، حق و تکلیف، روش سیاسی امام علی)ع(، فقر معنوی و بسیاری 

از مطالب متنوع و جالب توجه و مورد نیاز امروز ما می پردازد. 
مطالب کتاب » حکمت ها و اندرزها « همچون سایر آثار شهید استاد مطهری 

از اتقان و استقامت رای و ابتنا بر کتاب و سنت برخوردار است. 
جوان تشنه حقیقت و جویای روش درست زندگی با مطالعه  این کتاب به پاسخ 

بسیاری از سواالت خود دست پیدا می کند.

 بازیگران ثاب��ت مجموعه تلویزیون��ی » دیوار شیش��ه ای « به تهی��ه کنندگی 
علی اکبر تحویلیان که در مرحله تصویربرداری قرار دارد، معرفی شدند.

 فری��دون محرابی و وی��دا ج��وان ایف��ای نقش های ثاب��ت و اصلی س��ریال 
در حال تولید » دیوار شیش��ه ای « را برعهده گرفتند. محرابی در این س��ریال 
نقش مجری و جوان، نقش تهیه کننده و همسر او را بازی می کند. این سریال 
که اکنون در مرحله ضبط دومین اپیزود خود قرار دارد، داستان تهیه کننده و 
مجری جوانی است که با تهیه یک برنامه تلویزیونی درگیر روایت افراد مختلفی 
از ماجراهای گوناگون زندگی خود می شوند و همچنین خود نیز قصه ای مستقل 
در متن اثر دارد. فریدون محرابی لیسانس بازیگری را از دانشگاه هنر و معماری 
و فوق لیس��انس کارگردانی و بازیگری را از دانشکده س��ینما و تئا تر دریافت 
 کرده اس��ت. همچنین پیش از این نق��ش آفرینی او را در س��ریال هایی چون 
» مدار صفر درجه «، » مرگ تدریجی یک رویا «، » به کجا چنین ش��تابان «، 
» آشپزباشی «، » خانه بی پرنده « و... ش��اهد بوده ایم. وی در سی و چهارمین 
 جش��نواره بین المللی فیلم فجر نیز با فیلم س��ینمایی » س��یانور « س��اخته 
 بهروز ش��عیبی حض��ور داش��ت و اخی��را در نمای��ش » در خ��واب دیگران « 
به کارگردانی ن��ادر برهانی مرند روی صحنه رف��ت. محرابی همچنین یکی از 
بازیگران و کارگردان ه��ای مطرح نمایش های رادیویی اس��ت. ویدا جوان نیز 
سال گذش��ته در نمایش هایی همچون » جان گز « به کارگردانی نیما دهقان 

و » مضحکه شبیه قتل « به کارگردانی حسین کیانی و... به روی صحنه رفت.
 وی همچنین در سریال های » زمانه « به کارگردانی حسن فتحی، » پژمان « و 

»شمعدونی« به کارگردانی سروش صحت و... ایفای نقش کرده است.

 نماهنگ های موزیکال » نی نی کوچولو «، » شاپرک «، » پروانه « و » توپ « 
 به سفارش مرکز صبا تولید شد. نماهنگ موزیکال » نی نی کوچولو « با تکنیک 
دو بعدی و مدت زمان سه دقیقه و ۴۶ ثانیه شعری در وصف پسر بچه کوچولوی 
یک ساله ای است که با پدر و مادرش زندگی می کند و از دریچه ذهن کودکانه 

خود به جستجو و کنکاش در اطراف خود می پردازد. 
» ش��اپرک « نیز با تکنیک دو بعدی و به مدت س��ه دقیقه و2۰ ثانیه کارشده 
 که موض��وع آن در مورد ش��اپرکی اس��ت که در یک س��فر خیالی ب��ا بچه ها 
رابطه دوستانه ای ایجاد می کند و مانند یک بزرگ تر نکاتی را راجع به نگهداری 
از گل ها و حمایت از محیط زیست به آنها یادآوری می کند. نماهنگ »پروانه« 
با مدت زمان دو دقیقه و 11 ثانیه و تکنیک دو بعدی در وصف پروانه ای است 
 که رابطه صمیمان��ه و نزدیکی را با دخت��ر کوچولویی برقرار م��ی کند و آنها 
 با هم در خیال به جس��تجو در طبیعت می پردازند. » توپ « آخرین نماهنگ 
تهیه ش��ده در این مرکز با مدت زمان2 دقیقه و 2۴ ثانی��ه و تکنیک دو بعدی 
 است که در مورد توپ و ارتباط آن با بچه هاست. در به تصویر کشیدن شعر توپ 
سعی شده از عناصر خالقانه بصری و هر چیزی که توپ را برای بچه ها تداعی 
می کند، استفاده شود. س��ریال » دیوار شیش��ه ای « کاری از مرکز گسترش 
 فیلمنامه نویسی اس��ت که به قلم محمد محمود س��لطانی و روح ا... صدیقی 

در3۰ قسمت ۴5 دقیقه ای توسط علی اکبر تحویلیان تهیه می شود.

 محس��ن ش��ریفیان در آس��تانه کنس��رت تهران��ش که قرار اس��ت
 21 و 22 اردیبهش��ت در تاالر وحدت برگزار ش��ود، موزیک ویدئوی 
جدیدی را منتشر کرد. محسن شریفیان درباره اثر جدید خود توضیح 
داد: » خلخال بر اس��اس روایتی عامیانه در یکی از روستاهای ساحلی 
 بوشهر به نام » بربو « ساخته و پرداخته شده است. ناخدایی بوشهری 
در هندوس��تان متوجه دختری می ش��ود که با لحنی بوش��هری آواز 
غمگینی می خواند. گویا دختر س��ال ها پیش به وس��یله یک کشتی 
هندی از روستایی در بوشهر به هند برده شده بوده و سرانجام با تالش 

ناخدا به روستای زادگاه خود باز گردانده می شود. «
قطعه » خلخال « با همکاری بهنام شهرکی و نوازندگی حمید اکبری و 
سارا نادری با صدای محسن شریفیان در آلبوم » دینگو مارو « منتشر 
شده است و موزیک ویدئوی این اثر به کارگردانی » حسین جمالی « 

ساخته شده است.

فیلم س��ینمایی کفش هایم کو به کارگردانی کیومرث پوراحمد در س��ینما 
خانواده به روی پرده می رود. فیلم سینمایی کفش هایم کو، نوزدهمین ساخته 

کیومرث پوراحمد و درباره تبعات مهاجرت و بیماری آلزایمر است. 
این کارگردان خود درباره این فیلم بیان داشته: انگیزه اولیه من برای ساخت 
این فیلم مطرح کردن بیماری آلزایمر برای خانواده هایی اس��ت که اعضای 
خانواده شان با چنین بیماری دس��ت و پنجه نرم می کنند. می خواستم که 
 آنها بیش��تر با وجوه این بیماری آشنا ش��وند و بدانند که چطور باید در برابر 
عزیزان شان رفتار کنند. البته این موضوع را بر بستر یک داستان خانوادگی 
پر تنش مطرح شد. این فیلم روایت داستان حبیب کاوه، کارخانه دار قدیمی 
مبتال به بیماری آلزایمر است. خانواده اش او را ترک کرده اند، اما با بازگشت 
دخترش به ایران اتفاقاتی می افتد. رضا کیانیان، مجید مظفری، رویا نونهالی، 
 بهاره کیان افش��ار، مینا وحید، راش��ین ربی و منصوره واف��ری در این فیلم 

به ایفای نقش می پردازند.

قیمت گذاری بلیت های کنسرت در ایران از ضابطه خاصی تبعیت نمی کند و 
تهیه کنندگان کنسرت ها، به تشخیص خودشان و بدون هیچ ضابطه قانونی،  

قیمت بلیت کنسرت ها را باال و پایین می کنند. 
ب��ه دلی��ل اتخ��اذ برخ��ی سیاس��ت های اش��تباه، موس��یقی رفت��ه رفت��ه 
 ب��ه س��مت مجل��ل ش��دن نی��ل پی��دا ک��رده و جمع��ی از عالق��ه مندان 
به موس��یقی ک��ه درآم��د باالی��ی ندارند، عم��ال از حض��ور در کنس��رت ها 
 مح��روم هس��تند و متاس��فانه صندلی ه��ای س��الن اج��رای موس��یقی 

کم کم دارد مخاطبانی خاص با استطاعت مالی باال پیدا می کند.
معم��وال  گذش��ته  س��ال  در  موس��یقی   کنس��رت های   بلیت ه��ای 
 از۴۰ ت��ا12۰ ه��زار توم��ان قیمت گ��ذاری می ش��دند. ام��ا بلیت کنس��رت 
روزبه نعمت الهی از۴۰ تا18۰ هزار تومان قیمت گذاری و به فروش رسید تا این 

خواننده لقب گران ترین کنسرت ایران را به خود اختصاص دهد.  
همچنین سال گذشته بلیت های اجراهای ارکس��ترهای دولتی » سمفونیک 
تهران « و » موس��یقی ملی ای��ران « از ۴5 تا15۰ هزار توم��ان قیمت گذاری 
می ش��دند. به این ترتیب این ارکس��تر ها در جایگاه دوم گران ترین اجراهای 

موسیقی کشور قرار گرفتند.  
همچنین در کنار این ارکس��ترها که توس��ط معاونت هن��ری وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اداره می ش��ود، کنس��رت » تهم��ورس و م��ا « ک��ه طی 
 روزهای اول و دوم ش��هریور م��اه در تاالر وحدت برگزار ش��د با س��قف بلیت 

15۰ هزار تومان،  در رتبه دوم قرار گرفت. 
رتبه س��وم گران ترین کنسرت کشور با س��قف بلیت13۰ هزار تومان به گروه 
 »دنگ ش��و« اختصاص پیدا کرد. این گروه در روز دوم شهریور و در دوسانس 

در برج میالد روی صحنه رفت.
 اما متوسط قیمت بلیت در سال جدید رشدی حدودا1۰ درصدی داشته است 
 و میانگین قیمت بلیت کنس��رت های امس��ال از۴۰ تا13۰ هزار تومان است 

و سقف13۰ هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از اتمام مرمت نیمی از گنبد عظیم 
مسجد امام اصفهان و آغاز مرحله دوم مرمت آن خبر داد.

 فریدون اله یاری با اع��الم این مطلب افزود: مرمت 8 بخ��ش) ترک ( از 1۶ 
 بخش گنبد مس��جد امام به اتمام رس��یده و کار مرمت بخش نهم آن پس 

از پایان تعطیالت نوروزی آغاز شده است.
مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان تصری��ح ک��رد: ب��ا توجه 
به عظمت گنبد مس��جد امام و س��ختی های ناش��ی از فعالی��ت در ارتفاع 
بی��ش از۴۰ مت��ری از س��طح زمی��ن و همچنی��ن س��طح نام��وزون 
گنبد، مرمتگ��ران با نظارت اس��اتید ف��ن و همچنین با نظارت مس��تقیم 
کارشناس��ان ارش��د اداره کل، کار مرم��ت ای��ن گنبد را که ش��امل مرمت 
 الیه ه��ای زیری��ن گنب��د و همچنی��ن تزئینات کاش��ی کاری آن اس��ت 
به س��رعت به پی��ش می برن��د، به گون��ه ای ک��ه هم این��ک ب��ا توجه به 
 برخی مش��کالت مربوط ب��ه تامین منابع مال��ی از زمان پیش بینی ش��ده

برای مرمت جلوتر هستیم.
اله یاری همچنین در رابطه با منابع مالی طرح مرمت گنبد مسجد امام اظهار 
داشت: تاکنون بیش از2۰ میلیارد ریال برای مرمت گنبد مسجد امام هزینه 
شده و در حال حاضر نه تنها ۴ بخش��ی که دارای ایرادات اساسی بود کامال 
مرمت شده است، بلکه بر اساس رای و نظر کارشناسان، مرمت کل 1۶ بخش 
) ترک ( گنبد در دس��تور کار قرار گرفته و با توجه به آغاز مرمت بخش نهم، 
امیدواریم تا نیمه اول سال 139۶ کار مرمت گنبد مسجد امام به طور کامل به 
اتمام برسد، بنابراین با مرمت اساسی گنبد مسجد امام، کارشناسان معتقدند 

این گنبد حداقل تا 3 دهه آینده نیاز جدی به مرمت نخواهد داشت.

 برگزاری طرح فراگیر 
» قرآن کتاب زندگی « در 2 بخش

معرفی » حکمت ها و اندرزها « ی 
شهید مطهری در نمازجمعه های کشور

ساخت سریالی با موضوع 
ماجراهای زندگی مجری تلویزیون

مرکز صبا ۴ نماهنگ جدید 
تولید کرد

روایت عشق دخترانه ای
 از بوشهر تا هند

» کفش هایم کو «
 در سینما خانواده اکران می شود

ادامه سیر صعودی افزایش قیمت 
بلیت کنسرت

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

مرمت گنبد مسجد امام اصفهان 
به نیمه رسید

 میراث مغفول معلم انقالب؛

کتاب هایی که » مطهری ساز « است

فیلم ه��ای » جن��گ اطه��ر «، » دبیرس��تان «، » پرنده 
کوچک خوش��بختی «، » تیک تاک «، » عبور از غبار «، 
» کتونی سفید «، » پشت پرده مه «، » آوار «، » بچه های 
طالق «، »ش��نا در زمس��تان«، » رابطه «، »خواب های 
دنبال��ه دار«،»ورود آقایان ممن��وع« و »جدای��ی نادر از 
سیمین« از جمله آثار سینمای ایران هستند که کاراکتر 

معلم در آنها حضور دارند.
قریبیان ایفاگر 3 نقش معلم

» جنگ اطهر « به کارگردانی محمدعلی نجفی که در سال 
58 ساخته شد اولین فیلم بعد از انقالب است که شخصیت 

اصلی اش، شغل معلمی دارد.
 » اطهر « ب��ا بازی فرام��رز قریبی��ان معلمی اس��ت که 
با ش��اگردان خود به امور فوق برنامه می پ��ردازد و از این 
طریق در مس��یر زندگی دان��ش آموزی به ن��ام » فتاح « 
 قرار می گیرد، او س��عی می کند » فت��اح « را که در ظاهر 
به بن بست رسیده به مسائل اجتماعی آگاه سازد و اگرچه 
در این طریق موفق می شود، اما جان خود را نیز از دست 

می دهد.
 » س��ایه های بلند باد « به کارگردانی بهمن فرمان آرا که 
در سال 58 ساخته شد در خالصه داستانش آمده: در فصل 
کاشت، مترسکی طبق رسم و عادت معمول در کشتگاه 
می کارند. از آن پس به لحاظ عادات خرافی و س��نتی ده، 
در برخورد با مترس��ک اهال��ی از آن تدریجا یک کابوس 
می سازند. محمد مدیر و معلم مدرسه که از موضوع آگاه 
شده، س��عی در مبارزه  رو به رو گرفته و اعتقادات اهالی را 

به هیچ می گیرد.
» آوار « به کارگردانی سیروس الوند که در سال ۶۴ ساخته 
ش��د؛ درباره مردی اس��ت که فرزندانش را برای خواندن 
 وصیت نامه اش گرد خود م��ی آورد. فرزند ب��زرگ او که 

از سایرین شخصیت معقول تری دارد، معلم است.
» دبیرستان « و نقش پررنگ معلم

از » دبیرس��تان « به کارگردانی اکبر صادقی در سال ۶5 
 می توان به عنوان یکی از فیلم هایی که ش��خصیت معلم 

در آن حضور پررنگی دارد، یاد کرد.
در این فیلم بی��ژن امکانیان در نقش عل��ی ناصری دبیر 
 زیس��ت شناس��ی به دنبال ترک اعتیاد، پس از سه سال

به زادگاهش بر می گردد و به لحاظ سوابق خوب پدر مجددا 
در دبیرستانی مشغول به کار می ش��ود. او طی برخورد با 
محصلی از جیب وی بس��ته هروئینی بی��رون می آورد و 
بدینوسیله درگیر مشکالت ش��خصی او شده و در نهایت 

موفق می شود او را از دام قاچاقچیان و اعتیاد برهاند.
مجیدی و معلم حامی شاگردان فقیر

 مجید مجیدی کارگردان صاحب نام س��ینمای ایران هم 
 در س��ال ۶8 با ب��ازی در فیل��م » ش��نا در زمس��تان « 
به کارگردانی محمد کاسبی ایفاگر نقش معلم بوده است.

او در این فیلم در قالب آموزگاری ظاهر شده که به تازگی 
 در یک��ی از مدارس جنوب ش��هر عه��ده دار امر تدریس 

 ش��ده اس��ت و س��عی بر آن دارد که برخ��ورد متفاوتی 
با شاگردان فقیر کالس داشته باشد. پس از ماجراهایی که 
در مدرس��ه رخ می دهد با توطئه یک خبرچین، آموزگار 
 توسط ماموران ساواک دستگیر ش��ده و مدرسه بار دیگر 
به صورت سابق خود باز می گردد و دیگر کسی به شاگردان 

فقیر کالس توجهی ندارد.
شکیبایی در » عبور از غبار « و » رابطه «

زنده یاد خسرو ش��کیبایی هم در دو فیلم » عبور از غبار 
« و » رابط��ه « در نق��ش معلم ظاهر ش��ده اس��ت؛ او در 
 »رابطه« به کارگردانی پوران درخش��نده که در سال ۶5 
س��اخته ش��د، نقش معلمی را دارد که به کمک نوجوان 
ناشنوایی می شتابد و آن را از انزوا خارج می کند. در» عبور 
از غبار « هم که در سال ۶8 توسط درخشنده ساخته شد 
ش��کیبایی آموزگار جوان و رنجدی��ده ای را بازی کرد که 
گرفتار بیماری همسرش می شود و مادر یکی از شاگردان 

گریزپایش به کمک او می آید.
الماسی در نقش معلمی سخت گیر

جهانگیر الماس��ی هم از دیگر بازیگرانی اس��ت که دوبار 
 نقش معلم را ایفا کرده است. او در فیلم » آهوی وحشی « 
ب��ه کارگردانی حمی��د خیرالدی��ن در س��ال 71 نقش 
 معلم س��خت گیری را دارد ک��ه باعث می ش��ود یکی از 
 دانش آموزانش س��ر به کوه و جنگل بگ��ذارد. این بازیگر 
 در » پشت پرده مه « به کارگردانی پرویز شیخ طادی هم 
 در نقش یک معلم خشن ظاهر می ش��ود که توهماتی را 

در ذهن یکی از شاگردانش که ناشنوا است، ایجاد می کند.
هما روستا معلم فداکار » پرنده کوچک خوشبختی «

هما روستا در » پرنده کوچک خوشبختی « ایفاگر یکی از 
ماندگارترین نقش معلمان بوده اس��ت. او در این فیلم که 
توسط پوران درخشنده در سال ۶۶ ساخته شد، نقش یک 
معلم روانش��ناس را بازی کرد که برای تدریس وارد یک 
مدرسه دخترانه دانش آموزان استثنایی و ناشنوا می شود 
 و ورودش مصادف با آش��نایی ب��ا دخترکی ناس��ازگار و 
کند ذهن که قصد کش��تن هم ش��اگردانش را سر کالس 
داشته، می ش��ود. معلم با تالش فراوان س��عی در اصالح 
شخصیت ناسازگار دخترک می کند که تالش او تا حد ایثار 

و جنون پیش می رود.
میالنی و معلم خصوصی

تهمینه میالنی در س��ال ۶8 در فیلم » بچه های طالق « 
یکی از شخصیت های اصلی فیلمش را یک معلم خصوصی 
با بازی مهشید افش��ارزاده قرارداد که برای امرار معاش و 
کسب تجربه به تدریس خصوصی در منازل اشتغال دارد و 

درگیر زندگی نوجوان چهارده ساله ای می شود.
ایجاد روحیه خودباوری در » کتونی سفید «

» کتون��ی س��فید « س��اخته محم��د ابراهی��م معیری، 
 حسین یاری را در قالب معلمی نش��ان می دهد که برای 
سامان دادن ورزش مدرس��ه بزرگ و قدیمی وارد بوشهر 
 می ش��ود و به زودی روحی��ه بچه های ش��هر را در جهت 

خود باوری و اعتماد به نفس جمعی شکل می دهد.

 مجموعه آثار مکتوب به یادگار مانده از ش��هید مطه��ری، حکم میراثی 
گرانبها از فرهن��گ انقالب را دارد که به رغم تاکی��د مکرر رهبران فکری 

انقالب، همچنان مغفول است.
آثار به جا مانده از اس��تاد مطهری، در موضوعات متع��دد و متنوع مانند 
مباحث قرآنی، عقائد، سیره، علوم اسالمی، تاریخ، فلسفه، مباحث فقهی و 
برخی موضوعات دیگر است که در آنها، پاسخ به پرسش ها و حل شبهات 

روز موج می زند و نوعی آینده نگری هم دارد.
 باید گفت مطالعه و بررس��ی آثار استاد عالمه ش��هید مرتضی مطهری، 
 یک ضرورت همیش��گی برای همه هموطنان اس��ت؛ چراکه قلم روان و 
در عین حال علمی ایشان، با رعایت نقد منصفانه و در کمال اعتدال، برای 

خاص و عام قابل استفاده و روح بخش است.
از نظر رهبر حکیم انقالب هم، مطالعه آثار ایش��ان نه تنها امروزه ارزش و 

مطلوبیت دارد، بلکه ضرورت و فوریت هم دارد.
مروری ب��ر جمالت حضرت آق��ا هم در این ب��اره خالی از لطف نیس��ت: 
»روی کتاب ها و افکار ایش��ان هرچه می توانید کار کنید.«، » آثار استاد 
 ش��هید مطهری، مبنای فکری نظام جمهوری اس��المی ایران اس��ت. «، 
» کتاب های شهید مطهری قابل مردن و تمام شدن نیست. «، » مطالعه 
آثار شهید مطهری می تواند گر ه های متعددی را از نسل و جامعه امروز ما 
بگشاید. «، این گونه است که باید در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های 
 مربوط ب��ه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتب ارزش��مند اس��تاد مطهری 

 به ش��کل ویژه مورد توجه قرار گیرد.  ذکر این نکته نیز ضروری است که 
با توجه به حجم نسبتا زیاد آثار استاد عالمه شهید، شایسته است که عموم 
عالقه مندان، » سیر مطالعاتی آسان به مشکل « را در مطالعه آثار ایشان 
رعایت کنند. همچنین بخش عمده ای از آثار ایش��ان هم به همت مرکز 
 تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السالم، تلخیص شده است که می تواند

برای مخاطبانی ک��ه وقت و زمان کاف��ی برای مطالعه همه آثار ایش��ان 
 ندارند، مطلوب و مفید باش��د. کوتاه س��خن آنکه استاد مرتضی مطهری 
 رحم��ت ا... علیه در نخس��تین روزهای بعد از پیروزی انقالب اس��المی، 
 ترور ش��د و از میان ما رف��ت؛ اما آثارش تا اب��د در میان ماس��ت؛ آثاری 

بی استثناء آموزنده، گره گشا، روانبخش، تمام نشدنی و » انسان « ساز.

معاون صنایع دس��تی کش��ور معتقد اس��ت همانند کش��ورهای چین و هند 
 که ج��اده » ابریش��م « و » ادوی��ه « دارند ای��ران نی��ز باید » ج��اده فرش « 
داشته باشد. بهمن نامور مطلق طی سفر به شهر تبریز از پیگیری موضوع جاده 
فرش ایران توسط معاونت صنایع دستی خبر داد و گفت: چینی ها جاده ابریشم 
دارند و هزینه زیادی را متقبل شدند تا توانس��تند جاده ابریشم را احیا کنند یا 
کشور دیگری مثل هند، جاده ادویه را به نام خودش احیا کرده است، ایران نیز 

باید جاده فرش را احیا کند.
وی هدف از مطرح کردن و پیگیری موضوع جاده فرش را ایجاد یک همگرایی 
فرهنگی با کشورها و ایجاد یک جبهه فرهنگی و در نهایت اقتصادی عنوان کرد.

معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه ایران در گذشته دارای جاده های متعدد 

سنتی در زمینه مبادالت اقتصادی فرش بوده است، گفت: از جمله این جاده ها 
مسیر ترکیه یا مسیر گرجستان است، ما چرا نباید برای احیای جاده فرش در 

کشورمان هزینه و از آن بهره برداری اقتصادی کنیم؟ 
حداقل سودی که این موضوع دارد بحث برندسازی است. 

اگر این اقدام انجام شود فرش ایران تبدیل به یک قطب بزرگ می شود.
 نامور مطل��ق تصریح ک��رد: فرش ای��ران دیگ��ر نی��از روز نیس��ت و در اروپا 

فرش های ما به فروش نمی رسد بنابراین باید برندسازی کنیم. 
چین برای احیای جاده ابریشم میلیاردها دالر دارد هزینه می کند. 

 در اروپ��ا فرش ه��ای ای��ران به ف��روش نم��ی رس��د و بیم��اری آن مربوط 
به » قیمت « و » طراحی « است.

 وی ادام��ه داد: دنی��ای ام��روز دیگ��ر ف��رش ش��لوغ را نم��ی خ��رد، در دنیا 
می خواهند با فرش فضای آرامی را ایجاد کنند و این یعنی هنرمندان ما باید با 

بازارهای جهانی و از سوی دیگر زیبایی شناسی ارتباط برقرار کنند.
معاون صنایع دس��تی کش��ور در پاس��خ به این دغدغه که در حالی که مقوله 
فرش در کش��ور ما هنوز خارج از سیس��تم س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع 
 دس��تی تعریف ش��ده اس��ت و این موضوع تصمیم گیری در زمین��ه احیای 
 جاده ف��رش را س��خت تر م��ی کن��د، گف��ت: یک��ی از ضرباتی ک��ه فرش و 
صنایع دستی می خورد همین مقوله جدا بودن فرش از صنایع دستی است ولی 
 ما اصال در این باره به صورت بخشی نگاه نکرده ایم و معتقدیم که روزی فرش 

به صنایع دستی بازمی گردد.

ایران صاحب » جاده فرش « می شود

سهم معلمـان از سینمـای ایــــران
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اخبار خبر

حجت االسالم حسن انصاری در مراسم گرامیداشت هفته معلم در شهر 
لردگان اظهار کرد: معلمان نقش مهمی در راستای تربیت افراد جامعه 

دارند و باید قدرشناس زحمات معلمان بود.
امام جمعه شهرستان لردگان ادامه داد: معلمان با تربیت افراد شایسته 
به جامعه نورانیت می بخش��ند و زمینه رشد تعالی انس��ان و جامعه را 

فراهم می سازند.
وی با اش��اره با اهمیت نق��ش معلم��ان در تربیت افراد عن��وان کرد: 
معلم با آم��وزش علم و دان��ش به دانش آم��وزان زمینه رش��د جامعه 
 را فراه��م می س��ازد و ای��ن ام��ر از اهمی��ت مهم��ی برخ��وردار

است.
انصاری با بیان اینکه معلمان به جامع��ه درس اخالق، فداکاری و ایثار 
یاد می دهند و معلمی ش��غل پیامبران اس��ت با اش��اره به ویژگی های 
ش��هید مطهری خاطرنشان کرد: ش��هید مطهری انس��ان وارسته ای 
 بود ک��ه در ح��وزه علمی��ه و دانش��گاه اف��راد شایس��ته ای را تربیت 

کرد.

مدیرکل حفاظ��ت محیط زیس��ت چهارمحال وبختی��اری گفت: 10 
متخلف زیس��ت محیطی در شهرس��تان کوهرنگ به 15ماه حبس و 

37ضربه شالق محکوم شدند.
ش��هرام احم��دي افزود:ای��ن متخلف��ان اقدام ب��ه تخری��ب منطقه 
 حفاظ��ت ش��ده الل��ه واژگ��ون دو آب صمصام��ي کوهرن��گ کرده

 بودند.
وي گفت:ای��ن متخلفان از قب��ل با مام��وران ی��گان حفاظت محیط 
 زیس��ت اس��تان درگیري داش��تند که پس از آن به تخری��ب این اثر 

پرداختند.
به گفته وي،این متخلفان به جرم تمرد ، تهدید محیط بانان و تخریب 

محیط زیست محکوم اعالم شدند.
وي اظهار داشت: پرونده تخلف این متخلفان در تاریخ 24فرودین ماه 

سالجاري تشکیل و بررسي شد.
گفتنی اس��ت ؛الله هاي واژگون از خانواده سوس��نیان با اس��م علمي 
»Fritillaria imperialis« است و نوع »ایمپسریال فرتیال« آن در 
بیشتر جهان وجود دارد، اما گونه »پرسیکال« آن مختص ایران به ویژه 

منطقه چهارمحال و بختیاري است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای بهسازی و نوسازی 
مدارس 100 مدرسه در استان چهارمحال و بختیاری باید تخریب 

و اصولی ساخته شوند.
قاسم سلیمانی در مراس��م نواختن زنگ س��پاس در مدرسه عالمه 
دهخدا اظهارداشت: مقاوم سازی 700 مدرسه، بهسازی 100 مدرسه 
و احداث 100 مدرس��ه جدید در اس��تان ما، باید در اولویت کاری 

آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی با اشاره به مشارکت خیران مدرسه س��از در استان افزود: 100 

مدرسه با مشارکت خیران مدرسه ساز در استان احداث می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نرخ باسوادی در استان 
بیش از 95 درصد اس��ت، بیان کرد: در اوایل انقالب نرخ باس��وادی 
تنها 15 درصد بود، اما امروز با تالش مسئوالن و توسعه استان نرخ 

باسوادی به بیش از 95 درصد رسیده است.
س��لیمانی با اش��اره به برگزاری مرحل��ه دوم انتخابات در اس��تان 
خاطرنش��ان ک��رد: در دور دوم انتخاب��ات 60 درص��د م��ردم پای 
صندوق ه��ای رأی در دو ح��وزه انتخابی بروجن و اردل، فارس��ان، 
کیار و کوهرنگ حاضر شدند که این حضور پرشور بسیار چشمگیر 

بوده است.
وی گفت: در دور اول انتخابات 75 درصد واجدین شرایط رأی دادن 
در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین مجلس 

خبرگان در استان شرکت کردند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال استان برنامه های 
خوبی را در حوزه اقتصاد مقاومتی و اش��تغال پیش رو دارد، تصریح 
کرد: با توجه به شعار سال تمامی دس��تگاه های اجرایی برنامه های 

خوبی در حوزه اقدام و عمل تدوین کرده اند.
سلیمانی با اشاره به نرخ بیکاری در استان ادامه داد: با توجه به اینکه 
36 هزار بیکار در استان وجود دارد اجرای برنامه های اشتغالزایی و 
اقتصاد مقاومتی نرخ بیکاری را در استان تا 4 درصد کاهش می دهد.

امام جمعه لردگان:

معلم زمینه رشد جامعه 
را فراهم می سازد

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری: 

10متخلف زیست محیطی به 15ماه 
حبس و 37ضربه شالق محکوم شدند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 100 مدرسه 
نیازمند بهسازی است

مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از 
ظرفیت ها در چهارمحال و بختیاری می تواند مسیر 

توسعه و پیشرفت این استان را هموار کند.
خدابخ��ش مرادی در نشس��ت فرمانده��ی اقتصاد 
 مقاومتی با اش��اره به اینکه طرح ه��ا و برنامه های
  ارگان ها و س��ازمان های چهارمح��ال و بختیاری
  در مس��یر اقتص��اد مقاومت��ی برنامه ریزی ش��ود،
  اظهار داشت: باید برای توس��عه و پیشرفت استان

 در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
 وی ی��ادآور ش��د: برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی
  از وزارتخانه هر س��ازمان و ارگان مش��خص ش��ده

 است و باید مدیران دس��تگاه اجرایی استان تالش 
 کنن��د ک��ه برنام��ه ارگان و س��ازمان مربوطه خود

 در مس��یر اهداف مشخص ش��ده اقتصاد مقاومتی 
باشد.

مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری تاکید ک��رد: باید تم��ام برنامه های حوزه 
اقتصاد مقاومتی هر دس��تگاه و س��ازمان به صورت 
 کارشناس��ی بررس��ی ش��ود و ت��الش م��ی کنیم 
برنامه ها و پروژه ها سازمان ها را طی جلسات آینده 
بادقت بررس��ی کرده و نقاط ضع��ف آن را بر طرف 

نماییم.
 خدابخش م��رادی اف��زود: تکیه بر ت��وان داخلی و

 بهره گیری از ظرفیت ها در استان می تواند مسیر 
توسعه و پیش��رفت چهارمحال و بختیاری را هموار 

کند.
بهره گیری از بخ�ش خصوصی نقش مهمی در 

تحقق اقتصاد مقاومتی در استان دارد
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز 
در این نشس��ت عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری 
ظرفیت ها و پتانس��یل های بسیار زیادی دارد که با 
بهره گیری از آنها می توان در مسیر اقتصاد مقاومتی 

حرکت کرد.
گودرز امیری تاکید کرد: باید از زمان در مسیر تحقق 
برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و 

بختیاری به نحو مطلوب استفاده کرد.
 وی اظه��ار داش��ت: توجه ب��ه بخ��ش خصوصی و

 بهره گی��ری از این بخش، نقش مهم��ی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی در استان دارد.

س�رمایه گذاری در بخش کش�اورزی موجب 
توسعه چهارمحال و بختیاری می شود

مدیر کل جه��اد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری نیز در این نشس��ت عنوان ک��رد: بخش 
کش��اورزی یک��ی از ظرفی��ت ه��ای مهم اس��تان 
چهارمحال و بختیاری است که توجه به این بخش 
می تواند مسیر توسعه و پیش��رفت استان را هموار 

کند.
ذبی��ح اهلل غری��ب تاکید ک��رد: بخش کش��اورزی، 
دامداری و شیالت اس��تان ظرفیت بسیاری خوبی 
برای سرمایه گذاری در مسیر تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه های جهاد 
کش��اورزی چهارمحال و بختیاری در مسیر اقتصاد 
مقاومت��ی تجهیز اراضی کش��اورزی ب��ه تجهیزات 
آبی��اری نوین اس��ت که ای��ن امر نق��ش مهمی در 
 کاهش مصرف آب و افزای��ش راندمان تولید خواهد

 داشت.
مدیر کل جه��اد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داش��ت: به دنبال این هس��تیم که 
در س��طح اس��تان بیش از 10 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اس��تان به تجهیزات نوین آبیاری مجهز 

شوند.
زیر س�اخت ه�ای گردش�گری چهارمحال و 

بختیاری توسعه پیدا کرده است
مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 

گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در 
 این نشس��ت عنوان کرد: حوزه گردش��گری یکی از

 مهم ترین پتانس��یل ه��ای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری است که بهره گیری از آن می تواند نقش 

مهمی در توسعه استان داشته باشد.
 بهمن عسکری ادامه داد: در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اقدام��ات قابل توجهی در حوزه توس��عه 
 زیر ساخت های گردش��گری انجام شده که زمینه 
ورود مسافر و گردش��گر را به اس��تان افزایش داده 

است.
وی بیان کرد: اس��تان چهارمحال و بختیاری دارای 
جاذبه های گردش��گری تاریخی و طبیعی بسیاری 
است که باید با اطالع رس��انی زمینه ورود مسافر و 

گردشگر را به استان افزایش دهیم.
مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری ادامه 
 داد: توس��عه واحد های تولید صنایع دستی یکی از 
مهم ترین اقدامات در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی 

در سطح استان می تواند باشد.

رییس جهادکشاورزی استان مطرح کرد:

اجرای 7 هزار هکتار شبکه آبیاری 
در چهارمحال و بختیاری

رییس جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال در راستای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 7 هزار هکتار از اراضی استان چهارمحال و 

بختیاری مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی می شود.
ذبیح اهلل غریب در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: 
امسال براساس اهداف پیش بینی شده در بخش کشاورزی در ستاد اقتصاد 
مقاومتی 10 هزار و 500 هکتار از اراضی استان مجهز به سامانه های نوین 

آبیاری و 7 هزار هکتار مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی شود.
وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته 6 هزار و 200 هکتار از اراضی استان 
مجهز به س��امانه های نوین آبیاری و ش��بکه های آبیاری و زهکشی شد، 
افزود: در برنامه پنجم توس��عه پیش بینی شد راندمان آبیاری در استان از 
44/7 درصد در س��ال 89 به 52 درصد در سال 94 برسد که خوشبختانه 
توانستیم در سال گذشته به این مهم دست یابیم. رییس جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های اجرایی شیالت و تولید 400 
تن ماهی در سال 94 در استان، بیان کرد: س��ال گذشته 21 فقره پروانه 
بهره برداری شیالت در استان صادر ش��د که یک فقره مربوط به پرورش 
ماهی در قفس بود. غریب با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس و استفاده 
از آب های استان یکی از راه های افزایش اشتغال بخش کشاورزی استان 
است، خاطرنشان کرد: براساس اهداف پیش بینی شده بخش کشاورزی 
در ستاد اقتصاد مقاومتی سهم اس��تان تولید یک هزار تن ماهی به شیوه 

پرورش در قفس است.

 فرمان��دار شهرس��تان ش��هرکرد گفت: س��ال گذش��ته از مح��ل اعتبارات
 ماده 10 و 12 حدود 101 میلیارد و 55 میلیون ریال به شهرستان شهرکرد 

اختصاص یافت.
حمی��د ملکپور، با اش��اره به می��زان اعتب��ارات عمرانی در این شهرس��تان 
اظهارداشت: سال گذشته 140 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک 

دارایی استان به شهرستان شهرکرد اختصاص یافت.
فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد با بیان اینک��ه تاکنون 70 درص��د اعتبارات 
شهرستان شهرکرد محقق شده است، بیان کرد: تخصیص اعتبار به مناطق 
 محروم در شهرس��تان ش��هرکرد از اولویت کاری مس��ئوالن در سال جاری

 است.
ملکپور تکمیل پروژه های نیمه تمام در این شهرستان را یکی از اولویت های 
مهم کاری مس��ئوالن دانست و خاطر نش��ان کرد: تکمیل بیش از 20 سالن 
ورزشی و ایجاد خوابگاه ورزش��ی برای اردوهای تیم ملی از جمله پروژه های 

نیمه تمام در سطح شهرستان شهرکرد هستند. 
وی با اش��اره به احداث بخشداری شهر فرخش��هر گفت: 450 میلیون ریال 
اعتبار برای ساخت ساختمان مستقل بخش��داری فرخشهر اختصاص یافته 

است.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد با اشاره به مش��کالت ترافیکی برج های دوقلو 
تصریح کرد: در راس��تای رفع مش��کالت ترافیکی برج های دو قلو پارکینگ 

طبقاتی با فاصله کمتر از 500 متر از محوطه این برج ها احداث می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: امس��ال ب��رای راه اندازی مجدد 
و یا رس��یدن به حداکثر ظرفیت تولید 295 واحد 

صنعتی در استان برنامه ریزی شده است.
نعیم امامی در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اس��تان اظهار داش��ت: راه اندازی این تعداد واحد 
صنعتی در اس��تان نیاز به 2 ه��زار و 533 میلیارد 
ریال تس��هیالت دارد که اگر این میزان تسهیالت 
در اختیار استان قرار بگیرد زمینه اشتغال 8 هزار و 

390 نفر ایجاد می شود.
وی افزود: از این تعداد واحد صنعتی 78 واحد نیمه 
فعال و با ظرفیت کمتر 50 درصد، 178 واحد فعال 
با ظرفیت باالی 50 درصد و 39 واحد راکد هستند.

رییس صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به در اولویت قرار گرفتن 18 واحد 
صنعتی استان در این طرح بیان کرد: کمبود و عدم 
نقدینگی، بدهی مع��وق و بازار فروش و صادرات از 

مهم ترین مشکالت این واحدهای صنعتی است.
امامی به برنامه ری��زی برای اج��رای 13 هزار نفر 

س��اعت آموزش ب��ه منظ��ور تقویت بنی��ه علمی 
کارشناسان واحدهای صنعتی در راستای افزایش 
بهره وری چرخه تولید اس��تان در ص��ورت تأمین 
اعتبار اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد: 9 عنوان طرح 
پژوهشی برای شناسایی و تقویت صنایع استان و 
پیگیری و تشویق 5 واحد صنعتی برای عضویت در 
شرکت های دانش بنیان توسط این سازمان انجام 

شده است.
وی گفت: اخذ تفوی��ض اختی��ار از وزارت متبوع 
برای صدور مجوز تولیدات صنعتی در منطقه ویژه 
اقتصادی به تعداد 3 مورد و اش��تغال 60 نفر برای 
کاهش هزینه تمام شده تولید نیز از دیگر اقدامات 

انجام شده بوده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به مدیریت هدفمند واردات در 
راس��تای حفظ تراز مثبت تجاری استان، تصریح 
کرد: سال گذشته ارزش واردات مشمول معافیت 
گمرک��ی در اس��تان60/7 میلی��ون دالر ب��ود که 
برنامه ریزی ش��ده با توجه به ورود ماش��ین آالت و 

تجهیزات پتروش��یمی ل��ردگان و دیگر واحدهای 
صنعتی این رقم در سال جاری به 65 میلیون دالر 

افزایش یابد.
امامی با اشاره به پیش بینی های انجام شده مبنی 
بر رونق ب��ازار صادرات فرش دس��تباف در س��ال 
جاری، ادام��ه داد: پیش بینی می ش��ود با توجه به 
متوس��ط وزن 6 کیلوگرم برای هر مترمربع فرش 
دس��تباف اس��تان و متوس��ط ارزش صادراتی هر 
مترمربع فرش بر مبنای قیمت های بازار سال 92، 
در صورت صادرات 6 هزار متر مربع فرش از استان 
رقمی نزدیک به 2/16میلیون دالر صادرات فرش 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سهم صادراتی واحدهای تولیدی 
و بازرگانی استان در سال گذشته، از گمرک استان 
85 میلیون دالر و از سایر گمرکات 7 میلیون دالر 
بوده اس��ت، افزود: پیش بینی می ش��ود صادرات 
استان در س��ال جاری دارای رش��د 20 درصدی 
و برابر 102 میلیون دالر از گمرک اس��تان و 8/5 

میلیون دالر از سایر گمرکات کشور باشد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

تکیه بر توان داخلی 
مسیر توسعه را هموار می کند

فرماندار شهرستان شهرکرد:

   اختصاص101 میلیارد 
و 55 میلیون ریال اعتبار 

  
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری گفت: یکی از اهداف س��ازمان توسعه گردش��گری عشایری و 

ورزشی استفاده از قابلیت های استان در این 2 زمینه است.
بهمن عس��کری در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در 
راستای تحقق شعار سال برای توسعه گردشگری عشایری و ارایه خدمات 
به گردش��گران برنامه ریزی الزم انجام می ش��ود به گون��ه ای که تعداد 
کمپینگ های عشایری در استان، امسال از یک به 5 مورد افزایش می یابد.

وی با اش��اره به قابلیت های استان در زمینه گردش��گری ورزشی افزود: 
اس��تان در زمینه ورزش های آب��ی مانند رفتین��گ و ورزش های هوایی 
قابلیت های خوبی دارد در همین راستا طرح توسعه گردشگری ورزشی 
و افزایش این ورزش ها از یک به 5 مورد،قابل توجه است. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختی��اری با بیان 
اینکه برای توس��عه زیرساخت های گردش��گری در کانون های گردشی 
استان اهداف کمی و کیفی در نظر گرفته ش��ده است، بیان کرد: توسعه 
واحده��ای ارزان قیمت در نقاط کم برخوردار اس��تان و ارایه خدمات به 
10 هزار گردشگر از دیگر مواردی است که در برنامه امسال سازمان قرار 
دارد و هدف افزایش این واحدها از یک مورد به 3 مورد در س��ال جاری 
است. عسکری با اشاره به افزایش تختخواب های اقامتی از 900 مورد به 
یک هزار و 850 مورد در س��ال جاری تصریح کرد: برای کمک به جذب 

گردشگر در س��ال جاری احیا و بهره برداری از 3 بنای تاریخی به عنوان 
هدف در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: یک مورد موزه مشارکتی در 

استان فعال است که امسال 3 موزه دیگر به آن ها اضافه می شود.
مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال 
و بختی��اری با بی��ان اینکه طرح احی��ای صنایع دس��تی از لحاظ کیفی 
اشتغالزاست، تصریح کرد: س��ال گذش��ته 200 خانوار از طریق صنایع 
دستی کسب درآمد می کردند که امسال این تعداد به 500 خانوار افزایش 
می یابد. عسکری با اشاره به احداث 2 بازارچه صنایع دستی در سال جاری 
ادامه داد: امس��ال افزایش حجم صادرات صنایع دستی استان به میزان 

200 هزار دالر یکی از اهداف سازمان میراث فرهنگی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۹5 واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

 گردشگری عشایری و ورزشی 
توسعه می یابد
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 اگ��ر در یکی از رش��ته های دانش��گاهی کامپیوت��ر یا برق 
در دانشگاه های سطح کش��ور تحصیل کرده باشید، حتما 
با مس��ابقاتی به نام روبات های مس��یریاب روبه رو شده اید. 
دانش��جویان در ح��ال تحصیل دررش��ته های ف��وق برای 
این که مه��ارت خ��ود را در مباحثی که با آن ها درگس��یر 
 هس��تند، ب��ه مع��رض نمای��ش بگذارن��د، برای ش��رکت 
 در این مسابقات و مس��ابقات مش��ابه آن تالش می کنند. 
در مسابقات روبات های مسیریاب روبات ها باید روی زمینی 
که با قوانینی از پیش تعیین شده مسیری را دنبال کند که 
در این مس��ابقه عموما زمان رسیدن به نقطه پایان چالشی 
است که شرکت کنندگان باید بر س��ر آن با یکدیگر رقابت 
کنند. برای س��خت کردن مس��ابقات خط ه��ا از یک خط 
ثابت با شکل مش��خص تغییر پیدا می کند. گاهی ضخیم و 
گاهی به چند خط تبدیل می ش��وند. گاهی هم شکل های 
نامتعارف به خ��ود می گیرند. ش��رکت در این مس��ابقات 
 همیش��ه تولیدکنن��ده روب��ات را ب��ا مش��کالت مختلفی 
از راه های تامین هزینه برای خرید قطعات گرفته تا مسائل 
فنی درگیر می کند. باید اش��اره کرد که این مسابقات تنها 
هدف محک گذاشتن توانایی های دانشجویان این رشته ها 
را دنبال نمی کند و این روبات ها در مصارف صنعتی هم راه 
 خود را پیدا کرده ان��د. برای مثال می ت��وان از این روبات ها 
در بیمارستان ها برای جابه جایی بیماران استفاده کرد. عالوه 
بر این روبات های مسیریاب می توانند برای جابه جایی بار در 
فروشگاه ها، انبارها، رستوران ها، فرودگاه ها و هر مکانی که 
نیاز به جابه جایی یا حمل باری وجود داشته باشد، استفاده 

کرد.  بنابراین این روبات ها مص��ارف صنعتی هم دارند که 
 دانش��جویان می توانند برای کمک به بهب��ود حمل و نقل 
از آن ها اس��تفاده کنند. ابداع و ابتکار در این روبات ها هنوز 
هم تمام نشده و برخی از فاکتورها مانند سرعت، دقت، وزن، 
منبع انرژی یا همان باتری از مسائلی است که عالقه مندان 

به این رشته هنوز آن را دنبال می کنند.
خط را دنبال کن

این روبات ها برای نگاه کردن به خطی که مسیر را مشخص 
می کنند راه کاره��ای مختلفی را دنبال می کنن��د. در این 
روبات ها برای دنبال کردن خط از اصطالحی به نام خواندن 
خط استفاده می ش��ود. خواندن خط به این معنی است که 
روبات با هر فناوری از موقعیت خط مطلع ش��ود. دو روش 
مرس��وم برای خواندن خط عبارت اس��ت از  بهره گیری از 
سنسور مادون قرمز و دیگری استفاده از پردازش تصویر. در 
روش استفاده از مادون قرمز روبات با استفاده از سنسورهای 
مادون قرمز به اختالف رنگ بین خط و زمین نگاه می کند و 
با منحرف شدن خط، روبات تالش می کند بر خط متمرکز 
شود. در روش دیگر که همان پردازش تصویر است، روبات ها 
با استفاده از دوربین هایی به تصویربرداری از زمین مشغول 
هستند و از روی تصویر گرفته شده، موقعیت خط را مشخص 
می کنند.  هر روش مزیت و معایب مختص به خود را دارد که 
بسته به پیچیدگی و امکان تامین مالی، سازندگان روبات ها 

یکی از آن ها را انتخاب می کنند. 
 پوما هم دست به کار شد

همه ش��ما با نام برند ورزش��ی پوما آشنا هس��تید و نام آن 

 را شنیده اید. ش��اید متعجب ش��وید که این شرکت دست 
به تولید و طراحی روبات مسیریابی زده است. اگر ورزشکار 
هستید و کفش های ورزش��ی خود را هم از برند پوما تهیه 
می کنید، باید بگوییم این ش��رکت روب��ات جالب توجهی 
را طراحی و تولید کرده که می تواند ش��ما را در راس��تای 
تحقق اهداف ورزشی تان به خصوص در دوی میدانی یاری 
برساند. در این راس��تا، پوما با همکاری ش��رکت تبلیغاتی 
J. Walter Thompson  مس��تقر در نیوی��ورک، روبات 
Puma BeatBot  را تولید کرده ک��ه یک ربات خودران و 
مسیریاب است و برای آموزش دونده های حرفه ای کاربرد 
 خواهد داش��ت. روب��ات BeatBot  از نظر ظاهری ش��بیه 
یک جعبه کفش اس��ت که المپ ه��ای LED در بدنه خود 
 دارد و قادر اس��ت ب��ا س��رعت حداکثر رکورد ثبت ش��ده 
در مس��ابقات دوی میدانی حرکت کند و به این واسطه به 
دونده های حرفه ای کمک کند تا چشم انداز دقیق و درستی 
برای خود تعریف کرده و با توجه به اختالف س��رعت خود 
با آن، تالش ش��ان را افزایش دهند. »فلورن��ت ایمبرت«، 
مدیر اجرایی JWT NewYork در م��ورد خلق این روبات 
چنین اظهار داشته است که: » ما شواهد بسیاری در رابطه 
 با تاثیرات مثبت رقابت ش��انه به ش��انه روبات ب��ا دونده ها 
به دست آورده ایم و حتی برخی از مطالعات نشان می دهند 
که این امر موج��ب افزایش ت��الش فرد دونده می ش��ود. 
 دوی��دن در مقابل ی��ک س��اعت ناملم��وس و زمان گیری 
به وس��یله آن هرگز به اندازه دویدن در کنار یک انس��ان یا 
یک روبات نمی تواند محرک باش��د. « رب��ات مورد بحث از 
9 حسگر مادون قرمز اس��تفاده می کند تا از مسیر مسابقه 
 خارج نش��ده و بالغ ب��ر100 نوع تنظیم��ات مختلف برای 

باقی ماندنش در زمین برای آن تعریف شده است. 
عالوه بر این به منظور افزایش س��رعت روبات، همزمان از 
امکان پردازش تصویر به منظور خواندن خط در زمین های 
دوی میدانی بهره گرفته شده است. به لطف الگوریتم های 
موجود در ای��ن روب��ات، BeatBot می توان��د از پیچ های 
زمین های دوی میدانی بدون آن که حتی یک س��انتی متر 
منحرف ش��ود، بپیچد. همچنی��ن دو دوربی��ن در بخش 
پش��تی و جلویی این ربات تعبیه ش��ده که به دونده امکان 
 م��رور آموزش ه��ای دریافت��ی اش را می ده��د. همزمان 
با حرکت، روبات BeatBot میزان سرعت حرکت دونده را 
اندازه گیری می کند تا بتوان��د اطالعات دقیق تری به دونده 
بدهد تا به این شکل دونده بتواند روند تمرینات و پیشرفت 
خود را ارتقا دهد. » ایمبرت « همچنین در این رابطه بیان 
داشته است که هزینه های ساخت BeatBot بسیار باالست 
و از این رو در حال حاضر امکان تولید انبوه آن در تعداد زیاد 
 Usain Bolt وجود ندارد، اما ورزشکاران مبلغ پوما همانند

به این دستگاه دسترسی کامل خواهند داشت.

اوبر خدمات خود را عالوه بر تاکسی ها به قایق ها نیز گسترش داد؛

آیا دنبال یک قایق اجاره ای هستید؟
بزرگ ترین کشتی فضایی توسط انگلیسی ها ساخته شد؛

هزاران مترمکعب هلیم در آسمان
فناوری جدید برای اتصال مدارهای الکتریکی؛

هویه و لحیم کاری با حرارت به تاریخ سپرده می شوند؟
صبح ام��روز اوب��ر اع��الم کرد ک��ه در راس��تای 
 توس��عه خدم��ات خ��ود، س��رویس کرای��ه 
قایق های لوکس را در ازای دریافت مبلغ 82 دالر 

به ساکنین دبی ارایه خواهد کرد.
قیم��ت اعالم ش��ده ب��رای تحویل گرفت��ن قایق 
 از اس��کله running water و بازگش��ت مج��دد 
به آن است که در واقع قایق های این شرکت در آن 

پهلو گرفته اند.
کریس��توفر فری مدی��رکل اوب��ر در دب��ی اعالم 
داش��ته که س��رویس جدید در راس��تای بس��ط 
و توس��عه خدمات ویژه این ش��رکت نظیر کرایه 
هلیکوپتر اس��ت ک��ه در مناطقی مانند س��واحل 
همپتون��ز اج��را م��ی ش��ود. تابس��تان گذش��ته 
 نی��ز این ش��رکت س��فرهای دریای��ی ب��ا قایق را 
به س��اکنین اس��تانبول ارایه کرد. مدی��ر کل اوبر 
در دب��ی ادامه داد: س��رویس اجاره قایق بخش��ی 
از خدم��ات اختصاص��ی م��ا ب��رای س��اکنین 
 ای��ن ش��هر اس��ت و عالق��ه من��دان م��ی توانند 

اطمینان پذیری و راحتی کرایه تاکس��ی های اوبر 
را با آن تجربه کنند. اوبر در تبلیغات پیشین خود 
تالش کرد تا نامش را به عنوان حلقه متصل کننده 
و حیاتی مسافران شهرهای بزرگ و سیستم های 
حمل و نقل عموم��ی معرفی کند که ب��ا توجه به 
 قیمت 82 دالری اعالم شده برای سرویس تازه اش 
می توان گفت که در رس��یدن به این هدف ناکام 

مانده است.
ش��رکت مورد بحث مدعی اس��ت که م��ی تواند 
 اف��راد س��اکن در مناط��ق دور افت��اده را ب��ه 
ایس��تگاه های مترو ی��ا اتوبوس برس��اند و وقتی 
به خاطر وض��ع قوانی��ن و محدودیت ه��ای تازه 
 احس��اس فش��ار می کند خ��ود را حامی اقش��ار 
 کم درآمد و عامل ایجاد ش��غل ب��رای آنها معرفی 
می کند. حاال با راه اندازی این سرویس که عمده 
مش��تریانش ثروتمندان خواهند بود، جای تردید 
نیس��ت که در آینده وجهه این ش��رکت به عنوان 

حامی فقرا اندکی مخدوش شود.

بزرگ ترین و طویل ترین کشتی فضایی جهان 
در انگلیس ساخته شد.

 Airlander بزرگ ترین کشتی فضایی جهان
10 ن��ام دارد که در انگلیس توس��ط ش��رکت 

Hybrid Air Vehicles ساخته شده اس��ت.
قرار اس��ت این کش��تی فضایی عظی��م الجثه 
مراحل آزمایش خ��ود را ب��ه زودی آغاز کند. 
طول این کش��تی فضایی 92 متر و در ساخت 

آن ۳800 متر مکعب هلیم به کار رفته است.
این کش��تی فضایی دارای ۴ پروانه اس��ت که 
 دو پروان��ه در قس��مت عقب آن و ی��ک پروانه 
در قسمت جلو، سمت راست و دیگر در سمت 
چپ جلوی کش��تی فضایی قرار گرفته است. 
 V8 از چه��ار موت��ور توربو Airlander 10 در
برای افزایش توان این سازه غول پیکر استفاده 

شده است.
 به دلی��ل ب��ه کارگی��ری فن��اوری وی��ژه در

Airlander 10 به هنگام بلند شدن از باند۴0 

درصد به توان نیروی رانشی آن افزوده می شود 
و عمل برخواس��تن از زمین را به راحتی انجام 

می دهد. 
 این کش��تی فضایی قادر به حم��ل10 تن بار 

است.

محققان دانش��گاه ایالتی آیوا با ساخت ذرات 
میکروس��کوپی فلز مایع، فرآیند لحیم کاری و 
اتصال مدارهای الکتریکی را در شرایط معمولی 
و در دمای اتاق امکان پذیر ساختند. با استفاده 
از م��اده هیبرید جدی��د مای��ع -  جامد حتی 
می توان مدارهای آس��یب دیده الکتریکی را به 

سرعت تعمیر کرد.
محققان دانش��گاه آیوا هنگام مطالعه بر روی 
روند سخت  ش��دن فلزات و با هدف جلوگیری 
 از انجم��اد فل��زات در دمای مش��خص موفق 
به کشف این تکنیک شدند. برای ساخت ذرات 
فلز مایع محققان از یک ماشین برش پرسرعت 
برای تولید قطرات فلز مایع اس��تفاده کردند. 
آنها سپس قطرات فلز مایع را در ترکیب اسید 
اس��تیک و دی اتیل��ن گلیکول نگه داش��تند. 
هنگام مجاورت قطرات فلز در هوا، مولکول های 
 سطحی با اکسیژن ترکیب ش��ده و فلز مذاب 
در درون هر قطره باقی می ماند و قبل از اینکه 

فرآیند اکس��ید کامل ش��ود با برداش��تن الیه 
اکسید ش��ده، ذرات فلز نهایی به صورت مایع 
باقی خواهن��د ماند. پروفس��ور ماری��ت تاهو، 
متخصص متالورژی از دانشگاه آیوا عنوان کرد: 
هدف ما از این مطالعه جلوگیری از بازگشت فلز 
مایع به حالت جامد اس��ت که خوشبختانه در 
آزمایش های انجام ش��ده و با مهندسی سطح 
ذرات، از فرآیند بازگشت به حالت جامد در فلز 

مایع جلوگیری شده است.
وی در ادامه افزود: مهم ترین مزیت این روش 
برخالف روش چس��ب فلزی، امکان اس��تفاده 
از ذرات فلز مای��ع مطابق با جن��س مدارهای 
الکتریکی اس��ت. قطر هر قطره فلز مایع تقریبا 
اندازه گلبول های قرمز خون یعنی10 میکرومتر 
است که در آزمایش های انجام شده برای اولین  
بار فرآیند لحی��م کاری میکروس��کوپی برای 
اتصال دو قطعه فلزی بدون حرارت با موفقیت 

انجام شد.

خبرخبر

 محققان ایرانی موفق شدند سیس��تم چندمنظوره هیدروپنوماتیکی 
 با کاربردهای متن��وع را طراحی کنن��د که می ت��وان در زمان اتصال 

لوله های آب و نفت حین جوشکاری از آن استفاده کرد.
س��ید مهدی  کمال الدینی عز آبادی، طراح » سیس��تم چند منظوره 
 هیدروپنوماتی��ک « گف��ت: این سیس��تم چن��د منظ��وره در زمینه 
پروژه های احداث و به��ره برداری از تاسیس��ات آب و فاضالب، نفت، 
گاز و پتروش��یمی مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد. به گفت��ه وی، این 
 طرح از سیستمی تش��کیل شده اس��ت که عمدتا از چندین بالشتک 
هیدرو پنوماتیکی تش��کیل ش��ده که بر حس��ب مورد با هوا یا سیال 
هیدرویک متس��اعد می ش��ود و در بین فلنج هایی های قرار دارند و 
 دارای مدل های متفاوت هفت گانه با کاربردهای مس��تقل هس��تند. 
 عز آبادی با اش��اره به کاربردهای این سیس��تم گفت: از این سیس��تم 
می توان به عنوان دستگاه رفع انسداد بخش مشبک لوله جدار چاه های 
عمیق ) آب و نفت (، بستن دهانه لوله ها به طور سریع برای قطع جریان 

سیال در موارد عادی و اضطراری بهره برد.
 به گفت��ه کم��ال الدین��ی ع��ز آب��ادی، سیس��تم هیدروپنوماتیک، 
 هم مح��ور کننده و تنظی��م کننده لب��ه لوله ها در حین جوش��کاری 
) در دریا و خشکی (، رابط  سریع دو لوله با قطر مختلف در موارد عادی 
 و اضطراری می تواند باش��د. وی ادامه داد: همچنین از این سیس��تم 
می توان به عنوان فلنج واس��طه جهت نصب فوری شیر بر دهانه لوله 
ها برای اطفا حریق چاه های نفت اس��تفاده کرد. ای��ن محقق با بیان 
 اینکه سیستم هیدروپنوماتیک، مجزا کننده بخش��ی از لوله، از دیگر 
قس��مت ها جهت انجام تس��ت فش��ار از طریق کف صاب��ون بر روی 
 اتصاالت و لبه جوش به منظور کنترل کیفیت آنها نیز به کار می رود، 
اظهار داشت: در حال حاضر سیس��تم چندمنظوره هیدروپنوماتیک، 

تولید شده ولی هنوز روی خط تولید نرفته است.
کم��ال الدینی عز آب��ادی اف��زود: این ط��رح دارای ویژگی س��ادگی 
ساختمان، س��هولت بهره برداری، ارزانی قیمت و کاهش هزینه های 

بهره برداری، استهالک و تعمیرات است. 
این طرح در جشنواره ملی دانایی خلیج فارس رتبه سوم را کسب کرد.

در اوایل ماه ج�اری می��الدی، یک تی�م تحقیقات���ی کوچ�ک به نام 
 Kickstarter کمپین�ی در وب س��ایت جذب س��رمایه Curiscope
 راه اندازی کردند که محصول ش���ان یک تی ش��رت س��اده موس��وم 

به Virtuali-Tee بود.
این لباس به ظاه�ر ساده در واقع یک گجت واقعیت افزوده و آموزش 
آناتومی بدن انس��ان محس�وب می ش��د که در قال�ب لب�اس ساخ�ت 
ش��ده بود. از طریق قرار دادن دوربین موبایل یا تبلت در مقابل فردی 
 که تی ش��رت یاد ش��ده را به ت��ن دارد، کدهای ش��بی�ه QR روی آن 
به شکل واقعی شان تبدیل ش���ده و در دستگ�اه ه�ای مذکور نمایش 

داده می شوند.
این تکنولوژی برای آموزش کارکرد اعضای داخلی بدن طراحی شده 
و سه درس مرتبط به علوم زیست شناس��ی شامل قلب، جریان قلب و 

معده را نشان می دهد.
 GearVR این تیم همچنین وعده ی��ک حالت واقعیت اف��زوده روی
سامسونگ را نیز داده که از دوربین آن برای غنی تر کردن هرچه بیشتر 

استفاده کنندگان تی شرت بهره گرفته خواهد شد.
Curiscope اعالم ک��رده که از هدف70 ه��زار دالری خود در کیک 
استارتر عبور کرده و سفارش های فراوانی از سراسر جهان از آفریقای 

شمالی گرفته تا ژاپن، برای این محصول داشته است.
مدیرعامل تیم شرکت یاد شده یعنی » اد بارتون « اعالم کرده است که 

دوست دارد از فناوری ارایه شده آن در مدارس استفاده شود. 
شرکت مورد بحث برای تولید این محصول با متخصصان و دانشمندان 
زیستی وارد همکاری شده تا مطمئن ش��ود دانشی که ارایه می دهد، 

هیچ ایرادی ندارد.
بارتون در این راستا همچنین بیان داش��ته: » این تی شرت به عنوان 
 پلتفرمی برای محص��والت آتی ما به ش��مار خواهد رف��ت و کاربران 
با استفاده از آن متوجه می شوند که مثال سیگار کشیدن چه تاثیراتی 

روی سالمتی بدن خواهد داشت.
همچنین از آن به عنوان روشی برای تصویرسازی سالمت و درک بهتر 
کودکان از این مقوله استفاده خواهد ش��د. ایده ای که تیم تحقیقاتی 
Curiscope ارایه کرده اند یکی از جالب ترین طرح های حوزه واقعیت 

مجازی است.
امید می رود که از این طرح برای هدست های هولولنز مایکروسافت و  

Pokemon Go نیز استفاده شود.
 این تی ش��رت با اپلیکیش��ن رای��گان،۳0 دالر قیمت دارد و ارس��ال 

سفارش ها از اواخر تابستان آغاز خواهد شد.
 اعضای این تیم همچنین ادعا کرده اند که قرار نیس��ت محصول آنها 
به رش��ته زیس��ت محدود بماند و قصد دارن��د از ای��ن تکنیک برای 
 رش��ته های دیگر نیز به��ره بگیرند. هدف ش��ان نیز تحریک بیش��تر 

حس کنجکاوی و عالقه به یادگیری در کودکان است.

توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛

طراحی سیستم چندمنظوره اتصال 
لوله های آب و نفت حین جوشکاری

واقعیت افزوده برای آموزش دست به کار شده است؛

کارکرد اعضای
داخل بدن را ببینید

شرکت پوما برای تمرین دونده ها روبات مسیریاب ساخت؛

پوما به راه افتاد!

ساخت جنگنده الکهید مارتین اف - ۳۵ الیتنینگ 2 یکی از 
جنجالی ترین پروژه های نظامی با هزینه بیش از۴00 میلیارد 

دالر بوده است.
حاال مقام های وزارت دفاع آمریکا قصد دارند برای آزمایش 
این جنگنده آن را به یک نبرد هوایی با فیرچایلد ریپابلیک 

ای - 10 تاندربولت 2 در شرایط خاص بفرستند. 
 قرار اس��ت در ای��ن آزمای��ش هوایي مش��خص ش��ود که 
اف - ۳۵ به عنوان یک هواپیمای جنگنده چندمنظوره نسل 
پنجم چه حرف هایي براي گفتن آن ه��م در مقابل یکي از 

هواپیماهاي قدیمي نظامي دارد.
فیرچایلد ریپابلیک ای - 10 تاندربولت 2 از جمله نخستین 
هواپیماهای نظامی آمریکایی است که برای حمایت نزدیک 
از نیروهای زمینی به هنگام نبرد طراحی و ساخته شده است.

این هواپیما که طرحی س��اده اما کارآم��د دارد با دو موتور 
توربوجت و گنجایش یک خلبان، برای مقابله با اهداف زمینی 
مانند تانک، زره پوش های مسلح و دیگر اهداف نظامی مسلح 

به کار می رود.
پشتیبانی از نیروهای خودی در شب و روز از فاصله نزدیک 
از جمله دیگ��ر توانایی های ای��ن هواپیمای نظامی اس��ت. 
کاربردهایی نظیر جستجو و نجات سربازان گمشده یا آنان 
که دچار سانحه شده اند نیز به س��ادگی با این هواپیما قابل 
Wart- )انجام اس��ت. این هواپیمای نظامی را که به وارتاگ 

hog گراز زگیل دار( مش��هور اس��ت می تواند نس��ل بعدی 

،) P-47 Thunderbolt ( هواپیماهای پ - ۴7 تاندربولت 
مربوط به جنگ جهانی دوم، نامید. بال های بلند این هواپیما 
به آن قدرت مانور زیاد در سرعت کم و ارتفاع پایین می دهد. 
برخاس��ت و فرود در مدت زمان کوت��اه از دیگر ویژگی های 
این هواپیمای نظامی است که به کارگیری آن را در نزدیکی 

جبهه های نبرد هم ممکن می کند. 
این هواپیم��ا می تواند مدت ها با س��رعت نس��بتا کم۳20 
 کیلومتر در س��اعت در ارتفاع پایین ت��ر از۳00 متری زمین 
با ش��عاع دید ح��دود 2/۴ کیلومت��ر، حرکت کن��د. با این 
 ویژگی ه��ا ای - 10 می توان��د نقط��ه ضع��ف جنگنده های 
پر سرعت را که توان زدن هدف های کوچک با سرعت کم را 

ندارند، پوشش دهد.
ای - 10 بر اساس توپ گاتلینگ۳0 میلی متری جی ای یو-8 
اونجر که جنگ افزار اصلی این هواپیما اس��ت طراحی شده 
و سنگین ترین توپ اتوماتیکی اس��ت که تاکنون روی یک 

هواپیما نصب شده است.
  TF-34-100/A موتورهای توربو جت این هواپیم��ا از نوع
شرکت جنرال الکتریک اس��ت که در باالی دو بال کوچک 
پش��ت هواپیما نص��ب ش��ده اند. به منظ��ور پایدارس��ازی 
 س��ازه نگهدارنده موتور، دو اس��تابالیزر به صورت عمودی 

در دو انتهای بال های پشتی قرار داده شده است.
مسلس��ل گاتلینگ۳0 میل��ی متری که روی ای��ن هواپیما 
تعبیه ش��ده۳900 گلوله در دقیقه شلیک می کند و توسط 

سامانه های کنترل الکترونیکی مرتبط با سامانه های ناوبری 
به سادگی قابلیت آتش روی اهداف متحرک را مهیا می کند. 
سیستم دید در ش��ب این هواپیما به خلبان امکان می دهد 
به هنگام ش��ب اطراف را به وضوح مش��اهده کن��د. اطراف 
محوطه ای که خلبان می نشیند توسط بدنه محکم از جنس 
تیتانیوم محافظت می شود. برخالف نسل قبلی، این هواپیما 
می تواند حتی در صورت انفجار، خلب��ان را به بیرون پرتاب 
کند و او را نجات دهد. وجود سامانه های موازی کنترل جنگ 
در این هواپیما ب��ه خلبان اجازه می دهد ت��ا در مواردی که 
سامانه خودکار صدمه دیده است و حتی امکان کنترل های 
هیدرولیک وجود ندارد، به صورت دستی هواپیما را تا مقصد 

هدایت کند.
قابلیت تعمیر و تعویض س��ریع قطعات به نیروهای نظامی 
امکان می دهد ت��ا بتوانند این هواپیم��ا را در صورت صدمه 
 دی��دن در جبه��ه جنگ، حت��ی بدون ب��ردن به آش��یانه، 

برای پرواز بعدی آماده کنند.
در مقابل الکهی��د مارتین اف - ۳۵ یک خصوصیت بس��یار 
 وی��ژه دارد و آن عم��ود پ��رواز بودن ای��ن هواپیما اس��ت. 
تقاب��ل ای��ن هواپیمای نس��ل پنجمی ب��ا غ��ول نبردهای 
جنگی هوای��ی - زمینی باید بس��یار جالب باش��د. گفتنی 
 اس��ت مس��ئوالن نظامی آمریکا منتظرند ببینند اف - ۳۵  
 در مقابل A - 10 چه برتری های��ی دارد تا به آن اجازه ورود 

به میدان های نبرد را بدهند.

اف - 35 برای مجوز ورود به میدان های نبرد باید مقابل ای - 10 بایستد؛

آیا دود از کنده برمی خیزد؟
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ــرق ادارات نطنز كه  ــرف ب ــز در همايش مديريت مص ــپاه نطن فرمانده س
ــحالى  ــن ابراز خوش ــد، ضم ــتان برگزار ش ــن شهرس ــگاه آزاد اي در دانش
ــرق از جمله اولين  ــركت توزيع ب ــاى اداره برق اظهار كرد: ش از موفقيت ه
اداراتى است كه در جهت عمل كردن به اقتصاد مقاومتى گام برداشته است.
حسين آقادوستى با بيان اينكه بايد تكيه  بر توان داخلى داشت نه دل بستن 
به اجانب، تصريح كرد: البته اين كار و ظرفيت تنها بر عهده يا وظيفه دولت 

نيست و وظيفه اى همگانى و اجتماعى است.
ــد اقتصادى از لحاظ  ــت از توليد داخلى عالوه بر بع وى با بيان اينكه حماي
شرعى هم الزم االجرا است، گفت: امروزه برق از منابع محدود توليد مى شود 
كه روزى هم به پايان خواهد رسيد و به همين دليل بايد با تالش از اسراف 
ــراف گام اثرگذارى  ــرق جلوگيرى كنيم تا در زمينه اس در منابع مختلف ب
ــرى كفيل امور برق  ــمعلى ناظ ــتاى اقتصاد مقاومتى برداريم. قاس در راس
ــال تفاهم نامه بين  ــه اظهار كرد: در ابتداى امس نطنز در ابتداى اين جلس
وزارت نيرو و بسيج منعقد و مقرر شد با همكارى مسئوالن ادارات شهرستان 

در صرفه جويى مصرف برق در ادارات به ميزان20 درصد فعاليت شود.
ــئوالن ادارات انتظار مى رود در مصرف برق  ــتا از مس وى افزود: در اين راس
ــان شركت توزيع  ــتفاده از راهكارهاى ارايه شده كارشناس اداره خود با اس
برق اصفهان صرفه جويى الزم را داشته باشند.كفيل امور برق نطنز از تهيه 
نمودار مقايسه اى از روند مصرف برق در ساختمان هاى ادارى در سال 94 
و مدت مشابه سال 93 را خبر داد و افزود: اين نمودار را در اختيار مسئوالن 
قرار داده ايم و اميدواريم با ارايه راهكارهاى بدون هزينه يا كم هزينه بتوانيم 
به هدف اصلى كه صرفه جويى20 درصدى است برسيم. وى تاكيد كرد: اگر 
جامعه تنها چند روز از سال را با تفكر و مديريت در مصرف برق صرفه جويى 
كند، به راحتى مى توان به ذخيره ميلياردها تومان سرمايه ملى كمك كرد.

ــران و كرون ــتان تي ــزدارى شهرس ــع طبيعى و آبخي ــر اداره مناب مدي
ــى  ــى مل ــع از اراض ــر مرب 551 مت ــزار و  ــار ه ــت: از چه گف
ــى بخش كرون  ــتور دادرس دادگاه عموم ــتاى گنهران به دس در روس
ــد. مهدى عالى پور تصريح كرد: بر اساس دريافت گزارش  رفع تصرف ش
ماموران يگان حفاظت اداره منابع طبيعى تيران مبنى بر مشاهده ساخت 
و ساز و غرس نهال در اراضى ملى روستاى گنهران از توابع بخش كرون، 
ــتور كار و  ــرف متخلف در دادگاه عمومى بخش كرون در دس پرونده تص

پيگيرى قرار گرفت.
مدير اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان تيران و كرون اضافه كرد: 
ــگان حفاظت اداره منابع طبيعى و  با حضور نماينده حقوقى و ماموران ي
آبخيزدارى تيران و مامور نيروى انتظامى بخش كرون و نماينده اجراى 

احكام دادگاه عمومى كرون راى صادره اجرا شد.

كاهش 20 درصدى مصرف برق 
در ادارات نظنز

از اراضى ملى تيران و كرون 
رفع تصرف شد
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اخباركوتاه 

رييس اداره فرهنگ و ارشاد شهرضا  در جلسه شوراى راهبردى منطقه 
ــى از وضعيت شهرستان شهرضا  جنوب استان اصفهان با ارايه گزارش
ــعه فرهنگ و هنر پايدار  گفت: برنامه ريزى راهبردى و دقيق، راه توس

است.
محمدعلى جعفرى گفت: با برنامه ريزى راهبردى و راهكارهاى دقيق 
ــعه فرهنگ و هنر، توسعه فرهنگ و هنر  و تدوين سند راهبردى توس

در جامعه محقق مى شود.
ــزود: كمتر از  ــهرضا اف ــالمى ش ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ريي
ــتان وجود  ــاير در شهرس ــتايى و عش ــت روس ــر جمعي ــزار نف 30ه
ــن نتيجه  ــايرى به اي ــتاها و مناطق عش ــد از روس ــا بازدي دارد كه ب
ــد  ــى نيازمن ــاظ فرهنگ ــاير از لح ــتاييان و عش ــه روس ــيديم ك رس
ــتان  ــى در شهرس ــت فرهنگ ــه و فعالي ــزان توج ــترين مي بيش

هستند.
وى بيان كرد: در اين راستا با همكارى دستگاه هاى اجرايى و بخشدارى 
در سال گذشته تالش كرديم تا برنامه هاى فرهنگى در روستاها برگزار 
كنيم و اين روند امسال نيز ادامه دارد و با استفاده از ظرفيت كانون هاى 

فرهنگى و هنرى مساجد توسعه فرهنگى روستاها مى شود.
ــى براى ــتگاه هاى اجراي ــاى دس ــه ظرفيت ه ــا بيان اينك جعفرى ب
ــايى شود،  ــتاها بايد شناس  اجراى برنامه هاى فرهنگى متنوع در روس
اظهار داشت: بايد دستگاه هاى مختلف از ظرفيت ها و امكانات يكديگر 

در يك برنامه منسجم براى كار فرهنگى در روستاها استفاده كنند.
ــتاى امور فرهنگى  ــتگاه هاى فرهنگى بايد در راس وى بيان كرد: دس
ــت ها مى تواند با حضور  ــاس وظيفه كرده و اين نشس روستاها، احس

مسئوالن دستگاه هاى فرهنگى در روستاها برگزار شود.
ــاجد و كار  ــهرضا افزود: تقويت مس ــاد ش رييس اداره فرهنگ و ارش
ــاجد مى تواند نقش مهمى در ارتقاى سطح فرهنگى  فرهنگى در مس

روستاهاى مختلف داشته باشد.

ــه برگزارى  ــاره ب ــتان نجف  آباد با اش ــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرس ريي
سى و نهمين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم گفت: اين مسابقات همزمان 
با سراسر كشور در شهرستان نجف آباد نيز برگزار مى شود و عالقه مندان مى توانند 
براى ثبت  نام در مسابقات به سايت رسمى مسابقات قرآن كريم مراجعه و اقدام 
به ثبت  نام كنند. حجت  االسالم  و المسلمين اصغر توسلى در ادامه افزود: خانم ها 
و آقايان ساكن شهرستان نجف  آباد كه داراى شرط سنى 18 سال به باال هستند 
ــايت تا 15 خردادماه نسبت به ثبت  نام خود اقدام  مى توانند با مراجعه به اين س
كنند. وى ادامه داد: اين مسابقات در رشته هاى حفظ، قرائت، ترتيل، همخوانى 

قرآن كريم، معارف قرآن كريم و خواندن دعا برگزار مى شود.

ــت و درمان  مديرشبكه بهداش
ــرون  ــران و ك ــتان تي شهرس
ــالمت  ــز س ــدازى مرك از راه ان
ــگاه مركزى  ــه و آزمايش جامع

در شهر تيران خبرداد.
ــار  اظه ــى  اويس ــيد  جمش
ــالمت جامعه  ــت: مركز س داش
ــه  ب ــزى  ــگاه مرك آزمايش و 
ــت  بهداش ــه  هفت ــبت  مناس
ــتان  شهرس در  ــالمت  س و 

ــارى  ــال ج ــان س ــا پاي ــه ت ــد ك ــى ش ــگ زن ــرون كلن ــران و ك تي
ــعت بيش از  ــد. وى افزود: اين مركز در زمينى به وس به بهره بردارى مى رس
ــارد ريال احداث  ــارى افزون بر10 ميلي ــع در دو طبقه و با اعتب 800 متر مرب
ــتان تيران و كرون با اشاره  ــت و درمان شهرس ــبكه بهداش مى شود. مدير ش
ــتى و درمانى و  ــتاى ارتقاى سطح خدمات بهداش به اينكه اين پروژه در راس
تشخيصى احداث مى شود، بيان داشت: آزمايشگاه قبلى تيران فرسوده شده 

بود و نياز به احداث ساختمان جديد بود.
وى به برنامه هاى هفته سالمت در شهرستان تيران و كرون اشاره كرد و گفت: 
ــالمت با موضوع ديابت در شهرستان راه اندازى شد  در اين هفته نمايشگاه س
و غربالگرى مردم، مسئوالن و كاركنان ادارات نيز انجام شد و در سطح روستاها 

برنامه هاى آموزشى پيشگيرى از ديابت صورت گرفت.

ارايه فعاليت  هاى جديد فرهنگى 
براى عشاير جنوب استان اصفهان

آغاز ثبت نام مسابقات سراسرى 
قرآن كريم در نجف  آباد

احداث مركز سالمت جامعه 
و آزمايشگاه مركزى در شهر تيران

ــان در ديدار  ــه و امام  جمعه  كاش نماينده ولى فقي
ــاره  ــان با اش ــاى  علميه  كاش ــاتيد حوزه ه ــا اس ب
ــى بر  ــالب مبن ــر معظم انق ــات رهب ــه فرمايش ب
ــاى علميه  ــودن و انقالبى ماندن حوزه ه انقالبى ب
گفت:جامعه مدرسين حوزه  علميه قم اين موضوع 

بسيار مهم را در دستور كار خود قرار داده است.
ــا روحانيت  ــى نمازى افزود: اساس آيت اهللا عبدالنب
شيعه در طول 14 قرن گذشته در دوره هاى خفقان و 
سالطين جابر همواره در خط دفاع از اسالم، واليت، 

ارزش هاى الهى و احكام سياسى قرار داشته است.
ــين حوزه علميه قم گفت:  عضو ارشد جامعه مدرس
علماى شيعه و به خصوص امام راحل همواره با آگاه 

بودن به زمان به شبهات پاسخ داده اند.
ــت  ــرد: انقالبى بودن به اين معنا اس وى تصريح ك
ــيار، آگاه و بيدار  ــد هوش ــاى علميه باي كه حوزه ه
باشند، تحوالت فرهنگى جهان اسالم را رصد كرده، 
ــالم و اهل بيت(ع)  اجازه هيچ تعرضى به مكتب اس
ــه آماده دفاع از ارزش هاى اسالمى  ندهند و هميش

باشند.
ــكام الهى  ــه واجبات و اح ــت اهللا نمازى تعرض ب آي
ــاى علميه نبايد  ــت و گفت: حوزه ه را مجاز ندانس
ــند  در برابر اين گونه اعمال بى خيال و بى اعتنا باش
ــبهات دينى نه  تنها به  روز بلكه  بلكه بايد در برابر ش

به لحظه باشند.
وى با اشاره به اينكه روحانيت در حوزه هاى علميه 
داراى طبقات مختلف است، گفت: در طبقه نخست 

مراجع و علماى تراز اول و مراجع تقليد قرار دارند، 
ــد نبوده ولى  ــرادى كه مرجع تقلي در طبقه دوم اف
ــوم نيز اساتيد سطوح  مجتهد هستند و در طبقه س
عالى، محققان، مدرسان، فضال و نيز در طبقه چهارم 

طالب قرار گرفته اند.
نماينده ولى فقيه در كاشان بر لزوم مديريت كنترل 
ــه مى خواهند وارد حوزه هاى  جوانان و نوجوانانى ك
ــوند تاكيد كرد و افزود: بايد در پذيرش و  علميه ش
ــه چه دليل  ــيم كه ب گزينش اين افراد مراقب باش
ــى و قصد خدمت  ــا تواناي ــوند آي وارد حوزه مى ش

به اسالم را دارند.
ــاس تر  ــرد: حوزه هاى علميه امروز حس وى بيان ك
ــت و افرادى كه وارد حوزه  از زمانه هاى گذشته اس

مى شوند بايد مورد ارزيابى و مصاحبه قرار گيرند.
آيت اهللا نمازى تاكيد كرد: انقالبى بودن حوزه علميه 
ــاس تكليف كند و  يعنى اينكه روحانيت بايد احس
هر جا به ارزش هاى الهى تعرض مى شود يا در مقابل 
ــى و بى اعتنايى  ــرع ها بى تفاوت بدعت ها و خالف ش
ــه ميدان  ــيت ب ــد با حساس ــرد باي صورت مى گي

آمد.
وى با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب مبنى 
بر آمادگى در برابر هجمه هاى مختلف دشمن، افزود: 
ــى،  حوزه هاى علميه بايد در برابر جنگ هاى سياس
ــراچه ها، وبالگ ها و فضاى مجازى كه  فرهنگى، س
با اطالعات نادرست جوانان را گمراه مى كنند آماده 

باشند و روحانيت با رصد كردن مقابل به مثل كند.

عضو مجلس خبرگان رهبرى از روحانيت خواست 
ــند و گفت:  ــب باش ــيار مراق ــبهات بس در طرح ش
ــبهات ديگران را ترويج كند زيرا  روحانيت نبايد ش
ــبهات وهابيت، سلفيت  لزومى ندارد كه ما مبلغ ش

و تكفيرى ها باشيم.
ــادآور  ــت و ي ــان را عبادت دانس ــت عالم وى روي
ــتند  ــر جامعه هس ــى و هدايت گ ــد: علما منج ش
ــا  ــت م ــه دس ــان ب ــن عالم ــط اي ــالم توس و اس

رسيده است.
ــرد با مطالعه  آيت اهللا نمازى به روحانيت توصيه ك
ــلوك بزرگان دين، علما و مراجع افزون  ــير و س س
ــه  ــالب را آگاهان ــوزوى ط ــس دروس ح ــر تدري ب
ــلوك بزرگان را براى آنان تبيين  تربيت و سير و س

كنند.
ــان نيز در اين  ــاى علميه منطقه كاش مدير حوزه ه
ديدار گفت: ما در مقابل هجمه و شبيخون فرهنگى 
كه رهبر معظم انقالب از آن به  عنوان ناتو فرهنگى 

ياد كردند، قرار گرفته ايم.
ــى  ــور فرج ــلمين منص ــالم  والمس حجت االس
ــه  ــاى علمي ــطح حوزه ه ــاى س ــن از ارتق همچني
ــس، تقويت  ــن تدري ــيوه هاى نوي ــا ش ــان ب كاش
ــاى ادبيان و  ــكيل انجمن ه ــا و از تش فضال، خطب
ــان خبر  ــوزه علميه كاش ــان در مديريت ح خطيب

داد.
ــاى  ــه توانمندى ه ــاره ب ــا اش ــن ب وى همچني
ــت  ــان از روحانيت خواس ــاى علميه كاش حوزه ه
در قبال مسائل فرهنگى شهر كه ارزش هاى اسالمى 
را زير سوال مى برند قاطعانه و با عمل موضع گيرى 

كنند.
ــپاه كاشان نيز  ــئول نمايندگى ولى فقيه در س مس
ــات رهبر معظم انقالب گفت:  ــاره به فرمايش با اش
ــتورالعمل نمى توان حوزه هاى  ــنامه و دس با بخش
علميه را انقالبى كرد بلكه بايد با احساسى انقالبى و 

جهادى در تقويت آن كوشيد.
ــان اهللا محمدى  ــلمين احس حجت االسالم  والمس
ــهادت استاد  ــالروز ش ــاره به گراميداشت س با اش
ــته  ــهيد مجاهد و وارس ــان كرد: اين ش مطهرى بي

تعريف درستى از اسالم ناب را به جامعه ارايه داد.
ــا ورود  ــهيد مطهرى ب ــرد: ش ــان ك وى خاطرنش
ــذار بود و  ــد بلكه تاثيرگ ــگاه تاثيرپذير نش به دانش
مخاطبان خود را با قرائت اصيل اسالم ناب محمدى 

آشنا كرد.

شكوفايى صنعت گلپايگان در نيمه دوم امسال
ــت: مهم ترين  ــتان گف ــتان اردس ــاون اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرس مع
ــالى هاى پى در پى و ــت، خشكس ــت كاش عامل تهديد كننده اين جنگل هاى دس

ــت. بعد از آن ملخ كوهاندار تاغ و موش تاغزار و موريانه  كمبود ريزش هاى جوى اس
از عوامل طبيعى تهديد كننده هستند. همچنين در سال هاى اخير قاچاق چوب تاغ 
هم آزاردهنده شده است. اين برداشت هاى غيرقانونى به صورت چوب و ذغال به بازار 

شهرهاى بزرگ تر فرستاده مى شوند.
محمدحسين نساجيان درباره تبعات تخريب اين تاغزارها اضافه كرد: قطعا تبعات 
ــترده و با توجه به شرايط اقليمى فعلى غيرقابل  زوال جنگل هاى دست كاشت گس
ــازل، مزارع،  ــن هاى روان به من ــود، تبعاتى نظير هجوم مجدد ش جبران خواهد ب
تاسيسات، زيرساخت ها، جاده، بروز پديده گرد و غبار و بيمارى هاى تنفسى، كاهش 

توليد محصوالت كشاورزى و ده ها پيامد ديگر را در پى دارد.
معاون اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان اردستان درباره تاريخچه و هدف 
ــت كاشت شهرستان اردستان  از ايجاد تاغزارها گفت: تاريخ ايجاد جنگل هاى دس
به سال 1352 برمى گردد كه اولين ايستگاه تثبيت شن در 3 كيلومترى زواره ايجاد 
ــن هاى روان، مقابله با بيابان زايى، كمك به رونق كشاورزى  ــد. هدف، تثبيت ش ش
از طريق حفظ اراضى كشاورزى، حفظ جاده ها و منازل مسكونى از هجوم شن هاى 
ــت شهرستان  ــت كاش ــاحت جنگل هاى دس ــت. در حال حاضر مس روان بوده اس
اردستان بالغ بر85000 هكتار است كه با در نظر گرفتن مساحت320 هزار هكتارى 
جنگل هاى دست كاشت استان، حدود 26 درصد مساحت جنگل هاى دست كاشت 
استان را شامل مى شود. نساجيان افزود: از سال 1383 ايجاد جنگل هاى دست كاشت 

از برنامه هاى اداره منابع طبيعى شهرستان اردستان خارج شده و تمركز بر حفظ وضع 
موجود بوده است كه اين موضوع به دليل تثبيت شده مناطق بحرانى و البته كاهش 
سطح سفره هاى آب زيرزمينى بوده است. در حال حاضر جنگل هاى دست كاشت 
در حال دست و پنجه نرم كردن با خشكسالى هستند ولى در مجموع 85 هزار هكتار 
وضع جنگل هاى خوب است و اهدافى كه به خاطر آن ايجاد شده اند را مرتفع مى كند. 

البته در حاشيه شهر زواره تخريب پوشش بيشتر صورت گرفته است.
ــزود: از مردم  ــتان اف ــتان اردس ــى و آبخيزدارى شهرس ــاون اداره منابع طبيع مع
ــماره  ــات خود در خصوص قاچاق چوب و زغال جنگلى را با ش تقاضامنديم گزارش

رايگان 1504 در ميان بگذارند.

ــماعيلى، امام جمعه گلپايگان در آيين گراميداشت  ــالم محمدرضا اس حجت االس
روز جهانى كارگر  كه در سالن انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اين شهرستان 
ــد خود براى  ــت، صفا و وفاى به عه ــد، اظهار كرد:  كارگران با خلوص ني برگزار ش
چرخه اقتصاد كشور تالش مضاعف مى كنند و همواره كارفرما نيز با لطف و عنايت 

خود و تجليل و تحسين جايگاه كار و كارگر را مقدم  مى شمارد.
وى با اشاره به جايگاه كار و كارگر در اسالم، تصريح كرد: پيامبر اسالم (ص) به كار، 
كارآفرينى و توليد كسب و كار اهتمام ويژه اى داشته اند تا جايى كه موضوع كار و تالش 

كارگران به عنوان عبادت ثبت مى شود.
امام جمعه گلپايگان با بيان اينكه هر كس بايد به سهم خودش با برنامه ريزى مناسب 

در راستاى آبادانى، توسعه و ترقى جامعه تالش مضاعف انجام دهد، خاطر نشان كرد: 
ــالى كه مزين به نام « اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل »  است، دولت  اميدواريم در س
با تالش و كوشش، حركت هاى مفيد و موثرى در جامعه كارگرى انجام دهد تا بتوانيم 

به منويات مقام معظم رهبرى جامه عمل بپوشانيم.
ــى گلپايگان  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــس اداره تع ــليمانى، ريي در ادامه ميثم س
ــت ماه به عنوان  ــت: روز 11 ارديبهش ــك روز جهانى كارگر، اظهار داش ضمن تبري
روز جهانى كارگر ناميده شد و اين روز بزرگ فرصت مغتنمى براى ارج نهادن به مقام 

و منزلت و جايگاه كارگران است.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته ركود اقتصادى حاكم بر صنعت، كمبود نقدينگى و 
سرمايه در گردش را به همراه داشت، عنوان كرد: در سال گذشته كارگران در واحدهاى 
قطعه سازى شهرستان با توجه به ركود و عدم صادرات كاال با سعه صدر براى حفظ 

چرخه توليد صنعت تالش مضاعف انجام داشتند كه جاى تقدير و قدردانى دارد.
ــال  ــال س ــى گلپايگان تاكيد كرد: امس ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــس اداره تع ريي
ــابرجام به دنبال  ــئله پس ــت و دولت در مس « اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل » اس
ــت؛ تا نيمه دوم امسال شكوفايى  حل مشكالت صنعت و جامعه كارگرى كشور اس

صنعت شهرستان را شاهد خواهيم بود.
ــى اجتماعى  ــا حضور معاون فرهنگ ــى كار و كارگر ب ــت روز جهان آيين گراميداش
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى استان و امام جمعه، فرماندار و مسئوالن و كارگران 
واحدهاى صنعتى و صنفى گلپايگان برگزار شد و در اين مراسم با لوح تقدير و هدايا از 

43 كارگر نمونه گلپايگانى تجليل به عمل آمد.

 آن سوى خبر

فرمانده سپاه شهرستان مباركه گفت: اجراى اقتصاد مقاومتى 
ــتان را به خوبى مى تواند  ــكالت بيكارى و ركود شهرس مش
ــتان  برطرف كند و تنها راه درمان بيمارى اقتصادى شهرس

اقتصاد مقاومتى و تكيه بر نيروى بومى است.
ــتين كارگروه اقتصادى  ــمى در نخس ــول قاس سرهنگ رس
ــت:  ــال 95 اظهار داش ــذارى س ــه نامگ ــاره ب ــيج با اش بس
رهبر انقالب امسال را سال «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» 
ــات  ــتاى تحقق اين فرمايش نامگذارى كردند و بايد در راس
ــور عملياتى  ــد و اقتصاد مقاومتى را در كش با جديت وارد ش

كرد.
ــاره به اينكه اقتصاد مقاومتى يك تكليف و وظيفه  وى با اش
ــت هاى  ــزود: براى تحقق سياس ــت، اف براى آحاد مردم اس
اقتصاد مقاومتى همه دستگاه ها و ادارات دولتى مرتبط بايد 

همكارى كنند.
ــتان مباركه تنها راه برون رفت كشور  ــپاه شهرس فرمانده س
ــكالت اقتصادى موجود را عمل به فرمايشات رهبرى  از مش
عنوان كرد و افزود: رهبر انقالب چندين سال است كه روى 
اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليدات داخلى تاكيد مى كنند 
ــا راه برون رفت  ــده كه تنه و امروز تقريبا بر همگان ثابت ش
ــات ايشان  ــكالت اقتصادى عمل به فرمايش ــور از مش كش
ــاد مقاومتى  ــت هاى اقتص ــير تحقق سياس و حركت در مس

است.
ــيج  ــتا اولويت برنامه هاى بس ــرد: در همين راس وى بيان ك
ــازندگى به عنوان  ــت و قرارگاه بسيج س اقتصاد مقاومتى اس

بازوى بسيج در اجرايى كردن سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
گام برمى دارد.

ــخنرانى ابتداى سال 95  ــمى افزود: رهبر  انقالب در س قاس
ــورى را براى رهايى  محورهاى مختلف اين عرصه مهم كش
ــد و بايد  ــمن تبيين كردن ــاى دش ــدات و تحريم ه از تهدي
ــى در اين زمينه  با يك حركت بسيجى شاهد تحولى اساس

باشيم.
وى با بيان اينكه بسيج توانايى ارايه عملكرد مطلوب در اين 
ــان كرد: بايد از ظرفيت باالى بسيج  حوزه را دارد، خاطرنش
ــتاى اجرايى كردن سياست هاى  در كمك به دولت در راس

اقتصاد مقاومتى استفاده كنيم.
فرمانده سپاه مباركه با بيان اينكه بسيجيان شهرستان اين 
آمادگى را دارند تا تمام توانمندى و تجربيات خود را در اختيار 
ــكالت  ــت: اجراى اقتصادمقاومتى مش همه قرار دهند، گف
بيكارى و ركود شهرستان را به خوبى مى تواند برطرف كند و 
تنها راه حل بيمارى اقتصادى شهرستان اقتصاد مقاومتى و 

تكيه بر نيروى بومى است.
وى شهرستان مباركه را يكى از مستعدترين شهرستان هاى 
ــتان معرفى كرد و افزود: با توجه به منابع و ظرفيت هاى  اس
ــگرى،  ــاى مختلف گردش ــتان در بخش ه ــم شهرس عظي
ــح و  ــزى صحي ــا برنامه ري ــره ب ــت وغي ــاورزى، صنع كش
ــتاى  ــى در راس ــاى مثبت ــوان قدم ه ــل مى ت ــدام و عم اق
ــتان  ــى در شهرس ــاد مقاومت ــت هاى اقتص ــق سياس تحق

برداشت.

تبعات گسترده زوال تاغزارهاى زواره و اردستان

امام  جمعه كاشان:

حوزه هاى علميه در برابر هجمه هاى دشمن آگاه باشند

فرمانده سپاه مباركه مطرح كرد:

صنعت مباركه درگير ركود و بيكارى
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فشار خون به عنوان یکی از بیماری های ش��ایع ، امروزه مردان و زنان را در هر 
سنی گرفتار می کند و همچون گذشته فقط دامنگیر کهنساالن نیست.

ارتباط تنگاتنگی بین فشار خون باال و وزن زیاد وجود دارد. این روزها جوانان 
را درگیر کرده که به صورت تصادفی یا پس از س��رگیجه، سردرد، تنگی نفس، 
 مش��کل بینایی یا احس��اس خس��تگی پی می برند که به فش��ار خ��ون مبتال 
شده اند. افراد مبتال به فشار خون باال باید ضمن تغییر کلی روش زندگی خود، 
برای درمان فقط به دارو و مواد ش��یمیایی اکتفا نکنند، تا به این وسیله بتوانند 
به تدریج از مصرف داروهای ش��یمیایی که به نوبه خود می تواند زیان هایی به 

دنبال داشته باشد ، بی نیاز شوند.
در اینجا 6 توصیه برای درمان طبیعی فش��ار خون باال به ش��رح ذیل پیشنهاد 

می کنیم:
کاهش وزن اضافی

ارتباط تنگاتنگی بین فشار خون باال و وزن زیاد وجود دارد. وزن زیاد همچنین 
عامل اصلی بروز مشکل تنگی نفس در زمان خواب  است و بیماری فشار خون 

باال را تشدید می کند. 
اگر وزن شما زیاد است و مبتال به فشار خون باال هستید، فورا یک رژیم غذایی 
برای رهایی از چندین کیلوگرم وزن اضافی خود در پیش بگیرید زیرا تحقیقات 
نش��ان می دهد که ارتباط نزدیکی بین اندازه دور کمر و فشار خون باال وجود 
دارد.  اگر اندازه دور کمر مردان بیش از 102 سانتیمتر و دور کمر زنان بیش از 

89 سانتیمتر باشد ، امکان ابتال به فشار خون باال بسیار زیاد خواهد بود.
ورزش

فعالیت ورزشی مستمر و روزانه از جمله پیاده روی و شنا باعث تنظیم فشار خون 
و نگه داشتن آن در سطح طبیعی وعادی می ش��ود. پزشکان توصیه می کنند 
برای دستیابی به سالمتی باید درهرهفته 5 روز به مدت نیم ساعت ورزش کرد.

مصرف کمتر نمک
بیماران فش��ار خون باال کمتر نمک مصرف کنند و غذاهای کنسروی نخورند، 
زیرا این نوع غذاها مقدار زیادی سدیم دارد ماده ای که عامل اصلی افزایش فشار 

خون محسوب می شود.
مصرف بیشتر سبزیجات

برنامه غذایی حاوی مقدار زیادی س��بزی ، میوه ، حبوبات و لبنیات کم چرب، 
راز کنترل فشارخون باالست.
پیروی از یک رژیم غذایی

تغییر عادت های غذایی کار آسانی نیست لذا در پیش گرفتن یک رژیم غذایی 
برای مصرف غذاهای مقوی و مفید و دور کردن غذاهای مضر از سبد غذا کمک 

شایانی به کاهش فشار خون می کند.
مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم

مصرف زیاد میوه ها و مواد غذایی سرشار از پتاسیم همچون موز، خرما، آووکادو، 
زردآلو، لوبیا، هویج و شکالت تلخ می تواند سدیم اضافی را از بدنتان خارج کند.

راه طبیعی کاهش فشار خون باال!

دانستنی ها

چه نوع کرم ضد آفتابی برای پوس��ت ش��ما مفید است؟ 
مالک های مهم برای انتخاب کرم ضدآفتاب چیس��ت و 
چه مواردی را برای تهیه یک کرم مناسب ضدآفتاب باید 

در نظر بگیریم؟
برای بسیاری از شما مقایسه کردن دو یا چند ضد آفتاب 
کاری پیچیده و گیج کننده است و انتخاب یکی از آن ها 

قطعا شما را به چالش خواهد کشید .
اگر چه انتخاب مناسب ترین ضد آفتاب کار مهمی است 
ولی استفاده درست از ضد آفتاب نیز اهمیت باالیی خواهد 
داشت و استفاده صحیح از ضد آفتاب حتی امر مهم تری 
است که بسیاری از ما  آن را به درستی بلد نیستیم . پس 
پیش از این که به ساحل بروید و یا در معرض آفتاب قرار 

گیرید این دو اصل را در مورد ضدآفتاب ها یاد بگیرید.
بهترین ضد آفتاب کدام است؟

 ض��د آفت��اب ه��ا ب��ا دو روش از پوس��ت ش��ما در برابر
 اش��عه های مضر نور خورش��ید ی��ا  UV یا ف��را بنفش 
محافظت می کنند . برخی از آن ها نور آفتاب را منعکس 
کرده و بازتاب می دهند و مانع رسیدن آن به پوست شما 
می شوند و برخی دیگر نور را جذب کرده و مانع رسیدن 
آن ها به پوست شما خواهند ش��د . تا چندین سال پیش 
انتخاب ضدآفتاب مناسب به معنای انتخاب یک ضدآفتاب 
با فاکتور محافظت در برابر آفت��اب یا SPF  باالتر بود که 
در واقع نشانگر میزان محافظت آن ضدآفتاب در برابر یک 

اشعه سرطان زا یعنی همان UVB بود .
در واق��ع تعریف SPF به ص��ورت »می��زان محافظت از 
پوست تنها در برابر اشعه UVB « می باشد، اما مطالعات 
گسترده نشان داد که اش��عه فرابنفش A یا UVA نیز 
سرطان زا بوده و ریسک سرطان پوس��ت را افزایش می 
دهد، اما UVA ش��ما را دچار آفتاب سوختگی نخواهد 
کرد و تنها به پوست شما نفوذ کرده و چین و چروک ایجاد 
 Environmental می کند . حتی بر طبق آمار سازمان
Protection Agency تا 90 درصد تغییرات پوست 
ناشی از افزایش سن، توس��ط قرارگیری در معرض اشعه 

مضر UVA در سرتاسر زندگی ایجاد می شود .
ضد آفتاب های جدید وسیع الطیف :

بهترین ضد آفتاب یا به عبارتی مناسب ترین ضد آفتاب 
 برای ش��ما کدام اس��ت؟ طبیعتا ش��ما یک ض��د آفتاب 
 UVB وسیع الطیف یا با محافظت چندگانه هم در برابر
و ه��م در برابر UVA م��ی خواهید. محتوی��ات چنین 
 ضدآفتاب وس��یع الطیف��ی معموال ش��امل بنزوفنون ها

 ) اکس��ی بنزن ( ، س��ینامات ها ) اکتیل متیل سینامات 
و سینوکسات ( ، سولیس��وبنزن ، سالیسیالت ، تیتانیوم 
دی اکساید ، زینک اکساید ، آووبنزن )پارسول 1789 ( و 

اکامسول )مکسوریل اس ایکس ( است .
1 – ضدآفتاب با SPF بیشتر از 15 :

SPF یا فاکتور محافظت در برابر UVB نشان می دهد 
که ضدآفتاب تا چه اندازه در برابر آفتاب سوختگی ناشی از 

UVB مقاوم است. مثال اگر شما معموال ظرف 10 دقیقه 
 در هنگام قرارگی��ری در آفتاب دچار آفتاب س��وختگی 
می شوید ، اس��تفاده از یک ضدآفتاب با عیار محافظتی 
 در برابر آفتاب یا SPF معادل 15 ای��ن زمان را 15 برابر 
می کند یعنی ش��ما پ��س از 150 دقیق��ه قرارگیری در 

معرض آفتاب ، دچار آفتاب سوختگی خواهید شد .
برای اغلب مردم SPF 15 مناسب است ولی افرادی که 
پوست حس��اس تری دارند ، افرادی که سابقه خانوادگی 
س��رطان پوس��ت دارند و یا س��ابقه ای از بیماری هایی 
 نظیر لوپوس که حساس��یت به نور خورش��ید را افزایش

 می دهند، باید ضدآفتاب هایی با SPF 30 و باالتر را در 
 SPF نظر بگیرند .به خاطر داشته باشید هر چه ضدآفتاب
باالتری داشته باشد فایده این افزایش کمتر خواهد بود! 
بر خالف نظر شما SPF 30 دو برابر SPF 15 کارآیی یا 
محافظت در برابر UVB نخواهد داشت، یک ضدآفتاب 
 UVB 15 تقریبا 93 درصد از SPF با عیار حافظتی ی��ا
نور خورش��ید را فیلتر می کند؛ حال آنکه یک ضد آفتاب 
با SPF 30 تقریبا 97 درصد از UVB نور آفتاب را فیلتر 

خواهد کرد.
2 – ض�د آفت�اب دارای محافظ�ت در برابر اش�عه 

: UVA
در حال حاضر هیچ معی��ار دقیقی برای ان��دازه گیری و 
مقایس��ه میزان خوب بودن یک ضدآفتاب در محافظت 
برابر UVA وجود ندارد .ولی ش��ما م��ی توانید با دقیق 
ش��دن در محتویات یک ضد آفتاب ب��ه نتایجی در خور 

توجه برسید :
به دنبال یک ضد آفتاب با محتویات زیر باشید :

ECAMSULEاکامسول
 AVOBENZONE   آووبنزن

  OXYBENZONE اکسی بنزن
TITANIUM  DIOXIDE دی اکسید تیتانیوم

 SULISOBENZONE سولیسوبنزن
 ZINC OXIDEاکسید زینک

هرکدام از این محتویات به پوس��ت شما در محافظت در 
برابر UVA کمک می کند .

اکامسول :

یک ترکیب جدیدا شناخته ش��ده و تایید شده محافظت 
کننده در برابر UVA که قیمت نسبتا باالیی نیز دارد .

تیتانیوم دی اکساید و زینک اکساید :
گزینه های بسیار ارزان تر محافظت در برابر UVA که از 

قدیم هم در ترکیبات ضدآفتاب وجود داشته اند.
اگرچه در قدی��م کمی چه��ره را بی روح و رن��گ پریده 
 می کردند ولی روش های جدید این اش��کال را برطرف

 نموده است.
3 – ضدآفتاب مقاوم در برابر آب و عرق کردن:

اگر قص��د ورزش کردن ی��ا ب��ودن در آب را دارید ارزش 
آن را دارد ک��ه از ی��ک ضدآفت��اب مق��اوم در برابر آب و 
تعریق اس��تفاده نمایید .س��ازمان غذا و داروی آمریکا یا 
FDA ب��ه ضدآفتابی مق��اوم در برابر آب م��ی گوید که 
پس از 40 دقیقه قرارگیری در آب س��طح SPF خود را 
 Very Water حفظ کند . خیلی مق��اوم در برابر آب یا
Resistant به ضد آفتابی گفته می شود که پس از 80 
دقیقه قرارگیری در آب ، سطح SPF خود را حفظ نماید. 
این ضد آفتاب ها WATER PROOF نیس��تند و در 

فواصل زمانی خاص نیاز به تجدید شدن دارند .
4 – ضد آفتاب از برندی که دوستش دارید :

حتی اگر همه متخصصی��ن یک برند را به ش��ما توصیه 
کنند، اگر ش��ما آن برند را دوست نداش��ته باشید از آن 
اس��تفاده نخواهید کرد . تجربه ش��خصی بسیار اهمیت 

دارد .
5 – ضد آفتاب دوستدار کودکان :

پوست حساس نوزادان و کودکان به راحتی با محتویات 
شیمیایی موجود در ضدآفتاب های بزرگساالن تحریک 

می شود . 
 PARA یا PABA از خریدن ضدآفتاب هایی ح��اوی
AMINO BENZOIC ACID و نیز بنزوفنون ها 
نظیر دی اکسی بنزن ، اکسی بنزن و سولیسو بنزن برای 
کودکان و نوزادان خود خودداری کنید . ضدآفتاب های 
کودکان حاوی ترکیبات کم ت��ر تحریک کننده ای نظیر 
دی اکسید تیتانیوم و اکسید زینک هستند که بر خالف 
ترکیبات شیمیایی آس��یبی به پوست نوزادان و کودکان 

نمی رسانند .
6 – ضدآفتاب مناسب پوست حساس و مشکالت 

پوستی :
افرادی که پوس��ت حس��اس دارند یا بیماری هایی نظیر 
روزاس��ه دارند نیز از اس��تفاده ک��ردن از ضدآفتاب های 
کودکان یا مشابه کودکان منفعت بیشتری می برند. این 
افراد نیز مش��ابه کودکان باید از خریدن ضدآفتاب هایی 
 PARA AMINO BENZOIC یا PABA حاوی
ACID و نیز بنزوفنون ها نظیر دی اکسی بنزن ، اکسی 
بنزن و سولیسو بنزن خودداری کنند .همچنین این افراد 
نباید از ضدآفتاب های حاوی الکل ، عطر و نگه دارنده ها 

استفاده نمایند .

دریچه

لبنیات از آن دس��ت خوردنی هایی اس��ت که پزش��کان خ��وردن آن 
 را ب��ه همه توصیه م��ی کنند، ام��ا این توصی��ه ها دقیقا ش��امل همه 

نمی شود. 
اف��رادی هس��تند ک��ه نبای��د ب��ه مق��دار زی��اد لبنی��ات، مخصوصا 
ماس��ت و دوغ مص��رف کنن��د دکت��ر زری��ن آذر - ف��وق تخص��ص 
بیم��اری ه��ای کب��د ، دس��تگاه گ��وارش و تغذی��ه اطالع��ات 
 دقی��ق ت��ری را ب��رای شناس��ایی ای��ن اف��راد در اختی��ار م��ا ق��رار 

داده است.
افرادی که از درد مفاصل رنج می برند و یبوست دارند .
افرادی که سنگ )کلیه – مثانه – کیسه صفرا ( دارند .

افرادی که نفخ معده و باد روده دارند .
افرادی که میکروب معده دارند .

افرادی که لک سفید )برص( روی پوست خود دارند .
زنانی  که عفونت و ترشح زنانگی دارند .

زنانی  که کیست تخمدان دارند .
زنانی که درد قاعدگی و شکم درد دارند .

 زنانی که دیر به دیر قاعده می شوند .
زنانی که س��زارین ش��ده اند . باید مصرف ماس��ت و دوغ را به حداقل 

برسانند .
بچه هایی که شب ادراری دارند .
افرادی که صرع ) تشنج ( دارند .

افرادی که افسردگی و ناراحتی اعصاب دارند .
افرادی که پر خواب هستند .

افرادی که فراموشکار هستند .
افرادی که لرزش بدن ) سر – دست – پا – گردن ( دارند .

افرادی که نفس تنگی و آسم و سینوزیت دارند .
افرادی که زیاد عرق می کنند .

افرادی که کم کاری تیروئید دارند .
افرادی که موهای سرشان زود سفید شده است .

افرادی که دچار خار پاشنه هستند .
افرادی که دچار دمل و جوش چرکی هستند .

کسانی که حق ندارند
 لبنیات بخورند!

بیشتر بدانیم

نکته

شکی نیس��ت که موضوعات مربوط در خواب هم در مشکالت سالمت جسمی و 
روانی و هم استرس اجتماعی اثرگذار است.

 بیماری های قلبی، فش��ار خون باال، س��کته  مغزی و چاقی مفرط هم با مشکالت
 خواب ارتب��اط دارند. در کن��ار توضیحات پزش��کی برای موضوع��ات مربوط به 
خواب تان، ی��ک خبر خوب وج��ود دارد. بهبود خواب و بهره ورتر ب��ودن روز بعد، 
بیش  از هرچیز به س��بک زندگی و چیزهایی که به  راحتی قابل کنترل هس��تند، 

بستگی دارد.
به جای این  که خودتان را متقاعد کنید که بدخواب هس��تید، این پیشنهادها را 

به کار بگیرید:
1. فقط وقتی خسته هستید، بخوابید.

آدم ها اغلب اش��تباه بزرگی که مرتکب می شوند این است که قبل از این  که آماده 
باشند به خواب می روند، که منجر به یک چرخه نخوابیدن و نگرانی از بیدار بودن 

می شود.
2. طرز فکرتان را در مورد خواب عوض کنید.

آنها که خواب ضعیفی دارند، غالبا هر مشکلی را که دارند به مسئله  خواب نسبت 
می دهند. تفکرات منفی را نسبت به خواب عوض کنید. بدانید که بعضی مشکالت 

را می توان به خواب نسبت داد ولی بقیه ربطی به خواب ندارند.
3. تمرین های تمدد اعصاب را امتحان کنید.

خیال بافی هدایت ش��ده، مدیتیش��ن یا مراقب��ه و حرکات کشش��ی عضالت به 
 بس��یاری از بیماران کمک کرده تا ذهن ش��ان را آرام کنند و می تواند به شما هم 

کمک کند.
4. ساعت زنگ دارتان را از دیدرس دور کنید.

مطمئن باشید که هر وقت باید زنگ بزند، می زند. نگاه کردن به زمان فقط تشویش 
خواب رفتن و به اندازه  کافی خوابیدن را بیش تر می کند.

5. در طول روز فعال باشید.
این کار تمایل تان را به خواب بیش تر می کند. انجام تمرین های ایروبیک )هوازی( 

نیز کمک می کند ولی نباید به زمان خواب خیلی نزدیک باشد.
6. حداقل 6 ساعت قبل از خواب، از مصرف کافئین )چای، قهوه، نوشابه( 

و غذاهای تند خودداری کنید.
هر دوی آنها بدن را تحریک می کنند. الکل ننوش��ید؛ به ویژه نزدیک وقت خواب. 
بر عکس آنچه خیلی ها فکر می کنند، ش��ما را مانند یک کودک به خواب نخواهد 

برد. ممکن است در آغاز، هوش و حواس شما را ببرد، ولی پس از چند ساعت، وقتی 
بدن شروع به زدودن الکل می کند، بیدار می شوید، یا حداقل باعث می شود خواب 

ناآرامی داشته  باشید.
۷. محیط خواب  راحتی ایجاد کنید.

ما به  طور میانگین 24 سال از عمرمان را در خواب می گذرانیم. مطمئن شوید اندازه  
تخت، سفتی تشک و دما مناسب اس��ت و اتاق به اندازه ای که می خواهید تاریک 
است. بسیاری از بیماران در محیط خواب از یک دستگاه تولید صدای برفک برای 

پوشش دادن سروصدای خیابان استفاده می کنند.
۸. یک ساعت قبل از خواب تجهیزات الکترونیکی از قبیل رایانه، تلفن و 

تلویزیون را خاموش کنید.
نور با خواب هم خوانی ندارد و ممکن است وقتی باید خواب باشید، مغز را به بیدار 
ماندن فریب دهد. هم چنین، محرک هایی که از وس��ایل دریافت می کنید با آنچه 
برای رسیدن به آن در تالش هستید، در تضاد هس��تند و به هیچ وجه موبایل تان 
را هنگام خواب نزدیک سرتان قرار ندهید. اگر مغز بداند چند اینچ آن طرف تر، هر 
لحظه ممکن است تماس یا پیامی برسد، ش��اید ناخودآگاه در برابر خواب عمیق 

مقاومت کند.
۹. تاالر گفت وگوی ذهنی را خاموش کنید.

چند ساعت قبل از خواب، هر چیزی را که باید با آن کار کنید، بنویسید و آن را کنار 
کلیدهای تان بگذارید برای روز بعد. بی خیالی کمک می کند نگرانی مزمن را، که 

اغلب آدم ها را بیدار نگه  می دارد، از بین ببرید.
1۰. از تخت فقط برای خواب استفاده کنید.

غ��ذا نخورید، کار نکنید ی��ا تلویزیون تماش��ا نکنید. فعالیت ه��ای تخت خواب و 
فعالیت های بیداری را تفکیک کنید.

هنگامی که بحث از سالمت مو می شود، رژیم غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. به بیان دیگر برای داشتن موهایی سالم، توجه خود را بیش از همه به آنچه 

که می خورید، معطوف کنید.
درس��ت مثل هر بخش دیگر از بدن، س��لول ها و فرآیندهایی که درخشندگی و 
سالمت موهای ش��ما را فراهم می کنند نیز به یک رژیم غذایی متعادل و متنوع 

نیاز دارند.
ماهی: ماه��ی های چرب مانند ماهی آزاد، ماهی س��اردین و ی��ا قزل آال حاوی 
اسیدهای چرب امگا 3  هستند. بدن به طور طبیعی این چربی ها را ندارد و شما 
باید از طریق غذا یا مکمل ها آنها را به دس��ت بیاورید. اسیدهای چرب امگا 3 نه 
تنها از شما در برابر بیماری ها محافظت می کند، بلکه برای رشد موی سالم و نگه 

داشتن مو در حالت براق و پر نیاز به مصرف این چربی ها دارید.
 ماس�ت یونانی: حاوی عنصری اس��ت که جریان خون را به پوس��ت سر بهبود

 می بخشد و باعث رشد مو می ش��ود. این ماس��ت همچنین حاوی ویتامین ب 
5 شناخته شده با عنوان اسید پانتوتنیک اس��ت که برای جلوگیری از ریزش مو 

موثر است.
 اسفناج: مانند بس��یاری دیگر از س��بزیجات تیره رنگ سرش��ار از مواد مغذی 
شگفت انگیز است. اسفناج غنی از ویتامین آ، آهن، بتاکاروتن، فوالت و ویتامین 

ث است و مصرف آن برای حفظ سالمت پوست سر می تواند مفید باشد.
غالت غنی شده با آهن: دریافت کافی ماده معدنی آهن منجر به جلوگیری از 
ریزش مو می شود. در این میان شما می توانید این ماده معدنی را از طریق مصرف 

غالت غنی شده با آهن، سویا یا عدس دریافت کنید. گوشت گاو، نیز حاوی مقادیر 
زیادی آهن است.

 مرغ بدون چربی: هنگامی که پروتئین بدن شما به اندازه کافی نیست، رشد مو 

دچار اختالل می شود و موهای قدیمی تر نیز دچار ریزش. گوشت مرغ یا بوقلمون 
که حاوی چربی های اشباع کمتری نیز هستند، برای دریافت پروتئین مورد نیاز 

روزانه مفید است.
سیب زمینی شیرین: برای این که موهایتان خشک نباشند و درخشندگی خود 
را از دست ندهند، بهترین گزینه استفاده از سیب زمینی شیرین است که منبع 
خوبی از بتاکاروتن محسوب می شود. بدن شما بتاکاروتن را به ویتامین آ تبدیل 

می کند و این روند در برابر خشکی پوست محافظت ایجاد می کند.
دارچین: این ادویه نیز به بهبود جریان خون کمک می کند و اکس��یژن و مواد 

مغذی را به فولیکول های مو می رساند.
تخم مرغ: حاوی پروتئین و آهن و سرش��ار از ویتامین ب ش��ناخته شده تحت 
عنوان بیوتین است که به رشد مو کمک می کند ضمن اینکه منجر به جلوگیری 
 از ریزش مو نیز می ش��ود. بیوتین از ایجاد ناخن های ش��کننده نیز پیش��گیری 

می کند.
مغزها: گردو، بادام زمینی و ... حاوی روی هستند که مانع ریزش مو و نازک شدن 
موها می شود. به عالوه گردو حاوی سلنیوم اس��ت که برای حفاظت از سالمت 

پوست سر می تواند مفید باشد و احتمال بروز شوره سر را کم کند.
موز: کمبود ویتامین ب 6 منجربه نازکی و ریزش مو می ش��ود. این ویتامین در 
بدن به جذب مواد مغذی کمک می کند. مصرف موز این کمبود را جبران می کند. 
عالوه بر این ویتامین ب با تولید گلبول قرمز خون در ارتباط است. گلبول قرمز نیز 
به نوبه خود فولیکول ها را تغذیه می کند و باعث درخشش و رشد موها می گردد.

ویژگیهـا
وفاکتورهـاییکضدآفتـابخوب
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مفادآرا
2/168 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره399-1395/2/3 هی��أت : خان��م فاطم��ه موش��اخانی 
فرزندمحمدش��ماره شناس��نامه 6190033342 شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت 195.5مترمربع ش��ماره پالک839 فرعی مجزا از شماره 102 
فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
2( رأی شماره 433 و 434-1395/2/4 هیأت : آقای علیرضا مهدوی قالهری 
فرزند مسیب ش��ماره شناس��نامه 20 و خانم زکیه رمضانی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 178 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت48/80 
مترمربع ش��ماره پالک 14 فرعی مجزا از ش��ماره 1 فرعی و قس��متی از 
مش��اعات از پالک 729 اصلی واقع در اماکن بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از ابوالقاسم پارچه باف  و جواهر پارچه باف.
3( رأی ش��ماره 435-1395/2/4 هیأت : خانم معصومه ش��بان قمصری 
آرانی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 9156 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 129/71 مترمربع شماره پالک 76 فرعی مجزا از شماره 26 و 21 
فرعی از پالک 2081 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی  
4( رأی شماره 436-95/2/4 هیأت : آقای س��یف اله ستاری آرانی فرزند 
حسینعلی ش��ماره شناس��نامه 1672 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
292/68 مترمربع شماره پالک 75 فرعی مجزا از شماره 21 و 26 فرعی از 
پالک 2081 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
5( رأی شماره 439-1395/2/4 هیأت : آقای حس��ین معیلی آرانی فرزند 
رمضانعلی ش��ماره شناس��نامه 207 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
196/25 مترمربع ش��ماره پ��الک 89 فرعی مجزا از ش��ماره 13 فرعی از 
پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی و ابتیاعی از فاطمه معیلی 
6( رأی شماره437 و 438-1395/2/4 هیأت : آقای اکبر آقا شیروانی آرانی 
فرزند عبدالحسین شماره شناس��نامه 68 و خانم منیره قربان پور آرانی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 19  )بالمناصفه( ، ششدانگ  دو باب مغازه 
به مساحت 81 مترمربع شماره پالک 19 فرعی مجزا از شماره 2 و 3 و 4 و 5 
و 7 و 9 فرعی از پالک 2378 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
7( رأی ش��ماره 394-1395/2/3 هیأت : آقای صمد زاهدی بیدگلی فرزند 
صفرعلی شماره شناسنامه 2352 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 
مترمربع شماره پالک 312 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دس��تجرد غیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه.
8( رأی ش��ماره 393 هیأت : آقای علیرضا رضاخانی بیدگلی فرزند دانیال 
شماره شناسنامه 1607، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 171/85 مترمربع 
شماره پالک 313 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دستجرد غیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد 

حمید پناه
9( رأی ش��ماره 392-1395/2/3 هیأت : آقای حسن محمودیان فرزند آقا 
مهدی شماره شناسنامه 414 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 172 
مترمربع شماره پالک 314 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دس��تجرد غیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه
10( رأی شماره 232-1395/1/23 هیأت : آقای مصطفی کتابی فرزند امیر 
هوشنگ شماره شناسنامه 36 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 335 
مترمربع شماره پالک 5511 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسینعلی عیاری
11( رأی شماره 429-1395/2/3 هیأت : آقای غالمرضا گلی بیدگلی فرزند 
علیجان شماره شناسنامه 201 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/20 
مترمربع ش��ماره پالک 5523 فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
12( رأی ش��ماره 428-1395/2/3هیأت : آقای نصرت ال��ه اوقانی آرانی 
فرزند حسین ش��ماره شناس��نامه 167، ششدانگ  یکباب س��اختمان به 
مساحت 122/30 مترمربع شماره پالک 5524 فرعی مجزا از شماره 138 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حیدر کوره پز
13(رأی ش��ماره 426 و 427-1395/2/3 هیأت : آقای محمد بهمنی فرزند 
علی جان شماره شناس��نامه 7972 و خانم اعظم خانی آرانی فرزند یداله 
شماره شناسنامه 350  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
255/95 مترمربع شماره پالک 5525 فرعی مجزا از شماره 505 و 506 و 
507 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
14( رأی ش��ماره 425-1395/2/3 هی��أت : آقای علی محمد کریمش��اهی 
بیدگلی فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 163، ششدانگ  یکباب خانه 
به مساحت 56/70 مترمربع شماره پالک 5526 فرعی مجزا از شماره 459 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشااله مریخی
15( رأی ش��ماره 424-1395/2/3 هیأت : آقای نص��رت اله اوقانی آرانی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 167، ششدانگ  یکباب کارخانه به مساحت 
1790/5 مترمربع شماره پالک 5527 فرعی مجزا از شماره 138 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از حیدر کوره پز
16( رأی شماره 422 و 423-1395/2/3 هیأت : آقای عباسعلی کاظمی تبار 
فرزند علی شماره شناسنامه 194 و خانم انیس آغا سیدزاده بیدگلی فرزند 
سید احمد شماره شناسنامه 188  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 133/25 مترمربع شماره پالک 5528 فرعی مجزا از شماره 451 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غالمرضا دادخواه
17( رأی شماره 421-1395/2/3 هیأت : آقای مجتبی بافنده بیدگلی فرزند 
محمدرضا شماره شناس��نامه 1250116430، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 136/50 مترمربع شماره پالک 5529 فرعی مجزا از شماره 163 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

18( رأی شماره 420-1395/2/3هیأت : آقای علیرضا نعمتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 327، قس��متی از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
23/50 مترمربع ش��ماره پالک 5530 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
19( رأی ش��ماره 419-1395/2/3هیأت : خانم زهرا س��المی فرزند سالم 
شماره شناسنامه 14967، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع 
شماره پالک 5531 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
20( رأی شماره 417-1395/2/3هیأت : آقای محسن معتمدی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 1172 و خانم فاطمه احمدی بیدگلی فرزند ماشااله 
شماره شناس��نامه 1250038812  )بالمناصفه(، شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 72/50 مترمربع ش��ماره پالک 5532 فرعی مجزا از شماره 13 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی جواد دادخواه
21( رأی ش��ماره 12372 و 12373-1394/11/20 هیأت : آقای محس��ن 
کدخدائی نوش آبادی فرزند ماش��االه ش��ماره شناس��نامه 111  و خانم 
رضوان سیاه خانی نوش آبادی  فرزند علی محمد شماره شناسنامه  117  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 159/35 مترمربع شماره 
پالک 46 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نورآباد 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
22( رأی شماره 442-1395/2/4هیأت : آقای رضا اختیاری نوش آبادی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 87 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162 
مترمربع شماره پالک 544 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پالک 43 اصلی 
واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/2/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/2/29.
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفادآرا
2/169 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 254 و 253-1395/1/25 هیأت : آقای مصطفی کشت کار 
بیدگلی فرزند امراله شماره شناسنامه 6190015026  و آقای محمد کشت 
کار بیدگلی  فرزند امراله شماره شناسنامه  1250138094  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170/70 مترمربع شماره پالک 2928 فرعی 
مجزا از شماره - فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
2- رأی شماره 12246 و 12247-1394/11/9 هیأت : آقای محمود چراغ 
سحر فرزند علی شماره شناسنامه 25  و خانم راحله رمضانیان نوش آبادی  
فرزند محمود شماره شناسنامه  1250017130  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 77/50 مترمربع ش��ماره پالک 3802 فرعی مجزا از 
شماره 2387 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید مصطفی سیدی نوش آبادی
3- رأی شماره 407 و 408-1395/2/3 هیأت : خانم محبوبه فائض آرانی  
فرزند احمد شماره شناسنامه  1250120675  نسبت به 1/5 دانگ مشاع و 
خانم سید طاهره عباس زاده آرانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه 236 
نسبت به 4/5 دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 276/60 مترمربع 
شماره پالک 1738 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی 
واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

4- رأی ش��ماره 403 و 404-1395/2/3 هیأت : آقای علی هاشمی فرزند 
عباس شماره شناس��نامه 47  و خانم زهرا یونس��ی بیدگلی  فرزند عباس 
شماره شناس��نامه  317  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
117/50 مترمربع شماره پالک 1740 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از 
پالک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
5- رأی ش��ماره 416-1395/2/3 هیأت : آقای علی محمد محبوبی آرانی 
فرزند قدرت اله ش��ماره شناس��نامه 8557 ، شش��دانگ  یکباب مغازه به 
مساحت 45/80 مترمربع شماره پالک 8319 فرعی مجزا از شماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
6- رأی شماره 413 و 414-1395/2/3 هیأت : آقای محمد علی دالوریان 
آرانی فرزند حسینعلی شماره شناس��نامه 14  و خانم عذرا ستاری آرانی  
فرزند علی شماره شناس��نامه  158  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مس��احت 175/23 مترمربع ش��ماره پالک 2744 فرعی مجزا از شماره - 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآب��اد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
7- رأی ش��ماره 411-1395/2/3 هیأت : آقای عباس ذاکر بیدگلی فرزند 
عبداله شماره شناس��نامه 308  و خانم شیدا زارع مقدم آرانی  فرزند احمد 
شماره شناس��نامه  369  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
154/62 مترمربع ش��ماره پالک 2745 فرعی مجزا از ش��ماره - فرعی از 
پالک 2638 اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
8- رأی شماره 409-95/2/3 هیأت : آقای الهام مهدیه آرانی فرزند عزیزاله 
ش��ماره شناس��نامه 6190040675  نس��بت به 4/5 دانگ مش��اع و آقای 
حمیدرضا شاکری زاده  فرزند عباس شماره شناسنامه  12503188963  
نسبت به 1/5 دانگ مشاع ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 92/50 مترمربع 
ش��ماره پالک 2746 فرعی مجزا از ش��ماره - فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

9- رأی ش��ماره 405 و406-1395/2/3 هیأت : آقای مهدی فائض آرانی 
فرزند حسن آقا شماره شناسنامه 6190042902  و آقای امید فائض آرانی  
فرزند سعید شماره شناس��نامه  6190004555  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 186/50 مترمربع شماره پالک 1739 فرعی مجزا از 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین اوقانی

10- رأی ش��ماره 402-1395/2/3 هیأت : آقای رض��ا مجیدپور بیدگلی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 626 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
144 مترمربع شماره پالک 2930 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پالک 3 
اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
11- رأی ش��ماره 397 و 398-1395/2/3 هیأت : آق��ای دخیل  افتخاری 
فرزند علی شماره شناسنامه 100  و خانم زهرا رشیدی نصرآبادی  فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه  44709  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 193/50 مترمربع شماره پالک 845 فرعی مجزا از شماره 121 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
12- رأی شماره 391-1395/2/3 هیأت : آقای علی محمد بقالی نوش آبادی 
فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 79 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
330/50 مترمربع شماره پالک 3817 فرعی مجزا از شماره 1944 و 2539 
فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از تاج درویشی نوش آبادی و  مالکیت مشاعی
13- رأی ش��ماره 448-1395/2/4 هیأت : آقای مرتضی ناحاجی بیدگلی 
فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 1093، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
191/80 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از ش��ماره 1 فرعی از پالک 
297 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مظفر 

سجادی بیدگلی و غیره
14- رأی ش��ماره 447-1395/2/4 هیأت : آقای حسین شیخ زاده بیدگلی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 130  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109 
مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پالک 297 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن شیخ زاده

15- رأی ش��ماره 446-1395/2/4 هیأت : خانم فاطم��ه مطهری بیدگلی  
فرزند سید عبداله شماره شناسنامه  225 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
141/25 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از ش��ماره - فرعی از پالک 
297 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

16- رأی شماره 444 و 445-1395/2/4 هیأت : آقای مهدی شاه میرزائی 
بیدگلی فرزند حسن شماره شناس��نامه 23  و خانم لیال مشتاقیان بیدگلی  
فرزند  عباس شماره شناسنامه  151  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 219/13 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 
پالک 297 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از زینب پوالدسنج
17- رأی شماره 440 و 441-1395/2/4 هیأت : آقای عباس مظاهری فرد 
فرزند حسین شماره شناس��نامه 1  و خانم ام البنین سالمی بیدگلی  فرزند  
محمد شماره شناسنامه  122  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
116/94 مترمربع شماره پالک 204 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 
112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

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

 تاریخ انتشار نوبت اول :95/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/2/29

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

2/142 ش��ماره آگه��ی: 139503902127000002 ش��ماره پرون��ده: 
139404002127000095 بر اس��اس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 
9400149 الف: تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره 62/44 واقع در وشاره 
بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 314/8 متر مربع مورد ثبت صفحه 61 
دفتر 420 با حدود اربعه ذیل: شماال به طول 18/89 متر دیواریست به دیوار 
پالک 62/45 شرقا به طول 15/98 متر دیواریس��ت به دیوار پالک 62/42 
جنوبا در دو قس��مت اول به طول 9/7 متر دیواریس��ت به زمین 62 اصلی 
باقی مانده دوم به طول 10/48 متر دیواریست به دیوار پالک 62/43 غربا 
به طول 15/77 درب و دیواریس��ت به کوچه که به نام بهنام جهانبانی ثبت 
و سند صادر شده است. ب: تمامت شش��دانگ یکباب خانه شماره 62/32 
واقع در وشاره بخش یک ثبتی شهرضا به مس��احت 1626/44 متر مربع 
مورد ثبت صفحه 40 دفتر 420 با حدود اربعه ذیل ش��ماال در چهار قسمت 
که قسمت دوم ش��رقی محس��وب به طولهای 6/8 متر و 56 سانتی متر و 
18/65 متر و 19/83 متر دیواریست به دیوار پالک های 62/26 و 62/27 و 
62/28 شرقا در دو قسمت به طولهای 14/40 متر و 20/23 متر دیواریست 
به دیوار پالک 62/31 و 62/37 جنوبا به طول 47/12 دیواریست به دیوار 
پالک 62/33 غربا به طول 36 متر درب و دیواریس��ت ب��ه کوچه که به نام 
بهنام جهانبانی ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 
23277 مورخ 1386/07/05 دفتر اسناد رسمی ش��ماره 145 شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا قرا رگرفته و به 
علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بس��تانکار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آئین نام��ه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد 
ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا و 
برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
گردید. الف: ملک مورد نظر شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی به شماره 
ملک 62/44 ملکی بهنام جهانبانی فرزند بهروز به نشانی : وشاره خیابان 
چهارده معصوم خیابان اردیبهش��ت پالک 14 کدپستی 8654133353 به 
مس��احت عرصه 314 متر مربع و مساحت اعیانی با احتس��اب اتاقک پله 
200 متر مربع به صورت همکف اجرا شده دارای مشخصات دیوار باربر 
آجری و سقف تیرچه بلوک با نمای بیرونی س��اختمان و داخلی حیاط در 
پایین دیوارس��نگ قرنیز و مابقی از آجر نما سه سانتیمتری و دیوار حیاط 
در پایین سنگ قرنیز مابقی آجر لفتون پنج س��انتیمتری به ارتفاع 2/2 متر 
اجرا شده کف حیاط از موزائیک سیمانی ایرانی، کف ایوان سنگ کاری شده 
نمای داخلی هال و اتاقها تا ارتفاع چهل سانتیمتر سنگ کاری و بقیه تا سقف 
از کاغذ دیواری کفه هال و اتاق موزائیک کاری شده است. دارای سرویس 
بهداشتی با دو عدد اتاق خواب و آشپزخانه با کابینت فلزی زمینی با رنگ 
استاتیک و درپوش سنگی و آبگرمکن دیواری و کف سرامیک و اپن از سنگ 
و گچ بری پیش ساخته احداث گردیده و در ضلع جنوبی یک عدد پاسیو با 
دیواره های سنگ کاری شده وجود دارد. سقفها رنگ کاری و گچبری شده 
دربهای داخلی چوبی روغنی با چهارچوب فلزی درب و پنجره های بیرونی 
آلومینیومی، سرمایش ساختمان کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای 
انشعابات آب، برق، گاز می باشد به مبلغ هش��تصد و هشتاد میلیون ریال 
ارزیابی شده است ب: شش��دانگ یک باب خانه که در حال حاضر کاربری 
دامداری دارد به پالک ثبتی شماره 62/32 واقع در وشاره بخش یک ثبتی 
شهرضا ملکی بهنام جهانبانی به نش��انی وشاره خیابان چهارده معصوم 
انتهای خیابان فروردین می باش��د به مس��احت عرص��ه 1626 متر مربع 
دارای یک ساختمان شیردوش��ی و انبار به مساحت 112 متر مربع دارای 
درب و پنجره آهنی با دیوار آجری فشاری باربر به ارتفاع 3/5 متر با نمای 
بیرونی اندود ماسه سیمان با سقف پروفیل آهنی و ایرانیت که از داخل تا 
ارتفاع 1/4 متر کاش��ی کاری شده و در وس��ط حال شیردوشی با کاشی 
کاری اطراف آن وجود دارد و یک اتاق کارگری بر روی ساختمان انبار به 
مساحت 12 متر مربع از دیوار آجری فشاری باربر با سقف آجری و آهن و 

درب و پنجره آهنی وجود دارد. اطراف زمین اصطبلهای نگهداری دام با مها 
ربندها و آبشخورهائی از جنس آجر و اندود سیمان در اطراف آنها و نرده 
فلزی بر روی آنها و دربهای فلزی احداث گردیده اس��ت. دو عدد سایه بان 
از جنس پروفیل آهنی و ایرانیت جنب درب ورودی و انتهای زمین گوش��ه 
جنوبی شرقی احداث گردیده اس��ت. همین طور اتاقهایی قدیمی و متروکه 
غیر قابل سکونت از جنس خشت و گل در انتهای زمین گوشه شمالی شرقی 
وجود دارید. در ضلع شمالی و شرقی فاقد دیوار در اطراف زمین و در ضلع 
جنوبی و دربی دارای دیوار آجری فشاری بدون نما با یک عدد درب فلزی 
ورودی به ملک می باشد. ملک مذکور دارای انشعابات برق و یک حلقه چاه 
آب می باشد. که به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابی شده است. 
و موارد رهن طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. در جلسه مزایده که 
از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1395/03/10 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای واجه گردد. روز بعد از آن 
جلسه مزایده تشکیل می گردد. مزایده ششدانگ یکبابخانه شماره 62/44 
واقع در وشاره بخش یک ثبتی شهرضا از هشتصد و هشتاد میلیون ریال و 
ششدانگ یکباب خانه شماره 62/32 واقع در وشاره بخش که ثبتی شهرضا 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کسی که خریدار باشد فروخته 
می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از موارد مزایده به آدرس: 
شهرضا روستای وشاره خیابان چهارده معصوم خیابان اردیبهشت پالک 
14 و وشاره خیابان چهارده معصوم انتها خیابان فروردین بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر است که حق مزایده و کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال 
سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی 
های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز وسایر هزینه های 
متعلقه بر عهده برنده مزایده می باش��د. این آگهی ی��ک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1395/02/13 درج و منتشر می گردد. 

یوسفیان- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ

2/143 در خصوص پرونده کالس��ه 6226/94 ش ج اول ل��ه خانم رباب 
مظلوم الذاکرین علیه منیر حقانی زاده طبق مفاد نظریه کارشناسی پیوستی 
و با این مضمون که چنانچه به نظریه اعتراض دارید به محل اجرای احکام 
واقع در خیابان شیخ صدوق ش��مالی، چهارراه وکال، دوایر اجرای احکام 
مراجعه نمایید. لیست وسائل مستعمل توقیف شده موضوع صورتجلسه 
مورخ 1294/19 نیروی انتظامی 1- کمد ت��ک درب چوبی قهوه ای دو عدد 
به قیم��ت 400/000 ریال. 2- کمد پارچه ای جالباس��ی ی��ک عدد به قیمت 
300/000 ریال. 3- کمد فلزی دو درب یک عدد ب��ه قیمت 400/000 ریال. 
4- چرخ خیاطی مدل قدیم��ی پاناما همراه بامیز چوبی ی��ک عدد به قیمت 
600/000 ریال . 5- تخت چوبی یک نفره همراه با تش��ک یک عدد به قیمت 
400/000 ریال. 6- جاروبرقی مدل فورس��ون یک عدد به قیمت 400/000 
ریال. 7- آباژور پایه کوتاه یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 8- اسنک پز 
تفال دو عددی یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 9- اتوبخار دستی مدلهای 
هامیلتون و بروون دو ع��دد به قیمت 200/000 ریال. 10- آس��یاب برقی 
بامارک گولدی )1 2 3( یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 11- سشوار استیل 
متوسط بامارک جانسون و سشوار مسافرتی کوچک بامارک الکترا دو عدد 
به قیمت 200/000 ریال. 12- گوشت کوب برقی مستعمل با مارک براون  
یک عدد به قیمت 300/000 ریال. 13- آسیاب برقی با مارک گوسومیک یک 
عدد به قیمت 300/000ریال. 14- دستگاه هسته گیر دستی + دستگاه پیاز 
خردکن دس��تی دو عدد به قیمت 100/000 ریال. 15- هاون برقی با مارک 
مولینکس یک عدد ب��ه قیمت 500/000 ریال. 16- هم��زن برقی یک عدد به 
قیمت 200/000 ریال. 17- آب میوه گیری س��ه کاره پارس خزر یک عدد 
به قیمت 800/000 ریال. 18- چتر دستی معمولی 4 عدد به قیمت 50/000 
ریال. 19- س��ماورگازی یک عدد به قیم��ت 300/000 ریال. 20- ترازوی 
کفی زمینی با مارک شقایق یک عدد به قیمت 50/000 ریال. 21- جعبه ابزار 
کوچک به رنگ قرمز و جعبه ابزار متوس��ط به رنگ طوسی همراه با پیچ و 
آچارهای مختلف دو عدد به قیمت 800/000 ریال. 22- توپ والیبال دو عدد 
به قیمت 50/000ریال. 23- رختخواب مستعمل سه عدد غیر قابل ارزش. 
24- لباس��های زنانه و مردانه و بچگانه مستعمل مقداری غیر قابل ارزش. 
25- قطار اس��باب بازی نو یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 26- چمدان 
حاووی کتاب و لباسهای بچگانه یک عدد غیر قابل ارزش. 27- المپ احتیاط 
مثلثی اتومبیل یک عدد به قیمت 50/000 ریال. 28- پارچ شیشه ای ایرانی 
چهار عدد به قیمت 50/000 ریال. 29- اجاق گاز فردار پنج شعله سفید رنگ 
یک عدد به قیمت 1/000/000 ریال. 30- س��ه عدد قابلمه تفلون و سه عدد 
ماهی تابه 6 عدد به قیمت 50/000 ریال. 31- ظروف پالستیکی مسافرتی 
یک سری به قیمت 70/000 ریال. 32- یخچال فریزر دو درب با مارک تارا 
یک عدد به قیمت 2/500/000 ریال. 33- ظروف فلزی یک س��ری به قیمت 
100/000 ریال. 34- آینه روکش آب نقره یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 
35- کاسه س��رامیک دو عدد به قیمت 50/000 ریال. 36- صندوق شیشه 
نوشابه دو عدد به قیمت 50/000 ریال. 37- بخاری گازی آرلوکس معمولی 
و پالر طرح شومینه دو عدد به قیمت 1/200/000 ریال. 38- پنکه پایه بلند 
یک عدد به قیمت 500/000 ریال. 39- تلویزی��ون 21 اینچ المپی قدیمی با 
مارک گراندیک یک عدد به قیمت 300/000 ریال. 40- دس��تگاه سی دی و 
دی وی دی بامارک مارش��ال یک عدد به قیم��ت 100/000ریال. 41- قاب 
ملیله دوزی 90*60 یک عدد به قیمت 300/000 ریال. 42- ساعت دیواری 
معمولی یک عدد به قیمت 50/000 ریال. 43- سه تخته پتوی مالفه کشیده 
کنار اتاق+ پنج عدد بالش+ یک جفت متکای فرش ماشینی به قیمت 200/000 
ریال. 44- قابلمه روحی در اندازه های مختلف شش عدد به قیمت 600/000 
ریال. 45- گاز پیک نیک ی��ک عدد به قیمت 200/000 ریال. 46- کالس��که 
کودک یک عدد به قیمت 500/000 ریال. 47- ویترین چوبی حدودا 5/1*2 
متر یک عدد به قیمت 300/000 ریال. 48- سرویس بلور + سرویس آجیل 
خوری+سرویس چینی 6 نفره سه عدد به قیمت 800/000 ریال. 49- راکت 
پینگ پنگ دو عدد به قیمت 20/000 ریال. 50- قالیچه کوچک ماش��ینی دو 
عدد به قیمت 200/000ریال. 51- دریل دس��تی برقی مدل تاکیتا همراه با 
جعبه مربوطه یک عدد به قیمت 1/000/000 ریال. 52- روفرش��ی 6 متری 
یک عدد به قیمت 50/000 ریال. 53- صندوق پالس��تیکی مخصوص میوه 
شش عدد فاقد ارزش. 54- ماشین لباسشویی بشکه ای قدیمی یک عدد به 
قیمت 200/000 ریال. 55- میز عسلی شیشه ای با پایه های فلزی سه عدد به 
قیمت 100/000 ریال. 56- ساک دستی )پارچه ای برزنتی( سه عدد به قیمت 
150/000 ریال. 57- ظرف غذای استیل کوچک یک عدد به قیمت 20/000 
ریال. 58- گلدان بلور رومیزی یک ع��دد به قیمت 100/000 ریال. 59- آب 
نمای سرامیکی یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 60- ظرف مسی قلمزنی 
شده دو عدد به قیمت 800/000 ریال. 61- میز تلویزیون شیشه ای کوچک 
یک عدد به قیمت 200/000 ریال. 62- تابلو س��ه تکه ای چوبی دیواری یک 
عدد به قیمت 50/000 ریال. 63- زودپز یک عدد ب��ه قیمت 50/000 ریال. 
64- قوری چینی چهار عدد به قیمت 100/000 ریال. 65- ظروف مختلف 
آش��پزخانه مقداری به قیمت 200/000 ریال. 66- چوب لباس ایستاده یک 
عدد به قیمت 100/000 ریال. جمع کل اقالم فوق الذکر به مبلغ 19/860/000 

ریال )نوزده میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال( می باشد. 
م الف 3265 اجرای احکام شعبه یک مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 



ــده در  نكو گفتن از اصفهان در هفته اى كه به نامش ثبت ش
ــت به طورى كه اين  ــهر جريان يافته اس مويرگ هاى اين ش
روزها در همه كوچه و خيابان هاى شهر زمزمه  اى از اصفهان 

و زيبايى هايش به گوش مى رسد.
ــهرمان به گونه اى ديگر روايت  ــت ميالد ش امسال پاسداش
ــه بود و اين  ــد، روايتى كه در هر كلمه اش خالقيتى نهفت ش
ــئوالن بودند كه خالقيت  ــهروندان اصفهانى در كنار مس ش
ــه با 58 عنوان براى  را رقم مى زدند. پيش بينى 1300 برنام
هفته نكوداشت اصفهان براى هر ذائقه اى جوابگو بود و پيرو 
و جوان، دختر و پسر و زن و مرد مى توانستند با هر سليقه اى 
ــتفاده كنند،  ــهردارى در اين هفته اس از سبد برنامه هاى ش
برنامه هايى كه در معناى واقعى روح و جسم شهر و شهروندان 

را پااليش كرد.
ــت اصفهان با تجديد ميثاق مديران شهرى با  هفته نكوداش
شهدا با حضور در گلستان شهدا و همچنين ديدار با جانبازان، 
ــورد و با ميزبانى  ــهر اصفهان كليد خ ايثارگران و آزادگان ش
ــيخ بهايى و ميرداماد از مهمانان در باغ موزه چهلستون و  ش
تجليل از هنرمندان بنام اصفهانى همچون كيومرث پوراحمد 
(فيلم ساز)، حسام الدين سراج (استاد آواز)، امراهللا احمدجو 
(فيلمساز)، مهدى فروزنده (خوش نويس)، حسين مصدق زاده 
(كاشيكار)، سيد مهدى علمدارى (قلمزن) و محمد ابراهيم 

گلريز خاتمى (خاتم كار) چهره اى رسمى به خود گرفت.
«اصفهانى ام» مردمى ترين برنامه پاسداشت اصفهان

ــده براى نكوداشت  اما در بين همه برنامه هاى پيش بينى ش
اصفهان، «اصفهانى ام» كه در پل خواجو از شهروندان پذيرايى 
ــع ملموس ترين  ــن و در واق ــوان مردمى تري مى كرد را مى ت
ــت، چرا كه اين برنامه   ــت اصفهان دانس برنامه هفته نكوداش
ــيارى  كامال اصفهانى با هنرنمايى اصفهانى ها مورد اقبال بس
ــادى و نشاط اقشار  ــهروندان قرار گرفت و زمينه ساز ش از ش
مختلف را فراهم كرد. تجليل از خانواده شهداى مدافع حرم، 
حضور متفاوت مسئوالن شهرى و رونمايى از اصالت اصفهانى 
ــئوالن كشور در اين برنامه  بودن بسيارى از هنرمندان و مس
ــل توجه برنامه «اصفهانى ام»  را نيز مى توان از بخش هاى قاب

دانست.
اجراى اركستر سمفونيك نقش جهان با هنرنمايى استاد آواز 
ايران حسام الدين سراج، در كنار هنرمندان جوان و جوياى نام 
اصفهانى نيز از ديگر جذابيت هاى هفته نكواشت اصفهان بود 
ــتين بار اركستر سمفونيك تمام اصفهانى  چرا كه براى نخس

در اين شهر و براى عموم اجرا شد.
ــا مضامين اجتماعى،  ــاى خيابانى و نقالى  ب اجراى نمايش ه
فرهنگى و اقتصادى در نقاط مختلف شهر اصفهان نيز از ديگر 
برنامه هاى هفته نكوداشت اصفهان بود كه مورد اقبال عموم و 

به ويژه پا به سن گذاشته هاى شهرمان قرار گرفت.
اصفهان بزرگ ترين اسطوره شهر جهانى

ــازمان ميراث  ــتى س ــور مطلق، معاون صنايع دس بهمن نام
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه مهمان ويژه همايش 
ــان اينگونه  ــه» بود از اصفه ــر، واژه، انديش «اصفهان؛ تصوي

ــخن گفت: «با توجه به قدمت تاريخى و پيچيدگى فضاى  س
ــس و لندن به  عنوان  ــى اصفهان نه  تنها پاري تاريخى فرهنگ
ــره نيز از نظر  ــبتا جديد بلكه حتى آتن و قاه ــهرهاى نس ش
ــى تاريخى، توانايى  ــى و پيچيدگى فرهنگ ويژگى چنداليگ
ــى در اين زمينه  ــان را ندارند، از اين  رو داليل رقابت با اصفه
 داريم كه اصفهان را مى توان بزرگ ترين اسطورهـ  شهر جهان

ناميد».
ــهر اصفهان  ــه به دنبال تثبيت خالقيت در ش اما در اين هفت
مركزى با عنوان «ايده – گالرى» در ارگ جهان نما و با همت 
مركز خالقيت و نوآورى شهر اصفهان افتتاح شد تا با ساختار 
ــده با به نمايش  ــه در اين مركز ايجاد ش فرهنگى و هنرى ك
ــمى همچون  ــتن آثار خالقانه در حوزه هنرهاى تجس گذاش
نقاشى و مجسمه سازى حس خالقانه شهروندان اصفهانى را 

در مباحث مختلف برانگيزد.
خالقيت اصفهانى ها در عصر صفويه

ــگاه تهران و استاد تاريخ  ــول جعفريان، استاد تمام دانش رس
ــر صفوى از  ــالمى در واكاوى اصفهان در عص ــى – اس ايران

ــان  آورد و ادامه  ــخن به مي خالقيت اصفهان در آن زمان س
داد: تاريخ اصفهان پس از انتقال پايتخت به اين شهر، با بروز 

خالقيت ها به مظهر خالقيت در جهان اسالم بدل شد.
اما فضاهاى موجود و بال استفاده شهر اصفهان نيز در تدوين 
ــده بود  ــه اى كه بنام اصفهان ثبت ش برنامه ريزى براى هفت
ــى  ــا برگزارى همايش  هم انديش ــه دور نماند و ب از نظرها ب
ايده پردازى اصفهان در طبقه زيرين ميدان امام على (ع) اين 

امر را محقق ساخت.
ــتاد برجسته معمارى كه به عنوان  محمود درويش زرگر، اس
ــاتيد حاضر در اين همايش بود، گفت: اگر نتوانيم  يكى از اس
ــود كاربرى صحيحى تعريف كنيم،  امروز براى مراكز مهم خ
قطعا به جايى مى رسيم كه فازهايى در شهر متروك و خشك 
مى شوند و اصفهان در حال حاضر بسيارى از اين فضاها را دارد 

و بايد با ايده پردازى بهره بردارى الزم را از آنها داشته باشيم.
بازخوانـى هنـر در روح و كالبـد شـهر در نشسـت

 «هنر در گفتمان شهرى»
نشست «هنر در گفتمان شهرى» كه به بازخوانى هنر در روح 

ــهر پرداخت موضوعى كه در طول تاريخ با جسم و  و كالبد ش
روح شهر اصفهان سر و كار داشته است نيز از ديگر برنامه هاى 

اين هفته بود.
ــى خط كه در موزه هنرهاى معاصر، پل خواجو،  كارگاه نقاش
ميدان جلفا، خانه هنرمندان و مقابل هتل عباسى نيز از ديگر 
برنامه هاى هفته نكوداشت اصفهان بود كه ضمن نمايش آثار 
ــتند از كارگاه هاى آموزشى  هنرمندان، شهروندان مى توانس

هنرمندان بنام اصفهانى نيز بهره ببرند.
ــهر اصفهان به  ــگرى در سطح ش اما برگزارى تورهاى گردش
ــم از ديگر  ــان در محالت مختلف ه ــردم اصفه ويژه براى م
ــهروندان با  ــده براى اين ايام بود كه ش برنامه هاى تدوين ش
ثبت نام در فرهنگسراهاى مختلف شهر اصفهان مى توانستند 
ــگرى نيم روزه از محله هاى تاريخى شهر  در قالب تور گردش
ــردى»، «من اصفهانى ام»،  اصفهان و با عناوين «اصفهان گ
ــگرى خانوادگى» استفاده  «اصفهان شناسى» و «تور گردش

كنند.
هفته فرهنگى برج كبوتر نماد دوستى اصفهانى ها با طبيعت

ــات و طبيعت را نيز در  ــتى مردم اصفهان با حيوان نماد دوس
ــاهد  ــرج كبوتر مرداويج ش ــه فرهنگى- هنرى ب اولين هفت

بوديم. 
ــى برج هاى كبوتر به عنوان  اين ويژه برنامه با محوريت معرف
بخشى از آثار تاريخى و فرهنگى شهر اصفهان و با اجراى تئاتر 
خيابانى، كارگاه صنايع دستى، مسابقه گروهى نقاشى، گالرى 

عكس اصفهان و اجراى موسيقى مكتب اصفهان برگزار شد.
همدلى با ديگر دسـتگاه ها براى برگزارى برنامه هاى 

هفته نكوداشت
برگزارى نمايشگاه بزرگ گل و گياه در نمايشگاه بين المللى 
ــنواره  ــن اختتاميه جش ــن برگزارى آيي ــان و همچني اصفه
ــه جارى» نيز نمونه بارز همكارى ديگر  «وقف چشمه هميش
ــهردارى اصفهان در اين ايام  دستگاه هاى اجرايى در كنار ش
بود.توليد و رونمايى از كتب و محصوالت فرهنگى هنرى نيز 
ــازمان فرهنگى  ــهردارى اصفهان و س از ديگر برنامه هاى ش

 تفريحى در اين ايام بود.
ــوق» و همايش شعر  ــعر اصفهان با عنوان «چارس ــب ش ش
ــاعرى اصفهانى ها در هفته  اصفهان نيز براى تامين ذائقه ش
ــده بود كه مورد اقبال  ــهر در نظر گرفته ش نكوداشت اين ش

فرهنگ دوستان اصفهانى نيز قرار گرفت.
تجلى برنامه هاى نكوداشـت اصفهان در شـبكه هاى 

ملى و بين المللى 
اما تجلى همه برنامه هاى هفته نكوداشت اصفهان در بسيارى 
از شبكه هاى استانى، ملى و بين المللى از اتفاقات ويژه هفته 
ــت اصفهان بود چرا كه در اين ايام ويژه برنامه هايى  نكوداش
خاص اصفهان در شبكه هاى يك، دو، جام جم و مستند تهيه 
و پخش شد.ضمن اينكه برنامه هاى هفته نكوداشت اصفهان 
به صورت ويژه از بخش هاى خبرى شبكه هاى جهانى پرس 
ــحر و الكوثر در كنار بخش هاى خبرى شبكه هاى  تى وى، س

داخلى به اطالع عموم جهانيان رسيد.
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شهردار اصفهان گفت: با توجه به گفتمان جديد اصفهان مبنى بر دانش محورى 
ــتند، بايد به يارى  ــاز آينده هس ــه به نوعى سرنوشت س و خالقيت، معلمان ك

شهردارى بيايند.
دكتر مهدى جمالى نژاد در حاشيه جلسه شوراى شهر و برنامه تقدير از معلمان 
استان اصفهان اظهار كرد: معلمان، آينده سازان هر سرزمين به حساب مى آيند 
ــتقيم دارند. وى افزود: وظيفه معلمان  و در رشد و تعالى همه جوامع تاثير مس
ارتقاى سطح دانش و تعليم و تربيت دانش آموزان و آينده سازان كشور است، از 

اين رو آنها از جايگاه اجتماعى بااليى برخوردار هستند.
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه جايگاه ويژه معلمان و احترام قائل شدن براى 
ــاخت آن جامعه موثر واقع شده و زمينه رشد  آنها در هر جامعه مى تواند در س
ــورهاى پيشرفته با ارتقاى  ــيارى از كش و تعالى آن را فراهم كند، ادامه داد: بس
ــود را فراهم  ــرفت خ ــرايط آنها زمينه هاى پيش وضعيت معلمان و توجه به ش
كرده اند.وى تصريح كرد: در شرايط فعلى توجه به معلمان مى تواند در پيشرفت 
و توسعه كشور موثر باشد و سبب ارتقاى آينده ايران شود از همين رو بايد نگاه 
ــتاى بهبود وضعيت آنها برنامه ريزى  ــر مهم داشت و در راس ويژه اى به اين قش
ــاره به  ــرى از صحبت هاى خود با اش ــژاد در بخش ديگ و تالش كرد.جمالى ن
ــان جديد اصفهان به دنبال برپاكردن يك  گفتمان جديد اصفهان افزود: گفتم
ــد خالقيت، نوآورى و  ــت، در اين گفتمان جدي مكتب جديد از نصف جهان اس
دانش محورى حرف اول را مى زند و به عنوان پايه هاى اصلى مكتب جديد شهر 
به حساب مى آيد.وى تصريح كرد: در شهرى كه دم از دانش محورى و خالقيت 
ــود معلمان كه به نوعى سرنوشت ساز آينده كشور هستند  و نوآورى زده مى ش

جايگاه ويژه اى دارند و مقوله آموزش از اهميت بنيادين برخوردار است.
شهردار اصفهان گفت: در مكتب جديد اصفهان توجه ويژه به آموزش و ارتقاى 
شرايط معلمان به عنوان متوليان اين مسئله از اهميت بسيارى برخوردار است 

و به نوعى در تحقق آن تاثير مستقيم دارد.
وى اضافه كرد: با توجه به جايگاه ويژه معلمان در امروز اصفهان، تيم مديريت 
ــهر گنبدهاى  ــازان ش ــت از زحمات اين آينده س ــهرى بر خود واجب دانس ش

فيروزه اى تقدير كرده و از آنها در ايجاد گفتمان جديد شهر طلب يارى كند.

شهردار اصفهان در حاشيه تقدير از معلمان:

معلمان براى تحقق گفتمان جديد 
به يارى شهردارى بيايند

رييس خانه صنعت،معدن و تجارت خبر داد:

تأسيس اتحاديه صادرات سنگ در اصفهان 
فالمينگوها با حضورشان ساز زندگى را كوك كرده اند؛

نويد زندگى مجدد در تاالب گاوخونى
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان:

ريه هاى شهر در معرض نابودى است

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: 
ــدارى زندانيان  ــت نگه ــه اى كه دولت باب هزين
ــتفاده  تخصيص مى دهد، اگر در بخش توليد اس
ــش زندانيان نيز  ــود، به طور قطع باعث كاه ش

خواهد شد.
ــش رويكرد  ــهل آبادى در هماي ــاب س عبدالوه
صادرات محور صنعت سنگ كه در اتاق بازرگانى 
اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به شرايط 
ــم تا صادرات به ويژه  قيمت نفت بايد تالش كني
ــنگ جايگزين فروش نفت شود. اما  صادرات س
ــت كه تاكنون چه ميزان به اين  ــوال اينجاس س

مهم پرداخته شده است؟
ــادن اجازه چنين  ــر پروانه مع وى افزود: آيا عم
ــد؟ اين در  ــدن داران مى ده ــى را به مع فعاليت
ــت و ديگر ارگان ها  ــت كه محيط زيس حالى اس
ــيارى از  ــد و بس ــاد كرده ان ــكالتى را ايج مش

معدن داران صادرات خود را متوقف كرده اند.
رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
اصفهان گفت: در بدترين شرايط ركود، ماليات 
نيز افزايش يافته است. در چند ماه اخير ماليات 

ــش پيدا كرده در حالى  اصفهان 30 درصد افزاي
كه كل سهم صادراتى كشور در دنيا 0/35 درصد 
ــت و گاز  ــزان 0/38 درصد نف ــوده و از اين مي ب

بوده است.
ــنگبرى هاى  ــان كرد: برخى از س وى خاطرنش
كوچك 100 تا 500 ميليون تومان به شهردارى 
ــنگبرى هاى  ــد و با معدن دار و س اجاره مى دهن

بزرگ به رقابت مى پردازند.
سهل آبادى با بيان اينكه اتحاديه صادرات سنگ 
ــود، اضافه كرد: بايد به  ــيس ش در اصفهان تأس
صورت هماهنگ به مقوله صادرات پرداخته شود. 
ــورهايى مانند امارات و  نبايد اجازه دهيم تا كش
دالالنى كه برخى از آنها ايرانى هستند، صادرات 

كشور را از بين ببرند.
وى با بيان اينكه فرآورى سنگ هاى ضايعاتى از 
ــت كه مشكل ايجاد  مهم ترين فعاليت هايى اس
ــت بابت  ــه اى كه دول ــت، گفت: هزين كرده اس
ــد، اگر در  ــدارى زندانيان تخصيص مى ده نگه
ــور قطع باعث  ــود، به ط بخش توليد مصرف ش

كاهش زندانيان نيز خواهد شد.

ــهردارى اصفهان با  ــهرى ش معاون خدمات ش
ــاره به اينكه ريه هاى شهر در معرض نابودى  اش
است، گفت: فضاى سبز ريه هاى تنفسى شهر به 
حساب مى آيند و حفظ اين مهم بايد در اولويت 

قرار گيرد.
 احمد رضا مصور اظهاركرد: فضاى سبز در شهر 
ــترى براى زيبايى و جلوه شكوه شهر  نه تنها بس
ــهر به حساب  ــت، بلكه ريه هاى تنفسى ش اس
ــد در اولويت ــم باي ــن مه ــد و حفظ اي مى آين

 قرار گيرد.
ــارش نعمت الهى ــان اينكه على رغم ب وى با بي

ــتانها، اصفهان بهره زيادى از باران  در اغلب اس
ــى رود كه  ــرد: بيم آن م ــت، عنوان ك نبرده اس
ــى، بحران  ــروع افزايش دما در روزهاى آت با ش
ــبز ملموس  ــه هاى فضاى س ــانى به عرص آبرس

شود.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره 
به اينكه بحران كم آبى اصفهان را تهديد مى كند 
و شدت گرما رو به افزايش است، افزود: شهردارى 
ــتفاده از ــارى با اس ــره ورى و آبي ــان به اصفه

ــرى از هدرروى آب در   روش هاى روز و جلوگي
عرصه هاى مختلف فضاى سبز را در دستور كار 

خود قرار داده است.
ــبز در ــاى س ــه اينكه فض ــاره ب ــا اش ــور ب مص

ــى دارد،  ــيار مهم ــش بس ــهر نق ــى و ش زندگ
ــد براى  ــى توانن ــهروندان م ــرد: ش ــه ك اضاف
ــنهادات و انتقادات خود در خصوص  بيان پيش
ــاس حاصل  ــامانه 137 تم ــت آب با س هدررف

كنند.

امام جمعه اصفهان گفت: با اين شرايط ركود و تحريم ها، سخت گيرى هاى 
ــرمايه گذارى در بانك براى مردم بسيار  مالياتى نيز مزيد بر علت شده و س

به صرفه تر از توليد است.
ــت روز كارگر  ــف طباطبايى نژاد در مراسم گراميداش ــيد يوس آيت اهللا س

اظهاركرد: امام(ره) فرمودند:«از فعاليت خدا اجزاى عالم موجود شده، هيچ 
موجودى را نمى توان سراغ گرفت به جز اينكه كار در او موجود است و خود 

كار است، كارگران هم كارند و هم از كار پيدا شده اند».
وى گفت: آن قدرى كه دين مبين اسالم به كار و كارگر اهميت داده و براى 
آن ارزش قائل شده بعيد مى دانم هيچ دين، مذهب، مسلك و مكتبى به اين 
موضوع اهميت داده باشد حتى كسانى كه سعادت خود را به كار و زندگى 
ــتفاده  ــراى منزلت كار و كارگر اس ــم از چنين تعبيراتى ب دنيا مى دانند ه

نمى كنند.
*وزرا و رييس جمهور هم كارگر هستند

وى با اشاره به اينكه همه مسئوالن، وزرا و حتى رييس جمهور نيز به نوعى 
كارگر هستند و كار انجام مى دهند، خاطرنشان كرد: مومنى كه به كار خود 
ــد به كارفرماى خود خيانت نخواهد كرد و در مقابل حقوقى كه  متعهد باش

مى گيرد كار را به درستى و حتى بيش از حد وظيفه اش انجام مى دهد.
ــان متعهد به انجام كارى مى شود و  طباطبايى نژاد تصريح كرد: وقتى انس
شغلى را آغاز مى كند بايد با همان دستمزدى كه تعيين مى شود اگرچه كم 
ــد، كار كند و اين بهانه  كه چون حقوق من كم است پس كمتر كار  هم باش
ــه كارى كه به آن متعهد  ــت چراكه بايد ب كنم به هيچ وجه قابل قبول نيس

است درست عمل كند.
*از كاالى داخل به شرطى كه باكيفيت باشد حمايت مى كنيم

ــور ما انجام  ــاعت كار مفيد در كش ــاعت يك س وى با بيان اينكه از هر 8 س
ــود، تاكيد كرد: تا چه زمانى بايد بگوييم كه هر ايرانى از هر 8 ساعت  مى ش
ــورهاى ديگر هم اگر  ــه در كش ــاعت كار مفيد انجام مى دهد؟ البت يك س
مديريت وجود نداشت همين روند طى مى شد اما ضرورى است كه كارگران 

و كارمندان متدين و متعهد كشور ما نيز كار خود را به خوبى انجام دهند.
ــت برنامه ريزى كنيم و در همه مشاغل  طباطبايى نژاد يادآور شد: اگر درس
درست مديريت كنيم، در اين صورت همه كار خود را درست انجام مى دهند 
و متعهدانه عمل مى كنند؛ مومن كسى است كه هركجا هر كارى كه انجام 

مى دهد متقن باشد و براى آن كار كم نگذاشته باشد. 
*با بهره هاى بانكى موجود در كشور مردم تنبل بار مى آيند

ــفانه بهره بانكى در ايران غيرمنطقى است، بانك هاى  وى بيان كرد: متاس
ــاى ژاپن نيز عالوه بر آنكه  آمريكا نيم درصد بهره بانكى مى دهند و بانك ه
بهره اى در ازاى پول گرفته شده از مردم نمى دهند بلكه مبلغى را نيز دريافت 
مى كنند؛ عالوه بر اين مردم به خاطر امنيت اموال خود مجبورند پول خود 

را در بانك امانت بگذارند.

نماينده ولى فقيه در استان اصفهان با بيان اينكه با چنين بهره هاى بانكى 
توليد همچنان در همين وضعيت باقى خواهد ماند، افزود: با بهره هاى 27 
ــت كه ديگر  و 30 درصدى كه توليدكنندگان بايد ماليات بدهند معلوم اس
توليد براى آن ها صرفه اقتصادى ندارد چراكه حداقل بايد بتوانند 70 درصد 

سود داشته باشند كه 30 درصد ماليات بدهند.
وى با اشاره به لزوم اصالح زيربناى اقتصادى كشور گفت: با بهره هاى بانكى 
موجود در كشور مردم تنبل بار مى آيند و ديگر حاضر به سرمايه گذارى در 

توليد نيستند. 
*لزوم اعطاى وام كم بهره و زمين رايگان به توليدكنندگان

ــان كرد: بايد از كارفرما و كارگر حمايت كرد و فكر  طباطبايى نژاد خاطرنش
ــت و بخواهيم با او مقابله كنيم؛ تا  نكنيم كه كارفرما اسرائيل و انگليس اس
وقتى كه هر كسى بخواهد فقط منافع خود را در نظر بگيرد و به فكر ديگران 
ــت كه بتوانيم  ــى كارى از پيش ببريم و الزم اس ــد نمى توان و مملكت نباش

مشكالت توليد داخل را حل كنيم.
ــت را از كارفرمايان  ــترين حماي ــد بيش ــت باي ــه دول ــان اينك ــا بي وى ب
ــت و  ــرد: دول ــار ك ــد، اظه ــته باش ــت داش ــدگان صنع و توليدكنن
ــد مى آورد  ــود را در بخش تولي ــرمايه خ ــى كه س ــد بدانند كس مردم باي
ــه او وام  ــد از او حمايت كرد، ب ــد باي ــوزى مى كن ــورش دل س و براى كش
ــروع  ــال ش ــت و تا 5 س ــگان در اختيارش گذاش ــره داد، زمين راي كم به
ــتغال  ــر اش ــود و كارگ ــاد ش ــا كار ايج ــت ت ــات نگرف كار از او مالي

پيدا كند.

امام جمعه اصفهان:

سرمايه گذارى در بانك براى مردم به  صرفه تر از توليد است

با برگزارى برنامه هاى متنوع در هفته نكوداشت؛

اصفهان، ارديبهشتى متفاوت را تجربه كرد

ــدگان در تاالب  ــاير پرن ــا و س ــور فالمينگوه حض
ــالى  ــكى و خشكس ــال ها خش گاوخونى پس از س

نويدبخش زندگى مجدد در اين تاالب است.
حيات دوباره تاالب گاوخونى نتيجه دو عامل انسانى 
و طبيعى در كنار هم است، زيرا عالوه بر تاثير بارش 
ــردم و همچنين  هاى خوب اخير، همت و تالش م
اقدامات اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان در 
اين حيات دوباره تاثيرگذار بوده است. رعايت حقآبه 
ــع جريان پايه و  تاالب، اليروبى رودخانه و عدم قط
حداقلى آب در پايان فصل كشاورزى، پر كردن كانال 
ــطحى و زير زمينى غير مجاز برداشت آب و  هاى س
ورود پساب تصفيه شده نقش مهمى در زندگى مجدد 
داشته اند. تاالب بين الملل گاوخونى با وسعتى حدود 
چهار صد و هشتاد كيلومتر مربع در صورت خشكى 
مى تواند به يكى از كانون هاى داخلى گرد و غبار در 
كشور تبديل شود. اين تاالب در فالت مركزى ايران 
ــتان اصفهان و مابقى  ــى از آن در اس كه بخش بزرگ
ــده  رود به آن  ــت قرار دارد و زاين ــتان يزد اس در اس
مى  ريزد و يكى از تاالب  هاى مشهور در جلگه مرتفع 
ــطح  ــمار مى  آيد. ارتفاع آن از س مركزى ايران به  ش

دريا 1/470 متر و بيشينه عمق آن 150 سانتيمتر 
ــت. تاالب يا باتالق گاوخونى منابع زيستى غنى  اس
اى دارد، همچنين پناهگاهى براى پرنده هاى مهاجر 
ــى از جاذبه هاى  ــت كه با همه اين ويژگى  ها يك اس
ــت. بحران در تاالب با تخصيص بى   گردشگرى اس
ــا، آب ورودى اين تاالب  ــه صنايع و باغ ه رويه آب ب
ــيده و عمال اين تاالب نابود  ــت به صفر رس مدتهاس
ــت اما طى بارش هاى اخير حيات به تاالب  شده اس
ــته و فالمينگوها با حضورشان ساز زندگى را  بازگش

كوك كرده اند.
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ــيا  ــابقات وزنه بردارى قهرمانى آس ــيا گفت: مس قهرمان وزنه بردارى آس
استارت من براى كسب مدال المپيك بود.

ــيا پس از دوره اى كه  ــب مقام قهرمانى آس محمدرضا برارى درباره كس
ــى كه برايم  ــت، بيان كرد: من به دليل حواش از ميادين بين المللى داش
ــجادى،  ــن دور بودم، اما با كمك آقاى س ــاد، مدتى از ميادي ــاق افت اتف
ــابقه ها  ــتم دوباره به مس ــر طباطبايى و درايت آقاى مرادى توانس دكت

برگردم و شروع خوبى داشته باشم.
ــجاد انوشيروانى  ــرايط تمرينى من خوب بود. با آمدن س او ادامه داد: ش
ــرايط روحى و روانى ام بهتر شد. از اين رو شك نداشته باشيد كه  نيز ش
براى المپيك ركورد مجموع من بيشتر از اين خواهد بود و مدال خوبى 

در المپيك مى گيرم.
ــاره به دورى خود از ميادين تصريح كرد: حق من اين نبود  برارى با اش
ــيايى را از دست بدهم. ركوردى كه من به ثبت  ــه مدال جهانى و آس س
ــاندم، طالى بازى هاى آسيايى بود و اميدوارم كه خدا كمك كند كه  رس

در المپيك هم بهترين نتيجه را بگيرم.
ــه المپيك رقباى  ــورت رفتن ب ــش كه در ص ــه اين پرس ــخ ب او در پاس
ــيه، قزاقستان و ازبكستان دارد و آيا نام حريفانش او  قدرتمندى از روس
ــت و طبق  را دچار نگرانى نمى كند، تصريح كرد: تا المپيك فرصت هس
ــخص كرده براى مدال  ــيروانى براى من مش برنامه ريزى كه آقاى انوش
به المپيك خواهم رفت و جز اين نخواهد بود. ان شاا... كه به ركورد خوبى 

خواهم رسيد و اين مسابقه ها استارت من براى مدال المپيك بود.

ركوردم در المپيك 
بيشتر از 401 كيلوگرم خواهد بود

ذوب آهن بازى شرافتمندانه را 
فراموش نمى كند

تيم ملى فوتسال از بازى 
با برزيل تا ديدار با عراق

دايى از اعتبارش براى ديگران 
خرج نمى كند

توصيه سايت كميته بين المللى پارالمپيك؛
ديدن مسابقات نعمتى
لذت بخش خواهد بود

ــنبه تيمش مقابل  كاپيتان تيم فوتبال ذوب آهن در خصوص ديدار روز چهارش
ــت است كه صعود ما به مرحله  النصر كه جنبه تشريفاتى دارد، گفت: اين درس
ــتانى هيچ وقت تشريفاتى نيست  بعدى قطعى شده ولى بازى با تيم هاى عربس
ــدوارم در مرحله بعدى  و ما قطعا با تمام وجود براى برد بازى خواهيم كرد. امي
با االهلى عربستان روبه رو نشويم،  چون دوست داريم از امتياز ميزبانى بهره ببريم.
ــگ برتر عنوان كرد: دو هفته  مهدى رجب زاده درمورد وضعيت ذوب آهن در لي
باقى مانده و ما شانس گرفتن سهميه آسيا را داريم. از طرفى در تعيين تيم قهرمان 
ــن در آخرين بازى مقابل  ــيد ذوب آه هم تا حدودى نقش داريم و مطمئن باش
استقالل خوزستان با نهايت تالش بازى خواهد كرد. هيچ وقت بازى شرافتمندانه 

را فراموش نمى كنيم و دوست نداريم حرف و حديثى به وجود بيايد.

ــابقات جام جهانى كلمبيا  ــال ايران خود را براى حضور در مس تيم ملى فوتس
ــابقات باقى  ــروع اين مس ــر از 5 ماه به ش ــه كمت ــد. در حالى ك آماده مى كن
مانده است، اما شرايط و امكانات در تيم ملى زياد خوب نيست، در آغاز اردوى 
تيم ملى بازيكنان نتوانستند به هتل المپيك بروند و در ميهمانسراى المپيك 
مستقر شدند هر چند كه اين مسئله پس از مدتى حل شد و ملى پوشان به هتل 

بازگشتند، اما باز هم مشكالت در اين تيم وجود دارد. 
اگر بخواهيم از امكانات سخت افزارى چشم پوشى كنيم، تيم ملى با مشكالتى 
ــتانه و برپايى اردو روبه رو است كه به نظر نمى رسد  اعم از برگزارى بازى دوس
اين شرايط براى تيم ملى اى كه خود را براى جام جهانى آماده مى كند مناسب 
باشد. تاكنون تنها ديدار با ازبكستان قطعى شده است و هرچند كه در اين بين 
ــده است، اما هنوز  ــتان، كرواسى و برزيل مطرح ش نام تيم هايى چون صربس
ــم ارتباط پيدا  ــروع ليگ ه ــت و اين موضوع به ش ــده اس ديدارى قطعى نش

كرده است و هنوز تكليف آغاز ليگ برتر مشخص نشده است.
ــه اى با افتخارى  ــئله قرار است ناظم الشريعه جلس همچنين در كنار اين مس
ــات الزم را اتخاذ  ــتانه تيم ملى تصميم برگزار كند تا در مورد بازى هاى دوس
كنند. سرمربى تيم ملى در نظر دارد در صورتى كه بازى هاى دوستانه تيم ملى 
ــتانه اى برگزار كند. از آنجايى كه  هماهنگ نشود با تيم ملى عراق بازى دوس
سرمربى تيم نفت الوسط عراق هدايت تيم ملى اين كشور را هم برعهده دارد 
ــتا  ــريعه در نظر دارد صحبت هايى را براى او انجام داده و در اين راس ناظم الش
او هم قول مساعد براى همكارى داده است. در كنار اين موضوع شنيده مى شود 
سرمربى تيم ملى به دنبال برگزارى بازى دوستانه با هر تيمى است و مى خواهد 

در هر صورت شرايط آمادگى تيم و بازيكنان را محك بزند.

ــال نفت مقابل  ــوص پيروزى تيم فوتب ــتقالل در خص مربى تيم فوتبال اس
ــد، گفت: استقالل مقابل  پرسپوليس كه به صدرنشينى استقالل منجر ش

سايپا پيروز شد تا كار عليرضا منصوريان ديده شود. 
ــت كه منصوريان يك استقاللى است، اما  مجيد صالح ادامه داد: درست اس
ــپوليس بازى كرد.  ــار و جايگاه خود مقابل پرس او در درجه اول براى اعتب
ــم تيمش را با  ــى در ق ــى به عنوان يك پرسپوليس همان طور كه على داي
تمام قوا به ميدان مى فرستد. مربى تيم فوتبال استقالل تصريح كرد: دايى 
در اين بازى اول براى شان و اعتبار خود بازى مى كند و سپس به تيم سابقش 
فكر مى كند. گمان نمى كنم دايى سرنوشت پرسپوليس را به تيمش و بازى 

مقابل ما گره بزند.

تماشاى عملكرد زهرا نعمتى در پارالمپيك ريو 2016  از  سوى سايت كميته 
بين المللى پارالمپيك توصيه شده است.

نعمتى يكى از مشهورترين ورزشكاران پارالمپيكى ايران است. 
او در بازى هاى قهرمانى آسيا در سال 2015 موفق به كسب مدال طال شد و 

به بازى هاى پارالمپيك ريو 2016 راه پيدا كرد.
ــت  ــورد پارالمپيكى از خود بر جاى گذاش ــى در لندن 2012 يك رك نعمت

و در ماده ريكرو انفرادى w1/w2 موفق به كسب مدال طال شد. 
وى همچنين در رقابت هاى ريكرو آزاد بانوان به مدال برنز رسيد.موفقيت 
نعمتى باعث پوشش خبرى رسانه هاى داخلى شده و الهام بخش زنان ايرانى 

براى شركت در رشته هاى پارالمپيكى به ويژه تير و كمان شده است.

ــازى چند هفته اى است كه با مصدوميت  هافبك تيم فوتبال تراكتورس
سختى دست و پنجه نرم مى كند.

ــتقالل به دليل  ــدار تيمش مقابل اس ــتانه دي بختيار رحمانى كه در آس
ــت،  ــته، مورد توجه قرار گرفته اس ــته وجود داش بحث هايى كه از گذش
ــتاگرام خودش از تزريق شدن آمپولى  با انتشار عكسى روى صفحه اينس

روى زانوى خود خبر داده است.

لنز دوربين

تالش بختيار براى رسيدن به استقالل 

سيرى در دنياى ورزش

آگهـى مناقصـه 
ــذارى اجراى  ــبت به واگ ــهيد مهاجر اصفهان در نظر دارد نس ــكده فنى ش ــاند دانش به اطالع مى رس
ــهرضا، كيلومتر 5  ــگاه به شرح ذيل واقع در ش ــفت كارى پروژه ساختمان آزمايش عمليات تكميل س
ــهرضا از طريق مناقصه دو مرحله اى اقدام نمايد. لذا از  شهرضا، اصفهان، آموزشكده فنى خوارزمى ش
ــرايط الزم و گواهى صالحيت و رتبه بندى در رشته هاى ابنيه و  ــركت هاى پيمانكارى كه داراى ش ش
تاسيسات  مى باشند، دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل نماينده خود را جهت خريد اسناد مناقصه 
از زمان درج آگاهى لغايت 5 روز كارى به دانشكده فنى شهيد مهاجر واقع در خيابان هزار جريب، جنب 

خوابگاه دانشگاه اصفهان واحد عمرانى معرفى (كتبى) نمايند. 

برآورد بر اساس فهرست 95 (به ريال)متراژ زير بنانوع عمليات

23056/627/079/694 متر مربعتكميل سفت كارى آزمايشگاه

م الف : 3859دانشكده فنى شهيد مهاجر اصفهـان

استقالل در هفته ماقبل پايانى ليگ در يك بازى بسيار 
حساس بايد در آزادى پذيراى تراكتورسازى باشد.

ــازى  ــتقالل و تراكتورس ــاى اس ــواره بازى ه هم
ــت، اما بازى آينده دو  ــته اس ــيت خاصى داش حساس
ــيت حداكثرى دارد. قرار گرفتن استقالل  تيم حساس
ــازى  ــورس قهرمانى و همچنين تالش تراكتورس در ك
براى كسب سهميه، اين بازى را به يك نبرد حياتى براى 
ــه بر اين  ــئله ديگرى ك ــل مى كند. مس ــم تبدي دو تي
ــتن سرمربى سابق  حساسيت ها اضافه مى كند، نشس

آبى پوشان روى نيمكت تراكتورسازى است.
ــتقاللى ها  ــدادى از اس ــه تع ــى ك ــر قلعه نوي  امي
پس از جنجال هاى به وجود آمده بعد از داربى، او را متهم 
به تالش براى تخريب تيم مظلومى كردند، در شرايطى 
ــا چهره هاى  ــتقاللى ها مى بيند كه ب خود را مقابل اس
شاخص استقالل فعلى تقابل آشكارى دارد. قلعه نويى 

اگرچه بعد از شكست داربى از مظلومى حمايت كرد، اما 
اين دو مربى همواره نقطه مقابل يكديگر قلمداد شده اند 

و رابطه حسنه اى با يكديگر ندارند.
 عالوه بر مظلومى اختالفات قلعه نويى با كاپيتان فعلى 
استقالل، مهدى رحمتى هم كه كامال آشكار است و اين 
دروازه بان در زمان حضور قلعه نويى از استقالل رفت تا 
ــتقالل بازگردد. البته عالوه بر  با خروج اين مربى به اس
اين ليست مى توان چندين نفر ديگر را هم اضافه كرد. 
ــى و مديريتى  ــداى از بازيكنان، تيم فن با اين حال، ج
استقالل و عالوه بر 2 چهره مذكور، ممكن است كه يكى 
ديگر از مخالفان شاخص اميرخان هم مصاف استقالل- 
تراكتورسازى را از نزديك نظاره گر باشد. فرهاد مجيدى 
ــادت دارد  ــور دارد. او كه ع ــران حض ــا در اي اين روزه
ــبكه هاى اجتماعى از محل هاى  ــت هايش در ش با پس
سفرش براى طرفداران پرتعدادش اطالع رسانى كند، 

ــتاگرام تصويرى از  ــت خود در اينس در جديدترين پس
حضور خود در تهران منتشر كرده است.

ــتقبال باالى هواداران استقالل و   اين عكس، مورد اس
ــواداران از  ــت و خيلى از اين ه مجيدى قرار گرفته اس
ــته اند حاال كه به ايران آمده، بماند و با حضور  او خواس
در آزادى در بازى پيش رو، روحيه استقاللى ها در مصاف 
با تراكتورسازى را افزايش دهد. بايد ببينيم مجيدى كه 
ــترش فوالد  آخرين بار چند ماه قبل در بازى برابر گس
ــان حمايت كند، باز هم  ــگاه آمد تا از آبى پوش به ورزش
براى حمايت از استقاللى كه خيلى ها مى گويند او نقش 
ــته است، در هفته هاى حساس  زيادى در بستنش داش
ــت يا خير. حضور  پيش رو به آزادى قدم خواهد گذاش
مجيدى در بازى برابر تراكتورسازى هم مى تواند ميزان 
حمايت از آبى پوشان در اين بازى خانگى را باالتر برده و 
جو سنگين ترى را عليه سرخ پوشان تبريزى شكل دهد.

نان مدال آوران در روغن است؛

وعـده هاى رنگين مسئوالن براى مـدال آوران المپيـك ريـو
ــى از عمكلرد كاروان  ــا امروز پيش بين ــران ورزش كه ت مدي
اعزامى به المپيك ريو نداشته اند با اطالع از شرايطى حقيقى 
ــدال آورى، پاداش  هاى  ــن كاروان و براى تقويت انگيزه م اي

زيادى را وعده داده اند.
ــدن، جديدترين  ــال از المپيك لن ــت چهار س بعد از گذش
ــه  ــى ب ــك آت ــران، در المپي ــرد ورزش اي ــه عملك كارنام
ــداد ورزش جهان  ــن روي ــن و مهم تري ــزرگ تري ــوان ب عن
ــراى ارزيابى  ــد كه اصلى ترين مالك ب ــخص خواهد ش مش
ــاب  ــكاران هم به حس ــئوالن، مربيان و ورزش عملكرد مس
ــان آغاز اين دوره از  ــد آمد. از همين رو هر چه به زم خواه
ــويم اهميت  بازى ها در ريودوژانيرو برزيل نزديك تر مى ش
ــهميه كه مهم ترين دغدغه ورزش ايران  ــب س موضوع كس
ــده و « مدال آورى »  ــته بود كمتر ش ــال گذش طى يك س

مهم تر شمرده مى شود.
ــت كه ميزان مدال آورى  ــمردن از آن جايى اس اين مهم ش
ــده جايگاه نهايى كاروان  و به خصوص رنگ آن تعيين كنن
ــاله  ــد بود كه ماهيت كارنامه چهار س ــى به ريو خواه اعزام
ــه نوعى ارزيابى  ــخص مى كند و ب ــور را هم مش ورزش كش
ــئوالن و دست اندركاران  ــى ها و به ويژه مس عملكرد ورزش
ــده  ــين و نتايج ثبت ش ــه با المپيك پيش ــم در مقايس را ه

در آن موجب مى شود. 
ــزارى ادوار مختلف  ــخ برگ ــران در تاري ــور اي ــن حض بهتري
ــگاه  ــدال آورى و جاي ــر م از نظ ــك  المپي ــاى  ــازى ه ب
ــين رقم خورد. در المپيك  ــت آمده در المپيك پيش به دس
ــت، با مجموع 12  ــهميه داش لندن كاروان ايران كه 54 س
ــدال برنز  ــدال نقره و 3 م ــدال طال، 5 م ــامل 4 م مدال ش
ــت. اين عملكرد كامال برخالف  در جايگاه هفدهم قرار گرف

عملكرد كاروان اعزامى به المپيك 2008 پكن بود. 
ــران به لحاظ  ــك ورزش اي ــاى المپي ــازى ه در آن دوره ب
ــهميه، بيش ترين و بهترين آمار را در طول همه  ــب س كس
ــورمان  ــت، اما كاروان اعزامى كش ــاى المپيك داش دوره ه
ــى بدترين نتيجه را  ــرار گرفتن در جايگاه پنجاه و يكم با ق

به دست آورد.
ــج پكن كه  ــال تكرار نتاي ــدن احتم ــراى هر چه كمتر ش ب
ــد  ــب ش ــران را موج ــى ورزش اي ــزرگ و تاريخ ــى ب ناكام
ــك لندن،  ــى در حد المپي ــه نتايج ــيدن ب ــى رس و از طرف
ــئوالن ورزش كشور به خصوص در كميته ملى المپيك  مس
ــئوليت اعزام كاروان را بر عهده دارند، از هر ترفندى  كه مس
ــتفاده كرده و مى كنند تا تقويب انگيزشى ورزشكاران را  اس
ــدن و به ويژه كسب مدال طال در ميادين  براى مدال آور ش

رويودوژانيرو موجب شود.
ــته هم  ــال هاى گذش ــم و طى س ــن ه ــش از اي ــه پي البت
ــب مدال  ــدى زيادى براى كس ــاى نقدى و غيرنق ــده ه وع
ــد كه البته بعضا بى  ــكاران داده مى ش در المپيك به ورزش
ــه حتى باعث  ــوچ هم بودند ك ــاس و به نوعى پ ــه و اس پاي
ــت، اما  پرداخت  ــده اس ــكار هم ش ــدن ديد ورزش منفى ش

به موقع پاداش ده ميليون تومانى به ورزشكاران المپيكى و 
مربيان آنها توسط كميته ملى المپيك همراه با پرداخت دو 
ميليون حقوق ماهانه به اين ورزشكاران توسط وزارت ورزش 
وعده هايى بود كه بابت كسب سهميه داده شد و انصافا هم 
ــده تا ورزشكاران المپيكى بدانند صحبت  تا به امروز اجرا ش
هايى كه براى مدال آورى آنها داده شده در حد وعده وعيد 

نمى ماند. 
افزايش قابل توجه پاداش مدال آوران

ــب مدال  ــو موفق به كس ــه در المپيك ري ــكارانى ك ورزش
ــبت پاداش  ــى دريافت خواهند كرد كه به نس ــوند پاداش ش
ــك لندن  ــدال آوران المپي ــراى م ــده ب ــر گرفته ش در نظ
ــه7 آذرماه سال  ــاس تصميم جلس ــت. بر اس قابل توجه اس
ــدال آوران طال در  ــن وزارت ورزش، م ــوراى معاوني 94 ش
ــاداش دريافت مى كنند  ــكه به عنوان پ المپيك ريو300 س
ــكه  و به مدال آوران نقره و برنز هم به ترتيب200 و120 س
پرداخت خواهد شد. اين در حالى است كه براى ورزشكاران 
اعزامى به المپيك لندن به ترتيب200،150 و100 سكه در 

ازاى كسب مدال طال، نقره و برنز در نظر گرفته شده بود. 
استخدام در كميته ملى المپيك

ــت  ــه ملى المپيك در نشس ــت اجرايى كميت ــاى هيئ اعض
ــكاران  ــتخدام ورزش ــود اس ــته خ ــال گذش ــن ماه س بهم
ــاى المپيك 2016 را با هدف تضمين  ــدال آور در بازى ه م
ــامل طاليى  ــوب كردند. اين مصوبه فقط ش آينده آنها مص
ــه در اين  ــكارانى ك ــود و تمام ورزش ــك ريو نمى ش المپي

بازى ها به مدال نقره يا برنز هم دست پيدا كنند، استخدام 
كميته ملى المپيك خواهند شد. 

100 ميليون پاداش استانى براى طاليى هاى المپيك
ــكاران مازندرانى كه در المپيك ريو موفق به كسب  « ورزش
مدال طال شوند از طرف مسئوالن استانى خود يك ميليارد 
ــال (100 ميليون تومان ) پاداش دريافت خواهند كرد»؛  ري
ــنهاد كيومرث هاشمى، رييس كميته  اين موضوع بنا به پش
ــتى كه سال گذشته با ربيع فالح دار،  ملى المپيك در نشس

استاندار مازندران داشت به تصويب رسيد. 
ــت  ــك در نظر دارد نشس ــس كميته ملى المپي ــه ريي البت
ــئوالن ديگر  ــدران را با مس ــتاندارد مازن ــابه خود با اس مش
ــب انگيزه و  ــه منظور تقوي ــزار كند و ب ــتان ها هم برگ اس
ــتان ها، قول هاى اين چنينى  ــكاران آن اس دلگرمى ورزش
از آنها بگيرد. مازندران، ورزشكاران زيادى در تركيب كاروان 
ــورمان دارد و به همين دليل نشست كيومرث  المپيكى كش
هاشمى با استاندار اين استان زودتر از ديگر استان ها برگزار 

شد.
كفش طال به مدال آوران طال

ــگاه كاروان  ــن نقش را در تعيين جاي ــدال طال اصلى تري م
ــتيابى به  ــن رو دس ــك دارد و از همي ــور درالمپي ــر كش ه
ــادى دارد.  ــتر اهميت زي ــداد هر چه بيش ــن مدال به تع اي
مسئوالن كميته ملى المپيك با لحاظ كردن اين مهم، طى 
ــع كفش  ــات صناي ــى از كارخانج ــا يك ــه اى ب ــم نام تفاه
ــدال آوران طال  ــش طال به م ــداى يك جفت كف ــران، اه اي

ــا اضافه  ــاداش آنه ــت پ ــم به فهرس ــو را ه ــك ري در المپي
ــش طال به وزن بيش از يك كيلوگرم  كردند. اين جفت كف
و به ارزش80 تا100 ميليون تومان و در حد سايز 43 تهيه 

خواهد شد.
« ماشين شاسى بلند » در فهرست پاداش ها

ــوان پاداش  ــين هم به عن ــى يك ماش ــكاران المپيك ورزش
ــوند.  ــو صاحب مدال ش ــرد اگر در ري ــد ك ــت خواهن درياف
ــى بلند  ــال از نوع شاس ــدال آوران ط ــين براى م ــن ماش اي
ــدت  ــئوالن كميته ملى المپيك كه به ش ــد بود. مس خواه
به دنبال تقويب انگيزه ها براى مدال آورى هستند نشستى 
ــته اند و  ــئوالن گروه صنعتى مديران خودرو داش هم با مس
ــركت به مدال  ــراى اهداى خودروى چينى از طرف اين ش ب

آوران ريو با آنها به تفاهم رسيده اند.
ــد  ــس از تايي ــو پ ــدال آوران ري ــه م ــودرو ب ــت خ پرداخ
ــن، نهايى و اعالم  ــروه صنعتى در چي ــت مديره اين گ هيئ
ــت مدال آوران نقره  ــمى خواهد شد، اما آنچه مسلم اس رس
ــتند فقط اينكه سهم  و برنز هم از اين پاداش بى نصيب نيس
ــى  آنها دريافت خودروهايى با مدل پايين تر از خودرو شاس

بلند است.
يك سال استفاده رايگان از محصوالت يك شركت 

ــد كننده  ــركت هاى تولي ــا يكى از ش ــى ب ــره و رايزن مذاك
ــتور كميته ملى المپيك  ــتى هم در دس محصوالت بهداش
ــگ مدالى كه  ــب رن ــت تا مدال آوران المپيك به تناس اس
ــال  ــك س ــدت ي ــراى م ــد ب ــد بتوانن ــت آورده ان ــه دس ب

از محصوالت اين شركت به صورت رايگان استفاده كنند. 
ــده براى  ــام ش ــاى انج ــى ه ــام رايزن ــورت تم ــر ص در ه
ــت از اهميت  ــافران ريو حكاي ــاداش به مس ــده پ دادن وع
ــهر دارد.  ــاس اين ش ــه گيرى در ميادين مهم و حس نتيج
ــده از  ــوب و اعالم ش ــاى مص ــكه ه ــه تعداد س ــن ك همي
ــبت  ــه مدال آوران نس ــدا ب ــراى اه ــوى وزارت ورزش ب س
ــده و  ــم برابر ش ــك و ني ــدود ي ــين ح ــك پيش ــه المپي ب
ــى دو پاداش  ــه پرداخت يك ــك فقط ب ــه ملى المپي كميت
به مدال آوران بسنده نكرده نشان مى دهد، عملكرد كاروان 
ــتر از خود ورزشكاران براى  ايران در المپيك ريو حتى بيش
ــر نتيجه اى  ــخگوى ه ــئوالن اهميت دارد كه بايد پاس مس
ــه امروز پيش  ــه مديران تا ب ــت ك ــند. اين در حالى اس باش
ــران در اين  ــى كاروان اي ــى از عملكرد احتمال ــى دقيق بين
ــانى هم  ــته اند و حتى ديدگاه يكس ــازى ها نداش دوره از ب
ــودرزى وزير  ــه محمود گ ــه ندارند طورى ك ــن زمين در اي
ــب تنها  ــتاد عالى بازى هاى المپيك كس ورزش و رييس س
ــى كرده، اما  ــران در ريو پيش بين ــدال را براى اي ــت م هش
ــس كميته ملى المپيك پيش بينى در اين زمينه را زود  ريي
مى داند؛ اما آنچه مسلم است آنها بر شرايط واقعى و حقيقى 
ــور تقويت  ــد كه به منظ ــراف دارن ــران اش كاروان ورزش اي
ــدى و غير نقدى  ــدال آورى، پاداش هاى نق ــزه هاى م انگي

زيادى وعده داده اند.

فرهادمجيدى براى بازى با تراكتور به آزادى مى رود
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مفادآرا) نوبت دوم(
1/116 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات 
مالکانه و بالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی 
نسبت به بندالف(بمدت دو ماه ونسبت به بندب(بمدت یکماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک  ش��هرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بند الف

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه
1- رای شماره 10933 – 94/11/27– طلعت محس��نی فرزند صادق به 
شناسنامه شماره 128 شهرضا و ش��ماره ملی 1199037761 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 
186/75 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 4273 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4273 به مساحت ششدانگ 
65/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 525 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
2- رای ش��ماره 10935 – 94/11/27– س��یدمصطفی میرنی��ام فرزند 
سیدعبداله به شناسنامه شماره 871 شهرضا و شماره ملی 1199004820 

سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 
186/75 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 4273 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4273 به مساحت ششدانگ 
65/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 525 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
3- رای شماره 11490 – 94/12/25– محمدحسین شرقی فرزند تقی به 
شناسنامه شماره 253 شهرضا و شماره ملی 1199029866 ششدانگ 
یکباب مغازه مف��روزی ازپالکهای 3731 باقیمان��ده و 6480 باقیمانده و 

7369 و 7438 به مساحت 13/45 مترمربع.
4- رای ش��ماره 5482 – 94/5/19– خدیجه اسالمی فرزند محمدعلی به 

شناسنامه شماره 318 شهرضا و شماره ملی 1198911042 ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3738/2 به مساحت 126/5 
مترمربع که به انضمام قسمت هایی از پالک 3738 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 
3738 به مساحت 52/5 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگر از پالک 3738 

و قسمتی از پالک 3738/2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ج:قسمتی از یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 
3738 به مساحت 6/15 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگر از پالک 3738 

و قسمتی از پالک 3738/2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد 

5- رای ش��ماره 9290 – 94/9/26– سیدس��راج اس��دی فرزند آقاکمال 
به شناسنامه شماره 221 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199155209 یک 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 262 به مساحت 

ششدانگ 145/80 مترمربع. 
6- رای شماره 9291 – 94/9/26– سیما آقاربیع شهرضا فرزند علیرضا 
به شناسنامه ش��ماره 1083 قمش��ه و ش��ماره ملی1199255904 پنج 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 262 به مساحت 

ششدانگ 145/80 مترمربع. 
7- رای ش��ماره 10971 – 94/11/28– ناصر بهرام��ی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 3 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199671010 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 436 به مساحت 147/90 مترمربع.

8- رای شماره 9350 – 94/9/28– اکرم س��بزواری فرزند عبدالحسین 
به شناسنامه شماره 1077 شهرضا و ش��ماره ملی 1199189480 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت 

ششدانگ 206/90 مترمربع. 
9- رای ش��ماره 9351 – 94/9/28– سعید س��بزواری فرزند شکراله به 
شناسنامه شماره 452 شهرضا و ش��ماره ملی1199169269 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مف��روزی از پالک 491 به مس��احت 

ششدانگ 206/90 مترمربع. 
10- رای ش��ماره 11008 – 94/11/29– اعظ��م یونس��ی فرزن��د 
محمدعلی به شناسنامه ش��ماره 2194 حوزه 1 شهری شهرضا شماره 
ملی1199330191 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 856 که به شماره 14341 تبدیل شده و 6740 به مساحت 

ششدانگ 223/10 مترمربع. 
11- رای ش��ماره 11009 – 94/11/29– مصطفی مهتری فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 2166 قمشه و ش��ماره ملی 1199329916 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 856 
که به شماره 14341 تبدیل ش��ده و 6740 به مساحت ششدانگ 223/10 

مترمربع. 
12- رای شماره 11045 – 94/11/29– عبدالرسول مکی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 1647 شهرضا و شماره ملی 1199302678 سه و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1007 به مساحت 

ششدانگ 234/82 مترمربع.
13- رای شماره 11046 – 94/11/29– پریسا سودائی فرزند فتح اله به 
شناسنامه و شماره ملی1190136945 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خان��ه مفروزی از پالک 1007 به مس��احت شش��دانگ 234/82 

مترمربع.
14- رای ش��ماره 11047 – 94/11/29– جم��ال مکی فرزن��د عباس به 
شناسنامه شماره 885 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199843806 
شش��دانگ قس��متی از یکباب خانه مفروزی ازپالک 1007 به مس��احت 
129/16 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 1006 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
15- رای ش��ماره11525-94/12/26- عصمت ثابت فرزندعبدالرسول 
به شناسنامه شماره316شهرضاوشماره ملی1198959819ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1008به مساحت187/25مترمربع.
16- رای شماره 7205 – 94/6/31– سیدمحمد بحرینی فرزند میرزا حسن 

به شناسنامه شماره 726 شهرضا و شماره ملی 1198976594 ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن مفروزی ازپالک 1060 به 

مساحت 118/90 مترمربع.
17- رای ش��ماره 7979 – 94/7/30– مرتضی حادثیان فرزند خسرو به 
شناسنامه شماره 58 شهرضا و ش��ماره ملی 1199086983 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 1115 به مساحت 154/15 مترمربع.
18- رای ش��ماره 11551 – 94/12/27– بهرام مقتدائ��ی فرزند نصراله 
به شناسنامه شماره 1358 شهرضا و ش��ماره ملی 1199178330 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1177 به مساحت 

ششدانگ 126/25 مترمربع. 
19- رای ش��ماره 11552 – 94/12/27– مینو تن س��از فرزند خسرو به 
شناسنامه شماره 2808 حوزه 6 اصفهان وشماره ملی1289565260 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1177 به مساحت 

ششدانگ 126/25 مترمربع. 
20- رای ش��ماره 6396 – 94/6/12 – س��یدحبیب اله موس��وی فرزند 
سید فتح اله به شناس��نامه شماره 461 حوزه 3 ش��هرضا و شماره ملی 
1199374210 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1411 به مساحت 

168/80 مترمربع.
21- رای ش��ماره 11574 – 94/12/27– س��یدعلی اکب��ر مدینه فرزند 
س��یدمحمود ب��ه شناس��نامه ش��ماره 588 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199840823 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1411 به مساحت ششدانگ 129/40 مترمربع.
22- رای ش��ماره 11575 – 94/12/27– ریحانه س��امع فرزند احمد به 
شناس��نامه و ش��ماره ملی1190055201 شهرضا س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالک 1411 به مس��احت 

ششدانگ 129/40 مترمربع.
23- رای ش��ماره 10032 – 94/10/21– زهرا عباسخانی خسروآبادی 
فرزن��د عباس��علی به شناس��نامه ش��ماره 8 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199650064 شش��دانگ یکباب مغازه ب��ا طبقه تحتان��ی و فوقانی آن 

مفروزی ازپالک 1482 و 1713 به مساحت 81/82 مترمربع.
میرنی��ام  س��یدجمال   -94 /12 ش��ماره27-11544/ رای   -24
شهرضافرزندس��یدعلی به شناس��نامه شماره1489قمش��ه وش��ماره 
ملی1199240613شش��دانگ یکب��اب خان��ه نیم��ه تم��ام مف��روزی 

ازپالک1532و1533به مساحت158/63مترمربع.
25- رای شماره 10459 – 94/11/6– س��ارا محمدیان فرزند خسرو به 
شناسنامه و شماره ملی1190054256 نوزده حبه و بیست و پنج- بیست 
و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1547 

به مساحت ششدانگ 220/42 مترمربع.
26- رای شماره 10460 – 94/11/6– طیبه س��بزواری شهرضا فرزند 
یوسف به شناسنامه شماره 326 شهرضا و شماره ملی 1198985471 
پنجاه و دو حبه و چهار - بیست و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 1547 به مساحت ششدانگ 220/42 مترمربع.

27- رای ش��ماره 10931 – 94/11/27– مهدی منصف فرزند جعفرقلی 
به شناسنامه شماره 349 شهرضا و ش��ماره ملی 1199197149 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1563 به 

مساحت ششدانگ 201/38 مترمربع. 
28- رای ش��ماره 10932 – 94/11/27– منی��ره گالب��ی فرزن��د رحیم 
به شناس��نامه ش��ماره 239 حوزه 1 ش��هری شهرضا و ش��ماره ملی 
1199228125 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1563 به مساحت ششدانگ 201/38 مترمربع. 
29- رای شماره 11002 – 94/11/29– بهجت مرآتی فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 277 شهرضا و ش��ماره ملی 1198972106 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی 

از پالک 1680 به مساحت ششدانگ 46/70 مترمربع. 
94– محمدمه��دی طریق��ی  /11 /29 30- رای ش��ماره 11003 – 
فرزند عبدالرس��ول به شناس��نامه ش��ماره 1186 ش��هرضا و شماره 
ملی1199220566 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان 
احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 1680 به مساحت ششدانگ 46/70 

مترمربع. 
31- رای ش��ماره 11012 – 94/11/29– عباس شفیعی فرزند امان اهلل به 
شناسنامه شماره 781 حوزه 1 مرکزی پادنا و شماره ملی 1209262347 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1717 به مساحت 192 مترمربع.
32- رای شماره 9454 – 94/9/30– احمدرضا رضائی فرزند قدرت اله به 
شناسنامه شماره 97 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209844192 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 1718 به مساحت 176/8 

مترمربع.
33- رای ش��ماره 11006 – 94/11/29– نصراله مرادی فرزند فضل اله 
به شناسنامه شماره 422 حوزه 2 بروجن و شماره ملی 6299569999 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1719 به مساحت 110 مترمربع.
34- رای شماره 10928 – 94/11/27– محس��ن عشقی فرزند حبیب اله 
به شناسنامه شماره 17 حوزه 3 ش��هرضا و شماره ملی 1199411663 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی ازپالک 1724 به مساحت 

156/19 مترمربع.
94- زین��ب قاس��می موس��ی  /09 35- رای ش��ماره17-9068/
آب��ادی فرزندابراهی��م ب��ه شناس��نامه ش��ماره29دهاقان وش��ماره 
ملی5129919513شش��دانگ یکباب خان��ه مف��روزی ازپالک1760به 

مساحت139مترمربع.
36- رای شماره 11005 – 94/11/29– صغری محمدی فرزند مصطفی 
به شناسنامه شماره 14 حوزه 3 سمیرم و ش��ماره ملی 1209937670 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1761 به مساحت 203/5 مترمربع.

درازاءچهارصدوهفت- پنجاه وچهارهزارم سهم مشاع از6سهم ششدانگ 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیداسداله صالح.

37- رای شماره 2981 – 94/4/7– علیرضا صادقپور فرزند حسنعلی به 
شناسنامه شماره 102 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199956570 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 

به مساحت ششدانگ 178/46 مترمربع. 
38- رای ش��ماره2982 – 94/4/7– عادل صادقپور فرزند حس��نعلی به 
شناس��نامه و ش��ماره ملی1190067358 حوزه 1 مرکزی شهرضا سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به 

مساحت ششدانگ 178/46 مترمربع. 
39- رای ش��ماره 10930 – 94/11/27– محمدحسین محسن پور فرزند 
علی اکبر به والیت جدپدری خودنوراله محسن پور به شناسنامه و شماره 
ملی 1190319020 شهرضا ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانی سه دانگ مفروزی ازپالک 1762 به مساحت 142/94 مترمربع.
40- رای ش��ماره 10996 – 94/11/29– محمدحسن محسن پور فرزند 
نورال��ه به شناس��نامه ش��ماره 332 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199378410 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1780 به مساحت ششدانگ 142/05 مترمربع. 

41 - رای ش��ماره 10997 – 94/11/29– مینا ثالث��ی فرزند منوچهر به 
شناسنامه شماره 1دهاقان و شماره ملی5129871766 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 

142/05 مترمربع. 
42- رای شماره 7142 – 94/6/30– سیدمحمد بحرینی فرزند میرزا حسن 
به شناسنامه شماره 726 شهرضا و شماره ملی 1198976594 ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی ازپالک 2947 که به ش��ماره 14568 تبدیل شده و 
7941 که به شماره 14632 تبدیل شده است به مساحت 84/30 مترمربع.

43- رای ش��ماره 10974 – 94/11/28– بهروز افالک��ی فرزند یداله به 
شناسنامه ش��ماره 74 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199389935 

ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن مفروزی 
از پالک 3024 به مساحت 11/45 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 
7514 جمعا تش��کیل یک بابمغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده 

است.
ب:قسمتی از یک باب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن مفروزی از 
پالک 7514 به مس��احت 82/85 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 
3024 جمعا تش��کیل یک باب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن را 

داده است.
44- رای ش��ماره 9212 – 94/9/23– احمد اباذری شهرضا فرزند علی 
اکبر به شناسنامه شماره 1160 شهرضا و شماره ملی 1198919469 پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3403 به 

مساحت ششدانگ 278/23 مترمربع. 
45- رای ش��ماره 9213 – 94/9/23– صولت مختاری ش��هرضا فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 260 شهرضا و شماره ملی 1199013390 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3403 

به مساحت ششدانگ 278/23 مترمربع. 
46- رای ش��ماره 11095 – 94/12/2– ماش��اءاله صادق��ی فرزن��د 
علی به شناس��نامه ش��ماره 38 حوزه روس��تائی ش��هرضا و ش��ماره 

ملی1199582387 ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3547 به مساحت 
126 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3548 ملکی  متقاضی جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب: قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3548 به مساحت 54 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3547 ملکی متقاضی جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
47- رای ش��ماره 10984 – 94/11/29– محس��ن فخ��ار ش��هرضا 
فرزند رحمت اله به شناس��نامه ش��ماره 1970 ش��هرضا و شماره ملی 
1199305901 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 3764 به مساحت 

219 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

48- رای ش��ماره 10590 – 94/11/13– حامد علیقلی فرزند رمضانعلی 
به شناسنامه و شماره ملی 1190062968 ش��هرضا ششدانگ قسمتی 
از یکباب خانه مفروزی ازپالک 400 که به ش��ماره 4849 تبدیل ش��ده به 
مساحت 160/20 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 399 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
49- رای شماره 10998 – 94/11/29– میثم پناهنده فرزند محمدرضا به 
شناسنامه شماره 2169 شهرضا و شماره ملی 1199856649 ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه مفروزی ازپالک 707 به مساحت 119/76 مترمربع.

50- رای ش��ماره 10988 – 94/11/29– شهناز قنبری فرزند اسمعیل به 
شناسنامه شماره 908 شهرضا و ش��ماره ملی1199173827 هفت حبه 
و سه - هفتم حبه مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 و 988 و 989 به مساحت 

ششدانگ 150/17 مترمربع.
51- رای شماره 10989 – 94/11/29– احمدرضا قنبری فرزنداسماعیل 
به شناس��نامه ش��ماره 1074حوزه 1 ش��هری قمش��ه و ش��ماره ملی 
1199845698 چهارده حبه و شش- هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 

و 988 و 989 به مساحت ششدانگ 150/17 مترمربع.
52- رای ش��ماره 10990 – 94/11/29– ذبیح اله قنبری فرزند اسمعیل 
به شناسنامه ش��ماره 7625 حوزه 1 ش��هری شهرضا و ش��ماره ملی 
1199911208 چهارده حبه و شش - هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 

و 988 و 989 به مساحت ششدانگ 150/17 مترمربع.
53- رای ش��ماره 10991 –94/11/29– رض��وان کرمانی فرزند مطلب 
به شناسنامه شماره 722 شهرضا و ش��ماره ملی1199003336 سی و 
چهار حبه و شش - هفتم حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
سی و هفت حبه و یک - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالکهای 987 و 988 و 989 به مس��احت شش��دانگ 150/17 

مترمربع.
54- رای ش��ماره 11520 – 94/12/26– محمدباق��ر صالحپ��ور فرزند 
رجبعلی به شناسنامه شماره 849 شهرضا و شماره ملی1198990708 
سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1047 به 

مساحت ششدانگ 190/25 مترمربع.
55- رای شماره 11521 – 94/12/26– اشرف شکوری زیارتگاهی فرزند 
عبدالرسول به شناسنامه شماره 15 حوزه1روستائی شهرضا و شماره 
ملی1199567361سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1047 به مساحت ششدانگ 190/25 مترمربع.
56- رای ش��ماره 10939 – 94/11/27– حمیدرضا اسکندری شهرضا 
فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 665 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 
1287894593 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

1126 به مساحت ششدانگ 36 مترمربع. 
57- رای شماره 10940 – 94/11/27– مسعود اسکندری شهرضا فرزند 
احمدرضا به شناسنامه و ش��ماره ملی1190105349 شهرضا دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1126 به مساحت 

ششدانگ 36 مترمربع. 
58- رای شماره 10941 – 94/11/27– رضوان اسکندری فرزند علی اکبر 
به شناسنامه شماره 296 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 1287943683 
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1126 به 

مساحت ششدانگ 36 مترمربع. 
59- رای ش��ماره 10905 – 94/11/27– روح اله یزدان پناه فرزند نعمت 
اله به شناسنامه ش��ماره 24 حوزه 6 آباده و شماره ملی 2411507593 
بیست و چهار حبه و ششصد و پنجاه و یک - یک هزار و یکصد و سی ام 
حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1242 به 

مساحت ششدانگ 136/95 مترمربع.
60- رای شماره 10906 – 94/11/27– فرود صالحی فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 5640 آباده و ش��ماره ملی2410464459چهل و هفت 
حبه و چهارصد و هفتاد و نه- یک هزار و یکصد و سی ام حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1242 به مساحت ششدانگ 
136/95 مترمربع.

61- رای شماره 9839 – 94/10/13– محمدرضا سعادتی فرزند ارسالن 
به شناسنامه شماره 240 شهرضا و شماره ملی 1199144193 پنجاه و 
چهار حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانی مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 120/64 مترمربع.
62- رای شماره 9840 – 94/10/13– فاطمه س��ودائی فرزند رسول به 
شناسنامه شماره 116 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199390356 هجده 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 120/64 مترمربع.
63- رای ش��ماره 10903 – 94/11/26– بهنام طاوسی فرزند مصطفی 
به شناسنامه و ش��ماره ملی1190037505 ش��هرضا چهار دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 

177/25 مترمربع.
64- رای ش��ماره 10904 – 94/11/26– ملک تاج یزدی فرزند غالمرضا 
به شناسنامه شماره 199 شهرضا و شماره ملی 1198945605 دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1328 به مس��احت 

ششدانگ 177/25 مترمربع.
65- رای ش��ماره 213 – 94/1/18– داریوش صدری فرزند عبدالحسین 
به شناسنامه ش��ماره 1035 شهرضا و ش��ماره ملی 1199175099 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1332 به 

مساحت ششدانگ 99/26 مترمربع.
66- رای ش��ماره 214 – 94/1/18– نس��رین برات��ی فرزند ول��ی اله به 
شناسنامه ش��ماره 446 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199290653 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1332 به 

مساحت ششدانگ 99/26 مترمربع.
شماره مفروزی از 13 – اصلی مزرعه خیرآباد

67- رای شماره 11527 – 94/12/27– احمد علی عابدی فرزند جواد به 
شناسنامه شماره 30 شهرضا و ش��ماره ملی 1198920076 ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 195723/43 مترمربع.درازاء4حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مالکان مزرعه 

خیرآباد.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

68- رای شماره 11007-94/11/29- علیرضا غضنفری فرزند یوسف 
به شناسنامه شماره 23 حوزه 3 شهرضاوش��ماره ملی 1199402435 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 2 به مساحت 164/70 مترمربع.
69- رای ش��ماره 11010 – 94/11/29– علی محمد رحیمی اسفرجانی 
فرزند قاسم به شناسنامه ش��ماره 72 حوزه 2 ش��هرضا و شماره ملی 
1199724361 چهل و هفت حبه و چهل و نه - س��یصد و س��یزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5 به مساحت 

ششدانگ 262/80 مترمربع.
70- رای شماره11011 – 94/11/29– طاهره حاجی هاشمی فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 108 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199734187 
بیست و چهار حبه و دویست و ش��صت وچهار- سیصد و سیزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5 به مساحت 

ششدانگ 262/80 مترمربع.
71- رای شماره 10972 – 94/11/28– سیدمحمد مجرد فرزند میرزاآقا 
به شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 1198868015 ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک 389 به مساحت 40 مترمربع.
72- رای شماره 10973 – 94/11/28– سیدمحمد مجرد فرزند میرزاآقا 
به شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 1198868015 ششدانگ 
یکباب خانه نیمه  تمام مفروزی ازپالک 389 به مساحت378/30 مترمربع.

73- رای ش��ماره 10938 – 94/11/27– محمود رضائی فرزند شکراله 
به شناسنامه شماره 49 شهرضا و شماره ملی 1199036978 ششدانگ 
قس��متی از یکباب خانه مف��روزی ازپالکهای 570 باقیمان��ده و 1836 به 
مس��احت 147/30 مترمربع که به انضمام پالک 32/2348 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
74- رای ش��ماره 11000 – 94/11/29– امیرحس��ین ج��اوری فرزند 
ابوالقاسم به شناسنامه شماره 14 قمشه و شماره ملی 1199225878 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 

ششدانگ 128/62 مترمربع. 
75- رای ش��ماره 11001 – 94/11/29– رقیه عمرانپور شهرضا فرزند 
محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 2604 حوزه 1 شهری قمشه و شماره 
ملی1199860999 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 671 به مساحت ششدانگ 128/62 مترمربع. 
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

76- رای شماره 11487 – 94/12/25– مسیح اله یوسفیان فرزند فیض اله 
به شناسنامه شماره 46 شهرضا و شماره ملی 1199209163 ششدانگ 

یکباب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 35 به مساحت 225 مترمربع.
77- رای شماره 11505 – 94/12/26– اکبر میرزابه فرزند میرزا به شناسنامه 
شماره 161 شهرضا و شماره ملی1198983825 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 99/1 به مساحت ششدانگ 247/05 مترمربع.

درازاء1/24سهم مشاع از2/48سهم مشاع از11سهم ششدانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف حسین حدیدی شهرضا.

78- رای ش��ماره 11506 – 94/12/26– زهره آقاس��ی شهرضا فرزند 
فیض اله به شناسنامه شماره 696 شهرضا و شماره ملی 1199017752 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 99/1 به 
مساحت ششدانگ 247/05 مترمربع.درازاء1/24سهم مشاع از2/48سهم 
مشاع از11سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرفحسین حدیدی 

شهرضا.
79- رای ش��ماره 10060 – 94/10/21– س��یده رض��وان موس��وی 
فرزند س��یدعلی نجات به شناس��نامه ش��ماره 4128 ح��وزه 1 مرکزی 
سمیرم و ش��ماره ملی 1209252181 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی 
ازپالک 140 به مس��احت 173/32 مترمربع.بموجب سندشماره4823-

90/09/13دفتر292ش��هرضادررهن بان��ک مس��کن ش��عبه مرک��زی 
شهرضاقراردارد.

80- رای شماره 11585 – 94/12/27– فاطمه بیگم کهنگی شهرضا فرزند 
سیدخلیل به شناسنامه شماره 123 شهرضا و شماره ملی 1199149683 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 160به مساحت 183/60 مترمربع.

81- رای ش��ماره 8493 – 94/8/26– حبیب اله لطفی فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 344 شهرضا و ش��ماره ملی 1198985658 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 355 به مساحت 

ششدانگ 320/32 مترمربع. 
82- رای شماره 8494 – 94/8/26–زهرا بهرامی نظرآبادی فرزند رحمت 
الهبه شناسنامه شماره 537 شهرضا و ش��ماره ملی1199359955 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 355 به 

مساحت ششدانگ 320/32 مترمربع. 
ادامه در صفحه 15
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شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه
83- رای ش��ماره 10943 – 94/11/27– حسن قاس��می فرزند سرمست 
به شناس��نامه ش��ماره 759 حوزه 1 روس��تائی شهرضا و ش��ماره ملی 
1198582618 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 219/1 به مساحت 

176/08 مترمربع.
84- رای ش��ماره11571-94/12/27- فاطمه هادی به فرزندابوالقاسم به 

شناسنامه شماره213شهرضاوشماره ملی1199029467ششدانگ:
الف:قسمتی ازیکباب مغازه مفروزی ازپالک459به مساحت26/34مترمربع 

که به انضمام قسمتی ازپالک495جمعاتشکیل یکباب مغازه راداده است.
ب: قسمتی ازیکباب مغازه مفروزی ازپالک495به مساحت20/11مترمربع 

که به انضمام قسمتی ازپالک459جمعاتشکیل یکباب مغازه راداده است.
85- رای شماره 9843 – 94/10/13– سید ابوالقاسم اسدی فرزند سیدعلی 
اکبر به شناس��نامه شماره 427 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198776412 

ششدانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 1189 به مساحت 38 مترمربع.
86- رای ش��ماره 10924 – 94/11/27– مه��دی امی��ری فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 132 شهرضا و ش��ماره ملی 1199669644 ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی ازپالک 2377 که قبال 206 باقیمانده بوده به مساحت 

199/11 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد

87- رای ش��ماره11528-94/12/27- مرتض��ی بی��ات فرزندعلیج��ان 
شهرضاوش��ماره  ش��ماره23حوزه1مرکزی  شناس��نامه  ب��ه 

ملی1199653731ششدانگ یکباب خانه به مساحت146/35مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

رضائ��ی  سیدمحس��ن   -94 /12 ش��ماره26-11507/ رای   -88
فرزندسیدعلی به شناسنامه ش��ماره70حوزه1مرکزی سمیرم وشماره 
ملی1209770237شش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک10ب��ه 

مساحت137/20مترمربع.
89- رای شماره 10926 – 94/11/27– علیرضا حداد فرزند عبدالجواد به 
شناسنامه شماره 1351 شهرضا و ش��ماره ملی 1199192228 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 61 باقیمانده و1359 و 

1360 به مساحت ششدانگ 104/70 مترمربع. 
90- رای ش��ماره 10927 – 94/11/27– مهدی��ه تنهائ��ی فرزند بهمن به 
شناسنامه شماره 514 قمشه و شماره ملی 1199271111 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 61 باقیمانده و1359 و 1360 

به مساحت ششدانگ 104/70 مترمربع. 
91- رای ش��ماره 10919 – 94/11/27– مهدی افشاری فرزند محمدعلی 
به شناسنامه شماره 308 شهرضا و شماره ملی 1199151531 ششدانگ 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 129 به مساحت 203/25 مترمربع.

درازاء7/3حبه مشاع از18حبه مش��اع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف ایران اطرشی و7/3حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف عبدالحسین گالبی.
92 - رای شماره 8616 – 94/8/30– احمدرضا عظیمی فرزند عباسعلی به 
شناسنامه شماره 1974 شهرضا و شماره ملی 1199285714 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 239 به مساحت 132/38 مترمربع.
93- رای ش��ماره 10929 – 94/11/27– احمد ولیخانی فرزند علی اکبر به 
شناسنامه شماره 50 شهرضا و شماره ملی 1199609900 ششدانگ یکباب 
خانه دو و نیم طبقه مفروزی ازپالکهای 582 باقیمانده و 1721 به مساحت 

405/34 مترمربع.
94- رای ش��ماره 9210 – 94/9/23– مین��ا بهمنیار فرزن��د حجت اله به 
شناسنامه شماره 159 شهرضا و ش��ماره ملی 1199210293 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مف��روزی از پالک 1253 به مس��احت 

ششدانگ 251/73 مترمربع.
95- رای ش��ماره 9211 – 94/9/23– امی��د دوالی فرزند محمدحس��ن به 
شناسنامه شماره 577شهرضا و شماره ملی1199199427 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مس��احت ششدانگ 

251/73 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

96- رای ش��ماره 350 – 94/1/23– حسنعلی ش��فیعی فرزند سلیمان به 
شناسنامه شماره 428 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209260174 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مساحت 

ششدانگ 170/30 مترمربع. 
97- رای ش��ماره351 – 94/1/23– زرافش��ان ش��فیعی فرزند محمدبه 
شناسنامه شماره 454 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209260433 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مساحت 

ششدانگ 170/30 مترمربع. 
98- رای ش��ماره9259-94/09/25- اس��ماعیل باس��ره فرزندعبدالعلی 
دهاق��ان وش��ماره  ب��ه شناس��نامه شماره55حوزه1روس��تائی 
ملی5129872304شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک378به 

مساحت156/70مترمربع.
99- رای ش��ماره2750 – 94/3/31– کرامت انص��اری فرزند عوضعلی 
به شناس��نامه ش��ماره 2961 ح��وزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 
1209551101 شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه مف��روزی ازپالک 495 به 
مساحت 160 مترمربع.درازاءتمامت160سهم مشاع از9523سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عباس بهرامی.
100- رای ش��ماره 4297 – 94/4/14– بهمن امیری فرزند سرمس��ت به 
شناسنامه شماره 50 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209815370 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 495 به مساحت 144/50 مترمربع.
101- رای شماره 11583 – 94/12/27– یعقوب محمودی فرزند اسماعیل 
به شناسنامه ش��ماره 3222 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209553716 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 496 به مساحت 127/20 مترمربع.

درازاء127/2سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

102- رای ش��ماره 10994 – 94/11/29– محمود خالصی موسی آبادی 
فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 1 حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی و 
شماره ملی 5129831721 ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثی بر 

روی آن مفروزی ازپالک 1142 به مساحت 44/10 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

103- رای ش��ماره 10900 – 94/11/26– مرتض��ی ش��اهچراغی فرزند 
عزیزاله به شناسنامه شماره 193 ش��هرضا و شماره ملی 1199135811 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 289 به مساحت 
شش��دانگ 112/70 مترمربع.درازاء56/5سهم مش��اع از113سهم مشاع 
از2200سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسن محمدرجبی.

104- رای ش��ماره 10901 – 94/11/26– ثری��ا به��داد فرزن��د احمد به 
شناسنامه شماره 20799 شهرضا و شماره ملی 1198487860 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 289 به مساحت ششدانگ 
112/70 مترمربع.درازاء56/5سهم مشاع از113سهم مشاع از2200سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسن محمدرجبی.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه

105- رای شماره 11027 – 94/11/29– غالمرضا عباسی فرزند فاضل به 
شناسنامه شماره 634 حوزه 1 شهری سمیرم و شماره ملی 1209693798 

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 
ششدانگ 247 مترمربع.درازاءدوسوم از247سهم مشاع از528سهم مشاع 
از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف چنگیزپناهپوری.

106- رای ش��ماره 11028 – 94/11/29– زهرا عباس��ی فرزند جهانگیر 
به شناس��نامه ش��ماره 2686 حوزه 1 ش��هری س��میرم و ش��ماره ملی 
1209883287 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
13 به مساحت شش��دانگ 247 مترمربع.درازاءیکسوم از247سهم مشاع 
از528سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

چنگیزپناهپوری.
107- رای ش��ماره 1809 – 94/2/27– بهمن یار فره��ادی فرزند ایرج به 
شناسنامه ش��ماره 369 حوزه 2 س��میرم و ش��ماره ملی 1209424363 
شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 14 به مساحت 235/35 مترمربع.

درازاء1/25حبه مشاع از13حبه وسه- بیستم حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرفغالمرضابهرامی.

108- رای ش��ماره 8447 – 94/8/25– ثریا فرهمندی��ان فرزند هرمز به 
شناسنامه شماره 106 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209436965 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی 

از پالک 14 به مساحت ششدانگ 47/23 مترمربع.
109- رای ش��ماره 8448 – 94/8/25– حی��در فرهمندی��ان فرزند ازل به 
شناسنامه شماره 114 حوزه 2 س��میرم و شماره ملی1209445654 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از 

پالک 14 به مساحت ششدانگ 47/23 مترمربع.
110- رای ش��ماره 11516 – 94/12/26– خیبر مرادی فرزند کردی خان 
به شناسنامه شماره 735 حوزه 2 بروجن و ش��ماره ملی 6296573120 
شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپ��الک 14 به مس��احت 234 مترمربع.

درازاء229سهم مش��اع از2682س��هم13حبه وسه- بیس��تم حبه مشاع 
از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف حیدربهرامی.

111- رای ش��ماره 5794 – 94/5/28– علی محمد خ��دک فرزند کهزاد به 
شناسنامه شماره 1676 حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293786676 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 15 به مساحت 212/19 مترمربع.
112- رای ش��ماره9358 –94/9/28– قربانعلی حاتم��ی فرزند منوچهر 
به شناس��نامه ش��ماره 16 ح��وزه 1 روس��تائی گندمان وش��ماره ملی 
6299868848 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 15 به مس��احت 
210/83 مترمربع.درازاءتمامت هفتادوپنج- چهارصدوپنجاه وهشتم سهم 
مشاع ازدوسوم سهم مشاع از10سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف علیرضاجهانگیری.
113- رای ش��ماره 8449 – 94/8/25– مه��دی محم��دی حاجی محمدلو 
فرزند نوراله به شناسنامه ش��ماره 15208 حوزه 5 شیراز و شماره ملی 
2291865234 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 57 به مساحت 191 

مترمربع.
بند ب

شماره فرعی از 3- اصلی موغان
رای ش��ماره4314–94/4/14 و رای اصالح��ی 11178–94/12/8–

سیدحسین میرش��هرضا فرزند سیدنعمت اله به شناس��نامه شماره 229 
حوزه 6 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199366846 شش��دانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالک 1230 به مساحت 166/20 مترمربع که دررای وآگهی اولیه 

مساحت  اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 33- اصلی مهرقویه

رای ش��ماره9361-94/09/28- فاطم��ه زهرا تصدیق��ی فرزنداصغربه 
شهرضاوش��ماره  شماره24حوزه1روس��تائی  شناس��نامه 
ملی1199681245س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مفروزی 
ازپالک252به مساحت شش��دانگ152/80مترمربع که درآگهی اولیه نام 

مالک اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/01/29                                                                                                                

تاریخ انتشارنوبت دوم:95/02/13             
سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفادآرا )نوبت دوم(
1/97 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قان��ون هیات تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1- رای شماره 139460302020001114 خانم زینب غازان به شناسنامه 
شماره 6220003462 کدملي 6220003462 صادره میمه فرزند حسین در 
ششدانگ قطعه زمین مزورعی به مساحت 241 مترمربع پالک شماره 791 
فرعي از 35 اصلي واقع در  قریه ازان به اس��تناد خریداری عادی از مالک 

رسمی خانم زهرا عرب
2- رای شماره 13946030202000113 آقاي بیژن صانعیان به شناسنامه 
شماره 8 کدملي 6229854295 صادره میمه فرزند احمد درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 695.36 مترمربع پالک شماره 
11621 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای احمد صانعیان فرزند میرزا حسن 
3- رای ش��ماره 139460302020001112 آقاي غالمرضا صانعیان به 
شناسنامه شماره 70 کدملي 6229870835 صادره میمه فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 695.36 مترمربع 
پالک ش��ماره 11621 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان فرزند میرزا حسن 
4-  رای ش��ماره 139460302020001144 قاي رض��ا بهرامیان فرزند 
حسین شناسنامه ش��ماره 16 میمه و کد ملی 6229957418 در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 218.70  مترمربع پالک شماره 1680 فرعي از 26 

اصلي واقع در قریه ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
5- رای ش��ماره 139460302020001145 آق��اي رض��ا صانعی��ان به 
شناسنامه شماره 1869 کدملي 6229688700 صادره میمه فرزند احمد در 
ششدانگ یکدرب باغ مزروعی به مساحت.96 540 مترمربع پالک شماره 
214 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای علی نظریان فرزند غالمحسین
6- رای ش��ماره 139460302020001146  آق��اي غالمرض��ا صانعیان 
فرزند احمد شناس��نامه ش��ماره 70 میمه کد مل��ی 6229870835 متولد 
1342/05/04 در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 327.26 متر مربع  به پالک شماره 2815 فرعي از یک اصلي واقع 
درمیمه بخش ثبتی میمه به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

احمد صانعیان فرزند حسن
7- رای شماره 13946032020001147 آقاي بیژن صانعیان به شناسنامه 
شماره 8 کدملي 6229854295 صادره میمه فرزند احمد در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 327.26 مترمربع پالک 

شماره 2815 فرعي از 1 اصلي واقع در درمیمه بخش ثبتی میمه به استناد 
خریداری عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان فرزند حسن

8-  رای شماره 139460302020001148 آقاي علي حمزه اي به شناسنامه 
ش��ماره 42 کدملي 6229960273 صادره میمه فرزند جواد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 504.50  مترمربع پالک شماره 
1830 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای اسداله مشرفی فرزند محمد 
9- رای شماره 13946032020001149 خانم مریم عابدي به شناسنامه 
ش��ماره 6 کدملي 6229967405 صادره میمه فرزند ابراهیم در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 504.50 متر مربع پالک شماره 
1830 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای اسداله مشرفی فرزند محمد
10-  رای 139460302020001150 آق��اي علي حمزه اي به شناس��نامه 
ش��ماره 42 کدملي 6229960273 صادره میمه فرزند جواد در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 207.20 مترمربع پالک شماره 1814 فرعي از 26 
اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمد حسین بهرامیان فرزند آقاجان
11- رای ش��ماره 139460302020001151 آقاي  علیرض��ا خالقیان به 
شناس��نامه ش��ماره 35255 کدملي 0057955220 صادره تهران فرزند 
محمدتقي در دو دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 586.04  
مترمربع پالک ش��ماره 2365 فرعي از 26 اصلي واق��ع در قریه ونداده به 

استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه سجودی فرزند جعفر
12- رای ش��ماره  139460302020001152 آقاي محمدتقي خالقیان به 
شناسنامه ش��ماره 7 کدملي 6225993551 صادره میمه فرزند مالرضا 
دردو دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 586.04  مترمربع 
پالک ش��ماره 2365 فرعي از 26 اصل��ي واقع در قریه ونداده به اس��تناد 

خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه سجودی فرزند جعفر
13- رای ش��ماره 139460302020001153 خان��م فاطمه س��جودي به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 6229941831 صادره میمه فرزند جعفر دردو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 293.58  مترمربع پالک 
ش��ماره 2303 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به اس��تناد مالکیت 

رسمی مشاعی خود
14-  رای ش��ماره 139460302020001154 آقاي محمدتقي خالقیان به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 6229935511 صادره میمه فرزند مالرضا در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293.58  مترمربع پالک 
ش��ماره 2303 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به اس��تناد مالکیت 

رسمی مشاعی خود
15- رای ش��ماره 139460302020001155 آقاي علیرض��ا خالقیان به 
شناس��نامه ش��ماره 35255 کدملي 0057955220 صادره تهران فرزند 
محمدتقي در دو دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 293.58  
مترمربع پالک ش��ماره 2303 فرعي از 26 اصلي واق��ع در قریه ونداده به 

استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه سجودی فرزند جعفر
16-  رای ش��ماره 139460302020001156 آق��اي  داود بهرامی��ان به 
شناسنامه شماره 22574 کدملي 0057838747 صادره تهران فرزند جالل 
در ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 54.54 مترمربع پالک شماره 
1743 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع 

الواسطه  از مالک رسمی آقای محمد بهرامیان فرزند حاجی
17-  رای ش��ماره 139460302020001157 اق��اي نصی��ر صنیع��ي به 
شناس��نامه ش��ماره 44 کدملي 6229940728 صادره میمه فرزند سیف 
اله درشش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 64.15 مترمربع پالک شماره 
2258 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای سیف اله صنیعی فرزند مصطفی
 18- رای ش��ماره 139460302020001162 آقاي شمس الدین مهدویان 
به شناسنامه شماره 8 کدملي 6229811316 صادره میمه فرزند شیخ زین 
الدین در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 372.75 مترمربع قسمتی از هر 
یک از  پالکهای  شماره 3398.3399.3400 فرعي از 30 اصلي که با یکدیگر 
توام گردیده است. واقع در روستای زیاد آباد به استناد خریداری عادی از 

مالک رسمی آقای زین الدین مهدویان فرزند مهدی مشایخ
19- رای شماره 139460302020001163 آقاي علي اکبر اسماعیل زاده به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 6229847078 صادره میمه فرزند حسینعلي 
در یازده قفیزو یک سوم قفیز مشاع از 25 قفیز شدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1808 مترمربع پالک شماره 2583 فرعي از 30 اصلي واقع در 
روستای زیاد آباد  به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی محرم باقی 

و خانم ارزو لطفی
20- رای ش��ماره 413946030202000116 آق��اي داود خدادوس��ت به 
شناس��نامه ش��ماره 29 کدملي 6229898871 صادره میمه فرزند محمد 
درسه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 259.02 مترمربع 
پالک ش��ماره 779 فرعي از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به اس��تناد 

مالکیت رسمی مشاعی خود
21- رای شماره  139460302020001165 خانم زهرا محبي به شناسنامه 
ش��ماره 892 کدملي 6229704048 صادره میمه فرزند محمدعلي در سه 
دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 259.02 مترمربع پالک 
ش��ماره 779 فرعي از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به استناد مالکیت 

رسمی مشاعی خود
22- رای ش��ماره 139460302020001166  آق��اي جلی��ل اقدام��ي به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 6229855534 صادره میمه فرزند عباسعلي 
در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 321.16 مترمربع 
پالک ش��ماره 779 فرعي از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به اس��تناد 

مالکیت رسمی مشاعی خود
23- رای شماره 139460302020001167 خانم عزت اعراب به شناسنامه 
ش��ماره 3 کدملي 6229861021 صادره میمه فرزند علي بابا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321.16 مترمربع پالک شماره 
779 فرعي از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به اس��تناد مالکیت رسمی 

مشاعی خود
24- رای ش��ماره 139460302020001168 آق��ای عل��ي صانعی��ان به 
شناسنامه شماره 297 کدملي 6229981907 صادره میمه فرزند محمد در 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 643.25 مترمربع پالک شماره 
2538 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای احمد صانعیان فرزند میرزا حسن
25-  رای ش��ماره 139460302020001169 آقاي  حسین صانعییان به 
شناسنامه شماره 2155 کدملي 6229691574 صادره میمه فرزند احمد در 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 426.91 مترمربع پالک شماره 
4029 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای احمد صانعیان فرزند میرزا حسن
26- رای شماره 139460302020001170 مالکیت آقاي رضا صانعیان 
به شناسنامه شماره 1869 کدملي 6229688700 صادره میمه فرزند احمد 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 2692.47 
مترمربع پالک ش��ماره 2471 فرع��ي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد 

خریداری عادی از مالک رسمی خانم مرصع شهبازی فرزند احمد
27- رای ش��ماره 139560302020000001 آقاي اسفندیار یعقوبیان به 

شناسنامه ش��ماره 17 کدملي 6229844362 صادره فرزند حسینعلي در 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 691.65 مترمربع پالک شماره 
3086 فرعي از 30 اصلي واقع درقریه زیاد اباد به استناد خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای میرزا احمد گرای فرزند میرزا اسماعیل 
28-  رای شماره 139560302020000022 خانم لیال رحیم به شناسنامه 
شماره 1270088955 کدملي 1270088955 صادره میمه فرزند غضنفر 
در شش��دانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 213 مترمربع پالک شماره 
2893 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای قدرت با صفا
29- رای ش��ماره 139560302020000026 خانم راضیه خدا دوست به 
شناسنامه شماره 6220018435 کدملي 6220018435 صادره فرزند علي 
در دو دانگ و چهار دهم دانگ مشاع از شش��دانگ  قطعه زمین مزروعی و 
گلستان به مساحت 1184.12 مترمربع پالک شماره 125 فرعي از 19 اصلي 
واقع درروستای ازان به استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم الیم خانم علی اکبری فرزند مال حبیب اله
30-  رای ش��ماره 139560302020000027 خانم زهرا خدادوس��ت به 
شناس��نامه ش��ماره 42 کدملي 6229899000 صادره فرزند علي دریک 
دانگ و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی و گلستان به 
مساحت 1184.12 مترمربع پالک شماره 125 فرعي از 19 اصلي واقع در 
درروستای ازان به استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم 

الیم خانم علی اکبری فرزند مال حبیب اله
31-  رای ش��ماره 139560302020000028 آقاي رمضانعلي صالح به 
شناس��نامه ش��ماره 35 کدملي 6229864819 صادره فرزند امان اله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت413.56 مترمربع پالک شماره 67 فرعي 
از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به اس��تناد خریداری عادی از مالکین 

رسمی خانم شهربانو کسایی فرزند مراد حسن و رضا کسایی فرزند باقر
32-  رای ش��ماره 139560302020000029 آقاي علي خدا دوس��ت به 
شناس��نامه ش��ماره 26 کدملي 6229831041 صادره فرزند رمضانعلي 
دردو دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 606.30 
مترمربع پالک ش��ماره 149 فرعي از 19 اصلي واقع در روس��تای ازان به 
استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم رقیه خدادوست فرزند نادعلی

33- رای شماره 139560302020000030 خانم فاطمه مالي به شناسنامه 
شماره 31 کدملي 6229849216 صادره فرزند حمزه در ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 136.60 مترمربع پالک ش��ماره 336 فرعي از 35 اصلي 
واقع درروستای ازان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم سکینه 

خدادوست فرزند رمضانعلی
34- رای ش��ماره 139560302020000048 خان��م لی��ال س��جودي به 
شناسنامه شماره 40 کدملي 6229970171 صادره میمه فرزند حسنعلي در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204.30  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
1463 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای غالم تقوی فرزند تقوی
بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه 1395/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1395/02/13

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میمه – مریم مختاری
تحدید حدود اختصاصی

2/186 ش��ماره صادره: 216917 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعه  
زمین مزروعی در دشت زیره پالک شماره 301 فرعی از 212- اصلی واقع 
در دشت بزرگ بخش 11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام 
مهدی محمد حسینی طرقی فرزند علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدی��د حدود پالک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 1395/03/09 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/02/13 م الف 73 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/104 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه مخروبه به پالک شماره 
370 فرعی از 3453 اصلی واقع در شهر فرخی بخش شش خوروبیابانک 
به نام خانم شهناز جمالیان میبدی فرزند بمان در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور مالک و نماینده قانونی اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1395/3/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به مالک و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
 م الف 32  تاری��خ انتش��ار: 1395/02/13 محمدعلی بیط��رف رئیس ثبت 

خوروبیابانک 
تحدید حدود اختصاصی

2/108 ش��ماره: 1395/43/216014 نظر با اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
ساختمان و مغازه پالک شماره 45/348 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام رحیم رحیمی کمرمی فرزند ناصر قلی 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت 9 صبح در 
محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/2/13 م الف: 3402 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/107 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/216050 نظر با اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ ساختمان پالک شماره 24/2839 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام شهال نادری افارونی پور فرزند علی 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/3/11 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 95/2/13 

م الف: 3404 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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مواد الزم: 
سینه مرغ بدون پوست و استخوان1 عدد، قارچ خرد شده100 گرم، فلفل 
 دلمه ای2 عدد، پیاز 1 عدد، نان س��اندویچی به می��زان الزم، پنیر پیتزا 
 به میزان الزم، آویشن یا ادویه پیتزا به میزان الزم، ادویه به میزان الزم،

رب گوجه به میزان الزم، نمک و فلفل به میزان الزم.
 طرز تهیه:

 ابتدا س��ینه مرغ را با پیاز و کمی ادویه و نمک بپزی��د. بعد آن را ریز ریز 
کرده و قارچ را هم شسته و ریز ریز کنید و هر دو ر ا با هم تفت دهید. به آن 
کمی ادویه و نمک و فلفل و رب گوجه و ادویه پیتزا یا آویشن اضافه کنید.

حال نان ها را به سه قس��مت برش دهید و آنها را طوری خالی کنید که 
مقداری نان ته آن بماند تا بعدا مواد از درونش نریزد حاال مواد گوش��تی 
پنیر پیتزا و فلفل دلمه ای خردش��ده را کنار دست تان بگذارید و کمی 
پنیر پیتزا ته ن��ان بریزید و بعد کمی از مواد گوش��تی و س��پس فلفل و 
دوباره روی آن را پنیر بریزید و این کار را ادامه دهید تا نان ها پر ش��وند 
 و در آخر روی م��واد را با پنیر بپوش��انید و کمی ادویه پیتزا یا آویش��ن 

بپاشید.
نان های پرشده را به طور عمودی کنار هم در سینی فر بچینید و در فر 
از قبل گرم شده بادمای180 تا200 درجه سانتیگراد بپزید تا زمانی که 

پنیر طالیی شود.

چان چان، بزرگ ترین شهر خش��تی جهان است که پیش تر پایتخت تمدن 
 چیمو بوده و قلمرو آن به طول هزاران کیلومتر در امتداد س��احل ش��مالی 
از جنوب اکوادور تا مرکز پرو گسترده بوده است. قدمت بنای این شهر به سال 
8۵0 میالدی بازمی گردد و تا زمان فتح آن توس��ط امپراتوری اینکا در سال 

1۴۷0 ادامه داشته است. 
 در زم��ان اوج حکوم��ت امپرات��وری چیمو، وس��عت چان چ��ان در حدود

 20 کیلومترمربع و ناحی��ه مرک��زی آن در ح��دود ۶ کیلومترمربع بوده و 
تعداد۶0000  نفر در آن سکونت داشته اند. این ش��هر از ۹ ارگ مستطیلی 
تشکیل شده است که توسط دیوارهایی به ارتفاع ۹ تا 18 متر احاطه شده اند. 
 در هریک از ای��ن بخش ها، هزاران بنا اع��م از معبدها، اقامتگاه ه��ا، انبارها، 
فضاهای باز، مخازن و محل مراس��م عزاداری قرار دارند. دیوارهای بناها نیز 

اغلب با کنده کاری نقوشی مانند مفاهیم انتزاعی و حیوانات تزیین شده اند.
در خارج از این ۹ ارگ مستطیل شکل، ۴ بخش صنعتی برای کارهایی مانند 
صنایع چوبی، بافندگی، طالسازی و نقره س��ازی تعبیه شده اند. البته ذخایر 
 فلزات گران بهای شهر در قرن ش��انزدهم توسط جویندگان گنج اسپانیایی 
به تاراج رفته اس��ت. منطقه جنوبی نیز برای کش��اورزی مورداستفاده قرار 

می گرفته و دارای سیستم آبیاری پیچیده ای  است. 
چان چان دریکی از خش��ک ترین بیابان های س��احلی جهان واقع است که 
میانگین بارش ساالنه آن کمتر از ۵/2 سانتی متر گزارش شده است. ازاین رو، 
خش��کی آب وهوای منطقه موجب شده است تا این س��ازه خشتی تاکنون 

باقی  بماند.

یکی از سوال های رایج اکثر خانم ها این است که آیا می توان رب گوجه فرنگی 
 را بعد از باز کردن در کنس��رو داخل قوطی نگهداری کرد ی��ا حتما باید آن را 

به ظرف شیشه ای منتقل کنیم؟ جواب این سوال کامال ساده و روشن است.
اگر قصد دارید محتویات تمام کنسروها و کمپوت ها و نه تنها رب گوجه فرنگی 
را بعد از باز کردن درب آن برای مدتی طوالنی اس��تفاده کنید، الزم است آن 
را به ظرف دیگری منتقل کنید. برخی افراد فکر م��ی کنند دلیل این انتقال، 
پیشگیری از کپک زدن آن ماده غذایی اس��ت؛ در حالی که در درجه اول این 
موضوع اهمیت پیدا می کن��د که بعد از باز کردن درب قوط��ی، احتمال بروز 
 واکنش بین یکی از اجزای ترکیب م��اده غذایی ) به ویژه ماده ای اس��یدی ( 

با دیواره فلزی جداره داخلی قوطی بسیار باال می رود.
مسئله دیگر این است که وقتی درب یک کنس��رو یا کمپوت را باز می کنید، 
بستن محکم آن، دیگر امکان پذیر نیست؛ در حالی که منتقل کردن به ظرف 
 دیگر این امکان را فراهم می کند و محکم بستن در ظرف جلوی ورود آلودگی 
 به مواد غذای��ی را می گی��رد. از جمله دالی��ل اصلی کپ��ک زدن رب که هم 
در قوطی و هم در ظروف شیشه ای رخ می دهد ورود همین آلودگی ها به داخل 
 ماده غذایی است. از این رو، رعایت مسایل بهداش��تی به عنوان مثال استفاده 
 از یک قاش��ق خش��ک و تمیز هنگام برداش��تن رب از داخل ظرف می تواند 

از آلوده شدن ماده غذایی و در نتیجه کپک زدن آن پیشگیری کند.

 کتاب » یادداشت های یک پزش��ک جوان « نوش��ته » میخاییل بولگاکوف « 
را نشر» ماهی « با ترجمه » آبتین گلکار « تجدید چاپ کرد.

کتاب حاضر روایتی است از تجربیات » میخاییل بولگاکوف «، زمانی که به عنوان 
پزشک در روستایی دور افتاده به کار مشغول بود.

بولگاکوف نویسنده بزرگ روس که پزشک نیز بود، در این کتاب خاطرات دوران 
طبابتش در روستایی دور افتاده را به شیوه ای کامال شیوا و خواندنی در قالب 
هشت داستان کوتاه ارایه داده است. خاطرات یک پزشک تازه کار که بالفاصله 
پس از اتمام تحصیل به مکانی دور افتاده فرستاده شده،  تجربیات مانی که مجبور 
بود تا به تنهایی با رنج و بیماری روستاییان دس��ت و پنجه نرم کند. میخائیل 
بولگاکوف در سال 18۹1 در خانواده ای فرهیخته در شهر کیف اوکراین متولد 
ش��د. پدرش دانش��یار آکادمی علوم الهی و مادرش، دبیر دبیرستانی در شهر 
کیف بود. وی پس از پایان تحصیالت دبیرس��تانی در سال 1۹0۹ به دانشکده 
پزشکی رفت، اما عالقه ش��خصی بولگاکوف به زبان ها و ادبیات خارجی باعث 
 شد که در کنار کار پزش��کی در زمینه ادبی نیز رشد کرده و تبدیل به نویسنده

  نام آور و توانا ش��ود. برخی از رمان ها و نمایش��نامه هایی که از این نویس��نده 
به جای مانده می ت��وان به آثاری چون؛ مرش��د و مارگاریتا، دل س��گ، ایوان 
واسیلیویچ، جزیره سرخ و... اش��اره کرد. گفتنی است در کتاب حاضر داستان 
» مورفین « نیز گنجانده شده اس��ت که بولگاکوف در آن چگونگی اعتیاد یک 

پزشک به این ماده  مخدر را به شکل بدیع و تکان دهنده ای به تصویر می کشد.

دختری که هر روز با نردبان به مدرسه می رود! چان چان پرو؛ بزرگ ترین شهر خشتی جهان

برنامه نویس�ی بدون دانش کدنویس�ی 
ممکن می شود

مایکروسافت نسخه بتای ابزار جدیدی را عرضه 
کرده که به صاحبان مش��اغل ام��کان می دهد 
بدون اطالع از دانش برنامه نویس��ی، برنامه های 
تلفن همراه طراحی کنند.این ابزار Appس��از، 
"PowerApps ن��ام دارد و اس��تفاده از آن 

در سراسر جهان ممکن است.
 نس��خه بتای خصوصی این برنامه سال گذشته 
 PowerApps .به طور محدود توزیع شده بود
امکان دریافت داده ها از مناب��ع متنوع را دارد و 
می تواند بر همین اس��اس appهایی خلق کند 
 که به راحتی بر روی گوش��ی ها و تبلت ها اجرا 
می ش��وند بدون آنک��ه نی��ازی به هی��چ گونه 
کدنویس��ی باش��د. این کار موجب صرفه جویی 

قابل توجه در وقت و هزینه ها نیز می شود. 
برنامه هایی که به این ش��یوه طراحی می شوند 
بر روی iOS، Android و همین طور بر روی 

وب قابل اجرا هستند.
  از جمل��ه منابعی ک��ه می ت��وان از آنه��ا برای 
 Dropbox، جمع آوری اطالعات استفاده کرد
و     OneDrive، Dynamics CRM

SharePoint Online قابل ذکر است.
 تنوع این منابع نشان می دهد که مایکروسافت 
قصد ندارد آن را تنها مح��دود به پالتفورم خود 

کند.
 البته به نظر می رس��د این نوع برنامه ها بیشتر 
برای مصرف داخلی شرکت های تجاری مناسب 
باش��ند و اس��تفاده گس��ترده تر از آنها مستلزم 

ارتقای کیفیت برنامه های مذکور است.

دختر انگلیسی حافظ کل قرآن شد!
» النه��ار «، » ماریا اس��الم «، دختر خردس��ال 
انگلیسی، با وجود این که تنها 8 سال سن دارد، 
حافظ کل قرآن اس��ت و آیات این کتاب الهی را 
به صورت صحیح تالوت می کند. این خردس��ال 
انگلیس��ی در این باره می گوی��د: » من به عنوان 
عضوی از یک خانواده مسلمان باید قرائت قرآن 
را فرا بگیرم. « براساس این گزارش، ماریا اسالم، 
حفظ قرآن کریم را از سن ۵ سالگی آغاز کرده و 

اکنون حافظ کل قرآن است.
 همچنین، مادر این دختر خردس��ال انگلیسی 
 از ای��ن اس��تعداد دخت��رش در زمین��ه حفظ و 
قرائت قرآن برای جم��ع آوری کمک های مالی 
برای کمک به پناهندگان س��وری بهره می برد 
 و کمپین های��ی را نیز در این زمین��ه راه اندازی 

کرده است. ماریا اسالم دارای یک صفحه شخصی 
در شبکه اجتماعی » فیسبوک « است که بیش از 

شش هزار کاربر دارد.

DNA میزان شادی شما را تعیین می کند!
 تحقیقات نش��ان داده اس��ت که عوامل ژنتیکی 
بر احساس شادی و رضایت از زندگی افراد تاثیر 

می گذارد.  
شاید ش��ما نیز متوجه شده باش��ید که شادی،  
افس��ردگی، رضای��ت از زندگی و روان پریش��ی 
احساس هایی هستند که ریش��ه در درون افراد 
دارند و کمتر تح��ت تاثیر عوام��ل بیرونی قرار 

می گیرند. 
برخی افراد ذاتا ش��اد و پران��رژی و برخی دیگر 
درونگرا و کمی غمگین هس��تند. در مطالعه  ای 
جدید، دانشمندان نشان داده اند که ممکن است 
 DNA علت اصلی شادی افراد ریشه در ژنتیک و

آن ها داشته باشد.
 عالوه بر این، میزان ش��ادی و رضای��ت افراد از 

 خود و زندگی شان می تواند سبب بروز تغییرات 
در DNA آن ها شود. 

در واقع، رابطه بین عوامل ژنتیکی و احساسات، 
رابطه ای دو س��ویه اس��ت. یک گروه تحقیقاتی 
200 دانش��مند از 1۷ کش��ور   متش��کل از
تغییرات ژنتیک��ی را در بی��ش از300 هزار نفر 
بررسی کردند و رابطه میان ژن ها و محیط اطراف 

را  به دست آوردند.
نتای��ج ای��ن تحقی��ق نش��ان داد که ش��اخص 
ت��وده بدن��ی، اس��تعمال دخانیات، مش��کالت 
قلب��ی عروقی، س��طح گلوک��ز خون و س��طح 
تری گلیس��رید خون می تواند بر میزان ش��ادی 
و رضای��ت از زندگ��ی اف��راد تاثیر بگ��ذارد، اما 
 تاثیر عوامل ژنتیکی بیش��تر از عوامل محیطی 

است.

یادداشت های یک پزشک جوان 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام رضا علیه السالم:
 آن کس��ى که نفس��ش را محاس��به کند، س��ود 
برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل 

بماند، زیان دیده است.
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دختر فلسطینی برای رفتن به مدرسه باید نردبانش را با خودش ببرد تا بتواند از دیواری که اسرائیلی ها ساخته اند، عبور کند.

 در یک معبد بودایی در اط��راف پکن یک راهب 
جدید آغاز به کار کرده است! او می تواند در اطراف 
 معبد بچرخد، آهن��گ های بودای��ی را بخواند و 
با هرکس که او را تش��ویق ب��ه مکالمه کند حرف 
بزند.  اگرچه برای ح��رف زدن با او باید خیلی خم 
بشوید چون قد او فقط شصت سانت است و از فلز 

و  پالستیک ساخته شده است.            
 این ربات راهب که زیانر نام دارد، شبیه راهب های 
توی کارتن هاست با لباسی نارنج و سری تراشیده 
 و یک صفحه لمسی روی سینه اش. زیانر می تواند 
جواب20 سوال س��اده در مورد بودیسم و زندگی 

 روزمره را بدهد که بر روی مانیتور روی سینه اش 
نمایش داده می شود و می تواند ۷ حرکت انجام 
دهد.  استاد زیانفان، س��ازنده زیانرمی گوید این 
ربات وسیله بس��یار خوبی برای گسترش آگاهی 
بودیسم در چین  از راه علم است. او اضافه می کند: 
» علم و بودیسم نه در تقابل با یکدیگر قرار دارند 

و نه در تضاد و  می توانند با هم عجین شوند. «       
ای��ن رب��ات محصولی مش��ترک از یک ش��رکت 
تکنولوژی و تع��دادی متخصص هوش مصنوعی 

از  دانشگاه های برتر چین است.    
 با وج��ود کنج��کاوی زیاد رس��انه ه��ا، او خیلی 

در انظار عموم��ی حاضر نمی ش��ود  اگرچه او در  
چند نمایشگاه روبات و  نوآوری در چین شرکت 
کرده، اما در این معبد زیاد خود را  نشان نمی دهد. 
 او بیش��تر روزها در اتاقی در معبد به » عبادت «

می پردازد. اما کنجکاوی در مورد او در شبکه های 
اجتماعی م��وج می زند. ژیانفان ای��ن روبات را از 
روی ش��خصیت کارتونی با همین نام که  خودش 
 ابداع کرده، ساخته اس��ت. این معبد انیمیشن و 
مجموعه های طنزنیز منتشر کرده است. در حال 
 حاضر یک م��دل جدید از  Xian'er  در دس��ت 

ساخت است که عملکرد متنوع تری دارد. 

ربات راهب راهنمای گردشگران در معبدی در چین 
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