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با اینکه از ابتدای این هفته توزیع تکمیلی مرحله اول سبدکاال آغاز شده، ماجراهای این برنامه حمایتی دولت همچنان ادامه دارد. پس از 
صف های طوالنی ابتدای توزیع سبدکاال و حتی حرف و حدیث درباره مرگ دو نفر، حاال خبرهایی درباره فروش سبدکاال و کم فروشی در 

توزیع آن دهان به دهان می چرخد. 

سبدکاالراچندمیفروشی؟

اصفهان برای استقبال
 از بهار آماده می شود

صفحه چهارم  اصفهان

صفحه چهارم  اصفهان

اصفهان امروز: طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود که کمتر از یک ماه پیش در شورای عالی آب کشور مورد تصویب قرار 
گرفته بود، به زودی و با حضور وزیر نیرو آغاز می شود

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان از برنامه ریزي این حوزه، هفت سازمان و مدیریت هاي سه گانه حوزه خدمات شهري و 
شهرداري هاي مناطق 15گانه براي استقبال از بهار در اصفهان خبرداد

استانداراصفهانخبرداد

آغازطرحجامعاحیایحوضهآبریززایندهرودباحضوروزیرنیرو

صفحه سوم  اقتصاد

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: در صورت تامین بودجه کافی برای 
بهره برداری مجموعه بزرگ ورزشی نقش جهان اصفهان، تکمیل آن نیازمند حداقل یکسال 
و نیم زمان است.»محمد سلطان حسینی« افزود: با همکاری شهرداری و استانداری اصفهان، 

تیمی حقوقی از وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده ...

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: به منظور کاهش 
و کنترل آلودگی هوای شهر اصفهان 45 راهکار برای این منظور تعیین و تدوین شده است. سید 
حسن قاضی عسگر اظهار داشت: رفع آلودگی هوای اصفهان که در چند سال اخیر این استان 

را در وضعیت بحران قرار داده در ...

بنزین یورو4 هم برای خود داستانی شده؛ از جنس آن داستان هایی که سر و ته هم ندارند و 
آخر کار، باید خودمان نتیجه گیری کنیم. که البته مثل همیشه، نتیجه گیری هم، چیز مثبتی از 
آب در نمی آید. اکنون هم که برخی از دست هایی خبر می دهند که نمی خواهند بنزین یورو4 در 

اصفهان توزیع شود. در این زمینه نماینده مردم مبارکه در ...

اصفهانام�روز: ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان با هدف انتقال فن��اوری، با چند کارخانه 
فوالدسازی آفریقای جنوبی خواهر خوانده شد. مذاکره در این باره در جریان بازدید سفیر آفریقای 
جنوبی در ایران از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه انجام و موافقت حاصل شد. ویلیام مکس 

فیلمان وایتهد، سفیر آفریقای جنوبی در این بازدید...

تکمیلورزشگاهنقشجهان
18ماهزمانمیخواهد

45اقدامیکهاصفهانرا
ازشرآلودگینجاتمیدهد

چهکسانینمیخواهندبنزینیورو4دراصفهان
توزیعشود؟

فوالدمبارکهبافوالدسازانافریقایجنوبی
خواهرخواندهشد

 صفحه سوم  صفحه سوم  صفحه چهارم  صفحه هفتم 

بدون تردید ورود و فعالیت بانک های غیردولتی به بازار پولی کشور از جمله 
اتفاقات بسیار مهم در فرآیند فعالیت ،رونق بازار و عرصه تولید  و خدمات خواهد  
بود  و می توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری معاصر از آن نام برد. بانک 
»مهر اقتصاد « که در گذشته با نام »موسسه مالی و اعتباری مهر« در بین مردم 
جایگاه خود را یافته بود اینک با بیش از 20 سال تجربه توانسته سهم عمده ای 
از مشتریان و بازار را به خود اختصاص دهد و این نشانگر موفقیت این مجموعه 
مالی است؛ موفقیتی که مهندس حمید نوری، مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد 
استان اصفهان با گفته هایش بر آن مهر تائید می زند . گفتگوی ما با این مدیر با 

تجربه را از دست ندهید.
■ چگونهبهبانک»مهراقتصاد«رسیدید؟

بانک مهر اقتصاد در ابتدا با عنوان موسسه قرض الحسنه بسیجیان در 23 آذر 
ماه 1372 و با حداقل سرمایه آغاز به کار کرد. هدفش هم ایجاد زمینه مساعد 
برای رشد اقتصادی جامعه و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی مردم  و رفع نیاز آنان  بود 
که خوشبختانه موفق هم ظاهر شد و توانست در سال 1383 به عنوان موسسه 
مالی و اعتباری مهر به فعالیت خود ادامه  داده و پس از آن در سال 1391 با 
تصویب شورای عالی پول و اعتبار به نام »بانک مهراقتصاد« تغییر نام دهد و در 
اداره ثبت شرکت ها به شماره 429709 به ثبت برسد. بانک مهر اقتصاد در آغاز 
فعالیت خود، با توجه به نیاز کشور به تحول در زمینه سیستم بانکداری سنتی، 
ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را س��ر لوحه فعالیت مالی و پولی خود قرار 
داد و در حال حاضر نیز با ارائه سرویس های بانکداری مدرن همچون اینترنت 
بانک، موبایل بانک،ATM، تلفن بانک ، خدمات POS، کارت هوشمند و ارائه 

سیستم های آنالین بانکی خدمات خود را به مشتریانش عرضه می کند.
■ چندشعبهدرسطحایناستانداریدواینشعبچهخدماتیارائه

مینمایند؟
در حال حاضر بانک مهر اقتصاد با 800 شعبه در سطح کشور و 53 شعبه 
در استان اصفهان با درنظر گرفتن مسوولیت های اجتماعی خود و حضور موثر 
در عرصه های اقتصادی، پولی و بانکی توانسته خدمات گوناگونی در حمایت از 
پروژه های مولد و اشتغالزا، ازدواج، درمان، تحصیل و ... را ارائه کند؛ همچنین در 
توسعه خدمات الکترونیک نیز گام های اساسی برداشته است. خدمات دیگری 
همچون افتتاح انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری با سود مناسب، اعطای 
تسهیالت در بخش های صنعتی و تولیدی، مسکن، خرید خودرو و لوازم خانگی و 
خدمات اعتباری نیز از دیگر فعالیت های این بانک است که همگی در پرتو قانون 

و به صورت قانون محور انجام می گیرد.
■ امسالچهمیزانتسهیالتبهمشتریانخودپرداختکردهاید؟

تا پایان دی ماه 70 هزار و 972 فقره تس��هیالت با مبلغی بیش از 16 هزار 
میلیارد ریال به مشتریان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 

درصد رشد در مبلغ تسهیالت داشته است. 
■ پرداختتسهیالتکالنتانبهبنگاههایاقتصادیبهچهشیوهایاست؟

از جمله اقدامات مهم بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری، جهت دهی به 
س��رمایه در تولید ثروت جامعه و اقتصاد آن اس��ت. بانک مهر اقتصاد نیز هم 

توانست در 35 درصد از تسهیالت پرداختی خود به  فعاالن اقتصادی را با هدف 
حمایت، توسعه و گسترش بنگاه های اقتصادی و تولیدی در جامعه به بخش تولید 

و خدمات اختصاص دهد که رقم قابل توجهی بود.
■گویاشما100درصدسپردههایقرضالحسنهراصرفپرداختوام

قرضالحسنهمیکنید!!
بله. بانک مهر اقتصاد استان اصفهان با تفکر بانکداری اسالمی توانسته بیشترین 
میزان ممکن وام  قرض الحسنه یعنی تا 100درصد منابع قرض الحسنه بانک 
را به پرداخت وام قرض الحس��نه اختص��اص داده و بدین ترتیب در رفع نیاز 
مشتریان حداکثر توان خود را بکارگیرد تا بتواند درحل مشکالت هم استانی های 

عزیز موثر واقع شود.
■ سقفپرداختاینوامهاچقدراست؟

سقف پرداخت وام  قرض الحسنه در این بانک تا 100 میلیون ریال است که 
برای رفع نیازهای ضروری، ازدواج، مسکن و ... پرداخت می شود. 

■ وارتباطتانبابانکمرکزیچگونهبودهاست؟
تاکنون بیش از 2 هزار میلی��ارد ریال به بانک مرکزی جهت انجام مراحل 
قانونی پرداخت شده و مرحله آخر، فروش 51 درصد سهام است که هماهنگی 
الزم در این رابطه با بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده است.و انشاء اهلل 

در آینده نزدیک این مرحله نیز به انجام خواهد رسید. 
■ گفتیدکهمبنایتفکرشمادراینبانک،تحققبانکداریاسالمیاست،
اینمهمصرفادربعدنگرشیعملیشدهیادرنظامپرداخت،دریافت

ومعامالتبانکی...همنمودعینییافتهاست؟
اجرا و تحقق بانکداری اس��المی از اهداف مهم این بانک بوده و هس��ت به 
گونه ای که در سال های گذشته، گروهی از کارشناسان دفتر مرکزی و مدرسان 
حوزه علمیه و تعدادی از اساتید دانشگاهی در قالب کارگروه هایی به بررسی و 
تحقیق در این حوزه پرداختند،هدف از این کار تطابق کلیه معامالت و قراردادهای 

بانکی با شرع مقدس اسالم بوده وتوانسته تائیدیه های شرعی را نیز اخذ نماید..
دقیقا اسالمی بانکداری از دهید،منظورتان توضیح بیشتر میتوانید  ■

چیست؟
 منظور از بانکداری اس��المی نوعی سیس��تم بانکداری اس��ت که مبتنی بر 
قوانین اس��المی، نظرات اقتصاددانان، کارشناسان علوم بانکی و علمای اسالمی 
است؛یعنی اگر مولفه های اصلی بانکداری اسالمی را حذف ربا از تمامی عملیات 
بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین و اصول شرعی بدانیم، اساس بانکداری 
اسالمی تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات 
بانکی خواهد بود. بر این اساس در بانکداری ربوی بین بانک، مشتری و گیرنده 
تسهیالت، یک رابطه مستقیم وجود دارد و به واسطه وجود همین رابطه مستقیم، 
رابطه دائن ومدیون به وجود می آید اساسا بانکداری بدون ربا حذف ربا از سیستم 
بانکی است اما در بانکداری اسالمی وجوه سپرده  گذاران و فرایند عملیات بانکی 

طبق موازین شرعی وحقوقی صورت می گیرد.
■ یعنیکامالمعتقدبهاصولاخالقیهستید؟

دقیقا چون بانکداری اسالمی معتقد به اصول اخالقی است. توجه به اوضاع مشتریان 

و وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی های این نظام است. 
■ وچگونهدرتعریفایناصولاخالقیبامشتریانتانبهتشابهمعنایی

رسیدید؟
منشور اخالقی تدوین شده و بصورت شفاف بین کارکنان بانک و مشتریان 
اطالع رسانی می شود ،از این رو بانک مهر اقتصاد صیانت از سپرده های مردم را 
رسالت خود می داند و در این راستا سعی کردیم که با سرعت بیشتر سپرده های 
مردم در عقود اسالمی بصورت شرعی و قانونی مورد استفاده قرار بگیرد و چرخه 
اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی رونق بیشتری داشته باشد از طرفی حق الوکاله 
خود را به حداقل برساند و بیشترین سود را به مشتریان خود اختصاص دهد. 
همانطور که در سالهای گذشته نیز اقدام به محاسبه سود قطعی مشتریان کرد و 

مابه تفاوت آن را پرداخت کرده ایم.
■ بهغیرازپایبندیبهپرداختسودقانونی،آیاسیاستهایتشویقیرادر

برنامههایخودجایدادهاید؟
بله . جشنواره حس��اب های قرض الحسنه بانک مهر اقتصاد یکی از همین 
سیاست هاست . این جشنواره از 13 دی ماه امسال همزمان با آغاز ماه ربیع االول 

شروع شد و تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال آینده برای افتتاح سپرده و شرکت 
در قرعه کش��ی زمان خواهد داش��ت. حداقل موجودی برای ش��رکت در این 
جش��نواره هم300 هزار ریال اس��ت؛ جوایز این دوره نیز شامل 72 فقره کمک 
هزینه خرید مسکن، 172 فقره خودرو، خرید لوازم خانگی، کمک هزینه سفر حج 

عمره و سفر به عتبات عالیات و دفترچه طالیی و ... است. 
■ درحوزهبانکداریالکترونیکیهمفکرمیکنیدموفقبودهایدبهنحوی

کهارائهایننوعخدماتبهنوعیسیاستتشویقیمحسوبشود؟
ببینی��د در عص��ر کنون که عص��ر ارتباطات و تکنولوژی اس��ت، بانک ها و 
موسس��ات مالی خود را دراین می��دان بزرگ حضور چش��مگیر دارند.امروزه 
بانک��داری الکترونی��ک یکی از الزامات اساس��ی پیش��رفت ، س��رعت و دقت 
دربانکهاست ،که حاصل پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات است. این بانک توانسته 
با بستر سازی مناسب برای مشتریان درحدود40 درصد تراکنش روزانه شعب  
توسط مشتریان با ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی و بدون نیاز به حضور 

در شعبه انجام می شود.   
■برایپیروزبودنتاندراینرقابتچهکردهاید؟

افزایش سقف برداش��ت روزانه از دستگاه های ATM تا مبلغ 10 میلیون 
ریال توسط مشتریان و پرداخت اقساط به صورت غیرحضوری از جمله خدمات 
بانکداری الکترونیک بانک مهر اقتصاد به شمار می آید البته در آینده نزدیک 
تشکیل پرونده وام و تسهیالت نیز از طریق اینترنت صورت می گیرد که  به طور 
قطع حذف و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری در شهر و به تبع آن کاهش 
ترافی��ک، حذف پول نقد از مبادالت تجاری از اهداف و دس��تاوردهای بزرگ 
بانکداری الکترونیک محس��وب می شود. تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و 
مشتری، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد، افزایش اعتباری در چرخه 
نظام اقتصادی کشور ، افزایش توان اجرایی سیستم بانکی، تسریع اجرای عملیات 
بانکی، یکپارچه سازی و تمرکز اطالعات بانکی، صرفه جویی در زمان و هزینه 
مشتریان و رفع وابستگی مکانی و زمانی مشتریان هم از مزایای  بکارگیری نظام 

بانکداری الکترونیک است که می تواند منجر به موفقیت شود.
نمرهای چه مداریتان مشتری به کلی جمعبندی یک امادر و ■

میدهید؟
خوشبختانه بانک مهر اقتصاد توانسته  با ارائه خدمات و تسهیالت مناسب، ایجاد 
فضا و محیطی زیبا و دلنش��ین در شعب و آموزش کارکنانی با اخالق و دلسوز، 
سهم خود را از این میان به حداکثر برساند . همچنین برای رضایت مشتریان نیز 
نظر سنجی هایی به طور مستمر انجام می شود که این سنجش خدمات به خاطر 
رضایت مشتریان و اطالع از نظرات ایشان بسیار حائز اهمیت است . البته مهم آن  
است که انتخاب بانک مهر اقتصاد به عنوان کارگزار پولی و مالی برای مشتریان با 
رفتارهای مناسب کارکنان، احساس امنیت در مشتریان، رفتار مودبانه و محترمانه و 
پاسخگویی صحیح به نیاز ایشان حاصل شود که با یاری خداوند تا کنون توانسته ایم 

طبق نتایج بدست آمده موفق در این راه قدم برداریم .

مدیریتشعباستاناصفهان

مدیرکلشعببانکمهراقتصاداستاناصفهان:

جشنواره حسابهای قرض الحسنه بانک مهر اقتصاد 
با میلیاردها ریال جایزه برگزار می شود
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نظروزیرارشاددرباره
توقیفروزنامهآسمان

قانونگریزیدردولتدهم
فراوانبود

خبرهایخوبازسربازان
گروگانگرفتهشده

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس، دالیل غیبت 
حجت االسالم ناطق نوری در اجالس بین المجالس 
اس��المی را اعالم کرد. به گزارش خراس��ان، حسین 
شیخ االس��الم اظهار کرد: حجت االسالم ناطق نوری 
ب��ه عنوان یکی از پایه گذاران کنفرانس بین المجالس 
اس��المی همواره به این کنفرانس دعوت می شد. وی 
افزود: اما سخنرانی ایش��ان در اجالس اندونزی دچار 
چالش جدی ش��د و تعدادی از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس به آن عکس العمل شدیدی نشان دادند. 
شیخ االس��الم ادامه داد: در همان اج��الس و پس از 
اعتراض این کش��ورها تصویب ش��د که از آن به بعد 
نام س��خنرانان باید به تایید برسد و در همان اجالس 
تصویب شد که آقای ناطق نوری در فهرست سخنرانی 
نباش��د. وی افزود: در نهمین کنفرانس قبل از شروع 
اجالس برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور 
صریح و یا پنهانی به آقای الریجانی این پیام را رساندند 
که اگر آقای ناطق نوری در اجالس حضور داشته باشد 
جلسه را ترک خواهند کرد. بر این اساس برنامه ریزی 
شد تا در ضیافت شامی که از سوی الریجانی ترتیب 
داده می ش��ود از پایه گذاران این کنفرانس تقدیر شود 
و در آنجا آقای ناطق نوری س��خنرانی کند اما ایشان 
عالوه بر غیبت در اجالس افتتاحیه در مراسم شام نیز 

حاضر نشدند.

وزیر ارشاد با بیان اینکه هیچگونه اظهارنظری درباره 
روزنامه آسمان ندارد چرا که قوه قضاییه خودش درباره 
این موضوع ورود یافته است، گفت:  روزنامه چه آسمان 
باشد چه زمین، چنانچه اهانتی داشته باشد خالف قانون 
رفتار کرده اس��ت و در مورد آن اعمال قانون می شود. 
به گزارش فارس، علی جنتی اظهار داشت: با توجه به 
اینکه هم اکنون دستگاه قضایی به این موضوع ورود 
پیدا کرده و از آنجایی که دس��تگاه قضایی دستگاهی 
مستقل از سیستم اجرایی است بر اساس تفکیک قوا، 
این بخش وظیفه خود را انجام داده است. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در ادامه افزود: اگر این موضوع در حوزه 
وزارت ارش��اد بود،  بدون شک در جلسه هیئت نظارت 
ب��ر مطبوعات مطرح و با حضور تمامی اعضا بحث و 
بررسی می شد. وی بیان داشت: با توجه به اینکه قوه 
قضاییه خودش در این موضوع ورود کرده است بنابراین 
باید منتظر بود و دید که داگاه چه تصمیمی را در این 

باره می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: متأس��فانه ما در 
دولت گذشته به هر دلیلی شاهد قانون گریزی در دولت 
و الیه های اولیه آن بودیم و هنوز هم در هیأت عمومی 
دیوان عدالت مشغول بررسی و ابطال مصوبات دولت 
قبلی هستیم. به گزارش فارس، منتظری در خصوص 
میزان شکایت ها از دولت جدید به دیوان عدالت اداری 
گفت: خوش��بختانه ما یک جهت گیری کل��ی را در 
دولت یازدهم ش��اهد هستیم و آن قانون گرایی است. 
وی توجه به قانون را یکی از ش��عارهای اصلی دولت 
جدید دانس��ت و افزود: به غیر از ابتدای کار دولت در 
خص��وص بخش نامه معاون اول، م��ا تا به حال یک 
مورد هم ش��کایت را از دولت یازدهم شاهد نبوده ایم. 
منتظری عمده شکایات وارده به دیوان عدالت اداری را 
محصول عملکرد دولت قبلی دانست و گفت: متأسفانه 
ما در دولت گذشته به هر دلیلی شاهد قانون گریزی در 
دولت و الیه های اولیه آن بودیم، استدالل دولت دهم 
ه��م در بحث قانون گریزی این بود که باید برای حل 
مش��کالت موانعی را که به عنوان قانون وجود دارد از 

سر راه برداشت.

وزیر کشور در خصوص آخرین اقدامات برای آزادی 
مرزبان��ان ایرانی، گفت: پیگیری ه��ا به صورت جدی 
ص��ورت گرفته و مالقات هایی با مقامات پاکس��تانی 
صورت گرفته و قول های مساعدی در این زمینه داده 
شده است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
با اشاره به اینکه پاکستانی ها نیروهایشان را به منطقه 
اعزام کرده اند، گفت: با توجه به اینکه پاکستان کشور 
دوست و همسایه ماست و تعامل مثبتی با این کشور 
داریم، لذا باید مسائل خود را در شرایط آرام و متین حل 

و فصل کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما می توانیم درباره 
برنامه هسته ای در مذاکرات مربوط به آن با 1+5 به توافق 
برس��یم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بلژیکی خود با اشاره 
به مذاک��رات ایران و 1+5 اظهار ک��رد: ما می توانیم درباره 
گفت وگوهای هس��ته ای به توافق برسیم. وی هم چنین در 
پاسخ به پرس��ش یکی از خبرنگاران بلژیکی درباره این که 
رهبری ایران گفته است نسبت به غرب خوش بین نیست، 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح کرده اند، 
در عین حال تاکید کرده اند ما این مذاکرات را ادامه خواهیم 
داد. ظریف با بیان این که دلیل این خوش بین نبودن به خاطر 
عملکرد تاریخی غرب در قبال ایران است، گفت: باید اعتماد 
دوباره به ایران بازگردد و انجام اقداماتی که باعث سلب اعتماد 
ایران می شود خودداری کنند. وزیر امور خارجه هم چنین در 
این دیدار ضمن خیر مقدم به وزیر خارجه بلژیک در سفرش 
به تهران گفت: موضوعات خوبی مورد مذاکره دو طرف قرار 
گرفت و بحث های خوبی در حوزه های مختلف روابط دوجانبه 
و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله بحث 
مذاکرات هس��ته ای و گفت وگوهای که در وین در جریان 
است و روش رسیدن به یک راه حل و گفت وگو میان ایران و 
اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و سایر موضوعات منطقه ای، 
افغانستان، افراط و تروریسم در منطقه،  جنگ و وضعیت بسیار 
خطرناک و نگران کننده و ناراحت کننده انس��انی در سوریه، 
موضوع مواد مخدر و ضرورت مبارزه با آن را داش��تیم. وی 
گفت: در این مذاکرات درباره آینده همکاری های دو جانبه در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران و 
بلژیک و اتحادیه اروپا مطرح شد. فرصت مناسبی است که با 

حضور مقامات مختلف کشورهای اروپا، آسیا، آمریکا و  آفریقا 
در ایران زمینه برای هم فک��ری و گفت وگو در موضوعات 
مختلف مورد عالقه دو طرف فراهم شود. ظریف در پاسخ 

پرسشی درباره اقدامات ایران پس از وقوع اقدام تروریستی 
در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان انجام شد، گفت: 
ایران بالفاصله پس از این حادثه خطرناک که تمام جامعه 
بین المللی آن را محکوم کرده است با وزیر امور خارجه لبنان 
که پس از تشکیل کابینه جدید مسوولیت کار را در لبنان را 

برعهده گرفته است، صحبت کردم و ضرورت اقدام مشترک 
مورد تبادل نظر قرار گرفت. ایشان هم به من و مردم ایران 
اطمینان دادند که از هیچ تالشی برای یافتن مسووالن این 

حادثه و مجازات آن ها از سوی دولت لبنان فرو گذار نخواهد 
ش��د. وزیر امور خارجه کش��ورمان ادامه داد: خوشحالیم که 
درباره حمله س��فارت ایران و هم چنین درباره حمله به سایر 
نهادهای نمایندگی ایران در لبنان، دولت این کشور اقدامات 
فوری انجام داد. از مقامات دولت دوست و برادر لبنان برای 

انجام این اقدامات و جلوگیری از این وقایع تشکر می کنیم. اما 
آن چه که الزم است این که در منطقه ما افراط و فرقه گرایی 
مرز نمی شناسد. همه کسانی که امروز از افراط و فرقه گرایی 
حمایت می کنند خودشان منطقه و همسایگانشان را به خطر 
می اندازند و الزم است همکاری منطقه ای برای مبارزه با این 
رویه منطقه ای و جهانی صورت گیرد که در این باره با وزیر 
خارجه بلژیک نیز صحبت شد که این موضوع فقط محدود 
به منطقه ما نیست. اگر با این مشکل برخورد نشود در همه 
جهان نمونه های از این تندرویی و خشونت را خواهیم دید، 
بنابراین باید در سطح بین المللی با آن برخورد شود. ظریف 
گفت: عالوه بر اقدامات سیاسی باید ما اقدامات عملی برای 
تقویت حفاظت از مکان های دیپلماتیک و نمایندگی های 
ایران در خارج از کش��ور انج��ام دادیم که امیدواریم با توجه 
ویژه ای که از سوی دولت محترم نسبت به وضعیت حفاظت 
مکان های دیپلماتیک جمهوری اسالمی در خارج از کشور 
اس��ت، این امکان باشد که بتوانیم به بهترین شکل از این 
مکان ها حفاظت کنیم. وی درباره همکار ی های تجاری و 
اقتصادی ایران با اتحادیه اروپ��ا نیز اظهار کرد: ایران برای 
همکاری تجاری با اروپا آماده است و در این باره محدودیتی 
ندارد. ایران کش��وری با ثبات و امن برای سرمایه گذاری و 
تجارت است و بخش های خصوصی ایران، بلژیک و اتحادیه 
اروپا می تواند با یکدیگر همکاری کند. روابط اقتصادی بلژیک 
و ایران نیز دیرینه بوده است و در حال حاضر فرصت خوبی 
برای شرکت های بلژیکی است که به ایران بازگردند و جایگاه 
خود را بیایند. هم اکنون جو بین المللی مساعد است و فکر 
می کنم از طریق مذاکره بتوانیم هرگونه عذر و بهانه را برای 

ادامه تحریم ها از بین ببریم.   

وزیرامورخارجه:

می توانیم درباره مساله هسته ای ایران با 1+5 به توافق برسیم

گزارش
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رویداد

بایدبهابرقدرتاقتصادی
تبدیلشویم

اقتصادمقاومتیراهی
برایبرونرفتازفشار

تحریمهااست

راهبرداقتصادمقاومتیالگویی
برایاقتصادجهانیاست

نماینده م��ردم نجف آباد و تیران و کرون و عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ابالغ 
سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب 
اس��المی گفت: باید به ابرق��درت اقتصادی تبدیل 
شویم. به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی افزود: تنها 
راه برون رفت از مشکالت فعلی تبدیل شدن ایران 
به یک ابر قدرت اقتصادی است. وی اظهار کرد: در 
این زمینه باید به توان و ظرفیت های داخل کش��ور 
توجه ویژه کرد. نماینده م��ردم نجف آباد و تیران و 
ک��رون با بیان اینکه با پیروزی انقالب اس��المی به 
یک ابرقدرت سیاسی تبدیل شدیم، گفت: مقاومت، 
ابتکار و خالقیت در دوران هشت سال دفاع مقدس و 
تداوم آن نیز ما را به یک ابرقدرت نظامی تبدیل کرد. 
وی اظهار کرد: برای تبدیل ش��دن به یک ابرقدرت 
اقتصادی نیز باید توان داخلی کشور را بدون نگاه به 
خارج از کش��ور باال برد و در این مسیر حرکت کرد. 
وی با اش��اره به اینکه موفقی��ت در جنگ اقتصادی 
مدیون برطرف کردن مش��کالت اقتصادی داخلی 
اس��ت، افزود: باید در این زمینه کمبودها را مدیریت 
و ظرفیت ه��ا را تقویت کنیم. ابوترابی تصریح کرد: 
ظرفیت ه��ای خوبی در بخش های مختلف کش��ور 
وجود دارد که باید با شناسایی و مدیریت آنها در این 

راه محکم قدم برداریم. 

نماین��ده م��ردم فالورجان و عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س نهم با بیان اینک��ه دولت مردان 
و م��ردم باید برای اجرا ش��دن منویات رهبر معظم 
انقالب در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
اقدام کنند، گفت: در لوای اقتصاد مقاومتی ایران به 
جایگاه دشمن شکن می رسد. به گزارش فارس، سید 
ناصر موس��وی الرگانی با اش��اره به نامه اخیر رئیس  
جمهور به رهبر معظم انقالب پیرامون سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی و مهم ترین الزامات اجرایی 
ش��دن آن اظهار کرد: رهبر معظم انقالب همواره از 
س��ال 87 تاکنون در نامگذاری های خود برای سال، 
بر یک مس��یر اقتصادی تاکید داش��ته اند. وی بیان 
ک��رد: نام گذاری ها و تأکیدات رهبر معظم انقالب بر 
مباحث اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی به نوعی 
پیش گویی های هوشمندانه، خردمندانه و امدادهای 
غیبی فرمایشات رهبری در ساماندهی اقتصاد ایران 
در قبال جنگ اقتصادی دش��من علیه ملت اس��ت. 
نماین��ده م��ردم فالورجان گفت: تاکید و س��فارش 
رهب��ر معظم انقالب مبنی بر اجرای سیاس��ت های 
24گان��ه اقتصاد مقاومتی گامی ب��رای برون رفت از 
فش��ار تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران بود که 
متأسفانه با کم توجهی مسئوالن و عدم فراهم کردن 
زمینه های الزم اجرایی ش��دن آن در جامعه توسط 
دولت مردان مواجه ش��دیم. وی تصریح کرد: حقیقتًا 
سیاس��ت های 24گانه اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از 
س��وی رهبر معظم انقالب راهکار و مسیری روشن 
برای مسئوالن دولت و روسای قوای سه گانه کشور 
مشخص کرده است. موسوی الرگانی افزود: در حال 
حاضر می طلبد جهادگرانه، دولت مردان و مردم برای 
اجرا شدن منویات رهبر معظم انقالب اقدام کنند و در 
لوای اقتصاد مقاومتی می تواند ایران را به جایگاهی 

برساند که دشمن شکن باشد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس نهم با اش��اره 
به سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
گفت: راهبرد مهم اقتص��اد مقاومتی به عنوان یک 
الگو و ابتکار از س��وی رهبر معظ��م انقالب مطرح 
و به جهانیان عرضه ش��د. به گزارش فارس، س��ید 
محمدحس��ین میرمحمدی با اش��اره ب��ه نامه اخیر 
رئی��س جمهور به رهبر معظم انق��الب درباره ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، پیرامون 
مهم ترین الزامات اجرایی شدن این سیاست های مهم 
اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد در 
س��ال های گذشته از سوی رهبر معظم انقالب بیان 
شده اس��ت، اما متاسفانه با کم توجهی و بی توجهی 
از سوی دولتمردان، مسئوالن و حتی رسانه ها روبه رو 
شد. وی بیان کرد: در امر عدم پیگیری این فرمایش 
مهم رهبر معظم انقالب و مغفول ماندن این امر مهم 
رسانه ها نقش بس��زایی دارند، بر رسانه های جمعی 
الزم اس��ت که همواره در طول سال پیگیر مطالبات 
و انتظ��ارات رهب��ر معظ��م انقالب از مس��ئوالن و 
دولتمردان و نمایندگان باشند. نماینده مردم گلپایگان 
در مجلس نهم تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، دولت یازدهم 
باید اقدام جدی در راستای اجرایی شدن اقتصادهای 
مقاومتی با آوردن الیحه آن به مجلس اقدام کند. وی 
افزود: الیحه اقتصاد مقاومتی باید توسط دولتمردان 
به مجلس ارائه شود، چرا که دولت می تواند براساس 
ش��ناخت کافی بر توانایی ها و ظرفیت ها و امکانات 
موجود زمینه های الزم را به وجود آورد، ولی چنانچه 
طرح اقتصاد مقاومتی توسط مجلس ارائه شود کامل 
و جامع نخواه��د بود. محمدی با بیان اینکه اقتصاد 
مقاومتی با اقتص��اد ریاضتی تفاوت دارد، تاکید کرد: 
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری اش��اره یک راهبرد اساسی برای حل 

مشکالت اقتصادی بوده است.   

انتظارمردمازصداوسیمامحققنشدهاست

پاسختمسخرآمیزیکمدیرتلویزیون
بهحواشی»مناظره«!

خطابهاوتوصیههایحدادعادلبهرئیسجمهور:

زبانمنتقدانرانبندید یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: انتظاری که مردم از 
صداوس��یما در قبال دولت منتخب خود دارند، به هیچ وجه از 

بدو انتخاب دولت تدبیر و امید 
تاکنون در این رس��انه محقق 
نشده است. به گزارش ایسنا، 
فاطمه راکعی ب��ا بیان اینکه 
تعامل صداوس��یما ب��ا دولت 
تدبیر و امید قابل مقایس��ه با 
دولت گذش��ته نیست، اظهار 
کرد: اگر صداوس��یما یکی از 
عوامل بزرگ دولت گذش��ته 
ب��ود، در ش��رایط فعلی کاری 
در جهت تقویت دولت انجام 
نمی دهد و حداق��ل انعکاس 
منظم اقدامات انجام ش��ده در 

دولت هم در دستور کارش نیست. وی خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد افرادی در صداوسیما هستند که از نظر فکری خواهان 
دولت نیستند یا هنوز در جهت فکری سیاسی دولت قبلی به سر 
می برند. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه مذاکرات 
هس��ته ای با هماهنگ��ی دولت و مقام معظ��م رهبری انجام 

می ش��ود، گفت: مقام معظم رهبری بطور مکرر تاکید داشتند 
که مذاکره کنندگان فرزندان ملت هستند و باید از آنها حمایت 
کرد یعنی آنها را تضعیف نکنیم 
و اجازه دهیم کارشان را انجام 
دهند اما جای تعجب است که 
برخی گروه ه��ا و افراد به این 
توصیه ها توجه��ی نمی کنند 
و همیشه بر طبل مخالفت با 
دولت می کوبند که یکی از این 
گروه ها، صداوسیماست. راکعی 
با بی��ان اینکه احتیاج مردم به 
امی��د، از اولویت هایی بود که 
دولت تدبیر و امید را روی کار 
آورد، تصریح کرد: مردم نیازمند 
دولتی بودن��د که بتواند جلب 
اعتماد کند و در جهت تحقق خواسته های ملت تالش کرده و 
دولتی متعادل باشد یعنی از افراظ و تفریط به دور باشد، پس این 
دولت با درایت و رای آگاهانه مردم شکل گرفت اما صداوسیما 
حداقل انعکاس فعالیت های این دولت در جهت آشتی، وفاق و 

وحدت ملی را در اولویت های کاری خود ندارد.   

پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره  اتفاقات و حواشی اخیر 
برنامه  »مناظره«، به جمله ای تمسخرآمیز از سوی مدیر گروه 
اقتصاد شبکه یک سیما منجر ش��د. به گزارش ایسنا، در پی 
تماس یک خبرنگار با امیر سیاح، وی از پاسخگویی به سوالی 
درباره  اتفاقات اخیر برنامه »مناظره« و اس��تعفای تهیه کننده 
آن خودداری کرد. س��یاح که مدعی شد هنوز متن نامه  سعید 
نبی )تهیه کننده س��ابق مناظره( را نخوانده است، درباره  اینکه 
چ��ه زمانی وقت دارد که نامه را بخواند تا دوباره با وی تماس 
گرفته شود و در این باره صحبت کند؟ با حالت تمسخرآمیزی به 
خبرنگار گفت که برای اردیبهشت 93 وقت دارد! بر اساس این 
گزارش، سعید نبی در یادداشتی که در اختیار رسانه ها گذاشته، 
عنوان کرده است که از دو ماه پیش، از برنامه »مناظره« استعفا 
داده اما به دلیل آماده نبودن تهیه کننده  جدید، تا روز جمعه )دوم 
اسفند( در »مناظره« مانده است. او فشارهای کاذب و رفتارهای 
غیرحرفه ای اعمال شده در »مناظره« را از جمله دالیل استعفاء 
و خداحافظ��ی اش از این برنامه می دان��د. قطعی دو دقیقه ای 
»مناظره« در روز جمعه )25 بهمن  ماه( که با موضوع »قیمت 
تمام شده خدمات درمانی« پخش شد، جزو دیگر اتفاقات این 
برنامه در این اواخر است که علتش غیرعمدی و مشکل فنی 

اعالم ش��ده بود. این در حالی است که قطع شدن تصویر در 
هنگامی رخ داد که بحث چالشی »قیمت تمام شده خدمات 
درمانی« در بین مناظره کنندگان داغ ش��ده بود. »مناظره« 
سینمایی هم که جمعه  گذشته پخش شد، با حاشیه همراه 
شد. »مناظره« با نیم س��اعت تأخیر رأس ساعت 17 آغاز 
شد و مجری برنامه »مرتضی حیدری« اعالم کرد، دو تن 
از مهمانان برنامه علیرضا رئیس��یان و سید جمال ساداتیان 
دقایق��ی قبل از آغاز برنامه حاضر نش��دند به دلیل ترکیب 
مهمانان در این نشست حضور پیدا کنند. علیرضا رئیسیان 
با توضیح دالیل انصرافش از مناظره س��ینمایی تلویزیون 
گفت: میزانسن چیده شده برای این مناظره جهت دار بود در 
حالی که ما به دنبال ارتقاء فرهنگ هستیم نه کسب قدرت. 
س��ید جمال س��اداتیان هم گفت: به نظر می رسد مناظره 
تلویزیون با موضوعی درباره »سینما« یک برنامه مهندسی 
ش��ده بود و بهتر اس��ت مردم درباره آن قضاوت کنند.  از 
جمعه هفته جاری )9 اس��فند ماه( »مناظره« با تهیه کنندگی 
جدید، علیرضا اسکندری که از تهیه کنندگان خود صداوسیما 
است با موضوع بررسی بازرسی و نظارت کاالها و خدمات به 

روی آنتن می رود.   

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به روحانی 
گفت: ما نگرانیم که بعضی از فعاالن فتنه 88 با شعار اعتدال، 
به دولت شما راه پیدا کنند، آنها می خواهند زبان منتقدان دولت 
را با انگ و رنگ »افراط گرا« ببندند؛ عده ای، که خود به علت 

بحران  مول��د  افراط گرای��ی، 
و فتن��ه بوده ان��د، ب��ا انتخاب 
ش��عار دوقطب��ی »اعتدال گرا 
هم اکن��ون  از  افراط گ��را«   �
برای تصرف مجل��س آینده 
برنامه ریزی کرده اند. به گزارش 
فارس، غالمعلی حدادعادل در 
نطق میان دستور جلسه علنی 
دیروز مجلس خاطرنشان کرد: 
سخنی با رئیس  جمهور، جناب 

آقای روحانی دارم، به ایشان عرض می کنم که مطمئن باشید 
در مجل��س هیچ اراده جمع��ی و جناحی برای تضعیف دولت 
وجود ندارد. فرآیند تصویب بودجه در مجلس گواه صحت این 
مدعاست. وی خطاب به روحانی گفت: شما با شعار »اعتدال« 
به پیروزی رسیده اید، مردم انتظار دارند اعتدال توضیح داده شود 
تا هر کس نتواند خود را زیر نقاب »اعتدال« مخفی کند. این 
همان بالیی اس��ت که بر سر شعار »اصالحات« آمد. نماینده 
تهران خطاب به روحانی گفت: ما نگرانیم که بعضی از فعاالن 
فتنه 88 با ش��عار اعتدال، به دولت ش��ما راه پی��دا کنند، آنها 
می خواهن��د زبان منتقدان دولت را با انگ و رنگ »افراط گرا« 
ببندند، به نظر می رسد عده ای، که خود به علت افراط گرایی، 

مولد بحران و فتنه بوده اند، با انتخاب شعار دوقطبی »اعتدال گرا 
� افراط گرا« از هم اکنون برای تصرف مجلس آینده برنامه ریزی 
کرده اند. وی خطاب به رئیس جمهور بیان داشت: جناب آقای 
روحان��ی، هر افراطی، افراط دیگ��ری را در مقابل خود موجب 
می ش��ود، وقتی روزنامه های 
موس��وم به اصالح طلب بعد از 
تغییر رئیس دانشگاه تهران، با 
حروف درشت در صفحه اول 
خ��ود از آن با عب��ارت »عزل 
ش��یرین فرهاد« یاد می کنند 
و یا رفت��ن او را آمدن »امید« 
قلمداد می کنن��د، مردم از خود 
می پرسند چرا باید همه مدیرانی 
که مش��غول خدمت بوده اند، 
عزل شوند، مگر آن مدیران چه گناهی کرده بودند که در دولت 
»اعتدال« با همه آنها چنین رفتاری می شود. حداد عادل در پایان 
یادآور ش��د: مردم از خود می پرس��ند این همه خوشحالی برای 
چیست؟ این کارها و این روش ها با اعتدال نمی سازد و نمی خواند 
و خود نوعی افراط است که به افراط دیگری منتهی خواهد شد. 
نمی توان گفت که چون دیگران و قبلی ها چنین کرده اند ما هم 
باید همان روش را در پیش گیریم. یک بار و برای همیشه باید به 
این شیوه خاتمه داده شود. نمی توان مدیریت کشور را مانند توپ 
فوتبال هر چهار سال یا هشت سال یک بار از پای یک جناح 
به پای جناح دیگر پرتاب کرد. اصالح این روش اگر در دولت 

اعتدال میسر نباشد کی میسر خواهد بود؟   

دولتمخالفلغودورکاریاست
مع��اون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمه��وری با بیان 
اینکه مخالف لغو دورکاری هس��تیم، گفت: بسیاری از مردم  

زندگی ش��ان را ب��ر مبنای 
برنامه ری��زی  دورکاری 
کرده اند. به گزارش فارس، 
ش��هیندخت موالوردی در 
نخستین نشس��ت مدیران 
کل ام��ور زن��ان و خانواده 
استانداری های سراسر کشور 
که در وزارت کش��ور برگزار 
شد، درباره موضوع مرخصی 
زایمان اظهار داش��ت: این 

مساله از اولین س��اعات حضورم در این پست دغدغه ام بود 
و آن را با وزرا و کمیس��یون اجتماعی مجلس مطرح کردم و 

نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: در 
جلسه کمیسیون اجتماعی این موضوع مطرح می شود و پس 
از تصویب راهکارهای نهایی، 
اجرایی خواهد شد. موالوردی 
همچنین در خصوص ساعت 
کار مادرانی که شرایط خاص 
دارند یادآور شد: این موضوع 
در کمیس��یون اجتماع��ی 
مجلس قرار دارد و هنوز به 
صحن نیامده و منتظریم تا به 
صحن بیاید. معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری با 
بیان اینکه مخالف لغو دورکاری هستیم، گفت: بسیاری از مردم  

زندگی شان را یر مبنای دورکاری برنامه ریزی کرده اند.   

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمان 
ایران و انگلستان گفت: روابط بین دو کشور ایران و انگلستان گذشته خوبی را تجربه 
نکرده است و تجارب گذشته می تواند روابط بهتری را برای این دو كشور رقم بزند. 
به گزارش ایسنا، عباسعلی منصوری در خصوص سفر جک استراو، وزیر امور خارجه 
سابق انگلستان به ایران اظهار كرد: به  دلیل دخالت های انگلستان قبل از انقالب 
در امور کش��ور ما، گذشته روابط دو کشور افتخار آمیز نبوده، البته نباید به گونه ای 
باشد که در گذشته زندگی کنیم. وی ادامه داد: انگلستان حتمًا باید در دیدگاهش 
تجدید نظر کند و بداند با یک کشور مستقل و دارای ظرفیت های بسیار باال روبه رو 

است و چنانچه این کشور به ارزش های ما احترام بگذارد و با زبان تکریم با ایرانیان 
سخن بگوید ایران نیز مشکلی در ادامه روابط نخواهد داشت و ما با تمام کشور ها 
جز رژیم صهیونیستی، خط قرمز دیگری نداریم. رییس گروه دوستی پارلمان ایران و 
انگلستان با اشاره به اینکه ظرفیت های موجود در برقراری روابط بین دو کشور ایران 
و انگلستان زیاد است، افزود: در خصوص روابط بین این دو کشور گذشته خوبی را 

تجربه نکردیم و تجارب گذشته می تواند برای روابط بهتر کمک کند.
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منصوری با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و انگلستان دیگر به دو سال 
پیش بر نخواهد گشت، تصریح کرد: در حال حاضر با باز شدن فضای روابط، فکر 
نمی کنم طرفین بخواهند به روابط دو سال پیش برگردند چون آن اتفاقات برای هیچ 
کدام از طرفین سودی نداشته است و اعتقاد دارم روابط دو کشور ایران و انگلستان 
بهبود خواهد یافت. وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا هیأت مجلس 
ایران سفری به انگلستان خواهد داشت؟ گفت: هیأت انگلیسی درخواست سفر هیأت 
نمایندگان ایران به انگلستان را کتبی به وزارت خارجه تقدیم کرده  و از نمایندگان 
مجلس ایران دعوت به عمل آمده  که در تابستان آینده سفری به انگلستان داشته 

باشد. منصوری در رابطه با درخواست هیأت پارلمان انگلستان مبنی بر سفر هیأت 
نمایندگان مجلس ایران به انگلستان خاطر نشان کرد: اگر این درخواست در کمیته 
س��فر های خارجی مجلس به تصویب برسد هیأتی از نمایندگان مجلس ایران در 

تابستان سال 1393 به انگلستان سفر خواهد کرد.
ارتقایروابطدیپلماتیکایرانوبریتانیا

نماینده مردم آران، بیدگل و کاش��ان در مجلس شورای اسالمی در خصوص 
احتمال باال رفتن سطح روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و انگلستان  یادآور شد: 
ایران به دنبال این است که منافع مشترک با انگلستان داشته باشد و اگر شان نظام 
حفظ شده و همچنین زبان بریتانیایی ها زبان تکریم و احترام باشد این روابط می تواند 
تا س��طح سفیر نیز ارتقا پیدا کند و اگر این اتفاقات رخ دهد، می توانیم در سال 93 
شاهد ارتقای سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا باشیم. منصوری با اشاره به 
اینکه ایران مشکلی برای ارتقا سطح روابط دیپلماتیک با انگلستان ندارد، افزود: باال 
بردن سطح روابط دیپلماتیک در اختیار وزارت خارجه است، اما به نظر من در قطع 
روابط دو طرف سودی نخواهند برد و طرفین نیزعزمشان بر کاردار مقیم است و فکر 

می کنم ظرف سه ماه آینده این امر نیز رخ خواهد داد.   

نمایندهمردمکاشانوآرانوبیدگلدرمجلس:

ایرانبهدنبالمنافعمشترک
باانگلستاناست

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پژو 405 جی ال آی مدل 84 به 
رنگ عنابی - روغنی به ش��ماره پالک 76ج771- 
ای��ران 13 و ش��ماره شاس��ی 162222850 و 
ش��ماره موت��ور 12484142539 ب��ه نام اصغر 
مکتوبیان بهارانچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ س��بز خودرو پراید )س��واری( به ش��ماره 
انتظام��ی 13 ای��ران- 311ب33 ب��ه ش��ماره 
شاس��ی  ش��ماره  و   00881809 موت��ور 
S 1412283272898 م��دل 1383 ب��ه نام 
فل��ورا ابراهیمی فرزند محم��د ش.ش 1573 
ص��ادره از اصفه��ان مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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فـــولــــادگزارش دوم

نـــــک بـــــا

با اینکه از ابتدای این هفته توزیع تکمیلی مرحله 
اول سبدکاال آغاز شده، ماجراهای این برنامه حمایتی 
دولت همچنان ادامه دارد. پس از صف های طوالنی 
ابتدای توزیع س��بدکاال و حتی حرف و حدیث درباره 
مرگ دو نفر، حاال خبرهایی درباره فروش سبدکاال و 
کم فروش��ی در توزیع آن دهان به دهان می چرخد. 
به گزارش مهر، خرید و فروش سبدکاال در چند شهر 
کشور، حدود دو هفته پیش مطرح و حتی عکس هایی 
از بازار داغ خرید و فروش اقالم این سبد در شهر شیراز 
هم منتشر شد. کوپن فروشانی که تا دیروز دنبال فروش 
بن و کوپن بودند، امروز حاضرند سبدکاالی مردم را به 
نصف قیمت بخرند و دوباره بفروشند. چون اقالم ارایه 
شده در این سبد 20 درصد ارزان تر از بازار است و دولت 
برای دریافت آن هیچ وجهی از مردم دریافت نمی کند 
بازار س��یاه خرید و فروش سبدکاال راه افتاده است. بر 
اساس برخی گزارش ها سبد کاال حدود 90 هزار تومان 
قیمت گذاری شده اما دالالن اطراف صف های توزیع 
این سبد، قیمتی کمتر از این پیشنهاد می دهند. برخی 
از رسانه ها نوشته اند: دالالن، کیسه برنج هندی را که 
آرم شرکت بازرگانی دولتی روی پشت آن نوشته شده 
و اسم انگلیسی »MOON SOUND« روی آن 
درج شده، یک جا 25 هزار تومان می خرد؛ کیلویی دو 
هزار و 500 تومان؛ گفته می ش��ود کیفیت پایین برنج 
های توزیع شده باعث ش��ده که مردم همان ابتدا به 
فکر فروشش بیفتند. مرغ ها هم خوب فرش می روند و 
بعضی دالل ها حاضرند دو مرغ منجمد سبد را 15 هزار 
تومان بخرند. اما تمام اقالم س��بدکاال را اگر بخواهید 
بفروشید، 55 هزارتومان قیمت گذاری شده است! چند 
روز پیش مظفر انصاری، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان، پس از انتشار اخباری درباره 
فروش سبدکاال گفت: »رقم این سبد آنچنان باال نیست 
که قابلیت خرید و فروش داشته باشد اما اگر فروشی 
صورت بگیرد منع قانونی ندارد.« خرید و فروش یکی 
از حواشی توزیع سبدکاالست اما سودجویان راه های 
دیگری هم برای سواس��تفاده از این سبدحمایتی پیدا 
کرده ان��د و پلی��س آگاهی ه��م درباره ش��گرد جدید 
کالهبرداران و فروش سبد کاال از سوی آنها، هشدار 
داده است. از شماره 9830002351300021 پیامکی 
با عنوان منتخب ویژه خط تلفن همراه ارسال می شود 
که خبر می دهد صاحب خط، س��بد کاالی 400 هزار 
تومانی )با تخفیف 276 هزار تومان( برنده شده است! 
به گزارش پلیس کاالهای این سبد، تقلبی بوده و مارک 
آنها اصل نیست و در ثانی قیمت مجموع کاالی یک 

سبد 180 هزار تومان است.   

سبدکاالراچندمیفروشی؟

شماره تماس گروه اقتصاداقتصاد

121 داخـلـــی   6293750

فوالدمبارکهبافوالدسازان
افریقایجنوبیخواهر

خواندهشد

راهاندازیمشعلگازهایاضافی
باتری3ککسازیذوبآهن

خدمترسانی33شعبهبانک
قرضالحسنهمهرایرانبه

مشتریاناصفهانی

اصفهانامروز: ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان با 
ه��دف انتقال فن��اوری، با چند کارخانه فوالدس��ازی 
آفریقای جنوبی خواهر خوانده شد. مذاکره در این باره در 
جریان بازدید سفیر آفریقای جنوبی در ایران از خطوط 
تولید شرکت فوالد مبارکه انجام و موافقت حاصل شد. 
ویلیام مکس فیلمان وایتهد، سفیر آفریقای جنوبی در 
این بازدید ضمن ابراز خشنودی از فرصت ایجاد شده 
برای دیدن فوالد مبارکه گفت: تحت تاثیر عظمت و 
پیشرفت این مجموعه قرار گرفتم و فرصت های شغلی 
که این واحد صنعتی ایجاد کرده نیز قابل توجه است. 
وی اضافه کرد: محیط زیس��ت و فعالیت های انجام 
شده نیز بسیار ستودنی است و این نشان می دهد که 
مس��ئوالن این شرکت به همان میزان که از طبیعت 
استفاده می کنند در حفظ و سالمت طبیعت هم کوشا 
هستند. س��فیر آفریقای جنوبی زمینه های همکاری 
در بخش ه��ای مختلف مانند اقتصاد و صنعت را بین 
دو کش��ور ایران و آفریقای جنوبی بس��یار زیاد خواند 
و اضافه کرد: ش��رکت ف��والد مبارکه یک مجموعه 
ایده آل برای همکاری دو کشور در بخشهای مختلف 
است. وی درباره عقد خواهرخواندگی با فوالد مبارکه 
اصفهان اظهار کرد: انتقال تکنولوژی بین این مجموعه 
و کارخانه های فوالدسازی در آفریقای جنوبی بسیار 
درپیشرفت دو کشور موثر است و می توانیم با انتقال 
دانش و تجربیات به رشد و شکوفایی یکدیگر کمک 

کرده و تعامل دو سویه را شاهد باشیم.

اصفهانام�روز: مدیر واحد کک س��ازی ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان گفت: مشعل گازهای اضافی باتری 
شماره3 کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان طراحی، 
نصب و راه اندازی شد. رضوانیان در این خصوص، اظهار 
داش��ت: برای اجرای این طرح های زیست محیطی در 
مدت دو سال حدود 5 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه 
شده اس��ت. وی افزود: این مشعل با ظرفیت سوزاندن 
35 هزار نرمال مترمکعب گاز کک برساعت موظف به 
س��وزاندن دو گاز کک و گاز پایدارکننده گاز کوره بلند 
برای جلوگیری از بازگشت هوا به داخل شافت عمودی 
مشعل و ایجاد انفجار در زمان کمبود یا قطع گاز کک و 

همچنین نشر گاز مازاد به اتمسفر است. 

مدی��ر ام��ور ش��عب بانک 
قرض الحس��نه مه��ر ایران 
اصفهان گفت: 33 شعبه این 
بانک در این استان دایر است. 
عباس فقیهی افزود: از این تعداد 16 شعبه در شهر اصفهان 
و 17 ش��عبه در سایر شهرستان های استان فعال است. 
فقیهی با بیان اینکه این بانک در تاریخ 22 آذر سال 86 در 
اصفهان و سراسر کشور تاسیس شد، تصریح کرد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران 550 شعبه در کل کشور دارد. 
فقیهی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران اصفهان از 
ابتدای تاسیس تا به امروز پنج هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در 200 هزار پرونده پرداخت کرده اس��ت. وی افزود: این 
بانک از کلیه خدمات بانکداری الکترونیکی برخوردار است. 
وی با اشاره به اینکه این بانک با بانک تجارت در پرداخت 
پول و وصول چک هم��کاری دارد، تصریح کرد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان بعد از تهران در 
امتیاز جذب منابع در کشور رتبه دوم را دارد. مدیر امور شعب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران اصفهان گفت: این بانک در 
بخش های ازداوج، مسکن، مشارکتی، ضروری و آزادی 
زندانیان به افراد حقیقی و شرکت های حقوقی تسهیالت 

پرداخت می کند.

گزارش خبری

بنزین یورو4 هم برای خود داس��تانی شده؛ از جنس آن 
داستان هایی که سر و ته هم ندارند و آخر کار، باید خودمان 
نتیجه گیری کنی��م. که البته مثل همیش��ه، نتیجه گیری 
ه��م، چیز مثبتی از آب در نمی آی��د. اکنون هم که برخی از 
دس��ت هایی خبر می دهند که نمی خواهند بنزین یورو4 در 
اصفهان توزیع ش��ود. در این زمینه نماینده مردم مبارکه در 
مجلس گفته است که اگرچه اصفهان از آالینده های جوی 
رن��ج می برد، اما تولید و توزیع بنزی��ن یورو4 در اصفهان در 
اولویت های مس��ئوالن نیس��ت. علی ایرانپور در گفتگو با 
فارس در پاس��خ به این س��ؤال که بر اساس مصوبه دولت، 
بنزین یورو4 باید از تیرماه امسال در اصفهان توزیع می شد، 
اما با وجود گذشت ماه ها از این موضوع هنوز شاهد تولید و 
توزیع این نوع بنزین در اصفهان نیستیم، دلیل این موضوع 
چیست، اظهار داشت: مسئوالن کشور در راستای توزیع این 
بنزین در اصفهان بی  توجه هستند. او با اشاره به اینکه توزیع 
بنزین یورو4 در اصفهان س��بب کاهش آالینده های جوی 
می ش��ود، اضافه کرد: استفاده از سوخت غیر استاندارد یکی 
از عمده ترین دالیل آالینده های جوی موجود در کالن شهر 
اصفهان محسوب می شود. نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی استفاده از سوخت مازوت را نیز یکی دیگر از 
مهم ترین دالیل آالینده های جوی اصفهان دانست و تصریح 

کرد: سیاست های مش��خصی در راستای استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی در اصفهان اعمال نش��ده است. وی با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر در کالن شهر اصفهان بیشتر از 
خودرو های تک سرنشین و دو سرنشین استفاده می شود، ادامه 
داد: استفاده از وسایل نقلیه شخصی سبب افزایش آالینده های 

جوی در سطح شهر می شود و اجرای سیاست های جدی در 
راس��تای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و افزایش 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کالن شهر اصفهان امری 
مهم و ضروری تلقی می ش��ود. ایرانپ��ور با بیان اینکه البته 
فعالیت صنایع بزرگ در اصفهان نیز یکی از دالیل مهم تولید 

و افزایش آالینده های جوی در این کالن شهر است، تاکید 
کرد: اس��تقرار و فعالیت صنایع و کارگاه های تولید در شعاع 
50 کیلومتری اصفهان س��بب افزایش آالینده های زیست 
محیطی این کالن شهر شده است و حفاظت محیط زیست 
استان باید در راستای جلوگیری از تشدید آالینده های جوی 
در اصفهان توسط صنایع و واحد های صنعتی اقدامات الزم 
را انجام بدهد. این مس��ئول استفاده از سوخت غیر استاندارد 
را نی��ز یکی دیگر از دالیل مهم آالینده های جوی اصفهان 
دانس��ت و بیان کرد: اگر چه اصفه��ان از آالینده های جوی 
رنج می برد، اما تولی��د و توزیع بنزین یورو 4 در اصفهان در 
اولویت های مسئوالن نیست. نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی با اش��اره به اینکه اصفهان در راستای این 
موضوع م��ورد توجه و بی مهری قرار گرفته اس��ت، گفت: 
س��ازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت استان باید پیگیری های الزم را در زمینه توزیع هر 
چه سریع تر بنزین یورو4 در کالن شهر اصفهان انجام بدهند. 
وی بنزین یورو4 را به عنوان سوخت استاندارد برای کاهش 
آالینده های جوی دانست و گفت: اصفهان برای تنفس به 
استفاده از سوخت استاندارد نیاز دارد و مسئوالن امر نباید با 
بی توجهی از کنار مشکالت اصفهان عبور کنند، بلکه تولید و 

توزیع بنزین یورو4 در اصفهان باید تسریع پیدا کند.

نمایندهمردممبارکهدرمجلسپاسخمیدهد

چه کسانی نمی خواهند بنزین یورو4 در اصفهان توزیع شود؟

افزایش30درصدیعوارضقبوضگاز

جزئیاتتازهازافزایشقیمتگازدرسال93
جاینگرانینیست

عیدامسالدراصفهانکمبودمرغنداریم
معاون وزیر نفت با تشریح ساز و کار جدید قیمت گذاری 
گاز طبیعی مشترکان خانگی در سال 93 از افزایش عوارض 
قب��وض گاز به 13 تومان ب��ه ازای هر مترمکعب خبر داد و 
اع��الم کرد: س��ال آینده در صورت افزای��ش قیمت گاز، در 
اقلیم و پله های مصرف گاز مشترکان خانگی تغییری اعمال 
نمی ش��ود. به گزارش مهر، حمیدرضا عراقی درباره جزئیات 
افزایش قیمت گاز طبیعی در سال 1393 گفت: شرکت ملی 
گاز به نمایندگی از وزارت نفت پیشنهاد و سناریوهای قیمتی 
خود را برای افزایش قیمت گاز طبیعی به دولت ارسال شده 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه 
هنوز زمان افزایش قیمت گاز توسط دولت ابالغ نشده است، 
تصریح کرد: زمان بندی افزایش قیمت گاز باید توسط دولت 

تعیین و برای اجرا به شرکت ملی گاز ایران ابالغ شود. معاون 
وزی��ر نفت با یادآوری اینکه پیش بینی می ش��ود برای دوره 
تابس��تانی تغییری در افزایش تعرفه قیمت گاز مش��ترکان 
خانگی اعمال نش��ود، اظهار داشت: اما برای دوره زمستانی 
در صورت تصویب دولت تغییراتی در قیمت گاز مش��ترکان 
اعمال خواهد ش��د. این مقام مس��ئول همچنین با اشاره به 
افزایش عوارض قبوض گاز مش��ترکان خانگی از 10 به 13 
تومان به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی از سال آینده، گفت: 
بخش عمده ای از این افزایش عوارض گاز صرف گازرسانی 
و تجهیز س��امانه های گرمایشی مدارس خواهد شد. عراقی 
همچنین از تثبیت قیمت بیمه گاز مشترکان خانگی شهری 

و روستایی در سال 1393 خبر داد.

مدیر امور طیور س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: با توجه ب��ه 35 درصد مازاد تولید مرغ در اصفهان، این 
استان در آس��تانه نوروز و ایام عید کمبودی در بازار نخواهد 
داش��ت. به گزارش ایمنا، علی اکبر نجفی با اشاره به اینکه 
مازاد تولید مرغ به حدی است که هم اکنون به دنبال برنامه 
ریزی برای خروج این تولیدات و فرستادن آن به دیگر استان 
ها هس��تیم، تاکید کرد: اس��تان اصفهان با 9 میلیون و 200 
هزار قطعه جوجه ریزی در دی ماه، بیش��ترین میزان جوجه 
ریزی را در طول سال 92 داشته است. وی نیاز ساالنه استان 
اصفهان به مرغ را 110 هزار تن عنوان کرد و افزود: این در 
حالی اس��ت که میزان تولید استان اصفهان در سال معادل 
150 هزار تن بوده و 50 هزار تن مازاد باید از اس��تان خارج 

شود. مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه نیاز ماهیانه استان به مصرف مرغ 10 هزار 
تن است، اضافه کرد: مرغ مازاد نیاز اصفهان به استان های 
تهران، مرکزی و فارس ارسال می شود. وی با اشاره به اینکه 
به دلیل مازاد تولید در اس��تان، قیمت مرغ زنده پایین است، 
بیان داشت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده در اصفهان 4300 
است که درب مغازه ها با نرخ 6500 تومان به دست مصرف 
کننده خواهد رسید. نجفی با بیان اینکه با اجرای کامل طرح 
انتزاع از سال آینده به طور قطع تنظیم بازار تولیدات کشاورزی 
به وزارت جهادکش��اورزی باز می گردد، تاکید کرد: در شرایط 
تولید مازاد استان، خرید تضمینی مرغ از سوی شرکت پشتیبانی 

امور دام ضرورت دارد.

آگهی دعوت به همکاری

لطفا نمونه کار و رزومه خود را به نشانی
 esfahanmedia@gmail.com

ارسال نمایید

خبرنگار حوزه  اجتماعی
خبرنگار حوزه  دانش

کارشناس روابط عمومی
کارشناس تبلیغات اینترنتی 

ویراستار مطبوعاتی
کارپرداز

 

آگهی مزایده عمومی شماره 9210
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی فلزی و غیر فلزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقه 
مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی 
: www.Mobarakeh-steel.ir اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 
1392/12/18 به آدرس اصفهان، دروازه شیراز، اول خیابان سعادت آباد، ساختمان اداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نماینده 

فروش اقالم مازاد تحویل نمایند. الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 4821-0335543 تماس حاصل فرمایید.

بازدید در تاریخ 1392/12/14 در دو نوبت، راس ساعت 9 و 11 صبح با مکانیزم داخلی انجام می گیرد. الزم به ذکر است جهت بازدید همراه داشتن 
اسناد مزایده و فیش 80/000 ریال موضوع ماده 4-4 شرایط شرکت در مزایده الزامی می باشد.

موارد مزایده:
1- آهک پخته زیر 5 میلی متر

2- قطعات و اقالم فلزی شامل )استیل- مس- آلومینیوم- برنج- رادیاتور- انواع غلطک و رولیک- قطعات آلیاژی- کابل- مخزن- لوله چدنی و فوالدی- 
بشکه 220 لیتری- ریل- سرباره روی- وزنه لیفتراک- شات پالست- کالهک نسوز- باطری و غیره(

3- ضایعات غیره فلزی شامل )نوار نقاله سیار- موتورآالت- ظروف آشپزخانه- گریس- الستیک و پالستیک- بشکه و دبه- فیلتر روغن و هوا- فالکسیبل- 
رنگ- ضایعات نسوز- خاک های مخلوط با فلزات- کمپ اسقاطی و غیره(

هزینه آگهی بعهده برندگان در مزایده می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است.

 www.Mobarakeh-steel.ir  شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی -
www.ariatender.com  مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی -

شرکت
 فوالد مبارکه 

اصفهان

)کد آگهی : ر- 92263(
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فروردین93آخرینمهلت
ارسالآثاربهجشنوارهروابط

عمومیاصفهان

عرضهگلهاینوروزیاز10
روزآیندهدراصفهان

مهلت ارسال آثار به نهمین جشنواره فرهنگی روابط 
عمومی اس��تان اصفهان، بیست و هفتم فروردین سال 
93 تعیین شده است. نهمین جشنواره انجمن فرهنگی 
روابط عمومی استان اصفهان در اردیبهشت سال آینده 
برگزار می شود. انجمن فرهنگی روابط عمومی اصفهان 
اعالم کرد: نهمین جشنواره روابط عمومی استان با هدف 
معرفی فعالیت های برتر روابط عمومی، افزایش اثر بخشی 
برنامه های روابط عمومی با ایجاد انگیزه، تقویت و توسعه 
پژوهش و برنامه ریزی در روابط عمومی و شناس��ایی و 
معرفی توانمندی های تخصصی روابط عمومی برگزار 
می شود. بخش مسابقه این جشنواره در شش موضوع 
با توجه به تنوع فعالیت ه��ای روابط عمومی ها برگزار 
خواهد شد. این بخش ها شامل اطالع رسانی و انتشارات، 
تبلیغات و مناسبت ها، روابط عمومی الکترونیک، تشریفات، 
برنامه ریزی، بهبود و توانمند سازی و تحقیق، پژوهش و 
افکارسنجی است. اطالعات بیشتر درباره این جشنواره در 
پایگاه اینترنتی www.epra.ir در دسترس است. انجمن 
فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفهان در سال 1376 

تاسیس شده است.

رئیس اتحادیه گل فروش��ان اصفهان گفت: برای 
ن��وروز 93 ما هیچ کمبود خاص��ی را در ارائه و عرضه 
گل های نوروزی از قبیل شب بو، سنبل، سوسن، ارکیده، 
الله و بنفشه نداریم و از 10 روز آینده عرضه این گل ها 
آغاز می شود. به گزارش تسنیم، جعفر دالل باشی اظهار 
کرد: رکود در ب��ازار گل در بعضی از گل ها مانند رز و 
افزایش قیمت آن هم به دلی��ل کمبود و کاهش در 
واردات بذر بهتر ش��ده ام��ا هم چنان در بقیه گل ها 
این رکود ادامه دارد. وی با اشاره به دالیل رکود در 
بازار فروش گل افزود: فروش ویژه گل تنها در ایام 
و مناسبت های خاص سال اس��ت و در واقع مردم 
فرهن��گ خرید گل را فرام��وش کردند و از طرفی 
کاهش تقاضا از س��وی کشورهای متقاضی گل و 
س��رمای هوا در بخش شمالی کش��ور سبب رکود 
در این بازار ش��ده است. رئیس اتحادیه گل فروشان 
اصفهان با بیان این ک��ه افزایش چندانی در قیمت 
گل، در ب��ازار نداش��ته ایم، تصری��ح ک��رد: با وجود 
افزایش قیمت های ش��دیدی ک��ه در محصوالت 
مختلف به دلیل افزایش قیمت ارز وجود داشته، اما 

گل افزایش قیمت چندانی نداشته است.

اصفهانامروز: طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود 
که کمتر از یک ماه پیش در ش��ورای عالی آب کشور مورد 
تصوی��ب قرار گرفته ب��ود، به زودی و با حض��ور وزیر نیرو 
آغاز می ش��ود. اس��تاندار اصفهان در این ارتباط خبر از سفر 
قریب الوقوع وزیر نیرو به اصفهان داد و گفت: در هفته آینده 
وزیر نیرو به اصفهان س��فر خواهد کرد تا سند جامع احیای 
رودخانه زاینده رود کلید بخورد. رس��ول زرگرپور در نشست 
بررسی مش��کالت تامین آب شرب ش��هرها و روستاهای 
استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان هفتمین سال 
است که پدیده خشکسالی را سپری می کند؛ بنابراین مردم 
باید به منظور کاهش تبعات ناشی از خشکسالی حداقل 20 
درصد در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند. وی با تاکید بر 
صرفه جویی در مصرف آب در اصفهان افزود: مردم اصفهان 
نه تنها باید در اسفند ماه در مصرف آب صرفه جویی کنند، 
بلکه باید در بهار و تابستان سال آینده هم مصرف بهینه آب 
را لحاظ کنند زیرا اگر مردم حداقل 20 درصد در مصرف آب 
صرفه جویی نکنند در تامین آب شرب با مشکالتی مواجه 
خواهند شد. استاندار اصفهان تاکید کرد: در هفته آینده وزیر 
نیرو به اصفهان سفر خواهد کرد تا برنامه هایی جهت تامین 
آب شرب و کشاورزی در استان اصفهان در دستور کار قرار 
گیرد به طوری که مقرر ش��د در سفر وزیر نیرو به اصفهان 
سند جامع احیای رودخانه زاینده رود کلید بخورد و همچنین 
به منظور تامین آب شرب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت 
بیش از 5 میلیون اصفهانی در سطح استان لحاظ شود. وی به 
برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت انتقال آب شرب اشاره کرد 
و گفت: مردم اصفهان انتظار دارند وزارت نیرو سعی و تالش 

بیشتری در جهت تامین و انتقال آب شرب به خرج دهد و به 
حوضه آبریز زاینده رود نگاه ملی شود.

هدررفتآبدراصفهانکاهشیافتهاست

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز 
گفت: این شرکت در چندسال اخیر به رغم محدودیت های 
منابع آبی تالش مضاعفی جهت تامین آب شرب مردم استان 
در دستور کار قرار داده به طوری که با توجه به خشکسالی و 
کاهش نزوالت جوی در دو سال اخیر آب شرب مردم استان 
با تالش شبانه روزی مسئوالن امر در شرکت آب و فاضالب 

اس��تان تامین شد. هاشم امینی به استفاده از ظرفیت منابع 
آب محلی در مواقع بحرانی اش��اره کرد و افزود: بیش از 85 
درصد آب شرب اصفهان بزرگ از حوضه زاینده رود تامین 

می ش��ود این در حالی اس��ت که در سال های اخیر به دلیل 
وقوع پیاپی خشکسالی حوضه زاینده رود دستخوش تحوالتی 
شده و کاهش منابع آبی موجود در این حوضه منجر شده تا 
از ظرفیت منابع آبی محلی در مواقع بحرانی بیشتر استفاده 
و بدین ترتیب آب ش��رب مورد نیاز مردم تامین شود. او در 
خصوص کاهش هدر رفت آب در استان اصفهان گفت: در 

شش سال گذشته میزان هدر رفت آب کاهش قابل توجهی 
داش��ته و با فرهنگ س��ازی الگوی مصرف، سرانه مصرف 
مس��کونی آب ش��رب در اصفهان کاهش یافته که انتظار 

می رود این روند همچنان ادامه یابد.
کاهشقابلتوجهآبپشتسدزایندهرود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در 
جلسه تامین آب شرب استان اصفهان اعالم کرد که حجم 
آب پشت سد زاینده رود به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
ک��رده و رعایت الگوی مصرف و صرف جویی در مصرف 
آب ضروری است. حمیدرضا جانباز با بیان اینکه تامین آب 
شرب شهرها و روستاهای استان اصفهان از دغدغه های  
وزارت نیرو اس��ت، اظهار داشت: حتی اگر زاینده رود نیز با 
مشکل کم آبی مواجه نشده بود، در تامین آب شرب استان 
اصفهان با مش��کل روبرو بودیم. وی در ادامه افزود: حجم 
س��د زاینده رود به 14/1 درصد حجم اصلی خود رس��یده 
و در ح��ال حاضر بخش قابل توجه��ی از موارد تامین آب 
ش��رب سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ را از دست داده ایم. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان 
اینکه برنامه های خوبی در این زمینه به تصویب رس��یده 
اس��ت، افزود: حفر چاه های اضط��راری به تعداد 57 حلقه 
و همچنی��ن تجهیز 40 حلقه چاه از اقدامات انجام ش��ده 
برای تامین ش��هرها و روستاهای استان است. وی با بیان 
اینکه خوشبختانه در توزیع اعتبارات استانی به طرح های 
تامین آب توجه شده، افزود: تامین منابع آب شرب شهرها 
و روس��تاهای اس��تان و مدیریت مصرف در شرکت ها، در 

دستور کار قرار گرفته است.

استانداراصفهانخبرداد

آغاز طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود با حضور وزیر نیرو

45اقدامیکهاصفهانراگزارش خبری
ازشرآلودگینجاتمیدهد

معاون پژوهش��ی و فناوری دانش��کده ش��یمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: به منظور کاهش و 
کنترل آلودگی هوای شهر اصفهان 45 راهکار برای 
این منظور تعیین و تدوین شده است. به گزارش مهر، 
سید حسن قاضی عسگر اظهار داشت: رفع آلودگی 
هوای اصفهان که در چند س��ال اخیر این استان را 
در وضعی��ت بح��ران ق��رار داده در دو بخش علمی 
پژوهش��ی و مدیریتی و اجرایی قابل رفع است. وی 
با بیان اینکه پژوهش��گران دانشکده شیمی دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان در قالب 45 راهکار به رفع معضل 
آلودگی ه��وا که امروزه یکی از مهم ترین مس��ائل 
زیست محیطی این کالن ش��هر است پرداختند و 
اف��زود: در این طرح پیش��نهادی 16 راهکار علمی 
و پژوهش��ی و 29 راهکار مدیریت��ی و اجرایی ارائه 
شده اس��ت. معاون پژوهش��ی و فناوری دانشکده 
ش��یمی دانش��گاه صنعتی اصفهان ارتقای کیفیت 
س��وخت های توزیع شده در سطح شهر، به عنوان 
مثال استفاده از افزودنی های مناسب برای کاهش 
دوده، CO2 و CO منتش��ر ش��ده از   ماشین ها را 
نخس��تین اقدام نام برد و گفت: برای جبران نقش 
آروماتی��ک ها در بنزین می ت��وان از افزودنی هایی 
مانند بیودیزل و یا دیگر بیو سوخت ها نیز استفاده 
کرد. وی بیان کرد: ب��ه منظور به کارگیری دانش 
 CO ،CO2 و فن��اوری های موجود جهت تبدیل
SO3 ،، SO2 تولید ش��ده توس��ط نی��روگاه ها و 
صنای��ع بزرگ به ترکیبات مفید و بدون آلودگی. از 
فناوری تولید بیودیزل برای تبدیل دی اکسید کربن 
به س��وخت میتوان استفاده کرد. معاون پژوهشی و 
فناوری دانش��کده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
ارتقاء فناوری ماشین های تولید داخل و استفاده از 
کاتالیست در خروجی اگزوز آنها و استفاده از تاکسی 
هایی هیبریدی و تاکس��ی ها و اتوبوس هایی که با 
س��وخت های الکلی کار می کنند را از دیگر اقدامات 
موثر در جهت کاهش آلودگی خواند و گفت: الزم به 
ذکر است استفاده از افزودنی ها به سوخت و استفاده 
از سوخت های پاک یکی از کارآمدترین و کم هزینه 
ترین راهکارهای کنترل آلودگی هوا است. وی تاکید 
کرد: تشویق کردن استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
به ویژه انرژی خورشیدی به جای سوختهای فسیلی و 
گاز شهری و حمایت از توسعه این فناوری در مقیاس 
گسترده. همچنین تشویق دانشجویان و اساتید به ابداع 
راه های نوین در استفاده از انرژی خورشیدی و بررسی 

راه های موجود در جهان از این جمله است.   

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از برنامه ریزی این حوزه، هفت سازمان 
و مدیریت های سه گانه حوزه خدمات شهری و شهرداری های مناطق 15گانه برای 
استقبال از بهار در اصفهان خبرداد. محسن رنجبر با اعالم این خبر گفت: به مرور 
شهروندان اثرات اقدامات حوزه خدمات خدمات شهری در خانه تكانی اصفهان را 
مشاهده می كنند. وی با بیان اینكه اصفهان در سال 93 بیش از سال گذشته پذیرای 
میهمانان نوروزی است افزود: امسال عالوه بر حضور گردشگران داخلی در اصفهان، 

میزبان گردشگران خارجی هستیم و باید شهر را به گونه ای آماده كنیم كه مهمان 
نوازی اصفهانی ها آشكار شود. معاون خدمات شهری شهرداری با اشاره به اینكه 
هفت حوزه اجرایی در خدمات شهری وظیفه آماده كردن اصفهان برای سال نو را 
برعهده دارند بیان داشت: خدمات شهری در زمینه مدیریت پسماند، ارایه بازارهای 
روز، متوفیان، فضای س��بز، رفع نازیبایی و جلوگیری از تكدی گری و ساماندهی 
مشاغل، زیباسازی های فضاهای شهری و ایمنی و مدیریت بحران برای دستیابی به 
شهری زیبا و مفرح برای زندگی شهروندان و مهمانان نوروزی در سال جدید فعال 
است. وی روزهای پایانی سال را ایام ویژه دانست و تصریح كرد: با تدابیر اندیشه 
ش��ده همه پتانس��یل اصفهان با رویكرد برد � برد در اختیار شهروندان و مهمانان 
نوروزی قرار می گیرد. رنجبر اصفهان را در مدیریت پسماند در كشور سرآمد خواند 
و عنوان كرد: اصفهان در س��ال های گذشته نیز از سوی محیط زیست به عنوان 
پاكیزه ترین ش��هر كشور شناخته شده است. به گفته وی فرهنگسازی، آموزش و 

مشاركت شهروندان در تحقق شهر پاكیزه نقش تعیین كننده ای داشته است. معاون 
خدمات شهری شهردار با اشاره به ایجاد شبكه های اجتماعی در محالت بر اساس 
طرح محله پایدار تاكید كرد: اقدامات زیرساختی در اصفهان در این زمینه انجام شده 
و اكنون همه اصفهانی ها می دانند كه چه ساعتی باید پسماندها را از خانه بیرون 
بگذارند. وی با تاكید بر اینكه ما اصفهان را تمیز نمی كنیم بلكه نمی گذاریم شهر 
كثیف شود، عنوان كرد: اگر شهر كثیف شود و بعد آن را تمیز كنیم یعنی هزینه كردن 
از پول شهروندان اما اگر مراقب باشیم كه شهر كثیف نشود بحث متفاوت می شود و 
روی فرهنگسازی، آموزش و اقدامات پیشگیرانه متمركز می شویم. رنجبر با بیان این 
مطلب كه چند سالی است پس از 15 اسفند اجازه حفاری و خاكبرداری در اصفهان 
داده نمی ش��ود ادامه داد: امسال نیز دستورالعملی در این زمینه به شهرداری های 
مناطق 15 گانه ارس��ال ش��ده است و بر اساس آن شركت های خدمت رسان كه 

حفاری انجام می دهند باید حفاری های خود را تا 15 اسفند به پایان برسانند.

بافعالیت7حوزهاجرایی
اصفهانبرایاستقبال
ازبهارآمادهمیشود

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 7328- 92/11/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
مصطفی موسوی بلتیجه فرزند سیدهاشم به شماره شناسنامه 12 صادره از بوئین و میاندشت در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ تجمیعی یک باب خانه، ششدانگ به مساحت 241/9 مترمربع )131/17 مترمربع از پالک 42 فرعی 
و 110/73 مترمربع از پالک 51 فرعی( از 99 اصلی واقع در اصفهان رباط 3 در ازاء سند خریداری مشاع محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20  رئیس 

ثبت اسناد و امالک شاهین شهر- حسین هادیزاده 14581/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیادارهثبتاسنادوامالکبادرود

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد و امالک بادرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد بادرود تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 139260302022000592 مورخ 92/9/20 آقای حسنعلی کبوتری بادی فرزند حسین  به شماره 
شناسنامه 5 به شماره ملی 1239890702 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/20 مترمربع به شماره پالک 
9223 فرعی مفروز از پالک 767 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای اصغر ترابیان بادی.
2- رای شماره 139260302022000594 مورخ 1392/9/20 آقای کاظم فتحیان فرزند حبیب ا...  به شماره 
شناسنامه 652 به شماره ملی 1239964366 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/60 مترمربع به شماره پالک 
9222 فرعی مفروز از پالک 3374 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم ربابه طالبی بادی.
3- رای شماره 139260302022000621 مورخ 1392/10/4 آقای علی محمد زمانیان بادی فرزند محمد  به 
شماره شناسنامه 89 به شماره ملی 1239754701 ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 92 مترمربع به شماره 
پالک 261 فرعی باقیمانده از پالک 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای عباس یاسری.
4-  رای شماره 139260302022000623 مورخ 1392/10/4 خانم شهال شریفی مقدم فرزند علی  به شماره 
شناسنامه 4423 به شماره ملی 1239208790 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/40 مترمربع به شماره 
پالک 189 فرعی از 200- اصلی واقع در امیرآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای عباسعلی جامعی.
5- رای شماره 139260302022000633 مورخ 1392/10/9 آقای عبدالعلی دهقانزاده فرزند علی  به شماره 
شناسنامه 53 به شماره ملی 1239867387 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع به شماره پالک 
190 فرعی از 200- اصلی واقع در امیرآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رسمی آقای علی 

دهقان زاده.
6- رای ش��ماره 139260302022000644 مورخ 1392/10/21 آقای محمد زارعی فرزند علی  به ش��ماره 
شناسنامه 52 به شماره ملی 1188960792 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/50 مترمربع به شماره پالک 
9246 فرعی از مفروز از پالک یک فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس احمدی.
7- رای ش��ماره 139260302022000647 مورخ 1392/10/21 آقای محمد ساربان فرزند علیرضا به شماره 
شناسنامه 92 به شماره ملی 1239895240 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288/80 مترمربع به شماره پالک 
191 فرعی از پالک 200- اصلی واقع در امیرآباد بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای جعفر پورعسگر.
8- رای شماره 139260302022000649 مورخ 1392/10/21 آقای میالد صفری فرزند احمدعلی  به شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1230024026 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155/80 مترمربع به شماره پالک 192 
فرعی از پالک 200- اصلی واقع در امیرآباد بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای جعفر پورعسگر.
9- رای شماره 139260302022000688 مورخ 1392/11/5 آقای سید رحمت ا... مصطفوی زاده فرزند سیدرضا  
به شماره شناسنامه 3762 و شماره ملی 1239202164 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 473/50 مترمربع به 
شماره پالک 9259 فرعی مفروز از پالک 3118 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود موضوع سند انتقالی شماره 46759-1362/6/13 دفترخانه 7 نطنز.
10- رای شماره 139260302022000690 مورخ 1392/11/5 آقای غالمرضا اعرابی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 4430 و شماره ملی 1239208863 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161 مترمربع به شماره پالک 
9260 فرعی مفروز از پالک 708 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 
عادی از مالک رسمی آقای رحمت ا... واثقی بادی.تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1392/12/5 رئیس ثبت بادرود- رضا طویلی110/م الف  

آگهیآراءصادرهازطرفهیاتهایحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشمال
غرباصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 

معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.

1- رای شماره 139260302026021473 مورخ 92/9/13 خانم مژگان پرورش نیا فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 200 مترمربع انتقالی طبق سند شماره 64829 مورخ 92/6/16 دفترخانه 89 اصفهان سابقه ثبت دارد. 
2- رای شماره 139260302026021472 مورخ 92/9/13 آقای سید کریم نوربخش جعفری فرزند مهدی نسبت 
به سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 200 مترمربع انتقالی طبق سند شماره 64829 مورخ 92/6/16 دفترخانه 89 اصفهان سابقه ثبت دارد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 92/11/20   تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/5  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال 

غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی  13673/م الف

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
هیأت حل اختالف مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان به شرح رأی شماره: 1392/10/8-6554 
تصرفات ششدانگ یکباب خانه ملکی: قدرت ا... قاسمی گندمانی فرزند صفرعلی که در قسمتی از پالک 2988/7 
واقع در بخش 5 به مساحت 186/72 مترمربع به موجب سند مالکیت مشاعی ذیل صفحه 352 دفتر 790 ثبت 
شده است را تایید و به جهت عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی مقرر شد پس از نشر آگهی در صورت عدم 
وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت بر اساس رای صادره اقدام گردد. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز جهت اطالع سایر مالکین و سایر صاحبان حقوقی و اشخاص ذی نفع آگهی می شود. چنانچه 
ذی نفعی به رای صادره معترض می باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این منطقه ثبتی تحویل نماید. در صورتی 
که اعتراض در مدت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه محل را ارائه 
نکند، این منطقه ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت به نام نامبرده اقدام خواهد نمود و ضمنًا صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/5  

رییس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- داریوش مرادی  13696/م الف

آگهیآراءصادرهازطرفهیاتهایحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشمال
غرباصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- رای شماره 139260302026021810 مورخ 92/9/26 خانم فاطمه صالحی دره کاوی فرزند خداداد نسبت 
به شش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 136 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 203/53 مترمربع انتقالی طبق سند شماره 49090 مورخ 86/7/4 دفترخانه 89 اصفهان.  تاریخ 
انتشار نوبت اول: 92/11/20   تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/5 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال غرب 

اصفهان- ذبیح ا... حبیبی  13646/م الف

آگهیآراءصادرهازطرفهیاتهایحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشمال
غرباصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- رای ش��ماره 139260302026022108 مورخ 92/10/4 آقای س��ید علی اکبر محمدی فرزند س��یدرضا  
نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان احداثی در پالک شماره 4 فرعی از 15177 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236/70 مترمربع در دفتر امالک سابقه ثبت دارد. 2- رای شماره 
139260302026022107 مورخ 92/10/4 آقای سید محسن محمدی فرزند سیدرضا  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 4 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 236/70 مترمربع در دفتر امالک سابقه ثبت دارد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/11/20  تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 92/12/5  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی
13593/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6968- 92/11/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا موذنی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1053 صادره اصفهان در یک باب خانه به مساحت 210/25 
مترمربع از پالک 23 فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان- خ غرضی- کوی میالد خریداری در ازاء سند خریداری 
مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20 رئیس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر- 

حسین هادیزاده  14527/م الف

آگهیمفادآراء»قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی«
هیاتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکزواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« که در اجرای ماده 
یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای 
ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یكماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.

در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139260302021001005 مورخ 92/10/25 – آقای عبدالجواد موذنی زواره  فرزند عبدالرحیم 
بشماره ملی1189422530 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 2078 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 25/10 متر مربع خریداری رسمی 

از خانم اقدس سالمه زواره .
2- رای شماره 139260302021001006 مورخ 92/10/25 – آقای عباس شواخی زواره فرزند حسین بشماره 
ملی 1189932849ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 3248 فرعی واقع در زواره16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 164/10 متر مربع خریداری عادی از حسین 

شواخی.
 3- رای شماره 139260302021001007 مورخ 92/10/25 – آقای علیرضا دچانی حاجی آبادی فرزند حسین 
بشماره ملی1180001451 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 1802 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 172/74 متر مربع خریداری رسمی از خانم فاطمه 

سادات احسانی طبائی زواره. 
4- رای ش��ماره 139260302021001008 مورخ 92/10/25 – آقای رس��ول صادقی  فرزند محمود بشماره 
ملی1188937154 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی ازپالك2247 فرعی واقع درزواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 172/84 متر مربع خریداری رسمی از خانم اعظم روحانی.

5- رای شماره 139260302021001009 مورخ 92/10/25 – آقای حسن درویش زاده زواره فرزند غالمرضا 
بشماره ملی 1189939126ششدانگ یکباب دکان احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 5481 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 59  متر مربع خریداری رسمی از ابوالفضل 

عصاری تلک آبادی.
6- رای ش��ماره 139260302021001010 مورخ 92/10/25 – آقای احمد س��المتی زاده زواره فرزند محمد 
بشماره ملی 1189588862ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 1064 فرعی واقع در زواره 16 

اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 289/40 متر مربع خریداری رسمی از رحمت ربی.
7- رای ش��ماره 139260302021001011 مورخ 92/10/25 – آقای رسول ناجی زواره فرزند حسین بشماره 
ملی1189572303 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 2247 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 307/90 متر مربع خریداری 

رسمی از خانم زینب گلی زواره.
8- رای ش��ماره 139260302021001012 م��ورخ 92/10/25 – خانم زینب گلی زواره فرزند اکبر بش��ماره 
ملی1189603489 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 2247 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 307/90 متر مربع خریداری 

رسمی از سید شمس الدین شریعتمدار مرتضوی زواره.
9- رای ش��ماره 139260302021001013 مورخ 92/10/25 – آقای حسین شواخی زواره فرزند علی محمد 
بشماره ملی 1189431807ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 2317 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 446/72 متر مربع خریداری عادی از ورثه علی محمد شواخی 

زواره.
10- رای ش��ماره 139260302021001014 مورخ 92/10/25 – آقای عباس عابدینی اکار زواره فرزند علی 
بشماره ملی0492922519 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 781 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 664/85 متر مربع موروثی وخریداری رسمی از ورثه 

علی عابدینی اکار زواره و خانم معصومه برزو زاده زواره.
11- رای شماره 139260302021001015 مورخ 92/10/25 – خانم مریم سازی زواره فرزند علی بشماره ملی 
1189579898ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالكهای2336و 2337 فرعی واقعات در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 210/50 متر مربع خریداری رسمی 

از علیرضا الیاسی زواره.
12- رای شماره 139260302021001016 مورخ 92/10/25 – خانم زهره عابدینی اکار زواره فرزند علی اکبر 
بشماره ملی 1189611082سه دانگ مشاع)باستثنای بهای ثمنیه اعیانی نه حبه وپنجاه و هفت-دویستم حبه 
مشاع آن( از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالكهای 1241 و1242 فرعی واقعات در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 254/30 متر مربع خریداری رسمی از حسین 

عابدینی و خریداری عادی از اکبر ربی .
13- رای شماره 139260302021001017 مورخ 92/10/25 – آقای حسین عابدینی فرزند عبداله بشماره ملی 
1189604361سه دانگ مشاع)باستثنای بهای ثمنیه اعیانی نه حبه وپنجاه و هفت-دویستم حبه مشاع آن( از 
ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالكهای 1241 و1242 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 

گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 254/30 متر مربع خریداری عادی از اکبر ربی .
14- رای شماره 139260302021001018 مورخ 92/10/25 – خانم اشرف عابدینی فرزند علی بشماره ملی 
0490741681ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 5584 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 207/10 متر مربع خریداری رسمی از دخیل عباس گنجی زاده 
زواره وخریداری عادی از حسین عابدینی اکار زواره. تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/11/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:            

1392/12/5  ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

آگهیآراءصادرهازطرفهیاتهایحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشمال
غرباصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- رای شماره 139260302026021808 مورخ 92/9/26 آقای اکبر جعفری فرزند رمضان نسبت به شش دانگ 
یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 13995 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع 
انتقالی در صفحه 421 دفتر 65 خروجی سابقه ثبت دارد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 

92/12/5  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی 13682/م الف

آگهیمزایدهمنقول
شماره پرونده: 9204002129000055 بر اساس پرونده اجرائی کالسه 9204002129000055/1 یک دستگاه 
خودرو وانت سیستم مزدا به شماره انتظامی 135ی97 ایران 23 مدل 1371 به رنگ فیروزه ای متالیک متعلق به 
آقای محسن بیگی ریزی فرزند مهدی در قبال قسمتی از مطالبات خانم معصومه طالبی ریزی و نیم عشر اجرایی 
بازداشت گردیده است و در حال حاضر در پارکینگ پویا چمگردان متوقف می باشد در روز دوشنبه مورخ 92/12/26 
و چنانچه روز مزایده با تعطیلی برخورد کرد روز بعد جلسه مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 80/000/000 ریال )هشتاد 
میلیون ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی به هر 
کس خریدار باشد فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ و منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 92/12/5  رئیس ثبت 

لنجان- پورمقدم  958/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6723- 92/10/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا فوالدی طرقی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت 
229/68 مترمربع از پالک 309 اصلی واقع در اصفهان- خ غرضی- خ خردمند خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی خانم منور قدیمی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.   تاریخ انتشار 
نوبت اول: 92/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/5  رئیس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر- حسین 

هادیزاده  13803/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6328- 92/10/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حافظ شیروانی فیل آبادی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 14 صادره از فارسان در یک باب خانه به مساحت 
230/75 مترمربع از پالک 309 اصلی واقع در اصفهان- خ غرضی- خ خردمند خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی خانم عصمت زارع نرمجه نریمانی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار 
نوبت اول: 92/11/20  تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 92/12/5  رئیس ثبت اس��ناد و امالک شاهین شهر- حسین 

هادیزاده   13812/م الف

آگهیابالغمفادآراصادرهازهیاتقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمیمستقردرثبتشمالشرقاصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139260302027015837 مورخ 1392/11/27 حسن امینی خوراسگانی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 144 صادره از خوراسگان به شماره ملی 1284020266 در شش دانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6614  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/57 مترمربع خریداری طی 
سند رسمی. 2- رای شماره 139260302027015860 مورخ 1392/11/27 محمدعلی امینی خوراسگانی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 10011 صادره از خوراسگان به شماره ملی 1283801981 در شش دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6614  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 248/97 مترمربع 
خریداری طی سند رسمی.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/12/23   رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان- علیرضا حیدری  14450/م الف  
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کافه کتابهفت هنر
موسیقی

رهبر سابق ارکستر موسیقی ملی ایران گفت: چهارسال 
و چند ماه به دلیل شرایطی که در دولت قبلی وجود داشت، 
از موس��یقی کناره گیری کردم اما هم اکنون بار دیگر دور 
هم جمع می شویم و روی صحنه می رویم حاال با هر نامی 
که فعالیت کنیم. به گزارش ایسنا، فرهاد فخرالدینی که قرار 
است اسفندماه امسال بار دیگر در برج میالد به روی صحنه 

برود از جزئیات کنسرتی با ارکستر مهرنوازان سخن گفت.
فخر الدین��ی توضی��ح داد: بیش از دو س��ال از آخرین 
کنسرت ارکستر مهرنوازان می گذرد و هم اکنون با ساالر 
عقیلی و ش��ورای فنی ارکستر یعنی شهرام توکلی و علی 
اکبر قربانی و همچنین با مدیریت پیمان میرآقاسی به روی 
صحنه خواهیم رفت. وی ادامه داد: با این دوستان در حال 
هم فکری هس��تیم که ببینیم چه قدمی می توانیم برای 
موسیقی ملی ایران برداریم. باید بگویم تنوع قطعاتی که در 
اختیار داشتیم آنقدر زیاد بود که به سختی توانستیم قطعاتی 

را برای کنسرت پیش رو انتخاب کنیم.
وی افزود: این کنسرت شامل قطعات بسیار خاطره انگیز 
است. برای مثال آثاری از جواد لشکری که در 92 سالگی 
هنوز برای اجرای آثارش ش��وق دارد را اجرا خواهیم کرد و 
تعدادی از قطعات هم با تنظیم شهرام توکلی و علی اکبر 
قربانی همراه هستند. فخرالدینی تاکید کرد: ما در ارکستر 
مهرنوازان دستمان پر است این کنسرت هم نمونه ای بسیار 
پربار از آثار خاطره انگیز است و همچنین حدود 8 قطعه در 
این کنس��رت نواخته خواهد ش��د که برای اولین بار روی 
صحنه اجرا می شوند. وی از علی تجویدی ، همایون خرم  
و جواد لش��کری به عنوان هنرمندانی یاد کرد که آثارشان 
در این کنسرت شنیده خواهد شد. این آهنگساز همچنین 
گفت: کنسرت با صدای بسیار زیبای ساالر عقیلی همراه 
است. او برایم مثل عزیزی است که هیچ وقت در این باره 

تعارف نمی کنم.
رهبر سابق ارکستر ملی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه چرا این کنسرت ها تنها درتهران برگزار می شوند ، 
گفت: یکی از آرزوهای من این اس��ت که وقتی برنامه ای 
آماده می شود. همه مردم در این کنسرت ها حضور داشته 
باشند و شما می دانید که من اولین کسی هستم که اجرای 
چنین کنسرت هایی را در فضای باز باب کردم. وی توضیح 
داد: اولین کنسرت با چنین تجربه ای به کنسرت سال 77 در 
چهل ستون اصفهان بر می گردد که با ارکستر ملی به آنجا 
رفتیم و در فضای باز آنجا اجرا داشتیم. هر شب پنج هزار نفر 
شاهد اجرای ما بودند و فکر می کنم اگر 10 شب هم اجرا 
می رفتیم باز می توانستیم کارمان را ادامه دهیم. این آهنگساز 
خاطر نشان کرد: ما کار می کنیم که نغمه های خود را که 
حاوی بهترین پیام های انسانی هستند به مردم اهدا کنیم و 

بگوییم این ندای مهر ماست که به گوش شما می رسد.
فخر الدینی که صبح 4 اسفند ماه در تاالر وحدت سخن 
می گفت،  درباره کناره گیری چند ساله اش از موسیقی گفت: 
ما خیلی وقت ها خواسته هایی داریم که تحقق پیدا نمی کند 
و دول��ت آن طور که باید ما را حمایت نمی کند. ارکس��تر 

موسیقی ملی ایران سال ها پیش در ژنو کنسرت گسترده ای 
داش��ت که با استقبال خوبی هم روبروشد. اما دریغ از یک 
خبر که تلویزیون در این باره منتشر کند. وی ادامه داد: ما 
برای فعالیت هایمان صحنه و امکانات می خواهیم. ارکستر 
هم که در این سال ها فعال نبود من چهار سال و چند ماه 
کناره گیری کردم اما خوشحالم که دوباره با دوستانم دور هم 
جمع شده ایم این دور هم بودن مهم است. حاال مهم نیست 
که با چه نامی کار کنیم. خوشحالم که با تمام سختی ها این 

ارکستر دوباره اجرا دارد و دوستانم مرا تنها گذاشته اند.
این هنرمند پیشکس��وت در ادامه س��خنانش خطاب 
به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران همیشه یاور ارکستر 
موس��یقی ایران بودید و ما را تنها نگذاشتید. اینک هم که 
ارکس��تر مهرنوازان در حال فعالیت اس��ت،  از آن حمایت 
می کنید. فخرالدینی اضافه کرد: قبل از اینکه دولت تدبیر و 
امید به روی کار بیاید هنرمندان روی خوشی از دولت قبلی 
ندیدند و وقتی هنرمند روی خوش نبیند. چطور می تواند فعال 
باش��د و کار کند. اما امیدوارم با وعده های این دولت وضع 
موسیقی بهتر شود. وی افزود: من آن سال ها بنا به نارضایتی 
از دولت کناره گیری کردم. ارکس��تر ملی یک کشور نباید 
براساس ندانم کاری آدم ها تعطیل می شد و کسی متوجه نبود 
که چه اتفاقی افتاده است و من هم آن زمان کناره گیری 
کردم. خیلی ها به من گفتند که برگردم اما بر نگش��تم. اما 
امروز با ش��ناختی که از آقای مرادخانی دارم تصمیم هایی 
گرفته ام. اما به دور از وعده های ش��یرین باید منتظر عمل 
باشیم. وی تاکید کرد: اگر این وعده ها در عمل اجرایی شود 

بار دیگر در خدمت موسیقی کشورم خواهم بود.
فخرالدینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با این وجود 
چرا حضور در جشنواره موسیقی فجر امسال را نپذیرفت،  
توضی��ح داد: من در جش��نواره امس��ال نب��ودم زیرا هنوز 
خواسته های من و همکارانم تحقق پیدانکرده است. آرزوی 
روزی را دارم که هنرمندان با عشق کارشان را ادامه دهند. 
حرف ها خیلی قشنگ هستند اما هنوز از عمل فاصله دارند 

من منتظر عمل هستم.
رهبر ارکستر مهرنوازان تاکید کرد: من برای مناسبت ها 
کار نمی کنم من برای موسیقی این مملکت تالش می کنم. 
عاشق موسیقی هستم و اگر چند بار دیگر به دنیا بیایم باز هم 
آهنگساز و نوازنده خواهم شد. وی همچنین گفت: ارکستر 
موسیقی ملی ایران مثل درختی بود که میوه هایش بعد از 
رسیده شدن می گندید و پایین درخت می ریخت اما کسی 
نبود که آنها را بسته بندی کند و به بازار برساند. آهنگساز امام 
علی)ع( درباره قطعاتی که قرار است در این کنسرت اجرا 
کند،  گفت: سه تابلو از سوئیت ابن سینا که از ساخته های 
بنده است،  «بهار دلکش« اثر درویش خان، »رنگ شرقی« 
اثر علی اکبر قربانی ، »وای از ش��ب من« اثر همایون خرم،  
«نازنین یار من« اثر جواد لش��گری، »چرا خاموش��ی« اثر 
فخری ملک پور و ...   از جمله قطعاتی هس��تند که در این 
کنسرت اجرا می شوند و تنظیم بیشتر قطعات کار شهرام 

توکلی و علی اکبر قربانی است.

به گفته مدیر بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران، با 
موافقت هیئت دولت با ثابت ماندن تعرفه واردات کتاب، 
مشکل ورود کتاب های خارجی در آستانه این نمایشگاه 
حل شد و نمایندگان ناشران خارجی می توانند نسبت به 
ترخیص کتاب هایشان در گمرکات کشور اقدام کنند.
علیرضا ربانی، مدیرمس��ئول انجمن ناشران بین الملل 
ایرانیان در گفتگو با مهر، از آغاز ثبت نام ناش��ران این 
بخش از فردا )5 اسفند( خبر داد و گفت: موزعین کتب 
خارجی در ایران و نمایندگان ناشران خارجی می توانند 
با مراجعه هم به س��ایت اصلی نمایشگاه و هم سایت 
انجمن ناشران بین الملل، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. در 
عین حال به گفته وی امسال ضوابط جدیدی در بخش 
بین الملل نمایشگاه کتاب تهران تدوین شده است که 
از آن جمله مصوبه شورای برنامه ریزی نمایشگاه برای 
محاسبه اجاره غرفه این بخش )ارزی( به صورت ریالی و 
مشابه بخش ناشران داخلی است. مدیر بخش بین الملل 
نمایش��گاه کتاب تهران همچنین با بی��ان اینکه ورود 
کتاب های ناشران خارجی عماًل آغاز شده است، درباره 
نحوه ترخیص آنها در گمرکات کشور و انتقالشان به محل 
نمایشگاه نیز گفت: محموله هایی از قبل آماده سازی و به 
گمرک منتقل ش��ده بود، محموله هایی هم در گمرک 
است و محوله هایی هم در حال ارسال به مقصد است. 
پیش بینی می ش��ود تا آخر امسال همه محموله های 
خارجی کتاب که قرار است در این نمایشگاه عرضه شود، 

به کشور ارسال شود.

 

فیلم ب��رداری »آتش بس« 2 به نویس��ندگی و کارگردان 
تهمینه میالنی این روزها در فرودگاه امام خمینی )ره( ادامه 
دارد. در خالصه داستان این فیلم که تهیه کننده  آن محمد 
نیک بین است،آمده است:» یک زوج جوان و تحصیلکرده 
که عازم سفری به خارج از کشور هستند پس از سالها،مشاور 
خانواده ی خود را بطور اتفاقی در فرودگاه مالقات می کنند و 
در مدت زمانی که منتظر پرواز خود هستند،اتفاقات سال هایی 
از زندگی خود را در مدتی که مشاور آنها در خارج از کشور به 
سر می برد، مرور می کنند.« »آتش بس 2« با بازی بهرام 
رادان، میترا حجار،آتیال پسیانی،گوهر خیراندیش،مهرانه 
مهین ترابی، پژمان جمشیدی، دانیال عبادی، فلور نظری، 
رایان جواهریان از 16 بهمن 92 در لوکیشنی در فرمانیه 
تهران آغاز ش��د و این روزها در فرودگاه امام خمینی )ره( 
و سپس در فرودگاه مهرآباد و در ادامه در باغ فردوس پی 
گرفته می شود. به گزارش ایسنا، در جدیدترین اعالم لیست 
کامل بازیگران تهمینه میالنی، نام پژمان جمشیدی بازیکن 
سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی که به تازگی در عرصه ی 
بازیگری حضور پیدا کرده، دیده می شود. او پس از بازی در 
مجموعه »پژمان« در تئاتر »بادی که ترا خشک کرد مرا 
برد« هم به ایفای نقش پرداخت. عوامل فیلم »آتش بس« 
2 عبارتند از: کارگردان : تهمینه میالنی، تهیه کننده:محمد 
نیک بین،مدیرتولید:محمد صادق آذین مدیرفیلمبرداری: 
محمود کالری، مدیرصدابرداری:اسحاق خانزادی،طراح 
گریم: جالل الدین معیریان،طراح صحن��ه و لباس:آزیتا 
میالنی، عکاس: علی نیک رفتار، دستیار اول کارگردان و 
برنامه ریز: عباس خواجه وند، منشی صحنه: الهام راد،اجرای 
گریم بانوان: میشا جودت، اجرای گریم آقایان: شهرام توانا، 

مدیر تدارکات:امیر یمینی.  

حلمشکلترخیصکتب
خارجیدرگمرکاتایران

پژمانجمشیدی
در»آتشبس2«بازیمیکند

سکوت 4 ساله رهبر سابق 
ارکستر موسیقی ملی ایران شکست

شعرهاییباکفشپاشنهبلند
منتشرشد

درخواست5نویسنده:

امسالبهبچهها
کتابعیدیبدهید

»میهنپرستایرانی«درباره
مصدقمنتشرمیشود

مجموعه ش��عر »شعر با کفش های پاشنه بلند« سروده 
مهدی گل محمدی  منتش��ر و راهی بازار نشر شد. به 
گزارش مهر، این کتاب 36 قطعه ش��عر سپید را شامل 
می شود که چند شعر پایانی اش، اشعار کوتاه این شاعر را 
شامل می شوند. گل محمدی تمام احساس خود از نوشتن 
شعرهای این کتاب را به غالمرضا عمرانی تقدیم کرده 
است. وحید جلیلوند، غالمرضا بروسان و همسرش الهام 
اسالمی)دو شاعری که در سانحه تصادف درگذشتند( و 
خواب های خود شاعر که به تعبیر وی حقیقت مطلق 
بودند، افراد و مفاهیمی هستند که تعدادی از شعرهای 
این کتاب به آن ها تقدیم شده است. محمدی همچنین 
در ابتدای یکی از اش��عارش نوش��ته است: با یک گل 
هم بهار می ش��ود، اگر آن گل، گل محمدی باش��د. از 
گل محمدی پیش از ای��ن کتاب های »از نگاه دختر«، 
»بعد از ما«، »آرزوهای مکتوب«، »کوتاه چون عمر«، 
»به یک اشاره می گذرم«، »کوتاه ترین بلند« و »احرام 

نگاه« منتشر شده است.

پنج نویسنده کودک و نوجوان با انتشار نامه ای خواستار 
خرید کتاب به عنوان عیدی توسط خانواده های ایرانی 
ب��رای کودکان و نوجوانان ش��دند. به گزارش مهر، پنج 
نویسنده شناخته ش��ده ادبیات کودک و نوجوان شامل 
هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست، پرویز 
کالنتری، افس��انه شعبان نژاد و علی اصغر سیدآبادی با 
انتش��ار نامه ای از خانواده های ایرانی خواسته اند که در 
خرید های سال نو به موضوع خرید کتاب برای کودکان 
و هدیه دادن آن به عنوان عیدی س��ال نو توجه نشان 
دهند. در متن این نامه آمده است: پایه هر نوع پیشرفتی، 
آموزش اس��ت و آموختن بدون »سواد خواندن« ممکن 
نیست. طبق آزمون های جهانی متاسفانه بچه های ایرانی 
از نظر سواد خواندن در میان کودکان جهان در رتبه های 
پایینی قرار دارند. پژوهش های بین المللی نشان داده است، 
خواندن کتاب های ش��عر و داستان برای کودکان، سواد 
خواندن را به میزان چشمگیری افزایش می دهد و باعث 
زیادشدن توانایی در کسب علوم و حتی پیشرفت تحصیلی 
می شود. بنابراین نقطه آغاز پیشرفت در کشور عزیزمان 
ایران، قفسه های کتابفروشی ها و کتابخانه های کودکان 
است. ماه اس��فند، ماه خرید عیدی است و خانواده های 
ایرانی بنابه س��نتی کهن در روز عی��د به کودکان خود، 
عیدی می دهند. ما پیشنهاد می کنیم، عید سال 1393 به 
کودکانم��ان کتاب هم عیدی بدهیم و ضمن کمک به 
رشد فرزندانمان در پیشرفت کشور عزیزمان نیز سهیم 
شویم.علی اصغر سیدآبادی درباره انتشار این نامه گفت: 
این ایده ای بود که به نظر جمع دوستان رسید و البته اذعان 
داریم که شاید ایده نابی هم نباشد اما به هر حال پیشنهاد 
ما به شمار می رود. وی اظهار امیدواری کرد اهالی ادبیات 
کودک و نوجوان با اظهار نظر خود درباره مثبت یا منفی 
بودن این اتفاق به ایجاد یک جریان فرهنگی حول ادبیات 

کودک و نوجوان در ایران کمک کنند.

هرمز همایون پور از آماده انتش��ار ش��دن کتاب هایی 
مربوط به محمد مص��دق و علی اصغر حکمت خبر داد. 
این نویسنده به ایسنا گفت: به تازگی دو کتاب آماده انتشار 
کرده ام که یکی از آن ها »میهن پرست ایرانی« نام دارد . این 
کتاب در واقع شرح حال دکتر محمد مصدق است که آن 
را یک محقق انگلیسی نوشته و من آن را ترجمه کرده ام. 
وی درباره این کتاب توضیح داد: کتاب در واقع شرح حال 
دکتر مصدق است و از این جهت قابل توجه است که به 
صورت جامع به زندگی خصوصی و زندگی سیاسی دکتر 
مصدق پرداخته است. همچنین از این جهت که کتاب را 
یک نویسنده انگلیسی و با حسن نیت نوشته، قابل توجه 
است، چون برخالف دیگر کتاب هایی که انگلیسی ها درباره 
مصدق نوش��ته اند، در این کتاب به مصدق طعنه و کنایه 
نزده و در واقع نویسنده در آن تمام جوانب زندگی مصدق 

را بررسی کرده است. 

شماره تماس گروه فرهنگ

130 داخـلـــی   6293750

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6961- 92/11/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قائدی 
دهسوری فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 81 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 198 مترمربع از 
پالک 309 اصلی واقع در اصفهان خ غرضی خ خردمند خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسعود زارع نریمانی 
محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20  رئیس ثبت اسناد 

و امالک شاهین شهر- حسین هادیزاده 14506/م الف

آگهیابالغمفادآراصادرهازهیاتقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرثبتشمالشرقاصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1- رای شماره 139260302027015624 
مورخ 1392/11/19 احترام ایزدی وصفی فرزند عباس��علی به ش��ماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا به شماره ملی 
1199546747 در شش دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 192/1 مترمربع خریداری طی سند رسمی.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/12/5  تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1392/12/23 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان- علیرضا حیدری 14479/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6970- 92/11/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا یزدانی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 19 صادره از نجف آباد در یک باب خانه به مساحت 252/94 مترمربع از پالک 309 
اصلی واقع در اصفهان- خ غرضی- خ خردمند- بهاران 3 خریداری مع الواسطه از مالکیت وراث فضل ا... کلینی محرز 
گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5    تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20رئیس ثبت اسناد و امالک 
شاهین شهر- حسین هادیزاده  14589/م الف

آگهیآراءصادرهازطرفهیاتهایحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشمال
غرباصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی 
آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد شد. 1- رای شماره 139260302026022082 مورخ 92/10/3 خانم فاطمه صراف زادگان 
فرزند علی اکبر  نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره 9 فرعی از 15183 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 182/46 مترمربع انتقالی طبق سند شماره 8528 مورخ 83/11/8 دفترخانه 111 اصفهان 
سابقه ثبت دارد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی 14240/م الف

آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه آقای سعید کاویانی باغبادرانی فرزند اسدا... باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین محصور پالک 205/48 واقع در مزرعه راه 
جرد باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 259 دفتر 44 امالک این اداره ذیل ثبت 5920 به نام وی ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 089093الف/89/16 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت اسباب 
کشی و جابجایی مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند بنابراین طبق ماده 
120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ای نسبت به ملک موصوف 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  تاریخ انتشار: 

1392/12/5 رئیس ثبت لنجان- اکبر پورمقدم 959/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 7327- 92/11/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا فرهادی 
فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه 619 صادره از فریدن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ تجمیعی یک باب خانه، 

ششدانگ به مساحت 241/9 مترمربع( 131/17 مترمربع از پالک 42 فرعی و 110/73 مترمربع از پالک 51 فرعی( از 
99 اصلی واقع در اصفهان رباط 3 در ازاء سند خریداری مشاع محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20  رئیس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر- حسین هادیزاده  14582/م الف

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 6975- 92/11/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانعلی 
هاشمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1504 صادره از فریدن در یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع پالک 720 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان سه راه ملک شهر خ آزادی در ازاء سند مالکیت مشاعی محرز گردیده است.  لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/12/20  رئیس ثبت اسناد و امالک شاهین 

شهر- حسین هادیزاده 14502/م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9209970350201600 ش��ماره پرونده: 9109980350200607 شماره بایگانی شعبه: 910618 
تاریخ تنظیم: 1392/10/16  خواهان: آقای محمدحسین حشمت به نشانی: اصفهان خ امام خمینی روبروی رهنان 
خ شهیدان کاظمی لوازم خانگی روشن  خوانده: آقای احمد تاجی زادگان به نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای 
می نماید.  رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان محمدحسین حشمت به طرفیت خوانده احمد تاجی زادگان به 
خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 746216-90/4/7 عهده بانک کشاورزی 
رامهرز با احتساب هزینه دادرسی نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ 
فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت 
به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است. لذا دادگاه با استصحاب 
اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده 

رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی اس��ت. 14464/م الف  رئیس ش��عبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان- محمدعلی معقولی نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 304

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139260302023003201 مورخ 92/11/21 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم کفایت چال اشتری که به موجب گواهی حصر وراثت شماره 4035-92/8/21 شعبه دهم شورای حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه وی آقای جهانگیر رئیسی نافچی به شناسنامه شماره 14105 کد ملی 1970143282 
صادره از مسجد سلیمان فرزند ولی ا... بر 18 سهم مشاع از 72 سهم، خانم مریم رئیسی نافچی به شناسنامه شماره 
1632 کد ملی 1288224141 صادره از اصفهان فرزند جهانگیر بر 6 سهم مشاع از 72 سهم، خانم ماندانا رئیسی 
نافچی به شناسنامه شماره 848 کد ملی 1287949274 صادره از اصفهان فرزند جهانگیر بر 6 سهم مشاع از 72 
سهم، خانم شهربانو رئیسی نافچی به شناسنامه شماره 1240 کد ملی 1287885209 فرزند جهانگیر بر 6 سهم 
مشاع از 72 سهم، خانم فریبا رئیسی نافچی به شناسنامه شماره 871 کد ملی 1287861751 صادره از اصفهان 
فرزند جهانگیر، خانم س��ودابه رئیسی نافچی به شناسنامه ش��ماره 183 کد ملی 1972028111 صادره از مسجد 
سلیمان فرزند جهانگیر بر 6 سهم مشاع از 72 سهم، آقای محمد رئیسی نافچی به شناسنامه شماره 1229 کد ملی 
1287996620 صادره از اصفهان فرزند جهانگیر بر 12 س��هم مش��اع از 72 سهم و آقای پرویز رئیسی نافچی به 
شناسنامه شماره 192 کد ملی 1971298360 صادره از مسجد سلیمان فرزند جهانگیر در ازای مالکیت رسمی اولیه 
در یکباب ساختمان به مساحت 198/85 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2014 باقیمانده واقع در بخش چهار 
ثبت اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 

92/12/20  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- قویدل   14590/م الف

آگهیابالغ
ش��ماره ابالغنامه: 9210100352208416 شماره پرونده: 9209980352200547  شماره بایگانی شعبه: 920585  
تاریخ تنظیم: 1392/11/27  مشخصات ابالغ شونده حقیقی:  نام: امین ا...    نام خانوادگی: استکی  نام پدر: محمدتقی  
نشانی: مجهول المکان  مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظرخواهی خانم/آقای غزاله استکی و مرضیه طلوعی به 
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9209970352201868 مورخه 1392/10/5 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 9202322ت  شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان  نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه4 اتاق شماره 457   -14463/م الف

نمایشیازیکصبحانهدرشبهایتاالرهنر

امروزدرکتابخانهمرکزیبرگزارمیشود:

نشستیبرایبررسیچالشهاينظري
معمارياسالميمعاصر

ممنوعالکاریهانیهتوسلیدرتلویزیونپایانیافت

اصفه�انام�روز: تئاتر »صبحانه ای ب��رای ایکاروس« 
به کارگردانی ش��ایان فیروزی از امش��ب 
)دوش��نبه 5 اس��فند(در تاالر هنر به روی 
صحنه می رود. فیروززی درباره داستان این 
نمایش می گوید: خط داستانی این نمایش 
درباره بازرس��ی است که در جستجو برای 
یافتن یک استاد گمشده دانشگاه است. این 
بازرس در مس��یر این جستجو با شاهدانی 
مواجه می ش��ود که آنها او را به س��مت و 
سوی دیگری می کشانند، چنانکه موضوع 

اصلی و واقعیت که یافتن اس��تاد دانشگاه است به فراموشی 
سپرده می ش��ود و بازرس به دنیای دیگری که آدم هایش 

خیالی هس��تند وارد می شود. این کارگردان تئاتر می افزاید: 
گویا چندان بد هم نیس��ت که این بازرس 
به این س��مت و سو کش��یده می شود و به 
آدم دیگری تبدیل می ش��ود. نمایش��نامه 
»صبحانه ای برای ایکاروس« را حمیدرضا 
نعیمی نوشته اس��ت و آسیه بنی طبا، مریم 
میرشفیعی، س��یامک دری، غزاله تسلیمی، 
محم��د مختاری، مرتضی بصراوی، ش��یدا 
مومنی، شبنم پایندان، شیوا مومنی و مریم 
آدوند طاه��ری در آن بازی می کنند. برای 
تماش��ای این تئاتر، تا 16 اسفند می توانید هر شب ساعت 

18:30 به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کنید. 

اصفهانامروز:»چالش های نظری معماری اسالمی 
معاص��ر« موضوع دوازدهمین نشس��ت فرهنگ ومعماری با 
سخنرانی مجتبی صدریا اس��ت که فردا )سه شنبه 6 اسفند( 
س��اعت 17 در كتابخانه مركزی برگزار می ش��ود. در چکیده 
س��خنانی که قرار است در این نشست گفته شود می خوانیم: 
»معماری ایرانی اس��المی »نما« نیست، »بنا« است. تصویر 
معمول��ی که از بناها و معماری اس��المی در ذهن داریم، یک 
معماری »اقلیمی- فرهنگی« ویژه است که معماری »اسالمی« 

را با آن سنجیده و آن را معیاری جهان 
شمول می دانیم.« 

برای بررسی معماری اسالمی اگر 
منظور از »اس��الم« زادگاه اسالم باشد، 
معماری خاورمیانه مورد نظر خواهد بود. 
ولی اگر جهان اسالم موضوع صحبت 
باش��د، معماری خاورمیانه جز کوچکی 
از معماری جهان اسالم خواهد بود. در 
بررسی معماری و بناهای جهان اسالم، 
نمی توان جمعیت مس��لمانان خارج از 
خاورمیان��ه را نادیده گرف��ت؛ اندونزی، 
اسکاتلند، آفریقا و امریکا جمعیت وسیعی 
از مسلمانان و محله های مسلمان نشین 
را در خ��ود جا داده اند. اگر بخواهیم این 

مساله را بررسی کنیم که ویژگِی محله های مسلمان نشین، بناها 
و معماری آنان چیست باید به تمام دنیا و جمعیت های مسلمان 
آن نگاه کنیم.در بسیاری از جوامع، معماری مسلمانان هیچ عالمت 
فیزیکِی ویژه ای برای مجزا ساختن آن از دیگر معماری ها ندارد. 
مسلمانان اجبارا کالبد معماری اسالمی ندارند؛ در فضا حضور می 
یابند و آن فضا را اس��المی می سازند. بدین معنی که نمادهای 
صوتی و بصری و کنشی حاضر در فضا به آن فضا بعد اسالمی 
می دهد. به عبارتی »فرهنگ اسالمی« بیش از سبک معماری 
اسالمی اهمیت دارد و در آن ،برای مثال، دیوارهای مزین به »واژه 
های خطاطِی عربی اس��المی« بیش از همه مشخص و متمایز 
است و با معنای خود  فضا را اسالمی می کنند. رفتار و فرهنگ 
اسالمی، مباحث کنونی پیرامون واژه »معماری نامرئی« در فضاهای 
معماری را مطرح کرد. به عبارتی واکنش فردی و جمعی، نمایش 
و انتقال کلمات مقدس، شامل جزئیات آئینی با ادراکی بسیار خاص 

از تشریفات و رسوم مذهبی آمیخته به کوششی برای ساماندهی 
زندگی روزمره ، فضاهای اس��المی را می آفریند. به گونه ای که 
برای یک مسلمان احساس بودن در »خانه« سبب به وجود آمدن 
»فضای اسالمی« می شود که کامال متفاوت از احساس یک غیر 
مسلمان به خانه است. بدین ترتیب در معماری هیچ عنصر کالبدی 
ای به عنوان ماهیت اسالمی ذاتی تعریف نمی شود. بنابراین در 
معماری هویت مسلمان یک هویت ذات گرا نبوده  بلکه هویتی 
است که در مقطع زمانی و مکانی ویژه ای کنش گراست. چنین 
تعبیری هم پیش فرض و هم نتیجه 
تکثر مسلمانان جهان به لحاظ رفتاری و 
فرهنگ اسالمی است. جنبه دیگری که 
باید مدنظر داشت مساله سبک زندگی 
است. معماری و فضای زندگی انسان 
به سبک زندگی او وابسته است. سبک 
زندگی غیر از خواست هر انسان متاثر از 
روند جهانِی یکنواخت یا یکپارچه کردن 
است. بدین ترتیب در بسیاری از جوامع، 
تحول نق��ش موبایل به عنصر تعیین 
کننده هویت فرد از یک وسیله ارتباطی 
و یا نقش تعیین هویت کننده اتومبیل به 
جای نقش اساسی آن به عنوان وسیله 
نقلیه،  را می توان دید. امروزه س��بک 
زندگی انسان ها در سراسر دنیا با فشارهایی نامرئی بیش از پیش 
در حال شبیه به هم شدن است. این شباهت خیلی بیشتر از چیزی 
است که متصورهستیم، تا حدی که اگر افراد اظهار نکنند نمی توان 
از روی سبک زندگی شان به دین و مذهب آن ها پی برد.حال در 
این کالبِد زیست یکسان شده، مساله اساسی این خواهد بود که 
سبک زندگی مسلمان ایرانی چیست؟ الزم است این بستر یکسان 
سازی شده و سیستم ارزشی و معیارهای آن را  نقد کنیم تا این 
امکان کنش گری در بستری متکثر به وجود آید و منجر به معیار 
آفرینی گردد. به نقد کشیدن شکل گیری جامعه ای مصرفی با 
»شعار دادن« محقق نمی گردد، شکل گیری جامعه مصرفی یک 
روند جهانی است و می بایست با کمِک در نظر گرفتن »عناصر 
مختلف فرهنگ بومی« آن را درک کرد تا معیار های نوینی پدید 
آیند. پس برای شکل دهی به معماری ایرانی- اسالمی باید ایرانی 

و اسالمی زندگی کرد.

مرکز سیمافیلم از ساخت تله فیلمی خبر می دهد که هانیه 
توس��لی در آن بازی می کند.»س��ه ماهی« عنوان این فیلم 
تلویزیونی است که به کارگردانی حمیدرضا قربانی به زودی 
کلید می خورد. آخرین حضور هانیه توس��لی در تلویزیون به 
سریال »شمس العماره« سامان مقدم برمی گردد. او پیشتر در 
سریال »میوه ممنوعه« حسن فتحی هم بازی کرده بود. خبر 
ممنوع التصویری هانیه توس��لی بعد از حاشیه های پیش آمده 
برای »پایان نامه« مطرح ش��د.حامد کاله��داری، کارگردان 
»پایان نامه« پس از وقایع انتخابات س��ال 88، این فیلم را با 
محوریت اتفاق های پس از انتخابات جلوی دوربین برد و برخی 
از بازیگرانی که حاضر به حضور در »پایان نامه« نشدند تحت 
فش��ار قرار گرفتند که امیر آقایی و هانیه توسلی از آن جمله 

بودند. توسلی بعد از انتخابات سال 92 درباره اتفاقات آن دوره 
به کالهداری نامه نوشت و تاکید کرد: آن روز که با بازیگرانی 
که حاضر نشدند در فیلم شما بازی کنند به بدترین نحو برخورد 
کردید تا آنها ممنوع الکار شوند، نباید فراموش می کردید که 
چرخه روزگار همیش��ه به کام نمی چرخد. اگر طرز تفکر شما 
همانی س��ت که چند سال است پیش��ه نمودید، اگرچه با آن 
مخالفیم اما به عنوان یک عقی��ده، به آن احترام می گذاریم، 
اما چرخش یک روزه شما بعد از انتخابات پرشور 92 نامی جز 
فرصت طلبی ندارد. به گزارش ایسنا، تهیه کننده تله فیلمی که 
قرار است توسلی در آن بازی کند، سید محمود رضوی است 
که آن را در گروه فیلم های تلویزیونی سیمافیلم و با مشارکت 

معاونت اجتماعی شهرداری تهران تهیه می کند.

موسیقی سه فیلم »ملکه«، »آس��مان زرد کم عمق« و 
مستند »هیلین« )آش��یانه( با آهنگسازی حسین علیزاده 
توسط موسسه فرهنگی و هنری نقطه تعریف منتشر شد.به 
گزارش مهر، آلبوم موسیقی سه فیلم »ملکه« به کارگردانی 
محمدعلی باشه آهنگر، »آسمان زرد کم عمق« ساخته 
بهرام توکلی و مس��تند »هیلین« )آشیانه( به کارگردانی 
ابراهیم سعیدی از مجموعه آهنگسازی های حسین علیزاده 
منتشر شد. بخش نخست از این آلبوم که به سید ابوالقاسم 
حسینی تهیه کننده فیلم سینمایی»ملکه« که دو سال پیش 
دار فانی را وداع گفت، تقدیم ش��ده اس��ت شامل 6 قطعه 

موسیقی از این فیلم سینمایی است.

موسیقیسهفیلم
باآهنگسازیحسینعلیزاده
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رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با انتقاد از 
عملکرد بیمه های پایه و تکمیلی گفت: بیمه ها بسیاری 
از بیماری های روانی  را که نیاز به بستری شدن دارند 
از جمله بیماری های روانی با عالئم روان پریش��ی را 

پوشش نمی دهند.
 رضا میرسپاس��ی در آس��تانه برپایی »چهارمین 
همای��ش س��المت روان و رس��انه« ب��ا محوریت  
چالش های س��المت روان و غفلت همگانی که در 
محل انستیتو روانپزشکی برگزار می شود با اعالم این 
خب��ر افزود: بیماران اگر ب��ه بیماری هایی که عالیم 
روان پریش��ی مانند توهم و هذیان دارند، دچار شوند 
ب��ه دلیل آن که بیمه ها تنه��ا هزینه های مربوط به 
بستری شدن بیماران روانی را که روان پریش نباشند، 
می پردازند، قادر به استفاده از خدمات بیمه ای نیستند. 
وی در ادامه اف��زود: حتی در مواردی که بیمار دچار 
بیماری روان پریش��ی است،  برخی از پزشکان برای 
آن که بیمار بتواند از پوش��ش بیمه ای استفاده کند،  
ناگزیرند در ش��رح حال او بیماری افسردگی – و نه 
بیماری واقعیتش را – درج کنند.رئیس انجمن علمی 
روانپزشکان ایران تصریح کرد: بیمه ها برای بیماران 
دچار افسردگی هم محدودیت قائلند و تنها در سال 
یکبار و آن هم به مدت چند هفته هزینه های مربوط 
به بستری شدن را پوشش می دهند. به گزارش ایسنا، 
وی با اش��اره به اینکه بخش عم��ده ای از داروهای 
روانپزشکی تحت پوشش بیمه ها نیستند، گفت: این 
مساله باعث تحمیل هزینه بیشتر به بیماران می شود 
به ویژه اینکه بعضی از داروها، خارجی و گران قیمت 
نیز هستند.میرسپاس��ی افزود: از طرف دیگر بیماران 
مبتال به اعتیاد برای دریافت خدمات درمانی، تحت 
پوشش هیچ نوع بیمه ای اعم از دولتی، خصوصی، پایه، 
تکمیلی و ... نیس��تند.ی اظهار داشت: به دلیل همین 
غفلت ه��ا در ارتباط با بیماران روانی، محور چهارمین 
همایش سالمت روان به موضوع چالش های سالمت 
روان و غفلت همگانی اختصاص یافته اس��ت.رئیس 
انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت:  در این همایش 
یک پنل به موضوع غفلت از بیماران روانی اختصاص 
یافته که به مدیریت احمد جلیلی و با حضور سیاست 
گذاران حوزه سالمت و اعضای جامعه پزشکی برگزار 
می ش��ود. وی ادامه داد: همچنی��ن یک پنل دیگر با 
عنوان رسانه، جامعه و فرهنگ برپا می شود که هدف 
آن آگاه��ی ده��ی، آموزش و طرح مس��ایل روانی با 
رویکرد توجه به مسایل فرهنگی است که با حضور 

روانپزشکان و ارباب رسانه ها برگزار می شود.

بیمههابیماریهایروانیرا
پوششنمیدهند

تندرستی
شماره تماس گروه تندرستی
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بازی برای کودکان فقط بازی نیس��ت، خود زندگی است، 
کودکان نقشهای مورد عالقه ش��ان را بازی می کنند و البته 
درونش��ان را این گونه آشکار می کنند، اما وقتی پای بازیهای 
کامپیوت��ری و بی تحرک به میان می آی��د، همه چیز عوض 
می شود. خش��ونت جای زندگی را می گیرد. بازی در تعریفی 
اجمالی به فعالیتی اختیاری اطالق می شود که با هدف سرگرمی 
و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود.البته امروز عالوه بر این 

ویژگی ها باید آموزش را نیز به اهداف بازی اضافه کرد.
روزگاری هفت سنگ و تیله بازی سرگرمی کودکان بود و 
امروز تبلت ها و رایانه ها. آن روزها عروسک ها فقط به یک نقطه 
خیره بودند بعد عروسک هایی پشت ویترین مغازه ها ظاهر 
ش��دند که چشمانشان باز و بسته می شد و امروز با عروسک 
هایی روبرو هستیم که صحبت می کنند، می گریند، می خندند 
و راه می روند. آنها روز به روز بیشتر به توانمندی های شبیه آدم 

مجهز می شوند و بچه ها را جذب خود می کنند.
شهرام خرازی ها رئیس گروه سالمت روان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران درباره بازی می گوید: هر چند ارائه تعریف دقیقی 
از بازی آسان نیست اما در رفتارهای کودکان بکارگیری اشیاء و 

عناصر نمادین غیرقابل انکار است.
وی هدف کودکان زیر 2 سال را از بازی، جداسازی هویت 
خود از دیگر اشیاء می داند: کودکان معمواًل پس از سال اول 
زندگی می توانند با هر شیئی جدا از ماهیت اصلی آن به گونه ای 
بازی کنند که انگار شی ء دیگری است به دیگر بیان یک وسیله 

را می توانند به جای وسیله دیگری فرض کنند.
درککودکازاسباببازیدراواخر

دوسالگی
درک اسباب بازی به اواخر دوسالگی مربوط می شود. چیزی 
که خرازی ها درباره آن می گوید: کودکان در اواخر دوس��الگی 
مفهوم اسباب بازی را درک می کنند و از آن به عنوان عنصر یا 

شیء نمادین استفاده می کنند.
وی درباره بازی هایی که کودکان در آن از اشیاء به عنوان 
نماد استفاده می کنند می گوید: استعداد نمادسازی کودک است 
که س��بب می شود تا یک جعبه نقش تختخواب یا اتاق را به 
خود بگیرد در حالی که کودک می فهمد که جعبه تختخواب 

یا اتاق واقعی نیست.
بازیراهیبرایبرونریزیتنشواضطراب

وی ادام��ه می دهد:  بازی معانی و ارزش��های زیادی برای 
کودکان دارد. بازی فرآیندی است که کودک از آن برای ایجاد 
ارتباط، مبادله، آزمایش و تس��لط بر واقعیات خارجی بهره 
می جوید. بازی امکان درک، تشخیص، برقراری رابطه، تسهیل 
بیان کالمی، برونریزی تنش و اضطراب و آنچه که در ناهشیار 

فرد خفته است را فراهم می آورد.

خرازی ها نخستین تجربیات زندگی اجتماعی را به بازی 
نس��بت می دهد. تجربه ای که به واسطه آن کودک خود را به 

جای شخصیت های خیالی می انگارد.
 ب��ه گزارش فارس، وی اظهار می کند: کودک در جریان 
ب��ازی، زندگی اجتماعی را تجربه م��ی کند او از این طریق با 
دیگران ارتباط برقرار می کند خود را به جای شخصیتهای خیالی 
می گذارد و نقش افراد مختل��ف از والدین و آموزگار گرفته تا 
پزشک و پلیس را ایفا می کند. بازی بستری است برای جوالن 
تخیالت کودک، بدون بازی کودکان مجبورند از طرق دیگری 

درونیات خود را برون فکنی کنند.
بازیشیوهایبرایپیشگیریودرمان

بازی خاصیتی دارد که مصادیق یک تیر و دو نشان است. 
در حالی که از آن می توان به عنوان شیوه ای تشخیصی استفاده 

کرد می توان به عنوان راهکاری برای درمان نیز بهره برد که 
متخصصان بهداش��ت روان را در تش��خیص و درمان یاری 

می کند.
وی می گوید: کودکان برخالف بزرگس��االن قادر به 
بیان مش��کالت خویش نیس��تند بازی یکی از راه هایی 
است که روانشناسان می توانند از طریق آن به مشکالتی 
که کودک قادر به بیان آنها نیس��ت یا س��عی در مخفی 
کردنش��ان دارند، پی ببرند چون به هنگام بازی بسیاری 
از مهارها و قوانین دس��ت و پا گیر دنیای بزرگترها حذف 
می ش��وند و کودک می تواند تقریبًا بدون مهار، اندیشه 
ها و دلخواس��ته هایش را از طریق ب��ازی و ایفای نقش 
ب��ه دنیای خارج عرضه کن��د. وی می افزاید: بازی صرفًا 
یک فعالیت لذتبخش نیس��ت بلکه در روانشناسی مدرن 
بازی ابزاری اس��ت برای کاتارس��یس)تخلیه هیجانات و 
احساس��ات( همچنین یکی از طرق درمان روانش��ناختی 

بدون بهره گیری از هر گونه درمان دارویی است.
امروزه در بسیاری از کشورها از تکنیکهای بازی درمانی از 
جمله عروسک درمانی برای تشخیص بیماری و معالجه استفاده 
می کنند همچنین در بسیاری از اماکن عمومی اتاق هایی تحت 
عنوان »اتاق بازی« تدارک دیده اند که سرشار است از اسباب 

بازی های استاندارد و ابزار و ادوات سرگرمی ویژه اطفال.
خ��رازی ها ادام��ه می دهد: اگر در گذش��ته دختر بچه ها 
عروسک و پسربچه ها ماکت اتومبیل را به عنوان اسباب بازی یا 
شی ء مورد عالقه در کنار خود داشتند هم اینک اکثر آنها رایانه 
دس��تی، تلفن همراه و ادواتی از این قبیل را جایگزین اسباب 
بازی کرده اند که این امر تا حدودی از ضروریات و مقتضیات 
جامعه معاصر است و نمی توان با کودکان در این زمینه برخورد 
سلبی کرد باید بپذیریم که اسباب بازی ها روز به روز جذاب تر 

و دلربا تر شده اند.

کلینیک

کودکدرجریانبازی،زندگیاجتماعیراتجربهمیکند

 بازی کودکان از هفت سنگ تا تبلت
درماندندانهایازدسترفته

باکاشتایمپلنت
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: روش 
جایگزین کردن دندانهای از دس��ت رفته به وس��یله 
ایمپلن��ت موفقیت باالی 90 درص��د را برای بیمار به 

همراه خواهد داشت.
محمدتقی کیان��ی دبیر علمی چهارمین همایش 
ایمپلنت خلیج فارس اظهار داش��ت : موفقیت روش 
کاشت ایمپلنت به عنوان جایگزین برای دندان های از 
دس��ت رفته که به دالیل مختلف از جمله بیماریهای 
دندان��ی لثه ای یا در اثرتصادف از بین رفته اند در بازه 
زمانی بین 15 تا 20 س��ال درصد موفقیت باالی 90 
درصد دارد و این درحالی است که در شیوه استفاده از 
پروتزهای متحرک و ثابت ، طول عمر درمان بیشتر از 

5 یا 6 سال نیست.
وی گفت: متاس��فانه آنچه به عنوان عامل اصلی 
در استفاده کمتر از ایمپلنت در بیماران دیده می شود 
ترس از درمان ایمپلنت اس��ت و الزم به توضیح است 
که اگر تکنیک جراحی توس��ط فرد مسلط به جراحی  
و متخصص انجام شود درمان ایمپلنت بسیار ساده و 
راحت بوده و حتی از کشیدن یک دندان نیز می تواند 

راحت تر انجام شود.
کیانی در زمینه مزیت برتر درمان ایمپلنت در مقایسه 
با سایر درمان های مشابه گفت : در این شیوه درمانی 
کیفیت زندگی فرد بیمار باالتر می رود که این امر در 
مواردی چون جویدن غذا، بلع و احساس مطلوب و بهتر 
بیمار قابل مشاهده است. به گزارش مهر، وی نگهداری 
ایمپلنت را بس��یار دقیق تر و حساس تر از سایر موارد 
جایگزین ذکر کرد و افزود: فرد بیمار پس از گذاش��تن 
ایمپلنت الزم است عالوه بر رعایت بهداشت اصولی و 
اساس��ی و در یک فازهای درمانی 6 ماه تا یکسال به 
صورت مرتب به متخصص مربوطه مراجعه کند چرا 
که این امر نقش بس��یار موثری در عملکرد مناسب و 
طول عمر ایمپلنت خواهد داشت. کیانی گفت : درمان 
ایمپلنت برخالف گذش��ته که صرفًا برای افراد مسن 
جامعه استفاده می ش��د در حال حاضر هیچ محدوده 
سنی برای افراد نداشته و تنها در مواردی که فرد دچار 
دیابت بوده و یا از داروهای کورتون دار بصورت مزمن 
استفاده می کند می توان با مالحضات خاص و انجام 
آزمایشات الزم و تخصصی به درمان ایمپلنت پرداخت. 
دبیر علم��ی چهارمین همایش ایمپلنت خلیج فارس 
تصریح کرد: جدیدترین ش��یوه های درمان و کاشت 
ایمپلنت در جریان کنگره امس��ال که از 7 تا 9 اسفند 
ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد . 

پزشکان در یک مطالعه جدید تاکید کردند که استرس باعث تشدید سردرد و 
افزایش تعداد دفعات بروز آن می ش��ود. پزشکان آلمانی در یک بررسی جدید که 
مدت دو س��ال به طول انجامید میزان استرس،  نوع س��ردرد و تعداد دفعات ابتال 
به آن در بیش از 5000 شرکت کننده را آزمایش کردند. این پزشکان دریافتند که 

سردرد چه از نوع تنشی و چه از نوع میگرنی باشد افزایش 
اس��ترس موجب افزایش شدت سردرد و همچنین تعداد 
دفعات آن می شود. دکتر »سارا شرام«، یکی از محققان 
در این مطالعه گفت: در حال حاضر ارتباط مستقیم بین 
سردرد و استرس هنوز آشکار نیست. همچنین از آنجا که 
عوامل بروز سردرد به طور معمول مجموعه پیچیده ای از 
فاکتورهای اجتماعی، زیستی و روانی هستند، مشخص 

کردن دقیق مکانیزم های نهفته در ارتباط دادن استرس به سردرد کار آسانی نیست. 

به گفته این پزشک در حال حاضر یافته مهم در این 
مطالعه این است که صرف نظر از نوع سردرد، استرس 

در بروز سردرد و تشدید آن موثر است.
به گزارش پریونشن،  شرام همچنین گفت: در حالی 
که ارتباط بین س��ردردها و استرس کامال تایید نشده 
اما ش��واهد بسیاری وجود این ارتباط را ثابت می کند. 
با آگاهی از این ارتباط می توان با کمک تکنیک های 

کاهش استرس، احتمال بروز سردردها یا شدت آنها را کاهش داد.

آیااسترس
موجبسردردمیشود؟



دوشنبه  5  اسفند 1392 

 سـال دهم/ دوره جديد/  شمــاره 2056
    شماره ارسـال پـیــامک:30007446
www.esfahanemrooz.ir7       تلفن ارتباط خوانندگان : 6293750 ورزش

خبرکوتاه خبرکوتاه

شماره تماس گروه ورزش

124 داخـلـــی   6293750

ماگات:
»دژاگه«رابهخوبيميشناسم

س��رمربی تیم ف��والم گفت: 
دژاگه را به خوبی می شناسم و به 
او اعتقاد دارم.فلیکس ماگات درباره 
دیدار تیمش مقابل وست برومویچ 

که به تساوی یک بر یک انجامید عنوان کرد:بازی خوبی 
را سپری کردیم.این مسابقه از دو تیمی بود که تالش 
می کردند سقوط نکنند.در جریان مسابقه بین بازیکنان 
دو تیم نبرد فیزیکی بارها و بارها دیده شد و این دقیقا 
همان چیزی بود که می خواستم.من از عملکرد بازیکنانم 
در نیمه نخس��ت رضایت دارم.در نیمه دوم اشتباهات 
زیادی را مرتکب شدیم و این مسئله باعث شد تنها یک 
امتیاز کسب کنیم.وی درباره گلی که اشکان دژاگه به 
ثمر رساند گفت:من دژاگه را به خوبی می شناسم و به 
او اعتقاد دارم.می دانم او چه توانایی هایی دارد و بنابراین 
از گلی که به وست بروم زد شگفت زده نشدم.این بازی 
خوبی برای اشکان بود. او بازیکن خیلی خوبی است. او 

می تواند گل بزند و پاس گل های خوبی بدهد.

تی��م کاراته ب��رادران باتوانی نماین��ده ایران در 
مسابقات کاراته جام باشگاه های آسیا به مقام سوم 
دست یافت.محمد باتوانی که به همراه دو برادرش 
محمدرضا و محمد علی باتوانی در رقابت های جام 
باشگاه های آسیا حضور داش��تند اظهارکرد: سطح 
رقابت های کاراته جام باش��گاه های آسیا در کویت 
بس��یار باال بود و تیم سه نفره ما به عنوان نماینده 
ایران و اس��تان اصفهان در این مسابقات توانست 
به مقام سوم دس��ت یابد.وی با بیان اینکه نماینده 
امارات مقام نخس��ت را از آن خ��ود کرد، افزود: در 
آخرین دیدار نماینده کویت را با نتیجه پنج بر صفر 
از پیش رو برداش��تیم و توانستیم بر روی سکو قرار 
گیریم.باتونی با اش��اره به حضور 19 کشور در این 
مس��ابقات، تصریح کرد: به نسبت س��ال های قبل 
تیم های دیگر پیشرفت زیادی داشتند و مقام سوم 
نس��بتا مطلوب بود.این س��ه ب��رادر در رقابت های 

آسیایی سال قبل قهرمان شده بودند.

نمایندگاناصفهانیکاراتهایران
درآسیاسومشدند

هفته سوم دور دوم لیگ برتر بسکتبال از امروز 
در حال��ی برگزار می ش��ود  که تهران و ماهش��هر 
میزبان حس��اس ترین دیدارها هستند.در تهران دو 
رقی��ب دیرینه یعنی مه��رام و ذوب آهن مقابل هم 
قرار می گیرند. مه��رام با پایان لیگ چین و حضور 
حامد ح��دادی و صمد نیکخواه بهرامی قدرتش دو 
چندان شده است و ذوب آهنی ها نیز به گفته فرزاد 
کوهیان، سرمربی این تیم به ثبات خوبی رسیده اند 
ولی مهرامی ها با اس��تفاده از ش��رایط میزبانی امید 
زی��ادی به ب��رد دارند.پتروش��یمی و دانش��گاه آزاد 
باید در ماهش��هر رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. 
دیدار برگش��ت دو تیم در مرحله مقدماتی بس��یار 
نزدیک دنبال ش��د و این ش��اگردان مهران حاتمی 
در پتروش��یمی بودند که در وقت های اضافه پیروز 
ش��دند، البته آنها در بازی رفت نیز در تهران پیروز 
ش��ده  بودن��د و باید دید این بار ه��م پیروزی از آن 
پتروشیمی خواهد بود یا دانشگاه آزاد جبران می کند.

در س��ایر دیدارها فوالد ماهان میزبان هفت الماس 
قزوین اس��ت و همی��اری زنجان ه��م در خانه به 

مصاف صنایع پتروشیمی می رود.

مهرامباترکیبکاملبرابر
ذوبآهنبهمیدانمیرود

شبتلخوشیرین»مسي«
دراللیگا
س��تاره آرژانتینی بارس��لونا با 
گلی که به سوس��یه داد زد، خود 
را به رکورد کاپیتان پیشین رئال 
مادرید رساند.شنبه شب گذشته 

برای لیونل مس��ی شب تلخ و ش��یرینی بود. بارسلونا 
در خانه رئال سوسیه داد با نتیجه سه بر یک متحمل 
شکست سنگینی شد و با س��قوط به رده دوم جدول، 
فاصله اش با رئال مادرید صدرنشین به سه امتیاز رسید.

تک گل این بازی را لیونل مسی به ثمر رساند تا شمار 
گل های این فصل اش در اللیگا را به عدد 14 برساند. 
این گل همچنین مجموع کل گل های مسی در اللیگا 
را به عدد 228 رس��اند تا او در کن��ار رائول گونزالس، 
کاپیتان پیشین رئال مادرید در رده سوم جدول برترین 
گلزنان تاریخ اللیگا قرار بگیرد.اکنون مسی در جدول 
برتری��ن گلزنان تاریخ اللیگا فقط دو نف��ر را باالتر از 
خود می بیند که اولین آنها هوگو سانچس با 234 گل 
است و دومی تلمو سارا با 251 گل.گلی که فوق ستاره 
آرژانتینی بارسلونا در بازی با سوسیه داد به ثمر رساند، 
شمار بازی های متوالی اخیری که او در آنها گلزنی کرده 

است را به عدد پنج رساند.

قائم مقام باش��گاه س��پاهان گفت: صحبتی در 
مورد رفتن زالتکو کرانچار به اس��تقالل نشنیدم و 
ورود به این مباحث جایز نیست.مس��عود تابش در 
مورد شرایط سپاهان، گفت: بازیکنان وضعیت خوبی 
دارند. در ابتدای فصل چند بازیکن مصدوم داشتیم 
و با توجه ب��ه تغییراتی که در تیم بوجود آمد کمی 
دچار مشکل شدیم اما همه چیز حل شده و مشکل 
خاصی وجود ندارد.وی افزود: در لیگ قهرمانان آسیا 
در گروه سختی قرار گرفتیم، هدف ما از شرکت در 
ای��ن رقابت ها تنها حضور در دور مقدماتی نیس��ت 
و می خواهیم در این رقابت ها نتایج خوبی بگیریم. 
حتی یکی از اهداف ما رس��یدن به فینال است که 
باید در این راس��تا تالش کنیم.قائم مقام باش��گاه 
س��پاهان در مورد شایعه عالقه باشگاه استقالل به 
ج��ذب زالتکو کرانچار اظهار داش��ت:  در این مورد 
چیزی نش��نیدم. زالتکو کرانچار ب��ا ما قرارداد دارد 
و بعید می دانم صحبتی در این مورد شده باشد. در 
این مقطع ورود به این مباحث جایز نیس��ت و باید 
تمرکزمان را باال ببریم.وی در مورد وضعیت چمن 
ورزشگاه فوالدش��هر یادآور شد: خوشبختانه چمن 
این ورزشگاه در حال ترمیم است و با توجه به اینکه 
مسابقه اول ما در لیگ قهرمانی آسیا بیرون از خانه 
انجام می ش��ود، فرصت خوبی برای بهبود وضعیت 
چمن داریم و امیدواریم برای مسابقه بعدی شرایط 

مناسب شود.

مسعودتابش:
»کرانچار«باسپاهان

قرارداددارد

ابراهیموویچ:
برایتست

بهباشگاهینمیروم
زالتان ابراهیموویچ با اعالم 
این که اگر به لیگ برتر می رفت 
نیز آنج��ا را به تس��خیر خود در 
م��ی آورد می گوی��د او بازیکنی 

نیست که برای انجام تست به باشگاهی برود.زالتان 
ابراهیمووی��چ، مهاجم گلزن پاری س��ن ژرمن در این 
فصل نیز توانست در تیمش بدرخشد و پاری سن ژرمن 
را نه تنها صدرنشین لیگ فرانسه کند، بلکه در لیگ 
قهرمان��ان نیز این تیم را با برد براب��ر بایرلورکوزن در 
آستانه رساندن به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها قرار 
داده است.زالتان ابراهیموویچ درباره احتمال حضورش 
در لی��گ برتر، گفت: من در اکثر لیگ های بزرگ دنیا 
ب��ازی کرده ام و اگر در لی��گ برتر هم بازی می کردم 
می توانستم مثل همه جای دیگر آن را به تسخیر خود 
در آورم و همان درخششی که در لیگ های دیگر داشتم 
را می توانستم در لیگ انگلیس از خود نشان دهم. البته 
لیگ انگلیس، لیگ قوی است و شرایط آن تا حدودی 
با لیگ های دیگر فرق می کند، اما فکر نمی کنم برای 
من این طور باش��د.ابراهیموویچ قبل از پیوس��تن به 
آژاکس در شانزده سالگی فرصت پیوستن به آرسنال و 
تست در این باشگاه را داشت، اما این پیشنهاد را رد کرد 
و به آ ژاکس در لیگ هلند پیوست. ابراهیموویچ درباره  
آن تصمیمش گفت: من بازیکنی نیستم که برای تست 
به باش��گاهی بروم. البته ممکن بود روزی به آرسنال 

بپیوندم که این چنین نشد. 

گیر افتادن در باتالق انزلی دیگر 
برای اس��تقالل عادی شده. این 
عادی شدن هم درنهایت رای به قهرمانی فوالد در سال 92 
داد. هفته پایانی لیگ سیزدهم در سال 92 برگزار شد و حاال 

باید تا هفت فروردین 93 صبور بود.
برندهها

فوالد:این درست که برتری شان مقابل نفت را از دست 
دادند و برنده نش��دند ولی به صدر رس��یدند و قهرمان سال 

92 شدند.
پرسپولیس: تنها تیم از بین مدعیان باالی جدول که 
برنده شد. این برد به آنها کمک کرد به پله سوم برگردند در 

فاصله سه امتیازی فوالد و دو امتیازی استقالل.
راهآهن: بردن تراکتورس��ازی در تبریز آنهم با سه گل 
نتیجه درخشانی است. این نتیجه را باید به توقف داماش و 
اس��تقالل خوزستان و باخت ذوب آهن و صبا اضافه کرد تا 

فهمید راه آهن سال را چقدر خوب پایان داد.
فجر: تیمی که از ابتدای فصل تا همین هفته جزو سقوط 
کننده ها بود با بردن ذوب آهن در اصفهان ناگهان صعود کرد 

و پلی آفی شد.
ملوان: روند نتایج درخشان شان در لیگ سیزدهم ادامه 
دارد. بردن اس��تقالل صدرنشین با چهار گل یک سورپرایز 

کامل برای انزلی چی ها بود.
دراگاناسکوچیچ: بعد از اولتیماتوم هیئت مدیره قبلی 
ملوان در ابتدای فصل مرد دیگری شد و به هیچ تیمی رحم 
نکرد. حاال به پله ششم رسیده و همه لیگ را تحت الشعاع 
قرار داده. خودش هم کاندیدای حضور در راس تیم ملی امید 

است.
بازندهها

استقالل: باختند، چهار گل خوردند و صدر جدول را در 
هفته پایانی سال 1392 از دست دادند. در رختکن هم حسابی 

از خجالت همدیگر درآمدند.
تراکتورسازی: همچنان نمی برد و حاال دیگر حتی تیم 
ششم جدول هم نیست. هفت امتیاز از 9 هفته اخیر گرفته 

بدون برد.
ذوبآه�ن: 18 هفته بدون برد در فوالدش��هر و حاال 

رسیدن به منطقه سقوط و لیگ یکی شدن.
سپاهان: نبردن قعرنشین بالمنازع در هر دو بازی رفت 
و برگشت را باید چطور توجیه کرد؟ شانس آوردند داور بازی 
با مس، اریکس��ون سوئدی نبود که خطای بیرون محوطه 

جریمه مثل بازی سیتی و بارسلونا را پنالتی بگیرد.
م�س: مساوی با سپاهان به دردشان نمی خورد و حاال 

بردن هر سه بازی پیش رو هم دوای درد نیست.
انگینفیرات: شایعات زیادی درباره ترکیب بازیهای 
س��ایپا در این هفته های اخیر به گوش می رسد. شایعاتی 
درباره س��وگلی هایی که مدیر برنامه های ش��ان با مدیر 
برنامه آقای مربی یکی است. سایپا در نیم فصل دوم فقط 

یک بار برده و این هفته در خانه هم برنده نشد.
تونیاولیویرا: دو بازی در لیگ برتر، بدون گل زده، 
ش��ش گل خورده، رقم زدن سنگین ترین شکست های 
خانگی و بیرون خانه تراکتورس��ازی و یک قهرمانی جام 

حذفی.
رضاعنایتی: چهارمین پنالتی اش را هم در این فصل 
از دست داد و به پرسپولیس برای بردن صبا خیلی کمک 

کرد.
مهردادطهماسبی: دروازه بان صبا روی هر سه گل 
خورده تیمش مقابل پرسپولیس مقصر بود و به نوعی آنها 

را به تیم دایی هدیه کرد.
اعدادورکوردها

1: اولین باخت اس��تقالل در نیم فصل دوم. حاال فقط 
فوالد در نیمه دوم لیگ س��یزدهم شکست نخورده است. 
ای��ن اولین باخت تی��م های قلعه نویی )اس��تقالل اهواز، 
استقالل، مس، سپاهان و تراکتورسازی( در انزلی هم بود.

4: تعداد گلهای خورده مهدی رحمتی از ملوان در یک 
90 دقیقه. دروازه او در 11 بازی قبلی نیم فصل دوم فقط 

سه بار باز شده بود.
13561: تعداد روزهایی که گذش��ت تا فجر یک بار 

دیگر بردن ذوب آهن در اصفهان را نوبر کند یعنی از لیگ 
دوم که می شود یک دهه قبل.

3: فاصل��ه تعداد بردهای راه آهن بیرون و داخل خانه. 
آنها بیرون خانه چهار برد دارند و داخل خانه فقط یکی.

18: رکورد شکس��ت ناپذیری اس��تقالل که می شود 
بهترین رکورد نباختن لیگ سیزدهم بعد از 18 هفته از بین 
رفت. از هفته نهم و باخت به ذوب آهن تا هفته بیس��ت و 
هفتم و شکس��ت خوردن از ملوان. ذوب آهن هم دقیقا به 

همین تعداد هفته رنگ برد را در خانه اش ندیده است.
600: گل حنیف عمران زاده به ملوان تعداد گلهای زده 
اس��تقالل در تاریخ لیگ برتر را به 600 رس��اند که 9 گل از 
دومین خط حمله یعنی سپاهان بیشتر است. گل اول را علی 
موسوی، گل صدم و دویستم را رضا عنایتی، گل سیصدم را 
پیروز قربانی، گل چهارصدم را مدافع ابومسلم و گل پانصدم را 

گوران یرکوویچ زده بودند.
100: ب��ردن ذوب آهن تعداد پیروزیهای فجر در تاریخ 

لیگ برتر را به عدد 100 رساند.
500: گل دوم استقالل به ملوان تعداد گلهای زده تیم 
های امیر قلعه نویی در تاریخ لیگ برتر را به 500 رساند در 

314 بازی.
21: گل آرش افشین به نفت تعداد گلهای او برای فوالد 
را به عدد 21 و خودش را به لوسیانو پریرا و بختیار رحمانی 
رساند. آنها ایمان مبعلی )23 گل( و رضا نوروزی )34 گل( را 

باالی سرشان می بینند.
3: سومین گل خورده پرسپولیس در بازیهای خانگی این 
تیم را رضا عنایتی زد. جالب اینکه دو تا از این س��ه گل بعد 
از دقیقه 90 وارد دروازه نیلس��ون شده و کلین شیت او را از 
بین برده. اسماعیل شریفات در دقیقه 2+90 و رضا عنایتی 

در دقیقه 90+3.
0: تعداد باخت های خانگی پرسپولیس در سال 1392. 
آخرین شکس��ت این تیم در ورزش��گاه آزادی در اسفند ماه 

1391 مقابل راه آهن دایی بود.

گزارش

علیرضا خطیبی

برندهها،بازندهها،اعدادورکوردهایهفتهبیستوهفتم
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تعریف باش��گاه داری در ایران با هر جای دیگر 
دنیا متفاوت است. در باشگاههای معتبر خارجی 
هر کس وظیفه ای بر عهده دارد و در برابر تعهداتش مسئول. مهمتر این که هرگز از 
صفر تا صد باشگاهی را در اختیار رییس باشگاه قرار نمی دهند تا او هرکاری خواست 
انجام دهد. فرض بر مثال باشگاهی به واسطه سیاست های اشتباه رییس ، به خاک 
سیاه نشست آن زمان برکناری و مجازات آقای رییس چه دردی را درمان خواهد 
کرد. بنابراین در باشگاههای معتبر اروپایی رییس تنها مجری سیاست های کلی 

باشگاه است و هرگز به دنبال کارهای جزیی و یا جور کردن پول هتل تیمش در 
فالن شهر نیست. ضمن این که ریاست باشگاههای معتبر و حتی غیر معتبر جهان 
کمتر در انظار عمومی دیده می شوند و هر کس به اندازه مسئولیتی که دارد پاسخگو 
است. دقیقا عکس چنین شرایطی در فوتبال باشگاهی ایران حاکم است. گو این که 
مدیر عامل باشگاه یعنی مرد همه کاره باشگاه و کارها از صفر تا صد بر دوش مدیر 
عامل است.حتی به وفور دیده می شود که وظیفه جور کردن زمین تمرین، مسابقه، 
اعزام تیم، پرداخت پول بازیکنان و خالصه از ش��یر مرغ تا جان آدمیزاد باشگاه در 
حوزه کار مدیر عامل تعریف می شود.به طور مثال علی فتح ا..زاده مدیر عامل باشگاه 
استقالل در مورد هر اتفاق پیرامونی آبی ها اظهار نظر می کند.تصور کنید روزی چند 
خبرنگار اجازه حضور در تمرینات استقالل را پیدا نکنند و موضوع رسانه ای شود. 
بالفاصله فتح ا.. زاده وارد کازار می شود و خودش را موظف به پاسخگویی می داند. یا زمان 
مدیر عاملی رویانیان در پرسپولیس نزدیک به هزاران مصاحبه واظهار نظر از ایشان 
انعکاس پیدا کرد و همه چیز سرخپوش��ان در رویانیان خالصه شده بود. در همین 
باشگاههای اصفهانی خودمان یعنی سپاهان و ذوب آهن نیز مدیرعامل باشگاه حرف 
اول و آخر را می زند و دیگر اعضا باشگاه همچون اعضا هیئت مدیره و یا معاونین 
صاحب جایگاهی ویژه ای نیستند. البته به طور یقین در باشگاههای ایرانی آدم های 
پشت پرده ای هم وجود دارند که نظراتشان به شدت در سیاست گذاریهای باشگاه 
تاثیر گذار است حال این نظرات همین آدم های پشت صحنه چه بر سر باشگاهی 

می آورد خود موضوع صحبت دیگری است. از موضوع اصلی صحبت دور نشویم ، 
این که در یک سیستم مدیریتی البته اگر بتوان اسمش را سیستم نامید، تمام تصمیم 
گیریهای خرد و کالن باشگاهی را یک فرد بگیرد به هیچ عنوان با واقعیت های 
علم مدیریت سازگار است.پر واضح است که مدیریت یعنی تصمیم گیری درست و 
به موقع، اما آنچه در باشگاههای بزرگ همچون استقالل و یا پرسپولیس روی می 
دهد و نتایجش را ما می بینم با همین تعریف کوتاه کامال بیگانه است. خبری از 
مدیر اجرایی،سخنگوی باشگاه ویا ... نیست بلکه خود مدیر عامل تعزیه گردان صحنه 
است و بار مشکالت ریز و درشت باشگاه را باید بر دوش بکشد.مدیر عاملی که در 
آن واحد باید هم به فکر جور کردن پول عقب افتاده بازیکنان باشد، هم با مدیر فالن 
هتل برای اسکان تیمش وارد مذاکرده شود، هم اجاره زمین تمرینی تیمش را هم در 
پس ذهن داشته باشد و تازه برای رفع و رجوع حاشیه های که در حال نابودی تیمش 
است هم چاره ای در نظر بگیرد.حال می توان تصویر بهتری از چنین مدیرعاملی را 
ترسیم کرد.مدیر عاملی که با هزاران مشکل ریز و درشت دست و پنجه نرم می کند 
و به طور طبیعی فرصتی برای سرخاراندان هم ندارد. تکلیف آینده چنین باشگاهی 
که همه چیزش را باید یک نفر چور کند چندان دشوار نیست.حداقل پرسپولیس و 
اس��تقالل را می توان آینیه تمام نمایی از مدیریت ورزشی ناکارآمد و پر اشتباه در 
فوتبال ایران به حساب آورد.باشگاههایی که هنوز بعد از نزدیک به چهل و چند سال 

فعالیت از داشتن یک  ورزشگاه اختصاصی محروم هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گف��ت: در صورت تامین بودجه 
کافی برای بهره برداری مجموعه بزرگ ورزش��ی نقش جهان اصفهان، تکمیل 

آن نیازمند حداقل یکس��ال و نیم زمان اس��ت.»محمد سلطان حسینی« افزود: 
با همکاری ش��هرداری و اس��تانداری اصفهان، تیمی حقوقی از وزارت ورزش و 
جوانان ایجاد ش��ده زیرا به دلیل معارضانی که زمین ورزشگاه نقش جهان دارد 
باید اقدام حقوقی بر روی آن صورت گیرد.وی با بیان اینکه استاندار اصفهان در 
زمینه حل مشکالت ورزشگاه نقش جهان تالش زیاد می کند، تصریح کرد: امور 
این پروژه با راهکارهای قانونی و به ش��کل اجرایی دنبال می ش��ود.وی با بیان 
اینکه متخصصان ورزشی استان برای اتمام این طرح ورزشی توافق دارند، اضافه 
کرد: امور اجرایی س��اخت مجموعه نقش جه��ان با مباحث حقوقی آن متفاوت 
است و من تا پایان ارائه راهکارهای اجرایی و قانونی نمی توانم در باره جزییات 
آن صحبتی کنم.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان این ورزشگاه را یکی 

از دغدغه های مردم اس��تان خواند.وی اضافه کرد: 286 طرح ناتمام ورزشی در 
استان اصفهان وجود دارد و بر اساس اطالعات مستند موجود، این استان دارای 
رتبه 29 کشور در زمینه سرانه فضاهای ورزشی است.سلطان حسینی اظهار کرد: 
ما تابع سیاست های کلی کشور هستیم و همانطور که در بسیاری از بخش ها به 
دلیل محدودیت های اقتصادی بودجه ناکافی است ورزش نیز از این امر مستثنی 
نخواهد بود.وی افزود: باید تیمی کارشناسی از کارشناسان سازه، طراحی، عمرانی 
و سایر تخصص ها تشکیل و اطالعات تخصصی و جزیی در باره مجموعه نقش 
جهان تهیه و اعالم شود.شایان ذکر است مسئوالن دولت دهم وعده داده بودند 
که تا پایان کار این دولت ورزشگاه نقش جهان اصفهان به بهره برداری برسد.

حدود 19 سال از آغاز ساخت ورزشگاه نقش جهان می گذرد.

تعریفمتفاوتباشگاهداریدرفوتبالایرانباجهان

همهراههابهمدیرعامل
ختممیشود!

مدیرکلورزشوجواناناستانصفهان:

تکمیلورزشگاهنقشجهان
18ماهزمانمیخواهد

امیرحسین احتشامی

سؤاالت افقي:
1- واحد طول موج - وسيله عكاسي 2- درنگ كردن - فدراسيون شنا - پرنده شكاري 
3- جوانمردي - بند وكمان - ماه كامل 4- بله التين - عقب و پشت سر - بخار دهان 
ــير 5- صد متر مربع - درخت جدول - پيمان ناقال 6- جان كندن - گل  ــرد س - س
خشك - نخستين سلسله چين باستان 7- پيوسته شده - از شهرهاي خوزستان - مخفيانه 
8- پيكر و جسم - عضو دونده - صدمه و آسيب - خر ماده 9- مادر آذري - از شهرهاي 
آذربايجان غربي - ناموس 10- تباه شدن - نهال نازك - از شهرهاي بوشهر 11- تلقين 
كننده - درخت انار 12- ابابيل - سفيد تركي - هر يك از آالت موسيقي - حرارت بدن 
13- پرچم و بيرق - چشمه اي در بهشت - اصنام 14- خريد وفروش - سالك - تيره 

15- راه ميان بر - محصول آتش - آسمان - خرم
سؤاالت عمودي:

1- وطن - متحير و سرگشته - اصطالحي در ورزش كشتي 2- بيباك - ارض - از عالئم 
نگارشي 3- حيوان مفيد - گوشه نشيني براي عبادت - پرنده آش سرد كن 4- از آالت 
موسيقي - روغن مار - طرف و جهت - موسيقي مرثيه 5- چاي انگليسي - همه - مكار 
و حيله گر 6- سياستمدار آمريكايي - ستر - لقب اروپايي 7- پايبندي در دوستي - تازه 
داماد - ريگ نرم 8- رشته باريك زير پرچم - انس - سنگريزه - جزيره نزديك تركيه 
9- مخفي و نهفته - دسته پيستون - امروز تازي 10- رتبه بندي كاراته - قنداق - فيلسوف 
نامي انگليس 11- از آالت موسيقي - زندانيان 12- افشرده گوجه - ذره باردار - مايع 
حيات - آبگوشت سبزي 13- از شهرهاي مازندران - پهن كردن - ديوار بلند 14- خدا 
و پروردگار - حكايتگر - آخر چيزي 15- بندگي - اشاره به نزديك - باران تند و 

شديد

سؤاالت افقي:
1- خطاي رانينگ در بسكتبال - شاگردانه 2- قوش - ستبر - نا  3- قانون 
مغولي - سنگ معدني - خداي شبان يونان باستان  4- دوستي و عالقه - تب - 
يك عاميانه - جد مادري حضرت سليمان 5- عيد ويتنامي ها - تكيه - عضو 
پيچ در پيچ شكم 6- آواز - امكان پذير - ناچار و ناگزير  7- آشوب - شرح و 
بيان - راه آذري 8- از شهرهاي كرمانشاه - خرس آسماني - اثر پا - كاهگل  
9- گاز بيهوشي - براندازي حكومت - زبان مردم كشور تونس 10- واحد 
امواج - فدراسيون قايقراني - خداي بابلي 11- انف - نام قديم كاشمر 12- از 
ــفر زمين 13- درس خوانده  ــيقي - دويار هم قد - نارو - آتمس آالت موس
قديمي - غواص - بلند مرتبه 14- اشاره به نزديك - هديه فرستادن - تن 

15- باد سرد - جهش به جلو - پايه كارمند - خرس تركي
سؤاالت عمودي:

1- پول چين - تميز - نا پيدا 2- خوابيدن - از دنيا رفتن - استاني در كشورمان 
ــرس 3- از رودهاي مهم ايران - فيلمي از كيومرث  ــوم به عروس زاگ موس
پوراحمد - زبان مردم كشور تايلند 4- بي شرمي - عدد منفي - سود حرام 
- چانه 5- شلوار جين - ابر سطح زمين - شيره گون 6- هم داستان مجنون 
- فيلمي از تهمينه ميالني - پرنده شكاري 7- صدا زدن - خودخواه و مغرور 
- تصديق آلماني 8- زبان مردم كشور گرجستان - طاقچه قديمي - حرارت 
و گرمي - دوستداران 9- بعل - انتقال بيماري - درخت جنگلي 10- واحد 
طول - سرپرست - مرز كشورها 11- از صفات باريتعالي - شيدا 12- طايفه 
ــد(ص) - صد متر مربع - حواري  ــرب ايران - جد مادري حضرت محم غ
خائن 13- واحد شدت جريان اللكتريكي - زمان پيشين - زود و فوري 14- 
ــنگين - پوشاك چهار پايان 15- آخرين توان - دام - انديشه  حوادث - س

شيطاني

شرح ويژه شرح عادى

يك
س

كال
و 

دك
سو

كالسيكجدول متقاطع شرح ويژهجدول متقاطع شرح عادى سودكو 

جدول و سرگرمى شماره 1438

جواب جدول و سرگرمى شماره 1437
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Daily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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8 5 3 1 4 6 2 9 7
4 2 1 7 3 9 6 5 8
6 9 7 2 5 8 3 4 1
5 4 8 9 1 2 7 6 3
2 7 6 4 8 3 9 1 5
3 1 9 6 7 5 8 2 4
1 6 4 8 9 7 5 3 2
7 3 2 5 6 1 4 8 9
9 8 5 3 2 4 1 7 6
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Daily Sudoku: Mon 23-Jan-2012
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hardDaily Sudoku: Mon 23-Jan-2012
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4 3 6 9 2 7 8 1 5
8 7 4 2 1 3 5 6 9
9 5 2 7 6 4 1 8 3
3 6 1 8 5 9 7 4 2
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نشانی: اصفهان ،میدان آزادی، خیابان دانشگاه ، نرسیده به حکیم نظامی،کوچه نادری ، شماره 5
تلفن : 6293750-0311)ده خط(        فـاکـس : 6293392 - 0311         

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالمحمد اکبری 
قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر: امیر اکبری 
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شیرازاصــفهان مشهد تهران

پس از 1000 شماره
پنجشنبه

3 تیر 1389  شماره 1056  

آفتابی

امام علی)ع( : دو ركعت نماز دانشمند بهتر 
از هفتاد ركعت نماز نادان است.

شماره تماس گروه چهلستون
132 داخـلـــی   6293750

دومین زبان بلند دنیا
8/8 سانتی متر است

در قطب جنوب
کشف جایگاه

تولد ستاره ای جدید
به رهبری دانشمند ایرانی

طراحی قالیچه مولد برق از 
امواج دریا در بستر اقیانوس

آسیب پذیری فلش پلیر
برطرف شد

ازگوشهوکناردنیا

نیک آفاناسیف یک جوان آمریکایی است که با داشتن 
زبانی به ارتفاع ۸/۸ سانتیمتر دومین دارنده بلندترین 
زبان دنیا به ش��مار میرود . ب��ه گزارش عصر ایران، 
این جوان می تواند با زبانش بینی خود را لیس بزند، 
ابروهایش را با زبانش خیس کند و حرکات مارپیچ با 
زبانش انجام دهد.همچنین تصاویر و فیلم هایی از این 
جوان در سایت یوتیوب در حال پخش شدن است و 
تاکنون بیش از یک میلیون بازدید کننده داشته است. 
در بخشی از تصاویر منتشر شده در سایت »یوتیوب« 
این جوان در حالی که با زبانش پیامی را مینویس��د، 
نشان داده شده است.نیک آفاناسیف جوان در ایستگاه 
تلویزیونی فاکس پنج سن دیگو در کالیفرنیای آمریکا 
طرفداران زیادی دارد. این در حالی اس��ت که زبان 
این مرد جوان تنها کمتر از یک سانتیمتر معادل ۹ 
میلیمتر از زبان »استفان تیلور« که رکوردار بلندترین 
زبان دنیاست، کوتاه تر بوده و به همین دلیل دومین 

دارنده بلندترین زبان دنیا است.

با استفاده از تلسکوپی در خشک ترین و سردترین جای 
زمین به نام Ridge A واقع در قاره قطب جنوب، 
تیمی از دانشمندان به رهبری دانشگاه نیوساوث ولز 
اس��ترالیا، ابر گازی عظیمی را کشف کرده اند که در 
مرحله ابتدایی ش��کل گیری اش اس��ت.به گزارش 
ایسنا، ابرهای عظیم گاز مولکولی- عظیم ترین اجرام 
کهکشان راه شیری- مکان تولد ستارگان هستند.ابر 
گازی جدید به ش��کل یک ریسمان بسیار طوالنی 
اس��ت که طول آن 200 و عرضش 10 سال نوری 
گزارش شده و جرم آن 50 هزار برابر خورشید است. 
این ابر در مرحله آغازین شکل گیری اش است و هنوز 

هیچ ستاره ای در آن متولد نشده است.

محققان دانش��گاه کالیفرنیا در برکلی به رهبری 
دانش��مند ایرانی در حال طراحی قالیچه ای برای 
جاسازی در بستر اقیانوس هستند که انرژی امواج را 
به نیروی برق تبدیل می کند.به گزارش ایسنا، قالیچه 
پیشنهادی پروفسور محمدرضا عالم، متخصص 
مکانیک امواج دانشگاه کالیفرنیا و همکارانش، امواج 
اقیانوس را به انرژی قابل کاربرد تغییر می دهد.عالم 
گفت: میزان قابل توجهی از انرژی به دام نیفتاده در 
اقیانوس ها وجود دارد و با افزایش استفاده روزافزون 
جهانی نیروی برق، یافتن جایگزین های پاک تر برای 

سوخت های فسیلی حیاتی است. 

3 آس��یب پذیری كه یكی از آنها مورد سوء استفاده 
قرار گرفته است در یك به روز رسانی اورژانسی فلش 
پلیر برطرف ش��دند.به گزارش مهر، شركت ادوب 
به روز رس��انی های حیاتی را برای فلش پلیر بر روی 
سیستم های ویندوز، مك و لینوكس عرضه كرده 
است.نس��خه 12.0.0.44 و نسخه های پیش از آن 
برای ویندوز و مكینتاش و نس��خه 11.2.202.336 
و نس��خه های پیش از آن ب��رای لینوكس در برابر 
سه آسیب پذیری مختلف آسیب پذیر هستند.یكی 
از این آس��یب پذیری ها )CVE-2014-0502( به 
طور گسترده مورد س��وء استفاده قرار گرفته است.
نسخه جدید فلش پلیر برای ویندوز و مك، نسخه 
12.0.0.70 است. نس��خه جدید این نرم افزار برای 
لینوكس نیز 11.2.202.341 اعالم شده است.به روز 
رسانی گوگل كروم به نسخه 33.0.1750.117 كه 
روز پنجشنبه عرضه شد نیز شامل پالگین ترمیم شده 

فلش است.

یک شرکت فرانسوی نمونه اولیه ای از یک خودروی پرنده ساخته 
است که به رانندگان امکان می دهد در ارتفاع 10 هزار پایی زمین 
 ( “ Pegasus “ پ��رواز کنند.به گزارش مهر؛ این خودروی پرن��ده

اسب بالدار( نام دارد و در واقع ترکیبی از 
یک خودروی ساحلی و یک هواپیمای 
فوق سبک است که می تواند طی سه 
ساعت با سرعت 50 مایل بر ساعت پرواز 
کند.“ژروم دافی” رئیس شرکت خودرو 
س��ازی وایلون می گوید: ایده این است 
که بتوان به سرعت، به طور مستقل و در 

تمامی موقعیت ها، بر روی زمین یا هوا مسافتی را طی کرد.دافی که 
به حمل و نقل هوایی عالقمند است از سال 200۸ تاکنون بر روی 
این پروژه کار می کند و امیدوار است این خودروی پرنده را تا سال 
2015 برای عرضه به بازار به اتمام برساند.راننده این خودروی پرنده 

باید دوره خلبانی پاراموتور را بگذراند و تا زمانی که نتواند گواهی نامه 
انجام موفق 20 س��اعت پرواز را بگیرد، اجازه پرواز با این خودروی 
پرنده را نخواهد داشت.دافی می گوید این خودرو که از بالگرد ارزان 
تر و مقرون به صرفه تر قلمداد می شود، 
مورد توجه ارتش قرار گرفته است.وی 
اظهار داشت: این خودرو نه تنها امکان 
شناسایی آسان منطقه را فراهم می آورد 
بلکه می توان با آن ب��ه مناطق دور از 
دسترس و ناهموار نیز دست یافت. مثاًل 
می توان با این خودروی پرنده از رودخانه 
هایی گذشت که زیرساخت های ارتباطی و پل های آن از بین رفته 
است.نمونه اولیه و نظامی این اسب پرنده تا پایان سال جاری برای 
آزمایش آماده می شود.گفته می شود قیمت این خودروی پرنده در 

زمان عرضه به بازار 137 هزار و 440 دالر باشد.

پژوهشگران می گویند در حالی که همه به خوبی از هزینه های زیست 
محیطی تغییرات اقلیم مطلع هستیم اما باید بدانیم که گرمای جهانی 
می تواند موجی از جرایم را نیز به همراه داشته باشد.به گزارش مهر، 
یک شرکت مشاوره در آمریکا پیش بینی کرده است که آب و هوای 

گرم تر موجب بروز جرایم بیشتر از جمله 
افزایش موارد قتل و تجاوز می ش��ود.

این شرکت مدعی است هزینه های 
اجتماعی تغییرات اقلیم می تواند فقط 
در آمریکا به 115 میلیارد دالر برس��د.

در گزارش ماتیو رانس��ون از ش��رکت 
Abt Associates آم��ده اس��ت تا 
پایان قرن جاری تغییرات اقلیم مسئول 
22 ه��زار قتل و 1۸0 هزار مورد تجاوز 
اضافی خواهد بود.وی که از سال 2010 

به بررس��ی داده های جرایم و اطالعات هواشناسی پرداخته است، بر 
این عقیده است که هوای گرم تر موجب 1.2 میلیون حمله سخت، 
2.3 میلیون یورش، 260 هزار سرقت ، 1.3 میلیون سرقت از منازل و 
همچنین 5۸0 هزار مورد سرقت خودرو خواهد شد.این پژوهشگر در این 
مطالعه که نتایج آن در نشریه اقتصاد و مدیریت زیست محیطی اعالم 
شده تعداد جرایم را مقایسه و نتایج بررسی های خود بر اساس پیش بینی 

افزایش دمای زمین منتشر کرده است.وی دریافت گرمای جهانی می 
تواند به معنای افزایش دو درصدی در قتل و سه درصدی در تجاوز باشد.
بر اساس محاسبات رنسون هزینه های اجتماعی افزایش جرایم پیش 

بینی شده بین 3۸ میلیارد دالر و 115 میلیارد خواهد بود.
وی افزود: در حالی که ممکن است یک 
درصد از سه درصد افزایش در یک نوع 
خاص از جرایم خیلی محتمل نباش��د 
اما همین میزان احتماال تاثیری زیادی 
برروی زندگی مردم و هزینه های اجرای 
قان��ون دارد.به گفته وی تغییرات اقلیم 
زندگی ما را در گستره مختلفی از شیوه 
ها از جمله می��زان آب مورد نیاز برای 
کش��اورزی تحت تأثیر قرار می دهد.
تحقیقات وی شامل بررسی آمار جرایم 
و داده های جوی 30 بخش در آمریکاست و وی نتیجه گیری کرده 
که میزان جرایم برای اغلب قانون شکنی ها تا سال 20۹0 بین 1.5 
تا 5.5 درصد افزایش خواهد یافت.این مطالعه می گوید احتمااًل طی 
قرن آینده شاهد افزایش چهار درصدی فوری و دائمی در اندازه نیروی 
پلیس آمریکا برای جبران افزایش جرایم مرتبط با اقلیم در قتل، دزدی 

و سرقت از خودرو خواهیم بود.

طی یک هفته آینده، مشتری در باالترین نقطه خود در آسمان خواهد 
بود و در چند سال  آینده کماکان در این نقطه خواهد ماند.به گزارش 
ایسنا، در یک هفته آینده، مشتری و قمرهایش در نزدیک ترین فاصله 
به زمین خواهند بود و در آسمان به وضوح قابل مشاهده هستند. این 
امر فرصت های ایده آلی را برای مشاهده این سیاره غول پیکر از طریق 

تلسکوپ و دوربین های شکاری فراهم می کند.دکتر کریس آریج، 
منجم دانشگاه کالج لندن، معتقد است در این پدیده کیهانی، چهار 
قمر از بزرگ ترین قمرهای مشتری قابل رویت خواهند بود؛ این قمرها 
طی چند روز حول سیاره خود می چرخند و زمینیان می توانند هر شب 

مدارگردی آن ها را نظاره کنند.

تیمی بین المللی از دانشمندان به رهبری دانشگاه تگزاس، با استفاده از 
ریسمان ماهیگیری معمولی و نخ خیاطی، موفق به تولید عضله  مصنوعی 
قدرتمند ش��دند.به گزارش ایسنا، عضله جدید 100 برابر وزن بیشتری 

را تحمل می کند و همچنین 100 برابر نیروی 
مکانیکی بیشتری را نسبت به عضله انسانی با 

طول و وزن همسان تولید می کند.
این عض��الت می توانن��د نیرویی براب��ر 7.1 
اسب بخار را در هر کیلوگرم تولید کنند که این 
میزان معادل نیروی مکانیکی یک موتور جت 
عنوان شده است. عضالت جدید همچنین با 

تغییرات دمایی نیرودهی می شوند که از طریق الکتریکی، جذب نور یا 
واکنش شیمیایی سوخت ها تولید می شوند.به گفته دانشمندان، این عضله  
مصنوعی قدرتمند با پیچاندن و مارپیچ کردن ریسمان ماهیگیری پلیمری 
مس��تحکم و نخ خیاطی ساخته شده است. تاب دادن فیبر پلیمری، آن 

را به عضله ای تبدیل می کند که می تواند روتور س��نگینی را با سرعت 
باال بچرخاند. تاب دادن بیشتر موجب می شود که فیبر پلیمری مانند، نوار 
تاب خورده پالستیکی و عضله ای را تولید کند که هنگام حرارت دیدن 
هم��راه با طولش منقبض می ش��ود و زمانی 
که خنک می ش��ود دوباره به طول اولیه خود 
بازگردد. در مقایس��ه ب��ا عضالت طبیعی که 
حدود 20 درصد منقبض می شوند، عضله جدید 
می تواند حدود 50 درصد طولش منقبض شود.
کاربردهای این عضالت پلیمری گسترده است 
زیرا بسیاری از ربات های انسان نمای پیشرفته، 
جوارح پروتزی و اسکلت های خارجی به دلیل موتورها و سیستم های 
هیدرولیکی محدود هستند؛ این سیستم ها به دلیل اندازه و وزنشان دارای 
مهارت، تولید نیرو و قابلیت فعالیت محدودی هس��تند. عضله جدید را 

می توان برای ربات ها و اسکلت های خارجی به کار برد.

با گرم تر شدن زمین خودروی پرنده به واقعیت تبدیل شد
تغییرات اقلیمی مسئول 22 هزار قتل خواهد بود

طییکهفتهآینده

مشتری در نزدیکترین فاصله به زمین 

عضله مصنوعی قوی با نخ ماهیگیری ساخته شد

تازهها

ب��ا نصب درپوش روی ش��یرهای مصرف گاز بال اس��تفاده از خطر 
نشت گاز و انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمائید.

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعداد 10 عدد 
شیر قطع و وصل پروانه ای، سوزنی و گلوب به اقطار 300-600 

شرکتسهامیآبمنطقهایاصفهان

و فشار 16 بار مورد نیاز مخزن نائین را از طریق مناقصه عمومی از مناقصه 
گران واجد شرایط خریداری نماید. لذا از کلیه مناقصه گران تقاضا می شود 
حداکثر 5 روز پس از انتشار نوبت دوم فراخوان آمادگی خود را جهت شرکت 
در مناقصه به دفتر امور بازرگانی اعالم نمایند. لطفاً جهت دریافت اطالعات 
بیشتر به سایت شرکت به نش��انی www.esrw.ir قسمت مناقصه های 

امور بازرگانی مراجعه فرمائید.

نوبت  دوم

شرکت سهامی آب 
منطقه ای اصفهان
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آگهی واگذاری غرفه انتشارات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

امورقراردادهایدانشگاهآزاداسالمیواحدخمینیشهر

در نظ��ر دارد غرفه های انتشارات خود را طبق شرایط و 

مشخصات مندرج در اسناد مربوطه واگذار نماید، لذا 

از واجدین ش��رایط معتبر و فعال در این زمینه دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اس��ناد مذکور به آدرس: 

خمینی شهر- منظریه- انتهای بلوار دانشجو- دانشگاه 

آزاد اس��المی واحد خمینی ش��هر- ساختمان کتابخانه 

مرکزی امور قراردادها مراجعه نمایند. مهلت دریافت 

و تحویل اس��ناد از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز و 

هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد. دانشگاه در 

رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

تلفن تماس: 0311-3660011

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خمینی شهر

 

آگهی مناقصه
ش��رکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی در نظر دارد احداث باقیمانده مجموعه تجاری سایت 558 
واحدی توسعه مسکن شهر جدید مجلسی را به صورت زیر بنائی به شرکت های پیمانکاری دارای 

صالحیت و رتبه بندی )حداقل پایه پنج در رشته ابنیه( با اطالعات مشروحه زیر واگذار نماید.

روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدمجلسی

برآوردبراساسفهرستبهایابنیهسال1392)ریال(مساحتزیربنا)مترمربع(موضوعمناقصهردیف

1
احداثباقیماندهمجموعهتجاریسایت558
واحدیتوسعهمسکنشهرجدیدمجلسی

6152/950/000/000

- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر نوبت دوم آگهی، 
جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. 

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر ده روز مهلت دارند تا اسناد 
مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

- نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت 
عمران مجلس��ی تلفن: 5452286-0335، دورنگار: 5452214-0335، صندوق پس��تی 86316-11178 

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
)کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.(

نوبت اول

شرکت عمران شهر 
جدید مجلسی
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