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ب��ه هم��ت س��ازمان نظ��ام 
ب��ا  و  اصفه��ان  مهندس��ی 
همکاری استانداری، مسکن و 
شهرسازی، بنیاد مسکن، اداره 
کل صنایع و س��ازمان فنی و 
حرفه ای استان اصفهان و در 

راستای آموزش مهندسان ساختمان در ارائه راهکارهای ایمن سازی...
سراسري / صفحه2

رهبر معظم انقالب:
 ملت در مقابل عربده زورگویان
کوتاه نخواهد آمد

معاون استاندار اصفهان:
تجدید نظر در سياست هاي پيشرفت اصفهان 
ضروري است

 برگزاري اولين همایش 
 ساخت و ساز ایمن و مقاوم سازی 

در مدیریت بحران
بختیاري  و  چهارمحال  جوانان  سازمان  مدیر 
 گف��ت: ب�ی�ش از 36 درص��د از جم��عی�ت 
چهارمحال و بختیاري را جوانان تشکیل مي دهند.

ف����ارس  با  گفت��گو  در  نوروزي«  »مجتبي 
در شهرکرد، با اشاره به نقش تربیت دیني در 
بالندگي جوانان اظهار داشت: در مرحله اول 
خانواده ها و پس از آن مدرسه و جامعه وظیفه 
دارند که زمینه آشنایي هرچه بیشتر جوانان را 
ائمه اطهار )ع(  با فرامین دین اسالم و سیره 

فراهم آورند. 
وي همراهي علم و دین را ضروري دانست 
و خاطرنشان کرد: جوانان ما بالفطره خداجو 
هستند و باید زمینه الزم براي همراهي علم و 
دین در شخصیت آنها فراهم شود و این امر 

بیشتر باید در دانشگاه ها تحقق یابد. 
و  شناسایي  ضرورت  بر  تأکید  با  نوروزي 
 رف��ع م���وانع ف��را روي پیش��رفت جوانان 
گفت: این در حالي ا ست که سازمان هاي مردم 
نهاد مي توانند نقش ارزنده اي در برنامه ریزي 
حوزه  در  ویژه  به  جوانان  صحیح  هدایت  و 

اشتغال داشته باشند. 
مدیر سازمان جوانان چهارمحال و بختیاري با 
بیان اینکه بیش از 36 درصد از جمعیت استان 
برهمین  گفت:  مي دهند،  تشکیل  جوانان  را 
اس��اس وج��ود ای�ن می���زان جوان، فرصتي 
ارزشمند براي استان محسوب مي شود که باید 

از آن به بهترین شکل استفاده شود. 
وي با تأکید بر ضرورت بهره گیري از فرصت 
استان  پیشرفت  و  توسعه  راستاي  در  جوانان 
افزود: یکي از هدف هایي که ما به دنبال آن 
هستیم، این است که با شناسایي نخبگان هر 
بخش در تمام حوزه ها، با تزریق ایده و اندیشه 
جوانان به بدنه اجرایي و سیاست گذاري استان 
در راستاي توسعه و پیشرفت استان گام هاي 

مؤثري برداریم. 

وقت��ی از خ��ودش در مورد 
موفق�ی��ت ه��ای  دالی�����ل 
ب�ا  م�ی پرس��ی،  بس��ی�ارش 
خنده های پر معنی، بحث را 
می کش��اند.  دیگر  به جاهای 
نمی گوی��د چ��ه می کن��د که 

این گونه در مسابقه هاي مختلف موفق می شود و...
ورزش / صفحه7

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
ش��هرداری اصفهان، دریچه ای 
است به گس��تره فعالیت های 
عظیم و بی مانند مدیریت شهری 
اصفهان که بی شک این خدمات 
ارزنده و صادقانه، اصفهان را در 

ردیف بهترین کالنشهرهای کشور در مدیریت شهری قرار می دهد.... 
صفحه آخر/ صفحه8

منصورخان بیشتر از این ها می ارزد
ابراهيم زاده؛ 

مردی برای تمام فصول

غرفه به غرفه با نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
سيری در وظایف، عملکردها و 
دستاوردهای شهرداری اصفهان

احمدي نژاد در پنجمین گردهمایي مدیران صنایع و معادن: 

اقتصاد ما باید از تنبلی 150 ساله 
رها شود
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36 درصد جمعيت 
چهارمحال و بختياري 

جوان است

ت دوم
نوب
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ایران

حضرت آیت ا... خامنه ای، ایس��تادگی 
ملت ایران و خانواده های معظم شهدا را 
در مقابل تهدیدهای سلطه گران جهانی، 
ناشی از احساس اقتدار و اعتماد به نفس 
ملی دانستند و تأکید کردند: ملت ایران در 
مقابل عربده ه��ای زورگویان، لحظه ای 
 از آرمان ه��ای خ��ود کوت��اه نخواه��د 

آمد.
 ب��ه گ��زارش مه��ر، حض��رت آی��ت ا... 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی 
در دیدار پرش��ور خانواده ه��ای معظم 
ش��هیدان، جانب��ازان و ایثارگران اس��تان 
قم، اعتقاد به ش��هادت و»ایمان به ایثار و 
معامله با خدا« را رمز اقتدار حقیقی ملت 
ای��ران خواندند و تأکید کردند: این ملت 
بزرگ، در پرتو این عوامل عزت آفرین، 
در مقاب��ل زیاده خواهی های اس��تکبار، 
همچنان مس��تحکم خواهد ایستاد. رهبر 
انقالب اس��المی در این اجتماع معنوی 
که با یاد افتخارآفرین شهیدان معطر شده 
بود، »شهادت« را موضوعی بسیار عمیق 
دانس��تند و افزودند: اعتقاد به شهادت و 
ب��اور به عظمت ش��هیدان، عمق معنوِی 
ش��خصیت و هوی��ت یک ملت اس��ت. 
حض��رت آی��ت ا... خامنه ای، اس��تقبال 
پرشور و گسترده ملت لبنان را از رئیس 
جمهور ملت ایران، موضوعی شایس��ته 
مطالع��ه و تحلیل خواندن��د و افزودند: 
اینگونه حقایق، نش��ان دهن��ده جذابیت 
و عظم��ت مل��ت ایران در چش��م دیگر 
ملت هاست. ایشان در ریشه یابی علت 
این عظمت و اقتدار، به تش��ریح اهمیت 
ش��هادت پرداختن��د و افزودن��د: وقتی 
یک ملت و جوانان��ش، اینگونه به ایثار، 

فداکاری و شهادت در راه خدا باور پیدا 
می کنند، به طور طبیعی، از اقتدار، عزت 
و عظمت��ی که وعده صدق الهی اس��ت، 
برخوردار می ش��وند و ب��ه همین دلیل 
ملت ایران،  امروز از همه ملت های دیگر 
قوی تر و با عظمت تر اس��ت. حضرت 
آیت ا... خامنه ای ایس��تادگی ملت ایران 
و خانواده های معظم ش��هدا را در مقابل 
تهدیدهای س��لطه گران جهانی، ناشی از 
احس��اس اقتدار و اعتم��اد به نفس ملی 
دانس��تند و تأکید کردن��د: ملت ایران در 
مقابل عربده ه��ای زورگویان، لحظه ای 
از آرمان ه��ای خ��ود، کوت��اه نخواه��د 
آمد. رهبر انقالب اس��المی، با اش��اره به 
ض��رورت تقویت و تعمی��ق روزافزون 
ایم��ان به خدا در قلب ه��ای آحاد مردم 
و مس��ئوالن، خاطرنشان کردند: باید این 
ایمان اقتدار آفرین را قدر بشناسیم و آن 
را پشتوانه پیشرفت های علمی،  فناوری، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دهیم. 
حضرت آیت ا... خامن��ه ای با یادآوری 
طرح ه��ا و اقدام ه��ای فراوان��ی ک��ه 
دش��منان و دنباله روهای آنان در داخل، 
در س��ال های پس از رحل��ت امام برای 
تضعیف ایم��ان و اعتقادهای ملت انجام 
دادند، افزودند: مخالف��ان ملت ایران،  از 
آن طرح ها چیزی جز ناکامی عایدش��ان 
نش��د و از این پس نیز به هیچ نتیجه ای 
نخواهند رسید. ایشان، جوانان کشور را  
جوانانی بس��یار خوب و پاک برشمردند 
و افزودند: این نسل جوان که در فضای 
ایمان و اعتقادهای ملت رشد کرده، نسلی 
پربرکت و همچون جوانان اوایل انقالب 

آماده ایثار و فداکاری است.

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران 
از تأسیس 100 دهیاری جدید در استان 

تهران خبر داد. 
افشین س��فاهن در گفتگو با مهر اظهار 
داش��ت: بر اس��اس قانون، می توان در 
روستاهایی که دارای 300 نفر جمعیت 
یا 60 خانوار و یا هر دو ش��رط هستند، 
دهیاری ایجاد ک��رد. وی افزود: تا زمان 

جدا شدن اس��تان البرز از استان تهران، 
369 دهیاری مصوب وجود داش��ت که 
با انت��زاع البرز 102 دهیاری به محدوده 
آن اس��تان منتقل ش��د. این مسئول امور 
روستایی تأکید کرد: مقدمه های تأسیس 
100 دهی��اری جدید در اس��تان تهران 
فراهم شده و س��یر مرحله های قانونی 

خود را طی می کند.

س��فاهن گف��ت: دهیاری ه��ا مدیریت 
محلی روس��تاها را مانند ش��هرداری ها 
در شهرها بر عهده دارند و می توانند با 
درآمدزایی و جذب اعتباربه فعالیتش��ان 
ادام��ه دهن��د. س��فاهن اضاف��ه ک��رد: 
مش��خص ش��ده که در هر شهرستانی، 
چه روستاهایی مشمول تأسیس دهیاری 
 می ش��وند و دهی��اری ب��ه آنه��ا تعلق 

می گیرد. 
مدیرکل امور روستایی استانداری تهران 
بیان داش��ت: برای تأسیس دهیاری باید 
تقاضایی از س��وی ش��ورای اس��المی 
روس��تاها به همراه تقاضای��ی از طرف 
فرمانداری به امور روستایی استانداری 

تحویل داده شود. 

وی اف��زود: این تقاضاه��ا باید به همراه 
انتخاب فردی به عنوان دهیار با شرایطی 
 که قانون مشخص کرده و معرفی می شود، 

همراه باشد. 
این مس��ئول عن��وان ک��رد: تقاضاها و 
معرف��ی نامه ه��ا پس از بررس��ی های 
الزم به وزارت کش��ور ارسال می شود 
تا مجوز تأسیس دهیاری به همراه حکم 
دهیار، با دس��تور و امضای وزیر کشور 

صادر شود. 
وی ادام��ه داد: دهیاری ه��ا می توانند 
نق����ش ارزن�����ده ای در مدی��ریت 
روس��تاها داش��ته باش��ند و گام مؤثری 
 در جه��ت رش��د و توس��عه روس��تاها 

بردارند.

به نق��ل از رواب��ط عمومی ش��هرداری 
 شهریار، ش��هردار ش��هریار از افتتاح و 
پروژه های  مهمتری��ن  ب��رداری  به��ره 
عمرانی و خدماتی در شهریار در آینده 
نزدی��ک خبر داد. ش��هردار ش��هریار از 

افتت��اح و بهره برداری صد پروژه بزرگ 
عمرانی، خدماتی و ورزش��ی با اعتباری 
بال��غ ب��ر 337/550/000/000 ریال در 
روزه��ای آین��ده ب��ا حضور مس��ئوالن 

کشوری خبر داد.

تهران  است����اندار 
زیبایی،  گف�����ت: 
عظمت و ماندگاری 
حضور  با  انقالبمان 
حاکمیت  و  بس��یج 
بس��یجی  فرهن��گ 
تارک  بر  که  اس��ت 

دنیا می درخشد. 
در  تم��دن  مرتضی 
و  تودی��ع  مراس��م 

معارف��ه فرمانده مرکز مقاومت بس��یج 
اس��تانداری تهران، با اش��اره ب��ه اینکه 
خداوند س��رمایه عظیم انق��الب را در 
لبن��ان و در جریان س��فر رئیس جمهور 
ب��ه این کش��ور ب��ه همگان نش��ان داد، 
اف��زود: پی��ام س��فر رئیس جمه��ور که 
هم��ان عظمت، منزلت و زیبایی انقالب 
است؛ ابتدا برای خودمان و سپس برای 

تمام جهانیان اس��ت. تمدن، 
بس��یج را فرزند مفتخر این 
 انقالب خواند و خاطرنشان 
کرد: اگر ماهیت بسیج را از 
انقالب بگیرند نظام تهی از 
معنی خواهد شد. وی نقش 
بسیج در نامالیمات فراوانی 
که طی سه س��ال گذشته بر 
انقالب رفته اس��ت را بسیار 
مؤثر و مثب��ت ارزیابی کرد 
و یادآورشد: ابتدا باید بدانیم حامل چه 
امانت عظیمی از انقالبیم و معتقدم هنوز 
با آرمان های عظیم بس��یج در اداره ها 

فاصله داریم. 
تم��دن گف��ت: بس��یجی ب��ودن یعن��ی 
ش��بانه روز و ب��ا تم��ام وج��ود ب��رای 
 گ��ره گش��ایی از مش��کل های م��ردم 

تالش کنیم.

رئیس جمه��ور گفت: هدفمن��د کردن 
یارانه ها بهترین فرصت است تا مجموعه 
اقتصاد م��ا از تنبلی 150 س��اله به طور 
 کام��ل رها ش��ود. ب��ه گ��زارش فارس، 
محم��ود احمدی نژاد طی س��خنانی در 
پنجمی��ن گردهمای��ی مدی��ران صنایع 
 و مع��ادن ک��ه در مرک��ز همایش ه��ای 
 بی��ن الملل صدا و س��یما برگزار ش��د،
گفت: ملت ایران به خوبی قدر خدمات 
و فداکاری ها را می شناس��د. وی با بیان 
اینکه ساختن نیازمند خون دل خوردن، 
ایثارگری و تالش اس��ت، تصریح کرد: 
این سرعت ستودنی رشد صنعتی حاصل 
دلسوزی و فداکاری مدیران است که بنده 

ب��ه نمایندگی از ملت بزرگ ایران از همه ش��ما و 
کسانی که با عشق و انگیز پاک در خدمت صنعت 

و معدن کشور هستند، صمیمانه تشکر می کنم. 
رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود، با تأکید بر 
تقوی��ت تعمیق خود باوری ملی تصریح کرد: اگر 
خود را با دیگران که به اصطالح صنعتی هس��تند 
مقایس��ه کنید، می بینیم که کارتان ستودنی است. 
رئیس جمهور خطاب به مدیران بخش صنعت و 
معدن گفت: ش��ما کسری بودجه  تان را از دیگران 
تأمین نمی کنی��د و نفت را به نصف قیمت واقعی 
می فروشید و فشارها را هم تحمل می کنید و با همه 
این شرایط پیشرفت های بزرگ صنعتی و معدنی را 
ش��اهدیم که حاصل خود باوری است و باید این 
خود باوری تثبیت و تعمیق یابد که اگر این گونه 

شود بر تمام شرایط عالم غلبه خواهیم کرد. 
 وی ب��ا تأکید مجدد ب��ر لزوم خودب��اوری اظهار 
داش��ت: امروز ساختن ایران تولید کارخانه و رفع 
بیکاری نیست بلکه ساختن ایران تغییر ذهنیت های 

بشریت است. رئیس جمهور افزود: شما صنعتگران 
وقتی کشور را می س��ازید و پیشرفت می کنید آن 
مبانی نظری مادی، اس��تعمار نو و برده داری را هم 

زیر سئوال می برید. 
احم��دی نژاد با اش��اره به اینک��ه کار صنعتی در 
ایران هم کار اقتصادی و هم کار فرهنگی اس��ت، 
خاطرنشان کرد: باید از داشته های دیگر هم استفاده 
ک��رد اما درختی ماندگار اس��ت که ریش��ه آن در 

اعماق زمین است. 
ام��روزه رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه باید از 
عش��قی که ملت ها به ایران دارند استفاده کرده و 
کیفی��ت کار را باال ببریم، اظهار داش��ت: توجه به 
کیفیت در فرهنگ ما بوده اس��ت اما غرب از 150 
س��ال پیش نفوذ کرده و مدیریت های بی کفایت 
به فرهنگ عمومی ما آس��یب زده اند. احمدی نژاد 
تأکید کرد: گروه های��ی را در مجموعه ها انتخاب 
کنید ک��ه روی کیفیت کار کنن��د. احمدی نژاد با 
تأکی��د بر اینکه مدل توس��عه صنعتی را باید خود 
تبیی��ن کنی��م در خصوص بح��ث هدفمند کردن 

یارانه ه��ا گفت: هدفمند ک��ردن یارانه ها 
یک فرصت تاریخی ب��رای اقتصاد و به 
خص��وص بخش صنعتی ما اس��ت. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم در حال مسابقه 
و درگیر یک کار سنگین هستیم و در این 
میان درهای کشور را نمی توان ببندیم هر 
چند که به معنای این نیست که رها کنیم 
و ه��ر کاالی که می خواهد وارد ش��ود، 
بلکه تبادل دو طرفه است و صادرات و 

واردات بایستی با هم باشند. 
وی با اش��اره به اینکه برخی ها از مفهوم 
واردات و صادرات برداشت غلطی دارند 
اظهار داش��ت: هدفمند ک��ردن یارانه ها 
بهترین فرصت است تا مجموعه اقتصاد 

ما از تنبلی 150 ساله به طور کامل رها شود. 
رئی��س جمهور تأکید ک��رد: بعضی از کش��ورها 
ب��رای ایجاد تحرک در صنعت و بهینه س��ازی و 
کاهش هزینه تولی��د، با قیمت انرژی بازی کردند 
و برخی ها گفتند که داس��تان اوپک در س��ال 50 
برای این ب��ود که صنعت امریکا مصارف خود را 
پایی��ن آورده و خود را جوان کن��د. احمدی نژاد 
با اش��اره به اینکه بایس��تی از فرص��ت تاریخی، 
»هدفمند کردن یارانه ها« به بهترین ش��کل ممکن 
اس��تفاده کرد و هزینه ها را پایین بیاورید، تصریح 
کرد: طب��ق طراحی که انج��ام داده ایم در صنعت 
عالوه بر اینکه نباید آس��یبی وارد شود، بلکه باید 
 یک نوسازی در فناوری و مدیریت صنعتی شکل 

بگیرد. 
وی همچنین گفت: شما مدیران صنعت و معدن در 
مقطعی با تولید و تالش زیاد اجازه ندادید به ملت 
 فشار بیاید ولی االن باید مدیریت را اصالح و هزینه را 

کاهش دهید. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت : نیروی زمینی 
اندیشه های نظامی خود را در رزمایش آذرماه به 
نمایش می گذارد. به گزارش ایلنا، امیرس��رتیپ 
احمد رضا پوردستان در حاشیه مراسم رونمایی 
از کتب دفاع مقدس، از برگزاری رزمایش بزرگ 
نی��روی زمینی در آذرماه خب��ر داد و گفت: این 
رزمایش، یکی از رزمایش هایی اس��ت که منطبق 
با ش��رایط نا هم تراز بوده و در فضای نا هم تراز 

اجرا می شود. 
وی اف��زود: در ای��ن رزمای��ش س��عی کرده ایم 
توانمندی ها و دانش��ی ک��ه در خصوص جنگ 
کالس��یک داریم را با اندوخته هایی که از جنگ 
نا هم تراز به دس��ت آورده ای��م با هم تلفیق کرده 
و اندیش��ه های نظامی خ��ود را در یک رزمایش 

عظیم به اجرا درآوریم. 
فرمان��ده نیروی زمین��ی ارتش اب��راز امیدواری 
کرد تا ب��ا برگزاری این رزمای��ش نقاط ضعف، 
قوت و برجس��ته ای��ن نیرو شناس��ایی و آن را 

در حال��ت آماده باش قرار دهد. وی با اش��اره به 
استفاده از تسلیحات جدید نیروی زمینی در این 
رزمایش گفت: س��عی کردیم تمامی مهماتی که 
در رزمایش مورد اس��تفاده قرار می گیرد، جنگی 
باشد در این راس��تا هواپیماهای بدون سرنشین، 
ش��لیک موش��ک و تمامی م��واردی که خاص 
 یک رزمایش همه جانبه اس��ت ب��ه اجرا گذارده 

می شود. 

پوردس��تان تصریح کرد: همچنین س��عی ش��ده 
عم��ده محصوالتی ک��ه در رژه 31 ش��هریور به 
نمایش درآمد را در ای��ن رزمایش به کار گرفته 

و عملیاتی کنیم. 
وی گفت: از آن جمله تانک های بهینه سازی شده 
و تیربارهای بهینه س��ازی شده آنها، خودروهای 
ATV که در جاده های ناهموار و شنی به خوبی 
حرکت می کنند و رزمنده ها را بسیار سریع جابه 
جا کرده و برای ضربه زدن س��ریع به دش��من و 
بازگشت استفاده می شود، هستند که در رزمایش 

به کار گرفته می شوند. 
فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش گف��ت: رزمایش 
ب��زرگ نی��روی زمینی به مدت ی��ک هفته و در 
آذرماه برگزار می ش��ود که زم��ان دقیق آن اعالم 

خواهد شد. 
وی در پای��ان مح��دوده جغرافیایی که رزمایش 
در آن برگ��زار می ش��ود را اس��تان های ای��الم و 

خوزستان اعالم کرد. 

  زاینده رود
به همت سازمان نظام مهندسی اصفهان و با همکاری 
استانداری، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، اداره 
کل صنایع و سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان 
و در راس��تای آموزش مهندسان ساختمان در ارائه 
راهکارهای ایمن سازی در برابر حوادث غیرمترقبه، 
اولین همایش ساخت و ساز ایمن و مقاوم سازی در 

مدیریت بحران برگزار شد.
زارع مدیرکل فنی وحرفه ای استان در این همایش، 
به ارائه گزارش��ی از عملکرد سازمان در خصوص 
آموزش های س��اختمانی پرداخت و از آموزش 30 
هزار نفر از کارگران ساختمانی اصفهان از سال 85 
تاکنون و ارائه کارت مهارت به ایشان سخن گفت. 
وی افزود: از کارفرمایان و مهندسان ساختمان دعوت 
می شود در فعالیت های خود تنها از کارگران دارای 

کارت استفاده نمایند.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان، همچنین از آموزش 
مهارت های پیش��رفته و مهندس��ی س��اختمان در 
رشته های جدید ساخت پنجره های UPVC و نیز 

ساخت ساختمان های فوری و بتنی آماده خبر داد.

منصور شیشه فروش مدیرکل مرکز مدیریت بحران 
اس��تانداری اصفهان نیز وظیفه ساخت و ساز ایمن 
را بر دوش نظام مهندس��ی دانس��ت و گفت: ایجاد 
حساسیت در همگان برای ساخت سازه های مقاوم 
در برابر حوادث و استفاده از محصوالت با کیفیت 
س��اختمانی، لزوم مطالعه های لرزه نگاری، استفاده 
از تجارب زلزله های گذش��ته، استفاده از نیروهای 
مجرب و مهندس��ی در ساخت و س��از، می تواند 
جامع��ه را در برابر خطر ح��وادث غیرمترقبه کمتر 
آسیب پذیر نشان دهد. وی با اشاره به اینکه مسکن 
پوسته دوم بدن انس��ان است تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت مقاوم سازی اماکن عمومی، مقاوم سازی 
دو ه��زار کالس درس، تهیه جزوه های آموزش��ی 
و ایجاد انگی��زه در تحقیق ه��ای مدیریت بحران، 
 از فعالیت ه��ای اس��تانداری در کاهش خطرهای 

بحران زا بوده است.
فریبرز ناطق الهی اس��تاد نمونه کشور در مهندسی 
س��ازه، زلزله و مدیریت بح��ران در این همایش با 
اجرای یک پاورپوینت به تبیین طرح جامع تحقیقاتی 
خ��ود در خص��وص مدیری��ت بحران در اس��تان 

اصفهان پرداخت. وی آموزش های قبل از زلزله و 
پیشگیری ها را بهترین راه کاهش بحران و پیامدهای 
آن دانس��ت و مدیریت بحران را مدیریت برنامه ها 
و کاره��ا قبل از وقوع حوادث تعریف کرد و اذعان 
داشت: متأس��فانه در کشور بر این بعد مسأله کمتر 
کار شده است. در این همایش فرهاد بهنام فر استاد 
دانش��گاه صنعتی اصفهان نیز پیرامون مطالعه های 
موردی آسیب پذیری و مدیریت بحران به سخنرانی 
پرداخت. همچنین مدیرعامل صنایع گیتی پسند نیز 
پیرامون بهینه س��ازی مصرف انرژی در س��اختمان 
 به بیان نظریه های خود و دس��تاورد کارخانه های 

گیتی پسند پرداخت.
در پای��ان مهندس عس��گری رئیس س��ازمان نظام 
مهندسی ساختمان اس��تان اصفهان، به جمع بندی 
مباحث پرداخته و از برگزاری همایش های مشابه 
)مدیریت بحران در ساخت و ساز( در ماه های بعد 

خبر داد.
الزم به ذکر است: به شرکت کنندگان در این همایش 
گواهی شرکت در همایش و فراگیر ساخت و ساز 

ایمن و مقاوم سازی در مدیریت بحران اعطا شد.

وجود برخی مشکل ها همچون بروکراسی اداری و 
دیوانساالری، نباید مانع اقدام های بزرگ شود و باید 
با تالش روز افزون راه های نرفته را به س��رعت طی 
کرده و موانع سرمایه گذاری را از پیش رو برداشت. 
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: امروز تحریم های 
دش��من با همراهی دولت، تاج��ران و بازرگانان به 
زمینه ای برای پیشرفت و اقتدار بیشتر تبدیل می شود. 
به گ��زارش ایلنا، محمد رضا رحیمی در نشس��ت 
»بررس��ی فرصت ها، چالش ه��ا و وضعیت تجاری 
کشور در شرایط تحریم« با تبریک میالد با سعادت 
ثامن الحجج علی بن موس��ی الرض��ا)ع(، تاجران و 
صنعتگران کشور را افرادی شایسته، با کفایت و دارای 
وجدان سلیم خواند و گفت: دولت مصمم است در 

بخش سرمایه گذاری راه را برای تاجران هموار نماید 
تا اداره امور تجاری کش��ور به بهترین شکل ممکن 

انجام شود. 
معاون اول رئیس جمه��ور، الزمه همکاری دولت با 
تاجران و سرمایه گذاران را افزایش اعتماد متقابل و 
مدیریت صحیح و صادقانه بر امور تجاری دانست 
و بر لزوم استمرار برگزاری جلسه های مشترک میان 
دولت و نمایندگانی از تاجران، صادرکنندگان، وارد 
کنندگان و فعاالن بخش تجاری و بازرگانی کش��ور 
برای ایجاد پنجره واحد در بخش صادرات، واردات 

و تولید تأکید کرد. 
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح 
هدف های دشمنان از اعمال تحریم علیه ملت ایران 

و اقدام های پیشگیرانه دولت در مقابله با این تحریم ها 
اشاره کرد و گفت: روزگاری که قدرت های زورگو 
برای دستیابی به هدف های پلید خود، حقوق ملت ها 
را زیر پا می گذاشتند، سپری شده و تحریم های دشمن 
با همراهی دولت، تاجران و بازرگانان به زمینه ای برای 

پیشرفت و اقتدار بیشتر تبدیل می شود. 
مع��اون اول رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: وظیفه 
دول��ت، خدمت و وظیفه تاج��ران برنامه ریزی های 
اقتصادی و تجاری است و دولت با تضمین سرمایه 
و س��ود تاجران و حمایت های الزم، کش��ور را که 
ه��م اکن��ون در حال جهش و پیش��رفت در تمامی 
 بخش ها است به سمت قله های بلند اقتدار هدایت 

خواهد کرد. 

رهبر معظم انقالب:
 ملت در مقابل عربده زورگویان

کوتاه نخواهد آمد

 تأسیس 100 دهیاری جدید 
در استان تهران

مدیریت محلی روستاها به دهیاری ها 
واگذار می شود

 افتتاح و بهره برداری مهمترین 
پروژه های عمرانی و خدماتی در شهریار

 هنوز با آرمان هاي عظیم بسیج 
در اداره ها فاصله داریم

جهان نما نصف النهار

توسط تظاهرکنندگان صورت گرفت 
 ورودی فرودگاه مارسی مسدود شد

تظاهرکنندگان فرانس��وی معترض به اصالحات نظام بازنشستگی در این 
کشور، ورودی های فرودگاه مارسی را مسدود کردند. 

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، مسئوالن فرودگاه مارسی 
اعالم کردند که تظاهرکنندگان موانعی را در مس��یرهای ورودی فرودگاه 

قرار داده  و دسترسی به فرودگاه را با مشکل رو به  رو کرده اند. 
بن��ا بر این گزارش، دولت »نیکاًل س��ارکوزی«، رئیس جمهوری فرانس��ه 
برای تأمین انرژی مورد نیاز فرانسه و مقابله با پیامدهای اعتصاب  در این 

کشور، اقدام به خرید برق از خارج کرد. 
رئیس جمهوری فرانس��ه هش��دار داد که در صورت پای��ان نیافتن فوری 

اعتصاب ها، اقتصاد این کشور به طور جدی آسیب خواهد دید.

فتوای جدید خاخام های صهیونیست:
 فروش یا اجاره منزل 

به فلسطینیان، »حرام« است
گروه��ی از خاخام های صهیونیس��ت در ش��هر »صفد« واقع در ش��مال 
سرزمین های اشغالی سال 48 فلسطین، فتوای جدیدی را صادر کرده اند 
که بر اس��اس آن، ف��روش و یا اجاره دادن منازل و خانه های این ش��هر 
به عرب های غیر یهودی حرام اعالم ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش فارس 
به نقل از مرکز اطالع رس��انی فلس��طین، بر اس��اس فتوایی که تعدادی 
از خاخام ه��ای یه��ودی ص��ادر کرده ان��د، آمده اس��ت که بای��د تمامی 
 اف��رادی را که منزل مس��کونی و ی��ا مغازه به عرب ها اج��اره می دهند، 

تحریم کرد. 
در بخش دیگری از این فتوای یهودی آمده اس��ت که ش��یوه معیش��تی 
عرب ه��ا با یهودیان به طور کامل فرق دارد و آنها از ما نفرت داش��ته و 
گاه��ی اوقات هم به ما حمله می کنند. خاخام های مذکور در فتوای خود 
تأکی��د کرده اند که ما نمی خواهیم عرب ها پناهگاهی در میان ما داش��ته 
باش��ند و باید ش��هر مقدس صفد را از وجود آنها پ��اک نگه داریم. این 

خاخام ه��ا همچنین نس��بت به 
مخالفت ب��ا این فتوای دینی و 
پیامد فروش و ی��ا اجاره دادن 
)من��ازل و مغازه ها( به عرب ها 
هش��دار داده ان��د. منابع محلی 
س��رزمین های اش��غالی س��ال 
48 فلس��طین، اع��الم کرده اند 
که ای��ن فت��وای نژاد پرس��تانه 
گرای��ش  افزای��ش  پ��ی  در 
عرب ها به س��کونت در ش��هر 
تاریخ��ی صفد، ب��ه ویژه پس 

از راه ان��دازی تع��دادی از مراک��ز دانش��گاهی و اع��الم تصمی��م رژیم 
 صهیونیس��تی ب��رای اح��داث دانش��کده پزش��کی در این ش��هر صادر 

شده است. 
قب��ل از این دانش��جویان عرب کالج صفد، باره��ا در معرض حمله قرار 
گرفته اند و یهودیان نژادپرس��ت خس��ارت های زیادی ب��ه خوابگاه های 

دانشجویان عرب وارد کرده اند.

هیالری کلینتون:
انگلیس شریک اصلی امریکا در 

زمینه نظامی باقی می ماند
وزیر امور خارجه امریکا تأکید کرد که انگلیس همچنان ش��ریک اصلی 

نظامی واشنگتن باقی می ماند. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری »ریانوواستی«، »هیالری کلینتون«، 
وزیر امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی اعالم کرد که انگلس��تان ش��ریک 

اصلی امریکا در زمینه نظامی باقی می ماند. 
در بیانیه کلینتون در این باره آمده اس��ت: امریکا تالش »دیوید کامرون«، 
نخس��ت وزیر انگلی��س و دولت وی ب��رای تع��ادل در بودجه و حفظ 
همزم��ان توانایی های دفاعی در بهترین حالت در مقابل تهدیدهای رو به 

رشد امنیتی را بسیار مهم ارزیابی می کند. 
کلینتون اظهار داشت: همه شواهد نشان می دهد که انگلستان یک بررسی 

دقیق و حساب شده را آماده کرده است. 
وزی��ر امور خارج��ه امریکا در ادامه افزود: در نتیجه انگلس��تان می تواند 
هم��ه تعهده��ای خ��ود در رابطه ب��ا ناتو را انج��ام دهد و ق��وی ترین 
 ش��ریک نظامی ما در تالش برای کاهش سطح تهدیدهای قرن 21 باقی 

بماند. 
هیالری کلینتون بار دیگر خاطر نشان کرد که امریکا و انگلیس و همچنین 
نیروهای مسلح دو کشور توسط دوستی عمیق با یکدیگر ارتباط دارند. 
وی همچنین تصریح کرد: ما از س��هم انگلیس در امنیت جهانی و تمایل 
این کش��ور برای حفظ کامل توانایی های نظامی که به نیروهای ما اجازه 
داد اینگونه مؤثر در بسیاری از منطقه های کره زمین اقدام کنند، قدردانی 

می کنیم.

نخست وزیر عراق وارد ترکیه شد 
 

»نوری المالکی« نخس��ت وزیر عراق برای دی��دار و گفتگو با مقام های 
عالی رتبه ترکیه، پیرامون روند 
تشکیل دولت جدید عراق وارد 

استانبول شد.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع 
المالکی در  آگاه دیپلماتی��ک،  
با »عبداله گل« رئیس  استانبول 
جمهوری ترکیه دیدار و سپس 
ب��رای دی��دار با »رج��ب طیب 
اردوغان« نخس��ت وزیر ترکیه 

وارد آنکارا شد. 
در  دیپلماتی��ک  مناب��ع 
ترکی��ه  ک��ه  گفتن��د  آن��کارا 
 خواه��ان تش��کیل ی��ک دول��ت قدرتمن��د و فراگی��ر در عراق اس��ت. 
به گفته این منابع، آنکارا با همه گروههای سیاسی در عراق رابطه خوب 
و یکسانی دارد و پیام آنکارا به نوری المالکی این خواهد بود که دولت 
جدید عراق باید با سازش و توافق همه گروههای سیاسی در آن کشور 
 تشکیل شود و کشورهای همسایه بر روند تصمیم گیری ها در بغداد تأثیری 

نداشته باشند. 
 چن��د روز پی��ش »احم��د داود اوغل��و« وزی��ر ام��ور خارج��ه ترکی��ه 
گفته بود: تش��کیل یک دولت قدرتمند در عراق برای ترکیه بس��یار مهم 
است، عراق کشور همسایه ترکیه است و بی ثباتی در عراق برای امنیت 

ترکیه تأثیرهای نامطلوبی دارد. 

احمدي نژاد در پنجمین گردهمایي مدیران صنایع و معادن: 

اقتصاد ما باید از تنبلی 150 ساله رها شود

فرمانده نیروي زمیني ارتش خبر داد: 
نیروي زمیني اندیشه هاي نظامي خود را در رزمایش آذرماه به نمایش مي گذارد 

برگزاري اولین همایش ساخت و ساز ایمن و مقاوم سازی در مدیریت بحران

رحیمي در نشست بررسي فرصت ها و چالش ها در شرایط تحریم؛ 
 تحریم هاي دشمن با همدلي مسئوالن و تاجران

به زمینه اي براي اقتدار تبدیل مي شود 

چه خبر از پایتخت
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قدیمی ه��ا می گفتن��د »هی��چ جا خانه 
آدم نمی ش��ود«، خانه جایی اس��ت که 
ک��ودکان و والدی��ن با فض��ای گرم آن 
پیوند دارند، مه��ر و محبت زوج ها در 
آن شکوفا می شود، بالندگی خانواده و 
پرورش فرزندان در آن شکل می گیرد 
و مأمن و پناهگاه روح و جس��م انسان 
است. فضای صمیمی خانه برای انسان 
مثل یک تکیه گاه است، تکیه گاهی که 
انسان هر وقت خس��ته، دلزده، افسرده، 
پریش��ان، مایوس و سرگردان می شود، 
می توان��د به آن تکیه کن��د و در آن به 
آرامش برس��د. امروزی ها ب��ا فناوری 
جدید و پیش��رفته به این مثل قدیمی ها 
 رس���یده اند که هی�چ ج�ا خانه انس�ان 
نمی ش��ود، زیرا دانش��مندان دانش��گاه 
کمبری��ج برای اولین بار ثابت کردند که 
ش��ادترین مکان دنیا برای انسان، خانه 

است. 
در همین ارتباط دکت��ر اصغر کیهان نیا 
می گوید: این موضوع صادق است که 
خانه شادترین مکان برای انسان است. 

خانه ای ک��ه در آن ارتباط های عاطفی 
در باالترین سطح قرار دارد، افراد به هم 
وابسته، متحد و منسجم هستند و روابط 
خوبی با هم دارند. احساس امنیت ناشی 
از حض��ور در من��زل به آن ه��ا آرامش 
زی��ادی می دهد. به همین دلیل اس��ت 
که انسان پس از مسافرت تمایل زیادی 
به برگش��تن به خان��ه دارد زیرا آرامش 
خ��ود را فق��ط در منزل ب��از می یابد. 
وی درباره خصوصیت های خانه ش��اد 
می افزاید: خانه ش��اد خانه ای است که 
در آن مذاکره انجام بگیرد، خانه ای که 
افراد در آن بتوانند با یکدیگر برای حل 
مسائل گفتگو کنند. این گفتگو ناشی از 

برقراری روابط عاطفی و تش��دید کننده 
آن است. روش صحیح مذاکره شیوه ای 

است که در آن تمامی اعضا 
ب��رای ح��ل مش��کل خود 
ه��م  از  کنن��د،  مش��ارکت 
نقد  می پذیرند،  نصیح��ت 
می ش��نوند و راهکاره��ای 
موج��ود را ب��ه بهترین نحو 
پی��اده می کنن��د. ب��ا چنین 
در  مذاکره ای هیچ مشکلی 
چارچوب خانواده بدون راه 
حل باقی نمی ماند زیرا همه 
اعضا در حل یک مشکل و 

پیدا ک��ردن یک راه ح��ل منطقی با هم 
مش��ارکت می کنن��د. طبیعی اس��ت که 
درصدی از مش��کل ها در طول زمان و 
خود به خود رفع می ش��ود و نمی توان 
برای تمامی مش��کالت ب��ا یک یا 2 بار 

مذاکره راه حل پیدا کرد.
 ام��ا به ه��ر حال ش��یوه صحیح گفتگو 
ک��ردن به رفع تنش ه��ا و ایجاد فضای 

شاد در خانه کمک زیادی می کند. این 
روانشناس و مشاور در ادامه می گوید: 
مدیریت آمرانه در خانه شاد 
وجود ندارد. خانواده ای که 
در آن مدیری��ت مش��ارکتی 
ش��اد  خان��واده  باش��د، 
خواهد ب��ود، زیرا در چنین 
احس��اس  افراد  خانواده ای 
احترام و احساس مفید بودن 
می کنند و امنیت خاطر پس 
از این مرحله به سراغ آن ها 
می آی��د. اف��راد خانواده در 
این صورت حامی یکدیگر 
خواهند بود و خواهند توانست یکدیگر 
را حمای��ت کنن��د. از ط��رف دیگر در 
دوره ای ک��ه والدی��ن ه��ر دو ش��اغل 
هس��تند و فرصتی غیر از شب ها برای 
کنار هم بودن با س��ایر اعضای خانواده 
را ندارند، بهتر است با چند روش ساده 
اما مؤثر تالش کنن��د خانه را به مکانی 
ش��اد تبدیل کنن��د، والدی��ن می توانند 

عالوه ب��ر ایجاد فض��ای آرام و به دور 
از تنش، برای حل مش��کل ها به شیوه 
مذاکره و مدیریت مش��ارکتی، دلسوزانه 
به ش��کایت های فرزندان گوش دهند 
و اگ��ر راهکار قطعی ب��رای آن ندارند، 
شنونده خوبی باشند و با آن ها همدلی 
کنند. در این میان مادران نیز نقش چشم 
گیری در انتقال ش��ادی به سایر اعضای 

خانواده دارند. 
زن��ان می توانند به جای توجه نش��ان 
دادن به کم و کاس��تی ها، به نکته های 
مثب��ت بپردازند و آ ن ه��ا را بیان کنند 
زیرا همیشه در هر چیزی نکته ای برای 

تعریف وجود دارد. 
ش��ادکامی ب��ه ادراک صحی��ح واقعیت 
بس��تگی دارد. خانمی که به ش��ادکامی 
رسیده باش��د می تواند به بهترین وجه 

آن را در منزل پیاده کند. 
رضایت همسر به فرزندان و خانم خانه 
س��رایت کرده و همه ب��ا هم از محیطی 
ش��اد و دلپذیر لذت می برند. همچنین 
اخ��الق نیکو داش��تن و دیگ��ران را به 
داش��تن اخالق خوب تش��ویق کردن، 
یکی از راه های رسیدن به شادی است. 
همچنین مسافرت به شرط تمکن مالی 
موجب شادی می ش��ود. زنان با تجربه 
می توانند ب��ا کمترین هزینه و امکانات 
مقدمه یک س��فر ل��ذت بخش را فراهم 
کنند. س��فری که بتواند فضای روحی - 
روانی خان��واده را از نظر عاطفی مثبت 
کن��د و اعضای خانواده با حس ش��ادتر 
و بهت��ری ب��ه زندگی ع��ادی برگردند. 
از س��وی دیگر چشم پوش��ی از برخی 
رفتارهای نادرس��ت یا اشتباه های افراد 
خانواده توس��ط بزرگترها می تواند در 

دست یابی به شادی بسیار مهم باشد. 

س�کته های قلبی شایع ترین 
از  بع�د  مي�ر  و  م�رگ  عل�ل 

تصادفات است
به گزارش فارس، محمد خاکس��ار حقان��ی در کارگاه 
آموزش��ی بیماری های قلبی در این شهرس��تان از قلب 
به عنوان یکی از مهم تری��ن و حیاتی ترین اعضای بدن 
انس��ان نام برد و اظهار داشت: شایع ترین علل مرگ و 
میر بعد از تصادفات در کش��ور، مربوط به س��کته های 

قلبی و بیماری های قلبی و عروقی است. 
وی اف��زود: ب��ا تغییر ش��یوه زندگی جوام��ع امروزی، 
ک��م تحرک��ی، اس��تفاده از غذاه��ای چرب، ش��ور و 
 س��رخ ش��ده این بیماری رواج فراوان ت��ری پیدا کرده 

است. 
خاکسار حقانی با اش��اره به مهم ترین فاکتورهای بروز 
بیماری های قلبی تصریح کرد: فشار خون باال، عدم کم 
تحرکی، اس��ترس و فشارهای عصبی، چربی خون باال، 
بیماری های دیابت، مصرف دخانیات، چاقی و آلودگی 
هوا از مهم ترین عوامل بروز بیماری های قلبی محسوب 

می شود. 
رئیس ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اشاره 
به دیر ظاهر شدن عالمت بیماری های قلبی در بسیاری 
از موارد، اظهار داشت: نداشتن عالمت دلیل بر سالمت 
قل��ب نیس��ت و نخس��تین گام برای داش��تن یک قلب 
 س��الم شناخت عوامل خطری اس��ت که قلب را تهدید 

می کند. 
وی یکی از مهم ترین عل��ت پیدایش بیماری های قلبی 
و عروقی را تصلب ش��رائین دانس��ت و افزود: تصلب 
شرائین سبب می شود که س��رخرگ های گوناگونی که 
به اعضای مختلف بدن خون رسانی می کنند، به تدریج 
س��خت و تنگ شده و توانایی آنان برای انتقال اکسیژن 

و مواد غذایی به سلول های بدن کاهش یابد. 
وی فش��ار خون باال را از مهم ترین عل��ل بیماری های 
قلبی و عروقی عنوان کرد و افزود: افراد با آزمایش های 
مختلف و گرفتن فشار خون خود می توانند از سالمت 
قل��ب و س��ایر اعض��ای داخلی ب��دن خ��ود در برابر 

آسیب های احتمالی اطمینان حاصل کنند. 
خاکس��ار حقان��ی اس��ترس را عامل مهم��ی در ایجاد 
بیماری های قلبی دانست و گفت: استرس ریسک ابتال 
به فش��ار خون، سرطان ها، دیابت و بیماری های قلبی و 

عروقی را چند برابر افزایش می دهد. 
رئیس ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اشاره 
ب��ه راهکارهای کاهش بیماری ه��ای قلبی و عروقی در 
می��ان افراد مختلف گفت: مصرف میوه و س��بزی های 
ت��ازه، محدود کردن مصرف چربی ه��ا، پیروی از رژیم 
غذایی س��الم، اجتن��اب از قندهای س��اده، ممانعت از 
عوامل اس��ترس زا و کاه��ش وزن از جمله این عوامل 

محسوب می شود.

 رئی��س دفت��ر تألیف کت��ب ریاضی 
س��ازمان پژوه��ش و برنام��ه ری��زی 
آموزش��ی وزارت آموزش و پرورش 
ریاض��ی  درس  از  »ت��رس«  گف��ت: 
یکی از عوامل مهم در کاهش س��طح 
 یادگی��ری در دان��ش آموزان اس��ت. 
»وحی��د عالمی��ان« در گفتگو ب��ا ایرنا 
اف��زود: عوام��ل مختلف��ی در ع��دم 
یادگیری یا پایین بودن سطح یادگیری 
درس ریاض��ی در دانش آموزان مؤثر 

است. 
وی ادام��ه داد: درس ریاض��ی همراه 
با تفکر انتزاعی اس��ت و کمتر، مسأله 
ش��هود در آن دخی��ل ب��وده و ای��ن 
مس��أله در یادگی��ری دان��ش آموزان 
 تأثیرگذار اس�ت. عالم�یان اضافه کرد: 
دانش آموزان از حل مساله های دارای 
تفکر انتزاعی، فراری هستند، بنابراین 
بای��د در تألیف کتاب های درس��ی به 
بحث شهودی یادگیری بیشتر پرداخته 

شود. 
رئیس دفتر تألیف کتب ریاضی سازمان 
پژوه��ش و برنام��ه ریزی آموزش��ی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش تصریح 

کرد: در کتاب های ت��ازه تألیف، این 
موضوع مورد توجه قرار گرفته تا حل 
مسائل برای دانش آموزان ملموس تر 

و قابل درک باشد. 
عالمیان افزود: محیطی که دانش آموز 
در آن ق��رار می گی��رد، در یادگی��ری 
تأثیرگ��ذار بس��یار  ریاض��ی   درس 
 اس��ت. گاه، ف��رد در محیط��ی ق��رار 
می گیرد ک��ه او را به ص��ورت منفی 
نسبت به درس ریاضی بد بین می کنند 
و همچنی��ن ترس از درس ریاضی در 
مقاطع دانشگاهی نیز دیده شده است 
چرا که این ترس، از دوران مدرسه در 
او ش��کل گرفته و همین ترس، منجر 
به اف��ت تحصیل��ی در درس ریاضی 
شده است. وی در پایان اظهار داشت: 
یکی از راه های مناس��ب برای کاهش 
ت��رس از درس ریاض��ی و افزای��ش 
می��زان عالقه مندی دان��ش آموزان به 
ای��ن درس، هماهنگ ش��دن محتوای 
کتب درسی با طرح برنامه درسی ملی 
اس��ت و هماهنگ شدن دروس با این 
طرح، آم��وزش را برای دانش آموزان 

ملموس تر و جذاب تر می کند. 

رئیس سازمان ملي جوانان با تشریح 
اقدام هاي س��ازمان ملي جوانان در 
تسهیل ازدواج از افزایش 10 برابري 
هدیه ازدواج کارکنان دولت، افزایش 
وام ازدواج صندوق مهر امام رضا)ع(، 
دانش��جویي  ازدواج  وام  افزای��ش 
ط��الق  ب��دون  روز  نام گ��ذاري   و 

خب��ر داد. 
به گزارش ف��ارس، مهرداد بذرپاش 
در چه��ل  و  دومی��ن جلس��ه س��تاد 
س��اماندهي جوانان که در س��ازمان 
مل��ي جوان��ان برگ��زار ش��د، اظهار 
داش��ت: در این س��تاد بی��ش از 20 
دس��تگاه عضو هس��تند ک��ه موضوع 

این جلس��ه به بحث ازدواج جوانان 
اختص��اص یاف��ت. 

وي افزود: روز اول ذیحجه مصادف 
با سالروز ازدواج حضرت علي )ع( 
و حضرت زه��را )س( روز ازدواج 
نامگذاري شده اس��ت و براي اینکه 
س��ازمان ها در این خص��وص براي 
پیش��برد اه��داف، تثبی��ت موض��وع 
و  ازدواج  ام��ر  در  خ��ود  ه��اي 
کم��ک گرفت��ن از جو رس��انه اي و 
عموم��ي در جامع��ه بتوانند از ظرف 
زمان��ي بیش��تري برخوردار ش��وند، 
نظ��ر  در  هفت��ه  ی��ک  را  روز   ای��ن 

گرفته ای��م.

مدیر مؤسس��ه نورالنوار گفت: قرآن گنجی اس��ت که 
هنوز رازهای ناشناخته بسیاری دارد و بسیاری از مردم 
از گنج های نهفته در این کتاب آسمانی نا آگاه هستند.  

به گزارش ایمنا، مرضیه جمشیدی در همایش مدیران 
عام��ل کانون ه��اي فرهنگ��ي اجتماعي بان��وان منطقه 
4 کش��ور اظه��ار داش��ت: در جامعه ش��اهد برگزاری 

کالس ه��ای متع��ددی در زمینه ه��ای مختل��ف قرآنی 
هستیم.

وی اف��زود: علت مهجوریت قرآن را در جامعه باید در 
موضوعی همچون عدم توج��ه یا کم توجهی به آیات 

کاربردی جامعه امروزی جستجو کرد.
مدیر موسس��ه نورالنوار تصریح ک��رد: عدم توجه و یا 
کم اهمیت��ی به آیات کاربردی قرآن در جامعه امروزی 

موجب ش��ده است تا این گنج آسمانی همچنان دارای 
رازهای فراوانی باشد و نا شناخته بماند.

وی بیان داش��ت: خداوند در قرآن فرموده اند اگر قرآن 
بر کوه ها نازل می ش��د کوه ها متالش��ی می شدند اما ما 
انسان ها بار ها آیات قرآن را می  خوانیم اما تاثیری بر ما 
ندارد به این دلیل است که هنوز به درک حقیقت آیات 

قرآن نرسیده ایم.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  هیچ جا »خانه آدم« نمی شود

مافيايي مواد مخدر،  زن جاسوس را در تانكر اسيد 
سوزاندند

 نجات معجزه آسا دختر ۱۳ ساله پس از سقوط 
از ارتفاع ۳۰ متری

زني در دادگاه خانواده:
شوهر معتادم مرا به مصرف مواد مخدر وسوسه مي كند

داستان صندلی های خالی و حذف کنکور
ب��ه گزارش مهر، پ��س از اینکه س��ال 85 قانون نحوه 
ساماندهی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها تحت عنوان 
قان��ون حذف کنکور در مجلس تصویب ش��د و بارها 
زمان های مختلفی برای اجرای این قانون عنوان ش��د 
باالخ��ره مجلس تصمیم گرفت س��ال 92 را به عنوان 
س��ال حذف کنکور اعالم کند. قانون نحوه ساماندهی 
پذیرش دانشجو )حذف کنکور( از سال 85 تصویب و 
بر اساس آن قرار شد از سال 90 کنکور حذف شود اما 
با توجه ب��ه اینکه اقدام جدی برای اجرای آن صورت 
نگرفت، مسئوالن دولت و مجلس تصمیم به تأخیر در 
اجرای آن گرفتند. بر همین اس��اس وزیر علوم در آبان 
ماه س��ال 88 پیشنهاد داد که زمان اجرای قانون حذف 
کنکور سه سال به تعویق بیافتد و در ادامه پیشنهاد داد 
کنکورهای فصلی در هر س��ال تا زم��ان اجرای کامل 
قانون انجام گیرد که پیش��نهاد کامران دانشجو مبنی بر 
برگزاری چند کنکور در سال و یا برگزاری کنکورهای 
فصلی در کمیس��یون آموزش مجلس رد شد و پیشنهاد 
وزیر علوم مبنی بر تأخیر سه ساله قانون حذف کنکور 
مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تصمیم نهایی برای 
حذف کنکور اخذ و س��ال 1392 به عنوان سال حذف 
کنکور اعالم گردید که این موضوع به وزارتخانه های 
علوم و آموزش و پرورش اعالم ش��د. کامران دانشجو 
وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در آخرین اظهار 
نظ��ر خود درباره حذف کنک��ور گفت: ما االن صندلی 
خالی داریم و رقابت برای رشته و گرایش است. 200 

هزار صندل��ی خالی در آموزش عالی نش��ان می دهد 
ک��ه دیگر رقاب��ت داوطلبان ب��رای ورود به دانش��گاه 
نیس��ت. اما حدود 14 رش��ته خاص وج��ود دارند که 
رقابت برای ورود به این رش��ته ها صورت می گیرد. 
پس به طور حتم باید معیاری برای س��نجش داوطلبان 
جهت ورود به این رش��ته های وجود داشته باشد. وی 
ادامه داد: تصمیم ه��ای الزم برای کنکور در کمیته که 
وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم،  رئیس کمیس��یون 
آم��وزش و تحقیقات مجلس و وزیر بهداش��ت عضو 
آن هس��تند گرفته می ش��ود. وزیر عل��وم درباره زمان 
دقیق ح��ذف کنکور گفت: ما به مجلس س��ال 1393 
را برای حذف کنکور پیش��نهاد دادیم اما مجلس به این 
جمع بندی رس��ید که س��ال 1392 سال حذف کنکور 
باشد. یعنی سال 1391 آخرین کنکور برگزار می شود. 
کام��ران دانش��جو در تش��ریح مراحل ح��ذف کنکور 
گفت: ما به تدریج نمره های دانش آموزان را در س��ال 
تحصیلی ب��ه کارنامه تبدیل می کنیم تا با بررس��ی در 
سازمان س��نجش رتبه داوطلبان برای ورود به دانشگاه 
در رش��ته و گرایش های مختلف مش��خص شود.وی 
ادامه داد: حذف کنکور به معنی حذف سنجش نیست. 
تنها امتحان تستی برداش��ته می شود. نمره های دانش 
آموزان در امتحانات هماهنگ و سراس��ری در کارنامه 
ثبت می شود و بر اساس آن پذیرش صورت می گیرد. 
وزیر علوم افزود: ما در راس��تای حذف کنکور س��ال  
آین��ده نیز ای��ن روش را به کار می گیری��م و در چند 

درس امتحان کشوری برگزار می شود. 
حذف کنکور تا سال 93 قطعی شد

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز به مهر گف��ت: در کمیس��یون آموزش و 
تحقیق��ات مجلس با حضور وزرای علوم و آموزش و 
پرورش و مس��ئوالن سازمان سنجش آموزش کشور به 
این نتیجه رس��یدیم که تا سال 92 و به طور حتم سال 

93 حذف کنکور نهایی شود.
علیرضا س��لیمی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون 
حذف کنکور توس��ط وزارتخانه های علوم و آموزش 
و پ��رورش گفت: تا این س��ال وزارتخانه های مجری 
باید زیرساخت های حذف کنکور را فراهم و در مورد 
کیفیت امتحانات نهایی دبیرستان و سایر همکاری های 

این وزارتخانه تصمیم گیری کنند.
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس با بیان 
اینکه در حال حاضر 42 تا 43 درصد داوطلبان کنکور 
ورودی جدید هستند و بقیه پشت کنکوری اند ممکن 
است بخش��ی از آنها س��وابق تحصیلی نداشته باشند، 
گف��ت: با حذف کنکور در س��ال 93 حدود 85 درصد 
داوطلبان ش��رکت کنند دارای سوابق تحصیلی هستند. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حذف کنکور یک بار 
در صح��ن علنی مجلس به تصویب رس��ید به تعویق 
افت��ادن اج��رای آن نیازی ب��ه تصویب صح��ن علنی 
مجلس ندارد و کمیس��یون آم��وزش می تواند در این 

زمینه تصمیم نهایی را بگیرد. 

پلیس ایتالیا از کشف بقایای جسد یک زن 
جاسوس که علیه مافیای این کشور فعالیت 
می کرد، درون تانکر اسید خبر داد. به گزارش 
ایسنا، بقایای جسد »لی گاروفالو« 35 ساله 
که س��ال گذش��ته مفقود ش��ده بود، درون 
یک تانکر حاوی 50 لیتر اسید در نزدیکی 
»میالن« توسط پلیس ایتالیا کشف شد. رئیس 
پلیس ایتالیا در این باره اظهار کرد: چهار تن 
از جمله نامزد س��ابق این زن توسط پلیس 
»میالن« دس��تگیر ش��دند. وی ادامه داد: در 
 بازجویی هایی که از »کارلو کاسکو« نامزد سابق 

این زن صورت گرفت، مشخص شد که پدر 
این زن نیز در قتل وی دس��ت داشته است؛ 
چرا که این زن 35 ساله به عنوان جاسوس 
علیه مافیا و بین س��ال های 2007 تا 2009 
میالدی برای پلیس فعالیت می کرده است. 
به گزارش ایس��نا، هر دو خانواده  � کاسکو 
و گاروفال��و � با گروه جنایت��کار و مافیای 
»درانگتا«، در ارتباط بودند. پلیس نیز مطمئن 
اس��ت که این زن جاس��وس پس از بر مال 
شدن همکاری اش با پلیس توسط آنان درون 

تانکر اسید به قتل رسیده باشد.

رس��انه های دولت��ی آمری��کا از نجات 
معجزه آس��ای یک دخت��ر نوجوان 13 
س��اله پس از س��قوط ارتفاع 30 متری 
خبر دادند. »تیگان مارتی« این دختر 13 
ساله که اهل ایالت »فلوریدا« در آمریکا 
اس��ت، در مصاحبه ای با رس��انه های 
دولتی این کش��ور، گف��ت: من در روز 
حادثه ب��ر روی بالکن منزلم��ان که در 
طبقه هفتم یک س��اختمان قرار دارد، به 
دنبال گربه و سگ خانگی ام می گشتم، 
اما ناگهان تعادل خود را از دس��ت داده 

و س��قوط کردم. مادر این دختر نوجوان 
نی��ز در ادام��ه اضاف��ه ک��رد: از این که 
دخترم پس از س��قوط این ارتفاع بسیار 
بلند جان س��الم به در برده است، دچار 
تعجب و خوشحالی شدم؛ چرا که مرگ 
او حتم��ی بود. اورژان��س منطقه »پارک 
لند« فلوریدا نیز در گزارش��ی اعالم کرد 
که این دختر نوجوان تنها از ناحیه دو پا 
و یکی از دس��تانش دچار کوفتگی شده 
اس��ت و خطر جدی جان وی را تهدید 

نمی کند.

به گزارش فارس، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هید 
محالتی دادخواست جدایی خود را به قاضی نجفی رئیس 
شعبه 234 مجتمع قضایی خانواده یک، ارائه کرد. این زن در 
حضور قاضی نجفی با بیان اینکه ما فرزندی نداریم، گفت: 
ش��وهرم معتاد است و مصرف شیشه اش بسیار باال است. 
وی با اشاره به اینکه 3 سال از زندگی مشترکمان می گذرد، 
افزود: شوهر معتاد، مرا پیر می کند و من نیز بارها وسوسه 

شدم که مواد مخدر مصرف کنم و برای نجات آینده خودم 
می خواهم از شوهرم جدا شوم. زن در حضور قاضی دادگاه 
خانواده شهید محالتی، بیان کرد: حاضرم تمام حق و حقوقم 
را به شوهرم ببخشم ولی هر چه زودتر از او جدا شوم. وی 
با بیان اینکه از اعتیاد شوهرم خسته شدم، اضافه کرد: شوهرم 
با اینکه معتاد بوده ولی بس��یار مهربان است و جدایی از او 
برایم دشوار است. زن در مقابل قاضی دادگاه ایستاد و افزود: 

من نمی توانم خودم را در مقابل مصرف مواد مخدر کنترل 
کنم و گاهی وسوسه می شوم که مواد مخدر مصرف کنم و 
گاهی می خواهم حالی که شوهرم دارد را تجربه کنم. وی 
ادامه داد: به همین دلیل نمی خواهم زندگی ام خراب گردد 
و درگیر مواد مخدر شوم و خواهان جدایی هستم. قاضی 
نجفی بیان کرد: تا جلسه بعد زن از مرد جدا زندگی کند و 

برای جلسه آینده مرد نیز در دادگاه حاضر شود. 

ترس، از عوامل مهم کاهش سطح 
یادگيري درس ریاضي است

رئیس سازمان ملي جوانان خبر داد:
روز ملي ازدواج به عنوان روز 

»بدون طالق« نامگذاري شد

مدیر موسسه نورالنوار:
قرآن گنج ناشناخته در خانه ها است

سازمان ملل متحد با انتشار خالصه ای 
از گزارش وضعی��ت جمعیت جهان 
اعالم ک��رد: در سراس��ر جه��ان، در 
کش��ورها و منطقه های��ی که از جنگ 
و حوادث طبیعی خالص��ی یافته اند، 
بازمان��دگان ب��رای ش��روع دوب��اره 
زندگ��ی و معاش خود ب��ا تغییرهای 
 اساس��ی در اط��راف خوی��ش مواجه 

می شوند. 
کسانی که با دش��واری از جنگ  جان 
ب��ه در برده ان��د، ویران��ی خانه ه��ا و 
خانواده ه��ا را تحم��ل  کرده ان��د و در 
اردوگاه های آوارگان یاد می گیرند که 
چگونه با واقعیت های جدید همچون 

رابطه های جدید 
قدرت در درون 
 ، ه ه��ا د ا نو خا
نی ه��ا  گو گر د
نق��ش های  در 
جنسیتی، اوضاع 
اقتصادی در هم 
ریخته و از هم 
پاشیده روستاها 
و فرهنگ ه��ای 
س��نتی در حال 
 ، ن��ی گو گر د
کن��ار بیایند. به 
ایسنا،  گزارش 

ب��رای بازماندگان، صلح پایانی مقبول 
ب��رای مناقش��ه ها اس��ت، ام��ا صلح 
نی��ز چالش ه��ا و دش��واری های تازه 
دارد. خش��ونت، بدرفت��اری و س��وء 
استفاده های جنسی همراه با مناقشات 
و فاجعه های مصیب��ت بار به قربانیان 
کودک و زن محدود نمی شود،  مردان 
نیز رن��ج می برنند و هنگامی که گفتن 
داس��تان های مرب��وط ب��ه بدرفتاری، 
تحقی��ر و اهانت روا ش��ده بر خود را 
ش��روع کردند، گوش های��ی نیز برای 
ش��نیدن حرف های آنان پیدا ش��د. به 
گزارش وضعیت جمعیت جهان برای 
نخستین بار بر اساس گزارش هایی از 
کش��ورهایی استوار اس��ت که تجربه 
جنگ و حوادث طبیعی را  داشته اند، 
و  بوس��نی  همچ��ون  کش��ورهایی 
هرزگوین، لیبریا، اوگاندا و تی مور � 
لسته و  هائیتی و.... باید گفت: رنجی 
که م��ردم از جنگ می برن��د با صلح 
پایان نمی یابد و دشواری های شدید به 
همه کسانی که در جامعه ای گسیخته  

زندگ��ی می کنند، فش��ار می آورند، به 
نوجوان��ان، جوان��ان، م��ردان و زنان 
میانس��الی که خان��ه و کار خود را از 
دس��ت داده و باید از اعضای خانواده  
خویش حمای��ت و نگهداری کنند و 
سالخوردگان که وقتی آسایش زندگی 
خانوادگی از آنها سلب می شود، قادر 

به اداره امور خویش نیستند. 
کش��ورها از نظر پیش��رفت و توسعه 
انس��انی یا اقتصادی از اهمیت بنیادی 
مجموع��ه ای مهرب��ان و دلس��وز، چه 
اعض��ای خان��واده ، طایفه، روس��تا یا 
یکی از چند س��ازمان محلی که ایجاد 
می ش��وند تا چیزی ش��بیه احس��اس 
»خ�ان�ه  ی���ک 
و خ��ان���واده « 
وج���ود  ب���ه 
س�خن  آورند، 
می گویند، زی�را 
در جای��ی ک��ه 
چنی�ن ح�امیان 
اجتماعی وجود 
داشته باشند، از 
فتن  گ�ر س����ر
و بازگش��ت به 
عادی  زندگ��ی 
آسان تر  بس��یار 

می شود. 
این گزارش ش��امل شرح حال زنان و 
مردانی اس��ت که از حمایت دوستان، 
خان��واده  و جامعه نیرومن��د بهره مند 

شده اند. 
نمون��ه این امر زنی فلس��طینی که در 
حمله ای هوایی که خانه اش را ویران 

کرد، فلج شد.
 او ک��ه در ی��اس و ناامی��دی بود، به 
وس��یله زنی محلی نجات داده شد و 
با کمک همکالسی ها و استادانش در 
دانشگاه تحصیل کرد اما در عین حال 
داس��تان های غم انگیزی نی��ز درباره 
زنانی از بوس��نی و هرزگوین ش��نیده 
ش��د که هنوز با گذش��ت 15 س��ال 
بعد از پایان از بیم آش��کار ش��دن آن 
چه بر سرش��ان آمده، چنان هراس��ان 
می ش��وند که دیگر حت��ی نمی توانند 
ب��ه کار در اجتم��اع بپردازند، چرا که 
از  آن��ان  بهتری��ن  س��ال های زندگی 
دست رفته اس��ت و این بین بسیاری 
 از این قربانی��ان هرگز بهبود نخواهند 

یافت. 

مي برن�د  جن�گ  از  م�ردم  ک�ه   رنج�ي 
با صلح پایان نمي یابد

جامعه

به همت شهرداري کاشان؛
برگزاری نخستين جشن 

بازيافت در كاشان

 97 درصد مردم شهركرد 
باسواد هستند

براي نخستین بار در کشور؛ 
ايجاد ايستگاه مشاوره ورزشي 

بانوان در اصفهان 

پرداخت كرايه تاكسي هاي 
اصفهان الكترونيكي خواهد شد 

 برگزاری جلسه هم انديشي 
بانوان نخبه

شهرداري  بین الملل  امور  و  عمومي  روابط  مدیر 
به  بازیافت  جشن  نخستین  برگزاري  از  کاشان 
جمعیت  همکاري  با  و  کاشان  شهرداري   همت 
در  پسماند  بازیافت  شرکت  مشارکت  و  سبز  کویر 
شهرستان  این  الزهراي  تربیتي  فرهنگي   کانون 

خبر داد.

درصد   97 گفت:  شهرکرد  شهرستان  فرماندار 
باسواد هستند. ، سعید زمانیان در  مردم شهرکرد 
نشست سوادآموزي اظهار داشت: شهرستان شهرکرد با 
97 درصد با سوادي دومین مرکز استان باسواد کشور 

است. 

معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدني استان 
کشور  در  بار  نخستین  براي  گفت:  اصفهان 
ایجاد  اصفهان  در  بانوان  ورزشي  مشاوره  ایستگاه 

مي شود.

معاون برنامه ریزي و آموزش سازمان تاکسیراني 
با  داریم  کرد:درنظر  اعالم  اصفهان  شهرداري 
پرداخت  خوان،  کارت  دستگاه  به  ها  تاکسي  تجهیز 

کرایه به صورت الکترونیکي انجام شود.

جلسه هم اندیشي بانوان نخبه، زنان کارآفرین و 
حضور  با  خانوار  سرپرست  نمونه  کارگر  زنان 
مشاور  بانوان،  امور  در  وزیر  مشاور  فراهاني  خانم 
استاندار و مدیر کل امور بانوان، مسئول دبیرخانه ستاد 
 مش�اغل خان�گي وزارت ک��ار و ام��ور اج�ت�م�اعي،
 مدیر کل کار و امور اجتماعي استان، در سالن پیامبر 
استان  اجتماعي  امور  و  کار  کل  اداره  )ص(  اعظم 

برگزار گردید.

ويل دورانت در 
باب سوفسطائيان 
می گويد: مشخص 
ترين و عميق ترين 
پيشرفت فلسفه با 

آنها شروع شد
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تحولگرایی مؤثرترین راهکار 
برای مدیریت در برنامه ریزی است. 

ب��ه گزارش ف��ارس، علی اصغ��ر عنابس��تانی در دیدار ب��ا مدیران 
واحدهای صنعتی نمونه در این اس��تان اظهار داشت: تعالی انسان 
و برپای��ی یک جامع��ه متعالی و پیش��رفته دو مأموریت اصلی در 
نظام جمهوری اس��المی است که دو تعامل با یکدیگر هستند. وی 
افزود: جامعه متعالی که بشریت به دنبال آن است در حقیقت یک 
مدینه فاضله اس��ت که در زیر س��ایه ارزش های دینی به آن دست 

می یابیم. 
عنابستانی مأموریت های مدیریت را شناسایی استعدادها و هدایت 
آنه��ا به س��مت پیش��رفت و تکامل خ��وب عنوان ک��رد و گفت: 
مدیری��ت خوب بای��د بتواند توان های متعدد اف��راد را هم افزا کند 
هر انس��انی توان ویژه ای دارد و متفاوت و زیبایی خلقت در همین 

تفاوت هاست.
 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید ب��ر اینکه جامعه آرمانی 
هی��چ گاه هدف��ش را فراموش نمی کن��د، گفت: مدیری��ت الهی یا 
تکام��ل یافته به دنبال هم افزایی توان هاس��ت و برآیند این توان ها 
حیات طیبه است. وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح که جامعه 
اس��المی به دنبال آن اس��ت حلقه ای اس��ت که انس��ان های تعالی 
 طل��ب را به هم متصل و جامعه را آرمانی و مدینه فاضله را محقق

می سازد. 
عنابستانی تصریح کرد: جامعه آرمانی در مبارزه با سکون و ایستایی 
اس��ت و مدیر باید روحیه انقالبی یعن��ی روحیه تصمیم گیری های 
ش��جاعانه و جسورانه داشته باش��د و این تفکر باید همراه روحیه 

تعهد را به طور مرتب در جامعه تزریق کند.
وی تأکید کرد: اگر مدیریت جامعه بش��ری به سمت اخالق پیش 
نرود به س��ر منزل نمی رسد بر همین اس��اس شکوفایی استعدادها 

نیازمند اصالح های بنیادی در روش هاست. 
بارزتری��ن  از  را  ساختارش��کنی  و  تحول گرای��ی  عنابس��تانی 
خصوصیت ه��ای دول��ت نهم و دهم عنوان ک��رد و گفت: تالش 
ب��رای به ه��م ریخت��ن س��اختارهای غل��ط و ارائه سیس��تم های 
 ن��و و ت��ازه ب��رای برنامه ری��زی خصوصی��ت دولت نه��م و دهم

 است.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس هدفمندی یارانه ها فرصت ها 
را براب��ر می کند و در س��از و کار این برنامه، مدیریت تالش کرده 
با ارتق��ای بهره وری و کاهش مصرف حاصل از بهره وری، س��ود 

حاصل را در بدنه مدیریتی اعمال کند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تصریح کرد: دول��ت به دنبال 
این اس��ت که ب��ا انتقال بهره وری و کاهش مص��رف، بهره وری را 
مدیری��ت کند. وی همچنین گفت: مردم ما اعتقادی به مسائلش��ان 
نگاه می کنند بر همین اس��اس شجاعت و جساری در تحول گرایی 
برای رس��یدن به هدف الزم است. وی استاندارد را تضمین کیفیت 
کاالها عنوان کرد و گفت: بر همین اساس الزم است تا کیفی ترین 

کاالها را به دنیا ارائه کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از آغاز عملیات اجرایی طرح پمپاژ 
آبشاران سفلی با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال خبر داد. به گزارش 
موج، مهندس رحیم میرزاخانی با اعالم این مطلب افزود: با اجرای این 
طرح آب کشاورزی برای 35 هکتار از اراضی باغی و شالیزاری تأمین 
می شود. وی با بیان اینکه برداشت چغندرقند در سطح 500 هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: سطح زیر 
کشت چغندرقند در مقایسه با سال زراعی گذشته 3 درصد رشد داشته 
است. وی بیان داشت: در سطح 70 هکتار از اراضی شهرستان کیار کلزا 
کشت شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار در خصوص برداشت 
محصول های زراعی این شهرس��تان تصریح کرد: برداش��ت لوبیا در 
سطح 720 هکتار، سیب زمینی در سطح 430 هکتار و ذرت علوفه ای 

در سطح 120 هکتار در حال انجام است.

چشمه خشک شده در فصل پاييز 
دوباره جان گرفت

کارش��ناس قنات های سازمان جهاد کش��اورزی استان چهار محال و 
بختیاری از آبدهی دوباره چش��مه خشکیده مزرعه یاالنچی سامان در 
فصل پاییز خبر داد. به گزارش موج، مهندس سید طاهر نوربخش در 
این رابطه گفت: چشمه مذکور جزء چشمه هایی بوده که در فصل پاییز 
به مدت 50 س��ال به طور کامل خشکیده بود به طوری که کشاورزان 
در این فصل از سال با مشکل کمبود آب مواجهه بودند.وی ادامه داد: 
در چند روز گذشته با حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد، 12 لیتر در ثانیه 
آب استحصال شد که موجب خوشحالی کشاورزان و رفع مشکل کم 
آبی کشت پاییزه این مزرعه شد. وی در خصوص علت خشکیدن این 
چشمه اظهار داشت: مظهر این چشمه به مرور زمان و بارندگی ها در 
چند سال گذشته مسدود و منجر به خروج آب از قسمتهای باالتر شده 
بود. وی بیان داشت: با پیدا شدن مظهر اصلی این چشمه و حفاری های 

انجام شده چشمه خشک شده دوباره جان گرفت. 

 بهره برداری از
ساختمان جديد دادگاه عمومی بخش بن 
ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش بن از توابع شهرستان شهرکرد با 
حضور مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. 
به گزارش فارس، رئیس دادگاه عمومی بخش بن در مراسم بهره برداری 
از این پروژه اظهار داشت: پروژه ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش 
بن در دو طبقه و در زمینی به مس��احت 3 هزار و 850 متر مربع و با 
هزینه ای افزون بر 4 میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری رس��ید. 
کرم شیخ پور افزود: افتتاح ساختمان جدید دادگاه بخش بن برگ زرین 
دیگری را بر افتخارات دادگستری کل استان افزود. وی از دادگستری به 
عنوان مرجعی برای ایجاد آرامش در جامعه یاد و خاطرنشان کرد: نبض 
جامعه ما دادگستری است و این نهاد به دلیل آنکه با آرامش جامعه و 

مردم سروکار دارد به نوعی بر سایر نهادها ارجحیت پیدا کرده است. 

گشتی در اخبارروی میز

اس��تاندار  امنیت��ی  سیاس��ی  مع��اون 
اصفهان گفت: بای��د اعتراف کنیم که 
تجدید نظر در سیاست های پیشرفت 
اصفه��ان ضروری اس��ت. به گزارش 
ف��ارس، محمدمهدی اس��ماعیلی در 
حاش��یه افتتاح نمایش��گاه سراس��ری 
صنایع دس��تی و گردشگری اصفهان 
در جم��ع فع��االن عرص��ه صنای��ع 
دس��تی و گردش��گری  اظهار داشت: 
در برنامه ریزی ه��ای کالن اس��تان و 
بررس��ی های انجام شده به این نتیجه 
رس��یدیم که ناگزیر به تجدید نظر در 
سیاس��ت های پیشرفت استان اصفهان 
در  متأس��فانه  اف��زود:  وی  هس��تیم. 
برنامه ه��ای کالن و راهبردی از نگاه 
مبتنی بر پژوهش ه��ای علمی و نگاه 
خرد ورزانه فاصل��ه گرفته ایم که این 

موضوع می تواند زنگ خطری برای اس��تان اصفهان 
باشد. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح 
کرد: در صورتی که به فرصت ها و تهدیدات اس��تان 
اصفهان نگاهی کارشناس��انه داش��ته باش��یم، به این 
نتیجه می رس��یم که برخی جهت گیری های گذش��ته 

در پیش��رفت اس��تان مناس��ب نبوده اس��ت.وی از 
آالیندگی های موجود و کمبود آب در سال های اخیر 
به عنوان مشکل های کنونی استان اصفهان نام برد و 
تصریح کرد: اکنون نگران معاش 157 هزار کشاورز 
اصفهانی هستیم که با خشک شدن زاینده رود، زندگی 
آنها به مخاطره می افتد. اس��ماعیلی به آالیندگی های 

موجود در استان اصفهان اشاره کرد و 
ادام��ه داد: اصفهان یکی از آلوده ترین 
شهرهای کشور به ش��مار می رود که 
آم��ار بیماری های ش��ایع ب��ر اثر این 
آلودگی ه��ا در برخ��ی مواق��ع نگران 

کننده است. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان 
تأکید کرد: در اس��تانی که مشکل آب 
یک تهدید اساس��ی به شمار می رود، 
فعالی��ت صنایعی که نیازمن��د مقادیر 
بسیار زیاد آب هستند به صرفه نیست 
و بر همین اساس باید بخش عظیمی 
ب��اروری  در جه��ت  از سیاس��ت ها 
اس��تعدادهای بالقوه موجود در بخش 
صنایع دس��تی و گردش��گری استان 

اصفهان متمرکز شود. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه اصفه��ان 
صنع��ت  توس��عه  ب��رای  بس��یاری  ظرفیت ه��ای 
گردش��گری دارد، گف��ت: در بخش ه��ای مختل��ف 
اس��تان اصفهان این سیاست محوری را که بر توسعه 
 گردش��گری اس��توار اس��ت، در دس��تور کار خود 

داریم. 

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
بس��ته حمایتی تجارت خارجی در هدفمندس��ازی 

یارانه ها دیده شده است. 
به گزارش فارس، اس��ماعیل کاویانی اظهار داشت: 
تجارت خارجی اس��تان با رش��د 50 درصدی به 72 
میلیون دالر رس��یده است، این در حالی  است که بر 
اساس برنامه چهارم توسعه، تجارت خارجی استان 
42 میلیون و 900 هزار دالر پیش بینی شده بود. وی 
با بیان اینکه در حال حاضر 30 قلم کاالی صادراتی 
از این اس��تان به 17 کش��ور جهان صادر می ش��ود، 
گف��ت: این اس��تان دارای قابلیت ه��ا و ظرفیت های 
فراوانی اس��ت ک��ه توجه به ای��ن قابلیت ها موجب 

بارورتر شدن تجارت استان می شود. 
کاویانی ادامه داد: در حال حاضر اس��تان قابلیت های 
باالی��ی ب��رای رون��ق تولی��د و ص��ادرات دارد، اما 
مزیت های نس��بی و رقابتی آن شناسایی نشده است. 
وی تصری��ح ک��رد: اصحاب رس��انه با شناس��اندن 
ظرفیت ه��ای اس��تان می توانن��د در تصمیم گیری ها 
 و برنام��ه ریزی ه��ای مدی��ران کش��ور مؤث��ر واقع 

شوند. 

رئیس س��ازمان بازرگان��ی چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: دولت نیز برای توس��عه اقتصادی 
افزای��ش صادرات و درآمدزایی کش��ور به توس��عه 
بخش خصوصی و همواره کردن بس��تر صادرات و 

واردات توجه خاصی داشته است. 

وی تصریح ک��رد: از آن جایی که صادرات اس��تان 
بیش��تر صنعتی است در این بس��ته باید بیشتر کمک 

به تولید کار شود. 
کاویان��ی تصریح کرد: در هدفمندس��ازی یارانه ها با 

مش��اوره در بهینه س��ازی خط تولی��د، پایین آوردن 
قیمت تمام ش��ده و انتخاب تکنولوژی به واحدهای 
 تولی��دی در رقاب��ت ب��ا تولی��دات خارج��ی کمک 

می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: یکی از الزامات الحاق به وتو 
منطقی کردن قیمت های کاالها و خدمات اس��ت که 
با اجرایی ش��دن قانون هدفمندسازی یارانه ها میسر 

می شود. 
کاویانی تصریح ک��رد: هدفمندکردن یارانه ها عالوه 
ب��ر منفعت های داخلی س��طح رقابت پذیری و ارتقا 
کیفی��ت و کمی��ت واحده��ای تولی��دی را افزایش 
می دهد.وی بیان داشت: هدفمندکردن یارانه ها سبب 
یکسان س��ازی خدمات از س��وی واحدهای تولیدی 

می شود. 
کاویان��ی تأکی��د ک��رد: ب��ا هدفمندس��ازی یارانه ها 
بخش ه��ای تولی��د، توزی��ع و مص��رف به نس��بت 
عادالنه از حمایت های دولت بهره مند می ش��وند. و 
کاهش قیمت تمام ش��ده و افزایش رقابت پذیری در 
بازارهای داخل��ی و خارجی را از دیگر منفعت های 

هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد.

شهرستان

تحولگرایي موثرترین راهکار 
 براي مدیریت 

در برنامه ریزي است

آغاز عمليات اجرايي طرح پمپاژ 
آبشاران سفلي

معاون استاندار اصفهان:

تجدید نظر در سیاست هاي پیشرفت اصفهان ضروري است

رئیس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري:
بسته حمایتي تجارت خارجي در هدفمندسازي یارانه ها 

7/607 شماره: 6044 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
89 ثبت اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان

نوبت اول
ب��ه موج��ب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 59 
اصالحی آئین نامه مربوطه، امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 
1389 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره 
پذیرفته ش��ده و همچنین امالکی ک��ه طبق آراء هیئت محترم 
نظارت ثبت، آگهی آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهی 

می گردد:
ال��ف( امالکی که اظهارنامه آنها در س��ه ماهه دوم س��ال 89 

تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده است:
دهستان گرمسیر
شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر:

1764- آق��ای عب��اس جالل��ی ذبیح��ی زواره فرزن��د یداله 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 2004/70 مترمربع. 
1863- آقای��ان ج��واد حدی��دی زواره فرزن��د غالمرضا و 
محمدرض��ا نجارزاده فرزند فتح ال��ه و مجتبی صادقی فرزند 
اکب��ر و مرتضی گل احمر زواره فرزن��د رحیم و خانم عذرا 
حدیدی زواره فرزند جواد تمامت 18 حبه مش��اع از 72 حبه 
 شش��دانگ یکقطع��ه زمین ب��ه ترتیب به نس��بتهای       3 و
1 حب��ه مش��اع ک��ه  23

40
5 و  3

5 5 و  3
4 1 و  23

40  
مساحت ششدانگ  3746 مترمربع می باشد. 

1867- ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
10 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه  2

7
تمامت 

زمین که مساحت ششدانگ 744 مترمربع می باشد.
4886- ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه کشور ششدانگ 

قطعه زمین بمساحت 2718/50 مترمربع.
4904- آق��ای احمدعلی عابدینی اکار زواره فرزند عبدالرضا 

ششدانگ جوی متروکه بمساحت 20 مترمربع.
دهستان سفلی 

روستای سفیده 20 اصلی و فروعات زیر:
22- آق��ای امرال��ه حاجی حس��ینی فرزند حیدر شش��دانگ 

یکبابخانه بمساحت 338/50 مترمربع
43- آقای حس��ن رضازاده س��فیده فرزند نورعلی ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 527/50 مترمربع.
44- آق��ای احمدرض��ا حاجی حس��ینی س��فیده فرزند علی 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 818/10 مترمربع.
45- خان��م فاطمه حاجی حس��ینی س��فیده فرزند حس��ین 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1020 مترمربع.
ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و لکن 
بواسطه اش��تباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجب 
آراء هیأت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات 
تفویض��ی هیأت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید 

آگهی شده است.

دهستان گرمسیر
شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:

1763/2- آقایان سیدطاهر نیریان زواره و میرسیدحسن نیری 
هر کدام نس��بت به 16 حبه مشاع و خانم ها افتخار نیریان و 
بت��ول بیگم نیریان زواره و زهرا بیگ��م نیریان زواره هر کدام 
نس��بت به 8 حبه مش��اع همگی فرزندان میرزا محمودخان و 
خانمها مریم الس��ادات نیری و بتول س��ادات نیری فرزندان 
س��ید مسعود هر کدام نسبت به 8 حبه مشاع )مالکیت همگی 
به اس��تثنای بهاء ثمنیه اعیانی( و خانم حاجیه بیگم س��لطان 
نیریان زواره نس��بت به بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ یک قطعه 
ملک معروف به س��یاه آباد موروثی و خریداری مع الواسطه 
از می��رزا محمودخان نیریان مجن��ون که در آگهی قبلی میرزا 

محمودخان فاقد سایر مشخصات آگهی شده است.
لذا بموج��ب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت 
انتش��ار آگهی به امالکی ک��ه در ردیف )الف( می باش��د به 
مدت 90 روز و نس��بت ب��ه ردیف )ب( به م��دت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی ظرف مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض 
به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائ��ی گواه��ی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و ب��ه این اداره 
تس��لیم نماید، ضمنًا گواهی طرح دعوی ک��ه پس از انقضاء 
مهلت قانونی واصل ش��ود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر 
م��اده 16 و تبص��ره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طبق ماده 56 آئی��ن نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
ح��دود و در صورتمجلس قی��د و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قان��ون ثبت و تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف 
پرونده ه��ای معترض ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی 
نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف )ب( فقط یک 
 نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/9/1

م الف/10110  عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

آگهي ابالغ مفادآراء اصالحي
رای ش��ماره 14718 م��ورخ 88/11/14 هیئت حل اختالف 
مس��تقر در اداره ثبت و اسناد و امالک شهرضا موضوع قانون 
اصالح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصالح و حذف موادي از قانون 
ثبت اس��ناد و امالک، عبدالکریم جلی فرزند حسن نسبت به 
32 حبه مشاع و خانمها صدیقه، مهناز، پروانه و حبیبه همگی 

جلی فرزندان حس��ن هرکدام نسبت به 10 حبه مشاع از 72 
حبه: شش��دانگ یکباب خانه مف��روزی از پالکهای 1614/1 
و 2/1614 واق��ع در فض��ل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا به 
مس��احت 523/75 مترمربع. تمامت 48/5 سهم مشاع از 333 
س��هم دودانگ از شش��دانگ موروثی از طرف مرحوم حسن 
جلی و تمامت ش��صت و نه و هفت پانزدهم س��هم مش��اع 
از 550 س��هم دودانگ از شش��دانگ واگذاری از طرف خانم 
طلعت س��امع موضوع سهم االرث خود از مرحوم علي جلي 
و دویس��ت و هش��تاد و، هشت پانزدهم س��هم مشاع از550 
سهم دو دانگ از ششدانگ واگذاري از طرف  وحید و ناهید 
و هانی��ه همگ��ی جلی و خانم فاطمه جمال��ی وراث مرحوم 
عل��ی جلی به قانون ارث. که در آگه��ي ابالغ مفاد آراء اولیه 
منتشره در روزنامه اصفهان امروز مورخ 89/1/24 و 89/2/7 
جمله )موضوع سهم االرث خود از مرحوم علي جلي اشتباهًا  
مرحوم حس��ن جل��ي آگهي گردیده که این��ک تجدید آگهي 
مي گ��ردد( اکنون بموجب بند 6 از م��اده یک قانون اصالح 
م��واد 1 و 2 و 3 قان��ون اص��الح و حذف م��وادي از قانون 
ثب��ت مص��وب س��ال 65 و اصالحات بع��دي آن و ماده 34 
اصالحي آیین نامه قانون مذکور راي صادره یک نوبت آگهي 
م��ي گردد و از تاریخ انتش��ار بم��دت 30 روز قابل اعتراض 
مي باش��د تا ش��خص یا اشخاصي که نس��بت به راي مذکور 
اعتراض دارند اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت و اس��ناد و 
امالک ش��هرضا ارائه و از تاریخ ارائه اعتراض به اداره ثبت و 
اس��ناد و امالک شهرضا ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت اعتراض ب��ه مراجع ذیصالح قضائ��ي نموده و 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
در غیر اینصورت اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر 
 خواهد نمود و صدور س��ند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد. 
تاریخ انتشار 1389/8/1 

م الف/ 439 
میرمحمدي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
مزایده

7/566 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 3914/414 و 
 3948/271

براساس پرونده های اجرایی کالسه 3914/414 و 3948/271 
تمام��ی مقدار چه��ار هزار تن گندم موج��ود در تعداد هفت 
سیلوی گندم در ش��رکت آرد جرعه واقع در جاده اصفهان- 
تهران بعداز ش��اهین ش��هر که به صورت فله ای بوده و طبق 
نظر کارشناس رسمی وارده به ش��ماره 19961-89/6/11 و 
32723-89/6/28 در مجم��وع به مبل��غ 13/200/000/000 
ریال ارزیابی ش��ده اس��ت و مورد مزایده برابر نامه ش��ماره 
7905-89/2/25 در قبال قس��متی از طلب بانک کش��اورزی 
و نیز هزینه اجرایی توقیف و بازداش��ت گردیده اس��ت و از 

س��اعت 9 الی 12 روز یک ش��نبه 89/8/30 در اداره اجرای 
اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
چه��ارراه حمزه اصفهانی از طریق مزایده فروخته می ش��ود. 
م��ورد مزایده از مبل��غ پایه 13/200/000/000 ریال ش��روع 
و به ه��ر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی 
فروخته می ش��ود. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 89/8/1 درج و منتش��ر می 
 گ��ردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد.
م الف/ 9823 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
6/521 ش��ماره: 8289 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
بوم کند تازه احداث و اش��جار جوز و حصار جلو آن شماره 
پ��الک 1797 فرعی از یک اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام آقای اسماعیل حاجی زاده در 
جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم رعایت تطبیق با مجاور در 
آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/22 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجل��س تحدی��دی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

 تاریخ انتشار: 89/8/1 
م الف/ 453 شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
6/531 ش��ماره: 8708 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
اط��اق تحتانی و فوقانی ش��ماره پ��الک 3840 فرعی از 193 
اصلی واق��ع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرس��تان 
نطنز بنام اکبر رهبری طرقی و غیره در جریان ثبت میباش��د و 
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
89/9/3 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/1 

م الف/ 463  
شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
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6/533 شماره: 5090 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1389 اداره 
ثبت اسناد و امالک میمه

ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت محترم نظارت 
آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به ش��رح زیر آگهی 

می نماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

10802 آق��ای رض��ا گرانمایه فرزند آزاد شش��دانگ قطع��ه زمین محل کوچه 
متروکه در کوی میانده به مساحت 8/70 مترمربع

10836 آقای غالمعلی قیوم فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور که در 
آن احداث اعیانی شده در دشت لتیان به مساحت 889/30 مترمربع

شماره های فرعی از شماره یازده اصلی واقعات در وزوان
2526 آقایان غالمرضا و حس��نعلی بیدهندی فرزندان عبدالحس��ین بالمناصفه 
مش��اعا تمامی سه هشتم از س��ه چهارم دانگ مش��اع و آقای محمد بیدهندی 
فرزند علیجان تمامی س��ه هشتم از سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه در کوی دهنو به مساحت 194 مترمربع
2688 آقای حسن حدادیان فرزند حسین تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه در کوی دهنو به مساحت 602 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 17 اصلی واقعات در ده قاسم آباد

427 خانم هاجیه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن میرزا شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1013 مترمربع

428 خانم هاجیه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن میرزا شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1140 مترمربع

429 خانم هاجیه بی بی صاحبقرانی فرزند بهمن میرزا شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی در ده قاسم آباد به مساحت 1880 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ده ونداده
3994 آقای حسین صادقین فرزند احمد و خانم مهدیه تقوی فرزند حسینعلی 
بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ یکباب خانه در کوی باال به مس��احت 298/15 

مترمربع
4007 آقای غالمحسین فریدونی فرزند کریم ششدانگ قطعه زمین محصور در 

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

3856 آقای داوود عبدلی فرزند حسنقلی ششدانگ یکباب بوم کن در صحاری 
ازان به مساحت 597/50 مترمربع

4412 آق��ای علیرضا صالح فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین محل یکباب 
مغازه در کوی پائین کهنه به مساحت 75 مترمربع

4413 آقای داوود کسائی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 
باغ کهنه به مساحت 100 مترمربع

4414 آقای اکبر جباری فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 
باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در ده خسرو آباد
25 آقای حس��ین مهرعلی فرزند مرتضی و خانم خاتون معرب فرزند حس��ین 
بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ یکباب خانه در کوی پشت خانه ها به مساحت 

847/50 مترمربع
875 آقای حسین مهرعلی فرزند مرتضی ششدانگ دو بابخانه و زمین محصور 

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

716 آقای بش��یر جب��اری فرزند عب��اس و خانم پری جباری فرزند حس��ین 
بالمناصفه مشاعا ششدانگ یکبابخانه و زمین محصور وصل به آن به مساحت 

1723 مترمربع
717 آقای مهراب یاوری فرزند قاس��م شش��دانگ یکبابخانه در ده حسن رباط 

به مساحت 282/43 مترمربع
718 آقای رضا افضلی فرزند غالمحس��ین و خانم فاطمه فضلی فرزند حسین 
بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ یکباب خانه در کوی بنیاد به مس��احت 383/50 

مترمربع
719 آقای اکرم آقا امیری فرزند اس��ماعیل شش��دانگ قطعه زمین محصور در 

کوی پشت قلعه به مساحت 1390 مترمربع
720 آق��ای ابوالفضل امیری فرزند اکرم آقا شش��دانگ قطعه زمین محصور در 

کوی پشت قلعه به مساحت 2070 مترمربع
721 آقای اس��ماعیل امیری فرزند اکرم ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی 

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

488 آقای محمد رس��ول گرامی فرزند حس��ن شش��دانگ یکباب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 898 مترمربع

489 آقای عباس��علی گرامی فرزند صالح ششدانگ یکباب خانه در ده لوشاب 
به مساحت 2455 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید علیا
326 خانم سمیرا توکلی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه در کوی باغ طاهر 

به مساحت 319 مترمربع
327 آقای علی توکلی فرزند حس��ن وخانم لی��ال کریمی فرزند باقر بالمناصفه 

مشاعا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1425 مترمربع
328 آقای علی توکلی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

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

217 آق��ای علی قمری نژاد فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه زمین محصور در 
کوی قلعه بلند به مساحت 882/60 مترمربع

218 آق��ای محمدرضا خواجه فرزند س��عداله و خانم صدیقه ش��فاعت فرزند 
علی آقا بالمناصفه مشاعا ششدانگ یکباب خانه در کوی قلعه بلند به مساحت 

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

438 آق��ای محمدرضا هدائیان فرزند عربعلی شش��دانگ یکب��اب خانه در ده 
موته 939 مترمربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک کش��ور چنانچه کسی نسبت 
ب��ه امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باش��د نس��بت به 
آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتش��ار اولین نوبت این آگهی 
ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم این اداره 
نموده و رس��ید دریافت دارند ضمنًا معترض بایس��تی از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظ��رف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه مراجع قضائی نموده 
و گواه��ی طرح دعوا اخذ و به این اداره تس��لیم نمای��د در صورتی که قبل از 
انتش��ار این آگهی دعوی اقامه ش��ده باشد طرف دعوا بایس��تی گواهی دادگاه 
را مش��عر بر جری��ان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید اعتراضات 
ی��ا گواهی طرح دع��وی که پس از انقض��ای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر 
اس��ت و مطابق قس��مت اخیر م��اده 16 و تبص��ره ماده 17 قان��ون ثبت رفتار 
خواه��د ش��د. ضمنًا مطابق م��اده 56 آئین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی در 
موق��ع تحدید ح��دود در صورتمجل��س تحدیدی قی��د و واخواهی صاحبان 
ام��الک و مجاورین نس��بت به حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت و 
اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از 
 تاریخ اولین نوبت انتش��ار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01
م الف/ 9570                    نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

7/608 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1389- اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرضا

بموج��ب ماده 12- قانون ثبت اس��ناد وماده 59- اصالح��ی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در س��ه ماهه دوم س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده 
وهمچنین ش��ماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت 
ثبت،آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر 

آگهی می نماید:
ردیف الف(

- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
2009- احمدومحمودس��لیم فرزندان عبدالحسین باالس��ویه:تمامت سه دانگ 

مشاع ازششدانگ یکبابخانه.
2947- احمدفرزان��ه فرزندمحمدباقر:شش��دانگ قس��متی ازیکبابخان��ه ب��ه 
مس��احت86مترمربع ک��ه به انضم��ام قس��متی ازپالک2947/1جمعاتش��کیل 

یکبابخانه راداده است.
2947/1- احمدفرزانه فرزندمحمدباقر:تمامت یک ونیم حبه مش��اع از72حبه 

ششدانگ یکبابخانه.
7548- موقوف��ه مرحوم محمدحس��ین به تص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرس��تان شهرضا:شش��دانگ یکبابخانه موقوفه که قبال1246/1بوده است به 

مساحت218مترمربع.
7569- محمدجوانم��ردی فرزنداسفندیار:شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده 

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

1072- ناصرطبیبی��ان فرزندحس��ین:تمامت2حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ 
یک��درب باغ که فعالبص��ورت یکقطعه زمین باس��اختمانهای موجوددرآن می 

باشد به مساحت2510مترمربع.
8918- ن��وروز عرب نره فرزندهرمز:شش��دانگ یکبابخان��ه ومغازه متصله به 

مساحت212/70مترمربع.
8948- سیدمنوچهرموس��وی کهیانی فرزندس��یدعلی زمان:ششدانگ یکقطعه 

زمین محصوربه مساحت209مترمربع.
8997باقیمانده- شیرین قرقانی فرزندبختیار:ششدانگ یکقطعه زمین محصورکه 

پالک12953ازآن مجزی شده به مساحت125/74مترمربع.
عمل��ه  فرزنداس��کندرولیالزرگری  دوس��ت  فرهن��گ  عل��ی   -9453

فرزنداسفندیارباالسویه:ششدانگ یکبابخانه به مساحت130/40مترمربع.
10587- محمدقرقانی فرزندعابدین وس��رایل قرقانی فرزند آقاش��یر باالسویه: 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت288مترمربع.
12866- محمدرضاگالبی فرزندسیف اله نسبت به4دانگ مشاع وجنت فلسفی 
فرزندس��یدعلی اکبرنسبت به2دانگ مش��اع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از86به مساحت183مترمربع.
12950- مظاهرمحمودیان کرویه فرزندمحمدنس��بت به5دانگ مش��اع وزلیخا 
محمدیان فرزندخیرات نسبت به یکدانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی 

شده از1025به مساحت152مترمربع.
12953- عبدالرس��ول قرقانی فرزندبختیارنس��بت به4/5دانگ مشاع وخدیجه 
قرقانی فرزندجعفرنسبت به1/5دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از8997به مساحت192مترمربع.
12964- غالمحسین دهقان شهرضافرزنداسماعیل:ششدانگ یکبابخانه مجزی 

شده از3255به مساحت177/80مترمربع.
12965- مظاهردهق��ان فرزندق��درت اله:شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده 

از3255به مساحت224/45مترمربع.
12966- مجیدبهمنیارفرزندمحمدرضانس��بت به4دانگ مش��اع واعظم پوینده 
پورفرزندعبدالحسین نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از6754به مساحت145/37مترمربع.
فرزندرحم��ت  مصلح��ی  وعف��ت  فرزندعب��اس  محمدرضاش��فی   -12967
ال��ه باالسویه:شش��دانگ یکبابخان��ه نیم��ه تم��ام مج��زی ش��ده از1628/1به 

مساحت146/50مترمربع.
12968- نعمت اله طالبیان نس��بت به2/5دانگ مش��اع وطلعت طالبیان نسبت 
به3/5دانگ مشاع هردوفرزندان علی محمداز:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از2447به مساحت160/5مترمربع.
12969- بهبودبهب��ودی فرزندفرضعلی:شش��دانگ قطعه زمین پی کنی ش��ده 

مجزی شده از11692به مساحت199/40مترمربع.
12970- منصوربهبودی فرزندبهبود:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده مجزی 

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

ب��ه  یکبابخان��ه  اله:شش��دانگ  فرزندول��ی  محمدجعفرنصیری��ان   -2403
مساحت163مترمربع.

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

مساحت170مترمربع.
1774- ش��کراله جمش��یدی فرزندابوت��راب نس��بت به4دانگ مش��اع ومدینه 
افش��اری فرزندعط��اء نس��بت به2دان��گ مش��اع از:شش��دانگ یکبابخان��ه به 

مساحت164مترمربع.
1891- علی حس��ین پناه پوری عمله فرزندعلی اکبر:شش��دانگ یکبابخانه به 

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

مساحت13/45مترمربع.
2301- س��ید مرتضی رستگاررامشه فرزندسید احمد:ششدانگ یکبابخانه نیمه 

تمام به مساحت134/75مترمربع.
ب��ه  یکبابخان��ه  فرزندعلیرضا:شش��دانگ  ف��رد  محمدرضابه��اری   -2437

مساحت148/80مترمربع.
2438- محمدحسین جمشیدی فرزندشکراله:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از1072به مساحت118/90مترمربع.
ب��ه  یکبابخان��ه  فرزندرضا:شش��دانگ  کاویان��ی  فتحعل��ی   -2440

مساحت144/75مترمربع.
2441- عوض کاویانی دره ش��وری فرزندعبدی:شش��دانگ یکبابخانه مجزی 

شده از1938به مساحت103مترمربع.
2442- چنگیزاصالنی فرزندنوروز:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از1496به 

مساحت203/10مترمربع.
2443- خانم امالک ایزدخواه در ش��وری فرزندلهراسب:ششدانگ قطعه زمین 

پی کنی شده به مساحت150مترمربع.
2447- محبوبه صفدریان کرویه فرزندرمضان:شش��دانگ یکبابخانه نیمه تمام 

مجزی شده از1577به مساحت117/20مترمربع.
ب��ه  یکبابخان��ه  یار:شش��دانگ  فرزندبهم��ن  عاش��وری  عبادال��ه   -2449

مساحت114/40مترمربع.
- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

2430- حس��ین مصلح��ی فرزندکیام��رز ومهرنوش س��المی فرزندرحمت اله 
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از82به مساحت98/50مترمربع.

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2252- حیدرعلی پوینده پورش��هرضافرزندفیض اله:ششدانگ یکبابخانه نیمه 

تمام مجزی شده از87/1به مساحت190/50مترمربع.
- شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

فرزندحس��ینقلی  یوس��فیان  فرزندمنصوروس��میه  غضنف��ری  امی��ن   -996
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه به مساحت129/65مترمربع.

- شماره فرعی از47/1- اصلی لورک وصف
3- غالمرضاصادقی عمروآب��ادی فرزندعبدالعلی ورضوان خالقی فرزندمحمد 

باالسویه:ششدانگ یکبابخانه به مساحت305/75مترمربع.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

1629باقیمان��ده- محس��ن نصی��ری فرزندعبدالرسول:شش��دانگ قطعه زمین 
محصورمحل انبارکه پالک2195ازآن مجزی شده به مساحت 458مترمربع.

2217- کبری امیری فرزندگنجعلی:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از1495به 
مساحت157/70مترمربع.

2218- ابراهی��م ش��املی فرزندمحمدحس��ن ومری��م باق��ی فرزندحیدرعلی 
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از162به مساحت154مترمربع.

2219- مهدی صالحی فرزنداصغروفرش��ته شجاعی ش��هرضافرزندغالمعلی 
از202ب��ه  ش��ده  مج��زی  متصل��ه  وزمی��ن  یکبابخان��ه  باالسویه:شش��دانگ 

مساحت177/50مترمربع.
2220- کمال الدین براهیمی فرزندمسیح اله:ششدانگ قطعه زمین مجزی شده 

از558به مساحت167/10مترمربع.
2221- عباس��علی رحیم زاده فرزندبهمن:شش��دانگ قطعه زمین جای پی کنی 

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

183- اسداله حق جوئی فرزندسیف اله:ششدانگ یکباب گله دانی وباغ متصله 
باساختمان موجوددرآن به مساحت16120مترمربع.

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
475باقیمانده- عنایت اله فرهمنددندلو فرزندخداداد:ششدانگ قطعه زمین نیمه 

محصورکه پالکهای872و902ازآن مجزی شده به مساحت126مترمربع.
537- عل��ی دادبابائی فرزندمیرحاج نس��بت به5دانگ مش��اع وطاهره عیوضی 
محمودآبادی فرزند اس��داله نسبت به یکدانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت208مترمربع.
602- قدرال��ه ن��وروزی فرزندس��تار وهمایل س��لیمانی قراچ��ه فرزند تراب 

باالسویه:ششدانگ یکبابخانه به مساحت157/20مترمربع.
ب��ه  یکبابخان��ه  فرزندگودرز:شش��دانگ  عکاش��ه  باب��ادی  رمض��ان   -829

مساحت193/80مترمربع.
879- فرامرزفرهمندیان فرزندسرکار:شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 246 

مترمربع.
888- اکبرصفرلوفرزندقیصر:ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200مترمربع.

899- خدادادبهزادی فردفرزندعلی وزهراظهرابی فرزندنوروزباالسویه:ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت154/35مترمربع.

900- رمضان بابادی عکاش��ه فرزندگودرز:شش��دانگ یکبابخانه مجزی شده 
از744به مساحت102مترمربع.

901- رمضان بابادی عکاش��ه فرزندگودرز:شش��دانگ قطعه زمین مثنی ش��ده 
مجزی شده از744به مساحت101مترمربع.

902- جمشیدفرهمنددندلوفرزندخدادادنسبت به4دانگ مشاع وقمررخ صفری 
فرزندپرویز نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده 

از475به مساحت130/15مترمربع.
904- علیرضافرهمندی��ان فرزندمنوچه��ر وخدیج��ه فرهمندی��ان فرزندهرمز 

باالسویه:ششدانگ یکبابخانه به مساحت196/20مترمربع.
905- هرمزفرهمندی��ان فرزندپرویز:شش��دانگ قطع��ه زمی��ن نیمه محصوربه 

مساحت171/70مترمربع.
906- بی بی جان فرهمندیان فرزندحاجی خان:ششدانگ قطعه زمین پی کنی 

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

محمدآقاس��ی فرزندیداله نس��بت به ده ودوهفتم حبه مشاع وعلی اکبرجاوری 
ش��هرضافرزندان  کاف��ی  ومرتض��ی  کاف��ی  ومصطف��ی  فرزندعبدالرس��ول 
محمدرضاهرک��دام نس��بت به12حبه مش��اع ومحمدتقی پای��ان فرزندحبیب 
اله نس��بت ب��ه پنج وی��ک هفتم حبه مش��اع ازپنج��اه ویک وس��ه هفتم حبه 
مش��اع از72حبه:شش��دانگ مزرعه موس��وم به حبیب آبادچغادبه انضمام چاه 
موتوری،اس��تخر،مرغداری وسایرساختمانهاوتاسیس��ات احداثی به مس��احت 

ششدانگ 411499/68مترمربع. 
ردی��ف ب( امالکی ک��ه اظهارنام��ه آنهاتنظیم ولی اش��تباهادرموعدمقررآگهی 

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

2433- صدیقه امیرزاده فرزندخسرو:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از1039به 
مساحت95/50مترمربع.

ردی��ف ج( امالکی ک��ه آگهی نوبت��ی آنهادرموعدمقررمنتش��رلیکن بواس��طه 
اش��تباه موثری که درانتش��ارآنهارخ داده وبموجب آراءهیئ��ت محترم نظارت 
یادس��توراداری مس��تندبه اختیارات تفویضی هیئت نظ��ارت موضوع بندهای 
385و386و387مجموعه بخشنامه های تااول مهرماه 1365منجربه تجدیدآگهی 

شده اند:
- شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

مطهرفرزندمرتض��ی  ومه��دی  مطهرفرزندعل��ی  1514-مرتض��ی 
باالسویه:تمامت408س��هم مشاع از2172سهم ششدانگ قطعه ملک به مساحت 
ششدانگ 1863مترمربع که درآگهی نوبتی قبلی میزان مالکیت ومدارششدانگ 

اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

549- اداره اوقاف وامورخیریه شهرس��تان ش��هرضابتصدی وقف:شش��دانگ 
قطع��ه زمین مزروعی معروف به ملک وقفی که درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک 

اشتباهازمین آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

163و164و1851و1852- سید اس��داله حجازی فرزندابوالقاسم:تمامت چهل 
ویک ویک دوازدهم سهم مشاع از2400سهم:ششدانگ یکقطعه باغ سه جریبی 
که میزان سی وهفت ویک سوم سهم مشاع ازمالکیت نامبرده به غیرواگذارگردیده 
ودرآگهی تجدیدی قبلی میزان کل مالکیت نامبرده اش��تباهاچهل وده دوازدهم 

سهم مشاع آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

34- شمس��ی موس��وی نقلی فرزندسید نادعلی نس��بت به یک وپانصدوشش 
هش��تصدوپنجاه وسوم س��هم مشاع وسید محس��ن میرطالئی فرزندسیدحسام 
ومنص��وره دهقان فرزندمحمدتقی باالس��ویه نس��بت به یک وس��یصدو چهل 
وهفت هش��تصدوپنجاه وسوم سهم مشاع والهام السادات میرطالئی فرزندسید 
محمودبوالیت پدرش نس��بت به یک وس��یصدونودوپنج هزارم س��هم مش��اع 
ومنصوراس��المی فرزندکریم ومریم ش��جاعی فرزندحس��ن باالسویه نسبت به 
یک وپانصدوبیس��ت ونه هزارم س��هم مش��اع وحیدرعلی کاویانی فرزندمانده 
عل��ی ونرگس خاتون یزدی فرزنداصغرومحمدامی��ن کاویانی فرزندحیدرعلی 
باالس��ویه نسبت به یک وشصت وچهارصدم سهم مشاع ومحمدجوادجانقربان 
فرزندفرامرز نس��بت به یک وپانصدوشصت هزارم س��هم مشاع وفرهادمساح 
فرزندرضاقل��ی ومهنازهاش��میان فرزندحس��ین باالس��ویه نس��بت ب��ه ی��ک 
وس��یصدوچهل وهفت هزارم سهم مشاع ومهدی جاوری فرزندمختارنسبت به 
چهارششم وزهرااباذری فرزندمصطفی نسبت به دوششم ازیک وپانصدوبیست 
ونه هزارم س��هم مش��اع از12سهم:شش��دانگ یکدرب باغ مشجرمشهوربه باغ 
نوچه که اظهارنامه آن اش��تباهاتحت پالک23/38تنظیم وبه تبع آن آگهی نوبتی 
انتشارکه بموجب نامه شماره 9068-89/6/14اداره کل محترم ثبت اسنادوامالک 
 اس��تان اصفهان اظهارنام��ه آن به ش��ماره23/34اصالح واین��ک تجدیدآگهی 

می گردد.
- شماره فرعی از34- اصلی مزرعه آب باریکی

236- مدیریت ش��عب بانک تجارت استان اصفهان نسبت به سه ویکصدوسی 
ویک هزارم سهم مشاع واکبربگی فرزندباقرنسبت به 19سهم مشاع وکرامت اله 
بگی فرزنداکبرنس��بت به ده ونیم سهم مشاع ویزدانبخش بگی فرزنداکبرنسبت 
به هفت وسیصدوشصت ونه هزارم سهم مشاع از40سهم:ششدانگ قطعه زمین 

مزروع��ی که درآگهی نوبتی اولیه نام خانوادگی متقاضی ثبت قیدنگردیده ونام 
پدروهمچنین نوع ملک نیزاشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.

- شماره های فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
83- حسین ورحمت اله ومحمودهرکدام نسبت به هشت شصت وسوم مشاع 
وایران نس��بت به پنج هیجدهم مشاع وزهرانسبت به چهارشصت وسوم مشاع 
همگی محمدرجبی فرزندان یداله وس��ید علی آزادفرزندسیدمحمدنس��بت به 
پنج بیس��ت وهفتم مشاع وس��میه رحیمی فرزندعلی محمدنسبت به پنج پنجاه 
وچهارم مش��اع از:شش��دانگ قطعه زمین که دراظهارنام��ه وبه تبع آن درآگهی 
نوبتی اولیه نام خانوادگی متقاضی ثبت اشتباه آگهی گردیده بودوبه استناد رای 
شماره4549-28/4/5هیئت محترم نظارت نام خانوادگی اصالح گردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
270- منی��ژه وناهی��ده وملیح��ه همگ��ی خاتم��ی فرزن��دان مرح��وم قاس��م 
باالسویه:شش��دانگ یکدرب باغ معنب مشهوربه برزه به استثناءبهاءثمنیه اعیانی 
که دراظهارنام��ه وبه تبع آن درآگهی نوبتی اولیه ن��ام خانوادگی متقاضی ثبت 
اش��تباه آگهی گردیده بودوبه استنادرای ش��ماره4551/م-28/4/5هیئت محترم 

نظارت نام خانوادگی اصالح گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

861- خانم س��مین رخ عباس��پورفرزندعزیز:تمامت 2دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت شش��دانگ 224/20مترمربع که درآگهی نوبتی قبلی نام 

مالک اشتباهاسیمین رخ آگهی گردیده بوداینک تجدیدآگهی می گردد.
        به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باش��د باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت ش��ده به ش��رح ردیف های الف وب 
ظرف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به ای��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم 
اعت��راض خود به ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح 
قضائ��ی اخذ وب��ه این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتش��ار آگهی 
دعوائی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان 
دع��وا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک 
ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 
2م��اده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد 
ش��د.این آگهی نس��بت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز 
ونس��بت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتش��ار نوبت اول در روز نامه 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم:89/9/1 
م الف/ 435            میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

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

به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک کشور و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه دوم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
ش��ده و همچنین ش��ماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به بخش 17 را به ش��رح ذیل آگهی 

می نماید:
بند الف: شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
در اظهارنامه سه ماهه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده 

دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی های زیر: 
747/1- آقایان احمد مؤمن زاده و رضا مؤمن زاده فرزندان حیدر ش��ش دانگ 

قطعه زمین به مساحت 684 متر مربع بالمناصفه.
1279- آقای محمود امامی فرزند زین العابدین یک دانگ مشاع از شش دانگ 

یک باب بهاربند که فعال به صورت قسمتی از یک باب خانه درآمده.
دهستان سفلی- قریه کچو مثقال به شماره 75 اصلی و فرعی زیر:

778/1- آق��ای رض��ا جمش��یدها کچو مثقال��ی فرزند حس��ن و خانم فاطمه 
جمش��یدیها کچو مثقال��ی فرزند محمد ش��ش دانگ قطعه زمی��ن محصور به 

مساحت 270/27 مترمربع هر یک سه دانگ
بند ب: امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و لیکن به واس��طه 
اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرا هیأت نظارت یا دستور 
اداری مس��تند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت یا دس��تور اداری مستند به 
اختیارات تفویضی هیئت نظارت بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه 

های ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
دهستان گرمسیر شهر اردستان

قن��وات ک��وی محال 86 اصلی- آق��ای محمد موم��ن زاده فرزند مصیب یک 
چهارم سهم 1320 سهم قنوات کوی محال اردستان انتقالی مع الواسطه از خانم 
خدیجه مومن زاده که در آگهی نوبتی قبلی به جای مومن زاده مومن و به جای 

1/5 سهم 1 سهم اظهار و آگهی شده است.
150 خانم زهرا عرب س��رخی تلک آبادی فرزند نعمت اله 7/4 قفیز از 2 قفیز 
از 5 قفیز شش��دانگ قطعه ملک به استثنا بها ثمنیه اعیانی انتقالی مع الواسطه از 
ورثه مرحوم س��ید حسن عقدایی که در آگهی نوبتی قبلی به جای سید حسن، 

آسید محمد حسن عقدایی اظهار و آگهی شده است.
دخترعلی که به موجب رأی 88/11/154533 هیئت در حصه و س��هم نامبرده 
ق��رار گرفته که در آگهی نوبتی اولیه خانم کبری بدون قید س��ایر مش��خصات 

آگهی شده است.
4757 عش��رت مالیی اردستانی فرزند حسین شش��دانگ قطعه ملک مزروعی 
انتقالی مع الواس��طه از طرف حاجیه فرخ که در آگهی نوبتی قبلی حاجیه فرخ 

صبیه میرزا محسن اظهار و آگهی شده است.
به موجب ماده قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داش��ته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی 
که تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده اس��ت به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 
روز و نس��بت به آنهایی که طبق آرای هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی ش��ده 
اس��ت به شرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به 
ای��ن اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده 
ه��ای معترضی ثب��ت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره تس��لیم نماید و در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه ش��ده 
باش��د طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مش��عر برجریان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قان��ون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنًا طبق ماده 56 آئی��ن نامه قانون حدود 
و حقوق ارتفاقی موقع تعیین ح��دود در صورتمجلس قید واخواهی صاحبان 
ام��الک و مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در 2 نوبت به فاصله 
 30 از تاریخ انتش��ار نوبت اول در روزنامه زاینده رود اصفهان درج و منتش��ر 

می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01
م الف/ 219                   فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شماره: 5364 آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1389 اداره ثبت اسناد 
و امالک بادرود

بموجب دس��تور ماده 11- قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59- اصالحي 
آئین نامه قانون مزبور امالکي که در س��ه ماهه دوم سال جاري تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شده اند و نیز امالکي که در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده 
و همچنین امالکي که بموجب آراء هیأت نظارت بایستي تجدید آگهي شوند 

مربوط به بخش نه حوزه ثبتي بادرود بشرح ذیل مي باشند.
الف: امالکي که در س��ه ماهه دوم س��ال جاري پذیرفته شده اند و هم چنین 
امالکي که در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده اند و مدت واخواهي به آنها 

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

2118- یکب��اب اط��اق وقفي بنمایندگ��ي اداره اوقاف و ام��ور خیریه بخش 
امامزاده )بادرود(- ششدانگ یکباب اطاق بمساحت 26/50 مترمربع.

2668- آقاي سید محمود موسوي بادي فرزند سیدرضا – ششدانگ یکدرب 
باغ محصور و مشجر بمساحت 1120 مترمربع.

3229- آقاي عباس فیوج مسجد جامعي فرزند ناصر و خانم معصومه امیدي 
فرزند حبیب هر کدام س��ه دانگ از شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 193 

مترمربع.
3273- آقاي س��ید عباس برهمند و آقاي س��ید محمد برهمند فرزندان سید 

علي بالمناصفه- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 167/60 مترمربع.
3277- آقاي سیدعباس برهمند و آقاي سید محمد برهمند فرزندان سیدعلي 
بالمناصفه- شش��دانگ قطعه زمی��ن محل خانه قدیمي بمس��احت 434/50 

مترمربع.
3708- آقاي محمد کفاش��یان بادي و آقاي حمیدرضا کفاشیان بادي و آقاي 
س��عید کفاش��یان بادي فرزندان نوراله هر کدام دو دانگ از ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 585/25 مترمربع.
4147- خانم ش��هال یعقوب زاده فرزند علي و آقاي اس��ماعیل ترابیان بادي 

فرزند حسین بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه بمساحت 202/40 مترمربع.
4314- آق��اي علي عالفیان بادي فرزند حس��ین- شش��دانگ یکباب مغازه 

بمساحت 23/70 مترمربع.
4407- خانم معصومه ذاکریان بادي فرزند رحمت- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 209/35 مترمربع.
6507- آقایان مهران غالمیان بادي- محس��ن غالمیان بادي- مسعود غالمیان 
بادي- مجید غالمیان بادي فرزندان ماش��االه هر یک به نس��بت 600 س��هم- 
رحمت غالمیان بادي فرزند علي اکبر نس��بت به 1022 سهم- عباس سراجي 
فرزند محمد نسبت به 511 سهم- رحمت سراجي بادي فرزند محمد نسبت 
به 512 س��هم- ماشااله غالمیان بادي فرزند علي اکبر نسبت به 2230 سهم- 
خانم بتول غالمیان بادي و خانم معصومه غالمیان بادي فرزندان ماش��االه هر 
یک نس��بت به 300 سهم و خانم قدسي صادقیان بادي فرزند علي آقا نسبت 
به 1300 س��هم از شش��دانگ قطعه زمین مشتمل بر کوره آجرپزي بمساحت 

8575 مترمربع.
8114- آقاي علي اکبر اکبري بادي فرزندحسین- ششدانگ قطعه زمین نیمه 
محصور بمساحت 304 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3586 و 3965 

فرعي از اصلي مرقوم.
8115- آق��اي هادي ترابیان ب��ادي فرزند اکبر- شش��دانگ قطعه زمین نیمه 
محصور بمس��احت 1158/5 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3586 و 

3965 فرعي از اصلي مرقوم.
8128- خانم عفت س��االري خالدي فرزند نوراله- شش��دانگ یکباب خانه 
و مغازه جنب آن بمس��احت 376/65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 

946 فرعي از اصلي مرقوم.
8131- آقاي حس��ن محم��ودي خالدي فرزند ذبیح اله- شش��دانگ یکباب 
خانه بمس��احت 264 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 910 فرعي از 

اصلي مرقوم
8133- آقاي احمد نرکس��یان فرزند علي نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
معصومه عالفیان بادي فرزند مس��لم نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 139/20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3506 

فرعي از اصلي مرقوم.
8136- آقاي رس��ول اب��وذري بادي فرزن��د علي- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 154/25 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الک 889 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8137- خانم ندا فردوس��ي فرزند محمد- شش��دانگ قطع��ه زمین محصور 
بمس��احت 251/70 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الاک 882 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8138- آقاي علیرضا التزامي فرزند حس��ین- شش��دانگ قس��متي از یکباب 
خانه بمس��احت 9/50 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 3506 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8143- آق��اي عبداله اعرابي فرزند نوراله و آقاي نوراله اعرابي فرزند حاجي 
محمدعل��ي هر کدام س��ه دانگ از شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 378 

مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3525 فرعي از اصلي مرقوم.
8144- آقاي آقامحمد صالحیان فرزند رضا- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
271/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 752 فرعي از اصلي مرقوم.

8145- آقاي س��یدمالک طباطبایي نژاد فرزند سید محمد- ششدانگ یکباب 
خانه در حال احداث بمس��احت 162/75 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از 

پالک 3641 فرعي از اصلي مرقوم.
8147- آقاي مهدي ش��عباني خالدي فرزند یداله نسبت به 168 سهم و آقاي 
محمدرضا ش��عباني خالدي فرزند یداله نس��بت به 110 سهم و آقاي حسین 
حس��ین پور خالدآبادي فرزند حسن نسبت به 110 سهم از ششدانگ یکباب 
خانه بمس��احت 388 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 946 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8158- آق��اي محمدرض��ا معتمدنیا فرزن��د نوراله- شش��دانگ قطعه زمین 
محص��ور بمس��احت 50/20 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 4549 

فرعي از اصلي مرقوم.
8159- خان��م ناهی��د زینلي ب��ادي فرزند غالمرضا- شش��دانگ قطعه زمین 
محصور بمس��احت 200 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 2947 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8161- آقاي عباسعلي اصغرزاده بادي فرزند جانعلي- ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمس��احت 66/30 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 3965 و 

3586 فرعي از اصلي مرقوم.
8162- آقاي عباسعلي اصغرزاده بادي فرزند جانعلي- ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 680 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3965 و 3586 

فرعي از اصلي مرقوم.
8163- آقاي مس��لم صادق پور بادي فرزند علي و خانم بتول کاوسي فرزند 
جانعلي هر کدام س��ه دانگ از شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 198/40 

مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3674 فرعي از اصلي مرقوم.
8164- آقاي عباس صولتیان فرزند محمد- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
193/50 مترمرب��ع مف��روز و مج��زي ش��ده از پالک 3865 فرع��ي از اصلي 

مرقوم.
8166- آق��اي رضا جعفرزاده خالدي فرزند محمد- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 705 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 906 فرعي از اصلي 

مرقوم.

8167- آق��اي علیرضا احمدي بادي فرزند ماش��االه و خان��م عذرا غالمیان 
بادي فرزند حسینعلي بالمناصفه- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 161/10 

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

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

خانه و مغازه بمساحت 584 مترمربع.
126- آق��اي مجید خال��دي فر فرزند نعم��ت اله- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 315/50 مترمربع.
271- آقاي اصغر کاظمي خالدي فرزند نورمحمد- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 387/10 مترمربع.
273- آق��اي قربانعل��ي رضازاده فرزن��د غالمرضا- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 882 مترمربع.
583- آق��اي علي نعیمي خال��دي فرزند آقاجاني- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 394 مترمربع.
615- آقاي عباس الهي خالدي فرزند مرحوم امیر- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 565/60 مترمربع.
680- آقاي حس��ین خواجه امیري فرزند حبیب اله- ششدانگ یکباب خانه 

مخروبه بمساحت 208 مترمربع.
707- آق��اي احمد آقاصفائیان فرزند حبیب اله و خانم فرانک صولتي فرزند 

پرویز بالمناصفه- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 387/75 مترمربع.
2421-2419-2418-2417- آقاي حسین سپهري فرزند ماشااله- ششدانگ 

قطعه زمین محصور محل انباري بمساحت 2700 مترمربع.
2827- آقاي احمد بهرامة فرزند علي- ششدانگ یکباب خانه و قطعه زمین 

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

قطعه زمین جنب آن بمساحت 2284 مترمربع.
2897- آقاي حس��نعلي حیدري فرزند رمضانعلي- شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 247/65 مترمربع.
2954 و 2948- آق��اي عب��اس رض��ازاده فرزند غالم و خانم اش��رف خانم 
ش��اکري فرزند ذبیح اله هر کدام س��ه دانگ از ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 927/95 مترمربع.
3017- آقاي حسین سعیدي جهانگرد فرزند عباس- ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت 467/50 مترمربع.
3169- آقاي ش��هاب خواجه امیري فرزند عین اله- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 883/50 مترمرب��ع مج��زي ش��ده از پالک 711 فرع��ي از اصلي 

مرقوم.
3177- آق��اي علي اکبر آقاجاني فرزند محمدحس��ین و خانم فاطمه عابدي 
خالدي فرزند علي اکبر هر کدام سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

690 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 707 فرعي از اصلي مرقوم.
3178- آقاي حس��ین محمودي خالدي فرزند س��یف اله – ششدانگ قطعه 
زمین پي کني ش��ده بمس��احت 300 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 

711 فرعي از اصلي مرقوم.
3179- آقاي محمدرضا خواجه امیري فرزند س��یف اله- شش��دانگ یکباب 

خانه بمساحت 180 مترمربع مفروز از پالک 680 فرعي از اصلي مرقوم.
3180- آقاي عباس خواجه امیري فرزند حبیب اله- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 182/30 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الک 680 فرعي از 

اصلي مرقوم.
3181- آقاي عباس��علي حاجي زاده فرزند عزیز و خانم فاطمه بیگم حسیني 
خالدي فرزند س��ید آقا هر کدام سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه و باغچه 
بمس��احت 994/5 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الک 2837 فرعي از 

اصلي مرقوم.
3182- آقاي حس��ین کاظم��ي خالدي فرزند اصغر- شش��دانگ قطعه زمین 
محص��ور بمس��احت 258/40 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 271 

فرعي از اصلي مرقوم.
3184- آقاي حس��ین مبیني فرزند غالم و خانم پروین س��عیدي زاده فرزند 
حش��مت اله هر کدام سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 604/35 

مترمربع.
3186- آقاي محمدرضا حیدري فرزند رمضانعلي- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 242/20 مترمرب��ع مجزي ش��ده از پ��الک 2897 فرعي از اصلي 

مرقوم.
3188- آقاي حس��ن کرش��اهیان فرزن��د نورعلي- شش��دانگ یکباب خانه 
بمس��احت 328/70 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الک 614 فرعي از 

اصلي مرقوم.
ب: امالک��ي ک��ه به موجب آرا هیأت نظارت و ی��ا اختیارات تفویضي آگهي 
نوبتي آنها بایستي تجدید گردد و فقط یک نوبت منتشر مي شود و در مهلت 
اعتراض به آنها از تاریخ انتش��ار فقط س��ي روز مي باشد و به شرح ذیل مي 

باشد:
1- شماره 178 اصلي مزرعه عیسي آباد

191- آقاي حس��ین س��بزبخت بادي فرزند علي شش��دانگ یک باغ مشجر 
تقریبًا دو قفیزي که در آگهي هاي نوبتي قبلي نوع ملک اش��تباهًا قطعه زمین 

آگهي شده است که بدین وسیله اصالح مي گردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج 
در این آگهي واخواهي داش��ته باش��د باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهي 
نس��بت به آنهایي که تقاضاي ثبت ش��ده بش��رح ردیف الف ظرف مدت 90 
روز و نس��بت به آنهایي ک��ه مطابق آراء هیأت نظارت ثب��ت، تجدید  آگهي 
ش��ده بش��رح ردیف ب بمدت 30 روز دادخواست واخواهي خود را به این 
اداره تس��لیم و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده هاي 
معترضي ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این 
اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیص��الح قضائي گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتي که قبل از انتشار 
این آگهي دعوائي اقامه ش��ده باشد طرف دعوي باید گواهي دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات یا گواهي طرح 
دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر مي باش��د و مطابق 
قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طب��ق ماده 56 آئین نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود در 
صورتجل��س قید و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به تحدید 
ح��دود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قان��ون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهي 
نس��بت به ردیف الف و ب در دو نوبت بفاصله 30 روز نس��بت به ردیف ج 

فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول درج و منتشر مي شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01

م الف/ 81                    طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

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

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59- اصالحی و آئین نامه 
مربوط به امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 

شده بشرح ذیل آگهی میگردد:

شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان
3643- فرعی آق��ای محمود زرگری فرزند س��لطان محمد تمامی دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکدرب باغ مخروبه واقع در جنوب الستان بمساحت 

3348 مترمربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو

281- فرع��ی آقای احمد اربابی فرزند غالمحس��ین شش��دانگ قطعه زمین 
محصور جای خانه واقع در کوی پائین کامو بمساحت 213/40 مترمربع

360- فرعی آقای محمدرضا پرکان فرزند ماش��االه ششدانگ یکبابخانه واقع 
در کوی پائین کامو بمس��احت 59 مترمربع با قید حق س��کونت مادام العمر 

برای خانم کشور جراحی مادر مستدعی ثبت میباشد.
1993- فرعی آقای تیمور ملک پور و خانم کبری شفیعیان فرزندان محمد و 
نجفقلی بالمناصفه ششدانگ یکبابخانه واقع در دشت و یرقان کامو بمساحت 

394/50 مترمربع
1994- فرعی آقای محمد ش��فیعیان و خانم فاطمه عارضی فرزندان نجفقلی 
و حیدر بالمناصفه ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره 744 فرعی واقع 
در دشت س��وره خوت کامو بمس��احت 256 مترمربع با حق سکونت مادام 

العمر برای مادر مستدعی ثبت خانم خاور شفیعیان میباشد.
شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی مزرعه همواریه کامو

149- فرعی آقای مهدی عقیلی فرزند احمد ششدانگ یکباب گاراژ و زمین 
متصل به آن احداثی بر روی قس��مت مفروزی از پالک 26- اصلی واقع در 

مزرعه همواریه کامو بمساحت 88/50 مترمربع
150- فرع��ی آقای نوراله اربابی فرزند یداله شش��دانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 247 مترمربع
153- فرع��ی آقای مجید رزاقیان و خانم قدس��یه رزاقیان فرزندان ابراهیم و 
محمدعلی بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در مزرعه همواریه 

کامو بمساحت 241/20 مترمربع
154- فرع��ی خانم فاطمه اربابی فرزرند غالمحس��ین شش��دانگ یکبابخانه 
بمس��احت 340/70 مترمربع باحق سکونت مادام العمر آقای اسداله فوالدی 

نجف آبادی فرزند علی میباشد.
شماره های فرعی از پالک شصت و دو اصلی مزرعه پاگدار سرخ کامو

24- فرع��ی آقای امامقلی خان اربابی��ان و خانم اکرم خردمند فرزندان حیدر 
خان و آقا حس��ین بالمناصفه شش��دانگ یکدرب باغ موستان واقع در مزرعه 

پاگدار سرخ کامو بمساحت 4019 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی بمدت 90 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید در صورتی که قبل 
از انتش��ار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه مشعر 
بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهی طرف 
دعوی که پس از انقضاء مدت مذکور واصل گردد مطابق قس��مت اخیر ماده 
16 و تبص��ره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنًا طبق ماده 56 آئین 
نامه ثبت نس��بت به حقوق ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نس��بت ب��ه حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد ش��د این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 

روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/08/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/09/01

م الف/ 9881                                 نوروز- کفیل ثبت اسناد جوشقان 

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

بموج��ب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 59 اصالحی آیین نامه 
مذکور امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه دوم سال 1389 پذیرفته شده 
و امالکی که در آگهی نوبتی قبلی از قلم افتاده و نیز امالکی که به موجب آراء 

هیات نظارت بایستی تجدید آگهی شوند به شرح ذیل آگهی می گردند. 
الف( امالکی که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و امالک��ی ک��ه در آگهی نوبتی قبلی از قلم افت��اده و مدت اعتراض بر آنها از 

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

1- از شماره یک اصلی اوره- فروعات ذیل
453- س��ید اش��رف الدین طباطبایی فرزند سید محمد و سید عباس علیزاده 
طباطبایی فرزند س��ید تقی و س��ید رضا علیزاده طباطبایی فرزند س��ید قاسم 
هر کدام دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین محصور بمس��احت 

505/70 مترمربع
2102- آقایان احمد عسگری راد فرزند محمد و حسین عسگری فرزند علی 
هر کدام س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 

343/40 مترمربع
2104- آقای سید محمد احمدی طباطبایی فرزند سید رضا ششدانگ یکباب 

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

194- خانم صغرا صنوبری فرزند باقر تمامی س��ه سهم و نیم مشاع از جمله 
یکصد و هش��تاد سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی و محصور معروف باغ 

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

231- آقایان س��عید و علیرضا اباذری فرزندان محمد بالمناصفه شش��دانگ 
قطعه زمین مزروعی معروف باغ محمد بمس��احت 1578 مترمربع انتقال مع 
الواس��طه از ابراهیم مهدی و محمد علی آقا ولی وشوش��ادی و بتول جواد و 

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

667- آقای حس��ین س��الکی ویش��ته فرزند ش��کراله شش��دانگ یکبابخانه 
بمساحت 296/90 مترمربع 

5- از شماره 76- اصلی ریسه، فرعی ذیل
82- آقای غالمرضا قنبری ریسه فرزند چراغعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 240 مترمربع
6- از شماره 77- اصلی کندز، فرعی ذیل

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

7- از شماره 100- اصلی طامه، فرعی ذیل
281- آقای روح اله عابدی طامه فرزندعابدین دو دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکب��اب بوم کند بمس��احت 18/75 مترمربع انتقال��ی از خانم هاجیه خواتون 

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

1527- آق��ای محم��ود خدامی خفری فرزند عباس شش��دانگ یکباب خانه 
بمساحت 216/30 مترمربع

1556- آقای محمدرضا طاهری خفری فرزند علی تمامی شش��دانگ یکباب 
خانه بمساحت 199 مترمربع 

9- از شماره 127- اصلی دستجرد، فرعی ذیل
177(- آقای حمید شهرس��تانی دستجردی فرزند حسن تمامی ششدانگ دو 

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

189- آقای داود س��منانی جزنی فرزند حس��ین تمامی ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بمساحت 827 مترمربع

303- خانم نصرت کبیر سلطانی فرزند محمد تمامی ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه متصل به آن بمساحت 649 مترمربع

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

2257- آق��ای محم��ود نبی بیدهندی فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر معروف برحس بمساحت 169/50 مترمربع

2920- آق��ای حبیب اله مس��لمی بیدهندی فرزند باقر شش��دانگ یک قطعه 
زمین محصور بمساحت 384 مترمربع

2- از شماره 38- اصلی ولوجرد، فروعات ذیل
736- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی شش��دانگ یکدرب 

باغ معروف باغ محبعلی بمساحت 780 مترمربع
821- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی و مشجر معروف پاکمر مساحت 219 مترمربع
3- از شماره 39- اصلی ولوجرد، فروعات ذیل

25- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و مشجر معروف علی کریم بمساحت 200/50 مترمربع

225- آق��ای محمد تق��ی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی معروف وزه سر استخر بمساحت 293 مترمربع

4- از شماره 101- اصلی ده زیره، فرعی ذیل
145- خان��م مریم جالل فرزند س��ید رحیم تمامی شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 110 مترمربع
5- از شماره 150- اصلی برز، فروعات ذیل

875- آقای اکبر میرزا حس��ین یزدی فرزند حس��ین تمامی شش��دانگ قطعه 
زمین محصور )جای اطاق( معروف عمارت باال بمساحت 50 مترمربع

2641- آقای س��ید عزیز حس��ینیان فرزند س��ید علی اکبر تمامی ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 71/10 مترمربع

6- از شماره 165 اصلی کمجان، فروعات ذیل
745- خانم منیرالسادات جعفری هنجنی فرزند سید محمد تمامی ششدانگ 
یکباب خان��ه محله باال بمس��احت 75/75 مترمربع بانضم��ام مقدار 23/80 

مترمربع فوقانی مورد ثبت بر روی مجاور )یعنی 744 فرعی(
1174 و 1175 و 1176 و 1183 و 1184- خان��م زین��ت نورالله��ی کنجانی 
فرزند ماشااهلل تمامی ششدانگ سه باب اطاق تحتانی و دو باب اطاق فوقانی 

)یکباب خانه( محله میان ال بمساحت 57 متر
سوم(- از بخش یازده طرقرود و قراء حومه

1- از شماره یک اصلی طار، فرعی ذیل
1544- آقای عنایت اهلل رفیعی طاری فرزند علی تمامی ششدانگ یک قطعه 

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

263- آقای غالمحس��ین براتی طرقی فرزند فتح اهلل تمامی ششدانگ یکباب 
خانه معروف محله سجادیه بمساحت 170 مترمربع

1201- آقای محمد فوالدی طرقی و خانم حش��مت فوالدی طرقی فرزندان 
حسین هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 231/50 

مترمربع
1592- خانم ماهرخ ابوفاضلی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

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

1336- خانم رقیه نقوی الحس��ینی فرزند میرزا نعمت اهلل ششدانگ یکدرب 
باغ مزروعی بمساحت 2428 مترمربع

1721- آقای مختار حس��ین دوس��ت فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 228/50 مترمربع

1722- آق��ای احم��د میالن��درزاده فرزند غالمرضا شش��دانگ یکباب خانه 
بمساحت 254 مترمربع

1723- آقای مختار حسین دوست فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب دامداری 
بمساحت 419 مترمربع

1724- آقای احمد میالندرزاده فرزند غالمرضا شش��دانگ یکباب دامداری 
بمساحت 269/50 مترمربع

4- از شماره 193- اصلی طرق، فروعات ذیل
2711- خانم صغری صمدی طرقی فرزند سید ابوالقاسم ششدانگ یکدرب 

باغ در بخش آقا حبیب بمساحت 904 مترمربع
3452- خانم ربابه ش��کوهی فرزند حبیب ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

87/50 مترمربع
4115- آقای حس��ن س��یف الهی طرقی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 

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

1219- آقای محمد ربیعی طرقی فرزند اصغر تمامی شش��دانگ یکباب خانه 
بمساحت 614 مترمربع 

6- از شماره 284- اصلی کلهرود، فروعات ذیل
610- آق��ای احمد کرم پور فرزند محمد شش��دانگ یک��درب باغ محصور 

مشجر معروف علی کرم بمساحت 2030 مترمربع
2229- خانم عفت امینی کلهرودی فرزند قاس��م شش��دانگ یکباب خانه و 

محوطه اطراف بمساحت 763 مترمربع
ب(- امالک��ی که بموج��ب آراء هیات نظارت یا اختی��ارات تفویضی آگهی 
نوبتی آنها تجدید گردیده و مدت واخواهی برآنها از تاریخ انتشار )89/8/1( 

فقط سی روز می باشد.
از بخش 9 شهر نطنز و قراء حومه

از شماره 100- اصلی طامه، فرعی ذیل
281- آقای مرتضی عابدی طامه فرزند سیف اله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب بوم کند بمساحت 18/75 مترمربع انتقال قهری و مع الواسطه از خانم 
فاطمه عرب عامری طامه که در آگهی نوبتی قبلی نام خانوادگی مالک اشتباها 

فاطمه عرب زاده طامه آگهی گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد. 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه اش��خاص نس��بت 
ب��ه امالک مندرج در این آگهی از تاریخ اولین انتش��ار به ش��رح ردیف الف 
به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتش��ر ش��ده اعتراضی داش��ته باش��ند 
واخواه��ی خود را به این اداره و دادگاه صالحه تس��لیم نمایند و در صورتی 
که قبل از انتش��ار این آگهی اقامه دعوی ش��ده باشد ظرف مدت فوق تسلیم 
نمایند اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
ش��ود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت 
می باش��د و همچنین برابر تبصره 2 ماده قانون تعیین و تکلیف پرونده های 
ثبتی مصوب 1373/3/6 معترض می بایست از تاریخ انتشار اعتراض خود را 
کتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل تس��لیم نماید و ظرف مدت یک ماه گواهی 
مش��عر بر طرح دعوی از مراجع صالحه ارائ��ه دهد و همچنین طبق ماده 56 
آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود مشخص می شود 
و واخواهی صاحب��ان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی نس��بت به ردیف الف در دو 
نوبت به فاصله 30 روز و نس��بت به ردیف ب یک نوبت در روزنامه زاینده 

رود درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1389/8/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1389/9/1
م الف/ 470                            شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی
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حسين چرخابی: 
بازیکنانم به 
 خودباوری 
رسيده اند

 فوالد ماهان 
 در دوبی اردو 
می زند

احسان عبدالهی: 
چرخابی مربی 
بزرگی است

زاینده رود
تیم فوتبال فوالد نطنز در سومین دیدار خود در مسابقه های 
جام حذفی، 3 بر 2 تیم نفت تهران را از پیش رو برداش��ت و در 
جمع 16 تیم برتر ایران قرار گرفت. حس��ین چرخابی مربی تیم 
فوالد به خبرنگار زاینده رود گفت: نفت تهران با اس��تفاده از تمام 
بازیکنان اصلی خود حس��اب ویژه ای را روی این بازی باز کرده 
بود. حسین آش��نا )گلر این تیم( غایب این دیدار بود هرچند که 
 فالح��ی درون دروازه نفت�ی ها ع�الی ک���ار کرد و ضربه پنالتی 
مصطفی شجاعی را خیلی خوب مهار کرد. وی افزود: در 10 دقیقه 
ابتدایی بازی، بچه های ما از اسم حریف ترسیده بودند و یک گل 
دریافت کردند، اما در ادامه تا پایان نیمه نخست چهار موقعیت گل 
نصیب ما شد که مهاجمان با بی دقتی این موقعیت ها را از دست 
دادن��د. ولی با آغاز نیمه دوم، به حمله های خود افزودیم و 2 گل 
نتیجه آن بود. در ادامه تیم ما صاحب یک پنالتای شد که با از دست 
رفتن این ضربه پنالتی روحیه تیم تا حدودی پایین آمد و گل تساوی 
را از حریف دریافت کردیم و در آخر جالل الدین علی محمدی با 

زدن سومین گل خود در این دیدار، ما را پیروز این میدان کرد.

 زاینده رود
وحید شمسایی که بنا به دالیلی همراه تیم ملی فوتسال 
ایران به کشور برزیل نرفت، در مورد عملکرد تیم ملی ایران در 
مسابقه های جام جهانی کوچک گفت: خیلی خوشحالم که تیم 
ملی با اقتدار توانست از گروهش صعود کند و برای بازیکنان و 
کادر فنی تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم. بازیکن فوالد ماهان 
اصفهان افزود: ماهان در لیگ برتر فوتسال کشور تا پایان نیم فصل 
اول با دو تیم حفاری خوزستان و آرش بتن قزوین بازی خواهد 
کرد. تیم حفاری خوزستان یکی از تیم های خوب کشورمان است 
که سال گذشته به مقام سوم رسید و امسال با در اختیار داشتن 
مهره های خوب، حریف آسانی برای تیم ما نخواهد بود، به دلیل 
اینکه هر تیمی حتی آرش بتن قزوین )کادر فنی خود را تغییر داده( 
 که در قعر جدول دست و پا می زند با انگیزه جلوی ما ظاهر 
خواهد شد. شمسایی اضافه کرد: قرار است در تعطیالت نیم 
فصل یک اردوی تدارکاتی در دوبی برپا کرده و سعی می کنیم 
بندی  رده  برتر جدول  تیم  دو  از  یکی  نیم فصل  پایان  در   که 

باشیم. 

 زاینده رود
بازیکن تیم فوتبال فوالد نطنز در مورد بازی تیمش مقابل 
نفت تهران گفت: این دیدار برای تیم ما اهمیت زیادی داشت 
و جواد ماهری، محمود ابراهیمی و سعید جعفری را به علت 
مصدومیت در اختیار نداشتیم و حریف لیگ برتری با تمام 
توان به ورزشگاه صفائیه پای گذاشته بود. ولی خوشبختانه با 
همت و همدلی بچه ها توانستیم با شکست شاگردان فرکی 
با کسب  افزود:  به دور بعدی صعود کنیم. احسان عبدالهی 
پیروزی مقابل استقالل اهواز و نفت تهران، بیشتر کارشناسان 
فهمیدند که فوالد نطنز یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ 
برتر فوتبال کشور است و به عقیده من با وجود مربی بزرگی 
بنده شاگرد  که هفت - هشت سال  چون حسین چرخابی 
آزادگان  اول  دسته  لیگ  در  قهرمانی  پتانسیل  هستم؛  ایشان 
نفت  تیم  بردی که جلوی  با  افزود:  پایان  در  داریم. وی  را 
تهران به دست آوردیم، مدیرعامل باشگاه فوالد به هر کدام از 

بازیکنان تیم یک نیم سکه پاداش داد.

خبرها

گفتگو نورافکن

اصغر قلندری
 گ��روه 20 نف��ری کوری��ن تایگ��رز ک��ره جنوب��ی به 
سرپرس��تی ه��اک س��ون آن و ب��ه مربیگ��ری اس��تاد 
تکوان��دو  دان  باالتری��ن  دارای  کان��گ ش��ین چ��ال 
قهرمانی ه��ای  در  گذش��ته  س��ال   25 ط��ی  )دان8(، 
تیم ملی پومس��ه ک��ره جنوب��ی در پیکارهای آس��یایی و 
مس��ابقه های جهانی، از جایگاه ویژه ای برخ��وردار بوده و 
 افتخارهای بزرگی را برای کش��ورش به دس��ت آورده؛ 
در حض��ور بی��ش از 2 هزار تماش��اگر عالق��ه مند به 
 ورزش تکوان��دو، بار دیگر در ت��االر پیروزی اصفهان 
عملیات بس��یار زیبای نمایش��ی تکواندو را به نمایش 
گذاش��تند که با اس��تقبال کم نظیر تماشاچیان اصفهانی 
 و مقام ه��ای حاضر در س��الن مواج��ه گردید و مورد 

تشویق قرار  گرفتند. 
استاد کانگ چهره آشنای دوستداران ورزش تکواندو که 
پیش از این دو بار به اصفهان س��فر کرده و برنامه های 
زیبای��ی را به نمای��ش درآورده، به اتفاق گروه همراه از 
س��وی هیأت تکواندو اصفهان م��ورد تقدیر و قدردانی 

قرار گرفت. 
ای��ن گروه پیش از مس��افرت به اصفه��ان در تهران نیز 
برنام��ه نمایش��ی خود را اج��را کرده و مورد اس��تقبال 

بی نظیری قرار گرفته بودند. 
 ش��ایان ذک��ر اس��ت: این گ��روه با س��ابقه 20 س��اله، 
 ت�اک�ن���ون در 50 کش���ور ج�ه��ان ب�رن�امه ه���ای 
نمایشی خود را به اجرا درآورده اند و قبل از سفر به ایران 
به مدت یک هفته در شهرهای استانبول و آنکارای ترکیه 
نیز برنامه داشتند و به گفته آقای کیارش بحری مترجم و 
مدیر روابط بین الملل فدراسیون تکواندو ایران، در این 
 2 شهر ترکیه با استقبال فوق العاده ورزشکاران رو به رو 

شدند. 
وی اف��زود: گروه نمایش��ی کورین تایگ��رز از 70 نفر 
تش��کیل ش��ده که در این س��فر 20 نفر از اعضاي این 

گروه، آن را همراهی کرده اند.

 پيام تبريک باشگاه صنايع گيتی پسند 
به مردان آهنين:

ذوب آهن، ايران را سربلند كرد 

اردوی تيم گيتی پسند در شيراز 
و برگزاری سه ديدار دوستانه

 زاینده رود
 باش�گاه صنایع گیتی پسن�د اصفهان، صعود مقت�درانه تی�م ف�وتبال 

وب آهن به فینال لیگ قهرمانان آسیا را به این باشگاه تبریک گفت.
پیروزی درخشان تیم فوتبال ذوب آهن برابر حریف پر مدعای خود در 
ورزشگاه ملک فهد عربستان، به راستی مهر تأییدی بود بر شایستگی های 

فوتبال ایران و منصور ابراهیم زاده این مربی با دانش فوتبال اصفهان.
بی شک تالش های مجاهدانه مردان آهنین در چند فصل اخیر چه در 
رقابت های داخلی و چه در رقابت های برون مرزی، برای همیشه در 

اذهان مردم ورزش دوست ایران اسالمی بر جای خواهد ماند.
باشگاه صنایع گیتی پسند اصفهان، ضمن تبریک به فوتبال دوستان ایرانی 
و همچنین مدیریت، کادر فنی، پرسنل و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن، 

آرزوی کسب عنوان قهرمانی برای این باشگاه خوب اصفهانی را دارد.

 زاینده رود
تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در اردوی خود در شهر شیراز، 
 سه دیدار تدارکاتی برگزار می کند. تیم فوتسال گیتی پسند که از روز 
 سه شنبه به منظور برپایی اردوی یک هفته ای راهی شیراز شده است، 
سه دیدار تدارکاتی را در این شهر برگزار می کند. گیتی پسند در نخستین 
دیدار دوستانه خود برابر تیمی از شیراز به پیروزی پر گل دست یافت و طی 

روزهای آینده دو دیدار دوستانه دیگر را نیز برگزار می کند.
جاسم سلطانی و دو بازیکن برزیلی تازه پیوسته به تیم نیز هم اکنون در 

اردوی شیراز هستند و در تمرین های تیم شرکت می کنند.
»گرلو« دیگر بازیکن برزیلی تیم گیتی پسند، طی روزهای آتی و پس از 

تسویه حساب با باشگاه ماناکور اسپانیا، به اردوی تیم اضافه خواهد شد. 

ورزش

پژمان سلطانی
تیم های فوتبال س��ئونگنام کره جنوبی 
و ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ه فین��ال جام 

باشگاه های آسیا راه یافتند. 
نماین��ده کره جنوبی که در عربس��تان با 
حساب 3 بر 4، بازی را به الشباب واگذار 
کرده بود، در دیدار برگشت با یک گل از 
سد حریفش گذش��ت و به خاطر قانون 
گل زده در خانه حریف، به دیدار نهایی 
راه یافت. دیگر فینالیست این رقابت ها 
نماینده شایس��ته کش��ورمان ذوب آهن 
اصفهان اس��ت ک��ه در دو دیدار رفت و 
برگش��ت با نتیجه مش��ابه یک بر صفر 
الهالل عربس��تان را از پیش رو برداشت. 
قاس��م ح��دادی ف��ر در اصفه��ان برای 
ذوبی ها گلزنی کرد. در بازی برگشت در 
حضور بیش از 68 هزار هوادار الهالل که 
به ش��دت تیم خود را مورد تشویق قرار 
می دادند، ایگور کاسترو موفق به گلزنی 

برای تیمش ش��د. اریک گرتس بلژیکی 
نس��بت به بازی قبلی خود در فوالدشهر 
دس��ت به تغییرهایی در تیم خود زد و با 
آوردن محمد الشهوب، عیسی المحیانی 
و یتاگونوس قصد داشت کار ذوب آهن 
را در نیمه اول یکس��ره کند اما مدافعان 
ج��وان ذوب آهن مانع از خودنمایی این 
بازیکنان ش��دند و حتی حسین ماهینی 
جوان که کمتر کس��ی تص��ور می کرد 
منص��ور ابراهیم زاده در جناح چپ خط 
دفاعی از او اس��تفاده کند، مقابل یاران با 
تجربه الهالل س��نگ تمام گذاشت و از 
سمت چپ کمتر فضا به بازیکنان الهالل 
داد. شاگردان اریک گرتس که نتوانستند 
از جناحین حرکت و توپی را روی دروازه 
ذوب آهن ارسال کنند، مجبور شدند رو 
ب��ه پاس های عمقی بیاورن��د که از این 
حربه هم هیچ چیزی نصیب آنها نش��د. 

 قب�ل از دیدار مش�خص ب�ود که شاگردان 
ابراهیم زاده با وجود محمد رضا خلعتبری 
ریز نقش در خط حمله، با توجه به کند 
بودن مدافعان الهالل چشم به ضد حمله 
دارن��د و نیمه نخس��ت در چند صحنه 
خلعتبری خطرناک ظاهر شد. اما هر دو 
تی��م بدون گل به رختکن رفتند. نماینده 
کشورمان بر جو حاکم در ورزشگاه غلبه 
کرد و در دقیقه 56 کاستروی برزیلی در 
بین 3 مدافع الهالل با یک چرخش زیبا 
دروازه حریف را باز کرد. جالب اس��ت 
بدانید که قاسم حدادی فر در بازی رفت 
دقیقه 57 توپ را ب��ه تور دروازه الهالل 
دوخت اما کاس��ترو یک دقیقه زودتر در 
ورزش��گاه ملک فهد ش��ادی را به جمع 
س��بزجامگان اصفهان��ی آورد. با اخراج 
ش��دن لی یونگ پیو در 20 دقیقه پایانی، 
آب سردی بر پیکره الهالل ریخته شد و 

تماشاگران این تیم دسته دسته ورزشگاه 
را با عصبانیت به قصد منزل ترک کردند. 
شاگردان ابراهیم زاده با یک بازی منطقی، 
پاس های کوت��اه و عوض کردن منطقه 
بازی، یک دیدار تدارکاتی را در 20 دقیقه 
پایانی به نمایش گذاشتند تا خود را برای 
مسابقه با پرسپولیس آماده کنند. حاال دیگر 
همگان ذوب آهن را از هم اکنون قهرمان 
جام باشگاه های آس��یا می دانند زیرا از 
نظر آماری، سئونگنام کره جنوبی نسبت 
به پوهانگ ضعیف تر به نظر می رسد و 
در یک ورزشگاه بی طرف به مصاف هم 
خواهند رفت. ش��اید چشم بادامی های 
ژاپنی برای حمایت نماینده کره جنوبی 
ورزش��گاه المپیک توکیو را پر کنند، اما 
ذوب آهن تجربه زیادی در مسابقه های 
قبلی جام باشگاه های آسیا کسب کرده 
و فکر و ذهن بازیکنانش رسیدن به جام 
باشگاه های جهان است که برای ذوبی ها 

دور از دسترس نخواهد بود.

توکیو، مسیری برای جهانی شدن

 زاینده رود
تیم فوتبال صنایع گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته چهارم 
لیگ دسته سوم فوتبال ایران، میزبان تیم هودکن باباخانی تهران است. 
در ادامه رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال ایران، ساعت 14:30 دقیقه 
امروز دو تیم گیتي پسند و هود کن باباخانی تهران در ورزشگاه تختی 

به مصاف یکدیگر می روند.
این دیدار در حالی در چارچوب هفته چهارم رقابت ها برگزار می شود 
برگزار  را  رقابت ها  این  در  خود  دیدار  دومین  پسند  گیتی  تیم  که 
می کند. تیم هود کن باباخانی تهران هم اکنون با 6 امتیاز صدرنشین 
گروه ششم این رقابت ها محسوب می شود. مصاف دو تیم گیتی پسند 
و هود کن باباخانی، به نوعی مصاف قهرمان لیگ تهران و قهرمان لیگ 

اصفهان به حساب می آید.

 زاینده رود
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، دور دوم مسابقه های انتخابی 
دسته یک نوجوانان نجف آباد با حضور 24 نفر در سالن شهید حمله داری 
مجموع��ه انقالب به صورت دوره ای – تک حذفی برگزار گردید که پس 
از انجام 64 بازی انفرادی، میثم منصوری، مرتضی شریفی، مسعود ایوبیان و 

حسام الدین پاینده به تیم دسته یک شهرستان راه یافتند.

 زاینده رود
تی��م فوتبال زیر 13 س��ال تربی��ت نجف آب��اد در رقابت های لیگ 

شهرستان های استان، مقام سوم این مسابقه ها را به دست آورد. 
حسین رضا مقدم، امیرحسین رضاوندی، بهنام رضایی، عدنان عیدیوندی، رضا 
پاشایی، مهرشاد داودی، یونس اسدی، حسین موسوی، عنایت عیدیوندی، 
علی عبدالهی موسوی، علی مری، ابوالفضل مرادی، محمد امین شیر، رضا 
قاسمی، محمد محمود صالحی، میالد مرادی، سید محمد فریدونژاد، محمود 
مولیانی، یاسر خسروی، حسین مددی، مهران اسدی، حسین گوگونانی و 

یونس شیاسی اعضای تیم فوتبال تربیت نجف آباد را تشکیل می دهند.

 زاینده رود
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، به گفته اسماعیلی رئیس 
هیأت دوچرخه سواری شهرستان نجف آباد، برای اولین بار با تجهیز 
س��ه دستگاه دوچرخه کورس��ی از طرف اداره تربیت بدنی نجف آباد 
به هیأت دوچرخه س��واری شهرس��تان، این هیأت فعالیت خود را در 

بخش دوچرخه کورسی آغاز نمود. 

ليگ دسته سوم فوتبال ايران 
گيتی پسند ميزبان صدرنشين گروه

 دور دوم مسابقه های تنيس 
نوجوانان نجف آباد

كسب مقام سومی تيم فوتبال تربيت 
نجف آباد در مسابقه های استان

راه اندازی دوچرخه سواری كورسی 
در نجف آباد 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیروزی تیمش در دو 
دیدار رفت و برگشت برابر الهالل عربستان را ثمره مطالعه و 
شناخت دقیق تیم عربستانی عنوان کرد و گفت: از نظر روحی 
و روانی نیز بازیکنان را به شرایط ایده آلی رسانده بودیم و با 
شروع بازی صدای تشویق الهالل را »ذوب آهن« می شنیدیم. 
منصور ابراهیم زاده پس از برتری یک بر صفر ذوب آهن برابر 
الهالل عربستان، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما از قبل 
می دانستیم که برای رسیدن به فینال، بازی سختی را پیش رو 
خواهیم داشت از این جهت که باید به مصاف تیمی می رفتیم 
که هواداران زیادی دارد. وی گفت: احساس خوبی دارم. بعد 
از بازی فقط به مردم فکر می کردم، مردمی که با پیروزی ما 
لبخند بر لبانشان نشست. او که پیش تر گروه تیم فوتبال ذوب 
آهن در لیگ قهرمانان آس��یا را به گروه زندگی تش��بیه کرده 
بود، پس از راهیابی به دیدار نهایی این رقابت ها گفت: اعتقاد 

دارم انسان هر اندازه از مرگ دورتر شود به زندگی نزدیک تر 
می ش��ود. ما در لیگ قهرمانان آسیا به واقع زندگی کردیم و 
به موفقیت رسیدیم. وی خاطرنشان کرد: عربستانی ها قبل از 
دیدار با ما یک تیم خود را در همین روز چهارش��نبه حذف 
شده دیده بودند و به همین دلیل با تمام توان به دیدار ما آمدند. 
ما می دانس��تیم که برای این دیدار تمام ریاض به ورزشگاه 
خواهد آمد و همه دیدند که ورزشگاه مملو از تماشاگر بود. 

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بی��ان اینکه برای دیدار با 
الهالل از قبل برنامه ریزی شده بود و با هدف بازیکنانش را 
به میدان فرستاده بود، تصریح کرد: طبیعی بود که ما باید در 
20 دقیقه اول اشتباه نمی کردیم و گل نمی خوردیم. اتفاقی 
که خوش��بختانه رخ داد و هر چه جلوتر می رفتیم استرس 
بازیکنان عربس��تانی بیشتر می ش��د. وی با ابراز رضایت از 
عملکرد بازیکنانش در این دیدار گفت: باید به همه بازیکنانم 
خسته نباش��ید بگویم که در این بازی تمام خواسته هایم را 
به خوب��ی در زمین پیاده کردند. این موفقیت را باید به همه 
مسئوالن باشگاه، کارکنان کارخانه ذوب آهن، تماشاگران و 
هواداران تیم و کلیه ایرانیان عزیز تبریک بگویم و آن را تقدیم 

آقای دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن کنم. ابراهیم زاده در 
پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران عرب که پرسید: تفاوت 

بین الهالل در دیدار رفت و برگشت چه بود؟ 
خاطرنشان کرد: الهالل در اصفهان فوتبال بسته ای را به نمایش 
گذاش��ت و سعی کرد از ضدحمله ها به گل برسد که چند 
ش��انس هم داش��ت و روی زمین موفق بود. با این حال در 
دیدار برگش��ت، ما تمام فضاها را بستیم و اجازه رسیدن به 
دروازه م��ان را به حریف ندادیم. س��رمربی تیم فوتبال ذوب 
آهن در مورد حضور بیش از 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه 
ملک فهد و جوی که علیه تیم ذوب آهن وجود داشت گفت: 
ما در تهران وقتی با اس��تقالل و پرس��پولیس بازی می کنیم 
تماشاگرانی بیشتر از این تعداد به ورزشگاه می آیند. در این 
بازی هم ما ابتدا بازیکنانمان را به داخل زمین فرستادیم تا قبل 
از بازی صدای تماش��اگران را بشنوند. به همه آنها گفتیم که 
این صداها دارند شما را تشویق می کنند. آنها هم به این باور 
 رسی�دند که ت�ماشاگران اله�الل در تشویق هایش�ان می گویند 
 »ذوب آهن«. با این حربه بازیکنانم را با آرامش بیشتری به میدان 

فرستادم. 

ابراهیم زاده: تشویق الهالل را 
ذوب آهن می شنیدیم

عمليات گروه نمايشی 
كورين تايگرز كره جنوبی 
در تاالر پيروزی اصفهان 

منصورخان بيشتر از اين ها می ارزد

ابراهیم زاده؛ مردی برای تمام فصول
 مسعود سعيدی

    وقت��ی از خ��ودش در م��ورد دالی��ل 
موفق�یت ه��ای بس��ی�ارش م�ی پرس��ی، ب�ا 
خنده ه��ای پر معن��ی، بحث را ب��ه جاهای 
دیگر می کش��اند. نمی گوید چ��ه می کند که 
این گون��ه در مس��ابقه هاي مختل��ف موفق 
می شود و دلیل اجرای دقیق برنامه هایش در 
چه چیزی خالصه می شود. اما در چشمانش 
چی��زی توجه ما را جلب می کند که اگر این 
»آن« نب��ود ابراهیم زاده به اینجا نمی رس��ید. 
بعضی ها می گفتند ابراهیم زاده گفته که فقط 
ب��ه موفقیت فکر می کند و هیچ گاه چیزهایی 
که مانع موفقیتش می ش��ود را به ذهنش راه 
نمی دهد. اعتقاد رسیدن به هدف، نمی گذارد 
س��رمربی خوش اخالق سبزپوشان به چیزی 
جز موفقیت فکر کند. اما منصور خان، هنوز 

هم رازی در ذهن خود دارد.
      گریه های بی پایانش در فرودگاه اصفهان 
2 س��ال پی��ش را هی��چ گاه از ی��اد نمی برم؛ 
 بغضی بزرگ در دل داشت انگار آن روز در
 90 دقیقه قهرمانی را با نایب قهرمانی عوض 
ک��رده بود و در نهایت شکس��ت روی خود 
را ب��ه او نش��ان داد. آن روز ب��ود که انگار 
تصمیمش را برای همیش��ه گرفت. قهرمان 
جام حذفی ش��د و در لیگ قهرمانان آس��یا، 
عزرائیل گروه مرگ لقب گرفت. صعود کرد 
و به فینال رس��ید. بعد غول های آس��یا را از 
پیش روی خود برداشت و زمانی که کمترین 
شانس را برای صعود داشت، فینالیست شد. 
اما ابراهیم زاده، برای رسیدن به هدفش هنوز 

راهی دشوار در پیش دارد.
     پیش از بازی الهالل، حق داشت ناراحت 
باش��د. خوب هرکس دیگری هم بود با این 
موفقیت ه��ای ارزش��مند انتظ��ار دیگری به 
جز این نداش��ت. وقتی تلفن��ی از وضعیت 
تیمش در عربس��تان پرس��یدم، اگرچه سعی 
کرد لح��ن آرام همیش��گی خود را داش��ته 
باشد،  اما نتوانست ناراحتی اش را از سئوال 
پیام��ک برنامه 90 که خ��ودش می گفت آن 
را ندیده، پنهان کن��د. مربی اصفهانی با این 
وجود چیزی در م��ورد ناراحتی اش به زبان 

نی��اورد و از روزی خب��ر داد که توجه تمام 
رسانه ها را به خود جلب می کند؛ روزی که 
کمتر از 24 س��اعت بع��د نوید آمدنش را به 

ابراهیم زاده داد.
     3 فصل پیش بود که به ذوب آهن آمد از 
بس در این مدت عالی کار کرد یادمان رفته 
بود چه مدت در این تیم بوده است. ذوب آهن 
با سرمربیگری ذوالفقارنسب جایگاه خود را 

تا رده های چه��ارم و پنجم تثبیت کرده بود 
و برای آغاز لیگ هش��تم آماده می ش��د. که 
به ناگاه س��عید آذری، منص��ور ابراهیم زاده 
را بر روی صندلی س��رمربیگری ذوب آهن 
که آن زمان اندکی لرزان بود، نش��اند. مربی 
اي که تا آن زمان همیش��ه نفر دوم س��پاهان 
و ذوب آه��ن بود، س��عی ک��رد ناکامی ها و 
اشتباه هاي رس��ول کربکندی را جبران کند 

و از تجربه های دوس��ت دیرین خود درس 
گرفت. تجربه حضور در کنار لوکا بوناچیچ 
خ��وب به دادش رس��ید. س��یگار برگ لوکا 
را هم که از دوس��ت دیرینش یادگار گرفته 
هن��وز پیش خ��ود دارد. آن موقع هیچ کس 
فکر نمی کرد که مربی اصفهانی در سال های 
آینده ش��هرتش را در آسیا طنین انداز کند و 
غول های میلیاردر عربی را در ورزشگاه های 

خانگی ان به زانو درآورد.
 تع�ص����ب خاص�ی ب���ر روی ن��ام 
موال علی)ع( داش��ت؛ همیش��ه روز قبل از 
بازی ه��ا از او مدد می گرف��ت به خصوص 
مواقعی که ذوب آهن به عنوان تیم میهمان در 
ورزشگاه حضور می یافت، منصورخان انگار 
نقطه ضعف عرب ها را خوب می دانس��ت و 
برای همین بود که روز چهارش��نبه دست بر 

روی نقطه ضعف آنها گذاش��ت؛ طنین فریاد 
یا علی مقابل 100 هزار تماشاگر عربستانی، 

انگار قوت قلبی برایش بود.
 حت��ی زمان هایی ک��ه عصبان��ی بود، 
برخوردهای منطقی و صحیحی از خود نشان 
می داد؛ در این چند سال سرمربیگری اش کم 
دیده شده که برخورد نامناسبی با خبرنگاران 
داشته باشد. حتی هواداران اندکی که در بین 

هواداران س��پاهان از سبزپوش��ان اصفهانی 
حمای��ت می کنند هم دوس��تش دارند، همه 
ت��وان فن��ی اش را تحس��ین ک��رده و برای 
موفقیت��ش آرزو می کنند؛ اگرچه همیش��ه از 
بی توجهی خبرن��گاران به ذوب آهن در رنج 
اس��ت، اما ابراهیم زاده ح��اال خوب می داند 
که پایتخت نش��ین ها حتی اگر دوس��ت هم 
نداش��ته باش��ند، مجبور به فریاد زدن نامش 

هس��تند؛ نام��ی که ح��اال دیگر ب��ه چیزی 
 بیش از ن��ام یک س��رمربی اصفهانی تبدیل 

شده است.
همیش��ه مقاب��ل تیم های ب��ا برنامه که 
چشم داش��تی به ضد فوتبال نداش��تند، بهتر 
عمل می کرد به همی��ن دلیل انتظار می رفت 
نتواند بازی مناس��بی مقاب��ل تیم های عربی 
که باری به هر جهت بازی می کردند، داش��ته 
باشد. نمی دانم در این مدت چه اتفاقی افتاد 
اما انگار منصورخان در 5 روز پیش از بازی 
مقاب��ل الهالل تم��ام تاکتیک های س��رمربی 
بلژیکی آبی پوشان را از حفظ کرده بود؛ وقتی 
که برای ه��ر دقیقه از ب��ازی برنامه خاصی 
داش��ت و مقاب��ل همه توپ ه��ای بازیکنان 
متمول الهالل بازیکنی را مأمور ساخته بود. 
 ابراهیم زاده این بار هم از امتحانش س��ربلند 

بیرون آمد.
 دو دوره نایب قهرمان��ی لیگ، قهرمان 
جام حذفی و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا؛ اگرچه برای رس��یدن به قهرمانی آسیا 
نماین��ده ک��ره را در پی��ش  رو دارد، اگرچه 
رسیدن به جام باشگاه های جهان و قهرمانی 
در لیگ آرزوی س��رمربی اصفهانی اس��ت، 
اما ای��ن ابراهی��م زاده ت��ا به این ج��ای کار 
توانای��ی اش را ثاب��ت ک��رده و در ادامه هم 
 می توان��د بر هدف های خ��ود جامه عمل

 بپوشاند.
 نمی ش��ود به طور قط��ع در مورد رقم 
قراردادش حرفی زد؛ می گفتند پیشنهاد 400 
میلی��ون تومانی داده اما ای��ن رقم به 300 یا 
کمی بیش��تر تقلیل یافته است. چیزی برای 
عملک��ردی که خیل��ی کمت��ر از آن، از این 
س��رمربی انتظار می رفت. به نظر می رسد در 
حال حاضر رسیدن به موفقیت، بیشتر از مبلغ 
قرارداد برایش اهمیت دارد؛ موفقیتی که بتواند 
ب��ا آن به هدف بزرگش برس��د. ابراهیم زاده 
می توان��د فرگوس��ن ذوب آه��ن باش��د اگر 
حمایت مسئوالن اصفهانی را به همراه داشته 
باشد و مسئوالن باش��گاه ذوب آهن قدردان 
 زحمت ه��ای او در تی��م م��ورد عالقه اش 

باشند.
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مركزی، طبقه اول
شنبه 1 آبان 1389/ 15ذالقعده1431/شماره Saturday 23  October 2010       376)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی )ع(:
به وسيله استغفار خود را 
خوشبو كنيد، مبادا بوی بد 
گناهان شما را رسوا كند.

ثبت نام در طرح پزشک خانواده آغاز شد

ساکنان محترم شهرهای بروجن، فارسان، فرخ شهر، لردگان و هفشجان از اول تا دهم 
 آبان ماه 89 به مراکز بهداشتی، درمانی و پایگاه های بهداشت شهر خود 

مراجعه فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

غرفه به غرفه با نمايشگاه جهاد خدمت رسانی 

سیری در وظایف، عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت پنجم(
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان، دریچه ای است به گستره 
فعالیت های عظیم و بی مانند مدیریت شهری اصفهان که بی شک این خدمات 
ارزنده و صادقانه، اصفهان را در ردیف بهترین کالنشهرهای کشور در مدیریت 
شهری قرار می دهد. مدیران الیق شهرداری اصفهان معنای خدمت رسانی را به 
اوج رساند و به مصداق هشت سال دفاع مقدس، هشت سال خدمت رسانی 
صادقانه در دوران طالیی شهرداری اصفهان به ثبت رساند که این دوران را در همه 
تاریخ مدیریت شهری کشور برای اصفهان ممتاز می سازد. اشتیاق خدمت مدیران 
و تالش خستگی ناپذیر ایشان همراه با اخالص و گذشت و توکل، ارتقای کیفی 
زندگی شهری مردم اصفهان را به همراه داشت و همواره از شهرداری اصفهان، 
تصویری پویا و خالق به عنوان سمبل تدبر، تالش و تکاپو در اذهان مردم به 
یادگار گذاشت. در گذر از جهاد خدمت رسانی، به قسمت احیای بافت های 
فرسوده شهری و اجرای عملیات های متعدد عمرانی، آبادانی و احیاء در این 
بافت ها می رسیم، فعالیت شهرداری اصفهان در این بخش عالوه بر بافت های 
فرسوده شهری، احیای بافت های تاریخی و مرمت گذرها، میادین تاریخی، 

بازارها، مساجد، امامزاده ها و خانه های تاریخی و... را نیز شامل می شود. 
جهاد خدمت رسانی در نهضت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

شهرداری اصفهان در هشت سال اخیر نهضتی بزرگ را در نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده آغاز نمود که در آغاز دشواری کار و هزینه های برآوردی 
سنگین، نظر هر کارشناسی را از شروع این نهضت بزرگ شهرسازی و عمرانی 
برحذر می داشت، اما نگاه خادمانه و صادقانه مدیران شهرداری اصفهان در پناه 
توکل و تأسی از مدیریت جهادی همراه با ایثار و فداکاری و بهره برداری از تفکر 
مهندسی، برنامه ریزی و فناوری مدرن و به روز دنیا، بار دیگر شهرداری اصفهان را 
وارد میدان و عرصه بزرگی کرد که اگر چه دشواری های فراوان داشت اما چهره 
شهری اصفهان را از حالت رخوت و فضای سنتی و پوسیده رها کرد و به مدنیت 
ایران و اسالمی همراه با رعایت الگوهای تاریخی در معماری و شهرسازی و 
عمران رساند. مجموعه مدیریت شهری اصفهان همواره در طول نهضت نوسازی 
و بهسازی بافت های فرسوده و احیای اماکن تاریخی، هویت اسالمی و ایرانی را 
در نظر گرفت و در حفظ دستاوردهای تمدنی و تاریخی اصفهان به عنوان پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی کوشا بوده اند. 
اجرای طرح های نوسازی و بهسازی در بافت های تاریخی و فرسوده 

اصفهان
در سال های اخیر اجرای طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
تاریخی اصفهان، با درایت و برنامه ریزی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان و با تشکیل کارگروه ها و کمیته های فعال و همکاری با اداره ها و 
سازمان های موازی همچون وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت های عمران 
و مسکن سازی استان اصفهان و شهرداری های استان و با همکاری بانک مسکن 
و سایر بانک ها به صورت جدی دنبال می شود، چرا که اصفهان به دلیل قدمت 
شهری دارای بافت های فرسوده زیادی بوده و پس از سال ها و گذشت بیست 
و چند سال از انقالب، ساماندهی به بافت های فرسوده به عنوان یک مشکل 

اساسی شهری مطرح گردید و به عنوان 
یک بحران بزرگ در اداره، سرویس دهی 
و استفاده از خدمات شهری برای همه 
شهروندان بروز کرده است، بی شک انجام 
این ساماندهی با بودجه شهرداری و کمک 
گرفتن از بخش خصوصی و به ویژه مردم 
دانا، اصیل و دیندار اصفهان، باعث گردید تا 
چهره محرومیت از بسیاری از بخش های 
شهر پاک شود و محله های شهر از حالت 
محرومیت خارج و به صورت پویا، زیبا و 
دارای امکانات روز شهری درآیند و این 
مهم جز با همکاری صمیمانه مردم در 
آزادسازی ها و درک اهمیت و فایده های 

این خدمت رسانی بزرگ میسر نبوده است. 
خالصه ای از عملکرد اجرایی شهرداری در طرح های نوسازی و بهسازی 

بافت های تاریخی و فرسوده اصفهان
 مرمت و نوسازی 23 بازارچه تاریخی اصفهان

 بازسازی 3 برج کبوترخانه تاریخی اصفهان
 مرمت 3 بقعه متبرکه و امامزاده و اماکن زیارتی 

 مرمت 4 پل تاریخی اصفهان
 مرمت و بازسازی چندین سقاخانه و کاروانسرای قدیمی

 بازسازی کلیه مدرسه های علمیه و مسجدهای قدیمی شهر اصفهان
 اجرای طرح بدنه سازی چهارباغ عباسی

 ساماندهی به بافت های فرسوده تاریخی جنوب و شرق میدان امام )ره(
 مرمت و بازسازی 20 عدد از تکایای تاریخی و مذهبی

 مرمت و بازسازی 4 حمام تاریخی و ماندگار
 مرمت و بازسازی 12 خانه تاریخی شاخص اصفهان

 مرمت و بازسازی یک زورخانه قدیمی
 مرمت و بازسازی عصارخانه شاهی اصفهان

 مرمت، بازسازی و بدنه سازی نهرها و مادی های تاریخی شهر اصفهان
 طراحی و برنامه ریزی احیای میدان تاریخی امام علی )ع( و محدوده ویژه 

تاریخی اطراف
 ساماندهی به بدنه سازی چهارباغ عباسی

اصفهان  قدیمی  محله های  فرسوده  بافت های  نوسازی  به  ویژه   توجه 
با طرح های ویژه

 ساماندهی به بافت های فرسوده کرد آباد
 ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده سعادت آباد

 نوسازی، بهسازی و ساماندهی به بافت قلعه شمس آباد
 ساماندهی و احیای بافت های فرسوده عاشق آباد
 ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده باغ فردوس

فرسوده  بافت  بهسازی  و  ساماندهی   
نصرآباد

بافت فرسوده و   ساماندهی و احیای 
تاریخی منارجنبان

  ساماندهی بافت های فرسوده هفتون
 نوسازی، بهسازی و احیای بافت های 

فرسوده رهنان
  ساماندهی بافت فرسوده قائمیه

بافت فرسوده و   ساماندهی و احیای 
تاریخی زینبیه

شهری،  منظر  و  سیما  کیفی  ارتقای 
بهسازی  و  نوسازی  سامانـدهی  با 

بافت های فرسوده
سیما و منظر شهری از مهمترین مسائلی بوده که همواره مدنظر مدیریت شهری 
اصفهان بوده است. این مجموعه با برگزاری منظم سمینارها و کارگروه های 
ویژه، همواره حفظ زیبایی شهر را به عنوان تبلور عینیت یافته زیست و معیشت 
شهروندان در نظر داشته و شهر را به عنوان خانه ای بزرگ برای همزیستی، آسایش 

و پدید آوردن محیطی دلپذیر مورد تلقی قرار داده است.
شهرداری اصفهان با همکاری شرکت های تخصصی عمران و بهسازی شهری و 
مسکن سازان استان اصفهان در فعالیت عظیم و برنامه ریزی گسترده در سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، ساماندهی به محورهای تاریخی و فرهنگی 

زیر را در جهت ارتقای کیفی سیما و منظر شهری اصفهان انجام داده است. 
اصفهان  جویباره  فرسوده  بافت  و  فرهنگی  تاریخی  محور  به  ساماندهی   

)800 متر(
  ساماندهی به محور تاریخی فرهنگی و بافت فرسوده جماله- دردشت اصفهان 

)600 متر(
 ساماندهی به محور تاریخی فرهنگی و بافت فرسوده حمام قاضی- شهشهان 

اصفهان )800 متر(
 همکاری در احیاء و مرمت ابنیه تاریخی، خانه های تاریخی، حمام ها و مساجد 

تاریخی
 همکاری با شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی اصفهان و شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در اجرای طرح های بزرگ نوسازی و 

بهسازی بافت های فرسوده
 همکاری با شرکت های مذکور در تهیه طرح، مرمت و اجرای پروژه های 

عمران شهری و بافت های فرسوده کالنشهرها
 ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت مردمی در اجرای طرح عظیم ارتقای 
کیفی سیما و منظر شهری، تالش برای تحقق مدیریت واحد شهری و انجام 
جلسه های مشارکت و تفاهم بین شرکت های عمران نوسازی و بهسازی منظر 
شهری و نیز مشارکت عموم مردم محله های مختلف جهت پی ریزی طرح های 
آینده و در دست اجرای شهرداری در رسیدن به اهداف ارتقای کیفی منظر و 

سیمای شهری
برنامه ها و محورهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشي شهرداری اصفهان برای 

ارتقای کیفی سیما و منظر شهری
  رویکرد سیاست ها و راهبردهای شهرداری به سمت احیاء ونوسازی بافت های 

نا به سامان شهری
  استفاده از روش ها، برنامه ها و قواعد طراحی در بافت های نا به سامان، با توجه 

به دانش محوری مدرن شهری دنیا
و  بخش خصوصی  و  مردم  از طریق  مالی طرح ها  منابع  تأمین  مکانیزم   

شرکت های تخصصی
 تعریف نقش دولت، مردم و شرکت های خصوصی در نوسازی، بهسازی و 

ارتقای کیفی سیما و منظر شهری
احیاء و  بهسازی و نوسازی، مرمت و  ایجاد   بررسی روش های مختلف 

روش های نوین مرمت بناهای ارزشمند
  بسته های حمایتی شهرداری اصفهان برای تحقق نوسازی در بافت های 

فرسوده برای مردم
شهرداری اصفهان در جهت رسیدن به اهداف خدمت رسانی در بخش نوسازی و 
بهسازی بافت های فرسوده، نیاز به حمایت مردم داشته و از سویی باید راه ورود 
مردم به این پروژه ها و طرح های عمرانی باز می شد و تسهیالتی برای حمایت 
و تشویق مردم به نوسازی و بهسازی امالک برطبق نقشه ها و موازین شهرداری 
صورت می گرفت. از این رو شهرداری اصفهان با کمک شرکت های تخصصی 
و وزارت مسکن و همچنین شهرداری های استان و سازمان نوسازی و بهسازی، 
تصمیم به ارائه بسته های تسهیالتی به شرح زیر برای نوسازی در بافت های 

فرسوده گرفت.
سقف تسهیالت: سقف تسهیالت به ازای هر واحد نوسازی برای ساخت 
غیرصنعتی تا دویست میلیون ریال و برای ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه 

میلیون ریال
نرخ سود و چگونگی سپرده گذاری: نرخ سود تسهیالت معادل 12 درصد 
)بدون قرمز شدن فرم ج( می باشد و با ضوابط مسکن مهر صورت می گیرد و 

تسهیالت نیاز به سپرده گذاری نزد بانک عامل ندارد.
مدت بازپرداخت و مرحله های آن: زمان ساخت و بازپرداخت در مجموع 15 
سال بوده و 2 سال برای ساخت و سیزده سال برای بازپرداخت در نظر گرفته شده 
است که این تسهیالت به صورت 10 میلیون ریال برای تخریب و آماده سازی، 15 
درصد پس از پایان فوندانسیون، 30 درصد پس از پایان سقف آخر، 30 درصد پس 

از پایان سفت کاری و 25 درصد پس از پایان نازک کاری پرداخت می شود.
تحفیف و تسقیط عوارض ساخت و تراکم: تخفیف حداقل پنجاه درصد، 
کارمزد  بدون  تسقیط  و  ساخت  تراکم  و  ساخت  عوارض  هزینه های 
باقیمانده عوارض با حداکثر سه سال تسقیط، از خدمات ارائه شده شهرداری 
اصفهان به مردم در جهت کمک به نوسازی و بهسازی مسکن شهروندان 
بوده  شهری  منظر  و  سیما  کیفی  ارتقای  و  شهری  زیبای  بافت  حفظ   و 

است.

پیروزی افتخار آفرین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، فرزندان غیور دیار 

نصف جهان در دیدار با تیم قدرتمند الهالل عربستان و راهیابی به فینال لیگ 

قهرمانان باشگاههای آسیا را به بازیکنان، مربیان، مسئولین محترم باشگاه، 

شهروندان عزیز و عموم ملت سرافراز و همیشه قهرمان میهن اسالمی صمیمانه 

 تبریک عرض نموده و موفقیت این تیم در دیدار فینال مقابل تیم سئونگ نام 

کره جنوبی را آرزومندیم.   

روابط عمومي شهرداري اصفهان

فوتبال  تیم  بر  غرورآفرین شما  و  ارزشمند  پیروزی 
الهالل عربستان باعث خرسندی تمامی مردم ایران 

اسالمی خصوصًا مردم دیار نصف جهان شد. 
این پیروزی را به تمامی بازیکنان، مربیان و مسئوالن 
اسالمی  ایران  صحنه  در  همیشه  مردم  و  باشگاه 

تبریک عرض می نماییم.

افتخارآفرینان جمهوری اسالمی ایران

سبزپوشان غیرتمند دیار نصف جهان

کانون هواداران باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن
روابط عمومي روزنامه زاینده رود

مهدی رفائی

بر  میان  راه  برق،  انرژي  از  بهینه  استفاده 
پیشرفت است.


