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 نفت و  گاز 
نباید خرج امورجاری شود

این یک هنر نیست که با پول نفت و گاز بودجه جاری را تامین 
کنیم. االن در شرایطی هستیم که اکثر منابع ما صرف بودجه 
 جاری می شود این خس��ارت دارد در کش��ور، تحقق این امر

 در این است که دولت و مجلس واقعا مصمم باشند در...

صدای پای بچه ها درنصف جهان 
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35مصوبهدولتبرای
بهبودمعیشتمردم

جزئیات گزارش های اقتصادی رییس جمهور به نمایندگان

گزارشی از نشست خبری بیست وهفتمین جشنواره کودک 

س��خنگوی دولت با بیان این ک��ه از ابتدای دول��ت یازدهم تاکنون 
35 مصوبه برای بهبود معیشت مردم داش��ته ایم، گفت: برای بهبود 
معیشت مردم و عملی شدن وعده100 روزه رییس جمهور 35 مصوبه 
در خصوص بهبود روش ه��ا در گمرکات و نظام بانک��ی در دولت به 
تصویب رسید  که رییس جمهور در جلسه سه شنبه شب با نمایندگان 
مجلس آنها را تش��ریح کرد. به گزارش خبرگ��زاری مهر، محمد باقر 

نوبخت برنامه ریزی ب��رای تأمین انرژی در زمس��تان را محور دیگر 
گزارش رییس جمهور به نمایندگان مجلس اعالم کرد و افزود: پیش 
از تحویل دولت ده ها کش��تی که حامل ارزاق عمومی و در مرزهای 
آبی متوقف بود، در همین مدت کوتاه با دستور رییس جمهور حتی 

یکی از آنها هم متوقف نیست و بار آنها تخلیه  و بارگیری شده است.
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محمد نصیری: پرورشگاه 
ما را مرد بار آورد

 هرکول ایرانی، سامس��ون، م��رد آهنین، م��رد طالیی، اولین 
طالیی تاری��خ وزنه برداری ای��ران در المپی��ک و...، اینها همه  
القابی هس��تند که به قهرمان روزه��ای دور ورزش ایران داده 
بودند؛»محمد نصیری«  وزنه بردار س��بک وزنی که هنوز هم 
خیلی از رکوردهای ورزش ایران دست اوست. دارای بیشترین 

مدال جهان و المپیک در ایران...
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روزنامه زاینده رود استخدام می کند
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داشته باشند.

شرایطعنوان

حداقل 2 سال سابقه کار در مطبوعاتویراستار مجرب

با سابقه مطبوعاتی در حوزه های مختلف اعم از شهری ، خبرنگار
اقتصاد، ورزشی و...

با سابقه مطبوعاتی دبیر اجرایی تحریریه
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شرایطعنوان

حداقل 2 سال سابقه کار در مطبوعاتویراستار مجرب

با سابقه مطبوعاتی در حوزه های مختلف اعم از شهری ، اقتصاد، ورزشی خبرنگار
و...

با سابقه مطبوعاتی دبیر اجرایی تحریریه



چهره روزيادداشت

 35 مصوبه دولت
  برای  بهبود معیشت

ادامه از صفحه يک- س��خنگوی دولت به مذاک��ره تلفنی رئیس 
جمهور با رئیس جمهور آمریکا اش��اره کرد و گف��ت: در این مکالمه  
آقای روحانی با حفظ جایگاه، اصول و منزلت جمهوری اسالمی و نه 

با درشت گویی برای استیفاء حقوق ملت ایران تالش کرد.
 وی با بیان اینکه همه سران کشورهای اروپایی که در مجمع عمومی 
حضور داشتند عالقمند به دیدار با رئیس جمهور بودند گفت: خیلی 

از این افراد تاکید داشتند که تحریم ها وجاهت بین المللی ندارد.
 سخنگوی دولت با تقدیر از  اقدام نمایندگان مجلس در صدور بیانیه 
تشکرآمیز خطاب به رئیس جمهور گفت: همه اینها نشانگر این است 
که نمایندگان مردم با اطالع از خواست مردم و پیام انتخابات اخیر اگر 
اقدام مثبتی در دولت انجام شود تقدیر می کنند و اگر کاری خالف 
مصالح و قانون هم صورت گیرد هیچگاه از ایفای ماموریت نمایندگی 

کوتاه نخواهند آمد.
 نوبخت تاکید ک��رد: به مردم قول می دهم در س��ایه پیوند عاطفی، 
رسمی و قانونی که بین دوقوه  فراهم است شرایط برای خدمت گزاری 
بیشتر فراهم خواهد بود و انرژی هایی که با اصطکاک و برخورد تلف 

می شد مصروف خدمت بیشتر به مردم خواهد شد.

  ظريف درباره نیويورک

 گزارش می دهد
اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی روزهای یک ش��نبه و سه شنبه تش��کیل جلسه می دهند و 
در این جلسات قرار اس��ت گزارش محمدجواد ظریف درباره سفر به 

نیویورک را استماع کنند.
بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون و رسیدگی به تقاضای 
 تحقی��ق و تفح��ص مطروحه از س��وی س��ید مهدی موس��وی نژاد 
نماینده دشتس��تان از وزرات دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در 
دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس قرار 

دارد.
کار گروه امنیت کمیسیون یک شنبه هفته آتی الیحه اصالح قانون 
بودجه سال1392کل کش��ور را مورد رس��یدگی قرار می دهد. کار 
گروه های روابط خارجی و دفاعی کمیسیون هفته آینده آخرین اخبار 

و تحوالت را بررسی می کنند.

 پیشنهاد خبیثانه عربستان
 علیه ايران لو رفت

عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در واکنش به تماس تلفنی 
و تعامل دیپلماتیک اوباما با ایران در حال نزدیک ش��دن به چین و 
روس��یه هس��تند. به گفته  یک دیپلمات اردنی که حاضر به افشای 
نامش نشد، پادشاه اردن در جلسه ای با مس��ئوالن ارشد عربستان 
ش��رکت کرد تا نتایج تماس تلفن��ی اوباما با حس��ن روحانی رییس 

جمهور ایران را بررسی کنند.
نمایندگان کش��ورهای عربی حاض��ر در این جلس��ه نگرانی عمیق 
خود از احتم��ال برقراری رابطه می��ان ایران و آمری��کا را ابراز کرده 
اند. در این جلس��ه، رهب��ران عرب درمورد پیش��نهاد س��عودی ها 
و دیگر کش��ورهای ع��رب به چی��ن و روس��یه برای ایفای نقش��ی 
بزرگ ت��ر در دیپلماس��ی و تجارت به بح��ث و بررس��ی پرداختند.

 در ازای چنین پیش��نهادی، روس��یه و چین حمایت خ��ود از ایران 
و روس��یه را کاهش می دهند و همزمان حمایت خود از کشورهای 
 عرب را افزایش می دهند. س��عودی ه��ا همچنین ف��روش نفت با 
قیمت پایین تر را به چین و روسیه در جهت رقابت با ایران پیشنهاد 

دادند.

 عدم تأمین مالی تروريست ها 
اولین گام رسیدن به راه حل در سوريه

ِدِرک پالمبل��ي هماهنگ کننده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور 
لبنان با غضنفر رکن آبادي س��فیر جمهوري اسالمي ایران در محل 
سفارت کشورمان دیدار و در خصوص آخرین تحوالت منطقه با وي 
گفتگو کرد.نماینده بان کي مون در لبنان با ابراز خوش بیني نسبت 
به فضاي حاکم بر تماس ه��اي دیپلماتیک مقام��ات بین المللي در 
نیویورک ازجمله نشست وزراي خارجه کشورهاي1+5 و جمهوري 
اسالمي ایران، اظهار امیدواري کرد که این فضا بر مسائل منطقه اي 

نیز تأثیرات مثبتي داشته باشد. 
   س��فیر کش��ورمان نیز مذاکره و تفاهم در صحنه داخل��ي لبنان را 
 براي تأمی��ن انس��جام، امنی��ت و ثبات این کش��ور حائ��ز اهمیت 
برش��مرد. رکن آب��ادي همچنین ضم��ن تأکید بر حمای��ت اصولي 
جمهوري اس��المي ایران از تالش براي رس��یدن ب��ه راه حل عملي 
در سوریه، جلوگیري از تأمین مالي و تس��لیحاتي گروه هاي مسلح 

تروریست را اولین گام در این مسیر توصیف نمود.

یک فعال سیاس��ی اصالح طلب با انتقاد از سخنان اوباما پس 
از دیدار با نتانیاهو گفت: ادبیات اوباما نامناسب بود و روحانی 
 بارها تأکید کرد این ادبیات، ادبیات تکریم ملت ایران نیست و 

عکس العمل خوبی در میان مردم ما ندارد.
 احمد ش��یرزاد نماین��ده مردم اصفه��ان در مجلس شش��م 
 در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار مهر با اش��اره ب��ه  مذاک��ره تلفنی 
 اوباما با روحانی، همچنین اظهارات اخی��ر اوباما پس از دیدار 
 با نتانیاهو گف��ت: در این دو هفت��ه، نبض ح��وادث به تندی 
تپش داشت و س��رعت رخدادها را به س��ختی می توان دنبال 

کرد.
وی افزود : اول در سازمان ملل کسی حضور هیأت ایرانی را در 
 مالقات وزیران خارجه ایران و آمریکا باور نم��ی کرد و یا باور 
نمی کرد ک��ه مکالمه تلفن��ی ص��ورت بگی��رد ، از آن طرف 
انتظارهای باالیی در میان بخشی از مردم ایجاد شد که در این 

سفر همه چیز حل شود.
شیرزاد با اشاره به اظهارات اخیر اوباما پس از دیدار با نتانیاهو 
 مبنی بر این که گزین��ه نظامی همچنان درم��ورد ایران روی 
میز است، گفت: دیپلماسی، هنر پیدا کردن راه حل مسالمت 
آمیز و تواف��ق های غیر ص��د درصدی و بینابین اس��ت وقتی 
مشکالتی رخ می دهد که اختالف مواضع وجود داشته باشد. 
این که اوباما بین ایران و اس��رائیل یک ط��رف را انتخاب کند 

صحیح نیست.
  اوباما م��ی توان��د ش��دت تن��ش ه��ا را کاهش ده��د، ولی 
 فکر نکنیم ب��ا یک تصمیم مش��کالت حل می ش��ود، چرا که 
 35 س��ال دیوار ب��ی اعتم��ادی بی��ن ای��ن دو کش��ور بوده 
 اس��ت. باید با واقعیت ها زندگی ک��رد و منافع آین��ده را پیدا 

کرد.
این فعال اصالح طلب اظهار داشت: فکر می کنم نیاز به صرف 
زمان بیشتری است و وجود اراده سیاسی مسئوالن دو کشور 
برای پیشرفت مسأله است و هر دو طرف این اراده را نشان دادند 

و اراده دو طرف برای حل مشکالت است.
 نماین��ده س��ابق مجلس ب��ا تأکید ب��ر این که طبیعی اس��ت 
ش��وک رخدادها به س��رعت قابل هضم نباش��د و مس��ئوالن 
 اس��رائیلی نتوانند تحمل کنند، اظهار داش��ت: اس��رائیلی ها 
 ایده آل را دولتی مانند دولت گذشته ایران می دانستند و خود 
 را ب��رای مواجه��ه ب��ا چنی��ن دولت��ی آم��اده ک��رده بودند، 
 در واق��ع نتانیاه��و لنگه کفش خ��ود را آم��اده ک��رده بود و 
 لنگه کفش او از نوع الفاظ نامناس��ب و دور از شأن دیپلماتیک

است.
ش��یرزاد در تحلیل این جمل��ه  آمریکایی ها ک��ه »ما نگرانی 
اس��رائیلی ها را درک می کنیم« گفت: ای��ن جمالت در واقع 
همدالنه ترین صحبت آمریکایی هاس��ت، ولی صددر صد این 

موضعگی��ری را نمی پذیرند، مواضعی ک��ه آمریکایی ها اعالم 
کرده اند نش��ان می دهد که هیچ اقدام عملی صورت نگرفته 
است و تنها موضع گش��ودن باب صحبت اس��ت، آنچه دور از 

انتظار است ادبیات اوباما بود.
این فعال سیاس��ی اصالح طلب با اشاره به ادبیات اوباما عنوان 
کرد: این ادبیات نامناس��ب ب��ود و روحانی باره��ا تأکید کرد 

این ادبی��ات، ادبیات تکریم 
ملت ایران نیس��ت و عکس 
العمل خوبی در میان مردم 

ما ندارد.
بفهم��د  بای��د  اوبام��ا    
مردم دوس��ت ندارند تهدید 
 نظام��ی را بش��نوند، م��ا با 
تحریم ها به عن��وان واقعت 
روب��ه رو ش��ده ای��م و این 
تهدیده��ای نظامی همواره 
در ادبی��ات نظام��ی آمریکا 
ب��وده و س��بب دوری دو 
 ملت می ش��ود و م��ردم از 
 ای��ن ادبی��ات خوشش��ان 

نمی آید.
 نماین��ده س��ابق مجل��س 
با بی��ان این ک��ه در فرآیند 
 دیپلماتی��ک آمری��کا ب��ه 
ی��ک تصمی��م دیپلماتیک 

نرسیده بود که از آن برگشته باش��د،گفت: ادامه روند تصمیم 
ایران و آمریکا برای مذاکره جدی است و مالقات اوباما و نتانیاهو  

در آن تغییری ایجاد نمی کند.
شیرزاد با تأکید بر این که ادبیات مسئوالن در روند مذاکرات 
بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: این ادبیات آمریکا همیشه 

وجود داشته است.
 روحانی و ظریف موفق شدند این فرآیند را  کمی تغییر دهند 
و فکر می کنم آنچه مهم اس��ت ثابت قدمی و صبوری در این 

مسیر است. 
اتفاقاتی که در دو کش��ور میفتد نبای��د اراده جدی دو طرف 
را خدش��ه دار کن��د و روحانی نباید ب��ه این حواش��ی توجه 
 کند و سیاس��ت جمهوری اس��المی را با مواض��ع رهبری و با 
اصول پیش ببرد و مواضع خود را با ای��ن لنگه کفش ها تغییر 

ندهد.

آمريکا بايد بداند ايرانیان از تهديد خوششان نمی آيد

اعتراف جهانی به وجود ادبیات اوباما نامناسب است
تروريست ها در سوريه

نماینده دائم سوریه در س��ازمان ملل متحد اعالم کرد برای 
 اولین بار بیانیه ریاس��تی ش��ورای امنیت به وضوح به وجود

گروه های تروریس��تی در سوریه که به کش��تار و ویرانگری 
دست می زنند، اشاره کرده است.

بشار الجعفری در سخنانی اظهار داشت: پس از کارشکنی و 
مانع تراشی فرانسه، انگلیس وآمریکا از اعضای دائم شورای 
امنیت در خصوص صدور هش��ت بیانیه ریاستی در دفعات 
قبل، شورای  امنیت توانست بیانیه ای را درباره اوضاع انسانی 
سوریه صادر کند که این بیانیه اشاره واضحی به وجود گروه 
های تروریستی مس��لح دارد که در داخل س��وریه مرتکب 

جنایت می شوند. 

درگیری طرفداران و مخالفان 
اخوان در سوئز

درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المس��لمین در سوئز و 
کشته و زخمی شدن9 نفر از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

طرفداران محمد مرسی رییس جمهوری سابق مصر و اخوان 
المسلمین در جریان برگزاری تظاهرات در سوئز با مخالفان 
این گروه درگیر شدند.  بر اثر این درگیری یک جوان17ساله 

به ضرب  گلوله کشته شد و 8 تن دیگر زخمی شدند.
 بنا بر اعالم ش��اهدان عینی، درگیری ها ب��ا ورود طرفداران 
محمد مرسی به خیابان اصلی در منطقه تجاری شهر موسوم 
به »ابوالعزائم« و شعار علیه ارتش مصر آغاز شد. مغازه داران 
نیز در واکنش به  این اقدام در حمایت از ارتش و پلیس شعار 

سر می دادند.

 جدال بین سران کنگره
 با کاخ سفید باال گرفت

جلسه رییس جمهور آمریکا با سران کنگره در کاخ سفید 
در خصوص خروج از بن بست تعطیلی دولت آمریکا بدون 
نتیجه پای��ان یافت و ریی��س جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان آمری��کا با متهم ک��ردن دموکرات ها به عدم 

تمایل به مذاکره، کاخ سفید را ترک کرد.
به گزارش شبکه بی بی سی، باراک اوباما جلسه ای را در 
کاخ سفید به منظور خروج از بن بس��ت تعطیلی دولت 
آمریکا با حضور سران کنگره تش��کیل داده بود که این 

جلسه بدون نتیجه پایان یافت.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 نفت و  گاز نبايد 
خرج امور جاری شود 

علی الریجانی / رییس مجلس 

این یک هنر نیس��ت که با پول نف��ت و گاز بودجه ج��اری را تأمین 
 کنیم. االن در شرایطی هستیم که اکثر منابع ما صرف بودجه جاری 
می شود. این خس��ارت دارد در کش��ور، تحقق این امر در این است 
که دول��ت و مجلس واقعا مصمم باش��ند در هم��ه بخش ها، موضوع 
رونق تولید و کوچک کردن دولت را جدی بگیرند. این هم نمی شود 
که در ای��ن زمینه یک بخ��ش از دول��ت کامال گس��ترده عمل کند 
و بخش ه��ای دیگ��ر کوچک 
بشوند. باید جلوی انحصارات 
را بگیری��م، رون��ق تولی��د را 
جدی بگیریم، من مخصوصا 
در همین شرایط تحریم فکر 
می کنم  فرصتی اس��ت که ما 
یک ارتباط منطقی و سازگار 
بین نخب��گان دانش��گاهی و 

مراکز تولیدی ایجاد کنیم.
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تسلیت روحانی درپی درگذشت شیخ رهنما

رییس جمهوري ایران درگذشت مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ مصطفي رهنما را به بیت 
مکرم ایشان تسلیت گفت. در این پیام آمده است:  اینجانب مصیبت وارده را به بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده 
و از پیشگاه خداوند متعال براي آن بزرگوار، رحمت و علو مقام و براي بازماندگان اجر و شکیبایي مسألت دارم.

توافق اولیه ايران و مصر 
براي برقراري پرواز

احتمال تعامل با ايران 
وجود دارد

به دنبال سفر هیأت ایراني به ریاست خلبان پهلواني براي شرکت در سي 
و هشتمین اجالس مجمع عمومي ایکائو که در اول مهرماه جاري برگزار 
شد، رؤساي سازمان هواپیمایي کشوري ایران و مصر پیرامون گسترش 
همکاري هاي حمل ونقل هوایي، افزایش و برقراري مس��یرهاي پروازي 

بین دو کشور گفتگو کردند.
رییس سازمان هواپیمایی در این باره، اظهارداشت: پیرو مذاکرات صورت 
گرفته با رییس س��ازمان هواپیمایي کش��وري مصر، در جلسه اي که با 
حضور آقاي خالد ابراهیم عماره ریی��س دفتر حافظ منافع مصر در ایران 
و نماینده وزارت خارجه کش��ورمان برگزار شد، هماهنگي براي برقراري 
خط مستقیم پروازي در مس��یر تهران- قاهره مورد توافق اولیه دو کشور 

قرار گرفت.

وزیر دفاع آمریکا از منتفی نب��ودن احتمال تعامل با ای��ران خبر داد. به 
گزارش» العربیه« چاک هیگل وزیر دفاع آمری��کا اعالم کرد که احتمال 
تعامل با ایران وجود دارد. وی در ادامه افزود ک��ه موضوع تعامل با ایران 
نباید به معنی شکس��ت تلقی ش��ود. اظهارات هیگل پس از  سخنان تند 
مشاور امنیت ملی این کشور درباره ایران صورت گرفته که پس از حسن 

نیت ایران در موضوع هسته ای انتقادات بسیاری را در بر داشته است.
البت��ه برخی معتقدن��د که س��فر بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی به آمریکا یکی از عوامل تغییر لحن مقامات ارشد آمریکایی 
درباره ایران و فعالیت هایش بوده است. همه اینها در حالی است که دو روز 
پیش نیز کنگره آمریکا تبررسی تحریم های جدید علیه ایران را به بعد از 

مذاکرات هسته ای موکول کرد.

سردار سرلش��کر سیدحس��ن فیروزآبادی رییس ستاد کل 
نیروهای مس��لح در پی اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
جعل��ی و اش��غالگر صهیونیس��تی در س��ازمان ملل متحد 
علیه ایران گفت: نتانیاهو نه تنها نام خ��ود را به عنوان یک 
جنگ طلب در تابلوی س��ازمان ملل متحد ثبت کرد، بلکه با 
این اظهارات جز افزایش تهدید صهیونیس��ت ها چیزی به 

دست نیاورد.
فیروزآبادی سخنان نخست وزیر رژیم صهیونستی را از سر 
استیصال دانست و اظهار داشت:  حربه گزینه نظامی، امروز 
ُکند و زنگ زده اس��ت و بر روی میزی ق��رار دارد که آن میز 
شکسته و پایداری چندانی ندارد. رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به اقتدار ملت ایران و موضع هوشمندانه نظام 
در موضوع »نرمش قهرمانانه« گف��ت: موضع انقالبی ایران 
اسالمی در نرمش قهرمانانه برنده این صحنه خواهد بود و ملت 
ایران همچنان با اقتدار بر مواضع انقالبی و پایدار خود ایستاده 
است. وی با تبیین پیامدهای مواضع و اظهارات تهدیدآمیز 
و جنگ طلبانه نتانیاهو تأکید کرد: مقاومت که امروز در جریان 
مبارزات، آبدیده و هوشیار شده اس��ت، در این موضع از سر 
ترس رژیم صهیونیستی، بر آمادگی خود در سراسر منطقه 
می افزاید. وی ادامه داد:  حامیان سیاس��ی مرعوب اس��رائیل 
غاصب در منطقه نیز امروز در وضعیتی لرزان به سر می برند.

آیت اهلل حسین وحید خراس��اني از مراجع تقلید گفت: 
دکتر روحاني به عنوان رییس جمهوري، انساني معتدل 

و فعال است.
وي  در دی��دار با سرپرس��ت وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوري افزود: وظیفه مسئوالن خدمت به مردم و وظیفه 

ما دعاست.
وي در ادامه با اشاره به این که در بدن انسان دو سلسله 
اعصاب حسي و حرکتي وجود دارد، گفت: مملکت محتاج 
مغز است و باید مغز دو سلسله اعصاب حرکتي و حسي 
داشته باش��د. آیت اهلل وحید خراس��اني افزود: آنچه که 
منتهي به اعصاب حرکتي مي ش��ود، تحت تأثیر اعصاب 
حسي حرکت مي کند و اگر در مملکت نیز این امر محقق 

شود، همه مسائل و مشکالت نیز حل خواهد شد.
وي گفت: اگر در مملکت هر کاري به دس��ت کسي داده 
شود که علم و امانت را با هم داش��ته باشد، این دردها و 
مشکالت اصال بوجود نخواهد آمد. وي گفت: معیار آنچه 
در مملکت حاکم اس��ت، علم و ایمان اس��ت و هر کدام 
نباشد فس��اد مي آورد. آیت اهلل وحید خراساني تصریح 
کرد: ما باید علم و ایمان را در دانش��گاه ه��ا باال ببریم و 
آنچه مهم است انضمام این دو اس��ت، زیرا انفکاک آنها 

فسادآور خواهد بود.

مشاور رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام اعالم کرد: 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای سفر به حج امسال دعوت 

شده است.
قدرت اهلل علیخانی در حاشیه مراس��م بزرگداشت مرحوم  
ش��یخ مصطفی رهنما در جمع خبرنگاران اف��زود: تاجایی 
که بنده مطلع هس��تم، ایش��ان تاکنون برنامه ای برای این 
سفر ندارند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره حرکت 
افراطیون هنگام ورود رییس جمهوری به کشور در بازگشت 
از س��فر به نیویورک گفت: این نوع رفتارهای زشت همواره 
محکوم بوده است و در آینده نیز محکوم خواهد بود. این گونه 
رفتارها به کشور و حیثیت نظام لطمه می زند. علیخانی درباره 
 تنش های موجود بین ایران و آمری��کا گفت: فکر نمی کنم

از تنش کاسته شده و کار اساسی صورت بگیرد، با توجه به این 
که گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا نیز تداوم 
نیافت. بالفاصه پس از این گفتگوی تلفنی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به دیدار اوباما رفت و وی مجبور شد برای راضی 
کردن صهیونیست ها آن واکنش را نشان دهد. علیخانی با 
بیان این که اظهارات اوباما مبنی بر این که همه گزینه ها روی 
میز است، عکس العمل خوبی نبود، گفت: سخنرانی نتانیاهو 
در مجمع عمومی سازمان ملل نیز زشت، تحریک کننده و 
نسبت به رییس جمهوری، نظام و ملت ایران توهین آمیز بود.

بقایی معاون اجرایی رییس جمهور س��ابق با اش��اره به 
نام��ه ای که به حس��ن روحان��ی در خص��وص کمک به 
دانشگاه ایرانیان ارسال شده است گفت: تاکنون جوابی 

از رییس جمهور دریافت نکرده ایم.
حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق با اشاره 
به نامه ای که  به حس��ن روحان��ی در خصوص کمک به 
دانشگاه ایرانیان ارسال شده است، گفت که هنوز جوابی 
از رییس جمهور دریاف��ت نکرده ایم و نام��ه حدود یک 
ماه است که ارس��ال ش��ده  و تا این لحظه پاسخی داده 

نشده است.
بقایی ادامه داد: برای کمک به دانشگاه ایرانیان مصوبه ای 
در دولت گذش��ته داش��ته ایم، ضمن این که ما فقط به 
دانشگاه ایرانیان کمک نکرده ایم، بلکه به  مراکز دیگر نیز 

این کمک ها صورت گرفته است.
معاون اجرایی رییس جمهور س��ابق یادآور شد: البته در 
همه جای دنیا به دانش��گاه غیردولتی کمک می ش��ود 
و این جزء افتخارات آنها به ش��مار م��ی رود و این کمک 
هیچ منع قانونی نیز ن��دارد. بقایی تأکید کرد: با توجه به 
جوس��ازی هایی که اتفاق افتاد، مجموعه مدیران ارشد 
دانشگاه،16میلیارد تومان را به خزانه برگردانده و  چک 

مربوطه صادر و به حساب نهاد گذاشته شد.

وزارت مجمعسیاست دانشگاه

حربه  »گزينه نظامی«  امروز 
ُکند، کهنه و زنگ زده است

 روحانی
 معتدل و فعال است

دعوت از هاشمی  رفسنجانی  
برای سفر به حج

درخواست کمک دانشگاه 
احمدی نژاد از روحانی
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 اسرائیلی ها 
ايده آل را دولتی 

مانند دولت 
 گذشته ايران 

 می دانستند و 
خود را برای 

مواجهه با چنین 
 دولتی آماده 
 کرده بودند، 

در واقع نتانیاهو 
 لنگه کفش خود 
را آماده کرده بود



يادداشت
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ناجا
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  آغاز عملیات اجرايی احداث
 میدان جلو خان مسجد جامع 

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری اصفهان گفت: طرح 
احداث میدان جلوخان مسجد جامع در مرحله تملک و آزادسازی است 

و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
 حسین جعفری با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح احیای میدان امام 
علی)ع( در دو میدان اصلی و میدان جلو خان به وسعت57 هزار و800 
متر مربع طراحی شده است.وی با بیان این که میدان اصلی این طرح به 
مناسبت عید سعید فطر به بهره برداری رسید، افزود: میدان جلو خان 
نیز در مرحله تملک و آزادسازی اس��ت و به زودی عملیات اجرایی آن 

آغاز می شود.

 ضرورت نهادينه شدن 
فرهنگ احسان و نیکوکاری

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ترویج فرهنگ انفاق، 
نوعدوس��تی، احس��ان و نیکوکاری در میان دانش آموزان از مهم ترین 

اهداف برگزاری جشن عاطفه ها محسوب می شود.
سید مجید عاملیان در مراسم جشن عاطفه ها با اشاره انجام فعالیت های 
بسیار در سطح کشور در زمینه انجام امور خیر اظهار داشت: ایران یکی 
از کش��ور های پیش��تاز در عرصه انجام فعالیت های خیر خواهانه است.

وی به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین تمام 
اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در کشوری زندگی می کنیم 
که فرهن��گ ایرانی و اس��امی ما هم��واره بر روی انج��ام فعالیت های 

خیر خواهانه تأکید می کند.

 انعقاد تفاهمنامه ای میان 
کمیته امداد  و کمیته رومی

یکی از خیران کش��ور آلمان گفت: مقرر شده اس��ت که امروز )شنبه( 
تفاهمنامه ای بین کمیت��ه رومی و کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( در 

راستای همکاری در زمینه انجام امور خیر منعقد شود.
مریم بوداغی با اش��اره به این ک��ه اقدامات صورت گرفت��ه در ایران در 
راستای انجام امور خیر بی نظیر اس��ت، اظهار داشت: در دیداری که از 
ایران و کمیته امداد امام خمینی )ره( داشته ایم، با ظرفیت های بسیار 

بزرگ ایران در زمینه انجام امور خیر آشنا شده ایم.

 محکومیت 2 واحد خدماتی
به دلیل آلوده نمودن محیط زيست

دو واحد خدماتی در شهرستان نجف آباد به دلیل آلوده نمودن محیط 
زیست از سوی محاکم جزایی این شهرستان محکوم شدند.

در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد، دو واحد 
خدماتی به جرم آلوده نمودن منابع خاک و سفره آب های زیرزمینی از 
سوی محاکم جزایی نجف آباد به پرداخت جریمه نقدی و حبس تعزیری 
محکوم گردیدند.   گفتنی است این احکام در اجرای قانون۶88 مجازات 
اسامی به دلیل دفع غیر اصولی پساب کارگاه خدماتی در محیط زیست 

که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی می شود، صادر گردید.

 ايجاد پاتوق هايی برای
 سالمندان در پارک ها 

  عضو شورای اسامی شهر اصفهان با تأکید بر توجه به سالمندان عنوان 
کرد: الزم است پاتوق هایی برای حضور سالمندان در سطح پارک های 
شهر ایجاد و برنامه های فرهنگی متناسب با این قشر برای آنان برگزار 
شود.علیرضا نصراصفهانی با اشاره به روز جهانی سالمند گفت: شورای 
اسامی شهر و شهرداری نس��بت به کلیه امور شهر و شهروندان در هر 
قشری مسئول است. وی با بیان این که توجه به سالمندان و استفاده از 
تجربیات آنان ضروری است، افزود: یکی از اقداماتی که مدیریت شهری 
باید به آن توجه داشته باشد، مناسب سازی شهر برای حضور سالمندان 

بدون کمک دیگران است. 

 دبیرخانه دائمی بحران آب 
افتتاح شد 

دبیرخانه دائمی بحران آب، با هدف برگزاری همایش های علمی در زمینه 
 مشکات آب کش��ور خصوصا با انگیزه پیگیری مش��کات حوضه آبریز 
زاینده رود، در دانشگاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( شروع 

به کار کرد. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با اع��ام این خبر افزود: در ش��هریورماه س��ال جاری، به منظ��ور تداوم 
پیگیری های علمی و پژوهش��ی در زمینه مشکات آب کشور، خصوصا 
 موضوع حوضه آبریز زاینده رود، دبیرخانه دائمی بحران آب را با همکاری

 سازمان های تخصصی ذیربط در واحد اصفهان راه اندازی کردیم.

تشريح برنامه های هفته ناجا 
در شهرستان نطنز

فرمانده انتظامی شهرس��تان نطنز در نشست خبری خود 
برنامه های هفته ناجا را تشریح کرد.

نشست خبری فرمانده انتظامی نطنز با حضور اصحاب رسانه 
در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

در این نشست سرهنگ علی بنی آدمی با تبریک فرارسیدن 
هفته ناجا و نیروی انتظامی به همه سبزپوشان و مردم، اظهار 
داش��ت: 13 مهرماه)امروز( به صورت رسمی هفته نیروی 
انتظامی آغاز می شود که هر ساله در سراسر کشور برنامه های 
متنوع و گسترده ای به مناسبت هفته ناجا و نیروی انتظامی 

برگزار می شود.
وی مهم ترین برنامه ه��ای اجرایی هفته ناج��ا را برگزاری 
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با ائمه جمعه نطنز و 
بادرود، تجلیل از کارکنان ساعی و تاشگر نیروهای وظیفه، 
حضور کارشناس��ان انتظامی در مراکز عالی، دانش��گاه ها، 
دبیرستان ها، مساجد و جامعه هدف و ارایه راهنمایی های 
الزم به ایشان اعام کرد. این مسئول انتظامی در نطنز تصریح 
کرد: برپایی نمایشگاه تخصصی جهت آگاه سازی در سطح 
دبیرستان ها، نشست علمی با نخبگان به منظور شناسایی 
آسیب های اجتماعی، قرائت پیام مهر در مدارس و سرکشی 
از خانواده های شهدا و ایثارگران از دیگر برنامه های اجرایی 
در هفته نیروی انتظامی اس��ت. بنی آدمی خاطرنشان کرد: 
برگزاری همایش فرهنگی و هنری ب��رای کارکنان نیروی 
انتظامی در مرکز شهرس��تان با هم��کاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی نطنز و نمایش بخشی از اقتدار پلیس توسط 
یگان های ویژه در سطح شهرس��تان، پیش بینی الزم برای 
نش��ان دادن اقتدار پلی��س در این هفته اس��ت. وی اذعان 
داشت: دیدار مردمی در روز سه شنبه، حضور در گلزار شهدا 
و تجدید میثاق با شهیدان راه حق و حضور کارکنان نیروی 
انتظامی در نماز دشمن شکن جمعه و سخنرانی فرماندهی 
در خطبه های نماز جمعه بادرود از دیگر برنامه های اجرایی 
هفته ناجاست. این مسئول انتظامی افزود: راه های پیشبرد 
اهداف نیروی انتظامی تعامل همه جانبه با مسئوالن، رسانه 
و مردم است. وی بیان داشت: افتخار می کنیم که شهرستان 
نطنز14 شهید از نیروی انتظامی تقدیم انقاب کرده است. 
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز، رویکرد نیروی انتظامی 
را جامعه محور بودن عنوان کرد و گفت: باالترین س��رمایه 
نیروی انتظامی حمایت و پشتیبانی مردم بوده و این امر جز 
با عملکرد صحیح نیروی انتظامی و انعکاس اخبار از طریق 

رسانه های مکتوب و مجازی  میسر نمی شود.

گشتی در اخبار

منظر و ساختار شهري اصفهان 
بايد رعايت شود

احمد شريعتي 
 نايب رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان

 منظر و ساختار شهري اصفهان به عنوان ش��هر اسامي باید رعایت 
ش��ود. احیاي میدان امام عل��ي)ع( اقدامي مناس��ب در جهت حفظ 
هویت اسامي ش��هر اصفهان اس��ت که اعتبار ویژه اي به این کان 
شهر داده است. تغییرات باید همراه با تحول و پویایي باشد و در این 
دوره از شوراها بایستي شهر اسامي که در وجود شهر اصفهان است، 

احیا شود. 
رنگ آمیزي، س��یما و منظر 
شهري باید با ویژگي اسامي 
بودن ش��هر اصفهان منطبق 
ش��ود؛ به طور مث��ال احیاي 
میدان امام عل��ي)ع( اقدامي 
مناسب در جهت حفظ هویت 
اسامي ش��هر اصفهان است 
 ک��ه اعتب��ار ویژه اي ب��ه این 

کان شهر داده است. 
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چهره روز
70 درصد مرمت قلعه شاه دژ انجام شده است

حمیدرضا عصارزادگان ،شهردار منطقه 5 اصفهان عنوان کرد: تاکنون 70 درصد مرمت و بازسازي 
قلعه شاه دژ انجام شده است.  قلعه شاه دژ با هدف بازشناسي چهره اصفهان و مرمت و احیاي یکي 

از بناهاي مهم برون شهري در حال مرمت  است.

3

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به آغاز هفته ناجا از برگزاری 
9 برنامه ویژه در هفته ناجا در اصفهان خبر داد و گفت: پلیس110 

و پیشگیری، از هم جدا می شوند.
به گزارش خبرگزاری ف��ارس از اصفهان، عبدالرض��ا آقاخانی در 
نشست خبری خود که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، 
با اش��اره به برنامه های هفته ناجا اظهار داشت: شعار امسال هفته 
نیروی انتظامی اقتدار پلیس در س��ایه »مردمداری، قانونمداری، 
روز آمدی« اس��ت.  وی با بیان این که 9 برنامه ویژه در هفته ناجا 
در اصفهان برگزار می شود، افزود: امسال برنامه  هفته ناجا با هدف 
معرفی جایگاه پلیس در جامعه اسامی و تفاوت پلیس اسامی با 
غیر اسامی و توجه به دین مداری و ارتباط پلیس با جامعه و نقش 

شکل گیری پلیس جامعه محور مورد توجه قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اش��اره به ارتقا و رشد پلیس در 
کشف مسائل علمی، تصریح کرد: امروزه بیشتر جرائم ما به سمت 
جرائم نرم سوق پیدا کرده و می طلبد که پلیس از حالت سنتی خارج 

و نقش علم را در کار خود مشخص تر کند.
این مسئول با بیان این که اهمیت پلیس به سمت پناه جویان است 
و محوریت برخورد با پناه جویان بر اساس اخاق مداری است، ادامه 
داد: امسال ما نیز نمایش اقتدار پلیس در کنار رحمت، رأفت و توان 

رزمی پلیس به عنوان نقطه امید برای مردم به نمایش می گذاریم.
آقا خانی گفت: وظایف پلیس در مأموریت های خاص همچون مواد 

مخدر، برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با مراکز ترویج دهندگان 
فرهنگ غربی و تجهیزات ماهواره ای و بزهکاران در حوزه کان شهر 

اصفهان همچنان ادامه دارد.
      کشف 818 تن کود شیمیايی قاچاق در اصفهان

آقا خانی در ادامه نشست خبری خود، از افزایش کشف ۶5 درصدی 
کشف مواد مخدر در شش ماهه امس��ال خبر داد و گفت: اخیرا به 
دلیل نیاز کشاورزان به کود شیمیایی بحث قاچاق کود را داشتیم 
که در این راستا کشف818 تن کود قاچاق و یک محموله در یک 
انبار مخفی به قصد فروش به قیمت گزاف به کشاورزان کشف شد.

وی همچنین در خصوص بحث س��رقت محموله ه��ا در راه های 
اس��تان افزود: پلیس با یک کار عملیاتی ویژه و تجسسی مبادرت 
به شناسایی و دستگیری چند باند و سارق در محورهای ترانزیتی 
همچون کرج، اصفهان و یاس��وج ک��رد که در این راس��تا 13 نفر 

دستگیر و انبار و محموله ها توقیف شد.
      ثبت 6700 تماس مردمی با سامانه 197

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان در ادامه به دس��تگیری باند 
سرقت وس��ایل خودرو  و کشف بزرگ اش��اره کرد و گفت: سامانه 
مردمی197 ناجا تحوالتی ایجادکرده است و در شش ماهه اخیر، 
شش هزار و 700 مورد تماس با سامانه197 ثبت شده است که از 
این تعداد300 مورد ارایه پیشنهاد و طرح مقابله با بزهکاران توسط 

مردم بوده است.

این مسئول همچنین به180 فقره مشاوره در طول یک ماه گذشته 
اشاره و عنوان کرد: در مدت یک ماهه اخیر50 نمایشگاه آسیب های 

اجتماعی در اصفهان برگزار شده است.
آقا خانی با اشاره به کشف350 هزار لیتر گازوئیل و سوخت قاچاق 
گفت: در کشف سرقت221 فقره افزایش کشفیات داشته ایم و نیز 
در جمع آوری تجهیزات ماه��واره ای9۶ درص��د افزایش برخورد 

داشته ایم.
* پلیس در حوزه راهنماي�ی و رانندگی 10 درصد از اهداف 

خود عقب است
وی در بحث تخلف��ات رانندگی به عدم توج��ه رانندگان به عائم 
راهنمایی و رانندگی، سرعت های غیر مجاز، تجاوز به حقوق عابر 
پیاده، خاف جهت حرکت کردن با سرعت باال اشاره کرد و تصریح 
کرد: با کمال تأسف هنوز در اصفهان تخلفات راهنمایی و رانندگی، 
عبور از چراغ قرمز، موتور سواری بدون کاه ایمنی و رانندگی بدون 
کمربند ایمنی اتفاق می افتد که البته پلیس در این زمینه دغدغه 

بزرگی دارد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: پلیس هنوز در اجرای 
قانون راهنمایی و رانندگی حدود هفت الی10 درصد عقب است و 
الزم است که همکاری بیشتری توسط مردم با پلیس در این زمینه 

صورت گیرد.
       افزايش18 درصدی تصادفات جرحی ناش�ی از تلفن 

همراه در رانندگی
وی در ادامه صحبت های خود به اس��تفاده از تلفن همراه اش��اره 
کرد و اف��زود: 18درصد تصادف��ات جرحی ما در ی��ک ماهه اخیر 
افزایش داش��ته که این قضیه بدون ربط به استفاده از تلفن همراه 
هنگام رانندگی نیست. آقاخانی در بخشی دیگر به صدور22 هزار 
و 398برگ گذرنامه اش��اره کرد و گفت: صدور این تعداد گذرنامه 

نشان از شوق و رغبت مردم به مسافرت دارد.
       پلیس 110  ازپلیس پیشگیری جدا می شود

وی همچنین خبر از جداسازی مأموریت های پلیس110 با واحد 
پیشگیری کش��ت ها داد و عنوان کرد: به زودی گشت های واحد 
پیش��گیری با مأموریت های110 جدا می ش��وند که این اقدام در 
جهت سرعت عمل بیشتر است که در حال حاضر در حال تجهیز 

خودروهای این گشت ها هستیم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی درمورد گشت های انتظامی در مجاورت مدارس 
همزمان با بازگشایی مدارس و نیز رفع ترافیک در محوطه مدارس 
گفت: ما به پلی��س راهور گفته ایم ک��ه با مدیران م��دارس برای 
جابه جایی دانش آموزان و نیز مزاحمت ها جلساتی برگزار کنند و 
در صورت لزوم برای رفع مزاحمت ها گشت یگان و برای جابه جایی 

دانش  آموزان در حد امکان از فضای خود مدارس استفاده کنند.
ای��ن مس��ئول در خص��وص ط��رح عف��اف و حج��اب و برخی از 
بدحجابی های موجود و نیز تولید لباس های نامتعارف گفت: در این 
زمینه با فروشندگان و اتحادیه ها جلسات مشترکی برگزار کرده و 

موارد الزم به ایشان تذکر داده شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیس110 و پیشگیری از هم جدا می شوند
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ريیس جامعه تورگردانان ايران

عدم اجرای بخشنامه تردد  اتوبوس های گردشگری در استان ها
مديرکل موزه ملی ايران: 

اصل  بودن »جام  شیردال« به اين زودی ها اعالم نمی شود

رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: بخشنامه ای که رییس پلیس 
راهور برای تردد آسان اتوبوس های توریستی در سطح کشور صادر 

کرده بود، مدت هاست که در استان ها اجرا نمی شود.
به گزارش خبرن��گار مهر، ابراهیم پورفرج در نشس��ت تخصصی 
بررس��ی مش��کات تورهای گردش��گری و صدور روادید برگزار 
ش��د، اظه��ار داش��ت: بخش��نامه اداره راهنمای��ی و رانندگی را 
زمانی که به مس��ئوالن راهنمایی و رانندگی اس��تان ها نش��ان 
می دهیم آنها پاس��خ م��ی دهند که ای��ن بخش��نامه را بگذارید 
کنار و مجوز محل��ی ارایه کنی��د. وی بیان کرد: آی��ا هر اتوبوس 

توریس��تی باید برای هر اس��تان یک مجوز محلی بگیرد و چرا با 
وجود داش��تن مجوز کش��وری، تردد اتوبوس های گردش��گری 
هنوز با مش��کل مواجه اس��ت. رییس جامعه تورگردان��ان ایران 
تصریح ک��رد: گروه��ی از گردش��گران اکنون در ات��اق هتلی در 
شیراز منتظر هستند تا خودروی آنها را جابه جا کنند، اما پلیس 
اجازه نمی دهد و اعام کرده باید از ماش��ین شهرداری استفاده 
 کنید. پورف��رج ادامه داد: برخی متوجه نیس��تند م��ا قرارداد48

صفحه ای داریم که در آن حتی نام راننده نیز ذکر ش��ده است و 
اگر خودرویی پایین تر از مدل2010 به مسافر داده شود جریمه 
می شویم. وی افزود: ما 8 سال با مشکات تحریم و تحریک مواجه 
بودیم و گروه های گردش��گری که به ایران می آین��د را باید اول 
درباره مسائل سیاسی کش��ورمان متقاعد کنیم. فرق ما با آژانس 
های گردشگری ترکیه این است که وقتی تور به ترکیه می رود از 
آژانس گردشگری آنجا خدمات می گیرد، اما در ایران یک آژانس 
گردشگری باید اول مسائل سیاسی را برای گردشگر تشریح و بعد 
او را برای سفر به ایران ترغیب کند و بعد خدمات توریستی بدهد.

رییس جامعه تورگردانان ایران از نماین��دگان نیروی انتظامی و 
وزارت خارجه که در این نشست تخصصی حضور داشتند، خواست 

تا نسبت به این موضوعات رسیدگی شود.

مدی��رکل موزه ملی ای��ران در خص��وص زمان اع��ام نتایج تیم 
باستان شناس��ی بررس��ی اصالت »جام ش��یردال« گفت: نتیجه 
بررسی های کارشناسی به این زودی اعام نمی شود، اما در شرایط 
فعلی، تأکید ما بر نمادین بودن استرداد این شیء از آمریکا به ایران 

است که طی دهه های اخیر هیچ گاه رخ نداده است.
مهناز گرج��ی درباره برخ��ی اظهارنظرها مبنی ب��ر این که جام 
شیردال که از آمریکا به ایران برگردانده شده است، اصل نیست، 
تصریح کرد: کمیته باستان شناسان که به دستور ریاست سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری برای شناسایی و تعیین اصالت این 

جام استردادی از آمریکا به ایران تشکیل شده است فعا نیازمند 
بررسی بیشتر خواهد بود. وی با تأکید بر این که در شرایط فعلی 
تأکید بر نمادین بودن عمل استرداد داریم، گفت: تأکید داریم که 
جایگاه نمادین آن دارای ارزش است. برای این شیء در موزه ملی 
شناسنامه تهیه خواهد ش��د. مدیر کل موزه ملی ایران در پاسخ 
به ارایه اطاعات بیش��تر در توضیح نمادین بودن عمل استرداد 
این شیء نیز گفت: بحث قوانین بین المللی برای استرداد اشیای 
فرهنگی توقیفی است که کشورها باید آثار توقیفی را به کشور مبدأ 
برگردانند. ما از این نوع اس��ترداد طی دهه های گذشته از کشور 
آمریکا به ایران نداشتیم، بنابر این می توانیم این موضوع استرداد 

»جام شیردال« را فتح بابی برای استرداد اموال فرهنگی بدانیم.
گرجی افزود: بازگش��ت اش��یای تاریخ��ی جیرف��ت از انگلیس 
به ای��ران هم به تبعی��ت از همین قان��ون بین المللی ب��ود. البته 
 آمریکا بخش��ی از الواح هخامنش��ی را که به امانت گرفته بود در 
س��ال های گذش��ته به ایران برگرداند، ولی تا به حال غیر از جام 
شیردال، استرداد اموال توقیفی نداشته است. وی ابراز امیدواری 

کرد که حتما اتفاقات بهتری در این زمینه رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ای برای نمایش این اثر نداریم 

و تصاویرش در رسانه ها منتشر شده است.

رییس بیمارس��تان فوق تخصصی کودکان مفی��د به ماجرای 
مسمومیت چند کودک به دنبال بلع اش��تباه مایع لوله بازکن 
اشاره کرد و ضمن بررس��ی ساز وکار مس��مومیت با ترکیبات 
قلیایی ب��ه کار رفته در مواد ش��وینده، بر ض��رورت آموزش و 
اطاع رس��انی به خانواده ها در زمینه چگونگی نگهداری از این 

محلول ها در منزل تأکید کرد.
دکتر محسن روز رخ در گفتگو با خبرنگار سرویس»سامت« 

خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با بیان این که کودکان از 
بدو تولد تا اوایل نوجوانی می توانند مسمومیت های گوناگونی 
را پشت سر بگذارنند که مسمومیت  با دارو، نفت، مواد سوزاننده 
و مواد شوینده از جمله آنهاس��ت، عنوان کرد: کودکان زیر سه 
 سال بیش از سایر افراد در معرض مس��مومیت با مواد شوینده 

هستند.
وی ادامه داد: کودکان در این سن عاقه  دارند به سمت وسایل 

مختلف حرکت کنند و با کنجکاوی که دارند همه آنها را امتحان 
کنند، قطعا مایعات ش��وینده نیز از این کنجکاوی کودکان در 
امان نیستند و ممکن است به اش��تباه مواد شوینده را به جای 

مایعات سر بکشند.
روز رخ ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ش��وینده ها محتوی��ات اس��یدی 
یا قلیای��ی دارند ک��ه تمیزکننده س��رویس های بهداش��تی و 
ظروف معموال حاوی ترکیبات قلیایی هس��تند، گفت: میزان 
 آس��یب رس��اندن مواد قلیایی به نس��ج بدن بس��یار شدیدتر

 است.
 رییس بیمارس��تان فوق تخصصی کودکان مفی��د افزود: یک 
علت مشاهده شدت باالی صدمات پس از مصرف مواد شوینده 
 توس��ط کودکان این اس��ت که ترکیب��ات قلیایی ب��و، طعم و 
 مزه خاص��ی ن��دارد و ک��ودک آن را احس��اس نمی کن��د. به 
 همین خاطر ممکن اس��ت حجم زی��ادی از مایع ش��وینده را 

ببلعد.
وی افزود: به علت قلیایی بودن نس��ج بدن، ش��دت آسیبی که 
ترکیبات قلیایی ایجاد می کنند بسیار شدیدتر است، اما چون 
ترکیبات اس��یدی تلخ و تند و زننده اند و فرد به محض ورود به 
دهان آن را متوجه می شود، معموال آسیب ناشی از اسیدها به 

شدت مواد قلیایی نیست.
روز رخ اف��زود: متأس��فانه اکث��ر م��واد رای��ج و ش��ایعی ک��ه 
در ش��وینده های ما ب��ه کار می روند، حاوی س��ود س��وزآور یا 
هیدروکسید پتاسیم هس��تند که قدرت تخریبی باالیی برای 

بدن دارند. 
البت��ه اداره اس��تاندارد ب��رای جلوگی��ری از خط��ر در برخی 

 ش��وینده ها س��عی می کن��د از می��زان ق��درت ش��وینده ها 
بکاهد.

وی با بیان این که این ضایعات در کش��ورهای پیش��رفته هم 
اتفاق می افتد، گفت: البته در این کش��ورها س��عی کرده اند از 
برچسب های ویژه استفاده کنند و برنامه های آموزشی متعدد 

برای خانواده ها برگزار کنند. 
ع��اوه ب��ر ای��ن، دره��ای قوطی ه��ای م��واد ش��وینده ب��ه 
وی��ژه م��وادی چ��ون لوله بازکن ه��ا را ب��ه گون��ه ای طراحی 
 کرده ان��د که ب��ه راحت��ی توس��ط ک��ودک قابل بازگش��ایی 

نباشد.
 رنگ این قوطی ها معموال جذابیتی برای کودک ندارد و عاوه 
بر این فروش این مواد در برخی کش��ورها به ص��ورت آزاد، به 

راحتی میسر نیست.

زجر مسمومیت با مواد شوينده تا پايان عمر همراه 
کودک است

ریی��س بیمارس��تان ف��وق تخصص��ی ک��ودکان مفی��د ب��ا 
اش��اره ب��ه ض��رورت آم��وزش ب��ه خانواده ه��ا در خص��وص 
چگونگ��ی اس��تفاده و نگه��داری از ای��ن محلول ه��ا، گفت: 
کودک مس��موم زج��ر فراوانی متحم��ل خواهد ش��د و ناچار 
 اس��ت تا پایان عمر حت��ی برای هر ب��ار بلعیدن چی��زی، درد 

بکشد.
 وی ادام��ه داد: هرچند آم��ار مس��مومیت ها باال نیس��ت، اما 
گرفتاری یک کودک، هم او و  هم خان��واده اش را متحمل رنج 

بسیار می کند.

هشدار به والدين

کودکان زير3 سال در معرض مسمومیت با شوينده ها  

درهای قوطی های 
مواد شوينده به 

ويژه موادی چون 
 لوله بازکن ها را 

به گونه ای طراحی 
 کرده اند که 

 به راحتی 
 توسط کودک 

قابل بازگشايی 
نباشد



چهره روزيادداشت

 ضريب نفوذ تلفن ثابت 
در اصفهان44 درصد است

مدیرعامل شرکت مخابرات 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
ضریب نفوذ تلف��ن ثابت در 
اس��تان اصفهان44 درصد و 
در شهرس��تان اردستان65 

درصد است.
 حسین کش��ایی در مراسم 
تودیع و معارفه رییس اداره 
مخابرات شهرستان اردستان 
با بیان ای��ن که کار ارتباط��ات در جهان و کش��ور از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت، اظهار داشت: مقدمه توس��عه اطالعات، ارتباطات 
و رس��انه ها هس��تند. وی با بیان این که حجم ارتباطات در20 سال 
آینده رشد چشمگیری خواهد داشت، افزود: با استفاه از فیبرنوری در 
یک ثانیه،29 هزار جلد کتاب به دنیا منتقل می شود که این موضوع 
انقالبی در جهان ارتباطات اس��ت و مسلما در آینده وسایل ارتباطی 
قوی تری به وجود می آید. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اصفهان را 44 درصد و در شهرستان 
اردس��تان 65 درصد دانس��ت و تصریح کرد: این در حالی است که 
ضریب نفوذ تلفن همراه به صورت متوسط در استان 85 درصد و در 

شهرستان اردستان 75 درصد است.

 بین شرکت های بیمه
 تفاوت قائل نمی شوم

رییس کل بیمه مرکزی گف��ت: اکنون در ح��وزه جدیدی 
مسئولیت دارم و بر همین اساس هیچ تفاوتی بین شرکت های 
بیمه قائل نمی ش��وم. محمدابراهیم امین در جلسه تودیع و 
معارفه مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به این که 9 سال گذشته 
در این ش��رکت بیمه ای به عنوان مدیرعامل حضور داشته 
است، گفت: در پنج سال ابتدایی، این شرکت در بخش دولتی 
بود و پس از خصوصی سازی به مدت چهار سال نیز مدیریت 
این شرکت را با وجود سرمایه گذاران بخش خصوصی تجربه 

کردم. 

 سازمان خصوصی سازی
 ژيانی است که بار تريلی دارد

 ریی��س س��ابق س��ازمان خصوص��ی س��ازی از رون��د
خصوصی سازی در کشور انتقاد کرد و به عملکرد مطلوب خود 
در یک سال گذشته پرداخت. محمدرحیم احمدوند در مراسم 
تودیع خود گفت: دلی��ل این که زمان زی��ادی برای اجرای 
اصل44 صرف شد و کماکان واژه ها و اصطالحات آن شفاف 
نیست، این است که بستر و محیط برای اجرای سیاست های 
اصل44 و خصوصی سازی فراهم نشده است. وی افزود: یکی 
از دالیل و انحراف اصلی واگذاری این بود که خصوصی سازی 
از بخش واقعی شروع شد، درحالی که در دنیا خصوصی سازی 

از بخش مالی شروع می شود.

بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
به خصولتی ها واگذار شد

وزیر ام��ور اقتصاد و دارای��ی با بیان این که درص��د زیادی از 
شرکت ها در سال های گذش��ته به بخش خصوصی واقعی 
واگذار نشده است، گفت: بسیاری از این  بنگاه های اقتصادی 
به خصولتی ها رسیده است که بنگاه هایی شبه دولتی و نیمه 
دولتی بوده اند. علی طیب نیا در مراسم معارفه رییس جدید 
سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: از اوایل دهه70 برای 
نخستین بار در ایران بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی مورد نظر پژوهشگران و کارشناسان این حوزه قرار 
گرفت. وی افزود: در سال های اخیر نیز یک سیاست دوگانه 
به وجود آمده است که از یک طرف نقش دولت در بنگاه داری 
افزایش یافته و از طرف دیگر نقش دولت در پیگیری وظایف 

حاکمیتی خود به شدت کاهش یافته است. 

خبر ويژه

اخبار کوتاه

4
 به دنبال كاهش پرداخت ها هستیم

محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت: هرگونه افزایش تعرفه ای که از سوی شورای رقابت و یا هر نهاد 
دیگری انجام شود، طبق قانون درست نخواهد بود. مشکالت آب استان اصفهان 

بسیار پیچیده است
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان

عباسعلی منصوری
نمایندگان مجلس نیز با جدیت کامل رسیدگی به وضعیت زاینده رود و 
رفع مشکالت آبی استان را پیگیری می کنند. وی افزود: سه شنبه هفته 
گذشته ش��ورای عالی آب با حضور معاون اول رییس جمهور به منظور 
رسیدگی به مشکالت آبی در مجلس شورای اسالمی برگزار شده است. 
وضعیت و مشکالت آب استان بسیار پیچیده است و رسیدگی به وضعیت 
آب استان با برگزاری یک، دو و پنج جلس��ه به ثمر نمی رسد. مقرر شده 
است که هفته آینده مسئوالن 
وزارت نی��رو، مس��ئوالن آب 
اس��تان های اصفه��ان، ی��زد 
و چهارمح��ال و بختی��اری و 
رییس مجمع نمایندگان این 
استان ها با حضور در کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی 
مش��کالت  ب��ه  رس��یدگی 

زاینده رود را  بررسی کنند.
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مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های 
گروه 
بی��ن المللی اس��تان اصفه��ان گفت: اقتصاد

ارگانیزیش��ن«،  »ن��ت   ش��رکت 
برگزار کننده هجدهمین کنفرانس و نمایشگاه بین  المللی نفت 
و گاز ترکمنستان، شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان 

اصفهان را به عنوان مجری ایرانی این نمایشگاه برگزید.
 رس��ول محققی��ان بی��ان داش��ت: بر این اس��اس ش��رکت 
نمایش��گاه های اصفهان مجری برگزاری پای��ون ایران در این 
نمایشگاه خواهد بود و ثبت نام و هماهنگی های شرکت های 

ایرانی متقاضی حضور در این نمایشگاه را انجام خواهد داد.
وی با اش��اره به این که این نمایش��گاه28 ت��ا30 آبان ماه 92 
)19 الی 21 نوامبر ماه س��ال جاری می��الدی( در محل قصر 
نمایش��گاهی عش��ق  آباد برگزار می  ش��ود، اظهار داش��ت: در 
ای��ن دوره نمایندگان��ی از40 کش��ور جهان حض��ور دارند و 
شرکت های معتبری از کشورهای آلمان، آمریکا، روسیه، ژاپن، 
 ترکیه، انگلیس، ام��ارات متحده عربی و قزاقس��تان به عرضه 
 توانمندی های خ��ود می پردازند که این امر موقعیت بس��یار 

ویژه ای برای شرکت های ایرانی فراهم می آورد. 
وی با بیان ای��ن که در آخرین دوره این نمایش��گاه در س��ال 
 گذش��ته، بیش از400 ش��رکت کنن��ده از40 کش��ور حضور 
یافت��ه اند، تأکی��د ک��رد: همچنین حض��ور تعداد زی��ادی از 
کارشناس��ان نفتی سراس��ر جهان در این رویداد برای کشور 

ایران حائز اهمیت خواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با اش��اره به این که پاویون جمهوری اس��المی ای��ران در این 
نمایش��گاه200 مترمربع پیش بینی ش��ده و ظرفیت ثبت نام 
حدود20 ش��رکت ایران��ی را دارد، افزود: با توج��ه به فرصت 
باقیمانده و محدودیت فضا ش��رکت های ایرانی متقاضی باید 

هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
 محققیان تصریح کرد: ایران بهترین، سریع ترین و ارزان ترین

مس��یر انتقال گاز ترکمنس��تان و س��ایر کش��ورهای منطقه 
اس��ت و اهمیت ایران از نظر دسترس��ی به بازارهای اروپایی و 
شرقی، این کش��ور را به تقاطع شاهراه کشورهای تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده انرژی تبدیل ک��رده اس��ت، بنابراین حضور 
قدرتمن��د و برنام��ه ری��زی ش��ده ش��رکت ه��ای ایرانی در 
هجدهمی��ن کنفرانس بین  الملل��ی نفت و گاز ترکمنس��تان 
 Turkmenistan Oil & Gas Conference( OGT(
می تواند عالوه بر نمایش توانمندی های موجود، فرصت های 

اقتصادی جدیدی را پیش روی شرکت های ایرانی قرار دهد.
وی با اشاره به مزیت های ترکمنستان در حوزه نفت و گاز ادامه 
داد: ترکمنستان از نظر ذخایر گاز طبیعی در دنیا بعد از روسیه، 
ایران و قطر، مقام چهارم را به خود اختصاص داده و قصد دارد تا 
سال2030 میالدی ساالنه250 میلیارد متر مکعب گاز تولید 
کند. همچنین میزان ذخایر گاز قابل برداشت این کشور بالغ بر 

25 تریلیون متر مکعب است که بیش از 6 تریلیون متر مکعب 
از آن در میادین گازی واقع در بخش ترکمنی دریای خزر قرار 
دارد. ترکمنستان از ذخایر سرش��ار نفت و گاز برخوردار است 
و دولت این کشور قصد دارد همکاری  های انرژی بین  المللی و 
منطقه  ای خود را بیش از پیش گسترش دهد و به این منظور 
دولت این کشور برنامه ملی بلند مدت توسعه صنعت نفت و گاز 
این کشور را تدوین و تصویب کرده  و از آنجا که ایران می  تواند 
تأمین کننده تجهی��زات و خدمات فنی و مهندس��ی و نیروی 
انسانی کافی در منطقه باشد، حضور شرکت های ایرانی در این 

نمایشگاه بسیار راهبردی است.
وی با اش��اره به س��فر هی��أت عالی رتب��ه  از وزارت نفت ایران 
ب��ه  منظ��ور حض��ور در کنفران��س بین  الملل��ی نف��ت و گاز 
ترکمنستان)OGT 2013(  در ایام نمایشگاه، مذاکرات اخیر 
رییس مجلس با ریی��س جمهور ترکمنس��تان در زمینه های 
مختلفی همچون گاز، خدمات مهندس��ی و احداث پاالیشگاه 
را یادآوری کرد و اذعان داش��ت: ایران آمادگ��ی خود را براي 
همکاري هاي گازي، نفتي و ساخت پاالیشگاه در ترکمنستان 
اعالم کرده اس��ت و هیأت پارلمانی ای��ران و در رأس آن دکتر 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نیز 15 شهریور ماه در 
همین رابطه سفری به ترکمنستان داشت و دور جدید مذاکرات 
گازی ایران – ترکمنستان آغاز شد. همچنین بیژن زنگنه در 
دومین مذاکره بین الملل��ی خود با وزیر انرژی ترکمنس��تان 
به منظور توس��عه تجارت گازی بین دو کش��ور مذاکره کرد و 
درباره توسعه همکاری ها بحث و تبادل نظر داشتند، بنابراین 
بس��ترهای الزم برای بهره گیری ایرانیان فعال در این حوزه از 

طریق نمایشگاه مذکور ایجاد شده است.
گفتنی اس��ت توس��عه صنایع نفت و گاز ترکمنستان و جذب 
س��رمایه  گذاران خارجی، بازاریابی عرضه حامل های انرژی به 
بازارهای بین  المللی، مس��أله توس��عه و بهره  برداری از منابع 
هیدرکربور و بررسی فضای س��رمایه  گذاری در صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی ترکمنس��تان از اهداف برگزاری کنفرانس و 

نمایشگاه مذکور اعالم شده  است.
همچنین مس��أله عرضه و ترانزیت نفت و گاز، توسعه مناطق 
میدان های نف��ت و گاز حوزه دری��ای خزر، امور اکتش��اف و 
استخراج نفت و گاز، فرصت ها و ظرفیت های همکاری در بازار 
انرژی ترکمنستان و چش��م  اندازهای تعامل بین المللی و ارایه 
توانمندی ها در رابطه با عرصه های فوق از مهم ترین محورهای 
نمایش��گاه و همایش بین الملل��ی »نفت و گاز ترکمنس��تان 

2013« است.

در هجدهمین نمايشگاه نفت و  گاز ترکمنستان

اصفهان نماینده ایران  می شود  
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تحدید حدود اختصاصی

532 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1/4273 واقع در ابنیه بخش یک 
ثبتی شهر ضا  که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید مصطفی میر نیام فرزند سید عبداله و غیره در 
جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده اینک  بنا به دستور قسمت اخیر 
ازماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1392/9/10 
ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 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 تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خودرا به این اداره ارائه نماید 
ضمنا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از 

تعطیل انجام خواهد شد.رئیس ثبت اسناد و امالک شهر ضا 

تاسیس

565 شماره 103/92/1204/24خالصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت سنگ باریت وصال عالمه 
تاریخ 1392/5/6 تحت شماره 325 و شناسه ملی 14003539626  میمه سهامی خاص که در 
در این اداره به ثبت رسیده برای اطالع عمومی در رزونامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود .  1- موضوع شرکت : کشف و استخراج و تولید و خرید و فروش 
و صادرات انواع سنگ های معدنی ، تزئینی و ساختمانی ، خرید ماشین آالت معدنی طبق قوانین 
دولت جمهوری اسالمی ایران ، انعقاد قرار داد و اخذ اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و 
نقاط  ایجاد شعب در کلیه  حقوقی ، شرکت در مزایده ها و مناقصه های خارجی و داخلی و 
کشور و امور و فعالیت های مر تبط با موضوع شرکت . 2- مرکز اصلی شرکت : میمه – خیابان 
شریعتی – فلکه فاطمیه – کوچه پروین – کد پستی 8351929489 ، 3- سرمایه شرکت : مبلغ 
یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال 
آن نقدا به حساب شرکت پرداخت شده و مابقی در تعهد صاحبان سهام شرکت قرار دارد.4- 
مدت شرکت : از تاریخ 1392/5/6 به مدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان امضاء: آقای احمد 
طاهری به شماره ملی 6229833565 به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای موسی اسماعیلی به 
شماره ملی 6229825864 به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای علی طاهری به شماره ملی 
6229914387 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ء رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است . ضمنا آقای علی طاهری مدیر عامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هئیت مدیره خواهد 
بود . 6- آقایان مهدی صادق و وحید قرقانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 

شرکت برای  مدت یک سال انتخاب شدند.رئیس ثبت میمه- حسین نوروز

مفاد آراء 

535  شماره 103/92/621/53 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اختالف  حل  هئیت  آرائ  مفاد  بادرود  ثبت  اداره  رسمی  سند 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت بادرودکه حسب ماده یک قانون و ماده 13 آیین 
نامه صادر گردیده است مستند به ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء صادره اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها ار تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 
ماه ا اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم نمایند و معترض باید ظرف این 
مدت از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
تسلیم و گواهی مربوط به ثبت محل بنماید. بدیهی است اقدامات ثبتی منوط به ارائه حکم قطعی 
دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود و یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست را دادگاه محل ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- رای شماره 139260302022000254 مورخ 92/6/7 آقای غالمرضا خشنود فرزند حسین 
پالک  از  مفروز  فرعی   182 پالک  بشماره  مربع  متر   202 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   –"
آقای حاج  از مالک رسمی  الواسطه  بادرود خریداری مع  آباد  امیر  200 -اصلی واقع درمزرعه 

محمد بابائی .
2- رای شماره 139260302022000255 مورخ 92/6/7 خانم زهرا رجبی بادی فرزند ماشااله 
پالک از  مفروز  فرعی   183 پالک  بشماره  مربع  متر   162/70 بمساحت  خانه  یکباب   ششدانگ 

 200 -اصلی واقع درمزرعه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن شفیعیان.
فرزند  بادی  حیدری  علی  آقای   92/6/7 مورخ   139260302022000257 شماره  رای   -3

رمضانعلی ششدانگ یکباب انبار بمساحت 113 متر مربع بشماره پالک 180 فرعی مفروز از پالک 
200- اصلی واقع درمزرعه امیر آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی نرجسیان .

4- رای شماره 139260302022000268 مورخ 92/6/7 آقای محمد حدادی فرزند علی 
محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 284/30 متر مربع بشماره پالک 181 فرعی مفروز 
از پالک 200_ اصلی واقع درمزرعه امیر آباد بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم فاطمه خودرآبادی
5-  رای شماره 139260302022000295 مورخ 92/6/7 آقای علی حیدری بادی فرزند 
به  الحاق  مربع جهت  متر   48 بمساحت  مغازه   یکباب  از  قسمتی  رمضانعلی- ششدانگ 
واقع  اصلی   -200 از  مفروز  فرعی   179 پالک  بشماره  فرعی   48 پالک  جنوبی  مجاور 
درمزرعه امیر آباد بادرود با حق عبور از پالک مرقوم  خریداری مع الواسطه از آقای علی 

نرجسیان
6- رای شماره 139260302022000296 مورخ 92/6/7 آقای حسین شریفی بادی فرزند 
آقا ششدانگ یکباب خانه بمساحت 414/60 متر مربع بشماره پالک 184 فرعی  احمد 

مفروز از پالک 200 - اصلی واقع درامیر آباد بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای احمد شریفی مقدم بادی

تاریخ انتشار نوبت اول : 92/7/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/7/28 

رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 

تحدید حدود  اختصاصی
اختصاصی 609  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود  609تحدید حدود 
 479 بشماره  کوچه   قفیزی   3 مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اختصاصی 
فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق 
ثبت  جریان  در  محمود  آقا  فرزند  نراقی  فقیهی  خانم  اشرف  بنام  ثبتی  پرونده 
اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  بعلت  است، 
در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 
تاریخ 1392/8/11 در ساعت 12 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که  به  این آگهی  به موجب  لذا   .   . شد 
در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
تا 30 روز  تحدیدی  تاریخ صورت مجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
کفیل ثبت و اسناد و امالک  – اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری  این   را اخذ و به 

 جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

608  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 5 قفیزی کوچه  بشماره 473 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 
147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی 
نراقی فرزند آقا محمود و  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/11 در ساعت 11 صبح در 
تعطیلی عملیات  با روز  انجام خواهد شد و در صورت مصادف  و  محل شروع 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه    . تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی  صورت مجلس 
ثبت، معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
نماید. مظفر  اداره تسلیم  این  به  اخذ و  تقدیم دادخواست را  ذیصالح قضایی گواهی 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

607  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 7 قطعه زمین 
مزروعی 15 قفیزی کوچه  بشماره 472 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند 
آقا محمود ودر جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1392/8/11 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
مظفر  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    606
مزروعی مشهور یک جریبی در میاندشت  بشماره 453 فرعی واقع در روستای آرنجن 
پالک 147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی 
نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/9 در ساعت 11/30 صبح در محل شروع و انجام 
بعد  روز  به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  در صورت مصادف  و  خواهد شد 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می    . موکول خواهد شد 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    605
زمین مزروعی 5 قفیزی میاندشت بشماره 448 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
در  در ساعت 11 صبح   1392/8/9 تاریخ  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبرده، 
تعطیلی عملیات  با روز  انجام خواهد شد و در صورت مصادف  و  محل شروع 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه    . تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی  صورت مجلس 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

604  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 2 قطعه زمین 
مزروعی یک جریبی میاندشت بشماره 436 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/9 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 

مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
603  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 2 قطعه زمین 
مزروعی 14 قفیزی پائین دشت بشماره 420 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/8 در ساعت 11 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

602  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 2 قطعه زمین 
مزروعی 5 قفیزی پائین دشت بشماره 423 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند 
آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1392/8/8 در ساعت 11/30 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا 
معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

601  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 4 قطعه زمین 
مزروعی 9 قفیزی پائین دشت بشماره 429 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/8 در ساعت12 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 



 از رقابت 11 فیلم
تا اضافه شدن ۹ نهاد 

 جشنواره 
عکس  بسیج

۱۱ فیلم کوتاه که توسط فیلمس��ازان جوان مقیم اصفهان تهیه و عرضه 
شده است، در بخشی ویژه مورد داوری قرار می گیرند. این فیلم ها عموما 
در زمانی کمتر از بیس��ت دقیقه ساخته شده اند و مس��ائل و موضوعات 
مختلفی را مورد بررسی قرار داده اند.گفتنی است در آستانه برپایی جشن 
بزرگ ملی کودکان ایرانی، بخش جلوه گاه امید – ویژه داوری سازمان ها 
و نهاد ها- 9 س��ازمان و نهاد دولتی و مردمی به جمع حامیان این بخش 
پیوستند. داوران منتخب س��ازمان های مذکور فیلم ها را همراه مردم در 
سینماهای جش��نواره خواهند دید و در مراسم اختتامیه ویژه این بخش 
که به صورت مستقل و با حضور مسئوالن عالی رتبه کشوری و فرهنگی و 
هنرمندان سینمای کودک و نوجوان برگزار خواهد شد، جوایز خود را به 

آثار منتخب اهدا می کنند.

دبیردومین جشنواره عکس بسیج درجلسه انجمن عکس گفت: هنرمندان 
عکاسی برای رشد علمی و کسب تجربیات عملی نیاز به بستری برای حرکت 
به س��وی تعالی دارند تا با کس��ب علم و تجربه در هنر خود بتوانند رسالت 

خویش را در این زمینه به خوبی انجام دهند.
مهدی سرتاج ادامه داد: درراه رسیدن به کسب مسیرهای رشد و پیشرفت، 
انجمن های عکس بس��یج با پتانس��یل هایی که دارند می توانند مسیری 
مناسب برای کشف استعداد و هدایت عکاسان در مسیر رشد و تعالی باشند. 
مدیر امور انجمن ها و مجامع ادبی بسیج در ادامه بیان داشت: انجمن های 
بسیج برنامه های آموزشی و اجرایی قابل توجهی را در طول سال در اختیار 
عالقه مندان قرار می دهند که این فعالیت ها پش��توانه ارزش��مندی برای 

تربیت هنرمندان عکاس و برگزاری جشنواره عکس بسیج است.

یادداشت

روبان سفید

اکران

هفت

اسکار در موزه سینما 
اصغر فرهادی ضمن بازدید از موزه سینمای ایران برای تحویل جوایز خود از جمله جایزه »اسکار« 
به موزه س��ینما تا یک ماه آینده اعالم آمادگی کرد. وی در پایان بازدید خود بیان کرد: امروز را به 

خاطر می سپارم.
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تئاتر شناسنامه دار می شود  
رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان 
گف��ت: ب��ا تکمی��ل ثب��ت اطالعات 
هنرمن��دان تئات��ر، گروه ه��ای تئاتر 

اصفهان شناسنامه دار می شوند.
احمد شاهین فر اظهار  داشت: تاکنون 
28 گروه به عنوان گروه های ثابت تئاتر 
در اصفهان ثبت شده که پرونده آنها در 

حال بررسی است.
وی افزود: طرح تکمیل اطالعات هنرمندان تئاتر به صورت اس��تانی 
برگزار می شود که طبق بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد، این گروه ها 
پس از ثبت به س��ه بخش گروه »ال��ف«، گ��روه »ب«، و گروه »ج« 
تقسیم بندی می ش��وند. رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان در 
بیان مزایای تکمیل اطالعات هنرمندان تئاتر افزود: هنرمندانی که 
در تکمیل اطالعات نهایی مورد تأیید ارشاد قرار بگیرند، موفق به اخذ 
پروانه کار می شوند و همچنین می توانند از مزایا و تسهیالت بسیاری 
بهره مند شوند. وی گفت: با ثبت اطالعات هنرمندان تئاتر، گروه های 
تئاتر اصفهان شناسنامه دار می ش��وند که این اقدام در اعتالی تئاتر 

اصفهان بسیار مؤثر است.

نقاشی با آبرنگ جرأت می خواهد 
نمایشگاه آثار نقاشی آبرنگ  مصطفی 
شعرباف تا۱0 مهر ماه در نگارستان امام 
خمینی)ره( وهمزمان ب��ا هفته دفاع 

مقدس برپا بود.
ش��عرباف در توضیح آثاری که در این 
نمایش��گاه به نمایش گذاش��ته شده 
است گفت: این نمایشگاه صحنه های 
مختلفی از جنگ را نشان می داد که با 
هدف آشنایی مخاطبان با سرداران جنگ و انتقال جنبه معنوی دفاع 

مقدس به مخاطبان دایر شده بود.
 وی درمورد تولی��د مجموعه ارایه ش��ده در این نمایش��گاه گفت : 
چهل تابلو از این آثار در س��ال89 برای بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس با ابعاد70×50 کار ش��د که برای تولید این آثار به ویژه 
فرماندهان، سخنان نزدیکان شهیدان در ایجاد حس و حال معنوی 
آثار تأثیرگذار بود.. در زمینه نقاشی آبرنگ در اصفهان افرادی زیادی 
هستند که با موضوع طبیعت کار می کنند، اما در زمینه نقاشی آبرنگ 
چهره کمتر فعال هس��تند، البته کار پرتره با آبرنگ به ویژه درمورد 

شهدا که حساسیت خاصی روی آنها وجود دارد جرأت می خواهد.

مرمت حرم امامزاده درب امام 
مرحله نخس��ت ط��رح مرم��ت حرم 
امامزاده درب امام، از بناهاي تاریخي 
- مذهب��ي اصفه��ان پای��ان یاف��ت.

سرپرس��ت طرح مرمت امامزاده درب 
امام در این باره  گفت: این امامزادگاه 
 در م��دت 8 م��اه ب��ا هزین��ه۶00 
میلیون ریال به دس��ت کارشناسان و 
اس��تادکاران میراث فرهنگی اس��تان 

اصفهان مرمت شده است.
 زیرک افزود: این مرمت شامل استحکام بخشی سقف، گچکاری های 
سقف، تزئینات رواق شرقی،کف س��ازی حرم اصلی، قسمت بیرونی 

نمای شرقِی و کاشی کاری های نمای شمالی است. 
 گفتنی اس��ت امامزاده درب ام��ام در کوی درب ام��ام، بازارچه حاج 
محمد جعفر واقع ش��ده اس��ت. این اثر تاریخي مذهب��ي در 22 آذر 
سال ۱۳۱۳ با شماره ثبت 2۱7 در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

 »پنهان« 
در  شبکه نمایش  خانگی

فیلم »پنهان« آخرین س��اخته مهدی رحمانی در ش��بکه ویدئویی 
کشور توزیع شد.

»پنهان« دومین ساخته مهدی رحمانی بعد از فیلم »دیگری« است. 
»پنهان« در بخش جنبی سی امین جشنواره فیلم فجر حضور داشت 

و سال گذشته به اکران سینماهای تهران و شهرستان ها رسید.
دراین فیل��م فریبرز عرب نی��ا، آنا نعمت��ی، بابک حمیدی��ان، فتانه 
ملک محمدی، مه��رداد صدیقیان، رؤی��ا جاوید نیا، آزاده ش��مس، 

آناهیتا افش��ار و میالد مردای نس��ب 
به ایفای نقش پرداختند. در خالصه 
داستان »پنهان«آمده است:»شهرمان 
آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان 
هم از پس نزدیک ک��ردن راه هایش 
برنیامده ان��د. آخ��ر هر ک��دام از این 
راه ها که می رسیم دیگر دغدغه های 
روزمره را هم فرام��وش کرده ایم. کم 
کم یادمان می رود که چطور دردهای 

پنهان را بفهمیم، قبل از آن که...«

 اکسپوهای هنری استان
  ویک عالمت سؤال؟ 

 گ�روه فرهن�گ- برگ��زاری اکس��پوهای هن��ری در
اس��تان های کش��ور، قبل از هرچیز نیازمند تأمین و تدبیر 
مقدماتی است که درمیزان موفقیت و به بار نشستن اکسپوها 

در جای جای کشور نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
بدیهی اس��ت آنچه که می تواند اطمین��ان از ارزش افزوده 
خریداران بالقوه آثار هن��ری اعم از دولت��ی و خصوصی در 
اکس��پوهای فروش این آثار را ت��ا حد زی��ادی تأمین کند، 
اجرای صحیح و مقرون به موفقیت اکس��پوهایی اس��ت که 
در حال حاضر مراح��ل تصمیم گی��ری و برنامه ریزی های 
اولیه را م��ی گذرانند. در ای��ن میان رایزنی ه��ای کالن در 
س��طح مراکز تصمیم گیرن��ده، همچنی��ن ترغیب و جذب 
س��رمایه های بخش خصوصی به خرید آثار هن��ری را باید 
مؤثرتری��ن و کارآمدتری��ن عامل در موفقیت اکس��پوهای 
هنری به حس��اب آورد. عاملی که می تواند نیروی محرک 
این جریان را که همان الزام قانونی خرید آثار هنری توسط 
دستگاه های دولتی است، در مس��یری هموارتر و کارآمدتر 
 هدایت کن��د، اما برنامه ریزی اکس��پوهای اس��تانی را باید 
به ویژه از جهات و ابع��اد گوناگون و خاص خود به پیش برد. 
برگزاری چنین رویدادهایی در اس��تان های کشور، قبل از 
هرچیز نیازمند تأمین و تدبیر مقدماتی اس��ت که درمیزان 
موفقیت و به بار نشستن اکسپوها در جای جای کشور نقشی 
تعیین کننده خواهد داشت. شاید اولین قدم در برنامه ریزی 
اکسپوهای استانی را باید شناسایی هنرمندان بومی تولید 
کننده آثارهنری دانست. تش��کیل بانک اطالعاتی جامع و 
فراگیری از تولید کنندگان این آثار و مجموعه ای کارشناسی 
شده از آثار قابل ارایه و با ارزش به نحوی که قابلیت دسترسی 
برای خریداران بالقوه این آثار را به س��هولت فراهم کند،می 
تواند نقطه آغازی حساب شده ومطمئن در این راه محسوب 
ش��ود. نکته دیگری که به ویژه در اکسپوهای استانی و با در 
 نظر گرفتن قدرت خرید و امکانات بومی این مناطق اهمیت 
ویژه ای می یابد، بحث قیمت گذاری این آثار اس��ت که در 
صورتی که برپایه نظ��رات کارشناس��ی متخصصین هنر و 
همچنین کارشناسان مالی زبده قرار گیرد، درافزایش ضریب 
خرید و جلب س��رمایه گذاری های بیش��تر می تواند بسیار 
س��ودمند واقع ش��ود. معیار دیگری که می تواند در اعتبار 
بخشی و مس��تدل بودن آن مؤثر باش��د، به روز نگهداشتن 
و فراگیری اس��ت که به این ترتیب س��لیقه و ذائقه عمومی 
درعرضه و تقاضای آثار هنری نیز در س��طح مطلوبی حفظ 

خواهد شد.

 با ش��نیده ش��دن صدای پای جشنواره 
کودک، ش��هر، رفته رفته خ��ود را برای 
برگ��زاری آن آم��اده می کند. نشس��ت 
خبری بیست وهفتمین جش��نواره کودک با حضور مسئولین و 

اصحاب رسانه جهت اطالع رسانی از این جشنواره برگزار شد.
مجتبی شهیدی در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران و اصحاب 
رسانه به مناس��بت برگزاری بیست و هفتمین جش��نواره فیلم 
کودک و نوجوان اصفهان با ابزار خرسندی از بازگشت جشنواره 
فیلم کودک به اصفهان اظهار داش��ت: جش��نواره کودک اهداف 

بزرگ و بلند مدتی را دنبال می کند.
وی افزود: با توجه به حواشی جشنواره کودک در سال های پیش 
از بازگش��ت به اصفهان، افراد بسیاری از بازگش��ت جشنواره به 
اصفهان ناراضی بودند ک��ه ما با روحانیون و مس��ئوالن اصفهان 
رایزنی هایی را داش��تیم تا با بازگش��ت جش��نواره ب��ه اصفهان 

موافقت شد.
دبیر اجرایی جش��نواره فیلم کودک و نوج��وان اصفهان تصریح 
کرد: بازگش��ت جش��نواره به اصفهان به عنوان قدم اول محقق 
شد و اس��تفاده از ظرفیت های اصفهان در راستای برگزاری این 
جشنواره به عنوان قدم دوم بوده که در زمینه های مختلف از آنها 

استفاده می شود.
این مس��ئول افزود: فراخوان هایی برای محک زدن فضای فکری 

بچه های اصفهان داده شد که فراخوان فیلمنامه کودک به عنوان 
نخس��تین فراخوان بوده که از450 فیلمنام��ه250 فیلمنامه به 

بچه های اصفهان اختصاص داشته است.
ش��هیدی تأکید کرد: تولید، نهای��ت س��رمایه گذاری در بخش 
س��ینمایی اس��ت و تولیدات در زمینه فیلم کوتاه ب��ا همکاری 

شهرداری اصفهان صورت پذیرفت.
وی در ادامه انتخاب س��قائیان نژاد را به عنوان ش��هردار اصفهان 
تبریک گف��ت و ادامه داد: س��قائیان نژاد به اصفهان ش��خصیت 
می دهد و فضای فکری وی قابل تحس��ین اس��ت. دبیر اجرایی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: فراخوانی داده شد 
که70 فیلمنامه به دبیرخانه ارسال شد و۱2 فیلمنامه برای ساخت 
فیلم انتخاب شده است. این مس��ئول با اشاره به این که اصفهان 
قابلیت ساخت فیلم کودک را دارد، افزود: اصفهان با نشان دادن 
قابلیت های خود دهان مدعیان برگزاری جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان را بست. شهیدی افزود: اصفهان ظرفیت های قابل توجهی 
در زمینه برگزاری این جشنواره دارد و در دنیا این جشنواره به نام 
اصفهان معروف است و امسال نیز از۶0 کشور دنیا خواهان شرکت 

در این جشنواره بودند و تنها40 کشور پذیرش شدند.
وی با تأکید بر این که 70 اثر بین المللی در این جشنواره حضور 
دارد، عنوان ک��رد: افتتاحیه جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان 
 اصفه��ان روز نخس��ت ذی الحجه مص��ادف ب��ا ازدواج حضرت 

علی )ع( و فاطمه )س( برگزار می شود.
دبیر اجرایی جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان ادامه داد: 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان امس��ال برای گرامیداشت پدر 

معنوی تمام بچه های دنیا برگزار می شود.
این مسئول تأکید کرد: پرچم سبز رنگ به نام حضرت محمد)ص( 
توسط دو کودک در مکه طواف داده شده و سپس در مسجدالنبی 
تبرک داده شده است که در جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به 

اهتزاز درمی آید.
ش��هیدی گف��ت: در ای��ن 
جش��نواره بزرگداش��ت دنیا 
فنی زاده، شمسی فضل الهی، 
غالمرض��ا آزادی و قدرت اهلل 

ایزدی برگزار می شود.
وی با اش��اره به این که 280 
اثر در این جش��نواره شرکت 
کرده اند که ۱07 مورد از این 
آثار از س��ینمای ای��ران، 89 
مورد از س��ینمای بین الملل 
و ۱2 اثر نیز از فیلم بچه های 
اصفهان بوده، افزود: ۱۶ فیلم 
به عنوان آثار بلند سینمایی، 
۱۳ فیلم به عن��وان ویدئویی 
بلن��د، 28 فیل��م ب��ه عنوان 

کوتاه نیم��ه بلند، چهار فیلم ب��ه عنوان بلن��د پویانمایی، ۳۱ اثر 
کوت��اه و نیمه بلن��د، ۱0 اثر ک��ودک و دفاع مق��دس، پنج فیلم 
اقتباس، هشت فیلم در بخش بین الملل کره جنوبی، هشت فیلم 
 آسیایی و شش فیلم در بخش سرزمین اسالمی در این جشنواره 

حضور دارند.
دبیر اجرایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان خاطرنشان 
کرد: کیوم��رث پور احم��د، مهت��اب کرامتی، ی��داهلل صمدی، 
 محمد داوودی و کیانوش عیاری به عنوان داوران این جش��نواره 

هستند.
ش��هیدی با تأکید بر این ک��ه هماهنگی های الزم ب��رای توزیع 
بلیت های جشنواره با آموزش و پرورش انجام شده است، اذعان 
داش��ت: بهار یگانه، فرش��ته طاهرپ��ور، جعفر گ��ودرزی، پانته آ 
معصومی و مهتاب کرامتی از داوران یونیس��ف در این جشنواره 

هستند.
این مسئول در پایان متذکر ش��د: ۱۶ مهرماه از تندیس درنا در 

میدان امام حسین )ع( رونمایی می شود.

گزارشی از نشست خبری بیست وهفتمین جشنواره کودک 

صدای پای بچه ها درنصف جهان 
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فرهنگ- موسیقی

آیا می دانید کدام موسیقیدانان رونق بخش صنعت گرد شگری کشورهایشان شده اند؟
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر و با رشد اینترنت و تبدیل شدن جهان به یک دهکده 
جهانی، شناخت مردم کشورهای مختلف از مردمان دیگر کشورها از جمله موسیقیدانان 

آن کشور و موسیقی آنها افزایش یافته است.
در این شرایط در سال های اخیر گونه جدیدی از صنعت گردشگری پا به عرصه وجود 
نهاده که از آن به عنوان»گردشگری موسیقی« نام برده می شود. در این گونه جدید از 
صنعت گردشگری، گردشگران عالوه  بر شرکت در جشنواره های موسیقی به بازدید از 
محل زندگی بزرگان موسیقی جهان می روند که در طول حیات شاهکارهای بی نظیری 

خلق کرده اند. 
در این میان در سال های اخیر محل زندگی سه موسیقیدان بزرگ جهان که بیشتر آنها 

به موزه تبدیل شده اند، به نمادی از توسعه گردشگری موسیقی تبدیل شده اند.

* پیوتر ایلیچ چایکوفسکی
»پیوتر ایلیچ چایکوفس��کی« از آهنگسازان سرشناس روس اس��ت که آثار متعددی از 
او از جمله چندین سمفونی، کنسرتوار، اپرا و موسیقی مجلسی به جای مانده است. او 
اولین آهنگس��از روس بود که تأثیری تاریخی و بین المللی در جهان داشت و با حضور 
خود به عنوان رهبر ارکس��تر میهمان در اروپا و آمریکا آن را تقوی��ت کرد. خانه و موزه 
چایکوفس��کی در منطقه زیبای کلین در 85 کیلومتری شمال شرقی مسکو واقع شده 
است. البته چایکوفسکی تنها چند سال پایانی عمرش را در این خانه زیبا گذارند، اما در 
همین زمان کوتاه توانست یکی از شاهکارهایش یعنی» سمفونی شش چایکوفسکی« و 
»باله دریاچه قو« را به عالم موسیقی عرضه کند. این خانه که اکنون حدود دو قرن قدمت 
دارد، به عنوان موزه چایکوفسکی روزانه میزبان هزاران گردشگر است. این خانه پس از 
انقالب بولشویکی در روسیه در سال ۱9۱8 به موزه تبدیل شده و سپس در سال۱94۱ 

با حمله نازی ها به روسیه در جریان جنگ جهانی دوم تعطیل شد. سپس در سال ۱958 
دوباره بازگشایی شد و در سال ۱9۶4 نیز یک سالن موسیقی در کنار آن احداث شد.

* فردریک فرانسوا شوپن
نوازنده پیانو و آهنگساز لهس��تانی در روس��تای »زالزوال« در نزدیکی ورشو از مادری 
لهس��تانی و پدری فرانس��وی به دنیا آمد. پس از آن که به عنوان ی��ک کودک نابغه در 
سرزمین مادری اش شناخته شد، در20 سالگی لهستان را برای رفتن به پاریس، پایتخت 
فرانسه ترک کرد و در آنجا به عنوان نوازنده، معلم موسیقی و آهنگساز شروع به فعالیت 
کرد. شوپن اغلب آثارش را برای پیانو تنها نوشته است. او در کاخ »لمبارت«  متعلق به 
قرن ۱۶ میالدی که در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است، 
اقامت کرد و تعداد زیادی از آثار شاخص خود از جمله دو مجموعه مهم شوپن برای پیانو 
را در آن ساخت. این کاخ چند س��ال قبل بر اثر یک آتش سوزی، به شدت آسیب دید و 

پس از پایان پروژه مرمت چند ساله دوباره به جاذبه گردشگری پاریس، مقصد نخست 
گردشگران جهان تبدیل شده است.

* لودویگ فان بتهوون
در شهر زیبای وین، پایتخت اتریش که از آن به عنوان پایتخت موسیقی جهان نام برده 
می شود، ۱۶ ویال و آپارتمان به صورت موزه نگهداری می شود که همه آنها به دلیل این 
که بتهوون، موس��یقیدان بزرگ آلمانی مدتی را در آنها اقامت داشته، به خانه بتهوون 
شهرت دارند. وی طی ۳5 س��ال زندگی در وین، حدود40بار مکان زندگی اش را تغییر 
داد. در این خانه ها که روزانه میزبان هزاران گردشگر هستند و بتهوون تا پایان عمرش 
در س��ال ۱827 در آنها زندگی می کرد، مقداری از وس��ایل این نابغه موسیقی شامل 
پیانو، عینک، صندلی و قاب عکس به همان صورتی که بتهوون از آنها استفاده می کرده، 

نگهداری می شوند.

کدام موسیقی دانان اکنون جاذبه گرد شگری شده اند؟
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بیست و پنجمین تئاتر استان به پرده آخر 
رسید. آیین اختتامیه این مراسم با حضور 
مدیرکل ارشاد استان و جمعی از مسئولین 

و هنرمندان برگزار شد.
حجت  االسالم والمسلمین محمد قطبی در مراسم اختتامیه بیست 
و پنجمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، اظهار داشت: برای تمام 

فعالیت ها و کارهای فرهنگی و هنری فقط س��الی یک جش��نواره 
داریم، اما برای تئاتر، چهار جشنواره در طول سال برگزار می شود.

وی ادامه داد: خیلی هنرها انفرادی هستند؛ برای نمونه خوشنویسی 
و خطاطی به صورت انفرادی انجام می شود، اما تئاتر هنری است که 
به صورت گروهی معنی می یابد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفهان افزود: یکی از عواملی که باعث شده تئاتر در بین 
هنرهای مختلف حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد، پیوند 
اجتماعی این هنر با مردم اس��ت. در ادامه مراسم اختتامیه بیست 
و پنجمین جش��نواره تئاتر اس��تان اصفهان بیانیه  هی��أت داوران 
قرائت ش��د. در این مراس��م ناصح کامکاری به نمایندگی از هیأت 
داوران بیانیه این هیأت را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »هنرمندان و پیشکسوتان عرصه تئاتر کوشید ه اند بر تزکیه و 
پاالیش روح مخاطب تأکید داشته باشند و حس مسئولیت را ترویج 
دهند. اصفهان مهد هنر است و سابقه ای دیرینه در تئاتر دارد و باور 
همگان بر این است که اس��تان اصفهان که برخوردار از هنرمندان 
فراوان در زمینه تئاتر اس��ت همیشه چهره ش��اخصی در این هنر 
داشته و خواهد داشت. تئاتر اصفهان می تواند همچنان شگفتی ساز 
باشد. در ادامه این مراسم س��ید وحید فخر موسوی به روی صحنه 
آمد و آرای هیأت داوران را قرائت و برگزیدگان را معرفی کرد. بر این 
اساس در بخش بروش��ور هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه 

نقدی از ملیحه صمدی طراح بروشور نمایش »محاق« تقدیر کرد. 
همچنین در قسمت گریم از شکوفه توانگر به خاطر گریم نمایش 
»مردگان مشغول کارند« تجلیل ش��د و در بخش بهترین طراحی 
لباس نیز لوح تقدی��ر و جایزه نقدی به نیلوفر نی��از برای »مردگان 
مش��غول کارند« اهدا ش��د. همچنین در بخش موس��یقی هیأت 
داوران از بابک رحیمی آهنگساز نمایش »قصه بگو یا بمیر« تقدیر 
کرد و جایزه برگزیده این بخش به الناز حبیبیان آهنگساز نمایش 
»ایستگاه صفر« رسید. در قسمت طراحی صحنه جایزه و رتبه اول 
به امید نیاز برای نمایش »مردگان مش��غول کارند« تعلق گرفت. 
معصومه ماندنی برای بازی در نمایش »خی��ال بی  خیال« عنوان 
بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. در قسمت بهترین بازیگر مرد، 
امین زارع برای بازی در نمای��ش »خیال بی  خیال« عنوان بهترین 
بازیگر مرد را به دس��ت آورد. در بخش بهترین کارگردانی، احسان 
فاضلی عنوان بهترین کارگردان را برای نمایش »خیال بی  خیال« 
کسب کرد. در پایان در قس��مت کار برگزیده، هیأت داوران پس از 
بررسی۱0 نمایش شرکت کننده در این جشنواره به اتفاق آرا نمایش 
»خیال بی  خیال« را برای ش��رکت در جش��نواره تئاتر منطقه ای 

معرفی کردند.
همچنین نمایش »قصه بگو یا بمیر« با رفع پاره ای از اشکاالت برای 

حضور در جشنواره منطقه ای معرفی شد.

بیست و پنجمین تئاتر استان به پرده آخر رسید

 »خیال بی خیال« برگزیده جشنواره تئاتر استان 

یکی از عواملی که 
باعث شده تئاتر در 

بین هنرهای مختلف 
حرف های زیادی 

برای گفتن داشته 
 باشد، 

 پیوند اجتماعی
  این هنر با مردم

 است

جمال 
نوروزباقری

گروه 
فرهنگ

شهر اصفهان 
 ظرفیت های 

قابل توجهی در 
 زمینه برگزاری 

این جشنواره دارد 
 و در دنیا 

 این جشنواره
 به نام اصفهان 

 معروف 
است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گاالتاسراي ترکيه مقابل یوونتوس 
متوقف شد

تيم گاالتاسراي تركيه در چارچوب مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان اروپا 
مقابل تيم يوونتوس ايتاليا به تساوي رسيد.

به گزارش ايرنا، تيم گاالتاسراي كه براي نخستين بار شاهد حضور روبرتو 
مانچيني مربي ايتاليايي بر روي نيمكت اين تيم بود، در ورزش��گاه شهر 
تورين مقابل تيم يوونتوس به تساوي۲ بر ۲ رسيد. در اين ديدار كه از گروه

B برگزار ش��د، دروگبا در دقيقه ۳۶ دروازه تيم يوونتوس را باز كرد، اين 
نتيجه تا دقيقه ۷۸ باقي ماند تا اين كه ويدال با گل خود بازي را به تساوي 
كش��اند. تيم يوونتوس كه از حمايت هواداران خود برخوردار بود توسط 
كواگيارال در دقيقه ۸۷ به دومين گل خود دست يافت كه اين نتيجه تنها 
يك دقيقه پا برجا بود كه در اين دقيقه بوالت دومين گل تيم گاالتاسراي 
را به ثمر رساند و اين ديدار به تساوي۲ بر ۲ رس��يد. تيم گاالتاسراي در 
نخستين ديدار خود با نتيجه ۶ بر يك مغلوب تيم رئال مادريد اسپانيا شده 
بود. در ديگر ديدار اين گروه تيم رئال مادريد اسپانيا در ورزشگاه سانتياگو 
برنابئو ش��هر مادريد مقابل تيم كپنهاگن دانمارك با نتيجه۴ بر صفر به 
برتري رسيد و به تنهايي در صدر جدول اين گروه قرار گرفت. كريستيانو 
رونالدو در دقايق۲۱ و ۶۴ و دي ماريا در دقايق۷۱ و ۹۰ گل هاي تيم رئال 

مادريد را به ثمر رساندند.

 ریيس بخش فوتبال االهلی: 
جباری بازیکنی بزرگ است

رييس بخش فوتبال باشگاه االهلی قطر، جباری را بازيكنی بزرگ دانست 
و از پيوستنش به اين تيم ابراز خوشحالی كرد.

مجتبی  جباری هافبك سابق سپاهان و استقالل برای نهايی كردن توافق 
با باشگاه االهلی عصر سه شنبه وارد دوحه قطر شد. احمد المناعی رييس 
بخش فوتبال االهلی قطر به محض ورود جباری به دوحه از او اس��تقبال 
كرد. المناعی در گفتگويی كه سايت باشگاه االهلی منتشر كرد، از پيوستن 
جباری به اين تيم احساس خوشحالی كرد و گفت: جباری بازيكنی بزرگ 
است كه تجربه زيادی دارد. او يكی از پايه های اساسی تيم ملی كشورش 
است. پيوستن او به االهلی كمك زيادی به اين تيم در گرفتن نتايج خوب 
در ادامه ليگ ستارگان قطر خواهد كرد. برای او آرزوی موفقيت می كنيم 
و اميدواريم كه بتواند بازی های خوبی را برای االهلی به نمايش بگذارد. 
جباری هم از پيوستن به االهلی ابراز خوشحالی كرد و گفت: االهلی يكی 
از قديمی ترين باشگاه های قطر است و تيمی سرشناس در منطقه به شمار 
می آيد. برای اين تيم بسياری از ستاره های ايرانی بازی كرده اند. من هم 

خوشحالم از اين كه به االهلی پيوستم. 

گزارش کنفدراسيون بسکتبال آسيا 
از شکست ایران

سايت كنفدراسيون بسكتبال آسيا پيروزی نوجوانان فيليپين بر ايران را 
انتقام بسكتبال اين كشور از فينال رقابت های قهرمانی آسيا عنوان كرد.

به گزارش ايسنا، سايت كنفدراسيون بسكتبال آسيا در گزارشی به ديدار 
دو تيم بس��كتبال ايران و فيليپين در مرحله يك چهارم پايانی قهرمانی 
نوجوانان آسيا پرداخته و پيروزی تيم شرقی برابر نوجوانان ايران را انتقام 

بسكتبال فيليپين عنوان كرد. در اين گزارش آمده است:
»پيش از اين هيچ تيم ايرانی در مرحله حذفی قهرمانی آسيا كه ميزبانش 
بوده حذف نشده است، اما شب گذشته تاريخ عوض شد و نوجوانان ايران 
در خانه برابر فيليپين تن به شكس��ت دادند و از رسيدن به مرحله نيمه 
نهايی بازماندند. نوجوانان بسكتباليست فيليپين در مرحله يك چهارم 
پايانی رقابت های قهرمانی آس��يا به مصاف ايران رفتند و در يك مسابقه 
انتقامی با نتيجه۷۹ بر 5۲ ميزبان خود را مغلوب كردند و به نيمه نهايی 
رسيدند. شايد اين پيروزی انتقام شكستی بود كه فيليپين در ديدار فينال 
رقابت های قهرمانی آسيا در خانه خود برابر ايران تجربه كرد و مدال طالی 
مردان قاره كهن را از دست داد. پيش از اين بسكتبال ايران در هر تورنمنتی 
كه ميزبان شده به مقام قهرمانی رسيده و در خانه جشن به پا كرده است، 
اما شب گذشته اين اتفاق نيفتاد و برای نخستين بار تيم ايران نتوانست 
در خانه موفق باشد و با قبول شكس��ت برابر فيليپين از رسيدن به جمع 
چهار تيم نخست آسيا بازماند. حال فيليپينی ها با پيروزی بر ايران بايد به 
 مصاف چين تايپه بروند تا در صورت پيروزی فيناليست شود؛ اتفاقی كه در 
رقابت های قهرمانی آسيا نيز افتاد و فيليپينی ها با برد برابر چين تايپه به 

فينال رسيدند و حاال به دنبال تكرارش هستند.

آینده واليبال بانوان ليگ بهتری دارد 
فريبا صادقی گفت: فكر می كنم سال آينده ليگ برتر واليبال بانوان با 
كيفيت تر از گذشته باشد.نايب رييس بانوان هيئت واليبال اصفهان در 
گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( اظهار كرد: با توجه 
به پخش ش��دن بازيكنان ملی در بين تيم ها فكر می كنم ليگ فصل 

آينده بهتر و با كيفيت تر از چند دوره گذشته باشد.
صادقی درباره وضعيت تيم های اصفهانی لي��گ برتر واليبال گفت: 
امسال اوضاع بهتر از سال های پيش اس��ت و اسپانسرهای بيشتری 
ورود كرده اند و خوشبختانه چند روز پيش ذوب آهن برای حضور در 
ليگ برتر واليبال اعالم آمادگی كرد و با حمايت های صورت گرفته 

فكر می كنم برای امسال مشكلی نداشته باشيم.

 شانس با ما یار نبود
قلعه نویی/ سرمربی استقالل

در ابتدا از طرفداران استقالل تشكر می كنم كه ما را شرمنده كردند، چه 
در حين بازی و چه در زمانی كه از حريف عقب بوديم. ای كاش برای اين 

بازی داور سعودی نمی گذاشتند. 
پنالتی صددرصد روی نوری را نگرفتند. اگر اين داور به جام جهانی برود، 
حق بازيكنان ما ضايع می شود و در اين بازی خيلی ضعيف سوت زد. قبول 
دارم بد زمان��ی گل خورديم، اما بايد به اين تيم افتخ��ار كرد و بعد از گل 

جمع و جور شد. 
ما در ليگ هم تغييراتی خواهيم داش��ت تا مثل فصل گذش��ته سازمان 
دفاعی خوب كار كند. نمی خواهم خيلی مسائل را باز كنم، البته آنها در 
ليگ و آسيا راهش��ان را ادامه می دهند. 
اين تيم۱۰ تا ۱5 ميلي��ارد تومان پول 
می خواهد تا مش��كالتش حل ش��ود. 
دو بازيك��ن كليدی را از دس��ت داديم و 
جمش��يديان را گرفتيم، اما اگر درمورد 
بازی ام��روز بخواهم بگوي��م هافبك ما 
س��رعت زيادی داشت ولی ش��انس با ما 

يار نبود.

6
اعزام مهدی یارعلی به مسابقات بادی کالسیک جهان

مهدی يارعلی، ورزشكار اصفهانی پرورش اندام در رشته بادی كالسيك به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۳ مراكش 
اعزام می شود.   نفرات اعزامی به مسابقات بادی كالسيك قهرمانی جهان ۲۰۱۳ مراكش مشخص شدند كه در 
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تماشاگران ایرانی 
بی نظيرند

  فردا؛
آغاز تمرینات استقالل 

بازيكن تيم فوتبال اف سی س��ئول گفت:  ج��و ايران بس��يار خوب بود و 
تماشاگران ايرانی هم بی نظير بودند.

به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس، داميانووي��چ پس از صعود تي��م فوتبال 
اف سی س��ئول كره جنوبی به فينال ليگ قهرمانان آسيا درباره جو ايران 
اظهار داشت: ايران جو بس��يار خوبی دارد و هواداران ايرانی هم بی نظير 
بودند. آنها۹۰ دقيقه تيم خود را تش��ويق كردند و هواداران بسيار خوبی 

هستند. 
وی درمورد ديدار فينال مقابل نماينده چين خاطرنشان كرد: بازی خيلی 
سختی داريم، اما تمام تالش خود را می كنيم تا بتوانيم به عنوان قهرمانی 

دست يابيم.

 سرپرس��ت تيم فوتبال اس��تقالل تهران از آغاز تمرينات اين تيم از فردا 
) يك شنبه (  در تهران خبر داد.

ميرشاد ماجدي درگفتگو با ايرنا اظهار داشت كه استقاللي ها بعد ازسه روز 
تعطيلی از يك شنبه تمرينات خود را براي حضوري قدرتمندانه درليگ 

برترفوتبال و جام حذفي آغاز مي كنند.
وي درخصوص بازي تيم استقالل ايران و اف.سي سئول كره جنوبي هم 
گفت: عملكرد بچه ها خوب بود، آنها شايس��تگي حض��ور در فينال ليگ 

قهرمانان آسيا را داشتند.
ماجدي اظهارداشت: اين مسابقه تمام شده است و استقاللي ها از امروز 

بايد به فكر ليگ برتر و جام حذفي باشند.

پيروزی پر گل شاگردان ماالرا
تيم ملی واترپلوی اي��ران در دومين روز از رقابت های كاپ آس��يا با 
نتيجه  پر گل۲5 بر ۴ فيليپين را شكست داد. شاگردان ماالرا سرمربی 
ايتاليايی تيم ملی، موفق ش��دند حريف نه چندان قدرتمند خود را با 

نتيجه  ای پر گل شكست دهند و به دومين برد خود دست يابند.

بهترین نمایش فصل 
سرمربی بارسلونا بازی تيمش برابر سلتيك را بهترين نمايش 
اين فصل آبی اناری ها توصيف كرد. بارسلونا موفق شد در ديداری 
كه ليونل مس��ی را هم در اختيار نداشت، با يك گل سلتيك را 

شكست دهد.

زود برمی گردم
»اگر خدا بخواهد به زودی برمی گردم. مراحل درمانم 
به خوبی پي��ش م��ی رود«؛ ليونل مس��ی در صفحه 
اجتماعی خود در توييتر اين گونه هوادارانش را از بهتر 

شدن آسيب ديدگی خود آسوده خاطر ساخت.
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مديرعامل باشگاه استقالل گفت:  يك جام برای استقالل در اين 
فصل می گيرم و پس از آن می روم.

علی  فتح اهلل زاده پس از عدم صعود استقالل به فينال ليگ قهرمانان 
آسيا عنوان كرد: ابتدا بايد از جامعه مطبوعاتی و روزنامه ها تشكر 
كنم كه در اين هفته به بازيكنان روحيه دادند و همين امر باعث شد 

تا تيم، بازی خوبی انجام دهد.
وی ادامه داد: طبيعی بود كه پس از دريافت گل زير فشار برويم، 
زيرا زدن۴ گل، كار را سخت می كند. من از بازيكنان و كادر فنی 
تشكر می كنم كه تمام تالش خود را انجام دادند. سومی در آسيا 
مقام كمی نيست. خيلی از تيم ها حذف شدند و  ما تنها نماينده 
غرب آسيا بوديم. تيم هايی چون االهلی با امكانات زياد نتوانستند 

به اين مرحله برسند.

مديرعامل باشگاه اس��تقالل يادآور ش��د: با توجه به اين مسائل 
كارنامه استقالل تا اينجا بد نبوده اس��ت. ايران سه نماينده ديگر 
داشت كه آنها حذف ش��دند، اما اس��تقالل تا اين مرحله باال آمد 
و می توانستيم به فينال هم برسيم، اما بدشانس بوديم. اگر ما در 
كره جنوبی يك گل می زديم و يا يك بر صفر می باختيم هم اكنون 
ما می توانس��تيم صعود كنيم. به هر حال اين موضوع را تجربه ای 

برای بازيكنان شد.
فتح اهلل زاده با اشاره به اين كه اس��تقالل در نيم فصل دوم تقويت 
خواهد شد، تصريح كرد: ما در نيم فصل دوم تيم را تقويت می كنيم، 
زيرا يك ماه پس از آن بار ديگر ليگ قهرمانان آسيا آغاز می شود 
و ما هم در آن حضور داريم. بايد تيم را تقويت كنيم تا هواداران را 
بتوانيم خوشحال كنيم. موضوعی كه يادم رفت بگويم اين است كه 
ما شرمنده هواداران شديم با وجود اين كه ما در اين ديدار به نتيجه 
تساوی دست يافتيم و از رسيدن به فينال باز مانديم، اما آنها ما را 

تشويق كردند و از اين موضوع ما خجالت می كشيم.
مديرعامل باشگاه استقالل درمورد اين كه آيا ماندگار خواهد بود، 
گفت: من قول داده ام كه يك جام برای استقالل بگيرم پس از آن 
می روم. ما در ليگ جزء مدعيان اصلی هستيم.تاكنون در سه جام 
می جنگيديم و فشار روی تيم بود، اما حتما پس از اين شرايط فرق 
می كند. ما ثابت می كنيم كه اين موضوع می  ش��ود. وی درمورد 
اين كه چرا ما مقابل تيم های كره ای و ژاپنی شكست می خوريم و 
 آنها سرتر از ما هستند، اظهار داشت: متأسفانه اين ديدگاه غلطی 
است كه بايد اصالح شود و تا زمانی كه اينگونه باشد كاری پيش 

نمی رود.

چوی یونگ سو: شانسی فيناليست نشدیم

بازیکنانم باهوش بودند
فتح اهلل زاده: 

یک جام می گيرم بعد می روم 

س��رمربی تيم فوتبال س��ئول گفت: تنها فاكتور ش��انس، عامل 
فيناليست شدن ما نبود، بازيكنانم باهوش بودند.

چو يونگ سو پس از مساوی دو بر دو مقابل استقالل و فيناليست 
شدن تيمش در نشست خبری اظهار داشت: در ورزشگاهی بسيار 
عالی مثل آزادی بازی كرديم و گل های خيلی خوبی زديم و من 
از بازيكنانم ممنون هستم كه بازی بسيار خوبی انجام دادند، ولی 
چالش ما از همين حاال شروع شده است. وی درمورد اين كه بعد از 
فيناليست شدن چه برنامه ای برای حضور پرقدرت مقابل گوانگژو 
چين دارد، گفت: در فينال باي��د مقابل نماينده چين بازی كنيم 
و می خواهيم به آسيا نش��ان بدهيم تيم خوبی هستيم، البته آنها 
بازيكنان خوبی دارند و اكثر آنها عضو تيم ملی چين هستند، ولی 
زمان نسبتا طوالنی تا اين مسابقه داريم و خودمان را آماده خواهيم 

كرد. بين نايب قهرمان و قهرمان مس��ابقات فاصله زيادی است و 
سعی می كنيم قهرمان شويم. س��رمربی اف سی سئول درمورد 
اين كه شانس، چقدر در فيناليس��ت شدن اين تيم نقش داشت، 
گفت: فكر نمی كنم تنها فاكتور فيناليست شدن ما خوش شانسی 
باشد. بازيكنانم باهوش بودند و از قابليت هايشان استفاده كردند و 
كل مجموعه باشگاه ما را خوب حمايت كردند تا به فينال برسيم و 
همه نيز انرژی بااليی داشتند. چوی يونگ سو درمورد اين كه اف 
سی سئول در آزادی هجومی بازی كرد و قصد دفاع كردن نداشت 
و بی توجه به برد دو بر صفر در بازی رفت بود، گفت: من در نيمه 
دوم بازی تالش كردم كه از نظر دفاعی تيمم بهتر باشد، اما دو گل 
خورديم كه بايد از نظر دفاعی هم خوب كار می كرديم، ضمن اين 
كه با حضور چنين بازيكنانی اگر مطلقا دفاع می كرديم مطمئنا 
دچار مشكل می ش��ديم. وی در پاسخ به س��ؤال خبرنگار كره ای 
مبنی بر اين كه ش��ماره ۲۲ را به ميدان آورديد و او مصدوم شد و 
همان زمان هم گل خورديد، گفت: می خواستم خط دفاع را محكم 
كنم كه گل خورديم، بعد بازيكن شماره۲۴ را آوردم كه هجومی 
بازی می كند و عملكردمان بهتر ش��د. س��رمربی سئول درمورد 
اين كه داميانوويچ مرموزانه زد و خوردهای غير طبيعی به وجود 
می آورد و خشونت هايی داش��ت كه از چشم داور دور ماند، گفت: 
ما حتی در كره جنوبی و ليگ كره هم داميانوويچ هميشه من تو 
من يارگيری می شود و استقالل هم اين مسأله را می دانست. قبول 
دارم اين بازيكن كمی عصبی شد و كارت زرد گرفت، ولی قبل از آن 
كه دژان كارت بگيرد بازيكن استقالل خطا كرد و باعث شد كنترل 

اعصاب او به هم بريزد.
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 هرك��ول ايرانی، سامس��ون، م��رد آهني��ن، مرد 
طاليی، اولين طاليی تاريخ وزنه ب��رداری ايران در 
المپيك و...، اينها همه  القابی هستند كه به قهرمان 
روزه��ای دور ورزش اي��ران داده بودند؛»محم��د 
نصيری«  وزن��ه بردار س��بك وزنی ك��ه هنوز هم 
خيلی از ركوردهای ورزش ايران دس��ت اوس��ت. 
 دارای بيش��ترين مدال جهان و المپي��ك در ايران 
) ۶ طال، ۲ نقره و ۴ برنز(، 5 مدال بازی های آسيايی 
)۴ طال و يك نق��ره( و دو طالی قهرمانی آس��يا. او 
اولين وزنه ب��ردار در جهان بود كه س��ه برابر وزن 
خودش وزنه زد، قهرمانی كه۱۶سال در صحنه های 

جهانی و آسيايی درخشيد.
نصيری قهرمانی است كه از پرورشگاه به پا خاست 
و به باالترين افتخارات در ورزش جهان و المپيك 
رس��يد. او با افتخار می گويد كه بچه پرورشگاهی 

است؛ پرورشگاهی كه از او يك مرد ساخت.
خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايس��نا(، س��اعتی 
ميزبان بزرگمرد خن��ده رو و متواضع ورزش ايران 

بود. نصيری حرف های شنيدنی زيادی داشت كه 
اين گفتگو را در ادامه می خوانيد:

      به پرورشگاهی بودنم افتخار می کنم
چون كسی را نداش��تم، در پرورشگاه خانمی به نام 
بهار ) در حال حاضر ساكن آمريكاست( من را بزرگ 
كرد. خانم بهار در شكل گيری شخصيت من خيلی 
تأثيرگذار ب��ود، حتی وزنه برداری را او دس��ت من 
داد. خودم هم عاشق ورزش های سنگين بودم، اما 
نمی دانستم كدام ورزش را انتخاب كنم. ناخودآگاه 
وارد وزنه برداری شدم، البته حدود ۶5 سال پيش؛ 
يعنی زمانی كه۱۳ ،۱۴ س��اله بودم در پرورش��گاه 
مرب��ی به نام آق��ای رفعت��ی مرب��ی پيش آهنگی، 
ژيمناس��تيك و آكروبات من بود. در همان سال ها 
در رشته ژيمناستيك قهرمان آموزشگاه های ايران 
شدم، اما توأم با ژيمناستيك، با همكاری بچه های 
پرورش��گاه چوب درخت ه��ا را می بريديم و پس از 
بريدن شاخ و برگشان آنها را به آجرهای سوراخ شده 

وارد می كرديم و وزنه می زديم. شايد پرورشگاه در 
ديد ملت ايران جای ناجوری باش��د، اما من افتخار 
می كنم كه پرورش��گاهی بودم. س��ختگيری آنجا 
خداييش ما را م��رد ب��ار آورد. كاری می كردند كه 
وقتی وارد اجتماع می شويم روی پای خود بايستيم 
و دس��تمان را جلوی كس��ی دراز نكنيم. از همان 
پرورش��گاه بهترين دكترهای ايران، ورزش��كاران 
ب��زرگ و ... بي��رون آمدن��د. از همان پرورش��گاه، 
موزيسينی داريم كه وقتی می خواند تمام شيشه ها 
می لرزيد، در حالی كه خيلی ها با پدر و مادرش��ان 

زندگی می كنند، اما آدم های موفقی نمی شوند.
 

     در 16 سال، 25 مرتبه رکورد دنيا را زدم
زمانی كه از پرورشگاه بيرون آمدم، به باشگاه كيان 
پيش رس��ول ملك نيا كه برادرخوانده من است و 
در حال حاضر در انگليس زندگی می كند رفتم. در 
باشگاه كيان، هم كار می كردم، هم ورزش. حقوقم 
نيز در ح��د دو تومان بود. دو تا ت��ك تومانی، نه دو 

هزار تومان! اص��ال دو هزار تومان ب��ه ما نمی خورد 
)با خنده(. در كن��ار آن به ورزش��كاران هم كمك 
می كردم ك��ه در هفته ي��ك دستخوش��ی به من 
می دادند. در واقع بعد از پرورش��گاه تمام زندگی ام 
در باشگاه كيان بود. سال ها در اين باشگاه بودم كه 
از همين جا ني��ز كم كم در مس��ابقه های قهرمانی 
باشگاه های ايران و قهرمانی كشور شركت كردم تا 
اين كه به تيم ملی رسيدم. خوشبختانه آنقدر عشق 
به ورزش من را كشته بود كه در۱۶ سالگی وارد تيم 
ملی وزنه برداری شدم و در مسابقه های ۱۹۶۷توكيو 
شركت كردم. البته مقامی نياوردم اما دستشان درد 

نكند كه من را به آن مسابقه ها بردند.
در آن مس��ابقه ها چون كمت��ر از5۰ كيلوگرم وزن 
داش��تم به هيچ دس��ته ای نمی خ��وردم، بنابراين 
مجبور شدم در دس��ته  5۶ كيلوگرم شركت كنم. 
در آن مسابقه ها همه مانده بودند كه من با چهل و 
خرده ای وزن، چطوری۳۱۰ كيلوگرم ركورد زدم. 
البته بعدا وزن5۲ كيلوگرم به وزن های مس��ابقه ها 
اضافه ش��د كه اگر اين وزن در س��ال۱۹۶۷ وجود 
داش��ت آنجا هم مدال طال می گرفت��م. از آن زمان 
به بعد؛ يعنی۱۶ سال پشت سر هم در مسابقه های 
جهانی، المپيك، آسيايی و تورنمنت های مختلف 
شركت كردم و در اين۱۶ س��ال، ۲5 مرتبه ركورد 
دنيا را زدم. در سه المپيك ۱۹۶۸ ، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ 
پشت سر هم ش��ركت كردم كه در هر سه تای آنها 
مدال گرفتم. در طول دوران ورزش��ی ام در دو وزن 
5۲ و5۶ كيلوگرم شركت داشتم كه در هر دو وزن 
قهرمان دنيا و المپيك و ركورددار هستم كه از اين 

بابت خدا را شكر می كنم.

      در دنيا اولين کس�ی هستم که سه برابر 
وزنم، وزنه بلند کردم

از س��ال۲۰۰۰ نيز ديگر در ورزش نب��ودم و خارج 
از كش��ور در كانادا زندگی می كردم، ب��ا اين حال 
در همان س��ال از طرف كميته بين المللی المپيك 
به عن��وان قهرمان قرن از قاره آس��يا و اقيانوس��يه 
 انتخاب ش��دم ك��ه در تاريخ اي��ران چنين چيزی 

نداريم. 
نمی خواهم از خودم تعريف كنم، اما دوس��ت دارم 
از اين به بعد بگويم چه كسی هستم. شايد خيلی ها 
نمی دانند چه مقام هايی به دس��ت آورده ام. من تا 
االن كه پيش شما نشسته ام پرافتخارترين قهرمان 
تاريخ ورزش ايران هستم. در حال حاضر با۲۲ مدال 
طال قهرمان چهارم وزنه برداری جهان محس��وب 
می ش��وم. البته بايد در جايگاه س��ومی باشم، چرا 

كه با ديويد ريگرت روس��ی خيلی اختالف دارم. او 
قهرمان بزرگی است، اما اندازه من مدال ندارد. در 
واقع ريگرت بعد از من وارد ورزش شد و زمانی كه 
من هنوز در مس��ابقه ها شركت می كردم، او ورزش 
را كن��ار گذاش��ت، بنابراين نمی دانم چ��را چهارم 

جهان هستم؟

      رختخوابم را کنار هالتر پهن می کردم
من واقعا وزنه برداری را دوس��ت داشتم، اما گاهی  
مسائلی در زندگی پيش می آيد كه گفتنش جالب 
نيست، اما باعث می شود از ورزش تنفر پيدا كنی. با 
اين حال االن هم روزی س��ه ساعت تمرين را برای 
خودم دارم. طوری ورزش می كن��م كه يكی از اين 
جوان ه��ا نمی تواند ب��ا من ورزش كن��د، چون من 
عاشق ورزش هس��تم و زندگی ام ورزشی است. اگر 
ورزشكار نبودم االن چه كاره بودم؟ حتما حمال يا 
چيز ديگری می شدم! البته در زمان خودم درس هم 
خواندم. خيلی قشنگ هم اين كار را انجام دادم، اما 
دنبال آن نبودم. تنها پش��ت ورزش را گرفتم كه به 
همه چيز نيز رسيدم. من آنقدر عاشق ورزش بودم 
كه فكر می كنم م��ن ورزش را موفق ك��رده ام! من 
برای ورزش از خيلی از لحظه های زندگی ام می زدم. 
بعضی مواقع در اردوها رختخوابم را كنار هالتر پهن 
می كردم. به نظرم اين كار يك قدرتی به آدم می داد. 
البته از اردوها هم فرار می كردي��م، اما وقتی مربی 
می گفت صبح و بعدازظهر تمرين داريم سر ساعت 
در تمرين ها حاضر می شدم، نشده حتی يك ثانيه 
سر تمرين ها دير بروم. می توانيد از مربيانم بپرسيد، 
همگی زنده هس��تند و خدا نگهش��ان دارد. دست 
همه آنها را می بوسم، چون خيلی برای من زحمت 
كش��يدند و خدايي��ش بايد ق��دردان زحمت های 

بی حدشان باشم.

     لقب سامسون را فيدل کاسترو  به من داد
سامسون يك شخصيت داستانی است كه هر موقع 
موهايش بلند می شد، قدرتش نيز بيشتر می شد و 

بدون موی سر، قدرتی نداشت
. در سال۱۹۷۳ و در مس��ابقه های جهانی به خاطر 
اين كه س��ر وزن برس��م موهايم را از ته تراشيدم و 
بعد در عرض۱۰ دقيقه ۴ م��دال طال گرفتم و با هر 
وزنه ای كه م��ی زدم ۲ تا 5كيلوگرم رك��ورد دنيا را 
می شكستم. همان جا نيز فيدل كاسترو به من لقب 
سامسون داد و گفت  نصيری ثابت كرد كه حتی اگر 
موی سر را كوتاه كنيم، باز هم می شود زور آدم زياد 

شود. حتی نوشته  آن را دارم.

مرد پرافتخار ورزش ایران 

محمد نصیری: پرورشگاه ما را مرد بار آورد
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی
590  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 3 قفیزی باالی مادی به شماره 264 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/4 در ساعت 12 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
589  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ دو قطعه 
روستای  در  واقع  فرعی   271 بشماره  مادی  باالی  جریبی  یک  مزروعی  زمین 
آرنجن پالک 147-  اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف 
حضور  عدم  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  محمود   آقا  فرزند  نراقی  فقیهی  خانم 
بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به دستور قسمت  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/5 در ساعت  طبق تقاضای 
روز  با  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد  انجام  و  شروع  محل  در  صبح   10
موجب  به  لذا   .   . شد  خواهد  موکول  بعد  روز  به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی 
ساعت  و  روز  در  که  شود  می  اخطار  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این 
مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند.  حاضر  محل  در  مقرر 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  لذا  شد 
بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با 
امالک و  اسناد  و  ثبت  کفیل   – زرگری  مظفر  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و   اخذ 

 جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
588  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ نه قطعه 
زمین مزروعی دو جریبی زیرمادی  بشماره 226فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/4 در ساعت 10 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
587  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ سه قطعه 
زمین مزروعی 12قفیزی زیرمادی  بشماره 222 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/4 در ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
586  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 4 قفیزی باالی مادی  بشماره 259 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/4 در ساعت 11 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
یک  ششدانگ  اختصاصی   حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    585

قطعه زمین مزروعی 3 قفیزی باالی مادی  بشماره 277 فرعی واقع در روستای 
آرنجن پالک 147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف 
حضور  عدم  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  محمود   آقا  فرزند  نراقی  فقیهی  خانم 
بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به دستور قسمت  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی 
طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/5 در ساعت 11 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
.  . لذا به موجب این آگهی  عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
584  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی  ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 7 قفیزی باالی مادی  بشماره 282  فرعی واقع در روستای آرنجن 

بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
در ساعت 11/30 صبح   1392/8/5 تاریخ  در  ملک مرقوم  تحدید حدود  نامبرده، 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه    . تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی  صورت مجلس 
ثبت، معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
583  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 2 قفیزی باالی مادی  بشماره 287 واقع در روستای آرنجن پالک 
147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی 
نراقی فرزند آقا محمود   در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  نیامده  بعمل 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/5 در ساعت 12 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
582  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی 7 قفیزی زیر مادی  بشماره 288 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/6 در ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
581  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی 5 قفیزی زیر مادی  بشماره 289 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/6 در ساعت 10 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 

حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
580  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدوداختصاصی  ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 4 قفیزی زیر مادی  بشماره 291 فرعی واقع در روستای آرنجن 

بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/6 در ساعت 11 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
579  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 3 قفیزی زیر استخر  بشماره 340  فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

در ساعت 11/30 صبح   1392/8/6 تاریخ  در  ملک مرقوم  تحدید حدود  نامبرده، 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه    . تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی  صورت مجلس 
ثبت، معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
578  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 7 قفیزی زیر استخر  بشماره 360 فرعی واقع در روستای آرنجن 
بنام اشرف خانم  ثبتی  پرونده  که طبق  دوازده کاشان  پالک 147- اصلی بخش 
فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/6 در ساعت 12 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 

حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
تاریخ صورت  از  ثبت  قانون  ماده 20  مطابق  امالک  اعتراضات مجاورین و صاحبان 
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی  مجلس 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
گواهی  مراجع ذیصالح قضایی  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد 

و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  حدوداختصاصی   تحدید  103/92/473/347چون  شماره    622
مزروعی 2 قفیزی پشت چمن بشماره 397 واقع در روستای آرنجن پالک 147- اصلی 
آقا  فرزند  نراقی  فقیهی  خانم  اشرف  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  کاشان  دوازده  بخش 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/7 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
621  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدوداختصاصی  ششدانگ سه قطعه زمین 
مزروعی 8 قفیزی پائین دشت بشماره 413 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1392/8/8 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    620
پالک  آرنجن  روستای  در  واقع  فرعی   412 بشماره  پائین دشت  جریبی   محصوریک 
147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی 
فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1392/8/7 در ساعت 12 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
مظفر  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
باغ  یکدرب  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    619
پالک  آرنجن  در روستای  واقع  فرعی  بشماره 407  دره  3 جریبی  و مشجر  موستان 
147- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی 
فرزند آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1392/8/7 در ساعت 11/30 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا 
معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
618  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ سه قطعه زمین 
مزروعی 4 قفیزی پشت چمن  بشماره 400 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/7 در ساعت 11 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    617
مزروعی 5 قفیزی زیر استخر بشماره 362فرعی  واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند 
آقا محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1392/8/7 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
.  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
نماید. مظفر  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  ذیصالح قضایی گواهی 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    616
مزروعی 5 قفیزی گاو فروش بشماره 531 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 

اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/13 در ساعت 12 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    615
مزروعی 3 قفیزی کوچه بشماره 520 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- اصلی 
آقا  فرزند  نراقی  فقیهی  خانم  اشرف  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  کاشان  دوازده  بخش 
محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/13 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
614  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 4 قطعه زمین 
 -147 پالک  آرنجن  روستای  در  واقع  فرعی   528 بشماره  کوچه  قفیزی   14 مزروعی 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/8/13 در ساعت 11 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
613  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ دو قطعه زمین 
مزروعی 3 قفیزی باالی مادی بشماره 260  فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند 
آقا محمود و غیره  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1392/8/4 در ساعت 11/30 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
مظفر  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح 

زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
612  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ سه قطعه زمین 
مزروعی 7 قفیزی گاو فروش  بشماره 529 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- 
اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا 
محمود  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبرده،  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت 
در تاریخ 1392/8/13 در ساعت 11/30 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و 

اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/473/347چون  شماره    611
مزروعی 7 قفیزی کوچه  بشماره 516 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- اصلی 
بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  
در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1392/8/13 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف 
با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

610  شماره 103/92/473/347چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی 4 قفیزی کوچه  بشماره 478 فرعی واقع در روستای آرنجن پالک 147- اصلی 
بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقا محمود  
در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
و در صورت  انجام خواهد شد  و  در محل شروع  1392/8/11 در ساعت 11/30 صبح 
. لذا به    . مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده 
از  ماه  یک  مدت  معترض ظرف  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت 

و اسناد و امالک جوشقان 
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پیامبر )ص( :
 آن كس كه س��ربار ديگران ش��ود و آن كس كه ن��ان خوراِن 

)عائله( خود را تأمين نكند، ملعون است.

 چند راهکار برای 
پیشگیری و درمان اضطراب

اضط��راب اغلب از زم��ان كودكي و طفوليت ش��روع مي ش��ود و در 
بزرگسالي نيز اتفاق مي افتد. اضطراب مي تواند ناشي از يك وضعيت 
روحي، اجتماعي، فيزيكي، زيست شناختي، اثرات جانبي داروها و يا 

تركيبي از اين موارد باشد.
 راه هاي��ی را برای پيش��گيری و درمان اضطراب در ادامه پيش��نهاد 

می كنيم.

ورزش منظم
ورزش نكردن خصوصا ورزش منظم به گونه اي تمام مراحل درمان 
اضط��راب را تحت تأثير قرار م��ي دهد. هنگامي ك��ه علت اضطراب 
مشخص شود و يك برنامه درماني مشخص تدوين گردد، به راحتي 
درمان پذير بوده و س��ريعا ش��خص به زندگي عادي ب��ر مي گردد، 
ولي در صورت فقدان علت تش��خيص، احس��اس اضط��راب در يك 
 دوره طوالن��ي ش��خص را آزار داده و از فعاليت ه��اي اجتماعي دور 

مي سازد.
 پژوهشگران دريافته اند كه پياده روي تند و سريع به مدت40 دقيقه 

ميزان اضطراب را به طور متوسط تا 14 درصد كاهش مي دهد.

اجتماعي باشید
هنگامي كه تحت فش��ار رواني هس��تيم غالبا به طور غريزي تمايل 
پيدا مي كنيم كه خود را از صحنه عمل كنار كش��يده و به گوشه اي 
پناه ببريم كه كاري بدتر از اين وجود ندارد. گوش��ه گيري به تشديد 
اس��ترس كمك مي كند. در اين زمان بايد سعي كنيم كه با دوستان 

خود ارتباط بيشتري داشته باشيم.
 متخصص��ان معتقدند كه نوش��تن س��اده هيجانات ب��ر روي كاغذ 
موجب تسكين روحي و رواني ش��خص مي شود. نوشتن احساسات 
 در دفترچه كمك مي كند تا بار رواني ناش��ي از رويدادهايي مثل از 
 دس��ت دادن ش��غل، رنج بردن از مش��كالت زناش��ويي و... تسكين 

يابد.

 بخنديد و شوخ طبع باشید
مطالعات زيادي نش��ان داده كه خنده مي تواند يكي از س��الم ترين 

پادزهرهاي فشار رواني باشد. 
هنگامي كه مي خنديم يا حت��ي طبق برخي تحقيقات موقعي كه ما 
لبخند مي زنيم، جريان خون به مغز افزايش مي يابد و موادي به نام 
اندروفين)هورمون هاي ضد دردي كه در ش��خص احساس خوش و 
سالمت ايجاد مي كند( در مغز آزاد مي ش��ود و سطح هورمون هاي 

استرس زا را در خون پايين مي آورد.

ذهن خود را متمركز زمان حال كنید
اگر بتوانيد ذهن خود را چنان پرورش دهيد كه اميدها و آمال خود را 
به كناري نهاده و موقع مناسب و مقتضي به سراغ تك تك آنان برويد، 

به آرامش ذهني دست خواهيد يافت.
  جاده اي كه ب��ه آرامش ذهني منته��ي مي گردد از راهي موس��وم 

به توجه مي گذرد.
 اي��ن توج��ه ب��ه خ��ود در هن��گام عم��ل ك��ردن ب��ه كاره��اي 
 س��اده نظي��ر ظ��رف شس��تن و...باع��ث م��ي ش��ود كه ب��ه هيچ 
و جه بي هدف و سرگردان همچون بطري بر امواج دريا شناور نشويم.

افزايش اعتماد به نفس
 با داشتن اعتماد به نفس باال حداكثر استفاده را از توانايي هاي خود 
 در مواجهه با اس��ترس خواهيد برد و در نتيجه كمتر دچارمش��كل 
مي شويد، اما افرادي با اعتماد به نفس پايين نه تنها از شيوه مناسبي 
جهت مقابله استفاده نمي كنند، بلكه آس��يب پيري بيشتري نيز به 

آنان وارد مي شود.

حمايت اجتماعي
وجود حمايت اجتماعي در زندگي هر فرد سبب مي شود كه در مقابل 

بحران هاي زندگي همانند سپر از وي دفاع كند.
 به همين دليل ما بايد ش��بكه اجتماعي و رواب��ط اجتماعي خود را 
گس��ترش دهيم تا بتوانيم به آنها تكيه كنيم و فكر كنيم كه افرادي 
هستند كه ما را دوست بدارند و ما نيز آنها را دوست بداريم. با كسب 
حمايت اجتماعي در سطح باالتر، احس��اس امنيت و اعتماد به خود 
 افزايش مي يابد و در مقابل اس��ترس و فش��ار رواني كمتر آس��يب 

مي بينيم.

كسب اطالعات درمورد موقعیت
عدم اطالع از موقعيت فشار آور سبب استرس و اضطراب باالتري در 
افراد مي گردد، بنابراين كسب آگاهي و اطالعات درمورد موقعيت ها 
و مواردي كه مواجه خواهند شد سبب مي شود كه از پيامد موقعيت 

مطلع شده و كمتر دچار نگراني و دلواپسي شوند.
  مثال اگ��ر بيم��اران قبل از عم��ل جراح��ي آگاهي يابن��د كه عمل 
 چگون��ه انجام خواهد ش��د و مي��زان درد پ��س از عم��ل را بدانند و 
 س��ير بهب��ودي برايش��ان روش��ن ش��ود، كمت��ر دچ��ار اضطراب 

مي گردند.

به سر مزار اقوام يا غريبه ها برويد!
برخي از ما فراموش مي كنيم كه دنيا بي وفاست و ما 
رفتني هستيم. شاه و گدا به زير خاك رفته و دستشان 
از جهان كوتاه است. هيچ كس نمي تواند همراه خود 
چيزي از اي��ن دنيا ببرد. اگر در هياه��وي دنيا و داد و 
بيدادهاي با دليل و بي دليل، احساس خفگي كرديد 
لطفا كمي به نزديك ترين وادي خاموشان سر بزنيد. 
آن وقت مي فهميد كه همگي رفتند؛ فقير و غني و دارا 
و ندار. علت برخي استرس ها و فشارهاي روحي ما عدم 
درك اين موضوع است كه قرار نيست باشيم، بلكه قرار 

است برويم تا نسل ديگري بيايد.
دوش بگیريد يا شنا كنید

آب، روح و روان ش��ما را دوباره از نو ساخته و به شما 
جان مجدد مي بخشد. اگر خانم هستيد حمام يا شنا 
براي ش��ما بيش از آقايان مؤثر اس��ت. تنبلي نكرده و 
از سختي خش��ك نمودن موهايتان نهراسيد! سشوار 

اختراع شده تا در خدمت شما باشد!
ش��نا بهتر از دوش گرفتن اس��ت. خوش��بخت ترين 
مخلوقات، آنهايي هس��تند كه توانايي زيستن در هر 
دو محيط خش��كي و آب را دارند. به ماهي هاي آرام 
 در دريا ي��ا آكواريوم دق��ت كنيد. آرام��ش يافتن از 
محيط هاي آبي نيز شگفت انگيز است. اولين مكاني 
 كه انس��ان در آن احس��اس ريكس ب��ودن را تجربه 
مي كند رحم مملو از آب است. به همين دليل حضور 
در كنار دريا و شنيدن صداي رودخانه براي بشر بسيار 

خوشايند و آرامش بخش است.
با خدا حرف بزنید

با هر زبان و به هر شكل كه دلتان مي خواهد با خدايتان 
سخن بگوييد. حرف زدن با حضرت عشق به هر شكلي 
بهتر از قهر با اوست! او قادر بي همتا  و رفيق بي منت 
انسان هاست. شما را خلق كرده و به همه پيدا و پنهان 
شخصيت و رفتار شما آگاه است. شايد وقتي نام دين 
و عبادت را مي شنويد به خاطر ذهنيت هايتان تصور 
كنيد كه مدعيان دين، از آن، در جهت منافع خويش 
سوء اس��تفاده مي كنند، اما حتي اگر اين خيال شما 

درست باشد، چه ربطي به خدا دارد؟!
پس براي آرام ش��دن با او، دور از چشم ديگران حرف 
بزني��د، درد دل ك��رده و حتي گله و ش��كايت كنيد. 
فرام��وش نكنيد مدعيان خداشناس��ي كه م��ا را از او 
 ترس��انده و به دنبال كاس��بي خويش هس��تند فقط
مي خواهند ما را از صاحب و خالق خويش دور كنند!

موسیقي ماليم و بي كالم گوش كنید
 گوش دادن به موس��يقي ماليم و بي كالم باعث ريتم 
بي وقف��ه و بروز امواج مغزي مي ش��ود ك��ه فركانس 
 ضرب��ان قل��ب را منظم مي كن��د. موس��يقي معجزه

مي كند. م��ي گويند در يون��ان قديم براي داش��تن 
جواناني جنگاور به مادران باردار تأييد مي كردند كه 
موس��يقي هاي حماس��ي گوش كنند تا نوزاد به دنيا 
نيامده شان با شور و حماسه ناش��ي از سازها مأنوس 
ش��وند. اكنون نيز با اين همه ح��ق انتخابي كه داريد 
مي توانيد و حق داريد هر چه مي خواهيد، بش��نويد. 
پيشنهاد مي كنيم از حق خود به نحو مطلوبي استفاده 

كنيد.
موسيقي روحتان را به پرواز در آورده و به شما انرژي 

مثبت ارزاني مي كند.
فیلم هاي كمدي ببینید

تماشاي فيلم هاي كمدي مي تواند ضد استرس باشد 
و همچنين ثابت شده است كه خنده، وسيله اي بسيار 
مؤثر برای كاهش استرس رواني است. زن سرپرست 
خانوار هستيد؟ يا اين كه مرد مجرد يا متأهل؟ خالصه 
هر كسي و در هر شرايطي هستيد لطفا براي خنديدن 
وقت بگذاريد. خنده بر هر دردي دواست. براي انتقام 
از نامردي ها و تندخويي هاي جهان و اطرافيانتان به 

آنها بخنديد. 
به افرادي كه ميلياردها تومان از فكر ش��ما اس��تفاده 
كرده و به راحتي آب خوردن حق شما را خورده و فكر 
مي كنند دنيا هميش��ه همين طور باقي خواهد ماند، 
بخنديد. به غيبت كنندگان، زيرآب زنان و بدخواهان 

خويش بخنديد.

جراحی موفقیت آمیز 
ستون فقرات يک جنین

ريي��س مركز تحقيق��ات جراحی های ك��م تهاجمی 
دانشگاه علوم پزش��كی ش��يراز گفت: عمل جراحی 
س��تون فقرات جنين، توس��ط محققان اي��ن مركز با 

موفقيت انجام شد.
حميد رضا فروت��ن افزود: اي��ن عمل جراح��ی برای 
اولين بار در خاورميانه، در بيمارس��تان مادر و كودك 

غدير، در شيراز انجام شد.
وی با يادآوری اينكه يك تي��م جراحی از آمريكا، تيم 
پزش��كی ايران را در اي��ن جراحی خ��اص، همراهی 
كرد، گف��ت: تامين اعتب��ار انجام اي��ن عمل جراحی 
 نادر توس��ط معاونت پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه

 انجام شد .

 چند راه سريع 
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اخبار ویژه

اولين خانه تمام خورش��يدی در بريتانيا كه نياز س��اكنان خود را به پرداخت هزينه های برق 
و گاز از بين می ب��رد با قيمت1/2 ميليون پوند به فروش گذاش��ته ش��د.  خانه خورش��يدی 
كه نمای خارجی آن چوبی اس��ت در شهر لسترش��ر، بريتانيا واقع ش��ده و دارای ويژگی مهم 
انتش��ار صفر كربن، تبديل انرژی خورش��يد به برق، شيشه های س��ه اليه و ذخيره آب باران 
اس��ت.  اين خانه به طور كامل به وس��يله لوله های آب زير زمينی گرم ش��ده و اين گرما نيز 
به وس��يله پنل های خورش��يدی كه در س��قف نصب ش��ده تأمين می ش��ود. اين خانه پنج 
خوابه توسط ش��ركت كاپلين هومز طراحی و در زمينی به مس��احت 8 هزار متر مربع ساخته 
ش��ده اس��ت. مايكل گودارد مدير اين شركت اظهار داش��ت: طراحی و س��اخت اين خانه به 
ويژه مصالح��ی كه در آن ب��ه كار رفته همگ��ی از موادی بوده ك��ه كمترين اث��رات كربنی را 
داش��ته باش��د. دولت بريتانيا در نظر دارد تمام خانه های جديد تا س��ال 2016 اثرات كربنی 
 صفر داش��ته باش��ند. اين خانه خورش��يدی نش��ان می دهد كه چگونه فناوری های امروز را 
می توان برای يك خانه بزرگ خانوادگی به كار گرفت، اما براساس اعالم اين شركت اين راهكار 
برای تمام انواع خانه ها در اندازه های مختلف قابل اجراست. دكتر اندرو رايت كارشناس فيزيك 
مهندسی ساختمان در دانشگاه دی مونتفورت نرخ گرمای زمين خانه در طی زمستان را بررسی 
كرده است.  ديوارهای خورشيد تهويه هوای ورودی را گرم می كند و بانك انرژی زمينی تلمبه 

گرمايی گرما را ذخيره كرده و آن را برای استفاده هنگام كاهش دما به كار می گيرد.

يك جوجه عقاب سفيد ايرانی كه توسط كبوتر مجهز به تور ويژه ش��كار شده بود، در مزايده ای 
در كويت به مبلغ750 هزار دالر )بيش از 2/2 ميليارد تومان( به فروش رفت.  رقابت شديدی كه 
ميان تاجران كويتی و نمايندگان تاجران كشورهای حوزه خليج فارس برای خريد يك نوع عقاب 
كمياب درگرفت، با فروش اين عقاب به قيمت 209 هزار دينار كويت )نزديك به750 هزار دالر 
آمريكا( به پايان رسيد. پرنده مورد معامله، يك جوجه عقاب ايرانی كامال سفيد رنگ است كه به 
علت قدرت و چابكی كه در تعقيب شكار دارد، درنوع خود كم نظير است.  به نوشته روزنامه كويتی 
الوطن، اين »عقاب ايرانی«  تا بامداد دوشنبه )8 مهر(، آزاد بود، تا اين كه 9 كويتی متخصص در 
شكار و تربيت عقاب موفق شدند اين عقاب كم نظير را از طريق فرستادن يك كبوتر كه »تور صيد 
عقاب« به همراه داشت، به دام بيندازند.   خبر در دام افتادن اين جوجه عقاب به دست صيادان 
از طريق پايگاه های اجتماعی منتشر شد و مزايده ای برای فروش آن از سوی هواداران پرندگان 
شكاری به راه افتاد. حمود الرويعی كارشناس عقاب درباره نوع اين عقاب ها گفت كه اين پرنده كه 
اصل آن از كوه های ايران است، پرنده ای نادر است و همين مسأله موجب گران بودن قيمت آن 
شده است. وی در ادامه گفت كه اين جوجه عقاب كه سنش از يك سال بيشتر نيست، بسيار نادر 
است و از سال ها پيش كسی نتوانسته است چنين عقابی را شكار كند و به همين دليل، قيمتش دو 
چندان شده است. پرنده های شكاری از اواسط سپتامبر )اواخر شهريور( هر سال به علت كاهش 
دمای هوا، به مدت دو ماه محل زندگی خود در كوه های ايران، پاكستان و روسيه را ترك می كنند.

فروش عقاب میلیاردی ايرانی به كويتفروش اولین خانه تمام خورشیدی دنیا

دانشمندان دانشگاه كاليفرنيای ش��مالی می گويند مدار مغزی 
را شناس��ايی كرده اند كه غذا خوردن بيش از اندازه را هدف قرار 

می دهد.
»گرت استابر« مجری ارشد اين تحقيقات می گويد:  اين مطالعه 
تأكيد می كند كه چاقی و ديگر اختالالت در خوردن، ريشه عصب 
شناختی دارد. با تحقيقات بيشتر در خواهيم يافت چگونه فعاليت 
سلول ها را در يك منطقه خاص مغز تنظيم كرده و درمان هايی 

برای آن ارايه كنيم.
دانش��مندان در دهه1950 به طور الكتريك��ی منطقه ای از مغز 
موسوم به هيپوتاالموس جانبی را تحريك كردند. اكنون استابر 
می خواست بر روی يك نوع سلول به نام نورون BNST تمركز 
كند. اين سلول های BNST بيرون زدگی آميگدال - بخشی از 

مغز مرتبط با احساس- هستند.
سلول های BNST همچنين پلی را بين آميگدال و هيپوتاالموس 
جانبی ش��كل می دهد.  هيپوتاالموس جانبی منطقه ای از مغز 

 اس��ت كه عملكردهای اوليه مانند خوردن، رفتارهای جنسی و 
خشونت آميز را مشتق می كند.

نورون های  BNST يك بدنه س��لولی و يك رش��ته طوالنی از 
سيناپس های شاخه ای دارند كه س��يگنال های الكتريكی را به 

هيپوتاالموس جانبی انتقال می دهد.

تيم تحقيقاتی دكتر استابر اين س��يناپس ها را با استفاده از يك 
ش��يوه اوپتوژنتيك تحريك ك��رد؛ فرآيندی كه ب��ه وی امكان 
 داد س��لول های  BNST را به س��ادگی با نور درخشان بر روی 

سيناپس های آنها تحريك كند.
معموال سلول های مغز به نور واكنش نشان نمی دهند از اين رو 
محققان برای اين كار از پروتئين های دست ورزی شده جلبك 
 كه به نور حس��اس هستند، اس��تفاده كردند و از س��وی ديگر از 
ويروس های دس��ت ورزی ش��ده برای انتقال آنها به مغز موش 
 ها بهره مند ش��دند. اس��تابر، كابل های فيبر نوری را در مغز اين 
موش ها كاشت  و اين كار به محققان امكان داد تا نور را از طريق 

اين كابل ها و درون سيناپس های BNST درخشان سازند.
به محض آن كه نور به سيناپس های BNST می رسد موش ها 
ش��روع می كنند به خوردن حريصانه، حتی وقتی كه كامال سير 
هستند. عالوه بر اين، اين موش تمايل بسيار زيادی برای خوردن 

غذاهای بسيار چرب از خود نشان دادند.

كشف مدار چاقی در مغز

عکس نوشت

در يک جشن عروسی 
گروهی در شاندونگ چین 
 عروس و دامادها 
دوچرخه را به جای ماشین 
عروس برگزيدند

شركت بتيز هاوايی از س��اعتی رونمايی كرده كه در قلب آن يك 
س��اعت اتمی قرار گرفته كه می توان آن را دقيق ترين س��اعت 
مچی دنيا توصيف كرد كه در هر يك هزار سال تنها يك ثانيه را 

از دست می دهد.
بتيز هاوايی شركت سازنده س��اعت، يك نوع متفاوت از ساعت 
هوشمند توليد كرده كه دارای قلب اتمی سزيم133 است كه يك 

ساعت اتمی را به يك گجت پوشيدنی تبديل كرده است.
ساعت های اتمی كه از سزيم 133 ساخته شده اند بسيار دقيق 
هستند. بهترين ساعت سزيمی تقريبا در هر6000 سال به اندازه 

يك ثانيه خطا دارد. 
س��اعت هايی ك��ه با س��اعت ه��ای اتمی ب��رای تنظي��م زمان 
 خ��ود ارتباط برقرار م��ی كنند، س��ال ها پيش توليد ش��ده اند،
اما توليد يك س��اعت اتمی مچی يك مس��أله جداگانه اس��ت.

براس��اس اعالم بتيز هاوايی اين س��اعت در ه��ر دوره يك هزار 

ساله تنها يك ثانيه را از دس��ت می دهد.  اين ساعت برای بستن 
روی مچ ب��ه ان��دازه كافی كوچك و س��بك اس��ت.بتيز هاوايی 
تصميم گرفته صفحه اين س��اخت آنالوگ باش��د تا اين ساعت 
كه دارای پيش��رفته ترين فن��اوری ممكن اس��ت ظاهری بامزه 

پيدا كند. س��اعت اتم س��زيم 133 كه می ت��وان از آن با عنوان 
دقيق ترين س��اعت دنيا نام برد با قيمت12 هزار دالر به فروش 
خواهد رسيد.س��اعت اتمی نوعی س��اعت اس��ت ك��ه فركانس 
 تشديد اس��تاندارد اتمی را به عنوان عنصر نگهداری زمان به كار

 می  گيرد.   اين ساعت ها دقيق  ترين ساعت و با استاندارد فركانسی 
بسامد شناخته ش��ده  اند و به عنوان اس��تانداردهای اوليه برای 
سرويس جهانی پخش زمان، برای كنترل فركانس پخش برنامه 
 های تلويزيونی و سيستم های موقعيت ياب جهانی همانند جی 

پی اس به كار می  روند. 
س��اعت های اتم��ی از پرت��و افش��انی اس��تفاده نم��ی  كنند، 
 بلك��ه از س��يگنال ه��ای دقي��ق مايكرووي��و اس��تفاده 
می  كنند. س��يگنال های مذكور هنگامی توليد می  ش��وند كه 
 الكترون ها در اتم ها س��طح انرژی خود را دگرگ��ون كرده و نور 

منتشر می  شود.

تصوير اولین ساعت مچی دنیا با قلب اتمی
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