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 نماين��ده ول��ي فقي��ه در چهارمح��ال و بختياري 
گفت: رش��د و تكام��ل اجتماعي افراد و رس��يدن 
به جامعه س��الم تنها در سايه عمل به دستورات و 
آموزه هاي ديني امكان پذير است. به گزارش فارس، 
 آي��ت ا... محمدرض��ا ناصري در پنجمين جلس��ه 
 ش��وراي فرهنگ عمومي اس��تان با گرامي داشت 
دهه واليت، اظهار داشت: واقعه غدير از مهم ترين 
و اساس��ي ترين مس��ائل اعتقادي ش��يعه است كه 
ساير اصول اعتقادي آنها را تحت الشعاع خود قرار 

مي دهد. 
وي افزود: غدير سرشار از حقايق ارزشمندي است 
ك��ه بايد اين حقايق را براي تمام  نس��ل ها بازگو و 

جايگاه امامت و واليت را تشريح كرد. 
ناص��ري غدير را نقطه عطف تاريخ جهان اس��ام 
دانس��ت و اف��زود: غدير ي��ك رويداد ب��زرگ و 
سرنوشت س��از در تاريخ اس��ام اس��ت كه بايد از 
 تمام توان و امكانات خود در راستاي حفظ و زنده 
نگه داش��تن آن بهره گيريم. وي با اشاره به اهميت 
نقش و جايگاه ولي فقيه در جامعه  گفت: وجود ولي 
فقيه در جامعه امري ضروري است كه مي تواند افراد 
را به سمت قرب الهي هدايت و منشأ خير و بركت 
براي جامعه باشد. وي با بيان اين كه بايد قدر واليت 
 را دانست و نقش آن را در جامعه به خوبي تبيين كرد، 
اف��زود: والي��ت فقيه يك حقيق��ت و اصل مهمي 
اس��ت كه تمام  مس��لمانان بايد با تبعيت از آن در 
مسير زندگي حركت كنند. وي همچنين با اشاره به 
ضرورت تربيت ديني جوانان و نوجوانان در جامعه 
گفت: تربيت ديني اف��راد بايد از اوايل كودكي و از 
خانواده آغاز و س��پس در مدرسه از سوي معلمان 
و مربيان كامل ش��ود. ناصري با بيان اين كه دشمن 
به دنبال ترويج بي بند و باري در بين جوانان كشور 
اس��ت، گفت: با ترويج الگوهاي سالم به جوانان و 
هدايت آنها به مس��ائل ديني و مذهبي مي توان اين 

توطئه دشمن را خنثي كرد.  

مديرعامل ش��ركت عمران و 
مسكن س��ازان منطقه مركزی 
كش��ور گفت: تاكنون از محل 
بافت های  باس��ازی  اعتبارات 
فرس��وده بيش از 100 ميليارد 
ريال برای نوسازی بافت های 

فرس��وده اصفهان هزينه شده اس��ت. غامرضا عمرانی در گفتگو با 
فارس با اشاره به اجرای طرح نوسازی ...

شهرستان/ صفحه4

رژه هواي��ی ب��ا هواپيماه��ای 
فوق س��بك  بر فراز تهران از 
برنامه های هفته بس��يج است. 
فرمانده سپاه تهران بزرگ تأكيد 
كرد: ما بس��يجی را در جناح و 
گروه تعريف نمی كنيم، امروز 

برخی از گروه های سياسی وجود دارند كه فعاليت می كنند و بسيجی 
هستند كه از خط قرمز عبور می كنند، اما ما نمی گوييم... 

سراسری/ صفحه2

هزينه 100 ميليارد ريالي براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده اصفهان

 بسيج وارد جناح هاي سياسي 
چپ و راست نمي شود

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:

دستيابي به جامعه سالم 
در گروي ترويج آموزه هاي 

ديني است

معاون صنایع دستي كشور:

تأسيس نخستين دانشگاه صنايع دستي 
جهان در اصفهان

صفحه4

مهن��دس وحي��د رحمت��ی 
رودس��ری، مش��اور وزير و 
عموم��ی  رواب��ط  مدي��ركل 
وزارت صناي��ع و معادن كه 
ب��ه اتفاق علی اكب��ر كاظمی 
روابط عمومی سازمان  مدير 

 توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران از فوالد مباركه بازيد 
 م��ی نمود در ديدار ب��ا مدير روابط عمومی ف��والد مباركه تصريح 

كرد: نقش روابط عمومی ها در سازمان های...
 سراسری / صفحه2

فوالد مباركه به عنوان الگويی برای 
ساير صنايع كشور است

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد طراحی و اجرای محوطه و ساختمان های 
خدماتی ضلع غربی محله ماهان از سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های پیمانکاری 

– مشاوره ای تشخیص صالحیت شده به روش طرح و ساخت )EPC( واگذار نماید.
1 – مشخصات پروژه:

طراحی و اجرای محوطه سازی کل سایت شامل: )جدول، بلوک فرش و آسفالت( به مساحت تقریبی 40/000 مترمربع و 
ساختمان های خدماتی – تجاری سایت به مساحت تقریبی 880 مترمربع و زیربنا حدوداً 880 مترمربع و فضاهای ورزشی و 

بازی کودکان به مساحت تقریبی 1700 مترمربع
اجرای محوطه و ساختمان های جنبی مسجد به مساحت تقریبی 800 مترمربع و زیربنا حدوداً 200 مترمربع

2 – شرایط پیمانکاران:
پیمانکاران واجد شرایط می بایست دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و مشاوره ای بر اساس آیین نامه طبقه بندی و 
تشخیص صالحیت پیمانکاران و آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت مشاوران بوده و دارای رتبه 5 در رشته ابنیه 

باشند.
3 – مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم آگهی، جهت 
خرید و دریافت اسناد ارزیابی به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه 

گواهینامه صالحیت و رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
4 – مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: پیمانکاران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پانزده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه 

را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
شرکت عمران   – بلوار ارم   – شهر جدید مجلسی   – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن   – نام و نشانی کارفرما: اصفهان   –  5

مجلسی تلفن: 5452286 -0335 ، دورنگار: 5452214 – 0335 ، صندوق پستی: 11178 – 86316
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
)شركت عمران شهر جديد مجلسی(
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هواپيماه��ای  ب��ا  هواي��ی  رژه 
ف��وق س��بك ب��ر ف��راز تهران 
بس��يج  هفت��ه  برنامه ه��ای   از 

است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ تأكيد 
كرد: ما بس��يجی را در جناح و 
گروه تعري��ف نمی كنيم، امروز 
برخ��ی از گروه ه��ای سياس��ی 
فعالي��ت  ك��ه  دارن��د  وج��ود 
می كنند و بس��يجی هس��تند كه 
از خ��ط قرم��ز عب��ور می كنند، 
اما ما نمی گويي��م اينها از دايره 
بسيج خارج شده اند و به دنبال 
جذب آنها هس��تيم و آنها را از 
دايره بس��يج خ��ارج نمی دانيم. 
س��ردار  ايلن��ا،  گ��زارش   ب��ه 
حس��ين همدان��ی در نشس��ت 

خبری ك��ه به منظور تش��ريح برنامه های س��پاه 
محم��د رس��ول ا... تهران بزرگ برگزار می ش��د 
يكی از مؤلفه های حركت بس��يج در دهه چهارم 
انق��اب را جهاد علمی و رس��يدن ب��ه باالترين 
سكوهای دانش در منطقه عنوان كرد و گفت: ما 
بس��يج را در گروه ها و تشكل ها نمی بينيم، بسيج 
از همه تش��كل ها فراتر اس��ت و قد و قواره آن 

بلندتر از هر گروهی است. 

فرمانده س��پاه ته��ران بزرگ تأكيد كرد: بس��يج 
وارد جناح های سياسی چپ و راست نمی شود، 
اما می توان��د از همه ظرفيت ه��ای خود در اين 

خصوص استفاده كند. 
وی با اش��اره به جنگ تحميلی و با بيان اين كه 
همه جناح ها و گروه ها در جبهه ها حضور داشتند، 
گفت: اين به دليل آن بود كه منافع ملی كشور در 
ميان بود و هم��ه جناح ها و گروه ها وارد عرصه 
شده بودند. امروز نيز منافع نظام و ملت مهم ترين 

موضوع است، بنابراين در بسيج 
 بايد از همه ظرفيت ها اس��تفاده 

كنيم. 
همدان��ی در پاس��خ به س��ئوال 
خبرن��گاری ك��ه ب��ه حض��ور 
در  مختل����ف  جناح ه����ای 
دف��اع مق��دس و عرصه ه��ای 
 نظي����ر آن اش����اره داش��ت، 
گف��ت: ه��ر س��ازمان و نهادی 
منش��ور و خطوط قرمزی دارد 
كه در سازمان بسيج خط قرمز، 
دلسوزی برای نظام مردم ايرانی 
آب��اد و خدمت به ملت اس��ت 
هر كس��ی دارای مؤلفه ها باشد، 

بسيجی است. 
وی ب��ا بي��ان اين ك��ه مخالف 
ملت و نظام از ديد ما بس��يجی 
نيس��ت، يكس��ان بودن گفتار و رفتار را از ديگر 
ويژگی های بس��يج برشمرد و گفت: بسيج تهران 
بزرگ در س��ال گذش��ته نهضت روش��نگری را 
آغ��از كرد و بس��ياری از م��ردم و جوانان ما كه 
اش��تباه كرده بودند و نمی دانستند به دايره بسيج 
برگردان��د حاص��ل اي��ن كار را در واقعه 9 دی 
ديديد كه جوانان��ی حتی مصاحبه كرده و گفتند 

كه در اشتباه بودند.

ب��ه گ��زارش ايرنا، محم��ود احمدی ن��ژاد در 
همايش بين المللی روز جهانی فلس��فه اظهار 
داش��ت: مكتب ه��ای گوناگون قادر ب��ه ارائه 
راه نجات��ی به انس��ان نبوده ان��د و هر يك در 
دوره ای ظهور و اف��ول كرده اند و امروز بيش 
 از هر زمان ديگری نيازمند ظهور انس��ان كامل 

هستيم. 
وی با اش��اره ب��ه مأموري��ت پيامب��ران الهی 
 برای آش��نايی بشر با انس��ان كامل خاطرنشان 
كرد: مهم تري��ن موضوع برای انس��ان ميل به 
س��عادت ابدی و اوج كمال انس��انی است و 
مقدمه اين امر ش��ناخت خالق انسان و جهان 
اس��ت. رئيس ش��ورای عالی انقاب فرهنگی 
مهم ترين مسأله انسان را شناخت خود و خالق 
هس��تی عنوان ك��رد و گفت: انس��ان به ميزان 
ش��ناخت خود از خالق هستی، انسان و جهان 
و همچنين باور آن كمال می يابد و انس��ان از 
هر پديده ای كه او را می شناسد بزرگ تر است. 
احمدی نژاد ادامه داد: اگر كس��ی خدا و انسان 
 را بشناس��د، بر س��اير موجودات اشراف پيدا 

می كند. 
شناخت انسان كامل رمز كمال حقیقی 

رئيس جمه��وری همچنين ش��ناخت خداوند 
را نيازمند شناس��ايی انسان كامل دانست و از 
تحق��ق اين امر به عنوان رمز كمال حقيقی نام 

برد و گفت: تنها راه ش��ناخت انسان، شناخت 
و همراهی با انس��ان كامل است. وی از انسان 
كام��ل ب��ه عن��وان برترين مخلوق و واس��طه 
اس��ماء الهی در سلسله مراتب خلقت ياد كرد 
و افزود: انس��ان كامل از يك سو در باالترين 
و نزديك تري��ن جاي��گاه به مبدا هس��تی و از 
 سويی واس��طه كماالت به ساير مراتب وجود 

است. 
رئيس جمه��وری ب��ا بيان اين ك��ه نقطه كمال 
انس��انی در وج��ود انس��ان كامل ب��روز يافته 
اس��ت، افزود: امروز بر همگان روش��ن است 
كه حقيقت خلقت الهی انس��ان و استعدادهای 
الهی نهفته در او ش��كفته نشده است و انسان 
در مس��ير كم��ال در ابت��دای راه اس��ت. وی 
تصريح كرد انس��ان هنوز طع��م علم حقيقی، 
عزت، كرامت، سامت، خاقيت، غنا و هزار 
اس��م الهی را نچشيده اس��ت و از اين رو بايد 
اتفاقی بيفتد و پيامب��ران الهی به همين منظور 
آمدند تا اين حقيقت را فرياد بزنند و جهان را 
با انس��ان كامل آشنا كنند. احمدی نژاد با اشاره 
به نياز جهان به ظهور انسان كامل و معرفی راه 
درست وصول به حكمت گفت: او بايد بيايد 
تا عقل و اس��تعدادهای الهی نهفته در انس��ان 
را به كمال برس��اند، پرده ه��ای غفلت را كنار 
بزند و عطش بی پايان بش��ريت به حقيقت را 

فرو نشاند. 
انس��ان  ك��رد  خاطرنش��ان  رئيس جمه��وری 
كامل عدل و قس��ط را در زمي��ن برپا می كند 
و تاريك��ی و جه��ل و انحراف ه��ا را ب��ا نور 
 هداي��ت و معرف��ی صراط مس��تقيم روش��ن 

می كند. 
وی ب��ا تأكي��د بر اين ك��ه اين وع��ده ظهور 
انس��ان كامل وع��ده ای اله��ی و تخلف ناپذير 
اس��ت، تأكيد كرد با ظهور انس��ان كامل، تمام 
اس��تعدادهای عالم به فعليت خواهد رسيد و 
 اسماء الهی به طور كامل در زمين تجلی خواهد 

يافت. 
احمدی نژاد گفت: با تحقق اين امر، بش��ريت 
طعم دس��تيابی به حقايق، عدل، سامت، پاكی 
و رحم��ت الهی را خواهد چش��يد و آن روز 
دي��ر نخواهد بود. رئيس جمه��وری در ابتدای 
س��خنان خود، همايش بين المللی روز جهانی 
فلس��فه را به گلستان علم و انديشه تشبيه كرد 
و گف��ت: از خ��دا می خواهم از اين نشس��ت 
آث��ار خير و ارزش��مندی به بش��ريت عنايت 
كند. وی با اش��اره به حضور علما، فاسفه و 
صاحب نظران در اين نشس��ت افزود: اجاس 
امروز بسيار مغتنم است و حضور فرهيختگان 
و هم انديش��ی درباره كش��ف حقايق، موجب 

نزول رحمت الهی است.

سراسری
ایران

مع��اون عمرانی اس��تاندار تهران گفت: 
با اجرای قان��ون هدفمند كردن يارانه ها 
وزارت كش��ور به ش��هرداری های زير 
25 ه��زار نف��ر جمعيت كه ت��وان مالی 
پايينی دارند، بسته های حمايتی می دهد. 
محمدرض��ا محم��ودی در گفتگ��و ب��ا 
 ف��ارس اظهار داش��ت: در اجرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها، استانداری تهران 
بر اساس دس��تور وزارت كشور، كميته 
حمل و نقل و س��وخت را تشكيل داده 
اس��ت. وی در ادامه اف��زود: در جهت 
رفاه بيش��تر مردم، تصميماتی در كميته 
حمل و نقل و س��وخت اتخاذ ش��ده و 
در حال حاضر هدفمندس��ازی يارانه ها 
در بخش ان��رژی را پيگي��ری می كنيم. 
 مع��اون عمرانی اس��تاندار تهران گفت: 
بر اس��اس جلس��ه های مختلف��ی كه در 
وزارت كش��ور برگ��زار ش��د تمام��ی 
ش��هرداری های كش��ور با اجرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها، بسته های حمايتی 
را دريافت  می كنند و شهرداری های زير 
25 هزار نفر جمعي��ت، از حمايت های 
ش��د.  خواهن��د  برخ��وردار  خاص��ی 

 محمودی با اش��اره به اين كه در بحث 
حمل و نقل، اس��تان های سمنان، قزوين 
و ق��م، اس��تان های معين ب��رای تهران 
معرفی ش��دند، خاطرنش��ان كرد: هفته 
گذش��ته وزارت كش��ور 300 دس��تگاه 
اتوبوس تحويل گرفت كه از اين تعداد 
85 دس��تگاه به شهرس��تان های اس��تان 
 ته��ران اختص��اص يافت. وی ب��ا بيان 
اين كه ياران��ه بليت اتوبوس و مترو در 
حال پرداخت به ش��هرداری ها اس��ت، 
ادام��ه داد: در ماه گذش��ته در راس��تای 
اجرای قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها 
200 دس��تگاه اتوب��وس به ش��هرداری  
تهران تحويل داده ش��د. معاون عمرانی 
اس��تاندار تهران با اش��اره ب��ه اين كه با 
افزايش نرخ س��وخت، 10 تا 20 درصد 
به استفاده از حمل و نقل عمومی استان 
اضافه می ش��ود، اظهار داشت: در حال 
حاض��ر 60 درص��د از ظرفيت حمل و 
 نقل در اتوبوس��رانی فعال اس��ت و بايد 
40 درصد ديگر مديريت شود همچنين 
ت��ا پايان س��ال در بحث حم��ل و نقل 
عمومی افزايش قيمت نخواهيم داشت.

معاون امورعمرانی استانداری تهران گفت: 
234 هزار واحد مس��كن مهر در اس��تان 
تهران تا شهريور ماه س��ال 1390 به بهره 

برداری خواهد رسيد. 
محمدرض��ا محمودی در گفتگ��و با ايرنا 
افزود: در نقاط مختلف استان تهران برای 
س��اخت مس��كن مهر زمي��ن اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. وی با بي��ان اين كه در 
 ش��هر ته��ران برنام��ه ای برای س��اخت
 مسكن مهر نداريم، اظهار داشت: سياست 
ما اين است كه شهر تهران بيش از هشت 
ميليون نفر جمعيت نداش��ته باش��د و به 
همين خاطر مس��كن مهر را در شهرها و 
شهرس��تان های ديگر اس��تان تهران اجرا 

كردي��م. محم��ودی ادام��ه داد: در ح��ال 
 حاضر در اس��تان ته��ران 194 هزار واحد 
مسكن مهر 99 ساله و 40 هزار واحد مسكن 
مهر خودملكی در حال ساخت می باشد 
كه از پيشرفت خوبی نيز برخوردار است. 
وی اضافه كرد: برای مسكن مهر ثبت نام 
مجدد نيز داريم كه افراد می توانند جهت 
ثبت نام به ادارات مسكن و تعاون در استان 
مراجعه كنند. معاون امورعمرانی استانداری 
تهران گفت: برای هر واحد مس��كن مهر 
80 درص��د هزينه ها را دول��ت از طريق 
تس��هيات پرداخت می كند كه اگر افراد 
40 ميليون ريال داش��ته باشند می توانند 

صاحب خانه شوند.

فرماندار دماوند از اختصاص نيم درصد 
عوارض ش��هرداريهای سطح شهرستان 
 به كتابخانه های شهرس��تان دماوند خبر 

داد. 
نورمحمد فردی در جلسه فرهنگ عمومی 
شهرس��تان دماوند بر توسعه كتابخانه ها 
و تروي��ج بي��ش از پي��ش كتابخوانی در 
شهرستان و فعاليت گسترده در اين زمينه 
اشاره كرد و افزود : دولت توجه ويژه ای 
به مقوله های فرهنگی داشته و سفر سوم 

دولت به استان نيز كه با گرايش فرهنگی 
 ص��ورت گرفت��ه موي��د همي��ن مطلب 

است. 
وی با اش��اره  در پي��ش بودن عيد غدير 
برگزاری هرچه باش��كوه تر اين جش��ن  
در س��طح شهرس��تان با همكاری تمامی 
س��ازمان ها و ادارات تأكيد كرد و گفت: 
به همين مناس��بت يك��ی از خيابان های 
شهرس��تان بنام خياب��ان غدير نامگذاری 

خواهد شد.

با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها؛
شهرداري هاي زير 25 هزار نفر بسته هاي 

حمايتي دريافت مي كنند 

بهره برداري از 234 هزار واحد مسكن مهر 
در استان تهران      

اختصاص نيم درصد عوارض 
 شهرداري هاي دماوند به كتابخانه ها 

جهان نما میالد نور

بمباران منطقه های مسكونی پايتخت 
سومالی، 9 كشته بر جای گذاشت 

 بمباران منطقه های مس��كونی ش��هر موگاديشو پايتخت س��ومالی، حداقل
9 غير نظامی را كش��ت. به گزارش ايرنا، ش��بكه الجزيره قطر اعام كرد، در 
جريان اين بمباران كه از سوی صلحبانان آفريقايی انجام شد، حداقل 10 تن 
ديگر نيز مجروح شدند. شاهدان عينی گفتند بمباران پس از آن روی داد كه 
يك مين كار گذاشته شده در راه عبور خودروهای نظامی نيروهای آفريقايی 
منفجر شد. سپس اين نيروها به صورت بی هدف به سوی محله های اطراف 
بازار »باكارا« آتش گشودند. محله های مسكونی شهر موگاديشو ماه ها است 
كه به ميدان درگيری دو طرف درگير در جنگ تبديل شده است. در اين نبردها 
نيروهای دولتی سومالی با حمايت صلحبانان اتحاديه آفريقا با گروه های مسلح 
مخالف دولت و در راس آنها جنبش جوانان مجاهد و حزب اسامی درگير 

هستند. بيشتر قربانيان اين نبردها را مردم غير نظامی شهر تشكيل می دهند.

منابع خبری ازاحتمال تحويل نشدن 
جايزه نوبل امسال خبر دادند 

كميته صلح نوبل اعام كرد: از آنجايی كه ليو شيائوبو برنده چينی اين جايزه، 
هم اكنون در زندان است و دولت چين به بستگان وی اجازه خروج از كشور 
را نمی دهد، احتماالً جايزه صلح نوبل امس��ال به كسی تحويل داده نخواهد 
شد.  به گزارش ايرنا، منابع خبری غربی با اعام اين مطلب افزودند: دولت 
چين كه از اعطای جايزه صلح نوبل امس��ال به ليو شيائوبو بسيار خشمگين 
اس��ت، نه تنها به بس��تگان او اجازه خروج از كش��ور برای دريافت جايزه 
صلح نوبل را نمی دهد، بلكه برخی كش��ورها را نيز تحت فش��ار قرار داده 
كه از شركت در مراسم اعطای جايزه نوبل خودداری كنند. كميته صلح نوبل 
همچنين اعام كرد: افزون بر س��فير چين، س��فيران روسيه، قزاقستان، كوبا، 
مراكش و عراق نيز دعوت اين كميته برای شركت در مراسم اعطا جايزه نوبل 
را نپذيرفته اند. توربجورن ياگلند رئيس كميته صلح نوبل، با اشاره به زندانی 
بودن ليو شيائوبو اظهار داشت: برنده جايزه صلح نوبل امسال در اين مراسم 
كه در اسلو برپا می شود، شركت نخواهد كرد. گرچه او اين جايزه را پذيرفته 
 و آن را حمايت از تاش های خود برای دموكراسی در چين می داند. جايزه 
يك ميليون و 400 هزار دالری نوبل فقط به برنده يا اعضای درجه اول خانواده 
وی تحويل می شود، اما همسر ليو شيائوبو در حبس خانگی به سر می برد 
و خانواده وی به دنبال اعام اعطا جايزه نوبل به او، تحت نظارت پليس قرار 
دارند. سال گذشته ليو شيائوبو 54 ساله به اتهام تاش برای براندازی در چين 
به 11 سال زندان، محكوم شد. وی در متنی تحت عنوان »منشور 08« خواستار 

دمكراسی چند حزبی و احترام به حقوق بشر در چين شده است.

 بی خبری مردم جنوب افغانستان 
از حمالت تروريستی 11سپتامبر 

40 درصد كسانی كه در جنوب با آنها مصاحبه شد، بر اين عقيده هستند كه 
نيروهای بين المللی برای نابود كردن اسام يا اشغال يا انهدام افغانستان در آنجا 
حض��ور دارند. 92 درصد از افراد در واليت های هلمند و قندهار از حوادثی 
كه به حضور نيروهای بين المللی در كش��ور آنها منجر شد، اطاع ندارند. به 
گزارش ايلنا، يك مؤسس��ه پژوهشی سياست بين الملل اعام كرد كه بيشتر 
مردم در دو واليت اصلی جنوب افغانستان از حمات تروريستی 11 سپتامبر 
سال 2001 به آمريكا كه موجب حمله به آن كشور شد، بی اطاع هستند. به 
گفته ش��ورای بين المللی امنيت و توسعه، 43 درصد از پاسخ دهندگان هيچ 
چيز خوبی در دموكراسی نيافته اند. مدير شورای بين المللی امنيت و توسعه در 
بيانيه ای گفت: نياز داريم برای مردم افغانستان توضيح دهيم چرا آنجا هستيم و 

آنها را متقاعد كنيم كه آينده شان با ما بهتر از بودنشان با طالبان است.

 پادشاه عربستان برای درمان 
به آمريكا می رود 

»مل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز«، 
توصيه  ب��ه  پادش��اه عربس��تان 
پزش��كان و برای درم��ان راهی 

آمريكا  می شود. 
به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، 
پادشاه عربستان سعودی جمعه 
بر اثر آنچه عارضه ديس��ك كمر 
اعام شده اس��ت، به بيمارستان 
رياض منتقل شده و آزمايش های 
پزش��كی بيش��تری بر روی وی 
ص��ورت گرف��ت. پزش��كان به 

پادشاه 86 ساله عربستان توصيه كرده  اند كه به دليل عارضه ديسك كمر نياز به 
استراحت بيشتری دارد. به نظر می رسد كه ملك عبداهلل به جزء عارضه ديسك 
كمر، از لختگی خون نيز رنج می برد. پيش از اين، پادش��اه عربستان پيشنهاد 
استعفای برادر خود، »بدر بن عبداالعزيز« را از مقام قائم مقامی رئيس گارد ملی 

عربستان پذيرفت و فرزند خود را به عنوان جانشين وی منصوب كرد. 
ش��اهزاده بدر پيش از اين به دليل مشكات پزشكی خواهان كناره گيری از 
س��مت خود در گارد ملی عربستان شده بود. پادشاه عربستان از سال 1962 
ميادی، خود رياست گارد ملی اين كشور را بر عهده دارد، چرا كه گارد ملی 
پايه و اس��اس قدرت وی محسوب می شود. اين نيروی ويژه مأموريت هايی 
مانند حفاظت از كاخ ها و خاندان س��لطنتی و تأسيسات حساس اين كشور 
را بر عهده دارد. اين در حالی اس��ت كه پادش��اه بيمار عربستان از ماه ژوئن، 
فعاليت های سياسی خود را محدود كرده است و حتی بيماری او سبب لغو 
جلسه هفته گذشته وی با كابينه عربستان شد. بسياری از تحليل گران بر اين 
باورند، به علت كهولت سن جانشينان احتمالی پادشاه عربستان، نزاع بر سر 

قدرت به طور جدی در اين كشور درخواهد گرفت. 

اوباما و مدودف در حاشيه نشست 
ناتو با يكديگر ديدار كردند 

 ب��ه گ��زارش ايلنا، بن رودز، س��خنگوی كاخ س��فيد در جم��ع خبرنگاران 
گفت: باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريكا و ديمتری مدودف، همتای روس 
وی در حاشيه نشست ناتو اين فرصت را پيدا كردند كه به اتاق ديگری رفته 
و برای مدت 15 تا 20 دقيقه با يكديگر گفتگو كنند. وی تأكيد كرد كه اين 
ديدار غيررسمی بوده و از پيش برنامه ريزی نشده بود. رودز با اشاره به ديدار 
اوباما و مدودف گفت: آنها يكديگر را دوست دارند، تمايل دارند با يكديگر 
ديدار كرده و درباره مس��ائل مختلف رايزنی كنند. به گفته مقام های دولتی، 
ديدار رؤسای جمهوری آمريكا و روسيه به پيشنهاد اوباما انجام شد و وی بعد 
از اين گفتگو، اين ديدار را صميمانه توصيف كرد. اوباما همچنين در اين ديدار 
درباره گفتگوی خود با ميخائيل ساكاشويلی، رئيس جمهوری گرجستان برای 
مدودف توضيح داد. يكی از مقام های رس��می به نقل از اوباما اعام كرد كه 
هدف از ديدار با مدودف كاهش سوء تفاهم هايی بود كه می تواند به پيامدهای 

ناخواسته منجر شود. 

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

بسيج وارد جناح هاي سياسي چپ و راست نمي شود

دعوت احمدي نژاد از فالسفه جهان براي زمينه سازي ظهور انسان كامل

رئيس مركز آمار ايران با اش��اره به 
 آغ��از مرحله جديد اج��راي طرح 
جم��ع آوري اطاع��ات اقتصادي 
 خانواره����ا، گف��ت: س�����امانه 
جم��ع آوري اطاع��ات اقتصادي 
ب��راي  آذرم��اه  اول  از  خان��وار 
اطاع��ات  ورود  ي��ا  و  اص��اح 
 جدي��د ب��ه م��دت 45 روز فع��ال 

مي شود. 
 ع��ادل آذر در گفتگ��و ب��ا ايرن��ا، 
افزود: ثبت نام ش��دگان سال 1387 
با درج ش��ماره ملي و كد رهگيري 
مي توانن��د وارد س��امانه ش��وند و 
اطاعات اقتصادي خانوار خود را 

اصاح و يا تكميل كنند. 
وي با بيان اين كه ثبت نام ش��دگان 
ارديبهش��ت ماه 1389 ني��ز با درج 
ش��ماره ملي و رمز عبور مي توانند 
به اين سامانه وارد شده و اطاعات 
خود را اص��اح و يا تكميل كنند، 

تأكيد كرد: در صورتي كه سرپرست 
خانوار، كد رهگي��ري يا رمز عبور 
خ��ود را فراموش كرده باش��د بايد 
از پانزدهم آذرماه امس��ال به بعد به 
سامانه مراجعه كند. نحوه ورود اين 
افراد در فرصتي ديگر اعام خواهد 

شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه خانوارهايي كه 
تاكن��ون به هي��چ عنوان ثب��ت نام 
نكرده ان��د، گف��ت: خانوارهايي كه 
تاكنون ثبت نام نكرده اند با ورود به 
سامانه مي توانند كليدي كه براي اين 
امر طراحي شده را فعال كنند و رمز 
عبور براي خود تعريف و س��پس 
اطاعات اقتصادي خانوار خود را 

وارد كنند. 
رئيس مركز آمار ايران افزود: در آخر 
هر هفت��ه مجموعه اطاعات مركز 
آمار نهايي مي ش��ود و اطاعات آن 
در اختيار وزارت رفاه قرار مي گيرد. 

به گفته آذر سامانه مركز آمار ايران 
هم براي تصحيح اطاعات خانوار 
)از نظ��ر ازدواج، ط��اق، تول��د و 
مرگ(و هم ب��راي ورود اطاعات 
 جدي��د خان��وار طراح��ي ش��ده
اس��ت. وي تأكيد كرد: زوج هايي 
كه به تازگي ازدواج كرده و تشكيل 
خانواده داده اند، حتما بايد پيش از 
ورود اطاعات جدي��د، اطاعات 
قبلي خود ك��ه در خان��وار پدري 
ثبت ش��ده اس��ت را حذف كنند. 
وی يادآور شد: همچنين در سايت 
راهنم��اي   www.amar.org.ir
تكميل پرس��ش نامه طراحي شده 
است و خانوارهايي كه در پر كردن 
پرسش نامه مشكل دارند، مي توانند 
از طري��ق اين س��ايت، نحوه ورود 
اطاعات را فرا بگيرند. اين سايت 

هم اكنون فعال است. 
رئيس مركز آم��ار ايران تاكيد كرد: 

بهتر اس��ت خانوارها حتما شماره 
تلف��ن همراه خ��ود را در س��امانه 
اطاعات اقتصادي خانوار وارد كنند 
ت��ا از اين طريق در ص��ورت بروز 
هرگونه مشكلي اين مركز از طريق 

پيام كوتاه، خانوارها را مطلع كند. 
آذر ب��ا اع��ام اي��ن ك��ه خانوارها 
مي توانن��د يك��م آذرم��اه از طريق 
 yaraneh.amar.org.ir س��ايت
اطاع��ات اقتصادي خ��ود را وارد 
كنند، گفت: همچنين شماره پيامك 
300000 براي مطلع ش��دن از اين 
كه سرپرس��ت خانوار چه كس��ي 
اس��ت، در اختيار مردم اس��ت. به 
گفته رئيس مركز آمار ايران شماره 
تلف��ن 8587-021 به طور ش��بانه 
روزي پاس��خگوي مردم اس��ت تا 
در صورت بروز هرگونه مش��كلي 
بتوانند از طريق اين تلفن نسبت به 

رفع آن، اقدام كنند. 

سامانه جمع آوري اطالعات اقتصادي خانوار 
از اول آذرماه فعال مي شود

سپیده نصر اصفهانی 

در حرك��ت آرام زمان همچنان می روم 
و دل��م را به بی نهايت��ی جاودان خوش 
می كنم. چش��م ها در راس��تای نوری 
خي��ره كننده، دس��ت ها در جس��تجوی 
حس��ی كه از اعماق دلم سربلند می كند 
و پاه��ا به دنب��ال عش��ق جاودانه زمان 

می روند و می روند و می روند....
امروز مولودی در راه است...

مول��ودی ك��ه نام��ش آرام��ش بخش 
دل ه��ا و يادش آبروی تاريخ بش��ريت 
اس��ت. دس��ت پرورده مكتب علی كه 
زمزمه نامش همه عاش��قان ستاره های 
بيخ��ود  از خ��ود   آس��مان والي��ت را 

می كند...
امروز عشق زاده می شود...

عش��قی قرين دله��ا كه وس��عت آن تا 
كهكش��ان می رسد و آس��مان را در بدو 

ورود به سجده زمين وا می دارد.

امروز فرش��تگان بر دس��تان ندای بيدار 
زمان بوسه می زنند...

بوس��ه ش��ادی عجيبی ك��ه از دل های 
بی ق��رار می آيد ت��ا اوج ملكوت خدا 

می رود.
و امروز، هادی امت، چش��م جهانيان را 

به يمن قدومش روشن می كند...
چه مبارک روزی و چه فرخنده لحظاتی 
اس��ت 15 ذی الحجه سال 212 هجری 
قمری كه قرن هاس��ت هر سال با شكوه 
و عظمت بيش��تری بر امت واليت سايه 
می افكند و دلها را غرق نور و ش��ادی 

می كند...
امروز دس��تها را بر آس��تان مباركش باال 
می بري��م و از او می خواهيم آنچه را كه 
خوش��بختی و سعادت ابدی  ما در گرو 

آن نهفته است...
 مي��اد با س��عادت ام��ام ده��م، حضرت 
علی النقی پيشوای بشريت مسلمان جهان بر 

عموم شيعيان آن حضرت مبارک باد...

نوری در گذر لحظه ها

مهندس وحيد رحمتی رودس��ری، مش��اور وزير 
و مدي��ركل رواب��ط عموم��ی وزارت صناي��ع و 
معادن كه به اتف��اق علی اكبر كاظمی مدير روابط 
عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع 
معدن��ی ايران از فوالد مبارك��ه بازيد می نمود در 
 ديدار با مدير روابط عمومی فوالد مباركه تصريح 
كرد: نقش روابط عمومی ها در سازمان های پيشرو 

تعيين كننده است.
 وی ب��ا مثب��ت ارزياب��ی نم��ودن فعالي��ت های 
روابط عمومی ش��ركت ف��والد مبارك��ه به روند 
 رو ب��ه رش��د رواب��ط عمومی ه��ا تأكي��د نمود و 
گفت: روابط عمومی ها با توجه به اين كه ماهيت 
كاريشان اطاع رسانی و فعاليت های ارتباطی است 
قطعاً در فضای مجازی كه بر دنيا حاكم است بايد 
روی اخبار و موضوعاتی كار كند كه از آن جريان 

 س��ازی منبعث ش��ود. مهندس رحمت��ی تصريح 
 نمود: در فضای كنونی جامعه و به تأسی از آن فضای 
بين المللی، روابط عمومی موفق آن است كه عاوه 
بر كارهای اساسی و اصلی خودش، نقش مشاوره 
را بسيار خوب برای مديريت ارشد داشته باشد و 
قادر باشد در موضوع هاي مختلف مشاوره مناسب 
ارائه و بازدهی بس��يار خوب فك��ری و عملی را 
 ب��رای س��ازمان خ��ودش فراه��م آورد. مديركل 
روابط عمومی وزارت صنايع و معادن خاطرنشان 
كرد: با نيروهای ارزش��مند و قديمی و با پشتكار 
و با تعصبی كه در اين ش��ركت س��راغ داريم اميد 
اس��ت بتوانيد نمونه و الگويی بسيار خوب برای 
س��اير صنايع كش��ور باش��يد. مهن��دس رحمتی 
حض��ور صنعت بزرگ��ی همچون ف��والد مباركه 
را در اس��تان و منطقه مهم خوان��د و گفت: فوالد 

مباركه از ابعاد مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی 
در منطق��ه تأثي��رات مهم��ی را ايفا نم��وده و اين 
 ش��ركت بايد با برنامه ريزی مناس��ب با دعوت از 
 حوزه های مختلف و استفاده از نخبگان دانشگاهی و 
اصحاب رسانه، فعاليت های عظيم خود را اطاع 

رسانی نمايد.
مش��اور وزير در ادامه فوالد مباركه را نگين بسيار 
ارزشمند برای كشور خواند و گفت: فوالد مباركه 
به عنوان نمونه و الگويی برای ساير صنايع كشور 
مطرح می باشد. ايشان با اشاره به وظايف اساسی 
روابط عمومی ها در دو ركن اساسی بيرون و درون 
س��ازمانی مجموعه، توصيه نمود: در مستحكم تر 
نم��ودن رابطه ای منطقه با كاركنان و ايجاد ش��ور 
 و ش��وق در زيرمجموع��ه ه��ای مختل��ف فوالد 

كما فی سابق كوشا باشند.

مشاور وزیر و مدیركل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن:
فوالد مباركه به عنوان الگويی برای ساير صنايع كشور است
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پنجره

مأموران انتظامی شهرس��تان كرج، 22 فعال ش��ركت 
هرمی گلدكوئيست را شناسايی و دستگير كردند. 

به گزارش ايسنا، س��رهنگ عباس عليپور، سرپرست 
پليس آگاهی استان تهران با اعام اين خبر گفت: درپی 
مراجعه يكی از ش��هروندان به كيوسك انتظامی واقع 
در سطح شهرستان كرج و اعام اينكه دو نفر ناشناس 
پ��س از دو روز تح��ت نظرگرفتن وی، درخواس��ت 
مبل��غ ي��ك ميلي��ون و 500 ه��زار توم��ان كرده اند، 
 رس��يدگی به موضوع در دس��تور كار مأم��وران قرار 

گرفت. 
گ��زارش،  اي��ن  درياف��ت  ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 
مأم��وران انتظامی ب��ا كاره��ای اطاعات��ی موفق به 
 شناس��ايی اي��ن اف��راد ش��دند و آن��ان را تحت نظر 
ق��رار دادند. عليپور اظه��ار كرد: مأم��وران با تعقيب 
و مراقبت ه��ای خود متوجه ش��دند كه اي��ن افراد به 

س��اختمانی در سطح ش��هر كرج ترددهای مشكوكی 
دارند كه با هماهنگی مقام قضايی برای بررس��ی های 
بيش��تر وارد ساختمان شدند و مش��اهده كردند چند 
نفر ديگر در آن مكان حضور دارند و با بررس��ی های 
بيش��تر مش��خص ش��د اين افراد از اعضای يك باند 

هرمی هستند. 
وی افزود: با دستگيری متهمان و انتقال آنان به پليس 
آگاه��ی، مأم��وران در تحقيق ها دريافتند س��ه نفر از 
متهمان دس��تگير شده از اعضای اصلی شركت هرمی 
گلدكوئيس��ت بوده و ب��ا وعده و وعيده��ای واهی، 
افرادی را از شهرستان های مختلف به شهرستان كرج 
دع��وت و جزو اعضای اين ش��ركت كرده اند. عليپور 
تصري��ح كرد: با توجه به اينكه تعداد 3 عضو ش��بكه 
دس��تگير نش��ده بودند، مأموران پس از گذشت چند 

روز آنان را نيز دستگير كردند. 

 مع������اون اجتم��اع��ی فرم���انده��ی انتظام��ی 
چهارمح��ال و بختي��اری بيان كرد: مأم��وران پليس 
مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان بروجن حين كنترل 
خودروهای عبوری به يك دس��تگاه خودروی پژو 

مشكوک و دستور توقيف صادر كردند. 
وی اف��زود: در بازرس��ی از خ��ودروی ذكر ش��ده 
مق��دار 15 كيلوگ��رم مواد مخدر از ن��وع ترياک كه 
 به طرز ماهرانه جاس��از ش��ده بود كش��ف و ضبط 
ش��د. س��رهنگ رمضانی گفت: در اين رابطه راننده 
خ��ودرو به اته��ام قاچاق م��واد مخدر دس��تگير و 
خودروی وی نيز توقيف ش��د. اين مقام انتظامی در 
پايان تصريح كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير 

مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شد.

بنابر اظهارات رئيس س��ازمان مدارس 
غيردولت��ی و توس��عه مش��اركت های 
 مردم����ی آم����وزش و پ����رورش، 
حاج��ی باباي��ی )وزي��ر آم��وزش و 
پرورش( با ارسال نامه ای به محصولی 
)وزير رفاه و تأمين اجتماعی( خواستار 
همكاری سريع تر سازمان بهزيستی با 
آموزش و پرورش در راستای اجرای 
مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی 
و ماده قانونی مصوب مجلس شورای 
اس��امی مبنی ب��ر واگ��ذاری صدور 
مجوز فعاليت و سياست گذاری مراكز 
 پيش دبس��تانی به آموزش و پرورش 

شد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، علی باق��رزاده در 
گردهمايی كارشناس مسئوالن مدارس 
و مراكز غيردولتی استان های كشور كه 
در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، با 
اعام نوسازی و بهس��ازی تجهيزات 
م��دارس غيردولتی در س��ال جاری، 
اف��زود: در برنامه مالی امس��ال رقمی 
برای كمك به نوس��ازی و بهس��ازی 
تجهيزات م��دارس غيردولتی در نظر 
گرفته ايم كه موافقت های آن از س��وی 
وزارت آموزش و پرورش اخذ ش��ده 

است. 
وی ب��ا بي��ان اين كه مرحل��ه اول اين 
برنامه در حال اجراس��ت، يادآور شد: 
آزمايش��گاه ها  تجهيزات  و  نوس��ازی 
تجهي��ز  اطاع��ات،  و  ف��ن آوری  و 
كتابخانه ه��ا، نمازخانه ه��ا و همچنين 
نوسازی و بهسازی تجهيزات ورزشی 
و بهداش��تی م��دارس غيردولت��ی از 
مهم تري��ن برنامه های م��د نظر در اين 

طرح است.
ب��ه گفت��ه رئيس س��ازمان م��دارس 
غيردولت��ی و توس��عه مش��اركت های 
مردم��ی آموزش و پ��رورش، با توجه 
ب��ه اي��ن ام��ر، اعتب��اری متناس��ب با 
دوره ه��ای تحصيلی به نس��بت تعداد 
دانش آموزان از سوی وزارت آموزش 
و پرورش اختصاص می يابد و معادل 
اي��ن ميزان نيز بايد از س��وی مدارس 
اختص��اص يابد ت��ا تم��ام تجهيزات 

 مدارس غيردولتی بهسازی و نوسازی 
شوند.

وی با اش��اره به بحث پيش دبس��تانی 
از  آن  مج��وز  ص��دور  واگ��ذاری  و 
 س��وی آموزش و پرورش نيز تصريح 
كرد: اي��ن ام��ر از موضوع های جدی 
اس��ت كه در حال حاضر در دس��تور 
كار مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
ش��ورای عال��ی انق��اب فرهنگ��ی و 
مجلس ش��ورای اس��امی قرار گرفته 

است. 
از  ديگ��ری  بخ��ش  در   باق��رزاده 
 س��خنان خ��ود با تأكي��د ب��ر اين كه 
پي��ش دبس��تانی هم��واره زي��ر نظ��ر 
 آموزش و پرورش بوده و بهزيستی با
اس��تفاده از ماده قانونی »گروه س��نی« 
آن را افزاي��ش داده اس��ت ك��ه اي��ن 
كار ي��ك تخلف به ش��مار م��ی رود، 
تأكيد ك��رد: كودكس��تان ها و مدارس 
پيش دبس��تانی از گذش��ته ب��ا مجوز 
آم��وزش و پرورش و تح��ت نظارت  
اس��تانداردهای اين وزارتخانه فعاليت 
داشتند و اولين كودكستان نيز در ايران 
 با مجوز آموزش و پرورش راه اندازی 

شد. 
وی ب��ا تأكي��د ب��ر اين ك��ه مهدهای 
ك��ودک تنها برای نگه��داری كودكان 
و پي��ش دبس��تانی ني��ز ب��رای تربيت 
 آن��ان تبيي��ن ش��ده اس��ت، ي��ادآور 
ش��د: امروزه كودكان دو � س��ه ساله 
در اوج يادگيری در اختيار س��ازمانی 
قرار می گيرند ك��ه صاحيت كافی را 
نداش��ته و به عنوان نيروهای خدماتی 
 از طري��ق ش��ركت ها وارد اين مراكز 

می شوند. 
باقرزاده با اش��اره به اي��ن كه موضوع 
عه��ده دار ش��دن پي��ش دبس��تانی ها 
توس��ط آم��وزش و پ��رورش در اين 
واگذاری مطرح نيس��ت، خاطر نشان 
ك��رد: موض��وع اصل��ی، صيان��ت از 
نيروهای انسانی اين جامعه است، هر 
چند كه معتقدي��م آموزش و پرورش 
 باي��د اس��تاندارد های الزم را تعريف 

كند.

الدن سلطانی

براس��اس آمار منتش��ره ح��دود 185 
ميلي��ون نفر در جهان مص��رف كننده 
م��واد مخدر و در كن��ار آن حدود 10 
ميلي��ون قاچاقچی م��واد مخدر به كار 
تولي��د، توزي��ع و تبديل آن مش��غول 

هستند.
مصرف م��واد مخ��در و ديگ��ر مواد 
روانگردان در قرن حاضر از مهم ترين 
معضل ه��ای جامعه  دردناک تري��ن  و 

بشری محسوب می شود. 
به ط��وری كه امروزه و در آغاز هزاره 
سوم در كنار بحران هايی چون تخريب 
محيط زيست، رشد بی رويه جمعيت، 
ف��روش انس��ان و مش��روبات الكلی، 
 HIV چهارمين بحران، مواد مخدر و

)ايدز( است.
مواد مخدر به آن دسته از موادی گفته 
می ش��ود كه از طريق كشيدن، تنفس، 
بلعيدن، تزريق، باال كشيدن از راه بينی 
و جذب ك��ردن وارد بدن می گردد و 
با س��رعت های گوناگون وارد گردش 
خون شده و در نهايت با ورود به مغز 
فرد نحوه احس��اس،  تفكر، دريافت و 

رفتار او را تحت تأثير قرار می دهد.
با توج��ه به آمار مص��رف كنندگان و 
قاچاقچي��ان م��واد مخدر اي��ن فرآيند 
موجب چرخ��ش اقتص��ادی بيش از 
1500 ميليارد دالر در سال شده است. 
از س��وی ديگر عوامل اين پديده شوم 
سيستمی و گسترده عمل می كند يعنی 
هم توليد كننده، هم توزيع كننده و هم 
تبديل كننده اين مواد است و به خاطر 
تداوم سيس��تم اصلی تري��ن مخاطبان 

مواد مخدر جوانان هستند.
به نظر كارشناسان امروزه سن مصرف 
كنن��دگان اين م��واد افيون��ی كاهش 
يافت��ه و در ح��ال حاضر ب��ه كمتر از 
15 س��ال می رسد و اين مس��أله را به 
 صورت يك معض��ل جهانی درآورده 

است. 
با توجه به اينك��ه 70 درصد جمعيت 
كش��ور ما جوان هس��تند اين خطر را 
 بايد با دقت و وسواس بيشتری دنبال 

كرد.
به  كارشناس��ان می گويند: وابس��تگی 
م��واد يك اختال مزم��ن و عودكننده 
اس��ت و پ��س از مدت��ی تبدي��ل ب��ه 
ي��ك نياز روانی و جس��می می ش��ود 
ك��ه رفتاره��ای اجتماع��ی و آس��يب 

رس��ان )خود تخريب��ی( را به خود و 
جامع��ه تحمي��ل می كن��د. ارتكاب به 
 جرايمی چون دزدی، فحشاء، فروش 
مواد مخدر و ابتا به امراض ويروسی 
ب��ه خص��وصHIV  )اي��دز( نيز از 
پيامدهای هش��داردهنده سوء مصرف 
مواد مخدر است. گفتنی است: تزريق 
م��واد مخ��در از عوامل عم��ده خطر 
ابتا به ايدز می باش��د كه در بسياری 
 از كش��ورهای جهان ش��ناخته ش��ده 

است.
به عقيده كارشناسان با توجه به آسيب 
پذي��ر بودن قش��ر دانش آم��وز در اين 
س��نين ضرورت برنامه های پيشگيری 
و آگاهی دادن بيش از پيش احس��اس 
می گردد. ترديدی نيست كه بی توجهی 
ب��ه س��ن دوران مدرس��ه می توان��د 
پيامده��ای زيانباری به همراه داش��ته 
باش��د. از طرفی فقدان ي��ك گفتمان 
آزاد و ب��ه منظ��ور طراح��ی برنامه ای 
جامع و مل��ی مش��كل های اجتماعی 
 زيادی برای جامعه ما به وجود آورده 

است.
طري��ق  از  عموم��ی  آموزش ه��ای 
ورزشی  مكان های  گسترش  رسانه ها، 
و تفريحی، همكاری والدين و مربيان 
و دانش آم��وزان در اجرای برنامه هايی 
جهت پيشگيری از مصرف مواد مخدر 
در مدرس��ه ها از جمل��ه موردهاي��ی 
هس��تند كه می توانند به پيش��گيری از 
اين رفتار مخاط��ره آميز يعنی گرايش 
 ب��ه م��واد مخ��در روانگ��ردان كمك 

كنند.
از سويی مسئوالن آموزش و پرورش به 
طور محكم و استوار همواره در تاش 
هس��تند تا با طرح چالش ها، امكانات، 
قابليت ها و بس��ترهای موجود، ضمن 
توج��ه به پديده اعتي��اد به مواد مخدر 
و روانگردان به راهكارهای مناس��ب 
جهت پيش��گيری از مصرف اين مواد 

در مدارس توجه نمايند.
از آنج��ا كه نجات يك معت��اد نه تنها 
نجات زندگی فرد بلكه نجات جامعه 
اس��ت بنابراين همگان به ويژه والدين 
بايد مس��ئوالن مدرس��ه و به طور كل 
آموزش و پرورش را در اجرای برنامه 
و راهكاره��ا در خصوص پيش��گيری 
از مصرف م��واد افيونی ياری دهند تا 
ريش��ه اين رفتار مخاطره آميز در بين 
دانش آموزان كمرن��گ و به طور كل 

محو گردد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتي:

 افزايش گروه سني پيش دبستاني 
تخلف است 

نجات يك معتاد نجات جامعه است

جامعه

به مناسبت هفته بسیج؛
چاپ تمبر یادبود شهداي کاشان 

 برگزاری جشنواره قصه گویي 
در چهارمحال و بختیاري

پس از 2 روز تالش شبانه روزي؛
آتش سوزي 20 هکتاري مراتع 

و جنگل هاي اردل مهار شد

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه كاشان از چاپ 
تمبر يادبود 33 شهيد اطاعات عمليات كاشان به 
 من���اس��بت هفت����ه بس��ي��ج در اي��ن شهرس��ت��ان 

خبر داد.
ج��واد نائيني در گفتگو با فارس گفت: برنامه هاي هفته 
بسيج امسال به دليل تقارن هفته بسيج و هفته واليت با 
شعار »بس��يج، واليت و جهاد همه جانبه« در قالب 50 
ويژه برنامه از روز دوشنبه اول آذرماه با سخنراني سردار 

سوداگر آغاز مي شود.  

مدير كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان 
چهارمحال و بختياري گفت: جش��نواره اس��تاني 
 قصه گوي��ي با حضور 28 نفر از مربيان منتخب اس��تان 

10 آذرماه سال جاري در شهركرد برگزار مي شود.
پروي��ز ش��اهوردي در گفتگو با  فارس  اظهار داش��ت: 
جشنواره استاني قصه گويي با حضور بيش از 28 نفر از 
مربيان منتخب در اس��تان در دو بخش كانوني و آزاد با 

يكديگر به رقابت خواهند پرداخت. 
وي اف��زود: برهمي��ن اس��اس در بخش كان��ون مربيان 
فرهنگ��ي و در بخش آزاد مربي��ان ادبي و هنري مراكز 
آزاد و عموم��ي عاقمندان در اين جش��نواره ش��ركت 

مي كنند. 

بخش��دار ميانك��وه گفت: پ��س از دو روز تاش 
ش��بانه روزي مأموران، آتش در 20 هكتار از مراتع 
و جنگل ه��اي بخ��ش ميانك��وه از تواب��ع اردل مهار و 

خاموش شد.
ناص��ر لطف��ي در گفتگو ب��ا فارس اظهار داش��ت: روز 
پنج ش��نبه 27 آبان م��اه ح��دود 20 هكت��ار از مرات��ع و 
جنگل هاي كوه بزمني بخش ميانكوه از توابع شهرستان 

اردل طعمه حريق شد. 
وي علت آتش سوزي را نامشخص اعام كرد و گفت: 
ب��ر اثر اين حادثه بيش از 3 ميلي��ارد ريال به مراتع اين 

شهرستان خسارت وارد شد. 

 كشف 15 كيلو ترياک دستگيري 22 عضو گلدكوئيستي در كرج
در بروجن

رئي��س مرك��ز تحقيقات اي��دز وزارت بهداش��ت گفت: 
بي��ش از 90 درصد موارد جديد ابتا ب��ه ايدز در ايران از 
طريق تماس جنسی و به خصوص در شهرهای بزرگ و 
درگروه س��نی 25 تا 30 سال است. اين آتشفشان خفته به 
 زودی بيدار می ش��ود و حالت انفجاری در كشور خواهد 

داشت. 
مينو محرز در گفتگو با فارس، افزود: طی يكسال گذشته 
به طور تقريبی تمام موارد جديد ابتا به ويروس ايدز كه 
توسط مراكز مختلف از جمله بيمارستان امام خمينی)ره( 
و كلينيك ش��خصی بنده شناسايی ش��ده است، از طريق 
تماس جنسی بوده اند و بررسی های ما در مركز تحقيقات 
ايدز دانشگاه علوم پزشكی تهران نيز نشان می دهد همين 
روند در بيش��تر نقاط كشور هم وجود دارد. وی در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا می توان گف��ت 100 درصد موارد 
جديد شناس��ايی ش��ده از ابتا به ويروس ايدز در طريق 
جنسی است، گفت: ش��ايد نتوان به صراحت گفت 100 
درصد موارد از اين طريق اس��ت چون ممكن است موارد 
محدودی هم باش��د كه از طريق اعتياد تزريقی مبتا شده 
باش��ند كه عمده اين افراد از سال های قبل مبتا شده اند و 
اكنون شناسايی می شوند. وی ادامه داد: با وجود اين، غالب 
موارد جديد ابتا به ويروس ايدز كه در كش��ور شناسايی 
می شود از طريق تماس جنسی است و می توان با قاطعيت 

گفت بيش از 90 درصد موارد از طريق جنسی است. 
محرز گفت: در همه جای دنيا نيز راه اصلی انتقال ويروس 
ايدز تماس جنس��ی غير ايمن اس��ت اما در كش��ور ما به 
علت ش��يوع باالی اعتياد و به خص��وص اعتياد تزريقی 
ش��اهد موارد باالی انتقال ويروس ايدز از طريق س��رنگ 
آ لوده بوديم كه خوش��بختانه در س��ال های اخير با اجرای 
برنامه كاهش آ سيب و جايگزينی اعتياد خوراكی به جای 
تزريقی و توزيع س��رنگ رايگان بين معتادان كنترل شده 
اس��ت. رئيس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكی 
تهران افزود: با تغيير الگوی انتقال ايدز به روش جنس��ی 
رفته رفته تعداد زنان مبتا به ويروس ايدز نيز در كشور در 
حال افزايش است البته هنوز مانند كشورهايی كه به نسبت 
50-50 مبتايان زن و مرد رس��يده اند نرسيده ايم اما ديگر 
نس��بت 96 به 4 مرد به زن هم درس��ت نيست و می توان 
گف��ت اكنون حدود 30 درصد مبتايان جديد به ويروس 

ايدز زنان هستند. 
وی ادام��ه داد: البته يكی از عل��ل پايين بودن آمار ابتا به 
ويروس ايدز در بين زنان بی اطاعی آنان از احتمال انتقال 
اين بيماری از طريق تماس جنسی و مراجعه نكردن آنها 
برای آزمايش اس��ت به همين علت آمار واقعی بايد بيش 

از اين ميزان باشد. 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت:

بيش از 90 درصد موارد جديد 
ايدز در ايران از طريق 

تماس جنسي است

صحبتهای زن 
شوهر من مهندس است او به طور دائم 
كار ندارد و من تأمين كننده هستم. اين 
جمل��ه را پروين 47 س��اله ك��ه كارمند 
اس��ت گفت. او دس��تيار برنامه در يك 
شركت بزرگ اس��ت. من درآمد خوبی 
دارم ام��ا بعد از كم كردن ماليات و حق 
 بيم��ه مقدار زي��ادی از دس��تمزدم باقی 

نمی ماند. 
م��ا عق��ب افتادگی ه��ای زي��ادی مثل 
پرداخ��ت قبض ه��ا، وام ه��ای بانكی 
و پس ان��داز بازنشس��تگی داريم. مثل 
ديگ��ران ركود به زندگی م��ا هم ضربه 
زده اس��ت. در اين زم��ان پيدا كردن هر 
شغلی سخت است بنابراين من از دست 
او عصبانی هس��تم و نمی توانم به طور 
مس��تقيم به او نگاه كنم. ما 11 سال قبل 

ازدواج كرديم. 
خس��رو ازدواج اولش بود و من ازدواج 
دوم��م بود. او در ارتباط��ات از راه دور 
كار می ك��رد و 3 س��ال قب��ل ش��ركت 
آن ها دوباره س��ازمان دهی شد و شغل 
او ب��ه اتصاالت انتقال ياف��ت. ما از اين 
جابجاي��ی راضی نبوديم بنابراين حقوق 
س��اليانه خسرو قطع ش��د. در اين زمان 
م��ن مش��اوره يا تدري��س خصوصی يا 
حت��ی كار در يك فروش��گاه نيمه وقت 
يا ه��ر چيز ديگری، اگرچ��ه پول كمی 
دارد اما ما را ت��ا حدودی از اين بحران 
نجات می ده��د را پيش��نهاد كردم. در 
عوض او در يك مؤسس��ه غير انتفاعی 
محيط زيس��ت مشغول ش��ده است، بله 
اين كار مهمی اس��ت اما دستمزد ندارد 
و نمی تواند م��ا را از اين بحران نجات 
دهد. من مدت زيادی به ش��كل سخت 
كار كردم و خس��ته شده ام. من در سن 
23 س��الگی زمانی كه عاشق شوهر اولم 
شدم، او در آموزشگاهی كه من تدريس 
می كردم انگليس��ی می خواند و من به 

عنوان راهنمای او بودم. 
م��ا ازدواج كردي��م و م��ن خيل��ی زود 
حامله ش��دم. اما م��ا در پرداخت های 
مالی مان مش��كل داش��تيم، من بيشتر به 
شغلم در شركت پرداختم. چند روز بعد 
از شش��مين سالگرد جش��ن عروسيمان 
شوهرم در يك حادثه رانندگی كشته شد 
و من عاوه بر بچه خودم مسئوليت كل 
زندگی را به دوش گرفتم. مرگ شوهرم 

و كار و مس��ئوليت من مانع می ش��د تا 
در ط��ول هفت��ه نتوانتم زي��اد به بچه ام 
رس��يدگی كنم. فقط آخ��ر هفته در كنار 
هم بوديم. من با ي��ك زن كه به تازگی 
بيوه شده بود به اسم مائده هم كار بودم. 
برادر او خس��رو تمايل داش��ت تا با من 
ماق��ات كند و در نتيجه ب��ه تدريج به 
مدرس��ه می آمد. او ش��يك و بامزه بود 
نمی ش��د تصور كرد كه 30 ساله است. 
او دانشجوی فوق ليسانس مهندسی بود 
و 4 س��ال بعد زمانی ك��ه PHD خود 
را تم��ام كرد و وارد محيط كار ش��د از 
من خواستگاری كرد و من هم كه عشق 
اولم رفته بود پذيرفتم. خس��رو ناپدری 
جالب��ی برای بچه من ب��ود، هرگز به او 
غرولند نكرد. خسرو در عشقش نسبت 
به م��ن پافش��اری می كند ام��ا به نظر 
می رس��د كه من ب��ه او توجه نمی كنم 
چون من مس��ئوليت جبران ضعف مالی 

را دارم.
صحبتهای مرد 

من از عصبانيت او انتقاد نمی كنم چون 
من بيكار هستم. اين جمله را خسرو 46 
س��اله گفت. من نگرانی او را می فهمم. 
م��ا نياز به 2 حقوق داري��م تا زندگی و 
بازنشستگی مان را پشتيبانی كند. ما بايد 
مخارجمان را قط��ع كنيم. در عوض ما 
بچه مان را ب��زرگ كرديم بدون اين كه 
به دارايی هايمان ضربه ای وارد ش��ود. 
من آن گونه كه همسرم در محيط بيرون 
از م��ن آدم سس��ت و بی حال س��اخته 
است، نيس��تم. بله من زمان های زيادی 
را در خانه هستم و اما من از 70 ساعت 
كار در هفته خسته شده بودم. در مدتی 
كه م��ن در خانه بودم مق��دار زيادی از 
پروژه ه��ای خانه را كه پروين هرگز به 
آن ها نمی رس��يد را بهبود دادم. نظر و 
عقيده من فقط در امور انرژی نيس��ت. 
 م��ن در مورد بی كاری خ��ود وضعيت 
بد اقتص��ادی و كهنگی اين سيس��تم را 
مقص��ر می دانم. من در چش��م كودكان 
مثل يك دايناسور هستم. من بيشتر زمان 
خود را برای مس��ائل انرژی اختصاص 
می دهم. اين دوره كوتاهی اس��ت برای 
پيدا كردن راه حل برای پرداخت قبوض 
و اقساط و پس انداز برای بازنشستگی. 
ب��رای پرداخت به موقع همه اين ها من 
به يك ش��غل حرفه ای كه با شرايط من 

انعطاف پذير باشد نياز دارم. چگونه من 
می توانم به مصاحبه برای ش��غلی بروم 

كه حد اقل دستمزد را دارد؟
نظر مشاور 

پروين و خس��رو دو پيام��د مهم دارند. 
اي��ن جمله را مش��اور گفت، اول آن ها 
در زندگی توانايی های ش��ان را متوقف 
كردن��د. دوم اي��ن كه خس��رو كار پيدا 
كند. اين قس��متی از ش��هروندان قبل از 
شروع ركود اقتصادی زندگی مرفه تری 
داشتند. بر طبق آمار به طور تقريبی 1/3 
زن��ان درآمد خارج از خانه دارند. وقتی 
كه همس��ر نان آور اصلی خانه می شود 
يك��ی از آن ها ب��ه ديگری حس��ودی 
می كن��د و ش��أن ازدواجش��ان پايي��ن 
می آيد. خسرو در آخر اين كار را انجام 
می داد. به وسيله دارايی های موجود در 
بيرون می گفت من در سوا كردن شغل 
وس��واس زيادی دارم چون همس��ر من 
خ��وب زندگی می كند. من به پروين و 
خسرو كمك می كردم تا روابطشان بهتر 
شود و انتقاد از خانواده های هم ديگر را 
متوقف كنند و اين جمله را به او گفتم. 
آيا ش��ما می خواهيد اين وضعيت ادامه 
پيدا كند؟ تمايل به كنترل سركشی ها در 
طبيعت خسرو است و از پدرش به ارث 
برده اس��ت و كار را متوقف كرده تا كار 
م��ورد عاقه اش را پيدا كند. من اين را 
پرسيدم آيا شما می خواهيد ازدواجتان 
را نگ��ه داريد؟ خس��رو دوس��ت دارد. 
من فكر می كنم خرده فروش��ی بهترين 
اس��تفاده از مهارت های من نيست، اما 

من احس��اس می كنم كه بايد از مشاور 
پيروی كرد.كس��ب در آمد بسيار سخت 
 اس��ت. اين جمل��ه را من گفتم. ش��ما 
نمی توانيد برای پيدا كردن يك ش��غل 
ايده آلتان صبر كنيد. به عاوه شما مدت 
زيادی بيكار بوديد و باز يافتن سرحالی 

خود سخت است. 
پروي��ن و خس��رو ب��ه تجزيه های من 
گوش دادند و بدون معطلی از يكديگر 
عذرخواهی كردند. خسرو خواسته های 
خودپس��ندانه خ��ود را كم كرد و تاش 
خود را برای جس��تجوی شغلش بيشتر 
ك��رد و انتظارهای خ��ود را پايين آورد. 
طولی نكش��يد ك��ه در يك ش��ركت به 
عنوان مش��اور پروژه ها اس��تخدام شد. 
 او همچني��ن به طور مناس��ب به پدرش 
گف��ت: كه نيازی ب��ه كم��ك او ندارد. 
خس��رو يكب��ار ب��ا جديت ش��روع به 
جس��تجوی كار كرد. پروين از خشمش 
كم شد و در نتيجه اين زوج هدفشان را 
در زندگی زناش��ويی از سر می گيرند. 
آن ه��ا همچنين ي��ك ازدواج بی عيب 
دارند و بايد محدوديت های يك ديگر 

را قبول كنند.
كم ك��م روابط بي��ن خس��رو و پروين 
خ��وب ش��د. اي��ن جمل��ه را خس��رو 
در آخري��ن ب��اری ك��ه با ه��م صحبت 
می كردي��م گفت اين ش��غل برای ما از 
نظر مالی، ش��خصيتی و حرفه ای بزرگ 
اس��ت. بنابراين من و خسرو خوشحال 
 هس��تيم ك��ه به روي��ه اصل��ی خودمان 

برگشتيم.

چگونه فرزندی مؤدب داشته باشيم

از بيكاري شوهرم خسته شدم

يكی از مس��ائل بسيار مهمی كه افكار 
زوج ه��ای جوان و پ��در و مادرها را 
به خود مشغول می كند، ادب آموزی 
و تربي��ت فرزن��دان اس��ت. البته اين 
موضوع اختصاص به ايران ندارد بلكه 
همه جوامعی كه فرهنگ غنی و سابقه 
تم��دن دارند به تربيت نس��ل آينده و 
ادب كودكان اهميت ويژه ای می دهند. 
در اي��ن بين به دليل تأكيد فراوانی كه 
در احادي��ث امامان ش��يعه به تربيت 
فرزندان ش��ده و همچنين پيوندهای 
عاطف��ی محكم��ی كه در اي��ران بين 
اعضای خانواده وجود دارد، ما ايرانيان 
اهمي��ت خاص و وي��ژه ای برای اين 
موضوع قائلي��م و پدر و مادرها حتی 
وقتی فرزندانشان بزرگ شده و ازدواج 
می كنند و صاحب خانواده می شوند، 
باز هم در م��ورد نحوه اعمال و رفتار 
فرزندان و نوه ها و حتی آسايش و رفاه 
آنها فداكاری كرده و خود را مس��ئول 

می دانند.
پ��در و مادرها به خاطر حساس��يت 
ويژه ای كه درباره فرزندان دلبندش��ان 
دارند گاهی با نصيح��ت، دعوا، قهر، 
تنبي��ه و گاهی با تش��ويق و ترغيب 
و ي��ا مداخله ه��ای به ج��ا و نابه جا 
و اظهارنظره��ا ت��اش می كنن��د راه 
درس��ت زندگی و رفتار مناسب را به 
فرزندانش��ان بياموزند و خوشبختی و 

آسايش آنها را تضمين كنند.
از طرف ديگر والدين خود را تا حدی 
سبب وجودی فرزند دانسته و او را از 

خون و ريشه خود می دانند و به همين 
دليل فرزندان را امتداد، دنباله و بخشی 
از وجود خودش��ان می دانن��د و اين 
امر باعث می ش��ود سبك موفقيت ها 
و رس��يدن به مراتب ب��االی علمی و 
اجتماعی و م��ادی از طرف فرزندان 
عامل غرور و مباهات والدين و نشانه 
موفقيت آنها در تربيت فرزندان بشود 
و بالعكس، شكست ها و ناكامی های 
فرزند باعث سرشكستگی پدر و مادر 

خواهد بود.
امام سجاد)ع( می فرمايند: »با فرزندت 
آن چنان رفتار كن كه اثر نيكوی تربيت 
تو مايه زيباي��ی و جمال اجتماعی او 
ش��ود. چنان ب��ار بياور ك��ه بتواند در 
شئون مختلف، دنيای خود را با عزت 
و آبرومندی زندگی كند و مايه زيبايی 

و جمال تو باشد.«
همه انس��ان ها آرزو دارن��د فرزندانی 
مودب، موفق، سالم و آراسته به اصول 
اخاقی و انسانی و مورد احترام جامعه 
داشته باشند. هر پدر و مادری با اعمال 
ش��يوه های تربيتی مخصوص به خود 
تاش می كند به فرزندانش بياموزد كه 
 دروغ نگوين��د، خيانت نكنند، تنبل و 
تن پرور، بداخاق، زودرنج، خسيس 
بی مب��االت،  و طم��اع، ولخ��رج و 
بی لياقت و ضعيف النفس و بی اراده 
نباشند و هرگز دنبال دوستان ناباب و 

ولگردی و هرزگی نروند.
با همه اين تاش ها و حساس��يت ها،  
اميده��ا و آرزوه��ای والدي��ن برای  

تربي��ت و آينده درخش��ان فرزندان، 
چطور می ش��ود كه بس��ياری از آنها 
دارای رفتارهای زشت و ناپسند شده 
و در صحنه زندگی شكس��ت خورده 
و ناكام می ش��وند. برای بررس��ی اين 
موضوع الزم است به چند نكته توجه 

كنيم:
هر پدر و مادری مثل همه انسان های 
و  از صف��ات  ديگ��ر، مجموع��ه ای 
پس��نديده  خصوصيت های خوب و 
و صفات و خصوصيت بد و ناپس��ند 
است. همان مردی كه به نظر ما دارای 
چند صفت زش��ت اخاقی اس��ت، 
در خان��ه خ��ودش پدر چن��د فرزند 
اس��ت و همين طور خانم��ی كه در 
نظ��ر اطرافيانش دارای بعضی صفات 
مذموم و ناپسند است، مادر چند فرزند 
می باشد. و همين پدر و مادر هم مثل 
همه پدر و مادرها از فرزندانشان توقع 
دارند انس��ان هايی مؤدب و زرنگ و 
فرهيخته و تحصيل ك��رده و به طور 
خاصه افرادی موف��ق و مورد قبول 

جامعه باشند.
نكته طايی و كليد اين معما اين است 
كه فرزندان ما آن چيزی می شوند كه 
خود ما هستيم و آن چيزی نمی شوند 
كه ما آرزو داريم. آنها كمابيش همان 
خصوصيات و صفاتی را پيدا می كنند 
كه م��ا داريم البته جلوه اين صفات و 
خصوصيت ها در شرايط و زمان های 

مختلف، با هم فرق می كند.
به اي��ن مثال توجه كني��د، مادری كه 

صبح ها به صبحانه خ��وردن فرزندان 
بی توجهی می كند و نظارتی بر نحوه 
آماده ش��دن فرزندان ب��رای رفتن به 
مدرسه نمی كند و در طول روز هيچ 
برنامه ري��زی برای وقت خود ندارد و 
زمان زيادی را صرف صحبت با تلفن 
و.. می كند نبايد توقع داش��ته باش��د 
با نصيحت، قهر و دع��وا، فرزندانش 

افرادی مسئوليت پذير شوند. 
به ي��ك مثال ديگر توج��ه كنيد: پدر 
ي��ا م��ادری وقتی متوجه كار زش��تی 
از فرزندش��ان می ش��وند، چنان او را 
سرزنش و دعوا می كنند و شخصيت 
و غرورش را جريح��ه دار كرده و يا 
با قهرهای طوالنی مدت او را عذاب 
می دهند، كه باعث می ش��ود اگر دفعه 
بع��د اين بچه كار بدی انج��ام داد، با 
راه های مختل��ف در پی مخفی كردن 

آن برآيد.
اگ��ر چنين پ��در و مادرهاي��ی هزار 
ب��ار هم بچ��ه را نصيح��ت كنند كه 
مس��ئوليت پذير باشد، دروغ نگويد و 
يا با اراده و تصميم قاطع برای رسيدن 
به موفقيت از خواب و اس��تراحت و 
 تفريحاتش كم كند، هيچ اثری نخواهد 

داشت.
برای پ��در و مادر خوب بودن بايد از 
خودمان شروع كنيم. شايد حتی قبل 
از تول��د فرزند. ابتدا صفات خوب را 
در خ��ود نهادينه كنيم و س��عی كنيم 
از صفات بد پاک ش��ويم و سپس از 

فرزندانمان بخواهيم چنين باشند.

اجرا 150 عنوان برنامه فرهنگي 
در چهارمحال و بختیاري

فرمان��ده س��پاه چهارمح��ال و بختي��اري گفت: به 
مناس��بت هفته بس��يج بيش از 150 عن��وان برنامه 
فرهنگ��ي، اجتماع��ي و ورزش��ي در اين اس��تان برگزار 

مي شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

معاون طرح و توس��عه ش��ركت آبفار چهارمحال و بختياری گفت: 
هدايت آب های س��طحی مهم ترين راهكار مبارزه با خشكسالی در 

اين استان به شمار می رود. 
به گ��زارش فارس، ت��ورج احمدپور با اش��اره ب��ه برنامه های اين 
 ش��ركت در راس��تای اج��رای مطل��وب هدفمندی يارانه ه��ا اظهار 
داش��ت: در راس��تای اج��رای هرچ��ه بهت��ر قان��ون هدفمن��دی 
يارانه ها در اس��تان ش��ركت آبف��ار اس��تان دو برنامه وي��ژه در دو 
 مقط��ع كوت��اه م��دت و بلندم��دت را در دس��تور كار ق��رار داده 

است. 
وی افزود: برنامه ريزی جامع برای استفاده بهينه از منابع آب موجود 
چه س��طحی و چ��ه زيرزمينی و ارائ��ه راهكارهای مناس��ب برای 
آبرسانی به روستائيان با كمترين هزينه و آسان ترين روش دو برنامه 

موردنظر اين شركت است. 
احمدپور با اش��اره به توپوگرافی خاص اس��تان گف��ت: باتوجه به 
توپوگرافی ويژه استان و وضعيت بارش كه در سال های اخير بيشتر 
به ش��كل باران بوده است، اين بارندگی های جوی با توجه به شيب 
منطقه كوهستانی و شيب دار بودن اين منطقه از استان خارج می شود 
ك��ه اين نقص بزرگی در راس��تای ذخيره آب در اس��تان به ش��مار 

می رود. 
معاون طرح و توسعه ش��ركت آبفار چهارمحال و بختياری هدايت 
آب های زيرزمينی را مهم ترين راهكار مبارزه با خشكس��الی در اين 
اس��تان دانست و گفت: به دنبال وقوع خشكسالی های اخير بسياری 
از دشت های استان خشك شده اند كه بر همين اساس ما شاهد افت 
آب های زيرزمينی سطح استان هس��تيم كه بر همين اساس استفاده 
از آب  های س��طحی می توان��د راهكار خوبی در راس��تای مقابله با 

خشكسالی باشد. 
وی ادام��ه داد: احداث تصفيه خانه های كوچك بر س��ر رودخانه ها، 
جدايی آب ش��رب از آب غير ش��رب برای روس��تائيان و مديريت 
مصرف و ارائه الگوهای مناس��ب به روستائيان از ديگر راهكارهای 

استفاده بهينه از آب و مقابله با خشكسالی است. 
احمدپ��ور آبرس��انی س��يار و كف ش��كنی و تعوي��ض پمپاژه��ای 
و  برش��مرد  ش��ركت  اي��ن  كوتاه م��دت  برنام��ه  را   آبرس��ان 
گفت: برداش��ت بهينه از وضعي��ت موجود و با حداق��ل امكانات، 
برداش��ت آب از چش��مه ها با كمتري��ن هزينه از ديگ��ر برنامه های 

كوتاه مدت است.

رئیس شورای شهر اصفهان:
 آمادگی برای خروج 

صنايع پتروشيمی از اطراف اصفهان
رئيس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گف��ت: حاضري��م برای 
جمع آوری صنايعی همانند پتروشيمی از اطراف اصفهان 20 ميليارد 
تومان هزينه كنيم. به گزارش فارس، عباس حاج رسوليها در بازديد 
از معاونت صنايع دس��تی اظهار داش��ت: نق��ش اصفهان در مقاطع 
مختلف بسيار حس��اس و تاثير گذار بوده و نام و آوازه اصفهانی  ها 
در تاريخ اين س��رزمين پر رنگ و درخشان اس��ت. رئيس شورای 
اسامی شهر اصفهان با اشاره به اينكه اصفهان در مقطعی از تاريخ 
مركز نور افشانی علمی بوده است، تصريح كرد: در چند صد سال 
گذشته مكتب اصفهان به عنوان افق فعاليت های علما و دانشمندان 
محسوب می شده كه الزم است به جايگاه خود باز گردد. وی اضافه 
كرد: بر طبق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسامی ايران امور 
كش��ور بايد به اتكا آرای عمومی م��ردم و از طريق انتخابات اداره 
ش��ود و به اين ترتيب تكليف اجرائيات كش��ور مشخص شده كه 
ش��ورای شهر يكی از دس��تگاه های اجرا كننده است. حاج رسوليها 
تصريح كرد: پيش��برد امور اجتماعی، رفاهی، تفريحی و فرهنگی با 
مش��اركت مردم و توجه به مقتضيات ش��هر امكانپذير است. وی با 
اش��اره به اينكه 80 درصد مباحث فرهنگ��ی ايران در اصفهان قرار 
دارد، گفت: ش��ورای شهر اين آمادگی را دارد كه از طريق تصويب 
مصوبه ها، تسهيات را برای گسترش مباحث فرهنگی فراهم كند. 
رئيس شورای اسامی شهر اصفهان با بيان اينكه چشم انداز اصفهان 
و كش��ور ايران توسعه صنعت توريسم است، افزود: حاضريم برای 
جمع آوری صنايعی همانند پتروشيمی از اطراف اصفهان 20ميليارد 
توم��ان هزين��ه كنيم و به جای آن گردش��گری و صنايع دس��تی را 

توسعه دهيم. 

 استفاده سه هزار مشترک 
 از شبكه مترواترنت 

در استان اصفهان
مدير فناوری اطاعات مخابرات اصفهان گفت: حدود سه هزار مشترک 
حقوقی از شبكه ارتباطی مترو اترنت در اين استان استفاده می كنند. مسيح 
محمدی در گفتگو با ايرنا افزود: شبكه مترواترنت عاوه بر توزيع اينترنت 
با س��رعت و پهنای باند باال، ارتباطات داخلی ميان كاربرها و س��رويس 
دهندگان هر استان را فراهم می كند. وی اظهار داشت: اين شبكه عاوه 
بر اصفهان تنها در استان های قم و كرمان نيز مورد استفاده قرار می گيرد. 
وی گفت: درخواس��ت ويدئو )VOD(، انتقال مكالمات تلفن اينترنتی 
 )mpls( و ش��بكه های اختصاصی ) iptv( تلويزيون اينترنتی ،)voip(
از جمله خدمات قابل ارائه روی شبكه مترواترنت است. وی اضافه كرد: 
خدمات تجارت الكترونيكی، دولت الكترونيكی، بانكداری الكترونيكی و 
آموزش الكترونيكی نيز بر روی اين شبكه به متقاضيان عرضه می شود. 
محمدی با اش��اره ايجاد شبكه مترو اترنت در استان اصفهان از سال 85 
گفت: در زمان حاضر ش��ركت مخابرات استان اصفهان به دنبال ارتقای 
زيرساخت های اين شبكه است. وی با بيان اينكه مناقصه خريد تجهيزات 
مورد نياز برای ارتقای اين ش��بكه در س��ال 88 انجام شد، اظهار داشت: 
70 ميليارد ريال برای ارتقای اين ش��بكه و خريد تجهيزات آن در استان 
اصفهان هزينه شده است. مدير فناوری اطاعات مخابرات استان اصفهان 
گفت ارتقای اين شبكه منجر به افزايش كيفيت پهنای باند و فراگير شدن 
امكانات و قابليت های آن می شود. محمدی با تأكيد بر اينكه استفاده بهينه 
از اين ش��بكه وابسته به يكپارچه شدن آن در سراسر كشور است، افزود: 
با عملياتی شدن اين شبكه سرعت دسترسی به اينترنت در كشور افزايش 

محسوسی خواهد داشت. 

آران و بيدگل و خوی 
خواهرخوانده شدند

در حاش��يه برگ��زاری هماي��ش منطقه ای نق��ش مديري��ت در احيای 
بافت های تاريخی و فرسوده شهری در شهر فرهنگی خوی، تفاهم نامه 
خواهرخواندگی شهرهای فرهنگی تاريخی آران و بيدگل و خوی به امضا 
رسيد. شهردار ناحيه يك شهرستان آران و بيدگل در گفتگو با ايسنا، اظهار 
داشت: به منظور توسعه تعامات فرهنگی بين شهرهای ايرانی و در حاشيه 
برگزاری همايش منطقه ای نقش مديريت در احيای بافت های تاريخی و 
فرسوده شهری در شهر فرهنگی خوی تفاهم نامه خواهرخواندگی بين اين 

دو شهر به امضا رسيد. 
مقداد نمكی افزود: در اين تفاهم نامه مقرر ش��د ش��وراهای اس��امی و 
ش��هرداران دو ش��هر بس��ترهای الزم را برای خواهر خواندگی دو شهر 
به وجود آورده و نشس��ت هايی به ميزبانی دو ش��هر به منظور تبادل نظر 
كارشناسان و فرهيختگان برگزار كنند. وی در ادامه به ظرفيت های دينی، 
علمی، اجتماعی و اقتصادی هر دو شهر اشاره كرد و بيان داشت: ضرورت 
معرفی ميراث معنوی، طبيعی و تاريخی اين دو شهر سبب تبادل تجربه، 
دانايی و دانش توليد شده در زمينه های توسعه همه جانبه بر مبنای حفظ 
هويت و اصالت ش��هرهای ايرانی اس��امی به ويژه در زمينه ساماندهی 

بافت های تاريخی و فرسوده می شود. 

معاون آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد:
 پيشرفت 92 درصدی 

عمليات اجرايی تونل كوهرنگ 3
به گزارش م��وج، مهن��دس محمدرضا عطارزاده گف��ت: عمليات 
اجرايی تونل كوهرنگ س��ه در راستای انتقال بين حوضه ای از 12 
س��ال پيش آغاز شده و تاكنون بيش از 92 درصد پيشرفت فيزيكی 
داش��ته اس��ت.وی هدف از احداث اين تونل را تأمين آب ش��رب 

شهرهای يزد و اصفهان عنوان كرد. 
وی همچنين با اشاره به آبرسانی به پنج استان حاشيه خليج فارس، 
اظه��ار داش��ت: اين خط انتق��ال آب به طول 762 كيلومتر از س��د 
كوثر در ش��مال شهرس��تان بهبهان تأمين شده و استان های بوشهر، 

هرمزگان و خوزستان را سيراب خواهد كرد. 
معاون آب و آبف��ای وزارت نيرو هدف از اجرای اين طرح را حل 
مش��كل و تأمين آب شرب پنج استان حاشيه خليج فارس ذكر كرد 
و گف��ت: انتظار می رود با احداث اين طرح بزرگ آب س��المی به 
شهرهای حاشيه خليج فارس انتقال يابد. عطارزاده وضعيت كنونی 
اين طرح را رو به پيش��رفت و در مرحله نهايی دانس��ت و تصريح 
كرد: خط آبرس��انی به پنج اس��تان رسيده و در زمان حاضر در حال 
بهره برداری آزمايش��ی اس��ت. عطارزاده ابراز امي��دواری كرد: اين 
طرح به زودی وارد مرحله بهره برداری نهايی ش��ود.طرح آبرسانی 
شهرهای حاشيه خليج فارس پنج شهر بزرگ، 11 شهر كوچك، 36 
شهر جديد و 47 دهستان را با جمعت 1/5 ميليون نفر تحت پوشش 
قرار خواهد داد. اين طرح در س��ه بخش از سد كوثر تا ابتدای خط 
لول��ه محرم به طول 222 كيلومتر )بخش نخس��ت(، از ابتدای خط 
لوله مح��رم تا بندر طاهری به طول 223 كيلومتر )بخش دوم( و از 
بن��در طاهری تا بندر لنگه به طول 317 كيلومتر )بخش س��وم( در 

حال اجرا است.

گشتی در اخبارروی میز

مع��اون صنايع دس��تی كش��ور گفت: 
نخس��تين دانش��گاه صناي��ع دس��تی 
جهان در اصفهان تأس��يس می ش��ود. 
به گ��زارش ف��ارس، تهمين��ه دانيالی 
در بازدي��د اعضای ش��ورای ش��هر از 
معاونت صنايع دس��تی ب��ا بيان اينكه 
هشت ساختمان مرمت شده از سوی 
مي��راث فرهنگ��ی در اختي��ار صنايع 
دستی قرار گرفته است، اظهار داشت: 
مجموعه خانه ه��ای حكيم كه بالغ بر 
10 ميليارد توم��ان ارزش ريالی دارند 
برای ايجاد دانش��گاه صنايع دستی در 
نظر گرفته شده اند. وی افزود: در تمام 
جه��ان تعداد محدودی از رش��ته های 
صنايع دس��تی در قالب دانشكده ها و 
مراكز آموزش��ی تدريس می شود، اين 
در حالی اس��ت كه بر اس��اس مصوبه 
دور دوم س��فر رئي��س جمه��وری به 
 اصفه��ان ايج��اد دانش��گاه هنره��ای 
صنايع دس��تی برای نخس��تين بار در 
جهان به تصويب رسيد. معاون صنايع 
دستی كشور با اشاره به اينكه برنامه های 
صنايع دستی تا پايان سال 89 بر روی 
س��ه موضوع پايه گذاری ش��ده است، 
اضافه ك��رد: رصد وضعي��ت موجود 

هنرمندان و صنعتگران صنايع دس��تی 
در اصفه��ان و ايج��اد بانك اطاعات 
 هنرمن��دان از جمل��ه مهم تري��ن اين 

برنامه هاست.
استانداردس��ازی  بي��ان داش��ت:  وی 
كارگاه ه��ای موج��ود صنايع دس��تی 
مطابق با شأن و جايگاه استان اصفهان 
و به روز كردن س��رفصل های مباحث 
آموزشی صنايع دستی در آموزشگاه ها 
از ديگر اقدام هايی اس��ت كه معاونت 
صنايع دس��تی تا پايان سال جاری آن 

را اجرايی می كند. 
دانيال��ی با اش��اره ب��ه اينك��ه وظيفه 
معاونت صنايع دستی سياست گذاری، 
ظرفيت س��ازی و روان س��ازی است، 
تصري��ح كرد: وظيفه ش��ورای ش��هر 
اجرای برنامه های بهينه برای پيش��برد 
خدمتگ��زار  دول��ت   سياس��ت های 

است. 
وی ادام��ه داد: ب��رای تحقق مديريت 
ابع��اد  تم��ام  در  ش��هری  يكپارچ��ه 
ح��وزه اج��را و سياس��ت گذاری بايد 
با هم تعامل س��ازنده داش��ته باشند و 
اعضای ش��ورای شهر و صنايع دستی 
برای ايجاد اتفاقات خوب در اس��تان 

اصفهان الزم اس��ت در كنار يكديگر 
قرار بگيرند. 

 نبايد بگذاريم نق��اط ضعف به تهديد 
تبديل شود

دانيالی ب��ا بيان اينكه نباي��د بگذاريم 
نقاط ضع��ف به تهديد تبديل ش��ود، 
اظه��ار داش��ت: بايد نق��اط ضعف و 
قوت شناس��ايی و مطابق با ظرفيت ها 
و اص��ول روی آنها برنامه ريزی كرد و 
هر جا الزم اس��ت برای آن مصوبه در 

نظر گرف��ت. وی در بخش ديگری از 
س��خنان خود با تأكيد بر اينكه تمامی 
تورهای گردش��گری باي��د بازديد از 
كارگاه ها، بازارچه ها و فروش��گاه های 
صنايع دس��تی را در تور خود در نظر 
بگيرند، اضاف��ه كرد: اماكن تاريخی و 
فضاهای گردش��گری را بايد با تغيير 
كاربری به بازارچه های دايمی صنايع 
دستی تبديل كرد و به صورت رايگان 

در اختيار هنرمندان قرار داد.

شهرستان

 هدايت آب هاي سطحي 
راهكار مبارزه با خشكسالي است 

معاون صنایع دستي كشور:

تأسيس نخستين دانشگاه صنايع دستي جهان در اصفهان

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان 
منطقه مركزی كش��ور گفت: تاكنون از 
محل اعتبارات باسازی بافت های فرسوده 
بيش از 100 ميليارد ريال برای نوسازی 
بافت های فرس��وده اصفهان هزينه شده 
اس��ت. غامرضا عمران��ی در گفتگو با 
فارس با اش��اره به اجرای طرح نوسازی 
و بازس��ازی بافت های فرس��وده استان 
اصفه��ان تصريح كرد: تاكن��ون از محل 
اعتبارات��ی كه برای نوس��ازی بافت های 
فرسوده در نظر گرفته شده، بيش از 100 
ميليارد ريال در محله ها و نقاط فرسوده 
استان اصفهان هزينه شده است. وی ادامه 
داد: عمليات بازسازی بافت های فرسوده 

در منطقه های تاريخی به س��ه صورت 
اجرايی می شود كه ساخت و ساز مناسب 
با الگوی بافت در زمين های مخروبه ای 
ك��ه قابل مرم��ت نيس��تند از جمله اين 
موارد است. مديرعامل شركت عمران و 
مسكن سازان مسكن و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: احيای خانه های تاريخی با 
كاربری جديد برای شركت ها، اداره ها و 
هتل ها از ديگر طرح هايی به شمار می رود 
كه برای نوسازی بافت های فرسوده استان 
اصفهان در نظر گرفته ش��ده است. وی 
با اش��اره به اينكه در اين بين بافت هايی 
مانند محله تاريخی شهشهان وجود دارند 
ك��ه با همان فرم قديمی و تاريخی خود 

بازسازی می شوند، گفت: شهر اصفهان 
به دليل تاريخی بودن محله های تاريخی 
فراوان��ی دارد كه در احي��ای بافت های 
فرسوده به اين جنبه از منطقه های توجه 
شده است. عمرانی اظهار داشت: مشكل 
عمده بافت های فرسوده استان اصفهان 
خدمات عمومی ك��م در اين منطقه ها 
است به گونه ای كه فضای چندانی برای 
ايجاد امكانات مورد نياز مانند مدرس��ه، 
فضای س��بز و مكان های ورزشی وجود 
ندارد. وی با بيان اينكه هدف نخس��ت 
دولت در بازس��ازی بافت های فرسوده 
ايجاد مقاومت الزم اين خانه ها در برابر 
زلزله و بايای طبيعی است، تصريح كرد: 

بايد با ايجاد امكانات مورد نياز برای يك 
محله س��طح زندگی مردم ساكن در اين 
منطقه را ارتقا دهيم.مديرعامل ش��ركت 
عمران و مسكن س��ازان منطقه مركزی 
كش��ور افزود: در شهر اصفهان منطقه 3 
ش��امل بافت فرسوده و تاريخی است و 
در اين بين منطق��ه 6 و همت آباد دارای 
بيشترين فرسودگی هستند. وی ادامه داد: 
برای نوسازی بهتر بافت های فرسوده نياز 
به همكاری بيشتر مردم در اين امر است 
كه در همين راس��تا دولت تسهيات 20 
ميليون تومانی با بهره 12 درصد را برای 
نوسازی منازل واقع در بافت های فرسوده 

به متقاضيان ارائه می كند.

براس��اس برنامه اصفهان 95، يك هزار 
و 700 ط��رح با هزين��ه ای بالغ بر 20 
ه��زار ميليارد ريال اج��را می گردد. به 
گزارش ايمن��ا، عليرضا نصر اصفهانی 
در نطق پيش از دس��تور جلس��ه علنی 
ش��ورای اسامی شهر اصفهان با اشاره 
به اين كه برنامه 5ساله آينده شهرداری 

به شورای شهر ارائه شده است، گفت: 
در برنامه 5 ساله آينده شهر اصفهان كه 
به شورای ش��هر تقديم شده يك هزار 
و700 طرح با هزينه ای بالغ بر20هزار 
ميلي��ارد ريال با مس��اعدت های مردم 

اجرايی می شود. 
وی تصريح كرد: تدوين برنامه های ميان 

مدت از جمله برنامه اصفهان 95 نياز به 
اس��ناد باالدس��تی و اهداف دراز مدت 
دارد از اي��ن رو تنظيم بيانيه مأموريت 
و سند چشم انداز شهر اصفهان در افق 
1404 بر طبق اس��ناد چش��م انداز 20 
ساله نظام جمهوری اس��امی ايران و 
سياست های اباغی مقام معظم رهبری 

در خص��وص تدوي��ن برنام��ه پنجم 
 توسعه كش��ور و ديگر اسناد باالدستی 

است. 
وی بيان داشت: تصويب اين برنامه در 
شورای س��وم رقم می خورد، بنابراين 
جايگاه شورای سوم در اين خصوص 

حائز اهميت است. 

مديركل پست چهارمحال و بختياری 
گفت: 157 مركز خدم��ات ارتباطی 
روس��تايی در سطح روس��تاهای اين 

استان فعال است. 
حميدرضا فض��ل علی پور در گفتگو 
ب��ا فارس اظهار داش��ت: اي��ن دفاتر 
خدماتی تمام خدمات��ی كه در دفاتر 
پستی ش��هری ارائه می شود را انجام 
می دهن��د. وی ب��ا بيان اينكه پس��ت 
و  ارتباط��ی  مؤلفه ه��ای  جمل��ه  از 
خدماتی اس��ت كه حجم وسيعی از 
افراد جامعه از آن بهره مند می شوند، 
گفت: ارائه خدمات بانكی در روستا 
س��بب صرفه جويی در وقت و هزينه 
كش��اورزان، كاهش مس��افرت برون 
شهری ، دسترسی آسان روستائيان به 

امكان حواله پ��ول، پرداخت قبوض 
ب��ه ص��ورت الكترونيك��ی، ام��كان 
ثبت نام های اينترنتی روستائيان می شود 
 كه اين امر س��بب افزايش بهره وری 

است. 
 فضل علی پ��ور ب��ا تأكي��د ب��ر اينكه 
باي��د فرهن��گ اس��تفاده از امكانات 
جديد و ن��و در ح��وزه مخابراتی و 
 ارتباط��ات برای م��ردم بيان ش��ود، 
اف��زود: باتوج��ه ب��ه اينك��ه فناوری 
اطاع��ات از مهم تري��ن اص��ول در 
راستای سياست دولت است برهمين 
اس��اس رس��انه ها و مطبوع��ات در 
 اي��ن زمينه وظيفه س��نگينی بر عهده 

دارند. 
مديركل پست چهارمحال و بختياری 

گس��ترش ارتباط��ات و اس��تفاده از 
فن��اوری اطاع��ات در روس��تاها را 
بس��يار ض��روری دانس��ت و گفت: 
روس��تاها  در  ارتباطی  فعاليت ه��ای 
حلقه مفقوده بين ش��هرها و روس��تا 
اس��ت ك��ه خدم��ات ارائه ش��ده از 
س��وی دفات��ر ارتباطی در روس��تاها 
را بس��يار ارزش��مند می كند و جزو 
ضرورت های امروز مردم روس��تايی 

و شهری است. 
وی تصريح كرد: دفاتر پس��ت بانك، 
تمام خدمات موج��ود در بانك های 
كش��ور را ارائ��ه می دهد و ب��ا ايجاد 
دفاتر بانكی در روس��تاها و دسترسی 
مردم منطقه های محروم را بدون نياز 
 به مراجعه به شهرس��تان ايجاد كرده 

است. 
فضل علی پور با اش��اره به مهم ترين 
خدمات پست بانك ويژه روستائيان 
افزود: پرداخت س��ود سهام عدالت 
تسهيات  انواع  پرداخت  روستائيان، 
در روس��تاها، ارائه انواع حساب های 
بانك��ی در روس��تاها، افتت��اح انواع 
حساب های پس انداز، جاری، سپرده، 
پرداخت حق��وق مس��تمری بگيران 
كميت��ه ام��داد، پرداخت تس��هيات 
ب��ه ص��ورت قرض الحس��نه، ارائ��ه 
 تس��هيات فروش اقس��اطی، صدور 
كارت ای تی ام، پرداخت تسهيات در 
قالب عقود اسامی و خدمات اينترنتی 
 فع��ال از مه��م ترين اي��ن فعاليت ها 

به شمار می رود. 

مدیرعامل شركت عمران منطقه مركزي كشور:
هزينه 100 ميليارد ريالي براي نوسازي بافت هاي فرسوده اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
1700 طرح در 5 سال آينده اجرايی می شود

مدیركل پست:
فعاليت 157 دفتر خدمات ارتباطي روستايي در چهارمحال و بختياري 

با افتتاح واحد تولید بیواتانول؛
ایجاد 8000 اشتغال مستقیم در خوانسار 

در سال  جاري؛
اجرای 149 طرح خودکفایي در کوهرنگ

 دیدار دبیر مجمع عالی نخبگان اصفهان 
 با مدیرعامل انجن خیریه  

حضرت ابوالفضل)ع(

 مصرف آرد در چهارمحال و بختیاري 
یك کیلوگرم بیشتر از میانگین کشوري

شهرس��تان  در  را  طرح��ی  اج��رای  كلن��گ  مع��ادن  و  صناي��ع  وزي��ر 
خوانس��ار ب��ه زمي��ن زد ك��ه ب��ه ص��ورت مس��تقيم ب��رای 8 ه��زار نفر 
 اش��تغال مس��تقيم ايجاد می كن��د كه تا پايان س��ال 1389 ب��ه بهره برداری 

خواهد رسيد.
به گزارش فارس كلنگ احداث واحد توليد بيواتانول شهرس��تان خوانسار 
اصفهان با حضور وزير صنايع و معادن و جمعی از مسئوالن سازمان صنايع 
و معادن اس��تان اصفهان و شهرس��تان خوانسار به زمين زده شد. زمين اين 
طرح صنعتی 10 هكتار است و 60 هزار متر مربع نيز به منظور كشت مواد 

اوليه اين واحد صنعتی استفاده می شود. 
زيربن��ای كل��ی اين طرح 30 هزار متر مربع اس��ت كه زمينه اش��تغال زايی 
مس��تقيم هش��ت هزار نفر را فراهم می كند و ظرفيت توليد 510 ميليون تن 

بيواتانول تخميری را دارد. 
اي��ن مجتم��ع صنعت��ی از م��واد تخميری م��واد اتانول��ی تولي��د می كند 
خواه��د  اح��داث  ري��ال  ميلي��ارد  يك ه��زار  س��رمايه گذاری  ب��ا   و 

شد. 
اين ط��رح صنعتی ك��ه با س��رمايه گذاری كام��ل بخش خصوص��ی اجرا 
 خواه��د ش��د، م��ورد حماي��ت كام��ل بخ��ش دولتی ني��ز ق��رار خواهد 

گرفت. 
 خ��ط مونتاژ و خودكفايی مجموعه بخ��اری خودروهای 206، 207 و رانا 
نيز توس��ط بخش خصوصی اجرا ش��ده و مورد حمايت كامل دولت قرار 

گرفته است.

رئيس كميته امداد امام خمينی  )ره( شهرستان كوهرنگ گفت: از ابتدای 
سال  جاری تاكنون بيش از 149 فقره طرح خودكفايی در اين شهرستان 

اجرا شده است. 
فريدون فاضلی در گفتگو با فارس، با اعام اين مطلب اظهار داش��ت: 
امس��ال تاكنون تع��داد 149 فقره طرح خودكفايی ب��ا ارزش ريالی دو 
ميلي��ارد و 750 ميليون ريال در قالب طرح های دامداری، كش��اورزی، 
باغداری، كس��ب، زنبورداری و خريد خودرو در اين شهرس��تان اجرا 

شده است. 
وی ب��ا بي��ان اينك��ه تع��داد 15 فقره از طرح ه��ای ياد ش��ده در قالب 
كش��ت درختان ميوه اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين در حالی ا ست كه 
 مددجوي��ان تحت حماي��ت و نيازمندان به باغ كاری عاقه وافر نش��ان 

دادند. 
فاضلی در ادامه با اشاره به تعداد دانش آموزان برخوردار از خدمات اين 
نه��اد، گفت: در حال حاضر تعداد 60 نفر از دانش آموزان از منطقه های 
مختلف شهرستان در مجتمع فرهنگی، تربيتی اين نهاد اسكان و به آنها 

خدمات رسانی مطلوب صورت می گيرد. 
رئيس كميته امداد امام)ره( شهرس��تان كوهرنگ يكی از نقاط موفقيت 
اين مجتمع را در ارتباط والدين دانش آموزان با مربيان دانست و افزود: 
در حال حاضر اين نهاد توفيق خدمات رسانی به 61 نفر از دانش آموزان 
 تح��ت حماي��ت دخت��ر در مقاط��ع تحصيل��ی راهنمايی و متوس��ط 

دارد. 

 رس��ول رضوان��ی  و هيأت هم��راه ضم��ن بازديد از انجم��ن خيريه 
خدم��ات درمانی حضرت ابوالفض��ل )ع(از نزديك با فعاليت های اين 

خيريه آشنا شدند. 
در اي��ن ديدار دردش��تی  مس��ئول خيريه با بيان فعاليت های مؤسس��ه 
هدف از راه اندازی را خدمت رس��انی بهت��ر و ارتقاء امكانات موجود 
ب��رای بيم��اران كلي��وی و قلبی عنوان ك��رد و افزود: مرك��ز خيريه  با 
كم��ك خيري��ن ش��ريف اس��تان اداره می ش��ود كه اگر كم��ك مردم 
 خير نباش��د خدمت رس��انی به بيم��اران در اين مرك��ز خيريه مقدور 

نيست. 
رس��ول رضوانی نيز در اين ديدار خاطر نش��ان كرد: وجود ارزش��مند 
فرهيختگانی چون مجموعه انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( بسيار 

ارزشمند و مايه مباهات است. 
الزم  و  ض����روری  ام���ری  نخب��گان��ی  چني����ن   شن��اس����ايی 

است. 
دردش��تی همچنين ب��ا تأكيد خدمات صورت پذيرفت��ه در طول مدت 
اي��ن 21 س��ال افزود: تا كنون اين خيريه توانس��ته اس��ت ب��ا تأييدات 
حض��رت ح��ق و ياری نيك��وكاران بزرگ��وار 7500 بيم��ار نيازمند را 
 تحت پوش��ش خود قراردهد تا بتوانند از خدمات اين انجمن اس��تفاده 

نمايند.

مدي��ر غله چهارمحال و بختي��اری گفت: مصرف آرد در اس��تان افزون 
 بر يك كيلوگرم از ميانگين كش��وری باالتر اس��ت. به گ��زارش فارس، 
قاسم زمانيان در نشست كميسيون تنظيم بازار استان، ميانگين مصرف آرد 
در كش��ور را 10 كيلوگرم به ازای هر نفر دانست و گفت: ميزان مصرف 
آرد در اين استان 11 كيلو و 300 گرم به ازای هر نفر است. وی ميانگين 
مصرف آرد در نقاط ش��هری اس��تان را 9 كيلو و 800 گرم اعام و تأكيد 
 كرد: ميزان مصرف آرد در روس��تاهای استان 13 كيلوگرم به ازای هر نفر 

است.  
زمانيان از خريد 69 هزار تن گندم مرغوب از كش��اورزان استان در سال 
جاری خبر داد و افزود: امس��ال از خريد گندم های س��ن زده،  سرمازده، 
گرمازده، س��ياهك دار، زنگ زده و غيرمرغوب در استان جلوگيری شد. 
مديرغل��ه چهارمحال و بختياری تصريح كرد: هم اكنون ظرفيت انبارهای 
دولتی در استان 27 هزار و 500 تن و ظرفيت انبارهای خصوصی افزون 
بر 80 هزار تن اس��ت. زمانيان پايين بودن پروتئين گندم استان را يكی از 
مشكل های گندم استان دانست و گفت: اين موضوع بر كيفيت نان تأثير 
گذاش��ته كه در راس��تای حل اين مشكل گندم از س��اير استان ها وارد و 
مخلوط گندم اس��تان شده است تا كيفيت نان ارتقا يابد. وی ميزان يارانه 
آرد كش��ور را 4 هزار ميليارد تومان در س��طح كشور اعام كرد و گفت: 
دولت يك ميليارد و 300 ميليون تومان را به طور مس��تقيم به كشاورز و 
2 ميليارد و 700 ميليون تومان آن را به مردم می پردازد، بر همين اس��اس 

قيمت گندم ملی در سطح كشور اعام می شود.
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شماره: 5364 آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1389 
اداره ثبت اسناد و امالك بادرود

بموجب دس��تور ماده 11- قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59- اصاحي 
آئي��ن نامه قانون مزبور اماكي كه در س��ه ماهه دوم س��ال جاري تقاضاي 
ثبت آنها پذيرفته ش��ده اند و نيز اماكي ك��ه در آگهي هاي نوبتي قبلي از 
قلم افتاده و همچنين اماكي كه بموجب آراء هيأت نظارت بايستي تجديد 

آگهي شوند مربوط به بخش نه حوزه ثبتي بادرود بشرح ذيل مي باشند.
الف: اماكي كه در سه ماهه دوم سال جاري پذيرفته شده اند و هم چنين 
اماكي كه در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده اند و مدت واخواهي به 

آنها از تاريخ انتشار )1389/08/01( بمدت 90 روز پذيرفته مي شود.
1- شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذیل آن

2118- يكب��اب اطاق وقفي بنمايندگي اداره اوق��اف و امور خيريه بخش 
امامزاده )بادرود(- ششدانگ يكباب اطاق بمساحت 26/50 مترمربع.

2668- آقاي س��يد محمود موس��وي بادي فرزند س��يدرضا – شش��دانگ 
يكدرب باغ محصور و مشجر بمساحت 1120 مترمربع.

3229- آق��اي عباس فيوج مس��جد جامعي فرزند ناص��ر و خانم معصومه 
اميدي فرزند حبيب هر كدام سه دانگ از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 

193 مترمربع.
3273- آقاي س��يد عباس برهمند و آقاي سيد محمد برهمند فرزندان سيد 

علي بالمناصفه- ششدانگ يكباب خانه بمساحت 167/60 مترمربع.
3277- آق��اي س��يدعباس برهمند و آقاي س��يد محمد برهمن��د فرزندان 
س��يدعلي بالمناصفه- شش��دانگ قطعه زمين محل خانه قديمي بمساحت 

434/50 مترمربع.
3708- آقاي محمد كفاشيان بادي و آقاي حميدرضا كفاشيان بادي و آقاي 
سعيد كفاشيان بادي فرزندان نوراله هر كدام دو دانگ از ششدانگ يكباب 

خانه بمساحت 585/25 مترمربع.
4147- خان��م ش��ها يعقوب زاده فرزن��د علي و آقاي اس��ماعيل ترابيان 
بادي فرزند حس��ين بالمناصفه شش��دانگ يكباب خانه بمساحت 202/40 

مترمربع.
4314- آقاي علي عافيان بادي فرزند حس��ين- شش��دانگ يكباب مغازه 

بمساحت 23/70 مترمربع.
4407- خان��م معصوم��ه ذاكريان بادي فرزند رحمت- شش��دانگ يكباب 

خانه بمساحت 209/35 مترمربع.
6507- آقاي��ان مه��ران غاميان بادي- محس��ن غاميان بادي- مس��عود 
غاميان بادي- مجيد غاميان بادي فرزندان ماشااله هر يك به نسبت 600 
سهم- رحمت غاميان بادي فرزند علي اكبر نسبت به 1022 سهم- عباس 
س��راجي فرزند محمد نسبت به 511 س��هم- رحمت سراجي بادي فرزند 
محمد نس��بت به 512 سهم- ماشااله غاميان بادي فرزند علي اكبر نسبت 
به 2230 س��هم- خانم بتول غاميان ب��ادي و خانم معصومه غاميان بادي 
فرزندان ماش��االه هر يك نسبت به 300 سهم و خانم قدسي صادقيان بادي 
فرزند علي آقا نس��بت به 1300 سهم از شش��دانگ قطعه زمين مشتمل بر 

كوره آجرپزي بمساحت 8575 مترمربع.
8114- آقاي علي اكبر اكبري بادي فرزندحس��ين- شش��دانگ قطعه زمين 
نيمه محصور بمساحت 304 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3586 

و 3965 فرعي از اصلي مرقوم.
8115- آق��اي هادي ترابيان بادي فرزند اكبر- شش��دانگ قطعه زمين نيمه 
محصور بمس��احت 1158/5 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3586 

و 3965 فرعي از اصلي مرقوم.
8128- خانم عفت س��االري خالدي فرزند نوراله- ششدانگ يكباب خانه 
و مغازه جنب آن بمساحت 376/65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 

946 فرعي از اصلي مرقوم.
8131- آقاي حس��ن محمودي خالدي فرزند ذبيح اله- شش��دانگ يكباب 
خانه بمس��احت 264 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 910 فرعي از 

اصلي مرقوم
8133- آقاي احمد نركسيان فرزند علي نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
معصومه عافيان بادي فرزند مس��لم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يكب��اب خانه بمس��احت 139/20 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 

3506 فرعي از اصلي مرقوم.
8136- آقاي رس��ول اب��وذري بادي فرزند علي- شش��دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 154/25 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 889 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8137- خانم ندا فردوس��ي فرزند محمد- شش��دانگ قطعه زمين محصور 
بمس��احت 251/70 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پااک 882 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8138- آقاي عليرضا التزامي فرزند حس��ين- ششدانگ قسمتي از يكباب 
خانه بمس��احت 9/50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3506 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8143- آقاي عبداله اعرابي فرزند نوراله و آقاي نوراله اعرابي فرزند حاجي 
محمدعلي هر كدام س��ه دانگ از شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 378 

مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3525 فرعي از اصلي مرقوم.
8144- آق��اي آقامحم��د صالحي��ان فرزند رضا- شش��دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 271/40 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 752 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8145- آقاي سيدمالك طباطبايي نژاد فرزند سيد محمد- ششدانگ يكباب 
خانه در حال احداث بمس��احت 162/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پاک 3641 فرعي از اصلي مرقوم.
8147- آقاي مهدي شعباني خالدي فرزند يداله نسبت به 168 سهم و آقاي 
محمدرضا ش��عباني خالدي فرزند يداله نسبت به 110 سهم و آقاي حسين 
حس��ين پور خالدآبادي فرزند حس��ن نس��بت به 110 س��هم از ششدانگ 
يكباب خانه بمس��احت 388 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8158- آق��اي محمدرض��ا معتمدنيا فرزند نوراله- شش��دانگ قطعه زمين 
محصور بمس��احت 50/20 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 4549 

فرعي از اصلي مرقوم.
8159- خان��م ناهيد زينلي بادي فرزند غامرضا- شش��دانگ قطعه زمين 
محصور بمس��احت 200 مترمرب��ع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 2947 

فرعي از اصلي مرقوم.
8161- آقاي عباس��علي اصغرزاده بادي فرزند جانعلي- شش��دانگ قطعه 
زمين محصور بمس��احت 66/30 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 

3965 و 3586 فرعي از اصلي مرقوم.
8162- آقاي عباس��علي اصغرزاده بادي فرزند جانعلي- شش��دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 680 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3965 

و 3586 فرعي از اصلي مرقوم.
8163- آقاي مسلم صادق پور بادي فرزند علي و خانم بتول كاوسي فرزند 
جانعلي هر كدام س��ه دانگ از شش��دانگ يكباب خانه بمساحت 198/40 

مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3674 فرعي از اصلي مرقوم.
8164- آق��اي عب��اس صولتي��ان فرزند محم��د- شش��دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 193/50 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 3865 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8166- آقاي رضا جعفرزاده خالدي فرزند محمد- ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 705 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 906 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8167- آق��اي عليرضا احمدي بادي فرزند ماش��االه و خانم عذرا غاميان 
بادي فرزند حسينعلي بالمناصفه- ششدانگ يكباب خانه بمساحت 161/10 

مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 3610 فرعي از اصلي مرقوم.
2- شماره 189- اصلي شهر خالدآباد و فروعات ذیل آن

22- آقاي محمد قنائي فرزند مرحوم نوراله نس��بت به چهاردانگ و خانم 
عذرا عس��كريان خالدآبادي فرزند نوراله نس��بت به دو دانگ از ششدانگ 

يكباب خانه و مغازه بمساحت 584 مترمربع.
126- آق��اي مجيد خال��دي فر فرزند نعمت اله- شش��دانگ يكباب خانه 

بمساحت 315/50 مترمربع.
271- آقاي اصغر كاظمي خالدي فرزند نورمحمد- ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 387/10 مترمربع.
273- آق��اي قربانعلي رضازاده فرزند غامرضا- شش��دانگ يكباب خانه 

بمساحت 882 مترمربع.
583- آق��اي علي نعيمي خالدي فرزند آقاجاني- شش��دانگ يكباب خانه 

بمساحت 394 مترمربع.
615- آقاي عباس الهي خالدي فرزند مرحوم امير- ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 565/60 مترمربع.
680- آقاي حسين خواجه اميري فرزند حبيب اله- ششدانگ يكباب خانه 

مخروبه بمساحت 208 مترمربع.
707- آقاي احمد آقاصفائيان فرزند حبيب اله و خانم فرانك صولتي فرزند 

پرويز بالمناصفه- ششدانگ يكباب خانه بمساحت 387/75 مترمربع.
2421-2419-2418-2417- آق��اي حس��ين س��پهري فرزن��د ماش��االه- 

ششدانگ قطعه زمين محصور محل انباري بمساحت 2700 مترمربع.
2827- آق��اي احم��د بهرامة فرزند علي- شش��دانگ يكباب خانه و قطعه 

زمين جنب آن بمساحت 1068/5 مترمربع.
2889- آقاي علي رضوي خالدآبادي فرزند رضا- شش��دانگ يكباب خانه 

و قطعه زمين جنب آن بمساحت 2284 مترمربع.
2897- آقاي حس��نعلي حيدري فرزند رمضانعلي- ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 247/65 مترمربع.
2954 و 2948- آق��اي عب��اس رضازاده فرزند غام و خانم اش��رف خانم 
شاكري فرزند ذبيح اله هر كدام سه دانگ از ششدانگ قطعه زمين محصور 

بمساحت 927/95 مترمربع.
3017- آقاي حس��ين س��عيدي جهانگرد فرزند عباس- ششدانگ يكباب 

خانه بمساحت 467/50 مترمربع.
3169- آقاي شهاب خواجه اميري فرزند عين اله- ششدانگ يكباب خانه 
بمس��احت 883/50 مترمربع مجزي ش��ده از پ��اک 711 فرعي از اصلي 

مرقوم.
3177- آقاي علي اكبر آقاجاني فرزند محمدحس��ين و خانم فاطمه عابدي 
خال��دي فرزند عل��ي اكبر هر كدام س��ه دانگ از شش��دانگ يكباب خانه 
بمساحت 690 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 707 فرعي از اصلي 

مرقوم.
3178- آقاي حس��ين محمودي خالدي فرزند سيف اله – ششدانگ قطعه 
زمين پي كني ش��ده بمساحت 300 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 

711 فرعي از اصلي مرقوم.
3179- آقاي محمدرضا خواجه اميري فرزند سيف اله- ششدانگ يكباب 

خانه بمساحت 180 مترمربع مفروز از پاک 680 فرعي از اصلي مرقوم.
3180- آق��اي عب��اس خواجه اميري فرزند حبيب اله- شش��دانگ يكباب 
خانه بمساحت 182/30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پاک 680 فرعي 

از اصلي مرقوم.
3181- آقاي عباسعلي حاجي زاده فرزند عزيز و خانم فاطمه بيگم حسيني 
خالدي فرزند سيد آقا هر كدام سه دانگ از ششدانگ يكباب خانه و باغچه 
بمس��احت 994/5 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 2837 فرعي از 

اصلي مرقوم.
3182- آقاي حس��ين كاظمي خالدي فرزند اصغر- ششدانگ قطعه زمين 
محصور بمس��احت 258/40 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 271 

فرعي از اصلي مرقوم.
3184- آقاي حس��ين مبيني فرزند غام و خانم پروين سعيدي زاده فرزند 
حشمت اله هر كدام سه دانگ از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 604/35 

مترمربع.
3186- آقاي محمدرضا حيدري فرزند رمضانعلي- ششدانگ يكباب خانه 
بمس��احت 242/20 مترمربع مجزي ش��ده از پاک 2897 فرعي از اصلي 

مرقوم.
3188- آقاي حس��ن كرش��اهيان فرزند نورعلي- شش��دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 328/70 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پاک 614 فرعي از 

اصلي مرقوم.
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اماک چنانچه كس��ي نس��بت به اماک 
مندرج در اين آگهي واخواهي داش��ته باش��د بايد از تاريخ انتش��ار اولين 
نوبت آگهي نس��بت به آنهايي كه تقاضاي ثبت ش��ده بش��رح رديف الف 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهايي كه مطابق آراء هيأت نظارت ثبت، 
تجديد  آگهي ش��ده بشرح رديف ب بمدت 30 روز دادخواست واخواهي 
خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترضي ثبت، معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست بمرجع ذيصاح قضائي 
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتي 
كه قبل از انتش��ار اين آگهي دعوائي اقامه ش��ده باش��د طرف دعوي بايد 
گواهي دادگاه را مشعر بر جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و 
اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بااثر مي باشد و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي 
در موق��ع تعيين حدود در صورتجلس قي��د و واخواهي صاحبان اماک و 
مجاورين نس��بت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي نس��بت به رديف الف و ب در دو نوبت 
بفاصله 30 روز نس��بت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت 

اول درج و منتشر مي شود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01

م الف/ 81                طويلي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک بادرود

7/556 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1389- اداره 
ثبت اسناد و امالك جوشقان بخش 12 كاشان.

بموجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماک و ماده 59- اصاحی و آئين 
نامه مربوط به اماكی كه در س��ه ماهه دوم س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها 

پذيرفته شده بشرح ذيل آگهی ميگردد:

شماره های فرعی از پالك یک اصلی ابنیه و امالك جوشقان
2643- فرعی آقای محمود زرگری فرزند س��لطان محمد تمامی دو دانگ 
مش��اع از ششدانگ يكدرب باغ مخروبه واقع در جنوب الستان بمساحت 

3348 مترمربع
شماره های فرعی از پالك بیست و یک اصلی ابنیه و امالك كامو

281- فرعی آقای احمد اربابی فرزند غامحس��ين شش��دانگ قطعه زمين 
محصور جای خانه واقع در كوی پائين كامو بمساحت 213/40 مترمربع

360- فرعی آقای محمدرضا پركان فرزند ماشااله ششدانگ يكبابخانه واقع 
در كوی پائين كامو بمس��احت 59 مترمربع با قيد حق سكونت مادام العمر 

برای خانم كشور جراحی مادر مستدعی ثبت ميباشد.
1993- فرعی آقای تيمور ملك پور و خانم كبری شفيعيان فرزندان محمد 
و نجفقل��ی بالمناصفه شش��دانگ يكبابخانه واقع در دش��ت و يرقان كامو 

بمساحت 394/50 مترمربع
1994- فرعی آقای محمد شفيعيان و خانم فاطمه عارضی فرزندان نجفقلی 
و حيدر بالمناصفه شش��دانگ يكبابخانه مجزی شده از شماره 744 فرعی 
واقع در دشت س��وره خوت كامو بمساحت 256 مترمربع با حق سكونت 

مادام العمر برای مادر مستدعی ثبت خانم خاور شفيعيان ميباشد.
شماره های فرعی از پالك بیست و شش اصلی مزرعه همواریه كامو

149- فرعی آق��ای مهدی عقيلی فرزند احمد شش��دانگ يكباب گاراژ و 
زمي��ن متصل به آن احداثی بر روی قس��مت مفروزی از پاک 26- اصلی 

واقع در مزرعه همواريه كامو بمساحت 88/50 مترمربع
150- فرعی آقای نوراله اربابی فرزند يداله ششدانگ قطعه زمين محصور 

بمساحت 247 مترمربع
153- فرع��ی آقای مجيد رزاقيان و خانم قدس��يه رزاقيان فرزندان ابراهيم 
و محمدعل��ی بالمناصفه شش��دانگ قطعه زمين محص��ور واقع در مزرعه 

همواريه كامو بمساحت 241/20 مترمربع
154- فرعی خانم فاطمه اربابی فرزرند غامحس��ين شش��دانگ يكبابخانه 
بمساحت 340/70 مترمربع باحق سكونت مادام العمر آقای اسداله فوالدی 

نجف آبادی فرزند علی ميباشد.
ــرخ  ــصت و دو اصلی مزرعه پاگدار س ــماره های فرعی از پالك ش ش

كامو
24- فرعی آقای امامقلی خان اربابيان و خانم اكرم خردمند فرزندان حيدر 
خان و آقا حسين بالمناصفه ششدانگ يكدرب باغ موستان واقع در مزرعه 

پاگدار سرخ كامو بمساحت 4019 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نسبت به اماک مندرج در اين 
آگهی واخواهی داش��ته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی بمدت 90 
روز دادخواس��ت واخواهی خود را به اين اداره تس��ليم و ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد در صورتی 
كه قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا بايد گواهی 
دادگاه مشعر بر جريان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراض 
ي��ا گواهی طرف دعوی كه پس از انقضاء مدت مذكور واصل گردد مطابق 
قس��مت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنًا 
طبق ماده 56 آئين نامه ثبت نسبت به حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود 
در صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان اماک نسبت به حقوق 
ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش��د اين آگهی در دو 

نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01  
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01

م الف/ 9881                              نوروز- كفيل ثبت اسناد جوشقان 

6/535 شماره: 8913 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1389 اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

بموجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و اماک و ماده 59 اصاحی آيين نامه 
مذكور اماكی كه تقاضای ثبت آنها در س��ه ماهه دوم سال 1389 پذيرفته 
ش��ده و اماك��ی كه در آگهی نوبتی قبلی از قلم افت��اده و نيز اماكی كه به 
موجب آراء هيات نظارت بايس��تی تجديد آگهی شوند به شرح ذيل آگهی 

می گردند. 
الف( اماكی كه در س��ه ماهه دوم س��ال جاری تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
ش��ده و اماكی كه در آگهی نوبتی قبل��ی از قلم افتاده و مدت اعتراض بر 

آنها از تاريخ انتشار )89/8/1( بمدت 90 روز ميباشد.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه

1- از شماره یک اصلی اوره- فروعات ذیل
453- سيد اشرف الدين طباطبايی فرزند سيد محمد و سيد عباس عليزاده 
طباطبايی فرزند س��يد تقی و سيد رضا عليزاده طباطبايی فرزند سيد قاسم 
هر كدام دو دانگ مش��اع از شش��دانگ يك قطعه زمين محصور بمساحت 

505/70 مترمربع
2102- آقايان احمد عس��گری راد فرزند محمد و حسين عسگری فرزند 
علی هر كدام س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يك قطع��ه زمين محصور 

بمساحت 343/40 مترمربع
2104- آقای س��يد محمد احمدی طباطبايی فرزند س��يد رضا شش��دانگ 

يكباب بوم كند و محوطه جلوی آن بمساحت 525 مترمربع
2- از شماره 33- اصلی شهر نطنز، فرعی ذیل

194- خانم صغرا صنوبری فرزند باقر تمامی سه سهم و نيم مشاع از جمله 
يكصد و هشتاد سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی و محصور معروف باغ 

رباط بمساحت 15834/30 مترمربع
3- از شماره 52- اصلی وشوشاد، فرعی ذیل

231- آقايان س��عيد و عليرضا اباذری فرزندان محمد بالمناصفه ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی معروف باغ محمد بمساحت 1578 مترمربع انتقال مع 
الواس��طه از ابراهيم مهدی و محمد علی آقا ولی وشوش��ادی و بتول جواد 

و ربابه آقا ولی
4- از شماره 74 اصلی- ویشته، فرعی ذیل

667- آقای حس��ين س��الكی ويش��ته فرزند شكراله شش��دانگ يكبابخانه 
بمساحت 296/90 مترمربع 

5- از شماره 76- اصلی ریسه، فرعی ذیل
82- آق��ای غامرضا قنبری ريس��ه فرزن��د چراغعلی دو دانگ مش��اع از 

ششدانگ يكبابخانه بمساحت 240 مترمربع
6- از شماره 77- اصلی كندز، فرعی ذیل

113- خانم آهو گودرزی فرزند هدايت اله س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ 
يكباب خانه و باغچه متصل به آن بمساحت 655/50 مترمربع

7- از شماره 100- اصلی طامه، فرعی ذیل
281- آقای روح اله عابدی طامه فرزندعابدين دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب بوم كند بمس��احت 18/75 مترمربع انتقالی از خانم هاجيه خواتون 

توكلی
8- از شماره 120- اصلی خفر، فروعات ذیل

1527- آقای محمود خدامی خفری فرزند عباس شش��دانگ يكباب خانه 
بمساحت 216/30 مترمربع

1556- آق��ای محمدرض��ا طاهری خف��ری فرزند علی تمامی شش��دانگ 
يكباب خانه بمساحت 199 مترمربع 

9- از شماره 127- اصلی دستجرد، فرعی ذیل
177(- آقای حميد شهرستانی دستجردی فرزند حسن تمامی ششدانگ دو 

قطعه زمين محصور بمساحت 488 مترمربع
10- از شماره 128- اصلی یوز جریب جزن، فروعات ذیل

189- آقای داود س��منانی جزنی فرزند حسين تمامی ششدانگ يك قطعه 
زمين محصور بمساحت 827 مترمربع

303- خانم نصرت كبير س��لطانی فرزند محمد تمامی شش��دانگ يكباب 
خانه و باغچه متصل به آن بمساحت 649 مترمربع

دوم- از بخش ده چیمه رود و برزرود
1- از شماره 15- اصلی بیدهند، فروعات ذیل

2257- آق��ای محم��ود نب��ی بيدهن��دی فرزند حس��ين شش��دانگ قطعه 
 169/50 بمس��احت  برح��س  مع��روف  مش��جر  و  مزروع��ی   زمي��ن 

مترمربع
2920- آقای حبيب اله مس��لمی بيدهندی فرزند باقر ششدانگ يك قطعه 

زمين محصور بمساحت 384 مترمربع
2- از شماره 38- اصلی ولوجرد، فروعات ذیل

736- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی ششدانگ يكدرب 
باغ معروف باغ محبعلی بمساحت 780 مترمربع

821- آق��ای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعی و مشجر معروف پاكمر مساحت 219 مترمربع

3- از شماره 39- اصلی ولوجرد، فروعات ذیل
25- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی ششدانگ يك قطعه 

زمين مزروعی و مشجر معروف علی كريم بمساحت 200/50 مترمربع
225- آقای محمد تقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی شش��دانگ قطعه 

زمين مزروعی معروف وزه سر استخر بمساحت 293 مترمربع
4- از شماره 101- اصلی ده زیره، فرعی ذیل

145- خانم مريم جال فرزند س��يد رحيم تمامی شش��دانگ يكباب خانه 
بمساحت 110 مترمربع

5- از شماره 150- اصلی برز، فروعات ذیل
875- آقای اكبر ميرزا حس��ين يزدی فرزند حسين تمامی ششدانگ قطعه 

زمين محصور )جای اطاق( معروف عمارت باال بمساحت 50 مترمربع
2641- آقای س��يد عزيز حسينيان فرزند س��يد علی اكبر تمامی ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 71/10 مترمربع
6- از شماره 165 اصلی كمجان، فروعات ذیل

745- خان��م منيرالس��ادات جعف��ری هنجنی فرزند س��يد محم��د تمامی 
شش��دانگ يكباب خانه محله باال بمساحت 75/75 مترمربع بانضمام مقدار 

23/80 مترمربع فوقانی مورد ثبت بر روی مجاور )يعنی 744 فرعی(
1174 و 1175 و 1176 و 1183 و 1184- خان��م زينت نوراللهی كنجانی 
فرزند ماش��ااهلل تمامی شش��دانگ س��ه باب اطاق تحتانی و دو باب اطاق 

فوقانی )يكباب خانه( محله ميان ال بمساحت 57 متر
سوم(- از بخش یازده طرقرود و قراء حومه

1- از شماره یک اصلی طار، فرعی ذیل
1544- آقای عنايت اهلل رفيعی طاری فرزند علی تمامی ششدانگ يك قطعه 

باغچه مشجر و محصور معروف كوی آقايان بمساحت 768 مترمربع
2- از شماره 141- اصلی باغستان پایین، فروعات ذیل

263- آقای غامحسين براتی طرقی فرزند فتح اهلل تمامی ششدانگ يكباب 
خانه معروف محله سجاديه بمساحت 170 مترمربع

1201- آقای محمد فوالدی طرقی و خانم حشمت فوالدی طرقی فرزندان 
حس��ين هر كدام س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يكباب خانه بمساحت 

231/50 مترمربع
1592- خان��م ماه��رخ ابوفاضلی فرزن��د عباس شش��دانگ يكباب خانه 

بمساحت 135/75 مترمربع
3- از شماره 182- اصلی ابیازن، فروعات ذیل

1336- خانم رقيه نقوی الحسينی فرزند ميرزا نعمت اهلل ششدانگ يكدرب 
باغ مزروعی بمساحت 2428 مترمربع

1721- آقای مختار حسين دوست فرزند غامرضا ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 228/50 مترمربع

1722- آق��ای احمد مياندرزاده فرزند غامرضا شش��دانگ يكباب خانه 
بمساحت 254 مترمربع

1723- آقای مختار حس��ين دوس��ت فرزند غامرضا شش��دانگ يكباب 
دامداری بمساحت 419 مترمربع

1724- آقای احمد مياندرزاده فرزند غامرضا ششدانگ يكباب دامداری 
بمساحت 269/50 مترمربع

4- از شماره 193- اصلی طرق، فروعات ذیل
2711- خان��م صغری صمدی طرقی فرزند س��يد ابوالقاس��م شش��دانگ 

يكدرب باغ در بخش آقا حبيب بمساحت 904 مترمربع
3452- خانم ربابه شكوهی فرزند حبيب ششدانگ يكباب خانه بمساحت 

87/50 مترمربع
4115- آقای حس��ن سيف الهی طرقی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی در بخش لنبی بمساحت 514 مترمربع
5- از شماره 212- اصلی دشت بزرگ طرق، فرعی ذیل

1219- آقای محم��د ربيعی طرقی فرزند اصغر تمامی شش��دانگ يكباب 
خانه بمساحت 614 مترمربع 

6- از شماره 284- اصلی كلهرود، فروعات ذیل
610- آق��ای احمد كرم پور فرزند محمد شش��دانگ يكدرب باغ محصور 

مشجر معروف علی كرم بمساحت 2030 مترمربع
2229- خانم عفت امينی كلهرودی فرزند قاس��م ششدانگ يكباب خانه و 

محوطه اطراف بمساحت 763 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک چنانچه اشخاص نسبت 
به اماک مندرج در اين آگهی از تاريخ اولين انتش��ار به ش��رح رديف الف 
به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتش��ر ش��ده اعتراضی داش��ته باشند 
واخواهی خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تسليم نمايند و در صورتی 
كه قبل از انتشار اين آگهی اقامه دعوی شده باشد ظرف مدت فوق تسليم 
نماين��د اعتراض��ات يا گواهی طرح دعوی كه بع��د از انقضاء مدت مرقوم 
واصل ش��ود بااثر و مطابق قس��مت اخي��ر ماده 16 و تبص��ره آن و ماده 
17 قان��ون ثب��ت می باش��د و همچنين برابر تبصره 2 م��اده قانون تعيين و 
تكليف پرونده های ثبتی مصوب 1373/3/6 معترض می بايس��ت از تاريخ 
انتش��ار اعتراض خ��ود را كتبًا ب��ه اداره ثبت و دادگاه محل تس��ليم نمايد 
و ظ��رف م��دت يك ماه گواهی مش��عر بر طرح دع��وی از مراجع صالحه 
ارائ��ه ده��د و همچنين طبق ماده 56 آيين نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد حدود مش��خص می ش��ود و واخواه��ی صاحبان اماک 
و مج��اوران حدود و حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت پذيرفته 
خواهد ش��د. اين آگهی نس��بت به رديف ال��ف در دو نوبت به فاصله 30 
 روز و نسبت به رديف ب يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتشر 

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1     

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/9/1
م الف/ 470                        شادمان- كفيل ثبت اسناد و اماک نطنز

آگهی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

6/533 شماره: 5090 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1389 اداره ثبت اسناد و امالك میمه

به موج��ب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماک و ماده 59 اصاحی آئين 
نام��ه مربوط اماكی كه در س��ه ماهه دوم س��ال 1389 تقاض��ای ثبت آنها 
پذيرفته ش��ده و همچنين ش��ماره های از قلم افتاده و ني��ز آنچه طبق آراء 
هيئت محترم نظارت آگهی آنها بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه 

را به شرح زير آگهی می نمايد:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

10802 آقای رضا گرانمايه فرزند آزاد شش��دانگ قطعه زمين محل كوچه 
متروكه در كوی ميانده به مساحت 8/70 مترمربع

10836 آقای غامعلی قيوم فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين محصور كه 
در آن احداث اعيانی شده در دشت لتيان به مساحت 889/30 مترمربع

شماره های فرعی از شماره یازده اصلی واقعات در وزوان
2526 آقايان غامرضا و حسنعلی بيدهندی فرزندان عبدالحسين بالمناصفه 
مش��اعا تمامی سه هشتم از سه چهارم دانگ مشاع و آقای محمد بيدهندی 
فرزند عليجان تمامی س��ه هش��تم از س��ه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ 

يكباب خانه در كوی دهنو به مساحت 194 مترمربع
2688 آقای حس��ن حداديان فرزند حس��ين تمامی چهار دانگ مش��اع از 

ششدانگ يكباب خانه در كوی دهنو به مساحت 602 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 17 اصلی واقعات در ده قاسم آباد

427 خان��م هاجيه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1013 مترمربع

428 خان��م هاجيه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1140 مترمربع

429 خان��م هاجيه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1880 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ده ونداده
3994 آق��ای حس��ين صادقين فرزند احم��د و خانم مهدي��ه تقوی فرزند 
حسينعلی بالمناصفه مشاعا ششدانگ يكباب خانه در كوی باال به مساحت 

298/15 مترمربع
4007 آقای غامحسين فريدونی فرزند كريم ششدانگ قطعه زمين محصور 

در كوی باال به مساحت 62/20 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ده ازان

3856 آق��ای داوود عبدلی فرزند حس��نقلی شش��دانگ يكباب بوم كن در 
صحاری ازان به مساحت 597/50 مترمربع

4412 آقای عليرضا صالح فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين محل يكباب 
مغازه در كوی پائين كهنه به مساحت 75 مترمربع

4413 آقای داوود كس��ائی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمين ساده در 
كوی باغ كهنه به مساحت 100 مترمربع

4414 آقای اكبر جباری فرزند محمدعلی شش��دانگ قطعه زمين س��اده در 
كوی باغ كهنه به مساحت 75 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در ده خسرو آباد
25 آق��ای حس��ين مهرعلی فرزن��د مرتضی و خانم خات��ون معرب فرزند 
حس��ين بالمناصفه مشاعا ششدانگ يكباب خانه در كوی پشت خانه ها به 

مساحت 847/50 مترمربع
875 آق��ای حس��ين مهرعلی فرزند مرتضی شش��دانگ دو بابخانه و زمين 

محصور وصل به آن در كوی پشت قلعه به مساحت 2763/50 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در ده حسن رباط

716 آقای بش��ير جباری فرزند عباس و خانم پری جباری فرزند حس��ين 
بالمناصف��ه مش��اعا شش��دانگ يكبابخانه و زمين محص��ور وصل به آن به 

مساحت 1723 مترمربع
717 آقای مهراب ياوری فرزند قاس��م شش��دانگ يكبابخانه در ده حس��ن 

رباط به مساحت 282/43 مترمربع
718 آق��ای رضا افضلی فرزند غامحس��ين و خانم فاطم��ه فضلی فرزند 
حسين بالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكباب خانه در كوی بنياد به مساحت 

383/50 مترمربع
719 آقای اكرم آقا اميری فرزند اسماعيل ششدانگ قطعه زمين محصور در 

كوی پشت قلعه به مساحت 1390 مترمربع
720 آقای ابوالفضل اميری فرزند اكرم آقا شش��دانگ قطعه زمين محصور 

در كوی پشت قلعه به مساحت 2070 مترمربع
721 آقای اس��ماعيل اميری فرزند اكرم شش��دانگ قطعه زمين محصور در 

كوی پشت قلعه به مساحت 1081 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در ده لوشاب

488 آقای محمد رس��ول گرامی فرزند حسن ششدانگ يكباب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 898 مترمربع

489 آقای عباس��علی گرامی فرزند صالح شش��دانگ يكب��اب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 2455 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید علیا
326 خانم س��ميرا توكلی فرزند عباس ششدانگ يكباب خانه در كوی باغ 

طاهر به مساحت 319 مترمربع
327 آقای علی توكلی فرزند حسن وخانم ليا كريمی فرزند باقر بالمناصفه 

مشاعا ششدانگ يكباب خانه به مساحت 1425 مترمربع
328 آقای علی توكلی فرزند حس��ن شش��دانگ قطعه زمي��ن محصور به 

مساحت 643/60 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در بلند الی بید

217 آقای علی قمری نژاد فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين محصور در 
كوی قلعه بلند به مساحت 882/60 مترمربع

218 آقای محمدرضا خواجه فرزند سعداله و خانم صديقه شفاعت فرزند 
علی آقا بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ يكباب خانه در ك��وی قلعه بلند به 

مساحت 1100 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته

438 آقای محمدرضا هدائيان فرزند عربعلی شش��دانگ يكباب خانه در ده 
موته 939 مترمربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک كش��ور چنانچه كس��ی 
نس��بت به اماک مندرج در اين آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باش��د 
نسبت به آنهايی كه تقاضای ثبت پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين نوبت 
اي��ن آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را 
تس��ليم اين اداره نموده و رس��يد دريافت دارند ضمنًا معترض بايس��تی از 
تاريخ تسليم اعتراض ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به 
مراجع قضائی نموده و گواهی طرح دعوا اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد 
در صورتی كه قبل از انتش��ار اين آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم 
تس��ليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی ك��ه پس از انقضای مدت 
مرقوم واصل شود بااثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا مطابق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت 
حق��وق ارتفاقی در موقع تحديد ح��دود در صورتمجلس تحديدی قيد و 
واخواهی صاحبان اماک و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 

20 قانون ثبت و اصاحی آن پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت و 
به فاصله 30 روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر می شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01
م الف/ 9570                  نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ميمه

 
7/608 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1389- اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرضا
بموجب ماده 12- قانون ثبت اس��ناد وماده 59- اصاحی آيين نامه مربوط 
به اماكی كه در س��ه ماهه دوم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
وهمچني��ن ش��ماره های از قلم افت��اده ونيز آنچه طب��ق آراء هيات محترم 
نظارت ثبت،آگهی آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش يك شهرضا را به 

شرح زير آگهی می نمايد:
ردیف الف(

- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالك شهرضا
2009- احمدومحمودسليم فرزندان عبدالحسين باالسويه:تمامت سه دانگ 

مشاع ازششدانگ يكبابخانه.
2947- احمدفرزان��ه فرزندمحمدباقر:شش��دانگ قس��متی ازيكبابخانه به 
مس��احت86مترمربع كه به انضمام قس��متی ازپاک2947/1جمعاتش��كيل 

يكبابخانه راداده است.
2947/1- احمدفرزانه فرزندمحمدباقر:تمامت يك ونيم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ يكبابخانه.
7548- موقوفه مرحوم محمدحس��ين به تص��دی اداره اوقاف وامورخيريه 
شهرستان شهرضا:ششدانگ يكبابخانه موقوفه كه قبا1246/1بوده است به 

مساحت218مترمربع.
7569- محمدجوانمردی فرزنداسفنديار:شش��دانگ يكبابخانه مجزی شده 

از2912به مساحت90مترمربع.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آبادشهرضا

1072- ناصرطبيبيان فرزندحس��ين:تمامت2حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
يكدرب باغ كه فعابصورت يكقطعه زمين باساختمانهای موجوددرآن می 

باشد به مساحت2510مترمربع.
8918- نوروز عرب نره فرزندهرمز:شش��دانگ يكبابخانه ومغازه متصله به 

مساحت212/70مترمربع.
8948- سيدمنوچهرموسوی كهيانی فرزندسيدعلی زمان:ششدانگ يكقطعه 

زمين محصوربه مساحت209مترمربع.
8997باقيمان��ده- ش��يرين قرقان��ی فرزندبختيار:شش��دانگ يكقطعه زمين 

محصوركه پاک12953ازآن مجزی شده به مساحت125/74مترمربع.
عمل��ه  فرزنداس��كندروليازرگری  دوس��ت  فرهن��گ  عل��ی   -9453

فرزنداسفنديارباالسويه:ششدانگ يكبابخانه به مساحت130/40مترمربع.
10587- محمدقرقانی فرزندعابدين وسرايل قرقانی فرزند آقاشير باالسويه: 

ششدانگ يكبابخانه به مساحت288مترمربع.
12866- محمدرضاگابی فرزندس��يف اله نس��بت به4دانگ مشاع وجنت 
فلسفی فرزندس��يدعلی اكبرنسبت به2دانگ مش��اع از:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از86به مساحت183مترمربع.
12950- مظاهرمحموديان كرويه فرزندمحمدنسبت به5دانگ مشاع وزليخا 
محمديان فرزندخيرات نس��بت به يكدانگ مش��اع از:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از1025به مساحت152مترمربع.
12953- عبدالرسول قرقانی فرزندبختيارنسبت به4/5دانگ مشاع وخديجه 
قرقانی فرزندجعفرنس��بت به1/5دانگ مشاع از:ششدانگ يكبابخانه مجزی 

شده از8997به مساحت192مترمربع.
12964- غامحس��ين دهقان شهرضافرزنداسماعيل:شش��دانگ يكبابخانه 

مجزی شده از3255به مساحت177/80مترمربع.
12965- مظاهردهقان فرزندقدرت اله:شش��دانگ يكبابخانه مجزی ش��ده 

از3255به مساحت224/45مترمربع.
12966- مجيدبهمنيارفرزندمحمدرضانسبت به4دانگ مشاع واعظم پوينده 
پورفرزندعبدالحس��ين نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ يكبابخانه مجزی 

شده از6754به مساحت145/37مترمربع.
12967- محمدرضاش��فی فرزندعب��اس وعف��ت مصلح��ی فرزندرحمت 
ال��ه باالسويه:شش��دانگ يكبابخان��ه نيمه تم��ام مجزی ش��ده از1628/1به 

مساحت146/50مترمربع.
12968- نعمت اله طالبيان نسبت به2/5دانگ مشاع وطلعت طالبيان نسبت 
به3/5دانگ مش��اع هردوفرزندان علی محمداز:ششدانگ يكبابخانه مجزی 

شده از2447به مساحت160/5مترمربع.
12969- بهبودبهبودی فرزندفرضعلی:شش��دانگ قطعه زمين پی كنی شده 

مجزی شده از11692به مساحت199/40مترمربع.
12970- منصوربهبودی فرزندبهبود:شش��دانگ قطعه زمين پی كنی ش��ده 

مجزی شده از11692به مساحت201/40مترمربع.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

2403- محمدجعفرنصيري��ان فرزندول��ی اله:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 
مساحت163مترمربع.

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد
ب��ه  يكبابخان��ه  فرزندفرضعلی:شش��دانگ  عبدالرض��ا جعف��ری   -1505

مساحت170مترمربع.
1774- ش��كراله جمشيدی فرزندابوتراب نس��بت به4دانگ مشاع ومدينه 
افش��اری فرزندعطاء نس��بت به2دانگ مش��اع از:شش��دانگ يكبابخانه به 

مساحت164مترمربع.
1891- علی حسين پناه پوری عمله فرزندعلی اكبر:ششدانگ يكبابخانه به 

مساحت216/20مترمربع.
ب��ه  مغ��ازه  يكب��اب  شش��دانگ  غامرضاقبادپورفرزندن��ادر:   -2198

مساحت13/45مترمربع.
2301- سيد مرتضی رستگاررامش��ه فرزندسيد احمد:ششدانگ يكبابخانه 

نيمه تمام به مساحت134/75مترمربع.
2437- محمدرضابه��اری ف��رد فرزندعليرضا:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 

مساحت148/80مترمربع.
2438- محمدحسين جمش��يدی فرزندشكراله:ششدانگ يكبابخانه مجزی 

شده از1072به مساحت118/90مترمربع.
ب��ه  يكبابخان��ه  فرزندرضا:شش��دانگ  كاويان��ی  فتحعل��ی   -2440

مساحت144/75مترمربع.
2441- عوض كاويانی دره شوری فرزندعبدی:ششدانگ يكبابخانه مجزی 

شده از1938به مساحت103مترمربع.
2442- چنگيزاصان��ی فرزندنوروز:شش��دانگ يكبابخان��ه مجزی ش��ده 

از1496به مساحت203/10مترمربع.
2443- خانم اماک ايزدخواه در ش��وری فرزندلهراسب:شش��دانگ قطعه 

زمين پی كنی شده به مساحت150مترمربع.
2447- محبوب��ه صفدريان كرويه فرزندرمضان:شش��دانگ يكبابخانه نيمه 

تمام مجزی شده از1577به مساحت117/20مترمربع.

2449- عبادال��ه عاش��وری فرزندبهم��ن يار:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 
مساحت114/40مترمربع.

- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
2430- حس��ين مصلحی فرزندكيامرز ومهرنوش سالمی فرزندرحمت اله 

باالسويه:ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از82به مساحت98/50مترمربع.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2252- حيدرعلی پوينده پورش��هرضافرزندفيض اله:شش��دانگ يكبابخانه 
نيمه تمام مجزی شده از87/1به مساحت190/50مترمربع.

- شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه
996- امي��ن غضنف��ری فرزندمنصوروس��ميه يوس��فيان فرزندحس��ينقلی 

باالسويه:ششدانگ يكبابخانه به مساحت129/65مترمربع.
- شماره فرعی از47/1- اصلی لورك وصف

3- غامرضاصادقی عمروآبادی فرزندعبدالعلی ورضوان خالقی فرزندمحمد 
باالسويه:ششدانگ يكبابخانه به مساحت305/75مترمربع.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
1629باقيمان��ده- محس��ن نصي��ری فرزندعبدالرسول:شش��دانگ قطع��ه 
زمي��ن محصورمحل انبارك��ه پاک2195ازآن مجزی ش��ده به مس��احت 

458مترمربع.
2217- كب��ری امي��ری فرزندگنجعلی:شش��دانگ يكبابخانه مجزی ش��ده 

از1495به مساحت157/70مترمربع.
2218- ابراهيم ش��املی فرزندمحمدحس��ن ومريم باق��ی فرزندحيدرعلی 

باالسويه:ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از162به مساحت154مترمربع.
2219- مهدی صاحی فرزنداصغروفرشته شجاعی شهرضافرزندغامعلی 
باالسويه:شش��دانگ يكبابخان��ه وزمي��ن متصل��ه مج��زی ش��ده از202به 

مساحت177/50مترمربع.
2220- كمال الدين براهيمی فرزندمس��يح اله:ششدانگ قطعه زمين مجزی 

شده از558به مساحت167/10مترمربع.
2221- عباس��علی رحيم زاده فرزندبهمن:شش��دانگ قطعه زمين جای پی 

كنی شده مجزی شده از558به مساحت 204مترمربع.
- شماره فرعی از58- اصلی جعفرآباد

183- اس��داله حق جوئی فرزندس��يف اله:ششدانگ يكباب گله دانی وباغ 
متصله باساختمان موجوددرآن به مساحت16120مترمربع.

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرك اسالم آباد
فرزندخداداد:شش��دانگ  فرهمنددندل��و  ال��ه  عناي��ت  475باقيمان��ده- 
قطع��ه زمين نيم��ه محصورك��ه پاكه��ای872و902ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت126مترمربع.
537- علی دادبابائی فرزندميرحاج نسبت به5دانگ مشاع وطاهره عيوضی 
محمودآبادی فرزند اسداله نسبت به يكدانگ مشاع از:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت208مترمربع.
602- قدرال��ه نوروزی فرزندس��تار وهمايل س��ليمانی قراچه فرزند تراب 

باالسويه:ششدانگ يكبابخانه به مساحت157/20مترمربع.
829- رمض��ان باب��ادی عكاش��ه فرزندگودرز:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 

مساحت193/80مترمربع.
879- فرامرزفرهمنديان فرزندسركار:ششدانگ يكبابخانه به مساحت 246 

مترمربع.
888- اكبرصفرلوفرزندقيصر:ششدانگ يكبابخانه به مساحت 200مترمربع.

899- خداداد بهزادی فرد فرزند علی و زهرا ظهرابی فرزند نوروز باالسويه: 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت154/35مترمربع.

900- رمضان بابادی عكاشه فرزندگودرز:ششدانگ يكبابخانه مجزی شده 
از744به مساحت102مترمربع.

901- رمضان بابادی عكاشه فرزندگودرز:ششدانگ قطعه زمين مثنی شده 
مجزی شده از744به مساحت101مترمربع.

902- جمشيدفرهمنددندلوفرزندخدادادنس��بت به4دانگ مش��اع وقمررخ 
صفری فرزندپرويز نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام 

مجزی شده از475به مساحت130/15مترمربع.
904- عليرضافرهمنديان فرزندمنوچه��ر وخديجه فرهمنديان فرزندهرمز 

باالسويه:ششدانگ يكبابخانه به مساحت196/20مترمربع.
905- هرمزفرهمنديان فرزندپرويز:شش��دانگ قطعه زمين نيمه محصوربه 

مساحت171/70مترمربع.
906- بی بی جان فرهمنديان فرزندحاجی خان:شش��دانگ قطعه زمين پی 

كنی شده مجزی شده از840به مساحت194/40مترمربع.
223- اصلی موسوم به حبيب آبادچغاد  

محمدآقاسی فرزنديداله نسبت به ده ودوهفتم حبه مشاع وعلی اكبرجاوری 
فرزندعبدالرس��ول ومصطف��ی كاف��ی ومرتض��ی كاف��ی ش��هرضافرزندان 
محمدرضاهركدام نس��بت به12حبه مش��اع ومحمدتقی پايان فرزندحبيب 
اله نس��بت به پن��ج ويك هفتم حبه مش��اع ازپنجاه ويك وس��ه هفتم حبه 
مش��اع از72حبه:ششدانگ مزرعه موسوم به حبيب آبادچغادبه انضمام چاه 
موتوری،استخر،مرغداری وسايرساختمانهاوتاسيسات احداثی به مساحت 

ششدانگ 411499/68مترمربع. 
ردیف ب( امالكی كه اظهارنامه آنهاتنظیم ولی اشتباهادرموعدمقررآگهی 

نگردیده وازقلم افتاده است:
- شماره فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد

2433- صديقه اميرزاده فرزند خس��رو: ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از 
1039 به مساحت95/50 مترمربع.

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نس��بت ب��ه اماک و رقبات 
مندرج در اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت 
آگهی نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده به شرح رديف های الف وب 
ظ��رف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی كه طب��ق آراء هيات نظارت ثبت 
دفاتر مربوطه ش��ده به ش��رح رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت 
واخواهی خود را به اين اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكلي��ف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بايس��ت ظرف مدت 30 
روز از تاريخ تس��ليم اعتراض خود به اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
رااز مراج��ع ذيص��اح قضائی اخذ وبه اين اداره تس��ليم نمايد درصورتی 
كه قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا بايد گواهی 
دادگاه را مش��عر بر جريان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد .اعتراضات 
ياگواهی طرح دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود با اثر است ومطابق 
قس��مت اخي��ر ماده 16 وتبص��ره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا 
طبق م��اده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاق��ی درموقع تعيين حدود 
درصورت مجلس قي��د وواخواهی صاحبان اماک ومجاورين نس��بت به 
ح��دود و حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده 
قانون تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد ش��د.اين 
آگهی نسبت به رديف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونسبت 
به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتش��ار نوبت اول در روز نامه زاينده 

رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:89/8/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:89/9/1 
م الف/ 435          ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا

7/557 شماره: 10105 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1389 بخش 17 ثبت اصفهان

به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماک كش��ور و ماده 59 اصاحی 
آئي��ن نامه مربوطه اماكی كه در س��ه ماهه دوم س��ال 1389 تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
هيأت نظارت ثبت آگهی آنها بايد تجديد ش��ود مربوط به بخش 17 را به 

شرح ذيل آگهی می نمايد:
ــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع  ــماره پالك و مش بند الف: ش
امالكی كه در اظهارنامه سه ماهه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 
ــتان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک  ردیف منظور گردیده دهس

اصلی و فرعی های زیر: 
747/1- آقاي��ان احمد مؤمن زاده و رضا مؤمن زاده فرزندان حيدر ش��ش 

دانگ قطعه زمين به مساحت 684 متر مربع بالمناصفه.
1279- آقای محمود امامی فرزند زين العابدين يك دانگ مش��اع از شش 
دان��گ ي��ك باب بهاربن��د كه فعا به صورت قس��متی از ي��ك باب خانه 

درآمده.
دهستان سفلی- قریه كچو مثقال به شماره 75 اصلی و فرعی زیر:

778/1- آق��ای رضا جمش��يدها كچو مثقالی فرزند حس��ن و خانم فاطمه 
جمش��يديها كچو مثقالی فرزند محمد ش��ش دانگ قطعه زمين محصور به 

مساحت 270/27 مترمربع هر يك سه دانگ
به موجب ماده قانون ثبت اماک چنانچه كسی نسبت به اماک مندرج در 
اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به 
آنهايی كه تقاضای ثبت آنها پذيرفته ش��ده است به شرح رديف الف ظرف 
مدت 90 روز و نس��بت به آنهايی كه طبق آرای هيئت نظارت ثبت تجديد 
آگهی شده است به شرح رديف ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خ��ود را ب��ه اين اداره تس��ليم و طبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعيين 
تكلي��ف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف م��دت يكماه از تاريخ 
تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره بايس��تی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح قضايی گواهی تقديم 
دادخواس��ت را اخذ و به اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار 
آگهی دعوايی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را مشعر 
برجريان دعوی ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی طرح 
دع��وی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بااثر اس��ت و مطابق 
قس��مت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنًا 
طب��ق ماده 56 آئين نامه قان��ون حدود و حقوق ارتفاقی موقع تعيين حدود 
در صورتمجلس قيد واخواهی صاحبان اماک و مجاورين نسبت به حدود 
و حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهی 
نس��بت به رديف الف و ب در 2 نوبت به فاصله 30 از تاريخ انتشار نوبت 

اول در روزنامه زاينده رود اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01

م الف/ 219               فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

7/607 شماره: 6045 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
89 ثبت اسناد و امالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان

نوبت دوم
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59 اصاحی آئين نامه 
مربوطه، اماكی كه در سه ماهه دوم سال 1389 تقاضای ثبت آنها در اداره 

ثبت اسناد و اماک زواره پذيرفته شده به شرح ذيل آگهی می گردد:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر:
1764- آق��ای عب��اس جال��ی ذبيح��ی زواره فرزن��د يدال��ه شش��دانگ 
قطع��ه زمي��ن مزروع��ی بمس��احت 2004/70 مترمرب��ع. 1863- آقاي��ان 
ج��واد حدي��دی زواره فرزن��د غامرض��ا و محمدرضا نج��ارزاده فرزند 
فت��ح ال��ه و مجتبی صادقی فرزن��د اكبر و مرتضی گل احم��ر زواره فرزند 
رحي��م و خان��م عذرا حدي��دی زواره فرزند جواد تمامت 18 حبه مش��اع 
3 و 10

5  از 72 حب��ه شش��دانگ يكقطع��ه زمين ب��ه ترتيب به نس��بتهای 
1 حبه مش��اع كه مس��احت شش��دانگ   23

5 و 40 3
5

5 و  3
4

1 و  23
40 

3746 مترمربع می باشد. 
 1867- س��تاد محت��رم اجرائی فرم��ان حضرت امام خمين��ی )ره( تمامت
10 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين كه مس��احت  2

7  
ششدانگ 744 مترمربع می باشد.

4886- ش��ورای سياس��تگذاری ائمه جمعه كشور شش��دانگ قطعه زمين 
بمساحت 2718/50 مترمربع.

4904- آق��ای احمدعل��ی عابدينی اكار زواره فرزند عبدالرضا شش��دانگ 
جوی متروكه بمساحت 20 مترمربع.

دهستان سفلی 
روستای سفیده 20 اصلی و فروعات زیر:

22- آقای امراله حاجی حسينی فرزند حيدر ششدانگ يكبابخانه بمساحت 
338/50 مترمربع

43- آقای حس��ن رضازاده س��فيده فرزن��د نورعلی شش��دانگ يكبابخانه 
بمساحت 527/50 مترمربع.

44- آقای احمدرضا حاجی حسينی سفيده فرزند علی ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 818/10 مترمربع.

45- خانم فاطمه حاجی حسينی سفيده فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 1020 مترمربع.

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک و ماده 86 آئين نامه قانون 
ثبت چنانچه كسی نس��بت به اماک مندرج در اين آگهی واخواهی داشته 
باش��د بايد از تاري��خ اولين نوبت انتش��ار آگهی به اماك��ی كه در رديف 
)الف( می باشد به مدت 90 روز و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را كتبًا به اين اداره تسليم نموده و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترض ثبتی ظرف مدت 
30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصاح قضائی گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره 
تس��ليم نمايد، ضمنًا گواهی طرح دعوی كه پ��س از انقضاء مهلت قانونی 
واصل ش��ود بااثر بوده و مطابق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت، حقوق ارتفاقی 
در موق��ع تعيين حدود و در صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان اماک 
و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترض ثبت پذيرفته 
خواهد شد. اين آگهی نسبت به اماک رديف )الف( در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهی و نسبت به رديف )ب( فقط يك نوبت 

در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/9/1

م الف/10110                   عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک زواره

آگهی
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محمد بنا:

 انتظار شكست 
سوريان را نداشتم 

علي جعفري: 

برابر هيچ تيمي 
از پيش بازنده 
نيستيم

سوريان مدال برنز 
را هم از دست داد

 محمد بنا پس از باخت حميد س��وريان در مرحله نيمه 
نهاي��ي رقابت ه��اي وزن 55 كيلوگ��رم كش��تي فرنگي 
بازي هاي آس��يايي گفت: از فناليس��ت دو كش��تي گير جوانم 
خوشحالم اما باخت حميد سوريان چيز ديگري بود. سرمربي 
تيم ملي كش��تي فرنگي اي��ران اظهار كرد: من ب��راي روز اول 
رقابت ها يك طا كنار گذاش��ته بودم و آن هم حميد س��وريان 
ب��ود چرا كه فك��ر نمي كردم ن��وروزي و عبدولي اين گونه به 
فينال برسند. وي در پاسخ به اين سوال كه فكر مي كنيد مشكل 
س��وريان در رقابت با حريف ژاپن��ي چه بود؟ گفت: حميد در 
اين رقابت مشكل تكنيكي داشت. تكنيك اشتباهي را انتخاب 
كرد. حريفش فهميده بود كه مشكل كار كجاست. براي همين 

توانست او را شكست دهد.
 بن��ا كه به ش��دت از باخت س��وريان ناراحت ب��ود، ادامه داد: 
انتظار چنين شكستي را نداشتم و اين مساله بر روحيه تيم تاثير 
مي گ��ذارد. آيا ش��ما چيز ديگري غير از مدال طا از س��وريان 
توقع داشتيد؟ سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در پايان افزود: به 

هرحال اميدوارم در ادامه نتيجه بهتري را كسب كنيم. 

نماين��ده دوم بدمينتون اصفهان پس از م��دت ها رايزني 
مسئوالن هيات با باشگاه هاي استان در نهايت با حمايت 
مالي هيات بدمينتون اس��تان راهي ليگ برتر باشگاه هاي كشور 
شد. علي جعفري مربي سابق سپاهان در اين فصل هدايت تيم 

بدمينتون هيات اصفهان را بر عهده دارد.  
 جعف��ري در ارتب��اط با نتيجه اين تيم در س��ه هفت��ه برگزاري 
رقابت ها گفت: تا چند روز مانده به آغاز رقابت ها حضور اين 
تي��م و چگونگي حمايت از آن مش��خص نبود براي همين هم 

تركيب تيم دير مشخص شد. اين بزرگ ترين مشكل ما بود. 
تيم ها بيش��تر بس��ته ش��ده بودند و فرصتي ديگر براي جذب 
نيروه��اي خوب نبود. البته بايد گف��ت بدمينتون اصفهان آنقدر 
بازيك��ن مطرح بومي ندارد كه هر دو تيم را با تركيبي اصفهاني 

و خوب ببندد. 
جعفري با بيان اينكه در تاش��يم تا رس��يدن نيم فصل جايگاه 
مطلوب��ي را در جدول از آن خود كنيم گفت: بازيكنان ما تجربه 
حض��ور در ليگ را ندارند بنابراين طبيعي اس��ت كه ديدارهاي 

ابتدايي سخت تر باشد. 

دارن��ده پنج مدال طاي كش��تي فرنگي جه��ان بعد از 
شكس��ت در مرحل��ه مقدماتي، م��دال برن��ز وزن اول 
دس��ت  از  ني��ز  را  گوانگ��ژو   2010 آس��يايي   بازي ه��اي 

داد.
حميد سوريان كه در رقابت هاي نوبت صبح در عين ناباوري 
شكس��ت خورده بود، در دي��دار رده بندي وزن اول كش��تي 
فرنگ��ي بازي هاي آس��يايي در حالي ك��ه از وضعيت روحي 
مناس��بي س��ود نمي برد در دو تايم مغلوب مراد كاليش��اپوف 
 قزاقس��تاني ش��د تا از دس��تيابي به م��دال برنز ه��م محروم 

شود. 
وي در مرحله مقدماتي حريفاني از كره جنوبي و كره ش��مالي 
را از پيش رو برداش��ت؛ اما در مرحله نيمه نهايي نتوانست از 
س��د كشتي گير ژاپن بگذرد و راهي ديدار رده بندي شد. ديگر 
م��دال برنز وزن اول به كش��تي گير چين رس��يد كه در مبارزه 
رده بن��دي حريف عراق��ي اش را شكس��ت داد. اميد نوروزي 
 و س��عيد عبدول��ي ني��ز در اوزان 60 و 66 كيل��و فيناليس��ت 

شده اند. 

خبر

همراه با گوانگژو

بارقه های امید در تیم والیبال اصفهان 

قهرمانی تیم کیك بوکسینگ اصفهان 
در مسابقات کشور

شانس سومی طالیي ها با صعود 
ترکیه به فینال 

بازدید مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان 
از روزنامه زاینده رود

عضویت قریشی در هیأت مدیره 
جمعیت هواداران فوتبال ایران

 زاینده رود 
رئيس تربيت بدنی نجف آباد در حاشيه مسابقات واليبال قهرمانی 
اس��تان گفت: يكی از كارهای اصولی در واليبال استان كه تاكنون شكل 
گرفته و هيأت آن را دنبال می كند مس��ابقات واليبال آتيه س��ازان استان 

بوده كه خوب هم جواب داده است. 
س��يد محمد طباطبايی كيفيت مس��ابقات امس��ال را مطلوب تر از سال 
گذش��ته دانس��ت و گفت: رئيس هيات واليبال استان اصفهان با استفاده 
از ظرفيت ها و پتانسيل های واليبال در استان از نظريات اصحاب فن و 
تلفيقی از علم مديريت و تجربه افق روش��نی در واليبال استان را ترسيم 
كرده اس��ت و اينها همه با اس��تراتژی بلند مدتی كه ترسيم شده بيانگر 

موفقيت اين هيأت در آينده است. 
وی برگزاری مسابقات واليبال نونهاالن، نوجوانان، جوانان و اميد را نويد 
بسيار خوبی برای آينده واليبال استان خواند و اظهار داشت: شركت تيم 
واليبال راه و ترابری در مسابقات دسته يك بارقه های اميد را در بازيكنان 
به خصوص بازيكنان بومی كه اين رشته ورزشی را حرفه ای و در بعد 

قهرمانی دنبال می كند به وجود آورده است.
عليرضا ما بهرامی، داور ملی كه داوری اين بازيها را هم بر عهده داشت 
نيز معتقد است: امسال بازيها نسبت به سال گذشته كيفيت بهتری داشته 

وجوانگرايی بيشتری صورت گرفته است. 
وی اف��زود: برخی از تيم ها مانند نجف آباد شايس��ته ش��ركت در بازی 
ه��ای واليب��ال زير گروه هس��تند يا تي��م گلپايگان ك��ه در منطقه خود 
بازی ه��اي چندانی انج��ام نمی ده��د و امكانات مح��دودی دارد ولی 
ب��ه خوبی در اين بازی ها ظاهر ش��د و حتی چن��د بازيكن اين تيم هم 
كانديدا برای تيم راه و ترابری هس��تند. گفتنی اس��ت مراس��م اختتاميه 
اي��ن بازی ها جمعه ش��ب برگزار ش��د و در پايان مدال ه��ای بازيكنان 
و كاپ تي��م های اول تا س��وم از س��وی مس��ئوالن به آنان اهدا ش��د، 
 همچنين تيم ش��هرضا به عنوان تيم اخاق اين دوره از مسابقات معرفی 

گرديد.

 زاینده رود 
تيم اصفهان در مسابقات قهرمانی كشور سبك كنتاكت كاراته كيك 
بوكس��ينگ كه 26 و 27 آبان ماه در تهران برگزار شد با كسب 11 مدال 
ط��ا و 9 م��دال قره و 11 مدال برنز بر س��كوی قهرمانی اين رقابت ها 
ايستاد. مهرناز تولی و رسول فخری نيان به ترتيب مربی و سرپرست تيم 

اعزامی به اين رقابت ها بودند.

 تي���م هاي اول و دوم ك�اراته س��پاهان از دور رقاب�ت هاي ج�ام 
باش��گاه هاي جهان حذف ش��دند و تنها تيم س��وم اين باشگاه با 
 صع��ود تركي��ه ب��ه فين��ال م��ي توان��د عن��وان س��ومي را از آن خود 

كند.
مسابقات كاراته جام باشگاه های جهان در حالی در كشور تركيه برگزار 
می شود كه قرار بود تيم های قهرمان و نايب قهرمان ليگ دوره گذشته 

در اين مسابقات حضور پيدا كنند.
از آنجايي  كه تيم نفت در اين مسابقات شركت نكرد تيم سپاهان با سه 
تيم در اين مس��ابقات حاضر ش��د كه تيم اول اين باشگاه در دور اول با 

شكست مقابل ميزبان در دور رقابت ها كنار رفت.
اما تيم دوم س��پاهان در 2 ديدار اول حريفان تركيه و يونان را شكس��ت 
داد اما با شكس��ت مقابل نماينده مصر از مسابقات حذف شد. تيم سوم 
س��پاهان كه ش��انس آخر محسوب می ش��د در همان دور اول مغلوب 
باش��گاه تركيه ای ش��د اما با توج��ه صعود تيم تركيه ای ب��ه فينال تيم 
 س��وم س��پاهاني ها اين ش��انس را دارد كه عنوان س��وم را از آن خود 

كند. 

روز گذش��ته مديرعامل باش��گاه ف��والد ماهان ميهمان س��رويس 
ورزشی روزنامه زاينده رود بود. 

در اي��ن ديدار فيروز ريخته گران از داليل حض��ورش در فوالد ماهان، 
رون��د صعودی تيم فوتس��ال اين باش��گاه در ليگ و حاش��يه هايی كه 
چن��د وقت اخير پيرام��ون اين تيم مطرح اس��ت صحب��ت هايی را به 
 مي��ان آورد ك��ه در روزهای آتی مش��روح آن را در اين صفحه خواهيد 

خواهند.

 محمد قريشی، مدير عامل كانون هواداران باشگاه فوالد مباركه 
س��پاهان با حضور در انتخابات جمعيت حاميان هواداران فوتبال 
اي��ران به عنوان عضو ارش��د هيأت مديره اين جمعيت انتخاب ش��د.  
قريش��ی با حضور در كنگره اين جمع�يت با آرايی باال به عنوان عضو 
هيأت مدي�ره جمعيت حاميان هواداران فوتبال كش�ور انتخاب ش��د. 

وی تنها نماي�نده هواداران فوت�بال اص�فهان در اين كن�گره سراس�ری 
ب��ود.

ورزش

ادامه کار فرنگي  کاران 
و آخرین بازي بسکتبالیست ها

3 فرنگي كار ايران مس��ابقات خود را در بازِ هاي آس��يايي 
گوانگژو آغاز خواهند كرد.دهمين روز مسابقات بازي هاي 
آسيايي گوانگژو در رشته هاي مختلف پيگيري مي شود و 
نمايندگان ايران برابر حريفان خود صف آرايي مي كنند. در 
رشته كشتي فرنگي فرشاد عليزاده در وزن 74 كيلوگرم در 
دور اول به مصاف تتسوكا تتسوموراكي از ژاپن مي رود. در 
وزن 84 كيلوگ��رم طالب نعمت پور در دور اول به مصاف 
جعفرخان خان از قطر مي رود و در وزن 96 كيلوگرم بابك 
قرباني در دور نخست با حبيب اله عبداله يف از تاجيكستان 
مبارزه مي كند.  تيم ملي بس��كتبال ايران در آخرين ديدار 
مرحله گروهي از ساعت 14:45 به وقت تهران به مصاف 
قطر خواهد رفت. تيم ملي تي��ر و كمان مردان ايران فردا 
به مص��اف نپال مي رود. س��پيده توكلي، س��جاد مرادي، 
محمد رباني و روح اله عس��گري در رشته دو و ميداني به 
مصاف حريفان مي روند. مهدي س��هرابي و حسن ملكي 
نيز در دوچرخه سواري جاده شركت مي كنند. ملي پوشان 
شمش��يرباز ايران در اس��لحه س��ابر به مصاف قزاقستان 
مي روند. در رشته بوكس هومن كرمي در وزن 64 كيلوگرم 
به مصاف حريفي از قزاقس��تان مي رود و مرتضي سپهوند 
ني��ز در وزن 69 كيلوگرم رو در روي حيفي از چين قرار 

خواهد گرفت.
عطار:

 تیم ملی والیبال فقط با 
»غرور« تهدید می شود 

ليبرو تيم ملی واليبال با تاكيد بر اينكه هيچ تيمی نمی تواند 
اين تيم را از دستيابی به اهدافش تهديد كند،گفت: غرور 
تنها عاملی اس��ت كه می تواند تيم ملی واليبال و موقعيت 
اين تيم در بازی های آس��يايی را تهديد كند. مجتبی عطار 
پس از پيروزی شنبه شب تيم ملی  واليبال مقابل چين در 
گفتگو با خبرنگار مهر به گوانگژو اظهارداش��ت: از  صبح 
روز بازی فقط شكس��ت دادن چين ورد زبان بچه ها بود. 
می خواس��تيم هر طور ش��ده برنده بازی باشيم چون اين 
دي��دار به اندازه يك فينال برايم��ان مهم بود. وی با تاكيد 
براينك��ه پيروزی در اين ديدار اهميت زيادی برای هر دو 
تيم ايران و چين داشت، ادامه داد: بايد تحت هر شرايطی 
برنده بازی می ش��ديم. حتی اگ��ر قرار بود به آب و آتش 
بزنيم تا برنده ش��ويم اين كار را می كرديم تا برنده شويم. 
ليبرو تيم ملی واليبال ضمن بيان اينكه پيروزی در مصاف با 
چين راه اين تيم را برای رسيدن به فينال بازی های آسيايی 
خيلی هموار كرد، يادآور شد: با كسب اين پيروزی بيشتر 
راهی كه بايد برای رس��يدن به فينال طی می كرديم، پشت 
سر گذاشتيم. البته از اين به بعد بايد حواسمان جمع باشد 
كه اس��ير حاشيه و به خصوص غرور نشويم. عطار تاكيد 
كرد: در اين شرايط تنها  فاكتوری كه می تواند برای تيمی 
مدعی مانند ايران دردسر ساز شود، غرور است. تنها غرور 
اس��ت كه تيم ملی واليبال را در رسيدن به فينال و قهرمان 

تهديد می كند. 

از روند تکمیل الک پشتی ورزشگاه هم خبری نیست

دست روی دست گذاشته ايم!
مسعود سعیدی 

1. خوب ك��ه دقت می كرديم صحنه 
خفاش راهروی ورزشگاه نقش جهان 
يا باال رفتن خبرنگار اصفهانی برنامه 
90 از آهن آالت موجود در ورزشگاه 
نقش جه��ان از س��كوهای خل��وت 
ورزش��گاه ك��ه البته در فيلم بس��يار 
كم به آنها پرداخته ش��ده بود، بيشتر 
جلب توج��ه می ك��رد؛ صحنه هايی 
كه انگار برای فردوس��ی پور بين اين 
همه مشكل ورزش��گاه مهم تر بود و 
در گزارش چند دقيقه ای اش بيش��تر 
به آنها اتكا می كرد؛ به نظر می رس��يد 
دانستن اين موضوع كه ورزشگاه به 
چه دليل س��اخته نشده، به هيچوجه 
ب��رای عادل مهم نبود چون همه باور 
كردند كه انگار ش��كار ي��ك كبوتر 
توس��ط خفاش ورزشگاه نقش جهان 
برای ع��ادل از بودجه های ميلياردی 

ورزشگاه جذابيت بيشتری دارد.
2. ش��ايد اگر صحبت ه��ای منصور 
ابراهي��م زاده ب��ا عادل فردوس��ی پور 
هن��گام پخش گ��زارش ورزش��گاه 
نقش جه��ان از طريق ميكروفون های 
موج��ود در اس��تاديوم اي��ن برنام��ه 
ب��ه روی آنتن می رفت، مش��كات 
كارشناس��انه تری  نظر  با  ورزش��گاه 
به چش��م می آمد؛ ش��ايد اگر برنامه 
دوشنبه نود به مسأله تكميل ورزشگاه 
نقش جه��ان اندك��ی واقع بينان��ه و با 
اط��اع نگاه می كرد، س��وژه گزارش 
اين برنامه به مس��أله داغ تری تبديل 

می ش��د و اين گزارش به جالب ترين 
و پرحاشيه ترين گزارش برنامه تبديل 
می ش��د؛ گزارشی به مراتب جالب تر 
و پرحاشيه تر از بيانيه باشگاه سپاهان 
و درگير كردن دو تيم اصفهانی. مگر 
نمی گويند عادل به دنبال گزارش های 
داغ و پر حاش��يه است؟ خوب مگر 
در اصفهان گزارش��ی داغ تر از روند 
مش��كوک تكميل اين ورزشگاه نيز 

وجود دارد؟ 
 3. البت��ه عادل هم حق دارد؛ باخره 
ه��ر كار كن��ی او هم ي��ك پايتخت 
نشين است ديگر؛ در اين ميان فرقی 
نمی كند كه عادل بچه ش��يراز است 
يا پس از گذران چند س��ال به تهران 
رفته؛ مهم اين اس��ت كه اكنون 912 
دارد و اين يعنی او هم بايد حسادت 
كند به اصفهان ما. بخواهی نخواهی 
اصفه��ان س��روری می كند ب��ر اين 
فوتبال رنگی و پرحاش��يه پايتخت و 
اين مسأله به مذاق پايتخت نشينان كه 
خ��وش نمی آيد. يادم��ان نرفته هنوز 
بازديد س��ال گذش��ته آقای مصاحبه 
ش��ونده برنامه 90 را كه از مسئوالن 
ورزش��گاه از ظرفي��ت نقش جه��ان 
س��ئوال می كرد! خ��وب البته به طور 

حتم يادش رفته ديگر! 
اصفه��ان  همي��ن  در  ش��ايد   .4   
ه��م بس��ياری نمی دانند ورزش��گاه 
نقش جهان در چه وضعيتی قرار دارد 
و به نظر می رس��د دليل اصلی پيش 
نرفتن كار تكميل اين ورزش��گاه هم 
همين س��كوت خبری است. يادش 

بخير زمان��ی كه تماس ه��ای مكرر 
خبرن��گاران اصفهانی، خ��واب را از 
چشم مسئوالن ربوده بود و پشت ميز 
نش��ينان از ترس اينكه خبرنگاران در 

كسب اطاع از وضعيت 
ورزشگاه از آنها جلوتر 
نباش��ند، ب��ه ص��ورت 
مداوم روند تكميل الک 
پش��تی اين ورزشگاه را 
م��د نظر داش��تند. حاال 
كه نزديك به يك سال 
و 3 م��اه از موعد مقرر 
برای تكميل ورزش��گاه 
نقش جه��ان می گ��ذرد 
هي��چ ك��س نمی دان��د 
اي��ن ورزش��گاه در چه 
وضعيت��ی ق��رار دارد و 
البت��ه اين ورزش��گاه و 
اخب��ار پيرامون آن برای 
كس��ی آنچنان هم مهم 
نيس��ت. ان��گار م��ردم 
آمار  بيشترين  نمی دانند 
در  حاض��ر  كارگ��ران 
ورزش��گاه طی ماه های 
گذشته از 10 نفر تجاوز 

نكرده و س��كوت حاكم بر ورزشگاه 
از سكوت بيابان هم بدتر است. حتی 
انگار برخی مس��ئوالن هم نمی دانند 

تفويض مديريت نقش جهان به استان 
به دليل مشكل های قانونی منتفی شد 
و تا بودجه به ورزشگاه نرسد، كار آن 

به هيچ جايی نمی رسد.
ش��ديم  خوش��حال   .5
جديد  اس��تاندار  وقتی 
رئي��س  موافق��ت  از 
جمه��ور ب��ا اختصاص 
ميلي��ارد   300 بودج��ه 
ريالی به ورزشگاه خبر 
داد؛ در پوس��ت خ��ود 
نمی گنجيديم وقتی اين 
خبر را مخابره می كرديم؛ 
آن زم��ان ب��ا خ��ود در 
بهره برداری  زمان  مورد 
از اين ورزشگاه كلنجار 
می رفتي��م و ب��ا اين 10 
انگشت دست، روزهای 
رس��يدن ب��ه آن دوران 
طايی را می ش��مرديم. 
كه  نمی دانس��تيم  انگار 
رئيس  راهبردی  معاون 
جمهور قرار نيس��ت به 
اين زودی ها به ورزشگاه 
پر هياهو بودجه بدهد و 
اين 30 ميليارد تا برس��د خدا می داند 
ف��از اول و دوم ورزش��گاه ب��ه چه 

وضعيتی دچار می شود.

6. كاش مج��ری برنامه 90 وضعيت 
ورزشگاه را بررس��ی می كرد و پس 
از آن در م��ورد تكمي��ل نقش جهان 
گزارش پخش می ك��رد. كاش عادل 
می دانس��ت كه اگرچ��ه اصفهانی ها 
آرزو دارن��د كه تكميل نقش جهان به 
ش��هرداری محول ش��ود اما در حال 
حاضر شهرداری هيچ نقشی در روند 
تكمي��ل آن ندارد و كس��ان ديگری 
در م��ورد آن تصميم گي��ری می كنند 
بنابراين در زمان فعلی، رئيس شورای 
ش��هر اصفهان بدتري��ن گزينه برای 
مصاحب��ه زنده در اين زمينه اس��ت. 
كاش فردوس��ی پور به ج��ای رئيس 
شورای شهر با رئيس جديد شركت 
توس��عه و تجهيز تماس می گرفت يا 
در مورد روند كند تكميل ورزش��گاه 
با پيمانكار ورزشگاه صحبت می كرد. 
كاش برنامه 90 به جای مصاحبه های 
فورماليته و اظهارات تكراری دست 
بر روی مش��كل های بي��ن پيمانكار 
ورزشگاه و شركت توسعه و تجهيز 
اماك��ن ورزش��ی می گذاش��ت و از 
اختاف چن��د ميلي��اردی در ميزان 
طلب پيمانكار سخن به ميان می آورد. 
ای كاش ع��ادل و همكارانش قبل از 
پخش گزارش، حداق��ل در اينترنت 
يك سرچ!!! ناقابل می كردند تا بدانند 
مسأله فاز نخست ورزشگاه چند سال 

است كه تمام شده! 
7. ن��ه زمانی كه 2 س��ال و نيم پيش، 
محم��د علی آب��ادی، رئي��س وق��ت 
س��ازمان تربي��ت بدنی ب��ا لب های 

خن��دان و آرامش كامل در س��فر به 
س��ميرم خودمان، خبر از تكميل پر 
سرعت ورزش��گاه می داد سخنش را 
باور كرديم و نه زمانی كه مرداد سال 
گذشته، هاديانی رئيس وقت شركت 
توس��عه و تجهيز خبر تكميل نشدن 
آن تا چند س��ال ديگ��ر را داد. همه 
می دانند مشكل كجاست؛ از فوالدگر 
و كامران و شهرزاد در مجلس گرفته 
ت��ا ذاكر اصفهانی و س��قائيان نژاد در 
باغ گلدس��ته خودمان.  همين خيابان 
از تركاش��وند توس��عه و معاونانش 
گرفته ت��ا مس��ئوالن اداره كل تربيت 
بدنی اس��تان. مس��ئوالن اس��تان كه 
بي��ش از 5 ماه زمان خ��ود را صرف 
حواش��ی و كاغذبازی ه��ای پيرامون 
تفويض مديريت تكميل ورزش��گاه 
كردن��د و زم��ان ارزش��مند تكميل 
ورزش��گاه را از دس��ت دادند، انگار 
اكنون از وضعيت بودجه ورزش��گاه 
خسته ش��ده اند و در حال حاضر نيز 
منتظر حل شدن مشكات پيمانكار و 
شركت توسعه نشسته اند. دست روی 
دست گذاشته اند تا فرجی شود و از 
عالم غيب خبری در مورد ورزشگاه 
بش��نوند؛ خوب البته حق هم دارند؛ 
ورزش اصفهان نقش جهان می خواهد 

كه چه كند؟ 
8. ي��ادش بخي��ر؛ ش��هردار اصفهان 
حرف زيبايی زد آن ش��ب در جشن 
پيراهن سپاهان؛ نقش جهان حتی اگر 
يك روز زودتر ب��رای مردم اصفهان 

تكميل شود... 

گفتگویادداشت

پژمان سلطانی 

با بردی كه اس��تقال ته��ران مقابل 
شاهين بوشهر در مرحله يك هشتم 
نهاي��ی مس��ابقه های فوتب��ال جام 
حذفی كشور به دست آورد احتمال 
مصاف اين تيم با ذوب آهن اصفهان 

به مراتب باالتر رفت.
برنده ديدار ذوب آهن و ش��هرداری 
ياس��وج بايد به دي��دار كاوه تهران 
ش��هرداری  كاغ��ذ  روی  ب��رود، 
ياس��وج نمی تواند از پس شاگردان 
ابراهيم زاده برآيد و از آن س��و كاوه 
 ته��ران ني��ز حري��ف آس��انی برای 
ذوب آهن خواهد بود و از هم اكنون 
در مرحل��ه يك چه��ارم نهايی بايد 
منتظر رقابت س��بزجامگان اصفهانی 

با آبی پوشان پايتخت بود.
در چند سال اخير اين دو تيم رقبای 
جدی برای هم در مسابقه های ليگ 
برت��ر و جام حذفی كش��ور بوده اند 
فص��ل پي��ش در رقابت ه��ای ليگ 
برتر كشور، ذوب آهن در هفته آخر 
گوی سبقت را از استقال ربود و به 
مقام دوم رس��يد و دو سال قبل اين 
دو تيم ب��رای قهرمانی با هم رقابت 
داش��تند كه در نهايت اس��تقالی ها 
با تفاض��ل گل قهرمان ليگ هش��تم 
ش��دند و ش��اگردان ابراهي��م زاده با 
بدشانس��ی جام را تقديم آبی پوشان 
 پايتخ��ت كردند اما اكن��ون بازيكنان 
ذوب آه��ن، آن جوان��ان بی تجربه 
دو فص��ل پيش نيس��تند آنه��ا نايب 
قهرمان��ی ج��ام باش��گاه های آس��يا 
را ي��دک می كش��ند و بيش��تر اين 
بازيكنان اين تيم بازيكنان بين الملل 
و با تجربه ای شده اند حاال ديگر نام 
ذوب آهن و س��پاهان ل��رزه بر اندام 
تيم ه��ای لي��گ برتر ب��ه خصوص 
س��رخابی های پايتخ��ت می اندازد، 

اس��تقال و پيروزی با 
وجود دو تيم اصفهانی 
ديگ��ر فرص��ت عرض 
داشت  نخواهند  اندامی 
و باي��د ب��رای كس��ب 
آس��يايی تاش  سهميه 
كنند و فقط نيم نگاهی 
در  قهرمانی  ج��ام  ب��ه 
ليگ برتر داش��ته باشند 
ديگ��ر تي��م اصفهان��ی 
)س��پاهان( ب��ا راه آهن 
دي��دار خواهد كرد اگر 
طايی پوش��ان اصفهانی از سد ياران 
مهدی تارتار گذش��تند باي��د مقابل 
برنده بازی پيروزی تهران و داماش 
گيان ايس��تادگی كنند )اين مطلب 
قب��ل از بازی پي��روزی و داماش به 
رش��ته تحرير درآمده است( سپاهان 
و پرس��پوليس ني��ز در دهه هش��تاد 
فوتب��ال كش��ورمان ب��رای همديگر 
به رقيبان س��نتی تبديل ش��ده اند و 
ديداره��ای اين دو تيم حس��اس تر 
ذوب  فوتبال  مس��ابق���ه ه���ای  از 
 آه��ن و آبی پوش��ان پايتخ��ت دنبال 
می ش��ود. از مهم ترين حاشيه های 
مس��ابقه های اين دو تي��م می توان 
به هف��ت دقيقه وقت اضافه س��عيد 
مظفری زاده اشاره كرد كه دقيقه آخر 
باعث ش��د به ناحق جام قهرمانی به 
قرمزپوشان پايتخت برسد و هواداران 
اي��ن دو تيم بر خاف تماش��اگران 
ذوب آهن و اس��تقال ب��ا هم كری 
فراوان دارند و اگ��ر در مرحله يك 
چهارم نهايی با هم رو به رو ش��وند 
و احتمال شكس��ت ش��اگردان دايی 
به مراتب بيش��تر است چون از نظر 
مهره و تجربه تيمی نماينده اصفهان 
برتر از پرس��پوليس می باشد دو تيم 
نيز در هفته شانزدهم ليگ برتر بايد 
به مصاف هم روند اين مسابقه روز 
هش��تم آذرماه در ورزش��گاه آزادی 
تهران برگزار خواهد شد كه سپاهان 
دو بازيكن اصلی خود محسن بنگر 
و امي��د ابراهيمی را ب��ه همراه ندارد 
سپاهان نيز س��ه بازيكن ديگر خود 
را در تركي��ب تيم ملی اميد می بيند 
كه اين باعث شده كه در تمرين های 
اين تيم خلل ايجاد شود اما شاگردان 
قلعه نوعی ب��رای رس��يدن به صدر 
جدول چش��م به امتيازات كامل اين 

مسابقه دوخته اند.

 زاینده رود 
فوتب���ال  تي����م   سرپرس��ت 
فوالد نطن��ز پس از باخت 3 بر صفر 
مقابل ملوان بندرانزلی در مرحله يك 
هشتم نهايی مسابقه های جام حذفی 
كش��ور اظهار داش��ت: تي��م حريف 
يك تي��م ليگ برتری بود و نس��بت 
 به تيم ما برتری محسوس��ی داش��ت 
حمي��د وليون��د ادامه داد: مل��وان با 
داش��تن دو ملی پ��وش )پژمان نوری 
و مهرداد اوالدی( خود كه همه كاره 
اين تيم بودند و همچنين تجربه ديگر 
بازيكنانش به مرحله بعد صعود كرد 
در ضمن تيم ما با بدشانسی رو به رو 
ش��د و چهار بازيك��ن كليدی خود 
را )ج��واد ماهری، س��عيد جعفری، 
ابراهيم��ی و عليمحمدی( در اختيار 
نداش��ت س��ه بازيكن نخست عمل 
جراحی روی پايشان انجام دادند اما 
عليمحمدی ب��ه علت مصدوميت نه 
چندان جدی كادر فنی مجبور شد در 
نيمه دوم از وی در تركيب اس��تفاده 
كند سرپرس��ت فوالد نطن��ز افزود: 
داوری در اي��ن مس��ابقه به ضرر تيم 
ما بود زمانی ك��ه يك بر صفر عقب 
بوديم درون محوط��ه جريمه ملوان 
مداف��ع اين تيم روی حامد رس��ولی 
مرتك��ب خطا ش��د كه دان��ش مهر 
قاض��ی اين ميدان ب��ه راحتی از اين 
صحنه گذش��ت و اعام پنالتی نكرد 
و به نوعی جريان بازی را تغيير داد. 

وی در مورد ب��ازی های اين تيم در 
ج��ام حذفی توضي��ح داد: در ديدار 
نخست مس سرچش��مه را شكست 
داديم پس از آن در ورزشگاه صفائيه 
با حساب 5 بر 3 اس��تقال اهواز را 
با شكس��ت بدرقه و در مرحله يك 
شانزدهم نهايی نفت تهران را از پيش 
رو برداشتيم و در انزلی با بدشانسی 
نتيجه را به ملوانی ها واگذار كرديم. 
وليوند تصريح كرد: در مسابقه های 
لي��گ دس��ته اول آزادگان 5 ب��ازی 
برگزار كرديم كه در بازی اول و دوم 
به ترتيب مقابل داماش گيان و فجر 
سپاسی به تس��اوی رضايت داديم و 
در مقابل تيم های شهرداری ياسوج 
و بندرعب��اس شكس��ت خورديم و 
در ب��ازی پنجم با حس��اب 2 بر يك 
از س��د تربيت يزد صدرنشين گروه 
گذش��تيم و فوالد نطن��ز صد در صد 
ب��ه ليگ برتر صع��ود خواهد كرد به 
عل��ت اينكه انگيزه خاصی در بچه ها 
وجود دارد و از حاال اين تيم را ليگ 

برتری بدانيد. 
وی اضاف��ه كرد: مديرعامل باش��گاه 
)توكل��ی( به ط��ور مطل��وب از تيم 
حمايت می كن��د و از روز پنجم آذر 
مس��ابقه ای تيم در ورزش��گاه شهيد 
منوچهری نطنز برگزار خواهد ش��د 
و از م��ردم اين ش��هر می خواهم كه 
تيم ما را در بازی ه��ای خانگی تنها 

نگذارند.

دروازه ب��ان تي��م فوتس��ال في��روز 
صفه اصفه��ان كه به تازگ��ی از بند 
مصدومي��ت رهايی يافته به خبرنگار 
ما گفت: خدا را شكر االن پنج روزه 
كه گچ دستم را باز كرده ام و سه روز 

با بچه های تيم تمرين می كنم. 
س��پهر محم��دی ادام��ه داد: از نظر 
جس��مانی در آمادگی كامل به س��ر 
می ب��رم و اگر مربيان ص��اح بدانند 
مقاب��ل ماه��ان درون دروازه خواهم 
ايس��تاد وی اف��زود: بازيكن��ان تيم 
جوان هس��تند اما در مقاب��ل ماهان، 
گيتی پس��ند و ش��هيد منصوری هيچ 

استرس��ی ندارند و با انگيزه خاصی 
جلوی اين تيم ها بازی م كنند و ما در 
ديدار با شاگردان حسين افضلی تنها 
به پيروزی فكر می كنيم و پتانس��يل 
شكست دادن ماهان در بازيكنان تيم 
وجود دارد. س��پهر محم��دی اضافه 
ك��رد: به هيچوجه اين مس��ابقه بوی 
تبان��ی نخواهد داد چ��ون كه فيروز 
صفه خود نيز اكنون يك مدعی برای 
كس��ب عنوان قهرمانی اس��ت و اين 
ديدار يك مسابقه خانگی به حساب 
می آيد و بايد برای 3 امتياز اين بازی 

از جان و دل تاش كنيم.

حمید ولیوند: جدال ذوب آهن با شاگردان مظلومی
فوالد نطنز را ليگ برتری بدانيد

سپهر محمدی: 
به صالحديد مربی درون چارچوب می ايستم

مسئوالن استان 
که بیش از 5 

ماه زمان خود را 
صرف حواشی 

و کاغذبازی های 
پیرامون تفویض 
مدیریت تکمیل 
ورزشگاه کردند 

دست روی دست 
گذاشته اند تا فرجی 
شود و از عالم غیب 

خبری در مورد 
ورزشگاه بشنوند
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دوشنبه 1 آذر 1389/ 15 ذالحجه1431/ شماره Monday 22 November 2010    400)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم)ص(:
به راستی که خداوند 
عزوجل رحم می نماید مرد 
را به سبب شدت محبت او 
به فرزندش.

سیری در عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت بیست و دوم(

جهاد خدمت رساني در سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد

زاینده رود
سال هاي  در  اصفه��ان  شه����رداري 
بازيافت  امر  به دستاوردهاي ويژه اي در  اخير 
روزانه  است،  يافته  دست  پسماندها  تبديل  و 
مي شود  توليد  شهر  در  زباله  كيلوگرم  صدها 
بازيافت آنها هزينه هاي گزافي را  كه حمل و 
ميان  اين  در  مي نمايد،  تحميل  شهرداري  به 
شه���روندان مي توانند با جداسازي و بازيافت 
بازيافت  سازمان  ياريگر  مواد  اين  از  برخي 
شهرداري باشند، بر اثر عدم آگاهي شهروندان 
و همكاري نامناسب با مأموران سازمان بازيافت 
معادل  كيلوگرم  هزار  يكصد  از  بيش  روزانه 
بازيافت مي باشند و  قابل  كه  موادي  تن   100
دفن آنها باعث آلودگي محيط زيست مي شود 
به زباله ها و پسماندهاي تر وارد شده و ناگزير 
مسير  در  بازيافت  سازمان  مي گردند،  دفن 
فرهنگ سازي، ايجاد ايستگاه ها و فعاليت هاي 
از دفن روزانه و ورود  متعدد در صدد است 
جلوگيري  زباله ها  به  بازيافت  قابل   اقام 

كند. 
روزانه در شهر اصفهان 10 تن فلزات، 113 تن 
نايلون و نايلكس، 12 تن شيشه، 38 تن كاغذ 
ومقوا، 25 تن بطري پاستيكي و 11 تن الک و 

پاستيك وارد چرخه زباله ها شده در صورتي 
كه امكان بازيافت دارند.

فهرست تعدادي اقالم قابل بازیافت
آشپزخانه منازل اصلي ترين محل توليد پسماند 
خشك و اقام بازيافتي مي باشند. اقامي نظير 

موارد زير:
 پاستيك شير، توپ بازي، اسباب بازي هاي 
 پاستي���كي، خ��ودكار، عروس��ك، دمپ��ايي و 

سفره.
مايع ظرفشويي،  شامپو،   ظروف پاستيكي 

مايع دستشويي و پاک كننده
 روزنامه و مجات،  دفترچه، كتاب، جعبه شيريني 

و پيتزا، شانه تخم مرغ و كارتن ها
 شيشه ه��اي شكسته، شيشه آبليم��و، سس، 

ظروف شكسته و آينه
 كليه وسايل فل���زي، سيم ه��ا، ابزارآالت، 

كابل هاي برق و...
 قوطي هاي آبميوه، كمپوت، كنسرو و رب، 

روغن نباتي و قوطي هاي آلومينيومي
 ظروف كريستال،  جعبه شكات و جعبه هاي 

الكي
 بطري ه���اي نوشابه، روغن م����ايع و آب 

معدني

ثابت  ایستگاه ه�����اي  نشاني  و  اسامي 
بازیافت شهرداري

 منطقه يك،  خيابان كاشاني جنوبي، انتهاي 
خيابان ميرداماد

 منطق����ه 2، خيابان ام����ام خميني،  پارک 
قلمستان

 منطقه 3، خيابان كمال، جنب پارک كمال
 منطق���ه 3، خيابان مشت����اق، جنب پارک 

ابوالحسني
 منطقه 3، خيابان فردوسي ابتداي منوچهري

 منطقه 4، خيابان جي، خيابان همدانيان جنب 
گلخانه شهرداري

 منطق���ه 4، خيابان بزرگ���راه شهيد صياد 
شيرازي، بعد از چهارراه پيروزي

 منطقه 5، چهارراه توحيد، جلوتر از ايستگاه 
تاكسي

نبش  غدير،  بلوار  سپاهان شهر،   ،5 منطقه   
خيابان سبان، بوستان سپاهان

 منطقه 5، فلكه ارتش، ضلع شرقي
 منطقه 6، خيابان هزارجريب، ورودي خيابان 

خسروپور
 منطقه 6، خيابان سعادت آباد، بعد از چهارراه 

فرايبورگ
 منطق���ه 7، خياب��ان الله، ابت���داي خيابان 

فروردين
فرخي،  ماه  فلكه  اصفهان،  خانه   ،8 منطقه   

ابتداي خيابان ماه فرخي
 منطقه 9، خيابان ميرزا طاهر،  ميدان سقاخانه

شيخ  چهارراه  پروين،  خيابان   ،10 منطقه   
طوسي، جنب شهرداري منطقه 10

به  ابوذر، نرسيده  ميدان   منطقه 11، رهنان، 
ميدان امام حسين )ع(

 منطقه 12، ملك شهر،  خيابان 17 شهريور، 
جنب پارک ملت

 منطقه 13، بلوار كشاورز، بعد از پمپ بنزين، 
روبه روي اداره برق

ابتداي خيابان   منطقه 13، شهرک وليعصر، 
علويه، جنب بيمارستان مياد

الي  از ساعت 8  ايستگاه ه���ا همه روزه  اين 
20 آماده سرويس دهي و دري��افت بازيافت 

مي باشند.

براي  خطرناک  و  ویژه   پسماندهاي 
محیط زیست

وجود  وسايلي  خانگي  پسماندهاي  بين  در 
در  هم  و  زيست  محيط  براي  هم  كه  دارد 
خطرناک  انسان  براي  بيماري ها  انتقال  مسير 
نظير: سرنگ،  برنده  و  تيز  اشياء  كليه  هستند، 
و  تراشي  صورت  تيغ  چاقو،  سوزن،  انواع 
موكت بر، همچنين انواع المپ ها و باطري ها، 
نوار كاست، موبايل،  قطعات كامپيوتر، وسايل 
شده،  فاسد  داروهاي  پانسمان،  و  بندي  زخم 
لوازم  و  آينه  راديولوژي،  عكس هاي  و  فيلم 
آرايش نيز از پسماندهاي خطرناک هستند كه 
بندي  بسته  و  آوري  جمع  ويژه  طور  به   بايد 

شوند.
توليد كود و كمپوست از پسماندهاي شهري

از پسماندهاي  اين كه 75 درصد  به  با توجه 
تر در شهر اصفهان از مواد آلي تشكيل شده اند 
به  آلي  كود  توليد  به  اقدام  اصفهان  شهرداري 
پسماند  دفع  و  مديريت  روش  بهترين  عنوان 

شهري نموده است. 
خاک هاي  شديد  فقر  دليل  به  ديگر  سوي  از 
زراعتي در كشور از نظر مواد آلي، كود كمپوست 
يكي از بهترين كودهاي اصاح كننده و تقويت 
كننده محسوب مي شود و حاوي مقادير قابل 
توجهي از عناصر مورد نياز گياهان نظير: ازت، 
فسفر،  پتاس، آهن، مس، منگنز، روي، كلسيم، 
گوگرد و منيزيم مي باشد و جانشين خوبي براي 
زمين هاي  سبز،  فضاي  در  شيميايي  كودهاي 
كشاورزي  زمين هاي  نيز  و  پاركها   چمن،  

مي باشد.
روزانه بالغ بر 1100 تن زباله شهر اصفهان به 
كارخانه كود آلي وارد مي شود. اين كارخانه كه 
در سال 1368 راه اندازي شده است با روش 
ارتفاع  و  متر   3 تا   2/5 پهناي  با  آشفته  توده 
و  هوادهي  و  همزن  آالت  ماشين  با  متر   2 
خرد كن، زباله ها را به كود آلي تبديل مي كند كه 
جلوگيري از فرسايش خاک، قابليت نگهداري 
استفاده  مزاياي  از  خاک  متخلخل  و  آب 
كارخانه  ديسكي  سرند  است.  ك�ود  اين   از 
كود كمپوست شهرداري توانايي توليد 40 تن 
در ساعت كود كمپوست دارد كه ضايعات پس 

از جداسازي دستي و زباله پس از خرد شدن 
وارد ويبراتور شده و مواد فلزي و بازيافتي آن 
جدا شده و سپس در سالن تجربه و سالن بلوغ 
تبديل  كود  به  پيشرفته  دستگاه هاي  وسيله  به 

مي شود.
فعالیت هاي عمراني سازمان بازیافت و 

تبدیل مواد زاید شهرداري اصفهان
نايلون،  توليد  سالن  اندازي  راه  و  ساخت   
پليمر  ضايعات  از  گرانول  توليد  و   پاستيك 

با اعتبار 3 ميليارد ريال
 ساخت كارواش و آزمايشگاه روغن،  اتاق 
و  ميليارد   2 اعتبار  با  روغن  مخازن  و  پمپ 

هشتصد ميليون ريال
 احداث ديوار اطراف كارخانه بازيافت با يك 

ميليارد ريال هزينه
 جدول گزاري، بتن ريزي و  آسفالت كارخانه 

با يك ميليارد ريال هزينه
خريد  و  تخصصي  آزمايشگاه  احداث   
ريال  ميليون  هفتصد  با  تخصصي  تجهيزات 

هزينه
 ساخت و تجهيز تعميرگاه مركز پسماند با 

550 ميليون ريال هزينه

 لوله گذاري و سيستم آبياري قطره اي اطراف 
كارخانه با 525 ميليون ريال هزينه

 راه اندازي خط جمع آوري و تفكيك زباله 
در مبدأ كارخانه با 6/5 ميليارد ريال اعتبار

ريال  ميليون   25 با  آموزش  سالن  احداث   
هزينه

 احداث نگهباني كارخانه پسماند و بازيافت 
با چهارصد ميليون ريال هزينه

ميليون   200 با  تخصصي  گلخانه  ساخت   
ريال هزينه

 اصاح سيستم انتقال شيرابه با 200 ميليون 
ريال هزينه

 توليد كود مخلوط از كود كمپوست و كود 
دامي

 200 با  كاري  چمن  سبز  فضاي  توسعه   
ميليون ريال اعتبار

در  ضايعات  دفع  براي  جديد  مركز  ايجاد   
منطقه سجزي

 انتخ��اب مح���ل جديد دفع نخاله ه���اي 
ساختماني

 جمع هزينه هاي پروژه هاي عمراني و توسعه 
سازمان بازيافت 17/938/000/000 ريال.

مهدی رفائی
اين چندمين بار اس��ت كه كارگاه س��اخت 
قطعات حرم های مطهر عتبات در منظر ديد 
عمومی مردم گذاشته می شود بار ديگر ميدان 
امام حسين)ع( )دروازه دولت( اصفهان شاهد 
برپايی ش��كوهمند و افتخارآميز كارگاه بود 
اين بار برای نمايش س��اخت درهای بارگاه 
ملكوتی نجف، هديه ای كه مردم اصفهان به 
مناس��بت اعياد پيش رو به آستان شاه نجف، 
موال عل��ی )ع( تقديم می كنند و چه عيدی 
زيبنده از اين ساخته های هنرمندان اصفهان 
كه چندين هنر را به يك جا در خدمت دين 
و مذهب آورده است در بازديد از كارگاه با 
»عسان حسين« نماينده مجلس كشور عراق 

آش��نا شديم كه برای بازديد از روند ساخت 
دره��ای حرم به اي��ران آمده ب��ود، او به ما 
گفت: ما چنان پشتگرمی به مهربانی برادران 
و خواه��ران ايرانی داريم ك��ه می دانيم اگر 
دش��منان و منافقان كور دل ده بار ديگر هم 
عتبات را ويران كنند مردم هنرمند و غيرتمند 

اصفهان آن را دوباره می سازند.
اين نماينده ش��يعه پارلمان عراق اضافه كرد: 
هنر صنايع دستی اصفهان به واسطه ساخت 
ضريح ه��ای مطه��ر و قطع��ات حرم های 
مبارک عراق در آن س��رزمين و كش��ورهای 
عربی ش��هره خاص و عام است، در فضای 
روحانی در جوار اش��ك ها، دعاها و نياش 

مردم عاشق موال علی)ع( وارد كارگاه شديم 
تا مدير كارگاه و نمايش��گاه ساخت در های 

حرم مطهر نجف گفتگويی داشته باشيم.
محمد حسین ایرانپور مسئول کارگاه 
آفرینش های هنری س��تاد بازسازی 
عتب��ات عالیات با پذیرایی گرمی از ما 
اس��تقبال نمودند از او پرسیدم: در 
این چند روزی که کارگاه احداث شده 
اس��ت چه فعالیت هایی برای ساخت 

قطعات بارگاه انجام شده است؟
ما افتخ��ار داريم كه به ح��ول و قوه الهی و 
به مدد موال متقي��ان و ياری امام زمان )عج( 
دو در مطهر حرم نورانی س��اقی كوثر را در 
ح��ال اتمام و مونتاژ هس��تيم كه خدا توفيق 

داده ك��ه اي��ن دو در در رواق بی بی فاطمه 
زهرا)س( نصب خواهد شد كه در باالی سر 

آقا اميرالمؤمنين قرار خواهد داشت.
این درها چند قطعه دارد؟

هر در چهار لنگه اس��ت كه سعی و كوشش 
داري��م كه قبل از عيد غدير در حرم س��اقی 

كوثر نصب شود.
چ��ه موق��ع کار س��اخت دره��ا تم��ام 

می شود؟
تاش ش��بانه روزی برای اتمام آن داريم و 
س��عی می كنيم قبل از عي��د قربان آنها را به 

سمت عراق حمل كنيم.
ب��ه جز ای��ن دو در چ��ه قطعاتی برای 

عتبات عالیات می سازید؟
كارگاه اصلی ما در دانش��گاه اصفهان است 
و در كن��ار ت��االر نيلفروش زاده ق��رار دارد 
كه مش��غول س��اخت 18 در ديگر از بارگاه 
ملكوتی ائمه اطهار مدفون در عراق هس��تيم 
ك��ه در نجف 6 در آن و 11 در آن متعلق به 
حرم امام حسين)ع( و يك در متعلق به امام 
جواد)ع( اس��ت. همچنين در حال س��اخت 
كتيبه قتلگاه هستيم و ضريح مطهر آقا حبيب 

بن مظاهر را نيز خواهيم ساخت.
نذورات مردم و حمایت ایشان چگونه 

بوده است؟
س��تاد بازس��ازی عتب��ات عاليات هميش��ه 
ب��ه ص��ورت مردمی عم��ل كرده اس��ت و 
كمك های مردمی همواره با عشق و ارادت 

به ائمه اطهار به اين س��تاد رس��يده است ما 
كمك های دولتی كمتر دريافت می كنيم و 
يا به هيچ وجه نمی كنيم! كمك های نقدی 
و غير نقدی مردم هميشه رسيده است و بانی 

اين اثرهای خير و جاودان می شود.
به نمایش گذاشتن درهایی که تا چند 
روز دیگر در حرم امام علی)ع( نصب 
می ش��ود و شاید بسیاری از مردم از 
دیدن آن محروم می شوند چه بازتابی 

داشته است؟
احس��اس معنويت مردم خيلی زياد است و 
با اصرار مردم اين نمايش��گاه در پی كارگاه 
قبلی كه مربوط به س��اخت حرم سيدالشهدا 
بود پديد آمده اس��ت و استقبال مردم سبب 
انجام اين كار ما در ديد مردم ش��ده اس��ت، 
مردم با عش��ق و ارادت خاص��ی به بازديد 
می آيند و افرادی كه ش��ايد توفيق مسافرت 
به نجف ندارن��د می توانند در های حرم را 

از نزديك ببينند مردم معتقدند با ديدن همين 
در ها هم به زيارت امام علی)ع( آمده اند و 
برخی حتی همين جا زي��ارت نامه و ادعيه 

می خوانند.
از هنرمندان برجس��ته و س��بك کار 
در س��اخت در های ح��رم مطهر نجف 

بگویید؟
در های حرم ام��ام علی)ع( آميزه ای از هنر 
قلمزنی، مين��اكاری، طاكوبی همچنين گره 
چين��ی چوب كه مس ب��ه كار رفته از معدن 
مس با هنر اس��ت كه بهتري��ن فلز مس دنيا 
اس��ت، چ��وب س��اج برم��ه و چهارچوب 
استانليز استيل آن از بهترين نوع استيل تهيه 
شده است. ميناهای به كار رفته به طور پرداز 

اس��ت و مضامين آن از زيارت جامعه كبيره 
برداش��ت ش��ده اس��ت و نيز زيارت مطلقه 
حض��رت علی)ع( ني��ز در آن ب��ه كار رفته 

است. 
هنرمندان زيادی تحت نظر ش��ورای هنری 
بازس��ازی عتبات روی در ه��ا كار كرده اند 
كه ش��اخص ترين آنها عبارتند از هنرمندان 
چي��ره دس��ت اصفهانی و اس��تادان طراحی 
س��ازه و چوب مهندس ميرخشتی، شورای 
هنری دكتر اس��كندرپور، اس��تاد شاه ميوه، 
حافظ پرست و برادران صنيع زاده، ميناكاری 
اس��تاد فيض الهی و فتاحی، نجاری برادران 
جنوش��انی، قلمزنی استاد عس��گری، استاد 

فلفليان و جزی، طراحی در استاد شيرانی كه 
همه با نيت خير و بدون چش��م داشت مالی 

كار كرده اند.
انتظار شما از مردم چیست چه کمکی 

می توانند بکنند؟
مردم با حضور خود و دعای خير و اش��كی 
كه می ريزند ما را ش��رمنده حضور خود و 
نايب الزياره بودن از طرف آنها می كند اين 
كمك ش��ايان و قوت قلب برای ما اس��ت، 
اح��داث صحن بان��و فاطمه زه��را)س( در 
باالی سر حضرت علی)ع( در نجف توسط 
ستاد بازسازی عتبات عاليات اصفهان انجام 
می ش��ود كه پذيرای اين ميهم��ان نوازی و 
ايثار آنها باش��د و اين صحن 198 هزار متر 

ب��ه فضای زيارتی صحن نج��ف می افزايد 
و در كربای فعلی نيز دو پروژه بيمارس��تان 
سيدالشهدا و مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی 
سيدالشهدا توسط ستاد بازسازی عتبات برای 
 رفاه حال اين مردم غيرتمند س��اخته ش��ده 

است. 
ساخت سرويس های بهداشتی، ايوان مقدس 
نجف، سامرا، ديوارهای كربا و ده ها پروژه 
بازسازی ديگر در عتبات عاليات نيز پاسخی 
به اين دينداری و پايمردی مردم ايران است 
گنبد طای امام جواد )ع( و امام موس��ی بن 
جعفر نيز نم��ادی از هنرمندی اصفهانی ها 

می باشد.

روزی بود...

پيمان خاكسار جان كندی تول )نويسنده  
آمريكايی( را در اي��ران معرفی می كند. 
به گزارش ايس��نا، خاكس��ار ب��ا ترجمه  
رم��ان »اتحاديه  ابلهان« اث��ر جان كندی 
تول كه برنده  جايزه  پوليتزر ش��ده، اين 
 نويس��نده  را ب��ه فارس��ی زبان ها معرفی

می كند. 
به گفته  مترج��م، كتاب »اتحاديه  ابلهان« 
اثری محبوب در اياالت متحده است و 
تاكنون به بسياری از زبان های دنيا ترجمه 
ش��ده است. وی افزود: اميدوارم ترجمه  
اين اثر در زبان فارس��ی هم با اس��تقبال 
مخاطبان ادبيات فارس��ی رو به  رو شود. 

اين رمان به روايت داس��تان ش��خصيتی 
فرهيخته می پردازد كه متخصص ادبيات 
ق��رون وسطاس��ت و از خانه اش خارج 
نمی ش��ود. مش��كلی حاد پيش می آيد و 
ناگزير می ش��ود به ميان آدم ها برود و با 
 چيزهايی رو به  رو می ش��ود كه برايش 
ناآشنا و غيرمنتظره است و دائم با چالش  
رو به  رو می شود و قصه همين طور پيش 
می رود. اين رمان تنها اثری است كه بعد 
از مرگ نويسنده اش در سال 81 ميادی 
برن��ده  جايزه  پوليتزر ش��ده و بعد از آن 
هم با اس��تقبال گس��ترده مردم رو به  رو 

شده است. 

ترجمه  صالح حسينی از رمان »اوديسه « 
نيك��وس كازانتزاكيس در انتظار دريافت 

مجوز نشر است. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، »اوديس��ه« اث��ری 
حماس��ی گونه با متن��ی در 800 صفحه 
است كه برای نخستين بار به زبان فارسی 
ترجمه می شود و به گفته  حسينی، نزديك 
يك س��ال است كه از س��وی انتشارات 
نيلوفر ب��رای دريافت مجوز نش��ر ارائه 
شده  است. به گفته  مترجم، كازانتزاكيس 
به اين رمان بخش��ی را با عنوان »تكمله  
جدي��د« اضافه ك��رده و او در ترجمه  آن 
از »شاهنامه « فردوسی و استفاده از برخی 
واژه های آن بهره برده اس��ت. حس��ينی 
پيش ت��ر، كتاب های »گ��زارش به خاک 

يونان« و »آخرين وسوس��ه  مسيح« را از 
اين نويس��نده  مطرح يونان��ی ترجمه و 
منتش��ر كرده و ترجمه  اي��ن اثر نيكوس 
كازانتزاكي��س را از روی ترجم��ه  ي��ك 
اس��تاد يونان��ی در دانش��گاه های آمريكا 
انجام داده است. اوديسه كازانتزاكيس كه 
در اواخر عمر اين نويس��نده به نگارش 
درآمده، داس��تانی حماسی همانند كتاب 
»اوديس��ه « مع��روف هومر اس��ت كه به 
نوع��ی با مفاهي��م جديد بيان و نوش��ته 
ش��ده اس��ت. در حقيقت، قهرمان اثر كه 
همان »اوديسه« اس��ت، مراحل مختلف 
سير و سلوک، عش��ق، حماسه و عرفان 
را می گذراند و در پايان، تفكر يونانی او 

را احاطه می كند.

معرفی پیمان خاکسار »جان کندی تول« در ایران 

ترجمه  صالح حسینی از »اودیسه «  کازانتزاکیس 
در انتظار است

یاد یاران یاد باد

ساخت هنرمندانه در بهای بارگاه ملکوتی نجف 

عيدی مردم اصفهان به پيشگاه موال علی)ع(

هنر صنایع دستی اصفهان به واسطه 
ساخت ضریح های مطهر و قطعات 

حرم های مبارک عراق در آن سرزمین 
و کشورهای عربی شهره خاص و عام 

است


