
بختياري  و  چهارمحال  در  فقيه  ولي  نماينده 
گفت: دولت بايد براي تسهيل ازداواج آسان و 
اعطا  عوض  بال  هاي  كمك  جوانان،  هنگام  به 

كند.
به گزارش ايرنا، آيت ا... محمدرضا ناصري در 
شوراي فرهنگ عمومي چهارمحال و بختياري 
اظهار داشت: كمك هاي بالعوض به مزدوجين، 
ازدواج  به  منجر  و  داده  كاهش  را  ازدواج  سن 

پايدار مي شود.
وي تصريح كرد: فرهنگ سازي مي تواند سن 
بنيان  استحكام  به  و  دهد  كاهش  را  ازدواج 

خانواده ها كمك كند. 
افزايش  از  نگراني  ابراز  با  امام جمعه شهركرد 
سن ازدواج در كشور، تصريح كرد: برنامه ريزي 
منسجم و ايجاد مشاغل خانگي مي تواند مشكل 

جوانان را در ازدواج كم كند.
ناصـــري با انتقـــاد از رواج چشـــم و هم 
ازدواج،  امر  در  غلط  هاي  فرهنگ  و   چشمي 
درست،  ريزي  برنامه  با  بايد  مسئوالن  افزود: 
زمينه تحصيل، ازدواج و كار هم زمان جوانان 

را فراهم كنند . 
عمــومي  فرهنــــگ  شـــــوراي   دبيـــر 
چهارمحال و بختياري در اين نشست با اشاره 
فرهنگ  ارتقا  »راهكارهاي  طرح  تصويب  به 
 ازدواج آگاهانه، آسان و پايدار« براساس وظايف 
اين  افزود:  شورا  اين  در  دولتي  هاي  دستگاه 
طرح براي عملياتي شدن به زودي به استانداري 

ارسال مي شود.
در  طرح  اين  داشت:  اظهار  رضواني  داريوش 
و  آموزش  گسترش  راستاي  در  و  محور  پنج 
تهيه شده  آسان جوانان  ازدواج  فرهنگ سازي 
است. در اين نشست طرح راهكارهاي فرهنگي 
مقابله با شيطان پرستي و مظاهر آن براي مبارزه 
هاي  عرفان  و  گرايي  فرقه  تفكرات  شيوع  با 

كاذب تصويب شد.

دولت براي ازدواج آسان 
جوانان كمك هاي بالعوض 

اعطا كند

فرماندار اصفهان:

منطقه ويژه اقتصادي شرق اصفهان 
راه اندازي مي شود  

گــروهی از بازاريــان اصفهـــان 
در جلسه ای مشكل های خود را 
با معاون سياسی امنيتی استاندار 
ــرح نمودند. در اين  اصفهان مط
جلسه نماينده كسبه مسجد جامع 
اصفهان درباره پرداخت ماليات 

بر درآمد سال 88 گفت: يك ماه گذشته قضيه ماليات بر درآمد سال 88 
اعالم شد كه شامل ماليات بر درآمد سال 88 و عوارض شهرداری...

سراسری/ صفحه2

ــای  ــا جاذبه ه ــان ب ــهر كاش ش
و  آب  ــگری،  گردش ــر  بی نظي
ــل بهار و  ــی در فص ــوای عال ه
ــاله  ــكوه هر س آثار تاريخی باش
ــافر  نوروز پذيرای ميليون ها مس
می باشد و بی شك هر مسافری 

ــی بازديد  ــهر تاريخ ــود از اين ش ــتان اصفهان ش ــاک اس ــه وارد خ  ك
می كند. شهرداری كاشان و مردم ميهمان نواز اين شهر هر ساله...

شهرستان/ صفحه4

مديــر كـــل امور جوانان استان 
اصفهان گفت: لزوم ايجاد فضای 
انقالبی در سيمای عمومی شهری 
مانند اصفهان كه نقش بزرگی در 
پيروزی اين نهضت داشته، مهم 
ايرنا،  گزارش  به  است.  مؤثر  و 

حجت االسالم و المسلمين مهدی امينی در اولين جلسه ستاد اجرايی ...
سراسری/ صفحه2

چگونگي پرداخت ماليات بر درآمد 
كسبه در سال 88

آغوش هميشه باز كاشان به روي 
گردشگران نوروزي

مدیرکل امور جوانان اصفهان:
ایجاد فضای انقالبی در سيمای 

عمومی استان

صفحه 2

صفحه 7

صفـحهصفـحه
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اعزام به سفر عمره مفرده 
به صورت آزاد امکان قانونی ندارد 

جشنواره شهر برفی 
در چهارمحال و بختياری  برگزار می شود 
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شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت 
به فروش تعدادی از امالک و ساختمان های مازاد خود )خانه های سازمانی سامان، 
ساختمان اداری مرکز بن، ساختمان اداری مرکز بلداجی( به شرح اسناد و از طریق 

مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 89/11/2 لغایت 89/11/9 پس از واریز 
بهای اسناد مزایده به مبلغ 50/000 ریال به حساب 0105985715009 نزد 
بانک ملی ایران به نام شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری و ارائه رسید 
بانکی مربوطه، اسناد مزایده را از اداره تدارکات این شرکت واقع در شهرکرد – 
خیابان یاسر – امور قراردادها دریافت و با توجه به مندرجات آنها، اسناد مذکور 
را تکمیل نموده و حداکثر تا ساعت 15 مورخ 89/11/19 به واحد دبیرخانه این 

شرکت به آدرس شهرکرد – خیابان یاسر تحویل نمایند.
بدیهی است این شرکت به پاکت های رسیده ناقص )فاقد سپرده – مخدوش – 

مشروط – مبهم و غیره( ترتیب اثر نخواهد داد.
در ضمن سپرده شرکت در مزایده معادل ده درصد پایه هر ملک می باشد که 
بایستی به صورت چک تضمینی بانکی و یا ضمانت نامه در وجه شرکت مخابرات 

استان چهارمحال و بختیاری ارائه گردد.
یادآور می گردد، هزینه های نشر آگهی و کارشناسی به نسبت به عهده برندگان 

مزایده می باشد.
تلفن: 3343020 – 0381
نمابر: 3335355 – 0381

شركت مخابرات استان 
چهارمحال و بختياری 

آگهی مزايده 89/6

 خروش ایران برای فتح
 جام ملت های آسيا
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بازديد  در  اصفهـــان  فــرماندار 
 از روستاهــای بخش كوهپايه از 
راه اندازی منطقه ويژه اقتصادی در 

شرق اصفهان خبر داد.
عمومی  روابط  گـــزارش  به 
فرمانداری اصفهان، مظفر حاجيان 
و  زايی  اشتغال  منظور  به  افزود: 
در  دولت  اصفهان،  شرق  توسعه 
نظر دارد منطقه ويژه اقتصادی با 
اشتغال زايی بيش از 20 هزار نفر 

در اين منطقه احداث كند. 
مقايسه خواندن  قابل  غير  با  وی 
اسالمی  انقالب  از  بعد  خدمات 
بركت  به  گفت:  آن  از  قبل  با 
شاهد  امروز  اسالمی  انقالب 
روستاها  در  ارزشمندی  خدمات 

تنها  كه  به طوری  هستيم،  محروم  منطقه های  و 
بالغ  اعتباری  با  پروژه   675 اخير،  سال  پنج  در 

به  و  افتتاح  كوهپايه  بخش  در  ميليارد   550  بر 
به  اشاره  با  حاجيان  است.  رسيده   بهره برداری 
در  تومان  ميليارد   172 از  بيش  گذاری  سرمايه 

و  كوهپايه  صنعتی  شهرک های 
سجزی گفت: در راستای حمايت 
از صنعت و توسعه اشتغال زايی 
هكتار   500 از  بيش  منطقه،  در 
زمين برای توسعه شهرک صنعتی 
و  شده  سازی  آزاد  كــوهپــايه 
صنعتی  شهرک  زيرساخت های 

تودشك نيز در حال اجراست.
وی اجرای پروژه انتقال آب شرب 
با  اصفهان به 11 روستای بخش 
اعتباری بالغ بر 35 ميليارد ريال را 
از جمله فعاليت های مهم دولت 

در اين بخش نام برد.
حاجيان، اعتبار تملك دارايی های 
بخش كوهپايه در سال 89 را بالغ 
بر 57 ميليارد ريال عنوان كرد و 
اظهار داشت: با اضافه شدن ساير اعتبارها به ويژه 

اعتبارهای ملی اين رقم به دو برابر می رسد. 

سراسری

فرماندار اصفهان:

منطقه ويژه اقتصادي شرق اصفهان راه اندازي مي شود
نظامی  توافقنامه همكاری هسته ای غير 
امريكا و روسيه، موسوم به »توافقنامه 123« 
روز سه شنبه 21 دی ماه، در مراسمی با 
تبادل يادداشت های ديپلماتيك بين سرگئی 
ريابكف )معاون وزير امور خارجه روسيه( 
و جان بيرلف )سفير امريكا در مسكو(، به 
مرحله اجرا در آمد. منظور از اين توافقنامه 
اتمی  انرژی  قانون   123 ماده  به  اشاره 
امريكا مصوب سال 1954 )1333( است 
كه با توجه به آن چهارچوب همكاری های 
هسته  ای امريكا و روسيه مشخص شده 
است. اين توافقنامه دو سال قبل در ماه 
مه 2008 )ارديبهشت- خرداد 1387( در 
مسكو امضا شد اما جورج بوش )رئيس 
جمهور سابق آمريكا( بعد از اين كه جنگ 
 2008 آگوست  در  روسيه  و  گرجستان 
موجب سردی  )مرداد- شهريور 1387( 
واشنگتن شد، تصويب  و  روابط مسكو 
اما  انداخت.  تأخير  به  را  توافقنامه  اين 
باراک اوباما به عنوان بخشی از تالش های 
توافقنامه  اين  روسيه،  با  روابط  بهبودی 
همكاری  توافقنامه  كرد.  احيا  دوباره  را 
هسته ای غيرنظامی واشنگتن ـ  مسكو كه 
ماه گذشته )دسامبر2010( توسط كنگره 
امريكا تصويب شد، به امريكا و روسيه 
فناوری  مبادله  پيرامون  می دهد  اجازه 
در  مشاركت  هسته ای،  انرژی  زمينه  در 
همكاری  و  مشترک  تجاری  طرح های 
تسليحات  اشاعه  با  مبارزه  برای  نزديك 

هسته ای همكاری كنند. 
متحده  اياالت  توافقنامه جديد،  براساس 
بستر  منافع دوجانبه ای در  از  و روسيه، 
برخوردارند.  وسيع تر  همكاری  يك 
ديگری،  كشور  هر  از  بيشتر  روسيه، 
اورانيوم غنی شده مورد نياز نيروگاه های 
جهان را توليد می كند حال آنكه اياالت 
سوخت  درصد   20 حدود  تنها  متحده، 
مورد نياز نيروگاه های خود را در داخل 
توليد می كند. عالوه بر اين، در شرايطی 
كه معترضان به دفن زباله های هسته ای 
در داخل آمريكا، تا حدودی هيچ مكان 
مصرف  سوخت  نگهداری  برای  امنی 
اند،  نگذاشته  باقی  نيروگاه ها  شده 
جای  به  می تواند  اكنون  متحده  اياالت 
آنكه سوخت مصرف شده نيروگاه های 
برای  را  آن  نگهدارد،  داخل  در  را  خود 
انبارسازی يا بازپردازش به روسيه ارسال 
كند. به اين ترتيب، امريكا و روسيه يك 
تجارت خوب و مستمر در تبادل سوخت 
خواهند داشت كه به اين دو كشور اجازه 
خواهد داد كنترل بيشتری بر جريان توليد 
و فروش مواد هسته ای داشته باشند. از 
همكاری  قرارداد  هشت  گذشته،  سال 
بين شركت هــای روسی و امــريكايی 
 منعقد شده است كه اين قراردادها، نوعی 
آماده سازی برای تقويت همكاری و باز 
كردن راه برای همكاری بين دو طرف به 
حساب می آيد. اما در سوی ديگر، چنين 

همكاری هايی، هنوز هم قابليت توقف 
دارد چرا كه مالحظاتی بر سر امكان پذيری 
آن وجود دارد. كارشناسان اعتقاد دارند در 
مسير چنين همكاری هايی يا شركت های 
و  خدمات  ارايه  قابليت  بايستی  روسی 
حضور در بازار امريكا را داشته باشند و 
اياالت متحده  يا قوانين حوزه هسته ای 
تغيير  توافقنامه  اين  با  راستا  هم  بايستی 
كند. چرا كه هرچند قانونگذاران امريكايی 
براساس قانون123، دست به تصويب اين 
اما در مقام عمل، قوانين  توافقنامه زدند 
روابط  پاسخگوی  آمريكا،  فعلی  تجاری 
تجاری ناشی از اين توافقنامه نخواهد بود. 
با اجرايی سازی اين توافقنامه،  بنابراين، 
سياست  در  روندی  می رسد  نظر   به 
و  متحده  اياالت  روابط  در  تنظيم«  »باز 
روسيه آغاز گرديده كه پيش زمينه های 
آن در دوران رياست جمهوری والديمير 
پوتين و بر پايه قرارداد استارت2 قرار داده 

شده است. 
توافقنامه همكاری های هسته ای امريكا 
در  تصويب  از  پس  حالی  در  روسيه  و 
كنگره امريكا اجرايی شد كه روابط اين 
سياست  روندهای  و  فضا  در  كشور  دو 
»بازتنظيم« قرار گرفته است. سياستی كه به 
دو كشور اجازه داد تا خارج از رقابت های 
استراتژيك بعد ديگری را نيز تجربه كنند. 
در اين ميان، اهداف دو كشور در توافقنامه 
جديد نيز متفاوت از گذشته است. روسيه 
اقتصادی  منافع  حداكثرسازی  دنبال  به 
حداكثرسازی  پی  در  متحده  اياالت  و 
توافقنامه  مبنا  براين  است.  امنيتی  منافع 
همكاری های هسته ای غيرنظامی، از اين 
جهت برای سياست همگرايی دو كشور 
اهميت دارد. چراكه بر محور منافع بنيادين 
دو  هر  و  است  شده  طراحی  مشترک، 
طرف می توانند توازن سود داشته باشند. 
زيرا از يك سو، روسيه را قادر می سازد تا 
جريان همكاری های هسته ای غيرنظامی 
را به يكی از بزرگ ترين مصرف كنندگان 
طريق از  و  نمايد  آغاز  هسته ای   مواد 
مشروعيت آفرينی برای خود، اين جريان 
را به ديگر كشورهای پيشرفته گسترش 
دهد و از سوی ديگر، اياالت متحده نيز 
عالوه بر خريد مواد هسته ای ارزان، امنيت 
آن را نيز در چارچوب استانداردهای بين 

المللی حفظ نمايد. 
كرده  تالش  متحده  اياالت  مبنا،  اين  بر 
ای،  توافقنامه  است در چارچوب چنين 
صادرات مواد هسته ای روسيه را تحت 
پوشش توافقنامه های دوجانبه، قرار داده و 
بر روندهای توليد و صدور مواد هسته ای 
غيرنظامی نيز كنترل داشته باشد. با چنين 
در  كه  روسيه  نظير  كشورهايی  روندی 
تجارت مواد هسته ای شيوه مستقل داشته 
اند، از اين پس نه به شيوه مستقل بلكه در 
مشاركت هسته ای  روندهای  چارچوب 

قرار می گيرند. 

استاندار تهران در نشست شورای مسكن 
واحد  هزار   15 امسال  پايان  تا  گفت:  
تهران  استان  مردم  تحويل  مهر  مسكن 

می شود. 
در  تمدن  مرتضی  ايرنا،  گزارش  به 
با  تهران  استان  مسكن  شورای  نشست 
اجرای طرح  از سرعت  ابراز خشنودی 
برای  گفت:  استان  اين  مهر  مسكن 
طرح های مشكل دار گروه مشكل گشای 
وی  است.  شده  تشكيل  مهر   مسكن 
گفت: اين گروه به رياست معاون عمرانی 
استاندار و با حضور مديركل مسكن و 
شهرسازی و ديگر مديران مرتبط مانند 
بنياد مسكن، تعاون، آب، برق و گاز از 

از  منظم  صورت  به  هفته  هر  پس  اين 
طرح های مشكل دار مسكن مهر بازديد 
برطرف  طرح  محل  در  را  مشكل ها  و 

خواهند كرد.
استاندار تهران گفت:  اين گروه هر هفته 
بايد گزارش خود را به شورای مسكن 
استان ارايه كند تا اگر مشكلی باقی مانده 
رئيس  كنيم.  فصل  و  حل  را  آن  باشد، 
شورای مسكن استان تهران افزود: بايد 
به صورت انقالبی و ضربتی مشكل های 
فصل  و  را حل  استان  اين  مهر  مسكن 
دولت،  مأموريت  براساس  زيرا  كرد، 
طرح مسكن مهر جزء جدايی ناپذير كار 

مديران محسوب می شود. 

متروی  برداری  بهره  مديرعامل شركت 
به  جديد  قطار  هفت  ورود  از  تهران 
و  داد  خبر  پايتخت  متروی  ناوگان 
گفت: با تأمين يارانه بليت مترو از سوی 
دولت،  در هفته های اخير يك دستگاه 
شده  مترو  خطوط  وارد  جديد  قطار 
خواهد  ناوگان  وارد  زودی  به  بقيه  و 
ايرنا  با  گفتگو  در  ربيعی  جعفر   شد. 
افزود: براساس برنامه ريزی های انجام 
شده، قطارهای جديد هر دو هفته يك 
بار وارد ناوگان مترو خواهند شد. وی 
جديدی  قطار  دستگاه  يك  تأكيدكرد: 
بخش  در  شده  مترو  ناوگان  وارد  كه 
فعال  تهران  متروی  چهار  خط  شرقی 
ارايه  خدمات  شهروندان  به  و   شده 

می دهد.

متروی  برداری  بهره  مديرعامل شركت 
تهران در ادامه گفت: بخشی از قطارهای 
جديد مترو پس از ورود به ناوگان مترو 
وارد خط چهار شده و مسافران را جا به 

جا خواهند كرد. 
وی ابراز اميدواری كرد كه با ورود قطارهای 
جديد عالوه بر خدمات رسانی به مسافران 
در خط چهار مترو سرويس دهی مناسبی 
 در ميــدان آزادی به شهــروندان داده 

شود.
ربيعی سرفاصله حركت قطارها در خط 
چهار مترو را 9 دقيقه ذكر كرد و افزود: 
خط  اين  به  جديد  قطارهای  ورود  با 
ايستگاه ها  در  قطار  اعزام  زمان  مترو، 
 از 9 دقيقه به هفت دقيقه تقليل خواهد 

يافت.  

آمریکا- روسيه 
توافق در مسير مشاركت هسته ای 

جهان نما ایراننصف النهار

سازماندهی تظاهرات مخالفان 
رئيس جمهور چين در واشنگتن 

هم زمان با ديدار رؤسای جمهوری امريكا و چين، صدها تظاهركننده چينی 
»هوجين  عليه  ديدار  اين  برگزاری  محل  مقابل  در  پليس،  حمايت  تحت 
تائو« تظاهرات كردند. شبكه های تلويزيونی امريكا نيز به طور گسترده اين 
تظاهرات را پوشش خبری و تصويری دادند. به گزارش ايرنا، تظاهر كنندگان 
كه خود را تبتی می خواندند با شعارهايی مانند شرم بر هوجين تائو و كشتار 
تبت را متوقف كنيد و اوباما برای حق مردم تبت صحبت كن، به ديدار هو از 

واشنگتن اعتراض كردند.
استفنی راجرز يكی از برگزار كنندگان اين تظاهرات به شبكه های تلويزيونی 
امريكا گفت: ما از اين جا تكان نمی خوريم تا اين كه زندانيان سياسی تبت را 
آزاد كنند. ليو تانگ ژينگ كه خود را رهبر حزب دموكراتيك چين می خواند، 
به رسانه های امريكايی گفت: ما امروز اينجا جمع شده ايم تا برای حقوق 
بشر فرياد بزنيم و به اين دليل در اينجا زندگی می كنيم كه در چين از حقوق 
خود محروم شده ايم. شبكه های تلويزيونی امريكا هم زمان به شكل گذرا به 
حضور صدها چينی كه برای استقبال از هو در خيابان های اطراف كاخ سفيد 

گرد آمده بودند هم اشاره كردند. 

 شورای امنيت دو هزار نيرو 
به  ساحل عاج می فرستد 

 شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه ای تأييد كرد كه دو هزار صلح بان 
تازه نفس اين سازمان براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل راهی ساحل 
عاج می شوند. هم اكنون 9 هزار صلح بان سازمان ملل در ساحل عاج مستقر 
هستند كه به اين ترتيب شمار آنان به 11 هزار نفر خواهد رسيد. ساحل 
عاج محل نزاع شماری از قدرت های خارجی و در رأس آنها امريكا شده 
است. شورای امنيت در قطعنامه اخير خود از تداوم خشونت ها در آن كشور 
آفريقايی به ويژه عليه صلح بانان سازمان ملل ابراز نگرانی كرده است. برخی 
از طرف های درگير در ساحل عاج، صلح بانان سازمان ملل را ابزار دست 
امريكا می دانند. ساحل عاج پس از انتخابات رياست جمهوری صحنه تشديد 
درگيری های داخلی بود چرا كه دو نامزد ادعای پيروزی كردند و با حمايت 

برخی حاميان خارجی خود سوگند ياد كردند. 

دیکتاتور مخلوع هائيتی قصد شركت 
در انتخابات ریاست جمهوری را دارد 

ژان كلود دواليه ديكتاتور سابق هائيتی پس از گذشت بيش از بيست سال از 
خلع خود، قصد دارد با بهره برداری از آشوبی كه اين كشور فقير را فراگرفته، 
بار ديگر به رياست جمهوری برسد. اين خبر را خبرگزاری فرانسه به نقل 
از يكی از دستياران دواليه منتشر كرد و گفت كه وكيل اين ديكتاتور سابق 
تأييد كرده كه وی به دنبال دگرگونی سياسی پس از انتخابات مورد منازعه 
اين كشور كارائيب به پورتو پرنس بازگشته و قصد دارد در هائيتی بماند. اين 
در حالی است كه دادستان عمومی هائيتی اعالم كرد كه دواليه به اتهام فساد، 
دزدی و سوءاستفاده از قدرت محاكمه خواهد شد. دواليه تا سال 1986 كه 
در قيامی عمومی عليه حكومت ظالمانه اش سرنگون شد، خود را رئيس 
جمهور مادام العمر لقب داده بود. بازگشت تعجب انگيز دواليه به هائيتی در 
حالی صورت می گيرد كه مردم فقير اين كشور با مصائب زلزله ای ويرانگر 
و بحران سياسی ناشی از تقلب در انتخابات رياست جمهوری نوامبر گذشته 

دست و پنجه نرم می كنند.  

گشایش مجلس نمایندگان افغانستان 
یک ماه به تعویق افتاد 

دولت  سخنگوی  دفتر 
افغانستان اعالم كرد: افتتاح 
اين  نمايندگان  مجلس 
سوم  بود  قرار  كه  كشور 
حامد  حضور  با  ماه  بهمن 
جمهور  )رئيس  كرزای 
گيرد،  صورت  كشور(  اين 
دادگاه  درخواست  به  بنا 
سوم  تا  انتخاباتی،  ويژه 
افتاد.  تعويق  به  ماه  اسفند 
در  تأخير  ايرنا،  گزارش  به 
مجلس  دومين  گشايش 

دليل  به  اين كشور  انتخاباتی  دادگاه ويژه  از سوی  افغانستان  نمايندگان 
آنچه بررسی دقيق و عادالنه پرونده های شكايت نامزدهای معترض در 
دولت  دفتر سخنگوی  بيانيه  در  شد.  مطرح  می شود،  خوانده  انتخابات 
قضايی،  نهاد  اين  به درخواست  احترام  با  كرزای  است:  آمده  افغانستان 
می اندازد  تعويق  به  ماه سال جاری  اسفند  تا سوم  را  پارلمان  گشايش 
و از همه نهادهای ذيربط درخواست می شود تا در تسهيل كار دادگاه 
تأكيد شده است  بيانيه فوق همچنين  انتخاباتی همكاری كنند. در  ويژه 
كه گشايش مجلس بدون هيچ مشكل ديگری در تاريخ موعود از سوی 
كرزای صورت خواهد گرفت. اين در حالی است كه نامزدان برنده در 
قوه  زودتر  هرچه  گشايش  در  افغانستان سعی  مجلس  انتخابات  دومين 
كار وجود  اين  در  تأخير  برای  دليلی  هيچ  كه  می گويند  و  دارند  مقننه 
ندارد. گفته می شود كه حامد كرزای درصدد است تا با اين اقدام، زمينه 

ورود طرفداران خود را در مجلس فراهم كند.

محموله تجهيزات ضد شورش ارسالی 
از فرانسه به تونس توقيف شد 

اداره گمرک فرودگاه شارل دوگل در پاريس محموله ای از تجهيزات ضد 
شورش ارسالی به تونس از سوی شركت فرانسوی را توقيف كرد. به گزارش 
ايرنا، اين اقدام شركت فرانسوی در تناقض آشكار با مواضع مورد ادعای 
دولت اين كشور در ارتباط با بحران جاری در تونس ارزيابی شده است. 
دولت فرانسه در آخرين مواضع رسمی خود اعالم كرده كه همواره از مردم 
تونس در بحران جاری حمايت می كند. گفته می شود كه اين تجهيزات از 
سوی بن علی )رئيس جمهور مخلوع تونس( به صورت مستقيم به شركت 
فرانسوی سازنده آن سفارش داده شده است. براساس اين گزارش، در ميان 
تجهيزات توقيفی مزبور از جمله شماری جليقه های ضد گلوله و گاز اشك 
آور به چشم می خورد. اين درحالی است كه وزير بودجه و سخنگوی دولت 
فرانسه در گفتگو با خبرنگاران، خبر مزبور را تأييد كرده و گفته است كه 
چنين محموله ای توسط نيروهای گمرگ فرانسه توقيف شده است. ولی با 
اين حال فرانسوا باروئن با بيان اينكه سفارش توسط بن علی صورت گرفته 
از ارايه جزئيات بيشتری در اين زمينه خودداری كرد. احتمال می رود كه اين 
سفارش به صورت مستقيم به اليزه اريه شده و حتی شخص ساركوزی نيز 
در جريان موضوع بوده است. اين در حالی است كه احتمال می رفت بن 
علی به هنگام عزيمت به مقصد نامعلومی راه فرانسه را در پيش بگيرد كه اليزه 
در آخرين دقايق با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه وی از فرانسه درخواست 

پناهندگی نكرده است. 
يكی از داليلی كه فرانسه را مجبور ساخت تا از اعطای پناهندگی به بن علی 
و خانواده وی خودداری كند وجود حدود يك ميليون شهروند تونسی مقيم 

در اين كشور است.  

مديركل امور جوانان استان اصفهان گفت: لزوم ايجاد فضای انقالبی در 
سيمای عمومی شهری مانند اصفهان كه نقش بزرگی در پيروزی اين نهضت 
داشته، مهم و مؤثر است.    به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين مهدی 
امينی در اولين جلسه ستاد اجرايی كميته امور جوانان دهه فجر انقالب اسالمی 
افزود: امنيت و آرامش، دستاوردهای پژوهشی و تحقق آرمان استقالل و آزادی 

از بركات اين انقالبی است كه از قيام كربال سرچشمه گرفته است.
وی گفت: طرح خيمه های انقالب كه اجرای آن به تشكل های مردمی و 
هيأت های مذهبی واگذار شده، نمادی از روح معنوی و ايمانی حاكم بر 
فضای جامعه می باشد. حجت االسالم امينی يادآور شد: اجرای نمايش ها و 
تئاترهای خيابانی و ميدانی نيز در دهه فجر در دستور كار كميته امور جوانان 
قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی اداره كل امور جوانان استان 
اصفهان، در ادامه اين نشست روند اجرايی طرح خيمه های انقالب مورد 

بررسی و ارزيابی قرار گرفت.

شهر  چهارمين جشنواره  برگزاری  از  كوهرنگ  فرمانداری  سرپرست 
برفی چهارمحال و بختياری در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

داريوش رضايی در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: اين جشنواره از 18 
بهمن ماه تا 21 بهمن در روستای قاسم آباد از توابع كوهرنگ برگزار 

می شود.
وی معرفی قابليت ها و جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختياری 

در زمستان را هدف برگزاری اين جشنواره ذكر كرد. 
در  گردشگر  جذب  برای  بااليی  قابليت  از  كوهرنگ  گفت:  رضايی 
زيرساخت های  شدن  فراهم  با  و  است  برخوردار  سال  فصل  چهار 
الزم، شرايط جذب سرمايه گذار بخش خصوصی در زمينه گردشگری 

فراهم شده است.
 85 فاصله  در  كوهرنگ  شهرستان  مركز  چلگرد  نفری  3هزار  شهر 

كيلومتری از مركز چهارمحال و بختياری قرار دارد.

اســالمی  ارشــاد  و  فــــرهنگ   مــــديركل 
چهارمحال و بختياری از آغاز به كار دوازدهمين 

سوگواره تعزيه استان در شهر شلمزار خبر داد.  
داريوش رضوانی در گفتگو با ايرنا افزود:10 نمايش 
تعزيه از بهترين گروه های تعزيه خوانی استان در 

حسينيه ابوالفضل)ع( شلمزار به اجرا در می آيد.
به  گروه  يك  روز  هر  مدت  اين  در  گفت:  وی 
اجرای تعزيه می پردازد و در نهايت سه گروه به 

عنوان گروه های برتر انتخاب و تقدير می شوند.
رضوانی تصريح كرد: تعزيه خوانی در اين استان از 
جايگاه وااليی برخوردار است و مردم استان از اين 

برنامه ها به خوبی استقبال می كنند.
اســالمی  ارشــاد  و  فــــرهنگ   مــــديركل 
چهارمحال و بختياری، انقالب اسالمی ايران را يك 
انقالب عاشورايی برشمرد و گفت: نظام جمهوری 
اسالمی ايران اين افتخار را دارد كه ادامه  دهنده راه 
امام و بزرگان دين اسالم است و داعيه  پرچمداری 
رعايت  افزود:  رضوانی  دارد.  را  زمان)ع(  امام 
مسائل  و  ظاهری  پوشش  حفظ  مردم،  حقوق 
دينی و اعتقادی از جمله مهم ترين مسائلی است 
كه گروه های تعزيه خوانی استان بايد به آن توجه 
ويژه ای داشته باشند. وی، خواستار بهره مندی از 

كارگاه های  بررسی  و  كاشناسی  نظرهای  ايده، 
برای  گفت:  و  شد  حوزه  اين  در  آسيب شناسی 
با محتوا در حوزه  دستيابی به هنر دينی قوی و 
تعزيه بايد اين هنر را با دقت و ظرافت خاصی اجرا 
كرد. رضوانی افزود: در اجرای تعزيه اصول، روش 
و قراردادهای خاصی وجود دارد كه بايد براساس 
آنها عمل شود و از به كارگيری جمله ها و وسايل 

غيرموجه و نادرست پرهيز شود.
به گزارش ايرنا، شهر شلمزار در 35كيلومتری مركز 
چهارمحال و بختياری واقع شده و بيش از 60 هزار 

نفر جمعيت دارد. 

بختياری  بازرگانی چهارمحال و  رئيس سازمان 
مصرفی  سبد  اساسی  كاالی  قلم  گفت:22 
خانواده هـــا، مـركبات، پوشاک،آجيل، گوشت 
قرمز و مرغ مورد نياز مردم در ايام نوروز تأمين 
و ذخيره سازی شده است و در روزهای پايانی 
توزيع  استان  بازار  اقتصادی  چرخه  در   سال 

می شود.
با  افزود:  ايرنا  با  گفتگو  در  كاويانی  اسماعيل 
توجه به سرانه مصرف گوشت سفيد و مرغ در 

استان در بهمن ماه 2 هزار و 97 تن گوشت قرمز 
و مرغ مورد نياز است.

نفر  هر  ازای  به  گوشت  ساالنه  مصرف  وی 
نياز  مورد  گوشت  كه  كرد  ذكر  13كيلوگرم  را 
)گوشت قرمز( در بهمن ماه 972 تن و اسفندماه 

يك هزار و 170 تن می باشد.
كاويانی افزود: ميزان سرانه مصرف مرغ به ازای 
گرم  و250  كيلو  يك  ماهانه  و  15كيلو  نفر  هر 
است كه برای بهمن ماه يك هزار و 125تن و 

اسفندماه يك هزار و 375 تن نياز می باشد.
وی ميزان مصرف روغن نباتی به ازای هر نفر 
 را مــاهــانه يك كيلو و  100گرم عنوان كرد و 
ماه هم  اسفند  ماه 972تن و  بهمن  برای  گفت: 

يك هزار و 170تن مورد نياز است. 
ميزان  به  توجه  با  گفت:  خاتمه  در  كاويانی 
در  مرغ  تخم  و  برنج  شكر،  و  قند  مصرف 
 استان، ميزان مورد نياز بهمن و اسفند ارزيابی و 

ذخيره سازی شده است. 

الدن سلطانی

بازاريــان اصفهـــان در جلسه ای  از  گــروهی 
مشكل های خود را با معاون سياسی امنيتی استاندار 
اصفهان مطرح نمودند. در اين جلسه نماينده كسبه 
بر  ماليات  پرداخت  درباره  اصفهان  مسجد جامع 
درآمد سال 88 گفت: يك ماه گذشته قضيه ماليات 
بر درآمد سال 88 اعالم شد كه شامل ماليات بر 
درآمد سال 88 و عوارض شهرداری سال 88 بود. 
سپس مطرح شد كه كسبه از پرداخت اين مبلغ از 

سوی شهرداری و دارايی معاف می شوند.
معافيت  درباره  مسئوالن  از  كه  اكنون  افزود:  وی 
كسبه از پرداخت مبلغ جويا شده ايم اين تصميم 

ديگری  ارگان  و  شود  گرفته  دارايی  توسط  بايد 
مسئول نيست، بنابراين كسبه خواستارند كه هر چه 
زودتر تكليفشان مشخص شود كه آيا از پرداخت 
اين مبلغ معافند كه در غير اين صورت نسبت به 

تسويه حساب اقدام نمايند.
نماينده كسبه مسجد جامع اصفهان درباره مشكل 
پروژه  كرد:  تصريح  علی  امام  ميدان  روی  تردد 
ميدان امام علی يك پروژه بزرگ و بی نظير است و 
همگان جهت احداث اين ميدان از شهرداری كمال 
تشكر را داريم اما مشكل تردد در اين قسمت بسيار 
محسوس است. هنگامی كه شهروندی برای خريد 
از زيرگذر هاتف به قسمت باال می آيد عدم وجود 
پاركينگ در اين ناحيه مشكل هايی را برای تردد 

خانواده ها به وجود می آورد. اگر افراد از روگذر 
هم بيايند آن قدر اين مسير شلوغ است كه برای 

تردد پياده راهی نيست.
پيش  كه  روهايی  پياده  منطقه  اين  در  افزود:  وی 
و  نشده  بازسازی  هنوز  كرده اند  تخريب  اين   از 
مشكل هايی را برای عبور و مرور پديد آورده است. 
چند بار با شهرداری اين موضوع را مطرح نموديم اما 
گفته اند بودجه نداريم. مشكل ديگر وجود متكديان 
كنار عالمه مجلسی است كه چهره نازيبايی به منطقه 
داده است. در خاتمه قرار شد اين مشكل ها توسط 
مشاور استانداری در امور بازار ثبت و در جلسه ها 
مطرح شود تا نسبت به بررسی و رسيدگی به مسائل 

اقدام هايی صورت پذيرد.

استاندار تهران:
15 هزار واحد مسکونی مهر 

تحویل مردم می شود 

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران: 
هفت قطارجدید تا پاپان سال جاری 
به متروی تهران افزوده می شود 

مدیرکل امور جوانان اصفهان:
ایجاد فضای انقالبی در سیمای 

عمومی استان

جشنواره شهر برفی 
در چهارمحال و بختیاری 

برگزار می شود 

دوازدهمین سوگواره تعزیه چهارمحال و بختیاری آغاز شد 

اقالم مصرفی سبد خانوار چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی می شود 

در دیدار کسبه با معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان مطرح شد:
چگونگي پرداخت مالیات بر درآمد كسبه در سال 88

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

زاینده رود
معاون وزير راه و ترابری در آيين بهره برداری 
ــتان اصفهان با اعالم  از مركز مديريت راه های اس
اين مطلب گفت: جامعه حمل و نقل اين استان با 
درايتی ويژه از شروع اين قانون حمايت كردند كه 
بسيار قابل تقدير است. شهريار افندی زاده با تأكيد 
بر اينكه هدف اصلی اين قانون در بخش حمل و 
نقل، بهره وری است ادامه اين قانون با همين روند 
ــيار مهم تر دانست و اظهار داشت:  ايده آل را بس
تحقق اين خواسته در گروی ايجاد زيرساخت های 
ــت. وی با اشاره به اينكه عملكرد ناوگان  الزم اس
ــور زير 50 هزار كيلومتر در سال است گفت:  كش
ــت كه اين رقم در كشوری مانند  اين در حالی اس

تركيه باالی 200 هزار كيلومتر در سال می باشد.
افندی زاده تصريح كرد: فعاالن حوزه حمل و نقل 
بايد با ايجاد شهرک های جديد، نوسازی ناوگان، 
بهره برداری از فن آوری و سيستم های هوشمند، 
مكان يابی صحيح جهت كاربرد منابع و حل مسأله 
ــر خالی ناوگان، الگوی درست مصرف را  يك س
تهيه و در دسترس سايرين قرار بدهند. معاون وزير 
راه و ترابری ساماندهی به حمل و نقل روستايی را 
با وجود بيش از 280 هزار وسيله نقليه امری دشوار 
و مهم برشمرد و افزود: توانمندی كه در مديريت 
مراكز استان ها ديده می شود بيانگر اين است كه 
صنعت حمل و نقل كشور می تواند به تحول های 

زيادی در آينده نزديك اميدوار باشد.

ــرای قانون  ــد: اج ــدی زاده در ادامه يادآور ش افن
ــازی  ــازی يارانه ها نيازمند هدفمندس هدفمندس
مديريت در بخش های مختلف است و با توجه به 
اينكه حمل و نقل زيربنايی ترين بخش اين قانون 
می باشد مديران اين حوزه بايد با استفاده از فناوری 
ــا بتوانند اطالعات  ــوند ت های روز دنيا تجهيز ش

صحيح و مربوط را تجزيه و تحليل كنند.
ــب در  ــتری مناس وی مركز مديريت راه ها را بس
راستای پردازش اطالعات درست و به موقع جهت 
تصميم گيری مديران برشمرد و افزود: احداث اين 
مركز با توجه به استقرار 23 درصد از آزاد راه ها و 
بزرگ راه های كشور در اين استان اجتناب ناپذير 

است.

اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صنعت حمل و نقل خارج از حد تصور بود
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اخبار اجتماعیآژیر

ــزی دفتر  ــعه و برنامه ري ــاون توس مع
ــتيبانی و توسعه مدارس غيردولتی  پش
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ وزارت آم
ــاير  ــران با س ــرورش اي ــوزش و پ آم
ــت  ــورهای دنيا قابل انطباق نيس كش
ــوز  ــه هن ــت ك ــی اس ــن در حال و اي
ــرورش در ايران  ــوزش و پ ــرای آم ب

استانداردی تعريف نشده است. 
ــاهمرادی  ــزارش مهر، گودرز ش به گ
ــا خصوصيات  ــب ب گفت: بايد متناس
ــی و فرهنگی خودمان در اين  اجتماع
ــن و  ــتانداردهايی را تدوي ــه اس زمين
ــاره به اينكه  ــف كنيم. وی با اش تعري
ــای انطباق  ــه معن ــت كيفيت ب مديري
ــتانداردهای محيطی،  فعاليت ها با اس
ــی و... است، اظهار داشت: در  آموزش
آموزش و پرورش استاندارد مشخص 
ــی،  ــرايط آموزش ــرای ش ــی ب و مدون
ــور مديريتی و...  كاركنان، معلمان، ام

تعريف نشده است. 
ــو برداری های  ــان اينكه الگ وی با بي
ــت، گفت:  ــتی اس ــض كار نادرس مح
ــت كيفيت  ــتيابی به مديري ــرای دس ب

ــی آغاز  بايد از تغيير و تحوالت اساس
كنيم. معاون توسعه و برنامه ريزی دفتر 
ــتيبانی و توسعه مدارس غيردولتی  پش
ــرورش تصريح  ــوزش و پ وزارت آم
كرد: مسأله كيفيت در مدارس و مراكز 
ــر دولتی بايد مورد توجه مديران و  غي

مؤسسان اين مدارس باشد. 
ــاركت كاركنان در  وی اضافه كرد: مش
تصميم گيری ها، تمركز در خواسته های 
ــردی  ــتن رويك ــوع، داش ــاب رج ارب
ــه اصول مهمی  ــتمی و... از جمل سيس
ــه مديريت  ــتيابی ب ــت كه در دس اس
ــت كرد.  ــا را رعاي ــد آنه ــت باي كيفي
ــاهمرادی ادامه داد: مديريت بخش  ش
غيردولتی بايد از انعطاف پذيری بااليی 
برخوردار باشد و با زير مجموعه های 
ــتمر  ــی خود ارتباط پويا و مس مديريت

داشته باشد. 
وی با بيان اينكه آموزش شريان اصلی 
كاری ما در آموزش و پرورش است، 
ــر و تحولی،  ــر تغيي ــت: مبنای ه گف
ــانی بوده و نيروی انسانی  نيروی انس

به آموزش مرتبط است.

سازمان حج و زيارت با هشدار نسبت 
ــركتها و افراد  ــی ش ــه تبليغات برخ ب
سودجو برای اعزام زائران به صورت 
فردی به عمره مفرده اعالم كرد: اعزام 
ــورت آزاد امكان قانونی  زائران به ص

ندارد.
به گزارش مهر، سازمان حج و زيارت 
ــركت ها و  ــی تبليغات برخی ش در پ
ــزام زائران به  ــودجو برای اع افراد س
ــره اعالم  ــردی به حج عم ــورت ف ص
ــيع در  ــالف تبليغات وس ــرد: برخ ك
ــطح جامعه مبنی بر ترغيب و امكان  س
ــزام متقاضيان عمره به صورت آزاد  اع
ــای خارج از  ــوی بعضی دفتره از س
ــازمان حج و زيارت اين  چارچوب س
ــهروندان در مورد غير  ــازمان به ش س
ــدار  اينگونه دفترها هش ــودن  ب مجاز 

می دهد.
اين سازمان توصيه كرده برای هرگونه 
ــفرهای زيارتی  ــدام در ارتباط با س اق
ــره، عتبات و  ــج تمتع،عم ــم از ح اع
ــری از هرگونه  ــوريه برای جلوگي س
خسارت احتمالی به دفترهای زيارتی 
مورد تائيد و دارای مجوز سازمان حج 

و زيارت مراجعه كنند. 

ــورن و فلوريدا  ــوت پايان بازی در ملب س
ــد و بازی بسكتبال به پايان رسيد.  زده ش
ــاله باخته بود  ــا اينكه تيم گی ون 12 س ب
ــه اش مالنی هيجان زده بود گی  ولی عم
ون همه 24 امتياز بازی را به تنهايی گرفته 
بود. به محض اينكه با خوشحالی به سمت 
ــته بودند  خانواده اش كه در جايگاه نشس
رفت همه شروع كردند به تعريف و تمجيد 
كردن از او در اين هنگام عمه گفت: اگر به 
همبازی های خود كمك می كردی شايد 
حاال بازی را برده بوديد. گی ون با حالت 
ــت؟ من تا  تدافعی گفت: منظورت چيس
آنجايی كه می توانستم تالشم را كردم بگو 
ــتباه بود؟ عمه از اين  ببينم كجای كارم اش
حالت تدافعی او تعجب كرد و سعی كرد 
با تعريف از او به قائله خاتمه دهد. پيامی 
ــه گی ون از صحبت عمه دريافت كرده  ك
بود اين بود كه او خوب كار نكرده است. 
ويكی پاناچيو دكترای روانشناسی كودكان 
در مركز تربيت والدين در ملبورن می گويد 
ــه او می گفت كه  ــت ب عمه گی ون داش
كارش عالی بوده و می توانست به عنوان 
ــای اعضای تيمش بهتر كار كند در  راهنم
صورتی كه برداشت گی ون چيز ديگری 
بود و دليلش هم كلمه های بود كه عمه در 
صحبتش به كار برد. والدين و يا كسانی كه 
در مقابله با كودكان قرار دارند می دانند كه 
ارتباط برقرار كردن با اطفال كار ساده ای 
ــت. در قضيه گی ون عمه در واقع با  نيس
صحبتهايش می خواست كه او را دلداری 
دهد اما كلمه هايی همچون: اگر بهتر كار 
ــی  ــردی... می تواند صدمه احساس می ك
ــودكان در  ــه بار آورد. ك ــی ب و روانشناس
سنين13 الی 19 سال نمی توانند بسياری 
از كلمه ها را درک كنند. اگر می خواهيد 
ــخصيت متعادل بزرگ  كودكان با يك ش
ــوند سخت است كلمه های مناسب را  ش
در بين صحبتهايتان جايگزين كنيد كه برای 
او شخصيت ساز باشد اما بايد اين كار را 
ــياری از كلمه ها از نظر  ــايد بس بكنيد. ش
والدين برای كودكان مفيد و سودمند باشد 
ــان اين عبارات بيشتر  اما به نظر كارشناس
ــد ضربه زننده  ــه كمك كننده باش از اينك
ــت. در زير به تعدادی از اين كلمه ها  اس
ــد بهتر از اينكه  و عبارت ها كه می توانن

هستند بيان شوند اشاره می كنيم. 
 آنچه شما می گوييد: تو بهترينی 

آنچه آنها برداشت می كنند: وظيفه تو در 
زندگی اين است كه مرا خوشحال كنی

بهتر است بگوييد تو بايد به خودت ببالی 
در گذشته به ما گفته شده شخصيت دادن 
به يك كودک در موفقيت او در آينده بسيار 
ــان  ــت. اما اكنون كارشناس تأثير گذار اس
ــد كه تعريف و تمجيد زيادی از  می گوين
كودكان نتيجه معكوس دارد. ستايش يك 
ــه در همه حال منتظر  ــه بی ظرفيت ك بچ
تعريف از خود است ممكن است منجر به 
اين شود كه او توقع داشته باشد دوستانش 
نيز چنين رفتاری با او داشته باشند. وقتی 
ــود: تو در  كه به دختر بچه ای گفته می ش
كالس از همه خوشگل تری و يا زمانی كه 
به جای سعی و تالشی كه كرده از امتيازات 
بدست آورده اش صحبت می كنيد به اين 
معنی است كه او را فقط زمانی كه بهترين 
ــت داريد. دكترای روانشناسی  است دوس
ــی كه در  ــی كارول دی وک زمان اجتماع
دانشگاه كلمبيا بود روی 400 دانش آموز 
روش تعريف بيش از حد را امتحان كرد و 
به اين نتيجه رسيد كه بچه هايی كه تشويق 
به تالش می شدند تكاليف مشكل را بهتر 
ــوش و ذكاوت  ــانی كه به خاطر ه از كس
تشويق می شدند انجام می دادند. ستايش 
تواناييها باعث بی ارزش نشان دادن تالشها 
ــع كاذب در كودک  ــی توق ــاد نوع و ايج
ــه بايد بهترين باشد و  می شود كه هميش
اين مسأله باعث می شود از تجربه كردن 
موقعيت های مختلف واهمه داشته باشد. 

ــد: مواظب حرف  ــما می گويي  آنچه ش
زدنت باش 

ــت می كنند:«من از قبل  آنچه آنها برداش
می دانم كه تو چه می خواهی بگويی بهتر 

است بگوييد: من خيلی خوشحالم كه تو با 
من صحبت می كنی اما كلمه ای كه بكار 
بردی مناسب تو نيست بهتر نيست كه ديگر 
آن را تكرار نكنی؟ شايد به گوشتان خورده 
باشد كه فالن كلمه را پيش بچه ها نگوييد 
بعد در يكی از برنامه های تلويزيونی كه به 
ــتند  طور اتفاقی كودكان هم بيننده آن هس
ــود و  به طور مكرراين كلمه تكرار می ش
ــتفاده می كند در واقع  كودک هم آن را اس
بچه قصد توهين ندارد ولی والدين با تأكيد 
ــأله كه چرا بچه بی ادبی كرده  بر اين مس
است موضوع اصلی صحبت را فراموش 
می كنند. در واقع اينكه كودكی با شما وارد 
صحبت شود خود نوعی موفقيت برايتان 

محسوب می شود. 
ــما می گوييد: ديگر نمی توانيم   آنچه ش
ــت می كنند:  خريد كنيم آنچه آنها برداش
ــت بهتر  ــواب گوی همه نيازهاس پول ج
ــازه جنس های  ــت بگوييد: امروز مغ اس
ــاد خريد  ــم كه زي ــا ه ــران آورده و م  گ
 كرده ايم پس ديگر پولمان به بقيه خريدها 
ــما به اسباب بازی  ــد. آيا بچه ش نمی رس
بيشتری نياز دارد؟ البته كه نه. با گفتن اين 
موضوع كه شما پول نداريد برای او اسباب 
بازی بيشتری بخريد ممكن است به طور 
غير مستقيم به او بگوييد كه همه چيز در 
ــتگی دارد و اگر  زندگی به وجود پول بس
پول نباشد او نمی تواند در زندگی خوش 
باشد. در خانواده هايی كه پدر و مادر چپ 
و راست پول خرج می كنند كودكان معنی 
اسراف و يا حتی قدردانی از بزرگ ترها را 

درک نمی كنند. 

آنچه شما می گوييد: با غريبه ها صحبت 
ــت می كنند: همه  ــن آنچه آنها برداش نك
آدم های غريبه قصد دارند كه به تو آسيب 
ــت بگوييد: با كسانی كه  برسانند بهتر اس
ــن اين روزها  ــتی صحبت نك راحت نيس
كودكان نياز دارند كه با غريبه ها در مغازه 
اتوبوس يا مطب دكتر صحبت كنند. اول 
ــتان هايی را كه  ــه والدين نبايد داس از هم
كودكان در پياده رو دزديده می شوند باور 
كنند زيرا كه اين اتفاقات بسيار نادر است 
در ضمن كودكان در اينگونه موارد توسط 
افراد آشنا ربوده شده يا مورد اذيت و آزار 
قرار می گيرند. پس بهتر است كه به آنها 
سفارش كنيم از كسانی كه با آنها احساس 
ــرار نكنند.  ــی كنند ارتباط برق راحتی نم
والدينی كه كودكانشان بيشتر وقت خود را 
در اينترنت سپری می كنند بايد به فرزندان 
خود هشدار دهند كه هيچگاه اطالعاتی از 
ــه خود را  قبيل نام فاميل آدرس يا مدرس

وارد نكنند. 
ــرا اين كار را  ــما می گوييد: چ  آنچه ش
ــا...( آنچه  ــرت را زدی ي كردی؟ )خواه
ــر  ــت می كنند: دوباره دردس ــا برداش آنه
ــت كرده ای بهتر است بگوييد: من  درس
ــررات را زير  ــه تو باز مق فكر می كنم ك
ــتی چون بهت خوش گذشت و  پا گذاش
سرگرم شدی بعدش يادت رفت كه زود به 
خانه برگردی والدين در اين باره سئواالت 
ــند بعضی از روانشناسان  زيادی می پرس

معتقدند كه بايد تغيير موقعيت داد. 
ــوری رفتار كنند كه  ــی والدين بايد ط يعن
ــان قصد خير  ــوند آن ــودكان متوجه ش ك
خواهی دارند.. )برای گرفتن اسباب بازی 
ــد( هدف  ــای خواهرش را می كش مو ه
اين است كه او را وادار كنيد به اشتباهش 
ــكار می تواند يك  ــراف كند. اين راه اعت
ــن ببرد اما  ــدت را از بي ــردرد كوتاه م س
ــت. وقتی كه  ــب بعدی خواهد داش عواق
بچه ها بی نظمی می كنند والدين بايد به 
آنها تذكر بدهند. ايجاد احساس گناه باعث 
ــن می شود. اما  پرورش يك وجدان خش
احساس شرم از يك گناه در اوايل زندگی 

باعث كم شدن خطا می شود. 
ــتند  ــانی هس ــدان كس ــودكان بی وج ك
ــران را درک  ــاس ديگ ــه هيچگاه احس  ك
نمی كنند كه اين خود باعث دروغگويی 
ــر در آينده  ــای بزرگت ــا خطاه دزدی و ي
می شود. كودكان به راحتی می توانند درک 

كنند كه والدين همه چيز را می فهمند. 

جامعه

مرد رمالی كه به بهانه بخت گشايی و دعانويسی 15 زن و 
دختر را مورد آزار و اذيت قرار داده است، از سوی مأموران 
پليس آگاهی استان تهران دستگير شد. مرد رمال با تبليغات 
ــايی قربانيان در مراكز خريد، هنگامی كه  گسترده و شناس
قصد اغفال يك زن ديگر را داشت، دستگير شد. به گزارش 
ــاون اجتماعی فرمانده  ــرهنگ يارندی، مع »جام جم«، س
ــتان تهران در ارتباط با پرونده اتهامی مرد شياد  انتظامی اس
ــای مردمی در ارتباط با فعاليت  گفت: به دنبال گزارش ه
يك رمال در شهرستان كرج كه زنان و دختران را اغفال و 
از آنها سوءاستفاده می كند، موضوع در دستور كار مأموران 

پليس آگاهی قرار گرفت. 
يارندی افزود: پس از بررسی اين گزارش، مأموران در يك 
قرار مالقات صوری با مرد رمال وارد خانه او شدند و متهم 
ــتگير كردند.  ــه در حال اغفال يك زن جوان بود، دس را ك
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان تهران افزود: مأموران 
ــی از خانه مرد رمال، انواع لوازم و ادوات رمالی،  در بازرس
ــت حيوانات، انواع  ــداد زيادی عكس زن و دختر، پوس تع
سنگ ها و كتاب هايی با خطوط عجيب و غريب را كشف 

و ضبط كردند. 
اعتراف تکان دهنده  

ــال متهم به پليس آگاهی، وی در  ــدی ادامه داد: با انتق يارن
ــس از تبليغات  ــده ای عنوان كرد، پ ــات تكان دهن اعتراف
ــترده در محله های مختلف، زنان و دخترانی را كه به  گس
ــايی به خانه ام می آمدند، فريب می دادم  خاطر بخت گش
ــوی نزديكان و بستگان خود  و وانمود می كردم آنها از س
ــم شده اند و تاكنون بيش از 15 زن و دختر را اغفال  طلس
كرده و مورد آزار و اذيت قرار داده ام. جرايم ديگر يارندی 
ــواد خواندن  تصريح كرد: با ثبت اعترافات متهم كه تنها س
ــتن دارد، 2 نفر از شاكيان شناسايی شده اند. تالش  و نوش
ــد:  ــايی ديگر قربانيان ادامه دارد. وی يادآور ش برای شناس
بررسی سوابق متهم مشخص كرد وی عالوه بر رمالی، در 
زمينه جعل كارت پايان خدمت و خريد و فروش وام های 
تقلبی نيز سابقه داشته و مبالغ گزافی از مردم كالهبرداری 
كرده است. در شهری مثل تهران تعداد رمال ها بی نهايت 
زياد است. ولی بخاطر گستردگی محيط و تعدد بستر هائی 
ــه آنها می توانند فعاليت خود را مخفی كنند، كمتر ديده  ك
ــوند. اصلی ترين محل فعاليت رمال ها مكان هائی  می ش
ــترين رفت و آمد را دارند،  است كه خانم ها در آنجا بيش
ــگاه ها. به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ايران بر  مثل آريش
ــور های جهان ، رمالی،آينده بينی،  خالف بسياری از كش
بخت گشائی و…كه با روش های مختلفی از جمله كف 
ــی انجام می گيرند، جرم تلقی   بينی، فال قهوه و دعا نويس
می شوند اين در حالی است كه در اروپا صد ها هزار نفر 
با بر پائی موسسات فالگيری و آينده بينی به طور قانونی به 
كار مشغول اند و تنها در صورتی كه تخلفی از آنها سر بزند 

به وسيله شاكيان احتمالی به دادگاه كشيده می شوند.

زنان  و دختران، قربانی 
رمال متجاوز  

 آموزش و پرورش در ایران استانداردی 
تعریف شده ندارد 

اعزام به سفر عمره مفرده به صورت 
آزاد امکان قانونی ندارد 

نسبت به آنچه که به فرزندانتان می گويید دقت داشته باشید  

10/334 شماره: 7681 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1389 ثبت 
اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت اول(

ــناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئين نامه  به موجب ماده 12 قانون ثبت اس
ــال 1389 تقاضاي ثبت آنها در اداره  ــه ماهه اول س مربوطه، امالكي كه درس
ــي كه طبق آراء  ــده و همچنين امالك ــناد و امالک زواره پذيرفته ش ثبت اس
ــرح ذيل آگهي  هيئت محترم نظارت ثبت، آگهي آنها بايد تجديد گردد به ش

مي گردد:
ــوم سال 89 تنظيم و جهت  ــه ماهه س الف( امالكي كه اظهارنامه آنها در س

انتشار آگهي در رديف منظور گرديده است:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر و فروعات زیر:
ــيد رضا امامي زواره فرزند سيد محمد ششدانگ يك قطعه  3237- آقاي س

ملك مزروعي بمساحت 8580/40 مترمربع.
4546- آقايان محمد و مرتضي و رضا و خانمها فاطمه و صديقه و بتول و 
ــهرت همگي جعفري فرزندان دخيل عباس و خانم زيبا گل احمر  زهرا ش
ــاس جعفري و آقاي مرتضي  ــن همگي از ورثه دخيل عب زواره فرزند حس
جعفري طحاني فرزند جعفر ششدانگ قطعه زمين در حال ساخت بمساحت 
883/50 مترمربع به نسبتهاي ورثه دخيل عباس 36 حبه مشاع كما فرض اله 

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

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

باغ بمساحت 2876 مترمربع كما فرض اله.
ــر و لكن بواسطه اشتباه  ب( امالكي كه آ گهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتش
ــب آراء هيأت محترم نظارت يا  ــار آنها رخ داده و بموج مؤثري كه در انتش
ــتند به اختيارات تفويضي هيأت نظارت موضوع بندهاي  ــتور اداري مس دس
ــنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 65 منجر به  385 و 386 و 387 مجموعه بخش

تجديد آگهي شده است:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر و فروعات زیر:
1554- آقاي ابوالفضل هاشمي نسب زواره فرزند محمدعلي ششدانگ قطعه 
ــده  ــه در آگهي هاي قبلي تحت پالک ثبتي 1548 اظهار و آگهي ش ــك ك مل

بود.
1548- آقاي عبدالرحيم گنجي زاده فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه ملك 
مزروعي خريداري از بيگم جان توليت زواره كه در آگهي هاي قبلي تحت 

پالک ثبتي 1555 اظهار و آگهي شده بود.
دهستان سفلي:

قریه خرم کوه 85 اصلي دهستان سفلي:
ــيدكريم 12 سهم مشاع از  - خانم معصومه بيگم انوري مهرآبادي فرزند س
312 سهم ششدانگ مزرعه خرم كوه خريداري از سيد كريم انوري مهرآبادي 
فرزند سيدعلي كه در آگهي هاي قبلي اشتباهاً سيد كريم ولد سيد هاشم آگهي 

شده بود.
ــناد و امالک و ماده 86 آئين نامه قانون  ــذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس ل
ــبت به امالک مندرج در اين آگهي واخواهي داشته  ــي نس ثبت چنانچه كس
ــد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در رديف  باش
ــبت به رديف )ب( به مدت 30 روز  ــد به مدت 90 روز و نس )الف( مي باش
ــليم نموده و طبق تبصره  ــت واخواهي خود را كتباً به اين اداره تس دادخواس
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ظرف مدت 30 روز 
ــليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع  از تاريخ تس
ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد، 
ضمناً گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بالاثر 
بوده و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمناً طبق ماده 56 آئين نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در 
ــبت به حدود  صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان امالک و مجاورين نس
ــت و تبصره 2 ماده واحده قانون  ــوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثب و حق

تعيين تكليف پرونده هاي معترض ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهي نسبت 
به امالک رديف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين 
ــبت به رديف )ب( فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ  آگهي و نس

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

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

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

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

زير آگهي مي نمايد:
ردیف الف(

- شماره هاي فرعي از یک اصلي ابنیه و امالک شهرضا
ــن باباربيع فرزند عبدالعلي: تمامت 2 دانگ مشاع از ششدانگ  748- محس

يكبابخانه.
ــي و هفت حبه و هفتاد و پنج  ــباني فرزند اكبر: تمامت س 2330- فاطمه ش
ــاحت ششدانگ  ــدانگ يكبابخانه به مس ــاع از 72 حبه شش صدم حبه مش

140/50 مترمربع.
ــهرضائي فرزند ابراهيم: تمامت 3 دانگ مشاع از  5019- احمدرضا مطهر ش

ششدانگ يكبابخانه.
ــف بهرامي فرزند جعفر بواليت پدرش: ششدانگ  5907- باقيمانده- يوس
ــاحت 57/15  يكبابخانه قديمي كه پالک 7391 از آن مجزي گرديده به مس

مترمربع.
7586- سيد محمد مهدي قريشي فرزند سيد مصطفي: ششدانگ يكبابخانه 

مجزي شده از 2701 به مساحت 248 مترمربع.
ــال حيدرپور  ــد عزيزاله و لي ــهرضائي فرزن ــل اله حيدرپور ش 7606- فض
ــهرضائي فرزند رحمت اله باالسويه: ششدانگ يكبابخانه كه قباًل قسمتي  ش

از پالک 237 بوده به مساحت 101/30 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه كه قباًل 243/1  ــا فاتحي فرزند حبيب اله: شش 7607- رض

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

ــهرضائي و معصومه  ــهرضا و عزت آغاطبائيان ش 510- ملك آغاطبائيان ش
طبائيان فرزندان سيد نعمت اله باالسويه: تمامت 3 دانگ مشاع از ششدانگ 

يكقطعه باغ.
ــه رفيعي فرزند عباس  ــي فرزند مرحوم علي و خانم فاطم ــي كاف 644- عل

باالسويه: ششدانگ يكدرب باغ مشجر به مساحت 1029/90 مترمربع.
9882- فرج قرقاني فرزند كيامرث: ششدانگ يكبابخانه به مساحت 132/60 

مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه به  ــره فرزند هيبت اله: شش ــا عربي ن 10418- محمدرض

مساحت 197/40 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه به مساحت  ــماعيل قرقاني فرزند دلشاد: شش 11069- اس

150/30 مترمربع.
ــن كاظمي محمودآبادي فرزند عزت اله: ششدانگ قسمتي از  12990- حس
يكبابخانه محل راه متروكه به مساحت 62/75 مترمربع كه به انضمام قسمتي 

از پالک 957 جمعًا  تشكيل يكبابخانه را داده است.
ــده دار فرزند فضل اله  ــاش فرزند ناصر و حميده جري ــام كف 13014- حس
باالسويه: ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مجزي شده از 1628/1 به مساحت 

219 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه نيمه تمام  ــا اميري فرزند حبيب اله: شش 13015- عليرض

مجزي شده از 873 به مساحت 134/15 مترمربع.
13016- اسماعيل كفاش فرزند محمد باقر نسبت به 4 دانگ مشاع و فريبا 
صهبائي شهرضا فرزند مسعود نسبت به 2 دانگ مشاع از: ششدانگ يكباب 

خانه مجزي شده از 1178 به مساحت 116/83 مترمربع.
- شماره فرعي از 3- اصلي مزرعه موغان

ــتاني فرزند  4578- محمدجواد حاجي جاني فرزند رحمت اله و الهام باغس
قدرت اله باالسويه: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه نيمه تمام محل راه متروكه 
ــالک 1318 جمعًا  ــمتي از پ ــاحت 61/40 مترمربع كه به انضمام قس به مس

تشكيل يكبابخانه نيمه تمام را داده است.
- شماره هاي فرعي از 4- اصلي مزرعه برزوک آباد

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

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

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

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

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

2462- ايمان برهان فرزند ابراهيم: ششدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده 
مجزي شده از 192 به مساحت 105 مترمربع.

- شماره هاي فرعي از 23- اصلي مزرعه سودآباد
2256- شهناز رمضاني فرزند قربانعلي: ششدانگ قطعه زمين مجزي شده از 

87/1 به مساحت 143/47 مترمربع.
ــدانگ يكبابخانه نيمه تمام مجزي  2257- مجتبي صداقت فرزند علي: شش

شده از 180 به مساحت 128/15 مترمربع.
ــاري فرزند حبيب اله  ــن و عزت ذوالفق ــك طاهري فرزند حس 2258- باب
ــده 1058 به مساحت  ــمتي از يكبابخانه مجزي ش ــويه: ششدانگ قس باالس
30/50 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالک 1088 باقيمانده جمعا تشكيل 

يكبابخانه را داده است.
ــقي فرزند  ــرين عش ــين و نس ــي فرزند حس ــن كاظمين 2259- عبدالرحم
ــدانگ يكبابخانه مجزي شده از 763 به مساحت  عبدالرسول باالسويه: شش

177/50 مترمربع.
ــم: ششدانگ قطعه زمين پي كني  2260- مجتبي براهيمي فرزند محمد قاس

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

2266- مسعود ناطقي فرزند محمدتقي: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه محل 
ــاحت 15/90 مترمربع كه به انضمام پالک هاي 765 و  جوي متروكه به مس

1791 و 1653 جمعاً تشكيل يكبابخانه را داده است.
- شماره فرعي از 33- اصلي مزرعه مهرقويه

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

- شماره فرعي از 37- اصلي عمروآباد
747- عبدالجواد ربيعي فرزند علي: ششدانگ يكبابخانه به مساحت 153/70 

مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد

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

ــي فرزند خليل اله:  ــد بهرام بوكالت مجيد مصلح ــرداد ذره فرزن 2212- مه
ــده از 82 به مساحت  ــده مجزي ش ــدانگ قطعه زمين جاي پي كني ش شش

258 مترمربع.
2225- فرزاد محمدي فرزند احمدعلي و ندا حاجي هاشمي فرزند قدرت 
ــدانگ يكبابخانه مجزي شده از 558 به مساحت 135/90  اله باالسويه: شش

مترمربع.
ــهرضا فرزند محمدرضا  ــن اله تاكي فرزندكمال و الهام جلي ش 2226- امي
ــدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده مجزي شده از 558 به  ــويه: شش باالس

مساحت 186/06 مترمربع.
- شماره هاي فرعي از 176- اصلي شهرک اسالم آباد

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

ــين: ششدانگ قطعه زمين به مساحت  898- بهمن يارشيري فرزند شاحس

1077 مترمربع.
ــاحت  ــدانگ قطعه زمين به مس 912- منصور نيك رو فرزند مصطفي: شش

100 مترمربع.
ــر ليكن بواسطه  ردیف ج( امالكي كه آگهي نوبتي آنها در موعد مقرر منتش
اشتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيئت محترم نظارت 
يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي هيئت نظارت موضوع بندهاي 
ــا اول مهرماه 1365 منجر به  ــنامه هاي ت ــه بخش 385 و 386 و 387 مجموع

تجديد آگهي شده اند:
- شماره هاي فرعي از یک اصلي ابنیه و امالک شهرضا

ــنگ شجاعي فرزند محمد نسبت به سيزده و نيم حبه مشاع و  4039- هوش
محمدرضا طاوسي فرزند حسينعلي و طيبه موالئيان فرزند غالمرضا باالسويه 
نسبت به پنجاه و هشت و نيم حبه مشاع از 72 حبه:  ششدانگ يكبابخانه كه 
بعلت اشتباه در ميزان تقاضاي ثبت اظهارنامه اوليه، در سال 1337 اظهارنامه 

اصالح ولي آگهي اصالحي منتشر نگرديده اينك تجديد آگهي مي گردد.
ــبت به سي و نه و پانزده صدم  4509- حجت اله مكارم فرزند كيومرث نس
حبه مشاع و هوشنگ شجاعي فرزند محمد نسبت به بيست و سه و نيم حبه 
مشاع و محمدرضا طاوسي فرزند حسينعلي و طيبه موالئيان فرزند غالمرضا 
ــاع از 72 حبه: ششدانگ  ــويه نسبت به نه و سي و پنج صدم حبه مش باالس
يكبابخانه كه در آگهي نوبتي اوليه نام متقاضي ثبت اوليه اشتباه آگهي گرديده 

اينك تجديد آگهي مي گردد.
- شماره فرعي از 3- اصلي مزرعه موغان

ــبت به هشتصد و پانزده و سيزده  875-874- مهدي فيضي فرزند رضا نس
بيستم سهم مشاع و شوكت فيضي نسبت به هفتصد و سه پنجم سهم مشاع و 
اقدس فيضي نسبت به 554 سهم مشاع و حسينعلي فيضي نسبت به ششصد 
ــاع و ذبيح اله فيضي نسبت به پانصد و  ــهم مش و دو و پنجاه و پنج صدم س
بيست و سيزده بيستم سهم مشاع همگي فرزندان مهدي و مريم خاني فرزند 
نعمت اله نسبت به 280 سهم مشاع و محمد غضنفري فرزند اله يار نسبت به 
143 سهم مشاع و فرزانه جانقربان الريچه فرزند عليرضا نسبت به 120 سهم 
ــاع و منصور جاوري فرزند ولي اله نسبت به 135 سهم مشاع و ابراهيم  مش
ــبت به 128 سهم مشاع و عباس معرفت فرزند  غضنفري فرزند عليرضا نس
حجت اله و اشرف ذوالفقاري فرزند محمدرضا باالسويه نسبت به هشتاد و 
شش و يازده بيستم سهم مشاع و رضا جوهري فرزند رحمت اله و مرجان 
غضنفري فرزند عليرضا بواليت پدرش باالسويه نسبت به 99 سهم مشاع از 
ــهم: ششدانگ قطعه زمين مزروعي مشهور به شوريها كه در آگهي  4185 س

نوبتي اوليه نوع ملك اشتباه آگهي گرديده اينك تجديد آگهي مي گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالک و رقبات مندرج 
ــته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي  در اين آگهي واخواهي داش
نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده به شرح رديف هاي الف و ب ظرف 
ــأت نظارت ثبت دفاتر  ــه آنهايي كه طبق آراء هي ــبت ب مدت 90 روز و نس
ــرح رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهي  مربوطه شده به ش
ــن اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف  ــود را به اي خ
پرونده هاي معرضي ثبت، معترض مي بايست ظرف مدت 30 روز از تاريخ 
ــت را از مراجع  ــه اين اداره گواهي تقديم دادخواس ــليم اعتراض خود ب تس
ذيصالح قضايي اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. در صورتي كه قبل از انتشار 
ــد طرف دعوا بايد گواهي دادگاه را مشعر بر  ــده باش آگهي دعوائي اقامه ش
جريان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد. اعتراضات يا گواهي طرح دعوا 
كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 
و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آيين نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس قيد و واخواهي 
صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي 
ــبت به رديف هاي الف و ب در دو  ــد. اين آگهي نس ثبت پذيرفته خواهد ش
نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتشار 

نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/12/3

م الف/ 598            ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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شعيب جوشقانی 
)قرن دهم و یازدهم(

خالصه االشعار:
»موالنا فريد الدين شعيب، اصل وی از جوشقان ميمه است. من اعمال نطنز 
عراق و از مردم جليل و اصيل الذات آنجا، به زيور نظم و فصاحت آراسته 
و از اخالق رديه مانند كبر و ريا و از اوصاف دنيه مثل كذب و افترا محلی 
و پيراسته، مربی و معاون وی جناب ميرزا شريف است كه آباء و اجداد 
وی از جمله اعيان آن واليت بوده اند و والد ميرزا شريف اعنی ميرزا محمد 
در سلك اهالی و كالنتران آن نواحی انتظام داشت و به سبب وفور اموال و 
كثرت اسباب هميشه تخم احسان و نيكويی در دل ارباب فضل می كاشت. 
در زمان عافيت اقتران خاقان جنت مكان ابوالمظفر شاه طهماسب- روح 
اله روحه- او را از اعاظم اهل ثروت و مكنت بالد عراق و اطراف خراسان 
می شمردند و همواره در جمع كفات والت و ثقات دهات گيتی نام وی را 
می بردند و نيز واردين آن قريه و سايرين آن قصبه، خواه آن كسانی كه به 
جهت خريد قالی و قاليچه به آن جناب رسيده باشند و خواه آن گروهی 
كه به مجرد سير و گشت، عنان توجه به آن صوب كشيده، دايم االوقات بر 
سر خوان احسان و انعام وی محفوظ و بهره مند می شدند و از بحر بی كران 
افضال و اكرام او مغترف و منتفع می گشتند. اما چون آن جناب از محبت 
خانه جهان دلگير شده رخت هستی به فضای عالم بقا فرستاد، ولد ارشد و 
خلف اسعد آن جناب ميرزا شريف خلعت كالنتری آن واليت پوشيده تاج 
مهتری بر سر نهاده و با وجود آن كه والد آن حضرت بيشتر اوقات عزيز به 
اصناف طاعات و عبادات صرف می نمود و همواره اوالد را از تكفل امور 
ديوانی و مجالست و مصاحبت حكام و مالزمان سلطانی منع می فرمود، 
مخدوم زاده به مقتضای كلمه- الضرورات تبيح المحظورات- به مخالطت 
ــرت حكام و داروغگان آنجا مشغولی فرمود و زر بسيار و نفوذ  و معاش
بی شمار در زمان مصاحبت آن جماعت در مصارف عزت و حرمت خود 
خرج نمود و در زمان دولت ابوالمؤيد سلطان محمد پادشاه جهت بعضی 
مهمات چند نوبت به اردوی معلی شتافت و روز به روز عزت و تقرب 
او نزد تيولداران آن قصبه سمت ازدياد يافت و چون از شيوه سخا و بذل 
بهره ای تمام دارد و از قاعده كفايت و استخراج اموال وافی از رعيت وقوف 
ماالكالم، در موطن خود نيز كه هست متعاقب و متواتر نقود و اجناس به 
اردوی معلی می فرستد و به ارسال تحف و هدايا جذب خواطر سالطين و 
امرا كه مهمات آن واليت متعلق به ايشان است می فرمايد الجرم داروغگان 
ــتر اوقات در باب مهمات و  و تحصيل دارانی كه به آن واليت آمدند بيش
مصالح مملكت طريق مشورت و متابعت آن جناب مسلوک می دارند و 
از سخن و صوابديد وی، كه غبطه رعايا و صرفه ايشان در آن است بيرون 
ــت كه از صناديد آن نواحی به حيا و وفا و  نمی روند، و الحق جوانی اس
انصاف و سخا مستثناست و از مواهب تأييد يزدانی و منايح افعال سبحانی، 
ــتوفا، سرعت ذكايی دارد كه در مضمار انديشه بر مثال برق  با حظی مس
ــخايی كه از نتيجه دست دربارش ابر  خاطف جوالن می كند و كثرت س

نيسان مانند بحر عمان از شرم سر تا پا عرق می شود...
ــعرای نودرآمد زمان است و به سبب مخالطت و  ــعيب از ش اما موالنا ش
مصاحبت ميرزای مشاراليه روشناس مستعدان دوران،  همواره اوقات عزيز 
به صحبت و منادمت صرف می نمايد و هر روز در مجلسی و هر شب در 
منزلی به لهو و لعب اشتغال می فرمايد و در اين اثنا گاهی به گفتن اشعار 
ــبب آن،   رنگين محبت انگيز و ابيات متين مودت آميز می پردازد و به س
رايات مفاخرت و استبداد برافراشته سر به هيچ طرزی از اشعار اهل زمان 

فرو نمی آرد...

اكنون ترافيک 
نامی آشنا برای همه ما !

 زاینده رود
ــهريان مان ترافيك واژه ای بی معنی و  زمانی برای ما و همش
ــهرهای بزرگ می رفتيم  ــوس بود! ولی اگر به تهران يا ش غير محس
ــديم ترافيك يعنی چه؟! به خصوص در تابستان،  تازه متوجه می ش
ــرو  در گرمای زياد داخل اتوبوس های بدون كولر به صورت كنس
ــهرهايی مثل تهران با آن همه خودرو از ترافيك روان  شده! االن ش

تری نسبت به كاشان برخوردارند.
ــری آنها  ــل و آينده نگ ــئوالن در دوره های قب ــزی مس ــه ري  برنام
ــد اما  ــته باش ــان تهران ترافيك روانی را داش ــده تا همچن  باعث ش
ــهرداران و مديران  ــه ش ــل عدم توج ــهر ما به دلي ــفانه در ش متاس
ــهر، و درگير مسائل سياسی بودن، افتتاح  ــته نسبت به آينده ش  گذش
ــه نه تنها  ــوار امير كبير ك ــه كاره مانند بل ــه پروژه های نيم  عجوالن
ــا خاصيت ــت بلكه تنه ــر نداش ــه ب ــك منطق ــاری از روی ترافي  ب
ــواران و  ــن خ ــوم زمي ــا، هج ــن منطقه ه ــت اي ــش قيم   آن افزاي
ــراف اين  ــاورزی اط ــد زمين های كش ــت خري ــرمايه داران جه  س
ــم اتومبيل ها  ــرح، تراك ــازی مابقی ط ــكل در آزاد س ــان، مش  خياب
ــام تعطيل بود و  ــده به خصوص در اي ــد از قطعه آزاد ش ــل و بع  قب
ــاژها و مجوز تجاری  ــاز جهت پاس ــاخت و س  ديگر دادن مجوز س
ــينی و ــانت عقب نش ــی يك س ــهر، حت ــی ش ــان اصل ــش خياب  نب
ــاختمان ها را نيز جهت  ــن س ــه پاركينگ های اي ــر اينك   جالب ت
ــه  ــا فروختــ ــان آنهــ ــه صاحبــ ــاره ب ــاری دوب ـــتفاده تجــ  اس

می شد. 
ــهرداران در دوره اول و دوم شوراهای  عدم برنامه ريزی صحيح ش
ــوارد، كار را به اين جا  ــهردارها و ديگر م ــهر، تعويض پياپی ش ش
ــتباهات مديران شهری گذشته  ــانده كه برای برطرف كردن اش كش
ــط خيابان ها برای  ــدا كننده در وس ــيدن ميله های ج اقدام به كش
ــكل در  برطرف كردن ترافيك، كه خود اين ميله ها باعث ايجاد مش

رفت و آمد می باشند. 
ــاهد نصب تابلوهای  ــردن خيابان ها و در آينده ش ــا يك طرفه ك ي
ــا  توقف مطلقًا ممنوع در تمامی خيابان ها خواهيم بود و اينجا خوش
به حال ماشين های غير استاندارد حمل اتومبيل و راهنمايی رانندگی 
ــين ها را به صورت غير اصولی به  ــود كه جريمه كنند و ماش می ش

پاركينگ ها منتقل نمايند. 
ــل اينكه بعد از  ــه افراد به دلي ــت ك ــكل و خالء قانونی اينجاس مش
ــتباهات در زمان  ــخگويی در قبال اش ــت خود هيچگونه پاس مديري
ــت خود را ندارند، بدون نگرانی از آينده كه امكان دارد  تصدی پس
همين مجوز ها و موافقت ها گريبانگيرشان شود با آرامش خاطر به 
ــكالت االن گريبان  ــود ادامه می دهند و اينك تمامی اين مش كار خ
ــتند مديران قبلی كه پاسخگوئی عدم  ــهرمان را گرفته و كجا هس ش

مديريت صحيح خودشان باشند؟! 
ــورای  ــان به همراه ش ــهردار كاش ــال مهندس مدرس زاده ش و ح
ــردم هزينه  ــند و م ــكالت را به دوش كش ــار اين مش ــهر بايد ب ش
ــی را كه گاهی حتی  ــدون آينده نگری مديران قبل ــوء مديريت ب س
ــد را پرداخت  ــل جبران نمی باش ــت هزينه مادی نيز قاب ــا پرداخ  ب

نمايند. 
ــده نگری  ــهری با آين ــات ش ــی تصمي ــرايط فعل ــم در ش اميدواري
ــی ايجاد  ــهر در پ ــورای ش ــهردار محترم و ش ــود و ش ــه ش گرفت
ــم نمودن  ــوری، فراه ــگ آسانس ــی، پاركين ــای طبقات پاركينگ ه
ــكل  ــع مش ــت رف ــی جه ــش خصوص ــور بخ ــرای حض ــه ب زمين
ــا در نظر گرفتن  ــاخت ب ــهر، دادن مجوز س ــطح ش پاركينگ در س
ــوی آينده گام ــهری به س ــه جامع ش ــهر همراه با نقش  دورنمای ش

بردارند.

در حوزه فرهنگ عمومی
 آموزش شهروندی اساسی ترین 

وظيفه شهرداری هاست
به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان 
رئيس كميسيون فرهنگی شورای شهر كاشان از آموزش شهروندی 
ــی ترين وظايف شهرداری ها و شورای شهر  به عنوان يكی از اساس
در حوزه فرهنگ عمومی نام برد و گفت: با توجه به گستردگی اين 
امر بررسی موشكافانه و دقيق آن توسط متوليان امر در قالب طرحی 

برنامه ريزی شده ضروری است.
ــام فعاليت های  ــامل تم ــهروندی را ش ــين واعظی آموزش ش حس
ــی و غيرتخصصی و مهارت های  ــهروندان در حوزه های اجتماع ش

زندگی جمعی ذكر كرد.
ــهروندی و از  ــتردگی مفهوم آموزش ش به گفته وی با توجه به گس
طرفی اهميت و تأثيری كه در زندگی مردم دارد بر مجموعه عوامل 
و متصديان فرهنگی فرض است كه كوشش چشمگيری در راستای 

اشاعه اين امر داشته باشند.
ــان در انجام اين وظيفه مهم  ــورای اسالمی شهر كاش وی تالش ش
ــهر و  ــورای ش ــد و تصريح كرد: گرچه ش ــز خوان ــت آمي را موفقي
ــان در امر آموزش شهروندی در حد توان و قدرت  شهرداری كاش
ــا اقدام های صورت گرفته كافی  ــی و فكری موفق عمل كرده ام  مال

نيست.
واعظی خاطرنشان كرد: آموزش شهروندی بايد در داير ه ای وسيع تر 
ــردم از قوانين و  ــورت گيرد تا با آگاهی م ــت موجود ص از وضعي
ــهروندی خود از بسياری از تنش ها و منازعات مطروحه  وظايف ش
در دادگستری ها و دستگاه قضايی در زمينه امور شهر و شهرسازی، 
ــبب ارتقای آرامش  ــود و در نهايت س ــی جلوگيری ش اداری و ثبت

روحی روانی جامعه شود.
ــهرداری كاشان نيز در  ــد: سازمان رفاهی تفريحی ش وی يادآور ش
اين راستا عالوه بر اقدام های سال های گذشته در نظر دارد در قالب 
ــترده با حمايت و  ــعاع گس ــجم و منضبط در يك ش برنامه ای منس
پشتيبانی كميسيون فرهنگی اجتماعی و حقوقی شورای شهر كاشان 
ــينی مهم ترين  به اين مهم همت گمارد. به گفته وی آموزش شهرنش
ــت كه برای تحقق سياست تبديل شهرداری از سازمان  برنامه ای اس

خدماتی به يك نهاد اجتماعی اجرا می شود.
ــهرداری كاشان نيز آموزش  ــازمان رفاهی تفريحی ش مديرعامل س
ــهروندی را از مهم ترين محورهای مورد توجه در برنامه های اين  ش
ــی رشته های  ــت و گفت: عالوه بر دوره های آموزش ــازمان دانس س
ــتقيم  ــی و مهارت های زندگی كه به طور مس ــف هنری، علم مختل
ــرای برنامه های  ــر دارد در اج ــهروندی نظ ــوزش ش ــه مقوله آم ب
ــازمان توجه ــوان يكی از وظايف س ــز به اين امر به عن ــف ني  مختل

 می شود.
ــاس  ــزود: در تمام برنامه ها و همايش ها كه براس ــدی نادعلی اف مه
ــتفاده از  ــده با اس ــعی ش ــرايط جامعه هدف، س ــنی و ش ــروه س گ
ــی موردنظر القاء  ــه هنر، مفاهيم آموزش ــای مختلف از جمل  ابزاره

شود.
اولين نشست ستاد آموزش شهروندی به همت و محوريت سازمان 
ــورای اسالمی شهر كاشان  ــهرداری كاشان در ش رفاهی تفريحی ش

تشيكل شد.

برگزاری نمایشنامه خوانی 
در خانه فرهنگ سالمت كاشان 

 زاینده رود
ــازمان رفاهی تفريحی شهرداری  به گزارش روابط عمومی س
ــازمان در راستای فعاليت های  كاشان خانه فرهنگ سالمت اين س
ــنامه خوانی را به  ــار برنامه نمايش ــتين ب ــی خود برای نخس فرهنگ
ــالمت هدف  صورت متداول برگزار می كند. مدير خانه فرهنگ س
ــنايی نسل جوان و هنرمند با آثار فاخر  از برگزاری اين برنامه را آش
ــاره به نياز  ــقانی با اش ــران و جهان ذكر كرد. حميد جوش ــی اي ادب
حداقلی امكانات در اين برنامه فرهنگی تصريح كرد: در اين برنامه 
كه دوشنبه هر هفته برگزار می شود يك اثر نمايشی معروف توسط 
گروه نمايشنامه خوان  قرائت می شود و سپس مورد نقد و بررسی 
ــاوره های گروهی هفتگی، تهيه و  قرار می گيرد. وی برگزاری مش
توزيع بروشورهايی با موضوع بهداشت فردی و عمومی، برگزاری 
ــزاری برنامه های  ــی به همراه برگ ــا و دوره های آموزش كالس ه
ــمرد. به گفته  تفريحی و هنری از جمله فعاليت های اين مركز برش
ــالمت و تالش برای تغيير عادات  ــازی در حوزه س وی فرهنگ س
ــای صحيح رفتاری از هدف های  ــازی الگوه نامطلوب و نهادينه س
ــاركتی به شمار می رود. مديرعامل  بلندمدت اين خانه فرهنگ مش
ــان ارتقای سطح فرهنگ  ــهرداری كاش ــازمان رفاهی تفريحی ش س
عمومی با آموزش شهروندی، ايجاد پل ارتباطی بين مردم و سازمان 
رفاهی تفريحی با استفاده از راهكار محله محوری به منظور آشنايی 
ــه هدف راه اندازی خانه های  ــا نيازهای فرهنگی مردم را از جمل ب

فرهنگ دانست. 

اجرای طرح پيشگيری از بيماری های 
قلبی عروقی در كاشان

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كاشان از اجرای 
ــی و عروقی از ابتدای  ــگيری از بيماری های قلب طرح آموزش پيش
سال 90 در اين شهرستان خبر داد. به گزارش فارس حسن الماسی 
در نخستين جلسه كميته راهبردی اين طرح گفت: هدف اين طرح 
مبتنی بر توانمندسازی زنان خانه دار است، جامعه شهری منطقه زير 

پوشش دانشگاه علوم پزشكی كاشان است. 
ــالم، كنترل  به گفته وی، در اين طرح مباحثی با محوريت تغذيه س
ــگيری  ــتای پيش ــی و خودكارآمدی در راس ــرک بدن ــترس، تح اس
ــوزش داده  ــان خانه دار آم ــی به زن ــی و عروق ــای قلب  از بيماری ه

می شود. 
ــی تصريح كرد: پيش از شروع اين طرح كارگاه های آموزشی  الماس
ــان مراكز بهداشتی درمانی شهرستان های  برای پزشكان و كارشناس
كاشان و آران و بيدگل در سه ماه چهارم سال 1389 برگزار می شود. 
ــان كرد: شركت كنندگان در اين كارگاه ها آموزش های  وی خاطرنش
ــای  ــی و روش ه ــی عروق قلب ــای  بيماری ه ــوص  الزم در خص
ــأت علمی  ــوی اعضای هي ــا را از س ــن بيماری ه ــگيری از اي پيش
ــان فعاليت های  ــگاه و كارشناس گروه های قلب، روان و تغذيه دانش
ــان خانه دار منتقل  ــد تا پس از آن مطالب را به زن ــی فرامی گيرن  بدن

كنند. 
ــب اين طرح برای  ــی كه در قال ــزود: در كالس های آموزش وی اف
زنان خانه دار برگزار می شود، مطالب با استفاده از مدل های رفتاری 
ــتی درمانی به فراگيران  ــط پزشكان و كارشناسان مراكز بهداش توس
ــال  ــد: اين طرح از ابتدای س ــود. وی يادآور ش آموزش داده می ش
ــش ماه در مراكز بهداشتی درمانی اجرا  ــروع و به مدت ش 1390 ش

می گردد. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

مهدي رفائي
ــای بی نظير  ــان با جاذبه ه ــهر كاش ش
ــی در  ــوای عال ــگری، آب و ه گردش
ــكوه  ــار تاريخی باش ــل بهار و آث فص
ــرای ميليون ها  ــوروز پذي ــاله ن هر س
ــر  ه ــك  بی ش و  ــد  می باش ــافر  مس
مسافری كه وارد خاک استان اصفهان 
ــی بازديد  ــهر تاريخ ــن ش ــود از اي  ش

می كند. 
ــــان و مـــردم  ـــــهـرداری كـاش  ش
 ميهمان نواز اين شهر هر ساله بهتر از قبل 
ـــــكـان و پـذيـرايـی  ــدد اس  درصـ
ــوروزی  نــ ــــــگــران  گــردش  از 
ـــان  ــــهرداری كـاش بـرمـی آينـد، ش
ــدارک  ــب را ت ــاخت های مناس زيرس
ــا كارنامه ای  ــز ب ــال ني ــد و امس می بين
ــكان و پذيرايی ستاد  ــان از اس درخش
ــته با آغوش  ــال گذش نوروزی در س
ــگران  ــرای ميهمانان و گردش باز پذي

نوروزی خواهد بود. 
شهردار كاشان در گفتگو با زاينده رود 
ــت: نوروز اگر چه پايانی بر  اظهار داش
يك تالش صادقانه است اما سرآغازی 
ــش  ــال كوش خواهد بود برای يك س
ــيدن  ــر در جهت رس ــی ديگ و خدمت
ــی و پيش روی  ــای متعال ــه هدف ه ب
ــهرداری كاشان، سالی كه بايد همراه  ش
ــه اميد فردايی بهتر بر تالش و همت  ب
خويش بيفزاييم تا با اراده های قوی و 

ــواری ها و سختی های  خلل ناپذير دش
ــش رو را از ميان برداريم و با توكل  پي
ــير  ــروردگار يكتا و پيمودن مس ــر پ ب
ــناس و فهيم  ــردم قدرش خدمت به م
ــانی در راه سازندگی و شكوفايی  كاش
ــان كوشا  ــهرمان كاش  ايران عزيز و ش

باشيم. 
ــال  س ــزود:  اف زاده  ــدرس  م ــعيد   س
ــنل  پرس ــوروز  ن ــام  اي در  ــته  گذش
ــا تالش  ــان ب ــهرداری كاش خدوم ش
ــا  ــه ب ــمگير و آگاهان ــغ، چش بی دري
را  ــه  محول ــای  مأموريت ه ــرت  بصي
ــهر كاشان  ــتند و ش ــت سر گذاش پش
ــاله را در پيش  ــزار س ــا قدمت 7 ه ب
ــرافراز  ــافر نوروزی س ــا مس  ميليون ه

كردند.
ــرد: اميدواريم  ــدرس زاده تصريح ك م
امسال نيز با تالش و كوشش و تشكيل 
ــايه تعامل  ــژه در س ــای وي كارگروه ه
ــان بتوانيم  ــردم كاش ــه ادارات و م هم
ــگران  ــوروزی باصفا را برای گردش ن
ــان رقم  ــی در كاش ــی و خارج  داخل

بزنيم. 
ــكر از دست اندركاران سال  وی با تش
قبل در ستاد اسكان مسافران نوروزی 
ــتاد از زحمات  ــس س ــوان رئي ــه عن ب
ــئول كميته آمار  ــی )مس ــعيد نب امير س
ــداره  ــر پاي ــی اصغ ــات(،  عل و اطالع
ــكان(، مجتبی ولی پناه  ــتاد اس )دبير س

ــكان(، ابوالفضل  ــتاد اس ــين س )جانش
ــتاد(،   ــازرس ويژه س ــش )ب ــرق ك ع
ــی(،  ــه فرهنگ ــی )كميت ــدی نادعل مه
ــو كميته(، حاجی زاده  بقال زاده )عض
ــكان مدارس(، پايواره )هماهنگی   )اس
ــازل  )من زاده  ــر  پيغمب ــينيه ها(،  حس
ــتيجاری(، كاظمی )سازمان رفاهی  اس
ــته قدردانی ــال گذش  تفريحی( در س

 نمود.
سعيد مدرس زاده )شهردار كاشان( در 
ــريح اقدام ها و فعاليت های  ادامه به تش
ــان در طول ايام نوروز  شهرداری كاش
را  ــر  زي ــزارش  گ و  ــت  پرداخ  89
ــرحی از فعاليت های صورت گرفته   ش

دانست:
ــر مجموعه در  ــن اكيپ های زي  تعيي
ــكان، پذيرايی،  پشتيبانی،   خصوص اس
ــازی، تنظيف،  فضای  تداركات، زيباس
ــط  ــات- رواب ــی،  تبليغ ــبز، فرهنگ س
عمومی و تعيين مسئوالن و معرفی به 

كميته رفاه
 شناسايی دقيق حسينيه ها و مساجد 
و هماهنگی با هيأت امناء برای اسكان 

مسافران نوروزی.
 چاپ 5 هزار بروشور نوروزی برای 

گردشگران
ــافران از  ــكان مس  پيگيری محل اس
ــت و پيشگيری از حوادث  نظر بهداش

غيرمترقبه
ــفالت معابر و خيابان ها   مرمت و آس

و زيباسازی شهر.
 رفع نواقص بهداشتی و سرويس های 
ــادی ورودی  ــــتـی در مبـــ  بهـداش

شهر
ــتقرار  ــايی پارک ها جهت اس  شناس

مسافران نوروزی.
ــای ايمنی  ــن اقدام ه ــر گرفت  در نظ

جهت ايستگاه آمارگيری
ــاده روی  ــيرهای پي ــازی مس  پاكس

محور فين.
 برطرف كردن مشكالت سرويس های 
بهداشتی مبادی ورودی شهر، پارک ها 

و مراكز اطراق مسافران
ــدود 200 چادر  ــد و نصب ح  خري
ــافران و  ــافرتی جهت اسكان مس مس

گردشگران
ــه  ــخه نقش ــزار نس ــاپ 200 ه  چ

راهنمای گردشگری شهر كاشان.

 تشكيل كميته های مختلف در طول 
ــتای خدمت رسانی  ايام نوروز در راس

بهينه به مسافران
ــی،  تفريح ــابقات  مس ــی  برپاي  
ــافران  ــی برای مس ــی و ورزش  فرهنگ

نوروزی
ــادمانه و  ــتگاه های ش ــی ايس  برپاي

مسابقات و سرگرمی های خانوادگی.
ــی  ــای فرهنگ ــتفاده از كانون ه  اس
ــينيه ها برای  ــتقر در مساجد و حس مس
برپايی برنامه های فرهنگی و نمايشگاه
ــافران  ــامانه 137 به مس ــی س  معرف
ــول ايام  ــكالت در ط جهت ارائه مش

مسافرت
در  ــت  جماع ــاز  نم ــی  برپاي  -
ــافران  ــكان مس ــا و مراكز اس  پارک ه

نوروزی
ــتيجاری  ــای اس ــاماندهی خانه ه  س
ــتفاده  ــام نوروز جهت اس ــول اي در ط

گردشگران
ــت  گش ــای  از خودروه ــتفاده  اس  
ــا به جايی  ــت نظارت و ج ــژه جه وي
ــروری  ض ــای  زمان ه در  ــافران   مس

)بارندگی(
ــيك در  ــك كش ــه كارگيری پزش  ب
ــت  جه ــی  تفريح ــی  رفاه ــازمان  س

مسافران
ــای  پاركينگ ه ــازی  س ــاده  آم  
ــتقرار راحت  ــهر جهت اس ــطح ش  س

مسافر
ــدات الزم جهت جلوگيری از   تمهي

حوادث شب چهارشنبه سوری
ــك های راهنمايی   راه اندازی كيوس

مسافران نوروزی
ــتقبال از اولين  ــم اس  برگزاری مراس
ــافران نوروزی به كاشان در مبادی  مس

ورودی 
ــم تحويل سال نو به   برگزاری مراس

همراه گردشگران و مسافران
 اجرای تئاتر برای مسافران با گويش 

كاشانی در خانه های تاريخی
ــی-  فرهنگ ــای  برنامه ه ــرای  اج  
اماكن  از  ــدگان  بازديدكنن  هنری برای 

تاريخی
ــری-  ــگاه های هن ــزاری نمايش  برگ
ــتی كاشان با  مذهبی و ارائه صنايع دس

قيمت مناسب
                              ادامه دارد...

شهرستان )ویژه کاشان(
مروري بر عملکرد شهرداري کاشان در بهار 1389

آغوش همیشه باز کاشان به روي گردشگران نوروزي

 زاینده رود
ــان از افتتاح و بهره برداری 14  ــهردار كاش ش
ــی تفريحی اين  ــی،  رفاه ــی، ورزش ــروژه عمران پ
 شهرداری در دهه مبارک فجر خبر داد.مهندس سعيد 
مدرس زاده با اشاره به اينكه طرح های شهرداری كاشان 
 در سال جاری با عنوان »همت« نام گذاری شده است 
ــی خيابان غياث الدين  گفت: احداث سوله ورزش
ــالم،  ــينيه دارالس ــاختمان اداری حس ــيد، س جمش
ــارک بانوان،  ــهدای نوش آباد، پ ــدان و بلوار ش مي
ــور پياده روی  ــهرک 22 بهمن، مح پل زيرگذر ش
 CNG ــهيد مفتح، پمپ  خيابان اميركبير، ميدان ش

نوش آباد، باند كندرو بلوار دانش، سينما چهار بعدی 
پارک بزرگ شهر، افتتاح شهرداری منطقه يك، فاز 
سوم پارک الله و بهسازی استخر و سونای مرواريد 
ــل بهره برداری در دهه مبارک فجر   از طرح های قاب

می باشد.
ــيد كاشانی  ــوله غياث الدين جمش به گفته وی، س
ــای 2 هزار مترمربع، ميدان  با ظرفيت 500 و زيربن
ــارک بانوان با امكاناتی چون زمين واليبال،  مفتح، پ
ــازی، آالچيق، پيست دوچرخه سواری، ميز  بدن س
پينگ پنگ و شطرنج از ديگر پروژه های قابل افتتاح 

دهه فجر می باشد.

ــهرک 22  ــن به احداث پل زيرگذر ش وی همچني
بهمن به طول و ابعاد 16×52 و ارتفاع 6 متر اشاره 
ــدون حادثه و ايمن  ــت: عبور و مرور ب ــرد و گف ك
اهالی شهرک 22 بهمن و تسهيل در ترافيك عبوری 

از جمله هدف های اجرای اين طرح است.
ــكالت ترافيكی  ــرف كردن مش ــه گفته وی، برط ب
ورودی شهرک 22 بهمن واقع در ابتدای جاده شهر 
توريستی قمصر به دنبال اتفاقات ناگوار و تصادفات 
ــای مكرر اعضای  ــير با پيگيری ه مكرر در اين مس
ــان از ديگر هدف های  ــالمی شهر كاش شورای اس

اجرای پل زيرگذر شهرک 22 بهمن است.

ــتان های كاشان و آران و بيدگل  نماينده مردم شهرس
ــورای اسالمی از دو خطه شدن   مسير  در مجلس ش

راه آهن قم به كاشان خبر داد. 
ــا ايرنا  ــو ب ــور،  در گفتگ ــه پ ــر گرانماي ــی اصغ عل
ــاون  ــور مع ــا حض ــتی ب ــت:  در نشس ــار داش اظه
ــور  ــل راه آهن كش ــری، مديرعام ــر راه و تراب وزي
ــی های  ــاز مطالعات و بررس ــرای آغ ــوز الزم ب مج
ــادر  ــرح را ص ــن ط ــرای اي ــرای اج ــانه ب  كارشناس
ــان را 100  ــرد. وی، طول خط راه آهن قم به كاش ك
ــير، به علت  ــت: اين مس ــرد و گف ــر ك ــر ذك كيلومت

ــت،  در  ــور اس ــمال به جنوب كش اينكه كريدور ش
ــتراتژيك  ــی اس ــافر و خدمات كاال نقش ــال مس  انتق

دارد. 
ــط ريلی ديگر به  ــدن يك خ وی افزود: با اضافه ش
ــافر بهتر و در  ــير، كار حمل و نقل بار و مس اين مس
ــه پور تأكيد  ــود. گرانماي ــان كمتری انجام می ش زم
ــه به آبادانی  ــرح، عالوه بر اينك ــرد: اجرای اين ط ك
ــياری می كند،   ــان كمك بس ــرفت منطقه كاش و پيش
راه های دست يابی به توسعه اقتصادی كشور را نيز 

هموارتر می كند. 

 زاینده رود
ــهر كهن و  از مهم ترين آثار تاريخی و ديدنی ش
ــتانی كاشان مجموعه باعظمت و شكوهمند بازار  باس
است. اين مجموعه در شهريور 1355 به شماره 1284 
ثبت ملی شده كه شامل بازارها، تيمچه ها، سراها، آب 
انبارها، مساجد و زيارتگاه ها می باشد. آراستگی و ارزش 
معماری بناهای متعلق به كل مجموعه،  اهميت و ارزش 
ــگفتی و تعجب  بازار را دو چندان نموده و موجب ش

گردشگران داخلی و خارجی شده است.
مؤلف كتاب »زينه المجالس« می گويد:

»مثل راسته بازار كاشان در تمام جهان نيست و طول آن 
بازار به طور تقريبی دو هزار قدم می باشد...«

ــازار كه به عنوان يكی از  ــينه و تاريخ اين ب درباره پيش
ــای ايران  ــی و از عمده ترين بازاره ــای تاريخ بازاره
ــت،  اما  ــخن های بسياری اس ــوب می شود، س محس
ــاس مدارک و اسناد موجود و براساس شواهد و  براس
قراين، قدمت اين بازار به دوران سلجوقی می رسد كه 
ــان  اين دوران از جمله دوران های آباد و پر رونق كاش
نيز شناخته می شود.قديمی ترين كتيبه در بازار كاشان بر 
ــرای معروف به ذغالی ها در  روی در چوبی بزرگ س
بازار مسگرها )حد فاصل دروازه دولت تا مسجد ميدان( 

اين بيت، كنده كاری شده است:
ای نفع خاليق چو كرد بنيادش

                به سال هشتصد و هشتاد و هشت معمور

بنابراين اثر، قدمت بازار به قرن نهم هجری برمی گردد، 
ليكن وجود مسجد ميرعماد كه در ميانه بازار قرار دارد 
پيشينه تاريخی بازار را فراتر از قرن نهم هجری می برد. 
ـ. ق  محراب ارزشمند كاشی اين مسجد در سال 623 ه
توسط حسن بن عربشاه در كاشان ساخته شده است 
)اكنون اين محراب گرانسنگ در بخش اسالمی موزه 
برلن نگاهداری می شود( و گويای اثبات اين مدعاست 
كه قدمت تاريخی بازار كاشان به قرن های اوليه اسالم 
ــوی »شاردن« در  برمی گردد. جهانگرد معروف فرانس

كتاب خود می نويسد:
»مسجد بزرگ كاشان كه درست در مقابل بازار آن واقع 
شده است، دارای مناره ای است كه از سنگ های قطوری 
بنا گشته و مخصوص مؤذنين است. اين معبد معظم و 
مناره آن، يادگار دوره عظمت مجاهدين اوليه اسالمی 

است كه ايران را ويران كردند.«
يكی از دوران های اوج و شكوفايی بازار كاشان به قرن 
دهم هجری برمی گردد. يعنی در زمان صفويه، به ويژه 
ــاه عباس اول كه عالقه و محبت  در زمان سلطنت ش
ــت، تا جايی كه وصيت  ــان داشته اس خاصی به كاش
می كند: مرا در زيارت حبيب بن موسی )ع( كاشان به 
خاک بسپاريد. در اين زمان بود كه بازار كاشان گسترش 
يافته و سراها و كاروانسراها و بازارچه ها و مغازه های 

متعددی ساخته شد.
ــاعران آن عصر در ماده تاريخی  ابوطالب سخی از ش

آورده است:
پی انجام احداث بنايش

                                  دو زيبا مصرع تاريخ رو داد
بقايش با بقای عمر آصف

                         بقای عمر آصف تا ابد باد )1009(
»پيتر دالوله« كه در سال 1617 م از كاشان بازديد كرده 

درباره بازار كاشان چنين می نويسد:
ــيده  ــقف بازار پوش ــهر، طبق معمول س »در داخل ش
ــت و در دو طرف آن ساختمان های خوبی وجود  اس
ــط بازار، چهارسوق زيبايی واقع شده كه  دارد. در وس
ديوارهای اطراف آن نو و سفيد و تميز و دارای پنجره ها 

و ايوان های متعددی است.«
                                                      ادامه دارد...

هم زمان با دهه مبارک فجر
افتتاح و بهره برداري از 14 طرح عمراني و خدماتي شهرداري كاشان

  نماینده کاشان: 
مسیر راه آهن 
قم به كاشان 

دو خطه مي شود 

بازار كاشان
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سالمت

نفیسه عروجی
مهربانانم سالم

كوله بارم را بسته ام. عزم سفر دارم. كجايش را نمي دانم... 
فقط مي دانم بايد بروم. به درون يا به بيرون...؟ اين را هم 
نمي دانم. در ندانسته هايم هنوز مانده ام... درست مثل فهم 
مهرباني... مهرباني را مي دانم... معنايش را نيز آن را با روح 
و جسم مادرم لمس كرده ام. اگر بگويم زندگي كرده ام 

بهتر است. زندگي را مهرباني كرده ام... آنچه را كه مي نوازد 
من لبخند مي زنم و مي رسانم آن را به جايي كه من بنوازم 
ــد... مهرباني را در بيرون بين تمام بودنها گم  و او لبخن
كرده ام... گويا مادران نيز براي فرزندان گم شده اند. گويا 
فرزندان نيز مهرباني مادران را فراموش كرده اند.مهرباني 
يخ زده است...؟! مادران كجاييد؟ كجاييد تا ببينيد مهرباني 
بي قيد و شرط شما اكنون به شرط فروخته مي شود! و 
خريداري...؟؟؟ بياييد از خودمان بپرسيم مهرباني هايمان 

كجا دارند گم مي شوند و يا پيدا...؟؟ بياييد مهرباني ها را 
در سختي هاي زندگي مان اجازه حضور دهيم تا راحت 
بخنديم و ببخشيم و زندگي كنيم... بياييد روي موج هاي 
زندگي مان با مهرباني سفر كنيم. درونمان را دريايي ببينيم 
و بيرون مان را افقي از اقيانوس... بياييد با هم يك صدا 
ــختي راه به تو  مهرباني را اينگونه فرياد زنيم كه اگر س
يك سيلي زد يك اميد قلبي به تو گويد كه خدا هست 

هنوز...

ــتاورد علم  »در 21 روز با جديدترين دس
روانشناسي زندگي خود را متحول كنيد«

ــن روش بافت هاي چند اليه صوتي  در اي
ــيقي، كالم، نجوا و عبارات  و كالمي )موس
ــه طور كامل  آرام بخش  تأكيدي( تأثيري ب
ــخص را ــتند و ضمير ناخودآگاه ش  داش
ــزي مي كند عالوه بر آن موجب  برنامه ري
ــردد و  ــكار منفي مي گ ــن اف ــن رفت از بي
نيروهاي بالقوه فرد را براي استفاده در كليه 
موقعيت هاي زندگي فعال مي كند. روش 
حاضر )YEB( در كمترين زمان بيشترين 
ــما دارد. كافي  تأثير را در ذهن و رفتار ش

ــت به آن اعتماد كنيد و اثر بي نظير آن  اس
را بعد از يك دوره سه تا چهار هفته اي در 

خود احساس كنيد.
عوامل فروش محصوالت

دفتر مركزي: خيابان حكيم نظامي- خيابان 
جوشقاني- پالک 70.

ــان آمادگاه- مجتمع  ــتوديو تومبا: خياب اس
عباسي- تلفن 2226831

شهرضا: چهار راه طالقاني- ابتداي خيابان 
حافظ غربي 0913-563-2337

)نماينده فعال و عامل فروش فعال پذيرفته 
مي شود( 

ــرده به  ــت خلق افس ــه التين لغ ترجم
ــی است كه كمی و زياد تحت  معنی كس
ــردگی  ــد . در واقع افس ــار می باش  فش
ــمانی فرد نيز  می تواند در وضعيت جس
ــته  ــاس گردد و تاثير خود را داش  احس

باشد . 
حسی بغرنج و درد ناک بر تمامی دنيای 
احساسی فرد سايه می افكند . طوری كه 
ــخصيت فرد زير سوال می رود و  كل ش

تحت فشار قرار می گيرد. 
ترتيب وقايع را  به سختی  باور می كند 
و به طور كلی زمينه فعاليت هايی را كه 
ــناخت و انديشه باشد  در آنها نياز به ش
نفی می كند و از دنيای واقعيت به طور 

كامل فاصله می گيرد. 
ــبی را برای تغيير در  ــرايط نامناس اين ش
جهت مثبت انديشی ايجاد می كند زيرا 
اين احساسات بيمارگونه فرد افسرده را 
ــختی تحت تاثير قرار می دهد، اما  به س
ــه فردی را كه احساس افسردگی  انديش

ــت و تا  ــرده نيس ــی كند و واقعا« افس م
حدودی می توان  در جهت مثبت تغيير 
ــی ايجاد ارتباط  روحی   داد. اين به معن
ــما می توانيد  ــد. )حاال ش قوی می باش
سرتان را باال بگيريد و خوشحال باشيد 
ازاين كه توانستيد به اين شناخت دست 
ــوارد عكس اين قضيه را   يابيد( اغلب م
ــخص  ــی بينيم  به دليل اينكه برای ش م
ــری  ــن تفك ــه چني ــيدن ب ــرده رس افس
ــت. در ابتدای  ــترس اس ــر قابل دس غي
ــد در  ــد بدان ــرده باي ــخص افس  كار ش
ــت  ــار اس ــت هايی كه تحت فش موقعي
ــی خاص قادر  ــت های هيجان و موقعي
ــد بود و نبايد  ــتن نخواه به تغيير خويش
ــردگی وی  خودر ا مجبور كند زيرا افس

تشديد خواهد شد. 
* يك راهكار موثر برای رفع افسردگی 
ــرد گوش دادن به  ــه می توان توصيه ك ك
ــركت موج  ــل رويش ش ــی دی فص س

زندگی است. 

بند اول 
من غمگين نيستم .

 1- من غمگينم . 2- غم از زندگی من دست 
ــر نمی دارد . 3- ديگر تحمل اين زندگی  ب

را ندارم .
بند دوم 

من به آينده خوش بينم . 
ــاس  ــده ندارم . 2-احس ــدی به آين  1-امي

می كنم كه آينده خوبی در انتظارم نيست.
ــن زندگی  ــدی در اي ــچ روزنه امي  3- هي

نمی بينم .
بند سوم

من ناكام نيستم .
1-من از ديگران ناكامترم. 

ــی كنم ،  ــگاه م ــته ن ــه گذش ــی ب  2-وقت
می بينم زندگيم سراسر شكست و نا كامی 

بوده است. 
3-من يك شكست خورده تمام عيارم.

بند چهارم
مثل گذشته از زندگيم رضايت دارم .

ــته از زندگی لذت نمی برم.  1-مثل گذش
2-از زندگی ام رضايت واقعی ندارم.
3-از همه چيز و همه كس ناراضيم.

بند پنجم
احساس گناه و تقصير نمی كنم.

1-گاهی اوقات احساس گناه می كنم.
2-اغلب اوقات احساس گناه و تقصير دارم 

ــه احساس گناه و تقصير در من  . 3-هميش
هست .

بند ششم
انتظار مجازات ندارم. 

1-احساس می كنم ممكن است مجازات 
شوم . 2-انتظار مجازات دارم. 3-مطمئنم كه 

مجازات می شوم.
بند هفتم

من از خودم رضايت دارم
ــم. 2-از خودم بدم   1-من از خودم ناراضي

می آيد.  3-من از خودم متنفرم.
بند هشتم

من بد تر از ديگران نيستم
1-گاهی از خودم به خاطر خطاهايم انتقاد 
می كنم . 2-هميشه به خاطر خطاهايم خودم 

را سرزنش می كنم.
ــه ای خودم را  ــر اتفاق و حادث 3-برای ه

سرزنش می كنم.
بند نهم

هيچ وقت به خودكشی فكر نمی كنم .
زده،  ــرم  س ــه  ب ــی  خودكش ــر  1-فك
ــی  ــدام به خودكش ــت اق ــچ وق ــی هي  ول

نكرده ام . 2-به فكر خودكشی هستم.
3-اگر بتوانم خودكشی می كنم.

بند دهم
بيش از حد معمول گريه نمی كنم.
1-بيش از گذشته گريه می كنم. 

2-هميشه در حال گريه كردنم. 3- از قبل 
ــاد گريه می كردم ، اما حاال با آن كه دلم  زي

می خواهد ، نمی توانم گريه كنم .
بند یازدهم 

كم حوصله تر از گذشته نيستم .
1-از گذشته ،كم حو صله ترم .

2- اغلب اوقات كم حوصله ام.
3-هميشه كم حوصله ام.

بند دوازدهم
مثل هميشه مردم را دوست دارم.

1-كمتر از گذشته به مردم عالقه مندم.
ــه ام را به مردم از  2-تا حدود زيادی عالق
دست داد ه ام . 3-از همه مردم سير شده ام 

وديگر به هيچ كس عالقه ای ندارم.
بند سیزدهم

مثل گذشته تصميم می گيرم.1-كمتر از گذشته 
تصميم می گيرم. 2-نسبت به گذشته تصميم 
 گيری برايم سخت تر شده است. 3-قدرت 
ــت  تصميم گيری ام را به طور كامل از دس

داده ام.
بند چهاردهم

جذابيت گذشته را ندارم 
1-نگرانم كه جذابيتم را از دست بدهم.

ــاس می كنم كه جذابيتم را روز به  2-احس
روز بيشتر از دست می دهم .

3-من زشت هستم .
بند پانزدهم

به خوبی گذشته كار می كنم 
1-به خوبی گذشته كار نمی كنم .2-برای 
ــار زيادی  ــركاری مجبورم به خودم فش ه

بياورم . 3-دستم به هيچ كاری نمی رود .
بند شانزدهم

مثل هميشه خوب می خوابم.
1-مثل گذشته خوابم نمی برد .

ــر از معمول از  ــاعت زودت ــی دو س 2-يك
ــاره خوابيدن برايم  ــرم و دوب خواب می پ
خيلی سخت است. 3-چند ساعت زودتر 
از معمول از خواب می پرم وبعدش ديگر 

خوابم نمی برد.

بند هفدهم
بيشتر از گذشته خسته نمی شوم 

ــته می شوم .2-از  1-بيشتر از گذشته خس
انجام هر كاری خسته می شوم .3-از شدت 

خستگی هيچ كاری نمی توانم بكنم .
بند هجدهم

اشتهايم هيچ تغييری نكرده است .
ــت .  ــته نيس ــتهايم به خوبی گذش  1-اش
2-اشتهايم خيلی كم شده است . 3-تازگيها 

هيچ اشتهايی به غذا ندارم .
بند نوزدهم 

به تازگی وزن كم نكرده ام
1-تازگی ها بيش از دو و نيم كيلو وزن كم 
كرده ام .  2-تازگی ها بيش از پنج كيلو وزن 
كم كرده ام . 3-تازگی ها بيش از هفت كيلو 

وزن كم كرده ام .
بند بیستم 

بيش از گذشته بيمار نمی شوم.
ــردرد و دل درد و يبوست  دارد اذيتم  1-س
می كند  . 2-به شدت نگران سالمت خودم 
هستم. 3-آن قدر نگران سالمتم هستم كه 

دست و دلم به هيچ كاری نمی رود.
بند بیست و یکم

ــی ام هيچ تغييری  نكرده است.  ميل جنس
1- ميل جنسی ام تازگی ها كمتر شده است. 
2- ميل جنسی ام تازگی ها خيلی كم شده 
است . 3- به هيچ وجه ميل جنسی در من 

باقی نمانده است.
لطفا عدد تست خود را به دفتر شرکت 
ــت روحی خود  ــالم نموده تا از وضعی اع

آگاه شوید.
  09137959744-6292439 تلفن: 

شرکت موج زندگی

»افراد به انداز ه اي خوشبختند که خود تصمیم مي گیرند«

معجزه اي در علم روانشناسي

احساس افسردگی ویا واقعا افسرده بودن

• زندگی موفق: تغيير نگرش، ايجاد انگيزه و اميد، جذب انرژی های 
مثبت،  تدوين هدف ها و رهايی از باورهای غلط، هنر زندگی در حال

•اعتم��اد به نفس: خودشناسی و خودباوری، انعكاس قدرت درون، 
ــد اطمينان و نشاط فردی،  تأثيرگذاری بر ديگران و محيط زندگی، رش

آمادگی برای عملكرد مؤثر
ــترس های  • آرامش پنهان 1 و 2: ايجاد آرامش و تعادل، غلبه بر اس
شديد و خفيف، از بين بردن تنش های روزانه، ايمن سازی جسم و روح 

در برابر فشارهای زندگی
• آبشار شفابخش: شفای كودک درون، تجربه خلسه و ريلكس شدن، 

جذب نيروهای شفابخش درون، شكوفايی نيروهای ذهن
• مهارت های زندگی: آموزش قدم به قدم برای رسيدن به يك زندگی 

شاد و آرام
• آرامش درونی برای امتحان: تكنيك های افزايش تمركز، اعتماد به 

نفس و عملكرد حافظه، خلق آرامش در جلسه های امتحان
• فصل رویش: خلق و كشف لحظات شاد، غلبه بر افسردگی و ايجاد 

احساس های مثبت و تصورات سازنده، پذيرش خود
• خواب آسوده: تجربه يك خواب آرام و لذت بخش، اصول بهداشتی 
يك خواب مطلوب و مقابله با عوامل بی خوابی )حمله خواب، محروميت 

از خواب، وقفه تنفسی و...(
• لذت شجاعت: افزايش شجاعت، مقابله با موقعيت های تهديد كننده، 

افزايش قدرت ريسك پذيری، مهارت تصميم گيری در شرايط بحرانی
• ترک وابستگی به مواد )سیگار و...(: رشد نيروهای ناخودآگاه 
ــردن برای ترک و  ــرای تصميم گيری،  برنامه ريزی و قاطعانه عمل ك ب

سرزندگی پس از ترک
• رسیدن به وزن ایده آل: بدون رژيم غذايی طاقت فرسا با اعتدال 
بخشيدن به نيازهای روحی و روانی، مصمم ماندن در برابر تمايالت با 

YFB روش
ــی غلبه بر ترس، آرامش جسم و  • حل معماری ترس: قوانين اساس
ــدار دهنده، از بين بردن عوامل ذهنی كاهش  روح در موقعيت های هش

دهنده اعتماد به نفس
• تعادل بخش��یدن بر نیروهای درون: شناخت و درک واقعی از 
ــانی،  تفكر خالق، رهايی از باورهای غلط و  نيروهای درون، جاذبه انس

زندگی در حال
ــزم و روش های آراميدگی،  • خود هیپنوتیزم: آموزش خودهيپنوتي

ارتباط مؤثر با درون وكشف زوايای پنهان آن

برگزیده محصوالت موج زندگي 
)كتابچه و CD هاي روانشناسي(

برگزیده محصوالتعلم و زندگی

کلیه روانشناس��ان و دانش��جویان روانشناس��ي 
مي توانند مقاالت و مطالب خود را جهت ارائه به 

آدرس زیر ارسال نمایند.
n.orojin@yahoo.com

www.mojezendegi.com
تلفن دفتر مرکزي اصفهان: 0311-6292439                      

0913-913-2379
 خیابان حکیم نظامی، کوچه جوش��قانی، پالک70، 

شرکت موج زندگی
سامانه پیامک:30004853480053

در این فن آوری جدید  
مبتني بر روش )صوتی- صویری(،  
که مبتکر آن روانشناس نامدار 
آلمانی، دکتر آرند اشتاین 
است، در کوتاه ترین زمان ممکن 
مقاومت های ذهنی فرد شکسته 
و راه برای تأثیر مثبت بر دنیای 
درون آدمی )ضمیر ناخودآگاه( 
هموار می گردد

تست  افسردگی   
بك

گ��روه فرهنگ��ي و هن��ري ش��رکت م��وج زندگ��ي آم��اده عقد 
ب��ا س��ازمان ها و ارگان ه��اي دولت��ي و خصوص��ي  ق��رارداد 
 جه��ت برپایي مراس��م هاي وی��ژه اعیاد و مناس��بت هاي خاص 

مي باشد. 
جهت اطالعات بیش��تر واحد فرهنگي شرکت آماده پاسخگویي 

مي باشد.

10/397 شماره:  14948 آگهي نوبتي سه ماهه 
سوم سال 1389 بخش 17 ثبت اصفهان

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک كشور و ماده 59 
ــه ماهه سوم سال  اصالحي آئين نامه مربوطه امالكي كه در س
1389 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از 
ــه طبق آراء هيأت نظارت ثبت آگهي آنها  قلم افتاده و نيز آنچ
ــرح ذيل آگهي  ــود مربوط به بخش 17 را به ش بايد تجديد ش

مي نمايد: 
بند الف: شماره پالک و مشخصات مالك و نوع ملك و محل 
ــه قبل تنظيم و جهت  ــه ماه وقوع امالكي كه در اظهارنامه س

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

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

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

فرعي هاي زیر:
ــرف،  ــن و خانم ها جميله، مهديه، اش 306- آقاي محمد حس
اعظم، عفت، فاطمه، منصوره،  همگي جواهريان فرزندان مرحوم 
حسين و هاجيه خانم اصفهانيان كچومثقالي فرزند محمدعلي 
ــنگ چو به مساحت  ــدانگ مزرعه مخروبه معروف به س شش
3670 مترمربع كما فرض اهلل سهم پسر 16 حبه و سهم دختران 
هر كدام هشت حبه )به استثناي بهاي ثمنيه اعياني كه متعلق به 

خانم هاجيه خانم اصفهانيان كچومثقالي مي باشد.(
1327- آقاي علي رحيمي نيا فرزند رضا شش دانگ يك باب 

خانه به مساحت 238/89 مترمربع.
ــر و  ــد ب: امالكي كه آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتش بن
ــتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و به  ــطه اش ليكن به واس
ــتور اداري مستند به اختيارات  موجب آرا هيأت نظارت يا دس
ــتند به اختيارات  ــتور اداري مس تفويضي هيأت نظارت يا دس
ــارت بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه  تفويضي هيأت نظ
ــنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 منجر به تجديد آگهي  بخش

شده اند:
ــماره 1 اصلي و  ــتان به ش ــهر اردس ــتان گرمسیر ش دهس

فرعي هاي زیر:
ــاع از  ــه دانگ مش 3905- آقاي رضا نعيمي فرزند علي اكبر س
شش دانگ قطعه ملك انتقالي مع الواسطه از طرف خانم كبري 
ــر علي كه به موجب رأي 88/11/15/4533 هيأت  بيزري دخت
ــرار گرفته كه در آگهي نوبتي اوليه  ــهم نامبرده ق در حصه و س

خانم كبري بدون قيد ساير مشخصات آگهي شده است.
4754- عشرت مالئي اردستاني فرزند حسين شش دانگ قطعه 
ــطه از طرف حاجيه فرخ كه در  ملك مزروعي انتقالي مع الواس
آگهي هاي قبلي اشتباهاً پالک 4757 اظهار و آگهي شده است.

به موجب ماده قانون ثبت امالک چنانچه كسي نسبت به امالک 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ انتشار 
اولين نوبت نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شد 
ــبت به  ــرح رديف الف ظرف مدت 90 روز و نس ــت به ش اس
ــده  ــي كه طبق آراي هيأت نظارت ثبت تجديد آگهي ش آنهاي
است به شرح رديف ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهي 
ــليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون  خود را به اين اداره تس
ــن تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت  تعيي
ــليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم  يك ماه از تاريخ تس
دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست 
ــليم نمايد و در صورتي كه قبل از انتشار  را اخذ و به اداره تس
آگهي دعوايي اقامه شده باشد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه 
ــليم نمايد.  ــر جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تس ــعر ب را مش
ــد از انقضاء مدت  ــرح دعوي كه بع ــات يا گواهي ط اعتراض
مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 
آئين نامه قانون حدود و حقوق ارتفاقي موقع تعيين حدود در 
صورتمجلس قيد واخواهي صاحبان امالک و مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
ــون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت  2 ماده واحده قان
پذيرفته خواهد شد. اين آگهي نسبت به رديف الف و ب در 2 
ــار نوبت اول در روزنامه  نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتش

زاينده رود اصفهان درج و منتشر مي گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/02

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

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

قالي 
ــناد و امالک و ماده  ــتور ماده 12 قانون ثبت اس به موجب دس
59- اصالحي آيين نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه سوم 
سال 1389 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و نيز شماره هايي كه 
از قلم افتاده يا آنچه طبق آراء هيأت محترم نظارت و اختيارات 
تفويضي آگهي هاي نوبتي آن تجديد گرديده بشرح ذيل آگهي 

مي شود.
ــده و مدت  ــت آنها پذيرفته ش ــه تقاضاي ثب ــف( امالكي ك ال
ــبت به آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نود  اعتراض نس

روز مي باشد بدين شرح:
شماره هاي فرعي از یک اصلي ابنیه و امالک جوشقان

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

189/50مترمربع

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

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

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

10000 م م
ــي و خانم زهرا لطفي  ــيد مرتضي لطيف 3960- فرعي آقاي س
ــام و احمد بالمناصفه ششدانگ يكبابخانه  ــيد حس فرزندان س
ــقان به  ــي واقع در جوش ــماره 1991 فرع ــده از ش مجزي ش

مساحت 268/50 م م
مجاري المیاه قنات مشهور الستان شماره یازده اصلي

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

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

به گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهاي تابعه آن.
ــد رجبعلي تمامي  ــاي محمد علي زيباني فرزن ــي آق 11- اصل
ــاع از جمله 2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه  چهار سهم مش
الستان مشهور گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهاي 

تابعه آن.
شماره هاي فرعي از پالک 21- اصلي ابنیه و امالک کامو

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

دردشت مالون به مساحت 1866 م م
شماره هاي فرعي از پالک 21 اصلي ابنیه و امالک کامو

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

همواريه كامو به مساحت 948 م م
ــدانگ قطعه  152- فرعي آقاي مهدي اربابي فرزند پرويز شش
ــاحت  ــه همواريه كامو به مس ــور واقع در مزرع ــن محص زمي

470/75 م م
155- فرعي آقاي ميرزا آقا كرباليي فرزند محمد آقا ششدانگ 
قطعه زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 

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

همواريه كامو به مساحت 238/95 م م

157- فرعي آقاي علي مهدي زاده كامو و خانم سكينه رحمان 
فرزندان حسن و رضا بترتيب نسبت به چهار دانگ و دو دانگ 
ــاع از ششدانگ يكبابخانه واقع در مزرعه همواريه كامو به  مش

مساحت 335/11 م م
ــر ليكن  ــي كه آگهي نوبتي آنها در موعد مقرر منتش ب( امالك
ــار آنها رخ داده است و به  ــتباه مؤثري كه در انتش ــطه اش بواس
ــتند به  ــتور اداري مس موجب آراء هيأت محترم نظارت يا دس
اختيارات تفويضي هيأت نظارت موضوع بندهاي 385 و 386 
و 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه سال 65 منجر 

به تجديد آگهي شده اند بدين شرح است:
شماره هاي فرعي از یک اصلي ابنیه و امالک جوشقان

ــلطان محمد  ــود زرگري فرزند س ــي آقاي محم 2643- فرع
ــاع از ششدانگ يكدرب باغ مخروبه واقع  تمامي دو دانگ مش
در جنوب الستان به مساحت 3348 م م كه در آگهي هاي قبلي 
اشتباهاً به 3643 فرعي از اصلي مرقوم آگهي گرديده بود اينك 

تجديد آگهي مي گردد.
شماره هاي فرعي از 21 اصلي ابنیه و امالک کامو

1977- فرعي آقاي محمدرضا عزيزان فرزند عباس ششدانگ 
پاركينگ واقع در كامو به مساحت 33/15 م م كه در آگهي هاي 
ــزان، عزيزيان آگهي  ــتباهاً نام خانوادگي به جاي عزي قبلي اش

گرديده بود اينك تجديد آگهي مي گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالک و 
ــد بايد از تاريخ اولين  رقبات مندرج در اين آگهي معترض باش
ــبت به امالک ثبت شده رديف )الف( از تاريخ  نوبت آگهي نس
ــبت به امالک ثبت شده رديف )ب(  انتشار ظرف 90 روز نس
ــار ظرف 30 روز دادخواست واخواهي خود را  از تاريخ انتش
ــده قانون تعيين  ــه و طبق تبصره 2 ماده واح ــه اين اداره ارائ ب
ــت ظرف  تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض مي بايس
ــن اداره گواهي  ــليم اعتراض خود به اي ــك ماه از تاريخ تس ي
ــت را از مراجع ذيصالح قضايي اخذ و به اين  تقديم دادخواس
اداره تسليم نمايد و در صورتي كه بعد از انقضاء  مدت مرقوم 
ــمت  ــت و مطابق قس اعتراض خود را واصل نمايد، بالاثر اس
ــد ضمناً طبق ماده 56  اخير ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش
ــوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و  آيين نامه قانون ثبت حق
در صورت مجلس قيد مي گردد. و واخواهي صاحبان امالک و 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره 2 ماده واحده تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت 
ــد. اين آگهي نسبت به رديف )الف( در دو  پذيرفته خواهد ش
نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف )ب( در يك نوبت 
از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 

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

م الف/ 14649  نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
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10/333 شماره: 7773 آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1389 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

ــالک و ماده 59-  ــناد و ام ــتور ماده 11- قانون ثبت اس ــب دس بموج
ــال  ــوم س ــه ماهه س اصالحي آئين نامه قانون مزبور امالكي كه در س
جاري تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده اند و نيز امالكي كه در آگهي هاي 
ــم چنين امالكي كه بموجب آراء هيأت  ــي قبلي از قلم افتاده و ه نوبت
ــوند مربوط به بخش نه حوزه ثبتي  ــتي تجديد آگهي ش نظارت بايس

بادرود بشرح ذيل مي باشند.
ــه ماهه سوم سال جاري پذيرفته شده اند و هم  الف: امالكي كه در س
ــم افتاده اند و مدت  ــن امالكي كه در آگهي هاي نوبتي قبلي از قل چني
ــار  )1389/11/02( بمدت 90 روز  ــخ انتش ــه آنها از تاري واخواهي ب

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

ــبت به چهاردانگ مشاع و  ــلم جواني فرزند محمد نس 74- آقاي مس
خانم فرح كشاورز بادي فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از شش 

دانگ يكباب خانه بمساحت 203/50 مترمربع.
ــگ يكباب خانه  ــش دان ــااله- ش ــاي علي زراعتي فرزند ماش 85- آق

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

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

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

بمساحت 193/50 مترمربع.
ــش دانگ قطعه زمين  ــين ماهيان فرزند نوراله- ش 3600- آقاي حس

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

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

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

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

پالک 3966 فرعي از اصلي مرقوم.
ــين- شش دانگ قطعه زمين  8171- آقاي عليرضا جامعي فرزند حس
محصور بمساحت 176/40 مترمربع مفروز مجزي شده از 882 فرعي 

از اصلي مرقوم.
ــن- شش دانگ قطعه زمين پي  8172- آقاي رضا زراعتي فرزند حس
ــاحت 192/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  كني شده بمس

946 فرعي از اصلي مرقوم.
ــين سارباني فرزند عباس- شش دانگ يكباب خانه  8173- آقاي حس
بمساحت 172/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3661 فرعي 

از اصلي مرقوم.
ــيد مهدي يوسف زاده فرزند سيد اصغر- شش دانگ  8175- آقاي س
ــاحت 83/95 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  يكباب خانه بمس

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

975 فرعي از اصلي مرقوم.
ــش دانگ يكباب خانه  ــاي ابراهيم زارعي فرزند علي- ش 8182- آق
بمساحت 219/30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3366 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8186- آقاي محمود پورنرگس فرزند حسين- شش دانگ يكبابخانه 
بمساحت 104/80 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 4143 فرعي 

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

از اصلي مرقوم.
ــين- شش دانگ يكباب  ــاني فرزند حس 8190- آقاي علي عطار كاش
خانه بمساحت 144/80 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 4893 

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

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

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

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

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

از پالک 2902 فرعي از اصلي مرقوم.
ــين محمودي خالدي فرزند سيف اهلل- شش دانگ  3191- آقاي حس
قطعه زمين محصور بمساحت 277/45 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 2902 فرعي از اصلي مرقوم.
ــن رمضاني خالدي فرزند علي- شش دانگ قطعه  3193- آقاي محس
ــده از  ــاحت 200/45 مترمربع مفروز و مجزي ش زمين محصور بمس

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

از پالک 570 فرعي از اصلي مرقوم.
ــبت به سه دانگ  3196- آقاي عباس عربي متين آبادي فرزند نبي نس
ــاع و خانم زهرا يوسفي فرزند نجاتعلي نسبت به دو دانگ مشاع  مش
ــبت به يك دانگ مشاع از  ــماعيل نس و خانم عذرا محمدي فرزند اس
ــاحت  ــش دانگ يكباب خانه و قطعه زمين محصور جنب آن بمس ش

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

ــش دانگ قطعه  ــاي پرويز عربي متين آبادي فرزند رضا- ش 693- آق
زمين محصور بمساحت 4502/40 مترمربع.

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه كسي نسبت به امالک 

ــته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين  مندرج در اين آگهي واخواهي داش
نوبت آگهي نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده بشرح رديف الف 
ــبت به آنهايي كه مطابق آراء هيأت نظارت  ظرف مدت 90 روز و نس
ــده بشرح رديف ب بمدت 30 روز دادخواست  ثبت، تجديد آگهي ش
واخواهي خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت،  معترض ظرف مدت يك ماه 
ــليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به  از تاريخ تس
مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
ــار اين آگهي دعوائي اقامه  ــليم نمايد و در صورتي كه قبل از انتش تس
ــده باشد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه را مشعر بر جريان دعوي  ش
ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر مي باشد و مطابق قسمت 
اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق 
ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در 
ــبت به  صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان امالک و مجاورين نس
ــق ماده 20 قانون ثبت و تبصره  ــد حدود و حقوق ارتفاقي مطاب تحدي
ــاده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته  2 م
خواهد شد. اين آگهي نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 
ــار نوبت اول  ــبت به رديف ب فقط يك نوبت از تاريخ انتش روز نس

درج و منتشر مي شود.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/02 تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/12/03
م الف/ 123                                    طويلي- رئيس ثبت بادرود

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

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئين 
ــه ماهه سوم سال 1389 تقاضاي ثبت  نامه مربوط به امالكي كه در س
ــده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق  آنها پذيرفته ش
ــود مربوط به حوزه  آراء هيئت نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد ش

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

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

2531 آقاي حسين قيوميان فرزند محمدعلي نسبت به سه دانگ مشاع 
ــان و آقاي محمد قيوميان  ــان و خانم منيره قيومي ــم زهرا قيومي و خان
ــن باالسويه نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك  فرزندان حس

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

مزروعي دشت مياندشت به مساحت 427/50 مترمربع
ــات در مزرعه زیر  ــماره 19 اصلي واقع ــي از ش ــماره هاي فرع ش

آسیاب ازان
ــن عليجاني فرزندان علي باالمناصفه  ــين و حس 310 آقايان غالمحس
مشاعاً ششدانگ قطعه زمين مزروعي زير آسياب به مساحت 386/60 

مترمربع
595 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي نسبت به سه دانگ مشاع 
ــاپناه  و خانم معصومه علي جاني فرزند حاجي آقا و آقاي عليرضا رس
ــاعاً نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه  ماربين باالمناصفه مش

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

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

ــدانگ قطعه زمين  ــجودي فرزند حبيب اله شش ــاي رضا س 3833 آق
محصور در ده ونداده به مساحت 300/62 مترمربع

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

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

محل ساختمان در كوي باال به مساحت 80 مترمربع
ــم مريم عبدلي فرزند  ــنقلي و خان ــاي داود عبدلي فرزند حس 375 آق
مرتضي باالمناصفه مشاعاً ششدانگ يك درب باغ مزروعي به مساحت 

1089 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــي جاني فرزند علي شش ــم معصومه عل 874 خان

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

رودخانه به مساحت 449/60 مترمربع
1373 آقاي عليرضا رساپناه ماربين فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين 

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

مزروعي دشت پاماهور به مساحت 344/20 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــم معصومه علي جاني فرزند علي شش 1712 خان

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

مزروعي دشت جوي گوده به مساحت 345/20 مترمربع
ــين و خانم معصومه  ــا پناه ماربين فرزند حس 2084 آقاي عليرضا رس
علي جاني فرزند علي باالمناصفه مشاعاً ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت شوره زار به مساحت يكصد و هشتاد و يك )181( مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  2088 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي شش

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

به مساحت 593/40 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  2571 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي شش

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

دشت سر استخر به مساحت 252/50 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــم نازنين علي جاني فرزند حاجي شش 3003 خان

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

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

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

تمام در كوي باال به مساحت 356 مترمربع
4415 آقاي محمدرضا طهري فرزند حيدرعلي ششدانگ قطعه زمين 

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

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

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

ده ازان به مساحت 50 مترمربع
ــادي فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمين  ــيامك ارش 4427 آقاي س

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

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

شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي واقعات در ده حسن رباط
ــدانگ قطعه زمين  ــدرت اله اميري فرزند علي نقي شش ــاي ق 710 آق

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

به مساحت 283/82 مترمربع
ــدانگ قطعه زمين  ــدرت اله اميري فرزند علي نقي شش ــاي ق 723 آق

محصور در ده حسن رباط به مساحت 257/41 مترمربع
ــدانگ يك باب خانه در  ــاي مجتبي اميري فرزند غريب شش 724 آق

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

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

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

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

يك باب خانه در الي بيد عليا به مساحت 1890/50 مترمربع
ــأت نظارت، ثبت آگهي آنها بايد تجديد  ــي كه طبق آراء هي ب( امالك
شود و فقط يك نوبت منتشر و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاريخ 

اولين نوبت انتشار اين آگهي )30( روز مي باشد:
شماره فرعي از شماره 35 اصلي واقع در ده ازان

ــدانگ قطعه زمين  ــد عباس شش ــي ازان فرزن ــاي داود كامل 4321 آق
ــاحت 72 مترمربع كه در آگهي هاي قبلي  محصور در كوي باال به مس

شماره فرعي ملك اشتباهاً 4391 آگهي گرديده است.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسي نسبت 
به امالک مندرج در اين آگهي اعتراض )واخواهي( داشته باشد نسبت 
به آنهايي كه تقاضاي ثبت پذيرفته شده به شرح رديف )الف( از تاريخ 
ــار نوبت اول اين آگهي ظرف مدت )90( روز و نسبت به آنهايي  انتش
كه طبق رأي هيأت نظارت آگهي آنها بايد تجديد شود به شرح رديف 
ــار اولين نوبت اين آگهي ظرف مدت )30( روز به  )ب( از تاريخ انتش
دادخواست واخواهي )اعتراض( خود را تسليم اين اداره نموده رسيد 
دريافت دارند و نيز از تاريخ تسليم اعتراض معترض مي بايستي ظرف 
مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي 
نموده و گواهي طرح دعوي اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. در صورتي 
كه قبل از انتشار اين آگهي دعوايي اقامه شده باشد طرف دعوي بايستي 
گواهي دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم 
نمايد. اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاي مدت مرقوم 
ــود بالاثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده  واصل ش
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 قانون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس تحديد حدود قيد و 
واخواهي صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحي آن پذيرفته خواهد شد. اين آگهي 
ــبت به  ــبت به رديف )الف( در دو نوبت به فاصله )30( روز و نس نس
ــار در روزنامه  ــف )ب( فقط يك نوبت از تاريخ اولين نوبت انتش ردي

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

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

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

ــناد و امالک و ماده 59 اصالحي آيين  بموجب ماده 11 قانون ثبت اس
ــوم سال 89  ــه ماهه س نامه مذكور امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س
ــي از قلم افتاده و نيز  ــده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبل ــه ش پذيرفت
ــتي تجديد آگهي شوند به  امالكي كه بموجب آرا هيأت نظارت بايس

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

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

1- از شماره 34- اصلي مزرعه خطیر، فروعات ذیل:
ــن ششدانگ  ــين احمدي مزرعه خطيري فرزند حس 615- آقاي حس

يكباب اطاق بمساحت 28 مترمربع
ــاع از  ــه دانگ مش 653- آقاي احمد رجبي نطنزي فرزند غالمرضا س

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

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

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

ــاع از 72 حبه  ــد محمد 50 حبه مش ــن طيبي فرزن ــاي حس 583- آق
ششدانگ يكباب مستراح و چنارستان متصل به آن

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

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

ــد زين العابدين تمامي  ــكي فرزن 1330- خانم محترم انصاري سرش
ــليم  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعي معروف عابدين زير باغ س شش

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

ــي يكباب خانه  ــليماني فرزند فتح اهلل تمام ــرف س 2244- خانم اش
بمساحت 259 مترمربع

6- از شماره 118- اصلي جاریان، فروعات ذیل:
ــه نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه  464- موقوفه حمام جاريان ب

نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 641 مترمربع
ــه نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه  618- موقوفه حمام جاريان ب

ــاحت 325  ــدانگ قطعه زمين مزروعي معروف جماله بمس نطنز شش
مترمربع

696- موقوفه حمام جاريان به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي سروله بمساحت 428/50 مترمربع

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

مترمربع
ــدانگ يكباب اطاق در  ــم زهرا جارياني فرزند محمد شش 822- خان

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

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

ــتاي خفر به نمايندگي اداره  ــمه هوني روس ــجد جنب چش 58- مس
ــجد معروف  ــدانگ يكباب مس اوقاف و امور خيريه نطنز تمامي شش

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

109- موقوفه حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 
تمامي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمساحت 619 مترمربع

129- موقوفه حمام جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 
تمامي ششدانگ زمين مزروعي بمساحت 167 مترمربع

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

273- موقوفه حسينيه و مسجد جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامي ششدانگ يك قطعه باغچه مساحت 132 مترمربع

504- موقوفه مسجد و حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمساحت 318 

مترمربع
542- موقوفه مسجد و حسينيه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 

خيريه نطنز ششدانگ قطعه باغچه بمساحت 217/50 مترمربع
544- موقوفه مسجد سرچشمه جزن به نمايندگي اداره اوقاف و امور 

خيريه نطنز تمامي ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 307 مترمربع
دوم( از بخش ده چیمه و برزرود

از شماره 15- اصلي بیدهند، فرعي ذیل:
ــم تمامي ششدانگ يكباب خانه  2923- آقاي هادي نظري فرزند قاس
ــاحت 110  مخروبه و زمين متصل به آن معروف به كوچه مزگه بمس

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

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

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

702- خانم مهري قيصري هنجني فرزند علي اصغر ششدانگ يكباب 
بوم كند بمساحت 160 مترمربع

از شماره 134- اصلي یارند، فرعي ذیل:
ــدانگ دو  ــا محمدي فرزند نادعلي شش ــاي رض 1015 و 1018- آق
ــاحت 227/20  ــاب اطاق و يكباب طويله و محوطه جلوي آن بمس ب

مترمربع
از شماره 150- اصلي برز، فروعات ذیل:

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

2642- آقاي مجتبي و خانم ها زهرا و اكرم همگي نظري گل شكناني 
فرزندان عباس باالسويه و االشاعه )هر كدام دو دانگ( تمامي ششدانگ 

يكباب خانه مساحت 166 مترمربع
از شماره 165- اصلي کمجان، فرعي ذیل:

ــدانگ يكباب خانه  ــينعلي شش ــيا فرزند حس 556- خانم گلنار ارش
بمساحت 93 مترمربع

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

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

2- از شماره 193- اصلي طرق
1305- آقاي حسن خالقي طرقي فرزند حسين يكدانگ و نيم مشاع از 

ششدانگ يكدرب باغ در بخش گوري باال بمساحت 1048 مترمربع
1571- آقايان مصطفي و حبيب خالقي طرقي فرزندان حسين ششدانگ 

يكباب طويله بمساحت 46 مترمربع
ــعيد جالليان فرزند اصغر  ــاي س 2584 و 2586 و 2587 و 2591- آق
تمامي ششدانگ چهار باب اطاق و فضاي بين آنها بمساحت 228/50 

مترمربع
4601- آقاي احمد انصاري طرقي فرزند علي ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 288/50 مترمربع
ب( امالكي كه بموجب آراء هيأت نظارت يا اختيارات تفويضي آگهي 
ــار  ــت آنها تجديد گرديده و مدت واخواهي بر آنها از تاريخ انتش نوب

)89/11/2( فقط سي روز مي باشد.
از بخش ده چیمه رود و برزرود

از شماره 15- اصلي بیدهند
2007- آقاي حسن خليلي بيدهندي فرزند خليل انتقالي از آقاي خليل 
ــو در تو در كوي باال كه  ــدانگ يكباب طويله ت خليلي بيدهندي شش
ــتباها حسيني آگهي  در آگهي نوبتي قبلي نام خانوادگي مالك اوليه اش

گرديده كه بدين وسيله اصالح مي گردد.
ــخاص  ــناد و امالک چنانچه اش لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس
ــار به شرح  ــبت به امالک مندرج در اين آگهي از تاريخ اولين انتش نس
رديف اول به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي 
ــليم  ــند واخواهي خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تس ــته باش داش
نمايند و در صورتي كه قبل از انتشار اين آگهي اقامه دعوي شده باشد 
ــليم نمايند اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه  ظرف مدت فوق تس
بعداز انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخير ماده 
16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنين برابر تبصره 
ــي مصوب 1373/3/6  ــون تعيين و تكليف پرونده هاي ثبت 2 ماده قان
معترض مي بايست از تاريخ انتشار اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت و 
دادگاه محل تسليم نمايد و ظرف مدت يك ماه گواهي مشعر بر طرح 
ــوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنين طبق ماده 56 آيين نامه  دع
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود مشخص مي شود و 
ــي صاحبان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق  واخواه
ــبت به رديف  ــد. اين آگهي نس ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش
ــبت به رديف ب يك نوبت  الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نس

در روزنامه زاينده رود درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/2     تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/12/3
م الف/ 625                     شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی
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نیل:
ایران خطرناک 
است

ادعای سایت گل:
فردوسی پور 
می گوید به كره 
می بازیم! 

مهدی تاج: 
دليلی شکایت 
نکرده است

ــاره به بازی های تيم ملی  ــتراليا با اش كاپيتان تيم ملی اس
كشورمان در رقابت های جام ملت های آسيا گفت: ايران 
ــتراليا مقابل  ــل پس از پيروزی اس ــت. لوكاس ني خطرناک اس
ــا برای پيروزی  ــختی بود و م بحرين گفت: بحرين تيم سرس
ــديم خطر كنيم چرا كه به 3 امتياز اين  مقابل اين تيم مجبور ش
بازی نياز داشتيم. نيل درباره بازی بعدی استراليا در مرحله يك 
ــی را دارد و تيم با  ــمالی تجربه جام جهان چهارم گفت: كره ش
تجربه ای است. عراق هم كه قهرمان است و آنها در دوره قبل 
ــيدند و حاال هم بايد با آنها  ــت ما به مرحله بعدی رس با شكس
بازی كنيم البته مهم اين بود كه ما به يك چهارم صعود كنيم كه 
اين اتفاق افتاد. وی در پاسخ به اين سئوال كه آيا منتظر بازی با 
ايران نبوديد گفت: ايرانی ها خيلی با استعدادند و به همين دليل 
ــيدند. ايران تيم خطرناكی است. نيل  از 3 بازی به 9  امتياز رس
ــئوال كه فكر می كنيد چه تيم هايی شانس  در پاسخ به اين س
قهرمانی دارند گفت: بايد مرحله يك چهارم نهايی بگذرد و آن 
ــانس قهرمانی  ــوان گفت كه چه تيم هايی ش ــان بهتر می ت زم

دارند.

ــايت گل از سايت های حامی افشين قطبی ادعا كرد  س
ــذف تيم ملی در  ــور معتقد به ح ــی پ كه عادل فردوس

بازی با كره جنوبی است.
ــازی ايران و  ــيه اتفاق های ب ــايت در خبری از حاش اين س
ــی پور  ــت: عادل فردوس امارات در اين باره اين چنين نوش
ــتوديو شبكه جام جم حضور  در بازی ايران و امارات در اس
يافت و به همراه كارشناس برنامه)حميد درخشان( به بررسی 

اتفاق ها پرداخت.
ــود را بر زبان آورد.  ــن دو نيمه كنايه های خاص خ او در بي
ــام فكر می كرد آنجا  ــن مونولوگ ها توجه كنيد: نكون به اي
ــت می تواند روی نيمكت  هم مثل ايران هركس دلش خواس
ــجاعی اين بار بين دو نيمه تعويض شد تا مجبور  بنشيند! ش
نباشد به رختكن برود و همانجا در رختكن می تواند بماند. 
ــايد  ــرما خوردگی هم نبود و ش ــار ديگر خبری از س ــن ب اي
ــان اين باشد كه او را برای بازی آخر با كره جنوبی  توجيه ش
ــت ما مقابل كره حذف  ــته اند. يعنی عادل معتقد اس نگه داش

می شويم و اين بازی آخر ماست؟

پژمان سلطانی
ــل امارات در  ــورمان در آخرين بازی گروهی مقاب تيم ملی كش
ــيا با 3 گل به پيروزی رسيد. پس از پايان اين  جام ملت های آس
رقابت مهدی تاج )نايب رئيس فدراسيون فوتبال( به خبرنگار ما 
ــب 9 امتياز از 3 ديدار به مرحله يك  گفت: تيم ملی ايران با كس
ــورمان بود و  چهارم نهايی صعود كرد كه توفيق خوبی برای كش
افشين قطبی از همه توانمندی های فوتبال كشورمان بهره برد و 
بهترين ها را به تيم ملی دعوت كرد. وی به بازی با امارات اشاره 
كرد و توضيح داد: افشين قطبی مقابل اين تيم به بازيكنان اصلی 
ــی كاملی به مصاف كره جنوبی  ــتراحت داد تا امروز با آمادگ اس
برود. كره جنوبی در ديدار قبلی مقابل هند بازی سختی را تجربه 
ــتراحت كرد و به عقيده من  ــتر از ايران اس نكرد و يك روز بيش
كار قطبی در مورد استفاده كردن از بازيكنان ذخيره مقابل امارات 
صحيح بوده است. مهدی تاج در مورد انتخاب سرمربی تيم ملی 
اظهار داشت: تصميم گرفته ام تا پايان جام ملت های آسيا در مورد 
تعيين جانشين قطبی صحبت نكنم به دليل اينكه نام بردن از فردی 

به عنوان سرمربی تيم ملی فضا را ملتهب می كند. 

ورزش

زاینده رود
ــی بدون ايجاد هيچ  ــيمه امارات 1- وقتی مدافع سراس
ــومين گل را نيز به ايران  زحمتی برای غالمرضا رضايی، س
ــگاه )قطر  تقديم كرد، به طور قطع همه حاضران در ورزش
ــپورتس كالب( و ميليون ها بيننده تلويزيونی فارسی و  اس
عرب زبان مطمئن شدند كه اين بار نيز عرب های پر مدعا 
چاره ای جز تسليم در برابر همسايه پر قدرت شمالی خود 

هر چند با نيروهای ذخيره ندارند. 
با اينكه برای همه مشخص بود كه برای مصاف با اماراتی ها 
افشين قطبی به چند بازيكن اصلی خود استراحت خواهد 
ــيخ نشين های جنوبی كه هميشه به ديدار با  داد اما برای ش
ايران به چشم يك ديدار حيثيتی نگاه می كنند، بردن ايران با 

مهره های ذخيره اش شيرين بود و دلپذير.
ــايد برای ما ايرانی ها به واسطه اطمينان از حضور چند  ش
ــين كه عالی ظاهر  بازيكن كمتر ميدان ديده نظير آرش افش
ــم حدادی فر و البته شهاب گردان  شد، رضا نوروزی، قاس
ــپری كرد و مصاحبه های كاتانچ اين  كه روز دلپذيری را س
ــد كه شايد در اين ديدار با مشكل رو به رو  ترديد ايجاد ش
ــان نيمه اول هم كه تيم قطبی بدون  خواهيم بود اما در هم
گل به رختكن رفت تسلط كامل بر حريف و اجازه ندادن به 
او برای مانور در نيمه خودی، اين اطمينان را داد كه حداقل 

بازنده محض عرب ها نخواهيم بود.
ــارات آن هم با اين نتيجه برای تيمی كه  ــروزی بر ام  2- پي
طی 2، 3 سال اخير عادت به حضور ثابت و چشمگير هادی 
عقيلی و جالل حسينی در خط دفاعی داشت و در اين ديدار 
ــتراحت داد از ارزش زيادی برخوردار است و  به اين دو اس
می تواند برای افشين قطبی پوئن مثبتی محسوب شود، كسی 
ــول دوران آمادگی تيمش قبل از جام  ــك در ط كه بدون ش
ملت ها برای رساندن امثال حدادی فر و بنگر در اندازه های 
مدافعان اصلی زحمت زيادی را متحمل شد تا برای روزی 
كه نيروهای اصلی و تأثيرگذار نياز به استراحت برای مصاف 
ــاس و مرگ و زندگی برابر كره جنوبی دارند، بتواند از  حس

همه داشته هايش به بهترين وجه سود ببرد. 
 3- و اما به كره جنوبی می رسيم، رقيب هميشگی ما در پهنه 
آسيا، همان تيمی كه برای ما يادآور خاطره شيرين پيروزی 6 
بر 2، 14 سال پيش در همين جام است. همان تيمی كه در 
مقدماتی جام جهانی 94، برابر ما كه هنوز نيمه حرفه ای نيز 
ــم يك پيروزی راحت 3 بر صفر را تجربه كرد و يك  نبودي
سال پيش با تساوی يك بر يك برابر ما در مقدماتی آفريقای 
جنوبی در تهران عيد تلخی را برای ما رقم زد. گويا همه چيز 

برای شكست دادن كره ای ها مهياست. 
ــين قطبی روی نيمكت ايران كه به  حضور فردی مثل افش
واسطه سال ها نشستن روی نيمكت چشم بادامی ها و در 
ــناخت از اين تيم، توفيق  ــار ادوكات و پيم وربيك و ش كن
ــوب می شود كه راحت تر به فكر  اجباری ايرانی ها محس
مصاف با شرقی ها باشند و از آن سو احساس نگرانی بابت 
غرور كاذبی كه ممكن است در تيم جوان قطبی به واسطه 3 
پيروزی در دور مقدماتی بالی جان اين تيم شود، تيمی كه تا 
همين جای كار نيز چشم ناظران رقابت های قطر را به سمت 

ايرانی ها چرخانده است.

ــال ايران با ظهور پديده هايی مثل مهدوی كيا، ميناوند،  فوتب
خداداد عزيزی، عليرضا منصوريان و در شرايطی كه علی 
ــتاد  دايی و كريم باقری را در اوج می ديد مقابل تيمی ايس
كه با دوران اوجش فاصله غريبی داشت. با اين حال نيمه 
ــيد  ــود كره جنوبی به پايان رس اول بازی دو بر يك به س
ــه در ذهن  ــا اتفاق های عجيبی رخ داد كه برای هميش ام
ــد. چهار گل علی دايی و يك  اهالی فوتبال ايران حك ش
ــم باقری ورق را به نفع تيم ملی ايران برگرداند و  گل كري
ــش بر دو  اين بازی تاريخی در نهايت با نتيجه عجيب ش

به پايان رسيد.
ــمانی  ــت تحقيرآميز، كره ای ها با چش ــد از اين شكس بع
اشكبار محل بازی ها را ترک كردند تا پايه های فوتبال نوين 
ــال 2000 دو تيم با تركيبی  ــره جنوبی را بنا كنند. اما س ك
ــك چهارم نهايی  ــده در مرحله ي ــا حدودی دگرگون ش ت
ــر را مالقات كردند. تيم ملی ايران با رهبری جالل  يكديگ
طالبی روزهای پرتالطمی را سپری می كرد اما كره جنوبی 
با تزريق بازيكنان جوان و جويای نام در تركيب تيمش با 
ــابقه ها آمده بود. بازی با گل  ــمايل مرموزی به اين مس ش
استثنايی كريم باقری كه از فاصله حدود 40 متری شليك 
شد تا آخرين لحظه ها به نفع تيم ملی ايران بود اما ضربه 
برگردان دايی در شلوغی مقابل دروازه به مهاجم كره رسيد 
و اين تيم در آخرين دقايق بازی به گل تساوی رسيد. گل 
طاليی كره جنوبی كه در وقت های اضافه به ثمر رسيد پايان 
دراماتيكی را برای تيم ملی ايران در جام ملت های 2000 
رقم زد. جام ملت های آسيا در سال 2004 با بازی های قابل 
اعتنای تيم ملی ايران همراه بود. تيمی كه برانكو ايوانكوويچ 
ــاز هم در مرحله يك چهارم  ــابقه ها برده بود ب به اين مس
ــی به كره جنوبی خورد. تيم ملی ايران با يك بازی به  نهاي
ــه تيمی  يادماندنی و با هت تريك علی كريمی چهار بر س
ــت اسپانيا و ايتاليا  ــال پيش از آن با شكس را برد كه دو س
ــی 2002 صعود كرده بود.  ــه يك چهارم نهايی جام جهان ب
ــنتی فوتبال آسيا  روند بردهای يكی در ميان قدرت های س
ــال 2007 حفظ شد. تيم ملی ايران كه  در جام ملت های س

با مربيگری اميرقلعه نوعی و با حرف و حديث های بسياری 
پا به مالزی گذاشته بود، برای چهارمين بار متوالی در يك 
ــاف كره رفت.  ــيا به مص ــارم نهايی جام ملت های آس چه
ــس از آنكه در وقت های قانونی و اضافه گلی رد و بدل  پ
ــد كار به ضربه های پنالتی كشيد اما ضربه مهدوی كيا  نش
ــول خطيبی راهی به دروازه حريف پيدا نكرد تا اين  و رس
ــی مرحله نيمه نهايی  ــا حذف ايران راه ــار كره جنوبی ب ب
ــود. تعداد برد و باخت های دو تيم در دوره های گذشته   ش

اگر چه يكسان است اما پيروزی های پرگل و قاطعانه ايران 
و باخت های خفيف به كره جنوبی در ضربه های پنالتی و 
وقت های اضافه نشان می دهد در بيشتر موارد حريف سنتی 

با احتياط بيشتری برابر ما صف آرايی كرده است.
ــرای پنجمين بار در  ــروز، دو تيم ب ــاعت 55 : 20 ام از س
ــتند. اگر كمی  يك چهارم نهايی رودروی يكديگر می ايس
خرافاتی باشيم و به روند بردهای يكی در ميان دل خوش 
ــيم اين بار نوبت تيم ملی ايران است كه با عبور  كرده باش

ــره جنوبی برای دومين بار طی يك دهه اخير يكی از  از ك
چهار تيم مرحله پايانی جام ملت ها لقب بگيرد.

بر خالف چهار دوره گذشته اين بار دو تيم در شرايط برابر 
و مشابهی رو در روی يكديگر می ايستند. كره جنوبی پس 
از بازگشت از جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی، همچنان 
ــتر  ــر می برد و تيم ملی ايران هم به گواه بيش در اوج به س
ــده. در  ــان، در دوحه فراتر از حد انتظار ظاهر ش كارشناس
اين شرايط به نظر می رسد آنچه به مثابه برگ برنده دوتيم 
ــدن در جنگ های روانی، پيش از به  عمل می كند برنده ش
صدا درآمدن سوت آغاز مسابقه بزرگ مرحله يك چهارم 
نهايی است. رجزخوانی و خط و نشان كشيدن بازيكنان دو 
تيم در فاصله 48 ساعت مانده به سوت آغاز مسابقه، كليد 
خورده است. محمدرضا خلعتبری می گويد به احتمال 90 
درصد تيم ملی ايران از اين مرحله عبور می كند. آندرانيك 
تيموريان هم از اهالی فوتبال می خواهد كه تيم كره جنوبی 
ــی را برای اين تيم  ــانس اندك ــزرگ جلوه ندهند و ش را ب

قائل است. 
ــتانه  دو تيم آخرين بار چند ماه قبل و در قالب بازی دوس
ــئول و  ــد. پيروزی يك بر صفر در س ــه مصاف هم رفتن ب
ــی كه تيم ملی ايران در آن بازی از خودش بروز داد،  كيفيت
ــرای بازيكنان و مربيان  ــب ب امروز يك وزنه روحی مناس
ــوب می شود. ايران و كره جنوبی حدود 20  تيم ملی محس
سال است كه برای كسب موفقيت در جام ملت های آسيا 
ــه در اين بازه زمانی  ــر می جنگند و جالب اينك با يكديگ
ــرت باالی سر بردن جام قهرمانی به  طوالنی هنوز در حس
سر می برند. ايران يا كره جنوبی، هر يك به جام ملت های 
2011 چنگ بزنند يك سنت شكنی بزرگ در فوتبال آسيا 
رخ داده است. حسرت فوتبال ايران برای قهرمانی در جام 
ــيا 35 ساله شده و كره جنوبی هم آخرين بار  ملت های آس
ــال قبل اين جام را به ويترين افتخاراتش برده. برای  51 س
ــی در اين دوره، دو تيم البته با يك مانع بزرگ مثل  قهرمان
ــوند. تيمی كه با له كردن عربستان برای  ژاپن مواجه می ش

تمام تيم های مدعی آسيا خط و نشان كشيد.

همراه با جام

ایران و کره جنوبی، نبردی به قدمت بیست سال

خروش ايران برای فتح جام ملت های آسیا

پیروزی بر امارات، تمرینی برای 
از پای درآوردن چشم بادامی ها 

مصاحبهگزارش

صدرنشینی باریج اسانس
مظلومیت ورزش كاشان 

مهدی سلطانی راد

ــايد ايران يافت  ــر استان اصفهان و ش ــتی در سراس ديگر كمتر واليبال دوس
ــوپرليگ واليبال 89 رفت  ــين گروه اول س ــود كه از آنچه بر صدرنش می ش
بی اطالع باشد، تيمی كه سال پيش در چنين روزهايی وارد دسته اول برای 
ــغول جدال با حريفان سرسختی بود و عاقبت در  ــوپر ليگ مش صعود به س
ــيده بود؛ نه تنها موفق به  ــم رس ــال قبل از آن به عنوان نازل شش حالی كه س
ــد بلكه مقتدرانه به عنوان قهرمانی نيز  ــطح اول واليبال ايران ش صعود به س
ــيد تا اكنون و در حال حاضر همه از صدرنشينی باريج اسانس كاشان با  رس

بازيكنانی نه چندان مطرح اما پر انگيزه، انگشت به دهان بمانند.
ــان در محافل توپ  ــانس كاش ــازی باريج اس اما فراتر از آنچه باعث خبرس
ــكنی بود كه  ــكل های نه چندان ال ينحل اما كمرش ــد مش و توری ايران ش
ــده در  ــابقه ها برگزار ش ــروع فصل جاری و چه در حين مس چه قبل از ش
ــر اين تيم شگفتی ساز آوار شد. بحرانی بزرگ نظير  7 هفته دور رفت بر س
ــالن مجهز برای تمرين و ميزبانی از حريفان، در  ــتن يك س در اختيار نداش
ــتن سالن 2 هزار نفری خود با  حالی كه يكی از ارگان ها از در اختيار گذاش
ــرد. هر تيم تازه وارد ديگر را به  ــای مختلف به اين تيم خودداری ك بهانه ه
ــت از پای در بياورد اما باريج اسانس كاشان ناگزير با بسنده  ليگ می توانس
ــهر و در عين مظلوميتی كه به  كردن به تاالر محقر و 500 نفره تختی اين ش
ــرف و بوران نيز اين تيم را تنها  ــانه ها و هودارانش كه در ب انصاف جز رس
ــت به كاری زد كارستان تا  ــم نديد؛ دس ــتند و هيچ ياوری را به چش نگذاش
صدرنشين مطلق اين تيم در گروه الف سوپر ليگ با حضور سايپا  و داماش 
ــلح حالوتی ديگر داشته باشد. باريج اسانس در بازی پايانی  تا بن دندان مس
روز رفت موفق به شكست 3 بر صفر بانك كشاورزی شد تا با 3 امتياز باالتر 
از سايپا، داماش و برق بر صدر تكيه بزند. اما اين سئوال برای افكار عمومی 
ــتان كاشانی باقی ماند كه چه زمانی مشكل های  و به خصوص ورزش دوس
ــهر به اولويت تبديل خواهد شد؟ شايد  ــان برای متوليان اين ش ورزش كاش
رسيدن به پاسخ اين سئوال بود كه نگارنده را روانه جلسه مطبوعاتی فرماندار 
ــش اخير باريج اسانس، پاسخی قانع كننده  ــان كرد تا با اشاره به درخش كاش
ــنونده خوبی  ــنود. هر چند جناب فرماندار ش ــئول مردم مدار بش از اين مس
ــكل های تيم باريج اسانس از زبان  ــه به خصوص در مورد مش در آن جلس
ــه ديگر خبرنگاران غير  ــان نه تنها من ك ــخ ايش نگارنده بود اما مطمئنم پاس
ــايد در روزگاری كه طرح  ــه را نيز قانع نكرد. ش ــی حاضر در جلس ورزش
ــا، نظارت بر واحدهای صنفی پس  هدفمندی يارانه ها، وضعيت نانوايی ه
ــئوالن  ــدی و افتتاح طرح های عمرانی جديد به حرف اصلی مس از هدفمن
ــئوالی كه به حوزه ای غير از اين موارد مربوط  ــده مطرح كردن س تبديل ش
می شد به نظر غير منطقی برسد اما به راستی اين همه شور و اشتياق هزاران 
ــود كه  جوان و نوجوان به خاطر پيروزی های يك تيم واليبال نبايد باعث ش
ورزش نيز حداقل به دغدغه دوم و سوم مسئوالن تبديل شود؟ آيا حق يك 
ــگاهی واليبال با آن همه درخشش و ميخكوب كردن حريفان ريز و  تيم باش
درشت، داشتن يك سالن اختصاصی حداقل برای 2 سال تا زمان آماده شدن 
ــت؟ آيا هنوز زمان رسيدن به اين واقعيت  ــی كامل نيس يك مجموعه ورزش
ــت كه هزينه در ورزش در واقع هزينه نيست بلكه يك سرمايه گذاری  نيس
ــت؟ چه زمانی بايد باور كنيم كه غير از ورزش و  ــل های آينده اس برای نس
ــی و استفاده از پتانسيل  ــاندن نوجوانان و جوانان به محيط های ورزش كش
ــتن آنها  ــی حرفه ای، راهی ديگر برای دور نگه داش موجود از فضای ورزش
از آلودگی ها و بزهكاری ها وجود ندارد؟ و سئوال آخر اينكه آيا بار تيم ها 
ــانس و توزين الكتريك بايد برای هميشه بر  و مجموعه هايی نظير باريج اس

روی دوش حجازی ها و پويان ها باشد و...

کریم قنبری: 
با دو برد به كسی جام نمی دهند 

زاینده رود
مربی تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان با اشاره به موقعيت های تيم ملی 
ــه برد به هيچ تيمی جام  ــيا گفت: با دو س در دور مقدماتی جام ملت های آس
ــتری در ادامه رقابت ها حضور پيدا  نمی دهند و تيم ايران بايد با قدرت بيش

كند.
ــار های عمومی  كريم قنبری افزود: پيروزی برابر تيم ملی عراق خيلی از فش
ــن پيروزی ها منجر به قهرمانی  ــی دور كرد و اميدوارم تداوم اي ــم مل را از تي
ــود. وی در خصوص ديدار تيم ايران در مرحله يك چهارم  تيم ملی ايران ش
ــرعت باالی تيمی كه ايران  ــی و مصاف با كره جنوبی گفت: به خاطر س نهاي
نسبت به استراليا دارد، دوست داشتم كه با استراليا بازی كنيم چرا كه با همه 
سرعتی كه تيم ايران دارد به پای سرعت تاكتيكی و تيمی تيم های شرق آسيا 

نمی رسد.
ــرمربی تيم سپاهان اضافه كرد: رويارويی با استراليا و صعود از اين مرحله  س
ــرايط، روحيه و انگيزه  ــود اما حاال هم تيم از لحاظ ش ــختی نب كار چندان س
ــه عملكرد بازيكنان تيم  ــاره ب ــزی از تيم كره جنوبی كم ندارد. وی با اش چي
سپاهان در تيم ملی گفت: به گفته سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا پنج بازيكن 
سپاهان از بهترين های تيم ايران بودند به خصوص احسان حاج صفی، هادی 
عقيلی و سيد مهدی رحمتی عالی عمل كردند و به نظر من در كنار اين سد، 
ــن بنگر در زمانی كه از آنها بازی گرفته شد بهترين  ــرو حيدری و محس خس

بودند.
ــاره كرد و توضيح  ــه اردوی تداركاتی تيمش در تركيه اش ــری در ادامه ب  قنب
ــود كه تا به حال تيم  ــن و با كيفيت ترين اردوهايی ب ــن اردو از بهتري داد: اي

سپاهان داشته و آثار و نتيجه های خوبی برای تيم در برداشت.
وی تصريح كرد: به غير از ملی پوشان كه در شرايط مسابقه قرار داشتند همراه 
با ساير بازيكنان 12 جلسه تمرين و دو ديدار تداركاتی خيلی خوب و سنگين 
ــپاهان در خصوص وضعيت تيمش نيز اظهار  ــرمربی تيم س برگزار كرديم. س
ــت: تنها سه چهار بازيكن به خاطر شرايط آب و هوايی بيمار شدند و با  داش
ــده  ــكلی رو به رو بودند كه گريبانگير بازيكنان تيم ملی در قطر ش همان مش
ــاره به  ــت و در كل بازيكنان تيم از وضعيت خوبی برخوردارند. وی با اش اس
برنامه تيمش در ادامه رقابت های ليگ برتر گفت: طبق برنامه اعالم شده ابتدا 
ــت و بعد از آن بايد به مصاف تيم های  بازی معوقه برابر صبا را خواهيم داش
حاشيه بوشهر، ذوب آهن و پاس برويم كه از 4 بازی سه ديدار خارج از خانه 

برگزار می شود و شرايط سختی را برای ما فراهم كرده است.
ــك ديدار خارج از خانه  ــه كرد: هر چند ديدار با ذوب آهن هم ي ــری اضاف قنب
ــوب می شود و برای ما حكم فينال را دارد و اميدواريم نتيجه های كامل  محس
اين ديدارها را كسب كنيم. وی افزود: برای رسيدن به قهرمانی نبايد امتيازی را 
ــت بدهيم و حتی مساوی هم می تواند به ضرر تيم تمام شود بنابراين با  از دس
تمام توان به استقبال حريفان خواهيم رفت. مربی تيم سپاهان اظهار داشت: تيم 
ما در شرايط ايده آلی قرار گرفته بود و نتيجه های خوبی كسب كرد كه متأسفانه 
تعطيالت ليگ ضربه زيادی به تيم ما وارد كرد ولی با تمهيدهايی كه در اردوی 
تركيه در نظر گرفته شده بود سعی كرديم بچه ها از شرايط مسابقه دور نشوند. 
ــنگالی تيمش  ــن در خصوص غيبت دوباره ابراهيم توره مهاجم س وی همچني
گفت: اين بازيكن گويا مشكل خانوادگی پيدا كرده كه سر وقت در تمرين های 
حاضر نشده و مطمئن باشيد كه بابت اين تأخير با او برخورد خواهد شد. قنبری 
ادامه داد: هنوز تصميمی مبنی بر اينكه اين برخورد در چه حدی باشد نگرفته ام 
اما نبايد به خاطر بازيكن، تيم هم تنبيه شود بلكه طوری با او برخورد می كنيم كه 
ضرری به تيم وارد نشود. وی افزود: اين بازيكن در طول تمرين ها و مسابقه ها 
به هيچوجه مرخصی نمی رود و به طور كلی در اختيار تيم است و بعد از آمدن 

و شنيدن داليلش در مورد او تصميم می گيريم.

خبر

ــد فوتبال اصفهان  ــتان اصفهان گفت: رش رئيس هيأت فوتبال اس
طی سال های گذشته در آسيا قابل توجه است.  

ــتان  ــال اس ــأت فوتب ــی هي ــع عموم ــژاد در مجم ــر ابرقويی ن علی اكب
ــال های گذشته اظهار  ــد فوتبال اصفهان در س ــاره به رش  اصفهان با اش
ــال های گذشته با توجه به فضای مناسب استان اصفهان،  داشت: در س
ــتان  ــگاه های اس ــترده بين مديران باش ــه صورت گس ــازی ب اعتمادس
ــياری جذب فوتبال و فوتسال استان  ــرمايه گذاران بس ــد و س  ايجاد ش

شدند.
ــكل های سخت افزاری، استعدادها و پتانسيل  وی افزود: بر خالف مش
موجود در استان اصفهان در كنار توانمندی و مديريت بسيار مسئوالن 
اين استان، باعث شده كه اصفهان در حال حاضر به يكی از قدرت های 
ــال آسيا مطرح شود. رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان   فوتبال و فوتس
ــد فوتبال ساحلی در استان اصفهان گفت: در حال حاضر  در مورد رش
تيم های قدرتمند استان اصفهان در مسابقه های ليگ برتر و ليگ دسته 
اول فوتبال ساحلی شركت دارند و اين استان را به يكی از قدرت های 

كشور در اين رشته تبديل كرده اند. 
ــاره به  ــه با اش ــتان اصفهان هم در اين جلس ــركل تربيت بدنی اس مدي
ــای آينده  ــود در ورزش طی ماه ه ــی موج ــای دولت ــذف بودجه ه  ح
ــياری برای  ــئوالن بايد تالش بس ــن قانون، مس ــا توجه به اي ــت: ب گف
ــد و با توجه به تأثير  ــور بخش خصوصی در ورزش به كار گيرن حض
ــه فكر راه  ــم  اكنون بايد ب ــر ورزش قهرمانی، از ه ــه آن ب ــل توج قاب
ــيد خدابخش اضافه  ــيم. رش چاره ای برای تأمين بودجه های خود باش
ــت تهديدهای مديريتی، نقاط  ــعه بايد با مديري كرد: برنامه پنجم توس
ــد و با برنامه های  ــايی كن ــور را شناس قوت و نقاط ضعف ورزش كش
ــكل های ورزش را حل كند تا ورزش با ركودی مواجه   راهبردی، مش

نشود.

ــين را با پيروزی  ــری اصفهان كه ديدارپيش ــم واليبال راه و تراب تي
ــهرداری ياسوج با نتيجه سه بر  ــت سرگذاشته بود  در برابر ش پش
يك متوقف شد. اين بازی كه از دور برگشت هفته سوم ليگ دسته يك 
ــرای تيم ميزبان  ــت ب ــور به ميزبانی اصفهان بود حاصلی جز شكس كش
ــت های اول، دوم و چهارم را با  ــهرداری ياسوج س ــت. ش همراه نداش
ــای 25 – 20، 25-22 و 30- 28 بر تيم راه و ترابری غلبه كرد  نتيجه ه
ــت سوم را با نتيجه 25 – 21 به راه و ترابری واگذار كرد. حق  و تنها س
ــناس يكی از كارشناسان واليبال در تشريح داليل اين شكست گفت:  ش
ــن بر می آيد كه  ــت آمده در اين بازی چني ــرور نتيجه های به دس از م
ــتگی های زيادی دارد و تنها ــته يك شايس  نماينده اصفهان در ليگ دس
ــرويس باعث قبول شكست آنها  ــت دادن امتياز س كم تجربگی و از دس

بوده است. 

ــاط با ديدار مرحله يك چهارم نهايی مقابل  هادی عقيلی در ارتب
ــت كه  ــه بگوييم اين بار نوبت ايران اس ــره جنوبی گفت: اينك ك

كره جنوبی را شكست دهد، عين خرافات است.  
ــر ايران بر امارات  ــه بر صف ــع تيم ملی فوتبال پس از پيروزی س مداف
ــروزی پياپی را  ــومين پي ــتيم س ــكر توانس ــت: خدا را ش ــار داش اظه
ــام گرفتيم و  ــی از امارات انتق ــرد به نوع ــب كنيم و با اين ب ــم كس ه
ــای مقدماتی جام جهانی تكرار  ــتيم آن خاطره تلخ در رقابت ه  نگذاش

شود.  
ــود اگر نوبتی هم باشد، اين  وی در رابطه با اين موضوع كه گفته می ش
ــارم نهايی كره جنوبی را  ــت كه در مرحله يك چه ــار نوبت ايران اس ب

شكست دهد، گفت: اين عين خرافاتی بودن است. 
ــم و اميدواريم كه بتوانيم  ــازی خودمان را برابر كره انجام می دهي ما ب
ــی كه در بازی  ــی در مورد تغييرهاي ــت دهيم. عقيل ــن تيم را شكس اي
ــه نظر من اين  ــده بود، گفت: ب ــارات در تركيب ايران ايجاد ش ــا ام ب
ــاد دارم كه تيم  ــود كه قطبی انجام داد. به ي ــيار حرفه ای ب يك كار بس
ــن تيم ملی هلند در يكی از  ــه در جام جهانی 98 و همچني ملی فرانس
ــود را در مرحله  ــی پس از آنكه دو بازی اول خ ــای جام جهان دوره ه
ــوم به بازيكنان اصلی خود استراحت   گروهی برده بودند، در ديدار س

دادند.

گزارشگران تلويزيون های عربی با تمجيد از بازی  خوب تيم ملی ايران 
فاصله فوتبال كشورمان با امارات را بسيار زياد عنوان كردند. هنگامی 
كه تيم ملی ايران با نفرات ذخيره خود مقابل امارات قرار گرفت گزارشگران 
ــابقه حرفی  تلويزيون های عربی گمان می كردند امارات می تواند در اين مس
برای گفتن داشته باشد. گزارشگر تلويزيون الجزيره ورزشی از ابتدای مسابقه 
اظهار اميدواری می كرد كه امارات بتواند مقابل تيم دوم ايران به برتری برسد 
اما هنگامی كه آرش افشين گل اول تيم ملی را به ثمر رساند اين گزارشگر 
كمی از موضع خود عقب نشست. زمانی كه محمد نوری گل دوم را به ثمر 
رساند گزارشگر الجزيره به طور كامل نا اميد شد و در هنگام به ثمر رسيدن 

گل سوم گفت: فاصله فوتبال ايران با امارات خيلی زياد است. 

ابرقویی نژاد: 
رشد فوتبال اصفهان در آسیا 

قابل توجه است

توقف تیم راه و ترابری اصفهان 
در برابر شهرداری یاسوج

با تریپ فرانسوی بردیم
عقیلی: برد مقابل کره نوبتی نیست!

وقتی رویای عرب ها نقش بر آب می شود
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پیامبر اکرم )ص(:
اگر  خواستی خداوند تو را 
با من محشور سازد، سجده 
در پیشگاه خدای یکتای 
قهار را طوالنی کن.

روزی بود...

گوگل كه به تازگی برای دفاع از استاندارد 
 WebM چندرسانه ای تازه خود موسوم به
فرمت های رقيب را بلوكه كرده به شدت به 
كدک ويديويی H.264 حمله كرده است. 
به گزارش فارس، گوگل چند روز قبل از 
پايان پشتيبانی از استاندارد HTML5 خبر 
داد و مدعی شد اين استاندارد به خالقيت 
ــوآوری در زمينه نمايش ويديو در وب  و ن
ــت  ــاند. اين در حالی اس ــيب می رس آس
ــوگل می گويند اين عملكرد  كه رقبای گ
ــت كه آينده وب  انحصارطلبانه گوگل اس
ــك جزايری، مدير  ــد می كند. ماي را تهدي
ــتاندارد WebM گوگل بر اين  توليد اس
باور است كه H.264 هرگز به كدک اصلی 

ــد و ما  ويديويی در وب مبدل نخواهد ش
ــت در اين زمينه به طور  معتقديم كه رقاب
ــترده ادامه می يابد. گوگل همچنين از  گس
ــترده خود با شركت های  مذاكره های گس
ــزاری به منظور  ــخت اف ــرم افزاری و س ن
ــت.  بازاريابی كدک WebM خبر داده اس
ــت كه رقبای اصلی  ــرايطی اس اين در ش
گوگل مانند مايكروسافت و اپل از استاندارد 
رقيب پشتيبانی می كنند.  يكی از عواملی 
ــده پشتيبانی  كه موجب نگرانی گوگل ش
مرورگرهای مهم از استاندارد رقيب يعنی 
ــت. اپرا، IE و سفری از جمله  H.264 اس
ــتند. در مقابل كروم و  اين مرورگرها هس
فايرفاكس از WebM پشتيبانی می كنند. 

ــازمان فضايی ايران از ارائه و  سرپرست س
ــور در  ــتاوردهای جديد كش رونمايی دس
ــا دهه فجر خبر  ــوزه فضايی همزمان ب ح
داد. دكتر حميد فاضلی در اين باره گفت: 
ــه دهه فجر و در  ــال همزمان با ايام ال امس
آستانه 14 بهمن ماه روز فناوری فضايی از 
دستاوردهای جديد كشور در حوزه فضايی 
ــد. سرپرست سازمان  رونمايی خواهد ش
فضايی ايران افزود : 14 بهمن ماه به عنوان 
روز فناوری فضايی نام گذاری و در تقويم 
رسمی كشور ثبت شده اما امسال مراسم اين 

روز به 18 بهمن موكول شده است. به همين 
مناسبت طی مراسمی كه در روز 18 بهمن 
ــئوالن بلند پايه كشور  ماه و با حضور مس
برگزار می شود از دستاوردهای جديد در 
ــد. رئيس  ــن حوزه رو نمايی خواهد ش اي
ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضايی 
خاطرنشان كرد: با توجه به مصادف شدن 
14 بهمن با ايام رحلت رسول اكرم )ص( 
و شهادت امام رضا )ع(، مراسم بزرگداشت 
روز فناوری فضايی، روز دوشنبه 18 بهمن 

ماه برگزار خواهد شد.

تازه هاي وب و اینترنت؛
حمله شدید گوگل به استاندارد جدید وب

همزمان با ایام فرخنده دهه فجر و روز فناوری فضایی:
ارائه دستاوردهای جدید کشور در حوزه فضا 

ــن همايش خدمات فناوری  ــی و داوری هيات داوران دومي ــس از بررس پ
ــده  ــه دريافت ش ــان 176 مقال ــتا، از مي ــات در روس ــات و ارتباط اطالع
ــتری و  ــه برتر، 11 مقاله پوس ــی همايش، 22 مقال ــه علم ــط دبيرخان توس
ــدود 19 درصد  ــه حاكی از نرخ انتخاب ح ــدند ك  تجربه برتر انتخاب ش

است. 
ــرويس دانش و فناوری برنا، دومين همايش خدمات فناوری  به گزارش س
اطالعات و ارتباطات در روستا، روزهای 28 و 29 دی ماه در هتل المپيك 

برگزار می شود. 
ــی دومين همايش خدمات فناوری  ــر داود زارعيان رئيس كميته اجراي دكت
ــتا با بيان اين خبر گفت: هدف از برگزاری  اطالعات و ارتباطات در روس
ــتايی، تبيين خدمات قابل  اين همايش، معرفی ظرفيت های دفترهای روس
عرضه در اين دفترها و ارائه مدل عملياتی پيشخوان خدمت، ارائه تجارب 
ــرد فناوری  ــاعه كارب ــازی و اش ــق داخلی و بين المللی و فرهنگ س موف

ــش، 20 مقاله علمی  ــت. وی افزود: در اين هماي ــتا اس اطالعات در روس
ــا عنوان، برنامه ريزی راهبردی و تجارب جهانی،  و 3 ميزگرد تخصصی ب
ــخوان دولت و توسعه كاربردها و تجارت الكترونيكی و كسب و كار  پيش

در روستا ارائه می شود. 
رئيس كميته اجرايی دومين همايش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 
ــئوالن عالی رتبه كشوری،  ــتا، همچنين از حضور و سخنرانی مس در روس
ــاره كرد و گفت: اميدواريم  وزراء و نمايندگان مجلس در اين همايش اش
اين همايش بتواند موجب توسعه كاربرد ارتباطات و فناوری اطالعات در 

روستاها باشد. 
ــگاهی از شركت های  ــيه اين همايش، نمايش وی در ادامه گفت: در حاش
ــود كه با توجه به  ــتايی نيز برپا می ش ــط با خدمات دفتر ICT روس مرتب
ــتگاه های اجرايی و استانی كشور، انتظار می رود  ــئوالن دس دعوت از مس
ــبی برای عرضه خدمات و تعامل  ــگاه جانبی بتواند محل مناس اين نمايش

شركت ها باشد. 
ــات فناوری  ــی دومين همايش خدم ــينی، دبير كميته علم ــاه حس دكتر ش
ــن ارتباط می گويد: مقاله های  ــتا، نيز در اي اطالعات و ارتباطات در روس
ــده به دبيرخانه علمی همايش از نظر ارتباط به زمينه های علمی  ارسال ش
ــو و از سوی ديگر، از نظر اصالت، رسا بودن و  و هدف همايش از يك س

كيفيت علمی بررسی شدند. 
وی همچنين به دعوت از اعضای هيات علمی 9 دانشگاه و مركز تحقيقاتی 
ــی دومين همايش خدمات  ــن علمی برای همكاری در كميته علم و انجم
ــاره كرد و گفت: با برگزاری  ــتا، اش فناوری اطالعات و ارتباطات در روس
ــه بهتر همايش و  ــرای برگزاری هر چ ــتمر كميته علمی ب ــه های مس جلس
ــت  ــن زمينه های علمی مورد نياز برای اجرای اين همايش، اميد اس تدوي
نتيجه آن، در طول سال منجر به انجام تحقيقات و پژوهش های علمی در 

زمينه های منتخب شود.

انتخاب و ارائه 22 مقاله برتر 
در دومین همایش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا

ــات از افزايش 5 برابری  ــر ارتباطات و فناوری اطالع وزي
ــال خبر داد در حالی  ظرفيت پهنای باند اينترنت تا پايان س
ــرعت  ــركت های ارائه دهنده خدمات اينترنت پرس كه ش
ــالم می كنند به دليل عدم تأمين پهنای باند مورد نياز از  اع
سوی مخابرات ناچار به توقف توسعه ADSL در كشور 

هستند. 
ــركت های دارای پروانه خدمات انتقال  به گزارش مهر، ش
ــا پايان برنامه چهارم  ــا )PAP( كه موظف بودند ت داده ه
ــعه بيش از يك ميليون و 250 هزار پورت پرسرعت  توس

ــون اعالم می كنند كه به دليل  ــور داير كنند هم اكن در كش
ــا 60 درصد از تعداد  ــدم تأمين پهنای باند مورد نياز تنه ع
ــيده و  ــده به بهره برداری رس خطوط ADSL منصوب ش
ــده است و در شرايط موجود اضافه شدن  به كاربر ارائه ش
ــد باعث افت كيفيت ارائه اين خدمات خواهد  كاربر جدي
ــت كه رضا تقی پور وزير ارتباطات  ــد. اين در حالی اس ش
و فناوری اطالعات از افزايش ظرفيت پهنای باند اينترنت 
كشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ريزی های صورت 
گرفته، ظرفيت پهنای باند اينترنت تا پاپان امسال حدود پنج 

ــدی اين ظرفيت كامل تر  ــود و در فازهای بع برابر می ش
ــد كه تا شهريورماه سال 90 اميدواريم بتوانيم به  خواهد ش
هدف های مورد نظر در اين حوزه دسترسی پيدا كنيم. وی 
با بيان اينكه ظرفيت پهنای باند اينترنت كشور در چند فاز 
افزايش خواهد يافت اضافه كرد: فاز اول آن در مهرماه انجام 

شده و اميدواريم فاز دوم آن تا پايان امسال انجام شود.
 افزايش 30 درصدی ظرفيت پهنای باند اينترنت بين الملل 
ــان اينكه برای  ــات و فناوری اطالعات با بي ــر ارتباط  وزي
بيشتر كاربردها در زمينه خدمات الكترونيك مانند تجارت 
ــای باند داخل  ــی يا بانكداری الكترونيكی، پهن الكترونيك
ــت افزود: آن چيزی كه اين روزها بر سر آن  ــخگو اس پاس
بحث می شود پهنای باند اينترنت و بين الملل است كه اين 
موضوع را از طريق شركت ارتباطات زير ساخت پيگيری 
كرده ايم و به تازگی چيزی حدود 30 درصد به ظرفيت آن 
ــده است. وی با تأكيد بر اينكه شركت ارتباطات  اضافه ش
ــاخت اعالم كرده آماده است تمام پهنای باند مورد  زير س
ــركت مخابرات استان ها را تأمين كند گفت: ضمن  نياز ش
اينكه در برنامه پنجم توسعه هم افزايش پهنای باند اينترنت 
ــده است. تقی پور اضافه كرد: هم اكنون از  داخل لحاظ ش
نظر پهنای باند اينترانت داخل كشور هيچ محدوديتی وجود 
ندارد و اين ظرفيت می تواند به صورت كامل واگذار شود. 
 PAP ــود كه شركتهای اين اظهارات در حالی بيان می ش
ــای باند مورد  ــه دليل عدم تأمين پهن ــالم می كنند كه ب اع
نيازشان اضافه شدن كاربر جديد ممكن نيست و واگذاری 
ــرعت را متوقف كرده اند چرا كه با شرايط  اينترنت پر س
ــی افت كيفيت ارائه  ــی ارائه خطوط ADSL به معن كنون

خدمات به كاربران فعلی خواهد بود.
نیاز به افزایش چند 10 گیگابیت پهنای باند در کشور

ابوطالب برزگر مدير روابط عمومی گروه شركت های ندا 

ــركتهای PAP در بسياری از منطقه های  به مهر گفت: ش
پورت پرسرعت نصب كرده اند اما به دليل نبود پهنای باند 
اينترنت مجبور شده اند جلوی فروش را بگيرند تا كيفيت 
ــود. وی  ــتری های موجود خراب نش ارائه خدمات به مش
افزود: شركت ارتباطات زير ساخت ظرفيت ندارد كه پهنای 
باند مورد نياز را تأمين كند و از طرفی شركت های مخابرات 
ــتانی انتظار دارند PAP ها از داخل استانها پهنای باند  اس
ــركتهای ندا  خريداری كنند. مدير روابط عمومی گروه ش
گفت: اگر دولت می خواهد در برنامه پنجم توسعه به 12 
ــدن چند صد هزار  ــد و يا اگر اضافه ش ميليون پورت برس
مشترک به تعداد مشتركان اينترنت پرسرعت كنونی تا آخر 
امسال مدنظر است بايد حداقل 30 كيلوبيت پهنای باند برای 

هر مشترک درنظرگرفته شود.
 برای مصارف خانگی اينترنت پرسرعت محدوديتی وجود 

ندارد
 به گزارش مهر، وزير ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
ــرعت برای مصارف خانگی  به ارائه خدمات اينترنت پرس
اظهار داشت: هيچ گاه در بخش مصارف خانگی محدوديتی 
نداشته ايم. وی ادامه داد: در بيشتر شهرهايی كه مراكز آنها به 
اينترنت پرسرعت مجهز شده اند شهرهای بزرگ را شامل 
ــركت های ندا و به تازگی هم از  ــود كه از طريق ش می ش
ــتانی اينترنت پرسرعت  ــركت های مخابرات اس طريق ش
ــی در اين زمينه وجود  ــود و هيچ محدوديت واگذار می ش
ــق مصوبه هيأت دولت  ــت كه طب ندارد. اين در حالی اس
ــت كه كاربران خانگی محدود به استفاده از  چند سالی اس
اينترنت پرسرعت با سرعت حداكثر 128 كيلوبيت بر ثانيه 
ــتند كه به اعتقاد كارشناسان اين سرعت برای دستيابی  هس
ــاخص های مدنظر اتحاديه جهانی مخابرات ناكافی  به ش

است.

بازاریاب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  یک 
متقاضیان  نماید.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و یا به آدرس خیـــابـان ارتش – جنب پل 

حسین آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمایند.

انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و از خداوند متعال توفیق روز 
افزون شما را در انجام خدمت به مردم خواهانیم.

روزنامه زاینده رود

دعوت به همکاری 

جناب آقای بابک ايرانپور 
سرپرست محترم روابط عمومی استانداری اصفهان
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