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معاون بهب��ود تولیدات دامی 
 س��ازمان جه��اد کش��اورزی 
چه�ارمح���ال و بختی�اری، 
از تولی��د بی��ش از 28 هزار 
در  دام��ی  کنس��انتره  ت��ن 
کارخانه های این استان خبر 

داد »برزو هیبتیان« در گفتگوبا فارس در شهرکرد، اظهار داشت...
شهرستان/ صفحه4

رونمایی از جت بمب افکن کرار،
 دفاع از ايران، دفاع از دستاوردهاي 
همه انبياست

احتمال تذکر مجلس به دولت 
پرداخت يارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان، 
تناقض با قانون هدفمندی 

رئيس کميسيون حمل و نقل 
شوراي اسالمي شهر:

هزينه استفاده از خودرو 
140 برابر دوچرخه است

 28 هزار تن کنسانتره دامي
 در چهارمحال و بختياري توليد شد

با توج��ه به اینک��ه هزینه اس��تفاده از خودرو 
140 برابر اس��تفاده از دوچرخه است اگر سهم 
اس��تفاده از دوچرخ��ه به 16 درصد در س��طح 
 ش��هر اصفهان برس��د؛ 4 هزار میلی��ارد تومان 
صرفه جویی خواهد ش��د. ب��ه گزارش مهر در 
اصفهان، ب��ه همین منظور ش��هرداری اصفهان 
در نظر دارد تا پایان س��ال جاری ایستگاه های 
دوچرخه را در س��طح ش��هر اصفه��ان به 70 
ایس��تگاه افزای��ش دهد و تاکنون 13 ایس��تگاه 
دوچرخه س��واری در س��طح ش��هر اصفه��ان 
راه اندازی ش��ده اس��ت. رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و محیط زیس��ت ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان در این خصوص گفت: در حال حاضر 
دوچرخ��ه تنها 5 درصد در حمل و نقل س��هم 
دارد. این در حالی اس��ت که باید این میزان به 
25 درص��د افزایش یابد و ای��ن امر با فرهنگ 

سازی و تشویق به ثمر خواهد نشست.
»ابوالفض��ل قربان��ی« کاهش تراک��م ترافیک، 
کاه��ش مش��کالت پارکینگ،کاه��ش مصرف 
ان��رژی و آلودگی ه��وا را از مزایای دوچرخه 
س��واری دانس��ت و ادامه داد: بر اس��اس آمار 
جهانی در صورتی که تنها 16 درصد سفرهای 
درون ش��هری در 6 س��اعت پی��ک ترافی��ک 
توس��ط دوچرخه ها انجام شود؛ سالیانه 4 هزار 
 میلیارد تومان صرفه جویی می ش��ود. وي تأکید 
ک��رد: هزینه های مص��رف س��وخت، احداث 
پارکین��گ، زیر س��اخت ها، هزینه های پارکبان، 
آلودگی ه��ای زیس��ت محیط��ی و ... از جمله 
هزینه هایی اس��ت که به شهر تحمیل می شوند 
و با گسترش دوچرخه سواری تا حدود زیادی 
کاهش پیدا کنند. عالوه بر کاهش این هزینه ها، 
اس��تفاده از دوچرخه موج��ب ایجاد تحرک و 
 نش��اط و در نتیجه س��المت برای ش��هروندان 

می شود. 

کوچیک که بودی��م وقتی از 
م��ا می پرس��یدند چ��ه کاره 
ما  بیشتر  بش��ین،  می خواین 
می گفتیم: دکتر وقتی دلیلش 
اکثرم��ون،  می پرس��یدن  رو 
می گفتی��م: ب����رای این��که 

مریض ها رو خوب کنیم...
شهرستان/ صفحه4 

محمد بیک در یک نشس��ت 
خب��ري در جم��ع خبرنگاران 
تصری��ح ک��رد: همانط��ور که 
شهردار اصفهان اعالم کرد؛ اگر 
پروژه ورزشگاه نقش جهان به 

اصفهان واگذار شود ...
فرهنگ و هنر/ صفحه8

در نشست خبري سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان عنوان شد:

براي تكميل پروژه ورزشگاه نقش 
جهان اعالم آمادگي کرده ايم

به مناسبت روز پزشك
آقاي دکتـر، خانم دکتر 
روزتـــون مبـــــارك

 اول شهـــــریـــــور سالــروز والدت 
 حکيـــم ابوعلي سينـــا مصــادف با روز 
پزشــك بر کليه پزشکــان پرتــالش و 
 زحمتکــش ميهـــن اســالمي بخصوص 
پزشکـــان استــان اصفهــان مبــارك باد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي استان اصفهان

رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان: 

جوانانراصاحبخانهميکنيم
صفحه 2

الف( موضوع پروژه: تهيه طبخ و توزیع غذا پرسنل گروه صنعتي انتخاب

ب( مدت انجام کار: 12 ماه

ج( تعداد غذا: روزانه حدوداً 600 تا 700 پرس

د( محل انجام کار: اصفهان شهرك صنعتي مورچه خورت

ه( حداقل شرایط پيمانکاران:

1. داشتن شخصيت حقوقي و کد اقتصادي

2. داشتن تأیيد از اداره کار و امور اجتماعي در سال 1389

3. داشتن تجارب و حسن سابقه حداقل 5 سال

4. توانایي ارائه ضمانت نامه بانکي بمبلغ 200/000/000 ریال )و یا واریز به حساب 

گروه(

و( مهلت فروش اسناد: در ساعت هاي اداري از تاریخ 89/06/01 لغایت 89/06/08

ي(  آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: ساعت 16 روز مورخه 89/06/14

پيمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 300/000 ریال به 

بانك ملي شعبه فردوسي  نزد  این شرکت  حساب جاري شماره 0101478491003 

اصفهان بنام شرکت حایر تهران و با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واریزي 

به آدرس:  شهرك صنعتي مورچه خورت فاز یك ابوریحان سوم گروه صنعتي انتخاب به 

دپارتمان امور اداري و پشتيباني تحویل نمایيد.

الزم به توضيح است که پس از بررسي هاي اوليه،  اسناد مناقصه به متقاضيان تحویل خواهد 

شد و کارفرما در رد و یا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. 

شماره تماس جهت کسب اطالعات بيشتر: 0312-5643740-7

آگهيفراخوانشناساييپيمانكار
)يكمرحلهاي(

درگذشت خواهر مكرمه حضرتعالي را تسليت عرض مي نماييم.  از خداوند متعال 

علو درجات براي آن مرحومه و صبر و بردباري براي خانواده گرامي مسئلت داريم.

حضرت آيت اهلل طباطبايي
 نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان 

روابط عمومي روزنامه زاينده رود
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ایران

مسکن  سازمان  رئیس 
و شهرس��ازي اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: تمام 
براي  دول��ت  ت��الش 
خانه دار ش��دن اقش��ار 
مختلف ب��ه خصوص 

جوانان است. 
موج،  گ����زارش   ب��ه 
محم��ود زاده ضم��ن 
ف��وق  مطل��ب  بی��ان 
اذعان داشت: در طرح 
مهر، جوانان  مس��کن 
نیز  متاهل ش��ده  تازه 
مي توانند ب��ا توجه به 
ارائ��ه تس��هیالت 20 
میلی��ون تومان��ي این 
پ��روژه، ب��ا کمتری��ن 
ص�����اح��ب  آورده 
وي  ش��وند.  خان���ه 
حمایت هاي  با  افزود: 
اس��تاندار اصفه��ان و 
سایر مس��ئوالن استان 

مي توانی��م به س��رعت این پروژه مل��ي را براي 
خانه دار ش��دن جوان��ان ایران اس��المي به پیش 
برانیم. محمود زاده همچنین بیان داشت: با توجه 
به این مهم که استان اصفهان در زمینه ساخت و 

س��از مسکن مهر جزو اس��تان هاي پیشتاز کشور 
است، سعي ما بر این است تا همانند سال گذشته 
در بین کالنش��هرهاي کشور، مقام اول ساخت و 
س��از را به دس��ت آوریم. محم��ود زاده تصریح 
کرد: با مس��اعدت و همکاري مدیریت و پرسنل 

س��رعت  و  بانک ه��ا 
بخش��یدن به پرداخت 
مي توانیم  تس��هیالت 
س��اخت  تس��ریع  در 
و س��ازها کمک قابل 

توجهي داشته باشیم.
رئیس سازمان مسکن 
و شهرس��ازي اس��تان 
پای��ان  در  اصفه��ان 
ش��هرهاي:  در  گفت: 
خمیني شهر،  اصفهان، 
نجف آباد، شه���رضا، 
بی�������دگل،  آران و 
گلپ�ای��گان، نائی���ن، 
فالورجان،  س��می�رم، 
شاهین ش��ه�������ر، 
برخوار)دولت آب��اد( 
ک��ه  خوراس��گان  و 
جزو ش��هرهاي باالي 
25ه��زار نفر جمعیت 
هستند، سازمان مسکن 
وظیفه  شهرس��ازي  و 
مسکن مهر آن را بر عهده دارد که در این شهرها 
این طرح در حال اجرا است و متولي این طرح در 
 شهرهاي با جمعیت زیر 25 هزار نفر، بنیاد مسکن

 مي باشد.

در مراسمی به مناسبت روز صنعت دفاعی با 
حضور رئیس جمهور، از جت بمب افکن کرار 
رونمایی شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
»پهپاد کرار«، نخستین هواپیمای بدون سرنشین 
جت کشور، دارای موتور توربوجت و قادر به 
حم��ل انبار بار، برای انهدام اهداف مورد نظر 
اس��ت. مداومت پروازی باال در مسافت های 
دور دست، سرعت بسیار باال، توان انجام دادن 
مأموریت های مختلف با اهداف گوناگون از 
دیگر قابلیت های این جت بمب افکن است. 
رئیس جمهور همچنین تمبر یادبود روز صنعت 
 دفاعی کش��ور را ابطال کرد. در این مراس��م، 
 وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، 

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و نماینده ای از طرف خانواده های 

معظم شهدا حضور داشتند.
به گزارش واحدمرکزی خبر، محمود احمدی نژاد، 
در مراس��م رونمایی از پهپ��اد جت بمب افکن کرار 
در جمع کارکن��ان وزارت دفاع گفت: روز صنعت 
را به ش��ما عزیزان و همه جهادگران صنعت دفاعی 
و هم��کاران عزیز در وزارت دفاع و همه رزمندگان 
مؤمن و ش��جاع در قوای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران تبریک عرض می کنم. وی با اشاره به گزارشی 
که وزیر دفاع درباره طرح پهپاد کرار ارائه داد، افزود: 
این گزارش نش��انه سرزندگی و نش��اط فزاینده و 
تس��لط متخصصان ما بر فناوری و نیازهای دفاعی 
کشور است. احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان 
خود پرسید: »چرا دفاع از ایران حیاتی است؟ و ادامه 
داد: البته همیش��ه دفاع از میهن و وطن امری بسیار 
مه��م و اولی اس��ت، اما امروز دف��اع از ایران معنا و 
مفه��وم دیگری دارد. وی افزود: امروز دفاع از ایران، 
دفاع از یک جغرافیا نیست، دفاع از یک نژاد، قوم و 
قبیله هم نیست. احمدی نژاد ادامه داد: دفاع از ایران 
یعنی دفاع از دس��تاوردها و آرمان ه��ای همه انبیاء 
 الهی در طول تاریخ؛ یعنی دفاع از ارزش های الهی؛ 

یعنی: پای فش��ردن بر پرچم عدالت، یگانه پرستی، 
پاکی و عشق؛ یعنی تالش برای برپایی امنیت و صلح 

پایدار در تمام جهان.
رئی��س جمهور با طرح این س��ئوال ک��ه در دفاع و 
در صنع��ت دفاعی باید تا کجا جل��و رفت؟ افزود: 
در تولی��د، ابتکار، نوآوری، تجهی��ز و ایجاد باید به 
جایی برس��یم که دشمنان بشریت در وهله نخست 
از تع��رض به ملت ای��ران و در گام بعد از تعرض 
به هر ملت آزاده ای مأیوس ش��وند. وی افزود: باید 
به جایی برسیم که ایران چتر دفاعی همه ملت های 
آزاده، در برابر مس��تکبران باشد نه اینکه بخواهیم به 
جایی حمله کنیم، هیچ گاه چنین قصدی نداریم اما 
انقالب ما نمی تواند در برابر ظلم بی تفاوت باش��د 
زیرا امام ما فرمودند: »تا ظلم هس��ت مبارزه هست 
و تا مبارزه هس��ت ما هس��تیم«. احمدی ن��ژاد در 
 ادامه با تبریک س��اخت پهپاد جت بمب افکن کرار 
اف��زود: این ج��ت پیش از اینکه س��فیر مرگ برای 
دشمنان بشر باشد پیام آور عزت، کرامت انسانی و 
نجات بشر اس��ت. وی گفت: پیام اصلی این جت 
صلح و دوستی و جلوگیری از هر نوع درگیری است 
که منجر به کش��ته شدن شود. رئیس جمهور افزود: 
باید تا آنجا جلو برویم که تمامی س��الح دشمن در 
برابر توان دفاعی ما از خاصیت بیفتد و هنر این است 

که دشمن را در پایگاه خودش زمین گیر کنیم 
و این ش��دنی است. رئیس جمهور در ادامه 
سخنان خود در مراسم رونمایی از پهپاد جت 
بمب افکن کرار گفت: دشمن از ما عصبانی 
است. احمدی نژاد ادامه داد: بگذارید دشمن از 
دست ما عصبانی باشد و به فضل الهی از این 
عصبانیت بمیرد. وی با اشاره به مصاحبه ای 
 ک��ه با خبرنگارانی از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس داش��ت، گفت: آنها می گفتند 
نگران هس��تند در صورت وقوع درگیری، 
مشکلی برای کشورش��ان و همچنین ایران 
پیش آید. احمدی نژاد ادامه داد: نگرانی شان 
برای ای��ران از روی عالقه آنها به ایران بود؛ 
بدانید که اکثریت کشورهای منطقه عالقمند به ایران 
و آرمان های ایران هس��تند. رئی��س جمهور اضافه 
کرد: به آنها گفتم: چه کسی می خواهد حمله کند؟ 
ممکن اس��ت در ذهن عده ای شرور و صهیونیست 
فاس��د چنین فکری باش��د. وی ادامه داد: برای آنها 
اس��تدالل ک��ردم، اما گفتن��د فرض کنید ب��ه ایران 
تعرض کردند، دایره عکس العملتان کجاس��ت؟ به 
نظر ش��ما دای��ره عکس العمل ما کجاس��ت؟ دیگر 
 دایره ش��عاع عکس العمل ما کل کره زمین اس��ت. 
رئیس جمهور گفت: تعارف نداریم؛ اجازه نمی دهیم 
 یک مشت آدم بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند و با 
هفت تیر کشی ناامنی ایجاد کنند. احمدی نژاد گفت: 
بنابراین گزینه اول این اس��ت که آدم شوید؛ از برج 
غ��رور پایین بیایید و از موض��ع برابر حرف بزنید. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح 
ک��رد: اگر پایین نیامدید، پ��س می خواهید بگردید! 
پس بگردید؛ تجربه نشان داده است وقتی بگردید، 
 زمان علیه ما نش��ده، بلکه علیه شما شده است. وی 
گفت: پایی��ن بیایید، وگرنه دس��ت ملت ها ش��ما 
را از ب��اال ب��ه زیر خواهد کش��ید؛ این س��نت الهی 
 و وع��ده خداس��ت و تحق��ق وعده خ��دا نزدیک 

است.

 یارانه نقدی براس��اس تعهدنامه کتبی که در 
س��امانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهام های 
بسیاری اس��ت، تنها به کسانی تعلق می گیرد 
ک��ه گزینه »قبول دارم« را انتخاب کنند وگرنه 
اس��امی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی 

حذف می شود. 
در حالی که به نظر می رس��د، این »تعهدنامه« 
مغایر قانون هدفمندی یارانه ها، س��ایر قوانین 

و حتی حقوق شهروندی است. 
در واق��ع، با قبول این تعهد نامه ش��ما عالوه 
بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه داده اید 
با چک کردن حس��اب هایتان از آن برداشت 
کنن��د، تا حدودی نیز بای��د از دریافت یارانه 

نقدی ناامید ش��وید چرا که ممکن است سازمان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا به ای��ن نتیجه برس��د که  
اطالعات ارائه ش��ده ش��ما با هر ضریب اهمیت 
صحت ندارد و ش��ما را از دریافت این یارانه که 
براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، 
محروم کن��د. این در حالی اس��ت که اطالعات 
خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای 
ارائه این اطالعات، اطالعات خانواده تغییر کند و 
بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای 
تغییر اطالعات خانوار باش��د و ش��ما با امضای 
این تعهدنامه عم��اًل حق اصالح اطالعات را نیز 
از خود س��لب خواهید کرد؛ ه��ر چند چاره ای 
نداری��د و در صورت قبول نک��ردن آن به کل از 
دریافت یاران��ه محروم خواهید ش��د. برخالف 
آنچه در این تعهد آمده اس��ت، براساس بند الف 

ماده 7 قان��ون هدفمندی یارانه ها دولت موظف 
به پرداخت این یاران��ه در قالب پرداخت نقدی 
و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نس��بت 
به کلیه خانوارهای کش��ور به سرپرس��ت خانوار 
اس��ت. از طرفی، تبص��ره 2  این قانون می گوید 
دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها 
را به نام سرپرس��ت خانواده های مشمول یا فرد 
واجد ش��رایط دیگری که توس��ط دولت تعیین 
می ش��ود افتتاح نماید. اعم��ال مدیریت دولت 
در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حس��اب 
از جمل��ه زمان مجاز، نوع برداش��ت هزینه ها و 
برگش��ت وجوهی که به اش��تباه واریز شده اند 
مجاز اس��ت. براس��اس این تبصره قانونی دولت 
تنها مجاز به برگشت وجوهی است که به اشتباه 
واریز شده اند نه برداش��ت از حساب های فرد 
به هر دلیلی. گفته می ش��ود: ای��ن موضوع قرار 

است توسط نمایندگان مجلس بررسی 
ش��ده و تذکرهای الزم ب��ه دولت داده 
ش��ود تا نس��بت به اص��الح این تعهد 
 کتبی که دارای ایرادهای اساسی است، 

اقدام شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، براس��اس قانون 
هدفمندک��ردن یارانه ها، قرار اس��ت از 
محل اصالح قیمت حامل های انرژی 
در س��ال جاری 20 هزار میلیارد تومان 
درآمد حاصل ش��ود ک��ه 50 درصد از 
این رقم ب��ه مردم )به ص��ورت یارانه 
نق��دی و غی��ر نق��دی(، 30 درصد به 
تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به 
منظ��ور جبران آثار آن بر اعتب��ارات هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص خواهد 

یافت. 
 همچنی��ن براس��اس اع��الم مرک��ز آم��ار ایران،
 61 میلی��ون و 107 ه��زار و 796 نف��ر در طرح 
جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار در س��ال 
87 شرکت کردند که 41 میلیون نفر از این تعداد، 
ش��هری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روس��تایی 

هستند. 
هم اکن��ون بی��ش از 80 درصد مردم براس��اس 
آمار سیس��تم بانکی دارای حساب بانکی هستند، 
همچنین برآوردها نشان می دهد: 19 میلیون نفر 
نیز سرپرس��ت خانوار برای دریافت یارانه نقدی 
وج��ود دارد که 12 ت��ا 13 میلیون نفر آنها دارای 

حساب بانکی هستند. 

رونمایی از جت بمب افکن کرار،

دفاع از ايران، دفاع از دستاوردهاي همه انبياست

احتمال تذکر مجلس به دولت 

پرداخت يارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان، تناقض با قانون هدفمندی 

جهان نما

 سوخت گذاری نيروگاه بوشهر 
خشم تل آويو را برانگيخت

رژیم  صهیونیس��تی که تحمل پیروزی دیگری را برای جمهوری اسالمی 
در زمینه هسته ای نداش��ت، پس از آغاز سوخت گذاری نیروگاه بوشهر، 
بیانیه ای را منتش��ر کرد که از خش��م ش��دید این رژیم حکایت داش��ت. 
ب��ه گ��زارش فارس به نق��ل از رویت��رز، اس��رائیل در واکن��ش به آغاز 
س��وخت گذاری نیروگاه هسته ای بوش��هر اعالم کرد: سوخت گذاری در 

نیروگاه بوشهر کاماًل غیرقابل قبول است. 
رژیم  صهیونیس��تی همچنین از جامعه بین المللی درخواست کرده است 
تا ضمن افزایش فش��ار، دولت تهران را مجبور کنند که برنامه غنی سازی 

اورانیوم خود را متوقف کند.
ای��ن گ��زارش افزود: اس��رائیل که تنها دارنده تس��لیحات هس��ته ای در 
خاورمیانه اس��ت و بیش از 200 کالهک هسته ای در زرادخانه های خود 
دارد و تا کنون نیز از امضای پیمان منع گس��ترش تس��لیحات هس��ته ای 
)ان  پی تی( امتناع ورزیده اس��ت، مدعی است که ایران هسته ای تهدیدی 
برای موجودیت این رژیم به حس��اب می آید. »یوس��ی لوی« سخنگوی 
وزارت خارجه رژیم  صهیونیس��تی در بیانیه ای که بالفاصله پس از آغاز 
مراحل س��وخت گذاری نیروگاه بوشهر منتشر کرد، گفت: کاماًل غیرقابل 
قبول است کش��وری که صراحتًا قطعنامه های شورای امنیت، تصمیمات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش 
تس��لیحات هس��ته ای را زیر پا می گ��ذارد؛ بتواند از ثمرات اس��تفاده از 
انرژی هس��ته ای بهره برد. وی افزود: جامعه بین المللی باید فش��ار خود 
را افزای��ش دهد تا ایران را به اطاع��ت از تصمیمات بین المللی و توقف 
 فعالیت های خود در زمینه غنی سازی و ساخت  و ساز راکتورهای جدید 

وادار کند.
این در شرایطی اس��ت که جمهوری اسالمی در پیگیری برنامه هسته ای 
خ��ود هم��واره آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی را طرف خود دانس��ته 
و هم��کاری کام��ل و همه  جانبه ای نیز با آژانس داش��ته اس��ت. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز بارها در گزارش های خود بر صلح  آمیز بودن 

این برنامه و تطابق کامل آن با توافقات بین المللی، تأکید کرده است.

تشديد اعتراضات در مصر، به علت 
قطع مكرر برق و افزايش قيمت ها 

در ماه رمضان  
قطع مکرر آب و برق، افزایش قیمت ها، شرایط نامساعد آب و هوایی و 
گرمای سوزان در کنار نارضایتی از عملکرد دولت مصر در تأمین گندم، 
مردم مصر را در ایام ماه مبارک رمضان به شدت سرخورده و کالفه کرده 
است. روستائیان خش��مگین در منطقه فیوم، هفته گذشته در اعتراض به 
قط��ع برق، بزرگراهی را در منطقه مس��دود کردند. نیروهای پلیس برای 
فرونشاندن اعتراضات به محل اعزام شدند ولی مشکل قطع برق همچنان 

الینحل باقی مانده است. 
اعتراض��ات ب��ه قطع آب و ب��رق در ایام ماه رمضان، به تدریج سراس��ر 
مصر را فرا گرفته است و در حالی که تنها سه ماه به برگزاری انتخابات 
پارلمانی در این کشور فرصت باقیست،  انتقادات از حزب دمکرات ملی 
حاکم به علت عدم ارائه خدمات اساس��ی باال گرفته اس��ت. کارشناسان 
افزون ب��ر افزایش تقاضای برق در غروب و ش��ب های ماه رمضان؛ از 
فرس��ودگی زیرساخت ها به عنوان یکی دیگر از دالیل بروز این مشکل 

نام می برند.
به نوشته روزنامه ها: بهای شکر، برنج، انواع سبزیجات و گوشت قرمز و 

سفید در برخی مناطق تا بیش از سی درصد افزایش یافته است. 
تصمیم اخیر روسیه در تعلیق صادرات گندم نیز به نارضایتی ها در مصر 
که بزرگترین وارد کننده گندم در جهان محس��وب می ش��ود، دامن زده 
اس��ت. دولت مصر در عین حال تأکی��د کرده که؛ اوضاع را تحت کنترل 
دارد. به نوش��ته مطبوعات مصر، موج اعتراضات جدید به انعقاد قرارداد 
عرضه گاز به اسرائیل شدت گرفته است و برخی کارشناسان قطع مکرر 

برق را با کمبود گاز مرتبط دانسته اند. 

تازه هاي اينترنت
علوم کهن را به یاد سپار

                               علوم جدید را بياموز 
                                                 تا بنيانگذار علوم قدیم آیندگان باشي

 مهندس عليرضا مهرابي کرماني
  ن��وآوري در ش��اخه ه��اي مختلف عل��م، زندگي راح��ت، باانگیزه و 
پرهیجان��ي را ب��ا خود به ارمغان آورده اس��ت. از میان ای��ن نوآوري ها 
رادی��و و تلویزی��ون و عاقب��ت اینترنت، باعث تغیی��ر در روش زندگي، 
ن��وع تجارت و س��رعت در نامه ن��گاري و ارتقاء دانس��ته ها و پیگیري 
 در جس��تجوها خواهد شد. این جس��تجو که در کمتر از چند ثانیه انجام 
 مي ش��ود؛ چنان س��یر نزولي دارد که گویا ش��ما هیچگاه براي فرستادن 
نامه هایتان یا جس��تجوي قیم��ت هاي بازار اعم از: ط��ال، نفت جهاني 
و... و ی��ا یافت��ن اطالع��ات علم��ي ب��ه روز دنی��ا، زماني بی��ش از این 
س��پري نکرده ای��د. کودکاني که صدس��ال پی��ش از درخت ب��اال رفته 
 و در پي خانه گنجش��کان ب��ه هر کنجي مي خزیدند، ح��ال اینترنت را 

مي شناسند. 
و دیو قصه هایش��ان از جنس ربات اس��ت. این شروعي است که قصد 
دارد ش��ما را گام به گام با عصر جدید اینترنت و مفاهیم آن آش��نا سازد 
و حالل مش��کالت روزانه شما ش��هروند گرامي به صورت الکترونیکي 
ب��وده تا ب��راي انجام کارهاي خود، کمتر زمانتان س��پري ش��ود و بدون 
 خ��ارج ش��دن از محل کار و یا من��زل،  به انجام کاره��اي مختلف خود 

بپردازید.
مهندس کریمي، مدیرعامل شرکت »رنگین کمان« نیز در خصوص نفوذ 
اینترنت مي گوید: در گذش��ته انتظ��ارات کاربران از اینترنت محدود بود 
ولي با پیش��رفت امکانات وب، انتظارات کاربران نیز بس��یار فراتر رفته 
و ب��ر همین اس��اس از ما س��رعت و کیفیت مطلوب م��ي طلبند. دیگر 
ه��دف کاربران صرفًا اتصال نیس��ت، واقعًا به اینترنت نی��از دارند و در 
 ص��ورت عدم دسترس��ي به اینترنت ب��ا کیفیت مطلوب، دچار مش��کل 

مي شوند.
به امید س��اختن ش��هر در خانه تک تک شما و پیش��رفت به سوي شهر 

الکترونیکي، همراه ما باشید.

رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان: 

جوانانراصاحبخانهميکنيم
قوانی��ن  براس��اس 
دیپلماسی و اصول 
ق��واعد  مذاکرات، 
ش��ده ای  ش��ناخته 
از  انتق��ال  ب��رای 
مذاکرات غیرمستقیم 
به مذاکرات مستقیم 
وجود دارد، از جمله: 
دس��تیابی ب��ه نقاط 

مثبت توافق شده میان دو طرف و تکمیل 
اهداف مذاکرات غیرمستقیم. حال باید دید 
آیا در مذاکرات میان دو طرف فلسطین و 
اسرائیل برای انتقال به مرحله دیگر، چنین 
چی��زی رخ داده اس��ت یا ن��ه؟ باید دید 
علت اصرار امریکا و اسرائیل برای انتقال 
به مذاکرات مس��تقیم چیست؟ آیا شرایط 
فلسطین و اعراب برای مذاکرات مستقیم 

آماده است؟
روزنامه اماراتی دارالخلیج در تحلیلی تحت 
عنوان »مذاکرات مستقیم با اهداف مغایر« به 
قلم استاد مرکز روابط بین الملل در دانشگاه 
بیروت، نوشته است: وقتی روند مذاکرات 
میان اسرائیل و فلسطین را ارزیابی می کنیم، 
می بینیم که هیچ اش��اره  یا موضع امیدوار 
کننده ای که تغییر شیوه مذاکرات را توجیه 
کند وجود ندارد، به ویژه این که: فلسطینی ها 
تاکنون نتوانسته اند هیچ یک از اهداف خود 
را محقق سازند، بنابراین ممکن است این 
شیوه بار اضافی بر مذاکره کنندگان فلسطینی 
در رویارویی با اسرائیلی ها باشد. در دو دوره 
گذشته از زمان آغاز کنفرانس صلح مادرید، 
بالفاصله راه فلسطین و اردن با اسرائیل جدا 
شد. امان توانست توافقنامه »وادی عربه« را 
امضا کند و اسرائیل توانست فلسطینی ها را 
به بیراهه مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم 
بکشاند. در تمام این روند، تیم های مذاکراتی 
فلسطین نتوانستند به وعده ای که قابل اعتماد 
باشد دست یابند. مذاکرات فقط هدفی بود 
برای مقاصد اسرائیلی ها و ابزاری که اسرائیل 
از آن برای اتالف وقت بیش��تر برای بهبود 
شرایط مذاکرات استفاده کرد. به طور طبیعی 
چهار ماه قبل اعراب به اس��رائیل فرصت 
طالیی دادند، اما فراموش کردند، که ده ها 
فرصت دیگر را از س��ال 1982 به اسرائیل 
داده بودند و نتیجه این بود که اسرائیلی ها 
توانستند به چراغ سبز فلسطینی ها جهت 
مذاکرات مستقیم دس��ت یابند. سفرهای 
جورج میچل، فرستاده ویژه  آمریکا، نتوانست 
دولت اسرائیل و نخست وزیر آن را وادار به 
اجرایی کردن خواسته های فلسطینی ها کند، 
بلکه به دولت اسرائیل فرصت بیشتری داد 
تا طرح هایش را در س��ایه اوهام مذاکرات 
غیرمستقیم اجرا کند. اما درباره شهرک ها 
در کرانه باخت��ری و در بیت المقدس چه 
باید گفت؟ درباره مرزها و وعده های دولت 
اسرائیل که غیرقابل دستیابی است چه باید 
گف��ت؟ در واقع هیچ چی��ز جدیدی که 
ازسرگیری مذاکرات مستقیم بدون دستور 
کار روشن با هدف مشخص را توجیه کند 
 وجود ندارد. در سایه مسائل ذکر شده نظیر: 
شهرک س��ازی ها، بیت المقدس و مرزها، 
اس��رائیل هم چنان برای انج��ام مذاکرات 
وضعیت نهایی آماده نیست. در سایه شرایط 
کنونی و با توجه به خدشه دار شدن وجهه 
اسرائیل در برابر جامعه جهانی بعد از جنایت 
ن��اوگان آزادی، مذاکرات فق��ط با اهداف 
تبلیغاتی مطرح شد تا کمی وجهه اسرائیل را 
بهبود بخشد. مرور تاریخ مذاکرات اسرائیل 
با اعراب به ویژه فلسطین، دالیل و اهداف 
متعددی را متجلی می سازد. از جمله تأکید 
اسرائیل بر ادامه راهکار مذاکرات مستقیم 
بدون چشم پوش��ی از خواسته هایش، آن 
هم در ش��رایطی که تالش می کند حرف 
خودش را به کرسی بنشاند. عدم ارائه هیچ 
پیش��نهاد یا طرح رسمی طی مذاکرات به 
استثنای این که اسرائیل فقط به گفتن »نه« 
عادت کرده اس��ت، نظیر عدم موافقت با 
بازگشت آوارگان یا بازگشت به مرزهای 
قبل از 1967، نه گفتن به برگرداندن بخش 
شرقی بیت المقدس به فلسطینی ها، نه گفتن 
به نابودی شهرک سازی ها در کرانه باختری 
و فقط بله گفتن به تشکیل کشور فلسطین 
بدون سالح. شنیدن طرح های عربی برای 
اسرائیل، یک سرگرمی شده است. نادیده 
گرفتن نکاتی که به ضررش است و توجه 
به نکاتی که به نفعش اس��ت، امری عادی 
شده است. اسرائیل به طور دائم تالش کرده 
تا به هیچ طرفی نه امریکا و نه سازمان ملل 
اج��ازه ندهد به طور جدی در مذاکرات با 
فلسطینی ها وارد شوند تا فلسطین تنها بماند 
و اسرائیل عالوه بر آن همواره تالش کرده 
اس��ت زمان را به نفع خود تلف کند و از 
تعهداتش طفره ب��رود. دقت در مذاکرات 
غیرمستقیم اخیر، هدف اصلی آن مبنی بر 
این که: بار دیگر فلسطینی ها مجبور شده اند 
تا وارد مذاکرات مستقیم بدون هدف شوند 
را مشخص می کند. خطرناک تر از آن، این 
است: مذاکرات مستقیم سرآغاز طرح نقشه 
راه مذاکرات با کشورهای عربی، نظیر: لبنان 
و س��وریه است. با توجه به این که شواهد 
و مدارک نش��ان می دهد: منطقه در بحران 
سیاسی و امنیتی قابل انفجار به سر می برد، 

آیا مذاکرات مس��تقیم فلسطین و اسرائیل 
راه حلی جدید برای اس��رائیل جهت اداره 
بحران های داخل��ی و روابط خارجی اش 
است. از سوی دیگر، روزنامه القدس العربی 
)چاپ لندن( در سرمقاله خود تحت عنوان: 
»مذاکرات بیهوده و نمایندگانی با مشروعیت 
ناقص« نوشته است: هیالری کلینتون، وزیر 
ام��ور خارجه آمری��کا، از محمود عباس، 
رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین و 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل، 
خواس��ت در دوم سپتامبر آینده مذاکرات 
 مس��تقیم را در واش��نگتن آغ��از کنن��د. 
 ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمه��ور امریکا با 
محمود عباس و نتانیاهو در کاخ سفید دیدار 
خواهد کرد و س��پس آن دو را در حضور 
 حس��نی مبارک، رئیس جمه��ور مصر و 
ملک عبداله دوم، پادش��اه اردن به ضیافت 
شام فرا خواهد خواند. ما در برابر سناریوی 
جدید واشنگتن هستیم. هدف از آن القاء 
این مطلب به م��ردم جهان و جهان عرب 
اس��ت که روند صلح در یک مسیر آرام به 
سوی دستیابی به صلح که موجب تشکیل 
کشور فلسطین طی یک سال خواهد شد، 
حرکت می کند. از شواهد پیداست که قرار 
اس��ت مذاکرات مستقیم در زمینه مسائل 
وضعیت نهای��ی یعنی: ش��هرک ها، حق 
بازگشت آوارگان و مسأله مرزها و آب ها 
باش��د. ما نمی دانیم دولت راس��ت گرای 
تندرو نتانیاهو در قبال مسائل ریشه ای چه 
چشم پوشی هایی خواهد داشت ؟ دولت 
اس��رائیل بر شهرک س��ازی ها تأکید دارد 
و چشم پوش��ی ها درباره بیت المقدس را 
رد می کند و آن را پایتخت ابدی اس��رائیل 
 می دان��د. نتانیاه��و هر گون��ه توقف دائم 
ش��هرک س��ازی  را رد می کن��د، هرگونه 
 حاکمیت کش��ور مستقل فلس��طین را بر
بیت المقدس رد می کند و معتقد اس��ت: 
نیروهای اسرائیلی باید در مرزهای مشترک 
با اردن مس��تقر شوند. از نظر اسرائیل حق 
بازگش��ت آوارگان فلسطینی امری کاماًل 
مردود است. چون اسرائیل دولت یهودی 
اس��ت و جایی برای غیر یهود در کش��ور 
اسرائیل نیست. ورود به مذاکرات مستقیم 
یا غیرمستقیم به منزله دستیابی به توافقنامه 
نیست، همانطور که امضای توافقنامه به منزله 
این نیست که اجرا خواهد شد. تشکیالت 
خودگردان فلسطین توافقنامه های زیادی 
را با اس��رائیل امضا کرده، اما هیچ تعهدی 
را از س��وی اسرائیل مشاهده نکرده است. 
توافقنامه ها فقط از سوی فلسطینی ها اجرا 
می شوند. توافقنامه های امنیتی از جمله این 
توافقنامه ها است که در جهت حمایت از 
شهرک نشینان و سرکوب اعضای مقاومت 
اس��ت. از برجس��ته ترین نمونه های این 
توافقنامه ها، توافق تشکیالت خودگردان 
فلسطین با اس��رائیل در زمینه منع قرائت 
 قرآن در مساجد قبل از اذان و تبعید تمامی 

ائمه مساجد حامی مقاومت است. 
محمود عباس، مس��ئول ملت فلس��طین 
 نیست که به نام این ملت از خواسته هایشان 
مس��ئولیت  می کن��د.  پوش���ی   چش��م 
محمود عباس دو سال پیش پایان یافته و 
اختیارات کمیته  اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلسطین )س��اف( برای رفتن به مذاکرات 
مس��تقیم به نمایندگی از ملت فلس��طین 
غیرقانونی اس��ت، چون از 10 سال پیش 
اختیارات این کمیته پایان یافته است. به بیان 
دیگر، هر راه حل صلحی که محمود عباس 
بر سر آن توافق کند، غیرقانونی است و الزام 
آور نیست. با تأسف محمود عباس براساس 
شروط اسرائیل وارد مذاکرات می شود و به 
اعمال فش��ارهای امریکا پاسخ می دهد. او 
خود از قبل می داند که این مذاکرات بیهوده 
اس��ت و هیچ یک از خواسته های قانونی 
ملت فلس��طین را در زمینه صلح فراگیر 
محقق نمی س��ازد. براساس نظرسنجی ها، 
فلس��طینی ها مخالف مش��ارکت در این 
مذاکرات هستند، اما محمود عباس توجهی 
به افکار عمومی ندارد. فقط چیزی که برای 
او مه��م اس��ت، ادامه ق��درت و پرداخت 
حقوق کارمندان تشکیالت است. مذاکرات 
مستقیم به منظور دستیابی به صلح یا تشکیل 
کشور فلسطین برگزار نمی شود.  و فرصتی 
است برای سرپوش گذاشتن بر تجاوزات 
اسرائیل و آمریکا، علیه لبنان، سوریه، ایران 
و نوار غزه. ما حدس نمی زنیم، بلکه تأکید 
می کنیم  ملت فلسطین ایمان راسخی به بعد 
عربی و اسالمی مسأله شان دارند و مدیون 
خون هزاران شهید عرب و مسلمان در راه 
آزادی سرزمینشان هستند و امکان ندارد که 
بپذیرند: مسأله فلسطین به عنوان سرپوش 
بر هرگونه اقدام خصمانه امریکا و اسرائیل 
 علیه هر کشور عرب و مسلمانی استفاده

 شود.

مذاکرات مستقيم بيهوده و نمايندگاني 
با مشروعيت ناقص

نصف النهار
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رهایی زنان از فقر دارای اهمیت خاصی اس��ت 
زیرا آمارها نش��ان می دهد که زنان در س��طح 
جهانی و ملی از محرومیت های مضاعف رنج 
می برند و این مفهوم اساسی می بایست در نظام 
برنامه ریزی، سیاستگذاری، تخصیص منابع، اجرا 
و ارزشیابی از عملکرد مسئوالن وارد شود و این 
مهم مسیر نمی شود جز به دانش و تخصص و 
اطالعات و مهارت الزم. بنابراین برای رهایی از 
فقر یکی از کارهایی که باید انجام گیرد تدوین و 
استفاده از شاخص هایی است که نسبت به مسأله 
جنسیت و حقوق افراد حساس است. هم اکنون 
مروجین حقوق بشر که معتقد به توسعه بر پایه 
اصول حق محوری هس��تند، از این روش برای 
ترویج اهداف مجموعه قوانین حقوق بشری به 
صورت مؤثر استفاده می کنند. مثاًل: در خصوص 
آموزش همگانی، حق محوران این هدف را، حق 
هم��ه کودکان در تمام نقاط دنی��ا فارغ از نژاد و 
قومیت و اعتقادات مذهبی و جنسیت و... مطرح 
می کنند. با توجه به اینکه هدف اساسی توسعه 
باال بردن س��طح کیفیت زندگی انس��ان هاست 
و معی��ار این کیفیت در درجه اول، دس��تیابی به 
نیازهای اولیه زندگی اس��ت و از آنجا که جهت 
دس��تیابی به توسعه تالش های وسیعی صورت 
گرفته است و بسیاری از روش های اتخاذ شده 
با شکست مواجه شده است، باید دید چه روشی 
در توس��عه، موجب کاهش فقر و یا از بین بردن 
آن می ش��ود و نقش زن��ان در این میان چگونه 
اس��ت و چه عواملی موجب فقر می شود و در 

این خصوص چه دیدگاههایی مطرح است؟
فقر و تعاریف آن: فقر پدیده ش��ومی است که 
در ابتدای هزاره سوم میالدی، 1/5 میلیارد نفر از 
مردم جهان را به س��لطه خویش درآورده است. 
هم اکنون 14 میلیون نفر از جمعیت جهان بدون 
درآمد کافی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی و 
بدون دسترس��ی به آموزش و بهداش��ت به سر 
می برند. فقر مفهومی نسبی است که در هر نقطه 
از دنیا، در مورد آن تعریفی متفاوت از سایر نقاط 
عرضه شده است اما می توان در تمامی تعاریفی 
که از فقر ش��ده اس��ت یک مفهوم کلی مشترک 
استخراج کرد: فقر عبارت است از عدم توانایی 
دسترسی به نیازهای اولیه زندگی مانند: خوراک، 
پوشاک، مس��کن، آموزش و بهداشت. می توان 
جمعی��ت جه��ان را از نظ��ر فقر و غن��ا به پنج 
گروه تقسیم کرد که عبارتند از: خیلی ثروتمند، 
ثروتمند، فقیر، خیلی فقیر و مس��کین. جمعیت 
فقیر جهان را نیز می توان به دو گروه باالی خط 

بحرانی فقر و زیر خط فقر تقسیم کرد. 
نظریه های فقر :در میان جامعه شناس��ان س��ه 
مفه��وم و تبیین از فقر وجود دارد : یک دس��ته 
معروف به چش��م ان��داز فرهنگی، دس��ته دوم 
معروف به چش��م انداز موقعیتی و دس��ته سوم 
معروف به چش��م انداز ربطی است که در ذیل 

هر یک را توضیح می دهیم.
ـ چشم انداز فرهنگی :در این دیدگاه اعتقاد بر 
آن است که الگوهای رفتاری و ارزشی طبقه پایین 
به گونه ای اس��ت که با جامعه و فرهنگ غالب 
متفاوت است. این الگوها، خرده فرهنگ پایگاه 
اقتصادی، اجتماعی فقیر محسوب می شود که از 
طریق اجتماعی شدن انتقال می یابد. در خصوص 
بیماری های روانی در این دیدگاه اعتقاد بر این 
است که شواهد زیادی بیانگر رابطه فقر و بیماری 
روانی به خصوص اس��کیزو فرنیا به گونة مثبت 
است. همچنین با توجه به رابطة مثبت درآمد و 
موقعیت شغلی و وضعیت تحصیلی، طبقه فقیر 
به جهت ع��دم رغبت به افزای��ش تحصیلی به 

علت پیروی از الگوی رفتاری و ارزشی خاص 
در وضعیت پس��ت باقی می ماند. و نرخ زاد و 
 ولد در آنها زیاد است و به جهت الگوی متفاوت 
جامع��ه پذیری طبق��ات پایین، رابط��ه فرزند و 
والدی��ن نیز متفاوت اس��ت. به ط��ور خالصه 
می ت��وان گف��ت که فرهن��گ گرای��ان، فقرا را 
به عنوان قش��ری که برای خ��ود از یک الگوی 
خ��اص رفت��اری و ارزش��ی پی��روی می کنند، 
معرف��ی می نمایند و راه ح��ل کاهش یا از بین 
 ب��ردن فق��ر را آموزش فق��را در جه��ت تغییر 
ارزش ه��ا و رفتارهایش��ان مط��رح می نمایند. 
به جامعه شناس��ان فرهنگ گ��را انتقاداتی وارد 
نموده ان��د از جمل��ه اینکه گفته ان��د فرهنگ 
گرای��ان به تغییر نگرش ه��ا و ارزش های فقرا 
تأکید دارن��د نه به تغییر فرص��ت ها. همچنین 
 آنه��ا تفاوت ه��ای رفت��اری افراد را براس��اس
 ارزش ها و هنجارهای آنها تشخیص می دهند. 
در صورتی که تمام تفاوتهای رفتاری به تفاوت 

ارزشها بر نمی گردد.
ــی :در این دیدگاه، عامل  ــم انداز موقعيت ـ چش
فقر در نیروهای خارج از فرد جستجو می شود. 
عدم برخورداری از شغل خوب، درآمد مناسب، 
حمایت های دولت، خدمات عمومی و همچنین 
مورد تبعیض واقع شدن علت فقر مطرح می شود. 
در واقع فقر موقعیتی است که ساخت اجتماعی 
غالب به فقیر تحمیل می نماید و به دنبال خود 
الگوهای رفتاری فقیر را به عنوان نتیجه طبیعی 
به همراه دارد. در این دیدگاه برای حل مش��کل 
فقر باید موقعیت فقرا را از طریق اصالح ساخت 

اجتماعی محدود کننده تغییر داد. 
ـ چشم انداز ربطی: این چشم انداز بر پایه درک 
موقعیت فقیر در چارچوب س��اخت اجتماعی، 
نگرش ه��ا و اعمال غیر فقیر نس��بت به فقیر و 
تأثیرات این نگرش ها و کنش ها بر فقرا استوار 

است. 
در ای��ن دی��دگاه آنچنانک��ه فرهن��گ گرای��ان 
می گوین��د: فقر ن��ه یک امر درونی محس��وب 
 ش��ده اس��ت و نه یک امر بیرون��ی، چیزی که 
موقعی��ت گرایان از آن نام می برند. بلکه در این 
دیدگاه فقر یک مقوله ربطی و یک خرده فرهنگ 
وابس��ته است و برای درک فقر باید هم به کنش 
درونی و هم به کنش متقابل و بیرونی فقیر یا غیر 

فقیر توجه نمود. 
ــان : از  ــر و نقش زن ــای کاهش فق راهکاره
آنج��ا که در طول تاریخ بش��ر، فقر از مهمترین 
مسائل و مش��کالت جوامع انسانی بوده است. 
بنابراین هم��واره در تمامی دوره های تاریخی، 
ب��رای کاهش یا از بین ب��ردن آن راه حل هایی 
ارائه ش��ده اس��ت. یکی از راههای مبارزه با فقر 
 که رایج ترین شکل آن نیز بوده است استفاده از 
کمک های خیریه و اعانات به اش��کال مختلف 
 بوده اس��ت. اما تجرب��ه ثابت نموده اس��ت که 
کمک ه��ای خیریه تنه��ا به ص��ورت مقطعی 
مش��کالت ناش��ی از فق��ر را تا ح��دی کاهش 
می ده��د و آنچنان نیس��ت که بت��وان به عنوان 
ی��ک راه حل قطعی ب��ه آن اندیش��ید. در واقع 
راهکارهای��ی که برای توس��عه و ارتقاء کیفیت 
زندگی انس��ان ها به عنوان محور توسعه انجام 
گرفته، اکثراً با شکس��ت مواجه شده است که به 
منظور روشن شدن علل شکست این راهکارها 
باید توجه داش��ت که در طول تاریخ، توسعه از 

سه طریق اعمال شده است :
 - توسعه دولتی یا حکومتی

 - توسعه پارلمانی
 -  توسعه مشارکتی

در روش توس��عه دولتی، برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های توسعه بر عهده دولت است. در بیشتر 
موارد، توسعه دولتی با شکست مواجه بوده زیرا 

مردم خود را از برنامه توسعه جدا می دانسته اند 
به این دلیل که در برنامه ریزی، اجرا، نظارت و 
نگهداری نقشی نداشته اند. در شکل دوم توسعه 
یا توس��عه پارلمانی، نماین��دگان مردم با در نظر 
گرفتن نیازه��ای مناطق خود، برنامه ریزی را به 
عهده داش��ته و دولت نیز مجری برنامه ها بوده 
است و چون مردم سهمی در برنامه ریزی، اجرا 
و نظارت نداش��ته اند، این روش نیز با شکست 

مواجه شده است. 
اما شکل س��وم توسعه یا توس��عه مشارکتی بر 
اساس تجارب موجود، پایدارترین شکل توسعه 
است زیرا در این روش مسئولیت برنامه ریزی، 
اجرا، نگه��داری و نظارت برعه��دة خود مردم 
اس��ت. در دهه اخی��ر سیاس��تگذاران جهانی و 
کشور ما به اهمیت مشارکت مردم، خاصه گروه 
مح��روم، در زمینه فقر زدای��ی وقوف پیدا کرده 
اند. جامعه مدنی، به ویژه تشکل های داوطلب 
مردمی، بهترین نهادهایی هستند که می توانند به 
این آرمان جامه عمل بپوش��انند. مشارکت زنان 
که آسیب بیشتری از محرومیت ها می برند نیز 
الزم و واج��ب اس��ت. در این راس��تا دولت ها 
و حکومت ه��ا باید تنگناها و موانع را از س��ر 
راه تش��کل ها بردارند تا آنها بتوانند با اتکاء به 
ق��درت مردمی با اهریمن فقر مبارزه کنند. اصل 
احترام به نقش تش��کلها و برخورد برابر با آنها 
و مش��ارکت دادن آن��ان به ص��ورت همکاران 
مساوی در زمینه های بررس��ی، برنامه ریزی و 
اجرا، امری است که باید از سوی سیاستگذاران 
م��ورد توجه ق��رار گیرد و دراین زمینه داش��تن 
تالش، صداقت و اراده کافی ش��رط الزم است. 
اهمیت تش��کل های مردمی به جه��ت ارتباط 
نزدیک با مردم خصوصاً با گروههای کم بهره و 

 

آس��یب پذیر اس��ت. این تش��کل ها ب��ه اتکاء 
اعتم��اد و ی��اری م��ردم کار می کنن��د بنابراین 

بهت��ر می توانند صدای محرومی��ن را منعکس 
س��ازند. ق��درت خالقی��ت، ابت��کار و تحرک 
 این تش��کل ها نس��بت به نظام دیوان ساالرانه 
حکومت ها بیش��تر اس��ت و برای نوآوری در 

موقعیت مساعدتری قرار دارند.
 در نتیجه بهتر و مؤثرتر و اقتصادی تر می توانند 
طرح ه��ا را اجرا کنن��د و نواقص و کمبودهای 
موجود را رفع کنند. تشکل های مردمی در ایران 
به دو صورت سنتی و نوین وجود دارد. مهمترین 
خصلت تشکل های س��نتی که نقش با اهمیتی 
دارن��د و به صورت خیریه ه��ا و صندوق های 
قرض الحسنه اداره می شوند؛ پایگاه قوی مردمی 
آنان است. بیشتر این تشکل ها توسط زنان اداره 

می شوند که نمونه هایی از آنها عبارتند از :
 -  خیریه فاطمه الزهرا به مسئولیت خانم زمانی 
که یکی از نمونه فعالیت های این خیریه ایجاد 

1400 مدرسه برای کودکان بوده است.
 -  انجم��ن حمای��ت از س��المندان و معلوالن 
کهریزک که از بزرگترین مراکز توان بخش��ی و 
حمایت از معلوالن کشور است و با یاری مردم 
اداره می شود و عمده بسیج و جذب منابع مالی 
توس��ط سرکار خانم اش��رف قندهاری، مسئول 
انجم��ن انجام می گیرد. این خیریه با 400 هزار 
متر مربع زمین، 110 هزار مترمربع بنای مفید 15 
هزار مترمربع در دست احداث و ظرفیتی بالغ بر 

1600 نفر دارد. 
این خیریه ش��امل: 870 پرس��نل موظف است 
 ک��ه 600 بان��وی نیک��وکار ب��ه طور م��داوم و 
برنامه ریزی در طول هفته در آسایشگاه فعالیت 
می کنند. 400 نف��ر بانوی نیکو کار برای کمک 
به کمبودهای مالی آسایش��گاه فعالیت می کنند 
و اجن��اس دس��ت دوم اهدای��ی را بازس��ازی 
ک��رده و هفته ای 2 روز ب��ازار خیریه راه اندازه 
می کنن��د. این آسایش��گاه مجهز ب��ه 12 بخش 
 زنان و 10 بخش مردان است و دارای کتابخانه، 
مهد کودک، س��الن توجیه��ی، تعاونی مصرف 
کارکنان، شهرک امید و شهرک عمید با 45 واحد 
مسکونی مخصوص زوج های معلول و شهرک 
گل ها با 54 واحد مسکونی مخصوص پرسنل 

آسایشگاه است. 
همچنین درمانگاه مجهز به داروخانه، رادیولوژی، 
دندان پزشکی، چشم پزشکی و... که 11 پزشک 
موظف و 45 پزش��ک داوطلب دارد و این همه، 
تمام��اً با کمک ه��ای مردمی اداره می ش��ود و 
خصوصاً در این زمینه زنان از فعاالن همیشگی 

هستند. 
-  شبکه خیریه های بانوان اصفهان به سرپرستی 
خانم بحرینیان ک��ه 250 خیریه محلی را تحت 

پوشش دارد.
� طب��ق آمار تقریب��ی بیش از 280 تش��کل در 
 ام��ور زن��ان، 3000 خیریه، 10 ه��زار صندوق 
قرض الحسنه و 5000 تعاونی زنان نیز در ایران 

وجود دار. 
در نهایت اینکه نباید به فقرا به عنوان فقیر نگاه 
کرد و بدین ش��کل بر ش��دت فقر افزوده شود 
بلکه باید با مش��ارکت دادن آنان مخصوصاً در 
تصمیم گیریه��ای مربوط به خود،ب��ا آنان و از 
زاویه دیدش��ان به رفع محرومیتها و کاهش فقر 

اقدام نمود. 
س��رمایه گذاری بر روی نیروی انس��انی زن در 
 این راس��تا و آم��وزش آنان به عن��وان مادران و 
انتقال دهندگان فرهنگ و ارزش ها و س��نت ها 
و استفاده از سرمایه های مادی و معنوی آنان در 
این راه، پر س��ودترین حرکت و فعالیت خواهد 

بود.

 »ش�����ون ک������ارول«، مدی��ر وب س���ایت
 اینترنت��یPCMag.com، اخی��راً از س��فر دو 
هفته ای، به مکانی فوق العاده برگشته است که این 
روزها کمتر کس��ی از ما، برای رفتن به این گونه 
مسافرت ها فرصت دارد. طی مدت زمانی که او 
در مسافرت است، ما ارسال مقاالت و نوشته های 
خود، به ایمیل او را متوقف نکردیم. اما زمانی که 
»شون« با سرزندگی و بازیابی یک انرژی مضاعف، 
از مسافرت خود برگشت ناگهان با 2200 ایمیل، 
در جعبه پیام ها مواجه شد! پدیده ایمیل که برای 
ارتقا و ایجاد بهره وری در زندگی انس��ان بوجود 

آمده است، به شدت وقت او را می گیرد.
این پدیده، بی مهابا حصارها را درهم می ش��کند 
و از به بارنشاندن تکنولوژی های جدید و ایجاد 
برخی تغییر و تحوالت در رفتار و زندگی بش��ر 
به خود می بالد. وال استریت ژورنال، در آخرین 
مقاله خ��ود، ایمیل را، در رده تکنولوژی هایی که 
سبب س��از تغییر و تحوالت اجتماعی ش��ده اند، 
برش��مرد. البته در حال حاضر، ظهور پدیده های 
دیگری، مانند: فیس بوک، توئیتر و تامبلر، به مرور؛ 
ارسال یک ایمیل ساده را کاری بی تأثیر و پیش پا 

افتاده جلوه می دهد.
عادت بی پاس��خ نگذاش��تن حتی ی��ک ایمیل، 
مدت هاس��ت، که به دس��ت فراموش��ی سپرده 
شده اس��ت. اکنون بسیاری از ما اذعان می کنیم: 
 بس��یاری از ایمیل های دریافتی خود را، بی پاسخ 
گذاشته ایم. من شخصاً روزانه 300 تا 400 ایمیل، 
دریافت می کنم که تنها ب��ه 30 تای آنها، جواب 
می دهم. آیا شما برای چنین کاری، خصوصاً اگر 
نشانی فرستنده ناآشنا باشد، می توانید مرا سهل 

انگار قلمداد نمایید؟
کشمکش بر سر ایميل

شاید اکنون باید به احساسات متناقض و متفاوت 
 خ��ودم در م��ورد ایمی��ل اعتراف کن��م. یکی از 
بزرگ ترین مش��کالت من با ایمیل، حجم زیاد 
مطالب ارس��الی، از ای��ن طریق اس��ت. این امر 

گاه��ی در نتیج��ه 
یک روش غلط در 
ارسال مطالب بروز 
من  مث��اًل  می کند: 
قبل از فش��ار دادن 
دکمه ارسال، هرگز 
نمی توانم، از نوشتن 
 » م متش��کر « کلمه
کن��م.  خ��ودداری 
اغل��ب  محت��وای 
دریافتی  ایمیل های 
م��ن، دربرگیرن��ده 
روزنامه ها،  مطالب 
داستان های ک�وتاه، 
نقد داستان و برخی 
بی نام  خبرنامه های 
اس��ت،  نش��ان  و 
حتی  هرگ��ز  ک��ه 
و  خندیدن  ب��رای 
در  وقت گذران��ی 
محل کارم هم، آنها 

را درخواست نکرده بودم.
 Delete صادقانه بگویم: در چنین شرایطی کلید
برای خالص ش��دن از ش��ر ایمیل ه��ای مزاحم 
و بیرون کش��یدن صندوق پیام ها از زیر بار این 
حجم، موهبت بزرگی، به حساب می آید. فراموش 
 نکنی��د که ایمیل نیز، در واق��ع یکی از گونه های 
»ارسال و مراسالت« معمول است؛ با این فرق که 
عمر مطالب ارسالی، از طریق پست عادی نسبت 
به ایمیل سه تا چهار روز در برابر سه تا چهار ثانیه 
است. بس��یاری از مردم درجه اهمیت خود را با 
تعداد ایمیل های دریافتی، می سنجند و بر مبنای 
تعداد ایمیل هایی که ارسال می کنند نیز احساس 
ارزشمندی می نمایند. اما سرانجام روزی، ما یارای 
مقاومت در برابر هجوم سیل آسای ایمیل ها را، از 
دست خواهیم داد و در اینجا است که تکنولوژی، 

می تواند به کمک ما بیاید.
زبان جدید تکنولوژی

به باور درست »وال استریت« ژورنال ما در حال 
خلق واژگان ارتباطی جدیدی هستیم که یک زبان 
بومی ارتباطی جدید، از درون آن، در حال به بار 
نشس��تن است و نمونه آن را، می توان در واژگان 
و اصطالحات دستکاری شده ای که جهت ارسال 
یک پیام فوری اس��تفاده می شوند، مشاهده کرد. 
اگر پیام دریافتی من، مشتمل بر سخن چینی های 
معمول بین هم��کاران اداره باش��د، در صورت 
داشتن مش��غله کاری، می توانم پاسخ دادن به آن 

را به زمان دیگری موکول کنم.
مهم ترین مزیت پیامک این است که: هر شخص 
برای ارس��ال آن، باید شماره تلفن مرا در اختیار 
داشته باشد و من نیز هرگز شماره شخصی خود را، 
 به دیگران نمی دهم. برخی شبکه های اجتماعی، 

مانن��د: فیس بوک 
و توئیت��ر، بیش از 
رودررو  رواب��ط 
ب��ه  مس��تقیم،  و 
ش��دن  گس��ترده 
مردم،  بی��ن  روابط 
کرده ان��د.  کم��ک 
تلف��ن زدن به همه 
قدیمی،  دوس��تان 
در طول یک هفته، 
مشکلی  بسیار  کار 
تنها چند  اما  است 
دقیقه زم��ان کافی 
اس��ت، تا از طریق 
شبکه فیس بوک با 
تمام دوستان خود، 
در  بگیرید.  تماس 
حالی که اگر ارتباط 
خود با دیگران را به 
تلفن محدود کنید. 
طولی نمی کشد که 
با یک ترافیک تلفنی سرسام آور مواجه خواهید 

شد.
دورنمای ایميل

در حال حاضر مشغول آزمایش برخی نرم افزارهایی 
هس��تم، که در مدیریت درست ایمیل می توانند 
کمک خوبی برای من باشند. نرم افزار Xobni که 
تحت برنامه Outlook کار می کند، تمام نیازهای 
شما را در زمینه ارتباطات ایمیلی مرتفع می سازد. 
هر زمان که کس��ی برای من ایمیل ارسال می کند 
Xobni فهرست آخرین ایمیل های دریافتی از 
این شخص، پروفایل او در شبکه اجتماعی و هر 
نوع لینک و فایل ضمیمه ای، که برای من ارسال 

کرده  است، را فراهم می آورد. 
استفاده از Gwabbit نیز که یکی از دستاوردهای 
کوچک ش��رکت اپل اس��ت، تم��ام اطالعات و 

مش��خصات مندرج، در انتهای ایمیل را به فایل 
Contact ایمیل ش��ما منتقل می نماید. البته این 
نرم افزار، هنوز ه��م برای من در مرحله آزمون و 
خطا ق��رار دارد، اما گمان می کنم که ابزار جالبی 
باشد. نرم افزار بعدی Google Wave است که 
تلفیقی از کاربری های مختلف، مانند: ایمیل، پیام 
فوری، جستجو، نرم افزارهای چندکاره، ویرایش 
تصوی��ر و ح��دود 12 کاربری مختل��ف دیگر، 
می باشد.می توان گفت: Google Wave از آن 
دسته تکنولوژی هایی است که به جای استفاده از 
نس��خه دمو و آزمایشی، باید به طور کامل، مورد 
کندوکاو قرار گیرد؛ در غیر این صورت مثل این 
است که شما بخواهید محیط فیس بوک را برای 
کس��ی که هیچ زمینه ذهنی، در م��ورد آن ندارد، 

توضیح بدهید. 
م��ا در محل کار خود، اس��تفاده از ای��ن نرم افزار 
را آغ��از کرده ای��م و پ��س از به دس��ت آوردن 
ی��ک درک بهت��ر، در خصوص تکنول��وژی آن، 
گ��زارش مفصلی را در این زمین��ه ارائه خواهیم 
داد. م��ن خود یکی از سرس��خت ترین هواداران 
راهکارهای فناورانه هس��تم، اما سروسامان دادن 
به اس��تفاده از ابزاری مانند ایمیل، نیازمند ایجاد 
 تغییر و تحوالت��ی جدی، در رفت��ار کاربران آن 
است.ما نیازمند یک بازاندیشی واقعی و همگانی، 
در نح��وه اس��تفاده از ایمیل، به عن��وان یکی از 

ابزارهای مهم ارتباطی، در دنیای کنونی هستیم.
این موضوع درست مانند این است که: ما میزان 
نامحدودی ایمیل را، ارسال و دریافت کنیم بدون 

اینکه هیچ نتیجه ای داشته باشد. 
ارسال حجم باالی ایمیل، به مفهوم پربازده بودن 
کار و فعالیت ش��ما نیس��ت؛ بلکه ارسال مطالب 
متراکم و فراوان، با آزرده ساختن فرد مورد نظر، 
خ��ود را از دس��تیابی به اهداف م��د نظرتان، در 

خصوص او دور می سازید. 
دقت در ارسال ایمیل ها، آرامش خاطر و بهره وری 

در کار و زندگی را، از آن شما خواهد ساخت.

پست الكترونيک، ظهور يا سقوط؟

تبدیل هدف به آرزو!
هدف يا آرزو؟

آیا شما جزو آن دسته از افرادی هستید که آرزوهای دور و دراز دارید و 
برای رسیدن به آن مسیری بس طوالنی را، تصور می کنید؟

انسان ها زندگی می کنند به امید رسیدن به آرزوهای خود. هیچ انسانی 
را نمی یابید که آرزویي در دل نداش��ته باشد. شب با تصور خواسته ها 
و آرزوها به خواب می رویم و صبح به امید و اتکا تحقق آرزوها از جا 
برم��ی خیزیم. آنقدر هدف و آرزو در زندگی ب��رای آدمی اهمیت دارد 
که اگر روزی او را از رس��یدن به آنها منع یا ناامید کنند شاید دیگر زنده 
نماند. در هیچ برهه از زمان هم آرزوهای بشر تمامی ندارد. بعضی از ما 
گاهی چنین تصور می کنیم که اگر به فالن خواسته مان برسیم رضایت 
ما از زندگی دو چندان ش��ده و دیگر تالش می کنیم تا هیچ خواسته ای 

نداشته باشیم. 
اما بعد از تحقق  این آرزو متوجه عدم س��یرابی خود ش��ده و می فهمیم 
که در دلمان هزاران آرزوی نهفت��ه همراه با ای کاش های فراوان نهفته 
اس��ت. در تعری��ف آرزو می ت��وان چنین گفت: خواس��ته ای مبهم که 
 برای رس��یدن به آن هیچ گونه تفکر و تأملی صحیح و س��ازنده در کار 
نیست.خوشبختی در این است که شخص بداند چه می خواهد و آنچه 
آرزو دارد مشتاقانه بخواهد)کلیسین ماریسو( در تعریف هدف نیز چنین 
می توان گفت: یک نوع خواسته یا آرزوی واقعی که انسان برای نیل به 

آن با برنامه ریزی اصولی در حرکت است و البته تردیدی نیست که هر 
انسان هدفمندی باید برای رسیدن به هدف از پشتوانه محکم و کارآمدی 

به نام »تفکر« بهره ببرد.
از تعاریف که بگذریم این مس��أله قابل درک اس��ت که ما آرزوهایی در 
ذه��ن داریم تا با برنامه ریزی و هدف گ��ذاری صحیح آنها را روزی به 
هدف تبدیل کنیم و منظور از آنها تنها داش��تن خواس��ته ها و تصورات 
دس��ت نایافتنی نیس��ت. در این مطلب می خواهیم ش��ما را در مسیری 
هدای��ت کنیم که از تبدیل هدف به آرزو جلوگیری نموده و در حقیقت 

آرزو را به هدف مبدل کنید.
خوشبختی

شما با داشتن چه مواردی در زندگی احساس خوشبختی می کنید؟ اصاًل 
خوشبختی را به چه معنا می دانید؟

واقعیت آن است که افراد معموالً خوشبختی های خود را نمی شناسند و 
خوشبختی دیگران همیشه در دیدگانشان مجسم است. )پیردانی نوس( 
خوش��بختی در این است که شخص بداند چه می خواهد و آنچه را که 
آرزو دارد مش��تاقانه بخواهد)کلیس��ین ماریسو( شخصی که با اشتیاق به 
سوی هدف و آرزوی شخصی خود گام بر می دارد از لذت خاصی بهره 
می برد. ما باید برای خوش��بخت زیس��تن، موقعیت های مناسب ایجاد 
کنیم، نه اینکه در انتظار آن باشیم )کرانسیس بیکن( بنابراین شایسته است 

هرگز برای لذت بردن از خوشبختی، امروز و فردا نکنیم )آندره ژید( 
 فکر می کنیم با این اوصاف توانس��تید تا حدودی اهداف و به عبارتی 
آرزوهای مش��خص و دور از ابهام خود را بشناسید. ما توصیه می کنیم 
ب��رای تش��خیص دقی��ق و راحت تر به م��دت 4 ش��بانه روز، به موارد 
خواسته های قلبی و آنچه از آن احساس خوشبختی می کنید فکر کرده 
و لیس��تی از آن تهی��ه کنید و حداکثر 4 مورد را ب��ا دید منطقی انتخاب 

نمایید.
نکته هایی برای هدف گذاری:

چنانچه در انتخاب یک هدف نسبت به هدف دیگری مردد بودید؛ هدفی 
را انتخاب کنید که نسبت به آن اشتیاق بیشتری داشته و از اولویت زمانی 
بیش��تری برخوردار اس��ت. در طی زمان هدف گذاری جمالت تأکیدی 

مثبت و انرژی آوری را یادداشت و هر روز با اعتقاد بر زبان آورید.
دالی��ل خود را در جهت مثب��ت بیاورید. )اگر اس��تقالل مالی پیدا کنیم 
بس��یاری از نیازهای��م راحت تر بر طرف ش��ده و اعتماد به نفس��م باال 

می رود(
دالیل فوق را نوش��ته و تا 40 روز، روزی یک بار پس از بیداری آن را 
بخوانید پیش��نهاد می کنیم آن را بر دیوار اتاق در مقابل مکانی که در آن 

استراحت می کنید نصب کنید.
دالیل خود را با استفاده از ارزش ها تنظیم کنید و دست ارزش ها را در 

دست اهداف بگذارید.
تهیه دالیل موجود برای هدف، منطق پذیری هدف را افزایش می دهد.

هدف خود را به صورت یک کلید واژه درآورید یا اینکه در تقویم خود 
یادداشت کنید.

برای هدف خود تاریخ و دامنه زمانی مشخص کنید.
در ط��ی زم��ان هدف گذاری جمالت تأکیدی مثب��ت و انرژی آوری را 
یادداشت و هر روز با اعتقاد بر زبان آورید و هر شب پیش از به خواب 
رفتن تمرین شل سازی عضالتی خود را در حال تالش برای رسیدن به 
هدف یا در زمانی که به هدف رسیده اید و از آن بهره می برید، تصور و 

تجسم کنید. فراموش نکنید که هر هدف به تصویر و کالم نیاز دارد.

جامعه

بسم ا... الرحمن الرحيم
ــتِْر والَعفاِف واْستُرنی فيِه بِلباِس الُقنوِع والَکفاِف  اللهّم َزیّنّی فيِه بالّس
ــن کلِّ ما أخاُف  ــاِف واِمنّی فيِه م ــِه علی الَعْدِل واإلنْص ــی في واْحِملن

بِِعْصَمتَِك یا ِعْصَمَة الخائِفين.
خدای��ا زینت ده مرا در آن با پوش��ش وپاکدامنی وبپوش��انم در آن جامه 
قناعت وخودداری و وادارم نما  در آن بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در 

آن از هر چیز که میترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان .

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)1 شهریور 1389(

تاریخ: دوشنبه1شهریور             رمضان المبارك: 12  
اذان صبح: 06 : 05           طلوع خورشيد: 06:45 

اذان ظهر: 13:06                    غروب خورشيد: 19:39 
اذان مغرب: 19:57           نيمه شب شرعی: 00:22 

دعای روز دوازدهم ماه مبارك رمضان نقشزناندرفرآيندفقرزدايیازجامعهايران



دوشنبه 1 شهريور 1389 / 12 رمضان1431/ شماره 328               4Monday 23 August 2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 23 August 2010Monday 23 August 2010 شهرستان ها

اصفهان

اصفهان

دهاقان شهرکرد

اردل

رئیس کمیس��یون امور بانوان فرمانداری دهاقان خواستار جلوگیری از فعالیت 
 واحدهای صنفی )که س��بب مخدوش ش��دن عفت عمومی می ش��وند( ش��د. 
به گزارش فارس از دهاقان، »مریم علی مرادی« در نخس��تین جلس��ه کارگروه 
عف��اف و حجاب این شهرس��تان، اظهار داش��ت: این کارگ��روه، از پنج کمیته 
تخصص��ی با نام های کمیته آموزش��ی، فرهنگی و تبلیغ��ی، عملیاتی، اقتصادی 
و ادارات و س��ازمان های دولتی، تش��کیل شده اس��ت. وی در ادامه افزود: این 
کارگروه مطابق مفاد مصوبه 427 ش��ورای فرهنگ عمومی، و در جهت تقویت 
جنبه های اجرایی برنامه های ستاد، صیانت از حقوق شهروندان و امنیت عمومی 

آغاز به کار می کند.
رئیس کمیس��یون امور بانوان فرمانداری دهاقان، اعزام مبلغان دینی در س��طح 
مدارس به منظور گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب را، تاثیرگذار دانس��ت و 
تصری��ح کرد: اجرای برنامه سراس��ری عفاف و حجاب، در کل شهرس��تان با 
محوریت مدارس، به گونه ای که در مدارس پس��رانه و دخترانه باشد از سوی 
مس��ئوالن مربوطه مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. علی مرادی خاطرنشان 
کرد: اجرای برنامه های تبلیغاتی گس��ترده، توس��ط ش��هرداری، تهیه بسته های 
فرهنگ��ی با موضوع عف��اف و حجاب، اجرای طرح لباس متحدالش��کل ویژه 
کارمندان زن به ویژه کارمندان آموزش و پرورش، برگزاری جلسات گفتمان با 
موضوع عفاف و حجاب، در دانشگاه های شهرستان، به خصوص خوابگاه های 
دانش��جویی بهترین راهکار و پیش��نهاداتی است، که کمیسیون در این کارگروه 
مطرح می کند. وی اظهار داش��ت: تهیه بروش��ور و عکس های حاوی پیام های 
عفاف و حجاب، و نصب آن در ارگان ها و نهادهایی که جمعیت تحت پوشش 
بیشتري دارند به همراه راه اندازی سامانه پیام کوتاه، جهت ترویج فرهنگ عفاف 

و حجاب، از جمله پیشنهادات فرهنگی در این زمینه محسوب می شود.
رئیس کمیس��یون امور بانوان فرمانداری دهاقان، با اش��اره به اهتمام بیش��تر به 
برخورد قانونی با افراد بدحجاب، توسط نیروی انتظامی، افزود: باید از فعالیت 
واحدهای صنفی که س��بب مخدوش شدن عفت عمومی می شوند، جلوگیری 
نمود. علی مرادی، تصریح کرد: اهتمام بیش��تر به حفظ پوش��ش و آراستگی در 
دانش��گاه های شهرستان، آموزش سراس��ری بانوان، در بخش احکام پوشش و 

خانواده می تواند، در مراکز مهمی چون دانشگاه ها و مدارس صورت گیرد.

دام��ی  تولی��دات  بهب��ود  مع��اون 
کش��اورزی  جه��اد   س��ازمان 
چهارمح��ال و بختی��اری، از تولید 
بیش از 28 هزار تن کنس��انتره دامی 
در کارخانه های این استان خبر داد. 
»برزو هیبتی��ان« در گفتگو با فارس 
در شهرکرد، اظهار داشت: به منظور 
حمایت از فعالیت های دامی در نیمه 
دوم سال گذشته حدود 18 هزار تن 
و در چهار ماهه نخست سال جاری 
10 ه��زار ت��ن کنس��انتره یارانه ای 
توسط کارخانه هاي شیر و گوشت زاگرس، جهان دانه، طال سبزان و عشایری 
تولید و توزیع شده است. وی اعتبار این طرح را 9 میلیارد و 800 میلیون ریال 
اع��الم کرد و گفت: 20 درصد از این تولیدات، به صورت پودری و 80 درصد 
به صورت پیلت اس��ت. هیبتیان، خاطرنشان کرد: این در حالی ا ست که دولت 
به ازای هر کیلو کنسانتره، 350 ریال به صورت یارانه، پرداخت می کند. معاون 
بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، تصریح 
ک��رد: توزیع کنس��انتره یا خوراک کامل یاران��ه دار، می تواند به عنوان یک اهرم 
ترویج��ی به منظور رعای��ت اصول فنی دامپروری و بهبود مدیریت در س��طح 
کش��ور به  ویژه در دامداری های روستایی، مطرح باش��د. وی تأکید کرد: تولید 
خوراک دام اعم از: کامل یا کنس��انتره برای حمایت از بهره برداران روستایی و 
عش��ایری اس��ت که بخش عمده تولیدات را، به عهده دارند و این امر منتج به 
افزایش تولید، کاهش هزینه های تولیدی، و در نتیجه اقتصادی ش��دن و تداوم 
 دامپروری در سطح کشور می ش��ود. هیبتیان یادآور شد: وقتی مقدار مشخصی 
از: جو، س��بوس، تفاله چغن��در قند، کنجاله تخم پنبه را، ب��ا تکمیل کننده های 

معدنی و ویتامینی مخلوط کنند، خوراک کنسانتره تهیه می شود.

رئی��س اداره نهضت س��وادآموزی 
اردل گف��ت: همزم��ان ب��ا دی ماه 
امس��ال، جش��ن باس��وادی در 35 
روس��تای ای��ن شهرس��تان برگزار 
محمودیان«  »حاجی باب��ا  می ش��ود. 
در گفتگ��و با فارس، در ش��هرکرد، 
درصد باس��وادی در 120 روستای 
این شهرس��تان را در گروه سنی 10 
ت��ا 49 س��ال، 92/83 درصد اعالم 
کرد و اظهار داش��ت: افراد باس��واد 
جایگاه اجتماعی باالتری دارند و از 

س��المتی و چش��م انداز کاری بهتری، برخوردار هستند. وی آموزش مهارت های 
 خوان��دن و نوش��تن را از اه��داف اصل��ی برنامه های س��وادآموزی دانس��ت و 
افزود: برهمین اس��اس، این برنامه  ها باید به گونه ای باشد، که به صورت کاربردی 
در زندگی سوادآموزان، نمود داشته باشد. محمودیان، خاطرنشان کرد: برای اینکه 
برنامه های آموزش بزرگساالن موفقیت آمیز، باشد باید این نکته را در نظر گرفت 
که فرد بزرگسال چیزی را می خواهد بیاموزد که بتواند، به نحوی آن را در زندگی 
فردی خود به کار گیرد، اما وقتی احساس کند آموخته هایش نتایج عملی نزدیکی 
به بار نخواهد آورد، انگیزه خود را، برای یادگیری از دس��ت می دهد. رئیس اداره 
نهضت س��وادآموزی شهرس��تان اردل گفت: برهمین اس��اس این نهاد در س��ال 
گذش��ته، 51 کالس مقدماتی با پوشش دهی 575 سوادآموز، 43 کالس تکمیلی با 
پوشش دهی 530 سوادآموز، برگزاری 252 کالس به صورت آموزش فرد به فرد، 
توس��ط نیروهای آزاد و تش��کل ها و 40 گروه پیگیر با تعداد 292 نفر سوادآموز، 
در این شهرس��تان برگزار کرده است. وی با اشاره به برنامه های جلسه ها و سایر 
طرح ها و برنامه های سوادآموزی این شهرستان، افزود: برگزاری جلسه های ماهانه 
گروه بهبود کیفیت، برگزاری هر دو هفته یک بار جلسه گروه همیار و اجرای طرح 
شکرگزاری باسوادی در 17 روستای این شهرستان، از مهم ترین اقدامات این نهاد 
در سال گذشته است. محمودیان، با بیان اینکه در سال جاری نیز، جشن باسوادی 
در 35 روس��تای این شهرستان برگزار می ش��ود، خاطرنشان کرد: در همین راستا 
و با تالش مس��ئوالن نهضت سوادآموزی اردل جش��ن شکرگزاری سوادآموزی، 
دی  ماه س��ال جاری در تعدادی از روستاهای این شهرس��تان، برگزار خواهد شد. 
وی تصریح کرد: صنعتی ش��دن کشور ما، نیاز به نیروی انسانی ماهر، به صورت 
روزافزون دارد، در همین راستا توجه به اهمیت آموزش بزرگساالن، در کشور در 
اولویت باالیی قرار گرفته و باعث شده که اقدامات اساسی و جدی تری، در مورد 

این آموزش به عمل آید.

رئيس کميسيون امور بانوان فرمانداري دهاقان خواستار شد؛
جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي 

مخدوش کننده عفت عمومي

دي ماه امسال؛
جشن باسوادي، در 35 روستاي اردل 

برگزار مي شود

معاون بهبود سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري:
 28 هزار تن کنسانتره دامي

 در چهارمحال و بختياري توليد شد

 مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت و نظ��ارت ب��ر تاکس��یرانی اصفه��ان اع��الم 
کرد: تاکس��ی های این شهر، به دلیل کمبود س��وخت بنزین و جایگاه سی.ان.
جی برای ارائه س��رویس مناس��ب به شهروندان، با مش��کل مواجه هستند. به 
گزارش ایمنا، علیرضا تاجمیر ریاحی، با بیان این مطلب  گفت:  در حال حاضر 
تاکس��ی های بنزین سوز با کمبود س��وخت مواجه اند و نمی توانند، در ساعات 
پایانی روز، خدمات رس��انی کنند. ب��ه گفته وی، به دلیل س��همیه بندی بنزین 
و کمبود جایگاه های س��وخت  بسیاری از تاکس��ی ها را در سرویس دهی با 
مشکل مواجه کرده  و این مسأله در بسیاری از مناطق برای شهروندان، مشکل 
آفرین ش��ده است. مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی با بیان این که، سهمیه تعیین 
ش��ده برای تاکسی ها بس��یار کمتر از حد نیاز آن ها اس��ت و بیشتر رانندگان 
تاکس��ی تاکنون سهمیه چند ماه خود را مصرف کرده اند، گفت: در نظر گرفتن 
200 لیتر بنزین برای تاکس��ی ها، بسیار کم می باشد این در حالی است که در 
جایگاه س��وخت سی.ان جی، رانندگان تاکس��ی، به طور میانگین تا 45 دقیقه 
معطل می شوند.وی با بیان این که متوسط مصرف بنزین تاکسی ها، به وزارت 
نفت اعالم شده است  اظهار امیدواری کرد که برای مشکالت موجود، راه کار 
مناس��بی در نظر گرفته شود. تاجمیر ریاحی، خواستار تخصیص چهار جایگاه 
سوخت سی.ان جی، برای تاکسی های شهر اصفهان شد و اظهار داشت: تدابیر 
الزم ب��رای اجرایی ش��دن  طرح هدفمند کردن یارانه ه��ا و جلوگیری از بروز 

مشکل انجام شده است.

دارنده 12 مدال جهانی، موفق به کسب عنوان »مرد طالیی ایران« و رتبه نخست در 
بخش فنی و مهندسی شد. 

شاهین گوانجی، در گفتگو با فارس در اصفهان با بیان اینکه: این جشنواره در میان 
جوانان نخبه ایران برگزار شد، بیان داشت: این، جشنواره با شرکت بیش از 4 هزار 
نفر جوان نخبه ایرانی برگزار شد، که از این تعداد، 30 نفر در هر بخش به مرحله 
بعد راه یافتند. وی با اشاره به اینکه مرحله دوم این جشنواره در سالن همایش های 
ایرانیان برگزار ش��د، بیان داش��ت: در این مرحله موفق ش��دم از بین 30 نفر جوان 
برگزیده در این جشنواره رتبه نخست را در بخش فنی و مهندسی شاخه کشاورزی 
کس��ب کرده و عنوان »مرد طالیی ایران« را به خود اختصاص دهم. این دارنده 12 
مدال جهانی در رشته های مختلف علمی ادامه داد: گردآوری تمامی نخبگان در یک 
مکان و امکان افزایش تبادل اطالعات با یکدیگر و برخورداری از تسهیالت ویژه 

شاغالن؛ از اهداف برگزاری این همایش است.
وی با بیان اینکه این جش��نواره ویژه س��نین زیر 29 سال است، اظهار داشت: این 
جش��نواره برای نخس��تین بار در ایران برگزار شده اس��ت و برای تقویت روحیه 
خودباوری در بین جوانان تالش می کند.گوانجی با اشاره به اینکه: 80 درصد داوری  
این جش��نواره به صورت حضوری انجام ش��ده است، خاطرنشان کرد: نخبگان با 
ارسال مدارک خود به دبیرخانه همایش و در صورت پذیرش به صورت حضوری 

مورد پرسش و پاسخ قرار می گیرند و در نهایت به آنها امتیازاتی تعلق می گیرد.
وی در مورد امتیازات خود، که س��بب کس��ب عنوان مرد طالیی ایران شده است، 
گفت: کس��ب رتبه نخست اختراع در س��ال 86 از بین 7 هزار و 500 نخبه کشور، 
کسب برترین مخترع سال 87 در دانشگاه آزاد، برترین مخترع سال ایران در سال 
88 و کسب رتبه نخست فنی و مهندسی، در سال 89 و کسب عنوان برترین جوان 
ایرانی از جمله این امتیازات است. این دارنده 12 مدال جهانی با بیان اینکه همکاری 
نخبگان جوان و تشکیل انجمن های علمی در ایجاد نوآوری بسیار مؤثر است، افزود: 
مسئوالن نیز باید با مدنظر قرار دادن مشکالت نخبگان و تخصیص بودجه ای به این 

امر در پیشرفت علم سهیم باشند.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گف��ت: مدیریت ش��هری اصفهان در 
جری��ان هیچیک از مس��ائل مرتبط با 
انتقال وزارتخانه ها به اس��تان اصفهان 
نیست. عباس حاج رسولیها در گفتگو 
ب��ا ف��ارس در اصفه��ان در ارتباط با 
 انتقال وزارتخانه ه��ا، به اصفهان بیان 
داش��ت: در ارتباط با انتق��ال نیروی 
انس��انی و و وزارتخانه ها، بهتر است 
با مدیریت واحد شهری نیز، جلساتی 
برگزار ش��ود تا به صورت اصولی تر 
بتوان توزی��ع و اختیارات مربوطه در 
این موضوع را تقسیم بندی کرد تا در 
آینده با مش��کل مواجه نش��ویم. وی 
با بی��ان اینکه: ای��ن انتقال ها از مرکز 

 کش��ور در راستای تمرکز زدایی و کوچک شدن 
حجم دولت، می تواند بس��یار رویکرد مناس��بی 
داشته باشد، افزود: این در حالی است که تجربه 
نش��ان می دهد، تکه تکه کردن دولت به صورت 
ناگهانی، نمی تواند تأثیرات مطلوبی برای کش��ور 

داشته باشد.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح 
کرد: از مس��ائل پش��ت پرده ای که اتفاق می افتد 
و دس��تورات مبنی ب��ر اتفاقات اخی��ر، در مورد 
انتق��ال وزارتخانه ها و برگزاری جلس��اتی که در 
این خصوص، با مسئوالن استان اصفهان برگزار 

می شود نیز بی خبر مانده ایم.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری اصفهان در جریان 
هیچیک از مسائل مرتبط با انتقال وزارتخانه ها به 
استان اصفهان نیس��ت، اما این موضوع، سیاست 
کالن دولت است که در این صورت، باید با کار 
کارشناسی، دستوراتی مبنی بر انتقال وزارتخانه ها 

به اصفهان صادر شود. 
حاج رس��ولیها، ادامه داد: با توج��ه به ظرفیت و 
توانایی اصفهان، بهتر اس��ت انتقال معاونت ها و 
وزارتخانه های فرهنگی و هنری، در اولویت قرار 

گیرند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه: ایج��اد زیرس��اخت های 

وزارتخانه ه��ا  انتق��ال  ب��رای  الزم، 
ب��ه اصفه��ان ضروری اس��ت تأکید 
ک��رد: ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
اصفه��ان، هنوز در زیرس��اخت های 
مواج��ه  مش��کل  ب��ا   ابتدای��ی، 

است. 
ش��هر  اس��المی  ش��ورای  رئی��س 
اصفهان به مشکالت حمل و نقل و 
 ترافیک اصفهان، اش��اره کرد و بیان 
داش��ت: حتی در زمینه زیرس��ازی 
ساختمان ها و ارائه خدمات این شهر 

نیز مشکالت بسیاری وجود دارد.
وی در پاس��خ به این س��ئوال که با 
وج��ود مخالف��ت اعضای ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان، در مورد 
انتق��ال وزارتخانه ه��ا، مس��ئوالن اس��تانداری و 
مدیران استانی با این قضیه، موافق هستند، اظهار 
داشت: شاید این افراد، در جلسات متعدد توجیه 
 ش��ده اند، بهتر اس��ت، برای ما نیز جلس��اتی را 
برگزار کنند. حاج رسولیها، به صحبت های رئیس 
جمهور در مورد اهمیت ش��وراهای اس��المی در 
ش��هرها اش��اره کرد و گفت: ش��وراها رابط بین 
مردم و س��ه قوه قضائیه، مجریه و مقننه هس��تند 
و باید در مورد اقداماتی که در حوزه استحفاظی 
آنان می ش��ود، اطالع کامل داشته باشند و توجیه 

شوند.

در خیابان های��ی ک��ه قیم��ت زمین گ��ران و یا 
ب��ا کمبود زمی��ن مواجه هس��تیم، پارکینگ های 
مکانیزه، راه حل مناسبی است. به گزارش موج، 
از اصفه��ان، »مصطف��ی بهبهان��ی« پارکینگ های 
مکانیزه را راه حلی، برای تأمین کسری پارکینگ 
ش��هر دانس��ت و گفت: با توجه به اینکه در این 
نوع، می توان در فضای محدودی، چندین واحد 
پارکینگ مکانیزه ایجاد کرد، این نوع پارکینگ ها، 
می تواند برای تأمین کس��ری پارکینگ شهر مؤثر 
باش��د. وی اف��زود: در خیابان های��ی که قیمت 
زمی��ن گران و یا با کمبود زمین مواجه هس��تیم، 

پارکینگ ه��ای مکانیزه راه حل مناس��بی اس��ت. 
رئی��س کمیس��یون عمران و توس��عه ش��ورای 
اس��المی ش��هر، با اش��اره به ایجاد تس��هیالت 
 وی��ژه در خص��وص ایج��اد پارکین��گ تصریح 
کرد: برای س��اخت پارکینگ های عمومی، هیچ 

گونه عوارضی گرفته نمی شود.
وی ب��ا تأکید بر نقش س��رمایه گ��ذاران بخش 
اظه��ار  پارکین��گ  اح��داث  در   خصوص��ی، 
داش��ت: یکی از طرح هایی ک��ه در زمینه ایجاد 
پارکینگ می تواند مؤثر باشد، حمایت از سرمایه 
گذاران بخش خصوصی است. رئیس کمیسیون 

عمران و توس��عه شورای اسالمی شهر ادامه داد: 
در حال حاضر، برای همه س��اخت و س��ازهای 
مس��کونی و تجاری باید به ازای هر واحد، یک 
واحد پارکینگ وجود داش��ته باش��د تا پایان کار 
برای ساختمان، صادر شود، در غیر این صورت، 
 پایان کار برای س��اختمان صادر نخواهد ش��د.
پارکین��گ  کمب��ود  م��ورد  در  ادام��ه  در  وی 
واحدهای مسکونی خاطرنشان کرد:س����اخت 
پارکینگ واحدهای مسکونی می تواند در آینده، 
منبع درآم��دی، برای خود ش��خص و همچنین 

شهرداری باشد.

 مهدی رفائی
اصفهانی«  ذاک��ر  »علیرض��ا 
اس��تاندار اصفهان، از افتتاح 
1165 ط�����رح و پ���روژه 
عمرانی، ش��هری و خدماتی 
دس���ت�گاه های  درس���طح 
ش��هرداری های  و  دولت��ی 
بودجه ای  با  اصفهان  استان 
بالغ ب��ر 327 میلیارد تومان 
خبر داد. و اف��زود: اولویت 
در  پروژه ها  ای��ن  اج��رای 
راستای محرومیت زدایی و 
متناس��ب با عدالت محوری 
بوده است، وی بر لزوم ارائه 
ادارات  عملک��رد  گ��زارش 
جهت درج در روزنامه های 

محلی تأکید ورزید.
در  اصفهانی  ذاک��ر  علیرضا 
اعتبارات  وضعیت  تش��ریح 

استان، میزان اعتبارات عمرانی )به جز تبصره ها 
و اعتبارات ملی( را 222 میلیارد تومان ذکر کرد 
ک��ه در قالب 4 هزار پ��روژه تخصیص و مبادله 
شده است، وی یادآور ش��د: در مورد اعتبارات 
جاری اس��تان جای هیچ نگران��ی وجود ندارد، 
اما اعتبارات حوادث استان با وجود خشکسالی 
و طرح های عظیم آبرس��انی هنوز ابالغ نش��ده 
اس��ت که نیاز مبرمی به آن احس��اس می شود، 
همچنین در مورد توزیع اعتبارات ش��اخص بین 
استان ها، 90 میلیارد تومان به اصفهان تخصیص 
داده ش��ده که با تأسف هنوز وصول نشده است. 
اس��تاندار اصفه��ان، تصریح کرد: می��زان بودجه 
ب��رای طرح ه��ای مل��ی و دور دوم س��فرهای 
اس��تانی ریاس��ت جمهوری، تعهد 350 میلیارد 
تومانی بوده اس��ت که هنوز تحقق نیافته است. 
اس��تاندار اصفهان: با اظهار تأسف از هدر رفتن 
 میزان زی��ادی آب در ح��وزه رود کارون اعالم 
داش��ت: با اقدامات��ی که در ش��ورای عالی آب 
رس��انی و طرح ه��ای ویژه ص��ورت گرفته، به 

زودی نیاز اصفهان مرتفع خواهد شد.
در شورای اداری استان:

ــمگير در پروژه های تونل سوم  ــرفت چش پيش
کوهرنگ و قطار سریع السير اصفهان – تهران 

استاندار اصفهان گفت: فقط 200 متر از حفاری 
23 کیلومتری تونل س��وم کوهرن��گ باقی مانده 
و تون��ل خدنگس��تان )دیگر پروژه آبرس��انی به 
اس��تان(نیز با پیمودن بیش از ده کیلومتر از 11/5 
کیلومت��ر طول خود ب��ه پایان حف��اری نزدیک 
می ش��ود، که افتتاح این دو تونل در کنار تحقق 
طرح آبرسانی »بهشت آباد« تنگناهای موجود در 
کمب��ود آب اصفهان را مرتفع خواهد س��اخت، 
 اس��تاندار اصفه��ان همچنی��ن به آغ��از فاز دوم 
اصفه��ان  ش��هری  الس��یر  س��ریع   قط��ار 

)عالمه مجلسی – بهارس��تان( اشاره کرد و این 
ط��رح که دارای پیش��رفت 41 درصد بوده را در 
ادامه متصل به خط قطار س��ریع السیر )اصفهان 
– تهران( دانس��ت ک��ه در مح��دوده اصفهان با 
پیش��رفت 51 درص��دی و در کل طرح )واگن، 
تجهی��زات و خطوط منتهی به تهران( پیش��رفت 

40 درصدی داشته است. 
هشدار استاندار اصفهان به سرمایه گذاری های 

مشکوك
استاندار اصفهان همچنین طرح های ایجاد مسکن 
و اشتغال را از اولویت های دولت و استانداری 
اصفهان برش��مرد و به مردم استان هشدار داد: از 
ش��رکت در طرح های واگذاری مسکن اقساطی 
و یا طرح های اش��تغال زایی و س��رمایه گذاری 
مشکوک خودداری کنند. وی افزود: اخیراً شرکتی 
که در خراسان رضوی و کرمان نیز پرونده داشته 
و اق��دام به کالهبرداری های کالن در خصوص 
واگذاری زمین و مس��کن اقساطی به هموطنان 
نموده اس��ت، در اصفهان نیز ب��ا تبلیغات کاذب 
موجبات فریب تعدادی از همش��هریان را فراهم 
کرده، که در این خصوص پرونده ای به صورت 
وی��ژه در دادگس��تری در حال بررس��ی اس��ت، 
 وی اذعان داش��ت: اگر چه ای��ن قبیل موارد، در 
حیط��ه کاری اس��تانداری نبوده، ول��ی مجموعه 
اس��تانداری نهایت مس��اعدت را نموده و تجمع 
این اف��راد در مقاب��ل اس��تانداری صحیح نبوده 

است.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی عدم واگ��ذاری 600 
میلیارد وام و تسهیالت توسط بانک هایی که در 
حال خصوصی شدن هستند را عاملی برای عدم 
تحقق اشتغال زایی و طرح های مسکن ارزیابی 
نمود و اب��راز امیدواری کرد: ب��ا توجه به اینکه 
هن��وز بودجه 3 هزار میلیارد تومانی، برای ایجاد 
اش��تغال کامل در استان و تحقق 80 هزار شغل، 

به طور کامل، ارائه نشده، اما 
ایجاد  با  اصفه��ان  مجموعه 
20 هزار ش��غل در سه ماهه 
اول س��ال قدم محکمی در 
ایج��اد اش��تغال در اس��تان 

برداشته است.
1138 نفر تا ظهر 30 مرداد 
در سایت انتقال کارمندان به 

اصفهان ثبت نام کردند.
شریفیان پور، مدیر دفتر منابع 
انسانی اس��تانداری اصفهان، 
با اش��اره به تمرکززدایی از 
ته��ران و انتق��ال برخ��ی از 
وزارتخانه ه��ا به این ش��هر 
که تاکنون، در مورد سازمان 
صنایع دس��تی و گردشگری 
و می��راث فرهنگ��ی و نی��ز 
و  تراب��ری  و  راه  وزارت 
وزارت علوم اقداماتی انجام 
ش��ده است، از وجود یک سایت جهت ثبت نام 
اینترنتی متقاضی��ان اداری داوطلب برای حضور 
در اصفه��ان خبر داد و اعالم نم��ود: تا ظهر 30 
مرداد، 1138 نفر در سایت انتقال کارمندان ثبت 
نام نمودند. وی در گفتگو با زاینده رود تصریح 
ک��رد: 40 درصد ای��ن افراد دارای س��واد دیپلم 
و پایین ت��ر و 40 درص��د دیگر نی��ز، قراردادی 
شرکت ها هستند و همچنین 163 نفر از سراسر 
کش��ور با تحصیالت و تخص��ص الزم و مطابق 
با خواس��ته، حاض��ر به انتقال از ش��هر تهران به 
اس��تانداری، فرمانداری ه��ا و ش��هرداری های 
اصفهان شده اند، شریفیان پور تصریح کرد: این 
درخواس��ت ها مورد بازبینی دقیق قرار خواهد 

گرفت و پاسخ الزم به افراد داده خواهد شد.
همچنین در این نشست حجت االسالم صالحیان 
)دبیر سیاستگذاری ائمه جماعت استان اصفهان(  
به عنوان اولین س��خنران ش��ورای اداری با ذکر 
ب��رکات ماه مبارک رمضان، اظهار امیدواری کرد 
ک��ه نمازهای عید فطر و نیز مراس��م روز قدس 
سال آینده در مصلی بزرگ اصفهان برگزار شود 
و اع��الم نمود: مس��جد ام��ام )ره( و میدان امام 
ظرفیت و ش��رایط الزم را ب��رای برگزاری نماز 
جمعه ن��دارد و باید با همکاری و عزم همگانی 
تکمیل مصل��ی بزرگ اصفهان ب��ه زودی انجام 
پذیرد. وی س��اخت حداقل شبس��تان مصلی را 
نیاز اولیه برای اس��تمرار طرح و اس��تفاده مردم 
از مصلی دانس��ت.فوالدگر نماین��ده اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: 
اختالف س��لیقه ه��ا، تبادل نظره��ا و اختالفات 
ش��خصی و س��لیقه ای، بین افرادی در دولت و 
مجلس نباید به سطح جامعه و مردم کشیده شود 
 و باید این مسائل در جلسات سطح باال و محرمانه  

حل شود. 

رئيس شوراي شهر اصفهان:
مديريت شهري اصفهان، در جريان انتقال وزارتخانه ها به اصفهان نيست

رئيس کميسيون عمران و توسعه شوراي اسالمي شهر تأکيد کرد:
پارکينگ هاي مكانيزه، راهكاري براي رفع ترافيک شهر

تأکيد استاندار اصفهان به:

لزومارائهعملكرداداراتوارگانهاجهت
درجدرروزنامههايمحلي

کمبود سوخت؛ دليل کاهش 
خدمــات رسانی تاکسی هــا

در جشنواره نخبگان ایراني
  مخترع جوان اصفهاني؛ به عنوان 
» مرد طاليي ايران«  شناخته  شد

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

اصفهان

مع��اون مال��ی و اداری ش��هرداری 
اصفه��ان از افزای��ش 30 درصدی 
س��اخت و س��از، در بافت فرسوده 
این کالنش��هر خبر داد. به گزارش 
م��وج از اصفه��ان، مع��اون مالی و 
اداری شهرداری اصفهان پیش بینی 
کرد: با ارائه تس��هیالت تش��ویقی، 
5 ه��زار واحد مس��کونی در بافت 
فرس��وده ش��هر اصفهان نوس��ازی 
شود. »مرتضی حس��ام نژاد« افزود: 
عالوه بر اعط��ای 20 میلیون تومان 
وام، بدون س��پرده به ازای نوسازی 
هر واحد مس��کونی، از طرف دولت به س��اکنان بافت های فرسوده، شهرداری 
نیز بخش��ودگی 50 درصد عوارض نوس��ازی، برای ساکنان آنان در نظر گرفته 

است.
وی با بیان این که مراجعات جهت ساخت و ساز، در بافت فرسوده 30 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اذعان داشت: 5 هزار وام 20 میلیون 
تومانی، برای کس��انی که قصد س��اخت و س��از در بافت های فرس��وده دارند، 
در نظ��ر گرفته ش��ده که تاکن��ون، بیش از 700 نفر به بانک ها معرفی ش��ده اند 
 و امید اس��ت طی دو سال، 5 هزار واحد مس��کونی در بافت فرسوده اصفهان 

نوسازی شود.
وی ب��ا اش��اره به ظرفیت س��ازی های قابل ایجاد، در نتیج��ه اجرای طرح های 
نوس��ازی و بهسازی، در بافت های فرسوده شهری، عنوان کرد: شهرداری برای 
نوس��ازی بافت های فرس��وده، رویکرد درآمدزایی ندارد، چ��را که احیای این 

بافت ها را هدف اصلی می داند. 
حس��ام نژاد، ب��ا بیان ای��ن که نوس��ازی بافت فرس��وده با توجه به ش��رایط، 
ی��ک انتخ��اب نیس��ت، بلک��ه یک ض��رورت اس��ت، تأکی��د کرد: نوس��ازی 
 بافت ه��ای فرس��وده، بای��د م��ردم مح��ور باش��د ت��ا ب��ه نتیج��ه مطل��وب 

دست یابیم.

معاون مالي و اداري شهرداري اصفهان:
5 هزار واحد مسكوني، در بافت فرسوده 

اصفهان نوسازي مي شود
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353/ ت/ 4 - 7319 ، 89/4/22 بموج��ب م��اده 12- 
قانون ثبت اسناد و ماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه اول سال 1389 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده وهمچنین شماره های از قلم افتاده 
و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت، آگهی 
آنها باید تجدید ش��ود مربوط به بخش یک شهرضا را 

به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(
بخش یک(

- ش��ماره ه��ای فرعی ازی��ک اصلی ابنی��ه وامالک 
شهرضا

2914- سهراب پاک نژاد فرزندمختار وخانم گشسب 
خاک نژادفرزندمختارب��ه قانون ارث ازطرف مرحومه 
فاطمه مقدوری: یکدانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب 

خانه.
ن��ژاد  حقان��ی  دخ��ت  ش��هین  3829باقیمان��ده- 
ک��ه  خان��ه  یکب��اب  شش��دانگ  فرزندعبدالخلی��ل: 
پالکه��ای6081و7447ازآن مج��زی ش��ده اس��ت به 

مساحت150/50مترمربع.
7547- مرتض��ی کریم��ی فرزندیدال��ه نس��بت ب��ه 
نودویک وهفت دهم س��هم مش��اع وکیامرزمصلحی 
فرزندحیدرنسبت به سی وپنج وسیزده شصتم سهم مشاع 
وجنت مصلحی فرزندنصراله نس��بت به هفتادوسیزده 
سی ام س��هم مش��اع ازیکصدونودوهفت وسی وپنج 
صدم سهم:شش��دانگ یکب��اب س��اختمان نیمه تمام 
مجزی شده ازپالک2693به مساحت197/35مترمربع.

- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
346- نصرت برهان فرزندحسن:شش��دانگ یکقطعه 

زمین محصوربه مساحت1973مترمربع.
فرزنداسداله:ششدانگ  2955- شهربانوعلی عسگری 
یکبابخان��ه مح��ل خن��دق وحصاربه مس��احت 179 

مترمربع.
نس��بت  فرزندعبدالعل��ی  دهق��ان  حس��ین   -6628
به4613/5سهم مشاع وفریباسرحدی فرزندمحمد نسبت 
به200سهم مش��اع از4813/50سهم:ششدانگ یکباب 

کارگاه مفتول کشی به مساحت4813/50مترمربع.
8160- عزت اله موسوی پورفرزندمیرعلی:ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت300مترمربع.
9976- مهدی عاش��وری فرزندکمر:شش��دانگ قطعه 

زمین به مساحت123/70مترمربع.
10212- لهراس��ب عربلونره فرزندکیامرز:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت134/70مترمربع.
12837- فیروزحاج��ی دول��و فرزندحمداله وحکیمه 
اسفندیارباالسویه:شش��دانگ  فرزن��د  عمل��ه  زرگری 

یکبابخانه به مساحت159/50مترمربع.
12868- سید علی اصغرموسوی فرزند سیدغالمرضا: 
شش��دانگ یکبابخانه مج��زی ش��ده ازپالک9060به 

مساحت104مترمربع.
12912- ماه��ی قرقان��ی فرزندحبیب اله:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت229/80مترمربع.
اله:شش��دانگ  علیرضاطاهرفرزندفض��ل   -12919
قطع��ه زمی��ن محصورمج��زی ش��ده ازپالک1016به 

مساحت304مترمربع.
12921- منورکاوییان پورفرزندحیدرعلی وزهراشریفی 
فرزندس��یدولی ال��ه وزهراگالب��ی فرزندعلی هرکدام 
نس��بت به یکدانگ مش��اع وعبدالعل��ی ورحمت اله 
ومحمدحسن همگی نصیری فرزندان محمدباالسویه 
نس��بت ب��ه یکدان��گ ونیم مش��اع ونرگ��س خاتون 
گالبی فرزندحس��ن نس��بت به یکدانگ ونیم مش��اع 

از:ششدانگ قس��متی ازیکبابخانه محل جوی متروکه 
ب��ه مس��احت33/5مترمربع که به انضمام شش��دانگ 

پالک5083جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
12925- طاه��ره حجتی فرزندقدرت اله:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت81مترمربع.
12926- محس��ن نصیری فرزند عبدالرسول وپروانه 
برهان فرزندیداله باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی 

شده ازپالک1137به مساحت154/50مترمربع.
12927- سعیدبرهان فرزندیداله نسبت به چهاردانگ 
مش��اع ومریم خادم ش��هرضافرزندرحمت اله نسبت 
به دودانگ مش��اع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

ازپالک1137به مساحت151/90مترمربع.
- شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

426باقیمانده- علی ش��جاعی فرزندحسین:ششدانگ 
یکباب مغ��ازه که پالکه��ای 2909 و 3008 و 3038 
و 3362 و 3926 و 4400و4541و4542ازآن مج��زی 

شده است، به مساحت35/90مترمربع.
4532- موقوف��ه آب انبارحاج صادق به تصدی اداره 
اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ یکقطعه 

زمین محصورموقوفه به مساحت1076/30مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1137- ولی قرخلوی طاهری فرزندنصراله:ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت147مترمربع.

1138باقیمان��ده- معص��وم قرخلوئ��ی فرزند محمد: 
شش��دانگ یکبابخانه که پالک2356ازآن مجزی شده 

است به مساحت56مترمربع.
1326- روح اله قاسم پوردهاقانی فرزندحسین:ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت334مترمربع.
1378- غالمرضاخداوردی پورفرزندیوسف:ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت126/40مترمربع.
1944- جعفربهرامی فرزندعیسی:شش��دانگ یکقطعه 

زمین پی کنی شده به مساحت67/80مترمربع.
2365- محمدعلی تنیده فرزندجواد وعالم جان ژیانی 
مطل��ق فرزندخانبابا باالسویه:شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت218/5مترمربع.
2367- حیدرعل��ی جمالی فرزندقدمعلی:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت194/25مترمربع.
2426- محس��ن بال افکنده ش��هرضا فرزند مصطفی: 
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن محصورمج��زی ش��ده 

ازپالک1027به مساحت99/67مترمربع.
2428- س��یروس وزیری نیا فرزنداسفندیار:ششدانگ 
یکبابخان��ه مجزی ش��ده ازپالک 2237به مس��احت 

149/60مترمربع.
ال��ه:  فرزندق��درت  س��هرابی  اس��ماعیل   -2430
شش��دانگ یکبابخانه مج��زی ش��ده ازپالک1089به 

مساحت296/20مترمربع.
2431- احمدعل��ی بهرام��ی فرزندفرامرز:شش��دانگ 

یکقطعه زمین به مساحت162/52مترمربع.
2432- حاتم کاویانی فرزندفضل اله:ششدانگ یکبابخانه 
مجزی شده ازپالک2146به مساحت150/20مترمربع.

- شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2239- محمدرضانایب��ی فرزندابراهی��م نس��بت ب��ه 
چهاردانگ مش��اع وریحانه حس��ین پورفرزندحبیب 
اله نس��بت به دودانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت152/30مترمربع.
2243- مسیح اله باباربیع شهرضافرزندحسین:ششدانگ 
یکقطع��ه زمی��ن ج��ای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده 

ازپالک172به مساحت150/50مترمربع.
2248- فاطم��ه براهیمی فرزندعلی اصغر:شش��دانگ 

یکقطعه زمین پی کنی ش��ده نیمه محصورمجزی شده 
ازپالک550به مساحت461/10مترمربع.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
2205- محمدجوادآقاس��ی فرزندحس��ین ومرضی��ه 
باالسویه:شش��دانگ  فرزندعبدالرس��ول  باباربی��ع 
 یکبابخانه مجزی شده ازپالک148به مساحت138/65

مترمربع.
فرزندعلیرضا:شش��دانگ  مهنازپارس��ائی   -2206
یکبابخان��ه نیم��ه تم��ام مج��زی ش��ده ازپالک83به 

مساحت227/60مترمربع.
2210- مرتضی رضائی باغسرخی فرزندعلی اکبرنسبت 
به چهاردانگ مشاع وزهراصادقی فرزندناصرنسبت به 
دودانگ مش��اع از:شش��دانگ یکبابخانه مجزی شده 

ازپالک81به مساحت191مترمربع.
2211- محمودامیری فرزندنگهدارنس��بت به دودانگ 
مشاع زهرارضائی فرزندبمانعلی نسبت به چهاردانگ 
مشاع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده ازپالک82به 

مساحت116مترمربع.
یکقطع��ه  فرزندرضا:شش��دانگ  ذره  به��رام   -2213
زمین جای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده ازپالک82به 

مساحت258/20مترمربع.
2214- مه��ران ذره فرزندبه��رام: شش��دانگ یکقطعه 
زمین جای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده ازپالک82به 

مساحت256/20مترمربع.
2215- به��رام ذره فرزندرض��ا: شش��دانگ یکقطعه 
زمین جای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده ازپالک82به 

مساحت255/60مترمربع.
- شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

46- طاه��ره مومنی��ان فرزندول��ی اله واعظ��م تاکی 
فرزندجمش��ید باالس��ویه:تمامت 451/70سهم مشاع 
از815س��هم شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروعی به 

مساحت ششدانگ815مترمربع.
448- رحمان ش��اه محمدی فرزندشمس��علی نسبت 
به چهاردانگ مش��اع ولیالبیات فرزندکرمعلی نسبت 
ب��ه دودانگ مش��اع از:شش��دانگ یکقطع��ه زمین به 

مساحت143/40مترمربع.
- شماره های فرعی از176 اصلی شهرک اسالم آباد

560- عل��ی اصغر صفرل��و فرزند قیصر: شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت225مترمربع.

638باقیمانده- علی اسفندیاری فرزندکاکاشیر:ششدانگ 
یکبابخان��ه ک��ه پ��الک856ازآن مج��زی ش��ده ب��ه 

مساحت168مترمربع.
639- علی فرهمندیان فرزندهرمز:ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت220مترمربع.
فرزندبهمن:شش��دانگ  کس��رافرهمندیان   -777
یکب��اب مغ��ازه دودهن��ه باس��اختمان فوقان��ی ب��ه 

مساحت80مترمربع.
818- اس��ماعیل فرهمندنیا فرزنداروجعلی:ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 178/50مترمربع.
823- بهمن فرهمندیان فرزندتیمور:ششدانگ یکقطعه 

زمین پی کنی شده به مساحت193مترمربع.
873- ت��رالن فرهمندیان فرزندشاحسین:شش��دانگ 

یکباب مغازه به مساحت22/40مترمربع.
881- س��بزعلی محم��دی فرزندسهراب:شش��دانگ 
ازپالکهای454و455ب��ه  ش��ده  مج��زی  یکبابخان��ه 

مساحت255/65مترمربع.
شش��دانگ  فرزندقرب��ان:  صف��ری  مرتض��ی   -882
ازپالک130ب��ه  ش��ده  مج��زی  زمی��ن  یکقطع��ه 

مساحت355/50مترمربع.

885- علیرضافرهمندی��ان فرزندش��اکرم: شش��دانگ 
یکقطعه زمین نیمه محصورمجزی شده ازپالک883به 

مساحت221مترمربع.
بهمن:شش��دانگ  فرزن��د  887- محمودفرهمندی��ان 
یکب��اب مغازه س��ه دهنه باس��اختمان فوقان��ی آن به 

مساحت80مترمربع.
889- ابراهی��م فرهمندنیافرزنداروجعل��ی وش��وکت 
باالسویه:شش��دانگ یکبابخانه  صفری فرزندقهرم��ان 

مجزی شده ازپالک546به مساحت262مترمربع.
891- غالمرضافرهمندی��ان فرزن��د هرمز:شش��دانگ 
یکبابخان��ه نیم��ه تمام مج��زی ش��ده ازپالک132به 

مساحت149مترمربع.
بخش دو(

- شماره فرعی از225- اصلی اسفرجان
3101- آقای��ان عب��اس واصغروخانم ت��وران همگی 
محمدی فرزندان کریم باالسویه:ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت1730 مترمربع.
- شماره فرعی از242- اصلی هونجان

1422- آیت اله جوه��ری هونجانی فرزند مهدیقلی: 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی محل احداث مرغداری 
ویکقطعه باغ متصل به آن به مساحت33241مترمربع.

ردی��ف ب( امالک��ی ک��ه اظهارنام��ه آنهاتنظیم ولی 
اشتباهادرموعدمقررآگهی نگردیده وازقلم افتاده است:

- شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
12819- غالمرضامس��لمی زاده فرزن��د عبدالکاظم: 
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن پ��ی کنی ش��ده مجزی 
مس��احت141مترمربع. ازپالک5214ب��ه   ش��ده 

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت 
ب��ه امالک و رقب��ات مندرج در ای��ن آگهی واخواهی 
داش��ته باشد باید از تاریخ انتش��ار اولین نوبت آگهی 
نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف 
های الف وب ظرف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی 
که طب��ق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده 
به ش��رح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت 
واخواه��ی خود را به این اداره ارائ��ه وطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثب��ت، معترض می بایس��ت ظرف م��دت 30 روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت رااز مراج��ع ذیصالح قضائ��ی اخذ وبه 
این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتش��ار 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی 
دادگاه را مش��عر بر جریان دعوا ظ��رف مدت مرقوم 
ارائ��ه نماید. اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از 
مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر است ومطابق قسمت 
اخیر م��اده 16 وتبصره 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد 
ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیی��ن حدود درصورت مجلس قید 
وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 
2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی نسبت به ردیف 
های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت 
به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول 
 در روز نام��ه زاینده رورچاپ اصفهان درج و منتش��ر

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:89/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم:89/6/1  
م الف/ 292

میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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345/ ت/ 4 89/4/22 شماره: 4687 بموجب ماده 11 
قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 59 اصالحی آیین 
نامه مذکور امالکی که تقاضای ثبت آنها در س��ه ماهه 
اول سال 89 پذیرفته شده و امالکی که در آگهی نوبتی 
قبلی از قلم افتاده و نیز امالکی که بموجب آراء هیأت 
نظارت بایستی تجدید آگهی شوند به شرح ذیل آگهی 

می گردند:
الف( امالکی که در سه ماهه اول سال جاری تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته ش��ده و امالکی که در آگهی قبلی از 
قل��م افتاده و م��دت اعتراض بر آنها از تاریخ انتش��ار 

)89/5/2( به مدت 90 روز  می باشد.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قرا حومه

1- از شماره یک اصلی اوره
2016- خانم عصمت میرزاده حسینی فرزند سیدمیرزا 
شش��دانگ قطع��ه زمین محص��ور به مس��احت 160 

مترمربع
2018- خانم مریم میرزاده حس��ینی فرزند سیدمیرزا 
شش��دانگ قطعه زمین محصور به مس��احت 236/20 

مترمربع
2- از شماره 9- اصلی علیا

993- بتول خانم نطنزی فرزند مشهدی اکبر یک سهم 
مشاع از ده سهم ششدانگ قطعه زمین معروف رووه

3- از شماره 33 اصلی نطنز
410- موقوفه مسجد زینبیه به نمایندگی اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرس��تان نطنز تمامی ششدانگ عرصه 

یکباب ساختمان به مساحت 2770 مترمربع 
3154- خانم اعظم السادات قائمی فرزند سیدمرتضی 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی محصور معروف باغ 

قدمگاه به مساحت 4058 مترمربع
4- از ش��ماره 47- اصلی قنات مارند که مدار گردش 
و مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح سوابق ثبتی است.
آق��ای محمدتقی خطیری علیائ��ی فرزند علی تمامت 
مجاری دو ربع دانگ از جمله دوازده دانگ یکش��بانه 
روز از قن��ات مرقوم انتقال مع الواس��طه از خانم زهرا 

خطیری علیائی
5- از شماره 52- اصلی وشوشاد

59- آقای غالمرضا باغبادی فرزند عباس س��ه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

304 مترمربع

6- از شماره 71- اصلی سرشک
205/4- خان��م زه��را عبداله سرش��کی فرزند عباس 

تمامی ششدانگ یکباب اطاق بمساحت 21 مترمربع
592- آقای��ان علیرضا و حمیدرض��ا و عباس و علی 
اصغر و خانم مهری همگی عبداله سرش��کی فرزندان 
علی هر کدام یک س��هم مشاع از پنج سهم ششدانگ 

حیاط خانه به مساحت 21 مترمربع
7- از شماره 76- اصلی ریسه

125- آقای احمدرضا قنبری ریس��ه فرزند شعبانعلی 
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ دو درب باغ محصور و 

مشجر بمساحت 777 مترمربع 
8- از شماره 118- اصلی جاریان

1020- آقای امیر امیدوار فرزند علی تمامی ششدانگ 
یکباب دبستان مخروبه بمساحت 507 مترمربع

9- از شماره 122- اصلی مزرعه هونی خفر
73- موقوف��ه امامزاده احمد خفر ب��ه نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرس��تان نطنز شش��دانگ یک 

قطعه زمین بمساحت 5000 مترمربع 
10- از شماره 158- اصلی قنوات اربعه جزن

خانم زهرا احمدی جزنی فرزند حس��ین نسبت به دو 
س��هم و خانم فخری کریمی دستجردی فرزند اصغر 
نسبت به دو سهم مشاع از چهار سهم از شانزده سهم 

یکطاق از هیجده طاق ششدانگ قنات مرقوم
دوم( از بخش ده چیمه رود و برزرود

1- از شماره 25- اصلی چیمه 
2956- آقای سیدحسین سادات حسینی فرزند سیدرضا 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 312 مترمربع
2- از شماره 44- اصلی ابیانه

488- آقای حس��ین اکب��ری ابیانه فرزن��د محمدتقی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع

3- از شماره 114- اصلی صالح آباد )نی نی(
438- خان��م راضی��ه قرب��ی نی نی فرزند عباس��علی 

ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 1007 مترمربع
4- از شماره 128- اصلی هنجن

1700- آقای مس��لم قاس��میان هنجنی فرزند حس��ن 
شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی مع��روف تیرقان به 

مساحت 300 مترمربع
5- از شماره 149- اصلی طره

595- آقای عباس کامیاب فرزندحسین و خانم ناهید 

جهان پناه فرزند امراله بالمناصفه و االشاعه )هر کدام 
سه دانگ( ششدانگ یکباب خانه که مشتمل است بر 
دو باب تحتانی و فوقانی به مساحت 29/30 مترمربع 
و یکب��اب تحتانی فقط به مس��احت 40/20 مترمربع 

جمعا به مساحت 69/50 مترمربع
6- از شماره 150- اصلی برز

2640- خانم ایران میرزا حس��ین یزدی فرزندحسین 
تمامی شش��دانگ یکب��اب خانه و باغچ��ه متصله به 

مساحت 560 مترمربع.
سوم( از بخش یازده طرقرود و قرا حومه

1- از شماره 3 اصلی- آب شرشر طار
158- آق��ای نعم��ت اله خلیلی ط��اری فرزند امیرآقا 
شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن محصور به مس��احت 

287/60 مترمربع
2- از شماره 147- اصلی مزده

285- آقای جمشید زمانی مزده فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکباب ساختمان مخروبه و محوطه جلوی آن که قباًل 

مدرسه بوده است به مساحت 658 مترمربع.
3- از شماره 182- اصلی ابیازن

1720- آق��ای عباس باقری مزرع��ه فرزند غالمرضا 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2295 

مترمربع
4- از شماره 193- اصلی طرق

144- آقای ش��اید افتخاری طرقی فرزند غالم س��ه و 
سه هفتم سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ قطعات 
زمین مزروعی و مش��جر معروف بیدستان بمساحت 

2480 مترمربع
477- آق��ای اصغر ابراهیم طرقی فرزند محمد تمامی 
دو س��هم مش��اع از پنج سهم شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی معروف پنج رجلی دش��ت برزن بمس��احت 

1138 مترمربع
1295- آقایان علی محمد و غالمحسین خالقی طرقی 
فرزندان حس��ین شش��دانگ قطعات زمین مزروعی و 

مشجر بمساحت 2112
1298- خان��م زه��را خالق��ی طرقی فرزند حس��ین 
شش��دانگ دو قطعه زمین مزروعی و نیمه مش��جر در 

گوری پایین بمساحت 812 مترمربع
2422- آقای صفر اس��ماعیلی فرزند حبیب اله تمامی 
سه سهم مش��اع از پنج سهم شش��دانگ یکدرب باغ 

مع��روف پنج رجلی در بخش کمر 2936 و 2939 الی 
2943- آقای صفراس��ماعیلی فرزند حبیب اله تمامی 
ششدانگ چند باب اطاق تحتانی و طویله که تشکیل 

یکباب خانه را میدهد بمساحت 103/50 مترمربع
2944- آقای صفر اس��ماعیلی فرزند حبیب اله تمامی 
شش��دانگ یک قطعه زمین محصور بمس��احت 414 

مترمربع
4734- خانم عذرا آقامحمدی فرزند سعید ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 506/50
5- از شماره 352- اصلی مزرعه چاه میل

54- خان��م آهی جان علی عس��گری مورچه خورتی 
فرزند حسین ششدانگ آبگاه معروف چاه میل و قطعه 

زمین جنب آن بمساحت 18944 مترمربع
لذا ب��ه موجب م��اده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچه اشخاص نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
از تاریخ اولین انتشار به شرح ردیف اول به مدت 90 
روز در دو نوبت درج و منتش��ر شده اعتراضی داشته 
باش��ند واخواهی خود را به این اداره و دادگاه صالحه 
تسلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی 
اقامه دعوی شده باشد ظرف مدت فوق تسلیم نمایند 
اعتراض��ات یا گواهی طرح دعوی ک��ه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت می باش��د 
و همچنی��ن برابر تبصره 2 ماده قانون تعیین و تکلیف 
پرون��ده های ثبت��ی مص��وب 1373/3/6 معترض می 
بایس��ت از تاریخ انتشار اعتراض خود را کتباً به اداره 
ثبت و دادگاه محل تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه 
گواهی مش��عر بر طرح دعوی از مراجع صالحه ارائه 
ده��د و همچنین طبق ماده 56 آیی��ن نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود مش��خص می 
ش��ود و واخواهی صاحبان امالک و مجاوران حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت پذیرفته 
خواهد ش��د. این آگهی نس��بت به ردیف الف در دو 
نوب��ت به فاصله 30 روز و نس��بت به ردیف ب یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود درج و منتشر می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/ 314 
شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ادارهثبتاسنادوامالکشهرستاننطنز

312/ ت/ 4 ش��ماره 2553-89/4/16 آگهی نوبتی 
سه ماهه اول سال 1389 ثبت اسناد و امالک زواره، 

بخش 17 ثبت اصفهان
بموجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 
59 اصالحی آیین نامه مربوطه، امالکی که در س��ه 
ماهه اول سال 1389 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت 
اسناد و امالک زواره پذیرفته شده و همچنین امالکی 
که طب��ق آراء هیئت محترم نظارت ثبت، آگهی آنها 

باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهی می گردد:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر و فروعات 
زیر:

1956- آقای اکبر س��المه زاده زواره فرزند حسین 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک، ششدانگ 

بمساحت 1313 مترمربع.
 6 1

5 3077- آق��ای محمدعل��ی گلی فرزن��د احمد 

حب��ه مفروز از 72 حبه شش��دانگ یک قطعه ملک 
بمس��احت 204/60 مترمربع که بصورت ششدانگ 

قطعه زمین محصور درآمده است.
 6 1

2 3077- خان��م مرضی��ه گل��ی فرزن��د عباس  
حب��ه مفروز از 72 حبه شش��دانگ یک قطعه ملک 
بمس��احت 218/70 مترمربع که بصورت ششدانگ 

قطعه زمین محصور درآمده است.
4862- آق��ای احس��ان اله رجبی فرزن��د مصطفی 
ششدانگ جوی متروکه بمساحت 16/30 مترمربع.

4863- آقای محسن رجبی فرزند مصطفی ششدانگ 
جوی متروکه بمساحت 11/20 مترمربع.

4868- خان��م فاطمه بیگم احمدی طباطبائی زواره 
فرزند س��یدرحیم شش��دانگ قطعه ملک مزروعی 

بمساحت 1471/42 مترمربع.
دهستان سفلی:

قریه ش��هراب 28 اصلی دهس��تان سفلی و فرعی 

ذیل:
358- آقای محمد صالحی ش��هرابی فرزند زکی آقا 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 295/50 مترمربع.

ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت 
ب��ه امالک من��درج در این آگهی واخواهی داش��ته 
باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت 
ب��ه امالکی که در ردیف )الف( می باش��د به مدت 
90 روز و نس��بت به ردیف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خ��ود را کتبًا ب��ه این اداره 
تس��لیم نموده و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون 
تعیین تکلی��ف پرونده های قضائی ظرف مدت 30 
روز از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
ضمن��ًا گواهی طرح دعوی که پس از انقضاء مهلت 

قانونی واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمنًا طبق م��اده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی 
در موق��ع تعیی��ن ح��دود و در صورتمجلس قید و 
واخواه��ی صاحب��ان امالک و مجاورین نس��بت به 
ح��دود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی 
نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و نس��بت به 
ردیف )ب( فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/ 137 
عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ثبتاسنادوامالکزواره
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316/ ت/ 4 بموجب دستور ماده 11- قانون ثبت اسناد 
و ام��الک و ماده 59- اصالح��ی آئین نامه قانون مزبور 
امالکی که در س��ه ماهه اول س��ال جاری تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده اند و نیز امالک��ی که در آگهی های 
نوبتی قبلی از قلم افتاده و هم چنین امالکی که بموجب 
آراء هیأت نظارت بایستی تجدید آگهی شوند مربوط به 

بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل می باشند:
الف: امالکی که در س��ه ماهه اول س��ال جاری پذیرفته 
شده اند و هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی 
از قلم افتاده اند و مدت واخواهی به آنها از تاریخ انتشار 

)1389/05/02( بمدت 90 روز پذیرفته می شود.
1- شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل

4661- آقای قاسم خدایاری ده نایبی فرزند حسنعلی- 
ششدانگ یکباب خانه و دکاکین متصله بمساحت 411/5 

مترمربع
6506- آق��ای نوراله جوانی ب��ادی فرزند علی محمد- 
ششدانگ قطعه زمین محصور و مشتمل بر کوره آجرپزی 

بمساحت 2679 مترمربع
8078- آقای محمدحیدریان مقدم بادی فرزند حسین- 
ششدانگ یکباب خانه در حال احداث بمساحت 199 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 5014 فرعی از 

اصلی مرقوم
8095- آقای محسن صفری فرزند بخشعلی- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 239/50 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 4198 فرعی از اصلی مرقوم
8096- آق��ای علیرض��ا خورش��یدی فرزند حس��ین- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 137/90 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 3367 فرعی از اصلی مرقوم
8099- آق��ای حمیدرضا معماریان بادی فرزند احمد- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 245/90 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 5014 فرعی از اصلی مرقوم
8101- آق��ای روح ال��ه پیروی ب��ادی فرزند محمد- 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 142 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 4748 فرعی از اصلی 

مرقوم

8102- آقای سیدمحسن اشجعی فرزند سیداسمعیل- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 142/10 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 3082 فرعی از اصلی مرقوم
8116- آقای عبدالرضا طالبی فرزندحسین – ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 17/80 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 3509 فرعی از اصلی مرقوم
8123- آقای ذبیح اهلل احمدی بادی فرزند غالمحسین- 
شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور بمس��احت 194/85 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3964 فرعی از 

اصلی مرقوم
8124- آقای ذبیح اهلل احمدی بادی فرزند غالمحسین 
نس��بت به س��ه دانگ و خانم فاطمه س��تاره نژاد فرزند 
جمشید نسبت به س��ه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 
بمس��احت 197/85 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 3964 فرعی از اصلی مرقوم.
8125- آقای عباس محراب��ی بادی فرزند گل محمد- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 185/30 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 966 فرعی از اصلی مرقوم
8126- آقای عباس قاس��می خالدآب��ادی فرزند رضا- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 362 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 906 فرعی از اصلی مرقوم
2- شماره 189- اصلی شهر خالدآباد

190- خانم منیر صفاری بادی فرزند حیدر- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 336/20 مترمربع

220- آقای محمدعلی س��فری فرزند مراد- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 175/85 مترمربع

224- آقای محمدعلی- سفری فرزند مراد- ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه بمساحت 136 مترمربع

268- آق��ای تقی اس��المی خالدی فرزن��د غالمرضا- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 241/5 مترمربع

277- آقای احمد اکرمی خالدی فرزند علی – ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه بمساحت 201/50 مترمربع

360- خانم فاطمه بنائیان بادی فرزند عباس��علی- سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 247 

مترمربع

531 و 530- آقای مهدی جمال فرزندحسین- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 192/5 مترمربع

610- آقا احمد بهرامه فرزندعلی- ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 2415 مترمربع

658- آقای ناصر مبینی خالدی فرزند احمد و آقای اکبر 
مبینی خالدی فرزند احمد بالمناصفه ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 284/70 مترمربع
660- آق��ای حجت اله زینالی خالدی فرزندس��یف اله 
نسبت به سه دانگ و خانم فاطمه خواجه امیری فرزند 
حس��ین نسبت به سه دانگ از شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 382 مترمربع
663- آقای حس��ین خواجه امی��ری فرزند حبیب اله- 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 508/40 مترمربع
3161- آقای حم��زه زینالی خالدی فرزند حجت اهلل- 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 216/5 مترمربع 
مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 661 فرع��ی از اصلی 

مرقوم
3162- آق��ای روح اله امیرجانی خالدی فرزند احمد- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 190/40 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 607 فرعی از اصلی مرقوم
3163- آقای علیرضا مسلمی فرزند محمد- ششدانگ 
قطعه زمین حیاط خانه بمساحت 271/60 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 448 فرعی از اصلی مرقوم
3165- خانم اش��رف کریمی خالدی فرزند حس��ین- 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 333/5 مترمربع
3167- آقای رحمت ال��ه امیری خالدی فرزند حاجی 
فیض اله- شش��دانگ یکب��اب خانه بمس��احت 273 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 711 فرعی از 

اصلی مرقوم
3170- آقای احمد توکلی خالدی فرزند میرزامحمد- 

ششدانگ قطعه زمین بمساحت 96/20 مترمربع
3173- آقای رس��ول اسالمی خالدی فرزند غالمرضا- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 176/20 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 200 فرعی از اصلی مرقوم
3174- خانم فاطمه سعیدی خادم خالدی فرزند عباس- 

شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور بمس��احت 186/20 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 331 فرعی از 

اصلی مرقوم
3175- خان��م زه��را مبینی خالدآب��ادی فرزند رحیم- 
شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور بمس��احت 164/50 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 698 فرعی از 

اصلی مرقوم
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 
باش��د باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به 
آنهایی که تقاضای ثبت ش��ده بشرح ردیف الف ظرف 
مدت 90 روز و نس��بت به آنهایی که مطابق آراء هیأت 
نظارت بایس��تی، تجدید آگهی ش��ده بشرح ردیف ب 
بمدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به این 
اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با 
تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را اخ��ذ و به این اداره تس��لیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوائی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید و اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
ش��ود بالاثر می باش��د و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق 
ماده 56 آئین نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نس��بت به تحدی��د حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/06/01

م الف/ 308
طویلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ادارهثبتاسنادوامالکبادرود

360/ ت/ 4 ش��ماره: 5563-89/4/23 آگهی نوبتی سه 
ماهه اول سال 89 بخش 17 ثبت اصفهان

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه اول 
سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
ش��ماره های از قلم افت��اده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
نظارت ثب��ت آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به 

بخش 17 را به شرح ذیل آگهی می نماید:
بند الف: شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک 
و مح��ل وقوع امالکی که در اظهارنامه س��ه ماهه قبل 

تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده
دهس��تان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک اصلی 

و فرعی های زیر:
1326 آق��ای داود محالی اردس��تانی فرزند محمد دو 

دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه
4795 آقایان عب��اس و محمدتقی و خانم ها فاطمه و 
شکوه همگی ملکیان فرزندان مرحوم مرتضی شانزده 
حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه شش دانگ قطعه ملک 
مزروعی به مساحت ش��ش دانگ 1020 مترمربع کما 

فرض اهلل سهم پسر پنج و یک سوم حبه و سهم دختر 
دو و دو سوم سهم

4909 آقای رضا س��رمدی فرزند مرحوم ش��کراهلل دو 
دانگ مشاع از شش دانگ قطعه ملک

5100 آقایان محمد طالبی فرزند امراهلل و محمد کاظم 
زاده فرزند علی 21 حبه مش��اع از 72 حبه شش دانگ 
خانه و باغچه به نس��بت های محمد طالبی 15 حبه و 

محمد کاظم زاده 6 حبه
10397 آق��ای علی اکبر عس��کری اردس��تانی فرزند 
حس��ین و خانم صغرا برنجی اردس��تانی فرزند حسن 
بیس��ت و هشت و چهارپنجم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت شش 
دانگ 2918/24 مترمربع باالمناصفه هر یک چهارده و 

دو پنجم حبه
12291 آقای س��یدکریم موسوی مقدم فرزند سیدباقر 
و خان��م ناهید کاظ��م زاده اردس��تانی فرزند مصطفی 
شش دانگ کوچه متروکه به مساحت 39/30 مترمربع 

باالمناصفه هر یک سه دانگ
دهس��تان سفلی قریه کچو مثقال شماره 75 اصلی و 

فرعی های زیر:
1403 آقای مرتضی رش��یدی مهرآبادی فرزند ماشااهلل 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 251 مترمربع
1493 آقای محمد مش��کین فرزند رضا ش��ش دانگ 
ی��ک باب خانه و باغچه متصله به مس��احت 368/54 

مترمربع
به موجب ماده قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی که تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شده است به شرح ردیف الف ظرف 
مدت 90 روز و نس��بت به آنهایی که طبق آراء هیئت 
نظارت ثبت تجدید آگهی شده است به شرح ردیف ب 
در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این 
اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورت��ی که قبل از انتش��ار آگه��ی دعوایی اقامه 

شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.

 اعتراض��ات یا گواهی طرح دع��وی که بعد از انقضاء 
م��دت مرق��وم واصل ش��ود بالاث��ر اس��ت و مطابق 
قس��مت اخیر م��اده 16 و تبصره م��اده 17 قانون ثبت 
رفت��ار خواهد ش��د. ضمناً طب��ق م��اده 56 آئین نامه 
قان��ون حدود و حق��وق ارتفاقی موق��ع تعیین حدود 
در ص��ورت مجلس قید و واخواه��ی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
 تکلیف پرون��ده های معترضی ثب��ت پذیرفته خواهد 

شد.
 این آگهی نس��بت به ردیف الف و ب در دو نوبت به 
فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ار نوبت اول در روزنامه 

زاینده رود اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/06/01

م الف/ 139 
فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ادارهثبتاسنادوامالکاردستان
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275/ ت/ 4 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک 
و م��اده 59 اصالحی آیین نامه مرب��وط امالکی که در 
س��ه ماهه اول س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین ش��ماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طب��ق آراء هیئت محترم نظارت آگهی آنها باید تجدید 
 ش��ود مربوط به حوزه ثبتی میمه را بش��رح ذیل آگهی 

می نماید:
ش��ماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در 

میمه
7647 آقایان عبداله صابری نسبت به ده سهم مشاع و 
محمدس��عید صابری نس��بت به 5 سهم مشاع و بانوان 
مهتاج و تهمینه صابری باالمناصفه مشاعا نسبت به 15 
سهم مشاع همگی فرزندان محمدآقا )جمعا سی سهم 
مش��اع( از 50 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 50 

قفیزی دشت بلقادی بمساحت 2675 مترمربع
10812 آقای محمدرضا زمانی فرزند حسن ششدانگ 
قطع��ه زمین محل جوی متروکه ک��ه در آن احداث بنا 

شده است بمساحت 14/30 مترمربع
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

2632 بانو خانم تاج صمیع فرزند عبدالعلی ششدانگ 
یکباب خانه در کوی دهنو بمساحت 272 مترمربع

شماره های فرعی از ش��ماره 26 اصلی واقعات در 
ونداده

3919 آقای محمد گلش��نی فرزند عباس شش��دانگ 
قطع��ه زمین محصور محل یکب��اب خانه در کوی باال 

بمساحت 298/75 مترمربع
3940 آقای حس��نعلی حمزه ئی فرزند رضا ششدانگ 

قطعه زمین محصور در کوی باال بمس��احت 300/90 
مترمربع

4000 آق��ای س��یدرضا موس��ویان فرزند سیدحس��ن 
شش��دانگ یکباب مغازه در ده ونداده بمس��احت 40 

مترمربع
شماره های فرعی از ش��ماره 35 اصلی واقعات در 

ازان
4396 خانم فاطمه اقدامی فرزند عباس��علی ششدانگ 
قطعه زمین س��اده در ک��وی باغ کهنه بمس��احت 75 

مترمربع
4397 خانم فاطمه اقدامی فرزند عباس��علی ششدانگ 
قطعه زمین س��اده در ک��وی باغ کهنه بمس��احت 73 

مترمربع
4405 آقای س��یدمحمد حس��ینیان فرزند سیدمرتضی 
ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی باغ کهنه بمساحت 

75 مترمربع.
4406 آقای س��یدمحمد حس��ینیان فرزند سیدمرتضی 
ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی باغ کهنه بمساحت 

75 مترمربع.
ش��ماره فرعی از ش��ماره 67 اصلی واقع در حسن 

رباط
713 آق��ای علی زارع فرزند احمد شش��دانگ یکباب 

خانه در ده حسن رباط بمساحت 492/50 مترمربع
شماره های فرعی از ش��ماره 78 اصلی واقعات در 

ده لوشاب
485 آق��ای تقی میرزایی فرزند رضا مومن شش��دانگ 

یکباب خانه بمساحت 1353 مترمربع

486 آق��ای صال��ح گرامی فرزند اس��داله شش��دانگ 
قطعه زمین مزروعی دش��ت انقالب لوشاب بمساحت 

3442/50 مترمربع
487 آق��ای صال��ح گرامی فرزند اس��داله شش��دانگ 
قطعه زمین مزروعی دش��ت انقالب لوشاب بمساحت 

2650/50 مترمربع
ش��ماره فرعی از ش��ماره 88 اصلی واق��ع در الی 

بیدعلیا
323 آقای رحمت اله چوپانی فرزند محمد ششدانگ 
یکب��اب خان��ه در الی بیدعلی��ا بمس��احت 771/70 

مترمربع
شماره فرعی از ش��ماره 90 اصلی واقعات در قلعه 

بلند الی بید
216 آقای حسینعلی هادی فرزند عین اله و خانم فاطمه 
توکلی فرزند محمد باالمناصفه مشاعاً ششدانگ یکباب 

خانه در کوی قلعه بلند بمساحت 1010 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در 

ده موته
409 آقای اکبر ذاکری فرزند محرم نسبت به چهاردانگ 
مش��اع و خانم مرضیه توکلی فرزند احمد نس��بت به 
دو دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه در ده موته 

بمساحت 1812 مترمربع
437 آق��ای یداله یاوری فرزند احمد نس��بت به چهار 
دانگ مشاع و بانو کبری موحد فرزند عباسعلی نسبت 
به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه و قطعه 
زمی��ن محص��ور وصل ب��ه آن در ده موته بمس��احت 

970/50 متر مربع.

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه 
کسی نس��بت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض 
)واخواهی( داشته باشد نس��بت به آنهایی که تقاضای 
ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی 
ظرف مدت )90( روز دادخواست واخواهی )اعتراض( 
خود را تس��لیم این اداره نموده و رسید دریافت دارند. 
ضمناً معترض بایس��تی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
قضائی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید.  در صورتی که قبل از انتشار این آگهی 
دعوی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوی بایستی گواهی 
دادگاه را مش��عر بر جریان ط��رح دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بالاثر است 
و مطاب��ق ماده 16 و تبصره م��اده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمناً مطابق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت 
واصالح��ی آن پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی در دو 
نوبت و به فاصله )30(روز از تاریخ اولین نوبت انتشار 
 در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/5219 
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

401/ ت/ 4 شماره: 1785- 89/4/29 به موجب ماده 
12 قانون ثبت اسناد و امالک ماده 59 اصالحی و آیین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1389 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می 

گردد.
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک 

جوشقان
3254- فرعی آقای ناصر آقاساغری فرزند اسداله سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین بائره واقع در 

کوی سرکمر جوشقان بمساحت 415- مترمربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه 

و امالک کامو
368- فرعی آقای حسین عقیلی و خانم زهرا حاجی 
بابائی فرزندان محمدآقا و حسین بالمناصفه ششدانگ 
یکب��اب خانه و قطعه زمین متصل به آن واقع در کوی 

پائین کامو بمساحت 209/50 مترمربع
976- آقای��ان غالمعلی و علی صف��ی فرزندان حیدر 
بالمناصفه پانزده س��هم مش��اع از بیس��ت و پنج سهم 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دش��ت خیر 

کامو بمساحت 1228 مترمربع
1042- آق��ای نوربخش بخش��ی زاده فرزند غالمعلی 
تمامی دو س��هم مشاع از پنج سهم ششدانگ یکدرب 
باغ مشجر و موستان واقع در کامو بمساحت 3609/15 

مترمربع
1617- فرعی آقای غالمحسین ارباب و خانم ام البنین 
جورکش فرزندان غالمعلی و سلطانعلی بالمناصفه یک 
جریب مش��اع از چهار جریب شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در دش��ت زرد کامو بمس��احت 2155 
مترمربع

1986- فرع��ی آق��ای حس��ینعلی زین الدی��ن فرزند 
غالمعلی شش��دانگ یکباب حص��ار و طویله مجزی 
ش��ده از شماره 344- فرعی واقع در کوی پائین کامو 

بمساحت 119 مترمربع
1987- فرع��ی آق��ای غالمحس��ین س��لمانی فرزند 
محمدعلی شش��دانگ قطعه گلستان و مشجر واقع در 

دشت خیر کامو بمساحت 1950- مترمربع
1988- فرعی آقای سیدمیرزا موسوی و خانم سعیده 
عبداله��ی فرزندان سیدموس��ی و غالمرض��ا بترتیب 
نس��بت به دو دانگ و چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه واقع در محله مصلی کامو بمساحت 258 

مترمربع
ش��ماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه 

و امالک چوقان
495- فرع��ی آق��ای غالمرضا بالل��ی و خانم فاطمه 
سلطان جراحی فرزندان محمد و علی بترتیب نسبت 
به چهار دانگ و دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

واقع در روستای چوقان بمساحت 385/65 مترمربع
496- فرع��ی آقای عباس��علی جمالی مق��دم و خانم 
معصومه یوس��فی فرزندان یداله و براتعلی بالمناصفه 
ششدانگ یکبابخانه واقع در روستای چوقان بمساحت 

435 مترمربع
539- فرع��ی آقای جواد حمامیان و خانم خورش��ید 
زارعی��ان فرزندان غالمعلی و عبدالحس��ین بالمناصفه 
ششدانگ یکبابخانه واقع در روستای چوقان بمساحت 

261 مترمربع
540- فرع��ی خانم فاطمه زارعیان فرزند عباس��علی 
شش��دانگ یکبابخانه و باغچه متصل ب��ه آن واقع در 

روستای چوقان بمساحت 984/50 مترمربع
541- فرع��ی خانم فاطمه زارعیان فرزند عباس��علی 
شش��دانگ یکباب طویله و انباری و محوطه آن واقع 

در روستای چوقان بمساحت 329/50 مترمربع
542- فرع��ی آقای مجتبی فرج��ی فرزند رمضانعلی 
شش��دانگ یکب��اب خانه واق��ع در روس��تای چوقان 

بمساحت 681/50 مترمربع
543- فرعی آقای براتعلی رعیت و خانم پروانه رعیت 
فرزندان آقا رضا و حاجی علی بترتیب نس��بت به دو 
دانگ و چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه واقع 

در روستای چوقان بمساحت 1853/50 مترمربع
ش��ماره های فرعی از پالک بیس��ت و شش اصلی 

مزرعه همواریه کامو
141- فرعی آقای احمد حاجی بابایی فرزند حس��ین 
ششدانگ قطعه زمین س��اده واقع در مزرعه همواریه 

کامو بمساحت 162/50 مترمربع
142- فرعی خان��م صدیقه هنروری فرزند جعفرقلی 
ششدانگ قطعه زمین س��اده واقع در مزرعه همواریه 

کامو بمساحت 162/50 مترمربع
144- فرعی آقای علی عب��اس اعتمادی نژاد و خانم 
مریم س��جودی فرزندان س��لطانعلی و حسن بترتیب 
نس��بت به دو دانگ و چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه واق��ع در مزرعه همواریه کامو بمس��احت 

647/75 مترمربع

ش��ماره ه��ای فرعی از پالک یکص��دو پنجاه و دو 
اصلی روستای ورکان

2027- فرع��ی آقای نوروزعلی مه��دی زاده ورکانی 
فرزند محمد ششدانگ یکباب انباری و قطعه گلستان 
متصل بان واقع در روس��تای ورکان بمساحت 5720 

مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به 
ام��الک مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باش��د 
از تاری��خ اولین نوبت انتش��ار آگهی به مدت نود روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را به این اداره تس��لیم و 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوا نماید در صورتی که قبل از انتش��ار 
آگهی دعوا اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا باید گواهی 
دادگاه مش��عر بر جریان دعوا را ظ��رف مدت مرقوم 
تسلیم نماید. اعتراض یا گواهی طرف دعوا که پس از 
انقضاء مدت مذکور واصل گردد مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمن��اً طبق ماده 56 آیین نامه ثبت نس��بت به حقوق 
ارتفاق��ی در موقع تحدید ح��دود در صورت مجلس 
تحدی��دی قید و واخواهی صاحبان امالک نس��بت به 
حق��وق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت پذیرفته 
خواهد ش��د. این آگهی در دو نوب��ت و به فاصله 30 

روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/ 5730  
نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ادارهثبتاسنادوامالکميمه

آگهینوبتیسهماههاولسال1389ادارهثبتاسنادوامالکجوشقان
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 تحدید حدود عمومي
5/318 شماره: 9591-89/5/21 آگهی تحدید حدود عمومی اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرضا
پیرو آگهی نوبتی قبلی وبموجب ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود 
امالک ومستغالت زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح 

ذیل انجام خواهد شد:
بخش یک(

- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
2914- س��هراب پاک نژاد وغیره فرزندمختار: ششدانگ یکباب 

خانه.
3829باقیمانده- شهین دخت حقانی نژاد فرزندعبدالخلیل:ششدانگ 

یکباب خانه.
4174- عصمت آغامیرش��هرضاوغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ 

یکبابخانه.
7547- مرتض��ی کریمی وغی��ره فرزندیداله:شش��دانگ یکباب 

ساختمان نیمه تمام.
 - شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

346- نص��رت بره��ان فرزندحسن:شش��دانگ یکقطع��ه زمین 
محصور.

2955- شهربانوعلی عسگری فرزنداسداله:ششدانگ یکبابخانه.
6628- حس��ین دهقان وغیره فرزندعبدالعلی:ششدانگ یکباب 

کارگاه مفتول کشی.
8160- عزت اله موس��وی پورفرزندمیرعلی:شش��دانگ یکباب 

خانه.
برای روزپنجشنبه89/6/25

9976- مهدی عاشوری فرزندکمر:ششدانگ قطعه زمین.
10212- لهراسب عربلونره فرزندکیامرز:ششدانگ یکبابخانه.

12819- غالمرضامسلمی زاده فرزندعبدالکاظم:ششدانگ یکقطعه 
زمین پی کنی شده.

12837- فیروزحاج��ی دولو وغی��ره فرزندحمداله:شش��دانگ 
یکبابخانه.

12868- س��ید علی اصغرموسوی فرزندسیدغالمرضا:ششدانگ 
یکبابخانه.

12912- ماهی قرقانی فرزندحبیب اله:ششدانگ یکبابخانه.
12919- علیرضاطاهرفرزندفض��ل اله:شش��دانگ قطع��ه زمین 

محصور.
12921- منورکاویی��ان پوروغی��ره فرزندحیدرعلی:شش��دانگ 
قس��متی ازیکبابخانه محل جوی متروکه که به انضمام ششدانگ 

پالک5083جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
برای روزشنبه89/6/27

12925- طاهره حجتی فرزندقدرت اله:ششدانگ یکبابخانه.

12926- محس��ن نصیری وغیره فرزند عبدالرسول:شش��دانگ 
یکبابخانه.

12927- سعیدبرهان وغیره فرزندیداله:ششدانگ یکبابخانه.
- شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

426باقیمان��ده- علی ش��جاعی فرزندحسین:شش��دانگ یکباب 
مغازه.

789- حبیب اله یزدخواستی فرزندعبدالکریم:ششدانگ یکدرب 
باغ مشجرمعنب.

912و913و914- اکبراس��کندری وغیره فرزندحسین:ششدانگ 
قطعه ملک.

4532- موقوف��ه آب انبارح��اج صادق به تص��دی اداره اوقاف 
وامورخیری��ه شهرس��تان شهرضا:شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن 

محصورموقوفه.
برای روزیکشنبه89/6/28

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1137- ولی قرخلوی طاهری فرزندنصراله:ششدانگ یکبابخانه.

1138باقیمان��ده- معص��وم قرخلوئ��ی فرزندمحمد:شش��دانگ 
یکبابخانه.

1326- روح ال��ه قاس��م پوردهاقان��ی فرزندحسین:شش��دانگ 
یکبابخانه.

1378- غالمرضاخداوردی پورفرزندیوسف:ششدانگ یکبابخانه.
1944- جعفربهرامی فرزندعیسی:ششدانگ یکقطعه زمین پی کنی 

شده.
2365- محمدعلی تنیده وغیره فرزندجواد:ششدانگ یکبابخانه.

2367- حیدرعلی جمالی فرزندقدمعلی:ششدانگ یکبابخانه.
برای روزدوشنبه89/6/29

2426- محس��ن بال افکن��ده شهرضافرزندمصطفی:شش��دانگ 
یکقطعه زمین محصور.

2428- سیروس وزیری نیا فرزنداسفندیار:ششدانگ یکبابخانه.
2430- اسماعیل سهرابی فرزندقدرت اله:ششدانگ یکبابخانه.

2431- احمدعلی بهرامی فرزندفرامرز:ششدانگ یکقطعه زمین.
2432- حاتم کاویانی فرزندفضل اله:ششدانگ یکبابخانه.

- شماره های فرعی از19- اصلی مزرعه زرهه
146- صدیق��ه مصدق وغیره فرزند رضا:شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2239- محمدرضانایبی وغیره فرزندابراهیم:ششدانگ یکبابخانه.
برای روزسه شنبه89/6/30

2243- مسیح اله باباربیع شهرضافرزندحسین:ششدانگ یکقطعه 
زمین جای پی کنی شده.

2248- فاطمه براهیمی فرزندعلی اصغر:ششدانگ یکقطعه زمین 

پی کنی شده نیمه محصور.
- شماره فرعی از35- اصلی روستای ماران

671- عبدالحس��ین مهدی��ان مارونی فرزندمصطفی:شش��دانگ 
یکدرب باغ معنب.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
فرزندحسین:شش��دانگ  وغی��ره  محمدجوادآقاس��ی   -2205

یکبابخانه.
2206- مهنازپارس��ائی فرزندعلیرضا:شش��دانگ یکبابخانه نیمه 

تمام.
2210- مرتضی رضائی باغسرخی وغیره فرزندعلی اکبر:ششدانگ 

یکبابخانه.
برای روزچهارشنبه89/6/31

2211- محمودامیری وغیره فرزندنگهدار:ششدانگ یکبابخانه.
2213- بهرام ذره فرزندرضا:ششدانگ یکقطعه زمین جای پی کنی 

شده.
2214- مهران ذره فرزندبهرام: ششدانگ یکقطعه زمین جای پی 

کنی شده.
2215- بهرام ذره فرزندرضا: شش��دانگ یکقطعه زمین جای پی 

کنی شده.
- شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

46- طاهره مومنیان وغیره فرزندولی اله: ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی.

144- فرخنده طاوس��ی وغیره فرزند عوض:ششدانگ یکقطعه 
ملک. 

448- رحمان ش��اه محمدی وغیره فرزندشمسعلی:شش��دانگ 
یکقطعه زمین.

برای روزپنجشنبه89/7/1
- 73- اصلی مزرعه سورچه

حمیدرضایزدانی وغیره فرزندحسین:ششدانگ مزرعه سورچه.
برای روزشنبه89/7/3

- 111- اصلی قنات خرابه مشهوربه عوض بیگی باامالک تابعه 
آن

حبیب اله جریده داروغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ قنات خرابه 
مشهوربه عوض بیگی باامالک تابعه آن.

برای روزیکشنبه89/7/4
- شماره های فرعی از176 اصلی شهرک اسالم آباد

560- علی اصغرصفرلوفرزندقیصر:ششدانگ یکبابخانه.
فرزندکاکاشیر:شش��دانگ  اس��فندیاری  عل��ی  638باقیمان��ده- 

یکبابخانه.
639- علی فرهمندیان فرزندهرمز:ششدانگ یکبابخانه.                                             
777- کسرافرهمندیان فرزندبهمن:ششدانگ یکباب مغازه دودهنه 

باساختمان فوقانی.
818- اسماعیل فرهمندنیا فرزنداروجعلی:ششدانگ یکبابخانه.

823- بهمن فرهمندیان فرزندتیمور:ششدانگ یکقطعه زمین پی 
کنی شده.

873- ترالن فرهمندیان فرزندشاحسین:ششدانگ یکباب مغازه.
881- سبزعلی محمدی فرزندسهراب:ششدانگ یکبابخانه.
882- مرتضی صفری فرزندقربان:ششدانگ یکقطعه زمین.

885- علیرضافرهمندیان فرزندشاکرم:شش��دانگ یکقطعه زمین 
نیمه محصور.

887- محمودفرهمندیان فرزندبهمن:ششدانگ یکباب مغازه سه 
دهنه باساختمان فوقانی آن.

فرزنداروجعلی:شش��دانگ  فرهمندنیاوغی��ره  ابراهی��م   -889
یکبابخانه.

891- غالمرضافرهمندیان فرزند هرمز:ششدانگ یکبابخانه نیمه 
تمام.

برای روزدوشنبه89/7/5
بخش دو(

- شماره فرعی از225- اصلی اسفرجان
3101- عباس محمدی وغیره فرزند کریم:ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی.
- شماره فرعی از242- اصلی هونجان

1422- آیت اله جوهری هونجانی فرزندمهدیقلی:ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی محل احداث مرغداری ویکقطعه باغ متصل به آن.
برای روزسه شنبه89/7/6
تحدیدحدود به ترتیب ازس��اعت 8 صبح درمحل شروع وانجام 
خواهد ش��د، لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
ومجاوری��ن اعالم می ش��ود ک��ه درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوربهم رس��انند، چنانچه هریک ازصاحبان امالک یا نماینده 
قانون��ی آنهادرموق��ع تحدیدحدودحاضرنباش��ند مطاب��ق ماده 
15قان��ون ثبت ملک آنهاب��ا حدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین 
تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک که 
درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدیدحدودفقط تا30روز پذیرفته خواهدشدوطبق 
تبص��ره2 ماده واحده تعیین تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت 
،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خودبه مراجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره ارائه نماید 
ضمنا چنانچ��ه روزتحدیدحدود باتعطیلی پیش بینی نش��ده ای 

مواجه گردد عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:89/6/1

م الف/ 336 میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصي
5/323 ش��ماره:  3206 چون آقاي سید احمد شاهمرادیان فرزند سید حسین در اجراي 
مقررات ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور س��ند مالکیت نس��بت به ششدانگ 
یک��درب باغچه واقع در محدوده پ��الک 1438/1 واقع در زواره 16- اصلي دهس��تان 
گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رأي شماره 1217-88/11/13 هیئت حل 
اخت��الف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نس��بت به 
آن صادر ش��ده و تحدید حدود اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 
قانون مزبور تحدید حدود پالک ش��ماره 4896 مفروز ش��ده از 1438/1 واقع در زواره 
16- اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بنام آقاي سید احمد شاهمرادیان 
فرزند سید حسین در روز شنبه مورخه 1389/6/27 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهي، در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایس��تي توس��ط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح 

قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 163                                                                                                       عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصي
5/324 ش��ماره:  3208 چون آقاي سید احمد شاهمرادیان فرزند سید حسین در اجراي 
مقررات ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور س��ند مالکیت نس��بت به ششدانگ 
یکدرب باغ واقع در محدوده پالک 1438 واقع در زواره 16- اصلي دهس��تان گرمس��یر 
بخ��ش هفده ثبت اصفه��ان را نم��وده و رأي ش��ماره 1221-1388/11/13 هیئت حل 
اخت��الف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نس��بت به 
آن ص��ادر ش��ده و تحدید حدود اولیه تاکنون بعمل نیامده، ل��ذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 
2 قانون مزبور تحدید حدود پالک ش��ماره 4895 مفروز ش��ده از 1438 واقع در زواره 
16- اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بنام آقاي سید احمد شاهمرادیان 
فرزند سید حسین در روز شنبه مورخه 1389/6/27 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهي، در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایس��تي توس��ط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح 

قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 165                                عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تحدید حدود اختصاصي
5/325 ش��ماره:  3204 چون آقاي امیرهوش��نگ یزدي نیا فرزند رضا در اجراي مقررات 
ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
محصور مس��کوني واقع در مح��دوده پالک 2247 واقع در زواره 16- اصلي دهس��تان 
گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رأي ش��ماره 1214-88/11/7 هیئت حل 
اخت��الف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نس��بت به 
آن ص��ادر ش��ده و تحدید حدود اولیه تاکنون بعمل نیامده، ل��ذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 
2 قانون مزبور تحدید حدود پالک ش��ماره 4866 مفروز ش��ده از 2247 واقع در زواره 
16- اصلي دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان بنام آقاي امیرهوشنگ یزدي نیا 
فرزند رضا در روز یکش��نبه مورخه 1389/6/28 از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و 
بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهي، در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایس��تي توس��ط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح 

قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 164                                عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 تحدید حدود اختصاصی 
5/431 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره 2/9012 واقع در 
فضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي رس��ول عباسعلي پور 
مقدم فرزند مصطفي درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/6/24 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهدآم��د. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به ای��ن اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه 
روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل 

انجام خواهد شد. 
م الف/ 340                                میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
 

ابالغ اجرائيه
5/333 شماره:  88-191 ح/ 10 بموجب دادنامه غیابي شماره 93 مورخ 89/2/2 دادگاه 
عمومي شعبه 10 استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي مجید خزائي نشاني محل 
اقامت:  مجهول المکان محکوم اس��ت به:  الزام به انتقال س��ند اتومبیل رونیز به ش��ماره 
انتظامي ایران 33-118 ج 9 نیم عشر اجرا به مبلغ 250/000 تومان بعهده محکوم علیهم 
مي باش��د. مشخصات محکوم له: آقاي کورش محمدي با وکالت محسن کبیري نشاني 

محل اقامت: خ شیخ صدوق
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدني بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- یا مالي معرفي کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار 
از آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد، به حبس جنحه اي از شصت 
و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. تبصره: شخص ثالث نیز مي تواند به جاي 
محکوم علیه براي استیفاي محکوم به، مالي معرفي کند. عالوه بر موارد باال به موادي از 
قانون اجراي احکام مدني و قانون آئین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اج��راي محکومیتهاي مالي مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت 

توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 7133                                       شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزایده اموال غيرمنقول
5/354 اجراي احکام ش��عبه 21 حقوقي دادگس��تري اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایي کالس��ه 480/88 ج/ 21 له خانم منیژه تباوار فرزند حس��نعلي و علیه 1- 
فاطمه ریاحي اصیل و قیم صغار علي و مهدي 2- مریم جزیني 3- محمدعلي 4- فیروز 
5- محمدرضا 6- اس��ماعیل ریاحي وراث مرحوم الیاس ریاحي بخواسته مطالبه مهریه 
به مبلغ 81/305/166 ریال بابت کل خواس��ته و خس��ارات دیگر و حق االجراي دولتي 
در نظر دارد جلس��ه مزایده اي را براي روز دوش��نبه 89/6/15 س��اعت 9 الي 10 صبح 
در اجراي احکام دادگاه ش��عبه 21 حقوقي اصفهان واقع در خیابان نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تري طبقه اول اتاق 119 برگزار نماید. در این خصوص ملک مورد مزایده واقع 
در اصفهان کوي امام خیابان ش��هید خسروپور کوچه موس��وي پالک 229 داراي ملک 
4789/534 از بخش پنج ثبت اصفهان مي باش��د که براس��اس نظریه کارش��ناس رسمي 
دادگس��تري که مصون از هرگونه اعتراض باقي مانده عبارتس��ت از یک مجموعه س��ه 
واحدي به صورت آپارتمان مس��کوني واقع در طبقه زیرزمین با مساحت 77/47 اعیاني 
داراي سقف تیرآهني – دیوار آجري- کفها موزاییک و داراي دو خواب و سالن که بدنه 

سالن از کاغذ دیواري و سنگ اجرا گردیده است این آپارتمان که در طبقه زیرزمین قرار 
دارد فاقد تلفن ولي داراي اش��تراکات آب و گاز مشترک و برق مجزا مي باشد و داراي 
دو صورت جلس��ه تفکیکي ش��ماره 2/19246 مورخ 75/7/26 و داراي حیاط مش��اعي 
به مس��احت 38/15 مترمربع میباش��د که با توجه به موقعیت پالک نوع کاربري- قدمت 
س��اختمان و کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش آپارتمان رذکر شده 540/000/000 ریال 
مع��ادل پنجاه و چهار میلیون تومان تعیین گردیده که مقدار 11/66 مترمربع آن بصورت 
مش��اع و به مبلغ 81/305/166 ریال قابل فروش و مزایده مي باش��د و در اجراي ماده 
111 قان��ون اجراي اح��کام مدني مأموربه محل اعزام و در گ��زارش خود عنوان نموده 
پالک فوق الذکر متعلق به مرحوم الیاس ریاحي و در تصرف آقاي اسماعیل ریاحي مي 
باشد طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک مذکور بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسي شروع و برنده مزایده فرد یا افرادي هستند که باالترین قیمت 
پیش��نهادي را ارائه و حداقل 10 درصد وجه آن را همراه داشته باشند. ضمنًا کلیه هزینه 

هاي مربوطه در مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.
م الف/ 7135                         مدیر اجراي احکام شعبه 21 دادگاه حقوقي اصفهان

 
ابالغ

5/435 آگهي ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگي
آقایان 1- حسن احمدي موسیاني فرزند قنبرعلي 2- حیدرعلي احمدي موسیاني فرزند 
محمود دادخواس��تي به طرفیت 1- محمود 2- محمد 3- ص��ادق 4- عزیزاله 5- ربابه 
همگي قاس��مي همگي فرزند رجبعلي و 7- صغري جان احمد موسیاني فرزند محمود 
بخواسته مطالبه بورثه خواهانها که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 890240 ثبت و براي 
روز دوش��نبه مورخ 89/8/17 ساعت 8/5 صبح وقت رس��یدگي تعیین گردیده و چون 
خوانده مجهول المکان مي باشد به تقاضاي خواهان و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 
ق.آ.د.م یکنوبت آگهي و از خوانده دعوت مي شود با مراجعه به دفتر دادگاه نشاني خود 
را اعالم و نسخه ثاني دادخوست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي 
حاضر شود، این آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه 

غیابًا رسیدگي و رأي قانوني صادر خواهد کرد.
م الف/ 7294                      مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي فالورجان

 
حصر وراثت

5/436 آقاي رضا خلیلیان گورتاني داراي شناس��نامه شماره 1585 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 2237/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حص��ر وراثت نموده و 
چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان رجبعلي خلیلی��ان گورتاني بشناس��نامه 12 در تاریخ 
89/5/7 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به دو پس��ر و چهار دختر و همس��ر و م��ادر. 1- رضا خلیلی��ان گورتاني به ش 
ش 1585 فرزن��د متوفي، 2- محمدخلیلیان گورتاني ب��ه ش ش 1270633511 فرزند 
متوف��ي، 3- رض��وان خلیلیان گورتاني به ش ش 26 فرزند متوف��ي، 4- راضیه خلیلیان 
گورتان��ي به ش ش 122 فرزن��د متوفي، 5- مرضیه خلیلی��ان گورتاني به ش ش 503  
فرزن��د متوف��ي، 6- فاطمه خلیلی��ان گورتاني به ش ش 757 فرزن��د متوفي، 7- گوهر 
مس��تأجران گورتاني ب��ه ش ش 500 مادر متوف��ي، 8- زهرا خلیلی��ان گورتاني به ش 
ش 64 همس��ر متوفي و ال غیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور 
را در ی��ک نوب��ت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفي 
 نزد اوباش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر

خواهد شد.
م الف/ 7318                               رئیس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان

 
مزایده

5/447 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/798-30274
ش��ش دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 9737 فرعي 15190 اصلي مجزي ش��ده از 
پالک 9546 فرعي به مس��احت 110 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
شهرستان اصفهان خیابان پروین  خیابان آل خجند کوچه شکیب اصفهاني بن بست صبا 
پ��الک 51 که اس��ناد مالکیت آن در صفح��ات 550 و 8 و 29 دفاتر 224 و 936 و 726 
امالک با ش��ماره هاي 29232 و 173380 و 133888 ثبت و صادر شده است با حدود: 

شماال: دیواري است به قطعه دوم تفکیکي به طول 5 متر شرقًا به دیوار اشتراکي با خانه 
15190/5946 باقیمانده به طول 22 متر جنوبًا درب و دیواري است به خیابان 60 متري 
به طول 5 متر غربًا دیواري است به دیوار قطعه 24 تفکیکي به طول 22 متر که طبق نظر 
کارش��ناس رسمي پالک فوق داراي 96/50 مترمربع اعیاني در طبقه همکف و زیرزمین 
و نوع س��ازه آجر و آهن نما آجر سفالي 5 س��انتي آشپزخانه کابینت فلزي و دیوارهاي 
بغلي و کف هال سرامیک و دیوارهاي بغلي گچ و نقاشي سیستم گرمایش گاز شهري و 
سیستم سرمایش کولر آبي با قدمت 28 سال بانضمام منصوبات و اشتراکات ملکي آقاي 
س��عید خیام باشي و خانم فتانه صفاتاج )بالس��ویه( که طبق سند رهني شماره 32989-
86/4/16 دفترخانه 81 اصفهان در رهن بانک سپه مصلي واقع مي باشد از ساعت 9 الي 
12 روز یک شنبه مورخ 89/6/28 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت شرقي- چهار راه اول س��مت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از 
مبلغ پایه 1/100/000/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت 
پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي 
آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي وعوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي گردد ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چ��اپ اصفهان مورخ 89/6/1 درج و منتش��ر مي گ��ردد و در صورت تعطیلي روز 

مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 7343                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی  

5/448 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین ساده پالک شماره 34/176 واقع 
در آب باریکي بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سیدجواد نظیفي و 
غیره فرزند س��یدمهدي در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/6/24 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل 
خواه��د آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بایس��ت ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه 
روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل 

انجام خواهدشد.
م الف/ 348                                میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

اخطار اجرایي
5/449 ش��ماره:  88-842 ش/ 15 بموجب رأي شماره 197 غیابي تاریخ 89/3/4 شعبه 
15 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقاي 
مهدي صمیمي فر نام پدر:  نوروز نش��اني محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و سي هزار ریال 
بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي 
باش��د در حق خواهان آقاي قاس��م یزداني نام پدر:  بهرام نشاني محل اقامت: اصفهان- 
مابین میدان ارتش و س��ه راه سیمین- کوچه س��عید بن بست میالد پالک 37. به استناد 
م��اده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه و یا انجام تعهد ومفاد 
رأی بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانون��ی برای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 7321                               شوراي حل اختالف شعبه 15 حقوقي اصفهان
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 بهت��ر اس��ت اف��راد مبتال به 
دیابت وعده غذای��ی خود را در ماه 
رمض��ان با ی��ک افطار س��اده )مثاًل 
مش��ابه صبحانه( آغاز کنند و ش��ام 
را ب��ا فاصله 2-1 س��اعت، مصرف 
نمایند قبل از خوابیدن هم می توانند 
غذای مختصری را )مشابه عصرانه( 
بخورن��د البته خوردن س��حری هم 

نباید فراموش شود.
خطرناکتری��ن عارض��ه روزه داری، 
کاهش بیش از حد قند خون است. 
افراد مبتال به دیابت، طی روزه داری 
بیش از هر چیز، باید مراقب باش��ند 

که قند خونشان زیاد افت نکند.
پزش��کان معتقدن��د: افرادیک��ه ب��ه 
بیمارهای مزمن دیگر مبتال نیستند و 
در حال حاضر قند خونشان در حد 
قابل قبول )در حالت ناشتا زیر 160( 
اس��ت و اخیراً دچار افت قند خون 
ش��ده اند، به احتمال زیاد می توانند 
روزه بگیرن��د. اما اف��راد دیابتی که 
انسولین تزریق می کنند، بعید است 
بتوانن��د روزه داری را تحمل نمایند 
البته اگر فردی اصرار بر روزه داری 
دارد، در صورتی که انسولین زیادی 
مصرف نمی کن��د و طی روز دچار 
افت قند خون نمی ش��ود، با احتیاط 
کام��ل و رعای��ت یکس��ری نکات 
ممکن است، بتواند دوره روزه داری 

را بدون خطر پشت سر بگذارد.
ب��ه گفته متخصص��ان: رعایت رژیم 
دیابتی، برای افراد مبتال الزامی است 
فرد طی ماه رمضان، بین افطار تا اذان 
صبح، م��واد غذایی مصرف می کند 
بنابراین باید نکاتی را رعایت کند که 
در این فاصل��ه، قند خونش بیش از 

حد باال نرود.
فرد دیابت��ی، نباید کال��ری دریافتی 
خود را در ماه رمضان، نسبت به قبل 
افزایش دهد. خصوص��اً مواد قندی 

و ش��یرین از جمله زولبیا و بامیه را 
حتماً محدود کند، در صورت تمایل 
شدید به مواد ش��یرین، می تواند از 
مربا یا نوش��ابه های رژیمی استفاده 
نمای��د یا هنگام افط��ار 2 عدد خرما 
همراه با نوش��یدنی )چای( مصرف 
کند.پزش��کان خ��وردن س��حری را 
برای افراد دیابتی الزامی می دانند و 
معتقدند: اگر فردی یک روز سحری 
میل نکرد، بهتر است از روزه گرفتن 
در آن روز منص��رف ش��ود چرا که 
احتم��ال پایین افتادن قن��د خون و 

عوارض دیگر زیاد است.
همچنین، فرد باید آب کافی بنوشد تا 
طی روز، دچار کمبود آب بدن نشود 
توصی��ه می ش��ود. بع��د از خوردن 
سحری، قبل از شروع روزه، حداقل 

یک یا دو لیوان آب بنوشد.
اگر فردی هنگام س��حر، احس��اس 
کرد که قند خونش باالی 200 است 
باید از مواد غذایی سحری، خود 20 
درصد کم نمای��د، اما اگر قند خون 
وی باالی 350 بود، توصیه می شود 

اصاًل روزه نگیرد.
پزش��کان درباره نحوه فعالیت افراد 

دیابتی روزه دار، می گویند: فعالیت 
فیزیک��ی باید در حد معمول باش��د 
و اس��تراحت زیاد هم،خوب نیست. 
اموری که نیاز به فعالیت جس��مانی 
زیادی دارد، بهتر است بعد از ظهرها 
به خاطر افت شدید قند خون، انجام 
نش��ود. البته ورزش س��بک 10-15 
دقیقه ای هنگام صبح، احتماالً برای 
افراد مناسب است اما ورزش در بعد 
از ظه��ر و قبل از افط��ار، می تواند 
مشکل ساز باش��د. باید در صورت 
امکان، ش��ب ها زمانی ب��ه ورزش 

اختصاص داده شود.
در مورد اینکه نحوه استفاده از دارو 
برای افراد مبتال به دیابت چگونه باید 
باش��د، متخصصان معتقدند: به طور 
کلی اف��راد باید قرص های مصرفی 
صبح و ظهر را همزمان هنگام افطار 
و ق��رص مصرفی ش��بانه را قبل از 
سحری، مصرف نمایند البته اگر قند 
خون افراد، تحت کنترل بوده، ممکن 
اس��ت تحت نظارت پزشک بتوانند 

قرص هایشان را کاهش دهند.
در ص��ورت فراموش کردن مصرف 
قرص، باید گف��ت: از آنجا که عدم 

مصرف مایعات، طی روز می تواند 
منج��ر به غلیظ ش��دن خ��ون و باال 
رفت��ن قند خون، و ع��وارض دیگر 
بنابرای��ن توصیه می ش��ود  ش��ود، 
اف��راد حتماً قرص خ��ود را به موقع 
مصرف نمایند و اگر فراموش کردند 
خصوصاً، در صورتی که معموالً قند 
خونشان باالست، بهتر است آن روز 

روزه نگیرند.
طبق گفت��ه پزش��کان: بهترین زمان 
ب��رای اندازه گیری قن��د خون، قبل 
از افطار همچنین 2 س��اعت، بعد از 

افطار و قبل از سحری می باشد.
برخی معتقدند: اف��راد دیابتی وقتی 
روزه می گیرن��د، چرب��ی خون آنها 
پایین می آید متخصصان در این باره 
می گویند: در صورتی که فرد دیابتی 
رژیم خ��ود را رعایت کرده باش��د 
می تواند منتظر کاهش کلس��ترول و 
تری گلسیرید خون باشد این مسأله 
در پیشگیری از بیماری عروقی قلب 

و فشار خون هم کمک می کند.
الزم ب��ه ی��اد آوری اس��ت: طی ماه 
رمض��ان، رژیم غذایی ح��اوی مواد 
قن��دی – نشاس��ته ای در بس��یاری 
از خانواده ه��ا فراوان می ش��ود که 
ضمن اثر نامطلوب تر قندخون، تری 

گلیسرید خون را هم باال می برد.
تع��دادی از افراد دیابت��ی، به نحوی 
دچ��ار ع��وارض مزم��ن دیابت بر 
کلیه ها، چش��م، قلب و... هستند در 
پاس��خ به این سؤال که آیا این گروه 
می توانند، روزه بگیرند؟ متخصصان 
بر این باورند: هر چند ممکن است 
برخی از این اف��راد، با روزه گرفتن 
دچ��ار مش��کل حادی نش��وند ولی 
برای پیشگیری از پیشرفت عوارض 
مزم��ن، بهتر اس��ت روزه نگیرند و 
 یا ب��ا متخصص مربوطه مش��ورت 

نمایند.

 الف – رستميان
تغذیه نامناس��ب و ناکاف��ی، ترمیم 
بریدگی ها و زخم های س��طحی و 
عمیق بدن را، به شکل قابل توجهی 
به تأخیر می اندازد و در مواقعی که 
بدن در اث��ر بیماری های گوناگون، 
دچ��ار زخم بس��تر ش��ده اس��ت، 
می تواند منجر به ایجاد زخم های 
جدیدی بش��ود. از این رو: داش��تن 
یک برنام��ه غذایی منظم و اصولی، 
در بهب��ود این زخم ها به طور حتم 
چاره ساز است. در این جا به برخی 
از گروه های غذایی که باعث ترمیم 
و سالمت زخم های بدن می شوند، 

اشاره می کنیم.
ــار از ویتامين  – منابع غذایی سرش
ــامل: جوانه گندم، دانه سویا،  E، ش
دان��ه کتان، بادام زمینی، ذرت، موز، 

تمش��ک، هوی��ج، گوج��ه فرنگی، 
اس��فناج، بروکلی، کل��م پیچ و کلم 

فندقی.

ــازه با  ــبزی های ت ــان و س – گياه
برگ های سبز تيره، حاوی ویتامين 
ــاخت و  ــود آنها برای س C که وج

ساز بافت »کالژن« ضروری است، 
ــامل: آناناس، بروکلی، جعفری،  ش
کاهو، کلم، کنجد، مرکبات، هس��ته 

زردآل��و، آووکادو و انگ��ور س��یاه 
فرنگی هستند.

- چربی های ضروری: برای ساخت 

دیواره سلول های جدید مورد نیاز 
بوده، عبارتند از: تخمه آفتابگردان، 

ماهی، دانه بذرک و کنجد.
درص��دف  روی:  ــاوی  ح ــواد  م  -
خوراکی، تخم ک��دو، فندق، ماهی، 
جو دوس��ر، زنجبیل، بادام، شلغم و 
گردوی گرمس��یری، به وفور یافت 

می شود.
ــار از ویتامين A: آلو،  - منابع سرش
انبه، جگر، خرب��زه درختی، روغن 
ماه��ی، ماهی، زردآل��و، زرده تخم 
مرغ، کاهو، کدوی مسمایی، گرمک 

و هویج است.
6- گوشت، مرغ، ماهی و منابع لبنی که 
غنی از پروتئین هستند و برای تشکیل 
پادتن ها که با التهاب در سراسر بدن 
 به مب��ارزه برمی خیزند، م��ورد نیاز 

می باشند.

سالمت

  الدن سلطانی
کوچی��ک ک��ه بودیم وقت��ی از ما 
می پرس��یدند چه کاره می خواین 
بش��ین، بیش��تر ما می گفتیم: دکتر 
وقت��ی دلیل��ش رو می پرس��یدن 
اکثرم��ون، می گفتیم: ب��رای اینکه 

مریض ها رو خوب کنیم.
کمت��ر بچه ای بود ک��ه می گفت: 
ب��رای اینک��ه پولدار بش��یم، حاال 
ک��ه بزرگ ش��دیم، بعض��ی از ما، 
واقع��ًا دکت��ر ش��دیم و برخی هم 
ت��و ش��غل های دیگ��ه مش��غول 
ب��ه کاریم. ام��ا آیا اگ��ه از همون 
دکت��رای  و  قدیم��ی  بچه ه��ای 
فعلی، بپرس��یم، برای چی پزشک 
شدید؟ باز هم می گن: برای اینکه 
مریض ها رو خ��وب کنیم؟ یعنی 
واقعًا بعد م��ادی موضوع را پیش 

 

نمی کش��ند؟ جامعه به همه مشاغل نیاز دارد که 
یکی از اونا حرفه پزش��کیه، وقت��ی بچه ها وارد 
دبیرس��تان می ش��ن و برای انتخاب رشته از اونا 
سؤال میشه بعضی ها رشته تجربی را نام می برن 
که هدف اکثر اونا، انتخاب »رش��ته پزش��کی« در 
کنکور دانشگاه اس��ت، بعضی پدر و مادرها هم 
از وقتی دختر یا پسرشون وارد دبیرستان می شه، 
به زبون عامیانه، اون��و تو لباس دکتری می بینن. 
البته تب پزش��ک شدن، در سالهای گذشته بیشتر 
حس می ش��د اما حاال کمی از گرمای این رشته 
کاس��ته شده، ولی خوب هنوز هم، رشته پزشکی 
جای��گاه اختصاص��ی، درس خونهاس��ت، وقتی 
طرف، در این رش��ته، قبول می شه و هفت سال 
درس های س��خت رو پش��ت س��ر می گذاره، 
حاال می ش��ه، تازه یک پزش��ک عمومی، خوب 
خیلی ها تو رؤیاهاش��ون از پزش��کی، تصورات 
مریخی دارن، زندگی آنچنانی، ماش��ین اینچنینی 
و... حاالس��ت که همه می گ��ن: اگه می خوای 
موفق بش��ی، باید بری و تخصص بگیری. دوباره 
پای درس ها، نشس��تن و خوندن و تس��ت زدن 

و... ش��روع می شه، اگر طرف خیلی درس خون 
باش��ه باید حداقل 2 س��اله دیگه، صرف گرفتن 
تخصص کنه، البته تخصص بعضی رش��ته ها هم 
4 یا 5 ساله یا... است. حاال طرف، یک متخصص 
شده، مطب می زنه و خدمات ارائه می ده به قول 
بچه گیهاش: مریض ها را خوب می کنه. خوب، 
عامیان��ه حرف زدن، دیگه بس��ه و بهتره که کمی 

جدی و رسمی صحبت کنیم.
افراد برای رس��یدن به هر شغلی، تالش می کنند 
که صاحب تخصص و مهارت ش��وند که این در 
برخی حرفه ها، مس��تلزم تالش بیش��تری است. 
حرفه پزش��کی هم از این امر مستثنی نیست. چه 
پزشک عمومی و چه متخصص، مشکالت زیادی 
را متحمل شده اند تا به این درجه برسند. خوب 
هر که زحمت می کشه و به درجه علمی خاصی 
دس��ت می یابد، به طور طبیعی، هدفش خدمت 
به مردم اس��ت اینکه یکسری از مردم می گویند: 
پزش��کان پول پارو می کنند. زیاد منصفانه نیست 
البته در هر حرفه ای، افرادی هس��تند که جدا از 
بقیه، عمل می کنند، مثل: گرفتن زیر میزی و... اما 
این دلیل نمی ش��ود که کل شاغالن در این رشته 

زیر سؤال بروند، چه بسا پزشکانی 
که با جان و دل، در محروم ترین 
نقطه کشور ارائه خدمت می کنند. 
این قشر، وفاداری خود به ملت را 
حتی در زمان جنگ تحمیلی نشان 
دادند، ب��ه طوری که داوطلبانه در 
مرزی  ش��هرهای  بیمارستان های 
و حت��ی در خط مق��دم جبهه، به 
پرداختند  درمان مجروحان جنگ 
ک��ه: وجود ش��هدای پزش��ک، از 
افتخ��ارات ای��ن جامعه دلس��وز 

است.
در سطح کشور، پزشکان دلسوزی 
در درمانگاه ه��ای خیریه به طور 
رای��گان، ب��ه درم��ان و م��داوای 
هیچکس  می پردازن��د.  بیم��اران 
نم��ی گوید: ی��ک پزش��ک، باید 
خیلی معمولی زندگی کند یا خانه 
و ماشین نداشته باشد. اما: برخی که برای اعمال 
جراح��ی، زیر میزی دریافت می کنند پس��ندیده 
نیس��ت.چرا که: با توجه به سوگندی که پزشکان 
در ابتدای ورود، به این حرفه یاد می کنند هدف 
 اصلی ش��ان خدمت به اقش��ار مختل��ف جامعه 
است.گرفتن ویزیت، حق پزشک است، اما خوب 

است که انصاف هم رعایت شود. 
به طور حتم، پزشکان ایرانی، هدفشان پول جمع 
کردن نیس��ت و بسیاری از آنها، در پی تحقیقات 
علمی هس��تد. بط��وری که آوازه آنه��ا به گوش 
کشورهای غربی، هم رسید، حتی بعضی پزشکان 
ایرانی در پژوهشکده ها و دانشگاه های معروف 
جهان »از لحاظ علمی« کس��ب رتبه نموده اند.در 
همین ش��هر اصفهان نیز از این افراد، بسیارند که 
از آن جمله، می توان به پزشکان شاغل، در مرکز 
تحقی��ق قلب و عروق و مرکز تحقیق پوس��ت و 
س��الک، که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی است 

اشاره کرد.
پزشکان متعهد و دلس��وز، در جامعه کم نیستند، 
پس از جان و دل باید گفت: روز پزشک مبارک

به مناسبت روز پزشك

آقايدکتر،خانمدکتر،روزتونمبارک

مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت استان اصفهان گفت: تا چند 
سال آینده، سالک به تهدیدی جدی 
برای مردم اصفهان تبدیل می ش��ود. 
رضا فدای��ی، در گفتگو با فارس در 
اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر 
400 هزار نف��ر در اصفهان، به طور 
مستقیم در معرض گزش پشه خاکی 
هستند و در 80 نقطه سالک خیز استان 
اصفهان، زندگی می کنند. وی با اشاره 
به اینکه منطقه شمال و شرق اصفهان 
س��الک خیز است که بیش از 3 هزار 
مورد سالک، در این مناطق ثبت شده 
است، بیان داشت: اردستان، نطنز، برخوار و میمه و شاهین شهر، از شهرستان های سالک خیز استان 
اصفهان محسوب می شوند. وی گفت: در استان اصفهان، هر سه تا پنج سال، افت و خیزهایی 
در سطح کشور در زمینه بیماری سالک، شاهد بوده ایم. وی تصریح کرد: وجود انگل سالک، پشه 
خاکی و موش های صحرایی، به عنوان مخزن رشد بیماری سالک، در مناطقی که استعداد پذیرش 
این بیماری را دارند، مثل انباشته شدن نخاله و زباله و رعایت نکردن اصول و قوانین بهداشتی در 
مناطق آلوده است. فدایی افزود: توسعه پروژه های استانی در دل اراضی کمپ های گردشگری 
و تفریحی، در مناطق کویری و سالک خیز اصفهان، رشد این بیماری را در این استان طی چند 
سال آینده به یک هشدار جدی تبدیل می کند. فدایی، بیان داشت: جلوگیری از انباشته شدن زباله 
و نخاله، کودهای شیمیایی و توسعه پروژه های عمرانی، در مناطق سالک خیز در حیطه اختیارات 

مرکز بهداشت استان اصفهان نیست. 
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان اضافه کرد: در سال جاری، به عنوان 
سومین سال، در حال سرمایه گذاری برای طعمه گذاری هستیم که تاکنون به کمک استانداری 
اصفهان بیش از 5 میلیارد ریال هزینه کرده ایم. وی ادامه داد: سال گذشته 12 مرکز به منظور معالجه 
به موقع بیماری سالک تأسیس کردیم که امسال به 20 مرکز افزایش یافته است که هم  اکنون 

تالش های زیادی در راستای پیشگیری و آموزش عموم مردم انجام داده ایم.

طي چند سال آینده؛
سالك به تهديدي جدي، براي مردم اصفهان 

تبديل مي شود

ــی: ب��ه طور حتم  کليات گياه شناس
شنیده اید که گفته اند: »سیب« سلطان 
میوه هاست اما اگر خواص لیمو ترش 
را بش��ماریم، قبول خواهی��د کرد که 

سلطان میوه ها لیمو ترش است. 
ــی: لیمو ت��رش بعلت  ــواص داروئ خ
داش��تن خواص اس��یدی ضد عفونی 
کننده ای قوی اس��ت. حت��ی اگر در 
مسافرت به آب آش��امیدنی مشکوک 
 هستید و می ترسید از آن بنوشید کافی 
است ،چند قطره آب لیمو ترش را در 
آن بریزید. آب ر ا کاماًل استرلیزه کرده 
و میکرب ه��ای موجود، در آب را از 
بین می برد. کس��انی که می خواهند 

خود را الغر کنند،اگر صبح ناش��تا آب لیمو ت��رش را با یک لیوان آب مخلوط کنند و 
مقدار کمی عس��ل بآن اضافه نمایند و آنرا بنوشند، تا ظهر گرسنه نخواهند شد و بدین 
ترتیب از ش��ر چربی های اضافی راحت خواهند ش��د. بهترین کلسیم، آن است که: از 
پوس��ت تخم مرغ و آب لیمو، تهیه می کنند. برای تهیه کلس��یم طبیعی، یک عدد تخم 
مرغ را تمیز شسته و در یک لیوان بگذارید، و روی آن لیمو ترش بریزید و آنرا مدت 
دو س��ه ساعت در جای خنکی بگذارید سپس تخم مرغ را در آورده و آب لیمو را که 
دارای مقدار زیادی کلس��یم است، می توانید روی س��االد ریخته و یا با عسل یا شکر 
ش��یرین کرده بنوش��ید از تخم مرغ هم که پوست آن نرم شده، می توانید استفاده کنید. 
برای گلو درد بهترین دارو لیمو ترش اس��ت. یک قاش��ق چایخوری آب لیمو ترش را 
در آب نیم گرم بریزید و با آن غرغره کنید ورم گلو و گلو درد را برطرف خواهد کرد. 
برای گرفتگی بینی و زکام کافی اس��ت، چند قطره آب لیمو را با یک قاشق چایخوری 
آب مخل��وط کرده و در بینی بچکانید. برای رفع درد معده و روده باید یک لیمو ترش 
را با پوس��ت و هس��ته له کنید و آنرا با یک لیوان آب سرد و یک قاشق عسل، مخلوط 
کرد، و یک ساعت قبل از خواب بنوشید. برای جلوگیری از خونریزی بینی کافی است 
که یک تکه پنبه را به آب لیمو آغش��ته کرده و در س��وراخ بینی، بگذارید خون دماغ را 
برطرف خواهد کرد. اگر در صورت ش��ما لکه و جوش قرمز رنگ وجود دارد، درمان 
آن با آب لیمو و نمک اس��ت. بدین ترتیب که در مقداری آب لیمو، نمک بزنید و آنرا 
ب��ا پنبه روی صورت خود بمالی��د لکه ها و جوش ها را برطرف می کند. بهترین دارو 
برای پوست دست شما مخلوط گلیسیرین و آب لیمو است. آب لیمو و گلیسرین را، به 
نسبت مساوی مخلوط کنید و به دست خود بمالید پوست دست شما صاف می شود. 
در زمستان، برای جلوگیری از سرما زدگی دست های خود را با آ ب لیمو ماساژ دهید. 

خوردن آب لیمو، سنگ های کلیه را نیز دفع می کند.
مضرات : مضرات خاصی برای آن بیان نشده است.

وقتي ش��ما لثه هاي سالمي داشته باشید و با 
روش صحیحي، مس��واک بزنید، لثه هایتان 
خونریزي نمي کن��د. بنابراین مي توان نتیجه 
گرف��ت ک��ه در صورت خونری��زي هنگام 
مسواک کردن، یا لثه هاي شما دچار بیماري 
ش��ده اند یا اینکه مهارت الزم، براي مسواک 
کردن را ندارید. یکي از عالمت هاي بیماري 
لثه، خونریزي از لثه ها، به صورت خودبه خود، 
هنگام غذا خوردن، یا هنگام مس��واک کردن 
اس��ت اما شدت و پیش��رفت بیماري با این 
عالمت و به وس��یله بیمار، قابل تشخیص 
نیست. هنگامي که میکروب ها، به صورت 
ی��ک الیه نرم، همراه با م��واد غذایي و مواد 
موجود در بزاق، به سطح دندان )تاج و ریشه( 
مي چسبند، با برانگیختن سیستم ایمني لثه ها را 
پرخون و ملتهب مي  کنند. در این شرایط که 
هنوز جرم تشکیل نش��ده و الیه نرمي روي 
دندان شکل گرفته، به راحتي، قابل برداشتن به 
وسیله مسواک و نخ دندان است، و با رعایت 
بهداشت، به حالت طبیعي برخواهد گشت اما 
در صورتي که زمان زیادي از تشکیل این الیه 
بگذرد و الیه سخت شده باشد )به عبارتي، 
جرم تشکیل شده باشد( امکان تمیز کردن و 
برداشتن آن با مسواک، وجود ندارد و دندان ها 
باید جرم گیري شوند. الزم به توضیح است که 
مکانیزم ایجاد التهاب، در هر دو حالت یکسان 
است. بنابراین کساني که به دلیل خونریزي 
لثه ها، از مسواک کردن اجتناب مي کنند، نه تنها 

باعث درمان مشکل و بهبود لثه ها نمي شوند؛ 
بلکه به تجمع میکروب ها و جرم ها، کمک 
مي کنند. به خاطر داشته باشید: مراجعه نکردن 
به دندانپزشک، باعث مي شود آسیب ها جدي تر 
و هزینه درمان بیشتر شود. در حالت طبیعي، 
از مجموع طول دندان، حدود 2/3 آن ریشه و 
1/3 آن تاج است. 2/3 ریشه داخل استخوان 
قرار گرفت��ه و ارتباط دندان و اس��تخوان به 
وسیله الیافي به نام »پریودنتال«، برقرار مي شود. 
همچنین، در قسمت باالیي، استخوان لثه به 
دندان چسبندگي دارد. در شروع بیماري، لثه 
اطراف دندان، ملتهب مي شود. اگر شما دیر به 
درمان اقدام کنید، التهاب پایدارشده، و لثه از 
حالت طبیعي، خارج مي شود. با بیمار شدن 
لثه،  ممکن است استخوان اطراف دندان نیز 

تخریب شود. 
به یاد داشته باش��ید، بسیاري از بیماري هاي 
پریودنتال )لثه( شدید، در واقع، ادامه بیماري 
ساده اي اس��ت که با عدم رعایت بهداشت، 
مسواک نکردن و جرم گیري نکردن، شروع 
شده اس��ت. پیشنهاد من، به همه کساني که 
نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان کم  
توجه هستند و اگر حین مسواک کردن درد 
احساس مي کنند یا خونریزي از لثه را شاهد 
هس��تند و مسواک زدن را ترک مي کنند، این 
است که؛ مسواک زدن را قطع نکرد، و براي 
علت یابي و درمان به دندان پزش��ک مراجعه 

کنند .

ليمو ترش
Citrus limon :نام علمی

وقتي مسواك مي زنيد؛ لثه شما 
خونريزي مي کند؟

نسخه گياهي

ديابتي هستم، روزه بگيرم يا نگيرم؟

مواد غذايي ضروري، براي بهبود زخم ها

به�داش���ت خواب عبارت اس��ت از: مجموعه عاداتی که به شما کمک 
می کنن��د تا خواب راحت��ی را تجربه کنی��د. ش��ما می ت�وان�ید با چند 
اص���الح و ت�ع�دی���ل در ش��ی�وه زن�دگی به طور چش��مگیری کیفیت 
خ�واب خ�ود را ب�هب�ود ب�خش���ید. اه�م�یت خ�واب در انس��ان بسیار 
زیاد اس��ت، بطوری که: نقش خواب در حفظ س�الم�ت ج�سم و روان 
حیاتی می باشد. تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمی�م ن�ورون ها و ح��ف�ظ 
ک�ارآم�دی سیس�ت��م ع�ص�ب�ی، س���امان�ده�ی ی�ادگ�یری و حافظه و 
ترش��ح 80 درصدی هورمون رشد کودکان و نوجوانان، از نقشهای عمده 
خواب می باشند. بنابراین کمبود خواب اثرات مخرب و نامطلوبی بجای 

می گذارد مانند:
1- سیستم ایمنی بدن شما ضعیف و نا کارآمد می شود.

2- ناتوان��ی در تمرکز کردن. قدرت تمرکز ش��ما با میزان خواب ش��ما 
ارتباط مستقیم دارد.

3- چرت زدن در طی روز.
4- احس��اس تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب، بد خلقی و خستگی 

در طی روز.
5- اشکال در بلند شدن از خواب.

6-کاه��ش ت��وان یادگی��ری و حافظه.کاه��ش کارای��ی ذهنی.کاه��ش 
هوشیاری.

7-افزایش خشونت طلبی.
چند مطلب جالب درباره خواب:

1- انسان یک سوم عمر خود را در خواب سپری می کند.
2- انسان قادر است ساالنه 1825 رؤیا ببیند.

3- می��زان خواب در حیوانات، مختلف: خفاش و کواال 20 س��اعت در 
روز-گربه 12 ساعت-سگ، خرگوش و اردک10 ساعت-گاو و گوسفند 
4 س��اعت-میمون و اسب 3 ساعت و زرافه تنها 2 ساعت، در شبانه روز 

می خوابند.
اما انس��انها به چه میزان خواب در طی ش��بانه روز نیاز دارند؟ سن عامل 

تعیین کننده نیاز به خواب در انسان است:
1- نوزادان تازه متولد شده: 18-16 ساعت )بیشتر در طی روز تا شب(

2- نوزادان زیر یک س��ال: 16-14 ساعت و حداقل 2 بار چرت در طی 
روز.

3- کودکان 3-2 سال: 12-10 ساعت در شب و 2-1 ساعت در روز.
4-کودکان 5-4 سال:12- 10 ساعت در شبانه روز.
5- کودکان 12-7 سال: 10-5 ساعت در شبانه روز.

6- نوجوانان: 9-5-8 ساعت در شبانه روز.
7- بزرگساالن: 8-5-7 ساعت در شبانه روز.

8- سالمندان: 5-6 ساعت در شب و یک ساعت در روز.
زنان باردار به خواب بیشتری نیاز دارند.

تکنیک های ریلکسیش��ن و یا تن آرامی )آرام س��ازی( می تواند به شما 
کمک کند تا راحت تر بخواب روید:

1- آرام س��ازی پیش��رونده: در این روش، تمام اجزای بدن را از سمت 
پایین به س��مت س��ر یکی پس از دیگری ش��ل و ریلکس م��ی کنیم. از 
انگش��تان پای خود شروع کنید. انگشتان پای خود را احساس کنید. وزن 
آنها را حس کنید.هر گونه تنش و انقباض را از روی انگش��تان پای خود 
بردارید. آگاهانه آنها را شل و ریلکس کرده و آرام سازید. به خود تلقین 
کنید که آنقدر انگشتان پاهایتان، سنگین هستند که دارند، به سمت پایین 
و تش��ک تخت خوابتان ف��رو میروند. همین مراحل را ب��ه ترتیب برای 
زانوها، رانها، ش��کم، قفسه سینه، باسن، دستها، بازوها، کتفها، گردن، سر، 
دهان و فک، چشمها، صورت و گونه ها، تکرار کنید تا هنگامی که تمام 
بدنتان یکپارچه ریلکس و آرام شود. در طول این آرام سازی، تنفس شما 

بایستی عمیق و آرام صورت گیرد.
چش��مها نی��ز در این تکنیک، اهمی��ت ویژه ای دارند در چش��مان خود 
گرم��ا را حس کرده و اینگون��ه به خود القاء کنید ک��ه پلکهایتان، خیلی 
 سنگین شده و شما قادر به گشودن آنها نیستید. )در این روش، همچنین 
می توانید ابتدا عضالت هر قسمت از بدن را منقبض کرده، و سپس آنها 

را شل کنید تا ریلکس شدن آنها را بهتر حس کنید(
2- آگاهانه نفس بکشید: تنفس شما می بایست شکمی و عمیق باشد.

3- کش��ش انگش��تان پا: ابتدا به پش��ت دراز بکش��ید و چشمان خود را 
ببندید.

انگش��تان پای خود را حس کنید. اکنون هر 10 انگش��ت پای خود را به 
سمت صورت خود بکشید و تا 10 به آهستگی بشمارید. سپس انگشتان 
پای خود را کاماًل ریلکس و ش��ل کنید و مجدداً تا 10 بش��مارید.10 بار 

این چرخه را تکرار کنید.
4- تصویر س��ازی ذهنی )تجسم( هدایت ش��ده: در این روش چشمان 
خود را ببندید و به پشت دراز بکشید. اکنون خود را در مکانی آرام بخش 
و دلپذیر تجس��م کنید. این مکان هر جایی می تواند باش��د مانند: ساحل 
دریا تجسم کنید آنجا حضور دارید. پیرامون خود را ببینید و حس کنید. 
ب��ه صداهای آرام بخش محیط اطراف خود گوش دهید)صدای پرندگان 
و یا موج دریا(، رایحه گلها را حس کنید و گرمای آفتاب را روی پوست 
خود احس��اس کنید. برخی نیز، تصویر س��ازی ذهن��ی از موقعیت های 
کسل کننده را ترجیح می دهند. مانند: تجسم همکار، استاد و یا سخنران 

کسل کننده.
5- به روی پشت خود دراز بکشید و چشمان خود را ببندید. با انگشتان 
دست بروی زبانه گوش فشار آورده و کانال گوش های خود را مسدود 
کنید. در این لحظه ش��ما صدای زیر و خروش��انی را خواهید ش��نید که 
طبیعی اس��ت. 10 دقیقه به این صدا گوش کنید، و سپس فعاالنه ریلکس 

شوید و بخوابید.
چه نکاتی را رعایت کنيم تا راحت تر به خواب رویم:

1- دم��ای اتاق خواب از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. ایده آل ترین 
درج��ه حرارت ب��رای خوابیدن 18-16 درجه س��انتی گراد و یا 60-65 

درجه فارنهایت میباشد.
2- کمب��ود روی، آه��ن، کلس��یم و مس، موجب بی خواب��ی می گردد. 

بنابراین: مولتی ویتامین مینرال را فراموش نکنید.
3- از س��اعت بیولوژیک بدن خود پیروی کنید. س��ر س��اعت معینی از 
خواب برخیزید و یا به رختخواب روید. خستگی را نادیده نگیرید هرگاه 
احس��اس خستگی و خواب آلودگی کردید، بخوابید. اگر خسته نیستید و 
ی��ا خوابتان نمی آید، به رخت خ��واب نروید. به اندازه کافی در معرض 

نور خورشید قرار گیرید.
                                                                     ادامه دارد...

بهـداشـت خواب)قسمت اول(
مثل آینه
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 پژمان سلطانی
ب��ا انج��ام چه��ار دیدار 
فوتبال  مس��ابقات  دیگر 
لی��گ برت��ر کش��ور در 
هفته شش��م، امش��ب به 
پای��ان خواه��د رس��ید. 
رقابت های لیگ دهم از 
روز چه��ارم مردادماه با 
دیدار افتتاحیه شهرداری 
تبریز  و اس��تقالل تهران 
آغ��از و کمتر از یک ماه 
مسابقات در هفته ششم 
آن به پایان می رسد و به 
نوعی می توان گفت: که 
تیم ها در کمتر از 5 روز 
ی��ک بازی انج��ام دادند 
و تی��م هایی ک��ه از نظر 
بدنس��ازی و اردوه��ای 
از  قب��ل  تدارکات��ی 

رقابت ها به طور مطلوب ظاهر ش��دند امتیازات 
را به خوبی جمع آوری کردند.

مایلی کهن، کربکندی رخ در رخ
ری،  ــهر  ش ــن  آه ــرج/راه  ک ــایپا   س

مکان:  ورزشگاه انقالب کرج،  ساعت: 21:45

ش��اگردان مایلی کهن در بازی قبلی خود دست 
به کار بزرگی زدند و تیم آماده و هماهنگ ملوان 
را ب��ا نتیجه نزدیک 3 بر 2 در بندر انزلی از پیش 
روی برداش��تند تا دومین پیروزی خود را جشن 
بگیرند. تی��م راه آهن برعکس حریفش با همین 
نتیجه مغلوب سرخپوشان پرسپولیس شد. ناگفته 
 نماند: ش��اگردان کربکن��دی مقابل پی��روزی با 
جان و دل بازی کردن��د و کربکندی معتقد بود: 
داوری باعث باخت تیمش ش��د و قصد دارد در 
این دیدار تاکتیک تیمی خود را تغییر و از س��ایپا 
امتی��ازات کامل را اخذ کند. در آنس��وی میدان؛ 
تیم س��ایپا بدون بازیکنانی مانند امین منوچهری 
 و کری��م انصاری ف��رد، تاکن��ون در خط حمله 
زهر دار نش��ان نداده و مدافع��ان و هافبک های 
این تی��م جور آنها را کش��یده ان��د. مایلی کهن 
می دان��د راه آهن با توج��ه به نتایج و خط دفاع 
ضعیف سکوی پرتابی برای سایپا جهت رسیدن 
به مکان های باالی جدول است و مایل نخواهد 
بود که امتیازات را به راحتی با کربکندی تقسیم 
کند ولی آنچه که قابل پیش بینی اس��ت؛ تساوی 
پایان کار هر دو تیم خواهد بود. فصل قبل سایپا 
در دور رف��ت با تک گل کری��م انصاری فرد به 
پیروزی رسید و در بازی برگشت هم سایپا 2 بر 

یک پیروز میدان شد.
نسيم صبا بر صورت اکبر اوتی

صبای قم/ شهرداری تبریز 
)ره(،  ــام  ام ــادگار  ی ــگاه  ورزش ــکان:   م

ساعت: 21:45
تی��م صبای قم 4 هفته اس��ت که طعم شکس��ت 

را نچش��یده و حس��اب ویژه ای روی این بازی 
خانگ��ی ب��از کرده ت��ا خود را به ص��در جدول 
نزدی��ک کند. یاوری قبل از آغ��از فصل با رفتن 
س��تاره های نام آش��نای صبا این تیم را متحول 
کرده است. ش��هرداری هم در دیدار قبلی اولین 
برد خود را جش��ن گرفت و برای حداقل امتیاز 
به ش��هر مقدس قم پ��ای می گذارند. محس��ن 
بیات��ی نیا برای اینک��ه به صدر ج��دول گلزنان 
لیگ برسد مقابل شاگردان میثاقیان با روحیه ای 
دو چن��دان بازی خواهد کرد و س��عید دقیقی و 

علی کریمی هم مهاجمانی اند که از ش��م گلزنی 
باالیی برخوردار هس��تند و پیش بینی می ش��ود 
که صب��ای 8 امتیازی نتیج��ه را از آن خود کند. 
صبا در قم از نس��یم به گردباد تبدیل خواهد شد 
 و تی��م میثاقیان توان رویاروی��ی با این طوفان را 

ندارد.
بازی 6 امتيازی برای ذوب آ هن

ــگاه  ــادان/ ذوب آهن، مکان: ورزش ــت آب نف
تختی آبادان، ساعت: 21:45

ش��اگردان ابراهیم زاده پس از دو نایب قهرمانی 
متوالی در لیگ های هش��تم و نهم به این نتیجه 
رس��یدند: هر دیدار برای آنها حکم یک فینال را 
دارد تا بتوانند امسال قهرمانی لیگ برتر را جشن 

بگیرند. 
ذوب آهن تنها مقابل اس��تقالل تهران 2 امتیاز از 
دس��ت داده و ب��ا 13 امتیاز در ص��در جدول به 
تنهایی تکیه زده و بازی با ش��اگردان کاس��میرو 
ب��رای آنها 6 امتیاز دارد به دلی��ل اینکه: نفتی ها 
9 امتیازی و به همراه پرس��پولیس تعقیب کننده 
اصلی سبزجامگان اصفهانی هستند. با بازیکنانی 
چون خلعتبری، کاس��ترو و اس��ماعیل فرهادی 
پیروزی دور از دس��ترس ذوبی ها نخواهد بود. 
دف��اع صنع��ت نف��ت روی زمین به آس��انی باز 
خواهد ش��د. اما این را هم باید در نظر داش��ت 
که صنعت نفت، پیش چش��مان ه��واداران خود 

میدان می گذارد   به  پای 
و هواداران به این تیم تا 
ح��دودی روحیه تزریق 
کاس��می���رو  می کنند. 
سرمربی پرتغالی صنعت 
نفت ت��ا اط��الع ثانوی، 
نمی تواند روی نیمکت 
مربیگری این تیم بنشیند 
و امشب از روی سکو با 
موبایل��ش تیم را هدایت 

می کند. 
مهاج��م 4 گل��ه صنعت 
ع��رب  ا...  روح  نف��ت 
اس��ت  مهاجم��ی  ه��م 
آبادانی،  ه��واداران  ک��ه 
ب��رای گلزنی چش��م به 
دوخته اند  او  ساق های 
اما ابراهی��م زاده مربی با 
دانش و فهیمی است که 
ی��ک مدافع را مأمور مهار این گلزن قهار خواهد 

کرد.
استيلی به پرسپوليس رسيد

ــاهين بوشهر، مکان: ورزشگاه  پرسپوليس/ ش
آزادی تهران، ساعت: 21:45

ش��اهین به هم��راه پیکان ت��ا پای��ان هفته پنجم 
ب��ا 2 گل زده ضعیف ترین خ��ط حمله لیگ را 
یدک می کش��د و این آمار به مدافعان قرمزپوش 

پایتخت روحیه ای مضاعف خواهد داد.
 اما خط دفاعی شاهین نیز یکی از بهترین خطوط 
این تیم به حس��اب می آید که امشب صخره ای 
محکم ب��رای هادی نوروزی و غالمرضا رضایی 
خواهد بود. اگر ش��اگردان اس��تیلی عمق دفاعی 
 خ��ود را پوش��ش دهن��د مهاجمان پرس��پولیس 
 نم��ی توانن��د خط��ری ب��رای ای��ن تی��م ایجاد 

کنند. در ضمن، نباید توپ های س��وم در پشت 
محوط��ه جریم��ه را در اختیار محم��د نوری و 
مازیار زارع گذاش��ت که این دو بازیکن »شوت 
زنهای« قابلی هستند. به اعتقاد همه کارشناسان: 
علی دایی که در جنگ حقوقی خود با فدراسیون 
پیروز ش��د در این مس��ابقه به دنبال پنجمین برد 
اس��ت تا شایس��تگی خود را به اثبات برس��اند. 
اس��تیلی هم چند س��الی در پیروزی توپ زد و 
زمانی که افش��ین قطبی سرمربی پرسپولیس بود 
کمک اول قطبی به حساب می آمد که بعدها این 
دو نفر برعلیه ه��م مصاحبه هایی انجام دادند و 
وقت��ی که قطبی از پیروزی رفت او به عنوان نفر 
اول سرخپوشان تهرانی بود که با آمدن »کرانچار« 
از این تیم جدا شد و امشب دوباره به پرسپولیس 
رسید البته نه برای مربیگری بلکه مقابل تیم سابق 
خود، شاهین را هدایت می کند. بازی دو تیم در 
دور رفت لیگ نهم با تس��اوی 2 بر 2 تمام ش��د 
و در بازی برگش��ت شاهین میهمان خود را 4 بر 

یک درهم کوبید.

خبره��ا  در  پی��ش  روز  چن��د   
شنیدیم: مس��ئوالن لیگ کالچو، تصمیم 
گرفته اند برای جذب هواردان بیش��تر 
ب��ه ورزش��گاه ه��ا، به��ای بلیط های 
بازی های لیگ برت��ر را، تا 20 درصد 
کاه��ش دهن��د. از طرف��ی مس��ئوالن 
س��ازمان لیگ در ایران، برآن ش��دند تا 
قیمت بلیط ورزشگاه های ایران را 20 
درص��د افزایش دهند. ای��ن موضوع از 
چندین جهت قابل بررس��ی اس��ت. از 
سویی: ممکن است مسئوالن داخلی در 
جلسه های مهندسی خود، به این نتیجه 
رسیده باشند که سطح مسابقه های لیگ 
برتر ایران، از س��طح رقابت های لیگ 
کالچو، باالتر اس��ت و بازیکنان ایرانی 
در س��طح باالتری از ایتالیایی ها توپ 
می زنن��د و یا اینکه امکان��ات موجود 
در ورزشگاه های ایران، به هیچ عنوان 
قابل مقایس��ه با ورزشگاه های خارجی 
نیست و از بهترین تأسیسات و امکانات 
روز دنیا بهره می برند و یا برای همین 
تع��داد اندک تماش��اگر فوتب��ال که به 
عشق تیم محبوبشان در گرما و سرما به 

ورزش��گاه می آیند و با همه کمبود ها و کاستی 
ها، بر روی صندلی های فرسوده و بی کیفیت و 
غیراستاندارد ورزشگاه های ایرانی می نشینند و 
بازی های نه چندان دلجس��ب را تماشا می کنند 
نقشه کش��یده اند و می خواهند بازی های لیگ 
برت��ر را بدون تماش��اگر  در بی حاش��یه ترین 
ش��کل ممکن، برگ��زار کنند. دلی��ل تصمیمات 
مس��ئوالن داخلی هر آنچه که باشد، گرانی بلیط 
ورزش��گاه ها را در برداش��ت، که بای��د دید در 

صورت رفتن هواداران »پای ثابت ورزشگاه ها« 
زیربار این تصمیم، چ��ه عواقب و تصمیم های 

مهندسی دیگری را در پی خواهد داشت.
لی��گ دهم بعد از جام جهان��ی جذاب و دیدنی 
2010، ب��ا تصویربرداری بی نظیر و اس��تفاده از 
امکان��ات م��درن تصویرب��رداری در ای��ن جام، 
س��طح توقع هواداران را از یک مس��ابقه فوتبال 
دوچندان کرد. توقع دی��دن فوتبالی پویا و زیبا، 
دیدن تصاویر روی اس��کوربرد، قرا گرفتن روی 
صندلی های شماره دار تمیز و استاندارد، تماشای 

فوتبال، روی چم��ن با کیفیت و دالیل 
بس��یاری از این  دس��ت، تماشاگران و 
طرفداران فوتبال کش��ور را به نوعی از 
فوتب��ال داخل��ی دل زده ک��رد. این دل 
زدگی ب��ا افزایش قیمت بلی��ت، برای 
ورزش��گاه های  در  فوتب��ال  تماش��ای 

غیراستاندارد، چند برابر هم شد.
 از طرف��ی: ع��دم کیفیت مس��ابقه های 
لیگ برتر در هفته های ابتدایی؛ هواداران 
را دلس��رد و و آنان را از ورزش��گاه به 
خانه ه��ا س��وق داد و از س��وی دیگر 
زمان برگزاری مسابقه ها چندان چنگی 
 ب��ه دل نم��ی زن��د. البته ای��ن زمان در 
لیگ های: ایتالیا، انگلیس و...امری عادی 
است اما در ایران به جهت عدم حضور 
خانواده ها و بانوان در ورزشگاه ها این 
ساعت با عدم استقبال هواداران روبرو 
می ش��ود و آنها ترجی��ح می دهند بعد 
ازخستگی ناش��ی از پشت سرگذاشتن 
یک روز پرکار، به آغوش گرم خانواده 
پن��اه برند. چنانچه حض��ور خانواده ها 
در ورزش��گاه های ایران��ی نیز بالمانع 
می ش��د، ش��اید همین فوتبال مرده و 
دچار رخوت شده ایران هم، دیدن پیدا می کرد. 
آن هم به جهت تازگی این مطلب، اما با ش��رایط 
کنونی و جو نامناس��ب ورزشگاه ها برای ورود 
خانواده های ایرانی، کمتر رغبتی را در هواداران 
برای رفتن به ورزش��گاه ها و خرید بلیت های 
گران و نشستن روی صندلی های غیر استاندارد 
و اس��تفاده از امکانات زیرصفر ورزش��گاه های 
ایران��ی و تماش��ای فوتب��ال بی کیفیت، ش��اهد 

هستیم.

زيدان از همبازی نبودن با »پل اسكولز« 
ابراز تأسف کرد

زین الدین زیدان یکی از بزرگ ترین 
بازیگری خود  دوران  افسوس های 
را باری نکردن در کنار پل اسکولز 
عنوان کرد. به گزارش مهر، بازیکن 
38 ساله فرانسوی می گوید: اسکولز 
دشوارترین حریفی بوده که، در طول 
دوران بازیگری خود با او رو به رو 
شده ام. زیدان می گوید که: چندان 
تعجب نکرده وقتی فابی���و کاپ���لو 
تالش کرده تا هافبک منچستریونایتد 
را متقاعد کند از بازنشستگی دست 
بکشده و به تیم ملی انگلستان بازگردد. زیدان گفت: طبیعی است که یک مربی 
بخواهد بهترین ها را در تیمش داشته باشد و شکی نیست که پل اسکولز همچنان 
در شرایط خوبی قرار دارد. اسکولز در آنچه انجام می دهد بهترین است. من 
به شخصه هرگز از دیدن بازی های او خسته نمی شوم. شما کمتر می توانید 
بازیکن فوتبال کاملی را پیدا کنید. اما اسکولز به آنچه می خواهید نزدیک است. 
یکی از بهترین هافبک های جهان ظرف 20 سال گذشته در ادامه مصاحبه خود 
با »دیلی میرر« افزود: یکی از بزرگ ترین افسوس های من این است که هرگز 
مقابل  بازی  کنم.  بازی  او  کنار  در  بازیگری ام  نکردم در طول دوران  فرصت 
اسکولز کار بسیار سختی است. وقتی او در حوالی شما حضور دارد کار سختی 
است که بتوانید با توپ کاری انجام دهید. او به شما نزدیک می شود و دردسر 

درست می کند.
بازیکن پیش��ین رئال مادرید تصریح کرد: او از آن دسته بازیکنانی است که شما 
می خواهید با هم در یک تیم باش��ید و نه اینکه مقابلتان حضور داش��ته باشد. او 
بس��یار با استعداد اس��ت و  از آنجا که توانایی ذاتی باالیی دارد، کار را براي هم 
تیمی های خود س��هل می کند. زیدان بر این باور  اس��ت: کن��اره گیری از تیم 
 ملی باعث ش��ده تمرکز اسکولز بر روی بازی باش��گاهی خود بیشتر شود. وی 
افزود: این موضوع او را قادر س��اخت تا قدرت بازی باش��گاهی اش را افزایش 
دهد. ش��ما باید خودتان را با افزایش س��ن تطبیق دهید. شما در سن باال قدرت 
و انرژی گذش��ته را ندارید. در س��ن باال ش��ما باید به صدای بدنتان گوش فرا 
دهید. ستاره بازنشسته فرانسه در پایان گفت: سرآلکس فرگوسن در موفقیت این 
بازیکن نقش انکارناپذیری داش��ته است. س��ر آلکس، کسی است که اسکولز به 

حرفش گوش می دهد و به او احترام می گذارد.

ريبری باالترين دستمزد را در 
بوندسليگا می گيرد

فرانک ریبری بازیکن فرانس��وی تیم فوتبال بایرن مونیخ با هش��تصد و س��ی و 
س��ه هزار یورو بدون احتس��اب پاداش در ماه باالترین دستمزد را در لیگ آلمان 

)بوندسلیگا ( دارد.
براساس رده بندی روزنامه بیلد آلمان، ریبری که تا سال دو هزار و پانزده قرارداد 
خود را با بایرن مونیخ تمدید کرده اس��ت، رائول مهاجم اس��پانیایی تیم ش��الکه 
صفر چهار را پش��ت سر گذاشته است. حقوق ماهیانه رائول ششصد هزار یورو 
است.فیلیپ الم مدافع بایرن مونیخ و میشائیل باالک که به تازگی در بوندسلیگا 
به تیم بایر لورکوزن پیوس��ته اس��ت، هر کدام با پانصد و هشتاد و سه هزار یورو 
در رده س��وم قرار دارند. در این رده بندی که بر اس��اس برآرود صورت گرفته 
اس��ت، اس��امی چند بازیکن بزرگ بایرن مونیخ از جمله باستین شوان اشتایگر، 
آرین روبن و مارک فان بومل دیده نمی شود. حقوق این بازیکنان باید هم سطح 
فیلیپ الم باشد.در بین مربیان لوییس فن خال مربی هلندی بایرن مونیخ سیصد 
و س��ی و س��ه هزار یورو حقوق ماهیانه می گیرد اما فیلیکس ماگات که مربی و 
مدیر فنی تیم ش��الکه صفر چهار اس��ت با چهارصد پنجاه و هش��ت هزار یورو 
در ماه در صدر قرار دارد.براس��اس گ��زارش روزنامه بیلد، بایرن مونیخ، قهرمان 
بوندس��لیگا و جام حذفی آلمان هر فصل نود میلیون یورو به دس��تمزد بازیکنان 
خود اختصاص می دهد.بایرن مونیخ با نود میلیون یورو، با پش��ت سر گذاشتن 
وولفس��بورگ با هفتاد میلیون یورو و ش��الکه صفر چهار با شصت میلیون یورو 
باالترین هزینه را در بین تیم های آلمانی دارد. این درحالی است که کایزرسالترن 
یکی از دو تیم تازه صعود کرده با سیزده و نیم میلیون یورو کم هزینه ترین تیم 

بوندسلیگا است.

به بهانه فوتبال بانوان
کميته ملی المپيك خواستار حضور 

»سپ بالتر« در ايران شد
المپی��ک  مل��ی  کمیت��ه  رئی��س 
در جری��ان بازی ه��ای المپی��ک 
نوجوانان و ط��ی دیدار با رئیس 
فدراس��یون بین الملل��ی فوتب��ال 
)فیفا( از وی دعوت کرد تا برای 
ارزیاب��ی وضعیت فوتب��ال ایران 
به خص��وص در بخش بانوان به 
کشورمان س��فر کند. به گزارش 
مهر، مذاکره محمد علی آبادی با 
سپ بالتر و دعوت از وی برای  
س��فر به ایران، در فاصله میان دو 

نیمه دیدار نخس��ت تیم فوتبال بانوان کشورمان در بازی های المپیک نوجوانان 
مقابل ترکیه انجام ش��د. پس از پایان نیمه نخس��ت دیدار دو تیم ایران و ترکیه 
و به دنبال انتقادات فیفا نس��بت به پوش��ش بانوان، رئی��س کمیته ملی المپیک 
کش��ورمان با حضور در جای��گاه VIP باب مذاکراتی را با رئیس فدراس��یون 
جهانی فوتبال باز کرد تا وی را نسبت به چگونگی پوشش بانوان ایرانی و ادامه 

دیدارهای آنها با همین پوشش متقاعد کند.
در جریان همین دیدار و گفتگو چند دقیقه ای علی آبادی با عنوان کردن اینکه 
»فوتبال باید به هر شکل ادامه یابد و بانوان ایرانی هم می توانند با حفظ پوشش 
خ��ود در جریان بازی ثابت کنند که فوتبال می تواند همه عقاید را در کنار هم 
جمع کند«، از س��پ بالتر دعوت کرد تا ب��رای ارزیابی فوتبال و فوتبال بانوان 
در ایران و اینکه ورزشکاران زن کشورمان در بسیاری رشته ها با حجاب کامل 
بازی می کنند، سفری به ایران داشته باشد. بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی 
المپیک ضمن تأیید این خبر گفت: به هر حال فیفا به فوتبال دنیا حاکمیت دارد 
و نظر تعیین کننده را در امور مختلف مربوط به خود می دهد. به همین دلیل از 
رئیس فیفا دعوت شد، سفری به ایران داشته باشد تا از نزدیک با شرایط فوتبال 
ما در هر دو بخش بانوان و مردان آش��ناتر ش��ود. وی تأکید کرد: فیفا خواستار 
تغییر ش��کل لباس بانوان ما بود. اما پس از صحبت های انجام شده متقاعد شد 
که با همین شکل به کار خود ادامه دهیم. چون اعالم کرده بودیم که در صورت 
تغییر پوشش در ادامه بازی ها شرکت نمی کنیم. این برای دومین بار است که از 
سپ بالتر برای حضور در ایران دعوت شده است. پیش از این، علی کفاشیان 
به بهانه اجرای طرح گل 3 و همچنین اعطای جوایز بهترین های آس��یا از وی 

برای سفر به کشورمان دعوت کرده بود که البته این دعوت نتیجه نداشت.

طوفان زرد، در راه است
بايد به سپاهان فرصت داد

 نجمه کرمی 
ش��هرآورد اصفهان ب��ا حضور 
اندک تماشاگران ذوب آهنی و 
اس��تقبال گرم هوادارن سپاهانی 
برگزار ش��د و برخ��الف انبوه 
هواداران سپاهان، این طرفداران 
تی��م ذوب آهن بودند، که س��ه 
امتیاز این دیدار حس��اس را به 

نام تیم خود ثبت کردند.
تیم سپاهان علیرغم بازی خوب 
و جذاب��ی که در کن��ار همتای 
اصفهانی خ��ود، در زمین ارائه 
داد، نتوانس��ت س��همی در امتیازات این بازی داشته باشد و با قبول شکست در 
این دیدار با انبوهی از انتقادات از س��وی کارشناس��ان روبرو شد. تیم پرستاره و 
پرامید لیگ دهم که تا هفته س��وم رقابت های لیگ برتر از مجموع 9 امتیاز تنها 
موفق به کس��ب سه امتیاز شده بود، توانس��ت در هفته چهارم نخستین پیروزی 
خود را در لیگ دهم جش��ن بگیرد، که این پیروزی یک هفته هم دوام نیاورد و 
باخت در دربی، خاطره پیروزی در برابر شاهین را خیلی زود از حافظه هواداران 
پاک کرد. آنان انتظار داش��تند: تیمشان با این برد، روی نوار پیروزی قرار بگیرد 
و از همه مهم تر در ش��هرآورد که برای س��پاهانی ها حکم بازی حیثیتی دارد، 
پیروز ش��وند. در این دیدار، اگر چه تیم س��پاهان یک سر و گردن از تیم مقابل 
باالتر قرار می گرفت، اما این بدشانس��ی بود که تا این جای کار دس��ت از سر 
این تیم برنداش��ته و قلعه نوعی و سایر مدیران ارشد این باشگاه را، مورد انتقاد 
همه جانبه از س��وی کارشناس��ان و منتقدان قرار داده اس��ت. اما بازی جذاب و 
تماش��اگر پسند این تیم، اگرچه نتیجه موردنظر را برای امیرخان و کادر فنی آن 
در پی نداش��ت، اما نوید بازی های زیبا و هیجان انگیزي را از تیم س��پاهان، در 

هفته های آتی را داد.
منتقدان و یا بهتر بگوییم فرصت طلبان پیش از آغاز لیگ دهم، خود را برای انتقاد 
از یک تیم پرستاره آماده کرده بودند و به جرأت می توان گفت: اگر تیم سپاهان 
لیگ را با برد هم ش��روع می کرد، باز هم مورد هجوم انتقادهای فنی مربوط و 
غی��ر مربوط ق��رار می گرفت و دالیلی از در و دیوار برای کمرنگ نش��ان دادن 
موفقیت های این تیم تراش��یده می ش��د. تیم سپاهان،  به جهت عدم هماهنگی 
بازیکنان با یکدیگ��ر و مصدومیت یکی دو بازیکن کلیدی فرصت های زیادی 

را از دس��ت داد اما نباید از این 
نکت��ه غافل ش��د ک��ه: این تیم 
روز ب��ه روز با هم هماهنگ تر 
می شوند و در هر دیدار شاهد 
نظم و هماهنگی بیشتری میان 
بازیکنان تیم س��پاهان هستیم و 
با اضافه ش��دن »جان واریو« به 
خط هافبک و تقویت مهاجمان 
در زم��ان نف��وذ ب��ه عمق خط 
دفاع، تا حد زیادی مش��کالت 
کنونی این تی��م مرتفع خواهد 
شد و فقط زمان توأم با آرامش 

روانی می تواند طوفان زرد آس��یا را به جریان اندازد و خیلی زود شاهد نمایش 
چش��مگیر و فوق العاده این تیم در لیگ برتر و آس��یا باشیم. در این میان نقش 
رس��انه ها برای برقراری محیطی آرام و بدون حاشیه برای این تیم، مثل گذشته 
نق��ش پررن��گ تری می یابد و رس��انه های محلی بدون توجه ب��ه جریانات و 
اهدافی که در روزنامه های سراس��ری در حال پیگیری اس��ت، باید به حمایت 
همه جانبه از این تیم بپردازند تا سپاهان نیز همپای ذوب آهن بتواند در فضایی 

کاماًل آرام به اهداف و برنامه های ترسیم شده خود دست یابد.
گزارش های تند برخی س��ایت های خبری سرخابی و مصاحبه های هدف دار 
برخی روزنامه ها، نباید اذهان رسانه های داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد چرا 
که آنان، می کوش��ند تا با بیان عالیق و اظهارات شخصی، موفقیت های گذشته 
تیم های اصفهانی به ویژه س��پاهان را کمرنگ نشان دهند و دوباره همان فضای 

فوتبال دو قطبی را در کشور برقرار سازند...
امیرقلعه نوعی به خوبی از باطن تمامی حرکت های منتقدین پایتخت نشین آگاه 
است و به پشتوانه مدیران ارشد باشگاه سپاهان به روزهای طالیی این تیم فکر 
می کند و چه بسا این وظیفه رسانه های داخلی است  که برتری بیش از گذشته 

این تیم را به سایر حریفان دیکته کنند...

امين کریميان:
از خود گذشتگی بازيكنان باال رفته است

 تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، در شهر مقدس قم توانست تیم کیش ایر 
این شهر را با حساب 5 بر یک شکست دهد. امین کریمیان سرپرست این تیم به 
زاینده رود گفت: بازی خوبی از سوی هر دو تیم ارائه شد. کیش ایر تیمی جوان، 
دونده و با انگیزه بود که تا دقایق پایانی به طور مطلوب بازی کرد. وی ادامه داد: 
ما در نیمه نخس��ت 2 گل توس��ط محمد وزیر زاده و احسان زحمتکش، به ثمر 
رساندیم و در نیمه دوم، 3 گل دیگر وارد دروازه حریف کردیم، کریمیان، به از 
خود گذش��تگی بازیکنان گیتی پسند اشاره کرد و اظهار داشت: بچه ها تقریباً به 
هماهنگی الزم رسیده اند و به جای اینکه به کارهای انفرادی بپردازند، بیشتر در 
خدمت تیم هستند. وی در پایان افزود: این هفته بازی ها تعطیل است و جمعه 

2 هفته آینده در سالن پیروزی به مصاف تیم دبیری تبریز خواهیم رفت.

نامه موراتی به ساکت:
اميدوارم قهرمانان ايتاليا و ايران روابط 

ورزشی خود را گسترش دهند
 ماس��یم����و مورات��ی 
اینترمیالن  باش��گاه  مدیرعامل 
در نامه ای به باش��گاه سپاهان 
اظهار امیدواری کرد که روابط 
ورزشی دو باشگاه بزرگ ایران 

و ایتالیا گسترش یابد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری 
س��پاهان، در نام��ه موراتی به 
ساکت آمده است: با سپاس از 
اظهار لطف و پیام تبریک شما 
متبوعتان  باش��گاه  مجموعه  و 
به جه��ت قهرمانی های فصل 
گذش��ته اینترمیالن به ویژه در 
لیگ قهرمان��ان اروپا، امیدوارم 

دو باشگاه اینتر و فوالد سپاهان به عنوان قهرمانان دو کشور بزرگ ایتالیا و ایران، 
بتوانند روابط ورزشی خود را گسترش دهند.

برای سپاهان ایران در رقابت های داخلی و لیگ آسیایی آرزوی شادابی، موفقیت 
و کسب قهرمانی را دارم.

گفتنی اس��ت دو باشگاه فوالد مبارکه س��پاهان و اینترمیالن به عنوان دو باشگاه 
خواهرخوانده همکاری های نزدیکی را در حوزه تیم های پایه و مدارس فوتبال 

اینتر کموس با یکدیگر برقرار نموده اند.

پایان رقابت هاي فوتبال ليگ برتر کشور در هفته ششم

ابراهيمزادهکاسميروراضربهفنيميکند
 ورزش در جهانباشگاه شهر

ورزش بانوان

به خاطر یك مشت دالر!
پاي هواداران را، از ورزشگاه ها قطع مي کنيم يل

حل
ت
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اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

34 °

17 °

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

 مس��ئول دبیرخانه دائمی جشنواره 
ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ 
رضوی گفت: همزمان با دهه کرامت 
و والیت، ش��هرکرد ب��رای پنجمین 
بار میزبان هنرمندان ش��عر و ادب در 
جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان 
در فرهنگ رضوی است. به گزارش 
فارس از شهرکرد، حبیب اله توفیقی 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در 
فرهنگ رضوی از سال 1385 تاکنون 
از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، به تصدی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان و با همکاری 
کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان، معاونت پرورشی وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و اس��تانداری 

چهارمحال و بختیاری همزمان با دهه کرامت و والیت 
در شهرکرد برگزار می شود. وی افزود: استقبال بی نظیر 
هنرمندان به ویژه جوانان مستعد و خوش قریحه کشور 
از جش��نواره فرهنگی و هنری امام رضا)ع( نش��ان از 
موفقیت این جشنواره در شناساندن سیره رضوی)ع( به 

عموم مردم به ویژه نسل جوان و قشر هنرمند دارد.
توفیقی، اش��اعه و ترویج فرهنگ من��ور رضوی را از 
مهم ترین اهداف برگزاری این جش��نواره عنوان کرد 
و گفت: این جشنواره با اهدافی همچون ایجاد زمینه 
برای ارتباط هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با فضایل 

معنوی و زیارت، شناخت نخبگان فرهنگی و هنری، 
تقویت باورهای مذهبی و دینی، ایجاد زمینه تفکر و 
تدبر در امام شناسی و ویژگی های شخصیتی حضرت 
رضا)ع( برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: تاکنون افزون 
بر 200 اثر در قالب: ش��عر، داس��تان کوت��اه و قطعه 
ادبی به این دبیرخانه رس��یده اس��ت. توفیقی گفت: 
این جش��نواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور 
رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرتبط 
 با سیره ائمه اطهار)ع( به ویژه امام رضا)ع(، گرامیداشت 
تولید کنندگان آثار برتر در زمینه سیره و شخصیت و 
معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این 

آثار برگزار شده است.
وی تصریح کرد: تمامی ش��اعران و 
نویسندگان می توانند آثار خود را در 
قالب: ش��عر، داس��تان کوتاه و قطعه 
ادبی و با موضوع امام رضا)ع(، سیره 
فرهنگی امام رضا)ع(، همت مضاعف 
و کار مضاع��ف تا 20 ش��هریور به 
دبیرخانه این جش��نواره ارسال کنند. 
توفیقی اذعان داش��ت: آثار در س��ه 
مقطع س��نی کودک )5 تا 12 سال(، 
نوجوان )12 تا 18 سال( و بزرگسال 
)18 س��ال به باال( تفکیک شده و هر 
هنرمند می تواند حداکثر س��ه اثر در 
قالب های مختلف ارس��ال کند. وی 
زمان برگزاری جش��نواره را 18 مهر 
اع��الم ک��رد و گفت: آث��ار برگزیده 
ای��ن دوره از جش��نواره نیز همچون 
سال های گذشته در قالب کتاب چاپ می شود و در 
مراسم اختتامیه توزیع و نیز برای صاحبان آثار ارسال 
خواهد شد. مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره ادبیات 
ک��ودک و نوج��وان در فرهنگ رضوی خاطرنش��ان 
کرد: کتاب های چاپ شده از مجموعه آثار رسیده به 
دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ 
رضوی، در طول چهار سال گذشته سرشار از عشق و 
ارادت هنرمندان عرصه شعر و ادبیات به امام رضا)ع( و 
خاندان نبوت است و در این راستا همکاری هنرمندان 

با دبیرخانه جشنواره ستودنی است.

 دوازدهمین دو س��االنه معم��اري »ونیز« در حالي 
 روز پنج ش��نبه )4 ش��هریور م��اه( ب��ا موض��وع 
»مالقات م��ردم در معماري« آغاز ب��ه کار مي کند 
که؛ موزه هنره��اي معاصر تهران نی��ز با عکس ها 
و پالن های��ي از »پن��ج باغ ایراني« ب��راي اولین بار 
در این دو س��االنه حض��ور دارد. احس��ان آقایي، 
مع��اون اجرای��ي م��وزه هنره��اي معاص��ر تهران 
در همی��ن رابط��ه توضی��ح داد: هم��واره یکي از 
فعالیت ه��اي اصلي موزه هاي هن��ر معاصر در دنیا 
در ش��اخه معماري اس��ت ک��ه البته در کش��ور ما 
 تا حدودي نس��بت ب��ه این حوزه کم کاري ش��ده 

است. 
از آنج��ا که موضوع مالقات م��ردم در معماري به 
نوعي در باغ هاي ایراني به خوبي تعریف مي شود، 
بنابراین بعد از دعوت دو ساالنه ونیز، ترجیح دادیم 

تا باغ هاي ایراني را از منظر معماري بررسي کنیم.
او ادام��ه داد: باغ ه��اي ایراني هم��واره در تاریخ 
ایران زمین حضور پررنگي داش��ته اند و دقیقاً محل 
مالقات مردم محسوب شده اند. از این رو انتخاب 
آنه��ا یکي از بهتری��ن گزینه ها ب��راي پرداختن به 
موضوع این دوره از دو س��االنه معماري ونیز بود. 
آقایي به نمایش��گاه باغ هاي ایراني که سال 84 در 
موزه هنرهاي معاصر تهران برپا ش��ده بود، اش��اره 
کرد و افزود: در آن نمایشگاه، باغ هاي ایراني بیشتر 
از منظر هنري بررسي شده بود، اما این بار با توجه 
به دس��تاوردهاي آن نمایشگاه تالش کردیم تا این 
باغ ها را ب��ا رویکردي معمارانه م��ورد ارزیابي و 

انتخاب قرار دهیم. 
ب��ه همی��ن دلیل ه��م پالن های��ي از ای��ن پنج باغ 
تهیه ش��د و عکس ه��اي انتخابي ما نی��ز از منظر 
معماري گزیده شدند.به گفته معاون موزه هنرهاي 
 معاص��ر؛ اج��راي پالن باغ هاي ایراني نیز توس��ط 
 ماهک صالحي که از مهندسان معمار است انجام شده 
اس��ت. همچنین درب��اره برنامه ه��اي جنبي موزه 
 هنره��اي معاص��ر ته��ران در حاش��یه برپایي این 
دو س��االنه توضیح داد: ما تمایل داشتیم گروهي از 
هنرمندان و معماران را که در حوزه باغ هاي ایراني 
فعالیت و تحقیق داشته اند به این دو ساالنه ببریم اما 
ستاد دو س��االنه اعالم کرد: چنین همایشي تدارک 

 دیده نش��ده و س��خنرانان این برنامه از پیش تعیین 
شده اند. از آنجا که »مجتبي کلهر« از استادان معماري 
ونیز و دبیر این نمایشگاه، قرار است در حاشیه این 
دو س��االنه سخنراني کند و با توجه به ایراني بودن 
ایشان، قرار است بخشي از سخنراني هایشان درباره 
باغ هاي ایراني باش��د. به گزارش ایسنا، نمایشگاه 
»باغ ایراني، حکمت کهن، منظر جدید« ش��هریور 
ماه س��ال 83 در عرصه ه��اي مختلف هنري چون: 
نقاشي، فیلم سازي، معماري، هنر ویدیویي چیدمان و هنر 
اجرا با آثاري از: داریوش مهرجویي، عباس کیارستمي، 
آتیال پس��یاني، یعقوب امدادیان، ش��یرین نش��اط، 
فریده الشایي، ابوالقاسم سعیدي، سهراب سپهري 

و پرویز تناول��ي در موزه هنرهاي معاصر تهران به 
نمایش گذاشته شد.  در این نمایشگاه 17 باغ ایراني 
از جمله: باغ فرح آباد، چهلس��تون و هشت بهشت 
)اصفهان(، باغ ارم، دلگش��ا، قوام، جهان نما و نظر 
)شیراز(، باغ ش��ازده  )ماهان کرمان(، باغ دولت آباد 
 )ی��زد(، باغ فین )کاش��ان(، ب��اغ مص��ال )نایین(، 
باغ چهلس��تون و چش��مه )بهش��هر(، باغ گلش��ن 
)طب��س(، باغ قدمگاه )نیش��ابور( و باغ ش��اهگلي 
)تبریز( به وس��یله نقش��ه ها، تصاوی��ر و گفته ها و 
عکس هاي تاریخي و هوایي معرفي ش��دند و این 
بار از میان تمام باغ هاي ایراني، پنج باغ: »ش��ازده« 
ماهان کرمان، باغ »فین« کاش��ان، ب��اغ »دولت آباد« 
یزد، باغ »چهلس��تون« اصفهان و باغ »نارنجس��تان« 
 شیراز قرار است در دو ساالنه معماري ونیز معرفي 

شوند.

معاون اجرایي موزه هنرهاي معاصر تهران:
تالش کرديم باغ ها را با رويكرد معمارانه انتخاب کنيم

همزمان با دهه کرامت و والیت؛

شهرکرد،ميزبانپنجمينجشنوارهادبيات
کودکونوجوانرضوياست

کالم نور
امام حسن مجتبي )ع(:

هالکت و نابودي دین و ایمان هر شخص در سه چيز است: تکبر، حرص، حسد.

شهيد سلطانعلي هلل گاني
پاسدار و بسیجي شهید سلطانعلي هلل گاني فرزند صفرعلي در سال 1341 در خانواده اي مذهبي و انقالبي در 
روستاي دزک به دنیا آمد، تحصیالت ابتدایي و راهنمایي را به پایان برد و سپس در دبیرستان شهید مطهري دزک 
مشغول به تحصیل و همزمان به فعالیت مجدانه در پایگاه بسیج روستا پرداخت. وي که عاشق جبهه و شهادت 
بود با حضور در جبهه در تاریخ 1361/11/20 در عملیات والفجر 4 به آرزوي دیرینه اش نائل ش��د. این شهید 
انقالبي همواره به لزوم داشتن بصیرت و آگاهي اعتقادي و سیاسي سفارش مي کرد و با بیانات و موضع گیري هاي 
خود موجبات تنویر افکار دوستان و بسیجیان را فراهم مي کرد. وي ضمن توصیه به تقوا و پاکدامني به برخورد 
شجاعانه با جریانات سیاسي ضدانقالب و نظام سفارش مي کردند و به تالش علمي و خواندن درس، مدرسه 

و کالس اهمیت ویژه مي دادند.

شب به ياد ماندني در محضر قرآن
 مهدي فضيلت

تقدیر از اس��تادان، مفاخر و پیشکسوتان قرائت، تفسیر و علوم قرآني، صدها نفر از مشتاقان کتاب وحي را در 
شامگاه پنج شنبه 28 مرداد ماه به سالن همایش هاي هتل عباسي اصفهان کشانده بود به طوري که ظرفیت سالن 
 جوابگوي انبوه عالقمندان نبود و نشان از قرآن دوستي و اجر نهادن مردم اصفهان به یک قهرمان قرآني داشت، 
 مس��عود نیک دس��تي، نفر اول مس��ابقه هاي بین المللي قرائت قرآن کریم که این مراس��م با ش��کوه از سوي 
»مجمع قرآني اصفهان« و همکاري مسئوالن استان به پاس استمرار سربلندي هاي وي، در عرصه مسابقه هاي 
کشوري و بین المللي قرائت قرآن کریم برگزار شده بود.  استاد دکتر مسعود نیک دستي )نفر اول مسابقه هاي بین 
المللي قرائت قرآن کریم( در این مراسم خود را متولد 1355/12/26 معرفي کرده و شروع فعالیت قرآني خود را 
از 8 سالگي و زیر نظر استاد بشیري در سبک »عبدالباسط« دانست. وي ادامه فعالیت خود در مسجد میرزا فتح اله و 
»بني لوحي« واقع در خیابان عبدالرزاق تا سن شانزده سالگي و آموختن سبک استاد منشاوي ذکر کرده و عضویت 
در گروه تواشیح فلق در سایه استادي، آقایان: رضوي و سعادت نیا را نقطه عطفي در شکوفا شدن استعداد قرآني 
خود بیان کرد. وي اولین مقام کشوري خود را مربوط به سال 74 )مقام سوم( دانست و یادآور شد: همراهي جدي 
آموزشي قرائت قرآن در کنار درس باعث شد تا در هر دو موفق شده و عالوه بر موفقیت هاي قرآني در سال 74 
با رتبه 110 کنکور؛ وارد دانشگاه شده و در رشته دکتراي دندانپزشکي فارغ التحصیل شوم. وي کوشش خود را 

در راه قرائت قرآن تنها جبران ذره اي از خدمات این کتاب مقدس بر خود و زندگي اش دانست.

روزی بود...

  »محم��د بیک« در یک نشس��ت خب��ري در جمع 
خبرنگاران تصریح کرد: همانطور که شهردار اصفهان اعالم 
کرد؛ اگر پروژه ورزشگاه نقش جهان به اصفهان واگذار شود 
در تکمیل این پروژه اعالم آمادگي کرده ایم تا همشهریان از 

این مکان بهره کافي ببرند.
در این نشس��ت، مدیر عام��ل س��ازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان با اشاره به تاریخچه فعالیت سازمان گفت: 
این سازمان فعالیت خود را از سال 76 آغاز کرده و 13 سال 
است که در قالب مسائل فرهنگي، تفریحي، ورزشي و امور 
کتابخانه ها فعالیت مي کند. این در حالي اس��ت که از سال 
84 بر اس��اس یک برنامه منسجم فعالیت سازمان ادامه یافته 

است.
وي بسترس��ازي جهت تحقق ش��هر اس��المي را از اهداف 
آرمان��ي س��ازمان فرهنگي تفریح��ي ش��هرداري عنوان و 
خاطرنش��ان ک��رد: ارتقاء فرهن��گ ش��هروندي و افزایش 
 دان��ش و مه��ارت هاي ش��هروندي ب��ا تأکید ب��ر انضباط 

اخالقي – اجتماعي از مهمترین اهداف سازمان است.
بیک در ادامه توضیح اهداف سازمان تصریح کرد: بسترسازي 
تقویت هویت دیني و انقالبي ش��هروندان، فرهنگ س��ازي 
جهت بهبود س��المت فردي و اجتماعي با تأکید بر ورزش 
همگاني و بهداش��ت رواني، بهبود و ارتقاي فرهنگ تفریح 
و افزایش نش��اط شهروندان و افزایش میزان کیفیت مطالعه 
آنان، افزایش مشارکت در سرمایه گذاري، اجرا و نظارت بر 
سازمان، احیاي هویت محلي، بسترسازي جهت تقویت هنر، 
افزایش توانمندي هاي سازمان و نیز توسعه فضاهاي مجازي 
و الکترونیک��ي از دیگر اهداف س��ازمان فرهنگي تفریحي 

شهرداري محسوب مي شوند.
وي گفت: در سال 89 که به فرموده مقام معظم رهبري، سال 
کار مضاعف، همت مضاعف نام گذاري ش��د؛ اصفهان نیز 
به پایتخت فرهنگ و تمدن اسالم نام گرفت، بنابراین سعي 
کردی��م با بهره مندي از این فرمایش��ات فعالیت ها را پیش 

ببریم.
مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي ش��هرداري حوزه 
معاونت فرهنگي ورزش��ي را شامل 4 مدیریت فرهنگي و 
امور کتابخانه ها همچنین مدیریت تفریحي و ورزشي عنوان 
کرد و افزود: 114 مرکز در سازمان در قالب این 4 مدیریت 
 فعالی��ت مي کنن��د. در بخش فرهنگي 31 مرک��ز داریم که 
ش��امل: 12 مرکز فرهنگي محله محور، 11 مرکز تخصصي 
فرهنگي، 5 مرکز تخصصي هن��ري و 5 مرکز تحت عنوان 
خانه هاي هنر اس��ت که البته تحت عناوین خانه هاي هنر 
به بخش خصوصي واگذار شده اند و اهداف سازمان را نیز 

دنبال مي کنند.
بیک ضمن اش��اره به 31 سالن مطالعه و 20 کتابخانه درباره 

معاونت ورزشي تفریحي خاطرنشان کرد: 
در این بخش 22 مرکز ورزشي داریم که 
شامل: 5 ورزشگاه روباز، 3 استخر و 16 
سالن سرپوشیده است همچنین 11 مرکز 
تفریحي که عبارتن��د از: 4 باغ بانوان در 
نقاط مختلف شهر، جزیره بازي، مجموعه 
هاي فرهنگي صفه با ظرفیت 5 تا 6 هزار 
نفر، باغ نور، مجموعه فرهنگي تفریحي 
ناژوان ب��ا ظرفیت 4000 نفر و مجموعه 
تفریحي باغ فدک با ظرفیت 3 تا 4 هزار 

نفر و ...
وي تصریح ک��رد: در بخ��ش تفریحي 
با اس��تقبال خوبي از س��وي شهروندان 
روبرو بودیم و این امر مشوقي بود جهت 
 افزای��ش توانم��ان در اج��راي برنامه در 
 محله ها به طوري که اجراي جنگ شادي در 
منطقه هاي قائمیه و رهنان و دعوت مردم 
این محله ها براي شرکت از جمله برنامه 
هاي سازمان فرهنگ تفریحي شهرداري 

اصفهان است.
مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي 
شهرداري درباره موضوع اصفهان شناسي 
نیز گفت: در این راس��تا در بخش علمي 
و تاریخ��ي در مورد مش��اهیر این حوزه 
ه��ا برنامه ها و حمایت هایي از س��وي 
 س��ازمان انج��ام پذیرفت ک��ه همایش 
شیخ بهایي، همایش روز اصفهان و .... از 

آن جمله اند.
همچنین برنامه هایي مثل زندگي جدید، کالبد قدیم، ویرایش 
مقاالت و کت��اب هایي در مورد اصفهان شناس��ي از دیگر 

فعالیت هاي سازمان محسوب مي شوند.
بیک ضمن اشاره به انتخاب انتشارات سازمان به عنوان ناشر 
برگزیده در سال 88 تصریح کرد: در این خصوص تهران و 
اصفهان تنها کالنشهرهایي هستند که در بخش نشر فعالیت 
دارند که در اصفهان 20 عنوان کتاب با موضوعات فرهنگي، 

تاریخي و ... به چاپ رسانده ایم.
وي برخي فعالیت ها در حوزه فرهنگي و تفریحي در قالب 
توس��عه مراکز را اینگونه عنوان کرد: بهره برداري از 4 سالن 
کتابخانه، همچنین 2 فرهنگسرا در 5 ماهه اول امسال و بهره 
برداري از 2 باغ بانوان. این در حالي اس��ت که بیک توسعه 
مراکز در بخش ورزش��ي را از قلم نینداخت و ضمن اشاره 
به س��الن ورزشي ابرار و زمین اسکیت آبشار، سایر فعالیت 
ه��ا را اینگونه عنوان کرد: افتتاح س��الن تیران��دازي امین با 

امکان��ات تخصصي و با زمین چمن مصنوعي، قرار دادن 3 
ی��ا 4 زمین رو باز در اختیار ش��هروندان، هر یک در مناطق 
14 گانه شهرداري، 12 پروژه ورزشي شامل استخر و سالن 
 سرپوش��یده که در س��ال 89 به مرور زمان ب��ه بهره برداري 
مي رسد، برپایي محافل قرآني و نیز برنامه هاي ورزشي در 

ماه مبارک رمضان و ...
 مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي ش��هرداري درباره 
جام موالي عرشیان گفت: در ماه مبارک رمضان 11 مجموعه 
ورزش��ي در 10 سالن فوتسال و یک سالن والیبال در قالب 
12 تی��م والیبال و 600 تیم فوتس��ال از محله هاي اصفهان 
با یکدیگ��ر به رقابت مي پردازند که در پایان ماه برترین ها 

انتخاب مي شوند. 
بیک درباره برگزاري ورزش صبحگاهي خاطرنش��ان کرد: 
تاکنون 28 ایستگاه مخصوص بانوان و 32 ایستگاه مخصوص 
آقایان وجود دارد که البته در صدد هس��تیم در س��ال جاري 
تعداد ایستگاه ها را به 100 مورد ارتقاء دهیم و این گسترش 

بیشتر شامل ایستگاه هاي بانوان مي شود. 

وي برگزاري پیاده روي به مناسبت هفته 
بزرگداش��ت مقام معلم و ش��رکت 15 
ه��زار فرهنگي و نیز برپای��ي پیاده روي 
 وی��ژه صنعتگ��ران و خانواده ه��اي آنها 
)به مناس��بت هفته صنع��ت و معدن( و 
شرکت 10 هزار نفر را، از جمله کارهاي 
مشترک سازمان با دیگر دستگاه ها عنوان 

کرد.
مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي 
ش��هرداري درباره م��وزه قرآن نیز گفت: 
با همکاري نادرقل��ي نادري که 80 قرآن 
 از سراس��ر دنیا با خط ه��اي مختلف را 
 جم��ع آوري ک��رده مکاني ب��ه این نام 
راه اندازي ش��ده و ای��ن کتب نفیس در 
این م��وزه دائمي واقع در حوزه هنرهاي 
معاصر به نمایش گذاشته شده اند که البته 

در پي توسعه این موزه نیز هستیم.
بیک همچنین به ایجاد کتابخانه در مجتمع 
هاي مسکوني 40 واحد بیشتر اشاره کرد: 
تاکنون 13 کتابخانه در چنین مجتمع هایي 
راه اندازي شده است و اگر از این به بعد 
هم اینگونه مجتمع ها مکاني را در اختیار 
س��ازمان قرار داهند ما آنها را به کتابخانه 
مجهز کرده و اداره آن را به خود ساکنان 

ساختمان مي سپاریم.
وي جمع آوري فرمایش��ات مقام معظم 
رهب��ري را از جمله کاره��اي فرهنگي 
مؤثر سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان دانست و 
گفت: تمام فرمایشات مقام معظم رهبري در قالب جزواتي 
 به عنوان »گامي در مس��یر« همراه با عنوان بندي گردآوري 
مي ش��ود و در اختیار مدیران ارشد و دیگر اقشار قرار داده 
خواهد شد که معموالً تیراژ این جزوات در هر مرحله 2000 
اس��ت که البته در برخي موارد این رق��م به 4000 تیراژ هم 
مي رسد. بیک، برگزاري 37 جنگ شبانه در شب ها و شام 
جمعه در مجموعه تفریحي صفه، باغ فدک، ناژوان را از جمله 
فعالیت هاي سازمان عنوان کرد و درباره برگزاري برنامه ها 
در محل��ه هاي اصفهان گفت: ما همه رده هاي س��ني را در 
محله ها از مخاطبان خود مي دانیم، بنابراین مي کوشیم تا با 
رویکرد فرهنگ شهروندي شهري سالم داشته و الگوي یک 

شهر اسالمي باشیم.
در ادامه این نشست مرتضي طغیاني، معاون فرهنگي و امور 
کتابخانه هاي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان 
گفت: هنگامي که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمي 

نام گذاري شد، ما وظیفه سنگیني را بر دوش خود احساس 
کردیم که باید نسبت به مردم اصفهان ادا کنیم.

وي اف��زود: از آنجا که ما مي خواهیم توس��عه در سراس��ر 
ش��هر موزون باش��د؛ الزم اس��ت تالش کنی��م. بنابراین در 
بخش کتابخانه ها از لحاظ باال بردن تعداد کتابخانه و سالن 
 مطالعه و نیز گس��ترش فرهنگ کتابخوان��ي کارهایي انجام 

داده ایم.
طغیاني ضمن اشاره به ایجاد و راه اندازي کتابخانه گویا ویژه 
نابینایان در خیابان فروغي، درباره پیک دانایي گفت: براي افراد 
سالمند و معلوالن جسمي و حرکتي به وسیله پیک موتوري 
کتاب درب منازل افراد تحویل و پس از استفاده فرد از آن، به 

وسیله پیک نسبت به تعویض کتاب اقدام مي شود.
 وي درب��اره موض��وع اوقات فراغت تصری��ح کرد: بیش از
 16 هزار نفر در کالس هاي مراکز فرهنگي تفریحي شرکت 
 کردن��د. همچنی��ن 340 نفر نیز از برنامه ه��اي مرکز نجوم 

بهره مند شدند.
معاون فرهنگي و امور کتابخانه ها در خصوص برنامه هاي 
 محله مح��وري افزود: در بخش تجلی��ل از نخبگان برخي 
محله ها نظیر محله ش��مس آباد، تقدیر به عمل آمد که در 
این جلسه 2000 نفر از اهالي محله حضور داشتند. همچنین 
جهت اجراي برنامه ش��ب هاي آسماني، قاریان نوجوان در 
مح��الت حضور مي یابند تا با الگو قرار دادن این نوجوانان 
جهت پرورش اس��تعدادهاي نهفته محالت گامي برداشته 

شود.
در ادام��ه بحث احمدرضا مهنام، معاون وزرش��ي تفریحي 
سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان گفت: فعالیت 
سازمان در ورزش حول سه محور ورزش همگاني، آموزش 
و قهرماني انجام مي ش��ود ک��ه 125 کمیته علمي در قالب 
ورزش مح��الت فعالیت دارند. همچنین 22 مرکز در قالب 

ورزش همگاني به مردم خدمات ارائه مي دهند. 
در بخش آموزش نیز در تمام مراکز از افراد ثبت نام به عمل مي 
آید و ورزش آموزان زیر نظر 400 مربي کارآزموده آموزش 
دریافت مي کنند که البته تاکنون 34018 کارت ورزش صادر 
شده اس��ت. از طرفي برگزاري سمینارهاي مختلف علمي 

براي بانوان از دیگر برنامه هاي بخش آموزش است. 
مهنام درباره ورزش قهرماني نیز تصریح کرد: توسط مربیاني 
که کالس هاي آموزشي دارند؛ استعدادها در مراکز ورزشي 
پیدا و به تیم هاي قهرماني معرفي مي شوند سپس افراد در 
مسابقات شهر و استان شرکت مي کنند حتي برخي از آنها 

عضو تیم ملي مي شوند.
وي در خاتمه درباره ش��هریه کالس ها گفت: کالس هاي 
آموزشي با کمترین نرخ برگزار مي شود. بسیاري از برنامه ها 

نیز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار مي گیرد.

در نشست خبري سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان عنوان شد:

برايتكميلپروژهورزشگاهنقشجهان،اعالمآمادگيکردهايم


