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س��ردار كرم��ي در گفتگوي 
خبرن��گار  ب��ا  اختصاص��ي 
 زاين����ده رود تص����ري��ح 
كرد: با توجه به مش��كلي كه 
براي صندوق قرض الحس��نه 
اصح��اب كهف پي��ش آمده؛ 

خطاب به سپرده گذاران بايد بگويم كه از طريق تجمع...
سراسري / صفحه2

احمدي نژاد خبر داد؛
واريز اولين قسط يارانه نقدي به حساب مردم، 
همزمان با ميالد امام رضا)ع(

آخرين برآوردهاي
 جمعيتي كشور

فرمانده انتظامي استان اصفهان: 
سپرده گذاران صندوق قرض الحسنه 

اصحاب كهف، تجمع نكنند

م��ديرعامل شركت م���ادر تخصصي صندوق 
حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي 
گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه، 363 صندوق 
حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در 

كشور  راه اندازي مي شود. 
به گزارش فارس از شهركرد، »عبدالكريم رضوي« 
در جريان سفر به شهركرد، با اشاره به فعاليت 31 
صندوق استاني در سراسر كشور اظهار داشت: 
اين  نيز در  در حال حاضر چهار صندوق ملي 
بخش فعال هستند. وي سرمايه اين صندوق ها 
 را يك هزار و 300 ميليارد ريال اعالم و تأكيد 
كرد: 3 هزار و 875 تشكل، سهامدار صندوق هاي 

ياد شده هستند. 
رضوي افزو د: تاكنون 7 هزار ميليارد ريال از محل 
پرداخت  كشاورزان  به  صندوق  اين  اعتبارهاي 
شده است. رضوي از تشكيل 13 صندوق جديد 
تا پايان سال جاري در كشور خبر داد و تصريح 
كرد: اين در حالي  است كه تا پايان برنامه پنجم 
 توسعه، 363 صن��دوق در اين بخش تشكي��ل 

مي شود. 
وي افزود: نخستين صندوق شهرستاني نيز هفته 
گذشته با عنوان صندوق توسعه زنان روستايي 
در شهرستان مرودشت استان فارس آغاز به كار 
كرد. مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق 
كشاورزي  بخش  در  سرمايه گذاري  از  حمايت 
هر  از  بهتر  صندوق  اين  اينكه  بيان  با  كشور، 
ارگان ديگري مي تواند سرمايه مورد نياز خود را 
به راحتي در اختيار كشاورزان قرار دهد، اظهار 
داشت: ايجاد صندوق ها تأثير چشمگيري در رشد 
بخش كشاورزي داشته است و اين صندوق ها 
هم جذب سرمايه گ���ذاري و هم تجهيز من��ابع 
انجام را  كشاورزي  بخش  توليدكنندگان   براي 

مي دهند. 

رئيس س��ازمان نظام مهندسی 
اصفه��ان  اس��تان   س��اختمان 
س��اخت  مجري��ان  گف��ت: 
و س��از در اس��تان اصفه��ان 
كاف����ی  صالحي���ت   دارای 
عسگری  غالم حسين  نيستند. 

در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در راستای كاهش اثرهای...
شهرستان / صفحه4

مجری ط��رح حبوبات و برنج 
سازمان جهاد كشاورزی استان 
چهار محال و بختياری گفت: 
كل س��طح زير كشت برنج در 
اس��تان، 3 هزار و 500 هكتار 
است.  به گزارش موج به نقل 

از روابط عمومی سازمان جه����اد كش����اورزی ... 
شهرستان/ صفحه4

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان:
 مجريان ساخت و ساز 

در اصفهان صالحيت كافي ندارند

در استان چهارمحال و بختیاری
 3 هزار و 500 هكتار سطح 

زير كشت برنج

با هدف توسعه فرهنگ فن آفرينی و کمک به تجاری شدن طرح های علمی

هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی برگزار می شود
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صفحه 2

تا پايان برنامه پنجم توسعه؛
363 صندوق استاني 

حمايت از سرمايه گذاري 
كشاورزي تشكيل مي شود

شرکت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنیاز خود را به شرح ذيل، از طريق مناقصه عمومی از بین 
پیمانکاران واجد شرايط خريداری و واگذار نمايد.

تاريخ برگزاری شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
مبلغ ضمانتنامه )ريال(ساعت برگزاریمناقصه

تجديد مناقصه بازرسی قرائت و توزيع 1
9/3077/000/000 صبح937/891389/08/08صورتحساب مشترکین عادی

مناقصه قرائت و توزيع صورتحساب 2
10/00168/500/000 صبح938/891389/08/08مشترکین ديماندی و بلوک 80 و 90

1- متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از روز دوشنبه مورخ 89/07/26 در ساعات اداری در قبال فیش بانکی به مبلغ يکصد هزار ريال 
واريز شده بحساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزيع برق استان اصفهان واريز نمايند و مدارک مناقصه 
را از امور تدارکات اين شرکت واقع در اصفهان خیابان شريعتی دريافت و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداکثر تا يک 

ساعت قبل از ساعت بازگشايی مناقصه به دبیرخانه اين شرکت تحويل نمايند. 
2- خريدار در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- هزيه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های رسالت و زاينده رود بعهده برنده يا برندگان مناقصه می باشد. 
4- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلی 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند. 

5- اسناد و مدارک کامل اين مناقصات در سايت اينترنتی معامالت توانیر به آدرس www.tender.tevanir.org.ir قابل دسترسی می باشد.
6- همچنین آگهی اين مناقصات در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس www.ites.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق استان 

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان

امور تداركات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی
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شرکت توزیع برق استان اصفهان



 2Monday 18 October 2010  دوشنبه26مهر 10/1389 ذالقعده1431/ شماره372           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

معاون صنايع دس��تی، س��ازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، از 
رايزنی برای تش��كيل فراكسيون صنايع 
دس��تی در مجلس شورای اسالمی خبر 
داد.تهمينه دانيالی با اشاره به اينكه برای 
اين منظور، جلس��ه هايی ب��ا نمايندگان 
م��ردم ته��ران در مجل��س برگ��زار و 
 درخواس��تی كتب��ی ارائه ش��ده اس��ت 
گفت: صنايع دس��تی بخشی تخصصی 
در س��ازمان مي��راث فرهنگ��ی، صنايع 
دس��تی و گردش��گری ب��وده و نيازمند 
فراكس��يونی وي��ژه اس��ت.وی تجرب��ه 
موفق تشكيل فراكسيون گردشگری در 

مجل��س را از داليل طرح اين پيش��نهاد 
بيان كرد و گفت: با تش��كيل فراكسيون 
 صنايع دس��تی، حماي��ت مجلس از اين 
هن��ر- صنعت تقوي��ت و زمينه حضور 
پ��ر رنگ صنايع دس��تی در برنامه پنجم 
 توس��عه و چشم انداز 20 س��اله فراهم 
می ش��ود. معاون صنايع دس��تی كشور 
افزود: به نظر می رس��د با اين راهكار، 
ضع��ف نبود قان��ون ه��ای حمايتی در 
بخش صنايع دس��تی ه��م از بين برود.
يادآور می ش��ود: تش��كيل فراكس��يون 
صنايع دس��تی نيازمن��د موافقت هيأت 

رئيسه مجلس شورای اسالمی است.

الدن سلطاني
س��ردار كرم��ي در گفتگ��وي اختصاصي 
تصري��ح  رود  زاين��ده  خبرن��گار   ب��ا 
كرد: با توجه به مش��كلي كه براي صندوق 
قرض الحس��نه اصحاب كهف پيش آمده؛ 
خطاب به س��پرده گ��ذاران باي��د بگويم 
ك��ه از طري��ق تجمع نمي توانن��د به حق 

قانون��ي خود برس��ند. وي اف��زود: نيروي 
انتظامي به اوضاع مسلط است و وضعيتي 
 مش��ابه بحران مرب��وط به صن��دوق هاي 
قرض الحسنه آل طه و محمد رسول ا... در 
سال هاي گذشته، دوباره تكرار نخواهد شد. 
فرمانده انتظامي استان اصفهان خاطرنشان 
ك��رد: البته تاكنون موردي مانند تجمع هاي 
غيرقانوني در اين خصوص مشاهده نشده 
اس��ت. از طرفي ما با سپرده گذاران مذاكره 
كرده ايم و آنها را مي شناس��يم و دس��تگاه 
قضايي هم در تالش است كه سپرده افراد 
را بازگرداند. س��ردار كرمي گفت: س��پرده 
گذاران نبايد عجله كنند چرا كه به ش��كل 
مس��المت آمي��ز و از طري��ق پيگيري هاي 
 مكرر دس��تگاه قضايي به حق قانوني خود 

خواهند رسيد.

  زاينده رود
ب��ه گزارش روابط عمومی جمعيت هالل 
احمر اس��تان اصفهان، كلي��ه خبرنگاران 
 از خدم��ات مراكز توانبخش��ی جمعيت 
هالل احمر به صورت رايگان استفاده می 
نمايند. بنابر اين گزارش، دكتر سيد احمد 
ن��واب )مديرعامل جمعي��ت هالل احمر 
استان اصفهان( با اشاره به دستور ويژه دكتر 
فقيه )رئيس جمعيت هالل احمر( مبنی بر 
رايگان قرار دادن خدمات توانبخشی برای 
خبرنگاران گفت: جهت تكريم و رسيدگی 

به امور رفاهی قشر خدوم و زحمت كش 
خبرنگار، جمعيت ه��الل احمر خدمات 
توانبخش��ی ش��امل: فيزيوتراپی، شنوايی، 
بينايی سنجی، گفتار درمانی و كاردرمانی 
را به صورت رايگان در اختيار خبرنگاران، 
خبرگ��زاری ها و روزنامه ه��ای معتبر و 

دارای مجوز رسمی قرار خواهد داد.
وی خاطرنش��ان كرد: بهره من��دی از اين 
تسهيالت با ارائه نسخه پزشك متخصص 
و روي��ت معرفی نام��ه از مركز مربوطه و 

كارت خبرنگاری می باشد. 

مش��اور معاون نيروي انس��اني ستاد كل 
نيروه��اي مس��لح، از بررس��ي موض��وع 
تحصيل سربازان در حين خدمت در طرح 
اصالح قان��ون وظيفه عمومي در مجلس 

شوراي اسالمي خبر داد. 
سردار موس��ي كمالي در گفتگو با ايسنا، 
درب��اره  امكان ادام��ه تحصيل س��ربازان 
در حي��ن خدمت س��ربازي، اظه��ار كرد: 
در ح��ال حاضر هيچ س��ربازي در حين 
 خدمت حق ادامه تحصيل ندارند و بنا بر 
قان��ون های موج��ود مش��موالني كه در 
دانشگاه ها قبول شوند، اگر غيبت نداشته 
باشند، از خدمت ترخيص شده و پس از 
به پايان رس��يدن درسشان دوران سربازي 
خود را مي گذرانند. وي با بيان اينكه ايده اي 
مبني ب��ر اينكه س��ربازان بتوانند در حين 
 خدمت تحصيل كنند، وجود داش��ت اما 
مشكل هايي پيش روي اين موضوع بود، 
افزود: از جمله مش��كل هاي��ي كه در اين 

باره وجود داش��ت، اين بود كه سرباز در 
حين خدمت بايد از شهري به شهر ديگر 
منتقل  ش��ود كه در اين صورت نمي تواند 
تمام واحدهاي درس��ي خود را بگذراند. 
كمال��ي افزود: در طرح اصالح مواد قانون 
وظيفه  عموم��ي كه در حال بررس��ي در 
مجلس شوراي اسالمي است، آمده است 
كه سربازان مي توانند يكسري از واحدهاي 
مشخص در برخي رشته هاي مشخص را 
در زمان خدمت س��ربازي شان بگذرانند. 
اين واحدها در مراكز آموزش��ي نيروهاي 
مسلح يا در نزديك ترين دانشگاه به محل 
خدمتشان ارائه مي شود تا سربازان بتوانند در 
اين كالس هاي درسي شركت كنند. كمالي 
در عين ح��ال تصريح ك��رد: در صورت 
تصويب قانون جديد وظيفه عمومي، بايد 
توافقي با وزارت علوم صورت گيرد و در 
صورت تدوين آيين نامه موضوع تحصيل 

سربازان اجرايي خواهد شد. 

در روند آزادسازی قيمت نان، مبلغ يارانه به 
صورت مستقيم به مردم پرداخت می شود 
و در فرآيند مصرف قيمت را رقابتی و به 
نرخ های جهانی نزديك تر می كنيم. معاون 
وزي��ر بازرگانی گفت:  اجرای س��ناريوی 
تلفيقی در بسته حمايتی آرد و نان،  همزمان 
با اجرای قانون هدفمندسازی، مورد اقبال 
كارگ��روه تحول اقتصادی ق��رار گرفته و 
قيم��ت نان كمتر از ن��رخ آزادپزی كنونی 
اس��ت. به گزارش ايلن��ا، حميد عليخانی 
در حاشيه گش��ايش چهارمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت نان، در جمع خبرنگاران 
گفت: در برنامه پيشنهادی وزارت بازرگانی، 
نرخ آرد با اجرای قانون هدفمندسازی در 
حدود قيمت جهانی است. وی با تأكيد بر 
اين موضوع كه تعيين سرانه مصرف مردم 

نيازمند تجزيه و تحليل است، افزود:  هنوز 
5 ماه از سال باقی مانده و آنچه از اهميت 
برخوردار است تجزيه و تحليل كارشناسی 
است. وی بدون اشاره به نرخ تعيين شده 
نان با اجرای قانون هدفمندس��ازی عنوان 
ك��رد:  با هدفمند س��ازی آرد و ن��ان قرار 
 اس��ت،  يارانه ه��ا در مرحل��ه بازتوزيع به 

مصرف كننده نهايی پرداخت شود. 
عليخانی ق��رار گرفتن ن��ان در وضعيت 
مطلوب را يكی از دس��تاوردهای هدفمند 
 س��ازی گن��دم،  آرد و ن��ان برش��مرد و 
افزود:  در فرآيند مصرف قيمت را رقابتی 
و به نرخ ه��ای جهانی نزديك تر می كنيم. 
عليخانی تصريح كرد:  در روند آزادسازی 
قيمت نان، مبلغ يارانه به صورت مستقيم به 

مردم پرداخت می شود.

مهدی رفائی
25 مهرماه نشست خبری ويژه برگزاری 
 هفتمي��ن جش��نواره ملی ف��ن آفرينی 
شيخ بهايی اصفهان در محل ساختمان 
اداری ش��هرک علم��ی و تحقيقات��ی 

اصفهان برگزار شد.
جش��نواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی 
ك��ه ش��ش دوره خود را پش��ت س��ر 
گذاشته، همه س��اله با حمايت وزارت 
عل��وم، تحقيقات و ف��ن آوری و بنياد 
مل��ی نخبگان در س��طح ملی توس��ط 
ش��هرک علمی و تحقيقات��ی اصفهان 
برگزار می ش��ود. اين جشنواره در سه 

 دوره نخس��ت خود با نام جشنواره ملی كارآفرينی 
شيخ بهايی فعاليت نموده است و از سه دوره پيش 
تاكنون به جش��نواره فن آفرين��ی يعنی مرحله ای 
تخصصی تر و كارآمدتر تغيير ن��ام و فعاليت داده 
است.هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی 
در ارديبهش��ت ماه س��ال 1390 در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
قاس��م مصلحی، رئيس ش��هرک علمی تحقيقاتی 
اصفه��ان و عض��و هيأت علمی دانش��گاه صنعتی 
اصفه��ان در اين نشس��ت خب��ری ابراز داش��ت: 

شهرک های علمی تحقيقاتی برای كمك به تجاری 
شدن طرح های علمی و به وجود آمدن شركت های 
دانش بنيان ايجاد ش��ده است و برگزاری جشنواره 
ش��يخ بهايی در س��طح ملی نيز بر همين مبنا و به 
موجب لزوم اهميت به امر تحقيقات علمی و تبديل 
آن به فن آفرينی و تكنولوژی فعاليت می كند. وی 
تصري��ح كرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری علم 
بايد كش��ور را دارای ق��درت نمايد و توليد ثروت 
برای كشور جهاد مقدس است. سروش عليمرادی، 
دبي��ر برگزاری هفتمين جش��نواره ملی فن آفرينی 
ش��يخ بهايی نيز در نشس��ت خبری اين جشنواره 

گفت: امس��ال جشنواره در بخش های 
مسابقه ای، فن آفرينان و سرمايه گذاران 
كارآفرين و همچني��ن در بخش های 
غيرمسابقه ای از قبيل: بورس ايده، تاالر 
مذاكره صاحبان ايده با سرمايه گذاران، 
سمينارهای آموزشی و نمايشگاه برگزار 
می گردد، وی با برشمردن هدف های 
جشنواره و نيز ارائه گزارش از جشنواره 
 شش��م فن آفرينی ش��يخ بهايی اذعان
داش��ت: امس��ال ني��ز در بخش های 
و  خ��الق  ايده ه��ای  از  مختل��ف، 
طرح های علمی برای ايجاد فن آفرينی 
و تجاری ش��دن آنها در جهت رسيدن 
به تكنولوژی های خاص اس��تفاده و بهره برداری 
خواهد شد و در اين راستا حمايت دولت، وزارت 
علوم و تحقيقات، وزارت كش��ور، وزارت صنايع، 
بنياد ملی نخبگان، كميسيون ملی و دفتر منطقه ای 
يونسكو و نيز بخش های مهم و بزرگ خصوصی 
جلب ش��ده است و با برگزاری هفتمين جشنواره، 
تدبيرهای الزم برای بهره برداری توليدی و تجاری 
از طرح ه��ای برگزيده ب��رای صاحبان طرح ها به 
ص��ورت وام های ب��دون بهره و ني��ز كمك های 

بالعوض و جوايز در نظر گرفته شده است.

برآوردهای جمعيتی س��ال 1389 نش��ان می دهد كه 
اس��تان البرز با دو ميليون و 289 هزار نفر در بين 31 
استان، دوازدهمين استان پر جمعيت كشور است. به 
گزارش ايسنا، براساس اين برآورد جمعيت كشور در 
س��ال جاری 74 ميليون و 733 هزار نفر است. استان 
تهران، امسال با 12 ميليون و 506 هزار نفر بيشترين 
جمعيت را در بين اس��تان های كش��ور دارد و استان 
خراسان رضوی با پنج ميليون و 941 هزار نفر، استان 
اصفهان با چهار ميليون و 804 هزار نفر، استان فارس 
با چهار ميليون و 529 هزار نفر و اس��تان خوزستان 
با چهار ميليون و 471 ه��زار نفر در رتبه های بعدی 
قرار دارند. براساس آخرين تقسيمات جغرافيايی در 
ش��هريور 1389، در حال حاضر 31 استان در كشور 
وجود دارد كه در مقايسه با سال 1385 يك استان به 

استان های كشور اضافه شده است.
اس��تان جديد البرز از سه شهرستان كرج، ساوجبالغ 
و نظرآباد تشكيل شده كه براساس برآوردهای انجام 
شده جمعيت اين سه شهرس��تان در سال جاری به 
ترتيب يك ميليون و 909 هزار نفر، 238 هزار نفر و 
142 هزار نفر است. شهرستان تهران در سال 1389 با 
هشت ميليون و 791 هزار نفر بيشترين جمعيت را در 
بين شهرستان های كشور داراست. شهرستان مشهد با 
دو ميليون و 922 هزار نفر، شهرس��تان اصفهان با دو 
ميليون و 93 هزار نفر، شهرستان كرج با يك ميليون 

و 909 هزار نفر، شهرس��تان ش��يراز با يك ميليون و 
750 هزار نفر و شهرستان تبريز هم با يك ميليون و 
618 هزار نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنين 
براس��اس برآوردهای انجام شده، شهرستان به آباد در 
اس��تان يزد با 15 هزار و 891 نفر و سيرک در استان 
هرم��زگان با 17 هزار و 204 نفر كمترين جمعيت را 
در بين شهرستان های كش��ور دارند. برآوردها نشان 
می دهد: شهرستان هايی كه كالنشهرهای بزرگ را در 
خود جای داده اند، از نظر جمعيت در مقايسه با ساير 
شهرستان ها در رتبه های باالتری قرار دارند. براساس 
تقسيمات جغرافيايی، تعداد شهرستان های كشور در 
آبان 1385معادل 336 شهرستان بوده كه در شهريور 
 س��ال جاری به 384 شهرس��تان افزايش يافته است. 

بر اين اس��اس در طی چهار سال اخير 48 شهرستان 
جديد در كشور ايجاد شده اند كه استان خراسان رضوی 
دارای بيشترين تغيير در سطح محدوده شهرستان بوده 
است، به گونه ای كه هفت شهرستان به اين استان اضافه 
شده است. استان سيستان و بلوچستان و كرمان نيز هر 
كدام با چهار شهرستان جديد از اين نظر در رتبه های 
بعدی قرار دارند. اس��تان های ش��رقی از نظر افزايش 
تعداد شهرستان در مقايسه با ساير منطقه های كشور 
در رده های باالتری قرار دارند. اس��تان های آذربايجان 
شرقی، بوشهر، زنجان،  قزوين، قم، كرمانشاه و گيالن 
در مقايسه با سال 1385 بدون تغيير بوده اند. در چهار 
سال اخير همه تقسيمات جغرافيايی صورت گرفته در 
محدوده همان استان بوده و هيچ شهرستانی بين دو 
استان جا به جا نشده است، فقط سه شهرستان كرج، 
ساوجبالغ و نظرآباد از استان تهران جدا شده و استان 
جديد البرز را به وجود آورده اند. از نظر تعداد شهرستان 
در ش��هريور 1389، استان فارس با 27 شهرستان در 
رتبه اول قرار دارد. استان های خراسان رضوی با 26، 
اصفهان و خوزس��تان هر كدام ب��ا 23 و كرمان با 20 
شهرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنين استان 
قم با يك شهرستان كمترين تعداد شهرستان را در بين 
استان های كشور دارد. استان البرز با سه و استان های 
قزوين و سمنان هر كدام با پنج شهرستان بعد از قم در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

  زاينده رود
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان، توسعه بخش 
حمل و نقل عمومی به عنوان يكی از زيرساخت های 

صنعت گردشگری در اين شهر را خواستار شد
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، عب��اس حاج رس��وليها در آغاز يكصد و 
هفتادمين جلس��ه علنی اي��ن ش��ورا، اولويت اول 
دولت در اجرای هدفمند كردن يارانه ها را توجه به 
توسعه حمل و نقل عمومی در كالنشهرها دانست 
و از نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی خواست تا 
برای جلوگيری از مش��كل های احتمالی اين طرح، 
اعتبارهای ويژه و الزم را در برنامه پنجم توس��عه و 
بودجه سال آينده كشور به قطار شهری اين شهرها 

اختصاص دهند.
رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان يكی از 
بحث های برنامه 20 س��اله ش��هرداری را توس��عه 
صنعت گردش��گری بيان كرد و حل مشكل اشتغال 
را در گرو توسعه اين صنعت دانست و بازديد روزانه 
40 هزار گردشگر از آثار فرهنگی – تاريخی اين شهر 
زيبا و تاريخی را آرمان مديريت شهری ذكر كرد كه 
برای تحقق آن، تكميل زيرساخت ها از جمله حمل 
و نقل بايد در دس��تور كار مسئوالن كشور، استان و 

ش��هر قرار گيرد.وی حيات رودخان��ه زاينده رود را 
يكی ديگر از زيرس��اخت های توسعه گردشگری 
در اصفهان بيان كرد و تالش مديريت استان در اين 
زمينه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: برای تحقق اين 
امر مهم، اجرا و بهره برداری از تونل سوم كوهرنگ 
و پروژه بهش��ت آباد ضروری است. رئيس شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان در بخش ديگری از سخنان 
خود، اس��تقبال مردم لبنان از س��فر تاريخی رياست 
جمهوری كش��ورمان را بی نظير و مواضع ايشان را 

قابل تقدير بيان كرد.
وی در بخش ديگری از س��خنان خود، از عدم ارائه 
اليح��ه كمك به مطبوعات محلی اصفهان توس��ط 
مسئوالن شهرداری انتقاد كرد و گفت: شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مسئوالن شهرداری را موظف به تدوين 
اليحه ای به منظور كمك به  مطبوعات محلی خود 

نمود كه متأسفانه هنوز اين امر تحقق نيافته است.
وی اف��زود: حمايت از مطبوعات محلی اصفهان كه 
عملكرد مطلوبی داشته و به نحو شايسته در جهت 
حل بحث های شهر و شهروندان حركت می كنند 
ض��روری اس��ت. وی علت عدم اح��داث و ايجاد 
دكه های مطبوعاتی در منطقه های مختلف توسط 
مس��ئوالن فرهنگی ش��هر اصفهان را جويا ش��د و 

گفت: معاونت فرهنگی اجتماعی و سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری، بايد در سريعترين زمان نسبت به 
تعبيه اين دكه ها با شكل و طرح های زيبا و تحويل 
آنها به مطبوعات اقدام نمايند. وی برگزاری نمايشگاه 
و جشنواره مطبوعات اصفهان را كاری ارزشمند و آن 
را اقدامی در جهت رشد و ارتقای مطبوعات محلی 
دانست و گفت: خوشبختانه در اين جشنواره، روزنامه 
اصفهان زيبا در بس��ياری از بخش ها مقام اول را به 
خود اختصاص داد كه اين امر قابل تقدير می باشد. 
وی انتقال بعضی از وزارتخانه ها به شهر اصفهان را در 
وضعيت فعلی امكان پذير ندانست و افزود: برای اين 
كار و خروج ش��هر از اين حجم بارگذاری، توجه به 
توسعه و تكميل زيرساخت های شهر در بخش های 
مختلف ب��ه ويژه اش��تغال و صنعت گردش��گری 
ضروری است. رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
عملكرد مديريت شهری در عمران و آبادانی اين شهر 
و رفع مشكل های شهروندان را مثبت ارزيابی كرد و 
گفت: اصفهانی ها همانطور كه در تمام عرصه های 
دفاعی، اجتماعی، خدماتی و سازندگی كشور پيشتاز 
ب��وده و ح��رف اول را زده اند، بايد در بحث تكريم 
ارباب رجوع هم در كشور الگو باشند و اين تكريم از 

شهرداری اصفهان آغاز شود.

رئيس جمه��ور گف��ت: همزم��ان 
با مي��الد ام��ام رض��ا )ع(، اولين 
قس��ط ياران��ه نق��دی دول��ت در 
خص��وص هدفمند كردن يارانه ها 
 به حس��اب مردم واري��ز خواهد 

شد. 
 ب��ه گ�������زارش ف�������ارس، 
محمود احمدی نژاد طی س��خنانی 
در جمع پرش��ور مردم اردبيل، با 

بيان اينكه هفته آينده در يك برنامه  
زن��ده تلويزيون��ی در خص��وص 
جزئيات هدفمند كردن يارانه ها با 
 مردم س��خن خواهم گفت، اعالم 
كرد: همزمان با ميالد امام رضا)ع(، 
اولين قسط يارانه نقدی دولت در 
خص��وص هدفمند كردن يارانه ها 
 به حس��اب مردم واري��ز خواهد

 شد.

  زاينده رود
با همكاری پايگاه بسيج مهندسين 
ش��ركت پاالي��ش نف��ت اصفهان 
و پژوهش��كده دانش��جويی شهيد 
اعتباری بسيج دانشجويی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، نخستين همايش 
عل��وم و فناوری ه��ای نوي��ن در 
صنعت پاالي��ش نفت با محوريت 
ش��يمی،  مهندس��ی  رش��ته های 
مهندسی مكانيك، مهندسی صنايع، 

مهندس��ی مواد، مهندس��ی برق و 
كامپيوتر، محيط زيست و HSE و 
نانوتكنولوژی، 28 مهرماه در سالن 
مطهری  شهيد  استاد  همايش های 
دانش��گاه اصفهان برگ��زار خواهد 
شد. ضمن اينكه نمايشگاه دو روزه 
)27 و 28 مهرماه( دس��تاوردهای 
پژوهشی و فنی شركت ها و مراكز 
پژوهش��ی صنعتی نيز در ش��ركت 

پااليش نفت اصفهان داير است.

رایزنی برای تشکیل فراکسیون صنایع دستی 
در مجلس

فرمانده انتظامي استان اصفهان: 
سپرده گذاران صندوق قرض الحسنه 

اصحاب کهف، تجمع نکنند

با مساعدت رئیس جمعیت هالل احمر کشور؛
 خدمات مراکز توانبخشی جمعیت 

هالل احمر برای خبرنگاران رایگان شد 

سردار کمالي: 
در حال حاضر هیچ سربازي حق تحصیل 

در حین خدمت را ندارد

معاون وزير بازرگانی: 
نرخ نان بعد از هدفمند کردن یارانه ها 

کمتر از قیمت آزادپزی خواهد بود

جهان نما نصف النهار

 مالکی امروز به ایران سفر 
می کند 

ن��وری المالكی نخس��ت وزي��ر عراق امروز ب��رای ديدار ب��ا مقام های 
جمهوری اسالمی ايران به تهران سفر می كند. 

به گزارش مهر، هدف از سفر مالكی تبادل نظر پيرامون مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بين المللی اس��ت. مالكی در جريان اين س��فر، همچنين در 
خصوص تحول های عراق با مس��ئوالن بلن��د پايه ايرانی رايزنی خواهد 

كرد.
اين نخستين سفر مالكی پس از انتخابات اخير عراق به ايران است. 

تحت فشار افکار عمومي
آمریکا مجبور به برگزاري دادگاه 

سرباز قصي القلب خود شد
مقام های ارتش آمريكا از برگزاري دادگاه نظامي گروهبان 22 ساله اين 
كش��ور كه در جنگ افغانستان مبادرت به كشتن 3 شهروند افغان و مثله 

كردن بدن آنها كرده بود،  در آينده نزديك خبر دادند. 
ب��ه گزارش فارس به نقل از ش��بكه تلويزيوني الجزيره، مقام های ارتش 
آمريكا اعالم كردند كه به زودي دادگاه نظامي »جرمي مورالک« گروهبان 
22 ساله ارتش اين كشور را كه به همراه 4 نفر ديگر در اقدامي وحشيانه 
3 شهروند افغان را براي سرگرمي و تفريح به قتل رساند و سپس اجساد 

آنها را مثله كرد، برگزار مي كنند. 
بنا بر اين گزارش، اين موضوع توجه افكار عمومي و رسانه هاي جمعي 
آمريكا را به خود جلب كرده اس��ت، چرا كه اين فرد به همراه س��ربازان 
ديگر پس از كش��تن ش��هروندان افغان اقدام به مثله كردن بدن آنها كرده 
و از آنه��ا عكس هاي��ي را به عنوان يادگاري و نش��ان پيروزي در جنگ 

انداخته است. 
اين گزارش افزود: دادگاه نظامي مورالک با حضور همه قضات در حالي 
برگزاري مي ش��ود كه وي در جلسه محاكمه اوليه خود در ماه سپتامبر به 
اتهام قتل عمد و حمله به غيرنظاميان، طراحي قتل و حمله به غيرنظاميان 

و ايجاد خلل در روند تحقيق اين پرونده، حاضر شده بود. 
وي در اين دادگاه در واش��نگتن با اش��اره به اينكه گيبز، فرمانده وي از 
همه افغان ها به ش��دت متنفر بوده و همواره آنان را وحش��ي مي ناميد، 
اعتراف كرد كه سه افغان بي گناه را كشته و از روي نفرت دست به اين 
اقدام زده اس��ت. يكي از مقام های ارتش آمريكا اعالم كرد كه مجازات 
قتل عمد در اين كش��ور »اعدام« اس��ت اما انتظار مي رود كه اين س��رباز 
در صورت اثبات تم��ام اتهام های خود با مجازات حبس ابد بدون حق 

آزادي مشروط رو به رو شود. 

فراخوان »بان کی مون« برای 
گسترش فرصت های شغلی جهت 

نابودی فقر
دبيركل س��ازمان ملل متحد در پيامی خواس��تار گس��ترش فرصت های 
ش��غلی جهت نابودی فقر در جهان ش��د. به گزارش مهر به نقل از مركز 
اطالع رس��انی س��ازمان ملل متحد، »بان كی مون« در پيامی به مناس��بت 
روز بي��ن المللی نابودی فق��ر، 17 اكتبر 2010 برابر با 25 مهر ماه جاری 
ضم��ن تأكي��د بر اين واقعي��ت كه كار مول��د يكی از مؤثرتري��ن راه ها 
برای مبارزه با فقر و خودكفايی اس��ت؛ خواس��تار ش��نيدن ندای فقرا و 
 تالش برای گس��ترش فرصت های ش��غلی و خود اش��تغالی در همه جا 

شد.
 بان كی مون می گويد گراميداش��ت روز بين المللی نابودی فقر امس��ال 
بر كار شرافتمندانه، استخدام پايدار و زندگی درآمد زا متمركز است. در 
اين پيام آمده است: امروزه بيش از نيمی از نيروی كار جهان در معرض 

خطر بيكاری قرار دارد. 
آنان فاقد ترتيبات شغلی رسمی و تأمين اجتماعی هستند و بيشتر اوقات 
درآمد اندكی برای خانواده های خود به دس��ت می آورند چه رس��د به 
اينك��ه توان باال رفت��ن از نردبان ترقی فرصت های اقتصادی را داش��ته 

باشند. 
وی اف��زود: بحران اقتص��ادی جهانی حدود 64 ميلي��ون نفر را به ورطه 
فقر س��وق داده و از سال 2007 بيش از 30 ميليون نفر به بيكاران جهان 
افزوده ش��ده اس��ت.  بان كی مون در پاسخ به اين پرسش كه چگونه می 
 ش��ود فاصل��ه بين فقر و كار ش��رافتمندانه را كوتاه  ك��رد؟ می گويد: با 
سرمايه گذاری بر سياس��ت های اقتصادی و اجتماعی كه موجب ايجاد 
ش��غل، ارتقای وضعيت كار متعارف و تعميق نظام های تأمين اجتماعی 
می ش��وند. وی می افزايد دسترس��ی به آموزش، سالمت عمومی و كار 

آموزی در اين امر حياتی است. 
دبيركل س��ازمان ملل متح��د ضمن تأكيد بر اش��تغال جوانان می گويد: 
اين گروه س��نی س��ه برابر بيشتر از بزرگس��االن در معرض بيكاری قرار 
دارند. س��ال گذش��ته بيش از 81 ميليون جوان بيكار ش��دند كه باالترين 
ح��د نصاب ب��ود. بان كی مون م��ی گويد: يكی از بهتري��ن راه ها برای 
 اينكه جوانان ش��اهد آينده ای اميدوارانه باشند، داشتن شغل شرافتمندانه 

است.

کاندولیزا رايس:
در جنگ عراق مرتکب اشتباه 

شدیم
آمريكا  س��ابق  وزيرخارجه 
ب��ا اذعان ب��ه اش��تباه های 
اياالت متحده پس از اشغال 
 عراق در سال 2003، اظهار 
داش��ت: هنوز زود است كه 
درباره شكس��ت يا موفقيت 
دولت  خارج��ی  سياس��ت 

جرج بوش سخن بگوييم.
 ب�����ه گ������زارش مه��ر، 
»كاندوليزا رايس« در گفتگو 
با س��ی ان ان اظهار داشت: 

البته س��رنگونی صدام حسين تصميم درس��تی بود. وی با تأكيد بر اينكه 
آمري��كا در تالش ها برای بازس��ازی بغداد و نه هم��ه نقاط عراق دچار 
اش��تباه شده است، افزود: فكر می كنم اگر زمان به عقب بازگردد دوباره 
س��رنگونی صدام حسين را تأييد كنم، اما در مس��أله بازسازی عراق راه 

ديگری را برگزينم. 
آمريكا در سال 2003 با حمله به عراق، عالوه بر كشتار صدها هزار نفر 
از مردم بی گناه، موجبات ويرانی هايی را در اين كشور به وجود آورده 

است كه بازسازی آن شايد سال ها به درازا كشيده شود.

با هدف توسعه فرهنگ فن آفرينی و کمک به تجاری شدن طرح های علمی

هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
برگزار می شود

آخرین برآوردهاي جمعیتي کشور

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد:
 تکمیل و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری در پایتخت فرهنگ 

و تمدن ایران اسالمی 

احمدي نژاد خبر داد؛

واریز اولین قسط یارانه نقدي به 
حساب مردم، همزمان با میالد 

امام رضا)ع(

برگزاری نخستین همایش علوم 
و فناوری های نوین در صنعت 

پاالیش نفت
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اشتغال با شانس و اقبال
كارجويان ب��ه جای ت��الش در افزايش 
توانمن��دی خود برای تصدی مش��اغل، 
بيش��تر به مدارک دانش��گاهی خود اكتفا 
دارند و اين موضوع باعث شده تا عالوه 
ب��ر افزايش تعداد آنها، گ��روه زيادی نيز 
يافتن كار را مربوط به »شانس« و »اقبال« 

فرد بدانند.
اعتماد به نفس، خس��تگی، از دست دادن 
روحي��ه، س��ردرگمی، بدشانس��ی، ديده 
نش��دن و واژه های مترادف ديگر با اين 
موضوع ها از مس��ائلی است كه بسياری 
از جوانان متقاضی كار مطرح می كنند و 
جملگی معتقدند كه هرچه از زمان انتظار 
آنه��ا برای ورود به ب��ازار كار می گذرد، 
ش��انس ج��ذب آنه��ا توس��ط بنگاه ها 
 كم می ش��ود. بر اس��اس اي��ن گزارش، 
مقوله هايی نيز درست نقطه مقابل مشكل 
جوانان جويای كار وجود دارد كه توسط 
متوليان ب��ازار كار، كارفرمايان و صاحبان 
بنگاه ها مطرح می شود و آنها هم چيزی 
نيستند جز مهارت، تجربه عملی، علمی، 
انگيزه تصدی شغل، توان به دست گرفتن 
حرفه ه��ای  مختلف، آش��نايی به زبان 

خارجی، كار با كامپيوتر و...
وظیفه دولت در جريان اشتغال

البته نباي��د از نقش و وظيف��ه دولتها در 
توانمندسازی و حمايت از جوانان جويای 
كار كه بخش مهمی از مراحلی است كه 
جوان برای ش��اغل ش��دن طی می كند 
غافل ش��د، چون اينكه دولت موظف به 
پيدا كردن كار برای متقاضيان شغل است 
در قانون اساس��ی به روشنی اعالم شده 
اس��ت. جدا از اينكه ممكن است افرادی 
ني��ز بتوانند با اس��تفاده از رانت و پارتی 
 و مس��ائلی از اين دس��ت به ب��ازار كار، 
ش��ركت ها، س��ازمان ها و ارگان ها راه 
پيدا كنند؛ اما بقيه شاغلينی كه هم اكنون 
مش��غول به كار هس��تند از روش هايی 
مانن��د آزمون های عمل��ی و تخصصی، 
آزمون های علمی، گزينش و روش های 
ديگر جذب شده اند. در واقع هدف اين 
اس��ت كه افراد كارجو بايد بدانند امروز 
برای ورود به بازار كار و يافتن ش��غلی با 
ثبات و به قول��ی آتيه دار بايد بجنگند و 
تمام تالش خود را به كار گيرند. در اين 
بخش است كه جوانان بايد از توانمندی 

ها، مهارت ها، داشته ها و تخصص خود 
اس��تفاده كنند تا بتوانن��د به خوبی از بين 
نيروهای بيش��ماری كه متقاضی مشاغل 
مختلف می ش��وند تميز داده شوند.بايد 
از جوانان متقاضی كار پرسيد كه چگونه 
اس��ت برای ورود به دانشگاه و در زمان 
كنك��ور خ��ود را موظ��ف می دانند كه 

درس ه��ای مختلفی را از بر 
كنن��د و در اوج آمادگ��ی در 
جلس��ه امتحان حاضر شوند 
چ��ون می دانند ك��ه رقبای 
سرس��ختی خواهند داش��ت 
ولی در مقوله مهم اشتغال كه 
می توان��د آينده آنها را تغيير 
ده��د و می توان گفت حتی 
از تحصيل نيز مهم تر است 
 خ��ود را موظف ب��ه تجهيز 

نمی دانند؟
ــرای کار با حداقل  تقاضا ب

آمادگی
اينك��ه جوانان بايد بدانند كه 
برای ش��اغل ش��دن نياز به 

توانمند ش��دن دارند و بايد مهارت های 
مختلفی را بياموزند وظيفه كيس��ت؟ آيا 
دولتها بايد ب��ه كارجويان آموزش دهند، 
آيا خود كارجويان هس��تند ك��ه بايد به 
آمادگی برای تصدی مشاغل برسند و يا 
اينكه بنگاه ها بايد افراد را جذب و به آنها 
آموزش دهند؟ به تازگی به موضوع هايی 
مانند مهارت نداشتن كارجويان از داليل 
اصل��ی بيكاری ميليونی افراد توجه هايی 
ويژه ای می ش��ود و از آن به عنوان يك 

ضعف كارجو ياد می ش��ود. حال ممكن 
است كارجويان بس��يار زيادی باشند كه 
از مهارت ها و توانمندی های خوبی نيز 
برای ورود به بازار كار برخوردار باش��ند 
و به اصطالح آمادگی شاغل شدن را نيز 
دارند ولی جايی نيست كه آنها را جذب 
كند ك��ه البته اين مس��أله نيز يك بخش 

ديگر كار است.
حلقه ورود به کار تنگ تر 

می شود
ب��ه نظر می رس��د ب��ه دليل 
سخت ش��دن ورود به بازار 
كار، ع��دم تعادل بين عرضه 
و  كار  ني��روی  تقاض��ای  و 
هجوم سيل كارجويان برای 
مشاغل مختلف، الزم است تا 
افراد عالوه بر كسب مدارک 
دانش��گاهی، از مهارت های 
فن��ی و حرفه ای، دانس��تن 
حداق��ل ي��ك زب��ان و ب��ه 
آشنايی  انگليسی،  خصوص 
و كار ب��ا كامپيوتر برخوردار 
باش��ند تا بتوانند به ش��اغل ش��دن خود 
اميدوار باش��د. امروز ديگر سه دهه پيش 
نيس��ت كه كارجويان بتوانن��د با مدارک 
پايين تحصيل��ی، بدون مه��ارت، بدون 
دانستن زبان خارجی، بدون مهارت فنی 
و حرفه ای و بدون دانس��تن بسياری از 
مهارت های ديگر به راحتی جذب بازار 
كار ش��ود. در واق��ع افزايش جمعيت به 
وي��ژه در دهه 60، رش��د تكنولوژی، باال 
رفت��ن انتظاره��ا و نيازه��ای بنگاه ها از 

نيروی كار باعث ش��ده ت��ا افرادی موفق 
به تصدی مش��اغل مختلف شوند كه از 

آمادگی انجام كارها برخوردار باشند.
يا »شانس« يا »اقبال«؟

متاسفانه دولتها نتوانستند در انجام وظايف 
حاكميتی خود در مقوله اشتغال كه همانا 
ايجاد فرصت های شغلی منطبق بر نيازها 
باش��د موفق باش��ند هرچند تالش های 
زيادی انجام ش��ده و می شود. از سويی 
نيز افراد متقاضی كار نتوانسته اند نيازها 
و توانمندی های واقعی خود را شناسايی 
كنند تا بتوانند بر اس��اس آن مسير كسب 
يك فرصت ش��غلی را بپيمايند و بيشتر 
وابسته به شانس و اقبال حركت می كنند. 
در واق��ع تأكيد قانون اساس��ی در وظيفه 
حاكميت برای تأمين اشتغال افراد به معنی 
كار دادن به تك تك افراد نيس��ت، بلكه 
بيش��تر تأمين شرايط زندگی افراد مدنظر 
است كه البته به دليل وجود ضعف های 
فراوان در اين بخش، تعداد كارجويان به 
اعداد چند ميليون نفری رس��يده اس��ت.
هرچند اين س��ئوال نيز همچنان از سوی 
كارجوي��ان مطرح اس��ت ك��ه آيا عرضه 
مشاغل بر اساس نيازهای آنان وجود دارد 
و ي��ا خير؟ دولت موظف اس��ت تا برای 
هدايت افراد متقاضی كار به توانمند شدن 
آنان برای كس��ب مهارت های مختلف 
شغلی و آماده ش��دن برای ورود به بازار 

كار برنامه ريزی عملی داشته باشد.
ابهام در شفافیت بازار کار

كارجويان نيز موظف هس��تند تا س��طح 
توانايی ه��ا و آمادگی خود برای تصدی 
مشاغل مختلف بر اس��اس نيازهای روز 
بنگاه ها تغيير دهند و آن را باال ببرند چون 
اگر اينگونه نش��ود آنها از غافله بازار كار 
عق��ب می مانند و اين موضوع برای آنها 
خوشايند نيست. نكته آخر اينكه متأسفانه 
هن��وز رقابت به معنی واقعی نيز در بازار 
كار شكل نگرفته و اين بازار از شفافيت 
الزم برای پذيرش كارجويان بر اس��اس 
توانايی ه��ا برخوردار نيس��ت. بنابراين 
عده ای ه��م می توانن��د با اس��تفاده از 
موقعيت های مختلف و رانت به مشاغلی 
برس��ند كه توان انج��ام آن را ندارند، در 
واق��ع دولت ها موظفند تا تالش خود را 
بر هدايت بازار كار به سمت جذب افراد 

كاردان و توانمند قرار دهند.

تعداد م�ادران باردار معتاد در 
حال افزايش است 

گرايش زنان به مواد مخدر نيز در حال افزايش است چرا كه 
رواج باورهای غلط در جامعه مانند درمان چاقی، افسردگی 
و... آنها را به سمت مصرف مواد روان گردان سوق می دهد 
ده درصد از زنان باردار درگير اعتياد هستند. مدير »مؤسسه 
جوانه اميد دوباره« با اعالم اينكه اگرچه در حال حاضر تعداد 
مادران بارداری كه درگير اعتياد هستند زير ده درصد بوده اما 
رشد آن غيرقابل كتمان است. محمدرضا حاجيلو در گفتگو 
با ايلنا، با اشاره به مواد مخدر روان گردان در كشور تأكيد كرد: 
مواد اعتيادآور فعلی، همچون مواد سنتی، وابستگی جسمی 
اوايل مصرف ندارند و فرد به مرور زمان و با افزايش دفعات 
مصرف، درگير اعتياد 

می شود. 
اي��ن روانش��ناس با 
اع��الم اينك��ه تغيير 
م��واد مخدر و  نوع 
شده  باعث  مصرف 
كه خانواه ها س��ه يا 
چه��ار س��ال بعد از 
فرزندانش��ان،  اعتياد 
مس��ائل را به مراكز درمانی ترک اعتي��اد گزارش كرده و به 
مش��كل فرزند خود پی ببرند، تصريح كرد: اطالع رسانی و 
آشنا كردن خانواده ها با تبعات مصرف مواد اعتيادآور جديد 
و روان گ��ردان، آنها را نس��بت به تغيير رفتار فرزندانش��ان 
حس��اس كرده و می توانند جلوی پيش روی اعتياد اعضای 
خانواده را گرفته و از تبعات بعدی پيش��گيری كنند. مدير 
مؤسس��ه »جوانه اميد دوباره«  به تأثير برگزاری جلسه های 
سخنرانی برای خانواده ها اشاره كرد و گفت: سخنرانی های 
دوره ای و كوتاه مدت برای فرزندان و خانواده هايش��ان در 
كنار ساير اقدام های پيش��گيرانه اثرهای به سزايی دارد اما 
اگر تمام اقدام های پيشگيرانه، به سخنرانی های دوره ای ختم 
شود، فايده ای ندارد. حاجيلو در ادامه گفت: در حال حاضر 
آقايان گرايش بيشتری به مصرف مواد روان گردان در كشور 
دارند اما می توان اعالم كرد كه گرايش زنان به مواد مخدر نيز 
در حال افزايش است چرا كه رواج باورهای غلط در جامعه 
مانند درمان چاقی، افس��ردگی و... آنها را به سمت مصرف 
مواد روان گردان س��وق می دهد. مدير مؤسسه »جوانه اميد 
دوباره« افزود: در حال حاضر ده درصد از زنان باردار درگير 
اعتياد هستند اما رشد اين معضل باالی 15 درصد بوده و در 
حال افزايش است. اين روان شناس خطاب به زنان بارداری 
كه بنا به هر دليلی درگير مواد مخدر هستند تأكيد كرد: قبل 
از آغاز دوران ش��يردهی و يا طی ش��دن دوران بارداری به 
پزشك مراجعه و زير نظر روان پزشك، يا متخصص باشند 
تا برای جلوگيری از اعتياد، سالمت نوزاد در دوران بارداری 

و شيردهی تأمين شود.

.به گزارش ف��ارس، رايانه ها كه امروز در 
زندگی بيشتر انس��ان ها راه يافته  اند، مانند 
ديگر ساخته های دست بشر، 2 روی سكه 
دارند كه يك روی آن، بهره گيری درست و 
مفيد برای سرعت بخشی، دقت و در كارها 
و كمك به پيش��رفت امور است و روی 
ديگر آن، اس��تفاده های نادرست و نابجا 
است كه گاه، آسيب های فراوان را در پی 
دارد. نسيمه نجفی، كارشناس بهداشت در 
گفتگو با فارس درباره محاسن و ضررهای 
رايانه ها می گوي��د: در دنيای رايانه، آنچه 
بيشتر نوجوانان را ش��يفته خود می كند، 

همان چيزی اس��ت 
كه ب��ه آن »بازی های 

رايانه ای« می گويند. 
ــن بازی های  محاس
ــه  چ ــه ای  رايان

چیز هايی است؟ 
را  يادگي��ری  فرآيند 
آسان و توجه نوجوان 
می كن��د،  را جل��ب 
با رايان��ه فراگير، هر 
چند بار كه بخواهد، 
موضوعی  می توان��د 

را ببين��د، بخواند و مرور كن��د، برخی از 
برنامه های آموزش��ی، به نوجوانان كمك 
می كند تا بسياری از مهارت های زندگی را 
با خود تمرين كنند. برنامه های رايانه ای در 
وقت و هزينه، صرفه جويی های بسياری را 
به همراه دارند، بازی های يارانه ای آموزشی 
همچنين ب��ه كودكان و نوجوانان مبتال به 
بيماری هايی چون »فلج مغزی« و »معلوالن 

ذهنی« كمك می كند. 
ــای يارانه ای  ــمی بازی ه ــکل جس مش

چیست؟ 
به دليل خيره شدن مداوم به صفحه نمايش 
رايانه، چشم ها به شدت تحت فشار نور 
قرار می گيرد و فرد دچار عارضه چشمی 
می  شود و به دليل اينكه نوجوانان در يك 
وضعيت ثابت تا ساعت ها می نشيند، ستون 
فقرات و اس��تخوان بنديش دچار اشكال 
ش��ده و ممكن اس��ت، مبتال ب��ه آرتروز 
شود.  همچنين احساس سوزش و سفت 
شدن گردن، كتف ها و مچ دست  از ديگر 
عارضه كار ثاب��ت و طوالنی مدت بازی 

با رايانه اس��ت. فقدان تحرک جسمی و 
ورزش در كودكانی كه ساعت های زيادی 
صرف بازی های يارانه  و تلويزيون می كنند، 
می تواند به عنوان عامل مهمی در ابتالی 
افراد به چاقی، بيماری مزمن شريان های 
قلبی، افزايش فشار خون، ديابت و بيماری 

التهاب استخوان ها و مفاصل باشد. 
بازی های يارانه ای چه آسیب های روانی 

- تربیتی برجا می گذارد؟ 
تقويت ح��س پرخاش��گری، انزواطلبی 
از عوارض آس��يب های روانی - تربيتی 
بازی های يارانه ای اس��ت. نوجوانانی كه 
هميش��ه با بازی های 
به  درگيرند،  رايانه ای 
ان��زوا و درون گرايی 
متماي��ل ش��ده و در 
ارتب��اط  برق��راری 
اجتماع��ی پوي��ا ب��ا 
ديگران ناتوان خواهند 

بود. 
ــای رايانه ای  بازی ه
ــب  موج ــه  چگون
ــدن ذهن  ــل ش تنب

می شود؟ 
در اين بازی ها، به دليل اينكه بيشتر، كودک و 
نوجوان با ساخته ها و برنامه های ديگران رو 
به روست و كمتر قدرت دخالت و تصرف 
در آن ها را پيدا می كند، حالت انفعال گرفته 
و اعتماد به نفس او در برابر س��اخته ها و 
پيشرفت ديگران، متزلزل می شود. پی آمد 
منفی ديگر  آن اخالل در روابط خانوادگی و 

افت تحصيلی است. 
پیشنهاد شما برای کسانی که از بازی های 

يارانه ای استفاده می کنند، چیست؟ 
زمان بازی ه��ای كامپيوتری و تماش��ای 
تلويزيون در كودكان بايد محدود ش��ود، 
بازی های تصويری خالق كه به وس��يله 
آن ه��ا، معماهايی حل می ش��ود، بيش از 
بازی ه��ای ديگر مورد توجه ق��رار گيرد. 
بازی های جمعی، كمتر مسأله ساز است، 
بين بازی  با رايانه، به طور منظم از كودكمان 
بخواهيم كه استراحت كند، صفحه نمايشگر 
رايانه، اندكی پايين تر از چشم ها قرار داده 
شود تا چشم ها مس��لط به صفحه رايانه 

باشد. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  ورود به بازار کار سخت تر می شود

 کشف 245 کيلوگرم انواع مواد مخدر 
در نایين اصفهان

 دستگيری 6 توزیع کننده مواد مخدر 
در خوانسار اصفهان

متهم زرنگ

SMS ارسال 3هزار و 339 پیامک توسط نوجوانان در ماه، عالقه بیشتر دخترها به

معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي خبر داد:
عدم تعـادل بازار کار ایـران در جذب نیـروي انسـاني

به گزارش مهر، اگر هنوز برای پذيرفتن اينكه تعداد ارسال 
پيامك در ميان كاربران تلفن های همراه همچنان رو به افزايش 
است به اثبات نياز داريد نگاهی به اين آمار و ارقام بياندازيد: 
يك نوجوان به صورت ميانگين ماهانه باالی سه هزار پيامك 
ارس��ال می كند.  اين تعداد برابر 6 پيامك در هر ساعت از 
ساعات بيداری است. بر اساس تحقيق های جديد شركت 
نيلسن جوامع انسانی شيفته پيامك، استفاده از اطالعات و نرم 
افزارها شده است. اين شركت رفتارهای اطالعاتی بيش از 
60 هزار مشترک تلفن همراه به همراه 3 هزار نوجوان طی 
ماه آوريل، می و ژوئن سال جاری مورد تجزيه و تحليل قرار 
داد و اعداد و ارقام به دست آورد كه حيرت انگيزند.بر اساس 
اين مطالعات ميزان ارسال پيامك به ويژه در ميان نوجوانان 
13 تا 17 سال رو به افزايش گذاشته است به طوری كه يك 
 نوجوان به صورت ميانگين ماهانه 3 هزار و 339 پيامك ارسال 

می كند. در اين ميان ميزان استفاده دختران از پيامك نسبت 
به پسران بسيار قابل توجه است، دختران به صورت متوسط 
ماهانه چهار هزار و 50 پيامك و پسران دو هزار و 539 پيامك 

ارسال می كنند. 
همچنين ميزان ارسال پيامك نوجوانان نسبت به سال گذشته 
8 درصد افزايش يافته است.ديگر گروه های سنی در ارسال 
پيامك حرف چندانی برای گفتن ندارند، رده های سنی 18 
تا 24 ماهانه هزار و 630 پيامك ارسال می كنند و اين ميزان 
با باال رفتن رده های سنی كاهش می يابد، تنها نكته ثابت در 
ميان اين اعداد و ارقام افزايش آنها در تمامی رده های سنی 

نسبت به سال گدشته است. 
در سال 2008 دليل اصلی استفاده از تلفن های همراه افزايش 
امنيت فرد عنوان می ش��د ام��ا امروزه همه چيز تغيير كرده 
است.43 درصد از نوجوانان دليل خود برای خريداری تلفن 

همراه را 1 - ارس��ال پيام��ك 2- امنيت و برقراری و حفظ 
ارتباط با دوستان می دانند. از سويی ديگر ارسال پيامك در 
حال تبديل شدن به جايگزينی كاربردی برای مكالمات تلفنی 
 اس��ت به طوری كه 22 درصد از كاربران تلفن های همراه

 می گويند فرستادن پيامك از برقراری تماس تلفنی بسيار ساده 
تر است و 20 درصد از آنها اين فرايند را سريعتر از مكالمه 
های تلفنی می دانند. همچنين ميزان استفاده از نرم افزارهای 
 صوتی در ميان نوجوانان در حدود 14 درصد و در ميان تمامی 
گروه های سنی در حدود 55 درصد كاهش داشته است.از 
سويی ديگر با كاهش يافتن ميزان استفاده از كاربرهای صوتی 
تلفن های همراه، ش��دت استفاده از نرم افزارها و اطالع ها 
در ميان كاربران رو به افزايش گذاشته و در ميان نوجوانان با 
افزايش چهار برابری از 16 مگابايت ماهيانه به 62 مگا بايت 

رسيده است. 

معاون توس��عه اش��تغال وزارت كار اعالم كرد: افزايش 
ورود زنان تحصيلكرده به بازار كه سهم60 درصدي دارد، 
موجب عدم تعادل بازار كار در جذب نيروي انساني شده 
اس��ت. حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال 
وزارت كار در گفتگ��و با موج با تأكيد ب��ر لزوم اجراي 
سياست طرح ساماندهي مشاغل خانگي در كشور تصريح 
كرد: فعاليت در حوزه مش��اغل خانگي از قديم االيام در 
كشور ما وجود داشته است . لذا اين طرح مي كوشد ساز 
و كارهاي قانوني براي توسعه حمايت از فعاالن اين حوزه 

نظير صنايع دستي، قاليبافي، توليد مواد غذايي و ... را پيش 
بيني كند. به گفته وي، مباحثي همچون بازنشستگي، بيمه 
تامين اجتماعي و بيمه بيكاري و وام قرض الحسنه با پيش 
بيني س��از و كارهاي دقيق قانوني مي تواند ظرفيت هاي 
اقتصادي و اجتماعي اين حوزه را به شدت توسعه بخشد 
. معاون توس��عه اش��تغال وزارت كار يادآور شد: اجراي 
دقيق اين طرح مي تواند محيط كار و كسب امني را براي 
زن��ان خان��ه دار ايجاد كند. وي خاطرنش��ان كرد: برخي 
از فارغ التحصيالن دانش��گاهي ك��ه از توانايي و مهارت 

كافي برخوردار هس��تند، اما از داش��تن دفتر و كارگاه بي 
بهره هستند، س��اماندهي طرح مشاغل خانگي مي تواند 
به توس��عه و تحول فعاليت هاي آنان منجر شود. معاون 
 توس��عه اش��تغال وزارت كار و امور اجتماعي با انتقاد از
 سياس��ت ه��اي انقباظي بانك ه��ا در رون��د پرداخت 
تس��هيالت به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تصريح كرد: 
اعمال سياس��ت هاي انقباظي از سوي بانك هاي كشور 
موجب ش��ده اس��ت كه مبلغ قابل توجهي از اعتبارهای 

مصوب جذب بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نشود.

زاینده رود
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
نايين اصفهان در بازرس��ی از دو دستگاه 
خودروی س��بك و سنگين، بيش از 245 
كيلوگرم انواع مواد مخدر را كشف و ضبط 
كردند.س��رهنگ »محمد علی يوسليانی« 
فرمانده انتظامی شهرس��تان نايين استان 
اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داش��ت: 
مأموران پليس مب��ارزه با مواد مخدر اين 
فرماندهی حين كنترل خودروهای عبوری 
در محورهای اين شهرستان به يك دستگاه 
تريلر مشكوک و آن را متوقف می كنند.
وی افزود: مأموران در بازرس��ی از تريلر، 
مقدار 141 كيلو و 900 گرم حشيش و 28 
كيلو و 750 گرم ترياک با لفاف پالستيكی 
كه در خودرو جاس��ازی شده بود كشف 
و ضبط كردند.اين مقام مس��ئول در ادامه 
تصريح كرد: مأموران مستقر در ايست و 
بازرسی شهيد شرافت اين فرماندهی نيز 
حين كنت��رل خودروهای عبوری به يك 

دستگاه وانت نيسان مشكوک و در بازرسی 
از آن مقدار 74 كيلو و 900 گرم مواد مخدر 
از نوع ترياک كشف و ضبط كردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان نايين گفت: راننده هر دو 
خودرو به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگير 
و خودروی آنان نيز متوقف شد. سرهنگ 
يوسليانی در پايان با بيان اينكه در اين دو 
عمليات در مجموع مقدار 245 كيلو و 500 
گرم انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد 
خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده 
جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع 

قضايی شدند.

زاینده رود
در راس��تای اجرای ط��رح ارتقای 
امنيت اجتماع��ی و اخالقی با محوريت 
مبارزه با تهيه و توزيع مواد مخدر، پليس 
خوانسار اصفهان موفق شد شش نفر از 
توزيع كنندگان م��واد مخدر را طی يك 
عمليات ضربتی شناس��ايی و دس��تگير 
 كند. مصطفی صادقيان« سرپرست مركز 
اطالع رسانی پليس اصفهان با عالم اين 
مطلب اظهار داشت: در پی كسب خبری 
مبنی بر توزيع مواد مخدر صنعتی در بين 
جوانان و نوجوانان شهرستان خوانسار، 
طرح مبارزه با توزيع كنندگان مواد مخدر 
در اين شهرستان تشديد شد. وی افزود: 
در راستای اين طرح و طی يك عمليات 
پليسی ضربتی، شش نفر از توزيع كنندگان 
سابقه دار و تحت تعقيب مراجع قضايی 

شناسايی و دستگير شدند.
اي��ن مق��ام مس��ئول گف��ت: متهم��ان 
 دس��تگير ش��ده »علی -م«، »علی -ق«، 

»حس��ين -ف«، »عبداله -خ«، »عليرضا 
-م« و »محمد - ق« نام دارند. سرپرست 
مركز اطالع رسانی پليس افزود: اين افراد 
دارای اتهام های مختلفی از قبيل فروش، 
نگهداری، حمل و ايجاد پاتوق استعمال 
مواد مخ��در در پرونده خود هس��تند و 
در بازرس��ی بدنی از آن��ان مقادير قابل 
توجهی انواع مواد مخدر كشف و ضبط 
شده است. صادقيان در پايان خاطرنشان 
كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير 
 مراح��ل قانونی تحوي��ل مراجع قضايی

 شدند.

زاینده رود
من به دليل مصرف مشروب های 
الكلی اختيارم را از دست داده بودم و 
با موتورسيكلت در شهر پرسه می زدم 
و برای جل��ب توجه و ايجاد رعب و 
وحشت بين ش��هروندان، شيشه های 
خودرويی را شكس��تم غافل از اينكه 
ش��هروندان طی تماس تلفنی موضوع 

را به پليس اطالع داده اند.
من برای اينكه توسط مأموران دستگير 
نشوم قبل از حضور پليس می خواستم 
فرار كنم كه موتورسيكلتم خراب شد 
ب��ه خاطر همين موت��ورم را در همان 
حوال��ی رها ك��رده و از صحن��ه فرار 

كردم.
ــط  ــتگیری توس زرنگی متهم و دس

مأموران:
پ��س از مدت��ی با اين فك��ر كه پليس 
اق��دام مجرمانه مرا فرام��وش كرده با 
110 تم��اس گرفتم و ادع��ا كردم كه 
موتورسيكلتم را به س��رقت برده اند. 

مأمور 110 نيز با انجام استعالم گفت: 
موتورس��يكلت شما توس��ط مأموران 
انتظام��ی  فرمانده��ی   27 كالنت��ری 
شهرستان اصفهان كشف شده و برای 
س��ير مرحله های قانون��ی و تحويل 
موتورسيكلت بايد به كالنتری مذكور 
مراجعه كنيد. من هم شاد و خوشحال 
به كالنتری مراجعه كردم ولی دركمال 
ناباوری همينكه وارد كالنتری ش��دم 
دستگير ش��دم. پس از دستگيری تازه 
متوج��ه ش��دم از همان تم��اس اوليه، 

پليس متوحه همه چيز شده بود.
س��رهنگ محس��ن عقيل��ی فرمان��ده 
انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان در اين 
رابط��ه تصري��ح كرد: متهم ب��ه همراه 
پرون��ده جهت س��ير مراح��ل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شد.
وی در پايان به شهروندان توصيه كرد: 
هنگام برخورد با موردهای مش��كوک 
به س��رعت مراتب را با ش��ماره تلفن 

110 به پليس اطالع دهند.

بازی های يارانه ای موجب تنبل شدن 
ذهن می شود

دكتر غالمرضا كريمی در گفتگو با ايسنا، 
با اشاره به وجود مراكز و مدارسه هايی كه 
خارج از حيطه آموزش و پرورش فعاليت 
می كنن��د و از آن ه��ا به عنوان »مدرس��ه 
خودگردان« ياد می شود، تصريح كرد: طبق 
قانون، فعاليت كليه م��دارس خودگردان 
غيرقانونی است و وزارت كشور نيز طی 
بخش��نامه ای اعالم كرده اين مدارس به 
علت نداشتن مجوز، اجازه فعاليت ندارند. 
وی ب��ا بيان اين كه آمار دقيقی از مدارس 
خودگردان در كشور نداريم، بيان كرد: در 
سال های گذشته تعدادی مراكز و مدارس 
خودگردان كه از طري��ق اداره نظارت بر 
اماكن عمومی شناسايی شده بود، توسط 
نيروی انتظامی پلمپ شدند. به گفته وی 
بيشتر مدارس خودگردان در شهرستان های 
تهران، قم و فارس فعاليت داشتند كه پس 
 از شناسايی توسط نيروی انتظامی، تعطيل 
ش��دند. دبيركل كميسيون ملی آيسسكو 
)س��ازمان اس��المی، آموزش��ی علمی و 
فرهنگی( تأكيد كرد: طبق بخشنامه ای كه به 
مدارس كشور اعالم شده است، كليه اتباع 
خارجی از جمله  اتباع افغان دارای گذرنامه 
رس��می مدت دار، می توانند با مراجعه به 

مدرسه ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دهند. 
تاكنون هيچ تصميمی برای ادامه تحصيل 
اتباع غيرمجاز اتخاذ نشده است كريمی 
ادامه داد: اين در حالی اس��ت كه تعدادی 
از اتباع افغانی هيچ نوع مجوزی مبنی بر 
اقامت در ايران ندارند كه تاكنون برای ادامه 
تحصيل اي��ن گروه هيچ گونه تصميمی 
اتخاذ نشده و چارچوب خاصی برای آنها 

تعريف نشده است. 
وی با بيان اين كه آمار دقيقی از تعداد افراد 
در سن تحصيل كه به صورت غيرمجاز 
در كشور زندگی می كنند در دست نداريم، 
ادامه داد: اتب��اع خارجی كه دارای مجوز 
بودند در مدارس كشور ثبت نام شده اند، 
اما بيشترين مشكل ما اتباع افغانی هستند، 
چرا كه تعداد اي��ن اتباع در ايران بيش از 
ساير كشورهاست. به گفته كريمی سال 
گذشته 285 هزار دانش آموز افغانی مجاز 
در مدارس ايران ثبت نام كردند و همانند 
دانش آموزان ايرانی ادامه تحصيل دادند كه 

اين روند در سال جاری نيز ادامه دارد. 
در پاي��ان وی خاطرنش��ان ك��رد: از آمار 
دقيق ثبت نام شدگان اتباع افغان در سال 

تحصيلی جديد اطالع دقيقی نداريم.

 285هزار دانش آموز افغاني 
درحال تحصيل در كشور

جامعه

نمايندگان مجلس از وزير 
اقتصاد خواهان اجراي قانون 

کمک به مترو شدند

در شهرستان شاهین شهر و میمه 
صورت گرفت:

راه اندازی مرکز فرماندهی 
سالمت در حوادث 

در راستاي اصل 44 قانون اساسي؛
واگذاری 54 پايگاه اورژانس 
پيش بيمارستاني اصفهان به 

بخش خصوصي

در اصفهان و در مدرسه علمیه 
ناصريه برپا شد؛

نمايش 6021 قطعه قرآن  
خطي و اسناد اسالمي

رئیس اداره پست کاشان:
عمليات نصب صندوق هاي پستي 

شخصي در کاشان آغاز شد

اصفهان  مردم  فوالدگرنماينده  رضا  حميد  مهندس 
درمجلس شورای اسالمی گفت: نمايندگان مجلس 
پي گير اجراي قانون كمك به مترو كالن شهرها هستند واز 

وزير اقتصاد خواهان اجراي اين قانون شدند.

حوادث  در  سالمت  فرماندهی  مركز  اندازی  راه 
شهرستان شاهين شهر و ميمه با رسالت به كارگيری 
كليه توانمندی و امكانات درمانی موجود در اين شهرستان ، 
در حوادث و تحت يك فرماندهی مشخص ، در فرمانداری 

شاهين شهر به تصويب رسيد.

فوريت هاي  و  حوادث  مديريت  مركز  فني  معاون 
پزشكي اصفهان از واگذاري 54 پايگاه اورژانس پيش 
بيمارستاني سطح استان به بخش خصوصي در راستاي اصل 

44 قانون اساسي خبر داد.

شش هزار و 21 قطعه نفيس قرآن هاي خطي و اسناد 
روايات به خط نسخ در مدرسه علميه ناصريه اصفهان 

به نمايش گذاشته شده است.

رئيس اداره پست كاشان از آغاز عمليات اجرايي 
تمام  در  بر  شخصي  پستي  صندوق هاي  نصب 
منازل اعم از مسكوني و تجاري مطابق با استانداردهاي 

تعيين شده خبر داد.

متاسفانه دولتها 
نتوانستند در انجام 
وظایف حاکميتی خود 

در مقوله اشتغال 
که همانا ایجاد 

فرصت های شغلی 
منطبق بر نيازها 
باشد موفق باشند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 رئي��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفه��ان 
 گفت: مجريان ساخت و ساز در استان اصفهان دارای صالحيت كافی 

نيستند. 
غالم حس��ين عسگری در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در راستای 
كاهش اثرهای باليای طبيعی در كش��ور حادثه خيزی مانند ايران از 
مدت ها پيش طرح ها و برنامه هايی در نظر گرفته شده است، اظهار 
داش��ت: تدوين و اجرای آيين نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان 
در س��ال های اخير، از جمله برنامه هايی بوده كه در راستای كاهش 
اثره��ای باليای طبيعی و افزايش مقاوت س��اختمان ها در اس��تان 

اصفهان در نظر گرفته شده است. 
وی ادام��ه داد: در حال حاض��ر افرادی كه به عن��وان طراح برای 
س��اختمان ها ش��ناخته ش��ده اند ملزم به رعايت اين آيين نامه ها و 

مقررات در اجرای طراحی های خود هستند. 
 رئي��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفه��ان 
افزود: مقررات ملی ساختمان در 20 مبحث تدوين شده كه از اين 
تعداد حدود هش��ت مبحث آن در رابطه با اس��تحكام ساختمان ها 

تنظيم شده است. 
وی با بيان اينكه بر اس��اس آيين نامه 2800، مواردی برای افزايش 
اس��تحكام س��اختمان ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه با توجه به 
وضعيت و ش��رايط آن منطقه از لحاظ مي��زان زلزله خيزی اجرايی 

می ش��ود، گف��ت: بر همي��ن اس��اس منطقه های كش��ور به لحاظ 
 خطر زلزله به مناطق كم، متوس��ط، زياد و بس��يار زياد تقسيم بندی 

شده اند. 
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفهان با بيان 
اينكه قانون نظام بازخورد به منظور بررس��ی استحكام ساختمان ها 
پس از اتمام مراحل س��اخت و س��از تدوين ش��ده اس��ت، گفت: 
 پ��س از ص��دور پروانه س��اختمانی از س��وی ش��هرداری ها برای 
س��اخت و س��از، مجريان مكلف ب��ه اجرای ضواب��ط و مقررات 
ساختمان سازی هستند كه در كنار آن مهندس ناظر از سوی سازمان 
 نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان بر روند ساخت و سازها نظارت 

می كند. 
وی اضافه كرد: مشكل بزرگی كه در حال حاضر در استان اصفهان 
و در مورد س��اخت و س��ازها وج��ود دارد نبود مجري��ان دارای 

 صالحيت و حرفه ای در زمينه ساختمان سازی است.

از دو ماه پیش تاکنون؛
 افزايش 100 درصدی قيمت 

برخی نهاده های دامی
عباس حسينی در گفتگو با فارس با بيان اينكه از حدود دو ماه پيش قيمت 
تمام نهاده های دامی در اس��تان اصفهان روند رو به افزايشی داشته است، 
اف��زود: قيمت اي��ن نهاده ها در اين مدت بين 40 ت��ا 100 درصد افزايش 
 را تجربه كرده اس��ت. وی ادامه داد: كنستانتره كه يكی از نهاده های دامی 
پر مصرف در بين دامداری های استان است از هر كيلو 220 تومان به 380 
تومان به ازای هر كيلو افزايش يافت. رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان 
تصري��ح كرد: در ماه های اخير قيمت ذرت از كيلويی 240 تومان به 345 
تومان افزايش يافت كه در ادامه اين روند قيمت هر كيلو سويا كه يكی ديگر 
از نهاده های دامی پر مصرف اس��ت از كيلويی 375 تومان به 520 تومان 
رسيد. وی اظهار داشت: سبوس گندم كه يكی از مواد مصرفی در كنستانتره 
اس��ت نيز از هر كيلو 155 تومان در دو ماه گذشته به 250 تومان افزايش 
يافت و قيمت يونجه كه مصرف آن در بين دامداری های استان نيز چشمگير 
به نظر می رسد از كيلويی 190 تومان به 285 تومان افزايش داشته است. 
حسينی بيان داشت: اين افزايش در قيمت نهاده های دامی در ماه های اخير 
سبب افزايش در قيمت تمام شده شير برای دامداران شده است كه با توجه 
به اينكه هر كيلو شير از سوی كارخانه ها در حال حاضر حدود 410 تومان از 
دامدار خريداری می شود، امكان افزايش قيمت برای دامداران وجود ندارد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر قيمت تمام شده هر كيلو شير برای دامداران 
استان 550 تومان است و در صورتی كه مابه التفاوت آن به دامداران پرداخت 
نشود آنها با ضرر در فروش توليدهای خود رو به رو می شوند به گونه ای كه 
در مواردی برای جبران اين ضرر شايد برخی از دامداران اقدام به فروش 
دام های خود كنند. وی افزود: با توجه به اينكه شير دامداران برای مصرف در 
شير يارانه ای خريداری می شود، دامداران نمی توانند برای جبران ضرر ناشی 

از افزايش قيمت نهاده های دامی قيمت شير يارانه ای را افزايش دهند. 

فرمانده س��پاه شهرستان تيران و كرون گفت: همزمان با هفته بسيج 
در شهرستان طرح های محروميت زدايی اجرا می شود.

ب��ه گ��زارش ف��ارس از تي��ران و ك��رون، س��رهنگ »محمدعلی 
 قيصری ها« در جلسه شورای اداری شهرستان تيران و كرون اظهار 
داش��ت: همزم��ان با هفته بس��يج، ط��رح و برنامه ه��ای فرهنگی، 
اجتماع��ی، هنری و ورزش��ی اجرا می ش��ود. وی اف��زود: يكی از 
طرح هايی كه همزمان با شروع هفته بسيج انجام می شود، طرح های 
محروميت زدايی است. فرمانده ناحيه مقاومت بسيح سپاه پاسداران 
شهرس��تان تيران و كرون همچنين به گ��زارش عملكرد ايام دفاع 
مق��دس در شهرس��تان تيران و كرون اش��اره كرد و بيان داش��ت: 
برنامه هايی كه به اين مناس��بت در اين شهرستان برگزار شد، نقش 
مؤثری در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و گراميداشت ياد شهدا، 
رزمندگان و ايثارگران دوران دفاع مقدس داش��ت و استقبال مردم 
شهرس��تان نيز از برنامه های اين ايام پرش��ور ب��ود. وی همكاری 
مس��ئوالن شهرستان در برگزاری اين برنامه ها را عامل موفقيت در 
اجرای برنامه ها دانس��ت و افزود: دانشگاه های پيام نور و آزاد مركز 
تيران، ش��هرداری، آموزش و پرورش، ش��بكه بهداشت و درمان و 
مجم��ع امور صنفی و اداره بازرگانی از جمله اداره هايی بودند كه 

همكاری خوبی داشتند. 
قيصری ها به برنامه هايی كه در مدرس��ه ها به مناس��بت های ملی و 
مذهبی برگزار می ش��ود اش��اره كرد و گفت: مدرسه ها با توجه به 
پتانس��يل و توانايی های خود، برنامه های خوبی برای گراميداشت 

ايام مختلف سال برگزار می كنند.

 ايجاد اولين پارک انرژی 
در كاشان

زاينده رود
پيرپيران مديرعامل شركت برق استان اصفهان در گفتگو با پايگاه 
خبری وزارت نيرو اعالم كرد: با همكاری ش��ركت سابا و شهرداری 
كاش��ان، به زودی اولين پارک انرژی برق در شهرس��تان كاشان ايجاد 
خواهد شد. مديرعامل ش��ركت توزيع برق استان اصفهان افزود: اين 
پارک قرار است با مشاركت شركت سابا و شهرداری كاشان تجهيزات 
كم مصرف، وسايل كم مصرف برقی و تجهيزات مولد انرژی از طريق 
انرژی های نو را برای مردم و خانواده به نمايش بگذارد. در اين پارک 
سعی خواهد شد تمام وس��ايل و لوازم برقی مورد نياز از استانداردها 
و برچس��ب های انرژی نصب و در معرض ديد مردم قرار گيرد. وی 
تأكيد كرد: مرحله مطالعه های اين تجهيزها آغاز ش��ده و به زودی در 
كارگروه ويژه تخصصی كه بدين منظور تشكيل می گردد؛ ابعاد، فضا 
و تجهيزات مورد نياز تعيين خواهد شد. بخش ديگری از اين پارک به 
منظور الگوسازی و تغيير نگاه مردم به مقوله مصرف برق ايجاد خواهد 
شد. وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان بهره وری انرژی ايران )سابا( از 
اين پيشنهاد به خوبی استقبال و شهرداری كاشان همكاری و همراهی 
خود را به خوبی اعالم كرده است و اين پارک مدلی خواهد بود برای 

ساير شهرها و بخش های همجوار.

مدير جهاد کشاورزی نجف آباد خبر داد:
برداشت بيش از 4 هزار تن گندم 

از اراضی نجف آباد
مدي��ر جهاد كش��اورزی نجف آباد گف��ت: 4 ه��زار و 800 تن گندم 
از اراض��ی اي��ن شهرس��تان جم��ع آوری ش��د. »مجتبی مؤمن��ی« در 
گفتگ��و با ف��ارس در نجف آباد، از برداش��ت گندم و ج��و از اراضی 
 كش��ت اين محص��والت در شهرس��تان نجف آباد خب��ر داد و اظهار 
داشت: در شهرستان نجف آباد در سال زراعی 88- 89، يك هزار و 200 
هكتار از اراضی زير كشت گندم و يك هزار و 470 هكتار زير كشت 
جو قرار گرفت كه عمليات برداشت آنها انجام شده است. وی افزود: 
به طور متوس��ط در هر هكتار 4 تن گن��دم و 3  هزار و 800 كيلوگرم 
جو برداش��ت می شود كه امس��ال در اين شهرستان 4 هزار و 800 تن 
گندم برداش��ت شده است. مدير جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد 
بيان داشت: در اين شهرس��تان 750 هكتار زمين های كشاورزی زير 
كش��ت برنج قرار گرفته است كه متوس��ط برداشت از هر تن به طور 
متوسط 5 تن برآورد می ش��ود.وی در مورد ديگر محصوالت زراعی 
كشت شده در اين شهرستان گفت: سطح زير كشت ذرت علوفه ای در 
اين شهرستان يك هزار و 100 هكتار، سطح زير كشت كلزا 7 هكتار، 
سطح زير كشت پياز 300 هكتار و سطح زير كشت سيب زمينی 350 
 هكتار است. مؤمنی تأكيد كرد: پيش بينی می شود 45 تن ذرت علوفه ای، 
65 تن پياز و 35 تن س��يب زمينی از هر هكتار برداشت شود و برای 
كلزا نيز پيش بينی می كنيم در هر هكتار به طور متوسط يك هزار و 60 
كيلوگرم برداشت محصول وجود داشته باشد. وی خاطرنشان كرد: با 
توجه به خشكسالی های اخير، س��طح زير كشت محصوالت زراعی 

نسبت به سال های پر باران كاهش يافته است.

کوتاه از اصفهانروی میز

 مدي��ركل تعزي��رات حكومت��ی اس��تان اصفهان 
گفت: با افراد محتكر برخورد قانونی می ش��ود. به 
گ��زارش فارس، ف��رزاد آقايی در جمع مس��ئوالن 
شهرستان تيران و كرون، با اشاره به اينكه در آستانه 
اج��رای قانون هدفمند كردن يارانه ه��ا قرار داريم، 
اظهار داشت: در اين ايام افراد منافق و دشمنان قصد 
رسيدن به اهداف ش��يطانی خود را دارند و از اين 
فرصت اس��تفاده می كنند. وی افزود: اطالع رسانی 
و آگاه نم��ودن مردم نس��بت به اج��رای اين طرح 
از اهميت خاصی برخوردار اس��ت و هر مس��ئول 

ب��ه اندازه خود بايد در اين راس��تا همكاری كند. 
مديركل تعزيرات حكومتی استان اصفهان گفت: 
برخی از كاالها در اولويت شبكه توزيع هستند و 
برخی ديگر از كاالها نيز از ديگر كاالهای موجود 

در بازار تأثير می پذيرند. 
وی با بيان اينكه در اين شرايط بعضی افراد دالل 
و س��رمايه دار اقدام به جمع آوری اجناس و انبار 
كردن آن می كنند، بيان داش��ت: اجناس انبار شده 
قابل شناسايی است برخورد قانونی با آنها صورت 

می گيرد.

 الدن سلطانی
قربانی در گفتگوی اختصاص��ی اعالم كرد: انتخابات 
ش��وراهای دانش آموزی نواحی و منطقه های استان 
اصفهان، س��وم آبان همزمان در مدرسه های دختر و 

پسر سه دوره تحصيلی برگزار می شود.
وی اف��زود: در اي��ن دوره از انتخاب��ات بي��ش از 98 
درص��د مدرس��ه ها تحت پوش��ش خواهن��د بود كه 
ح��دود 4500 واحد آموزش��ی را ش��امل می ش��ود. 
 قربان��ی درباره چگونگی برگزاری انتخابات ش��وراها 
گفت: انتخابات در مدرسه های نوبت صبح ساعت 9 
و در مدرسه های نوبت بعد از ظهر ساعت 14 شروع 
و ادامه خواهد داشت. همچنين ستاد انتخابات در كليه 
منطقه ها و مدرس��ه ها تش��كيل و بر روند برگزاری 

انتخابات نظارت خواهند داشت.

وی تع��داد اعضای اصل��ی و علی البدل ش��وراهای 
دانش آموزی را اينگونه تش��ريح كرد: در مدرسه های 
دوره ابتداي��ی به تناس��ب جمعيت بي��ن 5 تا 9 نفر به 
عنوان عضو اصل��ی و 2 نفر عضو علی البدل انتخاب 
می شوند و در مدرسه های راهنمايی و متوسطه تعداد 
اعضای شورا بين 5 تا 11 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل 
است. كارشناس مس��ئول فعاليت های دانش آموزی 
اداره كل آموزش و پرورش اس��تان، ضمن اش��اره به 
اينكه ش��وراهای دانش آموزی در مدرسه ها به عنوان 
بازوان اجرايی مديريت مدرس��ه هس��تند، خاطرنشان 
كرد: اين شوراها در كنار مدير مدرسه در اموری چون 
برگزاری نماز جماعت، مراسم صبحگاه، اداره تعاونی 
آموزشگاهی، برگزاری اردوهای دانش آموزی، تنظيم 
برنامه های امتحانی، برنامه ريزی مناسبت های مذهبی 
و ملی، اداره امور نش��ريه های داخلی و... مش��اركت 

دارن��د. قربان��ی گف��ت: در ه��ر مدرس��ه 14 انجمن 
زيرمجموعه شوراهای دانش آموزی با عضويت ساير 
دانش آموزان تشكيل و فعاليت های مربوطه را پيگيری 
خواهن��د كرد. وی در ني��م نگاهی كه به انتخاب های 
شوراها در سال گذشته داشت، فعاليت آنها را اينگونه 
بيان كرد: در س��ال گذشته تعداد 36495 نفر به عنوان 
عضو ش��ورای دانش آموزی در مدرسه های سه دوره 
تحصيلی انتخاب ش��دند. همچنين در مجموع تعداد 
3260 جلس��ه و همايش ويژه شوراهای دانش آموزی 
در مدرسه ها و منطقه های آموزش و پرورش تشكيل 
ش��د. به گفته كارشناس مس��ئول فعاليت های دانش 
آموزی، ارزيابی از فعاليت های يك س��اله شوراهای 
دانش آموزی، انتخاب و تقدير شوراهای برتر و اعزام 
اعضای برتر شوراها در همايش های كشوری از ديگر 

برنامه هايی بود كه در سال گذشته انجام شد.

رئيس جهاد كش��اورزی چهارمح��ال و بختياری از 
پرداخت 150 ميليارد ريال تسهيالت از محل اعتبار 

صندوق استان به كشاورزان اين استان خبر داد. 
به گزارش فارس از ش��هركرد، »صف��در نيازی« در 
ديدار با رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مادر 
تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری 
بخش كشاورزی در اين استان، اظهار داشت: در اين 
اس��تان يك صندوق با 29 تش��كل سهامدار مشغول 
به فعاليت اس��ت. وی به پرداخت 150 ميليارد ريال 
تسهيالت از محل اعتبار صندوق استان به كشاورزان 
اشاره و تأكيد كرد: تاكنون 21 ميليارد ريال اعتبار به 
صندوق اس��تان كمك ش��ده كه تالش برای افزايش 

اي��ن منابع جزو برنامه های اولويت دار اين س��ازمان 
است. 

ني��ازی با بيان اينك��ه اين صن��دوق از منابع داخلی 
خود، ش��ركت مادرتخصصی و بانك كش��اورزی به 
تش��كل های عضو صندوق تس��هيالت اعطا می كند، 
افزود: 100 فقره تس��هيالت به مبلغ 44 ميليارد ريال 
ب��ا كارمزد چهار درص��د و از منابع داخلی صندوق، 
5/5 ميلي��ارد ري��ال از منابع ش��ركت مادرتخصصی 
و دو ميلي��ارد ريال نيز از منابع بانك كش��اورزی به 
تش��كل های عضو صندوق تس��هيالت اعطا ش��ده 
اس��ت. وی هدف از تشكيل اين صندوق را حمايت 
از افزايش حج��م و ارتقای كيفيت س��رمايه گذاری 

 در بخ��ش كش��اورزی برش��مرد و خاط��ر نش��ان 
كرد: براساس مصوبه های هيأت وزيران، صندوق های 
توسعه بخش كشاورزی با مشاركت جهاد كشاورزی 
و توليدكنن��دگان مرتبط با حوزه فعاليت هر صندوق 

تشكيل می شود. 
رئيس جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری بيان 
داش��ت: اين صندوق در تاريخ 13 اس��فند ماه سال 
1385 تأس��يس شد و از آن زمان تاكنون با 30 عضو 
و ميزان سرمايه افزون بر 21 ميليارد ريال به فعاليت 
پرداخته كه س��هم مش��اركت تشكل ها 51 درصد و 
سهم مش��اركت دولت در ميزان سرمايه گذاری 49 

درصد است.

شهرستان

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان:
 مجريان ساخت و ساز 

در اصفهان صالحيت كافي ندارند

همزمان با هفته بسیج؛
 اجرای طرح هاي محروميت زدايي 

در تيران و كرون

سرپرست شبکه بهداشت و درمان  اردل:
اتخاذ تدابير بهداشتي از مهم ترین 

نيازهاي حادثه های غيرمترقبه

در استان چهارمحال و بختیاری
 3 هزار و 500 هكتار سطح 

زیر کشت برنج

در چهارمحال و بختیاري صورت مي گیرد؛
 ارائه بسته هاي حمایتي 

به سرمایه گذاران صنعتي

 ارائه خدمات فروش و پس از فروش برق 
 در 29 دفتر خدمات ارتباطی 

پيشخوان دولت
سرپرست شبكه بهداشت و درمان  اردل گفت: امدادرسانی ، درمان و اتخاذ تدابير 
بهداش��تی و پيشگيرانه از مهم ترين نيازهای حوادث غيرمترقبه است. به گزارش 
فارس  سرپرست شبكه بهداشت و درمان اردل در كارگاه آموزشی مديريت بحران 
در اين شهرس��تان اظهار داشت: بحران يك فشار  زايی روانی، اجتماعی بزرگ و 
ويژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واكنش های 
اجتماعی می شود. »محمد خاكسار« با بيان اينكه بحران غير قابل پيش بينی است، 
افزود: بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند 
به محض وقوع بحران نيازمند كمك می شوند، اين در حالی ا ست كه زمان موجود 
برای پاسخ دهی پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضای واحد تصميم گيری 
را به تعجب و حيرت وا می دارد. خاكسار خاطرنشان كرد: برهمين اساس فرآيند 
پيش بينی و پيشگيری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی 
بعد از وقوع بحران را مديريت بحران می نامند. سرپرس��ت ش��بكه بهداشت و 
 درمان شهرستان اردل اضافه كرد: امروزه بيشترين نقاط ضعف مديريت بحران، 
عدم هماهنگی و همكاری سازمان ها و محدوديت منابع مالی است. وی تصريح 
كرد: بر همين اساس به منظور ارائه عملكرد هر چه بهتر و قويتر در امر مديريت 
بحران بايد تهديدها و فرصت ها را به خوبی ش��ناخت و خود را برای مقابله با 
تهديدها و اس��تفاده از فرصت ها آماده كرد. خاكس��ار خاطرنشان كرد: توفيق در 
عرصه بحران ها و باليای طبيعی و غير طبيعی نيازمند توجه جدی به استانداردهای 

ساختمان، آموزش مردم، تجهيز و توانمند سازی دستگاه های مربوطه است.  

مجری طرح حبوبات و برنج سازمان جهاد 
كشاورزی استان چهار محال و بختياری 
گفت: كل سطح زير كشت برنج در استان، 
3 هزار و 500 هكتار اس��ت.  به گزارش 
 م��وج به نقل از روابط عمومی س��ازمان 
اس��ت��ان،  كش������اورزی   جه������اد 
 »بهمن خس��روی« با بيان اينكه بيشترين 
ب��ه  اس��تان  در  برن��ج  كش��ت  س��طح 
دارد،  تعل��ق  ل��ردگان   شهرس��تان 
 افزود: شهرس��تان شهركرد كمترين سطح كشت برنج را به خود اختصاص 
داده اس���ت و پيش بينی می ش���ود در س���ال زراعی آتی 17 هزار تن 

محصول برنج سفيد برداشت شود. 
وی ارقام برنج كش��ت شده در اس��تان را محلی سلكسيون شده كوهرنگ 
برش��مرد و خاطر نش��ان كرد: در سال گذش��ته 11 هزار تن برنج سفيد در 

استان توليد شد كه بيشتر در استان به مصرف رسيد. 
وی ي��ادآور ش��د: در س��ال زراع��ی ج��اری دو ط��رح مقايس��ه آزمايش 
ارق��ام ب��ا ه��دف انتخ��اب رقم مناس��ب و س��ازگار ب��ا ش��رايط منطقه 
 ب��رای 6 رقم پر محصول برنج اس��تان های ش��مالی كش��ور انجام ش��ده 

است.

رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياری گفت: با هدف حفظ 
اشتغال، توليد و توسعه صنعتی در چارچوب قانون ، حمايت های خوبی از 

سرمايه گذاران و صنعتگران در استان صورت می گيرد. 
»رحمان كرمی« در گفتگو با فارس در ش��هركرد،  بر ضرورت اس��تفاده از 
راهكارهای مؤثر در راستای ايجاد انگيزه سرمايه گذاری در اين استان تأكيد 
كرد و گفت:  بر همين اس��اس برای ايجاد انگيزه در راستای سرمايه گذاری 
در استان، معافيت های مالی، تسهيل در پرداخت تسهيالت، اعطای شرايط 

ارزی با نرخ ارزان تر و تسهيالت انرژی انجام می شود. 
وی اف��زود: موض��وع واقعی تولي��د و خدمات و بحث ه��ای مالی و بازار 
س��رمايه ای دو مقوله برای توليد بيش��تر و توس��عه پايدار هس��تند. رئيس 
سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياری در ادامه بيكاری را يكی از 
بزرگ ترين مش��كل های فرا روی جوانان دانست و گفت: امروز مهم ترين 
دغدغ��ه جوانان ما را معضل اش��تغال و فراهم نبودن فرصت های ش��غلی 

تشكيل می دهد. 
وی ب��ا بيان اينكه اش��تغال برآيند همه فعاليت های اقتصادی دس��تگاه های 
مختل��ف بوده و در حال حاضر نيز فصل مش��ترک عمده ترين دغدغه های 
دس��تگاه های اقتصادی و اجرايی كش��ور اس��ت، افزود: يكی از مهم ترين 
اقدام های دولت به منظور ايجاد اش��تغال، بايد رفع موانع س��رمايه گذاری 

در كشور باشد. 

 زاينده رود
پيرپيران از روند فروش و خدمات 
پ��س از ف��روش ب��رق در شهرس��تان 
شهرضا بازديد نمود. مديرعامل شركت 
توزيع برق اس��تان اصفه��ان در گفتگو 
ب��ا پايگاه خب��ری وزارت ني��رو گفت: 
خدمات فروش و پ��س از فروش برق 
تاكن��ون در 29 دفتر خدم��ات ارتباطی 
 پيشخوان دولت در استان اصفهان ارائه 

می شود. وی تأكيد كرد: در نظر داريم اين خدمات را در كل استان ارائه 
نماييم، منتها هنوز زيرساخت های ارتباطی – مخابراتی اين فرآيند در سراسر 
استان فراهم نشده است. ان شاء ا... در صورت فراهم آمدن زيرساخت های 
مورد نياز از جمله سرعت ارسال اطالعات توسط همكاران عزيز در شركت 
 مخابرات، خدمات ما در هر زمانی كه متقاضی مايل باشد در اختيار او قرار 
می گي��رد. وی ادام��ه داد: ب��رای اجرای كام��ل اين طرح، ح��دود 500 
ميليون تومان در س��طح استان هزينه خواهد شد. توسعه زيرساخت های 
مخابراتی، حذف زمان و مكان در ارائه خدمات، س��رعت ثبت اطالعات، 
تكريم ارباب رجوع و سهل الوصول بودن دريافت خدمات از هدف هايی 

است كه در اين پروژه دنبال  می شود.

مديرکل تعزيرات حکومتي اصفهان خبر داد:

برخورد قانوني با محتكران

کارشناس مسئول فعالیت های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:
برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی سوم آبان ماه سال جاری

رئیس جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
پرداخت 150 میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان چهارمحال و بختیاري

مدي��ركل گم��رک اس��تان اصفه��ان گفت: طی 
حكم��ی از س��وی گمرک جمهوری اس��المی، 
گمرک اس��تان اصفهان به عنوان خادم صادراتی 

كشور انتخاب شد. 
فرود عس��گری در گفتگو با فارس در اصفهان، 
با اشاره به اينكه در سال 1388 ارزش صادرات 
كاال از اس��تان اصفهان به بي��ش از 702 ميليون 
دالر رس��يده بود، بيان داش��ت: در سال گذشته 
461 قل��م كاال به كش��ورهای ه��دف صادراتی 
اس��تان فرستاده شد. وی ادامه داد: اين كاالها به 
80 كش��ور دنيا صادر شد كه وزن آن ها به 898 

هزار و 925 تن رسيد. 
مديركل گمرک استان اصفهان با اشاره به اينكه 

كسب رتبه سوم در ارزيابی عملكرد دستگاه های 
اس��تان در دوازدهمين جشنواره شهيد رجايی و 
كس��ب رتبه پنجم در طرح ميزان رضايت مندی 
ارب��اب رج��وع ب��ا ش��اخص80/80، از جمله 
دستاوردهای گمرک استان در سال گذشته بوده 
است، افزود: كسب رتبه سوم در بين 29 گمرک 
و ش��ش گمرک اجرايی از ديگ��ر امتيازهای بود 

كه گمرک استان اصفهان موفق به كسب آن در سال 
1388 شد. عسگری بيان داشت: كسب رتبه دوم در 
بين گمرک های كشور از لحاظ تعداد ارائه پيشنهادها 
به گمرک اي��ران و همچنين انجام اصالح های الزم 
در فضاهای اداری به منظور رفاه حال ارباب رجوع 
و در راس��تای نظ��ام S5 و ISO :2008-9001 از 

ديگر دس��تاوردهای گم��رک اصفهان در دولت دهم 
بوده است. 

وی تصري��ح كرد: تجهيز گمرک امانت های پس��تی 
اصفه��ان به دس��تگاه X-RAY به منظ��ور كاهش 
زم��ان و افزاي��ش دق��ت در ارزياب��ی محموله های 
پس��تی از ديگر برنامه هايی بود كه طی سال گذشته 

در گمرک اس��تان اجرايی شد. مديركل گمرک 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: اجرا و راه اندازی 
مسيرهای سه گانه سلكتويتی با هدف تسريع در 
انجام امور ارباب رجوع و اصالح و بهينه سازی 
كيوسك اطالع رسانی با هدف راهنمايی ارباب 
رجوع ب��رای تس��ريع در انجام ام��ور گمركی 
 از اهداف��ی ب��ود كه در گم��رک اصفهان محقق 

شد. 
عسگری اظهار داشت: تجهيز گمرک به خطوط 
ارتباط��ی VPN و ADSL و برقراری ارتباط 
تصويری با گمرک ايران و س��اير گمرک های 
كش��ور از طري��ق ويدئو كنفرانس ب��رای تبادل 
اطالع های بي��ن گمرک های تابع��ه و گمرک 
ايران، از دس��تاوردهای گم��رک اصفهان در يك 

سال گذشته بوده است. 
ادام��ه  اصفه��ان  اس��تان  گم��رک   مدي��ركل 
داد: اجرای دقيق طرح زمان سنجی در گمرک ها 
گمرك��ی  تش��ريف های  انج��ام  همچني��ن  و 
كااله��ای صادرات��ی در آن گم��رک در حداقل 
 زم��ان ممكن از ديگر دالي��ل اين انتخاب عنوان 

شده است. 
وی در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: تس��هيل و تس��ريع 
ام��ر ص��ادرات در كمتري��ن زمان ممك��ن از ديگر 
مالک های انتخاب گمرک اس��تان به اي��ن عنوان از 
 س��وی گمرک جمهوری اسالمی ايران شناخته شده 

است.

مديرکل گمرک اصفهان:

انتخاب گمرك استان اصفهان به عنوان خادم صادراتي کشور

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: کسب رتبه 
سوم در بين 29 گمرک و 6 گمرک اجرایی از 

امتيازهایی بود که گمرک استان اصفهان در سال 
1388 موفق به کسب آن شد.



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                دوشنبه26مهر 10/1389 ذالقعده1431/ شماره372 Monday 18 October 2010آگهی

تحديد حدود اختصاصي
6/313 ش��ماره: 7360 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعي معروف باغ 
بياب��ان ش��ماره پالک 354 فرعي از 51- اصلي واقع در ره��ن جزء بخش 9 حوزه ثبتي 
شهرس��تان نطنز بنام خانم نصرت محمدپور فس��خودي و غيره در جريان ثبت ميباشد و 
بعلت عدم رس��يدگي به موقع بايس��تي تجديدگردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 
15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
89/9/22 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين 
و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي 
در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاوري��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د. 

تاريخ انتشار: 1389/07/26
م الف/ 413                                  شادمان- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
6/494 ش��ماره: 2283/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت فني و مهندسي ايمن صنعت 
بينا س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/06/16 تحت شماره 41608 و شناسه 
مل��ي 10260593370 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/06/16 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت:  
طراحي و اجراي سيس��تم هاي حفاظتي- نظارتي و ايمني از قبيل دوربين مدار بس��ته- 
اعالم و اطفاء حريق- اعالم س��رقت- درب اتوماتيك- طراحي و اجراي سيس��تم هاي 
اتوماسيون صنعتي- طراحي و اجراي شبكه هاي كامپيوتري- طراحي و اجراي ساختمان 
هاي هوشمند- اجراي پروژه هاي برقي و خطوط انتقال برق- اجراي پروژه هاي كنترل 
و ابزار دقيق- تعمير و نگهداري تجهيزات برقي و ابزار دقيق. 2- مدت شركت:  از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان 
س��ه راه صمديه )خرم(- ابتداي خيابان نواب صفوي- س��اختمان 202- طبقه 3- واحد 
7. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه 
تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي ش��ماره 536470522 مورخ 1389/05/27 نزد بانك تجارت ش��عبه شاهين شهر 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين 
مديران ش��ركت: 1-5- آقاي ميثم موسائي فر به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
زه��ره كاردان پور به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آق��اي امير كاردان پور به 
س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ميثم موس��ائي فر به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور 
ش��ركت با امضاي ميثم موس��ائي فر )رئيس هيأت مديره و مديرعامل( و با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس 
اصل��ي و علي البدل: 1-8- آق��اي منوچهر آب ورز به عنوان ب��ازر اصلي. 2-8- آقاي 

روزعلي سعيدي ناشليل به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/7        آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 تأسیس
6/495 ش��ماره: 2278/ ث 103/ 89 آگه��ي تأس��يس ش��ركت تيب��ا پخش س��پاهان با 
مسئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/16 تحت شماره 41605 و شناسه 
مل��ي 10260593331 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/06/16 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليتهاي 
بازرگان��ي از قبي��ل ص��ادرات و واردات، خريد و فروش- تهي��ه و توزيع كليه كاالهاي 
مجاز بازرگاني- اخذ وام و تسهيالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق 
اهداف شركت- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر 
اصفه��ان خياب��ان عالمه اميني- خيابان بازارچه كوچه ش��اديها- پالک 26. 4- س��رمايه 
شركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي جمشيد 
نوروزي چليچه به س��مت رئيس هيئ��ت مديره. 2-5- خانم ريحانه فرداني به س��مت 
عض��و هيئت مديره. 3-5- خانم ريحانه فرداني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت 
با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 

مديرعامل:  طبق اساسنامه.
م الف: 8759/8        آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات
6/496 ش��ماره: 821/ ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت آرا اخ��وان پديده زنده رود 
با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 39839 و شناس��ه ملي 10260575090 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي ش��ركا مورخ 1389/05/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- 
محل ش��ركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- ش��هرک اميريه- خيابان 
اول- فرع��ي دوم- پالک 18- كدپس��تي 8174986931 تغيير ياف��ت و ماده مربوطه در 
اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1389/06/16 ذيل دفتر ثبت شركتها و 

مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 8759/9        آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسیس
6/497 ش��ماره: 2277/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت نوين گس��تر نصف جهان 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/06/16 تحت شماره 41604 و شناسه ملي 
10260593327 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/16 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: 
انج��ام كلي��ه فعاليتهاي بازرگاني از قبي��ل صادرات، واردات، خري��د و فروش، توليد و 
توزي��ع كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ تس��هيالت از بانكه��اي دولتي و خصوصي 
صرفاً جهت تحقق اهداف شركت- انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات 
كشور- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مشاركت و سرمايه گذاري 
در ش��ركتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركتهاي خصوصي و 
دولتي- انجام امور خدماتي از قبيل طراحي، نظارت و اجرا در زمينه امور س��اختماني و 
راه س��ازي- طراحي و اجراي فضاي س��بز و خدمات مربوط به درخت كاري و طراحي 
فضاي سبز- جدول بندي، آذين بندي ميادين و خيابانها و هرگونه اموري كه به نحوي با 
موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي شركت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان توحيد- ساختمان پاسارگاد- 
واحد 104.  4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 8944973 مورخ 1389/06/03 نزد بانك صادرات شعبه چهارراه 
ش��ريعتي پرداخت گرديده است و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران شركت: 1-5- آقاي مجيد نيكفر به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
مهدي صفرزاده زفره به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي ذبيح اله حيدري 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ذبيح اله حيدري به سمت مديرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر مي باش��د. 7- اختيارات 
مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- آقاي محمد صادقي زفره به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي اصغر ش��فيع 

زاده زفره به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8759/10       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 تأسیس
6/498 شماره: 2279/ ث89/103 آگهی تأسيس شركت آلياژساز اسپادانا سهامی خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1389/06/16 تحت شماره 41607 و شناسه ملي 10260593346 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/16 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد انواع شمش آلومينيوم، 
انج��ام كليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، خريد و فروش، توليد انواع 
قطع��ات صنعتي، تهيه و توزيع كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تس��هيالت بانكي، 
ترخيص كاال از گمركات كش��ور، ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، 
س��رمايه گذاري در س��اير ش��ركت هاي خصوصي و دولتي، اخذ و اعطاي نمايندگي از 
شركتهاي دولتي و خصوصي، انجام كليه امور خدماتي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرک 
صنعتي دولت آباد- خيابان بهارستان )تيمچه(- جنب لوله پويا 4- سرمايه شركت: مبلغ 

1/000/000 ريال منقس��م به پانصد س��هم 2/000 ريالي كه تعداد پانصد سهم با نام مي 
باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 301 مورخ 
1389/05/28 نزد بانك ملت شعبه چهارباغ باال اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي سيد 
محس��ن كاظمي طبائي به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فريفته رقاع به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي حجت اله رضائي به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5-  آقاي حجت اله رضائي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت با امضاي يكي از 
اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل 
مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و عل��ي البدل: 1-8- آقاي 
اصغر كمالي انداني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي س��عيد رستمي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 8759/11       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تغییرات
6/499 ش��ماره: 820/ ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت مهندس��ي كاش��فان نيل فام 
با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 40178 و شناس��ه ملي 10260578570 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي ش��ركا مورخ 1389/06/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- 
آقاي مهرداد فرهاديان اصفهاني با پرداخت مبلغ 8/850/000 ريال به صندوق ش��ركت، 
سهم الشركه خود را به مبلغ 9/000/000 ريال افزايش داد. آقاي فرزاد فرهاديان اصفهاني 
به شماره ملي 1286086159 به شماره شناسنامه 1989 تاريخ تولد 1362/09/25 فرزند 
مرتضي با پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال به صندوق ش��ركت، در رديف ش��ركاء قرار 
گرفت. خانم آرتميس معتمدي با پرداخت مبلغ 8/850/000 ريال به صندوق ش��ركت، 
س��هم الش��ركه خود را به مبل��غ 9/000/000 ريال افزايش داد. آقاي يوس��ف فرهاديان 
اصفهاني به ش��ماره ملي 1274039789 به ش��ماره شناسنامه 1274039789 تاريخ تولد 
1382/04/22 فرزن��د مهرداد با پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال به صندوق ش��ركت در 
رديف شركاء قرار گرفت. آقاي حسين فرهاديان اصفهاني با پرداخت مبلغ 8/850/000 
ريال به صندوق شركت، سهم الشركه خود را به مبلغ 9/000/000 ريال افزايش داد. آقاي 
علي فرهاديان اصفهاني به شماره ملي 1272826661 به شماره شناسنامه 1272826661 
تاري��خ تولد 1377/09/02 فرزند مهرداد ب��ا پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال به صندوق 
شركت، در رديف شركاء قرار گرفت. آقاي آرمان معتمدي به شماره ملي 0077906241 
به ش��ماره شناسنامه 44294 تاريخ تولد  1365/03/18 فرزند علي اصغر با پرداخت مبلغ 
2/500/000 ريال به صندوق ش��ركت، در رديف ش��ركاء قرار گرفت. در نتيجه سرمايه 
ش��ركت از مبل��غ 1/000/000 ريال به مبل��غ 50/550/000 ريال افزاي��ش يافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گرديد. در تاريخ 1389/06/16 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و 

مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 8759/12       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/500 ش��ماره: 2303/ث 89/103 آگهي تأسيس ش��ركت مهندسي بهساز صنعت يكتا 
نقش جهان س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/17 تحت شماره 41620 
و شناس��ه ملي 10260593517 در اين اداره  به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/17 
از لح��اظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- 
موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليتهاي بازرگان��ي از قبيل صادرات و واردات- خريد و 
ف��روش- توليد- تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تس��هيالت بانكي از 
بانكه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- انج��ام كليه امور مربوط به 
ترخيص كاال از گمركات كشور- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- 
مشاركت و سرمايه گذاري در شركتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از 
شركتهاي دولتي و خصوصي- طراحي و ساخت سيستم هاي )اتوماسيون( خانگي اداري 
و صنعتي هوشمند- انجام خدمات مهندسي از قبيل مشاوره به صنايع مختلف و خدمات 
پژوهش��ي. 2- مدت ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان- بلوار دانش��گاه صنعتي اصفهان- شهرک علمي 
تحقيقاتي. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين 
طي گواهي بانكي ش��ماره 53/56420/67 مورخ 1389/06/07 نزد بانك تجارت ش��عبه 
ش��هرک علم��ي تحقيقاتي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولين مديران ش��ركت: 
1-5- خانم معصومه جاللي به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم زهرا حسن پور 
فوشازده به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي محسن رضويي به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي محس��ن رضويي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شركت با امضاي 
مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 8-1- 
خانم س��يده شهرزاد عرب به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم نازنين واحدي دهكردي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/13   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/501 شماره: 2299/ث 89/103 آگهي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي و وكالت خانم 
فاطمه محمدي. مؤسس��ه فوق در تاريخ 1389/06/17 تحت ش��ماره 2759 و شناس��ه 
مل��ي 10260593496 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/06/17 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي آگهي مي شود.1- موضوع مؤسسه: ايجاد دفتر خدمات حقوقي توسط 
خانم فاطمه محمدي داراي پروانه مش��اوره حقوقي بش��ماره 187/13174/ م/پ صادره 
از ط��رف مع��اون محترم قضائي ق��وه قضائيه و رئيس هيأت اجرائي مش��اوران حقوقي 
جهت ارائه خدمات حقوقي بعنوان مشاوره حقوقي در دعاوي كيفري و حقوقي- انجام 
وكال��ت در مراجع قضائي- اداري- مالي- ثبتي- دادگاههاي خانواده- ش��هرداري ها و 
كميس��يونهاي آن به ويژه كميس��يون ماده پنج- دادگاههاي انق��الب و مراجع مربوط به 
تعزي��رات حكومتي- مراجع مالياتي و كميس��يونهاي آن- هيأت هاي رس��يدگي تحت 
پوش��ش وزارت كار و امور اجتماع��ي- ديوان عدال��ت اداري- همچنين ارائه خدمات 
حقوقي ش��امل مش��اوره و انجام امور وكالت از طرف خارجيان در مراجع داخلي و از 
ط��رف ايراني��ان در مراجع بين الملل��ي و دادگاه ها و مراجع قضائي كش��ورهاي خارج 
مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين الملل و انجام امور دادرس��ي 
اعم از داخلي و بين المللي. 2- مدت مؤسس��ه: از تاريخ ثبت به مدت 2 سال. 3- مركز 
اصلي مؤسس��ه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان دولت آباد- خيابان طالقاني- ميدان 
س��جاد- دفتر وكالت. 4- س��رمايه مؤسس��ه: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين 
مديران مؤسس��ه: 1-5- خانم فاطمه محمدي به س��مت عضو هيئت مديره. 2-5- خانم 
فاطمه محمدي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات مؤسس��ه با امضاي مدير مؤسس��ه و با مهر 

مؤسسه معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه.
م الف: 8759/14       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس
6/502 شماره: 2295/ ث89/103 آگهي تأسيس شركت ماسه ريخته گري نگين چيروک 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/17 تحت ش��ماره 41619 و شناسه 
مل��ي 10260593462 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/06/17 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
ش��ركت: اكتشاف، استخراج، بهره برداري از معادن داخل و خارج كشور- خدمات فني 
مهندس��ي و مشاوره اي در خصوص اكتشاف، اس��تخراج و بهره برداري از معادن و نيز 
در خصوص تجهيزات و ماشين آالت معدني- فرآوري معدني- پيمانكاري، استخراج و 
بهره برداري معادن- انجام خدمات بازرگاني بين المللي و صادرات و واردات مرتبط با 
موضوع شركت- انجام خدمات بازرگاني مجاز داخلي مرتبط با موضوع شركت- انجام 
كليه فعاليتهايي كه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با موضوع شركت ارتباط داشته و در 
چهارچوب قوانين كشور جمهوري اسالمي ايران نافع و مفيد باشد- انجام مفاد موضوع 
ش��ركت در صورت لزوم با كس��ب اجازه از مجمع امور صنفي يا اتحاديه مربوطه امكان 
پذير است.- انجام كليه امور خدماتي تأسيساتي- تأمين نيروي انساني موقت متخصص 
يا غيرمتخصص و انجام خدمات پيمانكاري در كليه زمينه ها. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان 
خيابان چهارباغ باال- مجتمع كوثر- طبقه س��وم- واحد 516 . 4- س��رمايه شركت: مبلغ 
100/000/000 ريال منقسم به يكصد هزار سهم 1/000 ريالي كه تعداد يكصد هزار سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 100/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 

92213133 مورخ 1389/02/06 نزد بانك ملت ش��عبه خاقاني اصفهان پرداخت گرديده 
اس��ت. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي هاشم ناظر به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم مينا جهانگير به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي محمدعلي ناظر 
به س��مت رئيس هيئت مديره. 4-5-  آقاي سيد حس��ن عطائي )خارج از اعضاء هيئت 
مديره( به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه. 8- بازرس 
اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي س��يد محمد مهدي س��ماوي به عن��وان بازرس اصلي. 

2-8- خانم خديجه پناهي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/15       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان 

تأسیس
6/503 ش��ماره: 2285/ث89/103 آگهی تأس��يس ش��ركت تدبيرگ��ران پويای اصفهان 
س��هامی خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/06/16 تحت شماره 41612 و شناسه ملي 
10260593399 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/16 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت:  1( 
انجام كليه امور خدمات كشاورزي و دامپروري كه شامل صادرات و واردات- خريد و 
فروش و توليد مي باش��د. 2( فعاليت در كليه بخش��هاي كشاورزي، زراعت، دامپروري، 
باغبان��ي و فضاي س��بز، گل آرائ��ي و گلخانه، پرورش قارچ، مرغداري، بس��ته بندي و 
توزيع كليه محصوالت غذايي و كش��اورزي 3( استفاده از تسهيالت بانكها و مؤسسات 
مال��ي جهت تحقق اهداف ش��ركت. 4( فرآوري، طبخ و توزيع غذا براي كليه ش��ركتها 
و ارگانه��اي مختل��ف. 5( صادرات و واردات- خريد و ف��روش كليه كاالهاي مجاز در 
جمهوري اسالمي. 6( شركت در كليه مناقصات دولتي و خصوصي و سرمايه گذاري در 
شركتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركتهاي دولتي و خصوصي. 
7( انج��ام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور و انجام كليه فعاليتهاي 
بازرگان��ي از قبي��ل ص��ادرات و واردات- خريد و فروش- تولي��د و تهيه و توزيع كليه 
كاالهاي مجاز بازرگاني و تأمين نيروي انس��اني موقت. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان جاده 
ش��يراز- مرغ- خيابان نويد- ساختمان 110. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92460 مورخ 1389/06/04 
نزد بانك ملت ش��عبه ش��يخ صدوق پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم نفيسه شيخ به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فاطمه موس��وي به س��مت نائ��ب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي سيد علي حسيني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سيدعلي حسيني 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعام��ل و يكي از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعام��ل: مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حامد فدوي حسيني پوده 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مهدي گل بخش به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/16      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان 
 

تأسیس
6/504 ش��ماره: 2253/ث89/103 آگهي تأسيس شركت فني و مهندسي فرداساز ابريشم 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/06/15 تحت شماره 41589 و شناسه ملي 
10260593141 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/15 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت:  
اجراي پروژه هاي س��اختماني اعم از آپارتمان س��ازي- شهرک س��ازي- انبوه سازي- 
ساخت ساختمانهاي اداري و تجاري- اجراي پروژه هاي راه و ترابري شامل زيرسازي 
و روس��ازي راه- جدول بندي- آس��فالت- باند فرودگاه- محوطه سازي- آماده سازي 
زمين- پل و تونل و بين را- اجراي پروژه هاي آب ش��امل بند خاكي- س��دهاي بتني و 
خاكي- مسيل- شبكه آب و فاضالب شهري و روستايي- تصفيه خانه آب و فاضالب- 
منبع آب- نيروگاه آبي- كانال و تونل انتقال آب- آبياري و زهكشي- آبخيزداري- ايجاد 
فضاي سبز و امور خدماتي از قبيل طبخ غذا و گازرساني- اخذ وام و اعتبار از بانكهاي 
دولت��ي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- ش��ركت در مناقص��ات و مزايدات 
دولتي و خصوصي- صادارت و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و هرگونه اموري 
كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط مي باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 22 
بهمن- شمال باغ غدير- خيابان كوثر- مجتمع كوثر- مجتمع گلستان- بوستان 4- پالک 
140. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي 
كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي 
گواه��ي بانكي ش��ماره 177054 مورخ 1389/06/04 نزد بانك صادرات ش��عبه خيابان 
مش��يرالدوله 1770 پرداخت گرديده است و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي 
باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي اصغر صالحي درچه به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقاي رسول صالحي درچه به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
قديرعل��ي صالحي درچه به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آق��اي قديرعلي صالحي 
درچه به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر 
است. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- خانم مريم كاظمي حسين آبادي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي 

جعفر رهنما حسن آبادي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/17      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/505 ش��ماره: 2259/ث89/103 آگهي تأسيس ش��ركت آيريك صنعت ايرسا سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/06/15 تحت ش��ماره 41593 و شناس��ه ملي 
10260593194 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/15 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: 
مج��ري اجرا و نظارت بر كليه طرحهاي تأسيس��ات صنايع نفت و گاز و پتروش��يمي- 
پااليش��گاهها- نيروگاهه��ا و س��ازه هاي درياي��ي- انجام كليه خدمات اج��را- تعمير- 
تأمي��ن و نگهداري و توزي��ع جابجايي و نصب پروژه هاي خط��وط انتقال گاز- آب و 
نفت- طراحي- س��اخت و نصب واحدهاي صنعتي- مش��اوره طراحي و فني- محاسبه 
نظارت و اجراي كليه پروژه هاي عمراني اعم از س��اختمان س��ازي- تأسيسات شهري- 
ابنيه- سدس��ازي- پل سازي- زهكشي- فضاي سبز- خاكريزي و خاكبرداري- احداث 
و نگه��داري تأسيس��ات مخابرات به ج��ز مواردي كه در انحصار مخابرات مي باش��د- 
تأسيسات الكتريكي و مكانيكي- حرارتي برودتي- تأمين نيروي انساني موقت- طبخ و 
توزيع غذا- خريد و فروش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل 
وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمايندگي در داخل وخارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان باغ درياچه- كوي 58 عباس��ي- بن بس��ت گل 
سرخ- مجتمع گل سرخ- واحد 7. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 304 مورخ 1389/06/06 نزد بانك ملي شعبه 
نظر غربي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي مسعود پژند به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم خديجه پژند به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي پرويز قرباني 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي پرويز قرباني به س��مت مديرعامل به مدت 2 
سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم س��حر لموچي به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آقاي محمدرضا راكي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/18   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسیس

6/506 شماره: 2262/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت نوين سازه دژ پل سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1389/06/15 تحت شماره 41597 و شناسه ملي 10260593220 

در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/15 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: فعاليت در زمينه هاي 
عمراني- ساخت و ساز و خدمات وابسته از قبيل طراحي- محاسبه- نقشه كشي- نقشه 
ب��رداري و اجرا- انعقاد قرارداد باكليه ارگانها- ادارات و اش��خاص حقيقي و حقوقي- 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانكهاي دولتي 
و خصوص��ي جهت تحقق اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بلوار كشاورز- 
كوي فردوس- بن بس��ت عدالت- پالک 154. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم بانام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 695 مورخ 1389/05/13 نزد 
بانك س��په شعبه شهيد نبوي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي علي بخشي زاده به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فاطمه بخش��ي زاده به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي ميثم بخشي زاده به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ميثم بخشي زاده 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس 
اصلي و علي الب��دل:  1-8- آقاي مصطفي باكونژاد به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم 

مريم فتوحي نيا به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/19   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تحديد حدود اختصاصي
6/536 شماره: 5648 چون تحديد حدود ششدانگ 1- قطعه ملك مفروزي پالک شماره 
1348 فرعي واقع در زواره ش��انزده اصلي دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتي بنام آقاي محمدعلي برخورداري زواره فرزند عباس و غيره در جريان 
ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضي ثبت بعمل نيامده است، اينك بنا به دستور قسمت 
اخي��ر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاض��اي نامبرده، تحديد حدود ملك مرقوم در روز 
دوش��نبه مورخه 89/8/17 از س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت 
مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجل��س تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 

تاريخ انتشار:  1389/7/26 
م الف: 216                               عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ رأي
7/554 كالس��ه پرون��ده: 89-263 ش ح/ 26، ش��ماره دادنام��ه: 547-89/5/26، مرجع 
رس��يدگي: ش��عبه 26 حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور سليماني 
فرزند عباس،  آدرس: اصفهان- خ جهاد- روبروي گاراژ حاج هاش��مي- فروشگاه ايران 
موتور )س��ليماني(، خوانده: 1- مرتضي ارش��ادي فرزند محمد حس��ن آدرس: مجهول 
المكان 2- ش��ركت پرش��ين اقتصاد پارس آدرس: اصفهان- چه��ارراه رودكي- مجتمع 
عزيزخان��ي طبقه 2 واحد 17. با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مش��ورتي اعضاي 

شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي قاضي شورا

دعوي منصور س��ليماني فرزند عباس بطرفيت – مرتضي ارش��ادي فرزند محمد حسن 
2- ش��ركت پرش��ين اقتصاد پارس بخواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 بيس��ت ميليون 
ريال وجه چك ش��ماره 420060-420059 عهده بانك استان اصفهان به انضمام مطلق 
خس��ارات قانوني- ب��ا توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواه��ان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينكه خوانده مبني بر به واسطه مجهول المكان 
بودن خوانده بالوجه/ بالدليل تلقي مي گردد، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و 30/000 سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي 
برعه��ده اجراي احكام مي باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد رأي صادره 
 غياب��ي و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در ش��وراي حل اختالف اصفهان 

خواهد بود.
م الف/ 8913                      قاضي شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

7/558 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1104 خواهان طيبه سيروس دادخواستي مبني 
بر نفقه به طرفيت مصطفي س��روش تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز شنبه 
مورخ 89/9/6 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 9724  مدير دفتر شعبه 4 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
7/559 در خصوص پرونده كالسه 89-1103 خواهان ها 1- مرضيه 2- راضيه 3- ناصر 
4- احسان همگي به فاميل سروش دادخواستي مبني بر نفقه به طرفيت مصطفي سروش 
تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 89/9/6 ساعت 8 صبح تعيين 
گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 9725  مدير دفتر شعبه 4 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/564 آگه��ی ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه 139/2542 ش 89 بدينوس��يله به ش��ركت 
تعاوني زينت گل چغاد باحق امضاي آقاي سيد سراج الدين رهنمايي مديرعامل وخانم 
اعظم س��پهر رئيس هيئت مديره كه طبق آدرس متن س��ند وتقاضانامه به نشاني شهرضا 
خياب��ان حكيم نصراله كوچه گلس��تان فرع��ي 4 پالک 42 و برابر گ��زارش مامور ابالغ 
ش��ركت مذكور در آدرس فوق مورد شناس��ائي واقع نگرديد ابالغ می ش��ود طبق سند 
رهنی هاي ش��ماره 17230–85/8/8  و 19337–85/12/15 تنظيمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 145 شهرضا آن شركت مبلغ يك ميليارد و سيصد و هشتاد ميليون  ريال 
)1/380/000/000( از تس��هيالت بانك كشاورزي شعبه ش��هرضا استفاده نموده كه در 
قبال تس��هيالت مذكور اصل و مازاد شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعي بش��ماره 216 
اصلي واقع در منطقه چغاد دامنه كوه كمال بخش يك ثبتی ش��هرضا ملكی سيدس��راج 
الدي��ن رهنمايي واعظم س��پهر در رهن و وثيق��ه بانك مذكور ق��رار گرفته كه به علت 
ع��دم پرداخ��ت بدهی اجرائيه به مبل��غ دو ميليارد و يكصد و ش��صت ميليون و يكصد 
و نود و يك هزار و س��يصد و چهل و س��ه ريال )2/160/191/343( بابت اصل طلب، 
ديركرد و س��ود تا تاريخ 89/4/27 كه از اين تاريخ ب��ه بعد روزانه مبلغ 1084931ريال 
به آن اضافه می گردد، صادر و تحت كالس��ه 139/2542/ش/89 در اجرای ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هرضا تحت رسيدگی اس��ت كه برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت وآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد ش��د لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ 
به ش��ركت مذكور چاپ و منتش��ر می گردد و ظرف مدت ده روز پس ازانتش��ار آگهی 
 عمليات اجرائی جريان خواهد يافت و غير ازآگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد 

شد.
م الف/ 428                         مير محمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

اعالم مفقودي
7/563 اينجانب اميرحس��ين فاتحي پيكاني فرزند علي متولد 1363/6/30 محل خدمت 
اصفه��ان- مراتو مركز آموزش توپخانه و موش��ك ها ارت��ش كارت پايان خدمت خود 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

گلپایگانی
سال های 1372 و 1373 كه نخستين سازمان های 
مردم نهاد زيس��ت محيطی در كشور شكل گرفتند، 
بخش��ی از اين سازمان های مردمی فعاليت خود را 
به امور كوهستان اختصاص داده اند كه از آن جمله 
می توان به انجمن حفظ محيط كوهس��تان و گروه 

ديد بان كوهستان اشاره كرد. 
سازمان های مردم نهاد ديگری مانند جمعيت زنان 
مبارزه با آلودگی محيط زيست و بعد نيز جبهه سبز 
ايران و جمعيت دانش��جوی آوای سبز كه فعاليت 
اصلی آنان در زمينه محيط زيس��ت ش��هری بود با 
حضور در مراس��م ويژه كوهستان به كمك فعاالن 
زيست محيطی كوهستان و گروه های كوهنوردی 
می آمدند. يكی از دل مش��غولی اين سازمان های 
مردم نهاد از بدو تأسيس تا كنون وجود زباله های 
 ف��راوان در كوهس��تان اس��ت ك��ه ه��ر روز ب��ه 
علت ع��دم مراع��ات نكته های زيس��ت محيطی 
در محيط های كوهس��تانی به حج��م اين زباله ها 
ب��اال  ارتفاع ه��ای  در  وي��ژه  ب��ه  كوهس��تان   در 
و مس��يرهای صعب العبور كه امكان پاكس��ازی آن 

وجود ندارد، افزوده می شود. 
وج��ود انب��وه زباله در كوهس��تان چه��ره بدی از 
طبيعت را ب��ه نمايش می گذارد، ل��ذا بنيانگذاران 
س��ازمان های مردم نهاد زيس��ت محيط��ی ابتدای 
فعاليت، وظيفه خود می ديدند كه برای پاكس��ازی 
مس��يرهای كوهپيماي��ی اق��دام كنن��د. ب��ا همي��ن 
رويكرد با فراخوان از اعضای خود و دوس��تداران 
محي��ط زيس��ت در روزهای نمادين به پاكس��ازی 
مس��يرهای كوهنوردی می پرداختند، با اين هدف 
ك��ه فرهنگ پاكس��ازی را در ميان قش��ر كوهنورد 
 و مردمی كه ب��رای تفريح به كوهس��تان می روند 

نهادينه كنند. 
ــردم در فعالیت های  ــارکت م ــدم مش ــل ع عل

زيست محیطی 
متأس��فانه پس از س��ال ها هنوز فرهنگ زيس��ت 
محيط��ی يعن��ی نريخت��ن زبال��ه و حف��ظ محيط 
كوهس��تان در ميان مردم ايران نهادينه نش��ده است 
و شهروندان همچنان زباله های خود به خصوص 
ظروف پالس��تيكی غير قابل تجزيه را در طبيعت و 
ارتفاع های رها می كنند. از سوی ديگر، چند سالی 
اس��ت فعاليت های نمادين پاكس��ازی كوهستان با 
عدم اس��تقبال اعضای س��ازمان های مردم نهاد رو 
به رو ش��ده است. اين مسأله سبب شد جلسه های 
متع��ددی با حضور مس��ئوالن و بعض��ی از فعاالن 
زيس��ت محيطی و كارشناس��ان دولت��ی با موضوع 
آس��يب شناسی و بررسی علل عدم مشاركت مردم 
در فعاليت های زيس��ت محيطی برگزار شود كه به 
دلي��ل اهميت برخی از موارد مطرح ش��ده در اين 

نشست ها، در ذيل به آنها اشاره می شود. 
 بعضی اعضای س��ازمان های م��ردم نهاد اعتقاد 
دارند كه اصل موضوع برگزاری روزهای نمادين و 

به خصوص جمع آوری زباله توسط سازمان های 
م��ردم نهاد يك موضوع انحرافی اس��ت كه از اول 
به اش��تباه اي��ن ن��وع برنامه ها در ش��رح وظايف 
س��ازمان های مردم نهاد زيس��ت محيطی گنجانده 
ش��ده اس��ت زيرا اين نوع فعاليت ها بی احترامی 
ب��ه ش��خصيت اعض��ای اين س��ازمان ها اس��ت. 
براين اس��اس، اين افراد معتقدند ك��ه اگر از آغاز، 
ام��ر پاكس��ازی به اش��تباه به وظايف آن��ان محول 
ش��ده اس��ت و تا امروز اين فعاليت از طرف آنان 
پيگيری شده بهتر اس��ت كه از اين نوع فعاليت ها 
 دوری جويند و اگر قرار باش��د كه پس از سال ها 
اطالع رس��انی همچنان شاهد عدم رعايت فرهنگ 
زيست محيطی در كوهستان و طبيعت باشيم همان 
بهت��ر كه اين مس��أله را رها كنيم چ��ون نتيجه ای 

ندارد. 
 بعضی از كارشناس��ان و فعاالن محيط زيس��ت 
بر اين باورند كه س��ازمان های مردم نهاد زيس��ت 
محيطی بايد با چاره جويی، روش های ديگری را 
با برنامه های نمادين پاكسازی كوهستان جايگزين 

كنند. 
 بعض��ی ديگر از اعضای تش��كل های زيس��ت 
محيط��ی ب��ا توجه ب��ه اينك��ه بعض��ی از نهادهای 
دولتی به مش��كل زيس��ت محيطی اعتقادی ندارند 
 و ب��رای رف��ع اي��ن مش��كل هي��چ گونه تالش��ی 
نم��ی كنند و در مواردی به علت اجرای طرح های 
عمرانی و توس��عه، بكرترين محيط های طبيعی را 
تخريبی كنن��د و كوچك ترين هزينه و خس��ارت 
زيس��ت محيطی هم نم��ی پردازند؛ ب��رای نمونه، 

وزارت صنايع و ش��ركت های خودرو س��ازی و 
كارخانه ه��ای صنعتی و پااليش��گاه ها كه عامالن 
اصلی آلودگی هوای ش��هرها هس��تند تاكنون برای 
كاه��ش توليد خودروس��ازی يا س��اخت خودرو 
مطابق با اس��تاندارد جهانی زيست محيطی، تالش 
ج��دی و قابل قبول��ی نكرده اند يا س��االنه صدها 
ه��زار تن م��واد نفتی به ظروف پالس��تيكی تبديل 
می ش��ود و شركت هايی كه از اين ظروف استفاده 
می كنند مانند ش��ركت های نوشابه سازی تاكنون 
هيچ گونه تعهدی جه��ت جمع آوری اين ظروف 
انج��ام ن��داده ان��د، بنابراي��ن، فرقی بي��ن فعاليت 
ك��ردن و نكردن س��ازمان های مردم نهاد زيس��ت 
محيط��ی وجود ن��دارد، پ��س بهتر اس��ت كه اين 
 سازمان ها انرژی خود را برای اين نوع فعاليت ها 

هدر ندهند. 
 بعض��ی ديگر از فع��االن محيط زيس��ت اعتقاد 
دارن��د خارج كردن زباله از منطقه های طبيعی يك 
وظيفه همگانی اس��ت و از طرفی در روزهايی كه 
حركت های نمادين زيست محيطی برگزار می شود 
دسترسی فعاالن محيط زيست به تريبون های اطالع 
رس��انی راحت تر است. همچنين در اين روزها به 
علت حضور مس��ئوالن حكومتی برای شركت در 
همايش ها و برنامه های نمادين، دسترس��ی به اين 
افراد آس��ان است و از طرفی مس��ئوالن با حضور 
در اين مراس��م از اف��كار و ايده های فعاالن محيط 
زيس��ت بيشتر آگاه می ش��وند، از اين رو، اعضای 
تش��كل های زيست محيطی می توانند در حواشی 
برگ��زاری روزهای نمادي��ن، اعت������راض ها و 

پيشنهادهای زيس��ت محيطی را به گوش مسئوالن 
و مردم برسانند. 

 ام��ا موردی كه همه فعاالن محيط زيس��ت برآن 
تأكيد می كنند اين اس��ت ك��ه بودجه فعاليت های 
زيس��ت محيطی و منابع طبيعی در دست مسئوالن 
دولتی اس��ت و ازآنجايی كه مسئوالن در پايان هر 
س��ال در بيالن كاری خود از اي��ن نوع فعاليت ها 
گزارش��ی به مس��ئوالن رده ب��اال ارائ��ه می دهند 
بنابراين مس��ئوالن دولتی با اختصاص بودجه برای 
برگزاری روزهای نمادين محيط زيست، به طريقی 
در هدايت و ش��كل گيری اين روزها نقش اساسی 

دارند. 
 ب��ه غير از موارد مطرح ش��ده باال نظريه ديگری 
در ميان سازمان های مردم نهاد زيست محيطی در 

حال شكل گيری است. 
براساس اين نظريه، پول گرفتن سازمان های مردم 
نهاد زيس��ت محيطی از نهاد دول��ت به طور كامل 
اشتباه اس��ت زيرا آنان اعتقاد دارند كه هر سازمان 
مردم نهاد زيست محيطی بنا به داليلی تشكيل شده 
و با توجه به اينكه اغلب اين س��ازمان ها از تجربه 
و تخصص خوبی برخوردارند می توانند با گرفتن 
پروژه های اجرايی، درآمدزا باش��ند و هزينه های 
خ��ود را تأمين كنند، بنابراي��ن، ناگزير به گدايی از 

دولت نيستند. 
اگر سازمان مردم نهادی اين توان را ندارد پس بهتر 
آن است كه فعاليت های خود را تعطيل كنند تا بيش 
 از اين باعث بد نامی ديگر س��ازمان های مردم نهاد 

نمی شوند. 
تخريب کوه ها شتاب گرفته است 

در چند سال گذشته به دليل عوض شدن مسئوالن 
دولتی بخش محيط زيس��ت، س��ازمان های مردم 
نه��اد زيس��ت محيطی ب��ا مش��كل های جديدی 
مواجه ش��ده اند؛ به خصوص عدم شناخت بعضی 
از دولتمردان از فعاليت اين س��ازمان ها، همچنين 
سوء اس��تفاده بعضی از افراد كه آشنايی مختصری 
با فعاليت های زيس��ت محيطی دارند و با تشكيل 
س��ازمان های مردم نه��اد صوری و با اس��تفاده از 
رانت، اعتبارهای قابل توجهی را دريافت كرده اند، 
درحال��ی كه هيچ بازده كاری ای برايش��ان تعريف 
 نش��ده و اثره��ای آن در هي��چ جايی ديده نش��ده 
اس��ت. نكت��ه م��ورد توجه اينك��ه برخی اف��راد با 
اس��تفاده از س��ازمان های م��ردم نه��اد زيس��ت 
محيط��ی نردبانی ب��رای ترق��ی خود س��اخته اند 
و از اي��ن رهگ��ذر ب��ه مق��ام دولت��ی رس��يده اند 
س��پس باعث تعطيل ش��دن و ايجاد مش��كل های 
 متعدد برای س��ازمان م��ردم نهاد وابس��ته به خود 

شده اند؟! 
باوج��ود همه آنچه گفته ش��د در چن��د دهه اخير 
محيط زيست كوهستان مظلوم واقع شده و در حال 
نابودی اس��ت، به ويژه منفعت طلبی و سود جويی 
برخی افراد، س��بب تخريب روزافزون محيط های 

كوهستانی شده است.

مدي��ركل حفاظ��ت و مديري��ت ش��كار و صيد 
سازمان محيط زيس��ت از تدوين بيمه مسئوليت 
مدن��ی برای حمايت از تمام��ی محيط بانان خبر 
داد و گف��ت: دادگاه ه��م عرض به درخواس��ت 
 رئيس سازمان محيط زيست برای محيط بان اسد 
تق��ی زاده برگ��زار ش��ده و منتظ��ر رأی نهايی 

هستيم. 
عليرض��ا خليلی در گفتگ��و با مهر با اش��اره به 
تدوين بيمه مس��ئوليت مدنی ب��رای حمايت از 
تمامی محيط بانان كش��ور تأكيد ك��رد: در تمام 
كش��ور محيط بانانی كه مش��كل قضايی داشتند 
از زندان آزاد ش��ده اند و تنها س��ه محيط بان در 
كهگيلويه و بويراحمد در زندان هستند و محيط 
بان اس��د تق��ی زاده همچنان منتظ��ر رأی دادگاه 

تجديد نظر است. 
اس��د تق��ی زاده محيط بان اداره محيط زيس��ت 
كهكيلوي��ه و بويراحمد كه در ش��هريور ماه 86 
ب��ه دليل درگيری ب��ا پنج ش��كارچی متخلف و 
حرفه ای در منطقه حفاظت شده دنا در زندان به 
س��ر می برد در حالی منتظر دادگاه نهايی تجديد 
نظ��ر برای رد يا تائيد حكم قصاص خود اس��ت 
ك��ه در حين انجام مأموري��ت تمامی مجوزهای 
قانونی را در اختيار داش��ته است. بررسی پرونده 
اي��ن محيط بان كه در س��ال های اخي��ر به دليل 
برخی اختالف های محلی و مشكل فرهنگی در 
استان همچنان بالتكليف است نشان می دهد كه 
اين محيط ب��ان به همراه همكاران خود در حين 
انجام مأموريت تمام��ی مجوزهای الزم را برای 
برخورد با متخلفان و حفاظت از محيط زيس��ت 

در اختيار داشته اند. 
مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان 

محيط زيست كشور درباره پرونده اين محيط بان 
گفت: اين محيط بان دوب��اره حكم اعدام گرفته 
و منتظر تأييد نهايی اس��ت با اين حال با پيگيری 
رئيس س��ازمان محيط زيس��ت دادگاه هم ارض 

 در اين باره تش��كيل ش��ده و منتظ��ر رأی نهايی 
هستيم. 

عليرضا خليلی تأكيد كرد: خانواده مقتول اصرار 
بر قصاص دارند و سازمان همچنان پيگير پرونده 
اين محيط بان است تا بر اساس قانون از حقوق 

از دست رفته اش دفاع كند. 
پيگيری های مهر حاكی از آن است كه حكم اعدام 
اين محيط بان چندين بار در استان نقض شده و 
دوباره تأييد شده است و در نهايت دادگاه بدوی 
 رأی به حكم اعدام محيط بان اسد تقی زاده داده 
است. اين حكم برای تجديدنظر در ديوان عالی 

كشور است. 
ب��ا اين حال پرونده محيط بان تقی زاده همچنان 
بالتكلي��ف اس��ت و نظ��ر قاض��ی پرون��ده در 
چگونگی رأی صادره بس��يار مؤثر اس��ت كه به 
گفته عليرضا خليلی مديركل حفاظت و مديريت 

شكار و صيد سازمان محيط زيست، مذاكره های 
رئيس سازمان محيط زيس��ت با دستگاه قضايی 
ب��رای حمايت از محيط بان بر اس��اس قانون در 

مراحل مطلوبی است. 
متخلفان در منطقه حفاظت ش��ده دنا كه يك كل 
وحش��ی را در ارتفاع 3 هزار متری ش��كار كرده 
بودن��د ب��ا مقاومت ش��ديد محيط بان��ان محيط 
زيست مواجه می شوند و برای فرار از مهلكه به 
س��مت محيط بانانی كه آنها را تعقيب می كردند 
ش��ليك می كنند و محيط بانان نيز به حمله آنها 
پاس��خ می دهند كه اين زد و خورد منجر كشته 

شدن يكی از متخلفان مسلح می شود.
پس از اين حادثه س��ازمان محيط زيس��ت برای 
اين محيط بان سه وكيل اختيار می كند اما حكم 
صادره از س��وی قاضی اين محيط بان را محكوم 

به اعدام كرده است.
اي��ن در حال��ی اس��ت كه ب��ه اس��تناد اظهارات 
ب��ادام فيروز مديركل وقت اداره محيط زيس��ت 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د، محيط ب��ان تقی زاده 
در حين درگيری با اش��رار مجوز حمل س��الح 
و كارت ضاب��ط دادگس��تری و گواهی آموزش 
نظام��ی به هم��راه س��اير م��دارک را در اختيار 
 داش��ته و به لحاظ قانونی تنها انجام وظيفه كرده 

است. 
رأی ص��ادره از س��وی قاض��ی پرون��ده م��ورد 
اعتراض س��ازمان محيط زيس��ت ق��رار دارد و 
رئيس س��ازمان محيط زيست ديدارهايی را برای 
حل اين مس��أله با مديران قضايی كش��ور داشته 
اگرچه حكم صادره به ديوانعالی كل كشور برای 
 رس��يدگی ارسال ش��ده منتظر آخرين دستورات 

است.

بي��وک رئيس��ی در گفتگو با مه��ر اف��زود: مطالعه 
جمعي��ت و رفت��ار شناس��ی اردک سرس��فيد در 
تاالب قوريگل برای احيای نس��ل اين گونه حيات 
وح��ش از طري��ق تكثي��ر نيمه مصنوعی توس��ط 
 محيط زيس��ت آذربايجان ش��رقی ص��ورت گرفته 

است.
وی اظهار داش��ت: پس از مطالعه در مورد اين گونه 
جانوری ك��ه به عنوان جمعيت تابس��تان گذران از 
اول به��ار تا پايان پائيز در تاالب بين المللی قوريگل 
 ب��ه س��ر می بردن��د، دو جمعي��ت تش��خيص داده 

شد. 
رئيس��ی در تش��ريح اين جمعيت ها گفت: يكی از 
اي��ن جمعيت ها جمعي��ت زادآور بوده و مش��تمل 
ب��ر15 تا 20 جفت پرنده زادآور اس��ت ضمن اينكه 

جمعيت غي��ر زادآور نيز به تع��داد 20 تا 30 پرنده 

 بوده و در قس��مت ش��مالی تاالب قوريگل ساكن 
هس��تند. مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان 
ش��رقی حذف ماه��ی از درياچه به خاط��ر رقابت 
غذاي��ی با اردک س��ر س��فيد را از عوام��ل مؤثر در 

 ازدياد جمعيت و موفقيت اي��ن نوع از اردک ها بيان 
كرد.

وی ادامه داد: ايجاد بس��تر مناسب برای النه گزينی 
پرنده و حمايت از گونه هايی مانند كش��يم و چنگر 
كه اردک س��ر س��فيد از النه، گونه های مزبور برای 
تخم گذاری استفاده می كنند نيز دليلی مؤثر بر افزايش 
و ازدياد جمعيت و موفقيت اين نوع از اردک هاست. 
ت��االب »قوريگل« يك��ی از منابع زيس��ت محيطی 
بسيار مهم آذربايجان ش��رقی بوده و به عنوان يكی 
از تاالب های بين المللی حفاظت شده كشور به ثبت 

رسيده است. 
اي��ن ت��االب ب��رای بس��ياری از پرن��دگان مهاجر 
 از نظ��ر زيس��تگاهی حائ��ز اهمي��ت بين الملل��ی 

است.

مدير گروه ديده بانان پارک ملي کوير اعالم کرد:
تخريب پارک ملي كوير به بهانه احداث چاه نفت

 احداث تصفيه خانه هاي فاضالب  در كشور
 16 سال زمان مي برد

مدير گ��روه ديده بانان پارک ملی كوير با اش��اره 
ب��ه آغاز پيگيری ه��ا برای احداث چ��اه نفت در 
پارک ملی كوي��ر، گفت: تخريب پارک ملی كوير 
باعث بدنام شدن محيط زيست كشورمان در دنيا 

می شود. 
امي��ن معماری در گفتگو با ف��ارس، درباره آغاز 
پيگيری ها ب��رای احداث چاه نفت در پارک ملی 
كوير، گف��ت: برخی ها با اين ادع��ا كه در پارک 
مل��ی كوير گونه يوزپلن��گ و پلنگ وجود ندارد 
س��عی دارند اين پارک را با احداث چاه نفت به 

نابودی بكشانند. 
پتانس��يل  منطق��ه  اي��ن  گف��ت:  ادام��ه  در  وی 
باالي��ی برای جذب توريس��م و گردش��گر دارد؛ 
 بنابراي��ن نباي��د اي��ن پ��ارک ارزش��مند را نابود 

كرد. 
مدير گ��روه ديده بانان پارک ملی كوير با اش��اره 

ب��ه اين كه برخ��ی از نمايندگان مجل��س به دليل 
اش��تغال زايی احداث چاه نف��ت را در پارک ملی 
كوير دنب��ال می كنند، گفت: اي��ن منطقه قابليت 
بااليی ب��رای جذب س��رمايه گ��ذاری در زمينه 

توريسم و گردشگر دارد. 
اگر قرار اس��ت به دنبال پيش��رفت اقتصاد باشيم 
می توانيم از راه رونق گردشگری در اين منطقه به 
اهداف مورد نظر دس��ت پيدا كنيم؛ ضمن اين كه 
از اين طريق نيز می توانيم اشتغال زايی كنيم. وی 
در ادامه گفت: در همه جای دنيا حتی پارک های 

ملی كه مس��احت كمتری دارن��د و جمعيت آنها 
بس��يار كم اس��ت بودجه يك مملك��ت را تأمين 
می كند چرا نبايد ما ني��ز اين گونه اقدام هايی را 

انجام دهيم؟ 
معم��اری با اش��اره ب��ه اين ك��ه تراب��ی نماينده 
م��ردم گرمس��ار اح��داث چ��اه نف��ت در پارک 
ملی كوي��ر را دنبال می كند و موافق اين مس��أله 
اس��ت، با مطرح ك��ردن تعدادی پرس��ش گفت: 
 آي��ا اح��داث چاه نفت ني��از به جاده دسترس��ی 

ندارد؟ 
پساب های ناش��ی از اين عمليات به كجا خواهد 
رفت؟ آيا ماشين آالت قرار است هوايی به منطقه 
منتقل ش��ود؟ نيروهای كار قرار اس��ت در كدام 

بخش از پارک ملی كوير مستقر شوند؟ 
وی با اشاره به اين صحبت نماينده مردم گرمسار 
مبنی بر اين كه احداث چاه نفت در منطقه گرمسار 
همانند يك سوزن در آب است، گفت: پارک ملی 
كوير قوانين خاص خود را دارد چگونه می توانيم 

قوانين را نقض كرده و زير پا قرار دهيم. 
معماری با اش��اره ب��ه مصوبه س��ال 55 مبنی بر 
اين ك��ه هر گونه س��اخت و س��از در پارک ملی 
كوير ممنوع اس��ت، گفت: مفاد قوانين پارک ملی 
كوير هر گونه احداث راه و س��اخت و سازی را 
 ممنوع و اين مس��أله تكليف همه را روشن كرده 

است. 
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد مهم تر 
اس��ت يا حيات وحش؟ تأكيد كرد: به صراحت 
می گويم وجود ما بس��تگی ب��ه طبيعت دارد اگر 

طبيعت نباشد ما نيز نخواهيم بود. 
معم��اری درب��اره اين ادعا كه گون��ه يوزپلنگ و 
پلن��گ در اين پ��ارک وجود ن��دارد، گفت: اين 
ادعا اشتباه اس��ت و من حاضر هستم اين مسأله 
را ثابت كن��م؛ پروژه های بين  المللی در اين زمينه 
 داريم چگونه ممكن اس��ت اين مس��أله را ناديده 

بگيريم. 
مدي��ر گروه ديده بانان پارک مل��ی كوير گفت: با 
توج��ه به اين كه نگاه جهان��ی به يوزپلنگ وجود 
دارد، تخريب پارک ملی كوير باعث بدنام ش��دن 
محيط زيس��ت و تخريب چهره كش��ور خواهد 

شد.

مدي��ر كل دفتر آلودگی های دريا س��ازمان محيط 
زيس��ت از وضعي��ت برنامه ه��ای وزارت ني��رو 
درباره آلودگی  در آب های س��احلی ابراز نگرانی 
كرد و گف��ت: وزارت نيرو اع��الم كرده احداث 
تصفيه خانه ه��ای فاضالب در ش��هرهای مختلف 
كش��ور تا س��ال های 1402 و 1405 زمان  می برد 
كه اين امر باع��ث افزايش آلودگی های ميكروبی 

می شود. 
جلوگيری از افزايش آلودگی های دريايی امروزه 
به يكی از دغدغه های اصلی مس��ئوالن س��ازمان 

محيط زيست تبديل شده است. 
روان��ه ش��دن ميليون ها متر مكع��ب فاضالب به 
سواحل جنوب و س��واحل شمالی و عدم وجود 
تصفيه خانه های فاضالب مش��كل را روز به روز 
حادت��ر می كند؛ هر چن��د در اين ميان با توجه به 
عدم پيشرفت احداث تصفيه خانه های فاضالب 
در ش��هرهای مختل��ف كش��ور، رئيس س��ازمان 
حفاظت زيس��ت معتقد اس��ت آالينده های خزر 

نسبت به گذشته كاهش يافته است. 
وزارت نيرو يكی از س��ازمان های مسئولی است 
ك��ه در كنار س��ازمان محيط زيس��ت طرح ها و 
برنامه ه��ای خوبی را در راس��تايی حف��ظ منابع 
طبيع��ی و محيط زيس��ت انج��ام داده اما وظيفه 
اح��داث تصفيه خانه های فاضالب در ش��هرهای 
مختلف همچنان از سوی اين وزارتخانه بر روی 
زمي��ن مانده و اقدام قاب��ل قبولی صورت نگرفته 

است. 
عبدالرضا كرباس��ی؛ مدي��ر كل دفتر آلودگی های 
دريا س��ازمان محيط زيست، در گفتگو با فارس، 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه وزارت نيرو برای 
احداث تصفيه خانه فاضالب ها چه اقدامی انجام 

داده است؟ 
ب��ه مصوب��ه هيأت وزيران اش��اره ك��رد و اظهار 
داشت: طبق مصوبه هيأت وزيران كه ارديبهشت 
ماه 88 تصوي��ب نهايی و در خرداد ماه 88 ابالغ 
ش��ده اس��ت، وزارت ني��رو مكلف اس��ت برای 
تس��ريع و تكمي��ل راه اندازی احداث و توس��عه 
ش��بكه فاضالب ش��هرهای بوش��هر، خرمشهر، 
آب��ادان، چابهار، بندرعباس ظرف 2 س��ال و طی 

مدتی كوتاه اقدام ش��ود و برای ش��هرهای باالی 
30 هزار نفر جمعيت در س��واحل خزر و دريای 
عمان طی 5 س��ال بر اس��اس مطالعه اقدام كند. 
وی در ادامه افزود: طبق مصوبه مقابله با آلودگی 
ميكروب��ی در س��واحل دريای خزر و س��واحل 
جنوبی، وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت 2 
سال نسبت به ايجاد تصفيه خانه های فاضالب در 

شهرهای مختلف اقدام كند. 
كرباسی بيان كرد: وزارت نيرو در برنامه هايی كه 
در اين راستا ارائه داده، هيچ كدام كمتر از 5 سال 
زمان نمی برد حتی در برخی موارد نيز تا 15 سال 
زمان پيش بينی شده است؛ اگر اين روند همچنان 
ادام��ه يابد به جای 400 نوع انگل 800 نوع انگل 

در ماهی ها ايجاد می شود. 
مدي��ر كل دفت��ر آلودگی ه��ای دريا در س��ازمان 
محيط زيس��ت در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
اح��داث تصفيه خانه بودجه زي��ادی می خواهد؟ 
گف��ت: پروژه ه��ای وزارت نيرو بي��ن 12 تا 15 

ميليارد تومان هزين��ه دارد اين رقم برای وزارت 
نيرو همانند پول خرد اس��ت؛ اگ��ر وزارت نيرو 
بخواه��د در ي��ك ش��هر تصفيه خان��ه  فاضالب 
 ايج��اد كنند بايد 12 تا 15 ميلي��ارد تومان هزينه 

كند. 
وی ب��ا تأكي��د بر اين ك��ه اين رقم در ش��هرهای 
مختل��ف متفاوت اس��ت، گف��ت: اختصاص 12 
ميلي��ارد تومان ب��رای اح��داث تصفيه خانه پول 
زيادی در برابر بهداش��ت مردم و سالمت آبزيان 

محسوب نمی شود. 

رئیس اداره محیط زيست نجف آباد:
بهبود وضعيت پسماند 

 شه����رداری های 
تيران و كرون

سيد رحمان دانيالی در گفتگو با فارس در نجف آباد 
با اشاره به اهميت پسماند در شهرها اظهار داشت: 
وضعي��ت پس��ماند در ش��هرداری های ج��وزدان، 
عس��گران و  تيران بهب��ود يافته اس��ت. وی افزود: 
محيط زيس��ت بر مكان دفع و دفن زباله ها نظارت 
كامل دارد و مكان را مورد بررس��ی قرار می دهد و 
آن دس��ته از ش��هرداری ها كه مكان دفع زباله آنها 
مناس��ب نباش��د بايد در س��ريع ترين زمان ممكن، 
مكان مناس��ب برای دفع زباله ه��ا را انتخاب كنند. 
رئيس اداره محيط زيست شهرستان های نجف آباد 
و تي��ران و ك��رون بيان داش��ت: از جمله مهم ترين 
مصوبه های مديريت پسماند در اين دو شهرستان 
ساماندهی و انتخاب مكان مناسب دفع زباله است 
كه ش��هرداری ها برای دفع زباله ها مكان مناس��بی 
داشته باشند و همچنين به تفكيك و بازيافت زباله 
اهميت بدهند. وی مهم تري��ن اهداف در مديريت 
پس��ماند و دفع اصولی زباله ه��ا را كاهش اثرهای 
زيست محيطی ناشی از دفع غيراصولی، حفاظت از 
محيط زيست و كمك به حفظ منابع طبيعی اعم از 
 پوشش های گياهی، كشاورزی و همچنين منابع آبی 

بيان كرد.
دانيالی ادامه داد: راهكارهايی نيز كه موجب كمك به 
اجرای طرح بازيافت شهرداری باشد به شهرداری های 
 شهرستان های نجف آباد و تيران و كرون اعالم شده 

است.
وی مديريت س��بز را نيز از ديگر اقدام های محيط 
زيس��ت بيان كرد و گفت: در طرح مديريت س��بز 
اصالح الگوی مصرف و بهبود شرايط استفاده از منابع 
مورد تأكيد اس��ت كه تمام اين اقدام ها در راستای 
حفاظت از محيط زيس��ت و جلوگيری از تخريب 
آنهاست كه در اين راستا سهم مردم نيز بسيار است 
 و مردم بايد در جهت حفظ محيط زيست همكاری 

كنند.

محقق��ان اعالم كردند بخش اعظمی از زمين در 
حال خشك شدن است. 

به گزارش فارس، دانشمندان با انجام تحقيق های 
جديد هشدار دادند كه با توجه به تغييرهای آب 
و هوايی قس��مت بزرگی از زمين هم اكنون در 
حال خشك شدن اس��ت. اين تحقيق ها كه در 
دانش��گاه دولتی ايالتی اوراگن انجام شده، نشان 
می دهد كه بيشتر خش��ك شدن زمين در منطقه 
نيمك��ره جنوبی؛ در بخش عظيمی از اس��تراليا، 
آفريقا و جنوب امريكا اتفاق افتاده است. نتيجه 
اين مطالعه ها كه در ش��ماره اكتبر مجله نيچر به 
چاپ رس��يده نشان می دهد كه بخش عظيمی از 
س��ياره ما از قبل خش��ك تر و بی آب تر شده در 
حالی ك��ه در بخش هايی از زمين ميزان رطوبت 
افزايش پيدا كرده اس��ت كه اين تعادل زمين را 
به هم ريخته اس��ت. اين اولين تحقيقاتی اس��ت 
كه روی حركت و انتقال آب از س��طح زمين به 

اتمسفر تمركز كرده است و محققان معتقدند كه 
ب��ر اث��ر تغييرهای آب و هوايی آب بيش��تری از 
اقيانوس ها تبخير شده و وارد جو زمين می شود.

بخش اعظمي از زمين در حال خشک شدن است 
زمین من

محیط زيست

تدوین بیمه مسئولیت مدني محیط بانان 

 کوه ها بیش از پیش در خطرند

احيای نسل اردک سر سفيد در تاالب »قوريگل« تبريز 
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حسين چرخابی: 
با چهار مصدوم 
به مصاف نفت 
می رويم

فرشيد طالبی:  
برای برد به 
عربستان می رويم

قاسم حدادی فر:
 اين بازی كمتر از 
فينال نيست

 زاینده رود
مس��ابقه های فوتبال جام حذفی كش��ور در مرحله يك 
ش��انزدهم نهايی، روز سه شنبه آغاز خواهد شد كه طبق برنامه 
از ساعت 14:30 تيم فوالد نطنز به مصاف تيم ليگ برتری نفت 
تهران خواهد رفت. حس��ين چرخابی س��رمربی فوالد نطنز در 
مورد وضعيت تيمش به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه تيم ما از 
نظر آ مادگی روحی و جسمانی در سطح بااليی قرار دارد و پس 
از برد شيرين 5 بر 3 مقابل استقالل اهواز، با روحيه ای مضاعف 
كار خود را دنبال می كند ولی متأسفانه چهار بازيكن اصلی خود 
به نام های جواد حق شناس، محمود ابراهيمی، جواد ماهری و 
س��عيد جعفری را به علت مصدومي��ت در اين ديدار به همراه 

نخواهيم داشت. 
وی پيرامون تيم نفت تهران اظهار داش��ت: از نزديك بازی اين 
تيم را مقابل صبای قم شاهد بودم كه نفتی ها تيم جوان، دونده 
و باانگيزه ای نشان دادند و فوتبال روی زمين را به خوبی انجام 
می دادند و تا حدودی به نقاط ضعف و قوت اين تيم شناخت 

داريم. 

زاینده رود
مدافع ش��يرازی تيم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان درباره 
بازی با ملوان بندر انزلی اظهار داشت: بازی از كيفيت خوبی 
برخ��وردار بود. خدا را ش��كر ما در 15 دقيق��ه ابتدای بازی 
ب��ه 3 گل رس��يديم. هر دو تيم پس از اينك��ه ما جلو افتاديم 
موقعيت هايی برای گلزنی داش��تند كه اين فرصت ها تبديل 

به گل نشد. 
فرشيد طالبی ادامه داد: ملوان تيم ريشه دار، جوان و دونده ای 
نش��ان داد و بايد به پورغالمی تبريك گفت: كه تيم خوبی را 
در اين فصل روانه مس��ابقه ها ك��رده و برای اين تيم آرزوی 
موفقي��ت می كنم. وی به بازی الهالل اش��اره كرد و توضيح 
داد: روز شنبه ايران را به مقصد عربستان ترک كرديم تا مقابل 
تيم الهالل اين كش��ور به ميدان برويم و ما فقط برای برد به 
ميدان خواهيم رفت. هر چند كه با يك تساوی می توانيم به 
ديدار نهايی جام باش��گاه های آسيا راه يابيم. طالبی در پايان 
از مردم ايران خواس��ت كه تيم فوتبال ذوب آهن را دعا كنند 

تا با دست پر به ايران بازگردند. 

 زاینده رود
قاسم حدادی فر هافبك تيم فوتبال ذوب آهن درباره بازی 
با الهالل در دور برگشت مرحله نيمه نهايی جام باشگاه های آسيا 
توضيح داد: اين بازی كمتر از فينال نخواهد بود. اگر اين بازی 
را در دو ديدار رفت و برگشت با پيروزی پشت سر نگذاريم 
كار خاصی را انجام نداده ايم و ما بايد تمركز خود را روی اين 
 بازی بگذاريم تا حضور خود را در ژاپن جشن بگيريم. وی ادامه 
داد: با بردی كه در هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال كشور مقابل 
ملوان به دست آورديم بچه ها با روحيه ای مضاعف به كارهای 
تاكتيكی و تكنيكی زير نظر كادر فنی به تمرين می پردازند. 
حدادی فر تصريح كرد: خيلی دوست دارم در اين ديدار مثل 
مسابقه رفت دروازه حسين اتابی را باز كرده تا شادی را به مردم 
ايران تقديم كنم. حدادی فر در پايان پيرامون بازی با ملوان تأكيد 
كرد: ملوان تيم جوان و باانگيزه ای است اما در بيست دقيقه آغاز 
بازی، بازيكنانش تمركز خود را از دست دادند و سه گل دريافت 
كردند و تيم ما چون بازی با الهالل برايش مهم بود، احتياط را 

رعايت كرد و توانستيم 3 امتياز اين ديدار را از آن خود كنيم.

گفتگوخبرها

همراه با گوانجو تحلیل

ملی پوش بسكتبال ايران گفت: بسكتباليست های ما نشان داده اند كه 
هميشه مرد روزهای سخت هستند. حامد آفاق در گفتگو با فارس، 
در خصوص وضعيت مصدوميتش اظهار داش��ت: تمرين های خود را به 
خوبی انجام می دهم و مصدوميتم بهبود يافته است. در مسابقه های گوانجو 
حضور خواهم داش��ت و اميدوارم بتوانم عملكرد خوبی داشته باشم. وی 
ادامه داد: بازيكنان تيم ملی نيز به خوبی تمرين می كنند تا برای بازی های 
آس��يايی آماده ش��ويم. دو اردو در تركيه و صربس��تان برگزار می كنيم و 
ديدارهای دوس��تانه انجام می دهيم. ملی پوش بس��كتبال اي��ران در مورد 
مصدوميت های بازيكنان تيم ملی عنوان كرد: به علت فشردگی بازی ها و 
عدم بدنسازی مناسب، مصدوميت های زيادی برای بازيكنان به وجود آمد 
و اميدوارم بتوانيم با اين مشكل مبارزه كنيم. آفاق درباره بازی های آسيايی 
گوانجو خاطرنشان كرد: تالش خود را انجام می دهيم تا بهترين عملكرد را 
در بازی ها داش��ته باش��يم. بازيكنان ايران هميش��ه نش��ان داده اند كه مرد 
روزهای سخت هستند و می توانند در بازی های دشوار عملكرد خوبی از 
خود نش��ان دهند. وی در پاس��خ به اين سئوال كه آيا ايران می تواند روی 
سكو قرار گيرد، عنوان كرد: به نظرم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و بازيكنان 

با مشكلی رو به رو نشوند می توانيم روی سكو قرار گيريم.

نشس��ت كميته فنی فدراسيون فوتبال با حضور مسئوالن فدراسيون، 
افشين قطبی و امير قلعه نوعی برگزار شد. به گزارش مهر، كميته فنی 
فدراسيون فوتبال برای بررسی وضعيت تيم های بزرگساالن، اميد و جوانان 
برگزار شد و برای نخستين بار امير قلعه نوعی سرمربی پيشين تيم ملی و 
سرمربی فعلی سپاهان به عنوان نماينده مربيان ليگ برتری در اين نشست 
حضور يافت. علی كفاشيان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزيز محمدی، 
فريدون معينی، افشين قطبی، غالمحسين پيروانی، علی دوستی، اكبر محمدی، 
اميرحسين پيروانی، هومن افاضلی و حسينی، حاضران در اين نشست بودند.

زاینده رود
هافبك همدانی تيم فوتبال س��پاهان پيرام��ون ديدار 
با پيكان قزوين گفت: س��پاهان بازی زيباي��ی را ارائه داد و 
تيم برتر ميدان بود از اينكه در اين بازی مثل مس��ابقه قبلی 
توانس��تم گل بزنم خيلی خوش��حالم. در دو بازی آخر من 
ب��ه عنوان هافبك نفوذی جلوی فابيو ج��ان واريو و محرم 
نويدكيا بازی كردم و از پس��تم رضايت كامل را دارم. احمد 
جمش��يديان در م��ورد تيم پي��كان اظهار داش��ت: اين تيم 
مشكل های فراوانی در خط های دفاعی و حمله دارد و برای 
 اينك��ه بتواند در ليگ برتر بماند، نياز به تقويت اين خط ها 
دارد. وی به دربی تهران اشاره كرد و توضيح داد: دوست داشتم 
اين مسابقه با نتيجه تساوی تمام شود تا تيم های اصفهانی بتوانند 
فاصله خود را از حريفان زيادتر كنند ولی بازی جذابی نبود و 
به عقيده من بازی تيم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن با 
استقالل و پيروزی خيلی زيباتر از دربی پايتخت است و داربی 
تهران ديگر چنگی به دل نمی زند. جمشيديان افزود: روز سه 
شنبه در مرحله يك شانزدهم نهايی مسابقه های فوتبال جام 
حذفی كشور، با ماشين سازی در تبريز بازی داريم و در هفته 
دوازدهم با مس در اصفهان بازی خواهيم داشت كه شناخت 
آن چنان��ی از تيم تبريزی نداريم و فقط می دانيم كه آنها دو 
بازی در ليگ دسته اول آزادگان انجام داده اند كه نتيجه های 
 مطلوبی را كسب نكرده اند. وی درباره جان واريو خاطرنشان 
كرد: جان واريو از زمانی كه به س��پاهان آمده باعث كيفيت 
بازی تيم شده و به نظر من يكی از خريدهای خوب باشگاه 
س��پاهان بوده چرا كه جان واريو  با طراوت خاصی در ميانه 

زمين ميدان داری می كند. 

تيم ملی تنيس روی ميز، بدون 
مربی ایرانی به گوانجو می رود 
ملی پوشان تنيس روی ميز كشورمان بدون مربی ايرانی 
و با هدايت مربی خارجی در بازی های آسيايی گوانجو 
شركت می كنند. به گزارش مهر، »ديميتری لونكو« مربی 
اوكراينی االص��ل مقيم اتريش و يكی از مربيان آكادمی 
اش��الگر است كه هدايت تيم ملی تنيس روی ميز ايران 

را در بازی های آسيايی بر عهده خواهد داشت.
با تصميم فدراس��يون تنيس روی ميز »لونكو« به تنهايی 
و بدون همكاری با همتای ايرانی، مسئوليت اين كار را 
بر عهده خواهد داشت و فقط يك سرپرست در كنار او 
خواهد بود. ضمن اينكه مديريت فدراسيون تنيس روی 
ميز در نظر دارد از فردی غير از محمود نظری به عنوان 
سرپرس��ت در كادر فنی تيم اعزامی به گوانجو استفاده 
كن��د. »ديميتری لونكو« هم اين��ك در كنار ديگر مربيان 
آكادمی اشالگر، تمرين های ملی پوشان كشورمان را زير 
نظر دارد. وی در پروتور جهانی مجارس��تان نيز دركنار 
تيم ايران بود. ش��انزدهمين دوره بازی های آس��يايی از 
21 آبان م��اه در گوانجو آغاز و تا 6 آذرماه ادامه خواهد 
داش��ت. رقابت ه��ای تنيس روی ميز اي��ن بازی ها طی 

روزهای 22 تا 29 آبان ماه پيگيری می شود.

هيچ وزنه برداری حاشيه امنيت ندارد 
توریست به گوانجو نمی بریم 

سرمربی تيم ملی وزنه برداری با اشاره به خط خوردن نام 
دو وزنه بردار دسته 105 كيلوگرم، گفت: در تيم ملی به 
هيچ عنوان حاش��يه امنيت وجود ندارد. به گزارش مهر، 
كوروش باق��ری ضمن بيان اين مطلب گفت: همانطور 
كه در پايان مسابقه ركوردگيری 4 وزنه بردار دسته 105 
كيلوگرم هم گفته بوديم، نه آن دو نفری كه از اردو خط 
خوردند برای هميشه كنار گذاشته شدند و شانس برای 
حض��ور در تيم ملی ندارند و نه اي��ن دو ملی پوش كه 
هم اكنون در اردوی كرمانش��اه تيم را همراهی می كنند 
 اج��ازه دارند برای خودش��ان حاش��يه امنيت درس��ت 

كنند. 
وی اف��زود: چنانچه هر كدام از اين وزنه برداران نتوانند 
به مجموع 400 كيلوگرم دست يابند، بی شك نخواهند 
توانس��ت در گوانجو هم برای تيم مل��ی افتخارآفرينی 
كرده و هيچ لزومی ندارد مثل يك توريس��ت همراه تيم 
راهی گوانجو ش��وند. سرمربی تيم ملی وزنه برداری در 
خصوص وضعيت تمرين های ملی پوش��ان نيز تصريح 
كرد: چون شرايط آب و هوايی ملی پوشان عوض شده، 
خيلی طبيعی است كه چند روز اول اردو بچه ها آنطور 
كه بايد، در حالت و ش��رايط طبيعی نباش��ند، اما شك 
نكنيد رفته رفته با اضافه ش��دن فش��ار تمرين و تطبيق 
وزنه برداران با ش��رايط آب و هوايی، همه چيز به روال 
خوب قبل بازگش��ته و می توانيم اميدوار باش��يم كه تا 
پايان اردوی كرمانش��اه، ملی پوشان به بيشترين آمادگی 

كه مدنظر ما است برسند.

آفاق: 
بسكتباليست های ایران، مرد روزهای 

سخت هستند

آغاز نشست کميته فنی فدراسيون 
فوتبال، با حضور قلعه نوعی و قطبی 

احمد جمشيدیان: 
جنگ اصفهان با تهران، زیباتر از 

دربی است
رقابت مادران اسكيت باز دیدنی است

اصغر قلندری
بدون اغ��راق باي���د بپذيريم 
ورزش اسكيت استان اصفهان 
در س���ايه تالش م���دير پر 
خود  ناپذير  خستگی  و   توان 
عليرض�ا ذوالق����در شجاعی، 
به رشد چشمگيری  روند رو 
را پيدا كرده و در حال حاضر 
از جايگاه ويژه ای در اسكيت 
كشور برخوردار است. مسئوالن هيأت اسكيت اصفهان اين روزها پا 
را از محدوده استانی فراتر نهاده به گونه ای كه در رقابت های سرعت 
با مانع اسكيت قهرمانی دسته های آزاد كشور كه برای اولين بار در 
تهران به اجرا در می آيد؛ توانست قابليت های اسكيت بازان اصفهانی 
را به رخ پايتخت نشينان بكشد و در رقابتی تنگاتنگ حضوری فعال 

داشته باشد.
به  استان،  اسكيت  به گزارش روابط عمومی هيأت  شايان ذكر است 
همت مسئوالن اين هيأت برای نخستين بار مسابقه مادران اسكيت باز 

با شركت 30 نفر برگزار و اين نتيجه ها حاصل شد:
مرضيه پيمانی از خمينی شهر اول، ليلی چاوشی از اصفهان دوم و فاطمه 

نقدی از خمينی شهر سوم شدند.
در پايان با حضور كعبی زاده )معاون امور ورزش بانوان اداره كل تربيت 
بدنی استان اصفهان( به كليه شركت كنندگان لوح تقدير و به نفرهای 

اول تا سوم عالوه بر لوح تقدير، هدايايی اهدا شد.
هيأت  رئيس  )نايب  ذوالقدر  شادی  مسابقه،  اين  برگزاری  مسئوالن 
ايران  اسكيت  مربی  و  آسيا(  سوم  )قهرمان  همايونی  نگار  اسكيت(، 

بودند.

 با تصميم محمد بنا، سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی كشورمان، نفرهای 
برتر رقابت های كشتی فرنگی قهرمانی كشور به جام جهانی بالروس 
اعزام خواهند ش��د. به گزارش مهر، در حالی كه رقابت های كشتی فرنگی 
قهرمانی كشور روزهای 16 و17 آذرماه در شيراز برگزار می شود، كادر فنی 
تيم ملی كشتی فرنگی قصد دارد اسكلت اين تيم در رقابت های جام جهانی 
بالروس را از دل اين رقابت ها انتخاب كند. كشتی گيرانی كه نتوانند رضايت 
محمد بنا را برای حضور در اين مسابقه ها جلب كنند؛ به جام وهبی امره كه 
بهمن ماه در تركيه برگزار می ش��ود، اعزام خواهند شد. تمامی كشتی گيران 
واجد ش��رايط به جز نفرهای حاضر در رقابت های قهرمانی آس��يا در هند، 
 رقابت ه��ای جهان��ی روس��يه و بازی ه��ای آس��يايی گوانجو به اس��تثنای 
مهدی محمدی )كشتی گير وزن 74 كيلوگرم( كه جواز حضور مستقيم در 
جام يادگار امام )ره( را كس��ب كرده اند، بايد در مسابقه های قهرمانی كشور 
شركت كنند تا شانس عضويت در تيم ملی در رقابت های قاره ای و جهانی 
سال آينده را از دست ندهند. مسابقه های جام جهانی كشتی فرنگی، نيمه دوم 

بهمن ماه سال جاری به ميزبانی كشور بالروس برگزار خواهد شد.

ورزش

نفرهای برتر مسابقه های کشتی فرنگی 
قهرمانی کشور به جام جهانی می روند

آیا راه آهنی ها برای کربكندی بازی می کردند؟!

رئيس س��ازمان تربيت بدنی، كسب نتيجه ورزشكاران 
در گوانجو را ايس��تگاهی برای ارزيابی توانمندی های 

ورزش ايران عنوان كرد.
به گزارش مهر، مراسم افتتاحيه مجموعه تخصصی دو 
و ميدانی آفتاب انقالب و مركز تخصصی پرتاب های 
آسيا 23 مهرماه با حضور علی سعيدلو )رئيس سازمان 
تربيت بدنی(، حميد س��جادی )معاون سازمان تربيت 
بدنی(، علی تركاشوند )رئيس شركت توسعه و تجهيز 
اماكن ورزش��ی( به همراه مس��ئوالن فدراسيون دو و 

ميدانی برگزار شد.
علی س��عيدلو رئيس س��ازمان تربيت بدن��ی و معاون 
رئي��س جمهور، بعد از افتتاح اي��ن مجموعه در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه امروز روز بس��يار خوبی برای 
رش��ته دو و ميدانی اس��ت، گفت: ام��روز توفيق پيدا 
كردي��م تا در اين ايام مبارک كه دهه كرامت اس��ت به 
برك��ت تولد امام رضا )ع(، همزم��ان هم برای بازديد 
و افتتاح مجموع��ه دو و ميدانی آفتاب انقالب آمده و 
هم در اين فرصت كم تا بازی های آس��يايی گوانجو از 
اردوی دو و ميدا نی كاران اعزامی به اين رقابت ها ديدن 
 ك��رده و از نزديك با آنها صحبت كن��م. وی در ادامه

افزود: همانطور كه فدراس��يون دو و ميدانی هم به آن 
اشاره كرده، از ابتدای تاريخ اين رشته چنين مجموعه ای 
س��اخته نشده اس��ت. همت س��ازمان تربيت بدنی در 
دولت نهم و دهم در توس��عه زيرساخت ها بوده است 
كه در برخی رش��ته های كارهای ساخت استاديوم های 

تخصصی ورزشی را در دست داشته و داريم.
رئيس سازمان تربيت بدنی خاطرنشان كرد: در ساخت 
مجموعه آفتاب انقالب برای فدراس��يون دو و ميدانی 
هزينه خوبی ش��ده اس��ت. تا به اينجای كار در حدود 
3 ت��ا 3/5 ميليارد تومان برای اي��ن مجموعه كه مركز 

تخصصی پرتاب های آس��يا هم می باش��د، هزينه شده 
اس��ت. اين مجموعه هم سالن سرپوشيده و هم زمين 
روباز داش��ته و از امكانات خوب جانبی نيز برخوردار 
اس��ت. وی ادام��ه داد: اين مركز ب��ا كمك و حمايت 
سازمان تجهيز، توس��عه و نگهداری اماكن ورزشی به 
اتمام رس��يده است كه مسئول آن آقای تركاشوند بوده 
و جا دارد از زحمات ايش��ان تش��كر كنيم. اميدواريم 
اين مجموعه خوب بتواند ضمن بهره برداری جوانان 
كش��ورمان تبديل به جايگاهی برای آموزش و مسابقه 
دو و ميدان��ی در آس��يا و افتخاری برای ورزش��كاران 
منطقه باشد. سعيدلو در پاس��خ به پرسش خبرنگاران 
مبنی بر برنامه سازمان تربيت بدنی در هفته تربيت بدنی 
گفت: همه در طول سال ورزش می كنند و روز تربيت 
بدنی تنها روزی است كه به صورت نمادين نامگذاری 
ش��ده اس��ت، اما با اين حال ما برای اين هفته مراسم 
و برنامه های مختلفی را پيش رو داش��ته و برنامه ريزی 

كرده ايم.

وی با بيان اينكه بارها گفته ام س��ال 89، سال شيرينی 
برای ورزش كشور خواهد بود، ادامه داد: ما مسابقه های 
مختلف��ی را برگزار كرده و به همت جوانان نتيجه های 
خوبی را به دست آور ده ايم. اين روزها كمتر از يك ماه 
تا بازی های آسيايی فرصت باقی است و ورزشكاران ما 
تالش بيشتری برای موفقيت در اين رقابت ها می كنند.

رئيس س��ازمان تربيت بدنی تأكيد كرد: كس��ب نتيجه 
در بازی های آسيايی گوانجو، ايستگاهی برای ارزيابی 
توانمندی های وزرش��ي كشور اس��ت. وی بيان كرد: 
در اي��ن روزها تيم ه��ا همه در اردوهای آماده س��ازی 
هستند و مس��ئوالن فدراسيون ها 24 س��اعته وقتشان 
را در اي��ن بخش می گذارند و ورزش��كاران هم برای 
موفقي��ت تالش می كنند كه اي��ن تالش ها قابل تقدير 
اس��ت. اميدواري��م در گوانجو حركت خوبی داش��ته 
باشيم تا مردم هم از عملكرد ما راضی باشند. ما تالش 
 می كنيم در همين فرصت كم تا گوانجو به ورزشكاران 
 اعزامی سر بزنيم و از شرايط آنها باخبر  شويم. سعيدلو

افزود: در مجموع پنج سال فعاليت سازمان تربيت بدنی 
در دول��ت نه��م و ده��م به اندازه 50 س��ال گذش��ته 
زيرس��اخت آماده شده است. اين زيرساخت ها نه تنها 
در تهران بلكه با محور توس��عه عدالت در ورزش در 
شهرستان ها و روستاها هم برنامه ريزی شده است، زيرا 
معتقديم كه استعدادهای خوب ورزش در روستاها و 

شهرستان ها هم هستند.
رئي��س س��ازمان تربيت بدن��ی با اب��راز امي��دواری از 
 توس��عه و پيشرفت زيرس��اخت های ورزش در آينده 
گفت: سهم ورزش از بودجه يك درصد تصويب شده 
است و آيين نامه هم مصوب شده و آماده ابالغ است و 
اميدواريم با اجرای اين مصوبه، امسال جهش خوبی در 

تمام رشته های ورزشی و ورزش كشور داشته باشيم.

علی سعيدلو:
گوانجو ایستگاه ارزیابی توانمندی های ورزش است، امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم

س��ايت خبری آل افريكن با اش��اره به ديدار دوستانه تيم ملی فوتبال نيجريه و ايران، اين 
بازی را فرصتی برای فدراس��يون فوتبال نيجريه دانس��ت تا از زير آتش انتقادها رهايی 
يابد. به گزارش فارس، تيم ملی فوتبال نيجريه در تاريخ 26 آبان در ديداری تداركاتی به 
مصاف تيم ملی ايران خواهد رفت. اين مسابقه در استاديوم بين المللی آزادی تهران برگزار 
می ش��ود و تيم ملی ايران خود را برای حضور در مس��ابقه های قهرمانی آسيا 2011 قطر 
آماده می كند. طبق اعالم سخنگوی فدراسيون فوتبال نيجريه، ايرانی   ها درخواست كرده اند 
حريف، بازيكنانی چون جان اوبی ميكل، اوبافمی مارتينز، يوسف يوبو و وينسنت انيما را 

در سفر به ايران در تركيب خود داشته باشد.
تأييد اين خبر برای فدراس��يون فوتبال نيجريه خوشحال كننده است، اين فدراسيون كه 
به دليل استفاده نكردن از تعطيالت فيفا به منظور ارزيابی عملكرد تيم ملی زير آتش تند 
انتقادها است، می تواند خود را از اين بار سنگين رهايی بخشد. نيجريه كه خود را برای 
مسابقه های مقدماتی جام  ملت های آفريقا مقابل اتيوپی در ماه مارس آماده می كند، به تازگی 

با نتيجه يك بر صفر مقابل گينه شكست خورد. 

سایت خبری آل افریكن:
دیدار با ایران، فرصتی برای رهایی 

نيجریه از آتش انتقادها

مارادونا: 
درهای تيم ملی آرژانتين به رویم بسته است

چهره اسطوره ای فوتبال آرژانتين و جهان گفت: با توجه به اينكه يكسری امور در تيم ملی 
بايد تغيير كند، درها به رويم بسته است. به گزارش فارس و به نقل از فرانس پرس، ديگو 
مارادونا اظهار داشت: فكر نمی كنم در حال حاضر شانسی برای بازگشت به تيم ملی به 
عنوان سرمربی داشته باشم. اين چهره 49 ساله تا جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی زمام 
امور تيم كشورش را برعهده داشت، ولی وقتی در مرحله يك چهارم نهايی شكست تلخ 
4 بر صفر را از ژرمن ها متحمل و به خاطر حذف از اين پيكارها مجبور به بازگش��ت به 
وطن شد، از مقام خود كناره گرفت. وی در مصاحبه ای كه با يكی از شبكه های تلويزيونی 
كش��ورش انجام داد، افزود: يكسری از امور بايد در تيم ملی تغيير كند تا مرا در تيم ملی 
بازهم مشاهده كنيد و اين امر طول می كشد. اكنون درهای تيم های ملی به رويم بسته است. 
مارادونا كه در ماه اكتبر قدم در 50 سالگی خواهد گذاشت، پس از پيكارهای جهانی سه 
ماه قبل كه با قهرمانی اسپانيا همراه شد، تنش های زيادی با خوليو گروندا، رئيس فدراسيون 
كشورش داشت و حتی به كارلوس بيالردو، مديرفنی تيم ملی نيز به خاطر رفتارهای دوگانه  
تاخت.  اين درگيری ها سبب شد تا سرخيو باتيستا، هم تيمی سابق او در حال حاضر هدايت 

تيم آرژانتين را در اختيار بگيرد. 

نمی دانم شاید 
ارتباطی بين بازیكنان 

و باشگاه بوده که 
آنها برای موفقيت 
راه آهن زمانی که 

من سرمربی این تيم 
بودم تالشی از خود 

نشان نمی دادند

پژمان سلطانی
تي��م فوتب��ال راه آه��ن پس از 
اينكه روز ش��انزدهم ش��هريور 
ماه، رسول كربكندی را اخراج 
و به جای آن مه��دی تارتار به 
عنوان س��رمربی انتخاب ش��د؛ 

هش��تم  هفت��ه  در 
ملوان  مص��اف  به 
رف��ت و با دو گل 
اين تيم را از پيش 
رو برداش��ت و در 
اصفهان ذوب آهن 
را با تساوی بدون 
گل متوق��ف و دو 
ب��رد متوالی مقابل 
خوزس��تان  فوالد 
تبريز  شهرداری  و 
كس��ب ك��رد و از 
چه��ار ب��ازی 10 
به دس��ت  امتي��از 
چي��زی  آن  آورد. 

كه ذهن ما را به خود مش��غول 
كرده، اين اس��ت كه آيا اين تيم 
ب��ه طور كل��ی تغيير ك��رده؟ يا 
اينكه بازيكن جدي��دی به اين 
تي��م اضافه ش��ده؟ و يا وجود 
تارت��ار ش��وک عجيب��ی به اين 
تي��م وارد ك��رد كه آنه��ا در 7 

بازی ك��ه كربكندی س��رمربی 
ب��ود، فق��ط چهار امتي��از از آن 
خود كردند، رس��ول كربكندی 
درباره اي��ن موضوع می گويد: 
نمی دان��م ش��ايد ارتباطی بين 
بازيكنان و باشگاه بوده كه آنها 
برای موفقيت راه آهن زمانی كه 
اين  س��رمربی  من 
تالش��ی  بودم  تيم 
نمی  نشان  از خود 
دادن��د تي��م همان 
هيچ  و  اس��ت  تيم 
سيستم  در  تغييری 
و در تاكتيك تيمی 
نمی  و  ن��داده  رخ 
اتفاقی  دان��م چ��ه 
افتاده ك��ه يك تيم 
در يك مدت زمان 
اندک صد و هشتاد 

درجه تغيير كند. 
از گفته های رسول 
می توان  كربكندی 
اينگونه برداشت كرد كه بازيكنان 
به خواسته مسئوالن باشگاه راه 
آهن نمی خواستند كه او نتيجه 
بگيرد، اما بايد اين را به انصاری 
فر مديرعامل باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی راه آهن گوشزد كنيم 
ك��ه كربكندی امتحان��ش را در 

تيم های ديگر پس داده و 
روسياهی به ذغال خواهد 

مان��د. كربكندی فصل 
پيش رتبه تيم بحران 
زده صبای قم را در 
بندی  رده  ج��دول 
يك رقم��ی كرد و 
فرصت  بايد  ش��ما 

بيشتری در اختيار اين 
می داديد  باتجربه  مربی 

كربكندی  باش��يد  مطمئن 
مربی ای نيس��ت ك��ه بدون تيم 
بماند و ش��ما می توانس��تيد به 
ج��ای اينك��ه در او اس��ترس و 
دلهره ايجاد كنيد به وی آرامش 
 داده و او را م��ورد حماي��ت 
 ق��رار دهي��د و اكن��ون خيال 
نكنيد كه تارتار مربی بزرگی 
نتيجه ه��ا  اي��ن  و  اس��ت 
را كس��ب می كن��د، بلك��ه 
اگ��ر واق��ع بينانه ب��ه اين 
 قضي��ه ن��گاه كني��د نتيجه 
نگرفتن اين تيم فنی نبوده 
ديگ��ر  حاش��يه های  و 
نتيجه ه����ای  از  مان��ع 
گ���رديده  مطل�����وب 
است كه به مرور زمان 
 اين مسائل افشا خواهد 

شد.



به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.
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مرکزی، طبقه اول
دوشنبه 26 مهر1389/ 10 ذالقعده 1431/ شماره Monday 18 October 2010    372)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبی)ع(:
تكبر سبب نابودی دین و ایمان 
شخص می باشد و به وسيله 
تكبر، شيطان با آن همه عبادت 
ملعون گردید.

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع مناقصه:

انجام کلیه امور مربوط به خدمات تايپ و تکثیر و اتوماسیون اداری سازمان جهادکشاورزی استان و مديريت شهرستان 
های شهرکرد، کیار و کوهرنگ

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ آگهی لغايت 89/7/30
محل دريافت اسناد مناقصه:

شهرکرد میدان امام حسین)ع( سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اداره امور مناقصات و پیمان ها
http://iets.mprog.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

مبلغ برآورد اولیه: پیشنهاد قیمت
مبلغ و نوع تضمین: به شرح اسناد مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و يا ساير ضمانت های قید شده در ماده 3 آيین 

نامه تضمین برای معامالت دولتی به نفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه در پاکت الف ارسال می گردد.
مهلت و محل تحويل پیشنهادها: حداکثر تا پايان وقت اداری مورخه89/7/31 اداره امور مناقصات و پیمان ها

زمان و محل بازگشايی پیشنهادها: ساعت8 صبح پنج شنبه مورخه89/8/2 در کمیسیون مناقصات اداره امور مناقصات و 
پیمان ها

تامین اعتبار: از محل اعتبارات هزينه ای استانی
کلیه هزينه های چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

زاینده رود 
هشت سال تالش بی وقفه شهرداری اصفهان در 
عمران و آبادانی و مدیریت شهری را هرگز نمی توان 
به تنهایی و به صورت تمام عیار و کامل در نمایشگاهی 
گرد آورد، اما به واقع نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
توانسته است گوشه هایی از حرکت عظیم به سمت 
توسعه شهری در کالنشهر اصفهان را به نمایش بگذارد 
و صحنه هایی از مدیریت شهری توانای اصفهان را در 
مصداق هشت سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد 
خدمت رسانی به تصویر کشد. نمایشگاه جهاد خدمت 
رسانی با آمیزه ای از هنر و خالقیت سعی دارد با سیر در 
وظایف و دستاوردهای شهرداری اصفهان در هشت 
سال گذشته، در واقع هنر مدیریت اصفهانی را که 
شمه ای از مدیریت دفاع مقدس است روشن سازد. 
به عقیده تعدادی از مدیران شهری، سایر شهرهای 
کشور و مسئوالن کشوری که از این نمایشگاه بازدید 
نمودند، جهاد خدمت رسانی تحولی نوین در نمایش 
توانمندی های مدیریت شهری است که این 
نمایشگاه  بزرگترین  به  را  نمایشگاه 
توسعه شهری در تاریخ کشور 

بدل ساخته است.
در ادامــه گذر 
از گـــذر 

صد ساله که تاریخ شهرداری اصفهان را در بر دارد در 
این داالن تاریخی هنر قدم می زنیم و از شهر بی بلدیه 
عبور می کنیم تا به زمانی برسیم که اصفهان دارای 

بلدیه می شود.
بلديه از تأسیس در 1286 )ه.ش( تا 1332 

)ه.ش( در اصفهان
در اواسط دوران قاجار در شهرهای ایران صحبت 
از تأسیس بلدیه برای اداره شهرها به میان می آمد و 
پس از دوران مشروطیت در سال 1285 )ه.ش( پس از 
تدوین قانون اساسی، جهت ساماندهی به اداره شهرها 
قانون بلدیه در 5 فصل و 108 ماده تدوین و اولین 
مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد شرح وظایف 

بلدیه در ابتدای امر در اصفهان به صورت زیر بود:
  اداره کردن اموال منقول و غیر منقول و مراقبت از 

قحطی زدگی شهر با وسایل ممکن 
  ساختن و پاک نگهداشتن کوچه ها، خیابان ها و 

جداسازی پیاده روها و کالسکه روها
و آب  مجاری  عمومی،  باغ های  نگهداری   

مادی ها، معابر و ابنیه عمومی 
 روشن نمودن شهر و گذرگاه ها، روان کردن 

آب های شهری و پاکیزگی حمام ها
  دایر کردن قرائت خانه، مکتب، کتابخانه، موزه و 

حفظ و مرمت مسجدها و ابنیه عتیقه
و  بازارها  ساختن  در  دولت  با  مساعدت   
نمایشگاه های تجارت و مراقبت از اعمال کسبه و 

تاجران و رواج دادن مشاغل

تنها با مرور وظايف اولیه بلديه و مقايسه آن با 
شهرداری های کنونی، تفاوت زمین تا آسمان 
امروز روشن  و شهرداری  بلديه های گذشته 

می شود.
در گذرصد ساله و در قسمت بلدیه از نمایشگاه جهاد 
خدمت رسانی، تصویر اولین رئیس اداره بلدیه اصفهان 
میرزا اسدا... خان وثیق الملک و همچنین مهرهای 
حاکمان معروف شهر اصفهان از جمله ضل السلطان، 
رکن الدوله، وثیق الملک، نظام السلطنه و صدر اعظم 
به چشم می آید و تصاویر ناراحت کننده بروز قحطی 
در اصفهان و جنگ ها و ناکامی های پیاپی حاکمان 
این شهر در عصر قاجار، مهر تأییدی بر بی لیاقتی این 
حاکمان شهر و رئیسان بلدیه و همچنین ناکارآمدی 

بلدیه در این سال ها است.
اسناد مطبوعاتی، گويای واقعیت های تاريخی 

بلديه
در گذرگاه تاریخ بلدیه در نمایشگاه جهاد خدمت 
و  قاجار  دوران  از  نادری  مطبوعاتی  اسناد  رسانی، 
هایی  صفحه  دارد.  وجود  نشریه ها  کار  به  شروع 
از  با تصویرهایی  انجمن مقدس محلی   از روزنامه 
شیخ االسالم ریاست بلدیه اصفهان به سال 1303 و 
همچنین مطبوعاتی که یادآور جلسه های انتخاباتی 
اعالن ها  اولین  کنار  در  می باشند   30 و   20 دهه 
و  مهری  چاپ های  با  روزنامه ای  آگهی های  و 
بلدیه  و  قاجار  عصر  از  حقایقی  گویای  سنگی، 
با مهر  در آن زمان هستند. اعالمیه های شهرداری 
 مهذب السلطنه که در آن صورت عوارض و مالیات، 
کالسکه ها، دوچرخه ها، تک چرخ ها، گاری ها، 
چهار چرخه های بارکش و وسایل نقلیه بی نمره و با 

نمره آمده است.
عکس های میرزا محمدعلی کالنتر، رئیس بلدیه به 
سال 1285 )ه.ش( و حاج محمد جعفر خوانساری 
بر  نیز  قاجار  عصر  در  اصفهان  بلدیه  رئیس  دیگر 
دیوارهای گذر صد ساله به چشم می خورد. مقررات 
مربوط به دفن اجساد و اموات به سال 1317 )ه.ش( به 
گزارش عبدالمهدی رجایی، از دیگر اسناد مربوط به 

این دوران است.
صفحه هایی از مجله انجمن بلدیه و صورت اسامی 
وکالی بلدیه در قسمت دیگری به نمایش گذاشته 
بلدیه در آن  منابع درآمدی  شده است که در آن 

دوران را به شرح زیر اعالم می کند:
مالیات تنباکو، پوست، تریاک و قپانداری، درآمد 

حاصل از مجازات کسبه و نیز متخلفان امور شهری، 
و  اشراف  اعیان،  مالیات  ترددی،  وسایل  مالیات 
تاجران، مالیات خانه ها و مزرعه های اطراف شهر، 

گاراژها و کاروانسراها.
اولین بودجه رسمی بلديه اصفهان، سی و هشت 

هزار تومان!
در سندی گویا در قسمت بلدیه از گذر صد ساله 
مبلغ  بندی شد و   بودجه شهرداری آن زمان جمع 
سی و هشت هزا ر تومان را نشان می دهد که اولین 

بودجه رسمی بلدیه بوده است!
در مدرک دیگری از سال 1329 )ه.ش( جمعیت شهر 
اصفهان 200 هزار نفر سرشماری شده و در آن سه 

وظیفه اصلی بلدیه ذکر شده است:
  نمره کردن خانه ها )پالک دادن به منازل(

  تعداد نفوس و زوج بلد )سرشماری و آمار(
  سنگ موازین )سنگ توزین( که  باید برای وزن 
کردن اجناس توسط مغازه ها به مهر تأیید بلدیه برسد

انجمن بلديه و رياست وثیق الملک
پس از گذشت سه ماه از تصویب قانون بلدیه و حدود 
مقدمه های  مشروطیت،  فرمان  امضای  از  یکسال 
تشکیل انجمن بلدیه در اصفهان فراهم شد. بدین 
وسیله که انجمن نظارتی تشکیل شد و در محله ها 
انتخابات برگزار گردید. در عمارت چهلستون آرا 
مأخوذه و محفوظه قرائت شد و از 19 محله موجود 
در شهر، 19 نفر به انجمن راه یافته و از میان آنها، میرزا 
اسدا... خان وثیق الملک از محله گلبهار به ریاست 

بلدیه انتخاب گردید.
رئیس انجمن بلدیه، اداره شهر، تعیین نرخ اجناس، 
گماردن  با  و  داشت  عهده  بر  نیز  را  نان  و  ارزاق 
کارمندان و کارگرانی در اداره بلدیه، ساخت بازار، 
اداره حمام، نظافت شهر و نهرها، اداره کتابخانه و 
مسجدها و حمل و نقل را نیز نظارت و بر خانه ها 
می کرد.  مشخص  عوارض  تجارت  و  اصناف  و 
نمود.  مستقل  روزنامه  انتشار  به  اقدام  بلدیه  انجمن 
ولی قبل از آن اعالن و اخبار خود را در نشریه های: 
 انجمن مقدس، روزنامه فرج و یا به صورت ضمیمه 

روزنامه زاینده رود منتشر می ساخت. )1295 ه.ش(
خالصه ای از 46 سال فعالیت بلديه اصفهان

به جز اسناد و موردهای ذکر شده از دوران بلدیه در 
اصفهان، در گذر صد ساله به عکس های مربوط به 
مهم ترین رئیس های بلدیه اصفهان می رسیم که 
عبارت بوده اند از: سرهنگ حبیب اله خان )1309(، 

کاشفی  الدین  محی   ،)1320( تیموری  اصغر  علی 
دولت  مجتبی   ،)1318( الهامی  غالمرضا   ،)1328(

آبادی )1323( و زین العابدین صدری )1329(.
نمونه هایی از تابلوهای قدیمی معابر اصفهان در عصر 
قاجار و کاشی های نشان کوچه ها و بن بست های 
قدیم و نقشه شهر اصفهان در عصر قاجار به ترسیم 
سید رضا خان نیز از مهم ترین اسناد بررسی و کاوش 

در کالبد شهری عصر قاجار اصفهان است.
بررسی کالبد شهری اصفهان در اواخر دوران 

بلديه
بلدیه در اواسط کار به مدت یازده سال به صورت 
تعطیل و ناکارآمد درآمده بود و با انحطاط قاجار و 
روی کار آمدن رضاخان که سعی در تمرکز زدایی 
قدرت از شهرها داشت؛ بلدیه رو به نابودی مطلق 
واگذاری  با  )ه.ش(   1309 سال  از  ولی  می رفت. 
اختیار انتخاب نهایی ترکیب انجمن به وزارت داخله 
و تصویب بودجه شهرداری به وسیله این وزارت، 
دوباره بلدیه جان گرفت و 23 سال دیگر کار خود را 
ادامه داد. اولین قانون شهرسازی و توسعه معابر در سال 
1312 )ه.ش( بر فعالیت بلدیه اضافه شد و خدمات 
و  رنگ  و...  تفرجگاه  و  پارک  روشنایی،  شهری، 
بوی تازه ای گرفت. در نقشه سید رضا خان )مهم 
ترین نقشه عصر قاجار از اصفهان( این شهر توده ای 
بی نظم و درهم از خانه ها با کوچه های پیچ در پیچ و 
بد راه بود و تنها گذری که نام خیابان بر آن مقبول بوده 
چهارباغ از دروازه دولت تا سی و سه پل بوده است. 

اما جنگ جهانی دوم در سال 1319 )ه.ش( شروع شد 
و گرانی و درگیری بلدیه با گرانفروشان و محتکران، 
در  و ساخت کارخانه ها  معابر  و آسفالت  آبادانی 
اطراف اصفهان را متوقف کرد و سرانجام انجمن 
بلدیه استعفا داد و اصفهان تا سال 1332 از داشتن 

شهرداری و انجمن شهر محروم ماند.
ساير اسناد مهم زمان بلديه در نمايشگاه جهاد 

خدمت رسانی 
»سند مستشار« به عنوان اولین برنامه عمران شهری 
اصفهان که مدت آن 5 سال بوده است و تصاویر 
)ه.ش(   1329 سال  در  بلدیه  تأسیس  تازه  عمارت 
ماندگار مدیریت شهری آن دوران است.  اسناد  از 
رهایی  و  نشانی  تشکیل آتش  همچنین چگونگی 
مردم از خاموش کردن آتش با سطل آب و خاک در 
سندی ماندگار گردیده است و بودجه تشکیل اولین 
هسته آتش نشانی از محل عوارض پشم و پنبه تأمین 
شده است. ضوابط مربوط به خیابان ها و تردد شهری 
مصوب انجمن بلدیه و نیز تصاویری از شهر اصفهان 
از فراز کوه آتشگاه و تصاویر میدان مجسمه )انقالب( 
در سال 1317 )ه.ش( نیز از آثار ماندگار و ارزشمند 
آن دوران است. ادوات نقشه کشی راه و ساختمان 
و خیابان سازی به همراه دوربین های نقشه برداری 
روسی و آلمانی که از 70 سال پیش به یادگار گذارده 
شده است و نیز اولین گوشی های تلفن استفاده شده 
در اداره بلدیه، آخرین قسمت های گذر بلدیه در 

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی را تشکیل می دهد.

گذری صدساله بر خدمات و دستاوردهای شهرداری اصفهان در نمايشگاه جهاد خدمت رسانی 

غرفه به غرفه با نمایشگاه جهاد خدمت رسانی )قسمت دوم(

روابط عمومی سازمان جهادكشاورزی استان چهارمحال و بختياری

آگهی فراخوان ارزیابی فنی مشاوران
)نوبت اول(

روابط عمومی شركت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختياری

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد 
آيین نامه اجرايی بند)هـ( از ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مشاورانی را 
که توسط معاونت برنامه ريزی و امور راهبردی کشور احراز صالحیت شده 
باشند در چارچوب ضوابط آيین نامه مذکور برای انجام خدمات مطالعات 

طرح ها به شرح ذيل ارزيابی فنی نمايد.
1- انجام حفاری چاه های مشاهده ای و اکتشافی اراضی آبخور سد مخزنی 

ونک)دشت های خان میرزا- جمال - چنارمحمودی و منطقه ريگ(
مدت: 6 ماه   

رشته و پايه موردنیاز: پايه چهار و باالتر چاه و قنوات يا کاوش های زمینی 
محل مطالعه: شهرستان لردگان

بدينوسیله از مشاوران واجد شرايط دعوت می شود نسبت به دريافت اسناد 
اداره  سايت  نشانی  به  لغايت89/7/29  تاريخ89/7/26  ار  فنی  ارزيابی 

CBRW.IR مراجعه نمايید.
)QCBS(روش انتخابی براساس کیفیت و قیمت

ضريب تاثیر امتیاز فنی: 0/4
حداقل امتیاز فنی قابل قبول 65 می باشد

خیابان هفت تیر- شرکت سهامی  بلوار فارابی شمالی–  نشانی: شهرکرد – 
آب منطقه ای استان دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت
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آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( کد فراخوان: 1/160/405


