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کوچه پس کوچه هاي
 نصف جهان نو نوار مي شود

 امس��ال در اصفهان »نهضت آس��فالت « ب��ا اختصاص
 ۸۰ ميليارد تومان از سوي شهرداري اين كالن شهر آغاز 
شده تا معابر نصف جهان حتي در كوچه پس كوچه هاي 
اين ش��هر، نونوار ش��ود يا به قولي از باال و پايين ها ديگر 
خبري نباشد. اصفهان نسبت به س��اير شهرهاي كشور 

دست اندازهاي باال و پايين كمتر دارد...

پیوند پوست از زنده به زنده 
در اصفهان انجام می  شود

ارمغان جنگ، سفره خدایی 
استقامت و نو آوری بود

رييس بيمارس��تان سوانح س��وختگی اس��تان اصفهان 
گفت: در ش��رايط خاص و برای نجات ج��ان بيمار دچار 
سوختگی حاد مزمن از مرگ حتمی، پيوند پوست از زنده 
به زنده با رضايت كامل فرد در اصفهان انجام می  ش��ود. 
فريدون عابدينی با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در موارد 
سوختگی حاد كه ديگر اتوگراف برای بيمار پاسخ ندهد و 
جان بيمار در خطر باش��د، از پيوند پوست از زنده به زنده 
استفاده می شود. وی بيان داشت: در اين مواقع از پوست 

افراد خانواده يا افرادی كه نسبت نزديکی...

حسين مردی ها متولد 1334 شهر درچه از توابع خمينی 
شهر است و در سال 1355 كار را در برق بخش 5  اصفهان 
آغاز كرد. اين بخش اكنون امور برق جنوب غرب نام دارد. 
وی پس از مدت��ی به بخش 6  منتقل ش��د و پس از زمان 
كوتاهی  به كوجان يا بخش 2 اسباب كشی كرد. خالصه 

تمام خدمت را در كوجان بخش 2  يا امور برق...
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س��رمربی تيم ملی در فاصله كمتر از يک ماه ت��ا جام جهانی 
در خصوص ش��رايط آم��اده س��ازی تي��م ملی، ب��ازی های 
 جام جهانی و مس��ايل مربوط ب��ه فوتبال اي��ران توضيحاتی

داد. به نقل از س��ايت رسمی فدراس��يون فوتبال، كی روش در 
خصوص شرايط اردوهای آماده سازی تيم ملی گفت: ....

کی روش کابوس انتخاب 23 بازیکن 
از 28 بازیکن را می  بیند
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  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم  

 ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد عملی�ات اجرای�ی ب�ه ش�رح زی�ر را از طری�ق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمان�کاران 
واجد شرایط واگذار نماید .

تضمین )ریال (برآورد )ریال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

37/326/813/6481/163/900/000جاریانجام امور خدماتی ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان93-1-56

825/639/78441/300/000جاریعملیات بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه خوانسار93-1-57

2/416/008/550116/500/000جاریعملیات بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه دهاقان93-1-58

3/201/453/732140/100/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه93-1-59

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1393/3/10 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ  1393/3/11 
دریافت اسناد:سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شماره تلفن :0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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سرانجام تونل » بهشت آباد« 
هفته دیگر مشخص می شود

س: آرشیوی[
]عک

کوهپیمایی بزرگ خانوادگی اصفهانی ها به مناسبت سالروز فتح خرمشهر
رييس سازمان بسيج ورزشکاران اس��تان اصفهان گفت: به مناس��بت سالروز فتح 
خرمشهر و گراميداشت اين روز بزرگ، كوهپيمايی بزرگ خانوادگی همراه با نيروهای 
مسلح استان اصفهان در كوهس��تان صفه برگزار می شود. مهدی اسدی اظهار كرد: 
صبح روز جمعه به مناسبت آزاد سازی خرمشهر در كنار مزارشهدای گمنام، دعای 

 عهد برگزار می شود. وی افزود: در حاشيه اين مراس��م از 3۰ ايثارگر كه در عمليات 
بيت المقدس برای آزاد سازی خرمشهر حضور داشته، تجليل می شود. خاطره گويی 
افرادی كه در اين عمليات بوده اند، از جمله برنامه های ديگر سازمان بسيج ورزشکاران 

استان اصفهان در اين روز بزرگ است كه از شبکه 3 صداو سيما پخش می شود.

وضعیت ایمنی خودروها
 حال خوبی ندارد 

فرمانده نيروی انتظامی از بازنگری نرخ جرايم رانندگی در كشور خبر 
داد و گفت: نرخ های جديد به دولت ارايه شده است. سردار اسماعيل 
احمدی مقدم در حاشيه همايش ملی مديريت ترافيک در پاسخ به اين 

سوال كه نظر شما در خصوص كاهش سرعت مجاز...

نماين��ده خمينی ش��هر در مجلس با اش��اره به جلس��ه 
 نماين��دگان اصفهان ب��ا وزير ني��رو درب��اره آب حوضه 
 زاين��ده رود و ط��رح تون��ل بهش��ت آب��اد، گف��ت: از 
پاس��خ های چيت چيان در اين جلس��ه قانع نشديم و با 

 توجه به اي��ن موضوع، يک هفته ديگر ب��ا حضور آيت اهلل 
طباطبايی نژاد امام جمعه اصفهان، مسؤوالن اين شهر و 
با حضور وزير نيرو جلسه ديگری خواهيم داشت.محسن 

صرامی فروشانی با اشاره به اين كه...

توضیحات وزیر نیرو نمایندگان اصفهان را قانع نکرد

بنابراعالم سازمان هدفمند سازی یارانه ها 

امکان اصالح اطالعات
 یارانه ای خانوار از امروز

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

قانون سوء پیشینه نگاهی 
منصفانه به جرم دارد
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اخبار کوتاهيادداشت

معاون اول ريیس جمهور
 به اصفهان سفر می کند

روابط عمومی استانداری اصفهان اعالم کرد: معاون اول رییس جمهوری به 
دعوت استاندار اصفهان، در آینده ای نزدیک برای افتتاح چند طرح بزرگ 
به این استان سفر می کند. اسحاق جهانگیری در سفر به اصفهان در جلسه 
شورای اداری استان نیز شرکت خواهد کرد. این روابط عمومی اضافه کرد: 
رسول زرگرپور استاندار اصفهان، در دیداری با اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهوری، ضمن ارایه گزارش��ی از اوضاع سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی اس��تان در باره پیگیری مصوبات شورای عالی آب و 
مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود با وی گفت وگو کرد. زرگرپور 
با اشاره به امضای مصوبات شورای عالی آب توس��ط معاون اول ریاست 
جمهوری و وزرای عضو این شورا،  از جهانگیری درخواست کرد پیگیری 
الزم به منظور اجرای هرچه س��ریع تر مصوبات 9 گانه این شورا به عمل 
آید. اسحاق جهانگیری نیز در این دیدار توصیه هایی در خصوص مطالب 
مطرح شده و باالخص موضوع خشکس��الی و طرح جامع احیای حوضه 

آبریز زاینده رود ارایه کرد. 

پیام وين 4 رسیدن به امتیازات 
بیشتر در سايه مقاومت است

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: پیام بی نتیجه ماندن وین 4 
شکست نیست، بلکه رسیدن به امتیازات بیشتر در سایه ایستادگی است.

احمد بخش��ایش با توجه به اتمام چهارمین دوره از مذاکرات هس��ته ای 
در وین اتریش طی روزهای اخیر و بی نتیجه ماندن گام پایانی توافقنامه 
ژنو )برنامه اقدام مش��ترک( و آغاز نکردن نگارش پیش نویس توافقنامه 
جامع هسته ای از سوی طرفین، اظهار کرد: از بی نتیجه ماندن این دوره 
از مذاکرات در نخستین گام پایانی توافقنامه، نمی توان به شکست کامل 
تعبیر کرد. وی بیان کرد: بی نتیجه ماندن برخ��ی از دوره های مذاکرات 
حساسی چون مسایل امنیتی و هسته ای، امر طبیعی و عادی است و در 
حال حاضر قضاوت  پیرامون این موضوع که ایران به هیچ وجه در مساله 
هس��ته ای  با گروه 5+1 به نتیجه نمی رس��د، با نگاه به وین 4 بسیار زود 
است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس تاکید کرد: 
نرسیدن به نتیجه و به عبارتی بی نتیجه ماندن دوره جدید مذاکرات  در 
وین پیرامون نگارش پیش نویس توافقنامه جامع هس��ته ای و نرسیدن 
 به یک مت��ن ماهوی و محتوایی مش��ترک، معنی شکس��ت ب��رای تیم 
مذاکره کننده ای��ران را نمی ده��د. وی گفت: باید توجه داش��ت که هر 
مذاکره ای قواعد، اصول و شرایط خاص مربوط به خودش را دارد، از جمله 
این که با حداقل انرژی باید به بیشترین امتیاز رسید و نباید هرگز فراموش 
کنیم تیم مذاکره کننده ایرانی در مقابل آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی 

و غربی نشسته است.

 تشکیل 9 کمیته برای بزرگداشت 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(

فرماندار نطنز گفت: 9 کمیته برای بزرگداش��ت باشکوه سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( در سطح شهرستان نطنز تشکیل شد. یوسف حسنی در 
جلسه ستاد ارتحال امام راحل)ره( که امروز در فرمانداری شهرستان نطنز 
برگزار ش��د، اظهار کرد: برای هماهنگی های بهتر و چگونگی مطلوب تر 
 اعزام ه��ا و برگزاری مراس��م در شهرس��تان نطنز، 9 کمیت��ه تبلیغات،

 اطالع رس��انی، اعزام زایران، ایمنی، فرهنگی هنری، بهداشت و درمان، 
پشتیبانی، ارزیابی عملکرد و امنیتی انتظامی ویژه گرامیداشت سالگرد 
حضرت امام راحل در نطنز تش��کیل و خوشبختانه مقدمات این اعزام ها 
به خوبی و با برنامه ریزی فراهم ش��ده اس��ت. وی با بیان این که مراسم 
بزرگداشت ارتحال امام راحل به همراه سخنرانی و مداحی در چهار شهر 
نطنز، بادرود، خالدآباد و طرق رود برگزار می شود، تصریح کرد: همچنین 
با هماهنگی بخشداران و دهیاران مراسم های سوگواری متعددی از سوی 

مردم در روستاها به صورت خودجوش برگزار می شود.

گشت ارشاد بايد شبکه های ابتذال 
را هدف قرار دهد

وزیر کشور گفت: وزارت کشور از سمن هایی که در حوزه عمومی، امنیت 
اجتماع��ی و امر به معروف و نهی از منکر س��ازماندهی ش��ده کار کنند، 
حمایت خواهد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور درش��ورای 
اجتماعی که در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه 
شورای اجتماعی بر اساس مصوبه شورای انقالب فرهنگی حول مسایل 
فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و  24 دستگاه موظف شدند وظایفی را در 
حیطه مسؤولیت خود انجام دهند. وی با بیان این که این جلسات هر دو 
ماه یک بار برگزار می ش��ود، ادامه داد: در این جلسه موضوعات خاصی 
که قبال تهیه ش��ده و کارگروه ها روی آن کار کرده اند، ارایه می ش��ود و 
در نهایت مصوباتی تصویب خواهد ش��د که الزم االجرا است. وی با بیان 
 کرد: موضوع این جلس��ه ش��ورای اجتماعی، بحث حجاب و عفاف بود و 
گزارش هایی را س��ازمان تبلیغات اسالمی، بس��یج و ناجا به این جلسه 
و جمع بندی گزارش��ات از دس��تگاه های دیگر را به وزارت کشور ارایه 
کردند. وزیر کش��ور گفت: همه دس��تگاه ها در این جلسه تاکید کردند، 
به دنبال تمهیداتی هس��تند که در جهت حفظ ارزش های دینی، حفظ 
اخالق عمومی جامع��ه و برقراری امنیت اجتماع��ی فعال تر عمل کنند 
و به گونه ای عمل ش��ود که ش��اهد برخی از مظاهر نامناس��ب ارزشی و 
اخالقی در جامعه نباش��ند. رحمانی فضلی با تاکید ب��ر این که برخی از 
اقدامات در جهت حفظ ارزش ها و اخالق در جامعه قطعا سلبی خواهد 
بود، گفت: نیروی انتظامی با هوشمندی هدف دار و با روش های ایجابی 
بسیار مناسب، موفقیت بسیار زیادی کسب کرده و قرار شد که با شبکه 
ابتذال و یا گروه های که به صورت س��ازمان یافت��ه و هدف دار در جهت 
 خدش��ه دار ش��دن جامعه فعالیت می کنن��د، برخورد مناس��ب انجام

 دهد.

حجاب استاندارد معرفی شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که گاهی دولت 
در زمینه حجاب و عفاف در بعد عملی ضعیف عمل کرده اس��ت، گفت: 
باید حجاب استاندارد به مردم معرفی شود. علی مطهری نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در حاشیه نشست شورای اجتماعی که 
در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دولت در ریشه یابی 
و پیدا کردن راه های اصالح در موضوع پوشش و حجاب عملکرد خوبی 
داشته، اما در بعد عملی گاهی ضعیف عمل کرده است. وی با تاکید بر این 
که باید حجاب اس��تاندارد به مردم معرفی شود ادامه داد: به عنوان مثال 
مانتو نباید باالی زانو باشد و صدا و سیما هم باید در این زمینه کمک کند 
تا مردم حجاب استاندارد را بشناسند. اگر حجاب استاندارد معرفی شود 
و کاستی ها آشکار ش��ود، خیلی از خانم ها و آقایان جزو گروه بدحجاب 

قرار خواهند گرفت.
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در پرداخت تسهیالت بانکی راه گریز از قانون وجود نداشته باشد

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان این که نباید راه گریز از قانون در زمینه اعطای تسهیالت بانکی 
وجود داشته باشد، گفت: همکاری قوای قضاییه و مقننه با دولت در اصالح قوانین و رسیدگی به پرونده های 

فساد اقتصادی یا معوقات بانکی، در جلوگیری از عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی بسیار مؤثر است.
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جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( گفت: دامنه و دایره 
تهدید به دریای مدیترانه رس��یده و این امنیت به این دلیل 
است که برادران سوری به نیابت از ما در حال جنگ هستند و 
ما وظیفه داریم به جبهه مقاومت کمک کنیم. سردار مجتبی 
فداء در جلسه شورای عالی بس��یج ورزشکاران استان که در 
مهمانسرای ش��هرداری منطقه 10 برگزار ش��د، اظهار کرد: 
باید جلسات بحث و تبادل نظر وجود داشته باشد تا بتوانیم 
به نتایج مورد نظر برس��یم. وی تصریح کرد: هدف ش��ورای 
عالی بسیج ورزشکاران، آموزش و جذب ورزشکاران بسیجی 
همچنین بررسی چالش های پیش روی ورزش استان است 
که می تواند با کمک مشورتی و کارشناسی،  مشکالت پیش 
روی ورزش استان را با همفکری رفع کند. جانشین فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: در همایشی که به مناسبت 
والدت حضرت علی )ع( برگزار شد، با یک فراخوان استقبال 
خوبی از این همایش به عمل آمد و باید ظرفیتی را ایجاد کنیم 
که افسردگی مردم ناشی از خشکسالی رودخانه زاینده رود به 

شادی و خوشحالی تبدیل شود.
 وی در ادامه به جنگ های داخلی سوریه اشاره کرد و افزود: 
شیعیان در سوریه، در منگنه قرار دارند و ما با کمک های مالی 
می توانیم به داد برادران سوری خود برسیم و هیچ ابایی نیز از 

طرح این مساله نداریم.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا گفت: احیای ارزش های 
اصیل دینی و حرکت در مس��یر اسالم ناب محمدی)ص( از 
مهم ترین ارکان انقالب اسالمی ایران است. حجت االسالم 
 محمدحس��ن رهایی با بیان این مطلب در نشس��ت ستاد 
گرامیداش��ت ارتحال امام خمینی)ره( اظهار کرد: هدایت 
اقش��ار مختلف مردم به س��مت آگاهی و حیات حقیقی، از 
اساسی ترین اهداف مصلحان جهان در طول تاریخ بشریت 
بوده اس��ت و امام خمین��ی)ره( از بارزتری��ن مصادیق این 
اصل مهم در تاریخ به ش��مار می روند. وی ادامه داد: احیای 
ارزش های دینی به عنوان مهم ترین ه��دف از قیام مردم به 
رهبری امام خمینی)ره( در جریان انقالب اس��المی مطرح 
بود و بر همگان الزم اس��ت هم��واره با اهتم��ام الزم در این 
زمینه فعالیت کنند. وی با اشاره به انتقال ارزش های انقالب 
اسالمی به کش��ورهای مختلف جهان افزود: در حال حاضر 
 انقالب اسالمی ایران در سراس��ر جهان به عنوان یک جهاد 
بی نظیر تاریخی به ثبت رس��یده و باید با تمام توانایی برای 
پاسداری از این ارزش های بزرگ تالش کنیم. در ادامه این 
نشس��ت روح اهلل صالح پور رییس ستاد هماهنگی تبلیغات 
اسالمی شهرضا  افزود: به لحاظ این که در سال جاری مراسم 
ارتحال امام خمینی)ره( با اعیاد شعبانیه مصادف شده است، 

باید تمهیدات الزم در این زمینه اتخاذ شود.

س��فیر جمهوري اس��المي ایران در لبنان در دی��دار رهبر 
مسیحیان ماروني لبنان تاکید کرد که ایران حامی ثبات در 
لبنان است. غضنفر رکن آبادي سفیر جمهوري اسالمي ایران 
در لبنان، با  کاردینال بش��اره راعي رهبر مسیحیان ماروني 
لبنان، انطاکیه و س��ایر مناطق مش��رق زمین مالقات و در 
خصوص تحوالت لبنان و منطقه با وي گفت وگو کرد. بشاره 
راعي در این مالقات با اشاره به جایگاه مهم جمهوري اسالمي 
ایران در منطقه اظهار داشت: در راستاي مصالح مشترک دو 
کشور، خواستار بهترین روابط با جمهوري اسالمي ایران به 
عنوان یک کشور مهم منطقه اي و یک کشور دوست هستیم.

رهبر مس��یحیان ماروني لبنان انتخابات ریاست جمهوري 
لبنان را بسیار حساس و با اهمیت ارزیابي کرد و بر ضرورت 
توافق جریان هاي مختلف سیاسي لبنان در سریع ترین زمان 
ممکن، تاکید ورزید. رکن آبادي اظهار داش��ت: همزیستي 
مس��المت آمیز م��ردم لبنان الگوي مناس��بي ب��راي دیگر 
کشورهاي منطقه به شمار مي رود. وی با تاکید بر اصول ثابت 
کشورمان در حمایت از ثبات لبنان اظهار داشت: آنچه براي 
جمهوري اسالمي ایران اهمیت قرار دارد، حفظ همبستگي 
مردم لبنان در مقاومت علیه اشغال گري رژیم صهیونیستي 
است. از این رو ایران همواره برای تقویت همگرایي جریان هاي 

مختلف سیاسي لبنان تالش می کند.

نماینده مردم بروجرد گفت: مفاسد اقتصادی یقه سفیدها 
همیشه از رسیدگی مصون مانده است. وزیر دادگستری تنها 
کسی است که ما می توانیم توس��ط او با قوه قضاییه ارتباط 
برقرار کنیم. بهرام بیراوند نماینده مردم بروجرد در مجلس 
شورای اسالمی، در تذکری با اشاره به این که نامه ای به وزیر 
دادگس��تری نوش��ته بودیم و درباره نقش یقه سفیدها در 
مسایل اقتصادی از او سوال کرده بودیم، گفت: یقه سفیدها 
در مفاسد اقتصادی همیشه از رسیدگی به پرونده هایشان 
مصون مانده اند؛ عده ای محاکمه شدند، اما یقه سفیدها از 
محاکمه در امانند. وی با اش��اره به این که اگر قرار بود آقای 
وزیر بگوید ای��ن موضوع به من ربطی ندارد باید در جلس��ه 
 کمیس��یون که حضور یافته و از وی س��وال کردی��م این را 
می گفت، ادامه داد: سوال ملی اعالم شد و به صحن آمد، قرار 
نبود ما اسم کس��ی را بیاوریم. می خواستیم بگوییم فرمان 
هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مفاسد اقتصادی 
باید اجرا شود. نماینده مردم بروجرد افزود: با فساد اقتصادی 
نمی ش��ود اقتصاد مقاومتی انجام داد. دارایی مردم که نزد 
بانک ها به امانت است، در دس��ت یک عده خاص قرار دارد. 
ورود عده ای آقا زاده به قرار دادهای نفتی، باعث فساد شده 
است. طرف رشوه دهنده اروپایی محکوم شده، اما ما طرف 

ایرانی را باید با اسم مختصر بخوانیم. 

تبلیغات اسالمی سیاست خارجیسپاه پاسداران نماینده مردم

وظیفه داريم به جبهه 
مقاومت کمک کنیم

احیای ارزش های دينی 
مهم ترين رکن انقالب 

ايران حامی ثبات در لبنان 
است

يقه سفید ها از محاکمه 
مصون مانده اند
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حسین مردی ها متولد 1334 ش��هر درچه از توابع 
خمینی ش��هر است و در س��ال 1355 کار را در برق 
بخش 5  اصفهان آغاز کرد. این بخش اکنون امور برق 
جنوب غرب نام دارد. وی پ��س از مدتی به بخش 6  
 منتقل شد و پس از زمان کوتاهی  به کوجان یا بخش

 2 اس��باب کش��ی کرد. خالصه تمام خدم��ت را در 
کوجان بخش 2  یا امور برق شمال غرب کنونی سپری 
نمود. دو دختر و سه پسر نتیجه ازدواج اوست که طبق 
گفته آقای مردی ها همگی خوشبختند. چرا نباشند؟ 
زندگی ای که رنگ و بوی شهدا در آن پیچیده باشد 
جوردیگری نخواهد شد؛پسران پاس��دار و دختران 
تحصیل کرده و همس��ری که در زمان جبهه بسیار 
شکیبایی کرد و حتما پس از آن نیز با مهربانی پذیرای 
 جانب��ازی را عه��ده دار ب��وده  و  هس��ت و 
ب��ا  را  جانب��ازی  از  ناش��ی  ه��ای   کمب��ود 
محبت های او  جبران می کند.   نخس��تین بار آبان 
1359 و تنها پس از یک ماه که از جنگ گذشته بود، 
از درچه به آبادان اعزام شد و سه ماهي ماند و اولین بار 
که مجروح و یک ماه بستري شد، در عملیات محرم 
 بود.  آقای م��ردی ها درعملیات ه��ای فتح المبین،

 بیت المقدس، محرم، کربالي 5، والفجر 8، والفجر 10 
حضور داشت. از او مي پرسم که زیباترین خاطراتی که 
براي مردم و ب��راي خودتان جذاب اس��ت براي ما و 
خوانندگان بازگو کنید. م��ي گوید پیش از عملیات 
محرم باران سنگینی باریدن گرفت، ما هنگامي که به 
س��مت ارتفاعات اطراف دهلران حرکت مي کردیم، 
گلوله هاي منور در طول شب از ما استقبال مي کرد و 
ما ناچ��ار بودیم خود را از نگاه دش��من پنهان کنیم. 
 متوجه شدیم که بخش��ي از مس��یر عبورمان را که 
مین گذاری شده بود، بارش سنگین باران پاک کرده 
تا بدوِن خطر، حمله  بچه ها صورت پذیرد. امداد هاي 
غیبي براي همه هویدا و دیدني بود. مي پرسم نگران 
نبودي که معلول، مجروح یا اس��یر و شهید شوي و 
خداي ناکرده فرزندان یتیم بزرگ شوند؟ مي گوید: 
همه این ها که مي گویي مهم است، اما از اسالم و ایران 
باالتر و مهم تر که نیس��ت. دوبار در عملیات محرم و 
کربالي 5  مج��روح و هر بار یک ماه در بیمارس��تان 
بستري شده؛ این گفته خود را عمال  اثبات کرده است. 
این جانباز 55 در صد از آن دوران بسیار خاطره دارد. 
آري اگر گ��روه هاي تخریب نتوانس��تند و یا فرصت 
نداشتند مس��یر را پاکس��ازي کنند، بارش باران راه 
رزمندگان را هموار کرد.  مردي ها  ادامه مي دهد 36 
ماه جبه��ه همه اش خاطره اس��ت، ول��ي تلخ ترین 
خاطرات را در مراحل اول و دوم عملیات بیت المقدس 
داشتم که ش��مار زیادي از  بچه ها لب تشنه شهید 

شدند. در مرحله اول عملیات، در قسمت پشتیباني 
گردان ابوالفضل  بودم. گردان مسلم خط شکن بود.

گردان قرار بود پشتیبان باشد.کنار رود خانه کارون و 
جنب پل شناوري که ارتش ایجاد کرده بود، مستقر 
بودیم. گردان مس��لم به خوبي عملیات را اجرا کرد. 
س��اعت 9 صبح بود که خبر رس��ید گردان مس��لم 
محاصره ش��ده و ما باید به کمک آنان به بش��تابیم. 
مستقیم تا 500 متري دشمن رسیدیم. منطقه مورد 
نظر صاف بود. مانع طبیعي نداش��ت. مجبور بودیم 
س��ینه خیز برویم و در این عملیات بود که ش��اهد 
شهادت مظلومانه رزمندگان لب تشنه بودیم. یکي از 
اعضاي گردان مس��لم که در محاصره ب��ود، با هزار 
زحمت مقداري آب در یک کلمن نگه داش��ته بود.

 ش��رایط منطقه ایج��اب مي ک��رد که فق��ط پیاده 
رفت و آمد کنیم. کسی که کلمن آب را تهیه کرده بود، 
مورد اصابت یکي از گلوله هاي تک تیر اندازان عراقي 
 قرار گرفت. گلوله به کول��ه اش که حامل گلوله های

 آر پی جی بود خورد و آتش گرفت. کوله خاموش نشد 
و گره و کمربند کوله نیز باز نشد.  به ناچار کلمن آبي را 
که رزمنده براي گردان آماده ک��رده بود، روي کوله 
ریختیم. آب که تمام شد آتش نیز خاموش شد. در این 
عملیات بسیاري لب تشنه شهید شدند. در ادامه این 
عملیات بود که آقاي منصوري از بچه هاي قلعه امیریه 
مجروح شد. روي زخم  او را بستم سرحال و  خوب  بود 
به منصوري گفتم فعال در کناري دراز بکش که دوباره 
تیر نخوري. ما باید به حمله ادامه می دادیم و به پیش 
می رفتیم. امداد گر هم نبود. یعني امکان جا به جایي 
ایشان وجود نداشت. تشنگي به این عزیز فشار وارد 
مي کرد. گفتم نباید آب بخوري زیرا اگر فردزخمي 
آب بخورد، زخمش تشدید مي شود. حدود20 متري 
که از او فاصله گرفتم. بازگش��تم تا ببینم نوروز علي 
منصوري حالش چگونه است؛ هر چه او را صدازدم، 
پاسخي نشنیدم. متوجه شدم که شهید شده، حسرت 
خوردم که چرا ب��ه او مقداري آب ن��دادم.  اما بعد ها 
فهمیدم که اینان مقتدایي چون ابا عبداهلل دارند و لب 
تشنه شهید می شوند. از آقاي مردي ها پرسیدم چه 
چیزي مي خواهي از جبهه برایمان بگویي؟ یعني چه 
چیزي را نپرسیدم که باید می پرسیدم؟حسین پاسخ 
داد: جبهه سفره اي الهي بود. هرکسي به اندازه نیازش 
برداشت کرد. آزمایش��ي بود براي همه، هرکسي به 
گونه اي امتحان مي داد. افرادي که در پشت جبهه 
حضور داش��تند نیز جوری دیگر امتحان مي دادند. 
همه عملیات ها براي ما درس ب��ود. ما آموختیم که 
پیروزي را با غرور جواب مي دهیم یا به حساب خدا 
مي گذاریم و  در شکست ها چه قدر شکیبا هستیم. 

امام تعبیر جالبي از پیروزي خرمش��هر داشتند که 
فرمودند» خرمشهر را خدا آزاد کرد« و در هنگامي که 
شکست مي خوردیم مي فرمودند »ما موظف به انجام 
وظیفه ایم«.  از او درباره والفجر 8 پرسیدم. با افتخار و 
از نگاه دیگري این عملیات را تشریح کرد. مردي ها در 
این باره گفت: در این عملیات نیز ما سه گردان بودیم 
 که از لش��کر امام حس��ین، گردان یون��س و گردان 
موسی بن جعفر بود که پشتیباني عملیات را بر عهده 
داش��ت. ما هم در گردان یا زهرا که فرماندهي آن را 
 ش��هید تورجي زاده عه��ده دار بود، انج��ام وظیفه 
 می کردیم. این س��ه گ��ردان پی��ش از عملیات در

 خانه هایی که قبال متروکه ش��ده بود جمع شدند و 
آقاي حسن آقایي که مس��ؤولیت محور را بر عهده 
داش��ت صحبت نمود و  وضعیت و شرایط را براي ما 
تشریح کرد. وي ادامه داد که برادران اگر کسي ذره اي 
شک و دودلي برای بودن در عملیات دارد، از گردان 
خارج شود. چون ما فاتحه هر سه گردان را خوانده ایم. 
خوشبختانه هیچ کس از گردان خارج نشد. هرکسي 
با خداي خود راز و نیازي داش��ت تا این که درگیري 
آغاز شد. صبح فردا به ما دستور حرکت داده شد. سوار 
بر قایق ها ع��رض رودخانه اروند را ط��ي کردیم، اما 
 پیوس��ته از س��وي هواپیماهاي دش��من بی هدف

 بمب باران مي شدیم. از صحنه هاي جالب این که از 
موج انفجار یک��ي از این بمب ها، ی��ک قطعه ماهي 
ب��زرگ درون قایق ما افت��اد و ما ماه��ي را دوباره به 
رودخانه برگرداندیم.  به هر حال داخل فاو تا شب زیر 
نخلس��تان ها ماندیم تا مرحل��ه دوم عملیات آغاز 
شد.این جا نوبت ما بود که عملیات کنیم. قرارگاهي از 
 دش��من در بین جاده فاو- بصره را بای��د به تصرف 
 درم��ي آوردیم. بهت��ر بگویم ق��رارگاه بی��ن جاده
  ام القص��ر- بصره را بای��د مي گرفتیم تا ج��اده آزاد

 مي شد. بچه ها به آتش س��نگیني که از سوي 
 دش��من م��ي باری��د اص��ال توجه��ي

 

نمي کردند. تازه مواظب بودیم صداي اضافي ایجاد 
نشود. هنگامي که به قرار گاه دشمن رسیدیم، تا 30 
متري نیز متوجه ما نشدند. اما کم کم دشمن متوجه 
حمله ما شد که بچه ها با یک هجوم همگاني عراقي 
ها را به تسلیم وادار کردند.  برخي از عراقي ها فرار، 
برخي نیز اسیر و تعدادي نیز کشته شدند. 4 صبح بود 
که پشت خاک ریز س��نگر گرفتیم و دشمن هرچه 
در  ک��رد، 

پاتک هاي گوناگون دیگر نتوانس��ت کاري از پیش 
ببرد.گفتم کمي از شرکت برق و روزگار قبل از انقالب 
بگویید. گفت بله من کار را در بخش 5 شروع کردم. 
آن روز ها ریاست آن بخش را مهندس شکر چی زاده 
بر عهده داشت. برای انجام کار فنی حتما باید آموزش 
می دیدیم. مرکز آموزش کارکنان در اسالم آباد بود. 
در آن دوران نیز  آقایان ش��هبازي و منتش��ي مربي 
کارکنان بودند. پس از ای��ن در بخش 6،  بخش 2 یا 
کوجان که بعد ها به امور ش��مال غرب تبدیل ش��د 
موض��وع  م��ورد  در  او  از  ش��دم.    منتق��ل 
قشنگ تری سوال پرسیدم، آیا ازدواج کرده اید؟ بله 
در سال 1355 ازدواج کردم. وي مي گوید همسران 
رزمندگان نیز دردسرهاي بسیاري را در دوري و نبود 
همسرشان تحمل کردند. گفتم اگر برگردي به آن 
دوران یعني پیش از انق��الب چه خدمتي یا کاري را 
انتخاب مي کني؟ پاس��خ داد هر جا خدمت باش��د، 
استقبال مي کنم. برق یا نهاد دیگر؛ فرقي ندارد و  باز 
در صورت نیاز به جبهه برمي گردم. اکنون نیز حسرت 
 آن دوران را م��ي خ��ورم.  هر جا ک��ه دور هم جمع

  مي ش��ویم، تمام فکر و  ذکرمان یاد و  خاطرات آن 
 روز هااس��ت. از او مي پرس��م بعد از جنگ چند بار 

محل هاي یادمان جبهه را زیارت کرده اید؟ مي گوید، 
هرگاه ش��ده  و  بیش از  5مرتبه یادم��ان هاي دفاع 
مقدس را زیارت کرده ام. از تحصیالت او مي پرسم 
مي گوید، داراي مدرک فوق دیپلم هستم و پسران 
نیز در این حدود درس خوانده اند. از او مي پرسم سوم 
خرداد کجا بودي؟ مي گوید در مراسم یکی از فامیل 
 های خود که فرمانده گردان مسلم بود، یعنی شهید

 امان اهلل جزینی پدر همکارمان حجر جزینی. گفتم 
در عملیات بیت المقدس یکي از همکارانمان به نام 
قاسم براتي نیز شهید شد.  گفت من در مراحل قبلي 
 عملیات بودم ام��ا در مرحله آخر حضور نداش��تم. 
برمي گردم به امروز و مي گوی��م اکنون بیش از 26 
سال از آن روزگار گذشته اس��ت چگونه این رویداد 
 بزرگ را براي جوان��ان بگوییم تا فراموش نش��ود؟ 
مي گوید ما همه چیز را از شهیدان مي آموزیم. شهید 
 تورجي زاده هی��ات یا زهرا را تاس��یس کرد. دراین 
هیات ها، خاطرات را بیان مي کنند و اگر در محالت 
 این گونه برنام��ه ها تکرار ش��ود، فاصل��ه  جنگ و 
جان فش��اني هاي آن کمترمي ش��ود. استقامت و 
نوآوري سفره اي بود که خدا کند جمع نشود و  اگر 
 ام��روز دش��منان ما ب��ه این م��رز و بوم ن��گاه چپ 
نمي کنند، قهرماني هاي آن روز ها را به یاد مي آورند 
و جرات جسارت نمي کنند. از همکاران مي خواهم 
همیشه خدا را مد نظر قرار دهند. گفتم چقدر فضاي 
 جبهه و جن��گ را در بی��ن همکاران م��ي دیدي؟ 
مي گوید دراداره همه جور افرادي بودند، اما داوطلبان 
زیادي بودند که در خط مقدم ظاهرمي شدند و  جنگ 
را اداره م��ي کردند. پرس��یدم دس��تتان را در کدام 
عملیات دادید و کجا همراه قمر بني هاشم شدید؟ 
گفت در عملیات محرم در منطقه موسیان. آن روز ها 
در تیپ یا همان لشکر نجف بودم. شبي  به ما گفته 
شد که عملیات کنید، ولي فردای آن شب به علت 
مشکالت منطقه مجبور به عقب نشیني شدیم. 
یکي دو روز بعد همان عملیات تکرار شد. از 
رفت و برگشت هاي این عملیات مي گوید، 
اما دست را هنگامي از دست مي دهد که به 
یاری یکي از دوستان دیگر مي شتابد و در 
مرحله برگش��ت به خط مق��دم به جای 
دست، بال پرواز می گیرد، اما با همین یک 
 دس��ت در عملی��ات ه��اي بع��دي نی��ز 
مي جنگد.  این مرز ها با هم��ت این گونه 

افراد استوار مانده است.

ياد باد آن روزگاران دفاع ياد باد

ارمغان جنگ سفره خدایی استقامت و نو آوری بود
روزگاري ايرانیان در اوج عزت و اقتدار، جهان را جور ديگري نگاه مي کردند، اما نگاه جهان نیز به  مردم ايران تغییر  گروه 

 کرده بود. اکنون واژه مقاومت در ادبیات سیاس�ي، نش�انگر قهرماناني چونان رس�تم و سهراب اس�ت. بار ديگر اينانديشه
اسطوره هاي باستان در چهره هايی مانند شهید فهمیده و جهان آرا جلوه نمود. ياد آوری اين رخداد بزرگ ما را بر آن  

داشت تا دفتر افتخارات شرکت در دوران جنگ تحمیلی را ورق بزنیم و اين بار صفحاتی را مرور کنیم که قهرمانمان جناب آقای »حسین 
مردی ها« آن را گزارش و بخشی از آن صفحات را   آفريده است. اين جمله زيبا را که »هیچ گاه از رفتن به  جبهه پشیمان نیستم که اگر نیاز 
باشد چند بار ديگر نیز اعزام خواهم ش�د« در جای جای اين گفت و  گوی صمیمانه فراموش نمی کنم. هنگامی که بساط مصاحبه را جمع 
کردم، يادم آمد که نگفت چگونه در جنگ بی دس�ت شد!!  آنگاه بود که لب به سخن گش�ود و  معلوم شد دستش را برای دوستی داده که 

دست در دستش گذاشته و همرزمش بود.



یادداشت

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انق��اب اس��امی سیاس��ت های کلی 
جمعیت را که بر اس��اس بند یک اصل 
110 قانون اساسی و پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین 
ش��ده، اباغ کردند. متن اباغیه رهبر 
انقاب به روسای قوای سه گانه و رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

با عنایت ب��ه اهمیت مقول��ه جمعیت 
در اقتدار ملی و با توج��ه به پویندگی، 
بالندگ��ی و جوان��ی جمعی��ت کنونی 
کش��ور به عنوان یک فرص��ت و امتیاز 
و در جهت جب��ران کاهش نرخ رش��د 
جمعیت و ن��رخ باروری در س��ال های 
گذش��ته، سیاس��ت های کلی جمعیت 
اباغ می گردد. با در نظر داش��تن نقش 
ایجابی عام��ل جمعیت در پیش��رفت 
کش��ور، الزم اس��ت برنامه ریزی ه��ای 
جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور متناسب با سیاست های 
جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری 
اس��ت با هماهنگی و تقس��یم کار بین 
ارکان نظام و دس��تگاه های ذی ربط در 
این زمینه، اقدامات الزم با دقت، سرعت 
و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر 

اجرای سیاست ها گزارش شود.
سّیدعلی خامنه ای

30/اردیبهشت/1393
سیاست های کلی جمعّیت

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
1- ارتقای پویای��ی، بالندگی و جوانی 
جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش 

از سطح جانشینی.
2- رفع موانع ازدواج، تس��هیل و ترویج 
تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش 
سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و 
توانمندسازی آنان در تامین هزینه های 

زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
3- اختصاص تس��هیات مناسب برای 
مادران ب��ه وی��ژه در دوره ب��ارداری و 
شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های 
زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان 
و تقویت نهادها و موسس��ات حمایتی 

ذی ربط.
4- تحکی��م بنیان و پای��داری خانواده 
ب��ا اص��اح و تکمی��ل آموزش ه��ای 

عمومی در باره اصال��ت کانون خانواده 
و فرزند پ��روری و با تاکی��د بر آموزش  
مهارت های زندگ��ی و ارتباطی و ارایه 
خدمات مش��اوره ای بر مبنای فرهنگ 
و ارزش های اسامی- ایرانی و توسعه و 
تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی و مراقبت ه��ای 
پزش��کی در جهت س��امت باروری و 

فرزندآوری.
5- تروی��ج و نهادینه س��ازی س��بک 
زندگی اسامی- ایرانی و مقابله با ابعاد 

نامطلوب سبک زندگی غربی.
6- ارتق��ای امید ب��ه زندگ��ی، تامین 
س��امت و تغذی��ه س��الم جمعی��ت و 
پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی، 
 به ویژه اعتی��اد، س��وانح، آلودگی های

 زیست محیطی و بیماری ها.
7- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم 
س��المندان و ایجاد ش��رایط الزم برای 
تامی��ن س��امت و نگهداری آن��ان در 
خانواده و پیش بینی ساز و کار الزم برای 
بهره مندی از تج��ارب و توانمندی های 

سالمندان در عرصه های مناسب.
8- توانمندسازی جمعیت در سن کار با 
فرهنگ سازی و اصاح، تقویت و سازگار 
کردن نظامات تربیت��ی و آموزش های 
عموم��ی، کارآفرینی، فن��ی حرفه ای و 
تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها 
و عایق آنان در جهت ایجاد اش��تغال 

موثر و مولّد.
9- ب��از توزی��ع فضای��ی و جغرافیایی 
جمعیت، متناس��ب با ظرفیت زیستی 
با تاکید ب��ر تامین آب با ه��دف توزیع 

متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
10- حفظ و جذب جمعیت در روستاها 
و مناطق م��رزی و کم تراک��م و ایجاد 
مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر 
و س��واحل خلیج فارس و دریای عمان 
از طریق توسعه ش��بکه های زیربنایی، 
حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد 

فضای کسب و کار با درآمد کافی.
11- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج 
هماهنگ با سیاست های کلی جمعیت 
ب��ا تدوی��ن و اج��رای س��از و کارهای 

مناسب.
12- تش��ویق ایرانیان خارج از کش��ور 
ب��رای حض��ور و س��رمایه گ��ذاری و 
بهره گیری از ظرفیت ه��ا و توانایی های 

آنان.
13- تقویت مولفه های هویت بخش ملی 
)ایرانی، اسامی، انقابی( و ارتقای وفاق 
و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی 
به ویژه در میان مرزنش��ینان و ایرانیان 

خارج از کشور.
14- رص��د مس��تمر سیاس��ت های 
جمعیت��ی در ابع��اد کم��ی و کیفی و 
و تدوین ش��اخص های بومی توس��عه 
انسانی و انجام پژوهش های جمعیتی و 

توسعه انسانی.«
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 بهره برداری  از بازار روز کوثر منطقه ۱۲ 
مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل ش��هری ش��هرداری اصفهان اعام کرد: بازار 
 روز کوث��ر منطقه 12 واقع در ش��هرک قدس خیابان ام��ام خمینی)ره( ظرف یک م��اه آینده به 

بهره برداری می رسد.
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 تاالب گاو خوني ، یک��ي از 19 تاالب بی��ن المللي ایران 
و از اکوسیس��تم هاي طبیعي اس��تان اصفهان است که 
در نقطه پایاني زاین��ده رود قرار گرفته و ب��ه عنوان یک 
اکوسیستم طبیعي واقع در یک منطقه خشک مي تواند 
در توسعه پایدار منطقه نقش مهمي داشته باشد، اما اکنون 
حال تاالب گاوخوی خوب نیس��ت. به دلیل خشکسالی 
زاینده رود،  لب های این تاالب هم خشکیده است. استاد 
دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: متاس��فانه اراضی درجه 
یک کشاورزی در حال کویری شدن و از بین رفتن است 
در حالی که برخی از قسمت های حوضه آبخیز زاینده رود 
با شیب 60 تا 70 درصد که هیچ گونه قابلیتی ندارد، زیر 
کشت باغات می رود! این امر هیچ سازگاری با مولفه های 
علمی ندارد. احمد جالیان در نشست علمی نقد و بررسی 
راهکارهای دولت برای احیای زاینده رود با اشاره به تعریف 

مدیریت حوض��ه آبخیز و لزوم ایجاد ش��ورای هماهنگی 
مدیریت آن، اظهار کرد: وقتی صحب��ت از حوضه آبخیز 
می ش��ود، تنها مدیریت آب مد نظر نیس��ت؛ بلکه خاک، 
پوش��ش گیاهی و کاربری اراضی نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد. وی ادامه داد: اگر در یک حوضه آبخیز تنها مدیریت 
آب در قالب یک شورا دیده ش��ود، نتیجه بخش نیست و 
مدیریت پایدار نخواهیم داشت. زیرا حوضه آبخیز شامل 
آب، خاک، پوش��ش گیاه��ی، مراتع و جنگل ه��ا و مردم 
اس��ت و اگر حوضه بدون توجه به ای��ن تعریف مدیریت 
ش��ود، کاری از پیش نخواهیم ب��رد. وی تصریح کرد: اگر 
از حوضه آبخیز به درستی اس��تفاده شود، عاوه بر تولید 
آب، شاهد افزایش کیفیت، کمیت و تنظیم طبیعی رژیم 
رودخانه خواهیم ب��ود، اما متاس��فانه در بازدیدهایی که 
از اکوسیستم زاینده رود می ش��ود، حوضه آبخیز شدیدا 

تخریب ش��ده و اجزای آن از هم گسیخته است. جالیان 
افزود: نباید تنها مدیریت هماهنگ آب مطرح شود؛ بلکه 
تمام اجزای اکوسیستم در کنار یکدیگر می توانند جریان 
پایدار را ایجاد کنند. برخی س��ال ها در حوضه زاینده رود 
خشکسالی اقلیمی اتفاق نمی افتد، بلکه شاهد خشکسالی 
هیدرولوژیکی هستیم؛ به این معنا که سیکل هیدرولوژیک 
به درستی انجام نمی ش��ود و رابطه میان دبی و زمان آب 
تنظیم نیس��ت. وی با تاکی��د بر این که بای��د اجزای یک 
اکوسیس��تم در کنار یکدیگر قرار گیرند ت��ا در مدیریت 

آن به نتیجه مطلوب 
برس��یم، اضافه کرد: 
برای مثال در حوضه 
آبخی��ز زاین��ده رود 
نقش��ه قابلیت منابع 
تنظیم ش��ده است و 
اراضی باید بر اس��اس 
 ای��ن نقش��ه م��ورد 
به��ره ب��رداری قرار 
گیرند. استاد دانشگاه 
اصفه��ان  صنعت��ی 
ادامه داد: متاس��فانه 
در برخ��ی مناط��ق 
آب پمپاژ و در ش��یب 
60 ت��ا 70 درص��دی 
زمی��ن در خاکی که 
 عم��ق آن 20 ت��ا 30

 س��انتی متر بیش��تر نیس��ت، محصوالتی مانند بادام و 
گردو کش��ت می ش��ود. به عنوان یک کارشناس معتقدم 
چنین کش��تی به زودی خشک خواهد ش��د و تنها آب از 
بین رفته است. جالیان گفت: اگر روند کنونی ادامه پیدا 
کند، مشکل عظیم دیگری به مشکات اصفهان و کشور 
 اضافه خواهد ش��د. زیرا تاالب گاوخونی که از دوره س��وم

 زمین شناسی ش��کل گرفته در حال حاضر کاما خشک 
شده است. وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی در آینده 
شاهد سونامی نمک خواهیم بود و بهترین اراضی کشاورزی 
اصفهان از بین خواهد رفت و عاوه بر آن گرد غباری که در 
حال حاضر در شرق اصفهان دیده می شود، اصفهان و پس 

از آن سایر استان های کشور را درگیر خواهد کرد.

 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان  : با ادامه روند کنونی 

نبرد آب و کویر در تاالب بین المللي گاو خوني

گاوخونی سونامی نمک به پا می کند 

اگر از حوضه آبخیز 
به درستی استفاده 

شود، عالوه بر تولید 
آب، شاهد افزایش 

کیفیت، کمیت و 
تنظیم طبیعی رژیم 
رودخانه خواهیم بود

یادداشت

پروژه تئاتر شهر در مرحله 
طراحي است

شهردار منطقه یک اصفهان اعام کرد: طراحي مجموعه تئاتر شهر 
در حال انجام است. محمدرضا آقاباباگلیان با بیان این مطلب گفت: 
احداث پروژه تئاتر ش��هر در خیاب��ان چهارباغ در مجاورت س��ینما 
سپاهان در دستور کار شهرداري منطقه یک قرار دارد. وي افزود: در 
حال حاضر طراحي ساختمان تئاتر شهر در دست انجام است و پس 
از تکمیل طراحي، احداث این مجموعه آغاز مي شود. شهردار منطقه 
یک اصفهان تصریح کرد: براي احداث مجموعه تئاتر شهر، 7 میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است. 

قانون تجمیع بیمه ها باید سریع
 اجرا شود

وزیر بهداشت گفت: تجمیع بیمه ها باید بدون گذر زمان اجرا شود. 
این مطالبه وزارت بهداش��ت به عنوان متولی و سیاس��ت گذار نظام 
سامت کش��ور اس��ت. طرح تحول س��امت نیز فقط در صورتی به 
شکست می انجامد که دستگاه های دیگر به خصوص بیمه ها همکاری 
نکنند و به جای مردم، منافع خودش��ان را ببینند. حس��ن هاشمی 
درباره تجمیع بیمه ها و اجرای سیاس��ت های کان نظام س��امت 
گفت:  تجمیع بیمه ها باید در اس��رع وقت اجرا ش��ود و رسانه ها نیز 
 نباید بگذارند که این قانون مشمول گذر زمان بشود و مانند گذشته

 سال ها از زمان تصویب آن بگذرد  بدون این که اجرا شود. وی ادامه 
داد: تجمیع بیمه ها عاوه بر قانون برنامه پنجم، در سیاست های کلی 
نظام سامت نیز که توس��ط مقام معظم رهبری اباع شد و بیش از 
18 ماه، مراحل تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول 
 کشید نیز مورد تأکید قرار گرفته اس��ت و به نظر من مهم ترین مواد

 سیاست های کان س��امت، یکی تولیت نظام سامت است که به 
وزارت بهداشت واگذار شده اس��ت و دیگری تعیین تکلیف بیمه ها 

است.

پیوند پوست از زنده به زنده 
در اصفهان انجام می  شود

رییس بیمارستان سوانح سوختگی استان اصفهان گفت: در شرایط 
خاص و برای نجات جان بیمار دچار س��وختگی حاد مزمن از مرگ 
حتمی پیوند پوس��ت از زنده به زنده با رضایت کامل فرد در اصفهان 
انجام می  شود. فریدون عابدینی با اعام این مطلب اظهار داشت: در 
موارد سوختگی حاد که دیگر اتوگراف برای بیمار پاسخ ندهد و جان 
بیمار در خطر باشد، از پیوند پوست از زنده به زنده استفاده می شود.

وی بیان داشت: در این مواقع از پوس��ت افراد خانواده یا افرادی که 
نسبت نزدیکی با فرد سوخته شده دارند، در صورت نیاز و با رضایت 
کامل فرد استفاده می شود که چندین مورد این پیوندها را در اصفهان 
داشتیم.رییس بیمارستان سوانح سوختگی استان اصفهان تصریح 
کرد: در استان از چند سال پیش به دنبال پیوند پوست از جسد به فرد 
سوخته حاد مزمن هستیم که تاکنون زمینه این نوع پیوند در اصفهان 
فراهم نشده است.وی با بیان این که امکان برداشت پوست از جسد 
بین 12 تا 18 ساعت پس از انتقال جسد به سردخانه در دمای خاص 
ممکن است، اضافه کرد: پس از برداشت پوست، الزم است آن را در 
بانک پوست بگذاریم که تا 5 سال  امکان ذخیره سازی آن وجود دارد.

افتتاح نخستین اتاق وضعیت 
فرهنگی بسیج امام رضا)ع( اصفهان

نخس��تین اتاق »وضعیت فرهنگی« معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی 
ناحیه امام رضا)ع( اصفهان، با حضور مدیران ارش��د فرهنگی سپاه 
صاحب الزمان)عج( اصفهان و معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هردار 

اصفهان افتتاح شد.
نخس��تین اتاق وضعیت فرهنگی در این معاونت ب��ا حضور مدیران 
ارشد فرهنگی س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان و معاون فرهنگی 
و اجتماعی ش��هردار اصفهان افتتاح شد. در طرح اطاعات فرهنگی 
شهید شهبازی، اطاعات جامعی از پتانس��یل ها، داشته ها و نقاط 
ضعف و قوت مجموعه های فرهنگی غرب اصفهان ذخیره شده و در 

برنامه های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

قانون سوء پیشینه نگاهی منصفانه 
به جرم دارد 

سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسامی از 
اجرای قانون جدید سوء پیشینه بانگاهی منصفانه به موضوع جرم و 

زندان در سال جاری خبر داد.
محمدعلی اسفنانی افزود: قانون جدید در صدور گواهی سوءپیشینه، 
نگاهی منصفانه به موضوع جرم و زندان دارد و این بدان معنا اس��ت 
 که هر کس��ی ممکن اس��ت به خطا برود و هر فرد ب��ه خطا رفته ای

 می تواند دوباره به مسیر درست برگردد. وی تصریح کرد: با اجرایی 
شدن این قانون و طبق آیین دادرس��ی جدید، جرایمی که تا پیش 
از این ممنوعیت و محرومیت اجتماع��ی را برای محکومان به دنبال 
داشت، رفع اثر می ش��ود و اش��تغال فردی که دوران محکومیت را 

گذرانده در برخی سمت ها و کارهای دولتی، امکان پذیر می شود.

ضرورت کاربرد روانشناسی سالمت 
در نظام سالمت کشور 

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان گفت: با 
توجه به تحوالت اقتصادي و اجتماعي کش��ور و ب��ا عنایت به تغییر 
الگوي بیماري ها، ضرورت ایجاد رشته  مستقل روانشناسي سامت 
 در مقاطع تحصیات تکمیلی و کاربرد در نظام سامت کشور دیده

 می شود.
رضا باقریان س��رارودي اظهار داش��ت: تعریف و توسعه  روانشناسي 
سامت به عنوان یک دانش بین رش��ته اي روانشناسي، حوزه هاي 
پزشکي و مقوله سامت و همچنین تبیین جایگاه روانشناسي سامت 

در نظام سامت کشور، امروزه امری مهم است.
وی ادامه داد: شایسته است مسؤوالن نظام سامت کشور در تعریف 
و تبیین جایگاه این رشته حرفه اي بین رشته اي و کاربردهاي فراوان 

آن در نظام سامت کشور، توجه ویژه مبذول دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: 
راه اندازي گرایش هاي »روانشناسي سامت بالیني« و »روانشناسي 
س��امت جامعه نگر«، در دانش��گاه هاي واجد امکانات اولیه شامل 

فیلدهاي آموزشي مورد نیاز، یک ضرورت اجتماعی است.

اخبار کوتاه
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فرمانده ناجا:

ایمنی خودروها حال خوبی ندارد 

سیاست های کلی جمعیت از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شد

رییس سازمان حج و زیارت: اولین گروه 

اعزام زایران حج  از 14 شهریور

فرمانده نیروی انتظام��ی از بازنگری نرخ 
جرایم رانندگی در کشور خبر داد و گفت: 
نرخ های جدید به دولت ارایه ش��ده است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه 
همایش ملی مدیریت ترافیک در پاس��خ 
به این س��وال ک��ه نظر ش��ما در خصوص 
کاهش س��رعت مجاز در جاده های کشور 
چیست گفت: سرعت مهم ترین عامل در 
تصادفات اس��ت و کاهش سرعت می تواند 
تاثیر مثبتی در راستای کاهش تصادفات 
داشته باش��د. وی با بیان این که میانگین 
ایمنی خودروها خوب نیس��ت، گفت: بین 
تلفات خودروهای ایم��ن و ناایمن، تفاوت 

10 برابری وج��ود دارد و مطمئنا افزایش 
سرعت موجب خسارت و تلفات می شود و 
تا زمانی که سطح عمومی ایمنی خودروها 
بهبود نیافته و راه ها مناس��ب نش��ده اند، 
س��رعت نبایدافزایش  یابد. فرمانده نیروی 
انتظامی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش 
نرخ جریمه های رانندگی گفت: قانون این 
اجازه را داده اس��ت که هر سه سال یک بار 
بر اساس میزان تورم نرخ جریمه ها تغییر 
کند و این طرح به دولت داده ش��ده است 
و در حال بررس��ی است تا قیمت ها اصاح 
ش��ود. وی در پاسخ به این س��وال که نرخ 
تورم چقدر است، گفت: بانک مرکزی اعام 
کرده که این عدد حدود دو برابر شده و این 
طرح در کمیس��یون های مربوطه بررسی 
و ارقام پیش��نهادی نیز به دولت ارایه شده 
 است و در حال بررسی هستیم. وی درباره 
س��ختگیری هاگفت: ما زورم��ان به مردم 
می رسد و از آنها عذرخواهی می کنیم، ولی 
خودروسازها زورشان زیادتر از مردم است.

رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: اولین 
گروه از زایران حج امس��ال 14شهریور به 
خانه خدا اعزام می ش��وند و بر خاف سال 
گذش��ته که تنها زایران از استان تهران به 
مدینه قبل اعزام می شدند، امسال بخشی 
از اعزام های مدینه قبل از 19 استان انجام 

می شود.
س��عید اوحدی گف��ت: در جلس��ه ای که 
با کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اسامی داشتیم، دس��تاوردهای سازمان 
از جمله اس��تقبال بانک ها برای توس��عه 
زیرس��اخت های رفاه��ی زای��ران عتبات 
عالیات مطرح ش��د که اعضای کمیسیون 

فرهنگی مجلس این اقدام سازمان حج را 
مصداق اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در سال جاری 

دانستند.
وی ادامه داد: با شروع سال جاری، سفرهای 
استانی ما آغاز ش��د که این اقدام نیز برای 
استفاده از تجربیات ظرفیت های عظیمی 
 که در اس��تان ها وج��ود دارد، کار بزرگی

 است.
رییس س��ازمان حج و زیارت افزود: هفته 
آین��ده دی��داری را با وزیر حج عربس��تان 
خواهیم داش��ت تا یک جم��ع بندی کلی 
 در م��ورد عمره داش��ته باش��یم و آخرین

 رایزنی ها و مذاکرات را نیز برای حج سال 
جاری انجام دهیم.

اوح��دی اظه��ار داش��ت: روز ش��نبه هم 
زمان با سوم خرداد و حماس��ه آزادسازی 
و فت��ح خرمش��هر، کلنگ س��اخت هتل 
 شلمچه و زایرس��رای چزابه، به زمین زده

 می شود.

امسال در اصفهان »نهضت آسفالت « با اختصاص 80 میلیارد 
تومان از سوي ش��هرداري این کان ش��هر آغاز شده تا معابر 
نصف جهان حتي در کوچه پس کوچه هاي این ش��هر، نونوار 

شود یا به قولي از باال و پایین ها دیگر خبري نباشد.
اصفهان نس��بت به سایر ش��هرهاي کشور دس��ت اندازهاي 
ب��اال و پایی��ن کمت��ر دارد، ام��ا مدیریت ش��هري این کان 
ش��هر امس��ال همانند س��ال هاي گذش��ته که نهضت هاي 
 گوناگون همچون پارکینگ س��ازي و پیاده روسازي را براي 
طنین اندازي آهنگ توسعه و عمران اجرا مي کرد نیز نهضت 
آسفالت را آغاز کرده اس��ت تا به قولي اصفهاني ها را از دست 

اندازهاي باال و پایین خاصي دهد.
 شهرداراصفهان با اش��اره به نهضت آس��فالت معابر در سال 
جاري گفت: آیین نامه اي براي حفاري ها تدوین شده مبني 
 بر این که قسمت نهایي روکش آس��فالت بعد از حفاري هاي 
شرکت هاي خدماتي توسط خود شهرداري انجام شود. زیرا 
بعد از حفاری های شرکت ها، آن طور که باید، آسفالت ترمیم 

نمي ش��ود و بعد از گذشت یک ماه، ش��اهد نشست آسفالت 
هستیم. 

دکتر سقاییان نژاد اظهار داشت: در بودجه امسال 60 میلیارد 
تومان براي آس��فالت معابر اصلي و 20 میلی��ارد تومان براي 
 آس��فالت معابر فرعي اختصاص داده ش��ده ک��ه در مجموع 
80 میلیارد تومان براي آس��فات معابر در سال جاري در نظر 

گرفته شده است. 
معاون برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطاعات ش��هرداري 
اصفه��ان آس��فالت معاب��ر را یک��ي از مطالبات مه��م مردم 
در نظرس��نجي ها عن��وان و اظهار ک��رد : در بودجه امس��ال 
آس��فالت معابر فرع��ي 3 براب��ر افزایش یافته ب��ه طوري که 
اعتبار آس��فالت معابر فرعي از13/5 میلیارد تومان در بودجه 
 س��ال گذش��ته، به 41/8 میلیارد تومان در امس��ال رسیده

 است. 
ابوالقاسم گلستان نژاد مي افزاید: بودجه آسفالت معابر اصلي 
شهر در س��ال 93، 60 میلیارد تومان است که نسبت به سال 

92، 80 درصد افزایش داشته است. 
علیرض��ا ق��اري ق��رآن با بی��ان ای��ن ک��ه در س��ال جاري 
ب��ر نس��بت ب��ه اعتب��ارات  بودج��ه آس��فالت س��ه برا
س��ال گذش��ته افزای��ش یافت��ه اس��ت، گف��ت: امس��ال 
 60 میلی��ارد توم��ان ب��راي آس��فالت معاب��ر ش��امل

 لکه گیري، زیرسازي و روکش آسفالت اعتبار در نظر گرفته 
شده است. 

معاون عمرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در صورت نیاز 
به اعتبارات بیشتر، شوراي شهر و شهرداري نسبت به افزایش 

این اعتبارات اقدام خواهند کرد.  
وی گفت: ساماندهي و آسفالت معابر ش��هر اصفهان، به یک 

برنامه دوساله نیاز دارد تا به صورت کامل انجام شود .

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: تقاضای بیش از حد انتظار گردشگران 
خارجی برای س��فر به اصفهان، این ش��هر را با کمبود اماکن 

اقامتی مواجه و مدیران را غافلگیر کرد.
احمد موالیی اظهار کرد: تعداد گردشگران خارجی وارد شده 
به اصفهان در فروردین ماه س��ال جاری به 12هزارو 30 نفر 

رسید که 56 درصد بیشتر از فروردین سال 92 بود.
وی افزود: آمار دقیق گردشگران خارجی در اردیبهشت جاری 
هنوز جمع بندی نشده، اما شواهد بیانگر افزایش قابل توجه 

تعداد گردشگران است. 
وی این استقبال را کم س��ابقه توصیف کرد و افزود: اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتاق بازرگانی 
استان اصفهان و شهرداری و ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
برای حل مش��کل کمبود مراکز اقامتی، در کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند. وی تصریح کرد: عزم مدیریت اس��تان اصفهان نیز 
برای اس��تفاده از فرصت به وجود آمده و حل مش��کل مراکز 

اقامتی جدی است. معاون اسبق سرمایه گذاری و طرح های 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان یکی از دالیل به وجود آمدن شرایط موجود را نا تمام 
ماندن پروژه های هتل س��ازی اصفهان ب��ا ظرفیتی معادل 

1300تخت عنوان کرد.
موالیی تصری��ح کرد: هم��کاری نک��ردن بانک ه��ا در ارایه 
تسهیات و قوانین س��خت گیرانه در این زمینه، سبب روی 

زمین ماندن این پروژه ها شده است.
 وی با بی��ان این که در حال حاضر س��ه راه��کار کوتاه مدت،

 میان مدت و بلند مدت برای حل این معضل پیش بینی شده 
اس��ت، گفت: در برنامه ریزی کوتاه مدت استان اصفهان باید 

اضافه کردن دو هزار تخت در ابتدای سال 94 مد نظر باشد.
موالیی تصریح کرد: راهکار میان مدت برای یک س��ال و نیم 
 آینده، حل مش��کات س��رمایه گذاران، تکمیل پروژه های 
 هتل س��ازی و اضافه ک��ردن دو هزار تخت ب��ه ظرفیت های 
هتل های اس��تان اصفه��ان اس��ت. وی راه��کار بلند مدت 
در س��ه س��ال آینده را س��اخت مجموعه های بزرگ اقامتی 
اس��تاندارد با حمایت از تمام نهاده��ای ذی ربط عنوان کرد. 
نایب ریی��س اتحادیه هتلداران اس��تان اصفه��ان نیز پیش 
 از این اعام کرده ب��ود که ظرفیت هتل های این اس��تان در
 ماه های اخیر 100 درصد پر شده است. تغییرات محسوس در

 سیاس��ت های خارجی دول��ت تدبیر و امی��د و بهبود روابط 
ایران با سایر کشورها باعث افزایش ورود گردشگران خارجی 
به ایران شده است. س��ال گذش��ته تعداد 110 هزار و 745 
گردشگر خارجی به استان اصفهان سفر کردند که در مقایسه 
با س��ال 91 رش��د 82 درصدی را نش��ان می دهد. اکنون با 
استقبال گردشگران خارجی، فرصتی برای توسعه گردشگری 

و ایجاد اشتغال در استان اصفهان ایجاد شده است.

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان براي آسفالت معابر اصفهان 

کوچه پس کوچه هاي نصف جهان نو نوار مي شود
مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:  

استقبال گردشگران خارجی از اصفهان چشمگیر بود



اخبار کوتاهيادداشت

بومی سازی موتور ۴۰۰ کیلو وات 
میکسر ناحیه آهن سازی فوالد 

کارشناس خرید قطعات یدکی س��اخت خارج شرکت فوالد مبارکه 
 اصفهان گفت: موتور ۴۰۰ کیلو وات میکس��ر بخش آس��یاب ناحیه

 آهن سازی این شرکت بومی سازی و با این اقدام از خروج مبالغ قابل 
توجهی ارز از کشور جلوگیری ش��د. غالم عباس کریمی افزود: این 
موتور که در واحد آسیاب و به عنوان موتور میکسر )مخلوط کننده( 
۱۳ ماده معرفی شده است، با مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال در مدت هفت 
ماه توسط ش��رکت جمکو )از پیمانکاران داخلی ( بومی سازی شد. 
 وی مزیت ه��ای این پروژه را حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخلی و

 صرفه جویی در زمان ساخت و تحویل این موتور نام برد. وی اظهار 
داش��ت: این موتور ۴۰۰ کیلو وات با ۶/۶ کیلو ول��ت مربوط به واحد 
گندله سازی بخش آسیاب ها - میکسرهای X۱۳/۱۴۰۵ است که 
درسال ۱۳۷۵یک بار از شرکت آنسالدو خریداری شده بود که با توجه 

به تحریم ها، مقرر شد بحث بومی سازی آن فعال شود. 

هجوم آفات نباتی به مزارع شهرضا، 
تهديد جدی برای تولید

معاون فنی و اجرایی اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: آنچه امروزه 
یک تهدید جدی برای تولید محسوب می شود، هجوم آفات نباتی به 
مزارع و باغات اس��ت. محمد مهدی ابوالحسنی اظهار کرد: بر اساس 
گزارش های مردمی، توده عظیمی از ملخ در مراتع به حاش��یه جاده 
و در نزدیکی مزارع روس��تاهای س��والر، قوام آباد، دهک و مس��ینه 
در کنار محور ارتباطی ش��یراز به شهرضا مش��اهده شده است. وی 
افزود: با برنامه ریزی به موقع و بس��یج امکانات موجود و با مشارکت 
دستگاه های مسؤول در بخشداری، دهیاری و اداره آبفای شهرستان 
و مشارکت تراکتور داران دارای سمپاش، نسبت به سم پاشی به موقع 
و کنترل این حشره اقدام شد. معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی 
شهرضا گفت: هوشیاری به موقع نهادهای مردمی، شوراها و دهیاران، 
کارشناسان و کشاورزان به عنوان پشتیبان شبکه مراقبت، توانست به 

این مدیریت کمک شایانی کند.

طراحی نسخه های جديد 
حل مشکالت آبی

مش��اور وزیر نیرو با تاکید بر لزوم ارایه نسخه های مختلف برای حل 
مشکالت آبی حوضه های آبریز گفت: از طریق مدیریت به هم پیوسته 

حوضه های آبریز، نقشه آتی مدیریت آب کشور ترسیم خواهد شد.
محمد حاج رس��ولی ها گفت: سفرهای اس��تانی مدیریت منابع آب 
ایران در سال جاری، بر اساس حوضه  های آبریز انجام خواهد گرفت 
و حوزه معاونت حفاظ��ت و بهره  برداری در  ای��ن برنامه دارای نقش 
محوری است. مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در نظر داریم با مشارکت 
ش��رکت  های آب منطقه ای در خصوص مباحث حوضه  های آبریز 
در سال ۱۳۹۳، به همفکری، بحث و بررسی مسایل بپردازیم و پس 
 از آن راهکارهای الزم را ارایه داده و ش��رح وظایف شرکت های آب 
منطقه  ای را مشخص کنیم. حاج رسولی ها تصریح کرد: ما نمی توانیم 
از یک روش و نسخه واحد برای حل و فصل مشکالت و چالش  های 
حوضه های آبریز اس��تفاده کنیم و باید با موشکافی، بررسی دقیق و 
شناسایی حساس��یت  های خاص هر حوضه، تدابیر الزم اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: با فعال شدن مدیریت به هم پیوسته حوضه  های 
آبریز و انجام سفرهای اس��تانی با رویکرد حوضه  ای در سال جاری، 
تجارب ارزنده  ای حاصل خواهد شد که می تواند راهنمای خوبی برای 

حرکت آتی مدیریت آب کشور باشد.

دو ساالنه صنعت برق اصفهان
 به ايستگاه هفتم رسید 

هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللي دوس��االنه صنعت ب��رق ایران، ۳ 
 خردادماه در اصفهان آغاز به کار می کن��د و تا ۶ خرداد ماه در محل

 نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر 
خواهد بود. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، تبیین توانمندي هاي صنعت برق کشور در مقایسه با 
دیگر کشورهاي منطقه، شناخت زمینه هاي بالقوه همکاري و تعامل 
بین ایران و دیگر کشورها، افزایش راندمان تولید برق در نیروگاه ها، 
فراهم کردن زمینه صادرات برق به دیگر کشورها و معرفی تجهیزات 
نوین تولید برق، برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. بیش از 
۱2۵ شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود 
 بازدیدکنن��دگان متخصص زیادی بازدی��د از این نمایش��گاه را در 
برنامه های کاری خود قرار دهند. این نمایشگاه در مساحتي بالغ بر 
8  هزارمترمربع فضاي بسته نمایش��گاهي و ۱۰۰۰ متر مربع فضاي 
باز برگزار خواهد شد و ش��رکت های فعال و بزرگ داخلی و خارجی، 
صنایع، تجهیزات و خدمات به روز خود را به نمایش خواهند گذاشت. 
برنامه ریزی برای بازدی��د هیات های تج��اری و بازرگانی، برگزاری 
 چند کارگاه تخصصی و حضور تعدادی از مقامات کشوری، برخی از 
برنامه ریزی های انجام گرفته برای این دوره از نمایشگاه است. این 
نمایشگاه با حضور نمایندگان استان های اصفهان، تهران، مرکزی، 
خراس��ان رضوی، فارس و یزد و نمایندگی های فروش کش��ورهای 
ژاپن، آلمان، ایتالیا، اس��پانیا و هند و طی ساعات بازدید ۱۶ الی 22 

دایر خواهد شد. 

افزايش قیمت بلیت قطار مسافری
 تا آغاز سفرهای تابستانی

  مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریلی رج��ا از افزایش قیمت بلیت 
قطار تا قبل از سفرهای تابس��تانی خبر داد و گفت: امسال 2۵ واگن 
مس��افری به رجا افزوده می ش��ود. حس��ن موس��وی نژاد در جمع 
خبرنگاران با اشاره به قرارداد س��اخت ۱۰۰ دستگاه واگن مسافری 
با سرعت ۱۶۰ کیلومتر، اظهار داشت: این واگن ها تا یک سال و نیم 
آینده ساخته ش��ده و به ناوگان مس��افری ما افزوده می شود. وی با 
بیان این که امیدواریم 2۵ واگن امسال تحویل بگیریم، گفت: ارزش 
این قرارداد 2۰۰ میلیارد تومان بوده و امیدواریم تا س��ه سال آینده 
 یک هزار واگن مس��افری به ناوگان ما اضافه شود. وی گفت: افزایش 
2۰ تا 2۵ درصدی هزینه دستمزد و خریدهای خارجی ما باعث شده 
که به دنبال افزایش قیمت ناچیز در حمل و نقل مس��افری باش��یم. 
موسوی نژاد تصریح کرد: خوش��بختانه با همکاری شرکت راه آهن 
محدودیت زیادی را در قیمت ها نداری��م، اما امیدواریم که با اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها، از صنعت ریلی به دلیل مصرف سوخت 

کمتر، استقبال بیشتری به عمل آید.

بهره برداری از دستگاه 
تصفیه آب برف انبار

طرح آب رسانی شهرک 
صنعتی خمینی شهر 

وزير راه اعالم کرد

قطارها پیرتر شده اند

مراسم کلنگ زنی  طرح آب رسانی شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی 
شهر برگزارش��د. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان طول این 
پروژه را ح��دود ۶ کیلومتر وهزینه اج��رای آن را 2 میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون 
 تومان عنوان کرد و اب��راز امیدواری نم��ود این طرح در م��دت زمان مقرربه 
 بهره ب��رداری برس��د. مهندس امین��ی آماده س��ازی فضای مناس��ب برای 
س��رمایه گذاری در کش��ور را از الزامات توس��عه ،رفع معضل فق��ر و بیکاری 
دانست و طرح آب رسانی به ش��هرک صنعتی برق و الکترنیک خمینی شهر 
 را در راستای تحقق این رویکرد کالن برش��مرد. وی توسعه زیر ساخت های

 شهر ک های صنعتی  را عامل مهمی در افزایش تولید کشور دانست. این مراسم 
با حضور نماینده شهرستان خمینی شهردر مجلس شورای اسالمی، فرماندار، 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان و مدیر و پرسنل آبفای منطقه 

خمینی شهر درمحل منبع آب شماره 2 محله منظریه، برگزارشد .

با حضور نماینده مردم شهرس��تان فریدونش��هر در مجلس شورای اسالمی، 
فرماندار و اعضای ش��ورای ش��هر ، دس��تگاه تصفیه آب ش��هر برف انبار وارد 
 مدار بهره برداری ش��د. مدیر آب و فاضالب فریدونش��هر گفت : دستگاه آب

 شیرین کن  برف انبار، ظرفیت تصفیه  ۵ لیتر آب در ثانیه را دارد و با استفاده 
از توان تصفیه این دستگاه، نیاز شهروندان برف انبار برای تامین آب بهداشتی 
وسالم مرتفع می شود. مقدس��ی اعالم کرد: هزینه خرید ، نصب و راه  اندازی 
دس��تگاه و س��ایر ملحقات آن با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ری��ال از اعتبارات 
خشکسالی آبفای استان تامین شد. وی گفت: هدف راه اندازی این دستگاه، 
ارتقای سطح خدمات شرکت و افزایش سطح بهداشت عمومی در منطقه است. 
مقدسی اصالح شبکه آب فریدونشهر را ضروری دانست و گفت : اصالح شبکه 
آب این شهرستان به منظور تامین پایدار آب شرب مشترکین ضروری است و 

این امر نیاز به تامین اعتبارات الزم دارد.

۴
دولت از تشدید بحران آب در منطقه مرکزی کشور جلوگیری کند

مسؤوالن اصفهان در نامه ای به معاون اول رییس جمهور گفتند: دولت مدبر تحت تاثیر جوهای کاذب قرار نگیرد و 
به منظور جلوگیری از تشدید بحران، طرحی استراتژیک را برای زاینده رود پیاده و مدیریت آب در منطقه مرکزی 

کشور را ساماندهی کند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1308   may    21 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1308 | چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393 | 21 رجب   1435

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروش��ان از کاهش قیمت میوه های 
زمستانه و نوبرانه  نسبت به س��ال های قبل خبر داد. سید حسین 
مهاجران با بیان این که از آذر سال گذشته که میوه های زمستانی 
به بازار آمد، سیب ها در میادین کیلویی ۵۰۰۰ تومان و در مغازه ها 
کیلویی ۷۰۰۰ تومان فروخته می شد، افزود: در حال حاضر همان 
سیب ها با همان کیفیت در میادین ۳۵۰۰ تومان و در مغازه ها بین 
۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به فروش می رس��د. وی با تاکید بر این که 
قیمت میوه های زمس��تانی در بازار نصف شده اس��ت، گفت: در 

حال حاضر پرتقال نیز ارزان ترین قیمت خود را در طی پنج سال 
گذشته داشته و هیچ زمان تا این حد قیمت آن کاهش نیافته بود. 
مهاجران بیان کرد: در مورد میوه ه��ای نوبرانه  نیز باید بگویم که 
قیمت آن نسبت به سال های قبل بس��یار کمتر است. وی افزود: 
زردآلوی ش��یراز و کاشان در بازار توزیع ش��ده که قیمت آن طی 
چهار س��ال قبل، کمترین مقدار خود  را دارد. به گفته وی قیمت 
زردآلوی شیراز و کاشان که امروز کیلویی ۱2 هزار تومان در بازار 
عرضه می شود، در سال های قبل کیلویی 2۵ هزار تومان بوده است. 
مهاجران تصریح کرد: گوجه سبز هایی که کیلویی 2۵ هزار تومان به 
فروش می رسید االن بین ۷۰۰۰ تا 8۰۰۰ تومان است. وی با تاکید 
بر این که البته ممکن است طی چند روز آینده به دلیل سرما زدگی 
بار محصوالت شهریار قیمت زردآلو کمی افزایش یابد، بیان کرد: 
تا ۱۵ روز دیگر که زردآلوی گرمسار به بازار می آید، مجددا قیمت 
آن کاهش می یابد. مهاجران درباره  کاهش قیمت س��یب زمینی 
تصریح کرد: سیب زمینی بندرعباس و جیرفت در حال حاضر در 
بازار توزیع می شود که قیمت آن کیلویی 2۳۰۰ تومان است. البته 
سیب زمینی گرگان نیز در بازار موجود است که به دلیل کیفیت 

پایین آن، کیلویی هزار تومان به فروش می رسد.

اصالح اطالع��ات یارانه ای خانوار از امروز امکان پذیر می ش��ود.
بنابراع��الم س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها، به اط��الع کلیه 
هموطنانی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
ثبت نام کرده و به دلیل یکی از وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج 
 و طالق متقاضی دریافت این تغییرات در سامانه رفاهی به نشانی

 www.refahi.ir هس��تند، می رس��اند که می توانن��د از روز 
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۳ ضمن در دست داشتن اسناد 
و مدارک معتبر با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰  نس��بت به ثبت 

تغییرات مزبور اقدام کنند.
 آن دس��ته از هموطنان��ی ک��ه ب��ه دالی��ل مختل��ف از 
جمل��ه محجوری��ت، فق��دان سرپرس��ت، ع��دم صالحی��ت 
سرپرس��ت خان��وار و غی��ره متقاض��ی تغیی��ر سرپرس��ت 
 خان��وار خود جه��ت ادام��ه دریاف��ت یاران��ه نقدی هس��تند،

 نیز می توانند پس از مراجعه به فرمانداری محل س��کونت خود 
 نس��بت به تغییر سرپرس��ت خانوار در دفاتر پلی��س ۱۰+ اقدام

 کنند. 
پیشنهادات مجلس برای حذف يارانه نقدی سه دهک

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، آثار پرداخت یارانه 
نقدی و حذف یارانه را در مورد س��ه دهک خانواره��ا بر تولید و 

توزیع درآمد نهادی بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتص��ادی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی، اعالم کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها و چگونگی 
اجرای آن همچن��ان یکی از چال��ش برانگیزتری��ن موضوعات 

اقتصاد ایران است. 
در این گزارش به بررس��ی اثر حذف یارانه سه دهک خانوارها بر 

تولید و توزیع درآمد پرداخته شده است. 

بنابراعالم سازمان هدفمند سازی يارانه ها صورت می گیرد؛

امکان اصالح اطالعات يارانه ای خانوار از امروز
ريیس اتحاديه میوه و سبزی فروشان:

قیمت انواع میوه  در بازار کاهش يافت 

ریی��س کمیس��یون واردات ات��اق بازرگان��ی ایران گف��ت: وقتی 
تولید کنندگان خودروی داخلی با ظرفی��ت ۴۰-۳۰ درصدی کار 
می کنند، تقاضای بازار با واردات خودروهای کشورهایی که چندان 
در عرصه خودرو صاحب نام نیس��تند، جبران می شود. مجید رضا 
حریری به این نکته اش��اره کرد که یکی از ابزاره��ای کنترل بازار 
ارز، کنترل طرف تقاضا اس��ت. به باور وی هر قدر بتوانیم تقاضای 
واردکنندگان قانونی را از بازار آزاد به بازار کنترل شده بانک مرکزی 
بیاوریم، می توانیم قیمت ارز در بازار آزاد را بیشتر کنترل کنیم. وی 
این مساله را ابزار مدیریتی دولت دانست و گفت: قرار است مطابق 
برنامه پنجم توس��عه، بازار ارز با قیمت ش��ناور مدیریت شده اداره 
شود.رییس کمیس��یون واردات اتاق ایران در پاس��خ به این که آیا 
تامین ارز برای واردات بی رویه مشکل س��از نیست، گفت: مکانیزم 

بازار، خودش ارز آزاد را تامین می کند و کسی تا به حال برای تامین 
ارز آزاد در مضیقه نبوده اس��ت. متاس��فانه آنچه امروزه قیمت ارز 
در بازار آزاد را تش��کیل می دهد، متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه 
متغیرهای سیاسی تاثیر افزون تری بر بازار آزاد ارز دارند. به عنوان 
مثال اگر بعد از مذاکرات مصاحبه مطبوعاتی انجام نشود، بازار ارز 
واکنش افزایش ۷۰ تومانی روی هر دالر نشان می دهد و باید گفت 
این یک بازار طبیعی نیس��ت و نمی توانیم آن را بر اساس مناسبات 
عرضه و تقاضا ببینیم. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران 
در مورد برداشته ش��دن محدودیت برای واردات خودرو و تاثیر آن 

بر بازار داخلی گفت: این که هر کس��ی بتواند فعالیت قانونی انجام 
دهد، کار درستی اس��ت. زیرا یکی از راه های مبارزه با فساد و رانت، 
ش��فاف کردن فضا و ایجاد زمینه رقابتی برای همه است. به گفته 
این فعال اقتصادی آمارها نشان می دهد که واردات زیاد خودروی 
2۵۰۰ سی سی در فروردین و اس��فند ماه به دلیل توقفی است که 
در نیمه دوم سال گذشته وجود داشته و در حقیقت کاالی انباشته 
شده پشت در های گمرک، یک مرتبه وارد بازار شده است. وی افزود: 
وقتی تولید کنندگان خودروی داخلی با ظرفیت۴۰-۳۰ درصدی 
کار می کنند، یک جایی باید به تقاضای بازار پاس��خ داده ش��ود و 

این مساله در کش��ور با واردات خودروهای کشورهایی که چندان 
در عرصه خودرو صاحب نام نیس��تند، جبران می ش��ود. به اعتقاد 
رییس کمیس��یون واردات اتاق بازرگانی ایران اگر تولید کنندگان 
خودروی داخلی نیاز بازار را با قیمت و کیفیت مناسب تامین کنند 
اصوال نیازی به واردات این تیپ اتومبیل ه��ا که برندهای معروفی 
هم در دنیا نیس��تند،  نیس��ت. وی در مورد اختصاص ارز مبادله ای 
به قطعات خودرو و این که چقدر این مس��اله می تواند در وضعیت 
بازار خودرو موثر باش��د، گفت: شخصا در ش��رایط آزاد اقتصادی با 
اختصاص هر نوع ارزی برای هر نوع کاالیی مخالفم؛ به دلیل این که 
باید بازار تقاضای ارز را کنترل کرد، ولی در س��امانه فعلی این گونه 
 مسایل به عنوان ُمس��کنی موقتی برای برخی واردات اعمال شده

 است.

واردات بی کیفیت، به خودرو هم رسید
ريیس کمیسیون واردات اتاق ايران: 

نماینده خمینی ش��هر در مجلس با اشاره به جلسه 
نمایندگان اصفهان با وزیر نی��رو درباره آب حوضه 
 زاین��ده رود و ط��رح تونل بهش��ت آباد، گف��ت: از 
پاس��خ های چیت چیان در این جلسه قانع نشدیم 
 و با توجه به این موضوع، یک هفت��ه دیگر با حضور

 آیت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان، مسؤوالن 
این شهر و با حضور وزیر نیرو، جلسه دیگری خواهیم 

داشت.
 محسن صرامی فروشانی با اشاره به این که صحبت 
نمایندگان اصفه��ان با وزی��ر نیرو ح��ول چندین 
محور بود، اظهار داش��ت: نخس��تین  صحبت ما با 
وزیر نیرو درباره مش��کل تامین آب اصفهان بود و بر 
این نکته تاکی��د کردیم که هرگون��ه اقدامی باید بر 
 اساس کارهای کارشناس��ی و بدون تاثیرپذیری از

 گ��روه های��ی باش��د ک��ه مناف��ع ش��خصی را به 
 ج��ای مصلحت اس��تان ه��ای ه��م ج��وار طلب

 می کنند. 
وی افزود: دومین نکته مورد اشاره این بود که مساله 
آب از مسایل سیاسی و انتخاباتی جداست. بنابراین 
 نباید از کمیس��یون های رس��می قوه مجریه برای 
 بهره ب��رداری از اف��کار مردم، اس��تفاده نادرس��ت 

ش��ود. نماینده خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکی��د بر این نکت��ه که  مش��کل آب با 
سیاس��ت هیچ گونه ارتباطی ندارد، بیان داش��ت: 
تم��ام اقلی��م ف��الت مرکزی ش��امل اس��تان های 
چه��ار مح��ال و بختی��اری، ی��زد، اصفه��ان و دو 
استان دیگر با مش��کل خشکس��الی مواجه شده و 
 صنع��ت، کش��اورزی و تامی��ن آب ش��رب در این 

استان ها تحت تأثیر قرار گرفته است.
بنابراین نباید این مساله با عملکردهای غیرمنطقی 
همچون بلندکردن پ��الکارد و داد و بیداد در صحن 
 علنی همراه باش��د. این امر نیازمند تفکر اساس��ی

 است.

آب نبايد ب�ه يک مس�اله امنیتی مبدل
 شود

وی با ذکر این نکته که موضوع آب نباید امنیتی شود، 
بیان داشت: اگر برای پروسه کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم، به 
راحتی می توان افکار عمومی را توجیه کرد بدون این 

که مسایل، امنیتی شود.
 صرام��ی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در دی��دار ب��ا وزیر 

نی��رو، نماین��دگان اصفه��ان ش��دیدا ب��ه زی��ر 
 پاگذاش��تن ۱2 س��ال کار کارشناس��ی برای تونل

 بهشت آباد اعتراض کردند، گفت: وزیر نیرو قول داده 
بود تا در این زمینه تحقیقات کارشناسی انجام شود 
و هیچ مصوبه ای تا اعالم نظرات کارشناسی نداشته 
باش��د. بنابراین تا پی��ش از این نبای��د در تلویزیون 

مصاحبه ای انجام می داد.
وی ادامه داد: برخالف ای��ن موضوع، وزیر نه تنها در 
برنامه »ثریا« اظهاراتی بس��یار غیرکارشناس��ی در 
زمینه تونل بهشت آباد انجام داد، بلکه ابالغات اولیه 

تغییر طرح نیز انجام شده است.
 نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که پاسخ به آیندگان در زمینه تامین آب تنها 
با نظرات کارشناسی امکان پذیر است، تصریح کرد: 
وزیر در این جلسه اعالم کرد که دستور احداث سد 
پایین دست بهشت آباد را تایید کرده و بر این نکته 
تاکید کرد که برای تصمیم درباره انتقال آب همچنان 

کارهای کارشناسی انجام می شود. 
وی اضافه ک��رد: نمایندگان اصفه��ان تنها با حرف 
قانع نم��ی ش��وند و منتظ��ر عملیاتی ش��دن این 
ق��ول ها هس��تند. زی��را ب��ه نظر م��ی رس��د وزیر 
نی��رو در براب��ر نماین��دگان ه��ر اس��تان مواف��ق 
 نظر آنه��ا صحبت و خواس��ته ه��ای آنه��ا را تایید

 می کند.

تک تک اقدامات طرح بهشت آباد را زير 
ذره بین قرار داده ايم

صرام��ی اذع��ان ک��رد: ب��ر ای��ن مبن��ا ت��ک تک 
اقدام��ات م��ورد انج��ام در زمین��ه تونل بهش��ت 
آب��اد را زیر ذره بی��ن ق��رار داده ایم و ب��رای تحقق 
 خواس��ته های م��ردم اس��تان اصفهان پافش��اری

 می کنیم. 
وی با اش��اره به این که از پاس��خ های وزیر نیرو در 
این جلس��ه قانع نش��دیم، تاکید کرد: ب��ا توجه به 
 این موض��وع یک هفته دیگ��ر قرار اس��ت با حضور

 آی��ت اهلل طباطبای��ی نژاد ام��ام جمع��ه اصفهان، 
 مسؤوالن این شهر و با حضور وزیر نیرو مساله تونل 
 بهشت آباد و آب حوضه زاینده رود را بار دیگر به بحث

 بگذاریم.

توضیحات وزير نیرو نمايندگان اصفهان را قانع نکرد

تشکیل جلسه مجدد با حضور امام جمعه اصفهان

سرانجام تونل » بهشت آباد« هفته دیگر مشخص می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: ناوگان حمل  و نقل ریلی 
در گذشته هیچ رشدی نداش��ته و ناوگان این بخش 
پیرتر شده اس��ت. عباس آخوندی درباره برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی برای توسعه حمل  و نقل ریلی 
اظهار کرد: در مجموع سهم مسکن، ساختمان و حمل  
و نقل در تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد 
اس��ت. وی درباره  کیفیت ناوگان حمل  و نقلی کشور 
نیز اظهار ک��رد: در نظر داریم در بخش مس��افر برای 
خطوطی که برقی می شوند، س��رعت 2۰۰ کیلومتر 
مبنای سیر قرار گیرد و این خود اتفاق بزرگی است. در 
خطوط دو خطه با لوکوموتیو های دیزلی هم سرعت 

۱۶۰ کیلومتر مبنا قرار گرفته است.
آخوندی افزود: این مساله از نظر آسایش مسافر بسیار 
مهم است. بنابراین در زمینه  کیفیت مبحث سرعت و 
بحث کیفیت قطارهامطرح است که اگر همه عوامل 
دست به دست هم دهند، می توانند پیشران خروج از 

رکود در این بخش شوند.
ايمنی حمل و نق�ل ريلی 5۰ درصد بیش�تر از 

جاده  است
وزیر راه و شهرسازی درباره  حمل  و نقل ریلی نیز اظهار 
کرد: ریل به دالیل مختلف از جمل��ه ایمنی انتخاب 
می شود. زیرا ایمنی حمل  و نقل ریلی نسبت به حمل  
و نقل جاده ای ۵۰ درصد بیشتر است؛ به طوری که در 
حمل  و نقل ریلی حادثه  ب��ه ندرت اتفاق می افتد.وی 
افزود: نکته  دوم در این زمینه صرفه جویی در مصرف 
انرژی اس��ت که حمل  و نقل بار در ریل تقریبا نسبت 
ریل به جاده، کمتر از یک به شش و در بخش مسافری 
یک به دو است. بنابراین صرفه جویی در مصرف انرژی 
بحث بسیار مهمی است. وزیر راه و شهرسازی با بیان 
این که حمل  و نق��ل ریلی در واقع ی��ک حمل  و نقل 
سبز اس��ت، تصریح کرد: حمل  و نقل ریلی با محیط 
زیست س��ازگاری خوبی دارد و آسایش مسافران نیز 
در آن از حم��ل و نقل جاده ای بهتر اس��ت. آخوندی 
درباره  س��هم حمل  و نقل ریلی در کشور گفت: سهم 
حمل  و نقل ریلی باری که از کشور جا به جا می شود، 
حدود پنج درصد است. در حوزه حمل  و نقل مسافر 
این میزان حدود ۱۰ درصد است و سهم حمل  و نقل 
ریلی در حوزه حمل  و نقل بین شهری نیز سهم زیادی 
نیست و در ش��هرها با توجه به متروها می توان گفت 
این میزان روبه رشد است. وزیر راه و شهرسازی گفت: 
یکی از دالیلی که حم��ل  و نقل ریلی در این وضعیت 

قرار دارد، نحوه  مدیریت حمل  و نقل کشور است. زیرا 
در هر صورت حمل  و نقل ریلی تمام هزینه هایش از 
درون خودش تامین می ش��ود. آخوندی تاکید کرد: 
باید سیاست گذاری ها به سمتی باشد که حمل  و نقل 
ریلی بتواند با حمل  و نقل جاده ای رقابت کند.وی با 
بیان این که نسبت حق دسترسی حمل  و نقل مسافری 
به ریل صفر اس��ت، گفت: این در حالی است که حق 
دسترسی به ریل در حوزه حمل بار،۵۶ درصد بوده، 
اما برای کاهش این رقم تالش ک��ردم؛ به  طوری که 
در حال حاضر به رقمی حدود ۴۹ رسیده و همچنان 
نظر به کاهش این رقم داریم. وزیر راه و شهرس��ازی 
افزود: مجلس شورای اسالمی موضوع خوبی در بند 
»ب« تبصره دو قانون بودجه پیش بینی کرده و مبلغ 
مناسبی در اختیار وزارت نفت قرار داده اندکه کسانی 
که باعث کاهش مصرف انرژی شوند، می توانند بخشی 
از درآمد صرفه جویی را دریافت کنند. آخوندی درباره  
تامین منابع حمل  و نقل ریل��ی اظهار کرد: این بحث 
بسیار گسترده است و به سیس��تم های بانکی کشور 
بر می گردد، ولی بخش��ی از این تامین مالی توس��ط 
صندوق توسعه ملی، قابل پیش بینی است. وی افزود: 
در بخش دسترس��ی به تس��هیالت صندوق در حال 
حاضر کس��انی که از ما درخواست س��رمایه گذاری 
کردند، ب��ه صندوق معرف��ی کردیم تا کارهایش��ان 
پیگیری ش��ود. وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که 
ناوگان ریلی در گذش��ته هیچ رشدی نداشته، افزود: 
ناوگان ریلی پیرتر ش��ده و رش��دمان در این زمینه 
بسیار اندک بوده است. آخوندی ادامه داد: پیش بینی 
کاالهایی که امکان حمل  و نقل دارند، طی هشت سال 
آینده این است که در چهار سال اول کل باری که در 
سطح کشور جا به جا می شود، از ۶82 میلیون تن سال 
جاری به حدود ۹۱۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ برسد 
یعنی ش��اهد ۴۰ تا ۵۰ تن افزایش حمل  و نقل باری 

ریلی در سطح کشور باشیم.
سهم بار در شبکه ريلی 6 برابر می شود

وی با بی��ان این که برنام��ه  مدنظرمان ی��ک برنامه  
بلند پروازانه اس��ت، تصریح کرد: برای عملیاتی شدن 
این برنامه نیازمند یک ع��زم دولتی در حوزه مالیات 
و بانکی هس��تیم و اگ��ر همه حوزه ه��ا کمک کنند، 
می توانیم سهم بار در حوزه حمل ونقل ریلی را۶  برابر 
کنیم و تصورمان این اس��ت که در حوزه مس��افر هم 

حدود 2۶ میلیون نفر در سال ۹2 جا به جا شوند. 
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 نوبتی سه ماهه چهارم جوشقان |) نوبت  دوم ( 
و  اسناد  ثبت  1392-اداره  سال  چهارم  ماهه   سه  نوبتی  2222آگهی 

امالک جوشقان قالی بخش دوازده کاشان.
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59-اصالحی و آئین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392 تقاضای ثبت 
افتاده یا آنچه طبق آرا  از قلم  آنها پذیرفته شده و نیز شماره هایی که 
هیات نظارت و اختیارات تفویضی آگهی های نوبتی آن تجدید گردیده  به 

شرح ذیل آگهی می گردد:

نسبت  اعتراض  مدت  و  پذیرفته شده  آنها  ثبت  تقاضای  که  الف(امالکی 
به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نود روز می باشد بدین شرح:

شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی
1190 فرعی –آقای عباسعلی راونجی فرزند غالمرضا تمامی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دشت اصله جوشقان به 

مساحت 492/15 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک بیست ویک اصلی ابنیه و امالک  کامو
قطعه  آقا ششدانگ  فرزند مسعود  بزرگیان  –آقای خسرو  فرعی   1799
زمین مزروعی واقع در دشت فارند –فافا کامو به مساحت 1603 مترمربع 
2041 فرعی –آقای مجید عبدالهی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه واقع 

در کوی مصلی کامو به مساحت 430/36 مترمربع 
2042 فرعی  -آقای حیدر حسین زاده فرزند حسن اقا ششدانگ یکباب 
پائین  از شماره 269 فرعی واقع در کوی  مغازه مفروز و مجزی شده 

کامو به مساحت 20 مترمربع 
2043 فرعی -خانم زهرا نیکو  سیرفرزند اکبر ششدانگ  دو باب انبار و 

حصار متصل واقع در کوی مصلی کامو به مساحت 126متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست ودو اصلی ابنیه و امالک  چوقان

497 فرعی -خانم نجمه خاتون زارعی فرزند محمد اقا ششدانگ یکدرب 
 1731/65 مساحت  به  چوقان  درروستای  واقع  مشجر  و  موستان  باغ 

مترمربع 

قطعه  غالمرضا ششدانگ  فرزند  زارعی  تقی  محمد  آقای   – فرعی   573
زمین محصور واقع در روستای چوقان به مساحت 243 مترمربع 

امالک مزرعه  ابنیه و  بیست وشش  اصلی  از پالک  شماره های فرعی 

همواریه کامو

یکباب حصار و  آقای حسین صفی فرزند علی ششدانگ   – 223 فرعی 
طویله واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 202/60 مترمربع 

مصطفی صانعی فرزند علی اصغر ششدانگ قطعه زمین   – 245 فرعی 
محصور در مزرعه همواریه کامو به مساحت 208/17 مترمربع 

ششدانگ  عباسعلی   فرزند  رضائی  علی  غالمرضا  آقای   – فرعی   252
یکبابخانه واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 250 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 32-  اصلی ابنیه و امالک مزرعه موشابه کامو
2 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

1019/25 مترمربع 

10 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

783/31 مترمربع 
15 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 

فرض اله و وارثین دسته 
زمین  قطعه  ششدانگ  اله  فرض  کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  دوم 

مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 1125/42 مترمربع 

19 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 

کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

296/52 مترمربع 
21 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

294/78 مترمربع 
29فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

583/80 مترمربع 
34 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت 
آقایان عباسعلی و رمضانعلی  همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین و 
و علی محمد وحسنعلی و رضا و خانم فاطمه شهرت همگی دلخوشیان 
کما  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اول  دسته  وارثین  قربانعلی  ان  فرزند 
فرض اله و وارثین دسته دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله 
ششدانگ یکدرب باغ موستان واقع در مزرعه موشابه کامو به مساحت 

1684/60 مترمربع  
شماره های فرعی از پالک 41-  اصلی ابنیه و امالک روستای الزق

یکباب  اصغر ششدانگ  علی  فرزند  علیرضا صانعی  –آقای  فرعی   221
  300 مساحت  به  الزق  روستای  در  واقع  آن  به  متصل  زمین  و  انباری 

مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 62-  اصلی مزرعه پاگدار سرخ کامو

23 فرعی – آقای غالمرضا رحیمی فرزند میرزا آقا تمامی سه سهم مشاع 
از جمله 50 سهم ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان واقع در مزرعه 

پاگدار سرخ کامو به مساحت 24217/52 مترمربع 

ب(امالکی که آگهی های نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن بواسطه 
اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده است و به موجب آرا ء هیات 
محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات نظارت 
موضوع بند های 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول 

مهر ماه سال 65 منجر به تجدید آگهی شده اند بدین شرح است:

شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

ششدانگ  حسینقلی  فرزند  بنائی  خانمتاج   – فرعی   4077
به  جوشقان  بغله  دشت  در  واقع  وطویله  انبار  و  حصار  یکباب 
به  اشتباها  قبلی  های  آگهی  در  که  مترمربع   1239/65 مساحت 
آگهی  تجدید  اینک  بود  گردیده  آگهی  مرقوم  اصلی  از   4017 

می گردد

به موجب  ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک  و رقبات 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی نسبت به امالک ثبت شده در ردیف )الف( ازتاریخ انتشار  ظرف 
انتشار  تاریخ  از  )ب(  ردیف  ر  د  ثبت شده  امالک  به  نسبت  و  روز   90
ارائه و  اداره  این  به  کتبا  را  ظرف 30 روز  دادخواست واخواهی خود 
معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانونه  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ثبت معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترض خود 
به این اداره گواهی تقدیم دادخواست  را از مراجع ذیصالح قضائی  اخذ 
انقضا مدت مرقوم  از  بعد  نماید در صورتی  که  اداره تسلیم  این  به  و 
اعتراض خود را واصل نماید بال اثر می باشد و برابر قسمت اخیر ماده 
17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت 
قید  تحدیدی  صورتمجلس  در  و  حدود  تحدید  موقع  در  ارتفاقی  حقوق 
ماده20  به حدود و حقوق   مطابق  امالک نسبت  و واخواهی صاحبان 
قانون ثبت  و تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
نوبت  دو  در  )الف(  ردیف  به  نسبت  آگهی  این  خواهد شد  پذیرفته  ثبت 
تاریخ  از  نوبت  یک  در  )ب(  ردیف  به  نسبت  و  روز   30 فاصله  به  و 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر  اول در روزنامه  نوبت   انتشار 

می گردد م الف 589 
تارخ انتشار نوبت اول:1393/2/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/2/31 

مظفر زرگری  کفیل ثبت اسناد جوشقان  

نوبتی سه ماهه چهارم شهرضا) نوبت  دوم ( 
2254بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392تقاضای ثبت آنها 
آراء  طبق  آنچه  ونیز  افتاده  قلم  از  های  وهمچنین شماره  پذیرفته شده 
هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
آقاخانی  رضاوفاطمه  فرزندان  غالمی  ومرتضی  مصطفی   -1396
قطعه  باالسویه:ششدانگ  باقرپورفرزندشکراله  وعاطفه  فرزندنصراله 

زمین به مساحت100مترمربع.
اله  فرزندسیف  باباربیع  فرزندقنبروصولت  ناصرحاجگداعلی   -3781

باالسویه:نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه.
راه  محل  ساختمان  یکباب  شهرضا:ششدانگ  بهزیستی  اداره   -8039

متروکه به مساحت190/08مترمربع.
خانه  ازیکباب  قسمتی  فرزندمحمدحسین:ششدانگ  پایان  علی   -8121
به انضمام ششدانگ  محل کوچه متروکه به مساحت10/97مترمربع که 

پالک6171جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

ازششدانگ  مشاع  ونیم  فرزندمحمد:یکدانگ  امیری  حیدرعلی   -709
باساختمان  زمین  یکقطعه  فعالبصورت  که  پزی  شیره  کارخانه  یکباب 

موجوددرآن می باشد.
3966- محمدرضاطاوسی فرزند کرمعلی نسبت به5دانگ مشاع وفاطمه 
سبزواری فرزندنبی اله نسبت به یکدانگ مشاع از:ششدانگ یکباب مغازه 

مجزی شده از1474به مساحت75/60مترمربع.
9399- ابوالحسن هدایتی فرزندبرجعلی:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه 

به  متروکه  ازراه  قسمتی  انضمام  به  که  مساحت132/27مترمربع  به 
مساحت16/60مترمربع جمعاتشکیل یکبابخانه به مساحت148/87مترمربع 

راداده است.
به  خانه  یکباب  فرزندکاکاخان:ششدانگ  احمدی  علی   -9402

مساحت157/75مترمربع.
یکباب  فرزندمصطفی:ششدانگ  پورمقدم  عباسعلی  رسول   -10037

گاراژبه مساحت313/06مترمربع.
13430- مهردادمعظمی فرزندعبدالرسول:ششدانگ قطعه زمین جای پی 

کنی شده به مساحت151/60مترمربع.
13431- اسماعیل طالبیان فرزندنعمت اله نسبت به 4دانگ مشاع ومریم 
صالحپورفرزنداصغرنسبت به 2دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 120/60مترمربع.
13981- رسول عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ یکباب مغازه 

که قبال قسمتی ازپالک 7388بوده است به مساحت28/20مترمربع.
آقای  تولیت  التجاربه  ملک  محمدابراهیم  مرحوم  موقوفه   -13992
حمیدنجفی:ششدانگ عرصه یکباب خانه وزمین متصله که قبال563/1بوده 

است به مساحت1527مترمربع واعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
14035- سیف اله پورحاجی حاجی دولوفرزندلطف اله:ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از10717به مساحت117/60مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

وطیبه  مشاع  به4دانگ  فرزندغالمرضانسبت  موالئیان  طاهره   -3457
مغازه  دوباب  از:ششدانگ  مشاع  2دانگ  به  نسبت  اله  فخارفرزندحبیب 
وانبارکه قبال قسمتی ازپالک 463بوده است به مساحت203/50مترمربع.

بکیانی  ومعصومه  فرزندسیدمحمدعلی  شریفی  اله  سیدمسیح   -3867
شده  مجزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  اکبرباالسویه:ششدانگ  فرزندعلی 

از808به مساحت197/60مترمربع.

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

به  خانه  یکباب  فرزندسهراب:ششدانگ  سهرابی  امید   -1889
مساحت158مترمربع.

فرزندبمانعلی  ومیترارضائی  فرزندعبداله  روستائی  فرجام   -2598
باالسویه:ششدانگ یکباب خانه به مساحت136/65مترمربع.

2604- محمدجواداسکندری فرزندجمشید:ششدانگ قطعه زمین پی کنی 
شده مجزی شده از1027به مساحت480/70مترمربع.

به  زمین  قطعه  یک  نیافرزندکاکاشیر:ششدانگ  کاویانی  زهره   -2605
مساحت41/58مترمربع.

به  زمین  قطعه  بابا:ششدانگ  منفردفرزندحاجی  طوارژیانی   -2606
مساحت53/65مترمربع.

شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
به  باغ  یکدرب  فرزندابوالقاسم:ششدانگ  باباربیع  غالمحسین   -1000

مساحت763/50مترمربع.
شده  مجزی  خانه  یکباب  عمرانپورفرزندحیدر:ششدانگ  مهری   -2547

از405به مساحت104/25مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

به  خانه  یکباب  اله:ششدانگ  فرزندفتح  عشقی  فاطمه   -2209
مساحت214مترمربع.

2502- امیرحسین براهیمی فرزندمحمدعلی:ششدانگ یکباب خانه مجزی 
شده از157به مساحت338/30مترمربع.

شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
فرزندان  وسجادمطهری  وامیدومحمدحسین  محسن   -2331
از559به  شده  مجزی  زمین  قطعه  مطهرباالسویه:ششدانگ 

مساحت485مترمربع.

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
فرزندسیدمحمدومهنازکفیل  میرنیام  سیدعباس   -463
از326به  شده  مجزی  خانه  یکباب  باالسویه:ششدانگ  فرزندابوالقاسم 

مساحت122/90مترمربع. 
  به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشد  داشته  واخواهی  آگهی  این  در  مندرج 
نوبت آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های 
الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت 
ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 
تقدیم  اداره گواهی  این  به  اعتراض خود  تسلیم  تاریخ  از  مدت 30 روز 
دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تسلیم نماید 
درصورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید 
.اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
درموقع  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  شد. ضمنا 
تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین 
وتبصره  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت 
پذیرفته  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  2ماده 
خواهد شد.این آگهی نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 
30 روز ونسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روز نامه زاینده رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
/م الف 27

تاریخ انتشار نوبت اول:93/02/01تاریخ انتشار نوبت دوم:93/02/31

 سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

نوبتی سه ماهه چهارم نطنز ) نوبت  دوم  ( 
2273بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي   
آیین نامه مذکور امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال 
92 پذیرفته شده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )93/2/1( به مدت 90 روز مي باشد. به 

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

ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 
اسماعیل سلمان پور فرزند مهدی سه سهم مشاع از 27 سهم   – 3913

ششدانگ یکباب خانه و باغچه مخروبه بمساحت 133/80 متر مربع 
شیر  فاطمه  خانم  و  احمد  فرزند  محمدی  شیر  عصمت  خانم   –  4015
ششدانگ  سهم  نه  از  مشاع  سهم  یک  بالمناصفه  احمد  فرزند  محمدی 
یکباب خانه بمساحت 252/07 متر مربع مفروز و مجزی شده از شماره 

331 فرعی  
متروکه  کوچه  ششدانگ  حسن  فرزند  رحمتی  کبری  خانم   -  4026

بمساحت 4/40 متر مربع 
ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطیر ، فرعی ذیل 

ششدانگ  حسن  فرزند  خطیری  مزرعه  احمدی  حسین  آقاي   –  607
یکباب اطاق فوقانی بمساحت 22/10 مترمربع 

ازشماره 51 – اصلي رهن  ، فروعات ذیل 
حبه   72 از  مشاع  حبه   9 اکبر  فرزند  رهنی  صالحی  امیر  –آقای   250

ششدانگ قطعه زمین بمساحت 124/81 متر مربع
718 – علی میرزاخانی مهابادی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی بمساحت 178/55 متر مربع 
ازشماره 53 – اصلي افوشته، فرعي ذیل

1313 – آقای حسن محبوبی فرزند علی اکبر ششدانگ قسمتی از یکباب 
مغازه بمساحت 7 متر مربع 

ازشماره 74 – اصلي ویشته ، فرعي ذیل 
672 – ناصر امینی ویشته فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

261/10 متر مربع  
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 

1396– آقاي سید احمد حسینی  خفری فرزند سید محمد دو سهم مشاع 
از بیست سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 1138 متر مربع

1426 – آقای حسین عزیزی خفری فرزند رمضان ششدانگ قطعه زمین 
بمساحت 202/40 متر مربع  

از شماره 127 – اصلي دستجرد ؛ فروعات ذیل 
سهم  ازیازده  مشاع  سهم  یک  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   –  137

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 845/23 متر مربع 
سهم  ازیازده  مشاع  سهم  یک  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  219

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 122/85 متر مربع 
407 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 729/30 متر مربع 
481 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 1223/80 متر مربع
497 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 1320/29 متر مربع
511 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 581/40 متر مربع
670 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 396/17 متر مربع
سهم  ازیازده  مشاع  سهم  یک  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  702

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 335/67 متر مربع
761 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 220/68 متر مربع
866 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 292/47 متر مربع
سهم  ازیازده  مشاع  سهم  یک  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  890

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 543/32 متر مربع

سهم  ازیازده  مشاع  سهم  یک  بابا  فرزند  زرقامی  عذرا  خانم   -  954
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 987/53 متر مربع

از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذیل 

413 – آقای غالمرضا رشیدی جزنی و خانم اقدس رشیدی جزنی و خانم 
فاطمه رشیدی جزنی فرزندان محمد هر کدام دو دانگ مشاع از ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی معروف چاله کره بمساحت 1240/20 متر مربع 
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چیمه ؛ فروعات ذیل 
577 – آقای سید رحیم جاللی چیمه فرزند سید مرتضی دو سهم مشاع از 

هفت سهم ششدانگ یکباب بوم کند بمساحت 126/79 متر مربع 
589 – آقای مسعود ابراهیم بیگی چیمه فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب 
خانه در حین احداث معروف محله سرپشته بمساحت 154/20 متر مربع 

از شماره 38 – اصلی ولوجرد فرعی ذیل 
یکباب خانه  فرزند عباس ششدانگ  ایران محمدی ولوجردی  خانم   –  2

بمساحت 445/50 متر مربع 
از شماره 128 – اصلي هنجن ؛ فروعات ذیل 

باغچه  قطعه  ششدانگ  علی  فرزند  هنجنی  معماری  خانم  ثریا   –  1196
معروف سنگ سفید بمساحت 292 متر مربع

1269– آقای حسنعلی مهدیان فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مشجر 
بمساحت 242/40 متر مربع

1279– آقای محمد حسین نقی زاده هنجنی فرزند عباس ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشجر معروف واجنان بمساحت 341/27 متر مربع

ازشماره 134- اصلی یارند فرعی ذیل
یارند فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین  آقای عباس اصغری   –  1844

مزروعی بمساحت 95/40 متر مربع
ازشماره 150- اصلی برز فروعات ذیل

قطعه  یک  ششدانگ  غالمحسین  فرزند  پناه  کریمی  اعظم  خانم   –  847
باغچه معروف فروینه بمساحت 163 متر مربع

1168 – آقای سید مصطفی میرزاباقربرزی فرزند سید عزیزاله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 825/44 متر مربع 

2655 – خانم معصومه بیگم آقامیری برزی فرزند آقانصراله چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین بمساحت 8/45 متر مربع     

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 
ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذیل

زمین محصور  قطعه  عباس ششدانگ  فرزند  کشه  مبینی  علی  آقای   –  888
بمساحت 194/50 متر مربع 

901 – آقای اسماعیل مبینی کشه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 285/50 متر مربع 

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فرعی ذیل 
1534 – آقای سید عبداله خامسی زاده فرزند میرزاابوالقاسم دو دانگ مشاع 

از ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 12753 متر مربع  
ازشماره 193- اصلي طرق ، فرعی ذیل 

خانه  یکباب  ششدانگ  اله  نعمت  فرزند  ابوفاضلی  علیرضا  آقای    –  4813
بمساحت 578/50 مترمربع 

ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذیل  
1167 – خانم مهناز لباف زاده طرقی فرزند عباس نسبت به دو دانگ وحسین 
محمد حسینی فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 2483 متر مربع انتقال مع الواسطه از آقای مصطفی شکوهی طرقی

زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  طرقی  بابایی  حبیب  آقای   –  1218
بمساحت 264/10 متر مربع  

ازشماره 214 – اصلي یحیی آباد ، فروعات ذیل 
323 – خانم فاطمه ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت به 800 سهم و خانم 
بتول ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت به 800 سهم و آقای شهرام 
آغا  به200 سهم و خانم سلطان  اهلل نسبت  فرزند عنایت  ضابطی طرقی 
علیرضا  آقای  و  به 5400 سهم  استادنصراهلل نسبت  فرزند  رضازاده طرقی 
آقای جواد ضابطی  و  به 800 سهم  نسبت  عباسخان  فرزند  ضابطی طرقی 
طرقی فرزند عباسخان نسبت به 1300 سهم و آقای مهدی ضابطی فرزند 
عباسخان نسبت به 2800 سهم و آقای کورش ضابطی طرقی فرزند عنایت 
اهلل نسبت به 600 سهم وآقای داریوش ضابطی طرقی فرزند عنایت اهلل نسبت 
به 100 سهم و خانم مرجان میرزائیان فرزند مهدی نسبت به 1000 سهم و 
آقای عباسعلی احمدیان فرد فینی فرزند علی آقا نسبت به 1000 سهم مشاع 

از 14800 سهم ششدانگ قطعه زمین بمساحت 14800 متر مربع 
زمین  قطعه  ششدانگ  اله  قدرت  فرزند  فرانی  محمدی  فاطمه  خانم   –  326

مزروعی و مشجر بمساحت 2066/70 متر مربع 
زمین  قطعه  ششدانگ  اله  قدرت  فرزند  فرانی  محمدی  زهرا  خانم   -  327

مزروعی و مشجر بمساحت 2523/60 متر مربع
328 - آقای قدرت اله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی و مشجر بمساحت 837/70 متر مربع
  لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص نسبت به 
امالک مندرج در این آگهي از تاریخ اولین انتشار به مدت 90 روز در دو نوبت 
درج و منتشر شده اعتراضي داشته باشند واخواهي خود را به این اداره و 
دادگاه صالحه تسلیم نمایند و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي اقامه 
گواهي طرح  یا  اعتراضات  نمایند  تسلیم  فوق  مدت  باشد ظرف  دعوي شده 
مطابق قسمت  و  اثر  بال  مرقوم واصل شود  مدت  انقضاء  از  بعد  که  دعوي 
اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنین برابر 
 1373/3/6 ثبتي مصوب  پرونده هاي  تکلیف  و  تعیین  قانون  ماده   2 تبصره 
و  ثبت  اداره  به  کتبًا  را  اعتراض خود  انتشار  تاریخ  از  بایست  مي  معترض 
دادگاه محل تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي از 
مراجع صالحه ارائه دهد و همچنین طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تحدید حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان امالک 
پذیرفته  ثبت  قانون  ماده 20  ارتفاقي مطابق  و مجاوران حدود و حقوق 
خواهد شد. این آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاینده 

رود درج ومنتشر مي گردد.
م الف 25
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اخبار کوتاهیادداشت

معافيت مالياتي موانع قانوني
 در راه خيران را برطرف می کند  

الزم است دولت س��ريعا تكليف 
معافيت مالياتي خيران را روشن 
كند تا يكي ديگر از موانع قانوني 
پيش پاي خيران براي س��رمايه 
گذاري در ورزش كش��ور برطرف 

شود. 
عملكرد مجمع خيران ورزش يار 
اس��تان اصفهان در يك س��ال و 
چند ماه فعاليت خود مثبت بوده 
است و اين موضوع را مي توان در 
 انعكاس فعالي��ت اين مجمع در رس��انه ها و در جامعه ورزش مش��اهده 

كرد. 
تاكنون برای تكميل 5 پروژه ورزشي در شهرستان آران و بيدگل و اصفهان 
تالش هاي زيادي صورت گرفته وطرح هاي ورزش��ي آران در حال بهره 

برداري است.

برتری سازمان بسيج 
ورزشکاران اصفهان  

مهدی اسدی رييس سازمان بسيج 
ورزش��كاران اس��تان اصفهان در 
جلس��ه ش��ورای عال��ی بس��يج 
ورزشكاران استان اصفهان ضمن 
تبريك به مناس��بت آزادس��ازی 
خرمشهر با بيان اين مطلب اظهار 
داش��ت: در س��ه س��ال گذشته 
سازمان بسيج ورزشكاران استان 
اصفهان در بين ديگر سازمان های 
بسيج ورزشكاران كشور رتبه برتر 
 را كس��ب ك��رده ك��ه اي��ن افتخ��ار از آن ديگ��ر اعض��ای ش��ورا

 و باشگاه ها است. 
رييس سازمان بسيج ورزشكاران استان اصفهان به برنامه های سال 93 اين 
سازمان اشاره كرد از جمله اعزام جامعه ورزش به مرقد امام خمينی)ره(، 
اردوی راهيان نور وي��ژه جامع��ه ورزش، اردوی راهيان ن��ور نخبگان و 
قهرمانان، اردوی راهيان نور ورزشكاران و كارمندان،ترويج معروف اولويت 
دار، مقابله با منكر اولويت دار، اداره حلقه سرگروهان صالحين، اداره حلقه 
متربيان، اداره حلقه مربيان با دبيری فرمانده ناحي��ه، آموزش بدو ورود 
اعضای بسيج، برگزاری هيات قشر در شهرستان ها برای كانون های اقشار 
و پايگاه ه��ا، ارتباط و تعامل موثر با نخبگان فرهنگی اجتماعی و اقش��ار 
استان، شورای بسيج قشر در شهرستان، اجرای دوره عمومی مقدماتی 
 بس��يج همراه با دوره تئوری، جذب و سازماندهی بس��يج عادی و فعال،

 184 برنام��ه در شهرس��تان ه��ای اس��تان و ج��ذب و س��ازماندهی و 
كيفی سازی بسيج كادر اشاره كرد.

 مهدی اس��دی افزود: در س��ه س��ال گذش��ته هر سه ش��هيد ورزشكار 
شاخص كش��ور به نام های ش��هيد طوقانی، ش��هيد قورچانی و شهيد 
 غازی از اس��تان اصفهان بودن��د كه افتخ��ار بزرگی برای ما محس��وب 

می شود.

درخشش رزمی کاران اصفهانی
در سی ويكمين مسابقات قهرمانی 
كشور رزم آوران انتخابی تيم ملی، 

اصفهانی ها درخشيدند. 
سی ويكمين مسابقات قهرمانی 
كشور رزم آوران انتخابی تيم ملی 
وي��ژه آقايان رده س��نی جوانان و 
بزرگس��االن باحضور250نف��ر 
شركت كننده در بخش مبارزات 
آزاد) تام كوب (به ميزبانی استان 
مازندران شهرستان مياندرود، با 
حضور تيم های منتخب رزم آوران سراس��ر كش��ور برگزار شد. در پايان 
ميزبان قهرمان و تيم منتخب رزم آوران استان اصفهان با كسب2 نشان 
طال و4 نقره مق��ام دوم را به خود اختص��اص داد. همچنين تيم همدان 
 به مقام سوم دس��ت يافت.اس��امی مدال آوران اين مس��ابقات را در زير 

می خوانيد:
1-حميد بختياری در وزن75 - مدال طال
2-عليرضا زمانی در وزن105 - مدال طال
3- احسان قريشی در وزن 65 - مدال نقره

4-علی زمانی در وزن 60- مدال نقره
5-مجتبی مال كاظمی در وزن 95- مدال نقره

6-مهرداد مرتضوی در وزن 75- مدال نقره

افتتاح ایستگاه شماره 30 ورزش 
صبحگاهی آقایان  

  در حاشيه برگزاری چهارمين دوره 
مديري��ت و رهب��ری در ورزش 
همگانی ايستگاه شماره 30 ورزش 
صبحگاه��ی آقايان افتتاح ش��د. 
عبدالعلی كشاورز رييس كميته 
هي��ات  صبحگاه��ی   ورزش 
ورزش ه��ای همگان��ی اس��تان 
اصفه��ان ب��ا اع��الم اي��ن خب��ر 
گفت:طبق برنام��ه كميته ورزش 
صبحگاهی، بايد در نيمه اول سال 
تعداد 93 ايستگاه های اين رشته را به 110 عدد برسانيم كه شاهد افتتاح 

ايستگاه شماره 30 در گروه آقايان بوديم. 
اي��ن افتتاحيه ب��ا حضور ريي��س هي��ات ورزش های همگانی اس��تان 
 اصفهان،تيمس��ار ش��يران پدر ورزش های همگانی اصفه��ان، مربيان

 بين المللی فدراسيون جهانی ورزش همگانی)تفيسا( كه برای تدريس در 
چهارمين دوره مديريت و رهبری در ورزش صبحگاهی به اصفهان سفر 

كرده اند و دانشجويان اين دوره ، برگزار شد.
 در اي��ن مراس��م ورزش��كاران ايس��تگاه ورزش باس��تانی ني��ز ب��ه 
اي��ن ورزش پرداختن��د. وی خاط��ر نش��ان ك��رد: در ح��ال حاض��ر 
52 ايس��تگاه ب��رای خانم ه��ا، 30 ايس��تگاه ب��رای آقاي��ان در ورزش 
صبحگاه��ی، 7 ايس��تگاه ورزش عصرگاه��ی ب��رای خان��م ه��ا و 
 يك ايس��تگاه ب��رای آقاي��ان و ني��ز ي��ك ايس��تگاه ورزش باس��تانی

 داريم.

خبر خوب مهدوی کيا 

حمایت ازاستعدادهای
 فوتبالی بی بضاعت

همايش فونداسيون باشگاه رئال مادريد اسپانيا در ايران 
در س��الن همايش های مجموعه انقالب برگزار شد. در 
 اين مراس��م خواكين مدير كمپ فونداس��يون باش��گاه 
رئال مادريد، س��فير پرتغال در ايران، مس��ؤول كنسول 
اس��پانيا در ايران، مهدی مهدوی كيا، هادی طباطبايی، 
حس��ين كاظمی، وحيد طالب لو، جواد كاظميان، امين 
حيايی، امين تارخ، نيما شاهرخ شاهی و ... حضور داشتند.

خواكين در بخشی از اين مراسم در مورد اهداف فعاليت 
كمپ فونداسيون باش��گاه رئال مادريد صحبت كرد. او 
اعالم كرد كه برای تاسيس مدرسه فوتبال رئال مادريد 
در اي��ران رايزنی هايی انجام ش��ده اس��ت. در ادامه اين 
مراسم ش��ش هديه ای كه ش��امل توپ و لباس باشگاه 
رئال مادريد بود از سوی خواكين به ميهمانان اهدا شد. 
مهدی مهدوی كيا و پوريا پورسرخ، پيراهن رئال و امين 
تارخ، امين حياي��ی، امير مهريزی و محمدی مس��ؤول 
شركت س��احل آفتاب، توپ رئال را هديه گرفتند. امين 
تارخ پيشكسوت س��ينما بعد از دريافت هديه اش پشت 
ميكروفون قرار گرفت و گفت: تقاضا می كنم تمام عزيزان 
ورزشی و هنری حاضر در اين مراسم توپ رئال مادريد را 
امضا كنند و سپس طی مراسمی اين توپ به فروش برسد 

تا پول حاصل از آن به خيريه داده شود.
در پايان مهدی مهدوی كيا كه پيش از مراس��م با مدير 
كمپ فونداس��يون رئال جلس��ه خصوصی داشت،خبر 
خوبی داد وگفت: طبيعتا كس��انی كه بخواهند در كمپ 
رئال مادريد يك��ی دو هفته بمانند، باي��د وضعيت مالی 
خوبی داشته باش��ند. ش��ما می دانيد كه فوتبال بيشتر 
برای افرادی است كه از نظر مالی وضعيت چندان خوبی 
ندارند. اين يك واقعيت است. پيشنهادی كه من به آقای 
خواكين دادم اين بود كه از كل ايران و نقاط محروم اگر 
استعدادی وجود دارد ويدئوهايی را برای ما ارسال كنند تا 
ما بازی آنها را ببينيم و دو نفر از اين عزيزان را كه از لحاظ 
مالی در تنگنا قرار دارند به صورت رايگان به كمپ رئال 
 مادريد در اسپانيا بفرس��تيم. به زودی سايتی را معرفی
 می كنيم تا عزيزان بتوانند ويدئوهای خود را ارسال كنند.

صحبت هايی هم كرديم كه اگر قرار باش��د من به عنوان 
س��فير رئال مادريد در ايران فعاليت كنم، برای تاسيس 

آكادمی در ايران اقدامات جدی را انجام دهيم.

زاویه

6
همکاری با سازمان بسیج ورزشکاران 

عليرضا امينازاده سرپرست معاونت ورزشی اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار داشت: اين 
اداره كل برای ترويج فرهنگ اخالقی و اسالمی مش��اركت هايی را با سازمان بسيج ورزشكاران دارد تا 
مسؤوليت های ورزشی را به كسانی بسپارد كه ارزش های اخالقی را سرلوحه كارشان قرار می دهند. 

مدير بنياد ورزش باشگاه رئال مادريد كه وارد اصفهان شده بود، با 
حضور در باشگاه های اصفهانی از امكانات اين باشگاه ها بازديد كرد 
و از اجرای برنامه های دوجانبه فونداس��يون رئال مادريد و باشگاه 
س��پاهان و ذوب آهن خبر داد. به نقل از پايگاه خبری س��پاهان، 
خواكين س��اگوئز در حضور خود در مجموعه باغ فردوس باشگاه 
فوالد مباركه سپاهان، از زمين های تمرين، استخرها، چمن های 
طبيعی و مصنوعی، زمين ماسه، رختكن ها، سالن های سرپوشيده، 
رستوران ها و سالن های بدنسازی باشگاه بازديد كرد. ساگوئز در اين 
ديدار اظهار كرد: با بازديدهايی كه از باشگاه های مختلف در ايران 
داشته ايم، در نهايت تصميم می گيريم كه كمپ بزرگ رئال مادريد 

را كجا و با همكاری كدام باشگاه راه اندازی كنيم.
مهرزاد خليليان نيز در اين نشست ضمن معرفی و ارايه تاريخچه ای 
از باشگاه فوالد مباركه سپاهان، باشگاه رئال مادريد را يك الگوی 
بزرگ جهانی در فوتبال دانست و از برنامه های آموزشی اين باشگاه 

در سراسر جهان قدردانی كرد.
وی بيان كرد: اميدوارم فونداس��يون باش��گاه رئال و باشگاه فوالد 
مباركه سپاهان بتوانند در راس��تای اهداف مشترک، برنامه های 
دوجانبه ای را با يكديگر برگزار كنند. خواكين مدير فونداس��يون 
رئال مادريد پيش از اين به محض ورود به كش��ورمان در نشستی 
خبری اهدافش را از سفر به ايران را تشريح كرد. وی در اين نشست 
گفت: خيلی خوش��حالم كه برای بار دوم به ايران س��فر می كنم. 

باشگاه رئال مادريد مسؤوليت بزرگی در فوتبال دارد. كارهايی كه 
ما در فونداسيون باشگاه انجام می دهيم، مربوط به آموزش و تربيت 
بچه هاست و من به عنوان مدير فونداس��يون رئال به ايران آمدم تا 
كمپ هايی را برای بچه های ايرانی افتتاح كنم. خواكين س��اگوئز 
همچنين در ديدار با مديرعامل باش��گاه ذوب آهن با بيان اين كه 
تمام تالش هايی كه شما می كنيد كامال مشخص است، گفت: برای 
ما خيلی مهم است كه با شما همكاری كنيم و اين مساله را بررسی 
خواهيم كرد. چون شما در شهری زندگی می كنيد كه برای ما در 
جايگاه خوبی قرار دارد و به نظر می رس��د در اصفهان شما بهترين 
امكانات را داريد و می توانيد اين را به بهترين نحو ارايه دهيد. ساگوئز 
بيان كرد: نكته مد نظر من  اين است كه دولت ايران و وزارت ورزش 
بتواند تالش های ش��ما را برای خود و حمايت از ك��ودكان ايرانی 
ببينند و شما هم برای اين كه بتوانيد امكانات بيشتری در اختيار 
اين كودكان ونوجوانان قرار دهيد، نبايد به مساله مالی فكر كنيد 
بلكه ارتقای دانش مهم است. آذری نيز در اين نشست با اين صحبت 
كه قهرمانان ما از جايی می آيند كه امكانات زيادی ندارد، گفت: من 
دوست دارم كودكان و نوجوانان مملكتم پيشرفت كنند. چون به 
توانمندی های آنها ايمان دارم. نكونام و شجاعی كه در الليگا بازی 
می كردند و شما آنها را خوب می شناس��يد، نمونه كوچكی از اين 
استعدادها هستند و فكر می كنم حضور شما می تواند اين انگيزه 
را ايجاد كند كه اين بازيكنان پيشرفت كنند؛ ضمن اين كه به نظر 

من يكی از رسالت های باشگاه رئال مادريد همين مساله است كه 
در برنامه ريزی شما وجود دارد و سبب خوشنودی ما است. ساگوئز 
در ادامه صحبت های مدير عامل ذوبی ها اف��زود: تنها چيزی كه 
من دارم، اطالعات و آموزش است و دلم می خواهد اين پيشرفت را 

ببينم چون چيزی كه برای 
ما اهميت دارد اين اس��ت 
كه بتوانيم آم��وزش های 
الزم را بدهيم تا كودكان و 
نوجوانان از پايه پيش��رفت 
كنند. س��اگوئز همچنين 
بازدي��دی از ورزش��گاه 
 ملت داش��ت. مدي��ر عامل

 ذوبی ه��ا در اي��ن بازديد 
عن��وان كرد: باش��گاه رئال 
دارای تجربه ای 110 ساله 
است كه محبوبيت فراوانی 
در اصفهان و اي��ران دارد و 
س��تاره های اين باشگاه از 
زمان دی استفانو به بعد به 
محبوبيت رسيدند و اكنون 
فكر می كنم بعد از بازديد از 

باشگاه ذوب آهن شما اين باشگاه را در رديف خوب ها قرار خواهيد 
داد كه افتخار بزرگی برای ما اس��ت. وی گف��ت: طرح جايی برای 
ورزشگاه ملت، شامل س��الن خوابگاه و موارد متعدد ورزشی است 
و با توجه به اين كه قوی ترين اسپانس��ر ورزش��ی يعنی كارخانه 
عظيم ذوب آهن را داريم، اگر بتوانيم از باش��گاه و تجربيات ش��ما 
 استفاده كنيم، بسيار عالی است و اين ارتباط می تواند دو سويه و 
حرفه ای باشد كه ش��ما تجربيات خود را در خصوص آموزش در 
اختي��ار ذوب آهن قرار دهيد ت��ا به مقتدرتري��ن مديريت فوتبال 
دس��ت يابيم. چون من با وجود سابقه 34 س��اله فعاليت ورزشی 
با مش��اهده يكی از بازی ه��ای ش��ما در الليگا يا اروپا احس��اس 
می كنم بايد بيش��تر توس��عه پيدا كنيم. به همين دليل نيازمند 
هم��كاری متقابل هس��تيم. آذری ارتباط و ش��ناختش از ايران و 
اصفهان و اس��تعدادهای فوق العاده را راه تعامل با ساگوئز دانست 
و افزود: با معرفی اين موارد و آموزش ش��ما در باش��گاه رئال، اين 
امكان ميسر می ش��ود كه هزينه های ش��ما كاهش پيدا كند و با 
هزينه كمتر و معقول تر بهترين اس��تعدادها را كش��ف و آموزش 
 داده ش��وند. بنابراين م��ا در اين زمين��ه آماده همكاری با ش��ما

 هستيم.

مذاکره ساگوئز با دو باشکاه سپاهان و ذوب آهن

احتمال راه اندازی کمپ بزرگ رئال مادرید در اصفهان
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از نيجریه امتياز بگيریم 
می توانيم صعود کنيم

پله ناراضی  از آماده 
نبودن ورزشگاه ها

بازيكن تيم ملی می گويد: سخت ترين و مهم ترين ديدار ايران در جام جهانی 
بازی با نيجريه است.

دژاگ��ه درب��اره زمان ك��م باقيمان��ده تا ج��ام جهان��ی برزيل و رس��يدن به 
هماهنگی با س��اير بازيكنان در اين مدت گفت: هنوز ي��ك ماه تا جام جهانی 
فرصت باقی مان��ده و فرصت به مق��دار كافی وجود دارد. از طرفی ش��ناخت 
 خوب��ی از تمامی بازيكن��ان تي��م دارم و فكر م��ی كنم ب��ه هماهنگی كامل 

برسم.
دژاگه در خصوص گروه ايران در جام جهانی گفت:  فكر می كنم كه هر س��ه 
 ديدار ما در گروه نه تنها آسان نيست، بلكه بسيار سخت است.  هم گروهای ما

 تيم های خوبی هستند، اما در فوتبال هر اتفاقی می تواند بيافتد و ما هم بايد 
تالش كنيم.

 فكر می كن��م بتوانيم در صورت كس��ب امتي��از از ديدار مقاب��ل نيجريه كه
 سخت ترين و مهم ترين ديدار ما است، شانس خوبی برای صعود بدست آوريم. 

 »پله« اس��طوره فوتبال برزيل به ش��دت از مس��ؤوالن محلی آماده س��ازی 
 ورزش��گاه ه��ای ج��ام جهان��ی 2014 برزيل ب��ه دليل آم��اده نب��ودن اين 

ورزشگاه ها انتقاد كرد.
كورابيا پله در گفت و گو با روزنامه »بيلد اس��پورت« آلمان اظهار كرد: اين كه 
تاكنون كار آماده سازی ورزش��گاه های جام جهانی برزيل پايان نيافته است، 

قابل قبول نيست.
وی تصريح كرد: ما برای مهيا كردن ورزشگاه های جام جهانی، سال های كافی 

وقت داشتيم و از دست دادن اين فرصت ها شرم آور است.
پله اظهار كرد: انتظار داشتيم كه با ش��وق فراوان جام جهانی فوتبال را شروع 

كنيم، اما اكنون احساس نگرانی و نااميدی داريم.
مس��ابقات جام جهانی 2014 فوتبال از روز 22 خرداد ماه آغاز می شود و تيم 
كش��ورمان در اولين ديدار خود در اين مس��ابقات روز 26 خرداد ماه در شهر 

كوريتيبا به مصاف نيجريه می رود.

دایی مدرکی عليه فوالد به مجلس نداد
گفته می ش��ود علی دايی و محمد پنجعل��ی برای ارايه 
مدارک جعلی بودن كارت های خدمت برخی از بازيكنان 
فوالد به مجلس رفتند، اما سرپرس��ت پرسپوليس اين 

ديدار را مرور خاطرات گذشته عنوان كرد.

موتور سواری بکام در جنگل های آمازون 
ديويد بكام ستاره سابق فوتبال انگليس به همراه يك گروه كوچك، 
س��فری دو هفته ای را به جنگل های برزيل با موتور و قايق برای 
توليد يك فيلم مس��تند آغاز كرده اس��ت. اين فيلم قرار است در 

آستانه مسابقات جام جهانی 2014 برزيل به نمايش درآيد.

تمدید قرارداد علی چوپانی با سپاهان 
مهاجم جوان فوالد مباركه سپاهان »علی چوپانی«  در جلسه ای با مهرزاد خليليان، 
مدير عامل باش��گاه، به مدت 3 فصل قرارداد خود را تمديد كرد و رضايتنامه وی 
 برای يك فصل صادر ش��د. او س��ابقه بازی در تيم ملی جوانان را نيز در كارنامه 

دارد.

 کارهایی که ما در 
فونداسيون باشگاه 

انجام می دهيم، مربوط 
به آموزش و تربيت 
بچه هاست و من به 

عنوان مدیر فونداسيون 
رئال به ایران آمدم 

تا کمپ هایی را برای 
بچه های ایرانی افتتاح 

کنم

دغدغه اصلی من انتخاب بازیکنان شجاع است

کی روش کابوس انتخاب 23 بازیکن از 28 بازیکن را می  بيند
س��رمربی تيم مل��ی در فاصل��ه كمتر از ي��ك ماه تا ج��ام جهانی 
در خص��وص ش��رايط آم��اده س��ازی تي��م مل��ی، ب��ازی ه��ای 
 ج��ام جهان��ی و مس��ايل مربوط ب��ه فوتب��ال اي��ران توضيحاتی

داد.
به نقل از سايت رسمی فدراس��يون فوتبال، كی روش در خصوص 
شرايط اردوهای آماده سازی تيم ملی گفت: يك هفته از اردوی ما 

در اتريش به پايان رسيده است.
 اگر بخواهي��م از ابت��دا آغاز كنيم و ب��ا محاس��به اردوی آفريقای 
جنوب��ی و چه��ار روز اردو در تهران و ي��ك هفته ابتداي��ی برنامه 
اردوی م��ا در اتريش، بخش اول برنامه آماده س��ازی م��ا به پايان 
رسيده اس��ت. از لحاظ لجس��تيكی و برنامه ريزی همه چيز طبق 
 برنامه پيش رفت��ه و همه اتفاقات مطاب��ق با توقعات م��ا رخ داده 

است.
 وی در ادامه اف��زود: تنها چيزی كه آزارم��ان داد و به ما لطمه زد و

 برنامه های ما را دچار وقفه كرد، چيزی است كه من نمی توانم در 
مورد آن صحبت نكنم. 

اين واقعيتی اس��ت كه بازيكن��ان به ما ملحق نش��دند و در اردوی 
ابتدايی ما در آفريقای جنوبی حضور نداشتند و متاسفانه بازيكنان 
تيم ملی كه از باش��گاه های س��پاهان و اس��تقالل به اردو دعوت 
ش��دند و همچنين بازيكنان تاثيرگذار م��ا مانند ج��واد نكونام و 
پژمان منتظری را در اختيار نداش��تيم و نتوانس��تيم از وجود آنها 
برای تمرين در كنار س��اير بازيكنان اس��تفاده كني��م و اين امر به 

برنامه ه��ای ما برای آماده س��ازی لطم��ه وارد ك��رد. اين مطلب 
 مهم و كس��انی كه مس��ؤوليت اي��ن اتف��اق برعهده آنهاس��ت را 
نمی توانيم فراموش كنيم. م��ا بايد در حال حاضر ب��ه زمان حال 
و آينده توجه داش��ته باش��يم. زيرا ديگ��ر نمی توانيم گذش��ته را 
 تغيير دهي��م و بايد تالش كنيم ت��ا بهترين عملكردم��ان را انجام 

دهيم.
س��رمربی تيم ملی در ادامه بيان كرد: همه بازيكن��ان و كادر تيم 
ملی در حال تالش هستيم تا هر آنچه را كه در توانمان است، برای 
موفقيت تيم ملی ايران انجام دهيم و بتوانيم از هر حيث مثمرثمر 
باش��يم. اما در ابتدا بياييم و در مورد بازيكن��ان صحبت كنيم. من 
به عنوان س��رمربی تيم ملی فوتب��ال ايران از عملك��رد بازيكنانم 
 بس��يار راضی هس��تم و اين را برای هواداران فوتبال ايران ضمانت 

م��ی كن��م كه 
آنها بايد به 
ن  يكن��ا ز با

مل��ی  تي��م 
و ش��ور و اش��تياق و 
تعهدش��ان در اي��ن 
اردوها، افتخ��ار كنند. 

فضا و حال و هوای بسيار 
محترمانه و در عين حال با شرايط رقابتی بسيار باال در اردو وجود 
دارد. روحيه تيمی بسيار بزرگ و باال است و من بايد اذعان كنم كه 
عشق و پايبندی كه اين بازيكنان نسبت به كشورشان دارند، واقعا 

منحصربه فرد است.
ك��ی روش در ادام��ه در 

خصوص ليس��ت 23 
نف��ره و نهايی تيم 

ملی افزود: يكی 
از دغدغه های 
م��ن  اصل��ی 
برای انتخاب 
بازيك��ن   28

اي��ن ب��ود كه 
بتوان��م بازيكنان 

شجاعی را برای تيم 
ملی انتخاب كنم.

كی روش در ادامه گفت: خون فوتبال در رگ های هواداران فوتبال 
ايران جاری اس��ت و آنها مستحق بيش��تر از اينها هستند و من  
افتخار كار كردن كناربازيكنان فوتبال ايران را داش��ته ام و 
آنها دوست دارند پيشرفت كنند و بازيكنان بهتری شوند 
و می خواهند سخت كار كنند و رشد و پيشرفت داشته 
باشند و اين برای من بس��يار غيرمنصافه و دردناک 
اس��ت كه گاهی اوقات مطبوعات از بازيكنان انتقاد 
می كنند، چرا كه اين واقعا تقصير بازيكنان نيست 
و اين سيستم است كه به آنها اجازه بهتر بودن را 
نمی دهد. اس��تعدادهای زيادی از بين می رود و 
آنها بايد پاس��خ وجدان خود را به خاطر هدر 
 رفتن اين اس��تعدادها بدهند. اما اينها همه 
دغدغه های من اس��ت. به خاطر اين كه 
در انتهای همكاری ام با فوتبال ايران 
هس��تم، می خواهم نقط��ه نظرات 
دقيق من را ه��واداران فوتبال 
ايران بدانند، ولی تا زمانی 
كه اي��ن گ��روه از افراد 
تاثيرگ��ذار در حال 
هس��تند  فعاليت 
فوتب��ال اي��ران 
 هيچ گاه تغيير 

نمی كند. 
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مفاد آرا
نامه قانون تعیین تکلیف   2382 موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  آراء صادره  برابر 
وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
از  ماه  یک  ، ظرف مدت  اخذ رسید  از  تسلیم وپس  وامالک محل  اسناد 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بیدگلی   فرزندحسین  :آقای جواد کشت کار  1ـ رای شماره8134هیات 
علی  فرزند  آرانی  زاده  باغبان  زهرا  خانم  و    8126 شناسنامه  شماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  113)بالمناصفه(در  شناسنامه  اکبر 
مساحت160/26مترمربع پالک 1260فرعی مجزي شده  از 137 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره8518 هیات :آقای حسین باغبان زاده آرانی فرزندحسن 
بیکی آرانی فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 36و خانم حورا اسمعیل 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در    215 شناسنامه 
158/80مترمربع پالک شماره 2072فرعی مفروزومجزی شده از 2638 
خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی 

عادی از عبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی( 
3- رای شماره 8515هیات:اقای حسین باغبان زاده آرانی  فرزندحسن 
بشماره شناسنامه 36 و  خانم حورا اسمعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  215)بالمناصفه(در  شناسنامه 
 2638 شماره  از  شده   مفروزومجزي  پالک2073فرعي  96/10مترمربع 
اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

ازعبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی(
4ـ رای شماره 9370  هیات :آقای سیدرضالحمی بیدگلی فرزندآقاحسین 
به شماره شناسنامه 70 واعظم حالجی بیدگلی فرزنداسمعیل به شماره 
شناسنامه 709 )بالمناصفه(درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 246/15 
مترمربع به شماره پالک 2060 فرعی از3 اصلی واقع درمعین آبادبیدگل 
ازورثه  الواسطه  مع  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش 

عیسی اربابی )مالک رسمی(
5- رای شماره   9364هیات اسماعیل یونسی بیدگلی  فرزند مسلم شماره 
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  سلمانی  فاطمه  وخانم   214 شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  142)بالمناصفه(  شناسنامه 
168مترمربع پالک 117 فرعی مفروزومجزی شده از7فرعی از112 اصلی 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندسیف  آرانی  بخت  نیک  محمد  آقای   : 8993هیات  رای شماره   6ـ 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه10553  بشماره  اله 
از  وقسمتی   14 از  17فرعی مجزي شده   پالک  مساحت80/05مترمربع 
مشاعات  فرعی از 1372 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
7ـ رای شماره 8820هیات : خانم مریم سرکار آرانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 11843 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 81مترمربع 
پالک 16فرعی مفروزومجزی شده از 14وقسمتی از مشاعات فرعی از 

1372اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

8ـ رای شماره 9060هیات :آقای مهدی بابائی پور بیدگلی فرزندحشمت 
اله  بشماره شناسنامه 157و خانم سمانه توحیدیان  آرانی فرزند فخراله 
به  خانه  باب  یک  دانگ  2005)بالمناصفه(در شش  شناسنامه  شماره  به 
مساحت 240مترمربع پالک 12فرعی مفروزو مجزی شده  از 1و2و11 
دراماکن بخش3 حوزه  واقع  از 796 اصلی  از مشاعات  فرعی وقسمتی 

ثبتی آران وبیدگل

فرزند  بیدگلی  مسکینی  جواد  :آقاي  9036هیات  شماره  رای  9ـ 
ناصربشماره شناسنامه 149 و خانم معصومه عسگری کویری بیدگلی 
فرزند غالمرضا  به شماره شناسنامه 289 )بالمناصفه(در شش دانگ یک 
از   فرعی مجزی شده  پالک2059  99/15مترمربع  به مساحت  خانه  باب 

3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  8730هیات :آقای  رمضانعلی پنجی بیدگلی  فرزندمختار 
فرزندماشااله   بیدگلی   زاده  نوروز  زهرا  108وخانم  شناسنامه  شماره 
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  429)بالمناصفه(در  شناسنامه 
120/83مترمربع پالک 2058فرعی مفروزومجزی  شده از  3اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه ازورثه عیسی اربابی وعلی مینایی )مالک رسمی(
محمد  علی  فرزند  الهی  مهدی صاف  :آقای  9054هیات  11-رای شماره 
فرزندسید  تبار   سیدی  سادات  شیرین  خانم  270و  شناسنامه  بشماره 
ماشااله شناسنامه 66 )بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
3اصلی  از  فرعی   94 از  شده  مجزی  پالک2057فرعی  136/60مترمربع 
واقع معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

از عباس بهمنی )مالک رسمی(
12-رای شماره9039هیات :آقای سید محسن متولی نوش آبادی   فرزند 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   107 شناسنامه  بشماره  دخیل   سید 
مساحت 192/75مترمربع پالک 19 فرعی  مجزی شده از 42 اصلی واقع 

درنور آباد نوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 9347 هیات :آقای سید دخیل متولی نوش آبادی   فرزند 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   168 شناسنامه  بشماره  حسین  سید 
از  از 2701 فرعی  مساحت502مترمربع پالک 3594 فرعی مجزی شده 

40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره  9069 هیات :خانم پروین محمدی آرانی   فرزندرحمت 
اله بشماره شناسنامه  16 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت135 
از  2640  فرعی  از235  مترمربع  پالک شماره1266فرعی مجزی شره 

اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره 8995 هیات :اقای حامد بهروزی نوش آبادی  فرزندعلی  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   128 شناسنامه  بشماره 
واقع  از43اصلی  شده  مجزی  398فرعی  شماره  پالک  160/80مترمربع 
درغیاث آباد نوش آبادبخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

ازعلی گرامی نوش آبادی )مالک رسمی(
فرزندحسن  آبادی  نوش  رافعی  مجید  :آقای  16-رای شماره8994هیات 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  5410در  شناسنامه  بشماره 
182/10مترمربع پالک 397فرعی  مجزی شده  از 43 اصلی واقع درغیاث 

آباد نوش آبادبخش  
4حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازحسن رافعی)مالک رسمی(

آبادی    نوش  انتخابی  اسماعیل  :آقای  هیات   9377 شماره  رای   -17
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  5093در  شناسنامه   بشماره  فرزندحسن 
مساحت176/50مترمربع پالک 396 فرعی  مجزی شده از 43اصلی واقع 
در غیاث آباد  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازعلی گرامی )مالک رسمی(
18- رای شماره  9376 هیات :اقاي حسین رافعی نوش آبادی   فرزند 
محمد   بشماره شناسنامه  10 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
168/50مترمربع  پالک شماره395فرعی مجزی شره از 43اصلی واقع در 

غیاث نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 9375هیات :اقای علیرضا جعفری نیا فرزندعبداله بشماره 
شناسنامه  7 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  106/50مترمربع 
پالک شماره 394فرعی مجزی شده از 43 اصلی واقع درغیا ث آباد نوش 

آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسن   آرانی   انتهائی  اکبر  :آقای   9356هیات  شماره   رای  20ـ 
در  )بالمناصفه(  آرانی  اشتیاقی  منیره  وخانم   297 شناسنامه  شماره 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  72/45مترمربع پالک 2067فرعی 
آباد بخش 3 حوزه  دراحمد  واقع  از  2638اصلی  مفروزومجزی  شده 
اکرمیان  خان  ازعبداهلل  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی 

)مالک رسمی(
محمد  فرزند  رهیده   عزیزاله  :آقای  8551هیات  شماره  21-رای 
عباس  سید  فرزند  آرانی  ایرانی  فاطمه  خانم     332 شناسنامه  بشماره 
به مساحت  باب خانه  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش   29 شماره شناسنامه 
در  واقع  از  2638اصلی  156/45مترمربع پالک2066فرعی مجزی شده 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزند  آرانی  آراندشتی  ابوالفضل  :آقای  هیات  شماره9081  22-رای 
محمد  بشماره شناسنامه 805  خانم محدثه آفتابی فرزند محمد شماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   6190036805 شناسنامه 

مساحت 
 116/79 مترمربع پالک 2065 فرعی  مجزی شده از 2638اصلی واقع 
ازعبداهلل  آران وبیدگل خریداری عادی  ثبتی  آباد بخش 3حوزه  دراحمد 

خان اکرمیان )مالک رسمی(
علی  فرزند  آرانی    محمد جوئیان  :آقای  هیات   7465 رای شماره   -23
اکبر بشماره شناسنامه 244 وخانم طیبه منفرد کویری آرانی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 11136)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت116/50مترمربع پالک 2064فرعی مجزی شده از 2638اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آرانی   میرزازاده  اکبر  علی  :آقای  هیات   8785 شماره   رای   -24
فرزندرحمت اله بشماره شناسنامه  266  وخانم  ملیحه دانه گردی فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 268)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت191مترمربع  پالک شماره2063فرعی مجزی شره از 2638 
وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  آباد  بخش 3 حوزه  احمد  در  واقع  اصلی 

عادی اراحمدمالنژاد)مالک رسمی(
آرانی   علیخانی  حاجی  سجاد  :اقای  8797هیات  شماره  رای   -25
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2287 شناسنامه  بشماره  فرزندرضا 
از  شده  مجزی  2062فرعی  شماره  پالک  159/50مترمربع  مساحت 

2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسن  آرانی   خندان  حسین  :آقای  شماره9063هیات  26-رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه1179  بشماره 
122/93مترمربع پالک 2061فرعی  مجزی شده  از 2638 اصلی واقع د 

احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
27- رای شماره 8716 هیات :آقای علی دالور  آرانی  فرزندمحمدبشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   125154138 شناسنامه  
مساحت120/75مترمربع پالک 2060 فرعی  مجزی شده از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

28- رای شماره  8799 هیات :اقاي حسین چپان زاده نوش آبادی فرزند 
موچول بشماره شناسنامه  218 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
2638اصلی  از  شره  مجزی  شماره2059فرعی  پالک  105/55مترمربع  

واقع در احمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
29- رای شماره 8513هیات :خانم انسی رحیم آرانی فرزندیداله بشماره 
شناسنامه  216 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  177مترمربع 
آباد  دراحمد  واقع  از2638اصلی  شده  مجزی  2058فرعی  شماره  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

30- رای شماره 8731هیات :آقای ابوالفضل پنجی بیدگلی  فرزندمختار 
فرزند  بیدگلی   کریمشاهی  زهرا  وخانم   235 شناسنامه   بشماره 
حسینعلی شناسنامه 144)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مسا 
حت120/08مترمربع پالک شماره 2063فرعی مجزی شده از3اصلی واقع 
درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه ازورثه عیسی اربابی وعلی مینایی)مالک رسمی(
جان  فرزندمحمد  ویسی  ابراهیم  :آقای  9361هیات  شماره  رای   -31
شماره  به  منفردفرزندحسین  445وزهرامحلوجی  شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   308 شناسنامه 
در  واقع  3اصلی  از  شده  مجزی  2062فرعی  شماره  پالک  69مترمربع 

معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
32-رای شماره9368هیات :آقای محمدتقی قربانعلی زاده فرزندحبیب اله 
بشماره شناسنامه9646 وزینب یزدان دوست فرزندغالمرضابه شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   341 شناسنامه 
واقع   اصلی   3 از  شده   مجزی  2061فرعی   پالک  مترمربع   218/50

درمعین  آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
33- رای شماره 7461 هیات :آقای داود لبوسی آرانی  فرزند ابوالفضل  
حسین  فرزند  آرانی   قندی  مرجان  خانم  و   162 شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   2626 شناسنامه  شماره 
مساحت158/70 مترمربع پالک 1998 فرعی  مجزی شده از 2638 اصلی 

واقع دراحمد آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
34- رای شماره 1126هیات :آقای نعمت اهلل عربیان  آرانی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 24 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت28/25 
مترمربع پالک 2 فرعی  مجزی شده از 1106 اصلی واقع در اماکن آران 

وبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند  آرانی   محمدفرهادیان  علی  :آقای  هیات   6695 شماره  رای   -35
عباس  فردفرزند  احمدی  اعظم  خانم  و   91 شناسنامه  بشماره  حسین 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   18 شناسنامه  شماره 
مساحت172/75 مترمربع پالک 4567 فرعی  مجزی شده از186 فرعی 
 از 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
36- رای شماره 6699 هیات :آقای محمدرضا باطنی نژاد فرزند عباس 
حسن  فرزند  آرانی   تقوایی  طاهره  خانم  و   107 شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   11822 شناسنامه  شماره 
مساحت161/60 مترمربع پالک 1220 فرعی  مجزی شده از235 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول....93/2/15

تاریخ انتشار نوبت دوم....93/2/31                           

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان

مزایده 
 : پرونده  شماره   139303902004000056  : آگهی  شماره   23257
  9102659 شماره  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   9100400200401073
شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان  پالک 54669 فرعی از 301 اصلی 
بخش 16 ثبت اصفهان واقع در ضلع جنوبی طبقه اول با قدر السهم از 
عرصه مشاعی و مشاعات با عدم دسترسی به حیاط مشاع به انضمام 
یک  اعیانی  دانگ  شش  بانضمام  و  مربع  متر   98/48 مساحت  به  بالکن 
از  السهم  قدر  با  همکف  طبقه  در  واقع  فرعی   54674 پالک  انباری  باب 
عرصه مشاعی به مساحت  1/92 متر مربع به  انضمام شش دانگ اعیانی 
پارکینگ پالک 54678 فرعی با قدر السهم از عرصه مشاعی واقع در طبقه 
همکف با قدر السهم برای پالک 54677 فرعی  مجزی شده از 1671 فرعی 
پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع به آدرس : شاهین شهر خیابان حافظ 
به شماره کد پستی 8313976896 که  جنوبی فرعی یک غربی پالک 2 
اسناد مالکیت آن در صفحه 466و 463 دفتر 561 ذیل ثبت های 130545 
و 130543 امالک با شماره های چاپی 628753و628752 ثبت و صادر 
طولهای  به  و  قسمت  دو  در  اول  : شماال  آپارتمان  با حدود  است  شده 
طول  به  دوم  مشاعی  پله  راه  به  دیواریست  و  درب  متر   0/50 و   5/98
1/30 متر دیوار و پنجره ایست  به نور گیر مشاعی و سوم به طول 2/72 
متردیواریست اشتراکی با آپار تمان 54668 فرعی و شرقا به طول 10/30 
متر دیواریست به فضای پالک 11670 فرعی جنوبا در دو قسمت اول به 
طول 5/32 متر دیواریست کوتاه دوم به طول 4/68 متر دیوارو پنجره 
ایست به فضای حیاط مشاعی و غربا اول به طول 5/05 متر دیواریست 
به فضای پالک 11672 فریع دوم در سه قسمت و به طولهای 0/8 متر و 
1/4 متر و 0/8 متر دیوارو پنجره ایست به نور گیر مشاعی و سوم به 
انباری  طول 3/27 متر دیواریست به فضای پالک مزبور و شش دانگ 
شماال به طول 1/5 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی و شرقا به 
انباری 54675 فرعی و جنوبا  با  طول  1/28 متر دیواریست  اشتراکی 
به طول 1/5 متر دیواریست به راه پله مشاعی و غربا به طول 1/28 متر 
دیواریست اشتراکی با انباری  54673 فرعی و حدودشش دانگ پارکینگ 
شماال به طول 2/5 متر دیواریست به خیابان و شرقا به طول 5 متر در 
امتداد خط مستقیم مفروض محدود است به محوطه مشاعی و غربا به 
طول 5 متر دیوار به دیوار پالک 11676 فرعی حقوق ا رتفاقی صاحبان 

له و علیه طبق قانون تملک آپار تمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق آپار تمان مسکونی است واقع در ضلع جنوبی طبقه اول قدر 
السهم از عرصه مشاعی  ومشاعات با عدم دسترسی به حیاط مشاعی ) 
بانضمام بالکن( به مساحت 98/48 متر مربع به اضافه شش دانگ انباری 
پالک 54674  فرعی در طبقه همکف به مساحت 1/92 متر مربع به اضافه 
به  سند  در  شده  قید  مشخصات  با   54678 پالک  اختصاصی  پارکینگ 
مساحت 12/5 متر مربع با اسکلت بتن و آجر و سقف تیرچه بلوک به 
اضافه نمای خارجی آجر 4 سانتی نما بند کشی باضافه درب و پنجره 
خارجی از پروفیل آهن به اضافه آشپزخانه اوپن به اضافه سرویس های 
بهداشتی کاشی کاری به اضافه مجتمع آپارتمانی مربوط به صورت تیپ 
ساخته شده دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب است ملکی خانم 
مهناز نقاشی و خانم مهرناز قدکساز بالسویه ) هر یک سه دانگ مشاع ( 
که طبق سند رهنی شماره 172388 – 87/6/10 دفتر خانه 47 تهران در 
رهن بانک ملی ایران شعبه بازار ستاره قشم واقع می باشدو طبق اعالم 
بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق منقضی گردیده است و از ساعت 9 
الی 12 روز شنبه مورخ 93/3/17 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به  الهور  خیابان  اول  چهارراه  شرقی-  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع 
مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه1085000000   ریال شروع 

و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا  فروخته مي شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 

انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها 
باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
پرداختي  وجوه  مازاد،  وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  است. 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا 
این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/2/31 
 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول

پایه  از  درصد  ده  مبلغ  مزایده  جلسه  در  شرکت  جهت  مي گردد.توضیحا   
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئیس   4055 الف  م  نماید.  سپرده  امالک  و 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
ملک  علیرضا  خواهان   2041-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23260
نائینی  دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- شرکت سرمایه 
است  نموده  تقدیم  اژدر  فرزند  زنجانی  فردین صادقی   -2 گذاری صفه 
تعیین  پنج شنبه  مورخ 93/5/2 ساعت 9/30  برای روز  وقت رسیدگی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4038 مدیر دفتر 

شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23259 در خصوص پرونده کالسه 92-1799ش 33 خواهان علیرضا خادم 
مبلغ  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی  قاسمی    با وکالت خانم عاطفه  الذاکرین 

24274408 ریال الباقی وجه چک 920631 بتاریخ 90/9/10  بانضمام مطلق 
خسارت  به طرفیت 1هوشنگ معتمدی سده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه  مورخ 93/4/17 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود  م الف 4045 مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

کریمی     سعید  خواهان   293-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23261
انتقال سند  به طرفیت علیرضا فیاضی فرزند  الزام به  دادخواستی مبنی بر 
فیض اله  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه  مورخ 93/4/12 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4037 مدیر دفتر شعبه 14 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ  وقت رسیدگی
محمد  حسن  محمد  خواهان   289-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23262
خانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد قنبری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/4 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  – اول ارباب – 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4036 مدیر دفتر شعبه 13 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ  وقت رسیدگی
اقتصاد    مهر  بانک  خواهان   1983-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23265
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهناز 2- محمد رضا میری  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/10 ساعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4040 

مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ  وقت رسیدگی

مظفری     حمید  خواهان   314-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23266
لیال  طرفیت  به  ریال وجه چک  مبلغ 6000000  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
قدیری   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/31 ساعت 9/30 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – 
جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م 

الف 4039 مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ  وقت رسیدگی

حسینی     اصغر  سید  خواهان   147-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23267
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت وارثین مرحوم حیدر علی حریر 
ساز 1- اصغر حریر ساز 2- حسن حریر ساز 3- حسین حریر ساز 4- اکبر 
حریر ساز 5- بوری کوه کش 6- زبیده نی سانیان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 93/4/17 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
اول   – تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  8165756441 شورای  پستی 
ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4042 مدیر دفتر شعبه 20 
شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23263 در خصوص پرونده کالسه 93-297 خواهان محمد حسین شمسی 
معاخباز    دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت  به طرفیت فرزین فالحتی 
فرزند خلیل   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه  مورخ 
المکان  به مجهول  توجه  با  است  تعیین گردیده  93/4/22 ساعت 10 صبح 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4035 

مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
رضایت      جواد  خواهان   2005-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23264
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند پراید  به طرفیت غالمعباس کهن فرزند 
احمد 2- فرید حسین زاده فرزند عباس   تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهار شنبه  مورخ 93/4/25 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل  مدیر  الف 4041  م  می شود  

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23268 در خصوص پرونده کالسه 92-859  شعبه 14 شورای حل اختالف 
اصفهان تجدید نظر خواه علی امینی با وکالت آقای حسین سعادت  به طرفیت 
شهریار منصوری دادخواست تجدیدنظر خواهی به شماره ی 7/93 به شعبه 
نظر  تجدید  بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  لذا  است   نموده  تقدیم   14 ی 
خوانده  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4043 مدیر دفتر شعبه 14 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

رضوانی      فریدون  خواهان    286-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23269
دروازه  پائین  تحویلیان  به طرفیت محمد  مطالبه چک   بر  مبنی  دادخواستی 
مورخ  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  حسن     فرزند 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9/30 صبح  ساعت   93/5/4
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4044 

مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
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درس بهلول به شيخ جنيد 

آورده اند که شیخ جنید بغداد به عزم سیر از شهر بغداد بیرون رفت و 
مریدان از عقب او. شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند: او مردی دیوانه 
است. گفت: او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند 

و او را در صحرایی یافتند.
 شیخ پیش او رفت و سالم کرد. بهلول جواب سالم او را داد و پرسید: 
چه کسی هستی؟ عرض کرد: منم شیخ جنید بغدادی. فرمود: تویی 

شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ عرض کرد: آری.
 بهل��ول فرم��ود طع��ام چگون��ه می خ��وری؟ ع��رض ک��رد: اول 
 »بس��م اهلل« می گوی��م و از پیش خود م��ی خ��ورم و لقمه کوچک 
برم��ی دارم، به طرف راس��ت دهان م��ی گذارم و آهس��ته می جوم 
 و به دیگ��ران نظر نمی کن��م و در موقع خ��وردن از ی��اد حق غافل 
 نمی شوم و هر لقمه که می خورم، »بسم اهلل« می گویم و در اول و آخر

 دست می شویم.
 بهلول برخاس��ت و فرمود: تو می خواهی که مرش��د خلق باشی در 

صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی؟ و به راه خود رفت.
 مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و گفت 
سخن راست از دیوانه باید ش��نید و از عقب او روان شد تا به او رسید. 
بهلول پرسید: چه کسی هس��تی؟ جواب داد: شیخ بغدادی که طعام 
 خوردن خود را نم��ی داند. بهل��ول فرمود: آیا س��خن گفتن خود را 
 می دانی؟ ع��رض کرد: آری. س��خن به قدر می گویم و بی حس��اب

 نمی گویم و به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق را به خدا و رسول 
دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند و 
دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می کنم. پس هر چه تعلق به آداب 

کالم داشت بیان کرد.
 بهلول گفت: گذشته از طعام خوردن، سخن گفتن را هم نمی دانی. 
پس برخاست و برفت. مریدان گفتند: یا شیخ دیدی این مرد دیوانه 
است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت: مرا با او کار است، شما 
 نمی دانید. باز به دنبال او رفت تا به او رس��ید. بهلول گفت: از من چه

  می خواه��ی؟ تو ک��ه آداب طعام خوردن و س��خن گفت��ن خود را 
نمی دانی، آیا آداب خوابیدن خود را می دانی؟ عرض کرد: آری. چون 
از نماز عشا فارغ ش��دم، داخل جامه خواب می شوم، پس آنچه آداب 
خوابیدن که از حضرت رس��ول )ص( رس��یده بود، بیان کرد.بهلول 
گفت: فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی دانی. خواس��ت برخیزد 
جنید دامنش را بگرفت و گف��ت: ای بهلول من هیچ نمی دانم، تو در 

راه رضای خدا مرا بیاموز.
 بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف ش��دی، تو را بیاموزم. بدان 
که این ها که تو گفتی، همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است 
که لقمه حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری، 
فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. جنید گفت: جزاک اهلل خیرا ! و 
ادامه داد: در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن 
گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا 
بیهوده و هرزه بود، هر عبارت که بگویی، آن وبال تو باشد. پس سکوت 
و خاموشی بهتر و نیکوتر باش��د و در خواب کردن، این ها که گفتی 
همه فرع است؛ اصل این است که در وقت خوابیدن در دل تو بغض و 

کینه و حسد بشری نباشد.

در زمان امتحانات از مصرف ترشيجات 
خوددارى کنيد

عوامل محيطى بر قدرت مغز تاثير 
بسزايى دارند

برای افزایش قدرت مغز باید از مصرف مواد غذایی مانند قهوه، چای، 
 نوش��ابه های گازدار و نیز ترش��یجات در زمان امتحانات خودداری

کرد.
دکتر رویا کلیش��ادی ع�ض�و ه�ی�ات علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان، یک��ی از عوامل موثر ب��ر یادگیری و موفقی��ت تحصیلی را 
عامل تغذیه ای عنوان ک��رد و گفت: مغز همانند س��ایر اعضای بدن 
به غذا و ان�رژی نیاز دارد و نزدیک ب��ه 50 درصد ان�رژی م�ص�رف�ی 
کودکان و نوجوانان مورد اس��تفاده مغزشان قرار می گیرد و در زمان 
 فعالیت های فکری مانند زمان امتحان��ات، این مقدار باز هم افزایش 

می یابد.
مواد غذايى نقش مهمى در قدرت يادگيرى دارد

وی مواد غذای��ی مفید ب��رای مواق��ع امتحان��ات را مناب��ع غذایی 
طبیعی حاوی لیس��یتین موج��ود در گندم س��بوس دار، تخم مرغ، 
ذرت، انواع آجی��ل، جگر، س��ویا، حبوبات، س��بزیجات دارای برگ 
تیره، گل کل��م و روغن های گیاه دانس��ت و ادامه داد: م��واد غذایی 
ح��اوی س��لنیوم نی��ز ف�وای�د متع��ددی ب��رای تقوی��ت حافظه و 
ی�ادگ�ی��ری دارند ک��ه در جوانه گن��دم، محصوالت تهیه ش��ده از 
غ�الت ک�ام�ل با س��بوس و جوانه س��بوس گن��دم،  حبوبات، جو، 
برخی از انواع ماهی نظی��ر ماهی تن، جگر، قلوه، س��بزیجات دارای 
 برگ س��بز تیره، بادام زمینی، زرده تخم م��رغ و گوجه فرنگی وجود

 دارد.
این کارشناس تغذیه ادامه داد:  مواد غذایی حاوی روی شامل گردو، 
ماهی، مرغ، جگر، گوش��ت، جوان��ه گندم و محصوالت تهیه ش��ده 
 از گندم س��بوس دار، می توان��د در افزایش قدرت مغز نقش داش��ته

 باشد.

 

گل گاوزبان دارای طبیعت گرم و اثر نشاط آور، مقوی 
تمام بدن و آرامش بخش اس��ت. در معالجه تب های 
دانه ای مانند سرخک، آبله مرغان مصرف دم کرده آن 

با لیموعمانی اثر شفابخشی دارد.
گل گاوزب��ان یک گی��اه علف��ی به ط��ول 70 – 40 
سانتی متر است. این گیاه در مزارع و گاهی زمین های 
بایر می روید. منشا اولیه آن دمشق بوده است.از تجزیه 
ش��یمیایی این گیاه مهم ترین ماده ای که به دس��ت 
می آید، نیترات دو پتاس و بیش��تر خواص آن مربوط 
به این ماده اس��ت. دکتر نرج��س گرجی، متخصص 
طب س��نتی ایران، دم کرده گل گاوزب��ان را به همراه 
کمی لیمو عمانی، یک دمنوش مناس��ب برای مقابله 
با س��رماخوردگی دانس��ت و گفت: ای��ن دمنوش به 
شرط ترش نبودن به خصوص در ابتدای شروع عالیم 
س��رماخوردگی، یک نوشیدنی مناس��ب برای بهبود 

حال بیمار است.
گل گاوزب��ان در درمان س��رفه های مزمن، وقفه های 
تنفسی و آس��م های خفیف نیز موثر است. در درمان 
سرفه های خشک می توان گیاه گل گاوزبان را با بابونه، 
سنبل الطیب، شقایق مخلوط کرد و دم کرده حاصل از 

این چند گیاه را روزی 3-2 بارنوشید.
مقدار و زمان مناسب مصرف گل گاوزبان  

دکتر غالمرضا امین، متخص��ص فارموکوگنوزی در 
مورد مقدار مص��رف گل گاوزبان می گوی��د: به طور 
کلی، مصرف روزی یک وعده دمن��وش گل گاوزبان 
برای افراد س��الم مش��کلی ایجاد نمی کن��د، اما باید 
برای خرید گل ه��ا و برگ هایی که می ت��وان از آن ها 
دمنوش های گیاهی تهیه کرد، توجه الزم داشت و از 
مکان های معتبر، چنین محصوالتی را خریداری کرد 
چون گاهی در مخلوط کردن برگ ها و گل ها در برخی 
عطاری ها و مراکز فروش این محصوالت تقلب اتفاق 
می افتد. خوردن این خوراکی ه��ای تقلبی هم باعث 
بروز مشکالتی می ش��ود. با این حال، اگر گل گاوزبان 
را از مراکز معتبر تهیه کنی��د، می توانید دمنوش آن 
را با مخلوط ک��ردن گل و آب ج��وش و دم کردن آن 
به مدت حدود 10 دقیقه روی حرارت غیرمس��تقیم 
مانند بخار کتری یا سماور آماده کنید. افرادی که به 
مصرف دمنوش گل گاوزبان عالقه دارند، باید بدانند 
این نوش��یدنی می تواند باعث افزایش فش��ارخون در 
برخی افراد حساس ش��ود.  به همین دلیل بهتر است 
دمن��وش آن را با اف��زودن چند قط��ره آب لیمو میل 
کرد. بهترین شیرین کننده ای هم که می توان همراه 
این دمنوش مصرف کرد، مقداری نبات اس��ت. شما 
می توانید نبات را از همان ابتدا داخل قوری دمنوش 
بیندازید تا طعم آن با طعم نوشیدنی تان ترکیب شود. 
گل گاوزبان، گلبرگ خالص است و دم کردن آن بیش 
از 10 دقیقه، الزم نیست. از طرفی ممکن است عطر، 
طعم و خاصیت آن در اثر دم ک��ردن طوالنی مدت از 
دست برود. افرادی که رنگ سیاه گل گاوزبان را دوست 
ندارند هم می توانند با افزودن ی��ک عدد لیموعمانی 
کوچک به قوری دمنوش یا چند قطره آب لیمو هنگام 
س��رو آن، باعث ارغوانی ش��دن رنگ این نوش��یدنی 
آرام بخش ش��وند. خاصیت آرام بخش��ی گل گاوزبان 
باعث می ش��ود مصرف آن به عنوان نوشیدنی پس از 

شام توصیه شود.
مراقب باشيد: گل گاوزبان فشارخون را باال   

مى برد
دکتر معصومه خادمی زاده، معاون گروه داروس��ازی 
سنتی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با بیان این که 
داروه��ای گیاهی مانن��د داروهای ش��یمیایی دارای 
عوارض هس��تند، گفت: ب��ه طور مث��ال گل گاوزبان 
فش��ارخون را افزای��ش می ده��د و نبای��د مبتالیان 
فش��ارخون از آن اس��تفاده کنند. اگ��ر مبتالیان به 
فشارخون می خواهند گل گاوزبان مصرف کنند، باید 
از مصلح آن یعنی لیمو هم اس��تفاده کنند. مصلح به 
ماده غذایی یا گیاه دارویی اطالق می شود که عوارض 
گیاهان دارویی را از بین می برد و آن را تعدیل می کند. 
همان طور که می دانید به اغلب مبتالیان به فشارخون 
که دچار ناراحتی اعصاب می ش��وند، توصیه می شود 
گل گاوزبان مص��رف کنند درحالی که ای��ن بیماران 
با خوردن آن دچار عوارض می ش��وند. پس داروهای 
گیاهی حتما باید از سوی متخصصان مربوطه تجویز 

شود.
گل گاوزبان به علت داشتن آلکالوئيد براى 

زنان حامله و شيرده مضر است.
مصرف بی��ش از 5 روز مداوم این گیاه ممکن اس��ت 
باعث عادت ش��ود؛ بنابراین پس از 5 روز اس��تفاده از 
آن در ص��ورت نی��از، 3 روز فاصله انداخته و س��پس 
دوباره مصرف کنی��د. نکته  دیگری ک��ه باید متذکر 
شد این است که معموال با گل گاوزبان، سنبل الطیب 
نیز مصرف می ش��ود. بای��د بدانید که مص��رف زیاد 
سنبل الطیب، در کنار خاصیت آرام بخشی، می تواند 
باعث مسمومیت شود. مقدار زیاد این داروی گیاهی، 
عالیمی مثل خس��تگی، احساس س��بکی سر، گشاد 
ش��دن مردمک چشم و مس��مومیت کبدی به دنبال 
دارد و مصرف آن همراه با داروهای سیس��تم عصبی 
مرکزی مثل ض��د افس��ردگی ها، ض��د اضطراب ها، 
آرام بخش ها، خواب آورها و آنتی هیستامین ها می تواند 

بسیار خطرناک باشد.

  رفت��ن ب��ه طبیع��ت یک��ی از تفریحات��ی اس��ت که م��ردم در 
 فصل ه��ای گ��رم ب��ه وف��ور آن را انج��ام م��ی دهن��د. یکی از 
زیبایی های طبیعت نیز پارک های جنگلی هس��تند که در کنار 
چش��م اندازهای طبیعی و زیبا، امکانات رفاهی دست س��از بشر 
نیز دارن��د و مردم می توانن��د از آنها بهره بگیرند. برای آش��نایی 
 با زیباتری��ن و بزرگ ترین پارک ها جنگلی کش��ور ب��ا ما همراه

 باشید.

 پارک جنگلى شورآب )شهر خرم آباد(
پارک جنگلی ش��ورآب 
یک��ی از پ��ارک ه��ای 
طبیع��ی اطراف ش��هر 
خرم آباد است. این پارک 
 طبیع��ی در کیلومت��ر

25 ج��اده خرم آب��اد به  
پلدختر واقع شده است و 
دارای جاده دسترس��ی 
آسفالت، آالچیق و دیگر 
امکانات رفاهی است. پارک جنگلی شورآب به دلیل وجود درختان 
انبوه بلوط و آب هوای معتدل، هر سال در فصل بهار گردشگران 

بسیاری را خود جذب می کند.

پارک جنگلى چالدره )شهر تنکابن(
پارک جنگلی چالدره در 
اس��تان مازن��دران در 
فاصل��ه 1۸ کیلومتری 
مس��یر تنکاب��ن واق��ع 
شده اس��ت. ارتف��اع این 
 پ��ارک از س��طح دری��ا

400 مت��ر اس��ت. این  
پ��ارک ب��ا ۹4 هکت��ار 
 وس��عت در بین دو رود

 س��ه هزار و دو هزار و محل تقاطع این دو رود ق��رار دارد. پارک 
 جنگل��ی چال��دره ج��زو جنگل ه��ای جلگ��ه ای محس��وب 

می شود.

پارک جنگلى سى سنگان )شهر نوشهر(
ای��ن پ��ارک ک��ه در

27 کیلومت��ری ج��اده  
نوشهر به نور قرار دارد، از 
شمال به دریای خزر، از 
جنوب به سلسله جبال 
البرز محدود می ش��ود. 
مس��احت این پارک در 
ح��دود ۶02 هکت��ار و 
زیستگاه انواع گونه های 
جان��وری و  علف��ی  و  خش��بی  درختچ��ه ای   درخت��ی، 

 اس��ت.این پارک بخش س��احلی نیز دارد. بخش های ساحل به 
مس��احت 30 هکتار در حاش��یه ج��اده ق��رار دارد و درختان و 
درختچه هایی همچون توس��کا، لرگ، بلوط، آزاد، لیلکی، انجیر، 
داغداغان، انار، ازگیل، سرخ ولیک، گوجه جنگلی، توت، سیاه تلو، 
ق��رار قس��مت  ای��ن  در  ارب��ه  س��یاه  و  ال   س��یاه 

 دارند. از تفریحات پارک و ساحل سی س��نگان می توان به جت 
اسکی، قایق سواری، اسب س��واری، کارتینگ، والیبال ساحلی و 
بازی های رایانه ای اش��اره کرد. در این بوستان پستاندارانی چون 
ش��وکا، مرال، خرس قهوه ای، پلنگ، روباه، گربه جنگلی، گراز و 

شغال زندگی می کنند.

پارک جنگلى سراوان )جاده رشت به قزوين(  
پارک جنگلی سراوان به 
مساحت 14۸7 هکتار با 
داش��تن طبیعتی بسیار 
زیب��ا و چش��مگیر در 
قس��مت غرب��ی ج��اده 
رش��ت به قزوی��ن و در 
فاصله 17 کیلومتری از 
مرکز اس��تان واقع شده 

است.
 پارک س��راوان جاذبه های خ��اص طبیعی و گون��ه های متنوع 
 درخت��ی و درختچ��ه ای و پرن��دگان و جان��وران گوناگ��ون

 دارد. از جمل��ه امکانات رفاه��ی آن می توان ب��ه آالچیق، میز و 
نیمکت، کب��اب پز، محوطه ب��ازی برای کودکان، وس��ایل بازی 
کودکان، س��طل زباله، سرویس بهداشتی و س��کوی نصب چادر 

اشاره کرد.

  پارک جنگلى ماسوله )شهر ماسوله(
شهر ماس��وله در فومن 
جلوه های خاص طبیعی 
دارد؛ به ط��وری که در 
گذشته از ماسوله به نام 
 ش��هر صخ��ره ه��ا نام 

می بردند.
پارک جنگلی ماس��وله 
2041 هکت��ار وس��عت 
دارد و قسمت اعظم آن 

کوهستانی و میان بند است. 
فاصله این پارک تا مرکز استان ۶2 کیلومتر و تا فومن 35 کیلومتر 
است. منطقه فوق با توجه به ویژگی های تاریخی و ژئومورفولوژی 
و اقلیم خزری توام با کوهس��تانی، یکی از مهم ترین سایت های 
ایرانگردی است.ویژگی های س��نتی بناهای ماسوله به طرز زیبا 
و با اصول مهندس��ی س��نتی و معماری خاص به سمت کوهپایه 
بنا شده است و چش��م انداز آنها به صورت پلکانی از کوه به دره و 
 وضعیت منحصر به فرد آن س��االنه، پذیرای مشتاقان بی شماری

 است.

 پارک جنگلى قلعه رودخان )شهر فومن(
پ��ارک جنگل��ی قلع��ه 
رودخ��ان به مس��احتی 
بالغ بر 1۸70 هکتار که 
آن  اعظ��م  قس��مت 
کوهس��تانی و میان بند 
اس��ت، طبیعتی بسیار 
زیبا و چش��مگیر دارد و 
در جوار روس��تای قلعه 
رودخ��ان در فاصله 20 
ش��ده واق��ع  فوم��ن  ش��رقی  جن��وب   کیلومت��ری 

 اس��ت. این پارک عالوه بر جاذبه های خاص طبیعی خود، دارای 
ویژگ��ی منحصر به فرد دیگ��ری همچون قلعه رودخ��ان یا قلعه 
حسامی نیز هست. این قلعه از بزرگ ترین دژهای نظامی ایران و 
 گیالن اس��ت و پیش��ینه آن به قرن پنجم یا ششم هجری قمری 

می رسد.

پارک جنگلى بى بى يانلو )آستارا(

پارک جنگلی بی بی یانلو 
به وسعت 1512 هکتار، 
ه��ای  جن��گل  ج��زو 
هیرکانی غربی است که 
در ضل��ع جن��وب غربی 
شهرستان آس��تارا واقع 
ش��ده و فاصل��ه آن ت��ا 
آس��تارا پن��ج کیلومتر  
پ��ارک  ای��ن   اس��ت. 
جاذبه های طبیعی زیبا و خاصی دارد. ع��الوه بر تنوع گونه های 
جانوری، چندین دره با دامنه های پوش��یده از جنگل و یال های 
نسبتا بلند و چندین قله دارد و چشم انداز منحصر به فرد و جالب 

توجهی ایجاد کرده است.

پارک جنگلى دکتر درستکار )جاده رشت به آستارا(
پارک جنگلی دکتر درس��تکار حدود 1071 هکتار مس��احت و 

طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر دارد.
 این پارک در 7۸ کیلومتری از مرکز استان در مسیر اصلی جاده 
رشت به آستارا واقع ش��ده اس��ت. این پارک در کنار کوه و دریا 
قرار دارد و به همین دلیل قطب س��یاحتی و تفریحی اس��تان به 

شمار می رود. 
از جمله امکانات رفاهی این پارک جنگلی باید به آالچیق، سکوی 
نصب چادر، سرویس بهداشتی، میز و صندلی و نیمکت، کباب پز، 

سطل زباله و ... اشاره کرد.

پارک جنگلى خرگوش دره )تهران(
پارک جنگلی خرگوش 
دره با مساحتی بیش از 
100 هکت��ار در منطقه 
22 ش��هرداری تهران و 
در مج��اورت مجموعه 
و  آزادی   ورزش��ی 
آزادراه ه��ای ته��ران - 
ک��رج و آزادگان واق��ع 

شده است.
پوش��ش گیاهی این مجموعه بیش��تر از درختان کاج و س��رو و 
اقاقیا تشکیل ش��ده است. این بوس��تان جزو کمربند سبز تهران 
 محسوب می ش��ود و به منظور تلطیف هوای تهران احداث شده 

است.
بوستان مسافران به مس��احت 12 هکتار و با هدف اسکان موقت 
مسافران و تماشاچیان مس��ابفات فوتبال در این پارک ساخته و 

راه اندازی شده است.

پارک جنگلى پرديسان )تهران(
بوستان جنگلی پردیسان 
یک��ی از بوس��تان های 
بزرگ و مش��هور ش��هر 
تهران است. این بوستان 
در منطقه 2 ش��هرداری 
ته��ران ق��رار دارد.این 
بوس��تان که در ش��مال 
غرب��ی ته��ران واق��ع 
شده اس��ت، از س��مت 
ش��مال به بزرگراه همت و محله شهرک غرب، از شرق به بزرگراه 
شیخ فضل اهلل نوری، از غرب به مسیل رودخانه پونک و از سمت 
 جن��وب به بزرگ��راه حکی��م و محل��ه بل��وار م��رزداران محدود 

می شود.
 بزرگراه یادگار امام در راستای ش��مالی-جنوبی، این بوستان را 
به دو بخش تقس��یم می کند که پیوند آنها به وسیله دو پل برقرار 

شده است.
از امکانات این بوس��تان می توان ب��ه موزه تنوع زیس��تی، موزه 
آب و باغ وحش اش��اره کرد. وجود م��وزه تنوع زیس��تی با انواع 
حیوانات و حش��رات تاکسیدرمی ش��ده و بعضا زنده، یکی دیگر 
از جذابیت های این پارک جنگلی اس��ت. س��اختمان س��ازمان 
 حفاظت محیط زیس��ت ایران نیز در قسمت جنوبی این بوستان

 قرار دارد.

پارک جنگلى چيتگر )شهر تهران(
این بوستان از شمال به 
زمین ه��ای چیتگ��ر، از 
آزادراه  ب��ه   جن��وب 
تهران-کرج، از غرب به 
آزادشهر و پیکان شهر و 
از ش��رق ب��ه منطق��ه 
خرگ��وش دره مح��دود 
می ش��ود. این پ��ارک با 
1450 هکت��ار زمی��ن 
پردرخت از بزرگ ترین بوستان های جنگلی استان تهران است.

هدف از احداث این بوستان جنگلی که در آغاز مسیر وزیدن باد 
غربی به ش��هر تهران قرار گرفته، باال بردن مقدار اکسیژن هوای 

تهران  است. 
این پارک دارای یک پیس��ت و مس��یرهای دوچرخه س��واری و 

امکانات اسکیت سواری است.

بد اخالقی کودکان وحش��تناک و زننده اس��ت، اما حقیقت این 
است که آنها »کودک« هستند. در این شرایط چگونه می توانید 

این انفجار کودک و البته انفجار درونی خودتان را کنترل کنید؟
دکتر »ری لوی«، روانشناس بالینی و دستیار نویسنده کتاب »راه 
کارهای ساده ای که بدخلقی را از بین می برد و موجب همکاری 
می ش��ود« می گوید: بدخلقی وحش��تناک و زننده است اما یک 
حقیقت کودکی است. کودکان به خصوص در سن 1 تا 4 سالگی 
هنوز مهارت های الزم برای کنترل خودشان را به دست نیاورده اند. 

بیشتر آنها کنترل خود را از دست می دهند. 
 لوی می گوید: ه��ر بدخلقی کوچک، نتیجه ی��ک عامل کوچک 

است. 
برای مثال چیزی که می خواستند را به دس��ت نیاورده اند. برای 
کودکان 1 تا 2 س��اله بدخلقی اغلب روش��ی برای ارتباط برقرار 
کردن و دریافت احتیاجاتشان است؛ شیر بیشتر، تعویض پوشک یا 
دسترسی به آن اسباب بازی که در گوشه ای افتاده، اما آنها مهارت 
گفتاری برای بیان آن ندارند و وقتی ش��ما به گفته هایشان توجه  
نمی کنید، ناامید می شوند. کودکان 3 یا 4 ساله خود مختارترند. 
آنها از خواس��ته ها و عالقه های خود آگاهند و می خواهند از آنها 
دفاع کنند. اگر ش��ما با آن موافق��ت نکنید، بدخلقی را ش��روع 

می کنند.

1 - کودک را ناديده بگيريد
جی هوکر، متخصص اطفال روچس��تر در مینه س��وتا می گوید: 
هنگامی که کودکتان بدخلق می شود، عقلش را از دست می دهد، 
احساساتش مختل می شود و بخشی از مغزش از کار می افتد. هیچ 
چیزی در آن لحظه وجود ندارد که شرایط را بهبود بخشد. در واقع 
تقریبا هر چه شما بیشتر تالش کنید، بدتر می شود. بنابراین بهتر 

است زمانی که عصبانیت اش از بین رفت، با او صحبت کنید.
 2 - به او فرصت دهيد

لیندا پرس��ن، پرستار و نویس��نده کتاب معجزه تربیت می گوید: 
کودکان گاهی احتی��اج دارند تا عصبانیت خ��ود را تخلیه کنند، 
بنابراین به آن ها اجازه دهید این کار را انجام دهند. )فقط مطمئن 
ش��وید که او به خودش صدمه نمی زند.( من به این روش اعتقاد 
دارم زیرا به کودکان می آموزد تا عصبانیت خود را به روش��ی غیر 

مخرب تخلیه کنند.
3 - حواس او را پرت کنيد

اگر در ش��رایط بدخلقی کود تان او را س��رگرم چی��زی کنید که 
برایش جالب اس��ت، بدخلقی خود را فراموش خواهد کرد. آلیسا 
فیتزجرالد، مادر دو فرزند از ماساچوست، می گوید: کیف من پر از 
وسایلی است که حواس کودکم را پرت می کند؛ مثل اسباب بازی، 

کتاب و اسنک های خوشمزه.
4 - او را در آغوش بگيريد

لوی می گوید: شاید فکر کنید که این روش آخرین مرحله ای است 
که می خواهید انجام دهید، اما واقعا می تواند به آرام شدن کودک 

شما کمک کند. 
6 - به او غذا دهيد

لوی می گوید: خستگی و گرسنگی دو دلیل بزرگ بدخلقی است. 
کودکان به خواب و غذای بیشتری احتیاج دارند. بنابراین تاثیر آن 

نیز چند برابر خواهد بود.

     مشکالت رفتارى کودکان

  مکان هاى تفريحى ايران

چند نکته در آرام کردن کودکان لجباز

بزرگ ترين پارک هاى جنگلى ايران

سالمت

حکايت

چند نکته در مورد گل گاوزبان 

 مجموعه  داروهاى گياهى
 و طب سنتى 
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