
ـــاورزي  ــــازمــان جهـاد كش ــس س  رئيــ
چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 
ــردار در بخش هاي  ــزون بر 66  هزار بهره ب اف
ــتان  ــاورزي و دامپروري اين اس مختلف كش
ــتند. به گزارش فارس از  در حال فعاليت هس
شهركرد، صفدر نيازي در جمع مديران جهاد 
كشاورزي اين استان اظهار داشت: مسئوليت 
ــاورزي، تأمين امنيت محصوالت  اصلي كش
ــت كه بايد از نظر كميت و كيفيت  غذايي اس
ــتفاده از تمام  ــورد توجه قرار گيرد و با اس م
ــش درآمد  ــبب افزاي ــتان، س ظرفيت هاي اس
ــتان در بخش كشاورزي و اين قطب مهم  اس

اقتصادي باشيم. 
ــاورزي چهارمحال و بختياري  رئيس جهاد كش
ــاورزي و دامي  تعداد بهره برداران بخش كش
ــتان را بيش از 66 هزار نفر برشمرد و  اين اس
ــر بيش از 95 درصد از  گفت: در حال حاض
ــاورزي در مناطق روستايي اين  عمليات كش

استان به صورت مكانيزه انجام مي شود. 
ــته هاي  ــاره به توزيع بس ــه با اش وي در ادام
ــروري  ــاورزي و دامپ ــش كش ــي بخ حمايت
ــرد:  ــه ك ــا، اضاف ــدي يارانه ه ــژه هدفمن وي
ــي و  ــاي اصول ــه برنامه ريزي ه ــه ب ــا توج ب
ــته هاي  بس ــه،  گرفت ــورت  ص ــي  كارشناس
ــن بخش ــوي نياز اي ــده جوابگ ــن ش  تدوي

است. 
ــاس توزيع جو با  ــزود: برهمين اس نيازي اف
قيمت پايه به  ازاي هر كيلوگرم 2 هزار و 900 
ريال به ميزان 12 هزار تن، محاسبه نرخ برق 
ــاورزي با قيمت پايه  مورد نياز در بخش كش
هر كيلو وات 120 ريال، محاسبه نرخ گاز با 
ــت پايه 600 ريال در هر يك متر مكعب  قيم
ويژه فعاالن بخش كشاورزي و دامداري اين 

استان در نظر گرفته شده است.

فعالیت 66 هزار 
بهره بردار كشاورزي

 در چهارمحال و بختیاري 

تيم شهرداری اصفهان در ديدار 
ــای فوتبال  ــابقه ه ــی مس نهاي
ــه مالزی با نتيجه 3 بر  چهارجانب
ــم باندونگ اندونزی  صفر بر تي
غلبه كرد و به مقام قهرمانی اين 

رقابت ها دست يافت. 
در اين ديدار كه شامگاه شنبه در ورزشگاه چراس كواالالمپور برگزار شد، 

تيم شهرداری اصفهان سه بار ...

مدير عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان اصفهان گفت: اين 
شركت در حالي كه سال 89 رو 
به پايان است، نتوانست سهمي از 

بودجه استاني حاصل كند. 
در جريان  يزدخواستي  مرتضي 

بازديد از خبرگزاري جمهوري اسالمي مركز اصفهان اظهار داشت: با 
ايجاد استان البرز و قرارگرفتن ...

بودجه نقدي سال 90 شهرداري 
ميليارد   50 افزايش  با  اصفهان 
توماني با رقم 520 ميليارد تومان 
به تصويب شوراي شهر رسيد. 
به گزارش فارس، جلسه علني 
اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي 

روز پركاري را سپري كرد و در آن بودجه شهرداري اصفهان در سال 
1390 به تصويب اعضاي شوراي  ...

شهرستان/ صفحه4

شهرداری اصفهان قهرمان تورنمنت 
چهارجانبه فوتبال مالزی شد 

محرومیت شركت شهرك هاي صنعتي 
اصفهان از بودجه های استاني 

افزايش 50 میلیارد توماني 
بودجه درآمدي شهرداري اصفهان

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نقش ارتباطات 
در توسعه

انتخابات اتاق های بازرگانی 
و حساسیت های پیش رو
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ورزش/ صفحه7

سراسری/ صفحه2

ذوب آهن از شرايط زيست محیطي الزم 
براي توسعه برخوردار است

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

استاندار چهارمحال وبختیاری در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

ايجاد مجتمع پرتوافكني هسته اي 
در چهارمحال و بختياري



 2Tuesday 22 February 2011      سه شنبه 3 اسفند 1389/ 18 ربیع االول 1432/ شماره 470            

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

بيشتر  چه  هر  توسعه  گفت:  استاندار 
كمتر  هاي  شهرستان  و  شهر  روستاها، 
در  ما  اول  اولويت  استان،  يافته  توسعه 
هاي  بودجه  تخصيص  در  ريزي  برنامه 
استاني خواهد بود. مرتضي تمدن در ادامه 
سفر شهرستاني به ورامين افزود: اگر مي 
خواهيم جلوي مهاجرت و شلوغي تهران را 
بگيريم ابتدا بايد روستاها و شهرهاي كمتر 
 توسعه يافته را آباد سازيم. تمدن تصريح 
كرد: راه اينكه پايتخت را متعادل و متوازن 
كنيم رسيدگي به ديگر نقاط كشور، ايجاد 
اشتغال، افزايش توليد و توسعه امكانات 
ايجاد زير ساخت هاي رفاهي است.  و 
وي با بيان اينكه نگاه دولت و استانداري 

بيشتر  تهران رسيدگي و توسعه هر چه 
است  تهران  شهر  پيراموني   مناطق 
گفت: در بودجه هاي استان تهران اولويت 
ابتدا با شهرستان هاي استان است. وي 
مناطق  به  دولت  توجه  كرد:  تصريح 
و  است  جدي  توجهي  تهران  پيراموني 
چه  هر  رسيدگي  جمهور  رئيس  اعتقاد 
پيراموني  شهرهاي  و  روستاها  به  بيشتر 
تهران است. وي گفت: نمي توانيم ادعا 
كنيم كه صد در صد در توسعه همه جانبه 
را  توفيقات الزم  تهران  پيراموني  مناطق 
كسب كرده ايم ولي به طور كلي جهت 
گيري ها، رسيدگي هر چه بيشتر به اين 

مناطق است.

نصف النهار

نصف النهار

عفو عمومي زندانیان سیاسي تونس 
اجرا مي شود 

يك منبع رسمي در تونس اعالم كرد به دنبال فرمان رئيس جمهور موقت 
تونس، عفو عمومي زندانيان سياسي اين كشور به مرحله اجرا در مي آيد.  به 
گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، فواد المبزع )رئيس جمهور موقت 
تونس(، فرمان عفو عمومي همه زندانياني كه به علت ارتكاب جرايم مربوط 
به حقوق عمومي و فعاليت هاي سياسي و اتحاديه اي بازداشت شده اند 
را صادر كرد و اين فرمان به مرحله اجرا درآمد. حدود 6 روز پس از فرار 
زين العابدين بن علي، دولت موقت در تاريخ 20 ژانويه، قانون عفو عمومي 
پارلمان تونس قانوني را  نيز  زندانيان سياسي را مطرح كرد. هفته گذشته 
تصويب كرد كه براساس آن فواد المبزع، پس از انجام مراحل قانوني، وظايف 
رياست جمهوري را بر عهده گيرد. االزهر قروي الشابي وزير دادگستري 
تونس اعالم كرده بود كه 3 هزار زنداني براساس شرايطي آزاد خواهند شد. 
چهارشنبه گذشته 200 نفر در برابر وزارت دادگستري تونس تجمع كرده 
بودند و خواستار آزادي فرزندان خود و اجراي فرمان عفو عمومي شدند. به 
گفته سمير بن عمور كه يك وكيل است، هنوز حدود 300 تا 500 زنداني 

سياسي در زندان هاي تونس به سر مي برند. 

گسترش فعالیت شوراي عالي صلح 
به استان هاي افغانستان   

شوراي عالي صلح افغانستان در بيانيه اي اعالم كرد كه كميته هايي از اين 
تشكيل  هاي صلح  فعاليت  توسعه  منظور  به  كشور  هاي  استان  در   شورا 
مي شوند. به گزارش ايرنا، شوراي عالي صلح پاييز امسال به رياست برهان 
الدين رباني )رئيس جمهور اسبق افغانستان( و با حضور بزرگان اين كشور 
 در حالي تشكيل شد كه دولت تالش دارد زمينه صلح با طالبان و ديگر 
گروه هاي مخالف را فراهم سازد. رئيس جمهور افغانستان بارها گفته كه 
طالبان نيز فرزندان اين كشور هستند و مي توانند با زمين گذاشتن اسلحه 
كمك  كشور  بازسازي  در  و  بپيوندند  دولت  به  اساسي  قانون  پذيرش  و 
 كنند. برخي اعضاي شوراي عالي صلح چند روز پيش در گفتگو با برخي 
رسانه ها اعالم كردند كه بعضي سران طالبان براي مذاكره وارد افغانستان 
 شده اند. تصميم جديد شوراي عالي صلح افغانستان مبني بر فعاليت در
 استان ها با هدف تقويت تالش هاي صلح و ارايه راهكارهاي مؤثرتر براي 
حدود  افغانستان  عالي صلح  شوراي  است.  شده  اعالم  مخالفان  با   توافق 
كه  بود  از جامعه جهاني خواسته  پيش  اين شورا چندي  دارد.  70 عضو 
كمك كنند روند صلح در اين كشور فراگير شود. با وجود حضور 10ساله 
نيروهاي خارجي در افغانستان، نا امني روز به روز بيشتر شده و شمار تلفات 
 غيرنظاميان و نيز نيروهاي خارجي افزايش يافته است. سال گذشته با مرگ 
2 هزار و 400 غيرنظامي، مرگبارترين سال از اين نظر در افغانستان نامگذاري 
شد كه حدود 30 درصد اين تلفات در نتيجه عمليات نيروهاي خارجي رخ 
داده است. انتظار مي رود با خروج نيروهاي ناتو و نيز افزايش دامنه صلح، 

امنيت به افغانستان بازگردد. 
 

سه كشته بر اثر درگیري گروه هاي 
رقیب در ساحل عاج 

لوران گباگبو و رقيبش )آالسان  بين طرفداران  به گفته شاهدان، درگيري 
اواتارا( دو مدعي رياست جمهوري ساحل عاج، دست كم 3 كشته و چند 
مجروح برجا گذاشت.  به گزارش خبرگزاري فرانسه از آبيجان،  درگيري 
راهپيمايي  داشتند   قصد  گباگبو  به  وفادار  نيروهاي  كه  داد  رخ   هنگامي 
اعتراض آميز حاميان رقيبش را متفرق كنند. به گفته يكي از ساكنان محلي، 
نيروهاي امنيتي وفادار به گباگبو در ناحيه آبوبو واقع در ساحل عاج كه منطقه 
سياسي حاميان اواتارا به شمار مي آيد،  به سوي جمعيتي از حاميان اواتارا 
آتش گشودند. در درگيري بين طرفين در ميداني واقع در آبوبو، 3 جوان به 

ضرب گلوله كشته و چند نفر نيز زخمي شدند. 
 

قیام ششم آوريل خواستار محاكمه 
نمادهاي فساد در مصر شد 

قيام ششم آوريل مصر كه نقش مهمي در انقالب مردمي اين كشور ايفا كرد، 
خواستار گسترش دايره محاكمه افراد فاسد در مصر شد تا شخصيت هاي 
ديگري از نظام سابق اين كشور را نيز در بر گيرد. به گزارش ايرنا به نقل از 
پايگاه خبري الجزيره، قيام ششم آوريل با صدور بيانيه اي خواستار اين شد 
كه نمادهاي فساد چون صفوت الشريف )وزير اطالع رساني سابق(، زكريا 
عزمي )رئيس دفتر رياست جمهوري(، فتحي سرور )رئيس سابق مجلس( 
و سامي فهمي )وزير نفت سابق( نيز محاكمه شوند. اين جنبش همچنين 
خواستار محاكمه جمال مبارك فرزند حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع 
مصر، ابراهيم سليمان )وزير مسكن(، پطرس غالي )وزير امور خارجه سابق( 
و همه مقام هايي شد كه خيانت هاي بزرگي در حق مصر كرده اند. اين 
جنبش از موضع شوراي عالي نيروهاي مسلح كه اداره امور كشور را در دست 

داشته و محاكمه مقام های سابق نظام مصر را دنبال مي كند، استقبال كرد. 
قيام ششم آوريل همچنين اقدام دادستاني كل براي زنداني كردن احمد عز 
برنامه ريز انتخابات دروغين و محتكر آهن در نظام فاسد قبل را ستود. اين 
گروه همچنين محاكمه حبيب العادلي وزير كشور سابق را كه به گفته اين 
جنبش مسئول مستقيم كشتن شهدای انقالب بود، اقدامي شايسته دانست. قيام 
ششم آوريل در ادامه از شوراي نظامي خواست هرچه سريع تر خواسته هاي 
مردم براي كناره گيري حكومت فعلي، تدوين قانون اساسي جديد، تشكيل 
شوراي رياست جمهوري متشكل از افراد غير نظامي را بپذيرد تا اين شورا 

اداره امور كشور در دوره انتقالي را بر عهده گيرد.  

اتحاديه كارگري آفريقاي جنوبي 
تظاهرات صنفي بزرگ برپا مي كند 

يك  برگزاري  با  )كوساتو(  آفريقاي جنوبي  كارگري  اتحاديه  ترين  بزرگ 
كنفرانس خبري اعالم كرد كه در صورت عدم پاسخگويي دولت به مطالبات 
كارگران بخش حمل و نقل كشور، بزرگ ترين تظاهرات كارگري را در 
12مارس )21 اسفند( در كشور برپا مي كند.  به گزارش ايرنا، وليزنزيوما 
واوي دبيركل اين اتحاديه با بيش از هشت و نيم ميليون عضو و وابسته با 
حزب حاكم كنگره ملي آفريقا )اي ان سي( همچنين اعالم كرد كه تظاهرات 

گسترده تري را روز 19 مارس )28 اسفندماه( برگزار مي كند. 
اعتصاب دو هفته اي و تظاهرات چهار روزه كارگران بخش حمل و نقل 
عمومي و رانندگان خودروهاي سنگين آفريقاي جنوبي موجب شد سوخت 
مخازن بيشتر پمپ بنزين هاي اين كشور تمام شود. از اين رو كوساتو نيز با 
درخواست اتحاديه كارگران بخش حمل و نقل كشور وارد ميدان شد تا بتواند 

با اهرمي قوي تر براي گرفتن مطالبات كارگران اين صنف اقدام كند. 
كارگران بخش حمل و نقل آفريقاي جنوبي طي چند روز اخير در كالنشهر 
ژوهانسبورگ تظاهرات گسترده اي را راه اندازي كردند تا بتوانند بر ميزان 
چانه زني خود با كافرمايان بيفزايند. اين دسته از كارگران در قالب اتحاديه 
هاي كارگري خود خواستار 15درصد افزايش حقوق هستند به گونه اي كه 

اين ميزان افزايش در دو مرحله 7/5 درصدي طي دو سال محقق شود. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

تحلیلي بر تعلیق مذاكره آمريكا با پاكستان 

استاندار تهران:
 توسعه روستاها و شهرهاي كمتر توسعه 

يافته اولويت استانداري است 

زاینده رود
اعالم  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
كرد: يك مجتمع پرتوافكني هسته اي در استان 
ايجاد خواهد شد. علي  بختياري  و  چهارمحال 
با  اختصاصي  گفتگوي  در  عنابستاني  اصغر 
زاينده رود با اعالم اين خبر افزود: مذاكرات و 
با سازمان  اين مجتمع  به  تفاهم نامه هاي مربوط 
تا  اميدواريم  انجام گرفته و  اتمي كشور  انرژي 
آن  اجرايي  عمليات  جاري  سال  پايان  از  پيش 

آغاز شود. 
مجتمع  اين  راه اندازي  با  اينكه  به  اشاره  با  وي 
و  چهارمحال  استان  هسته اي،  پرتوافكني 
در  گاما  پرتوافكني  مركز  به  تبديل  بختياري 
از  بهره برداري  با  كرد:  عنوان  مي شود،  كشور 
و  چهارمحال  استان  بر  عالوه  مجتمع،  اين 
امكانات  از  نيز  هم جوار  استان هاي  بختياري،  

پرتوافكني آن بهره مند خواهند شد. وي به توليد 
چهارمحال  در  باغي  و  كشاورزي  محصوالت 
كرد  اشاره  هم جوار  استان هاي  و  بختياري  و 
كشاورزي  محصوالت  پرتوافكني  با  گفت:  و 
چندين  به  را  آنها  ماندگاري  مي توان  باغي،  و 
استاندار چهارمحال و  به گفته  داد.  افزايش  ماه 
بختياري در حال حاضر تنها يك مجتمع مشابه 
بودن  قديمي  علت  به  كه  دارد  وجود  يزد  در 
و  است  استفاده  غيرقابل  عمل  در  تجهيزات 
يك مجتمعي به صورت آزمايشگاهي در تهران 
در  مجتمع  اين  راه اندازي  با  و  مي كند   فعاليت 
اين  در  مثبتي  حركت  بختياري،  و  چهارمحال 
كه  مي شود  اضافه  افتاد.  خواهد  اتفاق  زمينه 
پرتوافكني گاما در زمينه هاي بهداشتي، پزشكي، 
و  دوام  سبب  و  داشته  كارآيي  و...  كشاورزي 

ماندگاري بيشتر كاالها مي شود.

استاندار چهارمحال وبختیاری در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

ايجاد مجتمع پرتوافكني هسته اي در چهارمحال و بختياري

سراسری
جهان نما ایران

پي  در  پاكستان  با  آمريكا  مذاكره  تعليق 
توسط  كشور  اين  اتباع  از  تن  دو  قتل 
 كارمند كنسولگري آمريكا در اسالم آباد را 
مي توان اقدامي تاكتيكي از سوي واشنگتن 
پاكستان دانست. پنجشنبه  بر  براي فشار 
در  پاكستان  اتباع  از  تن  دو  بهمن،  هفتم 
يكي از نقاط پر رفت و آمد شهر الهور 
با شليك گلوله ريموند ديويس )كارمند 
قتل  به  اسالم آباد  در  آمريكا(  سفارت 
رسيدند. پس از آنكه دادگاهي در پاكستان، 
متهم  كردن  آزاد  از  را  كشور  اين  دولت 
 آمريكايي منع كرد، دولت اياالت متحده 
با  خود  مناسبات  در  هايي  محدوديت 
اين  از  پاكستان وضع نمود. حتي سخن 
به ميان آمده كه ممكن است آمريكا سفر 
آينده آصف علي زرداري )رئيس جمهور 
پاكستان( به آن كشور را هم لغو كند. دولت 
آمريكا قصد دارد با هر وسيله اي اين شهروند 
آمريكايي را كه در خاك پاكستان مرتكب 
بر روابط  امر  كند. همين  آزاد  قتل شده، 
واشنگتن – اسالم آباد اثر گذاشته و مناسبات 
دو كشور را به حالت ركود درآورده است. 
فردي كه در پاكستان متهم به قتل شده، در 
واقع كارمند يك شركت امنيتي در آمريكا 
است كه به صورت قراردادي براي دولت 
كرده  مي  كار  پاكستان  در  متحده  اياالت 
است  معتقد  متحده  اياالت  دولت  است. 
كه ريموند ديويس مصونيت سياسي دارد، 
اما دولت پاكستان معتقد است وي نتوانسته 
مداركي مبني بر مصونيت سياسي خود ارايه 
كند. مقام هاي پاكستاني اين ادعاي ديويس 
را كه در دفاع از خود اقدام به شليك كرده 
است زير سئوال برده اند. نكته قابل توجه 
در مورد اين خبر اين نكته است كه آمريكا 
با وجود نياز به مذاكره با پاكستان، اين روند 
را به حالت تعليق درآورده است. چنين 
اقدامي بيانگر آن است كه آمريكا به خاطر 
نياز به مذاكره با پاكستان حركتي تاكتيكي 
انجام داده تا در زمان مقتضي، بازگشت به 

مذاكره را در دستور كار خود قرار دهد. 
به گزارش ايرنا، شبكه خبري فاكس نيوز با 
اشاره به بيانيه اي كه وزارت امور خارجه 
آمريكا در اين باره منتشر نموده، اعالم كرد 
مذاكره هايي كه به طور مرتب و در سطح 
مقام های عالي رتبه دو كشور انجام مي شد 
يا مسائل  آنها روابط دوجانبه  و موضوع 
مربوط به افغانستان بود، متوقف شده است. 
بايد مذاكره  پاكستان را  با  مذاكره آمريكا 
يك نيروي مداخله گر خارجي با بازيگر 
كليدي منطقه آسياي جنوبي دانست. در 
آسياي جنوبي به عنوان منطقه اي كه تمركز 
سياست بين الملل را از خاورميانه به خود 
انتقال داده است، پاكستان قدرتي كليدي در 
حل مشكالت تلقي مي شود. به عبارتي يك 
پايه اصلي طوالني ترين منازعه در آسياي 
جنوبي يا همان موضوع كشمير، پاكستان 
است، اما امروزه گرچه همچنان موضوع 
اما اهميت آن به دليل  ادامه دارد  كشمير 
فرسايشي شدن و دچار مرور زمان شدن، 

كاهش يافته است. 
 موضوع ديگــري كــه مشمــول تعليق 
مذاكره ها مي شود، روابط دو جانبه آمريكا 
و پاكستان است. روابط دو جانبه اين دو 
كشور شامل كمك هاي اقتصادي آمريكا به 
پاكستان، تأمين نيازهاي دفاعي پاكستان از 
سوي آمريكا و در نهايت كاهش فشارهاي 
سياسي بر پاكستان در موضوعاتي همانند 

افراط و بحث هسته اي اين كشور است. 
آنچه به عنوان متغير مستقل در تعليق مذاكره 
ها مدنظر است تمكين نكردن پاكستان از 
ريموند  آزادي  بر  مبني  آمريكا  خواسته 
ديويس است كه به اتهام قتل دو پاكستاني 
آباد دستگير شده  نيروهاي اسالم  توسط 

است. 
ديويس  كه  است  اين  آمريكا  ادعاي 
يك  در  متهم  اما  دارد  سياسي  مصونيت 
شركت امنيتي آمريكايي مشغول به كار بوده 
است. براساس كنوانسيون حقوق ديپلماتيك 
1961، مصونيت سياسي متعلق به مأمور 
ديپلماتيك است و ساير كاركنان نمايندگي 
نيز سطوحي پايين تر از مصونيت مطلق را به 
خود اختصاص مي دهند. بنابراين براساس 

كنوانسيون حقوق ديپلماتيك، افرادي كه 
خارج از دايره نمايندگي سياسي در كشور 
مقصد فعاليت مي كنند، مشمول مصونيت 
سياسي نخواهند شد مگر آنكه توافقي ويژه 

بين دو كشور صورت گيرد. 
اهداف آمريكا از اين اقدام با نگراني هاي 
پاكستان مشترك است. تعليق مذاكره ها به 
معناي تعليق انتقال تجهيزات دفاعي است 
كه در سفر مقام های آمريكايي به پاكستان 
مورد توافق قرار گرفته است. بعد از وقوع 
وخيم  مراتب  به  اوضاع  پاكستان  سيل، 
تري را تجربه مي كند بنابراين به كمك 
 هاي آمريكا و همچنين كمك هاي مالي 
بين المللي كه با همكاري و نفوذ اين كشور 
بر سازمان هاي بين المللي مربوطه دريافت 

مي كند، بيش از پيش نيازمند است. 
بنابراين آمريكا با فشار اقتصادي و تحويل 
ندادن تجهيزات نظامي، پاكستان را نگران 
و مجبور به حركت در مسيري كرده كه 

واشنگتن تعريف مي كند. 
فرصت هايي كه پاكستان از ابتكار آمريكا 
دست  به  ها،  مذاكره  تعليق  بر   مبني 
مي آورد، نگراني هاي اين كشور را حول 
برخي مسائل افزايش مي دهد. در بحبوحه 
شرايطي كه يافتن راه حل براي افغانستان 
يك امر ضروري است و در شرايطي كه 
پاكستان با توجه به ارتباط نهادهاي امنيتي با 
نيروهاي افراط، شاه كليد حل بحران است، 
به  معناي  به  اين كشور  با  مذاكره  تعليق 
تعويق انداختن حل بحران است. پاكستان 
در اين اوضاع مي تواند به آمريكا نشان دهد 
كه اهميت آن در منطقه گريزناپذير است.  

در زمان حاضر نياز آمريكا و پاكستان به 
و  است  طرفه  دو  جاده  همانند  يكديگر 
تعليق مذاكره ها به عنوان ابتكار آمريكايي، 
امري تاكتيكي است. اكنون دولت پاكستان 
بر سر دو راهي قرار گرفته كه در يك طرف 
استقالل پاكستان و افكار عمومي مردم اين 
كشور قرار دارد و در طرف ديگر فشارهاي 
نظر  آن مد  با  به همكاري  نياز  و  امريكا 
است. وزير امور خارجه پاكستان هم كه 
چند روزي است از مسند خود بركنار شده، 
اظهار داشته كه امريكايي ها از وي خواسته 
بودند تبعه امريكايي را كه توسط نيروهاي 
امنيتي پاكستان دستگير شده بود، آزاد كند 
و به پاكستان تحويل دهد. وي آزادي اين 
تبعه امريكايي را مغاير با عزت پاكستان 
خوانده است. در كنار موضوعات مطرح 
شده، نكته جالب توجه ديگر جايگاه آمريكا 
در نظام بين الملل است. در اين مورد سه 
نگاه مبتني بر افول هژمون، تداوم هژمون و 
نگاه بينابيني در دو نگرش قبلي، همواره در 
ادبيات سياست بين الملل مطرح شده است. 
موضوع افغانستان يكي از نشانه هايي است 
كه به عنوان مصداق افول قدرت آمريكا 
بيان مي شود بنابراين اين كشور براي نقض 
اين موضوع نياز دارد تا مذاكره های خود با 
پاكستان را جهت حل مشكالت افغانستان 
توسط  پاكستان  كردن  رها  گيرد.  سر  از 
آمريكا به معناي نزديكي اسالم آباد به رقباي 
واشنگتن همانند جمهوري اسالمي ايران و 
نيز از دست دادن كنترل بر تسليحات هسته 
اي پاكستان است بنابراين امريكا تالش مي 
كند اين حركت تاكتيكي را هر چه زودتر 
از طريق فشارهاي اقتصادي و مذاكره های 

ديپلماتيك جبران كند. 
مصداق اين فشار را بايد در اخباري كه 
منابع ديپلماتيك اعالم كرده اند، يافت كه 
بر اين اساس جان كري سناتور آمريكايي 
مجلس  خارجي  روابط  كميته  رئيس  و 
سناي اين كشور، در يك سفر اضطراري 
براي ترميم و بهبود روابط رو به وخامت دو 

كشور به پاكستان سفر مي كند. 
سفر جان كري به پاكستان كه به درخواست 
دولت باراك اوباما صورت مي گيرد، از آن 
جهت اهميت دارد كه در سال هاي اخير 
كري عامل تقويت روابط آمريكا با حاكمان 
ميليارد و 500  بوده و كمك 7  پاكستان 
ميليون دالري براي مدت پنج سال را براي 
اين كشور فراهم كرد. بنابراين در شخصيت 
كري دو ويژگي يا دو فشار ديپلماتيك و 

اقتصادي نهفته است. 

نصف النهار

نصف النهار

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

محرومیت شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان از بودجه های استاني 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در بازدید از ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن از شرايط زيست محیطي الزم براي توسعه برخوردار است
مهندس محمدي زاده معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست 
آهن  ذوب  با  محيطي  زيست  توافق  از 
شركت  اين  يابي  دست  جهت  اصفهان 
و  داد  خبر  تن  ميليون   5 ساالنه  توليد  به 
يابي  دست  فرآيند   در  آهن  ذوب  افزود: 
در  استانداردهاي حداكثري  توليد،  اين  به 
قرار  مدنظر  را  محيطي  زيست  جنبه هاي 
يك  به  طرح،  اين  انجام  با  و  داد  خواهد 

واحد صنعتي قدرتمند تبديل مي شود. 
بازسازی  آهن  ذوب  اصلی  تجهیزات 

شده است
با  نشست  حاشيه  در  مسئول  مقام  اين 
اين  كرد:  تصريح  شركت  اين  مسئوالن 

اصفهان  آهن  ذوب  كه  دارد  وجود  تصور 
ساله   50 تا   40 قديمي  تكنولوژي  يك  از 
كه  داد  نشان  بازديد  اين  اما  است  برخوردار 
باقي  تنها يك پوسته  از آن تكنولوژي قديمي 
مانده و بيشتر تجهيزات اصلي اين كارخانه با 
استفاده از برترين تكنولوژي هاي موجود دنيا، 

بازسازي و مدرن شده است. 
بازسازی  اين  افزود:  زاده  محمدي  مهندس 
محدوديت هاي  وجود  با  و  شرايط سخت  در 
مختلف صورت گرفته چرا كه اصالح فرآيندها، 
ارتقاء كيفيت و افزايش راندمان در يك صنعت 
اجتماعي  بار  كه  سنگين  و  حجم  پر  قديمي، 
پيچيده و  بسيار  دارد، كاري  منطقه  مؤثري در 
سخت است و بايد به همه كساني كه در اين 

راستا همت مي كنند خدا قوت گفت.
طرح دست يابی ذوب آهن به توسعه ساالنه 

5 میلیون تن خردمندانه است
معاون رئيس جمهور طرح دستيابي ذوب آهن 
خردمندانه  را  تن  ميليون   5 ساالنه  توليد  به 
بر  دولت  اراده  شد:  يادآور  و  كرد  توصيف 
منابع،  و  است  اصفهان  آهن  ذوب  توسعه 
پيش  آن  براي  الزم  ريزي  برنامه  و  تمهيدات 
بيني شده است. دستيابي به اين توسعه مستلزم 
همدلي و تالش مضاعف مديريت و كاركنان 

اين مجموعه است.
خودباوری در تالشگران ذوب آهن مشهود 

است
بـــه  اشاره  بــا  زاده  محمــدي  مهنــدس 
شركت  اين  در  سازي  بومي  هاي   طرح 
كاركنان  و  مديريت  در  خودباوري   گفت: 
از  اي  باالست. بخش عمده  بسيار  ذوب آهن 
يا  وارداتي  گذشته  در  كه  آهن  ذوب  نيازهاي 
و  مهندسان  با تالش  اكنون  هم  بوده  مونتاژي 
كارگران اين مجموعه در داخل كشور ساخته 
با  خارجي  هاي  نمونه  از  اغلب  كه  شود  مي 
دهد  مي  نشان  موفقيت  اين  است.  تر  كيفيت 
دنيا  توانيم در صنعت فوالد سرآمد  ما مي  كه 

باشيم. 
با  زيست  محيط  از  حفاظت  سازمان  رئيس 
انتقاد از برخي كشورهاي غربي كه در صنعت 
كنند  مي  توجه  سودآوري  و  پول  به   تنها 
براي نظام  ايمني و رفاه مردم  گفت: سالمتي، 
اسالمي ما در اولويت اول قرار دارد، چرا كه 
سرمايه اصلي ما نيروي انساني است. در واقع 
توجه به سودآوري در مديريت ما نيز يك امر 

مهم است اما باور داريم كه حفاظت از انسان و 
محيط زيست عامل اصلي توسعه پايدار است. 
وي ابراز اميدواري كرد كه پروژه هاي زيست 
پايان  به   90 سال  پايان  تا  آهن  ذوب  محيطي 
انتظار از ذوب آهن اين است  برسد و افزود: 
)ايمني،   hse كامل  استقرار  راستاي  در  كه 
بهداشت و محيط زيست( در تمام واحدها و 
زيست  شرايط  اي  لحظه  پايش  سيستم  ايجاد 

محيطي به صورت آن الين گام بردارد. 
داده  نمايش  وب  طريق  از  اگر  سيستم  اين 
شركت  اين  المللي  بين  اعتبار  بر   شود 

مي افزايد.
مهندس محمدی زاده با انتقاد از اظهارنظرهای 
غيركارشناسی در مورد مسائل زيست محيطی 
فنی  لحاظ  به  محيطی  زيست  مسائل  گفت: 
مشخصی  معيارهای  و  استانداردها  دارای 
 است و تنها سازمان حفاظت از محيط زيست 
می تواند بر طبق اين معيارها، اعمال نظر كند.  
توسعه كک سازی در كشور مد نظر دولت 

است
 رئيــس ســازمــان حفاظــت از محيط زيست 
گفت: هر كشوري براي توسعه نيازمند صنعت 
بايد  صنعت  اين  توسعه  براي  اما  است  فوالد 
به متنوع سازي انرژي توجه كرد. در واقع هر 
و  كك  نسبت  به  برق  و  گاز  از  استفاده   چند 
اما  مي كند  ايجاد  كمتري  آلودگي  سنگ  زغال 
غافل  كشور  در  سازي  كك  توسعه  از  نبايد 

شويم و فقط به برق متكي باشيم. 
هم اكنون دولت با توسعه كك سازي در كشور 
موافق است اما مجوز آن با سخت گيري هاي 

زيست محيطي صادر مي شود. 
در مورد آب نيز صنايع فوالدي بايد از طريق 
حداكثر  آن  از  توليد  در خط  آب  بازچرخاني 
در  جمهور  رئيس  معاون  بنمايند.  را  استفاده 
بخشي از سخنان خود با اشاره به موفقيت هاي 
تيم فوتبال ذوب آهن، اين تيم را داراي مراتب 
ذوب  كرد:  تصريح  و  دانست  اخالقي  باالي 
هاي  حوزه  در  توليد،  بر  عالوه  اصفهان  آهن 
ديگر نيز خود را مسئول مي داند. از جمله با 
ورزشي  امور  اشتغال زايي،  سبز،  فضاي  ايجاد 
و  منطقه  در  اجتماعي  مسئوليت هاي  ديگر  و 

كشور نقش خود را به خوبي ايفا كرده است.
تأمین هزينه پروژه های زيست محیطی در 

اولويت اول ذوب آهن اصفهان است
مـــدير  براتي  دكـــتر  نشســــت  ايــن  در 
از گــزارشي  اصفهـــان  آهــن   عامـل ذوب 

اين  محيطـي  زيســت  هــاي  پروژه 
شــركت در بخش هـاي مختلــف ارايه 
داد و گفــت: ذوب آهن براي توليد فوالد 
 از شيوه كوره بلند استفاده مي كند كه 
65 تا 70 درصد فوالد دنيا به اين روش 

توليد مي شود. 
با  بلند،  كوره  روش  در  افزود:  وي 
جايگزينی  و  استفاده  امكان  به  توجه 
كوره  و  كك  )گاز  فرايندی  گازهای 
طبيعی،  گاز  جايگزين  عنوان  به  بلند( 
فوالدی  واحدهای  ديگر  با  مقايسه  در 
هاي  انرژي  از  استفاده  به  نياز چنداني 
و  ندارد  وجود  گاز  و  برق  مانند  مهم 
به همين دليل ذوب آهن پس از طرح 
تحول اقتصادي، با افزايش هزينه مواجه نشد. 

هاي  طرح  اجرای  به  اشاره  با  براتي  دكتر 
مختلف زيست محيطي در كوره شماره يك، 
و  سازي  كك  اگلومراسيون،  سازي،  فوالد 
استانداردهاي  مطابق   3 شماره  كوره  ساخت 
هزينه  تأمين  كرد:  تصريح  جهان،   روز 
اول  اولويت  در  محيطي  زيست  هاي  پروژه 
شرايط  بر  نظارت  و  دارد  قرار  آهن  ذوب 
مستقيم  طور  به  آهن  ذوب  محيطي  زيست 
صورت  شركت  اين  عامل  مديريت  نظر  زير 

مي پذيرد.
اجرای 58 پروژه زيست محیطی طی 5 سال 

در ذوب آهن اصفهان
برداري  بهره  )معاون  راد  خسروي  مهندس 
پروژه   58 انجام  به  اشاره  با  نيز  آهن(  ذوب 
اين  در  گذشته  سال   5 طي  محيطي  زيست 
شركت گفت:جهت اين پروژه ها 124 ميليارد 
تومان و 110 ميليون دالر سرمايه گذاري ارزي 

صورت گرفته است. 
تكميل  مرحله  در  نيز  پروژه   32 همچنين 
مطالعات قرار دارد كه 57 ميليارد تومان و 91 
با  اين پروژه ها  ميليون دالر هزينه دارد. كليه 
فوالدسازي  شركت  مهم ترين  از  گرفتن  الگو 

ژاپني انجام شده است. 
ريزي  برنامه  معاون  ابراهيمي  قربان  مهندس 
استانداردهاي زيست  به  نيز  توسعه شركت  و 
محيطي اخذ شده توسط اين شركت اشاره كرد 
و سپس مطالبي در مورد پروژه هاي مختلف 
استانداردهاي  به  توجه  همچنين  و  تحقيقاتي 
توسعه  هاي  طرح  در  محيطي  زيست  جهاني 

ذوب آهن بيان كرد.
تمجید از قرارداد مستقیم شدن 8500 نفر 

از كاركنان شركتی ذوب آهن
مباركه  مردم  نماينده  موسوي  محمد  علي 
به  اشاره  با  نيز  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
محدوديت هاي آب در اين منطقه بر استفاده از 
شيوه بازچرخاني آب در خط توليد و استفاده 
فضاي  در  فشار  تحت  و  اي  قطره  آبياري  از 

سبز تأكيد كرد. 
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس از قرارداد 
ذوب  كاركنان  از  نفر   8500 شدن  مستقيم 
آموزشي،  مباحث  توسعه  و  كرد  تمجيد  آهن 
ويژه  توجه  و  كاركنان  سالمت  و  بهداشت 
مهم  و  ضروري  بسيار  را  آن ها  نيازهاي   به 

دانست.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
اصفهان گفت: اين شركت در حالي كه سال 
از  سهمي  نتوانست  است،  پايان  به  رو   89

بودجه استاني حاصل كند. 
از  بازديد  جريان  در  يزدخواستي  مرتضي 
اصفهان  مركز  اسالمي  جمهوري  خبرگزاري 
اظهار داشت: با ايجاد استان البرز و قرارگرفتن 
بخش هايي از استان تهران در اين استان جديد، 
كشور  استان  ترين  صنعتي  اصفهان،  استان 
شده و توجه ويژه به بخش صنعت به عنوان 
يافته  بيشتري  ضرورت  استان  اقتصاد   محور 
استان  نشدن  برخوردار  افزود:  است.وي 
اصفهان با 85 شهرك صنعتي از بودجه هاي 
مانند  استاني  در  كه  است  حالي  در  استاني 
ميليارد   10 حدود  شهرك،   28 با  همدان 

استان  اين  بودجه شركت شهرك هاي  تومان 
بوده و با توجه به اين كه مزيت اصلي اقتصاد 
تخصيص  است،  صنعت  اصفهان  استان 
ايجاد  براي  نياز  مورد  اعتبارهاي  تأمين  و 
نياز صنعت، ضرورتي  مورد  زيرساخت هاي 
است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار 
گيرد. وي با اذعان به تنگناهاي اعتباري استان 
متذكر شد: مديريت عالي و نمايندگان استان 
بايد تالش كنند تا اصفهان سهمي عادالنه و 
متناسب با شأن و جايگاه استان در بودجه ها 
از اين حق استان ضايع  داشته باشد و بيش 
اظهار داشت: در شركت  نشود. يزدخواستي 
منافع  كه  شود  مي  تالش  استان  شهرك هاي 
دولتي  اعتبارهاي  حفظ  در  مردم  و  دولت 
بيشترين  و  شود  لحاظ  است  المال  بيت   كه 

زيرساخت  ايجاد  در  اعتبار  از  وري  بهره 
صورت  گذاري  سرمايه  نياز  مورد   هاي 
گيرد. وي همچنين با تأكيد بر اطالع رساني 
ظرفيت هاي  از  شناخت  ايجاد  براي  مناسب 
گفت:  گذاري،  سرمايه  منظور  به  استان 
خبرگزاري جمهوري اسالمي)ايرنا( به عنوان 
فعاليت  زمينه  در  كشور  رسمي  خبرگزاري 
براي  مناسبي  ظرفيت هاي  خبري  اي  حرفه 

تعامل با بخش هاي مختلف اقتصادي دارد. 
مديـر عامــل شركــت شهــرك هـاي استان 
تخصـصي  اطالعــات  ضعـــف   اصفهــان 
برخي  در  صنعت  و  اقتصادي  هاي  حوزه 
از نقص هاي موجود در جريان  رسانه ها را 
عنوان  حوزه  اين  در  مناسب  رساني  اطالع 

كرد. 
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برگی از تاریخآژیر

ــفند 1299 را مي توان  ــوم اس كودتاي س
ــي ايران و  نقطه عطفي در روابط سياس
انگليس دانست چرا كه با انقالب اكتبر 
1917، سلسله قاجار از حمايت روسيه 
ــد و هنگام آن رسيده بود كه  محروم ش
ــس بدون نياز به  رقيب ديرينه او، انگلي
ــيم منابع با رقيب به تدريج حضور  تقس
ــترده خود را در ايران بيش از پيش  گس
ــدف از كودتاي 1299  ــت نمايد. ه تثبي
ــاه نبود بلكه كودتا به  برندازي احمدش
مثابه اولين كيش براي مات كردن آخرين 
ــت. ژنرال  ــمار مي رف ــاه قاجار به ش ش
آيرونسايد به رضاخان تأكيد مي كند كه: 
»اقدام قهرآميزي براي سرنگون كردن شاه 
خودكامه صورت ندهد و به ديگران هم 
ــازه و امكان چنان اقدامي را ندهد ...  اج
رضاخان به من قول داد كه به خواسته هاي 
ــن عمل كند.« عمده ترين هدف كودتا  م
ــاه از قدرت نظامي  عاري كردن احمدش
قزاق بود. براي عملي شدن اين مقصود 
ضروري بود كه ابتدا كلنل استاروسلسكي 
فرمانده نيروهاي قزاق خلع يد شود. پس 
ــكي امور  از بركناري كلنل استاروسلس
بريگاد قزاق به سرهنگ اسمايس واگذار 
شد. او يكي از افسران ارشد انگليسي بود 
ــوزش ارتش جديد ايران ــ  كه براي آم
كه در قرارداد سر پرسي كاكس پيش بيني 
ــده بود. در اين  ـ به تهران آم ــده بودـ  ش
ــوراي ملي يكي از  ــرودار مجلس ش گي
ــلطنتي به نام سردار  اعضاي خانواده س
ــي بريگاد قزاق  ــون را به فرمانده هماي
منصوب كرد. سردار همايون در مالقاتي 
ــته است به  ــايد داش كه با ژنرال آيرونس
ــرباز نيست و  صراحت مي گويد كه س
ــاب او براي فرماندهي قزاقها  علت انتخ
»تضمين وفاداري آنان نسبت به شاه بوده 
است.« اما پيش از اين ژنرال آيرونسايد و 
سرهنگ اسمايس به منظورعملي كردن 
كودتا رضاخان را شناسايي كرده بودند. 
ــادي از انتصاب  ــان زي ــوز مدت زم هن
سردار همايون نگذشته بود كه سرهنگ 
ــايد  ــمايس به توصيه ژنرال آيرونس اس
ــه مي دارد تا در  وي را به مرخصي روان
ــان به تحكيم موقعيت  غياب او رضاخ
ــردازد و فرماندهي نيروي قزاق  خود بپ
ــده بگيرد. با رضاخان گفتگويي  را برعه
داشتم 12 فوريه 1921 او را به فرماندهي 

ــاردم. او  ــاي ايراني گم ــزاق ه  مطلق ق
ــه تاكنون  ــت ك ــن فردي اس قوي تري
ديده ام. به او گفتم كه به تدريج از تحت 
ــد همراه  ــود و باي ــرل من خارج ش كنت
ــمايس مقدمات رويارويي  سرهنگ اس
ــت را پس از خروج  ــيان رش با شورش
ــتون از منجيل فراهم كند. در حضور  س
اسمايس گفت و شنودي طوالني با رضا 
داشتم. با قرار گرفتن رضاخان در رأس 
نيروي نظامي، اهرم اجرايي كودتا شكل 
ــن جريان بدون حمايت  مي گيرد. اما اي
عناصر داخلي و نيروهاي سياسي ميسر 
نمي شد. سيد ضياءالدين طباطبايي يكي 
از قسم خوردگان كودتا و تنها غيرنظامي 
اين جمع است كه در تحقق يافتن كودتا 
نقش شايان توجهي دارد: مي گويند پنج 
ــام كودتا با يكديگر متحد  نفر براي انج
ــم شده پشت قرآن را هم  شده و همقس
مهر كرده اند... اين پنج نفر عبارت بودند 
ــيدضياءالدين، رضاخان ميرپنجه،  از: س
ــرهنگ احمد  ــعودخان، س ــاژور مس م
ـ و كلنل كاظم  ـ اميراحمديـ  ــانـ  آقاخ
ــيد ضياءالدين هم  ـ س ــياحـ  ـ  س خانـ 
ــه اش در مجلس  ــگام طرح اعتبارنام هن
دوره چهاردهم چنين بيان كرده است: دو 
ــاه آباد.  روز پيش از كودتا من رفتم به ش
جلسه اي تشكيل شد در شاه آباد از بنده 
و آقاي رضاخان ميرپنج و از آقاي احمد 
ــرهنگ بود و از  ــان كه آن وقت س آقاخ
آقاي ماژور مسعودخان و از آقاي كاظم 
ــدم؛ چه ديدم و چه  خان. من آنها را دي
صحبت كرديم و چه تصميم گرفتيم، از 
اسرار ماست؛ ولي يك خبري را به شما 
ــت كه ما پنج نفر  مي گويم و آن اين اس
ــم خورديم كه به ايران خدمت كنيم  قس
ــيدضياءالدين  ... يحيي دولت آبادي، س
مدير روزنامه رعد و رفقاي كميته اي او 
ـ  ــ كميته آهن و فوالد يا كميته زرگندهـ 
را قوه ايراني سياسي براي اجراي كودتاي 
ــيد ضياءالدين ــ رضاخان مي داند و  س
ــعودخان  مس مديرالملك،  محمودخان 
ــب و ميرزا  ــرهنگ، منوچهرخان طبي س
كريم خان گيالني را از اعضاي آن معرفي 
مي كند و معتقد است: » ... كميته زرگنده 
مركز سياست انگليس است در تهران در 
ــمتي كه بايد به دست ايرانيان انجام  قس

بگيرد.«

ــت  ــتحكم خانواده ای اس خانواده مس
كه اعضای آن سخن گفتن با يكديگر 
ــت دارند و از همنشينی و هم  را دوس
ــذت می برند و  ــی با يكديگر ل صحبت
ــچ جمع و كار ديگری را به دركنار  هي
ــان  ــودن ترجيح نمی دهند. انس هم ب
ــخ نياز های عاطفی به  برای يافتن پاس
ــاج دارد. اگر  ــا ديگران احتي گفتگو ب
ــخصی را به  ــواده زمان مش افراد خان
گفت وگو با يكديگر اختصاص دهند، 
ــو در آن ها  ــان و مهارت گفتگ فن بي
ــد كرده و در نتيجه ارتباطی  بيشتر رش
مبتنی بر پذيرش در ميان آن ها محقق 
ــران،  ــود و به اين ترتيب همس می  ش
ــدان، يكديگر را بهتر  ــن و فرزن والدي

می  پذيرند. 
ــددی كاهش  ــا داليل متع ــن روزه اي
ــوری و چهره  به چهره  گفتگوی حض
ــدان را موجب  ــن و فرزن ــان والدي مي
ــا پيچيده  ــت. در حقيقت ب ــده اس ش
ــبات اجتماعی در سطح  ــدن مناس ش
ــهرها، ميزان ارتباطات كالمی  كالن ش
ــن و فرزندان  ــان والدي ــاد مي و اعتم
ــش يافته و در مقابل آنها با برخی  كاه
ــای كالمی، هدف خود را بيان  از كده
می كنند. از طرفی ديگر، با رشد مالی، 
ــواده  ها و  ــی و اطالعاتی خان تحصيل
ــا و ارزش  ــر هنجاره ــن تغيي همچني
ــان كيفيت مكالمات ميان آنها  های ش
ــز كاهش پيدا می كند و هر چه افراد  ني
به سمت ارزش های مادی پيش روند، 
ارزش های معنوی شان كاهش خواهد 
ــع و افزايش  ــترش جوام يافت. با گس
سطح توقعات و انتظارات، افراد رشد 
ــت اجتماعی  ــادی را نوعی منزل اقتص

تصور می كنند. 
ــترين ساعات روز  در اين صورت بيش
ــب درآمد  را صرف امرار معاش و كس
می كنند و در نتيجه به صورت افراطی 
به سمت فردگرايی مطلق و رشد مادی 
ــرف روی می آورند. در نهايت، در  ص
ــه والدين از كار  ــان روز، زمانی ك پاي
ــزل می آيند از  ــوند و به من فارغ می ش
ــتگی حتی توانايی صحبت  فرط خس
ــان را نيز  كردن با فرزندان و همسرش

ندارند. 
ــتغاالت فكری  ــع با افزايش اش در واق
ــغله های كاری در عصر جديد،  و مش
والدين و فرزندان نسبت به نسل های 
ــا هم و در  ــته زمان كمتری را ب گذش
كنار هم سپری می كنند. عالوه بر اين 

ــترده  تر و سرگرمی  ها  زندگی  ها گس
ــت. افراد خانواده  ــده اس متنوع  تر ش
ــرای خود اتاق جداگانه  ای  هر كدام ب
دارند و به  همين دليل هركس مشغول 
ــود  به كار های مورد عالقه  اش می  ش
ــا ارتباط والدين و  ــا حدی كه نه تنه ت
ــاط ميان خواهر و  ــدان بلكه ارتب فرزن
ــده است. به  برادرها هم محدودتر ش
 عالوه تنوع اين سرگرمی  ها با فناوری 
ــده و در نتيجه  ــن عجين ش  های نوي
ــت،  تحرك فرزندان را كاهش داده اس
ــت و بازی   ــه كار با اينترن تا حدی ك
های رايانه  ای، فرزندان را مدت  های 
ــاند و با  طوالنی پای كامپيوتر می  نش
اين كه پدر و مادرها، در منزل حضور 
ــد فرزندان با آن ها ارتباط كالمی  دارن

ندارند.
رسانه عامل ديگری است كه ارتباطها 
را موزائيكی كرده است. همان طور كه 
موزائيك ها در كنار هم قرار می گيرند 
ــا به هم ارتباطی ندارند، جاذبه  های  ام
ــود جلب  ــراد را به خ ــانه  نيز، اف رس
ــواده، فقط  ــه افراد خان ــد و هم می كن
مجذوب اين جعبه جادويی می شوند. 
در حقيقت هرچه مشغوليات ما فراوان 
ــكاف بين دو نسل  و جديد تر شود ش
ــاس  هم افزايش پيدا كرده و آنها احس
ــتركی وجود  ــد ديگر نقاط مش می كنن
ــورد آنها صحبت كنند.  ندارد كه در م
ــد زندگی اجتماعی،  خانواده در فراين
ــا اهميت تر از  ــيار ب كاردكردهای بس
ــنيده و خوانده ايم  ــه تا كنون ش آن چ
ــت تا  دارد بنابراين به نفع اجتماع اس
ــا مهم به  ــن نهادهای كوچك ام از اي
ــت نمايد. خانواده  طور مؤثری حماي
بستر ارتباط است و گفتگو در خانواده 

زمينه اصلی ارتباط است. 
ــی در خانواده يا كم  قطع ارتباط كالم
ــدن آن ارتباط معناداری با افزايش  ش
ــن افراد  ــای روحی در بي ــی ه ناراحت
ــاالن،  ــواده دارد. همكاران، همس خان
تلويزيون و اينترنت به سرعت فرصت 
ــای خانواده را از  گفتگو در بين اعض
ــت و اين مشكل روز به  آنها گرفته اس
ــت به نحوی  روز در حال افزايش اس
كه از گزارش های والدين به مدارس 
و بالعكس، سوابق دادگاه های خانواده 
ــن از يكديگر و  ــه های زوجي و گالي
ــاالنی چون  ــن تنهايی بزرگس همچني
پدربزرگ و مادربزرگ اين مسأله خود 

را به خوبی نشان می دهد. 

مهدی بابا ربیع

ــت كه:  ــت ما بر اين باور اس ــدون در مورد هوي ــن خل اب
ــت و اين  »فضا و محيط ما، پر از پيام های خوب و بد اس
ــكيل می دهد.« با اين تعبير می توان  فضا هويت ما را تش
ــانه ها را محيط برتر ناميد، به عبارت ديگر رسانه ابزار  رس
ــطه ای است كه پيوسته بر رفتار، كردار، احساسات  و واس
ــان نفوذ می كند. اگر رسانه های ارتباطی را به  و تفكر انس
ــتگاه عصبی تلقی كنيم، بايد برای فهم و درك  عنوان دس
ــانه ها به نحوه زندگی در قرن حاضر مراجعه نماييم.  رس
ــت افراد را تغيير داده  ــانه ها می توانند فرهنگ و هوي رس
ــای صنعتی 50 تا  ــكل دهند. امروزه در دني ــا به آن ش و ي
80 درصد از نيروی كار فعال در بخش ارتباطات مشغول 
فعاليت هستند، عالوه بر آن مردم كشورهای توسعه يافته 
ــت خود را صرف ارتباطات  ــاعت از وق  بيش از 6 تا 7 س
می كنند. اغلب اين كشورها در عرصه رسانه های ارتباطی، 
خود توليدكننده اطالعات هستند و از پيشرفت های رسانه 
ای نيز برای توليدات خود بهره می جويند. برخی مفاهيم، 
ــايل و روندهای مهم ارتباطات و فرهنگ توجه نظريه  مس
ــانه های جمعی را به ويژه در طی قرن حاضر  پردازان رس
ــته اند. همراه توسعه، موضوع نقش  به خود معطوف داش
رسانه ها برای ساختن جامعه در اين مباحث امری محوری 
است و تأمل بيشتری را در خصوص چيستی بنای جامعه 
ــعه رسانه ها و توسعه جوامع  ايجاب می كند. امروزه توس
ــتقيم و تنگاتنگی با يكديگر يافته اند، شايد از  ارتباط مس
همين روست كه مفاهيمی چون »روزنامه نگاری توسعه« و 
»اخبار توسعه« بيش از هر زمان ديگری توجه برنامه ريزان 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشورها را به خود معطوف 
ساخته است. »آگاروال« روزنامه نگار هندی و مسئول پيشين 
ارتباطات در توسعه ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه، معتقد 
است: روزنامه نگاری كه در بخش توسعه فعاليت می كند، 
ــبت برنامه های توسعه را از  بايد به صورت انتقادی، مناس
ــی قرار دهد. از  ــه نيازهای محلی و ملی، مورد ارزياب جنب
ــانه ها و توسعه، يعنی  زمان آغاز گفتمان ارتباط ميان رس
ــرن می گذرد. در  ــان جنگ جهانی دوم، بيش از نيم ق پاي
ــمندان عرصه ارتباطات  اين مدت، نظريه پردازان و انديش
ديدگاه های متفاوت و گهگاه متضادی ارايه داده اند. برخی 

چون »ملك لوهان« واضع دهكده جهانی، منشأ تحول در 
ــد و گسترش رسانه ها و به عكس برخی از  جوامع را رش
نظريه پردازان نو انديش عصر جديد، رسانه ها را محصول 
و نتيجه توسعه می دانند. در اين بين عده ای نيز معتقدند 
ــانه ها می توانند هم محرك توسعه باشند و هم نتيجه  رس
آن. اين عده بر اين باورند كه اگر به وجه منفی اين نظريه 
توجه شود، رسانه های كشورهای توسعه يافته و حتی در 
ــعه می توانند هم باعث تشديد توسعه نيافتگی  حال توس
باشند و هم نتيجه آن. مقوله ارتباطات و توسعه، زمينه در 
مطالعات و برنامه ريزی های نوسازی بعد از جنگ جهانی 
ــتين نظريه های مطرح شده در دهه 50  دوم دارد. در نخس
ميالدی، برای نوسازی جوامع به نقش ارتباطات در توسعه 
توجه شد. در آن ميان، توسعه را به طور عملی مترادف با 
ــد اقتصادی دانسته و به همين دليل نقش ارتباطات در  رش
ــد اقتصادی تعريف شد. در اين نظريه ها نقش  زمينه رش
ارتباطات در توسعه، انتقال دانش فنی و دستورالعمل های 
دانش اقتصادی است. اين ديدگاه ها كه رسانه ها را اشاعه 
ــعه اقتصادی می دانند،  ــده نگرش های جديد و توس دهن

ديدگاه های خوشبينانه ای نسبت به ارتباطات دارند.
ــی و آگاهی  مرحله دوم نظريه ها تحت تأثير عوامل سياس
ــكل می گيرند. در اين مرحله، رسانه ها  های اجتماعی ش
ــه های مسلط توسعه در نظر   و ارتباطات را حامالن انديش
ــورهای در حال توسعه يا جهان  می گيرند. در مقابل، كش
ــهيل كننده برای  ــده يك نقش تس ــوم، آن را در برگيرن س
ــرمايه داری مسلط و تغيير ارزش ها  ورود ديدگاه های س
ــت كه مطالعات  و هنجارها در جامعه می دانند و اينجاس
ــعه  ــه غالب مباحث ارتباطات و توس ــامل وج  انتقادی ش
 می شوند. مرحله سومی كه در سير مطالعات ارتباطی و توسعه 
می توان مطرح كرد، پيشرفت های سريع فناوری اطالعات 
ــات راه دور و چه در  ــات را چه در زمينه ارتباط و ارتباط
ــه حوزه  ــه های رايانه مد نظر دارد. در اين مرحله، س زمين
ــی مطالعاتی كه  ــوند، يك ــد مطالعاتی مطرح می ش جدي
ــات و اقتصاد اطالعات  ــد جامعه اطالع بر مباحث جدي
ــه ما وارد يك دوره  ــتند ك توجه دارند و مبتنی بر اين هس
فراصنعتی شده ايم و با الگوهای قبلی نمی توان نسبت بين 
 ارتباطات و توسعه را بررسی كرد. بنابراين بايد الگوهنا و 
ــد. دوم، نظريه هايی  ــدی را برگزي ــوب های جدي چارچ

ــت كه به وجه اجتماعی و سياسی در مرحله جديد بر  اس
ــده در زمينه  ــود و فزاين ــكاف های موج ــی گردد و ش م
ــات و اطالعات را مطرح می كنند و به همين دليل  ارتباط
به دنبال يك نوع برابری در جريان اطالعات هم در سطح 
ملی و هم در سطح بين المللی هستند. در اين زمينه، نظريه 
ــكاف آگاهی را مطرح می كنند و آن را متأثر  هايی مثل ش
ــی به منابع اطالعاتی  ــكافی می دانند كه در دسترس از ش
وجود دارد. بنابراين، بر آزادی و برابری در توزيع و انتقال 
ــوم، مرحله نو و مبتنی بر  اطالعات تأكيد دارند. مرحله س
نوعی مطالعات پست مدرن است كه به فراساختارگرايی و 
فرانوين گرايی و نظاير آن توجه دارد. يعنی در نقد جهان 
اشباع شده از رسانه و نقد زندگی در دنيای مجازی، به پديده 
ــی مثل بروز بی خبری يا بدخبری در وضعيت جديد  هاي
می پردازند. اگر مطالعات ارتباطی را به ويژه به جوامع در 
حال توسعه تعميم دهيم، به اين نتيجه می رسيم كه رسانه 
ها هم محرك توسعه اند و هم نتيجه آن. به عبارت ديگر، 
رسانه ها در وجه منفی هم می توانند عامل توسعه نيافتگی 
باشند و هم نتيجه توسعه نيافتگی؛ يعنی ساخت اجتماعی و 
سياسی توسعه نيافته، ارتباطات توسعه نيافته هم دارد و اين 
ارتباطات توسعه نيافته دوباره ساخت اجتماعی و ساخت 

سياسی توسعه نيافته را تشديد می كند. 
ــر صورت، نبايد از خاطر برد كه مقوله ارتباط، فراتر  در ه
ــت. گاهی اين دو  ــانه اس ــازمان رس ــانه و حتی س از رس
مفهوم را به يك معنا می گيريم، يعنی تصور می كنيم هر 
ــد، به همان اندازه هم  ــانه ها افزايش پيدا كن چه دامنه رس
ــترش پيدا می كند. اگر مفهوم اعتماد وجود  ارتباطات گس
 نداشته باشد هر قدر رسانه توسعه پيدا كند به همان نسبت 
ــر قدر تعداد  ــدا می كند. يعنی ه ــعه پي بی اعتمادی توس
گيرندگان راديو و تلويزيون يا شمارگان روزنامه و نشريه 
ــد و پذيرش در مخاطبان وجود نداشته باشد اين  زياد باش
ــود. چون توسعه كمی به  امر دليل بر ارتباط كامل نمی ش
برقراری جريان ارتباط منجر نمی شود. دوم اينكه در جوامع 
توسعه نيافته نقش ساختار سياسی و ساخت اجتماعی در 
ــه عنوان متغير اصلی عمل می كند.  مقياس با ارتباطات ب
يعنی ساخت قدرت متمركز همراه با جامعه مدنی ضعيف 
يا فقر جامعه مدنی، در مجموع به ساخت ارتباطی توسعه 

نيافته منجر می شود. 

جامعه

كارشناسان معتقدند: خودكشی سومين علت عمده مرگ در 
ميان نوجوانان 15 تا 19 ساله و 10تا 14 ساله است كه بيشتر 
ــردگی شديد و مصرف الكل يا مواد همراه است.به  با افس
نقل از كميته فرهنگی و پيشگيری شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان اصفهان در حدود 5 درصد كودكان و 
نوجوانان در كل جامعه از افسردگی رنج می برند. آنهايی 
كه تحت استرس هستند و يا تجربه فقدان و از دست دادن 
ــار اختالل توجه، كردار،  ــی را دارند و يا دچ چيزی يا كس
يادگيری و اضطراب می باشند بيشتر در معرض خطر ابتال 

به افسردگی هستند.
نوجوانان افسرده احتمال بيشتری دارد كه برای بهتر كردن 
احساس خود از مواد يا الكل استفاده كنند افسردگی وقتی 
به صورت بيماری تعريف می شود كه احساس افسردگی 
ــرد دخالت می كند  ــت و در توانايی عملكرد ف پايدار اس
ــتر به صورت تالش فرد برای  ــردگی بيش ــفانه افس متأس

خودكشی ظاهر می شود.
ــت باعث  ــردگی كه ممكن اس ــدار دهنده افس عاليم هش

خودكشی شود عبارت است از:
 از دست دادن عالقه به فعاليت هايی كه فرد از آن لذت 

می برده است.
 بی قراری و ناتوانی در تمركز ذهن

 كناره گيری از دوستان و خانواده، انزوای اجتماعی
 احساس فراگير نا اميدی و يأس

 عملكرد ضعيف در مدرسه يا غيبت مكرر از مدرسه 
 اشتغال ذهن با مرگ، مردن  تهديد به خودكشی

ــگيری شورای  ــاس اطالعات كميته فرهنگی و پيش براس
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان نسبت جنسی 
در گروه  سنی 15 تا 19 سال در پسران در مقايسه با دختران 
ــاس يافته ها دو سوم كودكانی كه  ــت.  براس 4 بر يك اس
اقدام به خودكشی كرده اند علت اين كار را روابط ضعيف 
ــد. البته با وجودی كه اينها حقايق  با والدين خود می دانن
هشدار دهنده ای است اما خودكشی قابل پيشگيری است. 
ــان می گويند اگر خودكشی حتمی به نظر رسد  كارشناس
ــاس گناه، خشم يا آشفتگی تلف  فرد نبايد خود را با احس
ــاور )148( تلفن بزند يا با بخش  ــد. بايد به صدای مش كن
روانپزشكی نزديك ترين بيمارستان تماس حاصل نمايد يا 
با پزشك معتمد خانوادگی خود مشورت كند.  كارشناسان 
ــورای هماهنگی مبارزه با  ــگيری ش كميته فرهنگی و پيش
مواد مخدر استان درباره صحبت با فرزندان به عنوان يك 
ــگيری از خودكشی تصريح می كنند: اين ايده كه  راه پيش
صحبت در مورد خودكشی باعث تشويق فرد به آن اقدام 
می شود اشتباه و خطرناك است واقعيت اين است كه افكار 
افسرده و ترسناك درون ذهن نوجوان وقتی بيرون ريخته 

شود كمتر تهديد كننده است. 

خودكشی،  سومین علت عمده 
مرگ در میان نوجوانان است

پنجرهزیر پوست شهر

چرا حرفی بین ما نمانده؟ گشایش جشنواره سالمندان و 
معلوالن چهارمحال وبختیاري 

تمدید مهلت شركت در مسابقه 
اینترنتي صحیفه بیداري 

در چهارمحال و بختیاری؛
تعیین زمان پیش فروش بلیت 

اتوبوس سفرهاي نوروزي

ــنواره فرهنگي  همزمان با ميالد پيامبر اعظم )ص( ، جش
ــال و بختياري  ــالمندان و معلوالن چهارمح ــي س ورزش
ــتي چهارمحال  ــازمان بهزيس ــايش يافت.  رئيس س گش
ــترش فرهنگ ورزش در  وبختياري به ايرنا گفت: با گس
ــان معلوالن، توانمندي آنان در جامعه افزايش مي يابد.  مي
ــيرمردي تاكيد كرد: رشد استعدادهاي فردي ،  ابوالفتح ش
ــراي برنامه هاي فرهنگي  ــت فرهنگ ورزش و ا ج تقوي
ــت.  ــنواره اس در كنار ورزش از اهداف برگزاري اين جش
ــن ارتقای ارزش هاي معنوي و ديني، ارتقای  وي همچني
ــمي و رواني و اعتماد به نفس معلوالن را  ــالمت جس س
از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره عنوان كرد. رئيس 
ــتي چهارمحال وبختياري تصريح كرد: در  سازمان بهزيس
اين جشنواره 15 گروه از سالمندان و معلوالن در مسابقه 

دو با هم رقابت مي كنند.

ــداري ويژه  ــابقه اينترنتي صحيفه بي ــركت درمس مهلت ش
ــال جاري تمديد  ــفندماه س چهارمحال وبختياري تا 20 اس
شد.  به گزارش ايرنا، اين مسابقه به همت اداره كل تبليغات 
ــالمي چهار محال و بختياري برگزار مي شود. بنا براين  اس
گزارش ، وصيت نامه سياسي الهي امام خميني)ره( به عنوان 
منبع سواالت اين مسابقه اعالم شده است. عالقمندان براي 
ــواالت مي توانند به سايت اينترنتي  ــخ به س ثبت نام و پاس
ــه كنند.بنا بر اين گزارش،  www.tebyan-chb.ir مراجع
عالقمندان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره 

تلفن هاي 2224000و2261802 تماس بگيرند .

 سرپرست سازمان حمل و نقل و پايه هاي چهارمحال 
ــت ناوگان  ــش فروش بلي ــت: زمان پي ــاري گف وبختي
ــفند سال  ــفرهاي نوروزي از اول تا هفتم اس عمومي س

جاري بصورت اينترنتي انجام خواهد شد.  
 فريبرز كرمي درگفتگو با ايرنا افزود: پيش فروش بليت 
ــافران نوروزي بصورتي دستي نيز  ناوگان جاده اي مس
ــفند در پايانه هاي  ــفند ماه لغايت 24 اس ــت اس از هش
ــتان هاي  ــروش بليت مراكز شهرس ــي و دفاتر ف عموم
ــتان انجام خواهد شد. وي از استقرار هفت  هفتگانه اس
اكيپ نظارت بر بخش حمل ونقل مسافربري جاده اي 
در شهرستان هاي مختلف استان در نيمه دوم اسفندماه 
ــن گروه هاي  ــر داد و تصريح كرد: اي ــال جاري خب س
ــر نحوه عملكرد  ــال آينده ب نظارتي تا 16 فروردين س
ــافران نوروزي نظارت  ــاوگان عمومي وجابجايي مس ن

خواهند كرد. 

دث
حوا

دو سوداگر مرگ در محوطه زندان مركزي اصفهان 
اعدام شدند.

به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان، 
 محكوم عليه اول »رمضان- ج« و محكوم عليه دوم 
ــار- م« در ارتباط با نگهداري يك كيلو و نهصد  »نث
ــانت هرويين فشرده )كراك(  و شصت و هفت س
ــه اعدام محكوم گرديدند كه اين رأي مورد تأييد  ب

ديوان عالي كشور قرار گرفت. 
ــس از آن كه  ــوم پ ــر دو محك ــن ترتيب ه ــه اي ب
ــان در دو نوبت مورد مخالفت  ــت عفوش درخواس
قرار گرفت پس از طي مراحل و تشريفات قانوني 

به دار مجازات آويخته شدند.

در راستاي اجراي طرح هاي گوناگون با محوريت كشف 
ــط مأموران پليس آگاهي  ــايل نقليه مسروقه كه توس وس
استان به مدت 72 ساعت به اجرا درآمد تعداد 31 دستگاه 
وسيله نقليه مسروقه كشف و ضبط شد. سرهنگ حسين 
حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان اظهار داشت: در پي 
وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح استان طرح هاي 
ــايل نقليه مسروقه توسط  ــف وس گوناگون با هدف كش
مأموران اين پليس به مدت سه روز به اجرا گذاشته شد. 
ــرد: در جريان اين طرح 72  ــئول تصريح ك اين مقام مس
ساعته هفت نفر از سارقان حرفه اي و سابقه دار شناسايي 
و دستگير شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: متهمان به 
ــير مراحل قانوني تحويل مراجع  همراه پرونده جهت س
ــزود: افزايش تعداد  ــدند. اين مقام انتظامي اف قضايي ش

خودرو در كشور، استفاده از خودروهاي سرقتي به منظور 
ــهل انگاري مالباختگان، وجود  ــاير جرايم، س ارتكاب س
ــك كننده در خودروها،  ــايل تحري لوازم، وجوه نقد، وس
عدم استفاده شهروندان از پاركينگ و محل هاي پارك امن 
خودرو و پايين بودن ضريب ايمني خودروها از مهم ترين 

عوامل سرقت خودرو مي باشد.
 سرهنگ حسين زاده در پايان به شهروندان توصيه كرد: با 
اطمينان از باال بودن شيشه ها، قفل بودن درب ها، استفاده 
ــداري،  رها نكردن  ــرقت و هش ــتم هاي ضد س از سيس
خودرو حتي براي يك لحظه با سوييچ، به خصوص در 
هنگام سفر داخل خودرو در معرض ديد زمينه و عوامل 
سرقت خودرو را از بين برده و از سرقت خودروي خود 

پيشگيري كنند.

رضاخان و كودتاي 1299  

ــالمندان در خانواده  و جامعه مان  همه ما در قبال س
ــئوليم. بايد به آن ها رسيدگی كنيم، توجه داشته  مس
ــيم و.. ولی خود آن ها نيز بهتر است تالش كنند  باش
ــته  ــتفاده را داش ــان كمال اس تا از اين دوران عمرش
ــادر بزرگاتون اهل  ــند. اگر هنوز پدر بزرگ و م باش
دنيای مجازی نشدند، می تونيد اين مقاله رو براشون 
پرينت بگيريد و از آون ها بخواين تا اون رو بخونن 

و بهش عمل كنن.
راهکارهای زندگی بهتر در سالمندی:

ــادر تمام  ــه م ــی ك ــره و نـگران ــش دلهـــ  كاهــ
بيماری هاست. 

ــتی منابع  ــرای حل اين نگرانی ابتدا بايس بنابراين ب
ــرای مثال صحبت  ــدا كرد. ب ــده آن را پي ايجاد كنن
ــا حتی بيان  ــا درمانگر ي ــه نگرانی ي ــردن راجع ب ك
ــين  ــت يا همنش ــا يك دوس ــره آور ب ــائل دله  مس
می تواند به كاهش دلهره و نگرانی منجر شود. حتی 
ــی  ــا كارهايی همچون قدم زدن، بازی های ورزش ب
ــب، فعاليت های جسمانی  ــرگرمی های مناس و س

ورزشی می تواند به كسب آرامش كمك كند.
روابط اجتماعی را حفظ كنید 

ــتان، خانواده  حمايتی كه از روابط اجتماعی با دوس
ــود به حفظ سالمت روانی  و همكاران ايجاد می ش
ــان داده است در كسانی  كمك می كند. مطالعات نش
ــاوندان و همچنين  ــواده، خويش ــا اعضای خان كه ب
ــی دارند، عالمت  ــروه های اجتماعی ارتباط خوب گ
ــه گير و كم  ــانی كه گوش های آلزايمر ديرتر از كس
ــن توصيه  ــد. بنابراي ــتند تظاهر می كن ــاط هس  ارتب
ــالمندان اين ارتباط را حفظ كنند  می شود كه در س
ــركت در  ــای داوطلبانه اجتماعی و ش ــت ه  و فعالي
ــوع كمك كننده  ــه اين موض ــروه های مختلف ب گ

است.
نگاه مثبت داشته باشید

ــر مثبت و با تقويت هيجانات  وقتی با يك نقطه نظ
ــود حل مسأله و تحمل  مثبت به موضوعات نگاه ش

مشكالت آسان تر می شود. برای حفظ سالمت خود 
به خوبی های دنيا فكر كنيد و با فعاليت ها و افرادی 

كه شما را خوشحال می كنند، وقت بگذرانيد.
ارتباط معنوی

اگر مسائل معنوی و روحانی به شما احساس خوبی 
ــود را با اين موضوع  ــعی كنيد ارتباط خ می دهد س
حفظ كنيد. هرگونه عقايد معنوی يا مذهبی كه داريد 
ــت كه به  ــت كنيد. اينها ممكن اس ــعی كنيد تقوي س
ــردگی، اضطراب در سالمندی  تخفيف تنهايی، افس
كمك كند و يا حتی عامل دفاعی در برابر مشكالت 
ــانی  ــند. كس ــاری روانی از جمله آلزايمر باش و بيم
ــوی دارند به طور  ــه اعتقادات مذهبی و معنوی ق ك
 معمول به تبع آن احساس حمايت و راحتی بيشتری 

می كنند.
فعالیت های بدنی را قطع نکنید 

ــت فعاليت  ــمانی موجب تقوي ــای جس ــت ه فعالي
ــی از اهميت  ــر زندگ ــود و در سراس ــی می ش روان
ــر در دوره جوانی  ــت و اگ ــوردار اس ــادی برخ زي
ــيد،  ــاز كنيد و به آن پايبند باش ــت بدنی را آغ فعالي
ــت  ــتری را از آن به دس ــری فوايد بيش در دوران پي
ــردن  ــد ورزش ك ــن از فواي ــد آورد. بنابراي  خواهي
می توان به تناسب اندام، انعطاف پذيری بيشتر، بهبود 
ــاره كرد.  ــر حال بودن و …. اش وضعيت تعادل، س
ــعی كنيد با حفظ سالمت در يك سطح متعادل و  س
معقول، از زندگی سالمندی خود، حداكثر استفاده و 

لذت را ببريد.
مغزتان را ورزش دهید 

ــد عقل و خرد كافی در خود  ــی كه فكر می كني زمان
ــما بنای ناسازگاری می گذارد  اندوخته ايد، ذهن ش
و به تعبيری شما را به بازی می گيرد. به عنوان مثال 
ــين تان را كجا پارك كرده ايد و  يادتان نمی آيد ماش
ــی ها در سالمندی طبيعی  …. البته كمی از فراموش
است. فراموش نكنيد شما دارای تجارب و اندوخته 
ــتيد، به خاطر داشته باشيد كه  های فراوان ذهنی هس

ــت برای اينكه آن را  ــما مانند يك عضله اس مغز ش
ــالم  ــتفاده كنيد. راه س قوی نگه داريد بايد از آن اس
ــت بنابراين در  ــتن ذهن، مطالعه دائمی اس  نگه داش
كنسرت ها، سخنرانی ها، نمايش های تئاتر و سينما 

شركت كنيد.
به رفت و آمد ها ادامه دهید

ــتان هميشه  ــتن روابط محكم با خانواده و دوس داش
ــن اين روابط  ــوده و با افزايش س ــت ب دارای اهمي
ــان  ــدا می كند. مطالعات نش ــت دوچندانی پي  اهمي
ــما ضعيف باشد  می دهد كه اگر روابط اجتماعی ش
ــردی خواهد  ــا چهار برابر ف ــما ت خطر مرگ در ش
ــه به او مهر  ــت ك ــانی اس  بود كه اطرافش پر از كس
ــی ورزد. در واقع  ــی ورزند و او هم به آنها مهر م م
ــتان و خانواده های قابل اتكا يكی از  ــتن دوس داش
ــاخص های طول عمر و سالمت روان  مهمترين ش
است. به انجام فعاليت های داوطلبانه در يك مدرسه، 
كتابخانه يا مؤسسات خيريه بپردازيد. با كارهای زير 

سعی كنيد تا حافظه تان را حفظ كنيد:
 انتظار نداشته باشيد همه چيز را بدست آوريد. اين 
روزها در دنيای شلوغی زندگی می كنيم كه مملو از 
اطالعات مختلف است بهتر است هميشه از ليست، 
ــخص كردن كارها روی تقويم و هر  يادداشت، مش
ــتفاده  ــز ديگری كه به حافظه كمك می كند،  اس چي

كنيد. 
ــف روال ثابتی  ــرای كارهای مختل ــعی كنيد ب  س
ــته كليدتان  ــخص كنيد. به عنوان مثال برای دس مش

جای مخصوص داشته باشيد.
ــر از حافظه  ــور معمول  بهت ــه بصری به ط  حافظ
ــنيداری عمل می كند. به عبارت ديگر ما آنچه را  ش
ــنويم بياد می آوريم  كه می بينيم بهتر از آنچه می ش
ــپردن را  ــان از هر دو، به خاطر س ــتفاده همزم  و اس

آسان تر می كند.
ــرای يادگيری، به  ــتر ب  اختصاص دادن زمان بيش

خاطر سپردن و به ياد آوردن آن را تسهيل می كند.

اعدام دو قاچاقچی 
مواد مخدر 

كشف 31 دستگاه خودرو مسروقه در اصفهان

هنوز زندگی تمام نشده...

نقش ارتباطات در توسعه

موضوع نقش رسانه ها برای ساختن جامعه امری الدن سلطانی
محوری است و تأمل بیشتری را در خصوص چیستی 
بنای جامعه ایجاب می كند. امروزه توسعه رسانه 
ها و توسعه جوامع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با 
یکدیگر یافته اند
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58 كارآموز وكالت در بیست و سومین 
مراسم تحلیف قسم خوردند

تعداد وكالي اصفهان و چهارمحال و 
بختیاري به 1666 نفر رسید

زاینده رود
ــومين  ــت و س نايب رئيس كانون وكالي منطقه اصفهان در بيس
ــم تحليف كارآموزان وكالت استان هاي اصفهان و چهارمحال و  مراس
ــركت  ــاري گفت: در دوره اخير 70 نفر كارآموز در اين دوره ش بختي
ــفاهي و كتبي و  ــد كه 63 نفر از آنها موفق به گذراندن آزمون ش كردن
ــي افزود: در مراسم تحليف  ــدند. ليال رئيس امتحان ورودي وكالت ش
ــتان هاي اصفهان و  ــه وكالي اس ــل ب ــوم، 58 وكي ــت و س دوره بيس
چهارمحال و بختياري اضافه مي شود كه 40 نفر از ايشان مرد و 18 نفر 
ــند. وي در مورد آمار وكالي منطقه اصفهان )استان هاي  خانم  مي باش
اصفهان و چهارمحال و بختياري( يادآور شد: قبل از برگزاري مراسم 
ــت و سوم تعداد 1508 وكيل مرد و 434 وكيل زن  تحليف دوره بيس
اصفهاني بوده اند. همچنين در استان چهارمحال و بختياري تعداد 150 
ــته است،  ــكل از 105 وكيل مرد و 45 وكيل زن وجود داش وكيل متش
ــال هاي اخير چشمگير و  ــد تعداد وكالي زن در س وي ادامه داد: رش
پرافتخار بوده است به طوري كه تعداد 479 وكيل زن در اين دو استان 

به وكالت مشغولند.
دستگاه قضا بايد حرمت وكال را رعايت كند

ــومين دوره  ــت و س نايب رئيس كانون وكالي منطقه اصفهان در بيس
مراسم تحليف اين كانون اظهار داشت: دستگاه قضا بايد حرمت وكال 
ــي افزود: وجود قوانين مناسب و تشكيالت  را رعايت كند، ليال رئيس
قضايي كارآمد همراه با قضاوت عادل و وكالي خبره الزمه يك نظام 
ــه اصلي وكال در تحقق عدالت  ــت كه وظيف قضايي عدالت محور اس

پايدار از طريق برگزاري دادرسي عادالنه را محقق مي سازد.
عدالت بايد معشوقه وكال باشد

ــت و  ــم تحليف دوره بيس ــب رئيس كانون وكالي ايران در مراس ناي
سوم كارآموز وكالت منطقه اصفهان بيان داشت: وكالي جوان بايد از 
دستاوردهاي نياكان خود در عدالت خواهي دفاع كنند. مصطفي انوري 
زاده افزود: تعميق اين رسالت با حضور در محاكم دادگستري و عمل 
صادقانه در سه شغل وكالت، قضاوت و سردفتري تحقق مي يابد كه 
شرافت در وجود اين شغل نهفته است. وي احترام به قوانين قضايي، 
همكاران دادگستري و مافوق را از ملزومات وكالت دانست و تصريح 
ــي در رفتار حقوقي و دوري از  ــايل سياس كرد: عدم دخالت دادن مس
رفتار انتقام جويانه و برخورد انساني براساس راستي و درستي و پرهيز 

از دروغ در قسم نامه وكالت مورد تأكيد است. 
عدالت خواهي با ارزش ترين دارايي در كنار شرافت است

اسداله اسالمي فارساني رئيس كانون وكالي منطقه اصفهان خاطرنشان 
ــت و  ــرافت اس كرد: عدالت خواهي با ارزش ترين دارايي در كنار ش
هدف وكالت اجراي عدالت و رفع ظلم در چهارچوب موازين قانوني 
و اسالمي است. وي با اشاره به شركت 3159 نفر كارآموز وكالت در 
ــر كشور از پذيرش 1700 نفر از ايشان در كانون هاي  دوره هاي سراس
ــور خبر داد و اظهار داشت: در استان اصفهان نيز  20 گانه وكالي كش
در سال جاري 307 نفر در اين آزمون ها شركت كرده اند كه 165 نفر 

پذيرش شده اند.

با اجراي قانون هدفمندسازي یارانه؛
اصالح تعرفه جديد برق 
در چهارمحال و بختیاري 

ــركت توزيع نيروي برق چهارمحال و  رحمت اله حماميان مديرعامل ش
ــت: تعرفه جديد برق با اجراي قانون هدفمندسازي  بختياري اظهار داش
ــد. رحمت اهلل حماميان با اشاره به  ــتان اصالح و اعالم ش يارانه در اين اس
قيمت هاي مصوب نرخ برق مصرفي در راستاي اجراي قانون هدفمندي 
ــتان اظهار داشت: قيمت برق مصرفي براي مشتركين  يارانه ها در اين اس
ــد. وي افزود: پله  ــي و تجاري به صورت پلكاني لحاظ خواهد ش خانگ
ــت مصرف از صفر تا 100 كيلومتر وات ساعت، پله دوم از 101 تا  نخس
200 كيلو وات ساعت با قيمت هر كيلو وات 320 ريال، پله سوم از 201 
ــبه مي شود.  ــاعت با قيمت هر كيلو وات 720 ريال محاس تا 300 كيلو س
حماميان ادامه داد: پله چهارم از 301 تا 400 كيلو وات ساعت پايه قيمت 
هر كيلو وات ساعت يك هزار و 300 ريال، پله پنجم از 400 تا 500 كيلو 
ساعت با قيمت هر كيلو وات يك هزار و 500 ريال، پله ششم از 501 تا 
600 كيلو وات ساعت با قيمت هر كيلو ساعت يك هزار و 900 ريال در 
نظر گرفته شده است. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و 
بختياري پله هفتم را مازاد بر 600 كيلو وات ساعت اعالم كرد و گفت: اين 
ميزان مصرف با قيمت 2 هزار و 100 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت 

محاسبه مي شود.  
وي با بيان اينكه مقادير ياد شده براي مصرف در يك ماه در نظر گرفته شده 
است، گفت: نحوه محاسبه اين قبوض به گونه اي است كه حتي براي شخصي 
كه از كمترين ميزان سواد برخوردار باشد، محاسبه آن شفاف و ساده خواهد 
بود. حماميان ادامه داد: همچنين در مصارف عمومي كه شامل بخش هاي 
دولتي، عمومي، آموزشي، بهداشتي، اماكن مذهبي و مراكز شبانه روزي و 
نگهداري معلوالن است به ترتيب يك هزار و 200 ريال، 400 و 200 ريال 
در ساعات عادي محاسبه خواهد شد. وي متوسط نرخ مصوب تعرفه برق 
كشاورزي را با قيمت 115 ريال به ازاي هر كيلو ساعت براي ساعات عادي 
ــبه تعرفه به ازاي  اعالم كرد و گفت: در بخش صنعت و معدن نيز محاس
ــاعت مصرف 440 ريال براي ساعات عادي خواهد بود.  هر كيلو وات س

برگزای يادواره 73 شهید بخش فالرد
ــور خانواده های  ــا حض ــالرد ب ــهيد بخش ف ــادواره 73 ش ــتين ي نخس
ــن بخش در محل  ــار مختلف مردم اي ــهداء، ايثارگران، و اقش ــم ش  معظ

مسجد صاحب الزمان )عج( برگزار شد. 
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين مراسم معنوی معاون 
سياسی امنيتی استانداری استان گفت: شهداء سرمايه های گران بهای انقالب 

اسالمی هستند كه با نثار جان خود چراغ راه آيندگان شدند.
يزدان جاللی افزود: فرهنگ ايثار و شهادت و استقالل طلبی مردم كشور 

ايران در جهان باعث سربلندی و عزت كشور شده است. 
ــهدا با تأسی از قيام امام حسين )ع( در دوران دفاع مقدس  به گفته وی ش
ــعادت، اقتدار و افتخار برای ايران اسالمی به  ــگامان راه س به عنوان پيش
ــه در اعتقادات مردم  ــان آوردند. جاللی افزود: اگر اين فرهنگ ريش ارمغ
ــت با اين همه توطئه دوام آورده  كشور نداشت اين انقالب نمی توانس
ــور نمونه در مقابل استكبار ايستادگی   و هم اكنون به عنوان يك كش

كنند.

اخبار شهرکردروي ميز

بودجه نقدي سال 90 شهرداري اصفهان با افزايش 50 
ــارد توماني با رقم 520 ميليارد تومان به تصويب  ميلي
ــيد. به گزارش فارس، جلسه علني  شوراي شهر رس
ــالمي شهر اصفهان روز پركاري را سپري  شوراي اس
كرد و در آن بودجه شهرداري اصفهان در سال 1390 

به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد. 
ــه رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان با  در اين جلس
بيان اينكه تصويب بودجه شهرداري يكي از مصاديق 
ــت:  ــت، اظهار داش ــي كار و همت مضاعف اس عين
ــب اين بودجه در نهايت به انجام كار مضاعف  تصوي
ــال آينده مي انجامد. عباس حاج رسوليها افزود:  در س
ــهرداري منطقه های مختلف  ــن بودجه در ش روي اي
ــهرداري مركزي و كميسيون تلفيق شوراي شهر  و ش
ــت. وي  ــده اس ــي انجام ش ــاعت ها كار كارشناس س

تصريح كرد: در تنظيم بودجه سال 90 شهرداري اصفهان 
ــت.  ــده اس به پروژه ها با يك ديد عدالت محور نگاه ش
ــطح شهر در  وي اضافه كرد: اجراي اين پروژه ها در س
سال آينده توسعه شهري و استفاده بهينه از شاخص هاي 
ــهري را به دنبال دارد و مي تواند اصفهان را به عنوان  ش
ــهر اسالمي در همه بخش هاي مختلف اعم از  الگوي ش
ــت معرفي كند. رئيس  اجتماعي، فرهنگي و محيط زيس
ــهر اصفهان خاطرنشان كرد: بودجه  شوراي اسالمي ش
ــال 90 به همراه پروژه هاي شهري مي تواند به عنوان  س
ــور به صورت  ــهرها كش ــند راهبردي در كالنش يك س

پايدار اجرا شود. 
ــوراي شهر اصفهان با  در ادامه يكي ديگر از اعضاي ش
بيان اينكه بودجه سال 90 ارائه شده توسط شهرداري در 
سه جلسه به بحث و بررسي گذاشته شده است، اظهار 
ــت: به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها، 50 ميليارد  داش
تومان به بودجه نقدي شهرداري در سال 90 اضافه شد. 
ــادل اين 50  ــت: مع ــران بهبهاني بيان داش مصطفي پس

ميليارد تومان در بخش هاي مختلف به عنوان مابه التفاوت 
هدفمندي يارانه ها اضافه مي شود. 

ــال گذشته درآمدهاي  ــاره به اينكه در پنج س وي با اش
ــخصي  ــك منحني خطي مش ــهرداري از ي ــدار ش ناپاي
برخوردار نبوده است، يادآور شد: پيش بيني درآمدهاي 
ــت و  ــال آينده قابل اعتماد نيس ناپايدار براي بودجه س
ــيم بايد از سهم بودجه  در صورتي كه به آن درآمد نرس

عمراني براي امور جاري استفاده كنيم. 
ــهر بود كه به ايراد  ــوراي ش فتح اله معين عضو ديگر ش
سخن پرداخت و گفت: با توجه به اينكه در سال گذشته 
ــده 20  ــال قبل از آن در برنامه مصوب ش ــبت به س نس
ــته ايم بنابراين افزايش بودجه  درصد كاهش درآمد داش
منطقي به نظر نمي رسد. وي افزود: بودجه سال 89، 410 
ميليارد تومان بوده كه براي سال 90، 470 ميليارد تومان 
ــده كه در واقع 20 درصد افزايش پيدا  در نظر گرفته ش
ــت. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان يادآور  كرده اس
شد: اين افزايش بودجه جاري شهرداري مبناي منطقي 
ــت. وي اضافه كرد:  ــي نداشته اس و علمي و كارشناس

براي تحقق اين بودجه از سوي شهرداري به مردم فشار 
ــود و اين بودجه فاقد يك نوآوري در بخش  وارد مي ش

درآمدها است. 
ــن تصريح كرد: اگر بودجه را تجزيه و تحليل كنيم،  معي
در مي يابيم كه منابع درآمدي تكراري و يكسان در نظر 
ــت و اين امر منحصر به اصفهان نيست  گرفته شده اس
ــهرداري ها در سراسر كشور از منابع يكسان  و تمامي ش
ــتفاده مي كنند. وي خاطرنشان  براي درآمدهاي خود اس
ــث درآمد مطالب را  ــدن بح كرد: بايد پيش از نهايي ش

روشن كرد تا به نقطه مناسب رسيد. 
ــهر در پاسخ به  ــوراي ش وحيد فوالدگر، عضو ديگر ش
ــخنان معين گفت: بودجه سال 90 شهرداري اصفهان  س
ــش 20 درصدي  ــه و افزاي ــش يافت ــد افزاي 14/6 درص
ــال 89  ــت: در س ــت. وي اظهار داش ــالف واقع اس خ
درآمد ساختماني شهرداري 72 درصد، در سال 89، اين 
ــال 1390 درآمدهاي شهرداري  ميزان 68 درصد و در س
ــاخت و ساز 61 درصد در نظر گرفته شده   حاصل از س

است.
ــهرداري در سال 90،  فوالدگر ادامه داد: درآمد پايدار ش
ــده است. در ادامه نماينده شهردار  39 درصد برآورد ش
اصفهان با بيان اينكه بودجه شهرداري در سال 87، 313 
ــزود: از اين ميزان  ــده بود، اف ميليارد تومان تصويب ش
ــال 87 محقق شده است.  97 درصد درآمد بودجه در س
ــتان نژاد بيان داشت: در سال 88، بودجه  ابوالقاسم گلس
شهرداري 390 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه از اين 
ــته است. وي اظهار  رقم 94 درصد تحقق درآمدي داش
ــاختماني شهرداري در سال 88،  داشت: سهم درآمد س
ــال 89، 69 درصد بوده است. معاون  74 درصد و در س
ــهم درآمد  ــهردار اصفهان تصريح كرد: س ــي ش پژوهش
ــال 90، هفت درصد كاهش يافته و  ساختماني براي س

61 درصد برآورد شده است. 

بودجه سال 90 شهرداري اصفهان تصویب شد؛

افزايش 50 ميليارد توماني بودجه درآمدي شهرداري اصفهان

اولین كنفرانس سراسري علمي 
كاربردي مددكاري اجتماعي در 

دانشگاه آزاد خمیني شهر

469 آموزش شهروندی مهم ترين 
رويکرد سازمان رفاهی تفريحی در 

سال آينده است
 اولين كنفرانس سراسري علمي كاربردي مددكاري اجتماعي با حضور صاحبنظران، 
ــازمان هاي استان اصفهان و شهرستان  ــمندان و مديران اجرايي ادارات و س انديش
ــهر و همچنين دانشجويان رشته هاي علوم انساني و استادان دانشگاه ها  خميني ش
و با مشاركت 22 سازمان و ارگان هاي دولتي و با حضور رئيس سازمان مددكاري 
كشور در سالن همايش هاي شهيد آويني دانشگاه آزاد اسالمي خميني شهر برگزار 
گرديد. در ابتداي كنفرانس دكتر خليفه سلطاني رئيس دانشگاه آزاد اسالمي خميني 
شهر ضمن خير مقدم به حضار گفت: سطح علمي كشور و دانشگاه آزاد اسالمي 
رشد چشمگيري يافته و در حال حاضر مقام دوم توليد علم و ارائه مقاالت ISI در 
ــيا به كشور جمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد. وي افزود: در سال جاري  آس
هشت همايش ملي در اين دانشگاه برگزار شده و اين نشان از رشد علمي و پويايي 
دارد كه دانشگاه به رسالت خطير خود عمل مي نمايد. دكتر خليفه سلطاني با بيان 
ــال شده اظهار داشت 9 مقاله به صورت  اينكه 50 مقاله به دبيرخانه همايش ارس
سخنراني، 19 مقاله در قالب پوستر و 6 مقاله به صورت درج در مجموعه مقاالت 
پذيرفته شده و همايش در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي گردد. وي ادامه داد 
سخنرانان برجسته در خصوص مددكاري اجتماعي و سياست گذاري، چالش ها و 
تهديدها، مددكاري اجتماعي در افق توسعه، مددكاري اجتماعي با تأكيد بر رشد و 
توسعه محلي، نقش مددكاري در كاهش آسيب هاي اجتماعي آينده پژوهش در 
مددكاري، بررسي جامعه شناختي روابط مددكاران در برخورد با افراد مبتال به سوء 
مصرف مواد،  تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ابعاد كيفيت زندگي ايتام نوجوان، 
راهبردهاي ناكارآمد در خود تنظيمي، بررسي  ارتباط دسترسي به ماهواره در گرايش 

به بزهكاري سخنراني خواهند كرد.

ــان  ــهرداری كاش ــازمان رفاهی تفريحی ش ــط عمومی س ــزارش رواب به گ
ــازمان آموزش شهروندی و اصول شهرنشينی را مهمترين  مديرعامل اين س
 اولويت در ارتقای فرهنگی شهروندان و اساسی ترين رويكرد اين سازمان در 

برنامه های سال آينده دانست. 
ــازمان رفاهی تفريحی آموزش  ــنامه س ــاس اساس مهدی نادعلی گفت: براس
ــهروندی يكی از وظايف تعريف شده برای اين سازمان است كه با توجه  ش
ــهروندان به  ــطح فرهنگی و اجتماعی ش به نقش اين موضوع در ارتقای س

عنوان يك اولويت به آن پرداخته می شود. 
وی افزود: به منظور تحقق اين امر كارگروه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
ــكيل شده تا مقوله آموزش در كليه برنامه ها مورد توجه جدی  و هنری تش
قرار گيرد. وی نصب پيام های مختلف آموزش در قالب استند و بنر در سطح 
ــی، اجرای برنامه و همايش های مختلف از  ــهر، چاپ جزوه های آموزش ش
جمله جشنواره كودك و نوجوان، بينال نقاشی كودك و ترافيك را از جمله 
اقدام هاي صورت گرفته توسط سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان در 

اين راستا برشمرد. 
ــهروندان  و هدف هاي  ــاركت عمومی ش ــهروندی را مترادف با مش وی ش
ــهروندی را آشنايی شهروندان با حقوق خود و ديگران به منظور  آموزش ش
ــت دادن آنها در امور و فعاليت های  ــاس تعلق در آنها و دخال تقويت احس
ــق برنامه ها و  ــد: در صورت تحق ــهری عنوان كرد و يادآور ش ــف ش مختل
ــهروندی  ــا در حوزه های مختلف نقش و تأثير  آموزش های ش ــت ه فعالي

مشخص خواهد شد.

ــگري چهارمحال و  ــعه صنعت گردش دومين همايش نقش مديران در توس
بختياری امروز در شهركرد برگزار مي شود.

ــتي و گردشگري چهارمحال و بختياري  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس
ــتان  ــي نقش مديران اجرايي اين اس ــت: بررس ــا اعالم اين خبر اظهار داش ب
ــازنده، تبيين الزامات  ــگري، برقراري تعامالت س ــعه صنعت گردش در توس
ــتفاده از  ــايي و اس ــا رويكرد شناس ــگري ب ــعه اي گردش ــي و توس مديريت
ــمار  ــگري از مهم ترين اهداف برگزاري اين همايش به ش قابليت هاي گردش
ــن همايش گفت:  ــاره به جزئيات برگزاري اي ــي رود. مژگان رياحي با اش م
ــش در دو بخش  ــه اين هماي ــاي صورت گرفت ــه برنامه ريزي ه ــا توجه ب ب
ــتگاه هاي اجرايي و  ــت آن ويژه مديران دس ــود كه بخش نخس برگزار مي ش
ــافرتي،  ــل داران، دفترهاي خدمات مس ــش دوم ويژه هت ــان و بخ كارشناس
ــان اينكه براي  ــت. وي با بي ــكل هاي مردمي اس ــدف و تش ــتاهاي ه روس

ــود، افزود:  ــش گواهينامه صادر مي ش ــركت كنندگان در اين هماي تمامي ش
ــال و بختياري برگزار  ــتانداري چهارمح ــن همايش  امروز با همكاري اس  اي

مي شود. 
رياحي در ادامه با اشاره به نقش و جايگاه گردشگري در سطح اقتصاد كالن 
ــتيابي به جايگاه شايسته در  ــعه گردشگري با هدف دس و خرد، گفت: توس
ــگر، رسيدن به اهداف ترسيم شده در اسناد باالدستي از جمله  جذب گردش
ــعه با ياري گرفتن از تمامي كارشناسان،  ــم انداز، برنامه هاي توس ــند چش س

متخصصان، ذينفعان و متوليان اين حوزه، محقق خواهد شد. 
ــتان چهارمحال و بختياري توانمندي هاي بسياري در بخش  وي ادامه داد: اس
ــدي از منطقه ها  ــه ويژه به اين بخش و بهره من ــگري دارد كه با توج گردش
ــگران و مسافران داخلي و  ــتان شاهد افزايش گردش و جاذبه هاي طبيعي اس

خارجي به استان خواهيم بود. 

ــان  ــهرداري اصفه ــت ش ــازمان بازياف ــل س  مديرعام
ــت: افزايش قيمت سوخت بزرگ ترين تأثير  اظهار داش
ــك درب منازل داشته  را در كاهش جمع آوري نان خش
است. تيمور باجول در گفتگو با فارس با اشاره به اينكه 
تغيير قيمت سوخت، هم تغيير مثبت و هم منفي در امر 
ــت: گران شدن قيمت  بازيافت ايجاد مي كند، بيان داش
ــر كاهش ضايعات  ــوخت بزرگ ترين تأثير را در ام س
ــش در هزينه هاي  ــهروندان و نيز كاه ــان از طرف ش ن
جمع آوري آن از طرف سازمان بازيافت داشته است. وي 
ــاره به اينكه سازمان بازيافت مواد اوليه بسياري از  با اش
در منازل جمع آوري مي كند، افزود: مواد بازيافتي بيشتر 

ــده و وقتي ارزش افزوده  ــتقات نفتي تشكيل ش از مش
پيدا مي كند مردم توجه بيشتري به تحويل بازيافت پيدا 
مي كنند. باجول به تأثيرهاي منفي افزايش سوخت اشاره 
ــوخت آن  ــدن س و تصريح كرد: تأثيرات منفي  گران ش
ــان را بايد 350 تومان  ــت كه گازوئيل ليتري 16 توم اس
ــين  خريداري كرد و اختالف اين قيمت در هزينه ماش
آالت مؤثر بوده و باعث شده تا مردم را بيشتر به سمت 
غرفه هاي ثابت بازيافت و تحويل مواد بازيافتي هدايت 
ــازمان بازيافت شهرداري اصفهان با  كنيم. مديرعامل س
تأكيد بر اينكه افزايش قيمت سوخت در خدمات رساني 
ــع آوري زباله ها در محالت و  و كاهش بازيافت و جم

ــته، ادامه داد: اگر شهروندان  در منازل هيچ تأثيري نداش
زباله ها را از چرخه بازيافت جدا كنند، به سازمان بازيافت 
ــوخت را  كمك بزرگي كرده اند و اين افزايش هزينه س
ــازمان جبران مي كنند.  ــماند براي س در جمع آوري پس
ــه هزينه جمع آوري و تفكيك بازيافت  وي با بيان اينك
ــوخت و هدفمند  ــازمان با افزايش قيمت س توسط س
ــدن يارانه ها كاهش پيدا كرده و براي سازمان كسب  ش
درآمد تلقي مي شود، اضافه كرد: فرهنگ سازي تفكيك و 
جداسازي بازيافت از زباله بايد براي مردم توضيح داده 
ــود كه اين امر با تشكيل مديريت پسماند در آينده به  ش

صورت تخصصي انجام خواهد شد. 

دبير تعزيرات آرد و نان چهارمحال و بختياري از كاهش 40 درصدي مصرف آرد 
در اين استان خبر داد.

علي سعيدي نژاد در نشست تعزيرات آرد و نان در شهرستان بروجن با اعالم اين 
ــرانه مصرف آرد قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از  خبر اظهار داشت: س

11هزار تن در ماه به 3/5 هزار تن در ماه كاهش يافته است. 
ــتان 400 ميليارد ريال بوده كه با اجراي قانون  وي افزود: ميزان يارنه آرد اين اس

هدفمندي يارانه ها اين ميزان نيز به 6 ميليارد ريال كاهش پيدا كرده است. 
سعيدي نژاد با تأكيد بر ارتقاي كيفيت نان در اين استان ارتقاي گندم توليد داخل 
يكي از راهكارهاي ارتقاي كيفيت نان عنوان كرد و گفت: برهمين اساس برگزاري 
ــاورزان و گندم كاران در اولويت بايد قرار داده شود  دوره هاي آموزشي براي كش
چرا كه كاشت و يا وارد كردن گندم مرغوب به اين استان در ارتقاي كيفيت آرد و 

بالطبع ارتقاي نان توليد شده بسيار مؤثر است. 
دبير تعزيرات آرد و نان چهارمحال و بختياري در ادامه بر ضرورت ارتقاي سطح 

علمي نانوايان در راستاي پخت اصولي و صحيح نان تاكيد كرد و گفت: با توجه 
به بي اطالعي يا كم اطالعي بيشتر نانوايان از مباحث علمي پخت نان، استفاده از 
مطالب علمي توسط خبازان در كيفيت پخت نان نقش تأثيرگذاري ايجاد مي كند. 
وي با بيان اينكه حق انتخاب آرد با نانوايان است، گفت: اعطاي حق انتخاب آرد 
به نانوايان از اوايل نيمه دوم بهمن ماه سال جاري با بيش از 15 تفاهمنامه اي كه از 

اتحاديه ها دريافت شده عملياتي و اجرايي شده است. 
ــعيدي نژاد از وجود بيش از هفت كارخانه آرد در اين استان خبر داد و افزود:  س
ــه با آرد ساير استان هاي همجوار از كيفيت  ــتان در مقايس آرد توليدي در اين اس
قابل توجهي برخوردار است كه اين مهم از شاخص هاي اساسي استان محسوب 

مي شود. 
ــي پخت نان توسط خبازان در اين استان  سعيدي نژاد بر ضرورت كيفيت بخش
تأكيد كرد و گفت: ايجاد مجتمع هاي نان و رقابت صحيح و اصولي بين نانوايان از 

مؤلفه هاي مؤثر در ارتقاي كيفيت نان به شمار مي رود. 

در چهارمحال و بختیاري؛
نقش مديران در توسعه صنعت گردشگري تبیین مي شود

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداري اصفهان:
افزايش قیمت سوخت سبب كاهش جمع آوري نان خشك شد

دبیر تعزیرات آرد و نان:
كاهش 40 درصدي مصرف آرد در چهارمحال و بختیاري 

قبل از وقوع زلزله جهت ايمني بيشتر، راه هاي خروجي ساختمان را از وسايل و 
موانع خالي كنيد.

شهرستان
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10/334 شماره: 7681 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 
1389 ثبت اسناد و امالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان 

)نوبت دوم(
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي 
آئين نامه مربوطه، امالكي كه درسه ماهه اول سال 1389 تقاضاي 
ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالك زواره پذيرفته شده به شرح 

ذيل آگهي مي گردد:
شهر زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر و فروعات زير:

3237- آقاي سيد رضا امامي زواره فرزند سيد محمد ششدانگ 
يك قطعه ملك مزروعي بمساحت 8580/40 مترمربع.

ــا و خانمها فاطمه و  ــد و مرتضي و رض ــان محم 4546- آقاي
ــهرت همگي جعفري فرزندان دخيل  صديقه و بتول و زهرا ش
عباس و خانم زيبا گل احمر زواره فرزند حسن همگي از ورثه 
ــاي مرتضي جعفري طحاني فرزند  دخيل عباس جعفري و آق
جعفر ششدانگ قطعه زمين در حال ساخت بمساحت 883/50 
مترمربع به نسبتهاي ورثه دخيل عباس 36 حبه مشاع كما فرض 

اله و مرتضي جعفري طحاني 36 حبه مشاع.
ــدانگ قطعه زمين  4911- آقايان علي جعفري فرزند رضا شش

بمساحت 1189/40 مترمربع.
4920- آقايان محمد و مرتضي و رضا و خانمها فاطمه و صديقه 
و بتول و زهرا شهرت همگي جعفري فرزندان دخيل عباس و 
خانم ها زيبا گل احمر زواره فرزندان حسن همگي از ورثه دخيل 
عباس جعفري ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 2876 مترمربع 

كما فرض اله.
ــناد و امالك و ماده 86 آئين  لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس
ــبت به امالك مندرج در اين  نامه قانون ثبت چنانچه كسي نس
آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي 
نسبت به امالكي كه در رديف )الف( مي باشد به مدت 90 روز 
و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 روز دادخواست واخواهي 
خود را كتباً به اين اداره تسليم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ظرف مدت 30 روز از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد، ضمناً گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء 
مهلت قانوني واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخير ماده 
ــد. ضمناً طبق ماده  16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش
ــن نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در  56 آئي
صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ثبت پذيرفته 
خواهد شد. اين آگهي نسبت به امالك رديف )الف( در دو نوبت 
به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي و نسبت به رديف 
)ب( فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/11/2 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/12/3

م الف/ 317     عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

10/396 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1389- اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرضا 

بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد و ماده 59- اصالحي آيين نامه 
مربوط به امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1389 تقاضاي ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه 
طبق آراء هيأت محترم نظارت ثبت، آگهي آنها بايد تجديد شود و 

مربوط به بخش يك شهرضا را به شرح زير آگهي مي نمايد:
رديف الف(

- شماره هاي فرعي از يک اصلي ابنیه و امالك شهرضا
748- محسن باباربيع فرزند عبدالعلي: تمامت 2 دانگ مشاع از 

ششدانگ يكبابخانه.
ــي و هفت حبه و  ــباني فرزند اكبر: تمامت س 2330- فاطمه ش
هفتاد و پنج صدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يكبابخانه به 

مساحت ششدانگ 140/50 مترمربع.
ــد ابراهيم: تمامت 3  ــهرضائي فرزن 5019- احمدرضا مطهر ش

دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه.
5907- باقيمانده- يوسف بهرامي فرزند جعفر بواليت پدرش: 
ششدانگ يكبابخانه قديمي كه پالك 7391 از آن مجزي گرديده 

به مساحت 57/15 مترمربع.
7586- سيد محمد مهدي قريشي فرزند سيد مصطفي: ششدانگ 

يكبابخانه مجزي شده از 2701 به مساحت 248 مترمربع.
ــد عزيزاله و ليال  ــهرضائي فرزن ــل اله حيدرپور ش 7606- فض
ــدانگ  ــويه: شش ــهرضائي فرزند رحمت اله باالس حيدرپور ش
يكبابخانه كه قباًل قسمتي از پالك 237 بوده به مساحت 101/30 

مترمربع.
7607- رضا فاتحي فرزند حبيب اله: ششدانگ يكبابخانه كه قباًل 

243/1 بوده است به مساحت 162/80 مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 2- اصلي مزرعه فضل آباد

510- ملك آغاطبائيان شهرضا و عزت آغاطبائيان شهرضائي و 
معصومه طبائيان فرزندان سيد نعمت اله باالسويه: تمامت 3 دانگ 

مشاع از ششدانگ يكقطعه باغ.
ــم فاطمه رفيعي  ــي فرزند مرحوم علي و خان ــي كاف 644- عل
فرزند عباس باالسويه: ششدانگ يكدرب باغ مشجر به مساحت 

1029/90 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه به  ــرج قرقاني فرزند كيامرث: شش 9882- ف

مساحت 132/60 مترمربع.
ــدانگ  ــره فرزند هيبت اله: شش ــا عربي ن 10418- محمدرض

يكبابخانه به مساحت 197/40 مترمربع.
11069- اسماعيل قرقاني فرزند دلشاد: ششدانگ يكبابخانه به 

مساحت 150/30 مترمربع.
12990- حسن كاظمي محمودآبادي فرزند عزت اله: ششدانگ 
قسمتي از يكبابخانه محل راه متروكه به مساحت 62/75 مترمربع 
ــمتي از پالك 957 جمعًا  تشكيل يكبابخانه را  كه به انضمام قس

داده است.
ــام كفاش فرزند ناصر و حميده جريده دار فرزند  13014- حس
فضل اله باالسويه: ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مجزي شده 

از 1628/1 به مساحت 219 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه  13015- عليرضا اميري فرزند حبيب اله: شش

نيمه تمام مجزي شده از 873 به مساحت 134/15 مترمربع.
ــماعيل كفاش فرزند محمد باقر نسبت به 4 دانگ  13016- اس
ــاع و فريبا صهبائي شهرضا فرزند مسعود نسبت به 2 دانگ  مش
مشاع از: ششدانگ يكباب خانه مجزي شده از 1178 به مساحت 

116/83 مترمربع.
- شماره فرعي از 3- اصلي مزرعه موغان

ــت اله و الهام  ــي جاني فرزند رحم ــواد حاج 4578- محمدج
باغستاني فرزند قدرت اله باالسويه: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه 
ــاحت 61/40 مترمربع كه به  ــه تمام محل راه متروكه به مس نيم
انضمام قسمتي از پالك 1318 جمعاً تشكيل يكبابخانه نيمه تمام 

را داده است.
- شماره هاي فرعي از 4- اصلي مزرعه برزوك آباد

1199- علي كرم كاوياني فرزند يعقوب: ششدانگ قطعه زمين 
مثني شده به مساحت 178 مترمربع.

1566- علي اكبر و علي اصغر همائي پور فرزندان عزيز باالسويه: 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 180/50 مترمربع.

ــدانگ يكبابخانه مجزي  2458- زيور اميري فرزند تيمور: شش
شده از 1711 به مساحت 132/45 مترمربع.

2460- امان بس كاوياني دره شوري فرزند كاكاخان: ششدانگ 
قطعه زمين جاي پي كني شده به مساحت 178/40 مترمربع.

2461- زهره كاوياني نيا فرزند كاكاشير: ششدانگ قطعه زمين 
محصور به مساحت 150 مترمربع.

2462- ايمان برهان فرزند ابراهيم: ششدانگ قطعه زمين جاي 
پي كني شده مجزي شده از 192 به مساحت 105 مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 23- اصلي مزرعه سودآباد

ــهناز رمضاني فرزند قربانعلي: ششدانگ قطعه زمين  2256- ش
مجزي شده از 87/1 به مساحت 143/47 مترمربع.

ــدانگ يكبابخانه نيمه  2257- مجتبي صداقت فرزند علي: شش
تمام مجزي شده از 180 به مساحت 128/15 مترمربع.

ــن و عزت ذوالفقاري فرزند  ــك طاهري فرزند حس 2258- باب
حبيب اله باالسويه: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه مجزي شده 
1058 به مساحت 30/50 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

1088 باقيمانده جمعا تشكيل يكبابخانه را داده است.
ــين و نسرين عشقي  2259- عبدالرحمن كاظميني فرزند حس
فرزند عبدالرسول باالسويه: ششدانگ يكبابخانه مجزي شده از 

763 به مساحت 177/50 مترمربع.
2260- مجتبي براهيمي فرزند محمد قاسم: ششدانگ قطعه زمين 

پي كني شده مجزي شده از 550 به مساحت 98/45 مترمربع.
- شماره فرعي از 32- اصلي مزرعه دست قمشه

ــعود ناطقي فرزند محمدتقي: ششدانگ قسمتي از  2266- مس
يكبابخانه محل جوي متروكه به مساحت 15/90 مترمربع كه به 
انضمام پالك هاي 765 و 1791 و 1653 جمعاً تشكيل يكبابخانه 

را داده است.
- شماره فرعي از 33- اصلي مزرعه مهرقويه

997- عليرضا پارسائي فرزند يداله: ششدانگ قطعه باغ مشجر 
محصور به مساحت 6564/73 مترمربع.

- شماره فرعي از 37- اصلي عمروآباد
ــدانگ يكبابخانه به  ــواد ربيعي فرزند علي: شش 747- عبدالج

مساحت 153/70 مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد

442- ايرج نصيريان فرزند خيراله: ششدانگ قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 4900 مترمربع.

ــرداد ذره فرزند بهرام بوكالت مجيد مصلحي فرزند  2212- مه
خليل اله: ششدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده مجزي شده 

از 82 به مساحت 258 مترمربع.
ــمي  2225- فرزاد محمدي فرزند احمدعلي و ندا حاجي هاش
ــويه: ششدانگ يكبابخانه مجزي شده از  فرزند قدرت اله باالس

558 به مساحت 135/90 مترمربع.
ــهرضا فرزند  2226- امين اله تاكي فرزندكمال و الهام جلي ش
ــويه: ششدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده  محمدرضا باالس

مجزي شده از 558 به مساحت 186/06 مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 176- اصلي شهرك اسالم آباد

ــيري فرزند بهمنيار و مدينه فرهمند دندلو فرزند  897- علي ش
نوذر باالسويه: ششدانگ يكبابخانه به مساحت 200 مترمربع.

898- بهمن يارشيري فرزند شاحسين: ششدانگ قطعه زمين به 
مساحت 1077 مترمربع.

912- منصور نيك رو فرزند مصطفي: ششدانگ قطعه زمين به 
مساحت 100 مترمربع.

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك و 
رقبات مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ 

انتشار اولين نوبت آگهي نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده 
ــرح رديف هاي الف و ب ظرف مدت 90 روز و نسبت به  به ش
آنهايي كه طبق آراء هيأت نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح 
ــت واخواهي خود را به  رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواس
ــن اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف  اي
ــت ظرف مدت 30  پرونده هاي معرضي ثبت، معترض مي بايس
ــه اين اداره گواهي تقديم  ــليم اعتراض خود ب روز از تاريخ تس
ــذ و به اين اداره  ــت را از مراجع ذيصالح قضايي اخ دادخواس
ــليم نمايد. در صورتي كه قبل از انتشار آگهي دعوائي اقامه  تس
شده باشد طرف دعوا بايد گواهي دادگاه را مشعر بر جريان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد. اعتراضات يا گواهي طرح دعوا كه 
بعد از مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخير 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 
ــن نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود  56 آيي
در صورت مجلس قيد و واخواهي صاحبان امالك و مجاورين 
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و  نس
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي 
ــد. اين آگهي نسبت به رديف هاي الف  ثبت پذيرفته خواهد ش
ــبت به رديف ج فقط  و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نس
يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/12/3

م الف/ 598  ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
  
10/397 شماره:  14948 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 

1389 بخش 17 ثبت اصفهان
ــناد و امالك كشور و ماده 59  به موجب ماده 12 قانون ثبت اس
ــوم سال  ــه ماهه س اصالحي آئين نامه مربوطه امالكي كه در س
1389 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از 
ــق آراء هيأت نظارت ثبت آگهي آنها  ــم افتاده و نيز آنچه طب قل
ــرح ذيل آگهي  ــود مربوط به بخش 17 را به ش بايد تجديد ش

مي نمايد: 
بند الف: شماره پالك و مشخصات مالك و نوع ملك و محل 
وقوع امالكي كه در اظهارنامه سه ماهه قبل تنظيم و جهت انتشار 

آگهي در رديف منظور گرديده، 
ــتان گرمسیر شهر مهاباد به شماره 51 اصلي و فرعي  دهس

زير:
ــن انصاري فرزند محمدحسين يك دانگ  485/1- آقاي محس
ــاع از شش دانگ يك باب خانه و باغچه به مساحت شش  مش

دانگ 620/63 مترمربع.
ــماره 75 اصلي و  ــفلي قريه كچو مثقال به ش ــتان س دهس

فرعي هاي زير:
306- آقاي محمد حسن و خانم ها جميله، مهديه، اشرف، اعظم، 
عفت، فاطمه، منصوره،  همگي جواهريان فرزندان مرحوم حسين 
و هاجيه خانم اصفهانيان كچومثقالي فرزند محمدعلي ششدانگ 
مزرعه مخروبه معروف به سنگ چو به مساحت 3670 مترمربع 
كما فرض اهلل سهم پسر 16 حبه و سهم دختران هر كدام هشت 
حبه )به استثناي بهاي ثمنيه اعياني كه متعلق به خانم هاجيه خانم 

اصفهانيان كچومثقالي مي باشد.(
ــش دانگ يك باب  1327- آقاي علي رحيمي نيا فرزند رضا ش

خانه به مساحت 238/89 مترمربع.
به موجب ماده قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به امالك 
ــته باشد بايد از تاريخ انتشار  مندرج در اين آگهي واخواهي داش
ــبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شد  اولين نوبت نس
است به شرح رديف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهايي 
ــت به  ــده اس كه طبق آراي هيأت نظارت ثبت تجديد آگهي ش
ــرح رديف ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهي خود  ش
ــليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  را به اين اداره تس
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست 
ــت را اخذ  ــع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس به مرج
ــار آگهي  ــليم نمايد و در صورتي كه قبل از انتش و به اداره تس
دعوايي اقامه شده باشد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه را مشعر 
بر جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا 
ــود  گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش
ــمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17  ــت و مطابق قس بالاثر اس
قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 آئين نامه قانون 
حدود و حقوق ارتفاقي موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيد 
واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. اين 
ــبت به رديف الف و ب در 2 نوبت به فاصله 30 روز  آگهي نس
از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده رود اصفهان درج و 

منتشر مي گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/12/03                             
م الف/ 342     فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

10/407 شماره: 5419 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 
1389 ثبت اسناد و امالك جوشقان قالي 

ــناد و امالك و ماده  ــتور ماده 12 قانون ثبت اس به موجب دس
59- اصالحي آيين نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه سوم 

سال 1389 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و نيز شماره هايي كه 
از قلم افتاده يا آنچه طبق آراء هيأت محترم نظارت و اختيارات 
تفويضي آگهي هاي نوبتي آن تجديد گرديده بشرح ذيل آگهي 

مي شود.
الف( امالكي كه تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و مدت اعتراض 
نسبت به آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نود روز مي باشد 

بدين شرح:
شماره هاي فرعي از يک اصلي ابنیه و امالك جوشقان

ــان  ــتان كاش ــاف و امور خيريه شهرس ــي اداره اوق 229- فرع
ــدانگ  ــالمي ايران شش ــي از طرف جمهوري اس به نمايندگ
ــقان به مساحت ــجد واقع در كوي كوهين جوش  يكباب مس

189/50مترمربع
ــان به  ــتان كاش 393- فرعي اداره اوقاف و امور خيريه شهرس
ــالمي ايران ششدانگ  نمايندگي از طرف دولت جمهوري اس
ــقان به مساحت  ــجد واقع در كوي كوهين جوش يكباب مس

34/76 م م
ــان به  ــتان كاش 422- فرعي اداره اوقاف و امور خيريه شهرس
ــالمي ايران ششدانگ  نمايندگي از طرف دولت جمهوري اس
ــقان به مساحت ــجد واقع در كوي كوهين جوش  يكباب مس

450 م م
ــد حيدر  ــي فرزن ــد كرم ــي محم ــاي عل ــي آق 3959- فرع
ــدانگ قطعه زمين مزروعي واقع در جوشقان به مساحت  شش

10000 م م
ــي لطيفي و خانم زهرا لطفي  ــيد مرتض 3960- فرعي آقاي س
ــام و احمد بالمناصفه ششدانگ يكبابخانه  فرزندان سيد حس
مجزي شده از شماره 1991 فرعي واقع در جوشقان به مساحت 

268/50 م م
مجاري المیاه قنات مشهور الستان شماره يازده اصلي

ــين تمامي سه  11- اصلي خانم زهرا وزواني فرزند غالمحس
سهم مشاع از جمله 2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الستان 
مشهور به گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهاي تابعه 

آن
11- اصلي آقاي احمد باقري فرزند بمانعلي تمامي يك سهم 
مشاع از جمله 2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الستان مشهور 

به گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهاي تابعه آن.
11- اصلي آقاي محمد علي زيباني فرزند رجبعلي تمامي چهار 
سهم مشاع از جمله 2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الستان 
ــهور گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهاي تابعه  مش

آن.
شماره هاي فرعي از پالك 21- اصلي ابنیه و امالك كامو

ــا آملي فرزندان علي  ــي آقايان نظام الدين و رض 1044- فرع
اكبر بالمناصفه سه دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ مشجر 

دردشت مالون به مساحت 1866 م م
شماره هاي فرعي از پالك 21 اصلي ابنیه و امالك كامو

135- فرعي آقاي محمد زين الدين فرزند غالمعلي ششدانگ 
ــوي آن واقع در مزرعه  ــار و طويله و فضاي جل يكباب حص

همواريه كامو به مساحت 948 م م
ــدانگ قطعه  152- فرعي آقاي مهدي اربابي فرزند پرويز شش
زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 470/75 

م م
155- فرعي آقاي ميرزا آقا كرباليي فرزند محمد آقا ششدانگ 
 قطعه زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت

238/40 م م
156- فرعي آقاي بشير رزاقيان و خانم بتول جراحي فرزندان 
ــدانگ يكبابخانه واقع در مزرعه  ابراهيم و علي بالمناصفه شش

همواريه كامو به مساحت 238/95 م م
157- فرعي آقاي علي مهدي زاده كامو و خانم سكينه رحمان 
فرزندان حسن و رضا بترتيب نسبت به چهار دانگ و دو دانگ مشاع 
 از ششدانگ يكبابخانه واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت

 335/11 م م
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك و 
رقبات مندرج در اين آگهي معترض باشد بايد از تاريخ اولين 
ــبت به امالك ثبت شده رديف )الف( از تاريخ  نوبت آگهي نس
انتشار ظرف 90 روز نسبت به امالك ثبت شده رديف )ب( از 
ــار ظرف 30 روز دادخواست واخواهي خود را به  تاريخ انتش
اين اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترضي ثبت معترض مي بايست ظرف يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض خود به اين اداره گواهي تقديم دادخواست 
ــليم نمايد  را از مراجع ذيصالح قضايي اخذ و به اين اداره تس
ــي كه بعد از انقضاء  مدت مرقوم اعتراض خود را  و در صورت
واصل نمايد، بالاثر است و مطابق قسمت اخير ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت 
ــدود و در صورت مجلس  ــوق ارتفاقي در موقع تعيين ح حق
ــبت  قيد مي گردد. و واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نس
ــه حدود و حقوق مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده  ب
واحده تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد 
ــد. اين آگهي نسبت به رديف )الف( در دو نوبت به فاصله  ش
30 روز و نسبت به رديف )ب( در يك نوبت از تاريخ انتشار 
ــر  نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش

مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/12/3

م الف/ 14649  نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحديد حدود اختصاصي
ــگاه  جاي ــن  زمي ــه  قطع ــدانگ  شش ــدود  ح ــد  تحدي ــون  چ  13759 ــماره:  ش  11/182 
ــزء بخش 9  ــز ج ــع در نطن ــي واق ــي از 33- اصل ــالك 3499 فرع ــماره پ ــز ش ــن نطن ــپ بنزي پم
ــان ثبت  ــره در جري ــيني و غي ــي ميرترابي حس ــيد مصطف ــام س ــز بن ــتان نطن ــي شهرس ــوزه ثبت  ح
ــه موجب  ــردد اينكه ب ــتي تجديد گ ــي قبلي بايس ــك در آگه ــدم حضور مال ــت ع ــد و بعل ميباش
ــاعت 10  ــاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در س ــاده 15 قانون ثبت و تقاض ــتور اخير از م  دس
ــد، آم ــد  خواه ــل  عم ــه  ب و  ــروع  ش ــل  مح در   89/12/24 روز  ــح   صب
ــالك  ام ــان  صاحب و  ــن  مجاوري و  ــن  مالكي ــه  كلي ــه  ب ــي  آگه ــن  اي ــب  موج ــه  ب ــذا  ل
ــور  حض ــل  مح در  ــي  آگه ــن  اي در  ــرر  مق روز  و  ــاعت  س در  ــه  ك ــردد  ميگ ــار   اخط
 20 ــاده  م ــق  مطاب ــالك  ام ــان  صاحب و  ــن  مجاوري ــات  اعتراض ــاً  ضمن ــانند.  بهمرس
ــه  پذيرفت روز   30 ــا  ت ــدي  تحدي ــس  مجل ــورت  ص ــم  تنظي ــخ  تاري از  ــت  ثب ــون   قان

خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/3
م الف/ 645                                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديدحدوداختصاصی  
ــماره 2330 / 1 واقع در ابنيه  بخش يك  ــدانگ يكباب خانه پالك ش 11/337 چون تحديدحدودشش
ــت به علت  ــباني فرزند اكبر درجريان ثبت اس ــهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم فاطمه ش ثبتي ش
ــمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق  عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقس
ــروع  ــاعت 9 صبح درمحل ش ــای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 24 / 12 / 1389 س تقاض
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت 
ــد0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ  مقرردرمحل حضوريابن
ــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  ــم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش تنظي
ــليم اعتراض  ــت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايس
ــن اداره ارائه  ــع ذيصالح قضايی اخذوبه اي ــت راازمرج ــه اين اداره گواهی تقديم دادخواس خودراب
ــده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نش

انجام خواهدشد 
تاريخ انتشار: 89/12/3

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

تحديدحدوداختصاصی  
11/338چون تحديدحدودششدانگ يكبابعمارت پالك شماره 4236 / 1 واقع در ابنيه كه قباًل يكدانگ 
ونيم ازعمارت شماره 2510 بوده وبراثرافرازششدانگ وداراي شماره مستقلي گرديده بخش يك ثبتي 
ــيدمصطفي وغيره درجريان  ــرف فاطمي شهرضا فرزند س ــهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم اش ش
ــمت اخيرازماده 15  ــت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقس ثبت اس
ــاعت 8 صبح  ــرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 1389/12/24 س ــون ثبت وبرطبق تقاضای نامب قان
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون 
ــدوطبق تبصره 2 ماده واحده  ــت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش ثب
قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه 
نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام 

خواهدشد. تاريخ انتشار: 89/12/3
ميرمحمدي-  رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا   

تحديدحدوداختصاصی  
ــماره 2403 / 3 واقع در موغان  بخش  ــدانگ يكباب خانه پالك ش 11/339چون تحديدحدودشش
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدجعفر نصيريان فرزند ولي اله درجريان ثبت 
ــمت اخيرازماده 15  ــت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقس اس
ــاعت 8  ــون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 25 / 12 / 1389 س قان
صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی 
ــد0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق  ــاعت مقرردرمحل حضوريابن گردد كه درروزوس
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 
ــت ظرف مدت  ــون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايس ــاده واحده قان 2 م
ــت راازمرجع ذيصالح  ــليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواس يكماه ازتاريخ تس
ــده  ــه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نش ــن اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچ ــی اخذوبه اي قضاي

گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد. تاريخ انتشار: 89/12/3
         ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا  
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10/333 شماره: 7773 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 
1389 اداره ثبت اسناد و امالك بادرود

ــناد و امالك و ماده 59-  ــتور ماده 11- قانون ثبت اس بموجب دس
ــه ماهه سوم سال  اصالحي آئين نامه قانون مزبور امالكي كه در س
ــز امالكي كه در  ــده اند و ني ــاي ثبت آنها پذيرفته ش ــاري تقاض ج
آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده و هم چنين امالكي كه بموجب 
ــتي تجديد آگهي شوند مربوط به بخش نه  آراء هيأت نظارت بايس

حوزه ثبتي بادرود بشرح ذيل مي باشند.
الف: امالكي كه در سه ماهه سوم سال جاري پذيرفته شده اند و هم 
ــن امالكي كه در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده اند و مدت  چني
ــار  )1389/11/02( بمدت 90 روز  ــي به آنها از تاريخ انتش واخواه

پذيرفته مي شود.
1- از شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذيل

74- آقاي مسلم جواني فرزند محمد نسبت به چهاردانگ مشاع و 
ــاورز بادي فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از  خانم فرح كش

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 203/50 مترمربع.
ــش دانگ يكباب خانه  ــااله- ش 85- آقاي علي زراعتي فرزند ماش

بمساحت 156/40 مترمربع.
693- آقاي سيد مهدي طباطبايي فرزند مصطفي- پنج دانگ مشاع از 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 505/50 مترمربع.
3122- آقاي علي روشني بادي فرزند محمد نسبت به چهار دانگ 
مشاع و خانم پروين عامري ده آبادي فرزند محمد نسبت به دو دانگ 

مشاع از شش دانگ يكباب خانه بمساحت 480 مترمربع.
3146- آقاي روح اهلل عزتي فرزند حسن- شش دانگ يكباب خانه 

بمساحت 193/50 مترمربع.
3600- آقاي حسين ماهيان فرزند نوراله- شش دانگ قطعه زمين 

محصور بمساحت 164/50 مترمربع.
4117- آقاي مسعود جواني بادي فرزند مسلم- شش دانگ يكباب 

خانه بمساحت 132 مترمربع.
4549- آقاي جعفر احمدي فرزند حسين- شش دانگ قطعه زمين 

نيمه محصور بمساحت 78 مترمربع.
6942- آقاي عباس مؤذني بادي فرزند علي نسبت به سه سهم مشاع 
و خانم حميده سبزبخت بادي فرزند علي نسبت به سه سهم مشاع و 
آقاي محمد مؤذني فرزند فرهاد نسبت به هشت سهم مشاع و خانم 
ــبت به چهار سهم مشاع از هجده  معصومه مؤذني فرزند فرهاد نس
سهم باستثناء ثمنيه اعياني آن- شش دانگ يك قطعه زمين محصور 
در حال احداث بمساحت 234/25 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پالك 3964 فرعي از اصلي مرقوم.
ــفي فرد بادي فرزند رحمت- شش دانگ  8169- آقاي ايمان يوس
قطعه زمين نيمه محصور بمساحت 387/5 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالك 3966 فرعي از اصلي مرقوم.
8171- آقاي عليرضا جامعي فرزند حسين- شش دانگ قطعه زمين 
ــده از 882  ــاحت 176/40 مترمربع مفروز مجزي ش محصور بمس

فرعي از اصلي مرقوم.
8172- آقاي رضا زراعتي فرزند حسن- شش دانگ قطعه زمين پي 
كني شده بمساحت 192/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 

946 فرعي از اصلي مرقوم.
8173- آقاي حسين سارباني فرزند عباس- شش دانگ يكباب خانه 
ــده از پالك 3661  ــاحت 172/40 مترمربع مفروز و مجزي ش بمس

فرعي از اصلي مرقوم.
8175- آقاي سيد مهدي يوسف زاده فرزند سيد اصغر- شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 83/95 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 

4351 فرعي از اصلي مرقوم.
ــش دانگ يكباب  8181- آقاي رضا فخري بادي فرزند عباس- ش
خانه در حال احداث بمساحت 195 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالك 975 فرعي از اصلي مرقوم.
ــش دانگ يكباب خانه  8182- آقاي ابراهيم زارعي فرزند علي- ش
ــده از پالك 3366  ــاحت 219/30 مترمربع مفروز و مجزي ش بمس

فرعي از اصلي مرقوم.
8186- آقاي محمود پورنرگس فرزند حسين- شش دانگ يكبابخانه 
ــده از پالك 4143  ــاحت 104/80 مترمربع مفروز و مجزي ش بمس

فرعي از اصلي مرقوم.
8187- خانم رؤيا صفاري بادي فرزند علي- شش دانگ يكبابخانه 
بمساحت 190/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 881 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8190- آقاي علي عطار كاشاني فرزند حسين- شش دانگ يكباب 
ــده از پالك  ــاحت 144/80 مترمربع مفروز و مجزي ش خانه بمس

4893 فرعي از اصلي مرقوم.
ــين اعرابي فرزند علي- شش دانگ يكباب خانه  8191- آقاي حس
ــاحت 198 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 889 فرعي  بمس

از اصلي مرقوم.
2- از شماره 189- اصلي شهر خالدآباد و فروعات ذيل

ــين پاس دار فرزند مرتضي نسبت به چهار دانگ  570- آقاي حس
مشاع و خانم زهرا خانم كريميان فرزند شيرعلي نسبت به دو دانگ 

مشاع از شش دانگ يكباب خانه بمساحت 317/5 مترمربع.
ــم منتها محلوجي خالدي فرزند قدرت اله- چهار دانگ  639- خان

مشاع از شش دانگ يكباب خانه بمساحت 254/90 مترمربع.
3185- آقاي محسن محمودي خالدي فرزند سيف اهلل- شش دانگ 
ــاحت 277/45 مترمربع مفروز و مجزي  قطعه زمين محصور بمس

شده از پالك 2902 فرعي از اصلي مرقوم.
3191- آقاي حسين محمودي خالدي فرزند سيف اهلل- شش دانگ 
ــاحت 277/45 مترمربع مفروز و مجزي  قطعه زمين محصور بمس

شده از پالك 2902 فرعي از اصلي مرقوم.
3193- آقاي محسن رمضاني خالدي فرزند علي- شش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 200/45 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پالك 282 فرعي از اصلي مرقوم.
ــين نسبت به 214/5  3195- آقاي محمدرضا پاس دار فرزند حس
ــهم و آقاي عليرضا پاسدار فرزند حسين نسبت به 95/5 سهم از  س
310 سهم شش دانگ يكباب خانه بمساحت 310 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالك 570 فرعي از اصلي مرقوم.
3196- آقاي عباس عربي متين آبادي فرزند نبي نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم زهرا يوسفي فرزند نجاتعلي نسبت به دو دانگ مشاع 
و خانم عذرا محمدي فرزند اسماعيل نسبت به يك دانگ مشاع از 
شش دانگ يكباب خانه و قطعه زمين محصور جنب آن بمساحت 

1096/5 مترمربع.
3- از شماره 190 اصلي مزرعه جنت آباد و فروعات ذيل

693- آقاي پرويز عربي متين آبادي فرزند رضا- شش دانگ قطعه 

زمين محصور بمساحت 4502/40 مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين 
نوبت آگهي نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده بشرح رديف الف 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهايي كه مطابق آراء هيأت نظارت 
ثبت، تجديد آگهي شده 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 تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد و در صورتي كه قبل از انتشار اين آگهي دعوائي 
اقامه شده باشد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه را مشعر بر جريان 
دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و اعتراضات يا گواهي طرح 
ــد  ــود بالاثر مي باش دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش
ــمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار  و مطابق قس
خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي 
ــدود در صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان  در موقع تعيين ح
امالك و مجاورين نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي مطابق 
ــاده واحده قانون تعيين تكليف  ــاده 20 قانون ثبت و تبصره 2 م م
پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهي نسبت به 
رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز نسبت به رديف ب فقط 

يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول درج و منتشر مي شود.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/12/03

م الف/ 123                               طويلي- رئيس ثبت بادرود

10/308 شماره: 7631 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 
1389 اداره ثبت اسناد و امالك میمه

ــناد و امالك و ماده 59 اصالحي  به موجب ماده 12 قانون ثبت اس
آئين نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1389 تقاضاي 
ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه 
طبق آراء هيئت نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به 

حوزه ثبتي ميمه را به شرح زير آگهي مي نمايد:
الف( امالكي كه تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و مدت اعتراض به 

آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار اين آگهي )90( روز مي باشد:
شماره هاي فرعي از شماره 11 اصلي واقعات در وزوان

ــين قيوميان فرزند محمدعلي نسبت به سه دانگ  2531 آقاي حس
ــره قيوميان و آقاي محمد  ــاع و خانم زهرا قيوميان و خانم مني مش
ــن باالسويه نسبت به سه دانگ مشاع از شش  قيوميان فرزندان حس

دانگ يك باب خانه در كوي دهنو به مساحت 543 مترمربع
4753 آقاي محمد علي واحد فرزند رمضانعلي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت مياندشت به مساحت 427/50 مترمربع
ــماره 19 اصلي واقعات در مزرعه زير  ــماره هاي فرعي از ش ش

آسیاب ازان
310 آقايان غالمحسين و حسن عليجاني فرزندان علي باالمناصفه 
ــياب به مساحت  ــدانگ قطعه زمين مزروعي زير آس ــاعاً شش مش

386/60 مترمربع
595 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم معصومه علي جاني فرزند حاجي آقا و آقاي عليرضا رساپناه 
ماربين باالمناصفه مشاعاً نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمين مزروعي زيرآسياب به مساحت 462/30 مترمربع
شماره هاي فرعي از شماره 26 اصلي واقعات در ونداده

ــبي فرزند ميرزاجان ششدانگ قطعه  2685 خانم معصومه طهماس
زمين مزروعي دشت جوي درازيان به مساحت 615 مترمربع

ــجودي فرزند حبيب اله ششدانگ قطعه زمين  3833 آقاي رضا س
محصور در ده ونداده به مساحت 300/62 مترمربع

شماره هاي فرعي از شماره 35 اصلي واقعات در ازان
129 آقاي داود علي جاني فرزند حاجي ششدانگ يك باب خانه در 

كوي ميانده به مساحت 326 مترمربع
340 آقاي رضا علي اكبري فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين 

محل ساختمان در كوي باال به مساحت 80 مترمربع
ــنقلي و خانم مريم عبدلي فرزند  375 آقاي داود عبدلي فرزند حس
ــاغ مزروعي به  ــدانگ يك درب ب ــاعاً شش مرتضي باالمناصفه مش

مساحت 1089 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  874 خانم معصومه علي جاني فرزند علي شش

مزروعي دشت جنب آسياب ازان به مساحت 103 مترمربع
ــين علي جاني فرزند علي آقا و حسن علي  1219 آقايان غالمحس
جاني فرزند علي باالمناصفه مشاعاً ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت لب رودخانه به مساحت 449/60 مترمربع
ــاپناه ماربين فرزند حسين ششدانگ قطعه  1373 آقاي عليرضا رس

زمين مزروعي دشت پا ماهور به مساحت 314/50 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــاي داود علي جاني فرزند حاجي شش 1375 آق

مزروعي دشت پاماهور به مساحت 344/20 مترمربع
1712 خانم معصومه علي جاني فرزند علي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي لب رودخانه دشت ميان به مساحت 175 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــاي داود علي جاني فرزند حاجي شش 1772 آق

مزروعي دشت جوي گوده به مساحت 345/20 مترمربع
2084 آقاي عليرضا رسا پناه ماربين فرزند حسين و خانم معصومه 
ــدانگ قطعه زمين  ــاعاً شش علي جاني فرزند علي باالمناصفه مش
مزروعي دشت شوره زار به مساحت يكصد و هشتاد و يك )181( 

مترمربع
2088 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت شوره زار به مساحت 616 مترمربع
2300 آقاي غالمحسين علي جاني فرزند علي آقا و آقاي حسن علي 
جاني فرزند علي باالمناصفه مشاعاً قطعه زمين مزروعي دشت سر 

چاه به مساحت 593/40 مترمربع
2571 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت سرچشمه به مساحت 240 مترمربع
2650 خانم مينا عرب فرزند سعداله ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سر استخر به مساحت 252/50 مترمربع
3003 خانم نازنين علي جاني فرزند حاجي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت خرمن گاه به مساحت 241/20 مترمربع
3050 خانم معصومه علي جاني فرزند علي و آقاي عليرضا رسا پناه 
ماربين فرزند حسين باالمناصفه مشاعاً ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت موش كهنه به مساحت 313 مترمربع
ــين علي جاني و حسن علي جاني فرزندان  3243 آقايان غالمحس
علي باالمناصفه مشاعاً ششدانگ قطعه زمين مزروعي دشت چمبه به 

مساحت 531/50 مترمربع
4410 آقاي حسن عبدلي فرزند عباسعلي ششدانگ يك باب خانه 

نيمه تمام در كوي باال به مساحت 356 مترمربع
ــدانگ قطعه  ــاي محمدرضا طهري فرزند حيدرعلي شش 4415 آق

زمين ساده در ده ازان به مساحت 50 مترمربع
ــعلي ششدانگ قطعه زمين  4416 خانم نيلوفر جباري فرزند عباس

ساده در ده ازان به مساحت 50 مترمربع
ــت فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين  4425 خانم رقيه خدا دوس

ساده در ده ازان به مساحت 50 مترمربع
4426 خانم ام البنين جباري فرزند علي ششدانگ قطعه زمين ساده 

در ده ازان به مساحت 50 مترمربع
4427 آقاي سيامك ارشادي فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمين 

ساده در ده ازان به مساحت 291/52 مترمربع
شماره فرعي از شماره 54 اصلي واقع در ده خسرو آباد

121 آقاي حميد زندي فرزند خدادادخان ششدانگ يك باب خانه 
در كوي دردشت به مساحت 3020 مترمربع

شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي واقعات در ده حسن رباط
ــدانگ قطعه زمين  710 آقاي قدرت اله اميري فرزند علي نقي شش

محصور در ده حسن رباط به مساحت 368/70 مترمربع
ــدرت اله اميري فرزند علي نقي و خانم فاطمه صالح  722 آقاي ق
ــاعاً ششدانگ يك باب خانه در ده  فرزند ابوالقاسم باالمناصفه مش

حسن رباط به مساحت 283/82 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  723 آقاي قدرت اله اميري فرزند علي نقي شش

محصور در ده حسن رباط به مساحت 257/41 مترمربع
724 آقاي مجتبي اميري فرزند غريب ششدانگ يك باب خانه در 

كوي بنياد به مساحت 515 مترمربع
شماره فرعي از شماره 78 اصلي واقع در ده لوشاب

490 آقاي علي ميرزايي فرزند باقر ششدانگ قطعه زمين محصور در 
كوي باال به مساحت 2550 مترمربع

شماره هاي فرعي از شماره 88 اصلي واقعات در الي بید علیا 
270 آقاي سهراب آقايي نژاد فرزند خليل اله ششدانگ يك باب خا 

نه در الي بيد عليا به مساحت 587/75 مترمربع
276 آقاي حسين توكلي فرزند حسن و بانوان سكينه محمدي فرزند 
شكراله و فاطمه حيدري فرزند حسينعلي باالسويه مشاعاً ششدانگ 

يك باب خانه در الي بيد عليا به مساحت 1890/50 مترمربع
ــي  ــناد و امالك چنانچه كس ــذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس ل
ــبت به امالك مندرج در اين آگهي اعتراض )واخواهي( داشته  نس
باشد نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت پذيرفته شده به شرح رديف 
)الف( از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ظرف مدت )90( روز و 
نسبت به آنهايي كه طبق رأي هيأت نظارت آگهي آنها بايد تجديد 
ــرح رديف )ب( از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهي  ــود به ش ش
ــت واخواهي )اعتراض( خود را  ظرف مدت )30( روز به دادخواس
ــيد دريافت دارند و نيز از تاريخ تسليم  ــليم اين اداره نموده رس تس
اعتراض معترض مي بايستي ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي طرح دعوي 
اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. در صورتي كه قبل از انتشار اين آگهي 
دعوايي اقامه شده باشد طرف دعوي بايستي گواهي دادگاه را مشعر 
بر جريان طرح دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا 
گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
ــمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت  است و مطابق قس
رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 قانون ثبت حقوق ارتفاقي در 
موقع تعيين حدود در صورت مجلس تحديد حدود قيد و واخواهي 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق 
ــد. اين آگهي  ماده 20 قانون ثبت و اصالحي آن پذيرفته خواهد ش
نسبت به رديف )الف( در دو نوبت به فاصله )30( روز و نسبت به 
رديف )ب( فقط يك نوبت از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه 

زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/11/02  
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1389/12/03

م الف/ 14254       نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

10/364 شماره: 13008 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 
1389 اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي آيين 
نامه مذكور امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 89 
ــده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و نيز  پذيرفته ش
امالكي كه بموجب آرا هيأت نظارت بايستي تجديد آگهي شوند به 

شرح ذيل آگهي مي گردند.
الف( امالكي كه در سه ماهه سوم سال 89 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته 
شده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض 

بر آنها از تاريخ انتشار )89/11/2(  به مدت 90 روز مي باشد.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه

1- از شماره 34- اصلي مزرعه خطیر، فروعات ذيل:
615- آقاي حسين احمدي مزرعه خطيري فرزند حسن ششدانگ 

يكباب اطاق بمساحت 28 مترمربع
653- آقاي احمد رجبي نطنزي فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از 

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 213 مترمربع
2- از شماره 51- اصلي رهن، فروعات ذيل:

478- خانم فاطمه جواهر فرزند حسين 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
صحن و مشاعات خانه.

480- خانم فاطمه جواهر فرزند حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين محصور و ساختمان داخل آن.

ــاع از 72 حبه  ــن طيبي فرزند محمد 50 حبه مش 583- آقاي حس
ششدانگ يكباب مستراح و چنارستان متصل به آن

3- از شماره 53- اصلي افوشته، فرعي ذيل:
ــاني فرزند سيد علي اكبر تمامي  791- آقاي ميرمهدي وزيري كاش
ــاع از ششدانگ يكباب خانه مخروبه و  چهاردانگ و نيم )4/5( مش

باغچه متصل به آن بمساحت 973 مترمربع.
4- از شماره 71- اصلي سرشک، فرعي ذيل:

1330- خانم محترم انصاري سرشكي فرزند زين العابدين تمامي 
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعي معروف عابدين زير باغ سليم  شش

بمساحت 546/50 مترمربع
5- از شماره 100- اصلي طامه، فرعي ذيل:

ــليماني فرزند فتح اهلل تمامي يكباب خانه  2244- خانم اشرف س
بمساحت 259 مترمربع

6- از شماره 118- اصلي جاريان، فروعات ذيل:
464- موقوفه حمام جاريان به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 

نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 641 مترمربع
618- موقوفه حمام جاريان به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 
نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعي معروف جماله بمساحت 325 

مترمربع
696- موقوفه حمام جاريان به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 
ــاحت 428/50  ــدانگ قطعه زمين مزروعي سروله بمس نطنز شش

مترمربع
697- موقوفه حمام جاريان به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 
نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعي معروف سروله بمساحت 377/5 

مترمربع
822- خانم زهرا جارياني فرزند محمد ششدانگ يكباب اطاق در 

خانه عبداهلل بمساحت 38/50 مترمربع
1055- آقاي عباسعلي جارياني فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 202/60 مترمربع
7- از شماره 122- اصلي هوني خفر، فرعي ذيل:

ــمه هوني روستاي خفر به نمايندگي اداره  58- مسجد جنب چش
اوقاف و امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ يكباب مسجد معروف 

هوني )جنب چشمه هوني خفر( بمساحت 195 مترمربع
8- از شماره 129- اصلي جزن،  فروعات ذيل:

109- موقوفه حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 
ــاحت 619  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمس نطنز تمامي شش

مترمربع
ــه حمام جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه  129- موقوف

نطنز تمامي ششدانگ زمين مزروعي بمساحت 167 مترمربع
153- موقوفه حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه 
ــاحت 242  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمس نطنز تمامي شش

مترمربع
273- موقوفه حسينيه و مسجد جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامي ششدانگ يك قطعه باغچه مساحت 132مترمربع
ــجد و حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و  504- موقوفه مس
امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمساحت 

318 مترمربع
ــجد و حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و  542- موقوفه مس
امور خيريه نطنز ششدانگ قطعه باغچه بمساحت 217/50 مترمربع

544- موقوفه مسجد سرچشمه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامي ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 307 مترمربع

دوم( از بخش ده چیمه و برزرود
از شماره 15- اصلي بیدهند، فرعي ذيل:

2923- آقاي هادي نظري فرزند قاسم تمامي ششدانگ يكباب خانه 
مخروبه و زمين متصل به آن معروف به كوچه مزگه بمساحت 110 

مترمربع مفروز و مجزي شده از شماره 1510 فرعي
از شماره 44- اصلي ابیانه، فرعي ذيل:

490- خانم پريسا رضائي نظري فرزند رضا تمامي ششدانگ يكباب 
خانه شامل يكباب تحتاني بمساحت 16 مترمربع و دو باب فوقاني 
كه يكي بر روي تحتاني مورد ثبت و ديگري بر روي مجاور يعني 

پالك 492 فرعي هر دو بمساحت 53/20 مترمربع
از شماره 128- اصلي هنجن، فرعي ذيل:

ــدانگ  ــم مهري قيصري هنجني فرزند علي اصغر شش 702- خان
يكباب بوم كند بمساحت 160 مترمربع

از شماره 134- اصلي يارند، فرعي ذيل:
ــدانگ دو  ــاي رضا محمدي فرزند نادعلي شش 1015 و 1018- آق
باب اطاق و يكباب طويله و محوطه جلوي آن بمساحت 227/20 

مترمربع
از شماره 150- اصلي برز، فروعات ذيل:

249- خانم فاطمه نظري گل شكناني فرزند عباس ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 138/80 مترمربع

ــرم همگي نظري گل  ــي و خانم ها زهرا و اك ــاي مجتب 2642- آق
شكناني فرزندان عباس باالسويه و االشاعه )هر كدام دو دانگ( تمامي 

ششدانگ يكباب خانه مساحت 166 مترمربع
از شماره 165- اصلي كمجان، فرعي ذيل:

ــيا فرزند حسينعلي ششدانگ يكباب خانه  556- خانم گلنار ارش
بمساحت 93 مترمربع

سوم( از بخش يازده طرقرود و قراء حومه
از شماره 147- اصلي مزده، فرعي ذيل: 

66- خانم مهين عسكري فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 48 مترمربع

2- از شماره 193- اصلي طرق
1305- آقاي حسن خالقي طرقي فرزند حسين يكدانگ و نيم مشاع 
ــاحت 1048  ــدانگ يكدرب باغ در بخش گوري باال بمس از شش

مترمربع
ــين  ــان مصطفي و حبيب خالقي طرقي فرزندان حس 1571- آقاي

ششدانگ يكباب طويله بمساحت 46 مترمربع
ــد  ــان فرزن ــعيد جاللي ــاي س 2584 و 2586 و 2587 و 2591- آق
اصغر تمامي ششدانگ چهار باب اطاق و فضاي بين آنها بمساحت 

228/50 مترمربع
ــدانگ يكباب  4601- آقاي احمد انصاري طرقي فرزند علي شش

خانه بمساحت 288/50 مترمربع
ــناد و امالك چنانچه اشخاص  لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس
نسبت به امالك مندرج در اين آگهي از تاريخ اولين انتشار به شرح 
رديف اول به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي 
ــند واخواهي خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تسليم  داشته باش
نمايند و در صورتي كه قبل از انتشار اين آگهي اقامه دعوي شده باشد 
ــليم نمايند اعتراضات يا گواهي طرح دعوي  ظرف مدت فوق تس
ــمت  ــود بالاثر و مطابق قس كه بعداز انقضاء مدت مرقوم واصل ش
اخير ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنين 
برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و تكليف پرونده هاي ثبتي مصوب 
1373/3/6 معترض مي بايست از تاريخ انتشار اعتراض خود را كتبًا 
به اداره ثبت و دادگاه محل تسليم نمايد و ظرف مدت يك ماه گواهي 
ــعر بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنين طبق  مش
ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود 
ــخص مي شود و واخواهي صاحبان امالك و مجاوران حدود و  مش
ــد. اين  حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش
آگهي نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 

رديف ب يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/2    

تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/12/1
م الف/ 625                   شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز

اطالع رساني
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شهاب گردان: 
فصل گذشته 
سپاهان داربی را 
باخت اما قهرمان 
شد

بازداشت عجیب 
پسر يکی 
از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال 
در قطر  

لیونل مسی 
خواهان حضور 
فابرگاس در 
بارسلونا شد 

زاینده رود
شهاب گردان دروازه بان تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
ــای كم كارش را  ــادان يكی از روزه ــل صنعت نفت آب مقاب
ــابقه با  ــت: مس ــون اين ديدار اظهار داش ــد. وی پيرام گذران
ــود و ما از نظر  ــك طرفه ای ب ــت آبادان بازی ي ــت نف صنع
ــتيم در طول  تكنيك و تاكتيك برتر از حريف بوديم و توانس
ــای كادر فنی را به اين تيم ديكته كنيم و پس  ــازی برنامه ه ب
ــتيم.  ــد نماينده آبادان گذش از دو هفته ناكامی، با اقتدار از س
ــت و دوم در شهرآورد اصفهان با  وی ادامه داد: در هفته بيس

شكست زمين را ترك كرديم. 
ــت خوردند اما به  ــته نيز سپاهانی ها از ما شكس ــال گذش س
ــال اين موضوع برای ما  ــت يافتند و شايد امس قهرمانی دس
ــته قهرمان هستيم. شهاب گردان  اتفاق بيفتد كه به حق شايس
ــتقالل در تعيين قهرمانی  ــپاهان و اس گفت: نتيجه بازی   س
ــاوی  ــزايی را ايفا می كند و اگر اين دو تيم به تس نقش به س
ــای قم به  ــروزی ذوب آهن مقابل صب ــد با پي ــت دهن رضاي

قهرمانی نزديك خواهيم شد.

ــق فوتبال ايران به  ــيا با ناكامی مطل  جام ملت های آس
ــيد و فوتبال ما همچنان در بال تكليفی به سر  پايان رس

می برد. 
ــرمربی ندارند و  ــان س ــران همچن ــم اميد اي ــی و تي ــم مل  تي
ــی برگزار می  ــگاه های خال ــازی های ليگ برتر در ورزش ب
ــته گلی را كه پسر  ــود. البته به همه اين ها اضافه كنيد دس ش
ــه آب داده  ــال در قطر ب ــيون فوتب ــئوالن فدراس  يكی از مس

است.
شنيده شده پسر يكی از مسئوالن فدراسيون فوتبال در جريان 
برگزاری جام ملت ها و قبل از حذف ايران از اين مسابقه ها 

از سوی پليس كشور قطر بازداشت شده است. 
ــخص نيست اما گويا اين  ــتگيری به طور دقيق مش دليل دس
ــختی ها و  ــده و پدرش را با س ــر ناخلف هنوز آزاد نش پس

مشكالت زيادی مواجه كرده است. 
ــيون مدتی بعد از پايان مسابقه های ايران  اين مسئول فدراس
ــرش انجام  ــايد بتواند كاری برای پس ــز در قطر ماند تا ش ني

دهد اما ... 

ــت در تيم  ــراف كرد كه عالقه مند اس ــی اعت ليونل مس
ــرگاس بازی  ــك فاب ــار سس ــلونا در كن ــال بارس  فوتب

كند. 
ــپورت اظهار  ــا در گفتگو با اس ــوش آرژانتينی بارس ــی پ مل
ــت: فابرگاس برای آرسنال يك بازيكن كليدی است اما  داش
من دوست دارم در كنار او در بارسلونا بازی كنم، هرچند كه 

اين موضوع به من بستگی ندارد. 
ــی كند. وی  ــوص تصميم گيری م ــه در اين خص ــت ك  اوس
ــد چراكه  افزود: فكر می كنم فابرگاس تمايل دارد اينجا باش
ــد برای او جای بهتری به  ــلونا نمی توان هيچ تيمی مثل بارس

حساب بيايد.
مسی در خصوص باخت 2 بر يك به آرسنال در رقابت های 
ــت: آن باخت به ما صدمه زد  ليگ قهرمانان اروپا اظهار داش
چرا كه سزاوار شكست نبوديم. در نيمه نخست عملكردمان 
بسيار خوب و موقعيت های زيادی داشتيم اما متأسفانه از آنها 
استفاده نكرديم. فكر می كنم در بازی برگشت مشكلی برای 

صعود نداشته باشيم.

ورزش

انتخاب سرمربي تیم امید 
به سبك پاس هاي رونالدینیو!

مذاكره فدراسيون فوتبال و انتخاب فرد ديگري به عنوان مربي 
و مشاور ناخودآگاه ما را ياد پاس هاي رونالدينيو مي اندازد.

نشست اعضاي كميته فني با حضور علي كفاشيان، مهدي 
تاج، فريدون معيني، عليرضا منصوريان، منصور ابراهيم زاده، 
امير قلعه نوعي، عزيز محمدي و هومن افاضلي در آكادمي 
فوتبال برگزار شد. در پايان اين جلسه، علي كفاشيان اعالم 
كرد كه هومن افاضلي همچنان به كار خود در تيم اميد ادامه 
خواهد داد تا بازي اين تيم برابر قرقيزستان برگزار شود. پيش 
از اين زماني كه از كفاشيان در خصوص سمت افاضلي در 
ــده بود، وي اعالم كرده بود كه افاضلي  ــئوال ش تيم اميد س
به عنوان »تيم جمع كن« اميدها فعاليت مي كند. البته رئيس 
ــيون گفته كه ابراهيم زاده و قلعه نوعي هم به عنوان  فدراس

مشاور در كنار تيم اميد خواهند بود. 
در اين بين مسئوالن فدراسيون مذاكره هايي را هم با مجيد 
ــئوالن  ــته اند كه اين مذاكرات بدون اطالع مس جاللي داش
ــتاني صورت گرفته بود. در جريان نبودن  ــگاه خوزس باش
ــئوالن باشگاه فوالد و برخي ديگر از مسائل باعث شد  مس
مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون فوتبال اعالم كند جاللي 
گزينه بسيار خوبي براي تيم اميد است، اما او در حال حاضر 
ــگاه فوالد مشغول است و اين درست نيست وسط  در باش
ــگاه جدا كرده و بايد همه جوانب را  فصل مربي را از باش
بررسي كنيم.  اين كه چگونه مسئوالن فدراسيون فوتبال ابتدا 
با جاللي مذاكره مي كنند و سپس به اين نتيجه مي رسند كه 
او تيم دارد سئوالي است كه بي پاسخ مانده است. جاللي به 
فارس گفته بود: پنجشنبه شب ساعت 21:30 كفاشيان با من 
تماس گرفت و در صحبتي 2 دقيقه اي به من گفت قصد 
دارند در جلسه كميته فني نام من را به عنوان گزينه مربيگري 
ــد  در تيم اميد مطرح كنند. اما اين اتفاق رخ نداد و اعالم ش
ــان به كار خود  ــه افاضلي به عنوان مربي اين تيم همچن ك
ادامه مي دهد. اين نوع انتخاب ناخودآگاه ما را ياد پاس هاي 
رونالدينيو مي اندازد. او معروف است به اين كه يك طرف 
ــمت ديگر مي دهد. حاال  ــش را به س را نگاه مي كند و پاس
ــيون فوتبال است كه با يك مربي صحبت  حكايت فدراس
ــري را به عنوان مربي انتخاب مي كند و  مي كند و فرد ديگ
مشاوران او را هم فردي غير از گزينه مذاكره شده را به عنوان 
مشاور برمي گزيند. مثل همان روزي كه همه در فدراسيون 
جمع شدند و گفتند مربي ايراني انتخاب شود اما به يك باره 

نام كلمنته مطرح شد!

محمد قاضی:
بازی با صنعت نفت، روز من 

و ذوب آهن بود
زاینده رود

محمد قاضی مهاجم بلند قامت فوتبال ذوب آهن كه 
با گل او موتور گلزنی تيمش روشن شد، پيرامون اين ديدار 
گفت: بازی با صنعت نفت يكی از روزهای خوب من و تيم 
ذوب آهن بود كه به حريف اجازه هيچ تصميم گيری نداديم 
و 6 گل وارد دروازه اش كرديم و اگر اين تيم شانس يارش 

نبود شايد گل های خورده اش دو رقمی می شد.
وی ادامه داد: فوتبال غير قابل پيش بينی است و تصور اين 
را نمی كرديم كه با اين نتيجه صنعت نفت آبادان را شكست 
دهيم. وی در پايان به بازی با صبای قم اشاره كرد و توضيح 
ــمار  داد: زمين ناهموارتر قم مهم ترين حريف تيم ما به ش
 می آيد و ذوب آهن تيمی است كه روی زمين فوتبال زيبايی 
ــتن بازيكنانی  را ارايه می دهد، ضمن آنكه تيم صبا با داش
باتجربه، حريف قدرتمندی در هفته بيست و چهارم برای 

ذوب آهن به حساب می آيد.

س��پاهان یا ذوب آهن در سوپر 
لیگ والیبال تیم داری می كنند

زاینده رود
ــپاهان يا ذوب آهن در سال  ــگاه های س يكی از باش

1390 در سوپر ليگ واليبال كشور تيم داری خواهد كرد.
ــنگ عشايری )رئيس هيأت واليبال استان( با بيان اين  هوش
ــه ای بين مديركل صنايع،  ــت جلس مطلب گفت: قرار اس
مديران كارخانه سپاهان و ذوب آهن و مديران اين دو باشگاه 
انجام شود كه يكی در واليبال و ديگری در هندبال تيم داری 
ــر فروردين ماه اين اتفاق خواهد افتاد كه  می كنند و تا آخ
10 بازيكن اثرگذار و ثابت و 4 بازيكن ذخيره اصفهانی در 
سطح كشور داريم كه با تيم داری باشگاه های اصفهانی، اين 

بازيكنان به تيم های اصفهانی نقل مكان می كنند.
وی به تيم واليبال باريج اسانس اشاره و توضيح داد: اين تيم 
در دور رفت شگفتی ساز شد و با وجود تيم های قدرتمندی 
چون سايپا و داماش گيالن در گروه خودش صدرنشين شد. 
اين تيم با بازيكنان جوان و بی ادعايی زير نظر مير مصطفی 
شجاعی فوق العاده بودند كه بايد از اين تيم تشكر و قدردانی 
ــانس سه بازی ديگر تا مرحله  نمود. وی ادامه داد: باريج اس
پلی آف دارد كه برد و باخت تفاوتی برای اين تيم نمی كند 
و جزو چهار تيم پايانی محسوب می شود و آينده روشنی را 

برای اين تيم تصور می كنيم.

یادداشت

مصاحبه

در ضرورت به كارگيری مربی خارجی      

پیشنهادي به من نشد، سر نخواستنم دعواست! 

قلعه نوعي: شانس سپاهان براي قهرماني از همه تیم ها بیشتر است

با وجود قول رئیس فدراسیون، ماهانی ها باز هم محروم بودند

زاینده رود
ــن در رده جوانان و اميد  ــوان ذوب آه ــس روی ميز بان ــم تني تي
ــت تيم  ــت يافت. سرپرس ــه مقام قهرمانی دس ــور ب ــگاه های كش  باش
ــابقه های ليگ باشگاه های  ــت: مس ذوب آهن در اين باره اظهار داش
ــاه جاری با  ــه 28 و 29 بهمن م ــنبه و جمع ــای پنج ش ــور روزه كش
ــور 8 تيم در رده های جوانان و اميد و نونهاالن در قزوين برگزار   حض

شد.
وی افزود: در اين رقابت ها تيم الف ذوب آهن در رده اميد و جوانان 
به مقام نخست و تيم ب در همين رده به مقام سوم دست يافت. رقيه 
وفاپور در ادامه گفت: در رده انفرادی نيز پريسا صمدی به مقام نخست 
ــينی به  و آنا فياضيان به مقام دوم و مليكا آخوندی و مريم انصار الحس

طور مشترك به مقام سوم اين دوره از مسابقه ها دست يافتند.

ــت  خوزه مورينيو با برتری رئال مادريد مقابل لوانته در هفته بيس
ــدی از خود بر جای  ــگا، ركورد جدي ــارم رقابت های اللي و چه
گذاشت. خوزه مورينيو آخرين باری كه در يك بازی خانگی شكست 
خورد، در تاريخ 23 فوريه سال 2002 بود كه با پورتو در ليگ پرتغال 

به بيرا مار باخت. 
ــال در 147 ديدار  ــه آقای خاص از آن زمان تا به ح ــو ملقب ب موريني

خانگی شكست نخورده است.
ــازی، 122 ديدار  ــايت گل، مورينيو در اين 147 ب ــزارش س ــه گ برپاي
ــاوی كرده ــته و 25 ديدار را هم مس ــر گذاش ــت س  را با پيروزی پش

است. 
تيم های مورينيو در اين بازی ها 331 گل وارد دروازه حريفان كرده اند 

و تنها 87 بار دروازه شان باز شده است.

زاینده رود
ــی عمران و فرشاد دادفر  ــته مهندس ــجوی رش فرزاد دادفر دانش
ــال آينده همراه  ــی مكانيك، فروردين ماه س ــجوی رشته مهندس دانش
ــران عازم  ــالمی اي ــور جمهوری اس ــم ملی كش ــای ديگر تي ــا اعض  ب
مسابقه های آسيايی كشور تايلند می شوند تا در مسابقه های قهرمانی 
ــنای 1500 متر، دوچرخه 40 كيلوگرم و دوی استقامت 10 كيلومتر  ش

شركت نمايند.
ــته مهندسی دانشگاه تاكنون چند مقام  گفتنی است كه دانشجويان رش

آسيايی و چند مقام كشوری به ارمغان آورده اند.

ــای فوتبال  ــابقه ه ــان در ديدار نهايی مس ــهرداری اصفه تيم ش
ــر تيم باندونگ اندونزی  ــه مالزی با نتيجه 3 بر صفر ب چهارجانب

غلبه كرد و به مقام قهرمانی اين رقابت ها دست يافت. 
ــامگاه شنبه در ورزشگاه چراس كواالالمپور برگزار  در اين ديدار كه ش
ــط رسول ناظم الرعايا به گل  ــد، تيم شهرداری اصفهان سه بار توس ش
ــهرداری اصفهان با 8 گل  ــيد. همچنين ناظم الرعايا مهاجم تيم ش رس

عنوان آقای گلی اين دوره از رقابت ها را از آن خود كرد. 
ملبورن استراليا و كواالالمپور مالزی از ديگر تيم های شركت كننده در 

اين دوره از رقابت های چهارجانبه مالزی بودند. 
ــال شهرداری اصفهان نيز روز شنبه در ديدار با مالزی 2  تيم زير 14 س
ــت خورد و جايگاه سوم را در اين رده سنی  با نتيجه 2 بر صفر شكس

از آن خود كرد. 
ــه كواالالمپور با حضور  ــتين دوره از رقابت های چهارجانب ــن نخس اي
شهرهای خواهرخوانده پايتخت مالزی است كه به مناسبت روز فدرال 

مالزی برگزار می شود.  

ــتان اصفهان در ليگ دسته اول  تيم فوتبال فوالد نطنز نماينده اس
ــوج همچنان وضعيت  ــهرداری ياس آزادگان با وجود برد برابر ش

مناسبی در جدول گروه اول ليگ دسته يك ندارد. 
ــوج مجموع امتيازهای  ــهرداری ياس تيم فوالد نطنز با پيروزی برابر ش
ــاند و تا حدی از خطر قعرنشين شدن نجات يافت.  خود را به 19 رس
ــالف 10 امتيازی تا صدر و 4 امتيازی  ــال حاضر فوالد نطنز اخت در ح

تا قعر جدول دارد. 
ــارده تيمی  ــم در رده دوازدهم جدول چه ــن تي ــن كه اي ــا وجود اي  ب
ــانس موفقيت برای اين تيم وجود دارد و  ــابقه ها است همچنان ش مس
اگر شاگردان چرخابی به خود بيايند با كسب چند برد پياپی می توانند 

خود را به صدر جدول نزديك كنند.

قهرمانی تیم جوانان تنیس روی میز 
ذوب آهن  در كشور

ركورد جدید آقای خاص 
147 بازی خانگی بدون باخت 

 حضور برادران دادفر در 
مسابقه های آسیایی شنای تایلند 

شهرداری اصفهان قهرمان تورنمنت 
چهارجانبه فوتبال مالزی شد 

جدول لیگ دسته اول آزادگان
فوالد نطنز؛ 10 امتیاز تا صدر 

4 امتیاز تا قعر 

خبر

سرمربي تيم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: جدال بزرگي با 
استقالل خواهيم داشت چرا كه هر دو تيم از مدعيان قهرماني 
ــپاهان مي خواهد براي قهرماني در ليگ امسال  هستند و س

قدم هايش را محكم بردارد. 
امير قلعه نوعي در حاشيه نشست دانش افزايي مربيان فوتبال 
در جمع خبرنگاران درباره ديدار تيم هاي فوتبال سپاهان و 
استقالل اظهار كرد: بازي بزرگ و حساسي خواهد بود چرا 
كه هر دو تيم از مدعيان ليگ هستند. سپاهان شانس بيشتري 
نسبت به ساير تيم ها براي قهرماني دوباره در ليگ پيدا كرده 
است. ما خودمان را براي جنگ هاي پيش رو براي قهرماني 
ــتقالل تيم خوب و  آماده كرده ايم.  وي گفت: در مقابل، اس
پرمهره اي است، اين تيم كادر مديريتي و فني توانمندي دارد. 

استقالل 5، 6 بازيكن فوق العاده خوب دارد و بی شك بازي 
ــواري برابرشان خواهيم داشت. سپاهان در بازي با پاس  دش
چند بازيكن اصلي اش را در اختيار نداشت اما براي مصاف با 

استقالل تمام بازيكنانمان آماده  هستند. 
قلعه نوعي درباره احسان حاج صفي كه در تيم سپاهان بازي 
مي كند و براي حضور در تيم اميد بحث مصدوميتش پيش 
ــود، گفت: مربيان تيم اميد نظرات خودشان را  كشيده مي ش
ــت اما حاج صفي هميشه براي تيم  دارند و قابل احترام اس
ــپاهان و تيم هاي ملي با تمام توان بازي كرده است. اگر  س
ــوده به طور حتم  ــت از مصدوميتش مطرح ب زماني صحب
پزشكان چنين نظري داشته اند. نمي توانيم بگوييم مربيان به 
دليل آنكه پزشك نيستند نمي توانند درباره وضعيت جسمي 

بازيكنان صحبت كنند. به هر حال مربيان مشاوران زيادي از 
جمله پزشكان دارند. يك رئيس جمهور وقتي رياست دولت 
را برعهده مي گيرد كه در همه علوم متخصص نيست. بنابراين 
اگر پزشكان به مربيان بگويند كه يك بازيكن مصدوم است 

مربي مي تواند براساس اين صحبت نظرش را بيان كند. 
ــت كميته فني  ــت كردن درباره نشس ــه نوعي از صحب قلع
خودداري كرد و تنها گفت: صحبت هاي الزم در اين كميته 
ــخنگوي كميته در اين باره مواضع را بيان  ــد و س انجام ش
خواهد كرد. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي پذيرش 
سرمربيگري تيم ملي پيشنهادي به شما شد؟ گفت: در حال 
حاضر كه سر نخواستن من دعواست و البته آنها پيشنهادي 

هم به من نكردند. 

ــم از نام هايي  ــرش نيامده رفت تا باز ه ــوس ك كارل
تكراري و غير قابل هضم مثل آقايان الف  و م بشنويم. 
البته كه بخت اولي از دومي خيلي بيشتر است. خيلي 
ــدن گزينه الف   كه نه، خيلي خيلي. به بهانه نزديك ش
ــي، بد نديديم پيش بيني  به نيمكت مربيگري تيم مل
كنيم اتفاقات اولين تمرين تيم ملي با رهبري وی را:

ــتقبال پرشور ملت وارد كمپ  گزينه الف در ميان اس
ــود. از ماشين پياده شده و خيلي  تيم هاي ملي مي ش
ــد كه آماده قلمدوش كردن  زود صدها نفر را مي بين
ــر و صدا زياد مي شود. يكي مي گويد  او هستند. س
جون من بيا رو كول من. آنطرف يك جانفشان ديگر 
ــانه هايش ببرد.  ــد تا او را به روي ش ــاس مي كن التم
ــف باألخره رضايت مي دهد و با  قلمدوش  گزينه ال
ــپار رختكن كمپ  يكي از هواداران واقعي اش رهس

مي شود.
گزينه الف در رختكن لباس تمرين مي پوشد آن هم 
عجب لباسي. يك تيشرت سفيدو يقه هفت همراه با 
ــت شلوار است يا  ــلواركي كه البته معلوم نيس يك ش

ــلوارك. بله، كمي كه دقت مي كنيم مي بينيم يك  ش
ــت. جوراب هايي  ــلوار و شلوارك اس چيزي بين ش
سفيد و استوكي با مارك آديداس ديگر اجزاي لباس 

تمرين وی را تشكيل مي دهند.
گزينه الف پس از قرباني كردن 20 شتر، 30 گاو و 80 
گوسفند كه همگي لطف طرفدارانش است، راه زمين 

تمرين را پيش مي گيرد..
تشويق ها شروع مي شود: » رو قلب من نوشته، گزينه 

الف رو عشقه«.
درحين به صدا در آمدن اين شعارها از زبان طرفداران 
ــن، روي درخت هاي  ــم دور تا دور زمي ــي ه بنرهاي
اطراف و..... نصب كرده و روي بيشتر آنها يك شعار 
ــترك ديده مي شود:» خدايا از خلقت گزينه الف  مش

متشكريم«
ــان را دور هم  ــم ابتداي تمرين بازيكن گزينه الف ه
جمع مي كند و درباره اهداف بلندباالي خود كه همه 
ــي 400 صفحه اي  ــاله و كتاب آنها در برنامه اي 20س

تدوين شده اند صحبت مي كند.

ــاز شروع مي كنند به گرم  بعد بازيكنان زير نظر بدنس
ــت؟  گزينه  كردن بدن هاي خود. اما خودش كجاس
الف در حالي كه بازيكنان مشغول تمرينند يك توپ 
ــي دارد اما نه براي ضربه زدن به آن بلكه براي  را برم

نشستن رويش و كمي استراحت كردن.
ــف تيم ملي را به  ــود گزينه ال بدن ها كه گرم مي ش
دو قسمت تقسيم می كند تا فوتبالي دستگرمي بازي 
ــك پاي خود را روي  ــد. در بين تمرين وی كه ي كنن
ــا مي كند سوت خود  ــته و بازي را تماش توپ گذاش
ــانه قطع تمرين به صدا در مي آورد تا نكته  را به نش
ــتر  ــزد كند: » آقاي بولتون، بيش اي به تيموريان گوش
ــتگرمي تمام مي شود. بازيكنان   دقت كن«  بازي دس
بدن هاي خود را سرد مي كنند و در پايان گزينه الف 
صحبتي كوتاه با آنها انجام مي دهد تا اولين تمرين تيم 
ملي با وی به پايان برسد. صحبت پاياني او اما هدفي 
است كه او به بازيكنان منتقل مي كند: » دوست دارم 
طوري بازي كنيد تا هميشه تيم ملي دو نيمه متفاوت 

داشته باشد!«

ــود رئيس فدراسيون شنا به طور شفاهی از بخشش سرمربيان  ــنيده مي ش آن طور كه ش
ــر داد و قرار بود مربيان دو تيم در اين  ــگاه آزاد خب دو تيم واترپلوي فوالد ماهان و دانش
ــنيده ها حكايت از آن دارد كه نه تنها  ــاس روي نيمكت تيمشان باشند اما ش بازي حس
مربيان بخشيده نشدند بلكه از نشستن در جايگاه تماشاگران هم منع شدند. اتفاقات رخ 
داده در جريان ديدار تداركاتي هفته پيش تيم هاي واترپلوي فوالد ماهان و دانشگاه آزاد 
ــد تا حميد شب انگيز سرمربي ماهان و داوود سلطاني سرمربي دانشگاه آزاد  موجب ش
ــيون از همراهي تيمشان در  ــوي فدراس همچنين ميالد ناظمي بازيكن فوالد ماهان از س
هفته نهم ليگ برتر محروم شوند. اما طبق شنيده ها پس از اين اتفاق و طي مذاكره های 
تلفني كه فيروز ريخته گران مديرعامل باشگاه فوالد ماهان با اميرحسين آيت اللهي )رئيس 
فدراسيون شنا( داشت، با اعالم شفاهي رئيس فدراسيون مبني بر بخشش محروميت دو 
ــيده نشود و سرمربيان دو تيم در اين ديدار  ــد تا كار به كميته انضباطي كش مربي، قرار ش

حساس روي نيمكت تيمشان حاضر باشند، اما نه تنها اين محروميت بخشيده نشد بلكه 
ــدند و حتي در جايگاه تماشاگران  ــتخر منع ش ــرمربيان دو تيم از ورود به محوطه اس س
هم حق نشستن پيدا نكردند. امير صديقي دبير فدراسيون شنا در اين ارتباط گفت: البته 
 صحبت هايي بين فدراسيون شنا و مديرعامل باشگاه فوالد ماهان صورت گرفته است.  
ريخته گران فردي اخالق مدار است و به همين دليل نيز قرار شد در پرونده اتفاقات رخ 
داده در ديدار تداكراتي فوالد ماهان و دانشگاه آزاد با عطوفت بيشتري تصميم گيري شود. 
وي ادامه داد: در آئين نامه فدراسيون اينگونه آمده است اگر تيمي تخلف كند به طور رسمی 
برخورد شود، البته ما مي توانستيم بنا بر گزارشاتي كه داشتيم بدون حضور مسئوالن ماهان 
رأي را صادر كنيم اما به خاطر احترامي كه براي اين باشگاه قائل هستيم خواستيم بار ديگر 
صحبت ها را بشنويم تا اين مسأله دوستانه تر حل شود. صديقي در ارتباط با منع مربيان دو 

تيم از حضور در جايگاه تماشاچيان نيز پاسخي نداد! 

ــاختاری فوتبال  ــام كمبود های س با وجود تم
ــور، تأثيرگذاری يك مربی خوب خارجی  كش
ــت.  روی عملكرد تيم های ملی انكارناپذير اس
ــچ و برانكو در  ــون ايويچ، بالوژي مربيانی چ
ــان  كوتاه مدت و بلندمدت اين را به خوبی نش
ــيا، اين مسأله تنها محدود  دادند. در فوتبال آس

به فوتبال ايران هم نيست. 
كشورهای پيشرويی مثل استراليا، ژاپن و كره 
جنوبی هم با وجود اينكه در آموزش و تربيت 
ــيار سرآمدتر از ما  مربيان به روز و با دانش بس
ــتند و با وجود تمام مزايايی كه استفاده از  هس
ــت به اين نتيجه  ــی داخلی دارد، سال  هاس مرب
ــان از مربيان  ــرای تيم ملی ش ــيده اند كه ب رس
ــورهای صاحب فوتبال استفاده كنند و به  كش

ــبب تغييرات بنيادين مثبتی در تيم  آنها زمان دهند تا مس
ملی و به طور كلی فوتبال كشورشان شوند. 

در هر صورت بايد پذيرفت مربيان خارجی هنوز دانش  
و مهارتشان از مربيان آسيايی بيشتر است. در همين جام 
ــيا، دو تيمی كه به ديدار نهايی راه يافتند،  ملت های آس
ــد. آلبرتو زاكرونی،  ــتفاده می كردن از مربيان خارجی اس
ــه معرفی ندارد.  ــرمربی ايتاليايی ژاپن كه زياد نياز ب س
ــی 2010 كه  ــش از او هم به جز جام جهان ــا پي ژاپنی ه
تاكشی اوكادا، هدايت تيم اين كشور را برعهده داشت، 
ــد. اما هولگر  ــتفاده كرده ان اغلب از مربيان خارجی اس
اوسيك، سرمربی آلمانی استراليا شايد كمتر شناخته شده 
ــيك مغز متفكر تيمی بود كه  ــد. می شود گفت اوس باش

ــد. در واقع فرانس  ــان جام جهانی 1990 ايتاليا ش قهرم
ــت و اين اوسيك بود  بكن باوئر مدرك مربيگری نداش
كه امور فنی تيم را انجام می داد. او پس از آن در فوتبال 

باشگاهی تركيه هم موفق بود. 
ــت كه كار  ــت از مربيانی  اس ــيك كه جزو آن دس اوس
ــی كانادا  ــپس در تيم مل ــام می دهند، س ــی انج زيربناي
ــيار موفق بود و اين تيم را با شكست دادن تيم هايی  بس
ــگفت انگيزی قهرمان  ــل مكزيك و كلمبيا، به طرز ش  مث
مسابقه های سال 2000 كونكاكاف، موسوم به گلدكاپ 
كرد. بعد از آن به ژاپن رفت و تيم اوراواردز را در سال 
ــيا كرد، همان تيمی كه  2007 قهرمان ليگ قهرمانان آس

در فينال سپاهان لوكا بوناچيچ را شكست داد. 
ــتراليا خيلی خوب بود  ــاال هم كارش در تيم ملی اس ح

و همه  كارشناسان در فوتبال استراليا فدراسيون 
ــين  ــه خاطر اين انتخاب تحس ــور را ب اين كش

می كنند. 
ــم ملی كره جنوبی هم هر چند يك مربی  در تي
ــود، اما آنها در  ــته ب كره ای روی نيمكت نشس
ــته تا حدودی همواره از مربيان  يك دهه  گذش
هلندی استفاده كرده اند و مكتب فوتبال هلند را 

به خوبی جا انداخته اند. 
ــته  مليت  مربيان تيم هايی كه در دوره های گذش
ــيا شده اند، به خوبی  قهرمان جام ملت های آس
نشان می دهد كه چقدر استفاده از دانش مربيان 
خارجی در فوتبال عقب مانده  اين قاره ضروری  
ــه كارلوس  ــام ملت های 1980 ك ــت. از ج اس
ــرای برزيلی، كويت را برای اولين و  آلبرتو پري
ــا همين جام ملت های  ــيا كرد، ت آخرين بار قهرمان آس
ــيد، از 9  ــی به قهرمانی رس ــن با زاكرون ــه ژاپ 2011 ك
ــت دوره تيم های قهرمان، مربيان خارجی   دوره، در هش

داشته اند. 
ــی در اين مدت به  ــه يك تيم با مربی بوم ــا باری ك تنه
قهرمانی رسيد، عربستان بود كه سال 1984 خليل الزيانی 

روی نيمكتش نشسته بود.  
ــباهتی با  ــل از اين دوره، در زمانی كه فوتبال هيچ ش قب
ــی كه با مربی بومی  ــت، آخرين تيم فوتبال امروز نداش
ــه دوره  ــده بود، تيم ملی ايران بود. آن هم س قهرمان ش
پياپی، با محمود بياتی )1968(، محمد رنجبر )1972( و 

آخر سر هم با حشمت مهاجرانی )1976(.

گزارشي خیالي از اولین تمرين تیم ملي با گزينه الف
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با واريز به حساب تملک دارايي هاي سرمايه اي )ساير منابع به شماره  بانکي  * ضمانت نامه 
2164200213001( نزد بانک كشاورزي شعبه جهاد كشاورزي بنام سازمان جهاد كشاورزي 

استان اصفهان
استان اصفهان،  مناقصه: خیابان هزارجريب، سازمان جهاد كشاورزي  اسناد  1. محل دريافت 
دبیرخانه كمیسیون مناقصات، اتاق 219 يا اتاق 272 و يا پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات 

 http://iets.mporg.ir كشور به نشاني

2. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 
89/12/05

3. مهلت تحويل اسناد از تاريخ 89/12/07 تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 89/12/16 
و زمان بازگشايي روز سه شنبه مورخ 89/12/17 ساعت 9 صبح مي باشد.

4. محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
5. هزينه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد.

سازمان جهاد كشاورزي
م الف/ 16297 استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
مدت اجرا مبناي برآوردمحل تأمین اعتبارمبلغ برآورد)ريال(محل اجرانوع و شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

)روز(
نوع سپردهواجدين شرايطمبلغ سپرده )ريال(

فهرست بهاي واحد پايه ملي2/267/795/176اصفهانيک مرحله اي 89/96طرح احداث شبکه كانال هاي 3 و 4 اراضي روستاي رحیم آباد1
آبیاري و زهکشي سال 88

اشخاص حقیقي و حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه 12013/500/000
موردنیاز در رشته آب

*

فهرست بهاي واحد پايه استاني722/510/000اصفهانيک مرحله اي 89/97طرح بهسازي كانال آبیاري عمومي كوهپايه 2
آبیاري و زهکشي سال 88

اشخاص حقیقي و حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه 908/500/000
موردنیاز در رشته آب

*

كارخانجات تولیدي داراي گواهي از مؤسسه استاندارد 3014/000/000برآورد دستگاهملي-آران و بیدگليک مرحله اي 89/98خريد لوله هاي پلي اتیلن 3
و تحقیقات صنعتي تأيیديه معاونت آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزي

*

كارخانجات تولیدي داراي گواهي از مؤسسه استاندارد 3011/000/000برآورد دستگاهملي-اصفهانيک مرحله اي 89/99خريد لوله هاي پلي اتیلن4
و تحقیقات صنعتي تأيیديه معاونت آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزي

*

نوبت دوم

نوبت اول: 89/12/01  و نوبت دوم:89/12/03

روزنامه زاينده رود با توزيع گسترده در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و 
تمامی شهرستان های دو استان درج كلیه آگهی های تجاری، اقتصادی و تبلیغات را با 

70 درصد تخفیف چاپ می نمايد. 
عالقه مندان با تلفن های 8 – 6284167 تماس حاصل نمايند.

مهدی رفائی

ــم اتاق های بازرگانی  ــدن به زمان برگزاری انتخابات دوره هفت با نزديك ش
ــكل های انتخاباتی در استان های  ــور و اعالم فهرست های تش ــر كش سراس
ــاط خاصی در بين اصحاب صنعت و معدن و بازرگانی  ــور و نش مختلف ش
ــتان اصفهان كه به دليل وجود صنايع مهم  ــه وجود آمده به خصوص در اس ب
ــتری برخوردار است و رقابت های  ــيت بيش و بزرگ اين انتخابات از حساس
ــرده ای در جريان می باشد. در همين حال اخبار رسيده حاكی  نزديك و فش
از آن است كه در اوايل هفته جاری حدود 130 نفر از كانديداهای انتخابات 
ــر كشور  اخير برای اولين بار در تاريخ هفت دوره ای اين انتخابات در سراس
ــش نفر آنان  ــده اند كه ش ــط هيأت نظارت بر انتخابات رد صالحيت ش توس
مربوط به دو تشكل عمده و رقيب در استان اصفهان می باشد كه سهم يكی از 
آنها 4 و سهم تشكل مقابل 2 نفر می باشد. حذف رئيس فعلی اتاق بازرگانی 
ــت كه سبب شگفتی اهالی صنعت و معدن شده  اصفهان از جمله مواردی اس
ــت  ــوص چند و چون تحوالت اخير خبری در دس ــت. هر چند در خص اس
نيست اما با توجه به سهم بسيار با اهميت اصفهان در صنعت و اقتصاد بخش 
ــور اميد است هر تصميمی در اين زمينه به نفع كشور و مردم  خصوصی كش

باشد و موجبات يأس و نا اميدی و كم رونقی اين مركز را فراهم نسازد.
عبدالوهاب سهل آبادی: 

ــیت ها را افزايش  ــم اتاق بازرگانی حساس ــان دوره شش كارنامه درخش
داده است 

ــكل های  ــتان اصفهان و كانديدای مجمع تش رئيس خانه صنعت و معدن اس
اقتصادی در دوره هفتم انتخابات اتاق بازرگانی گفت: اين تشكل های صنعتی 
و معدنی هستند كه می توانند با انجام رسالت در امور اتاق بازرگانی گام های 
ــهل آبادی افزود: برای انتخاب كردن افراد بايد  مؤثری بردارند عبدالوهاب س
اتاق بازرگانی را شناخت و اعتبار آن را در سطح بين المللی سنجيد و سوابق 
ــی كرد. وی اذعان داشت:  كانديداها را به همراه وضعيت بازرگانی آنها بررس
ــم اتاق وظايف خود را به نحو احسن انجام دادند  هيأت نمايندگان دوره شش
ــيت ها به اتاق افزايش يافته است. رئيس كانون  ــأله حساس و برای همين مس
كارفرمايان استان همراهی اتاق بازرگانی در دوره ششم با استانداری در جهت 
ايجاد اشتغال و روان سازی امور صنعتگران را از دستاوردهای اين دوره ذكر 
ــم اتاق بازرگانی همكاری خوبی بين اتاق و همه  كرد و گفت: در دوره شش
ــاجی، سنگ و  بخش های صنعت به وجود آمده و تعامل خوبی با بخش نس
ــاير صنايع به عمل آمد و نيز در هدفمندی يارانه ها تشكل های اقتصادی  س
ــتان وارد شدند و با به دست گرفتن امور از پديد آمدن حواشی جلوگيری  اس
ــهل آبادی همايش های اتاق بازرگانی را مثبت ارزيابی  كردند عبدالوهاب س
ــتقبال اهالی صنعت از اين همايش ها نشان از موفقيت و  كرد و ادامه داد: اس

علمی بودن برنامه ها دارد. 
وی همچنين از پيگيری تأسيس دانشگاه و اختصاص زمين و اعتبار در جهت 
ــاد مركز آكادميك اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی  ايج
ــه بخش های صنعت بوده  ــكالت هم همواره در پی ايجاد تعامل و حل مش
ــت.  ــدت دنبال نموده اس ــی را نيز به ش ــت و بحث های علمی و آموزش اس
ــرد: اتاق بازرگانی در  ــتان اصفهان تصريح ك رئيس خانه صنعت و معدن اس

دوره ششم 28 درصد در گرفتن آرای حل اختالف مالياتی به نفع صنعتگران 
ــت. وی خاطرنشان ساخت: توليدكنندگان  موفق تر از دوره های قبل بوده اس
ــق با قيمت واقعی و جهانی  ــد مواد اوليه و انرژی مورد نظر خود را مطاب باي
ــود بانكی و جرايم سنگين بانكی توليد و تجارت با  بخرند و با نرخ باالی س

مشكل رو به رو شود.
وی در پايان با تأكيد بر ايجاد بازار فروش و هدف توسط اتاق بازرگانی برای 
صنعتگران بر لزوم كاهش تعرفه گمركی و ايجاد فضای باز تجاری كشورهای 

همسايه توسط دولت نيز تأكيد نمود.
رضا خیامیان: 

ــی افتخارآمیز  ــان در انتخابات اتاق بازرگان ــکلی عمل كردن اصفه تش
است

ــت خبری مجمع  ــيون انرژی اتاق بازرگانی ايران در نشس نايب رئيس كميس
ــكلی عمل كردن استان و حركت  ــتان اصفهان تش ــكل های اقتصادی اس تش
گروهی در انتخابات اتاق بازرگانی را افتخاری بزرگ در سطح كشور دانست. 
ــور  ــكلی در صنعت كش ــت: چنين حركت گروهی و تش ــا خياميان گف رض
ــب و كار و رفع  ــابقه ندارد و تداوم آن بهبود فضای كس حتی در تهران نيز س
ــبب خواهد شد. وی افزود: همايش های اتاق بازرگانی در   موانع توليد را س
ــتمی  ــوده و با برنامه ريزی سيس ــيار علمی و هدفمند ب ــال های اخير بس س
ــوق افزايش علم و مهارت در  ــتادان مجرب بين المللی ش ــتفاده از اس و اس
صنعتگران شكوفا شده است. عضو هيأت رئيسه دو دوره اخير اتاق بازرگانی 
ــكل های  اصفهان ادامه داد: دفاع از بخش خصوصی و هدف های مجمع تش
اقتصادی بخش های عمده ای را در بر می گيرد كه در سايت مجمع و كتابچه 
انتشار يافته آمده است و همه جوانب صنعت و تجارت بخش خصوصی در 

آن لحاظ شده است.
ــه كاهش تغييرات در توليد و تجارت با  ــاره به ايجاد كميت رضا خياميان با اش
توجه به تحريم های اخير اظهار داشت: كنترل فشارهای اعمال شده بر بخش 
ــكل اهالی صنعت و تجارت از دستاوردهای اين  ــازی مش صنعت و روان س
كار گروه در اتاق بازرگانی اصفهان بوده است. وی با تأكيد بر حفظ استقالل 
ــی خاطرنشان كرد: منافع بخش خصوصی و  اتاق بازرگانی از جريانات سياس

حل مسائل آنها و حفظ عزت و اقتدار بخش خصوصی مهم ترين هدف اتاق 
بازرگانی و صنايع و معادن است.

جعفر ذره بینی: 
جلسات تعامل با مسئوالن كشوری و تأسیس شعبه داوری بین الملل در 

اتاق بازرگانی اصفهان 
ــی و صنايع و معادن  ــم اتاق بازرگان ــس دوره های چهارم تا شش ــب رئي ناي
ــتان  ــای اقتصادی اس ــكل ه ــت خبری مجمع تش ــان در نشس ــتان اصفه  اس
ــداد 3200 نفر از آنها  ــاق بازرگانی 4600 نفر عضو دارد كه تنها تع ــت: ات گف
كارت بازرگانی خود را تمديد كرده اند و می توانند در انتخابات شركت كنند. 
ــگاه  ــهام نمايش جعفر ذره بينی افزود: برای اولين بار پس از تبريز، اصفهان س
ــركت در  ــهام اين ش های بين المللی را خريد و اميدواريم روزی اكثريت س
ــس اتاق بازرگانی ايران  ــت اتاق بازرگانی استان باشد. عضو هيأت مؤس دس
ــت  ــناخته اس و انگليس ادامه داد: بخش خصوصی اصفهان هنوز خود را نش
ــود و امورات آن منسجم گردد و  ــته ش و بايد توانايی های آن به بحث گذاش
ــوتان و افراد كارآفرين احترام گذاشته و ميدان داد.  در اين راه بايد به پيشكس
جعفر ذره بينی با اشاره به تأسيس شعبه داوری بين المللی در اتاق بازرگانی 
اصفهان اظهار داشت: اين شعبه دعاوی بازرگانی را حتی در سطح بين المللی 
ــياری از موارد  ــت و حل و فصل اختالفات اعضا محلی و بس حل نموده اس
دعاوی بخش خصوصی و دولتی در آن برطرف شده است. وی تصريح كرد: 
ــكالت با تأمين اجتماعی، دارايی و دادگستری  جلسات همفكری و حل مش
از ديگر دستاوردهای دوره اخير اتاق بازرگانی بوده است كه مسائل مختلفی 
ــی و چاره جويی شده است. ذره بينی خاطرنشان كرد: دعوت از  در آن بررس
ــياری از پرونده های جرايم و  ــور و حل بس مديرعامالن بانك های مهم كش
ــياری منجر شد همچنين جلسات  ــكالت بانكی كه به استمهال موارد بس مش
مختلف با وزير بازرگانی، صنايع و معادن و ديگر مسئوالن كشوری در مورد 
حل مشكالت صنعتگران و معدنكاران استان از عملكردهای قابل توجه اتاق 

بازرگانی در سال گذشته بوده است.
از سوی ديگر رئيس اتاق بازرگانی صنايع و معادن اصفهان به دور از مسائل 
ــكالت و موانع  انتخاباتی طی مصاحبه ای با خبرگزاری ايمنا به برخی از مش

ــد اشاره كرد و گفت:  اقتصادی كه بخش صنعت و معدن متأثر از آن می باش
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان: سود 18 درصدی بانك ها صنعت و توليد كشور 
ــاند. رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان گفت:  را به تعطيلی می كش
ــود سپرده های بانكی با دست خود منجر به  با بهره های 18 تا 19 درصدی س

تعطيلی صنعت و توليد در كشور خواهيم بود.    
ــت: بانك های ايرانی به نام سود  ــالميان اظهار داش  به گزارش ايمنا محمد اس
ــودهای 30 تا 40 درصدی از  ــيوه و روش های مختلف س 18 درصدی با ش
ــر جزء ضرر و زيان  ــران دريافت می كنند كه اين ام ــدگان و صنعتگ توليدكنن
ــودی به دنبال ندارد.وی با بيان اينكه هم اكنون بهره بانكی در كشور چين  س
ــت، افزود: در  ــورهای ديگر تك رقمی اس ــد و در برخی از كش ــر درص صف
ــپرده های  ــودهای 18 تا 40 درصد س ــال حاضر توليدكنندگان ايرانی با س ح
ــبه هزينه های آنها  ــی توليدات خود را انجام می دهند و در انتهای محاس بانك
ــود. رئيس اتاق  ــتر از رقبای خارجی خود می ش بين 400 تا 500 درصد بيش
ــودهای سپرده بهترين اقتصادهاي دنيا را  بازرگاني صنايع و معادن اصفهان س
ــت: در حال حاضر بزرگ  ــه درصد عنوان كرد و اذعان داش نيز بين دو تا س
ترين و بهترين كارخانه های جهان تنها 10 درصد سود دارند اما در كشور ما 
ــودهای سپرده های بانكی بين 18 تا 19 درصد است صنعت و توليد به  كه س

تعطيلی كشانده می شود.
وی بيان داشت: وقتی از بانك ها می پرسيم كه چرا سودهايی با اين درصد های 
كالن دريافت می كنيد در جواب می گويند كه وقتی تورم در كشور 20 درصد 

است ما چگونه بايد بهره های 12 درصدی پرداخت كنيم.
اسالميان ادامه داد: زمانی كه بانك ها در مقابل سوال ما اينگونه جوابگو هستند 
ــت كه سهم تمامی اين بانك ها در بورس، سودهای كالن و  اين در حالی اس

سرشاری به دنبال دارد.
ــئوليت خود برای  وی در خصوص اينكه رئيس جمهور در ابتدای تصدی مس
ــكالت و معضالت نظام بانكی در كشور متمركز شده بود، تاكيد كرد:  حل مش
در راستای هدف احمدی نژاد، عدم همكاری كشور باعث شد كه پيگيری ها به 
درستی نتيجه ندهد. رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان با تاكيد اينكه 
هدفمندی يارانه ها حركتی انقالبی در كشور بود و اجرای ديرتر آن هدر رفت 
منابع كشوری را به دنبال داشت، گفت: پس از اجرای موفق اين طرح در حال 
ــا پس انداز كردند و در پارك با خيال  ــر بايد فرهنگ غلط پول در بانك ه حاض

راحت قدم زدن را به نحو مطلوبی در كشور اصالح كنيم.
وی بيان داشت: در حال حاضر در هر خيابانی شيك ترين ساختمان ها به بانك ها 
تعلق گرفته و ما نيز از اين موضوع خوشحاليم اما امروزه صنعت كشور به نوكر 
ــده است.اسالميان اصلي ترين مشكل  بي جيره و مواجب نظام بانكي تبديل ش
صنايع كشور را در حال حاضر نبود نقدينگي دانست و اظهار داشت: نقدينگی 
برای صنايع همانند گردش خون در بدن انسان است و در صورتی كه متناسب و 
به اندازه نياز تزريق نشود مشكالت را به همراه خواهد داشت. وی يكی ديگر از 
مشكالت صنايع فعلی را پرداخت 3 درصد ارزش افزوده به صورت ماهانه بيان 
كرد و افزود: زمان اجرای اين قانون بازار دست به اعتصاب زد اما صنعتگران از 
همان ابتدا آن را قبول كردند ولی پرداخت ماهانه اين عوارض و جريمه های آن 
 مشكالتی را ايجاد می كند و انتظار داريم كه پرداخت آن به صورت ساالنه انجام 

شود. 

انتخابات اتاق های بازرگانی و حساسيت های پيش رو

مژده به صاحبان آگهی


