
در چهارمحال و بختياري
110 هزار تن گندم 

ذخيره سازي شد
بازرگان��ي  خدم��ات  و  غل��ه  مديرش��ركت 
چهارمحال و بختي��اري گفت: در حال حاضر 
 110 هزار تن گندم در س��يلوهاي اين اس��تان

ذخيره س��ازي ش��ده است. قاس��م زمانيان در 
نشس��ت با اعضاي اتحاديه هاي نانوايي در اين 
اس��تان با اعالم اين مطلب، اظهار داش��ت: بر 
همين اساس براي توليد آرد و عرضه به نانوايان 
اين استان با كمبودي مواجه نخواهيم شد. وي 
اف��زود: افزاي��ش ميزان خريد گندم طي س��ال 
گذش��ته در مقايسه با سال هاي پيش، از شتاب 
فزآينده طرح خودكفايي گندم حكايت مي كند. 
زمانيان خاطرنشان كرد: در سال گذشته بخش 
خصوصي براي نخس��تين ب��ار در خريد گندم 
مش��اركت و حضور فعال داش��ت. وي هزينه 
حمل و نقل گندم ها به سيلو يا كارخانجات را 
از عمده ترين مش��كالت كشاورزان عنوان كرد 
و گفت: استمرار خودكفايي گندم و خودكفايي 
در س��اير محصوالت عزم مل��ي را مي طلبد و 
اين افتخار ملي باعث شده است كه هر ايراني 
ن��ان خود را در داخل كش��ور تأمين كند. مدير 
ش��ركت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و 
بختياري همچنين از ذخيره س��ازي 9 هزار تن 
 كاالهاي اساسي در اين استان خبر داد و گفت:

ذخيره س��ازي كاالهايي از جمل��ه برنج، قند، 
ش��كر و روغن براي تنظيم ب��ازار و جلوگيري 
از افزايش قيمت، در اين اس��تان ذخيره سازي 
می ش��ود كه اين كاالها در سراس��ر اين استان 
به صورت كاال برگي توزيع مي گردد. زمانيان 
پرداخت تس��هيالت كم بهره ب��ه نانوايان اين 
اس��تان را از اقدامات اين ش��ركت در راستاي 
بهب��ود وضعي��ت نانوايي ها در س��ال گذش��ته 
عن��وان كرد و گفت: در س��ال گذش��ته افزون 
 ب��ر پنج ميليارد و 800 ميليون ريال تس��هيالت

كم بهره ب��ه  منظور بهس��ازي نانوايي هاي اين 
استان پرداخت شد.

مديري��ت  فراكس��يون  عض��و 
شهري مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به تصويب كميسيون 
تلفيق در خصوص تس��هيالت 
در  مت��رو  دالري  ميلي��ارد  دو 
بودجه 90 گفت: ب��ا توجه به 

مشكالت شهرداري ها و كالنشهرها، بيشتر ...

مدي��ركل كار و ام��ور اجتماعي 
اصفهان گفت: با ايجاد 169 هزار 
و 872 فرصت ش��غلي در طول 
س��ال گذش��ته، نرخ بيكاري در 
 اين خطه 2 درصد كاهش يافت. 
سيد هوش��نگ قادريان افزود: در 

سال 88 نرخ بيكاري در استان اصفهان 12 درصد بود كه در سال گذشته به 
10 درصد رسيد. وي اظهار داشت: ...

تصويب تسهيالت 2 ميليارد دالري 
مترو در بودجه 90

در كميسيون تلفيق 

مدیر کار و امور اجتماعی استان:
نرخ بيكاري در استان اصفهان 

كاهش يافت

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مدیرعامل جمعیت دوستداران محیط زیست:
تخريب زمين در كشورهای درحال توسعه 
بيشتر است
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 صفحه 2

 صفحه 2

استاندار:

 شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن 
صفحه 2نخواهیم بود

مديركل صدا و سيماي چهارمحال 
و بختياري گفت: صداي راديوي 
اين استان با جذب 37 درصدي 
مخاطبان عملكرد بسيار مطلوبي 
را در اين زمينه ايفا كرده اس��ت. 
حجت اله رحيم زاده در مراس��م 

جشن سالروز افتتاح شبكه استاني صداي راديو در اين استان اظهار داشت: 
باتوجه به عملكرد اصلي راديو در بحث ...

صداي راديو چهارمحال و بختياري 
در جذب مخاطب موفق بوده است

 صفحه 2

نماینده بروجن در مجلس:
بازي هاي رايانه اي عرصه توجه 
به خرده فرهنگ هاست

آگهی 

با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع نامبرده زیر که پرونده وی به علت غیبت در این هیأت 

تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این نشر آگهی به دفتر این هیأت واقع در اصفهان 

خیابان هزار جریب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان ساختمان 

شماره 3 طبقه اول اتاق های 203 یا 206 مراجعه و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیأت 

تسلیم نمایند. در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.

خانم لیدا زارع فرزند علی اکبر پرستار

هيأت تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری كارمندان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی 

استان اصفهان 

شهرداری کاشان

شهرداری کاشان

آگهی مزايده عمومی شماره 90/4

1 – موضوع مزایده:  فروش اقالم ضایعاتی و فرسوده شهرداری 

براساس مجوز شماره 1/4231 مورخ 89/11/7 مطابق اسناد و 

مدارک مزایده.

2 - مهلت دریافت اسناد:  حداکثر تا تاریخ 90/2/18 

3 - مهلت قبول پیشنهادات :  حداکثر تا مورخ 90/2/19 و بازگشایی 

پاکات مورخ 90/2/20 می باشد.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و کلیه 

هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفکس: 4465858 – 0361 

سعيد مدرس زاده - شهردار كاشان  

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اصفهان

جناب آقای مهندس ستاری 

مدیرعامل محترم بانک صادرات استان اصفهان

 انتصاب شایسته جنابعالی را تبریک عرض می نماییم و از خداوند متعال 

توفیق روز افزون شما را در جهت خدمت رسانی به مردم شریف استان 

اصفهان خواهانیم.

روزنامه زاينده رود 

م الف: 976
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شهرستان
خبر چهارمحال و بختیاریاخبار  اصفهانص استاندار:

 امسال شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن نخواهیم بود
اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه س��ال جاری، دولت استانداری را متعهد به ايجاد 
190 هزار فرصت ش��غلی در اس��تان كرده است، گفت: اميدوارم اين امر با تعامل 
خوب بين سازمان ها و بانک ها محقق شود. عليرضا ذاكر اصفهانی با بيان اين كه 
سال گذش��ته در حوزه اشتغال تعهد 80 هزار فرصت شغلی داديم، اظهار داشت: 
خوش��بختانه با تالش مديران استان اين رقم به 160 هزار فرصت شغلی افزايش 
يافت.  اس��تاندار اصفهان با تاكيد بر ايجاد اش��تغال پايدار در اس��تان بيان داشت: 
درصدد هس��تيم كه فرصت های ش��غلی ايجاد شده پايدار باش��ند و همچنين با 
ايجاد ستاد تس��هيالت صنايع در استان، درحال حاضر شرايط خوبی داريم. ذاكر 
اصفهانی با بيان اين كه بيش��ترين فعاليت استانداری در سال جاری ايجاد فرصت 
های ش��غلی در بخش صنعت خواهد بود، تصريح كرد: با ايجاد بسترها و شرايط 
الزم برای جذب س��رمايه گذاری در حال حاضر امنيت سرمايه گذاری در كشور 
افزايش پيدا كرده است و وضعيت سرمايه گذاری در استان خوب است. استاندار 
اصفهان با بيان اين كه مس��كن مهر استان ش��رايط فوق العاده خوبی را در سطح 
كش��ور دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 88 هزار واحد مسكونی آماده تحويل 
است. وی افزود: اين تعداد واحد مسكن مهر قرار بود سال گذشته همزمان با ايام 
دهه فجر به متقاضيان تحويل داده شود، اما به دليل آماده نبودن خدمات رو بنايی 

همچون مسجد، درمانگاه، بيمارستان و... اين موضوع به تعويق افتاد.
 اس��تاندار اصفهان خاطرنش��ان كرد: پيش بينی می ش��ود با واحدهايی كه توسط 
بنياد مس��كن استان ساخته شده است، امسال حدود 120 هزار واحد مسكونی به 
مردم واگذار ش��ود و همچنين تا پايان ارديبهش��ت ماه سال جاری 22 هزار واحد 
مس��كن مهر به بهره برداری برس��د. ذاكر اصفهانی تصريح كرد: برنامه س��ال90 
مس��كن مهر پيش بينی 30 هزار واحد مسكونی است، در حالی كه در اين بخش 
تنها 15 هزارمتقاضی داريم و همين امر س��بب ش��ده تا در بخش مس��كن شاهد 
 افزايش قيمت نباش��يم.  وی با بيان اينكه آب چالش اصلی اس��تان اس��ت و تمام
دستگاه های ذی ربط برای كنترل و مديريت جدی آب ورود پيدا كرده اند، گفت: 
در بخش آب در س��ال جاری اقدامات خوبی از جمله اتمام تونل سوم كوهرنگ، 
تونل خدنگس��تان و طرح گالب يک به طول ده كيلومتر و .... را خواهيم داشت. 
اس��تاندار با بيان اين كه كاهش بارندگی 70 درصدی در برخی از نقاط اس��تان به 
ويژه مناطق ش��رقی استان را در سال 89 شاهد بوديم، اظهار داشت:  تا جايی كه 
امكان داش��ته باشد در كشاورزی از ش��يوه غرقابی به ويژه در اين مناطق استفاده 
نخواهد ش��د. ذاك��ر اصفهانی از تخصيص اعتبارات ويژه عدم كش��ت در مناطق 
ش��رقی استان به كش��اورزان خبر داد و خاطرنشان كرد: خس��ارت كشاورزان به 
زودی به آنها پرداخت خواهد ش��د و همچنين در كنار آن توس��عه مشاغل جديد 
و پايدار چون كش��ت گلخانه ای، پرورش دام و طيور در دستور كار دولت برای 

بخش شرقی قرار گرفته تا مردم اين منطقه بتوانند ادامه فعاليت دهند.
 وی در خصوص پيشرفت فيزيكی مصوبه سفرهای هيأت دولت به استان اصفهان 
بيان داش��ت: پيش��رفت فيزيكی اين مصوبات بسيار خوب است به طوری كه در 
اين زمينه رتبه اول كش��ور را داريم. اس��تاندار اصفه��ان درصد اجرايی مصوبات 
دور اول س��فر هيأت دولت را  97 درصد دانس��ت و افزود: درصد اجرايی دور 

اول سفرخوب است و اين مصوبات رو به اتمام هستند به طوری كه از پيشرفت 
فيزيكی فوق العاده بااليی برخور دارند. وی تصريح كرد: براس��اس آمار تا پايان 
اس��فندماه سال 88 تعداد مصوبات اجرايی دور س��فر اول هيأت دولت به استان 
233 مصوبه بوده است، كه اين رقم در سال گذشته 24 درصد رشد داشته است. 
ذاك��ر اصفهانی همچنين درصد اجرايی مصوبات س��فر دوم را  باالی 50 درصد 
اعالم كرد و گفت: تا پايان اس��فندماه س��ال 88 صدو بيس��ت مصوبه اجرايی شد 
كه در پايان س��ال گذش��ته به 268 مصوبه رس��يد كه اين رقم نشان از رشد 139 
درصدی اجرايی ش��دن مصوبات اس��ت. اس��تاندار اصفهان در خصوص اجرايی 
ش��دن مصوبات دور سوم هيأت دولت به استان تصريح كرد: از 152 مصوبه دور 
سوم سفر به استان در سال 88 تنها شش مصوبه اجرايی شده بود كه در سال 89 
ب��ه 119 مصوب��ه افزايش يافت.  وی افزود: مصوبات دور س��وم با وجود اين كه 
قسمتی از تخصيصات در نظر گرفته شده برای اجرای آنها، تاكنون پرداخت نشده 
است از پيشرفت فيزيكی خوبی برخوردارند و در سال 89 رشد 113 درصدی در 
مقايسه با سال پيش از آن را شاهد بوديم. استاندار اصفهان با بيان اين كه اصفهان 
از ظرفي��ت بااليی در حوزه فرهنگی و رس��انه برخوردار اس��ت، گفت: موضوع 
رسانه امروز در جهان از مباحث با اهميت تلقی می شود، چرا كه در عرصه های 
مختلف سياس��ت، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و هنر می تواند تأثيرگذار باش��د و به 
نظر می رس��د كه قابليت های فعلی اس��تان در عرصه رسانه نمی تواند جامعيت 
 الزم برای اصفهان را داش��ته باش��د و اصفهان در حوزه رس��انه، بايستی فراتر از
آن چه كه امروز ش��اهد آن هس��تيم گام بردارد.  اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: 
تعدادی از افراد شاغل در اين بخش عالقمند به ادامه تحصيل در رشته خبرنگاری 
و دوره های تحصيالت تكميلی هستند كه در اين راستا نياز به خلق فرصت هايی 

برای ادامه تحصيل آنها در استان است.

مدي��ركل كار و امور اجتماعي اصفهان گفت: با ايجاد 169 هزار و 872 فرصت 
ش��غلي در طول سال گذشته نرخ بيكاري در اين خطه دو درصد كاهش يافت. 
س��يد هوش��نگ قادريان افزود: در س��ال 88 نرخ بيكاري در استان اصفهان 12 
درصد بود كه در س��ال گذش��ته به 10 درصد رس��يد. وي اظهار داشت: استان 
اصفه��ان ب��ا ايجاد بي��ش از 169 هزار فرصت ش��غلي رتبه دوم كش��ور را در 
زمينه اش��تغال پايدار كسب كرده است. قادريان با اش��اره به اينكه برنامه  ريزي  
گس��ترده اي براي اش��تغال پايدار افراد جوياي كار در س��ال جاري انجام ش��ده 
اس��ت، تصريح كرد: امس��ال درصدد ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار در استان 
هس��تيم. مديركل كار و امور اجتماعي اصفهان گفت: اس��تان اصفهان درس��ال 
جاری متعهد به ايجاد 186 هزار فرصت ش��غلی ش��ده است. هوشنگ قادريان 
اظهار داش��ت: در سال گذشته اس��تان اصفهان متعهد به ايجاد 80 هزار فرصت 

شغلی بود كه خوشبختانه با تالش مديران استان 169 هزار فرصت شغلی ايجاد 
 ش��د. وی بيشترين اشتغال ايجاد شده را در حوزه ساختمان عنوان كرد و افزود:
 بخ��ش ه��ای جهاد كش��اورزی، صنع��ت و معدن، خدم��ات، تعاون و س��اير
بخ��ش ها در رده های بعدی ايجاد فرصت های ش��غلی ق��رار دارند. مدير كار 
و امور اجتماعی اس��تان اصفهان با بيان اين كه فرصت های ش��غلی ايجاد شده 
فصلی نيستند، خاطرنشان كرد: افرادی كه بيش از يک ماه كار كردند اسامی آنها 

در اداره كار استان موجود و دارای كد هستند. 
قادريان بيان داش��ت: قراردادهای كاری مربوط به اداره كار نمی باش��د و تمام 
پيمانكاران و كارفرمايان برحس��ب كاری كه دارند، قراردادهای يک ماهه، س��ه 
ماهه، ش��ش ماهه و يک س��اله با نيروهای كار می بندند ك��ه اين قراردادها جز 

فرصت های شغلی استان محسوب می شود.

مدیر کار و امور اجتماعی استان:

نرخ بيکاري در استان اصفهان کاهش يافت

احداث باغ خزندگان در پارک طبيعی ناژوان؛
تمساح ها به ناژوان می آيند

مدير طرح س��اماندهی ناژوان از بهره برداری باغ خزندگان در دو فاز در 
 س��ال جاری به صورت مش��اركتی در اين پارک طبيعی خبرداد و گفت:
 گون��ه های مختل��ف خزن��دگان و دوزيس��تان از جمله قورباغ��ه، مار،
الک پشت، تمساح و سوسمار در باغ خزندگان ناژوان به نمايش گذاشته 
می ش��ود. غالمرضا س��اكتی با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اس��تقبال 
شهروندان و گردشگران از باغ پرندگان اين مديريت احداث باغ خزندگان 
را به صورت مش��اركتی با بخش خصوصی  در دستور كار خود قرارداد. 
وی با اش��اره به اين كه باغ خزندگان در مجاورت باغ موزه پروانه ها در 
ناژوان با مساحتی بالغ بر 5 هزار متر مربع احداث می شود اذعان داشت: 
هزين��ه اجرای اين طرح 8 ميليارد ريال برآورد ش��ده كه در طی دوفاز در 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسيد.
وی خاطرنشان كرد: باغ خزندگان همانند باغ پرندگان ناژوان  مورد استقبال 
گسترده شهروندان و گردشگران قرار گيرد. مدير طرح ساماندهی ناژوان از 
بهره برداری تله سيژ تا پايان سال جاری در اين پارک سخن به ميان آورد و 
افزود: اين پروژه به صورت مشاركتی در حال اجرا است و مسير طراحی 
شده برای احداث تله سيژ در اصفهان از پل وحيد تا باغ پرندگان به طول 
سه كيلومتر می باشد. وی اضافه كرد: تله سيژ مشابه تله كابين است، با اين 
تفاوت كه در طراحی آن به جای كابين از صندلی استفاده می شود. ساكتی 
س��اخت مجموعه پارک بازی آبی كودكان را از ديگر طرح های مديريت 
طرح س��اماندهی ناژوان در سال جاری برشمرد و بيان كرد: اين پروژه به 
صورت مشاركتی در حال اجرا می باشد و اميد است تا پايان سال 90 در 

اختيار شهروندان قرار گيرد.

اتحادیه صنف نانوایی های اصفهان:
نان تا اطالع ثانوی گران نمی شود

رئي��س اتحادي��ه نانوايی های اصفه��ان از تداوم ثبات قيمت نان س��نتی 
وصنعتی تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: اگر قرار بر افزايش قيمتی باشد، 
مطابق ضوابط دولت انجام خواهد ش��د.  صابری ضمن تأكيد بر اين كه 
هيچ گونه مجوزی برای تغيير قيمت ها در س��ال جاری داده نشده است، 
گفت: شركت ها و واحدهای توليدی و خدماتی كه خواستار افزايش قيمت 
خدمات و محصوالت خود هس��تند بايد داليل باال بودن قيمت تمام شده 
خود را ارائه دهند تا مورد بررس��ی قرار گيرد. وی تأكيد كرد: ثابت ماندن 
قيمت انواع نان های صنعتی، حجيم و نيمه حجيم منوط به ثبات قيمت مواد 
اوليه و از جمله آرد است؛ چراكه در صورت افزايش قيمت اين ماده اوليه، 
ما نيز ناگزير به افزايش درصد مش��خصی به قيمت ها هستيم، اما تا اطالع 
ثانوی افزايش قيمت نان  پذيرفته ش��ده نيس��ت. وی افزود: نرخ نان های 
صنعتی، حجيم و نيمه حجيم از س��ال 88 آزاد ش��ده و توليدكنندگان اين 
نان ها، از پيشگامان اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در عرصه گندم، آرد و 
نان در كشور بوده اند كه با تعامل و همكاری مناسب با وزارت بازرگانی، 
 اين كار بزرگ به انجام رس��يده اس��ت. وی تصريح ك��رد: البته با وجود
اين كه پس از اجرای قانون هدفمندكردن يارانه  ها، هزينه های آب، برق و 
گاز واحدهای توليدكننده افزايش يافته و از ابتدای امسال نيز بر هزينه های 
كارگری افزوده شده است، ولی تاكنون تغييری در قيمت  نان نداشته ايم.

 
هشدار به خریداران سکه: 

مواظب ترکيدن حباب قيمت ها باشيد
رئيس اتحاديه كش��وری فروش��ندگان طال و جواهرات به خريداران غير 
صنفی سكه در بازار توصيه كرد: مواظب تركيدن حباب قيمت سكه باشند 
تا متضرر نش��وند. محمد كش��تی آرای با بيان اينكه افزايش تقاضا نسبت 
به عرضه موجب ش��ده است امروز س��كه طالی بهار آزادی در قطعات 
مختلف در بازار كمياب ش��ود، گفت: اگر كسی تقاضای حتی پنج قطعه 
 س��كه را از فروشنده داشته باشد فروش��ندگان از عرضه سكه خودداری
م��ی كنن��د.وی اف��زود: مش��تريان ح��راج ه��ای بان��ک كارگش��ايی 
اغل��ب غيرصنف��ی هس��تند ك��ه موج��ب ش��ده اس��ت قيمت س��كه 
 بي��ش از افزاي��ش قيم��ت ط��ال در بازاره��ای جهان��ی افزاي��ش يابد.
كشتی آرای گفت: كسانی اين روزها به بانک كارگشايی مراجعه می كنند 
كه پول مازاد دارند و به دليل افزايش بی رويه قيمت س��كه عالقه مندند 
در اين زمينه سرمايه گذاری كنند. كشتی آرای گفت: حراج كنندگان سكه 
در بانک كارگش��ايی؛ نشانی و كارت ملی خريداران را در اختيار دارند و 
خودش��ان می دانند كه اين س��كه ها در اختيار چه كسانی قرار می گيرد. 
وی با بيان اينكه س��كه تمام بهار آزادی ام��روز در بازار تهران 437 هزار 
تومان، نيم سكه 225 هزار تومان و ربع سكه 153 هزار تومان عرضه شد، 
گفت: بدون ش��ک 37 هزار تومان، 25 هزار توم��ان و 53 هزار تومان از 
بهای قطعات تمام، نيم و ربع سكه ، حباب است و بايد خريداران متوجه 

تركيدن اين حباب باشند.
كش��تی آرای افزود: به همان دليلی كه قيمت سكه بی محابا افزايش پيدا 
كرده اس��ت، به همين دليل هم س��قوط خواهد كرد. وی گفت: در مقابل 
قيمت سكه قيمت هرگرم طالی 18 عيار در بازار هفته هاست كه حدود 
40 هزار تومان است. رئيس اتحاديه كشوری فروشندگان طال و جواهرات 
خارج كردن س��رمايه ها از بانک ها و ش��يوه كنونی حراج سكه در بانک 
كارگش��ايی را دليل افزايش قيمت سكه دانس��ت و گفت: بانک مركزی 
مجری و سياس��ت گذار پولی كشور است بنابراين بايد با نرخ گذاری در 

قيمت سكه وارد عمل شود.

صداي راديو چهارمحال و بختياري در 
جذب مخاطب موفق بوده است

مديركل صدا و س��يماي چهارمحال و بختي��اري گفت: صداي راديوي اين 
استان با جذب 37 درصدي مخاطبان عملكرد بسيار مطلوبي را در اين زمينه 
ايفا كرده اس��ت. حجت اله رحيم زاده در مراسم جشن سالروز افتتاح شبكه 
اس��تاني صداي راديو در اين استان اظهار داشت: باتوجه به عملكرد اصلي 
راديو در بحث مخاطب شناسي، صداي راديوي اين استان به خوبي توانسته 
است نقش بارز و موثري را در اين زمينه ايفا كند. وي افزود: برهمين اساس 
صداي راديوي اين اس��تان موفق شد در س��ال گذشته رتبه دوم كشوري را 
در بين 32 اس��تان كشور به دست آورد كه موفقيتي عظيم به شمار مي رود. 
رحي��م زاده جذب 37 درصدي مخاطبان را از ديگر دس��تاوردهاي مديريت 
راديوي اين اس��تان عنوان كرد و گفت: عملكرد خوب و شايس��ته صداي 
اين اس��تان با فراهم كردن برنامه هاي مناس��ب و جذاب موجب شده است 
تا بتواند طيف وس��يعي از اقشار مختلف مردم را در اين استان جذب كند. 
مديركل صدا و س��يماي چهارمحال و بختياري اجراي برنامه هاي مختلف 
ويژه گروه هاي سني متفاوت را از ديگر اين مزايا برشمرد و افزود: برنامه هاي 
بخش راديوي اين استان با طرح ريزي برنامه هاي متفاوت و گوناگون براي 
گروه هاي س��ني و اقشار مختلف و با تنوع موضوعات در مباحث گوناگون 
از جمله چالشي، موجب شده است تا عالوه بر جذب مخاطبان بسيار تعامل 
مثبت و سازنده  بين مردم و مسئوالن برقرار كند. وي برقراري تعامل دوسويه 
بين مردم و مسئوالن را در ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي راديو موثر دانست 
و گفت: اين امر موجب مي ش��ود تا مردم به رس��انه خود اعتماد كرده و با 
انتخاب آن مسئوالن اين رسانه را در تدوين برنامه هاي مناسب و كيفي سازي 
بيشتر تشويق و ترغيب كنند. رحيم زاده خاطرنشان كرد: راديوي اين استان 
نامي آشنا در ميان مردم استان بوده كه با برنامه هاي متنوع آموزشي، علمي، 
خانوادگي، مذهبي، جوان، كودک و نوجوان، مس��ائل و مباحث ش��هري و 

روستايي توانسته است نظرات و ساليق مختلف مردم را تأمين كند.

نماینده بروجن در مجلس:
بازي هاي رايانه اي عرصه توجه به خرده 

فرهنگ هاست
نماينده بروجن در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: توج��ه كافي به تبيين 
خ��رده فرهنگ ها در طراحي و س��اخت بازي هاي رايان��ه اي موجب بيمه 
شدن فضاي فرهنگي كش��ور در تقابل با تهاجم فرهنگي دشمنان مي شود. 
سيروس برنابلداجي عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به برگزاري 
اين رويداد هنري گفت: نخستين جشنواره بازي هاي رايانه اي در نوع خود 
منحصر به فرد است، زيرا زمينه بهره برداري از توان و استعدادهاي نخبگان 
و متخصص��ان داخل��ي را در زمينه طراحي و س��اخت اي��ن بازي ها فراهم 
مي كن��د. نماينده بروج��ن در مجلس افزود: اين جش��نواره بايد با توجه به 
تامي��ن نيازهاي نوجوانان و نونهاالن حركت كن��د تا بتواند نيازهاي آنان را 
تحت الش��عاع قرار داده و عالقه و رغبت ش��ان را براي استفاده از بازي هاي 

رايانه اي بومي برانگيزد. 
به گفته وي، اگر به طور جدي در زمينه طراحي و ساخت بازي هاي رايانه اي 
بومي در كش��ور اقدام و هدف گذاري ش��ود، اين جشنواره عالوه بر تأمين 
نياز داخلي، زمينه فتح بازارهاي منطقه اي اين صنعت مدرن را براي كش��ور 
فراهم مي كند. برنا ادامه داد: با توجه به تجانس و هم س��نخي فرهنگي كه 
در حوزه تمدني ايران وجود دارد، اين جش��نواره مي تواند تحول بزرگي در 
حوزه صنعت كش��ور به وجود آورد. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
تأكيد كرد: برگزاري جشنواره بازي هاي رايانه اي مي تواند ارزش افزوده قابل 
توجهي در كش��ور توليد كند و مش��اركت فزاينده مردم و بخش خصوصي 
در اين زمينه را بيش از پيش مهيا س��ازد. نخس��تين جش��نواره و نمايشگاه 
بازي هاي رايانه اي 8 تا 12 ارديبهشت ماه امسال در مركز همايش هاي برج 

ميالد برگزار مي شود.

مدیرعامل جمعيت دوستداران محيط زیست :
تخريب زمين در کشورهای درحال 

توسعه بيشتر است
مديرعامل جمعيت دوس��تداران محيط زيست اصفهان گفت: در كشورهای 
درحال توسعه تخريب زمين با سرعت بيشتری انجام می شود. حشمت اله 
انتخابی اظهار داش��ت: صنايعی مثل فوالد و ذوب آهن هيچگونه همكاری 
با اين انجمن و س��اير NGOها ندارند. وی با اش��اره به ناتوانی انجمن در 
 مقابل كنترل و كاهش تخريب زمين  گفت: فعاليت های انجمن دوستدارن
محيط زيس��ت بس��يار محدود اس��ت و تنها درحد به صدا در آوردن يک 
زنگ خطر است. دبير انجمن طبيعت ياران با بيان اين كه فعاليت های اين 
انجمن بيشتر در زمينه آموزشی است، افزود: آموزش با شيوه های متفاوت 
به خصوص در حوزه كودک و نوجوان بس��يار موثر است. وی اضافه كرد: 
متاسفانه بسياری از افرادی كه در رشته های محيط زيست تحصيل می كنند 
پس از فارغ التحصيلی بی توجه به محيط زيست به خدمت صنايع در می آيند. 
انتخابی با بيان همكاری انجمن دوستداران محيط زيست با سازمان بازيافت 
بيان داش��ت: كتابچه و جزوه هايی در زمينه بازيافت مواد زايد با همكاری 
سازمان بازيافت تهيه شده تا به مناسبت روز زمين پاک در اختيار دانش آموزان 
 قرار گيرد تا دانش آموزان با لزوم پاک نگه داش��تن زمين و حفظ آن آش��نا

 شوند. 

افتتاح واحدهاي طرح مسکن مهر کاشان با حضور رئيس جمهور 
فرماندار كاش��ان از افتتاح بيش از يک هزار واحد مسكن مهر اين شهرستان با حضور رئيس جمهوري 
خبر داد. حس��ينعلي حاجي در نشس��ت كميته برنامه ريزي شهرستان كاشان اظهار داشت: زمان افتتاح 
و واگذاري اين واحد هاي مس��كوني به متقاضيان با بررسي و تصميم در نشستي در وزارت مسكن و 
شهرسازي هفته آينده مشخص مي شود. وي از دستگاه هاي مربوط طرح مسكن مهر كاشان خواست 
تا پروژه هاي ناتمام در ش��هرک خاتم االنبياء مسكن مهر را در زمان مقرر تكميل كنند. وي با تأكيد بر 
ارايه خدمات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني در مجموعه مسكن مهر كاشان گفت: وقتي در اين 

مجموعه عده اي از شهروندان مستقر مي شوند بايد از امكانات خدماتي خوبي برخوردار باشند.

دستگيري زوج کيف قاپ در اصفهان 
رئيس پليس آگاهي اس��تان اصفهان گفت: زن و ش��وهر معتادي كه مرتكب 25 فقره كيف قاپي ش��ده 
بودند توس��ط ماموران پايگاه ش��رق پليس آگاهي استان اصفهان شناس��ايي و دستگير شدند. سرهنگ 
حس��ين حسين زاده اظهار داش��ت: در پي وقوع يک فقره كيف قاپي در يكي از پارک هاي سطح شهر 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران پايگاه شرق پليس آگاهي استان قرار گرفت. وي افزود: 
با تش��كيل اكيپ هاي محس��وس و نامحس��وس و به كارگيري اقدامات ويژه پليسي زن و شوهري در 
اين ارتباط دستگير شدند. رئيس پليس آگاهي استان اصفهان تصريح كرد : اين زوج كه )محرم � ه( و 
)س��كينه � ج( نام دارند پس از رويارويي با اس��ناد و مدارک مستدل به 25 فقره كيف قاپي با همدستي 
يكديگر اقرار كردند.  وی اين زوج سارق را از انجام سرقت ها تامين هزينه مواد مخدرشان عنوان كرد 
و گفت: با هماهنگي مقام قضايي از مخفيگاه متهمان بازرسي به عمل آمد كه در نتيجه مقاديري اموال 
مس��روقه كشف كه با شناس��ايي مالباختگان تحويل آنان ش��د. اين مقام انتظامي با بيان اين كه متهمان 
به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��دند خاطرنشان كرد: اعتياد باليي 

خانمان سوز است كه اگر فردي در دام آن گرفتار شد تمام هستي خود را فنا خواهد كرد.  

عضو فراكس��يون مديريت ش��هري مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به تصوي��ب كميس��يون تلفيق در 
خص��وص تس��هيالت 2 ميلي��ارد دالري مت��رو در 
بودجه 90 گفت: با توجه به مش��كالت ش��هرداري ها 
و كالنش��هرها، بيش��تر نماين��دگان مجل��س ب��ر اين 
 موض��وع و افزايش اعتبارات ش��هرداري ها نظر مثبتي

 دارند.
 حميدرضافوالدگرب��ا اش��اره ب��ه حذف قان��ون ارائه 
تسهيالت ارزي به  منظور توسعه حمل  و نقل عمومي 
و مت��رو گفت: ب��ا اين وجود در بودجه س��ال 90 در 
كميسيون تلفيق هم براي كمک مناسبي به شهرداري ها 
و براي هم براي كمک حمل ونقل كالنش��هر و مترو، 
مبالغ ارزي و ريالي پيش بيني ش��ده است تا كمک به 

شهرداري ها باشد.وي اضافه كرد: برداشت دو ميليارد 
دالر از محل صندوق توسعه ملي براي توسعه مترو و 
حمل و نقل عمومي در بودجه سال 90 لحاظ خواهد 

ش��د، كه اين مهم در كميس��يون تلفيق تصويب شده 
اس��ت همچنين مصوبات كميس��يون تلفي��ق بايد در 
صحن علني مجلس مطرح و مورد تصويب نمايندگان 

مجلس قرار گيرد. 
عضو فراكس��يون مديريت ش��هری مجلس ش��ورای 
اس��المی با تأكيد بر اين كه توسعه مترو و حمايت از 
تداوم فعاليت های آن مهم ترين راه مبارزه با آلودگی 
هوا در كالنشهرها اس��ت اذعان داشت: راه اندازي و 
توس��عه مترو يكی از بهترين راه حل ها برای كاهش 
آلودگی هوای كالنشهرها  است و شهرداری اصفهان 
هم نشان داده است كه در صورت تخصيص اعتبارت 
 كاف��ی، توانايی انج��ام اقدام��ات اساس��ی در حوزه

راه اندازي و توسعه مترو دارد.

تصويب تسهيالت 2 ميليارد دالري مترو در بودجه 90 در کميسيون تلفيق 

به همت شرکت فوالد مبارکه 
ترانس پست 400 کيلوولت برق بومی سازی شد

در راس��تاي بومي س��ازي تجهيزات و تبديل تحريم ها و تهديدهاي ش��ركت هاي خارجي به فرصت، اين 
بار ترانس پس��ت 400 كيلو ولت فوالد مباركه با همت و تالش كارشناس��ان و شركت هاي سازنده داخلي 
بومي سازي شد. بهرام كل كيان مهندس فرآيند ناحيه انرژي و سياالت فوالد مباركه با اعالم اين خبر افزود: 
اين تجهيز كه ترانس T7A-N نام دارد با ظرفيتي معادل 220 مگاولت آمپر قابليت تبديل 400 كيلو ولت 
به 63 و به 30/5 كيلو ولت با همكاري كارشناس��ان فوالد مباركه و ش��ركت ايران ترانسفو ساخته و در مدار 
توليد مورد بهره برداري قرار گرفت. وي با بيان اينكه ترانس��هاي مش��ابه قبلي ساخت شركت هاي هيتاچي 
ژاپن و زيمنس آلمان بوده است، ادامه داد: اين پروژه در مجموع بالغ بر 80 ميليارد ريال هزينه در برداشته كه 
35 ميليارد ريال آن مربوط به خريد ترانس و 45 ميليارد ريال آن نيز مربوط به خريد ساير تجهيزات نصب، 
تس��ت و راه اندازي ترانس بوده اس��ت. وی زمان ساخت و نصب اين ترانس را دو سال اعالم كرد و گفت: 
با بهره برداري از اين ترانس حس��اس عالوه بر جلوگيري از خروج مقادير قابل توجهي ارز كش��ور و ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي، انرژي الكتريكي موردنياز كليه طرح هاي توسعه زيرسقف كوره هاي قوس الكتريكي 

فوالدسازي فوالد مباركه هم تأمين خواهد شد.

برگزاری دوره های اشتغال محور در اصفهان
سرپرس��ت معاونت آموزش��ی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان گفت: يكی از برنامه های هدفمند معاونت 
آموزش��ی جهاد دانشگاهی در سال جاری برگزاری دوره های اشتغال محور در سطح استان اصفهان است. 
هومن سراج يكی از مهم ترين  مسئوليت های معاونت آموزشی در سال جاری را اجرای دوره های اشتغال 
محور جديد دراستان دانست و اظهار داشت: در سال گذشته با كمک كارشناسان ارشد اين حوزه دوره هايی 

جهت اجرا تدوين شده است تا در سال جديد برگزار گردد. 

مدیرکل زندان های استان اصفهان:
کمبود فضا موجب مشکل تنفسی برای زندانيان اصفهان می شود

رمضان اميری اظهار داش��ت: كمبود فضا و تراكم جمعيت در زندان اصفهان مش��كالت تنفسی را برای 
زندانيان ايجاد می كند. 

رمض��ان اميری در بازدي��د مديرعامل مجتمع فوالد مباركه اصفهان از اداره كل زندان های اين اس��تان، 
اف��زود: افزاي��ش آمار و ورود روزانه متهمين به زندان ها نگران كننده اس��ت ك��ه با اجرای برنامه های 
صحيح فرهنگی و آموزشی و اشتغال، از خارج شدن جوانان از مسير اصلی جامعه جلوگيری می شود. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: متاس��فانه دش��من با دامی كه برای اقش��ار مختلف جامعه پهن كرده و با 
برنامه ريزی جنگ نرم كه با شكس��ت مواجه خواهد ش��د، قصد جلب مردم به خود را دارد. مديركل 
زندان های اس��تان اصفهان بزرگ ترين معضل و بحران زندان های اين اس��تان و به ويژه زندان مركزی 
اصفه��ان و اردوگاه كار درمان��ی را وجود تراكم جمعيت و آمار ب��االی موجود عنوان كرد و ادامه داد: 
متاس��فانه آمار تراكم موجود باعث ش��ده تا امانت داران جامعه و قانون حتی برای نفس كش��يدن نيز با 

مشكل مواجه شوند و مشكالت عديده تنفسی برای آنان به وجود آيد.
 وی در بخش ديگری با اشاره به بررسی مسائل و مشكالت زندان، تصريح كرد: همه مسلمانيم و بايد 
آداب و حدود ش��رعی را نيز برای خود و ديگران مدنظر قرار دهيم و اگر جايی احس��اس كرديم كه 
فردی با اين گونه مشكالت مواجه است، طبق گفته علمای شهر اصفهان از ساختن مدرسه دست نگه 
داشته و جايی كه آن مشكل بروز كرده را مرتفع كرد و با بررسی صحيح، از بروز هر گونه مشكلی كه 

در زندان ها و در بين زندانيان وجود دارد دست كمک و ياری دهيد.
 اميری در نگهداری صحيح و اسالمی امانت داران جامعه در زندان ها تالش و مساعدت مسئوالن استان 
و صاحبان مش��اغل و س��رمايه گذاران و اعضای اتاق بازرگانی را خواس��تار شد و مهم ترين مشكالت 
را رفع كمبود فضای فيزيكی و احداث اندرزگاه های جديد، افزايش س��رويس های بهداش��تی و حمام، 
احداث س��الن های انتظار و اجتماعات وي��ژه خانواده ها به منظور مالق��ات مددجويان با خانواده های 

درجه نخست دانست. 
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احضار
10/430 چون آقاي رحيم س��عيدي ش��كايتي عليه آقاي سيد حامد هندي مرجان 
فرزند س��يد محمد مبني بر رابطه نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
890945 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/3/8 ساعت 11/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14636           محسني- دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

12/255 چون آقاي اميد زراعتي فرزند محمدعلي شكايتي عليه آقاي ناصر عزتي 
فرزند علي مبني بر تحصيل مال از طريق نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 891505 ک 121 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 1390/3/8 
س��اعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب ي��ک نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 
جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16990      توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

12/297 چون آقاي اصغر سنمار فرزند اكبر شكايتي عليه آقاي امير بديعي مبني بر 
اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق فعاليت در شركت هاي هرمي مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 891478 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي 
روز 1390/3/8 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي 
باشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 17107      توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

12/299 چون آقايان: 1- س��عيد خوري زاده فرزند محمد 2- رس��ول آشنا فرزند 
غالمرضا ش��كايتي عليه آقاي س��يد مصطفي طباطبائي نس��ب مبني بر اخالل در 
نظ��ام اقتصادي كش��ور از طريق فعاليت براي ش��ركت هاي هرم��ي مطرح نموده 
ك��ه پرون��ده آن ب��ه كالس��ه 891484 ک 121 اي��ن دادگاه ثبت وقت رس��يدگي 
براي روز  1390/3/8 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يک 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 17105      توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

12/335 كالسه پرونده: 89-1073 ح/ 10، وقت رسيدگي: 90/3/8 ساعت 11/30، 
خواهان: محس��ن فردوان خراس��اني به وكالت س��ميه ش��هبازي، خوانده: حسن 
ش��فيعي، خواس��ته: مطالبه 70/000/000. خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي 
عمومي نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 10 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يک نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي 
ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور 

به هم رساند.
م الف/ 17227                مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

1/129 چون آقاي محمد س��لطاني فرزند غالم عباس شكايتي عليه آقاي اسماعيل 
منص��وري و ميث��م ماهراني مبني ب��ر ايراد جرح عمدي با چاق��و مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 891317 ک 18 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 
1390/3/7 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد،  
لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب ي��ک نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به 
عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 73                      مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
ابالغ 

1/308 خانم معصومه گرجی ش��كايتی عليه آقايان عباس دوانی و مصطفی حكيم 
مبنی بر جعل و كالهبرداری مطرح نموده كه به كالس��ه 900021/90 ک 107 اين 
ش��عبه ثبت و به وقت رس��يدگی روز شنبه مورخ 90/3/7 س��اعت 8 صبح تعيين 
گرديده است. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون 
آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می 
گردد. تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين ش��عبه واقع در خيابان شهيد نيكبخت 
اصفهان حضور به هم رساند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم 

مقتضی صادر خواهد نمود. 
م/ الف 402                   مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

 
ابالغ 

1/309 آقای محمود حمزه ای ش��كايتی علي��ه آقايان محمد و مهدی دهقانی مبنی 
بر س��رقت مطرح نموده كه به كالس��ه 900022/90 ک 107 اين ش��عبه ثبت و به 
وقت رس��يدگی روز ش��نبه مورخ 1390/3/7 س��اعت 8/30 صبح تعيين گرديده 
اس��ت. باالتفاوت به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد. 
تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين شعبه واقع در خيابان شهيد نيكبخت اصفهان 
حضور به هم رساند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضی 

صادر خواهد نمود. 
م/ الف 403                   مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

 
تحدید حدود اختصاصي

1/326 ش��ماره: 587 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين معروف هش��ت 
قفيزی نوگيره ش��ماره پالک 2000 فرعی از 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 
9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به نام آقای عبداله احمدی فرزند عباس و غيره در 
جريان ثبت می باش��د و به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بايستی تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد 
ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1390/03/9 در محل ش��روع و به 
عم��ل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان 

امالک اخطار می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور 
بهم رس��انند. ضمنًا اعترضات مجاورين و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاريخ تنظيم ص��ورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د. 

تاريخ انتشار: 90/1/31
م الف/27                                  شادمان - رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز 

 
ابالغ رأي

1/408 كالس��ه پرونده: 89-271 ش ح/ 31، ش��ماره دادنام��ه: 89/9/29-9893، 
مرجع رسيدگي: ش��عبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد ابراهيم 
نوري فرزند بهمن نش��اني: خميني شهر، بلوار ش��هيد بهشتي، خ شهيد دستغيب، 
چهارراه بسيج،  نبش كوچه فجر 8 سمت راست، وكيل: سميه نوع پرست، نشاني: 
شيخ صدوق شمالي، جنب چاپ ندا، ساختمان شماره 384- طبقه دوم، دفتر آقاي 
داوري، خوانده: اقبال دار امرويي مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردش��كار: با 
عناي��ت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رس��يدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مبادرت بصدور 

رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت خانم س��ميه نوع پرس��ت به وكال��ت از محمد ابراهيم 
ن��وري به طرفيت اقبال دارامرويي بخواس��ته مطالبه مبلغ 34/100/000 ريال وجه 
چهار فقره چک به ش��ماره هاي 1- 88/6/20-571604، 2- 89/6/30-571608، 
3- 571610-88/7/20 و 4- 571614-88/8/5 عه��ده بانک ملي ايران به انضمام 
هزينه دادرس��ي و تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل با توجه به دادخواست تقديمي 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار 
كافي در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان 
ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ س��ي و چهار ميليون و يكصد هزار ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
س��ي هزار ري��ال به عنوان هزينه دادرس��ي و حق الوكاله طب��ق تعرفه و پرداخت 
خس��ارات تأخير و تأديه از تاريخ سررس��يد چک ها لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طبق نرخ ش��اخص بانک مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي 
ص��ادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه خواهد 
ب��ود. و پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواه��ي در دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 805                          شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

1/409 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1177 خواهان صندوق قرض الحس��نه 
حضرت محمد دادخواس��تي مبن��ي بر مطالبه به طرفيت زهرا دژم ش��هابي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/3/3 ساعت 16/30 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 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 يک اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در ص��ورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

1/410  در خصوص پرونده كالس��ه 898/89 ش ح/ 19 خواهان ترابي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت محس��ن پورمحمدي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي 
براي روز س��ه ش��نبه مورخ 90/3/10 س��اعت 4 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 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 ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 870    مدير دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
1/411 كالس��ه پرونده: 937/89 ش/ 24، ش��ماره دادنام��ه: 38-90/1/22، مرجع 
رس��يدگي: ش��عبه 24 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: عباسعلي ترابي به 
نش��اني: اصفهان- بوستان سعدي آژانس گردش��گران، خوانده: هومن مرادي سياه 
افش��اري مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه چهار ميليون ريال وجه يک فقره چک 
به تاريخ 89/12/25 ش��عبه 24 ش��وراي حل اختالف به تصدي امضاء كننده زير 
تشكيل، پرونده كالسه 937/89 ش ح/ 24 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، 
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي شورا
در خصوص دعوي عباس��علي ترابي به طرفيت هومن مرادي س��ياه افش��اري به 
خواس��ته مطالبه چهار ميليون ريال وجه يک فقره چک به ش��ماره 192772 عهده 
بانک ملت ش��عبه سپهس��االر اصفهان به انضمام تأخير تأديه و خسارات دادرسي، 
نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اينكه خوانده مجهول المكان اعالم ش��ده كه علي رغم ابالغ و نشر 
آگهي در جلس��ه شورا حاضر نش��ده هيچ گونه ايراد و دفاع موجهي در خصوص 
دعواي مطروحه و مبني بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به عمل نياورده اند، 
لذا شورا دعوي خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 
522 ق.آ.د.م و م��واد 313 و 310 قان��ون تجارت رأي ب��ر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزينه دادرسي و 
خس��ارت تأخير تأديه براساس ش��اخص بانک مركزي از تاريخ سررسيد مورخه 
88/9/16 ت��ا زمان وص��ول در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد رأي صادره 
غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف 

20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 871              موسوي- شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تغییرات

1/412 ش��ماره: 1994/ ت 89/103 آگهي تغييرات مؤسس��ه مش��اوره حقوقي و 
وكالت ابراهيم قبادي به ش��ماره ثبت 2827. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
ف��وق الع��اده مورخ 1389/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- نام ش��ركت به 
مش��اوره حقوقي و وكال��ت ره پويان صلح انديش تغيير ياف��ت و ماده مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گردي��د. در تاري��خ 1389/12/24 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و 

مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف/ 907    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

1/413 ش��ماره: 15799/ث-1389/12/24 آگهي تغييرات در ش��ركت رسوب پاد 
البرز با مسئوليت محدود، ثبت شده بشماره 20524 و شناسه ملي 10260413869 
برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 1389/7/28 و برابر سند صلح حقوق 
ش��ماره 72333 م��ورخ 1389/7/28 دفترخانه 85 اصفهان رضا نوري زاده تمامت 
س��يصد هزار ريال س��هم الشركه خود را به فرش��يد مرادي- محسن اسفندياري- 
حميدرض��ا حميدفر هر كدام يكصد هزار ريال مصالحه نمود و در نتيجه ش��ركاء 
فعلي و ميزان س��هم الش��ركه هر يک عبارت اس��ت از فرش��يد مرادي 450/000 

ريال- محس��ن اس��فندياري 275/000 ريال- حميدرضا حميدفر 275/000 ريال. 
مواد 18 و 19 اساسنامه اصالح و تعداد اعضاي هيأت مديره در ماده 18 اساسنامه 
به س��ه نفر اصالح شد. فرشيد مرادي به س��مت مديرعامل- حميدرضا حميد فر 
به س��مت رئيس هيأت مديره و محسن اس��فندياري به سمت نايب رئيس هيأت 
مديره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند ضمن اصالح ماده 19 اساس��نامه كليه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت دو امضا از سه امضاي عضو هيأت مديره 
 و مهر ش��ركت معتبر اس��ت. امضاي ذيل ثب��ت در تاري��خ 1389/12/24 تكميل

گرديد.
م الف/ 906   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تغییرات

1/414 ش��ماره: 1987/ ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت اليه هاي آغشته كوير 
س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 41711 و شناس��ه ملي 10260594518 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
ش��د: 1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- خيابان امام 
خميني- خيابان بسيج- جنب پرس��ي گاز- شماره 81 و كدپستي 8189114476 
تغيي��ر يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اص��الح گرديد. در تاريخ 
1389/12/24 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد 

و امضاء قرار گرفت.
م الف: 906/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

رأي عدم افراز
1/165 ش��ماره: 15597 خواهان: زهرا اس��ماعيل اوره و حسين اسماعيلي و رقيه 
اس��ماعيل و فرخنده اس��معيل اوئره و ش��هين اس��ماعيلي اوره ب��ا وكالت فاطمه 
محمديان��ي، خوان��دگان: غالمرضا اس��ماعيلي اوره و داود طوس��ي آزاد و ربابه 
اسماعيلي اوره و ناصر اسماعيلي اوره، خواسته: افراز پالک 1/1851، در خصوص 
درخواس��ت خواهان ها، چند تن از مالكين مشاعي شش��دانگ يكبابخانه و حياط 
بمساحت 300 مترمربع و بشماره پالک 1851 فرعي از شماره 1- اصلي واقع در 
اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز مبني بر افراز قانوني س��هم خود هر 
كدام به ترتيب 2 و 2 و 2 و 2 و 2 سهم مشاع از 26 سهم ششدانگ پالک مزبور 
از بقيه سهام خواندگان به ترتيب 4 و 4 و 2 و 4 سهم مشاع از 26 سهم ششدانگ 
)مقدار 2 سهم باقيمانده از مالكه اوليه فاطمه رضائي اوره، مادر مشاراليهم با توجه 
به فوت نامبرده برابر قانون ارث در س��هم كليه خواهان ها و خواندگان مي باش��د(. 
نظر باينكه اداره بنياد مسكن انقالب اسالمي نطنز طي نامه شماره 14/3312 مورخ 
1389/12/8 اعالم داشته رقبه مرقوم زير حد نصاب تفكيكي بوده لذا رأي به عدم 
افراز صادر گرديده و خواهان ها مي توانند از طريق محاكم قضائي صالحه خواسته 

خود را مطرح و پيگيري نمايند.

              خيابان

 يكباب خانه نوساز واقع در ده اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتي 
1

 كروكي پالک 1851
شهرستان نطنز كه توسط مالک و نماينده ثبت معرفي و تعيين گرديده است.

م الف/ 702                                  شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
1/415 ش��ماره: 468 اح��د از ورث��ه خورش��يد گرام��ي پرويز يعقوبيان باس��تناد 
يكب��رگ استش��هاد محل��ي ك��ه هوي��ت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده 
مدعي اس��ت كه س��ند مالكيت س��ه دانگ مشاع از ش��ش دانگ يک قطعه زمين 
 مزروع��ي پالک ش��ماره 30/2118 واقع در قريه زيادآباد بخ��ش ثبتي ميمه كه در

 صفح��ه 47 جل��د 71 ام��الک ذيل ثب��ت 11474 بنام خورش��يد گرام��ي فرزند 
ميرزاحس��ين ثب��ت و صادر و تس��ليم گرديده و نحوه گم ش��دن ي��ا از بين رفتن 
جابجايي اثاثيه منزل اس��ت چون درخواس��ت صدور المثني سند مالكيت نامبرده 
را نم��وده طبق تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون س��ند مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدع��ي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نس��بت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين 
آگه��ي ت��ا ده روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتب��ًا ضمن ارائه اصل 
 س��ند مالكيت و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند 
با ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثني س��ند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد.
م الف/ 822                                نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

 
فقدان سند مالکیت

1/416 ش��ماره: 469 اح��د از ورث��ه خورش��يد گرام��ي پرويز يعقوبيان باس��تناد 
يكبرگ استش��هاد محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي 
اس��ت كه س��ند مالكيت ش��ش دانگ ي��ک قطعه زمي��ن مزروعي پالک ش��ماره 
30/1078 واق��ع در قري��ه زيادآب��اد بخ��ش ثبت��ي ميم��ه ك��ه در صفح��ه 310 
 جل��د 67 امالک ذي��ل ثبت 10871 بن��ام خورش��يد گرامي فرزند ميرزاحس��ين 
ثب��ت و ص��ادر و تس��ليم گرديده و نحوه گم ش��دن ي��ا از بين رفت��ن جابجايي 
اثاثي��ه منزل اس��ت چون درخواس��ت ص��دور المثني س��ند مالكي��ت نامبرده را 
نم��وده طب��ق تبصره يک اصالحي م��اده 120 آئين نامه قانون س��ند مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدع��ي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نس��بت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين 
آگه��ي ت��ا ده روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتب��ًا ضمن ارائه اصل 

 

س��ند مالكي��ت و س��ند معامل��ه تس��ليم نمايد تا مرات��ب صورتمجل��س و اصل 
 س��ند با ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظ��رف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در
صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثني س��ند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 823                               نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

 
احضار

1/417 نظ��ر به اينكه آق��اي اصغر عزيزي دره بيدي به اتهام تحصيل مال از طريق 
نامش��روع از طرف اين ش��عبه 37 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه 
از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 37 دادس��راي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام 
 خودحاض��ر، در ص��ورت عدم حض��ور بعد از مهل��ت فوق اق��دام قانوني بعمل

خواهد آمد.
م الف/ 973         دفتر شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ

1/418نظر به اينكه خانم سوس��ن جعفري دس��تجردي معروف به س��پيده فرزند 
حيدرعلي به اتهام مزاحمت تلفني حسب شكايت آقاي عليرضا قرابه چيان فرزند 
كريم از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 891468 د/30 تحت تعقيب است 
و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله 
در اج��راي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور 
كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 30 
دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، 
 در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول

خواهدشد.
م الف/ 972                 داديار شعبه 30 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ

1/419 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي حس��ين بهمني به اته��ام مزاحمت تلفني، فحاش��ي،  
تهدي��د حس��ب ش��كايت آقاي محمد ش��يران از ط��رف اين دادس��را در پرونده 
كالس��ه 891496 د/30 تح��ت تعقيب اس��ت و اب��الغ احضاريه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممك��ن نگرديده بدينوس��يله در اجراي م��اده 115 قانون 
آئي��ن دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور كيفري مرات��ب به نامبرده 
اب��الغ تا ظ��رف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 30 دادياري دادس��راي 
عموم��ي اصفهان جهت پاس��خگويي ب��ه اتهام خويش حاضر ش��ود، در صورت 
 ع��دم حض��ور پ��س از يكم��اه از تاري��خ انتش��ار آگهي اق��دام قانون��ي معمول

خواهد شد.
م الف/ 971                داديار شعبه 30 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

1/420 نظ��ر به اينك��ه آقاي عبدالرضا زيدي، صادق رزاق زاده به اتهام فحاش��ي، 
تخري��ب عمدي از طرف اين ش��عبه 37 تحت تعقيب اس��ت و اب��الغ احضاريه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراي 
م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده اب��الغ تا ظرف حداكثر 
يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام 
 خ��ود حاض��ر، در صورت ع��دم حضور بع��د از مهلت فوق اق��دام قانوني بعمل

خواهد آمد.
م الف/ 970             شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

1/421 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي عليرضا ش��اهپوري به اتهام ض��رب و جرح عمدي، 
تهدي��د از ط��رف اين ش��عبه 37 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه 
از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 37 دادس��راي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام 
 خ��ود حاض��ر، در صورت ع��دم حضور بع��د از مهلت فوق اق��دام قانوني بعمل

خواهد آمد.
م الف/ 969              شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

1/422 چ��ون خانم معصوم��ه فتاحي فرزند محمدرضا ش��كايتي عليه آقاي صفر 
ن��ادري فرزند ف��رج اله مبني بر مزاحم��ت تلفني مطرح نموده ك��ه پرونده آن به 
كالس��ه 900026 ک 108 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 90/3/10 
س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه مته��م مجهول المكان مي باش��د، لذا 
حس��ب م��اده 180 قانون آيين دادرس��ي كيف��ري مراتب يک نوب��ت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت 
ب��ه عمل مي اي��د جهت رس��يدگي در وق��ت مقرر حاض��ر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حض��ور احضاري��ه اب��الغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمي��م مقتض��ي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 968                  مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار و ابالغ وقت رسیدگي

1/423 در پرون��ده كالس��ه 900052 ش��عبه دوم دادگاه انقالب اس��المي اصفهان 
آق��اي مصطفي چرم��ي فرزند اميرحس��ين متهم اس��ت به نگه��داري يک قبضه 
اس��لحه كلت كم��ري و 35 عدد فش��نگ جنگي ك��ه وقت رس��يدگي براي روز 
 يكش��نبه مورخ 90/3/1 س��اعت 9 صبح تعيين مي گ��ردد. و در اجراي ماده 115 
نامب��رده  ب��ه  آگه��ي  طري��ق  از  مرات��ب  كيف��ري  دادرس��ي  آئي��ن  قان��ون 
اب��الغ ت��ا در موع��د مق��رر جه��ت دف��اع از اته��ام انتس��ابي در ش��عبه دوم 
بهارس��تان قضاي��ي  مجتم��ع  در  واق��ع  اصفه��ان  اس��المي  انق��الب   دادگاه 

حاضر گردد.
م الف/ 974   ميرزايي- رئيس شعبه دوم حقوقي دادگاه انقالب اسالمي اصفهان

 
تغییرات

1/429 شماره: 759 آگهي تغييرات ش��ركت ساختماني تأسيساتي سهيل اردستان 
به شماره ثبت 110 و شناسه ملي 10260030500 به استناد صورت جلسه مجمع 
عادي فوق العاده و هيئت مديره مورخ 90/1/15 ش��ركت س��اختماني تأسيساتي 
س��هيل اردستان در شركت فوق تغييراتي به شرح ذيل بعمل آمد. 1- آقايان احمد 
رمضاني و جعفر داودي فر و خانم مهين س��لطاني به سمت اعضاي اصلي هيئت 
مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقاي احمد رمضاني به سمت رئيس 
هيئت مديره و خانم مهين سلطاني به سمت نايب رئيس و آقاي جعفر داودي فر به 
سمت مديرعامل شركت انتخاب و كليه اسناد و اوراق بهادار و متعهدآور شركت با 
 امضاي مديرعامل شركت جعفر داودي فر همراه با مهر شركت داراي اعتبار است.
 3- ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زي��ان ش��ركت منته��ي ب��ه س��ال 89 م��ورد 
تصوي��ب ق��رار گرف��ت. 4- روزنام��ه كثيراالنتش��ار زاين��ده رود جه��ت درج 
آگه��ي  ش��ركت انتخ��اب ش��د. 5- خان��م م��ژگان داودي فر به س��مت بازرس 
 اصل��ي و آق��اي داود داودي فر علي البدل ش��ركت براي مدت يكس��ال انتخاب 

شدند. 
م الف/ 38                            فدائي- رئيس ثبت و اسناد و امالک اردستان
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درب و ديواريست به خيابان



مش��رف الدين مصلح بن عبداله سعدي شيرازي )وفات 691 
يا 694(، شاعر و نويس��نده بزرگ قرن هفتم در شيراز متولد 
ش��ده و در همان ش��هر تحصيالت خود را آغاز كرده است. 
سعدي به سبب كشمكش هاي ميان خوارزمشاهيان و اتابكان 
فارس و هجوم مغول، شيراز را ترک كرد و به سفري طوالني 
پرداخت. اين س��فر در حدود 30 تا 40 س��ال طول كشيد و 
س��عدي با اندوخته و تجارب فراوان به وطن بازگش��ت و به 
تأليف آثار خود پرداخت. اين آثار به نظم و نثر اس��ت كه از 
مش��هورترين آنها  غزليات اوست. اسلوبي كه انوري در غزل 
ايجاد كرد، به دس��ت س��عدي تكامل يافت و به آخرين حد 
ترقي رس��يد. سعدي فصاحت بيان و رواني گفتار را به جايي 
رس��انيده كه تاكنون هيچ شاعري نتوانسته است به اسلوب او 
س��خن گويد و در شيوايي كالم به پاي او برسد.شيخ سعدي 
ن��ه تنها يك��ي از ارجمندترين ايرانيان، بلك��ه يكي از بزرگ 
ترين سخن سرايان جهان اس��ت. در ميان پارسي زبانان يكي 
دو تن بيش نيس��تند كه بتوان با او برابر كرد و از سخنگويان 

مل��ل ديگ��ر ه��م از قديم 
و جدي��د و كس��اني كه با 
كنن��د  همس��ري  س��عدي 
ايران  در  معدودند.  بس��يار 
از جهت ش��هرت كم نظير 
اس��ت و خ��اص و عام او 
را مي شناس��ند. در بي��رون 
از اي��ران ه��م ع��وام اگ��ر 
ندانن��د، خ��واص البت��ه به 
بزرگي ق��در او پي برده اند. 
ب��ا اين هم��ه از اح��وال و 
ش��رح زندگان��ي او چندان 
معلوماتي در دست نيست، 
زي��را بدبختان��ه ايرانيان در 
ثبت احوال ابنای نوع خود 
به نهايت مس��امحه و سهل 
چنانچه  ورزيده اند  انگاري 
كمتر كس��ي از ب��زرگان ما 
معلوم  زندگانيش  جزئيات 
است و درباره شيخ سعدي 
مسامحه به جايي رسيده كه 
حتي نام او هم به درس��تي 
ضبط نش��ده است. اين كه 
از اح��وال ش��يخ س��عدي 
اظهار بي خبري مي كنيم، از 

آن نيس��ت كه درباره او س��خن نگفته و حكاياتي نقل نكرده 
باشند. نگارش بسيار، اما تحقيق كم بوده است و بايد تصديق 
كرد كه خود ش��يخ بزرگوار نيز در گمراه ساختن مردم درباره 
خويش اهتمام ورزيده، زيرا كه براي پروردن نكات حكمي و 
اخالقي كه در خاطر گرفته است، حكاياتي ساخته و وقايعي 
نقل كرده و ش��خص خ��ود را در آن وقايع دخيل نموده و از 
اين حكايات فقط تمثيل در نظر داش��ته اس��ت نه حقيقت و 
توجه نفرموده است كه بعدها مردم از اين نكته غافل خواهند 
ش��د و آن وقايع را واقعيت پنداش��ته، در احوال او به اشتباه 
خواهند افتاد. شهرت و عظمت قدر او هم در انظار، مؤيد اين 
امر گرديده، چون طبع مردم بر اين است كه درباره كساني كه 
در نظرش��ان اهميت يافته اند بدون تقيد به درستي و راستي، 
س��خن مي گويند و بنابراين در پيرامون بزرگان دنيا افسانه ها 
س��اخته ش��ده كه يک چند همه كس آنها را حقيقت انگاشته 
و بعدها اهل تحقيق به زحمت و مجاهده توانس��ته اند معلوم 
كنند كه  غالب اين داس��تان ها افس��انه اس��ت. شيخ سعدي 
خان��واده اش از عالمان دين 
بوده اند و در سال هاي اول 
سده هفتم هجري در شيراز 
متولد ش��ده و در  جواني به 
بغداد رفته و آنجا در مدرسه 
ديگر  حوزه هاي  و  نظامي��ه 
درس و بح��ث، ب��ه تكميل 
علوم ديني و ادبي پرداخته، 
و در عراق و ش��ام و حجاز 
ح��ج  و  ك��رده  مس��افرت 
گزارده و در اواس��ط س��ده 
هفتم هنگامي كه ابوبكر بن 
س��عد بن زنگ��ي از اتابكان 
س��لغري فارس فرمانروايي 
داش��ت به ش��يراز باز آمده 
است. در سال 655 هجري 
كتاب معروف به بوستان را 
به نظم درآورده و در س��ال 
بع��د گلس��تان را تصني��ف 
فرمود. او نزد اتابک ابوبكر  
و ب��زرگان ديگر مخصوصًا 
پس��ر ابوبكر، كه س��عد نام 
داشته وش��يخ انتساب به او 
را براي خ��ود تخلص قرار 
داده ق��در و منزلت يافته و 

همواره به بنان و بيان مس��تعدان را مس��تفيض واهل ذوق را 
محظوظ و متمتع مي ساخته و گاهي در ضمن قصيده و غزل 
به بزرگان و امراي فارس و س��الطين مغول معاصر و وزراي 
ايش��ان پند و اندرز مي داده و به زباني كه شايس��ته است كه 
فرش��ته و ملک بدان سخن گويند به عنوان مغازله و معاشقه، 
ن��كات و دقايق عرفاني و حكم��ي مي پرورده و تا اوايل دهه 
آخر از س��ده هفتم در ش��يراز به عزت و حرمت زيسته و در 
يكي از س��ال هاي بين 691 و 694 درگذشته و در بيرون از 
شهر ش��يراز در محلي كه بقعه او زيارتگاه صاحبدالن است، 
به خاک س��پرده شده است. چنان كه اش��اره كرديم، سعدي 

تخلص شعري شيخ است و نام او محل اختالف مي باشد.
 بعض��ي مش��رف الدي��ن و برخي مصل��ح الدين نوش��ته و 
 جماعتي يكي از اين دو كلمه را لقب او دانسته اند و گروهي
مصلح الدين را نام پدر ش��يخ انگاش��ته و بعض��ي ديگر نام 
خودش يا پدرش را عبداله گفته اند و گاهي ديده مي شود كه 
ابو عبداله را كنيه ش��يخ قرار داده اند، و در بعضي جاها نام او 
مشرف بن مصلح نوش��ته شده و در اين باب تشويش بسيار 
است؛ اما در چگونگي بيان شيخ سعدي حق اين است كه در 

وصف او از خود شيخ بزرگوار پيروي كنيم و بگوييم :
من در همه قول ها فصيحم
در وصف شمايل تو اخرس

اگر س��خنش را به ش��يرين يا نمكين بودن بستاييم، براي او 
مدحي مسكين است و اگر ادعا كنيم كه فصيح ترين گويندگان 
و بليغ ترين نويسندگان است، قولي است كه جملگي برآنند. 
اگر بگوييم كالمش از روشني و رواني، سهل و ممتنع است، 
از قديم گفته اند و همه كس مي داند، حسن سخن شيخ خاصه 
در شعر، نه تنها بيانش دشوار است، ادراكش هم آسان نيست، 
چون آب زاللي كه در آبگينه شفاف هست اما از غايت پاكي 
وجودش را چش��م ادراک نمي كن��د. ماليمتش با خاطر مانند 
ماليم��ت هوا با تنفس اس��ت كه در حال��ت عادي هيچ كس 
متوجه روح افزا بودنش نيس��ت و اگر كس��ي بخواهد لطف 
آن را وصف كند، جز اين كه بگويد جانبخش است، عبارتي 
ندارد. از اين رو هرچند اكثر مردم ش��عر س��عدي را شنيده و 
بلكه از بر دارند و مي خوانند، كمتر كس��ي اس��ت كه براستي 
خوبي آن را درک كرده باش��د و غالبًا ستايش��ي كه از سعدي 
مي كنند تقليدي اس��ت و بنابر اعجابي است كه از دانشمندان 

با ذوق، نسبت به او ديده شده است.
 پي بردن به مقام ش��يخ با داش��تن ذوق سليم و تتبع در كالم 
فصحا، پس از مطالعه و تأمل فراوان ميس��ر مي شود. سعدي 
سلطان مس��لم ملک سخن و تس��لطش در بيان از همه كس 

بيشتر است. 

كالم در دس��ت او مانند موم اس��ت؛ هر معنايي را به عبارتي 
ادا مي كن��د كه از آن بهتر و زيباتر و موجزتر ممكن نيس��ت. 
سخنش حش��و و زوايد ندارد و سرمش��ق سخنگويي است. 
ايرانيان چون ذوق شعرش��ان سرشار بوده، شيوه سخن را در 

شعر به نهايت زيبايي رسانيده بودند. 
ش��يخ س��عدي همان ش��يوه را ن��ه تنه��ا در نظ��م، بلكه در 
نث��ر نيز ب��ه كار ب��رده اس��ت، چنان ك��ه نثرش مزه ش��عر، 
و ش��عرش روان��ي نث��ر را دريافت��ه اس��ت و چ��ون پس از 
بس��تگان، نثر فارسي در قالب شايس��ته حقيقي ريخته شده، 
بعده��ا هر ش��عري هم ك��ه مانند ش��عر س��عدي در نهايت 
 س��المت و روان��ي باش��د، در تركيب ش��بيه به نث��ر خواهد

 بود. 
يعني از بركت وجود س��عدي زبان شعر و زبان نثر فارسي از 
دوگانگي بيرون آمده و يک زبان ش��ده اس��ت. گاهي شنيده 
مي ش��ود كه اهل ذوق اعجاب مي كنند كه س��عدي 700 سال 
پي��ش به زبان امروزي ما س��خن گفته اس��ت، ولي حق اين 
اس��ت كه سعدي 700 س��ال پيش به زبان امروزي ما سخن 
نگفته اس��ت، بلكه ما پس از 700 سال به زباني كه از سعدي 
آموخته ايم س��خن مي گوييم، يعني س��عدي شيوه نثر فارسي 
را چنان دلنش��ين س��اخته كه زبان او زبان رايج فارسي شده 
اس��ت و اي كاش ايرانيان قدر اين نعمت بدانند و در ش��يوه 
بيان دس��ت از دامان شيخ بر ندارند كه بفرموده خود او: »حد 
همين اس��ت س��خنگويي و زيبايي را«  و نويسندگان بزرگی 
 هس��تند )از جمل��ه ميرزا ابوالقاس��م قائم مقام( ك��ه اعتراف

 مي كردند كه در نويس��ندگي هر چه دارند، از ش��يخ سعدي 
دارند. كتاب »گلس��تان« زيباترين كتاب نثر فارس��ي است و 
ش��ايد بتوان گفت در سراس��ر ادبيات جهان بي نظير است و 
خصايصي دارد كه در هيچ كتاب ديگر نيس��ت؛ نثري اس��ت 
آميخته به شعر يعني براي هر شعر و جمله و مطلبي كه به نثر 
ادا ش��ده يک يا چند شعر فارسي و گاهي عربي شاهد آورده 
اس��ت كه آن را معني مي پرورد و تأيي��د و توضيح و تكميل 
مي كند و آن اش��عار چنان كه  در آخر كتاب توجه داده است 
همه از گفته های خود اوس��ت و از كسي عاريت نكرده است 
و آن نثر و اين شعر، هر دو از هر حيث به درجه كمال است 

و درخوبي مزيدي بر آن نيست.
 نثرش گذش��ته از فصاحت و بالغت و س��المت و ايجاز و 
متان��ت و اس��تحكام و ظرافت، همه آرايش هاي ش��عري را 
 ه��م در بر دارد حتي س��جع و قافي��ه، اما در اي��ن جمله به
هيچ وجه تكلف و تصنع ديده نمي شود و كاماًل طبيعي است، 
ن��ه هيچ جا معني فداي لفظ ش��ده و نه هيچ��گاه لفظي زايد 
بر معني آورده اس��ت. هرچه از معاني بر خاطرش مي گذرد، 
ب��دون ك��م و زياد به بهتري��ن وجه تمام و كم��ال به عبارت 
م��ي آورد و مطلب را چنان ادا مي كند كه خاطر را كاماًل اقناع 
مي سازد و دعاويش تأثير برهان دارد، در عين اين كه بهجت 
و مس��رت نير مي دهد. كالمش زينت فراوان دارد، از س��جع 
و قافيه و تش��بيه و كنايه و استعاره و جناس و مراعات نظير 
 و غي��ر آن، اما ب��ه هيچ وجه در اين صنايع افراط و اس��راف

 نكرده است. 

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 23 °22 ° 11 °0 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 31 فروردین 1390/ 16 جمادی االولی1432/ شماره Wednesday 20  APRIL 2011  500  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی )ع(:
دنيا کوچك تر و حقير تر و 
ناچيز تر از آن است که در 
آن، ازکينه ها پيروی شود.

به مناسبت سالروز بزرگداشت سعدی 

حد همین است سخن گویی و زیبایی را 

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای – شماره م ن /89/162

شرکت پتروشیمی بندر امام )سهامی خاص( تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد انجام خدمات موضوع بند یک فراخوان 
حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی - )یک مرحله ای( – بین پیمانکاران دارای تأیید صالحیت و با تجربه به یک پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است فراخوان حاضر نسخه اصالح شده آگهی منتشر شده قبلی است.
1(  موضوع مناقصه

مدیریت و راهبری مجتمع آموزشی آفتاب شامل: هتلداری، خانه داری، تعمیر و نگهداری تأسیسات، توسعه و نگهداشت فضای 
سبز و کارهای انتظامات )متعلق به دستگاه مناقصه گزار( واقع در شهرکرد – روستای چغاخور، مطابق با شرح خدمات و سایر 

مدارک ضمیمه اسناد مربوطه.
2(  دستگاه مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی بندر امام )سهامی خاص( واقع در استان خوزستان – بندر امام خمینی – مجتمع 

پتروشیمی بندر امام.
3(  مدت و محل اجرای کار 

مدت انجام خدمات موضوع مناقصه: از تاریخ شروع به کار پیمانکار، یکسال تمام شمسی خواهد بود و محل آن، مجتمع آموزشی 
آفتاب واقع در روستای چغاخور – شهرکرد-  می باشد.

4(   شرایط شرکت در مناقصه
داشتن سابقه تجربی در زمینه راهبری و مدیریت و موضوع مناقصه.

5(   مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه 
مهلت دریافت اسناد 4 روز )به استثنای پنجشنبه و ایام تعطیل( طی ساعات اداری )8 الی 16( پس از انتشار نوبت دوم این آگهی 
)که به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود.( و محل مراجعه دفتر امور پیمان های مناقصه گزار به نشانی: 
استان خوزستان – بندر امام خمینی – مجتمع پتروشیمی بندر امام – دفتر مرکزی مجتمع – طبقه همکف – واحد 115 – تلفن 

2375 – 0652255 )قبل از مراجعه، انجام هماهنگی تلفنی و قبلی ضروری است(
6(  محل، مهلت و زمان تحویل پیشنهادات

مهلت تحویل پاکات حداقل ده روز کاری پس از دریافت اسناد مناقصه و زمان آن تاریخ قید شده در اسناد مذکور می باشد و محل 
آن دفتر امور پیمان ها به نشانی مندرج در بند 5 فوق می باشد.

7(   میزان تضمین شرکت در مناقصه و نوع آن
سپرده شرکت در مناقصه، مقطوعاً )به عدد( 500/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و 

یا واریز وجه نقد به حساب مناقصه گزار )درج شده در اسناد مناقصه( تسلیم گردد.
8(   مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد 

متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست ضمن همراه داشتن معرفی نامه کتبی و همچنین یک قرارداد با موضوع انجام خدمات 
هتلداری، خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری تأسیسات و توسعه و نگهداشت فضای سبز و خدمات انتظامات، طی مهلت مذکور 

در بند 5 فوق، به محل دفتر امور پیمان های مناقصه گزار مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
در ضمن متن آگهی حاضر در سایت اطالع رسانی www.shana.ir و www.kharazmi.com قابل مالحظه می باشد.

روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

 شرکت سهامی
پتروشيمی بندر امام

نوبت دوم

سرآن ندارد امشب كه برآيد آفتابي
چه خيال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي

به چه دير ماندي اي صبح كه جان من برآمد
بزه كردي و نكردند مؤذنان صوابي

نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند
همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابي

نفحات صبح داني ز چه روي دوست دارم
كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابي

سرم از خداي خواهد كه به پايش اندر افتد
كه در آب مرده بهتر كه در آرزوي آبي

دل من نه مرد آنست كه با غمش بر آيد
مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي

نه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري
تو به دست خويش فرماي اگرم كني عذابي

دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي
عجب است اگر نگردد، كه بگردد آسيابي

برو اي گداي مسكين و دري دگر طلب كن
كه هزار بار گفتي و نيامدت جوابي

برآورد)ریال(تضمین)ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره مناقصه

90-1-50

لوله گذاری فاضالب زرین شهر 

محدوده بلوار شهید بهشتی، خیابان 

امام شمالی، خیابان مالصدرا

66.000.0001.446.528.925جاری

90-1-51
عملیات لوله گذاری فاضالب شهر 

دولت آباد
49.000.000979.659.289جاری

14.000.0002.444.074.045عمرانیاجرای شبکه فاضالب شهر سمیرم90-1-52

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه:

 تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 90/2/14

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  

از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 90/2/18

 www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی

شماره تلفن: 6680030 - 0311

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصات اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب

عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

 ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه 

بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.


