
مديركل بيمه خدم��ات درماني 
چهارمحال و بختياري: در حال 
حاض��ر س��رانه بيم��ه خدمات 
درماني در اين اس��تان 80 هزار 
داودپور  ريال است. حشمت اله 
 اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر

50 درصد از حق سرانه مصوب براي هر فرد توسط دولت و 50 درصد 
ديگر توسط خود شخص پرداخت مي شود...

رئيس س��ازمان بازرگاني استان 
اصفه��ان گفت: از نظر س��ازمان 
ب��ازرگ��ان��ي اف��زايش قيمت 
محصوالت لبني منطقي نيست. 
مظف��ر انصاري در پاس��خ به اين 
سئوال مبني برعلت افزايش قيمت 

محصوالت لبني در بازار، اظهار داشت: اطالعي از علت افزايش قيمت اين 
محصوالت ندارم، البته اين در حالي است...

امسال؛
 سرانه بيمه در چهارمحال و بختياري

 80 هزار ريال است

رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان:
افزايش قيمت محصوالت لبني

منطقي نيست

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وزير امور خارجه تأکید کرد؛
 ديپلماسي سياسي ايران و مصر 

تغيير نمي کند
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 شهرستان    صفحه 4

قائم مقام رئيس سازمان حفاظت محيط زیست کشور خواستار شد؛

خروج 175 هزار 
خودروی فرسوده  از اصفهان

صفحه4

مديركل اس��تاندارد و تحقيقات 
صنعتي چهارمح��ال و بختياري 
گفت: به منظور جلوگيري از بروز 
حوادث ناگوار، نصب تجهيزات 
و وس��ايل ش��هربازي هاي اين 
استان بايد مطابق با استانداردهاي 

روز باشد. عبداله نظري با اشاره به ضرورت رعايت ايمني تجهيزات در 
شهربازي ها اظهار داشت: تجهيزات... 

با هدف جلوگيري از بروز حوادث ناگوار؛
تجهيزات شهر بازي ها گواهي استاندارد 

مي گيرند

شهرستان    صفحه 4

فرشباف ماهرويان خبرداد؛
ورود چهار شرکت  بيمه جديد

به بازار

شهرستان    صفحه 4

کمبود سرمايه گذاري 
خصوصي؛ عامل کندي 
بهره برداري از معادن 
چهارمحال و بختياری

نماين��ده مردم اردل، فارس��ان، كيار و كوهرنگ در 
مجلس با بيان اين كه استان چهارمحال و بختياري 
يکي از بزرگ ترين ذخاير معدني را در كشور دارد، 
گفت: يکي از مهم ترين علت هاي كندي پيشرفت 
اس��تان چهارمحال و بختياري در اس��تخراج مواد 
 معدني، ع��دم س��رمايه گذاري بخش خصوصي

است. 
 نورال��ه حيدري دس��تنايي ب��ا بيان اين كه اس��تان 
چهار محال و بختياري يکي از بزرگ ترين ذخاير 
معدني را در كش��ور دارد، افزود: استان چهارمحال 
و بختي��اري رويک��رد رو به رش��دي را در بحث 
استخراج مواد معدني پيش گرفته است. نماينده مردم 
اردل، فارسان، كيار و كوهرنگ در مجلس شوراي 
اسالمي، درباره نوع ذخاير معدني استان چهارمحال 
و بختياري توضيح داد: مهم ترين مواد معدني استان 
سنگ هاي تزئيني، سنگ گچ، سيليس، خاک نسوز و 

مواد اوليه سيمان است. 
اين نماينده با بيان اين كه در س��ال گذشته حدود 
ش��ش ميليون و 500 هزار ت��ن انواع مواد معدني 
از معادن اس��تان چهارمحال و بختياري استخراج 
ش��ده است، ياد آور ش��د: اين آمار هر سال رو به 
افزايش اس��ت؛ به اين صورت كه استخراج مواد 
معدني در سال 88 حدود پنج ميليون و ۱00 هزار 
تن بوده اس��ت. حيدري با بيان اين كه مهم ترين 
شاخص براي افزايش بخش استخراج مواد معدني 
سرمايه گذاري است، گفت: يکي از مهم ترين داليل 
كاهش پيشرفت استان چهارمحال و بختياري عدم 

سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، 
تأكيد كرد: با وجود ظرفيت باالي استان چهارمحال 
و بختي��اري در بحث ذخاير معدني، به علت نبود 
تبليغات مناسب، سرمايه گذاران از اين ظرفيت ها 

بي اطالع هستند.

روابط عمومي و امور بين الملل 

باشگاه فرهنگي- ورزشي فوالد ماهان سپاهان
روابط عمومی شهرداری اصفهان

بار دیگر سالروز پرواز عظمتی به وسعت انقالب را 
به سوگ می نشینیم و با دل هایی پر از اندوه یادش را 

گرامی می داریم.

 سالروز رحلت بزرگمرد تاريخ، 
امام خمينی )ره( و قيام خونين 15 خرداد بر 
ملت ايران و به خصوص شهروندان محترم 

تسليت باد

 سالروز رحلت رهبر کبير انقالب 
 امام خمينی )ره( و قيام خونين
  15 خرداد بر همه ملت ایران 

تسليت باد.

امام خمینی یک حقیقت همیشه جاوید است، نام او 
پرچم انقالب، راه او راه انقالب و هدف او هدف 

این انقالب است.

س
فار

س: 
عک

السالم علیک یا روح اهلل

شهرداری اصفهان
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سراسری
نصف النهارجهان نماجهان نماجهان نما

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در نشست تخصصی حقوق بشر با تشريح احکام 
قصاص، قطع يد و سنگسار و نوع سوء استفاده غربی ها از اين احکام گفت: در 
برخی از اين احکام غرب خود تفسير می كند، ولی در ايران تفسير بر مبنای اسالم 
و قانون اساسی است. به گزارش مهر، محمد جواد الريجانی در نشست تخصصی 
حقوق بشر با بيان اين كه برخی از تعهدات و احکام در حقوق بشر سازمان ملل با 
احکام ايران مغايرت دارد، گفت: به عنوان مثال غرب در تفسير حق داشتن شريک 
ب��رای زن و مرد در خانواده می گويد مرد يا زن می توانند غير از غيرهم جنس، 
هم جنس را هم به عنوان شريک انتخاب كنند و احتماالً بر اساس اين تفسير در 
آينده يک گربه هم می تواند با يک انسان ازدواج كند. الريجانی اظهار داشت: در 
مثال ديگری می توان گفت كه غرب و حقوق بشر غربی می گويد شالق شکنجه 
اس��ت، در حالی كه در تفسير ما ش��الق برای مجرمی كه حکمش شالق است 
تنبيه و مجازات است. حال اگر در زندانی در ايران شکنجه ای انجام شود، كاری 
 غيرقانونی اس��ت و تخلف در هر دستگاهی وجود دارد، ولی غربی ها به جای
۱00 ضربه ش��الق 50 س��ال زندان می كنند و می گويند كه اين شکنجه نيست. 
مشاور قوه قضائيه با بيان اين كه برخی از معاهدات غرب را در بحث حقوق بشر 
پذيرفته ايم، ولی اين دليل نمی ش��ود كه تفسير آن را به عهده غربی ها بگذاريم، 
گفت: غرب می گويد هر انسان می تواند دين خود را عوض كند و يا دين جديد 
را تبلي��غ كند، ولی در اي��ران آزادی دين وجود دارد و دين بهائيت كه اصالً دين 
نيست، پيروان آن در ايران آزادانه زندگی و تجارت می كنند و پول خوبی هم به 
جيب زده اند، ولی همين بهائی ها حق تبليغ دين خود را ندارند و در ايران ممنوع 
است. در اين مورد از امام خمينی )ره( هم پرسشی شد كه ايشان گفتند اديان در 

ايران بر اساس قرارداد شهروندی زندگی می كنند، ولی حق تبليغ ندارند.
الريجان��ی با بي��ان اين كه دس��تگاه قضايی اعم از محاكم و دادس��راها در 
معرض اتهام قرار دارند، گفت: در بحث اعدام، غربی ها می گويند ايرانی ها 
به اندازه چين اعدام دارند و اعدام در كل بد است و برهان آنها اين است 
كه اگر شخصی را اعدام كنند و بعد بفهميم حکم قاضی اشتباه بوده، ديگر 
راه بازگشت نداريم كه با اين برهان غربی ها ما هيچ حکمی را نبايد اجرا 
كني��م و به عنوان مثال س��وار هواپيما هم نبايد بش��ويم، چون كه احتمال 
دارد س��قوط كنيم. همچنين آنها معتقدن��د كه اعدام موجب كاهش جرايم 
نمی شود، در صورتی كه ايران می گويد بستگی دارد اين حکم در كجا اجرا 
شود. مشاور قوه قضائيه افزود: مبحث ديگری كه غربی ها با ايران مشکل 
دارند بحث قصاص اس��ت، در حالی كه قصاص بسيار زيبا و مهم است و 
ب��ه نوعی از حقوق افراد جامعه دفاع می كند و حاكم نقش دفاع از حقوق 

و همچنين ترويج بخش��ايش را دارد و می ت��وان گفت در قصاص حيات 
اس��ت و از قضات درخواست می كنيم كه در احکامی كه در مورد اعدام و 
قصاص صادر می كنند، تفس��ير آن را هم بنويسند و تلگرافی رأی ندهند، 
زي��را ما هزاران پرونده اعدام و قصاص را ترجم��ه كرده و به جهان ارائه 
می كنيم. وی افزود: البته در بحث اعدام ها يک س��ئوال مطرح می شود كه 
چرا در ايران اعدام زياد است كه دليل آن اين است كه بيشترين اعدام های 
ما مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر اس��ت. الريجانی گفت: افغانستان مواد 
مخدر توليد می كند، اروپا مصرف می كند و ايران شده است جاده ابريشم 
مواد مخدر و تمامی قاچاقچيان را ما بايد دس��تگير كنيم، مجازات كنيم و 
بع��د اعدام كنيم. بعد هم به ما تهمت می زنند ش��ما زي��اد اعدام می كنيد. 

يک بار خواستيم قاچاقچيان را بدهيم به خودشان، صدايشان درآمد.
مش��اور رئي��س قوه قضائيه در م��ورد اتهاماتی عليه اي��ران مبنی بر اين كه 
 ايرانی ه��ا فرزندان خ��ود را اعدام می كنن��د، گفت: عدم اع��دام افراد زير
۱8 س��ال، جزء تعهدات قانونی ايران اس��ت و در قانون ما هم آمده است، 
ول��ی در پاره ای از موارد قاضی تش��خيص می دهد ك��ه به عنوان مثال فرد 
۱7 ساله ای كه سه قتل را انجام داده و مسئوليت اين كار را می داند، حکم 
اعدام برايش صادر می شود، ولی در كل اعدام زير ۱8 سال ممنوع است و 

در موارد خاص، كميته ای بايد تشکيل شود.

»دستگيري ديپلمات ايراني از سوي مصر صرفاً يک سوء تفاهم بود كه برطرف 
ش��د.« علي اكبر صالحي وزير امور خارجه در حاشيه جلسه هيات دولت با 
اعالم اين مطلب، گفت: نيروهاي مصري هنگام دس��تگيري ديپلمات ايراني 
دچار سوءتفاهم شده بودند و خوشبختانه اين ديپلمات ايراني هم اكنون آزاد 

و به همراه 45 ميهمان مصري وارد كشور شده است. 
صالحي افزود: وقوع چنين اتفاقي نمي تواند هيچ تأثيري در روابط سياس��ي 
اي��ران و مصر بگذارد. وزير امور خارجه در خصوص س��فر به كش��ورهاي 

اروپاي��ي اظهار داش��ت: م��ا براي حض��ور در چند كش��ور اروپايي دعوت 
 رس��مي ش��ده ايم كه طي روزهاي آتي نام اين كش��ورها را اعالم خواهيم 

كرد.
صالحي در خصوص انتشار شايعه اي مبني بر عدم صدور مجوز براي پرواز 
مركل، صدراعظم آلمان از آس��مان ايران خاطر نشان كرد: ايران مجوز پرواز 
براي مركل، صدراعظم آلمان را صادر كرده بود، اما اشتباه خلبان در اعالم كد 

پروازي منجر به ايجاد وقفه اي در پرواز صدر اعظم آلمان شد.

مجلس شورای اسالمی با رأی مثبت به گزارش كميسيون انرژی درباره عدم 
تعيين سرپرس��ت برای وزارت نفت از س��وی رئيس جمهور طبق آيين نامه 

داخلی مجلس اين تخلف را برای پيگيری به قوه قضائيه ارجاع داد. 
به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس گزارش كميسيون انرژی درباره 

عدم تعيين سرپرست برای وزارت نفت قرائت شد.
كميس��يون ان��رژی در اين گزارش با اش��اره ب��ه نامه ۱۱ نف��ر از نمايندگان 
در خصوص عدم توجه و نقض آش��کار قانون اساس��ی و ب��ر عهده گرفتن 
سرپرستی وزارت نفت توسط رئيس جمهور، تصريح كرده است: نامه مذكور 
در تاريخ هش��تم خرداد س��ال جاری در كميس��يون انرژی مطرح و اعضای 
كميس��يون به اتف��اق آرا از وضعيت پيش آمده در وزارت نفت در ش��رايط 
حس��اس بين المللی كه وزير نفت جمهوری اس��المی ايران پس از 32 سال 
رياس��ت س��ازمان اوپک را عهده دار شده است، اظهار تأسف نموده و چون 
اين عمل غيرقانونی و عجوالنه، از س��ويی منافع مس��لم جمهوری اس��المی 
ايران را در س��طح جهانی تضييع خواهد كرد و از س��وی ديگر چون جناب 

آقای دكتر احمدی نژاد در قالب وزير نفت دستوراتی صادر كرده و خواهند 
ك��رد كه از مصاديق ب��ارز دخل و تصرف غيرقانونی در ام��وال دولتی تلقی 
می ش��ود، بنابراين موضوع مطروحه  توس��ط ۱۱ نف��ر از نمايندگان مجلس 
 در زمينه نقض قانون اساس��ی توس��ط رياست جمهوری وارد تشخيص داده 

شود. 
بنابراي��ن گزارش كميس��يون ان��رژی مجل��س در اين گ��زارش تأكيد كرده 
ك��ه رئيس جمهور باي��د هر چه س��ريع تر وزير يا سرپرس��ت وزارت نفت 
 را مش��خص كن��د. اي��ن گ��زارش كميس��يون ان��رژی در راس��تای اجرای
ماده 233 آيين نامه داخلی مجلس است كه بر اساس آن در صورت رأی مثبت 
 مجلس به گزارش تخلفات، موارد تخلف برای پيگيری قضايی به قوه قضائيه ارجاع 

می شود. 
بنابراي��ن پس از آنکه نمايندگان مجلس با ۱65 رأی موافق يک رأی مخالف 
و ۱3 رأی ممتن��ع از ۱98 نماين��ده حاضر اين گزارش را تأييد كردند تخلف 

گزارش شده برای پيگيری به قوه قضائيه ارجاع شد.

رئي��س كل بيمه مركزی ايران از ورود چهار ش��ركت بيمه ای جديد به بازار 
صنع��ت بيمه كش��ور در س��ال جاری خب��رداد و گفت: اولين ش��ركت بيمه 

الکترونيکی امسال راه اندازی می شود. 
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر از ورود چهار شركت بيمه ای جديد 
ب��ه بازار صنعت بيمه كش��ور در س��ال جاری خبرداد و گف��ت: عالوه بر آن، 
۱2 ش��ركت جديد ديگر برای ورود به عرصه صنعت بيمه ای كش��ور به بيمه 

مركزی ايران درخواست ارائه كرده اند. 
رئي��س كل بيمه مركزی اي��ران يکی از الزامات ش��ركت های بيمه خصوصی 
جديد برای ورود به اين بازار را تأمين س��رمايه م��ورد نياز آنها عنوان و بيان 
ك��رد: همچني��ن بايد صالحيت اين ش��ركت ها برای ورود ب��ه اين عرصه به 
تأييد برس��د. وی يکی ديگر از برنامه هايی كه تا پايان س��ال جاری اجرايی 
خواهد ش��د را ارائه مجوز به اولين شركت بيمه الکترونيکی در كشور عنوان 
 و بيان كرد: براين اس��اس اولين ش��ركت بيمه مجازی در كش��ور راه اندازی

خواهد شد. 
فرش��باف ماهريان ب��ا انتقاد از اين كه بخش عم��ده ای از اقدامات در صنعت 

بيم��ه از قبي��ل دريافت ح��ق بيمه و غيره به صورت س��نتی در كش��ور و به 
روش حض��وری ص��ورت می گي��رد، تصريح ك��رد: به همين دلي��ل تصميم 
 داري��م كه بخش��ی از فعاليت ها در اين صنعت ب��ه روش غيرحضوری انجام 

شود. 
رئيس ش��ورای عالی صنعت بيمه كش��ور از انجام زيرساخت ها و زمينه های 
مورد نياز برای انجام چنين برنامه ای در صنعت بيمه كش��ور خبرداد و عنوان 
كرد: فناوری های اطالعاتی در اين بازار برای رش��د وتوس��عه صنعت بيمه و 

تسهيل امور رشد خواهد يافت. 
وی يک��ی ديگ��ر از برنام��ه ه��ای اي��ن صنع��ت را انتقال ريس��ک صنعت 
بيم��ه به بازار س��رمايه كش��ور عنوان و بيان ك��رد: به همين منظور تش��کيل 
ي��ک ب��ازار مش��ترک اتکاي��ی بيم��ه و ب��ورس در دس��تور كار ق��رار دارد. 
فرش��باف ماهريان از تش��کل حس��اب وي��ژه مقابل��ه با تحري��م در صنعت 
بيم��ه خب��رداد و اظهارداش��ت: اين حس��اب با كم��ک و هم��کاری دولت 
 تش��کيل شده و بورس��ی ها می توانند در اين بازار مش��ترک ريسک بيمه را

خريداری كنند.

در نشستی تخصصی مطرح شد؛

توضیحات الریجانی درباره قصاص و سنگسار

وزیر امور خارجه تأکيد کرد؛
ديپلماسي سياسي ايران و مصر تغيير نمي کند

با 165 رأی موافق مجلس 
تخلف رئيس جمهور در وزارت نفت به قوه قضائيه ارجاع شد

فرشباف ماهرویان خبرداد؛
ورود چهار شرکت بيمه جديد به بازار

یک ماه تا سقوط دیکتاتور مانده است
مخفی شدن قذافی 

در سرداب 30 کيلومتری
يکی از مقامات ارش��د نظام��ی انقالبيون ليبی از مخفی ش��دن قذافی در 

سرداب های زيرزمينی كه 30 كيلومتر عمق دارند، خبر داد.
 به گزارش مهر، سرلشکر عمر الحريری در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط
اظهار داشت: سقوط رژيم حاكم در طرابلس نزديک شده است. مهم ترين 
مس��أله برای قذاف��ی از آغاز حکمرانی بر ليبی، امنيت ش��خصی خودش 

بوده است.
وی تأكيد كرد: تحليل مواضع نظامی و سياس��ی در ليبی نش��ان می دهد 
كه تنها يک ماه )از ديروز( تا س��قوط رژيم قذافی زمان داريم. هم اكنون 
موضعگيری نظامی انقالبيون در تمامی جبهه ها مناسب بوده و قذافی در 

سراشيبی زوال قرار گرفته است.
 فرمان��ده امور عملياتی انقالبيون ليبی با اش��اره ب��ه اين كه انقالبيون ليبی 
جنگ��ی بلندمدت و فرسايش��ی را با قذافی آغاز ك��رده اند، افزود: هدف 
اصلی ما كناره گيری قذافی اس��ت، چون وی ديگر نبايد بار ديگر بر ليبی 
حکمران��ی كند. سرلش��کر الحريری تأكيد كرد: منطقه ب��اب العزيزيه كه 
قذاف��ی در آن حضور دارد، دارای س��رداب های زيرزمينی 30 كيلومتری 
اس��ت كه برخی از آنها به دريا منتهی می شود. وی افزود: مهم ترين نکته 
اين اس��ت كه ناتو بايد ديواره سرداب های باب العزيزيه را هدف بمباران 
ق��رار دهد ك��ه برخی از آنها يک متر ضخامت داش��ته و با گلوله توپ و 
تانک منهدم می ش��وند. اين مقام ارش��د انقالبيون ليبی با اش��اره به منبع 
اطالعات خود در اين زمينه، اظهار داش��ت: قذافی از مشاوران خارجی از 
جمله آلمانی در زمينه س��اخت مقرهای خود استفاده می كرد و مهم ترين 
مس��أله برای وی از آغاز حکمرانی بر ليبی امنيت ش��خصی خودش بوده 
اس��ت. وی در پايان از حضور خود در كنار قذافی در جريان س��رنگونی 

ادريس السنوسی پادشاه فقيد ليبی، ابراز ندامت كرد.

کره شمالي پيشنهاد سئول
براي اجالس سران را رد کرد

كره ش��مالي روز چهارشنبه قاطعانه پيش��نهاد كره جنوبي براي برگزاري 
اجالس س��ران دو كره را رد كرد. خبرگزاري كره ش��مالي به نقل از يک 
س��خنگوي كميسيون دفاع ملي اين كش��ور گزارش كرد: سئول خواستار 

برگزاري اجالس سران دو كره در ماه جاري ميالدي شده است. 
اين سخنگو كه نامي از او برده نشده است ، گفت : كره جنوبي همچنين 
خواستار آن شده است كه پيونگ يانگ از بابت غرق شدن ناوچه چيونان 
در مارس س��ال گذش��ته و ش��ليک واحدهاي توپخانه اين كشور به يک 
جزي��ره كره جنوبي عذرخواهي كند. اين س��خنگو تأكيد كرد: با قاطعيت 
اين پيش��نهاد مشروط س��ئول را براي برگزاري اجالس سران دو كره رد 

مي كنيم. 
يونهاپ قبل از اين گزارش كرده بود كه احتمال دارد اجالس سران دوكره 
در ماه جاري ميالدي در روس��تاي پانمونجوم در مرز دو كش��ور برگزار 
ش��ود. نهاد رياس��ت جمهوري و وزارت وحدت كره جنوبي كه مسئول 
رس��يدگي به امور دو كره هس��تند ، گفته اند به اين گزارش هاي خبري 

رسيدگي خواهند كرد.

تأملي در فرمول جديد همكاري آلمان و هند
س��فر صدر اعظم آلمان ب��ه هند عالوه 
 بر آن ك��ه داراي مايه ه��اي اقتصادي و
سياسي– امنيتي اس��ت، در قالب فرمول 
جدي��د هم��کاري آلمان با هند ش��کل 
مي گيرد. آنگال مركل صدر اعظم آلمان، 
روز سه شنبه دهم خرداد ماه در شصتمين 
سالگرد برقراري روابط ديپلماتيک بين دو 
 كشور در س��فري يک روزه به دهلي نو
با مان موهان س��ينگ، نخست وزير هند 
ديدار كرد. در اين س��فر كه شش تن از 
وزراي كابين��ه دول��ت آلم��ان، مركل را 
همراه��ي مي كردند، هر ي��ک از جمله 
وزير دفاع و وزير اقتصاد با همتايان خود 
ديدار و حول موضوعات كاري تبادل نظر 
كردند. گس��ترش همکاري هاي تجاري، 
موضوعات دفاعي، مبارزه با تروريس��م، 
تغيي��رات زيس��ت محيط��ي و اصالح 
نهادهاي بين المللي، مهم ترين محورهاي 
گفتگوهاي مقامات هند و آلمان بود. دو 
كشور توافق كردند كه در چارچوب هاي 
خاصي با يکديگر تعامل كنند. اين تعامل 
اينگونه خواه��د بود كه پنج وزير هندي 
هر دو سال يک بار با همتايان آلماني خود 
به طور همزم��ان مالقات كنند. آلمان در 
تعامل با كشورهاي زيادي از اين فرمول 
استفاده مي كند. دهلي نو پذيرفته است كه 
اولين دور ديدارها در اين قالب جديد را 

در سفر مركل به دهلي نو آغاز كند. 
در پايان س��فر صدر اعظ��م آلمان چهار 
قرارداد حول موضوعاتي همچون فيزيک 
هسته اي، علوم و تکنولوژي، تحقيقات 
پزش��کي و آموزش هاي شغلي بين دو 

كشور امضا شد. 
ماهیت همکاري هاي هند و آلمان 

همکاري هن��د و آلمان را بايد همکاري 
بزرگ تري��ن اقتص��اد جن��وب آس��يا و 
بزرگ تري��ن ق��درت اقتص��ادي در بين 
كش��ورهاي اروپايي دانست. در حقيقت 
اهمي��ت هند ب��ه دليل نرخ باالي رش��د 
 اقتصادي اين كش��ور كه رش��د بيش از
9 درصد را تجربه كرده و همچنين قرار 
گرفتن آن پس از آمريکا و چين به عنوان 
سومين قدرت اقتصادي دنيا تا سال 2025 
اس��ت. به عالوه هند تقريب��اً در تمامي 
زمينه ها با توجه به جمعيت گسترده خود 
بازار مناسبي است، بنابراين هر كشوري 
بر خود ضروري مي داند كه همکاري با 

اين قدرت در حال ظهور و جذب بخشي 
از بازار اين كشور را در دستور كار خود 
قرار دهد. اين بار آلمان از بين كشورهاي 
اروپايي دست به كار شده و همکاري با 
هند را براي خود امري ضروري مي داند. 
بخشي از همکاري هاي دو كشور را بايد 
در قالب نشست  هاي هند و اتحاديه اروپا 
رصد نم��ود. اتحاديه اروپ��ا بزرگ ترين 
ش��ريک تجاري هند اس��ت و س��االنه 
جلس��ات مش��تركي را با دهلي برگزار 
مي كند. آخرين دور از نشس��ت مشترک 
هن��د و اتحاديه اروپا س��ال گذش��ته در 
بلژيک برگزار شد و نشست سال جاري 
در دهلي نو خواهد بود. آلمان و هند در 
موضوعات اقتصادي و امنيتي – سياسي 

داراي اشتراک ديدگاه و منافع هستند. 
ــي – امنیتي هند و  ــتراکات سیاس اش

آلمان
از جمله اش��تراكات سياسي هند و آلمان 
را بايد ناش��ي از جايگاه و موقعيت اين 
دو كش��ور دانس��ت. آلمان و هند هر دو 
از ق��درت هاي در حال ظهور هس��تند. 
هرچن��د جاي��گاه تثبيت ش��ده آلمان با 
جاي��گاه هاي جديدي ك��ه هند در حال 
احراز آن اس��ت قابل مقايسه نيست، اما 
با اين فرض كه دو كشور در طبقه بندي 
قدرت هاي در حال ظهور قرار مي گيرند، 
در برخي موارد به لحاظ جايگاه و نگرش 
هاي بين المللي اشتراک دارند. اين موارد 

عبارتند از: 
۱- عالوه بر اقتصاد در حال رشد، منابع 
قدرت سياس��ي و نظامي بااليي داشته و 
توان شکل دهي به نظم جديد جهاني را 

دارند. 
2- ق��درت هاي در حال ظهور هر كدام 
خواه��ان ايفاي نقش مؤثرتر در مس��ائل 

جهاني هستند. 
3- رواب��ط بي��ن قدرت ه��اي در حال 
ظهور ب��ه طور دوجانب��ه و همچنين در 
س��ازمان هاي منظق��ه اي و بي��ن المللي 

عميق تر شده است. 
4- م��ي توان بين قدرت ه��اي در حال 
ظهور و قدرت هاي غربي عضو شوراي 
امينت س��ازمان ملل تمايز قايل شد، زيرا 
قدرت هاي در حال ظهور برخالف كانادا 
يا اتحاديه اروپ��ا در نظم جهاني پس از 

۱945 ادغام نشده اند. 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل 
منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

دس��تگاه مناقصه گ��زار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان

موضوع مناقصه ردیف
یا نوع خدمات

مدت تحویل 
دستگاه

محل تحویل 
دستگاه

مبلغ سپرده 
)ریال(

نوع سپرده

خرید 5 دستگاه 1
اطفاء حریق 

Rotfire مدل  
D30

اداره کل 1 ماه
منابع طبيعی 
و آبخيزداری 

استان 
اصفهان

ضمانت نامه بانکی یا واریز 11/450/000
وجه به حساب تمرکز 

وجوه سپرده به شماره 
2164210207007 نزد 

بانک کشاورزی شعبه سازمان 
جهاد کشاورزی به نام اداره 

کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان اصفهان

1- محل دریافت اس��ناد مناقصه: خيابان هزارجریب اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 
اصفهان- امور پيمان ها

2- مهل��ت دریاف��ت اس��ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول ت��ا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 
1390/3/16

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ سه شنبه 1390/3/17 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1390/3/28 و زمان بازگشایی روز یک شنبه مورخ 1390/3/29 ساعت 8:30 صبح در محل 

سالن جلسات اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

5- مناقصه گران واجد ش��رایط: کليه اش��خاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط و دارای نمایندگی 
رسمی فروش و خدمات پس از فروش در ایران از شرکت Rot fire ترکيه

6- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

م الف: 3360 

نوبت اول

مدیر امور بين الملل شرکت نفت:
در سال جاري واردات بنزين و ديزل 

نخواهيم داشت

جلسه فوري وزارت بازرگاني 
با سازمان خصوصي سازي براي واگذاري 

سهام به صادرکنندگان نمونه
س��يد محس��ن قمصري اع��الم كرد 
كه ش��ركت ملي نفت ايران در س��ال 
جاری قصد واردات بنزين را ندارد. به 
گزارش رويترز، سيد محسن قمصري، 
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت 
ايران كه به همراه هيأت مذاكره كننده 
ايران��ي جهت مذاك��ره ب��ا مقامات 
 اقتصادي و بانکي هن��د در دهلي نو
به س��ر مي برد، اعالم كرد كه در سال 
مالي جاري هيچگونه واردات بنزين 

و دي��زل نخواهيم داش��ت. قمصري 
علت اين موضوع را افزايش استفاده 
داخلي از گاز طبيعي اعالم و تصريح 
كرد: ايران قصد واردات بنزين و ديزل 
در س��ال مالي جدي��د را ندارد، چون 
مصرف داخلي گاز طبيعي افزايش يافته 
است. مدير امور بين الملل شركت ملي 
نفت ايران همچنين ميزان كنوني توليد 
گاز طبيعي كشور را 650 ميليون متر 

مکعب در روز اعالم كرد.

در حال حاضر سازمان توسعه تجارت 
400 ميلياردتومان از جوايز صادراتي 
صادركنندگان نمونه را پرداخت نکرده 
و پرداخت اين جوايز به تعويق افتاده 
است. به گزارش موج، حميد صافدل، 
رئيس سازمان توسعه تجارت با نوري، 
رئي��س س��ازمان خصوصي س��ازي 
جلسه ويژه اي براي پرداخت معوقات 
صادراتي در قالب س��هام ش��ركت ها 
خواهند داش��ت. گفتني است در اين 

جلسه براي واگذاري سهام شركت ها 
به صادركنندگان نمونه به عنوان جوايز 
معوق صادراتي تصميم گيري خواهد 
شد. بر اساس اين گزارش در ماه هاي 
پاياني س��ال 89 مقرر ش��د تا جوايز 
مع��وق صادراتي در قالب س��هام به 
صادركنندگان نمونه واگذار شود. اما 
تاكنون مشخص نشده است كه سهام 
كدام شركت در اختيار صادركنندگان 

نمونه قرار خواهد گرفت.
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در فاصل��ه ميان فاجعه مدرس��ه فيضيه و ماه 
مح��رم )2 فروردين تا 4 خ��رداد 42( مبارزه 
امام اغلب در قالب صدور اعالميه های متعدد 
بود. فرا رس��يدن ماه محرم وضعيت را به يک 
رويارويی گسترده كشانيد. ايام محرم بهترين 
موقع برای افشای جنايات رژيم و برنامه های 
ضد اس��المی شاه بود. س��اواک كه از جايگاه 
ويژه اين ماه اطالع داش��ت، پيش از آغاز آن، 
بسياری از وعاظ را احضار و آنان را ملزم كرد 

كه در محافل و مجالس: 
۱- عليه شاه سخن نگوييد. 

2- عليه اسرائيل مطلبی نگوييد. 
3- مرتب به مردم نگوييد كه اس��الم در خطر 

است.
امام خمينی در نشستی با مراجع و علمای قم 
پيش��نهاد كرد در روز عاش��ورا هر يک از آنها 
برای مردم و عزاداران حسينی سخنرانی كرده 
و از مظال��م و جنايات رژيم پرده بردارند. امام 
خود نيز با وجود تهديد رژيم، در ساعت چهار 
بعد از ظهر عاش��ورای 42 كه مصادف با ۱3 
خرداد آن س��ال بود برای ايراد س��خنرانی به 
طرف مدرسه فيضيه رهسپار شد. ايشان پس 
از بيان فجايع دلخراش كربال، حمله دژخيمان 
ش��اه به فيضيه را به واقعه كربال تش��بيه نمود 
و آن فاجعه را به تحريک اس��رائيل دانس��ت 
و رژيم شاه رادست نش��انده اسرائيل خواند. 
امام همچنين با اشاره به التزام گرفتن ساواک 
از وعاظ كه به ش��اه و اسرائيل بدگويی نکرده 
و نگوييد اس��الم در خطر است اظهار داشت: 
»تم��ام گرفتاری ها و اختالف��ات ما در همين 
سه موضوع اس��ت... اگر ما نگوئيم اسالم در 
خطر اس��ت آيا در معرض خطر نيست؟ اگر 
ما نگوييم شاه چنين و چنان است آيا اين طور 
نيس��ت؟ اگر ما نگوييم اسرائيل برای اسالم و 
مسلمين خطرناک است آيا خطرناک نيست؟ 
و در اصل چه ارتباطی و تناس��بی بين شاه و 
اس��رائيل است كه سازمان امنيت می گويد از 
شاه صحبت نکنيد، از اسرائيل صحبت نکنيد؟ 
آيا به نظر سازمان امنيت شاه اسرائيلی است؟« 
سخنان كوبنده و افشا گرانه امام، شاه را پيش از 
پيش نزد مردم تحقير و رسوا كرد. دو روز پس 
از اين سخنرانی در سحرگاه ۱5 خرداد ۱342 
امام به دستور شاه در منزل مسکونی خود در 
قم دستگير و بالفاصله به تهران آورده شد وی 
را نخست در سلول انفرادی، زندانی و سپس 
به يک پادگان نظامی كه تحت مراقبت كامل 

بود منتقل نمودند. 
چگونگی قیام 15 خرداد

به دنبال انتشار خبر بازداشت امام در سحرگاه 
۱5خرداد ۱342 به مناسبت سخنرانی تاريخی 
ام��ام كه عليه اس��رائيل و رژيم ش��اه بوده از 
نخستين س��اعات روز ۱5خرداد، اعتراضات 
گس��ترده ای در قم، تهران، ورامين، مش��هد و 
شيراز برگزار شد كه با شعارهايی بر ضد شاه و 
در طرفداری از امام همراه بود. مأموران نظامی 
كه در نقاط مركزی و حس��اس شهرهای قم 
و تهران مستقر بودند به روی تظاهر كنندگان 
آتش گش��ودند. مردم نيز با چوب  و سنگ به 
دفاع ازخود برخاس��تند. تظاهرات در آن روز 
و دو روز بع��د نيز ادامه يافت و هزاران نفر از 
مردم كشته و مجروح شدند. فجيع ترين حادثه، 
قت��ل عام دهقانان كفن پ��وش ورامينی بود كه 
 در پش��تيبانی از امام راهی تهران شده بودند.
مأموران نظامی در سر پل باقرآباد با آنها روبرو 
شده و با س��الح های سنگين آنها را قتل عام 
كردند. پس از فرو نشس��تن قيام، اسدا ... اعلم 
نخست وزير، در مصاحبه ای با روزنامه هرالد 
تريب��ون در روز ۱7 خرداد 42 تهديد كرد كه 
ام��ام و برخی ديگ��ر از علما، محاكمه نظامی 
خواهند ش��د و ممکن است حکم اعدام آنها 
صادر شود. شاه نيز دو روز بعد طی سخنرانی 
بيان��ات امام و تظاهرات مردم را به تحريک و 
پول بيگانگان- جمال عبدالناصر- دانست زيرا 
جمال عبدالناصر در آن زمان به دليل همکاری 
شاه و اسرائيل روابط خصمانه ای با شاه داشت. 
در اين راس��تا رسانه های رژيم ادعا كردند كه 
شخصی به نام عبدالقيس از بيروت با هواپيما 
وارد فرودگاه مهرآباد شده و در گمرک مهرآباد 
حدود يک ميليون تومان پول از او به دس��ت 
آمده و اعتراف كرده است كه ناصر اين پولها 
را برای افراد معينی در ايران فرس��تاده است. 
اين ادعا مورد انتقاد بسياری در داخل و خارج 
از جمله خيلی از نش��ريات خارجی واقع شد 
و رژيم هيچ دليل و س��ندی در اين خصوص 
ارائ��ه نکرد. چند روز پس از دس��تگيری امام 
ده ه��ا نفر از مراجع و علم��ای ايران به عنوان 
اعتراض به دس��تگيری امام و اعالم پشتيبانی 
از وی، ب��ه ته��ران مهاج��رت كردن��د. بر اثر 
اعتراض علما و فشار افکار عمومی سرانجام 
امام پس از دو ماه بازداشت در پادگان نظامی 
 به منزلی در شمال شهرتهران منتقل گشت و
تحت نظر قرار گرفت. از نخس��تين ساعات 

روز بع��د مغازه داران تهران و شهرس��تانها به 
مناسبت آزادی نسبی امام بر سر در مغازه های 
خود پرچم نصب كرده و چراغانی نمودند و 
به مردم شيرينی و ش��کالت دادند. يک روز 
پس از انتق��ال امام )۱2 م��رداد( روزنامه های 
كثير االنتشار كشور چيزی را به دستور ساواک 
منتشر كردند. تا در نظر مردم چنين وانمود كنند 
كه انتقال امام از زندان به محل جديد به دليل 
تفاهمی بوده كه ميان ايشان و مقامات انتظامی 
به وجود آمده است. اين خبر كه شايعه ای بيش 
نبود و امام پس از آزادی كامل و بازگش��ت به 
قم در اولين فرصت طی يک س��خنرانی آن را 

به شدت تکذيب كرد.
 ش��اه ك��ه تص��ور می ك��رد ب��ا س��ركوب

قيام ۱5 خرداد، دس��تگيری ام��ام، كوتاه آمدن 
برخی از علما و از همه مهم تر ش��ايعه تفاهم 
امام را منزوی س��اخته اس��ت ب��ه تدريج در 
جهت ع��ادی نش��ان دادن اوض��اع حركت 
كرد. از اين رو اس��دا... علم را در ۱7 اس��فند 
42 بركنار س��اخت و وانمود كرد او مس��بب 
حوادث اخير بوده و عزل وی به دنبال تفاهم 
با امام تحقق يافته است. بعد از اعلم، حسنعی 

منصور به نخست وزيری رسيد. او طی نطقی 
با تمجيد از اس��الم، از آن ب��ه عنوان »يکی از 
مترقی ترين و برجس��ته ترين اديان جهان« ياد 
ك��رد و بر »مراح��م و عطوفت خاص ش��اه: 
مقامات روحانی تأكي��د نمود. دو روز پس از 
 سخنان منصور امام بدون اطالع قبلی در شب
۱8 فروردين 43 وارد قم شد و به تدريج مورد 
اس��تقبال علما و مردم ق��رار گرفت. در همان 
روز، روزنامه اطالعات در مقاله ای تحت عنوان 
انقالب سفيد ش��اه و آمريکا« نوشت »چقدر 
جای خوشوقتی اس��ت كه جامعه روحانيت 
نيز در واكنش اكن��ون باهمه مردم، همگام در 
 اجرای برنامه های انقالب ش��اه و مردم ش��ده 

است«.
ام��ام خمين��ی در واكنش ب��ه اين اته��ام در 
2۱ فروردي��ن طی س��خنانی مطالب روزنامه 
اطالعات را به ش��دت تکذيب نمود و اظهار 
داشت: »خمينی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد 
ك��رد. من از آن آخوندها نيس��تم كه در اينجا 
بنشينم و تسبيح به دست بگيرم. من پاپ نيستم 
كه فقط روزهای يک شنبه مراسمی انجام دهم 
و بقيه اوقات خود س��لطانی باش��م و به امور 

ديگر كاری نداش��ته باش��م. پايگاه اس��تقالل 
اسالمی اينجاست بايد اين مملکت را از اين 

گرفتاری ها نجات داد. 
آثار قیام 15 خرداد

ب��ه طور كلی قيام ۱5 خ��رداد آثار عمده ای از 
خود برجای نهاد: 

۱- رهب��ری حركت های مخال��ف رژيم را به 
مذهبی ه��ا منتقل كرد و چپی ها را به حاش��يه 

راند. 
2- كش��تار م��ردم در قيام ۱5 خ��رداد، چهره 
مزدورانه ش��اه را كه تا آن زمان تقصيرها را به 
گردن نخست وزيران می انداخت افشا نمود و 
 انقالبي��ون پس از آن به راه های اصالح طلبانه
پشت كرده سرنگونی نظام سلطنتی را خواستار 

شدند. 
3- از آن پ��س طرد همه قدرت های بيگانه از 
ايران مورد توجه قرار گرفت و س��رانجام قيام 
۱5 خرداد و نقطه آغاز نهضت بازگش��ت به 
خويشتن در كشور شد. از آن پس انجمن های 
اسالمی در نقاط مختلف پديد آ مدند و جو غير 
 اسالمی در دانشگاه ها و ديگر مجامع به آرامی

شکسته شد.

آژیر

جامعه

در اي��ران حدود دو ميليون معتاد داريم و 
۱0 ميليون نفر به طور مس��تقيم با مسأله 
اعتياد درگيرند. آمار و ارقام و ملموس تر 
از همه واقعيت ه��ای موجود در جامعه 
مبين اين است كه اعتياد در جامعه امروز 
ما به چالش��ی ب��زرگ و ج��دی تبديل 
شده است. محمد سياح: شايد اعتياد در 
كشوری كه همس��ايه بزرگ ترين توليد 
كنن��ده مواد مخ��در در جهان اس��ت و 
بيشترين مواد مخدر از اين كشور ترانزيت 
می شود امری اجتناب ناپذير باشد.  بدون 
شک شما نيز حتی اگر به شکل مستقيم يا 
حتی غير مسستقيم با معضل اعتياد درگير 
نباشيد با چنين تبليغاتی مواجه شده ايد. 
ترک اعتياد فوق سريع، سم زدايی و ترک 
اعتياد فقط در چهار ساعت، فقط كافيست 
تا اراده كنيد شربت ترک اعتياد به همراه 
قرص های تقويت��ی و كرم ضد چروک 
اصل هديه كمپانی ...، قرص ترک اعتياد، 
شربت اشتها آور، كپسول تقويت بدن و 
ه��ر آنچه كه برای ترک اعتياد نياز داريد. 
اينها تنها نمونه ای از تبليغاتی اس��ت كه 
در س��طح وسيع و گسترده ای ارائه شده 
و ب��ه فريب اذهان عمومی می پردازد. به 
باور روانشناسان بسياری از كسانی كه به 
مصرف م��واد مخدر روی می آورند اين 
تص��ور را دارند كه به هم��ان راحتی كه 
مصرف را آغاز كرده اند به همان سادگی 
نيز آن را كنار می گذارند و ترک می كنند. 
باوری كه تبليغات گوناگون در ماهواره و 
حتی برخی از مج��الت و روزنامه های 
رس��می و قانونی كشور در شکل گيری 
آن نقش��ی مؤثر داشته اند. سالهاست كه 
مراكزی تحت عنوان مراكز باز پروری يا 
مراكز ترک اعتياد در گوشه و كنار اعالم 
موجوديت كرده و برای كمک به اين افراد 
كارهايی را انجام می دهند كه بس��ياری 
از آنه��ا حتی مجوزی برای اين نداش��ته 
و صالحيت چني��ن كاری را نيز ندارند 
و با اس��تفاده از روش های نا متناس��ب 
و خش��ونت و ضرب و ج��رح اقدام به 
ت��رک دادن افراد معت��اد می كنند و خود 
را بهتري��ن مركز برای اين كار می دانند و 
اين در حالی است كه سازمان های متولی 
اي��ن امر همواره از اع��الم آماری در اين 
خص��وص دوری می كنند. اين كمپ ها 

زمانی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد 
تحت نظر س��ازمان بهزيستی فعاليتی را 
ش��روع كردند كه بيشتر در حد برگزاری 
كالس، كار فرهنگ��ی و كار روی ضمير 
ناخود آگاه بود اما به تازگي اين موضوع به 
بد مسيری منحرف شده است و وزارت 
بهداش��ت، نيروی انتظامی و ستاد مبارزه 
با م��واد مخدر باي��د اقدامات جدی تری 
انج��ام دهند. بس��ياری از اي��ن كمپ ها 
هيچ كدام از اس��تانداردهای بهزيستی را 
رعايت نمی كنند در صورتی كه بسياری 
از آنها موفق به كس��ب مجوز ش��ده اند، 
يعنی از پزشک، روان ش��ناس، مددكار، 
درمان های مج��از دارويی و غيردارويی 
استفاده نمی كنند و سياست های درمانی 
بهزيستی با سياست های درمانی موجود 
در پروتکل های بين المللی مغايرت دارد 
و به همين خاطر هيچ كمپ غيرمجازی 

حاضر به گرفتن مجوز نمی شود.
سردار حسين س��اجدی نيا دبير شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
و فرمانده انتظامی تهران بزرگ دوره های 
آموزشی برای كمپ های ترک اعتياد انجام 
می ش��ود و پس از گذران��دن اين دوره 
آموزش��ی تمام كمپ ها مورد بازرس��ی 
قرار می گيرند و اگر اس��تانداردهای الزم 
را رعايت نکرده باش��ند اجازه فعاليت به 
آنها داده نخواهد شد و اين كمپ ها پلمپ 
می شود. پليس حداكثر تا يک ماه آينده با 
كمپ هايی كه استانداردهای الزم را از نظر 
بهداش��تی، رفتاری و غيره رعايت نکرده 
باش��ند، برخورد می كند و تا پايان س��ال 
به هيچ كمپ بدون مجوز اجازه فعاليت 
 داده نمی ش��ود. حسين حس��نی بافرانی
عضو كميسيون بهداشت مجلس متأسفانه 
كمپ ه��ای ت��رک اعتياد غير مج��از در 
حال رش��د قارچ گونه ای هستند و برخی 
سودجويان از اين طريق مشغول كاسبی 
هستند، نظارت و برخورد جدی با آنها هم 
 در كار نيست. ستاد مبارزه با مواد مخدر،
اداره كل درم��ان دارد ك��ه بايد روی اين 
كمپ ها نظارت داش��ته باش��د. وزارت 
بهداش��ت نيز می تواند با توزيع ش��ربت 
ترياک برای درمان يا رفع نياز آنها به اين 
موض��وع كمک كند اما باي��د متولی اين 

موضوع يک سازمان باشد.

گول تبليغات ماهواره
و مراکز ترک اعتياد را نخوريد

به مناسبت قيام خونين 15 خرداد    

راه تو، تا همیشه راه ما خواهد بود...

 با غیرتی به وسعت انقالب همچنان یاد و نامش 
را در دل هایمان گرامی می داریم...

14 خرداد، سالروز رحلت جانگداز امام خمینی )ره( 
و قیام خونین ملت ايران در 15 خرداد بر همه ملت 

مسلمان ايران تسلیت باد.

شهرداری نياسر

علی وار زیستن راه او بود... نامش همواره در دلها و یادش گرامی...
سالروز وفات امام بزرگ امت مسلمین، امام خمینی )ره( و قیام خونین 15 

خرداد بر همه امت ايران و به خصوص شهروندان گرامی تسلیت باد.

سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان اصفهان

یا رب قوام راه خمینی مدام باد جاوید رهبر ره و خط قیام باد
هجر امام جان و دل از مؤمنین شکست                         بر جان آن شکسته دالن صد سالم باد

 سالگرد وفات بزرگمرد تاريخ ايران امام خمینی)ره( و قیام خونین 15 خرداد
بر عموم ملت مسلمان ايران تسلیت باد.

روابط عمومی اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

آفتابی در دل شب رخ نمایان کرد و رفت
 ســالگــرد عــروج ملکــوتی معمــار کبیــر انقالب اسالمی ايران

حضرت امام خمینی )ره( بر تمامی انقالبیون جهان تسلیت باد

روابط عمومی شرکت سامان گستر

تا تو بودی رخنه ای بر غم نبود             زخم دل را حاجت و مرهم نبود
با زاللی هایت ای تفسیر عشق                عشق ورزی سخت بر آدم نبود

سالروز وفات اسوه عشق و شهامت امام خمينی )ره( 

و قيام پرعظمت و خونين ملت ایران در 15 خرداد

بر همه ملت شهيدپرور ایران تسليت باد.

اتحادیه صنف ساندویچ و اسنک فروشان اصفهان
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص قائم مقام رئيس سازمان حفاظت محيط زیست کشور خواستار شد:

خروج 175 هزار خودروی فرسوده از اصفهان
قائم مقام رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور اعالم كرد: بر اساس طرح 
جامع كاهش آلودگی هوای كشور بايد ۱75 هزار خودروی فرسوده اصفهان طی 
سه سال آينده همزمان با كل كشور از چرخه حمل و نقل شهری خارج شوند. 

علی  محمد ش��اعری در همايش علمی _ كاربردی شهرنش��ينی، محيط زيس��ت 
و س��المت با اش��اره به اين كه طرح جامع كاهش آلودگی هوای كش��ور در سال 
جاری در كارگروه ملی به تصويب رسيد و به دستگاه های اجرايی نيز ابالغ شد، 
 گف��ت: يکی از پروژه ه��ای اين طرح، از رده خارج كردن خودروهای فرس��وده 

است. 
ه��م اكنون دو ميليون و ۱00 هزار خودروی فرس��وده در كش��ور وجود دارد كه 
بايد طی س��ه س��ال آينده از رده خارج شوند و از اين تعداد ۱75 هزار خودروی 
فرسوده در ش��هر اصفهان وجود دارد كه محيط زيست استان اصفهان، شهرداری 
و اس��تانداری اصفهان را موظف كرده ايم تا آنها را از چرخه حمل و نقل شهری 

خارج كنند.
وی ب��ا بيان اين نکته كه از س��ال ۱39۱ توليد خودروهای داخل را با اس��تاندارد 
يورو چهار خواهيم داش��ت و به هيچوجه اجازه شماره گذاری به خودروهای با 
استاندارد پايين تر از يورو چهار را به خودروسازان داخلی نخواهيم داد، تصريح 
كرد: بر اس��اس اين طرح، بايد سوخت جايگاه های سوخت توسط وزارت نفت 
بر اس��اس اس��تاندارد يورو پنج عرضه شود كه هم اكنون استاندارد سوختی كه ما 
در جايگاه های سوخت داريم يورو دو است كه در دنيا منسوخ شده و آاليندگی 
بسيار بااليی دارد. اميدواريم با همکاری وزارت نفت كيفيت سوخت توليد داخل 

را به استاندارد يورو پنج برسانيم.
معاون محيط زيس��ت انس��انی با بيان اين كه در اين طرح 80 درصد آاليندگی كل 
كشور را كاهش خواهيم داد، افزود: هم اكنون هفت استان كشور با صنايع آالينده 
خود 80 درصد آلودگی كش��ور را ايجاد می كنند كه ميزان توليد آلودگی توس��ط 
آنها متفاوت اس��ت. در استانی مانند اصفهان در حدود 40 درصد آلودگی مربوط 
به صنايع آالينده اس��ت كه اين ميزان در تهران در حدود 20 درصد می باش��د و 
تصميم گرفته ايم در س��ال جاری 20 تا 30 درصد صنايع آالينده را كاهش دهيم. 
ش��اعری اعالم كرد: پروژه ديگر طرح جامع كاهش آلودگی هوای كشور، توسعه 

فضای سبز كالنشهرهاست كه امسال بايد حداقل 20 درصد افزايش يابد.

وی با اشاره به اين كه فضای سبز محدوده داخل شهر اصفهان حدود هشت متر است 
كه اين عدد كمی نيست اما بايد ارتقا پيدا كند، يادآور شد: هر هکتار فضای سبز  
60 تا 70 تن گرد و غبار را می تواند جذب كند. بنابراين هر چه فضای سبز بيشتری 
 داش��ته باشيم درجه خودپااليی شهر باالتر رفته و امکان تصفيه هوای آلوده بيشتر

فراهم می شود.
قائم مقام رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كش��ور، دغدغه اصلی سازمان 
محيط زيست كشور در مديريت شهری اصفهان را در حوزه محيط زيست وجود 
صناي��ع آالينده دانس��ت كه بايد ب��ا نظارت و برنامه ريزی ب��ه صنايع پاک تبديل 

شوند.
وی خاطرنش��ان س��اخت: در حدود 40 درصد آاليندگی شهر اصفهان مربوط به 
صنايع، نوس��ازی ناوگان حمل و نق��ل عمومی و از رده خارج كردن خودروهای 

فرسوده و ارتقای سوخت استاندارد است.
ش��اعری در خصوص آب زاينده رود نيز اظهار داش��ت: در س��ال های اخير آب 
زاينده رود كاهش پيدا كرده كه اين نشان دهنده مناسب نبودن الگوی مصرف اين 

رودخانه و كاربری های تعريف شده اطراف آن است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد 
شهرداری اصفهان خبرداد:

کاهش 35 درصد از ميزان توليد ضايعات 
نان شهر اصفهان

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداری اصفهان با اشاره به 
كاهش توليد ضايعات نان در ماه های اخير در اين كالنشهر گفت: حدود 
35 درصد از ميزان توليد ضايعات نان شهر اصفهان در سال 90 نسبت به 

سال گذشته كم شده است.  
يمورباج��ول  با بيان اين كه از زمان اجرايی ش��دن قانون هدفمند كردن 
يارانه ها به تدريج شاهد كاهش ضايعات نان در سطح اصفهان  بوديم و 
نان كمتری در زباله های جمع آوری ش��ده شهروندان مشاهده می شود 
افزود: در سال گذشته از 45 هزار تن مواد بازيافتی جمع آوری شده شش 
درصد اين ميزان به ضايعات نان اختصاص يافت. وی اظهارداشت:سال 
گذشته دو هزار و700 تن دوريز نان شهروندان از سوی اين سازمان جمع 
آوری شد به طوری كه در هرماه 225 تن اصفهانی ها دوريز نان داشتند 
اما خوش��بختانه در س��ال جاری حدود 35 درصد اين ضايعات كاهش 
يافته اس��ت. وی به برخی مطالعات بر ميزان توليد نان خش��ک از سوی 
شهروندان اصفهانی در ماه های اخير اشاره و تصريح كرد: نان، بركتی الهی 
است كه در ميان خانوارهای ايرانی از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده و 
در ماه های اخير كمتر از س��وی شهروندان اصفهانی دور ريز شده است. 
مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداری اصفهان افزايش 
قيمت خريد و فروش نان خشک در اصفهان  را دليل  كاهش توليد آن 
دانس��ت و تاكيد كرد: نان خشک در مجموع شش درصد از كل پسماند 
خشک  شهر اصفهان را تشکيل می دهد كه به نظر می رسد روند كاهشی 

توليد ضايعات نان در ماه های آينده بيشتر نيز شود.

نمايشگاه بين المللي ايتما، ميزبان هيأت 
تجاري ايراني

هيأت تجاري ايراني در بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي 
جهان حض��ور مي يابند. حضور هي��أت 30 نفره تج��اري – بازاريابي 
ايران به منظور بازديد از ش��انزدهمين نمايش��گاه بين المللي ايتما 20۱۱ 
)ITMA20۱۱( كه 3۱ شهريور تا 7 مهر ماه )September 29-22( در 
مركز نمايشگاه هاي شهر بارسلونا اسپانيا برپا مي شود، در حال برنامه ريزي 
است. نمايشگاه ايتما كه از سال ۱95۱ كار خود را آغاز كرده و هر چهار 
سال يک بار برگزار مي شود، در سال هاي اخير ميزان بازديدكنندگان خود 
را به بيش از يکصد هزار نفر رس��انده است. انجمن ماشين سازان اروپا 
)CEMATEX( كه شامل 9 عضو از انجمن هاي ماشين سازي معتبر 
جهاني است، بنيانگذار اين نمايشگاه بوده است. گزارش سال هاي اخير 
در صنعت نساجي نشانگر آن است كه نمايشگاه ايتما توانسته است خود 
را در بين صنعتگران اين بخش باز كرده و در عين حال به رويدادي بزرگ 

تبديل شود. 
الزم به ذكر اس��ت هم اكنون اسپانيا س��يزدهمين قدرت اقتصاد جهاني 
بر اس��اس حج��م توليد ناخال��ص داخلي اس��ت. بر اس��اس گزارش 
 وزارت صنايع، تجارت و توريس��م اين كش��ور، حج��م روابط تجاري
جمهوري اس��المي ايران و كشور اسپانيا در سال 20۱0 به رقمي بيش از 

سه ميليارد يورو رسيد. 
شناخت توانايي رقبا و مرتفع س��اختن موانع بازاريابي، اطالع رساني و 
حضور در عرصه جهاني، فراهم س��ازي بس��ترهاي الزم جهت حضور 
فعاالن بخش اقتصادي كشور به منظور آشنايي بيشتر با كشور اسپانيا، ايجاد 
ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي، تهيه 
اطالعات بهينه در بازاريابي، مديريت و حمايت تکنيکي، ايجاد زمينه هاي 
الزم براي سرمايه گذاران خارجي، دستيابي به بازارهاي جهاني از طريق 
مذاكرات و مالقات هاي تخصصي از اهداف توجيهي اعزام هيأت تجاري 

ايران براي حضور در اين نمايشگاه است.

رئيس سازمان صنایع و معادن اصفهان:
270 قطعه سازي خودرو در استان اصفهان 

فعاليت دارد
رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: در اين استان حدود 
270 قطعه سازي خودرو فعاليت دارند و حدود ۱20 واحد از واحد هاي 

در حال ساخت استان نيز در اين زمينه است.
غالمحس��ين حسيني با اش��اره به ايجاد هيأت موسس براي قطب سوم 
خودرو سازي كشور در اصفهان اظهار داشت: هيأت موسسي مركب از ۱۱ 
نفر براي اين موضوع ايجاد شده كه پنج نفر آنها از قطعه سازان و مسئوالن 
گروه هاي قطعه س��ازي و ديگر اف��راد از س��رمايه گذاران در بخش هاي 

مختلف هستند.
وي به ظرفيت بسيار زياد استان در زمينه قطعه سازي خودرو اشاره كرد 
و افزود: اس��تان اصفهان در راستاي قطعه سازي خودرو از ظرفيت بااليي 
برخوردار بوده كه وجود 270 قطعه س��ازي فعال خودرو نشان دهنده اين 
موضوع است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان تصريح كرد: 
واحد هاي قطعه سازي فعال خودرو در استان تا دو سال آينده به 390 واحد 
افزايش مي يابد. وي به مزيت هاي استان به منظور اجراي پروژه قطب سوم 
خودرو سازي كشور در اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: استان اصفهان براي 
اجراي اين پروژه از مزيت هاي زيادي مانند وجود دانش��گاه هاي معتبر و 

مهم در استان برخوردار است. 
حس��يني با اش��اره به اج��راي بخش مونت��اژ اين ط��رح در چند مکان 
مختلف استان تاكيد كرد: بخش مونتاژ اين طرح بر اساس استاندارد هاي 
زيست محيطي و نحوه توزيع اشتغال در چند مکان مختلف استان اصفهان 

اجرا مي شود. 
وي اضافه كرد: در اجراي اين طرح اس��تاندارد هاي نحوه توزيع اشتغال 

رعايت شده و توزيع اشتغال بر اساس اصول منطقي صورت مي گيرد. 
رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با اشاره به چگونگي اجراي 
بخش طراحي خودرو بيان داشت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، 
ش��ركت هاي مش��اور خارجي براي بخش طراحي خودرو به كار گرفته 
مي ش��وند و از ظرفي��ت بخش هاي خصوصي اس��تان ني��ز در كنار اين 

شركت ها استفاده مي شود.

مديرعامل جديد تاکسيرانی
شاهين شهر انتخاب شد

مراسمی كه اواخر ارديبهشت ماه سال جاري با حضور فرماندار، شهردار، 
فرماندهی نيروی انتظامی شهرستان شاهين شهر و ميمه، اعضای شورای 
شهر، بخشداری مركزی و جمعی از پرسنل شهرداری و سازمان تاكسيرانی 
و ديگر ادارات شهرس��تان در تاالر شيخ بهايی برگزار شد كه هادی زاده 
فرماندار و نفری شهردار شهرستان ايراد سخن كرده و از زحمات باقری 
 مديرعامل قبلی اين سازمان تشکر و قدردانی نموده و عليرضا بصيری را
ب��ه عنوان مديرعامل جديد معرفی كرده و انتصاب او را در اين جلس��ه 

تبريک گفتند.

استاندار چهارمحال و بختياري:
رفع مشكل باغ شهر فرخ شهر جزء 

برنامه های اولويت داراست
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: به منظور رفع مشکالت فراروي 
احداث باغ ش��هر فرخ شهر اقدامات مناسب و كارشناسي صورت گرفته 
اس��ت. علي اصغر عنابس��تاني در ديدار اعضاي ش��وراي اسالمي شهر 
فرخ ش��هر، گفت: دنبال كردن و رفع مش��کل باغ ش��هر فرخ ش��هر جزء 
برنامه هاي اولويت دار اس��ت كه در صورت نبود مش��کل قانوني در اين 
زمينه، مش��کل ياد شده در س��ريع ترين وقت ممکن رفع مي شود.  وي 
اجراي اين طرح را موجب توسعه و رونق فرخ شهر دانست و افزود: در 
صورت رفع مشکل اين باغ شهر، مي توان زمين هاي موجود واگذار شده 
به افراد در منطقه را ۱0 درصد ساختمان و 90 درصد احداث فضاي سبز 

و باغات مثمر كرد. 
عنابستاني خاطرنش��ان كرد: در طرح احداث باغ شهر دولت قصد دارد 
به جاي اعطاي زمين 99س��اله در خارج از كالنش��هرها باغ و بوستان به 
متقاضيان واگذار كند تا هم در اين باغ ها براي خودشان خانه اي وياليي بنا 

كنند و هم از باغ تحت تملکشان نگهداري و باغباني كنند. 
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: باغ شهر محدوده وسيعي است كه 
در آن باغ و فضاي سبز به وفور يافت مي شود، اما امکان ساخت ساختمان 

بلندمرتبه در آن وجود ندارد. 
وي با بيان اين كه مقدار زمين قابل تصرف و مقدار س��اخت و ساز قابل 
ايجاد در آن در مناطق مختلف متفاوت است، گفت: به طور متوسط هر 
ش��هروند با در اختيار گرفتن يک هزار مترمربع زمين حق س��اخت ۱00 

مترمربع خانه يا ويال را در آن خواهد داشت. 
عنابستاني اضافه كرد: تنها تعهدي كه شهروندان در قبال حق ويال سازي 
در اراضي ملي را دارند، توسعه و حفظ فضاي سبز در اين اراضي خواهد 
بود. وي تصريح كرد: برهمين اس��اس دولت در ازاي كاش��ت درخت و 
آبي��اري 900 مترمربع زمين، اجازه س��اخت ۱00 مترمربع ويال را در آن 
مي دهد. عنابس��تاني طبيعت موجود را يادگار پيشينيان بيان و تأكيد كرد: 
فرهنگ سازي براي احياي طبيعت و حفظ آن جزء برنامه هاي اولويت دار 

اجرايي مسئوالن قرار بگيرد. 

امسال؛
سرانه بيمه در چهارمحال و بختياري

80 هزار ريال است
مدي��ركل بيمه خدمات درماني چهارمحال و بختي��اري: در حال حاضر 
سرانه بيمه خدمات درماني در اين استان 80 هزار ريال است. حشمت اله 
داودپور اظهار داش��ت: در حال حاضر 50 درصد از حق سرانه مصوب 
براي هر فرد توسط دولت و 50 درصد ديگر توسط خود شخص پرداخت 
مي ش��ود. وي افزود: اين امر يک اقدام بس��يار مثبت از س��وي مسئوالن 
به منظور حل مش��کالت مالي بيماران و كمک به افراد نيازمند در هنگام 
بروز بيماري هاي مختلف است. داودپور با بيان اين كه در حال حاضر بيش 
از 546 مركز درماني دولتي و خصوصي در اين استان وجود دارد، گفت: 
از اين تعداد ۱۱3 مركز دولتي شامل درمانگاه و شبکه بهداشت درماني و 
433 موسسه خصوصي و بيمارستان غير دولتي به بيماران خدمات الزم 
را ارائه مي دهند. مديركل بيمه و خدمات درماني چهارمحال و بختياري 
اضافه كرد: در س��ال گذشته در مجموع بيمه خدمات درماني اين استان 
افزون بر 300 ميليارد ريال به مراكز طرف قرارداد پرداخت كرده اس��ت. 
وي تعداد بيماران خاص اين استان را بيش از 7۱0 بيمار خاص اعالم كرد 
و گفت: از اين تعداد بيش از 427 نفر تحت پوشش بيمه ايرانيان، 2۱2 نفر 

تحت پوشش بيمه كارمندي و 7۱ نفر ساير اقشار هستند.
داودپور اضافه كرد: بيماران هموفيلي، تاالس��مي، دياليزي، پيوند كليه و 
ام اس از جمل��ه بيماران خاص تحت پوش��ش بيمه خدمات درماني اين 
اس��تان هستند. وي با بيان اين كه در حال حاضر بيش از ۱۱ هزار نفر در 
اين اس��تان تحت پوش��ش بيمه ايرانيان قرار دارند، گفت: بيمه خدمات 
درماني اين استان در سال گذشته براي اين تعداد افراد بيش از ۱0 ميليارد 
و 500 ميليون ريال به مراكز طرف قرارداد پرداخت كرده است. داودپور 
خاطرنش��ان كرد: هر فرد ايراني كه ساكن در شهرهاي باالتر از 20 هزار 
نفر جمعيت باشد مي تواند از خدمات بيمه ايرانيان استفاده كند. وي در 
ادامه با اشاره به اجراي طرح نظام ارجاع روستائيان گفت: اين طرح ويژه 
روستائيان و ساكنان شهرهاي زير 20 هزار جمعيت است كه در اين طرح 

تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار مي گيرند. 

با هدف جلوگيري از بروز حوادث ناگوار؛
تجهيزات شهر بازي ها گواهي

استاندارد مي گيرند
مديركل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمح��ال و بختياري گفت: 
به منظ��ور جلوگيري از بروز حوادث ناگوار نصب تجهيزات و وس��ايل 

شهربازي هاي اين استان بايد مطابق با استانداردهاي روز باشد.
عبداله نظري با اشاره به ضرورت رعايت ايمني تجهيزات در شهربازي ها 
اظهار داشت: تجهيزات مستقر در شهربازي ها مشمول رعايت استاندارد 
اجباري است كه در همين راستا طي سال گذشته با انجام بازديد از هشت 

مركز بازي براي دو مركز گواهي استاندارد صادر شد. 
وي افزود: صدور گواهي استاندارد براي تنها مجموعه شهربازي سرپوشيده 

اين استان نيز با تکميل مراحل بازرسي در دست اقدام است. 
نظري گفت: متأس��فانه ساير مراكز مورد بازرسي قرار گرفته با استاندارد 
ملي مغايرت داشته كه با توجه به نوع نواقص مراتب رفع نقص توسط 

دستگاه هاي ذي ربط در دست اقدام است. 
مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
كرد: در صورت عدم بي توجهي اين دستگاه ها نسبت به رفع نواقص در 
راستاي جلوگيري از فعاليت مراكز يادشده اقدام قانوني صورت خواهد 
گرفت. وي با بيان اين كه ايمني و داشتن امنيت يکي از مولفه هاي اصلي در 
كاربرد وسايل است، گفت: لزوم رعايت نکات ايمني در نصب تجهيزات 
شهربازي ها و اماكن تفريحي براي پيش��گيري از حوادث و بحران هاي 
اجتماعي ناشي از غيراستاندارد بودن اين تجهيزات الزم و ضروري است. 
نظري رعايت اس��تاندارد را يک��ي از الزمه هاي اصلي زندگي در جوامع 
امروز اعالم كرد و افزود: در حال حاضر بخش عمده اي از مصالح مورد 

مصرف در ساختمان ها مشمول رعايت استاندارد شده اند. 
وي اذعان داشت: بر اساس مصوبه هيأت دولت وظيفه نظارت بر استفاده 
از كاالهاي اس��تاندارد در پروژه هاي مس��کوني و جلوگيري از مصرف 

كاالهاي غيراستاندارد برعهده نظام مهندسي است. 
نظري در ادامه از اجراي طرح اس��تاندارد طاها از س��ال گذش��ته در اين 
استان خبر داد و گفت: اين طرح در راستاي حمايت از مصرف كنندگان، 
شناسايي و جلوگيري از عرضه كاالهاي تقلبي و همچنين استقرار كيفيت 

كاالهاي داراي نشان استاندارد در سطح استان مورد اجرا قرار گرفت. 
وي ادام��ه داد: در اين راس��تا بيش از يک هزار و 200 مورد بازرس��ي از 
مراكز عرضه به عمل آمده كه در نهايت به ۱32 مركز به علت عدم رعايت 

استانداردهاي الزم تذكر و اخطار داده شد. 
نظري اضافه كرد: همچنين بيش از 720 قلم كاال از سطح بازار نمونه برداري 
و مورد آزمون قرار گرفت كه بر اس��اس نتايج حاصله پيگيري هاي الزم 

در دست اقدام است.

رئيس س��ازمان بازرگاني استان اصفهان گفت: از نظر 
سازمان بازرگاني افزايش قيمت محصوالت لبني منطقي 
نيست. مظفر انصاري در پاسخ به اين سوال مبني برعلت 
افزايش قيمت محصوالت لبني در بازار اظهار داشت: 
اطالعي از علت افزايش قيمت اين محصوالت ندارم 
البته اين در حالي اس��ت كه دليل خاصي نيز به منظور 

افزايش قيمت محصوالت لبني وجود ندارد. 
وي با اش��اره به افزايش قيمت جهاني كره بيان داشت: 
قيمت جهان��ي كره افزايش يافته ام��ا تاثير قيمت اين 
محصول لبني در كش��ور ايران كمتر از جهان اس��ت. 
رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان افزود: زماني كه 
قيمت پايه شير خام افزايش پيدا نکرده است دليلي براي 

افزايش فرآورده هاي لبني نيست. انصاري ادامه داد: از نظر 
سازمان بازرگاني افزايش قيمت محصوالت لبني منطقي 
نيست، در صورتي كه قيمت شير در آينده افزايش پيدا 
كند با توجه به قيمت حامل هاي انرژي، افزايش قيمت 
لبنيات نيز از طرف س��ازمان قابل بررسي است. وي با 
اشاره به بررسي قيمت كاالها از طرف سازمان بازرگاني 
ادامه داد: حساسيت س��ازمان بازرگاني بر روي قيمت 
سه قلم محصول مورد استفاده عموم مانند پنير يواف، 
ماست كم چرب و شير كم چرب است. رئيس سازمان 
بازرگاني استان اصفهان در ادامه افزود: سازمان بازرگاني 
بر روي قيمت كاالهاي فانتزي مانند قيمت ش��ير موز 
و شير كاكائو حساسيتي نشان نمي دهد. وي تاكيد كرد: 

ه��ر زمان قيمت محصولي افزايش پيدا كرد بايد مورد 
بررس��ي قرار گيرد. انصاري در پاس��خ به پرسشي در 
مورد گاليه مردم به دليل افزايش قيمت لبنيات گفت: 
در صورتي كه مردم از افزايش قيمت كاالها ش��کايتي 
دارند براي رفع مشکل با شماره ۱24 تماس بگيرند. وي 
در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مبني بر افزايش قيمت 
برخي ميوه ها مانند موز گفت: اين سئواالتي نيست كه 
بخواهم پاسخگوي آنها باشم و نيازمند بررسي بيشتر 
اس��ت. رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان در ادامه 
صحبت هاي خود به واردات ميوه به كشور اشاره كرد و 
گفت: اگر ورود ميوه هاي وارداتي به كشور متوقف شود 

قيمت ميوه به نحو سرسام آوري افزايش مي يابد.

 مسابقات كشوري پل هاي ماكاروني با 
برتري تيم  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

زنجان در واحد شهركرد پايان يافت.
مسابقات دانشجويي شبيه ساز سازه هاي 
پل ماكاروني و خرپا دانشگاه هاي كشور 
در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد 
با برتري تيم  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

زنجان در شهركرد پايان يافت.
معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شهركرد گفت: در اين مسابقات، 
70 تيم دانش��جويي از دانش��گاه هاي 
مختلف كشور به مدت سه روز با هم 
رقابت كردند و دانشجويان استان هاي 
مختلف از دانش��گاه هاي سراسري و 
آزاد اسالمي در اين رقابت ها، سازه هاي 
خود را براس��اس ضريب تحمل بار بر 
ميزان وزن س��ازه، به مدت سه روز در 

معرض آزمون قرار دادند.
دراين رقابت ها، دانشجويان رشته هاي 
عم��ران، زلزل��ه، معم��اري در مقاطع 
كاردان��ي، كارشناس��ي و كارشناس��ي 
ارش��د، ابتکارات و خالقيت هاي خود 

را در زمينه سازه هاي ساختماني عرضه 
نمودند.

عبداله قاس��مي پير بلوطي اف��زود: در 
مراسم اختتاميه  اين دوره مسابقات ملي 
كه در تاالر اجتماعات امام خميني )ره( 
واحد شهركرد برگزار شد، با معرفي و 
تقدير از تيم هاي برتر به كار خود پايان 

داد. 
معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شهركرد با تشکر از اقدام انجمن 
مطالعات و تحقيقات دانشجويان واحد 
ش��هركرد در برگزاري اين مس��ابقات 
افزود: هر كسي كه بتواند رشته  تحصيلي 
خود را با خالقيت هاي خدادادي خود 
هم��گام كند بهترين نتيج��ه را خواهد 
گرف��ت. از س��وي ديگر دانش��گاه نيز 
بايد بس��تر مناس��بي را براي ظهور اين 

استعدادها فراهم كند.
وي تصريح كرد:  اگر بتوان خالقيت هاي 
موج��ود در دانش��جويان را در قال��ب 
 كارگروهي ارائه داد، هم افزايي موثري رخ 

خواهد داد. 

مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان با تأكيد بر اين كه با كيوسک هاي 
مطبوعات��ی كه اقدام به فروش س��يگار 
مي كنند بايد برخورد شود گفت: توزيع و 
فروش دخانيات در دكه های مطبوعاتی 
شئونات فرهنگی و فلسفه وجودی اين 
مراكز را زير س��ئوال می برد. حبيب اله 
تحويل پور با بيان اين مطلب افزود: در 
حال حاضر بر اساس نيازهای شهر سه 
نوع كيوسک اعم از گل فروشی، تنقالت 
و مطبوعات در سطح شهر وجود دارد كه 
عرضه هر نوع كاالی ديگر در اين دكه ها 

به غير از موارد ذكر شده تخلف است.
وی با بيان اين كه تعداد كيوس��ک های 
تنقالت افزايش نخواهد يافت ادامه داد: 
اين دكه ها جهت رفاه حال ش��هروندان 
در س��طح پارک ها و حاشيه زاينده رود 
و در مکان هايی كه از دور از دسترس��ی 
مغازه ها می باش��د  ايجاد ش��ده است. 
وی با اشاره به كيوس��ک های روزنامه 
فروش��ی با رويک��رد فرهنگ��ی اذعان 
داش��ت: به منظور تقويت جرايد محلي 
دكه هاي اختصاصي با س��ازه متناسب 

با فضای ش��هری اين كالنش��هر براي 
جرايد محلي در حال احداث می باشد 
و اولين سازه جديد كيوسک مطبوعاتی 
در چهارراه آبش��ار نصب ش��ده است. 
معاون فرهنگی– اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان اجتماعی ش��هرداری اصفهان 
اضافه كرد: برای نصب اين كيوسک ها 
۱4 مکان درسطح شهر اصفهان جانمايی 
ش��ده است. وی با بيان اين كه متأسفانه 
بسياري از اين مکانها بر خالف مقررات 
و مف��اد قرارداد در كن��ار فروش جرايد 
مبادرت به عرضه س��يگار مي كنند كه 
اين اقدام مغاير با فعاليت  هاي كيوسک ها 
و دستورالعمل فعاليت اين اماكن است، 
تأكيد كرد: كيوسک های مطبوعاتی مجاز 
به ارائه كاالهای فرهنگی به منظور ايجاد 
منابع درآمدی هستند. تحويل پوربا انتقاد 
ازعرضه  سيگار در كيوسک هاي فروش 
روزنامه گفت: قانون مشخص كرده كه 
فروش، عرضه و نگهداري سيگار در اين 
كيوسک ها ممنوع است بنابراين بايد از 
سوی ارگان های مربوط  برخورد جدی 

شود.

رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان:
افزايش قيمت محصوالت لبني منطقي نيست

مسابقات کشوري پل هاي ماکاروني 
در واحد شهرکرد پايان يافت

معاون فرهنگی  اجتماعی شهرداری اصفهان:
با عرضه سيگار در کيوسک ها برخورد شود

  زاینده رود
نجميه باجالن در يک گفتگوي اختصاصي با زاينده رود 
تصريح كرد: از 253۱ مدرسه ابتدايي استان 545 مدرسه 
تاكنون دو نوبته بوده است كه طبق بخشنامه در سال 

تحصيلي جديد اين مدارس يک نوبته خواهند شد.
وي گفت: در پي بخشنامه ساماندهي فضا در مدارس 
ابتدايي و ساماندهي ساعات تدريس مبني بر تعطيلي 
يک روزه در اين دوره و با توجه به فعاليت پنج ساعته 
مدارس ابتدايي،  طرح يک نوبته شدن اين مدارس در 
وزارتخانه مطرح شد و اين موضوعي بود كه سال ها 

انتظارش را مي كشيديم.
مع��اون آموزش ابتداي��ي اداره كل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان افزود: ب��ا توجه به اين ك��ه از لحاظ 
فيزيولوژيکي بهترين س��اعات آموزش، صبح است 
و اين كه يکسان س��ازي س��اعات آموزشي به زندگي 
دانش آموزان و حتي خانواده ها نظم مي دهد و همچنين 
استفاده از فضاهاي آموزشي جامعه مانند كالس هاي 
ف��وق برنامه در امور ورزش، هن��ر و... در بعدازظهر. 
بنابراين طرح يک نوبته شدن مدارس ابتدايي مي تواند 
بسيار مفيد باشد. نجميه باجالن با بيان اين كه براي يک 
ه��دف واال همگان بايد تالش كنيم ت��ا فرزندان اين 
مرز و بوم در ساعات مفيد آموزش ببينند خاطرنشان 

ك��رد: وزير آم��وزش و پرورش در اجالس ش��وراي 
مديركل هاي آموزش و پرورش سراسر كشور اجراي 
طرح يک نوبته كردن مدارس ابتدايي را يک وظيفه ملي 
دانس��ت و در راستاي اين پروژه ملي 545 مدرسه دو 
نوبته ابتدايي استان اصفهان به سفارش مديركل آموزش 

و پرورش در دستور كار قرار گرفت.
وي در ادام��ه ضم��ن اش��اره به اين كه ت��ا اول تيرماه 
وضعيت م��دارس و جابه جايي ها براي دانش آموزان 
و خانواده هاي شان و همچنين كادر آموزشي مشخص 
مي ش��ود تصريح كرد: برنامه هايي جهت اجراي اين 
طرح در نظر گرفته ش��ده عبارتن��د از: ادغام مدارس 
كوچک، جابجايي مدارس دوره هاي مختلف، استرداد 
س��اختمان هاي در دس��ت غير آم��وزش و پرورش، 
پس گرفت��ن فضاهاي اجاره داده ش��ده، ق��رار دادن 
پژوهشسراها، كانون ها،  دارالقرآن ها، در اختيار مقطع 
ابتدايي،  تکميل پروژه هاي نوسازي براي مهرماه سال 

جاري، تعمير و تجهيز فضاي جديد و...
معاون آموزش ابتدايي استان اصفهان افزود: اين كه در 
خصوص موارد مذكور چه ميزان كار انجام ش��ده به 
صورت قطعي معلوم نيست اما همگان براي اجراي اين 
طرح همکاري مي كنند و با تأمين بودجه و ساختمان 
مي توان گفت: 80 درصد كار انجام شده است. نجميه 

باجالن گفت: براي تعمي��رات و تجهيزات فضاهاي 
آموزشي به منظور اجراي طرح يک نوبته شدن مدارس 
بودجه خاصي پيش بيني ش��د كه اگر تحقق يابد راه 
را ب��راي اجراي صد در صد طرح هموار مي كند. وي 
درباره مشکالت و تنش هاي اجتماعي اين طرح تصريح 
كرد: با اجراي اين طرح امکان تراكم در برخي مدارس 
وجود دارد. همچنين جابجايي مسافت دانش آموزان تا 
م��دارس و نيز جابجايي محل كاري برخي معلمان و 
حتي تغيير محل را ش��امل مي شود. با وجود همه اين 
نکات همگان در راستاي هدف يک نوبته شدن مدارس 
تالش مي كنيم چرا كه آموزش دانش آموزان در ساعات 
مفيد آموزشي بسيار مهم است. معاون آموزش ابتدايي 
استان اصفهان درباره ساعات كاري مدارس يک نوبته 
گفت: ساعات كاري مدارس ابتدايي پنج ساعت است 
اما اين كه ساعت شروع و پايان چه ساعتي خواهد بود 

در شهريورماه اعالم مي شود.
باج��الن در خاتمه در خصوص اج��راي برنامه نماز 
دانش آموزان ابتدايي تصريح كرد: در سال هاي گذشته 
هيچ مدرسه شيفت صبح نداش��تيم كه در موقع اذان 
ظهر داير باش��د اما با اجراي طرح يک نوبته ش��دن، 
دانش آموزان ابتدايي در ساعات نماز در مدرسه حاضر 

خواهند بود.

معاون آموزش ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم کرد:
يک نوبته شدن مدارس ابتدايي استان در سال تحصيلي جديد
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اطالع رساني
ابالغ

11/306 شماره درخواست: 8910460350600057
شماره پرونده: 8909980350601228

شماره بايگاني شعبه: 891244
خواهان س��تاد اجرايي فرمان امام دادخواس��تي به طرفيت خوانده ايران بنده اي و اش��رف 
بن��ده اي و پوران بن��ده اي و اصغر بنده اي و محمد بنده اي و بت��ول بنده اي و زهرا بنده اي 
همگي مجهول المكان به خواسته خلع يد و مطالبه اجرت المثل تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگي به ش��عبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه 8909980350601228 ثبت گرديده 
و وقت رسيدگي آن 1390/05/01 و ساعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوب��ت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 16039
مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

ابالغ
11/312 شماره درخواست: 8910460350600055

شماره پرونده: 8909980350601202
شماره بايگاني شعبه: 891218

خواهان اصغر مقيم دادخواس��تي به طرفيت خوانده حميدرضا كياني زاده فرزند آقا ش��ير 
فع��اًل مجهول المكان به خواس��ته مطالبه وجه چك تقديم دادگا ه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفهان كه جهت رس��يدگي به ش��عبه شش��م دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه پرونده 8909980350601202 ثبت گرديده 
و وقت رس��يدگي آن 1390/04/29 و س��اعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول 
الم��كان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاه  هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آ گهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 16045 
فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

احضار
12/244 شماره درخواست: 8910460354400027

شماره پرونده: 8909980365601777
شماره بايگاني شعبه: 891430 

چون خانم س��ودابه احمدي فرزند قاس��م ش��كايتي عليه آقاي نعمت اله صفري مبني بر 
ايراد ضرب عمدي مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 891430 اين دادگاه ثبت وقت 
رس��يدگي براي روز 1390/05/01 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان و متواري مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك 
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 شويد و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16934 
اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
1/268 آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي بهرام عرب جبلي فرزند علي موضوع دادخواست 
مؤسس��ه مالي و اعتب��اري قوامين مبني ب��ر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالس��ه 
1022/89 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق 
ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد 
بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي شود كه در تاريخ 1390/4/29 ساعت 11 صبح جهت رسيدگي 
در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر ش��ويد. در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه غيابًا رسيدگي و رأي مقتضي صادر

 

خواهد نمود. م الف/ 295
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
1/270 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به آقاي غالمحسين علي عسگري حسين آبادي فرزند 
محمد موضوع دادخواست مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالسه 1021/89 
ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وسيله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق ماده 
73 ب��راي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد 
بدينوس��يله به نامبرده ابالغ مي ش��ود كه در تاريخ 1390/4/29 ساعت 10/30 صبح جهت 
رس��يدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم 
حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه غيابًا رسيدگي و رأي 

مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 297
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
1/302 آگه��ی اب��الغ  وقت دادرس��ی به خان��م فاطمه ش��اه ولی خوراس��گانی موضوع 
دادخواس��ت خان��م مرضيه كازرونی مبنی بر خلع ي��د از        از 58 جريب اراضی پالک 
ثبتی 111/23 روستای كاج كه تحت كالسه 89/1677 ح 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن آدرس خوانده درخواست ابالغ به وسيله 
نش��ر آگهی شده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 
1390/4/27 س��اعت 9 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر شويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل 

دادگاه غيابًا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 417
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
2/277 چون آقاي داريوش س��رلك فرزند عزيز ش��كايتي عليه آقاي مهدي بيگي مبني بر 
س��رقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900134 ک 109 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت 
رس��يدگي براي روز 90/4/27 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 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/ 1749
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/317 چون آقايان اصغر و مهدي هر دو يوس��في فرزندان حس��ن و اصغر شكايتي عليه 
آق��اي حبيب اله زارعي مبني بر ضرب و جرح عمدي- مزاحمت- تخريب عمدي مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 900163 ک 114 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 
90/4/27 س��اعت 8/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1892
مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/418 چ��ون آقای پرويز خرمی فرزند احمد ش��كايتی عليه آق��ای حميد بااليی مبنی بر 
ايراد ضرب و جرح با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891431 ک 112 اين 

دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/4/28 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و درصورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2206 
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

احضار
2/436 چون خانم معصومه عبدالهی فرزند غالم حس��ين ش��كايتی عليه آقای محمدرضا 
حسين زاده مبنی بر ترک انفاق و ايراد ضرب عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
891216 ک 117 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز دوشنبه 90/4/27 ساعت 10 
صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 115 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و درصورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 2280
عالئی- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
3/164 شماره: 2544

خانم شيوا بهادري فرزند احمد باستناد دو برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود 
رس��مًا گواهي شده مدعي اس��ت كه سند مالكيت مجاري يك س��هم )نه دقيقه ( از 176 
س��هم ششدانگ قنوات سه گانه معروف س��رابان گالب و شليم پالک شماره 57- اصلي 
رديف 54 واقع در نطنز بخش 9 كه در صفحه 384 دفتر 39 امالک ذيل ثبت 24 بنام شيوا 
بهادري فرزند احمد ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و در اثر جابجايي ازبين رفته/ مفقود 
ش��ده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك 
اصالح��ي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي 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 آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد 

شد. م الف/ 118
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
3/182 در پرونده كالس��ه 890715 ب 8 ش��عبه 8 بازپرسي دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفهان آقايان 1- اس��ماعيل طاهرزاده فرزند فرج اله و 2- حس��ن مولويان فرزند نعمت 
اله ش��كايتي عليه آقاي محس��ن زهرايي فرزند قاسم داير بر تخريب و فحاشي و ضرب و 
جرح مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد: نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه 
به ش��عبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارد 
و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 3276
دفتر شعبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رای
3/183 شماره دادنامه: 9009970353500267

شماره پرونده: 8909980353500045
شماره بايگانی شعبه: 890979

خواهان ها: آقای محمدرضا س��جاديان به نش��انی ش��يراز- خ وليعصر- خ قصرالدشت- 
ک13- پ205، آقای محمدامين نجفيان به نش��انی نجف آباد- خ دانش- ک ش اناری- 
پ20- طبقه2، 3- خانم مهرآفرين فش��اركی به نش��انی اصفهان- كوی جديد اس��تادان- 
گلس��تان يك- پ45، خانم فاطمه زهرا ش��ريفی اصفهانی به نش��انی اصفهان- خ شريف 
واقفی- ک مهدی نژاد- ک ش اعاليی- بن بست باقری- پ186 خوانده: آقای عبدالحميد 
)علی( عباسی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه خسارت گردشكار: دادگاه باتوجه 
به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مب��ادرت به صدور رای می 

نمايد.
رای دادگاه

درخصوص دادخواس��ت ه��ای تقديمی از ناحيه خواهان ها محمدرضا س��جاديان فرزند 
محمدحس��ن، فاطم��ه زهرا ش��ريفی فرزند حس��ين، مهرآفرين فش��اركی فرزند احمد و 
محمدامي��ن نجفيان فرزند محم��ود بطرفيت خوانده عبدالحميد عباس��ی فرزند خدايار و 
به خواس��ته مطالبه خس��ارات وارده به خودروهای ش��خصی خود به عنوان ضرر و زيان 
ناشی از جرم سرقت، از توجه به مفاد دادخواست های تقديمی و با عنايت به محكوميت 
كيف��ری خوانده به ش��رح دادنام��ه ش��ماره 01551- 89-89/10/13 و مالحظه اوراق و 
محتويات پرونده اتهامی خوانده به كالسه 0799-89ع/109 خصوصًا نظريات كارشناسان 
محترم رسمی دادگستری كه مؤيد ورود خسارت به قسمت هايی از خودروهای خواهان 
ها همراه با برآورد خس��ارات وارده به خودروی خواهان مهرآفرين فش��اركی می باش��د 
و مالحظ��ه فاكتورهای ارائه ش��ده از س��وی خواهان ها فاطمه زهرا ش��ريفی اصفهانی و 
محمدامين نجفيان مضبوط در آن پرونده كه مؤيد پرداخت هزينه های تعمير و بازس��ازی 
خودروه��ای ش��خصی خود می باش��د و اينكه خوانده مجهول الم��كان نيز عليرغم ابالغ 
قانونی وقت رسيدگی از طريق انتشار آگهی در جرايد در جلسه دادرسی مورخه 90/2/20 
اي��ن دادگاه حضور نيافته و اليحه ای نيز در دفاع از خود تقديم ننموده اس��ت لذا دادگاه 
خواس��ته خواهان ها را بر اين مبنا ثابت و مس��لم تش��خيص و مس��تنداً به مواد يك و دو 
قانون مس��ئوليت مدنی و ماده 198 قانون آئين دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
43/500/000 ري��ال در حق محمدرضا س��جاديان و پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال در 
حق فاطمه زهرا ش��ريفی اصفهانی و پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال در حق مهرآفرين 
فشاركی و پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال در حق محمدامين نجفيان محكوم می نمايد. 
بديهی است صدور اجرائيه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی از طرف خواهان 
ها می باش��د. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
دادگاه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی 

در محاكم تجديدنظر مركز استان است. م الف/ 3275 
كليشادی- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

ابالغ رای
3/184 در پرونده كالس��ه 314/90 د/32 آقای مس��عود صفايی پ��ور فرزند علی به اتهام 
مزاحمت از طريق سلب آسايش، فحاشی و تهديد تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور كيفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف يكماه از تاريخ نش��ر آگهی در 
ش��عبه 32 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در مجتمع شماره 2 دادسرای 
عمومی اصفهان- كهندژ حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده می نمايد. م الف/ 3274
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
3/186 نظر به اينكه آقای نصراله ميرزابيگی به اتهام مزاحمت تلفنی حسب شكايت خانم 
مهرو وحيدپور فرزند محمد از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 900339د/30 تحت 
تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممكن نگرديده 
بدينوس��يله در اج��رای ماده 115 قانون آئين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 
دادياری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خويش حاضر ش��ود، در 
ص��ورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف/ 3268
شعبه 30 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
3/188 در پرونده كالس��ه 900159 ش��عبه 8 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

مديريت جهاد كشاورزی شهرستان اصفهان شكايتی عليه آقای مهدی زمانی داير بر تغيير 
كاربری اراضی زراعی مطرح نموده كه در جهت رسيدگی به اين شعبه ارجاع گرديد؛ نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان می باشد؛ حسب ماده 115 آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهی 
ظ��رف مدت يك ماه به ش��عبه مربوط��ه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی كامل خود جهت 
پاس��خگوئی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور؛ دادس��را 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3269
شيبانی- داديار شعبه هشتم دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

تغييرات
3/192 شماره: 2794

آگهی تغييرات شركت توليد و توزيع صبا مرغ نمونه اردستان به شماره ثبت 691 و شناسه 
ملی 10860406104 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه و هيأت مديره 
مورخه 90/3/1 ش��ركت توليد و توزيع صبا مرغ نمونه اردستان تغييرات به شرح ذيل در 
ش��ركت فوق به عمل آمد: 1- آقای داود فدوی اردستانی و خانم مريم چيت ساز قمی و 
خانم منصوره فدوی اردس��تانی به س��مت اعضای اصلی هيأت مديره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 2- خانم مريم چيت ساز قمی به سمت رئيس هيأت مديره و خانم منصوره 
فدوی اردس��تانی به س��مت نايب رئيس و آقای داود فدوی اردستانی به سمت مديرعامل 
و عضو هيأت مديره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اس��ناد تعهداً در 
ش��ركت به امضاء مش��ترک رئيس هيأت مديره و مديرعامل و با مهر شركت معتبر خواهد 
بود. 3- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شدند. 4- 
آقای مس��عود فدوی اردستانی به سمت بازرس اصلی و محسن صادقی به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت يك سال انتخاب شدند. 5- ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 

منتهی به سال 89 به تصويب رسيد. م الف/ 81
فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ اجرائيه
3/193 شماره: 11917

كالسه: 4147-113269
بدينوس��يله به آقای محمد عطار فرزند عباس به ش��ماره شناسنامه 610 صادره از اصفهان 
ساكن اصفهان- خيابان آپادانا- اول كوچه آئينه كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروی انتظامی 
اصفهان ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر س��ند ش��ماره 146325- 78/3/13 
تنظيمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 56 اصفهان بين شما و وزارت جهاد كشاورزی 
اصفه��ان مبل��غ 925/000 ريال بابت مال االج��اره و اجرت المثل از تاري��خ 80/3/13 تا 
89/12/13 كه 50/000 ريال بدهكار می باشيد و همچنين تخليه تمامت پنج هزار مترمربع 
از اراض��ی ملی واقع در مراتع لجن آبه از توابع شهرس��تان اصفه��ان و تحويل به وزارت 
جهاد كشاورزی اصفهان می گرديد كه بر اثر عدم پرداخت وجه و عدم تخليه پالک فوق 
بس��تانكار درخواست صدور اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانونی اجرائيه صادر و به 
كالس��ه 113269-4147 در اين اداره مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محس��وب است و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گ��ردد، ظ��رف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام و در غير اين صورت 
بدون انتش��ار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد شد. 

م الف/3229 
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تأسيس
3/194 شماره: 815/ث90/103

آگهی تأس��يس ش��ركت داتيس تجارت نصف جهان سهامی خاص شركت فوق در تاريخ 
1390/3/2 تحت شماره 44083 و شناسه ملی 10260619662 در اين اداره به ثبت رسيده 
و در تاري��خ 1390/3/2 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زير جه��ت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهای 
مجاز بازرگانی- تحصيل وام و اعتبارات بانك های داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق 
موض��وع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی- ش��ركت در مزايدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج كشور و هرآنچه 
با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز 
اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان نظرغربی- كوچه يعقوب خان- نبش 
بن بست سعدی- پالک 61- تلفن 09133032679، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 68-92411 مورخ 1390/2/24 
نزد بانك ملت شعبه سه راه نظر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای عرفان فريد به سمت رئيس 
هيئت مديره 2-5- آقای س��يدميالد قاری طبائی زواره به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
3-5- آقای اشكان صدری ايرانی به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای اشكان صدری 
ايرانی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اسناد مالی تعهدات شركت با امضای اعضای هيئت مديره متفقا و با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فرش��يده اكب��ری ديلمقانی به عنوان بازرس اصلی 8-2- 

خانم الهام سادات صفوی ميرمحله به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 3247 
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
3/195 درخصوص پرونده كالس��ه 188/90 خواهان ش��هريار صفائی اناركی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر الزام به انتقال س��ند به طرفيت بدرالمل��وک فرهانی تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای مورخ 90/4/15 س��اعت 17/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

م الف/3331 
دفتر شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايی
3/196 شماره: 899/89

بموجب رای ش��ماره 1224 تاريخ 89/12/11 حوزه 27 ش��ورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان  كه قطعيت يافته است محكوم عليه فرزاد ضرغامی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ريال هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجرای حكم در حق محكوم له مصطفی 
آقاداود به نش��انی س��ه راه س��يمين ک امام پ6. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كن��د و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت 

و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
م الف/ 3328 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
3/200 كالسه پرونده: 1433/89ش/2

شماره دادنامه: 164- 90/2/25
مرجع رس��يدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا فروغی به نشانی: 
اصفهان خ باغ درياچه كوچه ش��قايق نوبهار بن بست بهارک پ85 خوانده: آرش احمدی 
مجهول المكان خواس��ته: مطالبه نفقه معوقه و نفقه جاری و آتيه خود و فرزند مش��ترک 
)پارميدا( گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم 

ش��ورا ضمن ختم رسيدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمايد.

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی خانم زهرا فروغی به طرفيت آقای آرش احمدی به خواسته مطالبه نفقه 
معوقه به مدت س��ی ماه و تعيين نفقه جاريه و آتيه به صورت مس��تمر نظر به دادخواست 
تقديم��ی و صورتجلس��ات تنظيمی و همچنين دادنامه صادره  از ش��عبه 2 ش��ورای حل 
اخت��الف ك��ه طی آن نفق��ه زوجه تا تاري��خ 89/2/31 تعيين گرديده و ب��ا توجه به اينكه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در جلس��ه رس��يدگی حاضر نشده و دليل و 
مدركی بر پرداخت نفقه و يا نش��وز زوجه ارائه ننموده و با اس��تناد به مواد 1106 و 1107 
و 1199 قانون مدنی و نظريه كارشناس��ی مضبوط در پرونده كه مصون از اعتراض مانده 
ش��ورا خوانده را به پرداخت مبلغ )يك ميليون و هش��تصد و هفتاد و هشت هزار تومان( 
باب��ت نفقه معوقه زوج��ه از تاريخ 89/3/1 لغايت 90/2/10 )ص��دور حكم( و بابت نفقه 
آتي��ه به پرداخت ماهيانه مبلغ يكصد و هفتاد و يك هزار تومان از تاريخ 90/2/11 لغايت 
زمان احراز نش��وز زوجه و بابت نفقه فرزند مش��ترک )پارميدا( از تاريخ 89/9/16 لغايت 
89/12/29 به پرداخت مبلغ )دويس��ت و ش��صت و دو هزار و پانصد تومان( و از تاريخ 
90/1/1 به پرداخت ماهيانه مبلغ )هش��تاد و چهار هزار تومان( به صورت مس��تمر و باب 
خسارات دادرسی به پرداخت مبلغ سی هزار ريال هزينه دادرسی و مبلغ سيصد هزار ريال 
هزينه كارشناس��ی و همچنين به پرداخت يارانه های واريزی دولت درخصوص زوجه و 
فرزند مش��ترک محك��وم و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 3337 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
3/201 شماره پرونده: 89/812

شماره دادنامه: 68
خواهان: س��يد محمد صادق شفيعيون با وكالت مهدي حاج حيدري آدرس: خميني شهر 
ش��ريعتي ش��مالي طبقه فوقاني قرض الحس��نه رفاه، خواندگان: 1- مجيد ميرزايي مجهول 
الم��كان، 2- ايران عليرضايي آدرس: خميني ش��هر، بلوار منتظ��ري جوي گاردر روبروي 

آزمايشگاه، خواسته: صدور حكم الزام به انتقال سند رسمي.
رأي شورا

در خصوص دعوي س��يد محمد صادق ش��فيعيون با وكالت مهدي حاج حيدري بطرفيت 
خوان��دگان 1- مجيد ميرزايي 2- ايران عليرضايي بخواس��ته صدور حك��م الزام خوانده 
رديف دوم به حضور در يكي از دفاتر اس��ناد رس��مي و تنظيم و انتقال سند رسمي 1402 
مترمربع مشاع از شش دانگ پالک ثبتي 40/119 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به استناد 
يكفق��ره مبايعه نامه تنظيم��ي عادي في مابين خواهان و خوانده رديف اول بانضمام هزينه 
دادرس��ي و حق الوكاله وكيل. ش��ورا با امعان نظر در محتويات پرونده و با توجه به مفاد 
دادخواس��ت و اوراق پيوس��ت نظر به اينكه مفاد مبايعه نامه عادي مستند دعوي داللت بر 
وقوع و تحقق عقد بيع في مابين خواهان و خوانده رديف اول دارد و براساس آن كل ثمن 
معامله نقداً به ايش��ان تسليم گرديده و با توجه به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانوني و 
ارس��ال نسخه ثاني مبايعه نامه در جلسه رس��يدگي حاضر نشده و هيچگونه دفاعي بعمل 
نياورده اند و بدين لحاظ ايراد و اعتراضي نسبت به مبايعه نامه مذكور بعمل نياورده كه به 
اين ترتيب اصالت آن محرز و محقق مي باش��د و با عنايت به پاس��خ استعالم ثبتي 27444 
3 9 حبه مش��اع از 72 حبه 

5 كه حكايت از مالكيت رس��مي خوانده رديف دوم به ميزان 
شش��دانگ رقبه متنازع فيه مي نمايد عليهذا ضمن توجه به مراتب فوق دعوي خواهان را 
وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 10-183-219-220 حكم بر محكوميت خوانده 
رديف دوم )ايران عليرضايي( به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمي و تنظيم و امضاء سند 
4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتي 40/119 واقع در بخش 14 

5 رس��مي انتقال مقدار
ثبت اصفهان و پرداخت س��ي هزار ريال هزينه دادرس��ي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. بديهي اس��ت در مورد خوانده رديف اول )مجيد 
ميرزايي( با توجه به اينكه ايش��ان مالكيتي نس��بت به ملك مذكور نداش��ته و بدين لحاظ 
دعوي متوجه ايش��ان نمي باشد حكم به رد دعوي مطروحه نسبت به ايشان صادر و اعالم 
مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين 
شورا و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي- حقوقي 

خميني شهر مي باشد. م الف/ 11057
قاضي شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر
 

ابالغ
3/202 شماره درخواست: 9010463633200009

شماره پرونده: 9009983633200193
شماره بايگاني شعبه: 900197

خواهان علي حبيب زاده فرزند عشقعلي با وكالت خانم محبوبه محمدي به نشاني شهركرد 
حدفاصل چهارراه فصيحي فلكه آبي مجتمع وكال ط اول دادخواس��تي به طرفيت خوانده 
احمد جديدي فرزند غالمحس��ين به خواس��ته فس��خ قرارداد تقدي��م دادگاه هاي عمومي 
شهرستان خميني شهر كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري 
شهرستان خميني شهر واقع در خميني شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران روبروي بسيج 
خواهران- مجتمع قضايي ش��ماره يك ارجاع و به كالسه پرونده 9009983633200193 
ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/05/09 و س��اعت 12:00 تعيين ش��ده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني  و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 11065
شفيعي- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خميني شهر
 

ابالغ وقت رسيدگي
3/203 ش��ماره: 90/112 ش ح/ 2خواهان: علي كريمي نواب به نش��اني خميني ش��هر- 
بلوار دانش��جو كوچه ارشاد- پالک 119، خوانده: مهران قنديل، به نشاني مجهول المكان، 
موضوع رسيدگي: تقاضاي صدور حكم الزام خوانده به انتقال سند پيكان مدل 56 به پالک 
28847-اصفهان 11، وقت رس��يدگي: چهارشنبه 90/5/5 ساعت 6 عصر، مكان رسيدگي: 

خميني شهر- بلوار توحيد- جنب اتوبوسراني- شوراي حل اختالف دوم.
م الف/ 11068 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر
 

ابالغ
3/205 شماره درخواست: 9010463633500004

شماره پرونده: 9009983633500188
شماره بايگاني شعبه: 900198

خواهان فرزانه نجاري فروشاني فرزند حيدرعلي و حسين پناهي فروشاني فرزند غالمرضا 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده زهره كريمي انداني فرزند تقي و زهره ميرشفيعيان فرزند 
مصطفي و سيد جعفر عقيلي فرزند سيد مهدي و سيد محمود ميرشفيعيان فرزند مصطفي 
و بيگم آغا ميرش��فيعيان خوزاني فرزند ميرزاعلي و سيد احمد ميرشفيعيان فرزند مصطفي 
و رض��وان ه��ادي فرزند مرتضي و مه��دي جاللي فرزند فتح اله و رض��ا توكلي خوزاني 
فرزند محمد و احترام الس��ادات خرم فرزند س��يد لطف اله و آرزو باقري فرزند حسنعلي 
و محترم عقيلي فرزند س��يد مهدي به خواس��ته افراز ملك )ب��دون اختالف در مالكيت( 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان خميني ش��هر كه جهت رس��يدگي به ش��عبه چهارم 
دادگاه عمومي )حقوقي( دادگس��تري شهرس��تان خميني شهر واقع در خميني شهر- بلوار 
دانش��جو- بلوار پاسداران- روبروي بسيج خواهران- مجتمع قضايي شماره يك ارجاع و 
به كالس��ه پرونده 9009983633500188 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 1390/06/20 
و س��اعت 11/30 تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن هفت نفر از خواندگان 
به اس��امي: س��يد جعفر عقيلي فرزند سيدمهدي و سيد محمود ميرشفيعيان فرزند مصطفي 
و بيگم آغا ميرش��فيعيان خوزاني فرزند ميرزاعلي و سيد احمد ميرشفيعيان فرزند مصطفي 
و احترام الس��ادات خرم فرزند سيد لطف اله و زهره ميرشفيعيان فرزند مصطفي و محترم 
عقيلي فرزند س��يد مهدي و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردند. م الف/ 11063 
عسگري- منشي شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خميني شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 2 JUNE 2011 میراث فرهنگی

طرح تبديل و الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي به يكي 
از معاونت هاي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي طرحي بحث برانگيز است كه 
در راستاي رايزني هاي جاري درباره تشكيالت و عملكرد اين سازمان، نگاه هايي 
را نيز به پيش��ينه و مسير رفته اين سازمان جلب كرده است. طرح تبديل و الحاق 
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دس��تي به يكي از معاونت هاي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه در صورت تصويب با تغيير نام آن وزارتخانه 
به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمي و ميراث فرهنگي و گردشگري همراه خواهد 
بود، طرحي است كه بحث و گفتگوهاي بسياري را درباره تشكيالت وعملكرد اين 
سازمان در عرصه مطبوعات و نيز محافل اجرايي و سياسي مختلف كشور برانگيخته 
است. اين طرح كه با پيشنهاد 10 تن از نمايندگان مجلس مطرح شده ، به سرعت 
 مورد موافقت بس��ياري از نمايندگان قرار گرفت و دركمتر از دو س��اعت 91 نفر
از نماين��دگان مجلس با امضاي آن موافقت خود با ط��رح را اعالم كردند. اما در 
راستاي مباحث جاري در رد يا تأييد اين طرح كه هم اكنون در دستور هيأت رئيسه 
مجلس قرار گرفته و به زودي در صحن علني مجلس به رأي گذاشته خواهد شد، 

به جاست كه نگاهي به پيشينه سازمان ميراث فرهنگي و مسير رفته آن بيندازيم.
پیشینه و زمینه هاي شکل گیري 

ريش��ه و بنياد اصلي س��ازمان ميراث فرهنگي به ويژه از نظر موضوعي و سازمان 
اداري به وزارت اوقاف و صنايع مستظرفه باز مي گردد كه در سال 1286 شمسي، 
براي اولين بار وظايف دولت را در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي مورد توجه 
قرار داد.تشكيل موزه ملي ايران )1295 شمسي( و تشكيل اداره عتيقه جات )1297 
شمسي( شكل سازمان يافته تري به اقدامات دولت در زمينه ميراث فرهنگي بخشيد 
و با تشكيل وزارت فرهنگ و هنردر سال 1343 مسائل مربوط به ميراث فرهنگي 
را به ش��كل تخصصي تري درقالب يك ش��اخه از معاونت مورد توجه قرار داد. 
در س��ال1357و پس از پيروزي انقالب اسالمي وزارتخانه اي به نام وزارت ارشاد 
ملي از ادغام وزارت هاي اطالعات و جهانگردي و فرهنگ و هنر تشكيل شد كه 
اندكي بعد با نام وزارت ارشاد اسالمي عهدار تمام وظايف و مأموريت هاي مربوط 
به امور سياحتي، زيارتي، ايرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي 
و زيارتي نيز شد. پس از آن به موجب مصوبه شوراي عالي اداري كليه وظايف و 
مأموريت هايي كه در معاونت امور سياحتي و زيارتي در وزارت ارشاد قرار داشت، 
به س��ازمان ايرانگردي و جهانگردي منتقل ش��د تا در قالب يك سازمان مستقل 
به فعاليت خود ادامه دهد.اين س��ازمان داراي يك شوراي عالي به نام شوراي عالي 
ايرانگردي و جهانگردي بود كه به موجب ماده 2 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و 
جهانگردي مصوب 1370مجلس شوراي اسالمي به كار خود ادامه داد. اين شورا با 
تركيب هفت وزير به رياست معاون اول رئيس جمهور و تعدادي افراد صاحب نظر 
و مطلع بدون حق رأي، فعاليت خود را تا پايان سال 82 ادامه داد و در اين مدت 
ح��دود 67 موضوع در اين ش��ورا طرح و مورد تصويب ق��رار گرفت. با انحالل 
وزارت فرهنگ و هنر در س��ال 1358 و تشكيل وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 

وظايف مربوط به ميراث فرهنگي در وزارتخانه اخير متمركز شد.
مصوبه آبان 1360 هيأت وزيران، موجب شد تا واحد هاي استاني و برخي واحدهاي 
فرهنگي كه عمدتاً وظيفه معرفي ميراث فرهنگي را بر عهده داش��تند، از وزارت 
فرهنگ و آموزش عالي منتزع و در وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي ادغام شوند.از 
اين تاريخ تا تصويب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور، دو وزارتخانه 
ارشاد اسالمي و آموزش عالي توأمان متكفل امور مربوط به ميراث فرهنگي بودند تا 
سرانجام در سال 1367 با تصويب اساسنامه سازمان، اهداف و وظايف آن مشخصًا 
و قانوناً تعيين و فعاليت هاي مربوط به ميراث فرهنگي از انسجام الزم برخوردار شد. 
همچنين در سال 1373 سازمان ميراث فرهنگي كشور از وزارت آموزش عالي منفك 

و به وزارت فرهنگ و ارشاد ملحق شد .در سال 1383 با تصويب قانون تشكيل 
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي سابق با كليه اختيارات، 
 تعهدات، امكانات، نيروي انس��اني و... از بدنه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي
جدا و زير نظر رياست جمهوري تحت عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
ب��ه گونه اي مس��تقل فعاليت خود را آغ��از كرد. در پي آن هي��أت وزيران نيز در 
جلس��ه مورخ 1383/5/11و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، 
آيين نامه چگونگي تشكيل و اداره ش��وراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را 
تصويب كرد.اين روند همچنان ادامه داش��ت ت��ا فروردين 1385كه طبق مصوبه 
شوراي عالي اداري كشور، سازمان صنايع دستي كشور از وزارت صنايع و معادن 
با كليه اختيارات، تعهدات، امكانات، نيروي انساني و غيره جدا و به سازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري الحاق شد . از آن پس مقرر شد اين سازمان تحت عنوان 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به فعاليت خود ادامه دهد.اكنون 
با گذش��ت هشت سال از استقالل اين س��ازمان از بدنه وزارتخانه هاي مختلف، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بار ديگر خواستار بازگشت اين سازمان با همه 

وظايفش به زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شده اند.
طراحان و حاميان اين پيشنهاد اظهار كرده اند كه طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري و صنايع دستي به يكي از معاونت هاي وزارت ارشاد با توجه به عدم 
موفقيت اين س��ازمان در زمينه وظايف محوله و فقدان هرگونه درآمدزايي دراين 
بخش با هدف كاهش حاشيه ها و افزايش كارآيي اين سازمان، مطرح شده است. 
حواشي وس��يع در اين سازمان، گسترش تخريب ها در ميراث فرهنگي كشور و 
ناتواني در جذب گردشگر و درآمدهاي خارجي از صنعت توريسم، از مهم ترين 

داليلي است كه حاميان اين طرح در دفاع از طرح خود مطرح كرده اند.

همايش جهاني توريسم سبز در پاريس
برگزار مي شود 

استقبال چشمگير کشورهاي همسايه از دومين 
فستيوال بازار سفر ايراني 

فرش کاشان در کدام سرزمين 
به دار آويخته مي شود؟

تاخت وتازهاي تجاري نفس مادر فرش بافي سبك فارسي را بند آورده 
اس��ت. فرش كاش��ان ايران به عنوان تنها نمونه فرش شهري باف از دور 
رقابت خارج مي شود و پشت مرزهاي ايران به دار آويخته مي شود. در 
اين ميان فرش كاش��ان چين به گونه اي عرضه اندام مي كند و به جهان 
عرضه مي شود كه گويي كاشاني در ايران نبوده است. فرش كاشان ايران 
ب��ه عنوان تنها نمونه فرش ش��هري باف درحال��ي از دور رقابت خارج 
 مي ش��ود و پش��ت مرزهاي ايران به دار آويخته مي ش��ود كه از رقيب 
چيني � كاش��اني اش كه 20 سال پيش مقلد طرح و نقش آن بوده است، 
تقليد مي كند. اين درحالي اس��ت كه كاش��ان چين به گونه اي در جهان 
عرضه اندام مي كند و عرضه مي ش��ود كه گويي كاشاني در ايران نبوده 
اس��ت. به گزارش CHN، فرش كاش��ان از ديرباز به دليل قوام، دوام و 
نقوش زيبا، زبانزد و مثل مردم بوده است، به حدي كه ديگر نيازي ديده 
نشد تا به تبليغات و توليدات و طرح هاي ناب آن پرداخته شود و حال 
كاش��ان در رقابت وامانده و فرش هايي به دار مي آويزد كه آوازه اش نه 
تنها جهاني نيست، بلكه از شهر كوچك اش هم فراتر نمي رود. محسن 
محسني، پژوهشگر و كارشناس فرش كاشان در اين باره گفت: مسأله اي 
كه درحال حاضر به شدت به چشم مي خورد نبود تبليغات دراين زمينه 
است. فرش كاشان در زمينه تبليغات به حدي مهجور واقع شده است كه 
از قافله رقباي داخلي چون فرش تبريز و قم و نايين عقب مانده است و 
الزم است كه دوباره به آن پرداخته شود. فرش كاشان قديمی ترين شهر 
قالي بافي در نظام ش��هري بافي است. طبق گفته محسني فرش كاشان 
حد واسط بين نوع نفيس اعال و نوع متوسط است. اين پژوهشگر معتقد 
است: كاشان نه تنها مادر فرش بافي سبك فارسي است، بلكه در نساجي، 
زري بافي، مخمل بافي، ابريشم بافي، صوف بافي)گل برجسته( قدمت 
درخشاني دارد، اما در اولويت قرار ندارد. رقباي توليد كننده فرش ايران 
به خصوص چين، با استفاده از نقش فرش و برند كاشان، كشور خود را 
با نام كاشان در فرش ذكر مي كنند! چين شهري درست كرد به نام كاشان 
و اين روند تا جايي پيش مي رود كه ممكن اس��ت در كنوانس��يون هاي 
ثبت آثار فكري بين الملل نفوذ كند و فرش كاشان ايران را كامالً از دور 
خارج كند. اين اتفاق شايد بهترين دليلي بود براي اين كه يونسكو به ثبت 
مهارت هاي فرش كاشان و هنرهاي ناملموس به عنوان يكي از مواريث 
ملي بپردازد. وي افزود: سياستگذاري و مديريت كالن دولتي، عنصر اصلي 
درچرخش بازار فرش محس��وب مي شود. صنعت و هنر فرش نيازمند 
حمايت دولتي است، اين درحالي است كه مديريت و سياستگذاري در 
اين بخش بس��يار ضعيف عمل مي كند. فرش ايران اول بافته مي شود 
و بعد به فروش مي رس��د، درحالي كه اصول مديريت درتجارت فرش 
مي گويد اول سفارش گرفته شود، بعد اقدام به بافت فرش شود. درحال 
حاضر برخي س��رمايه گذاران خصوصي اين شيوه را درتجارت فرش 
اعمال مي كنند و موفق هم هستند.به گفته محسني، ايران در زمينه فرش 
مهارت هاي نهفته اي را داراس��ت كه هيچ يك از رقباي آن اين مهارت 
را ندارن��د، به خص��وص در توليد فرش هاي نفيس و با كيفيت، اما هم 
اكنون فرش ها نه با كيفيت بلكه با كميت و توليد انبوه توليد مي شود. اين 
درحالي اس��ت كه يكي از وظايف كالن مديريت اين است كه فرش را 
به سمت توليدات با كيفيت باال و نفيس سوق دهد. اگر به جايي برسيم 
كه به جاي چهار ميليون متر مربع فرش يك ميليون مترمربع فرش يونيك 
بافته شود، قطعاً ظرفيت شش ميليون متر مربع را پر خواهد كرد و تنها در 

اين صورت است كه مي توان رقبا را از دور خارج كرد.

مردمککوله پشتی

همايش جهاني توريس��م سبز يا توريسم 
پايدار از 27 تا 29 ماه مي 2011 به عنوان 
س��ومين هماي��ش از اين نشس��ت ها در 
پاريس پايتخت فرانس��ه برگزار مي شود. 
برجس��ته ترين متفكران توريسم سبز در 
اين نشست گرد هم مي آيند.  خبرگزاري 
ميراث فرهنگي � گردش��گري � برجسته 
ترين متفك��ران، پيش��گامان و رهبران و 
فعاالن صنعت توريسم و صنايع مسافرتي 
با ارائه ايده ها و نوآوري هاي تكنولوژيك 
در عرص��ه توريس��م پايدار و  س��فر در 
نشس��ت جهاني توريس��م س��بز گردهم 
مي آيند.در اين نشس��ت مس��ائلي چون 
تراوليسم و توان فوق العاده آن در توسعه 
زنجيره هاي ارزش��ي توريس��م به سوي 
تغييرات فزاينده تري در حوزه هاي زيست 
محيطي و نيزچش��م اندازهاي جهاني به 
مقوله پايداري صنايع و تجارت به عنوان 
ي��ك حرك��ت و جنبش جهاني توس��ط 
كارشناس��ان برجس��ته اي��ن عرصه نظير 
پروفس��ور ليپمن مشاور دبير كل سازمان 

توريس��م جهاني و نيز اس��تاد ارش��د در 
رشته هاي توريسم و سفر در دانشگاه هايي 
چون جرج واش��نگتن آمريكا و دانشگاه 
ويكتوريا در استرالياست. همچنين كساني 
چون اريكا هارمس، مدير اجرايي شوراي 
جهاني توريسم پايدار با تمركز بر اهميت 
نقش برخي مؤسسات جهاني در توسعه و 
تعريف مفهوم و مصاديق توريسم پايدار د 
رمناطق مختلف جهان سخنراني خواهند 

كرد.
بازاريابي سبز و اعتبار آن: چشم اندازهايي 
به تقاضا و عرضه و ني��ز معيارهاي ارائه 
گواهينامه توريس��م پاي��دار به گروه ها و 
مؤسس��ات فعال در صنعت توريس��م به 
منظور تعريف و عمل بهتر در اين زمينه از 
ديگر موضوعاتي است كه در اين همايش 
مطرح و بررسي مي شود. همايش جهاني 
توريسم سبز يا توريسم پايدار از 27 تا 29 
ماه مي 2011 به عنوان س��ومين همايش 
ازاي��ن نشس��ت ها، در پاري��س پايتخت 

فرانسه برگزار مي شود.

مديرعامل ش��ركت نمايشگاهي اميتيس، 
فس��تيوال  برگزاري  انحص��اري  مجري 
بازار س��فر ايراني )PTM( از برگزاري 
دومين دوره اين جش��نواره در خردادماه 

جاري خبر داد.
به گزارش مي��راث آريا)chtn(، به نقل 
از روابط عمومي معاونت گردش��گري 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، نفيس��ه مشعوف در اين باره 
ش��ركت كنندگان  درص��د   70 گف��ت: 
 امس��ال، ش��ركت هاي خارجي هس��تند
و 30 درصد نمايش��گاه به ش��ركت هاي 

ايراني اختصاص يافته است.
مديرعامل شركت نمايشگاهي اميتيس و 
برگزاركننده دومين فس��تيوال بين المللي 
ب��ازار س��فر ايراني اف��زود: نمايش��گاه 
PTM امس��ال از 18 ت��ا 20 خرداد ماه 
 طبق روال سال گذشته در سالن حجاب

برگزار مي شود.
او با بيان اين كه منطقه آزاد كيش، ارس و 

مجتمع ساحل باري جزء شركت كنندگان 
ايران��ي اين نمايش��گاه هس��تند، گفت: 
سفارت مالزي، اندونزي، تايلند و تركيه 
هم ب��ه نمايندگي از كشورهايش��ان در 
دومين نمايش��گاه جش��نواره بازار سفر 

حضور خواهند داشت.
مديرعامل ش��ركت نمايشگاهي اميتيس 
تصريح كرد: براي نمايشگاه دوم هشت 
ش��ركت خارجي شامل ش��ش شركت 
ترک و دو شركت عربي از دبي حضور 
دارن��د و مابقي ش��ركت كنندگان ايراني 

هستند.
او ضم��ن اب��راز خرس��ندي از مي��زان 
استقبال باالي ش��ركت كنندگان خارجي 
س��فر،  ب��ازار  جش��نواره  دومي��ن  در 
ش��ركت كنندگان يك س��وم  كرد:   تأكيد 
هس��تند، ترک ه��ا  امس��ال   نمايش��گاه 
تع��داد  پذي��راي  م��ا  اين ك��ه  ضم��ن 
 زي����ادي از بازديدكنن��دگان خارج��ي

هستيم.

از اطالعات و جهانگردي 
تا معاونت وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع...

سالروز ارتحال جانسوز امام خمینی )ره(، 
رهبر بزرگ انقالب و قیام خونین 15 خرداد 

بر ملت مسلمان ایران تسلیت باد

اتحادیه صنف طال و جواهر و نقره و صراف اصفهان
رئیس اتحادیه زمرد پوش

آگهی مناقصه

شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:
نظافت و جمع آوری و حمل زباله

محل برگزاری نمايشگاه واقع در خیابان مشتاق دوم پل تاريخی شهرستان 
را به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند تقاضا می شود جهت 
دريافت فرم استعالم قیمت حداکثر تا تاريخ 90/3/18 به دبیرخانه دفتر 
مرکزی شرکت واقع در خیابان عالمه امینی، روبه روی خیابان فردوس 

مراجعه نمايند.

شرکت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان

آگهی مناقصه
شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:

سیستم اطالع رسانی محل برگزاری نمايشگاه )راديو صدا(
نمايشگاه های دوره ای سال جاری محل برگزاری نمايشگاه واقع در خیابان 

مشتاق دوم پل تاريخی شهرستان را به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند تقاضا می شود جهت 
دريافت فرم استعالم قیمت حداکثر تا تاريخ 90/3/18 به دبیرخانه دفتر 
فردوس  خیابان  روی  روبه  امینی،  عالمه  خیابان  در  واقع  مرکزی شرکت 

مراجعه نمايند.

شرکت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

آگهی مناقصه
شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:

سردرب نويسی غرفه با دستگاه کاترپالتر
نمايشگاه های دوره ای سال جاری خود را به پیمانکار واجد شرايط 
واگذار نمايد. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند 
تقاضا می شود جهت دريافت فرم استعالم قیمت حداکثر تا تاريخ 
90/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان عالمه 

امینی روبه روی خیابان فردوس مراجعه نمايند.
شرکت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان

نوبت دوم
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  زاینده رود

ورزش

محسن بنگر:
کمتر از 350 
ميليون تومان 
نمی گيرم !

خريدهای چشمگير 
گيتی پسند در 
واليبال

مدافع ملی پوش تيم فوتبال س��پاهان اظهار داش��ت: باشگاه 
س��پاهان اعالم كرده از اين به بعد س��قف ق��رارداد رعايت 
می ش��ود و بازيكنان قراردادی بي��ش از 350 ميليون تومان 
نخواهند داش��ت؛ اگر قرار باش��د اين رقم را بگيرم به شمال 
می روم و برای تيم های شهرم بازی می كنم. مدافع ملی پوش 
تيم فوتبال سپاهان در باره ادامه همكاری با اين تيم پر قدرت 
گف��ت: قرارداد من به پايان رس��يده اما دوس��ت دارم در تيم 
س��پاهان بمانم؛ البته اينكه قراردادم را تمديد كنم بستگی به 
شرايط باشگاه دارد. محسن بنگر خاطر نشان كرد: ما بازيكن 
تيم ملی هس��تيم و برايمان فرقی نمی كند در كمپ تيم ملی 
تمرين كنيم يا ورزش��گاه دستگردی؛ اين تصميم با مسئوالن 
اس��ت و من به عنوان بازيكن نمی توانم اظهار نظری داشته 
باشم. اين مدافع ملی پوش حضور بازيكنان جوان در اردوی 
تيم ملی را خ��وب ارزيابی كرد و افزود: در زمان آقای دايی 
هم بازيكنان جوان خوبی به تيم ملی دعوت ش��دند؛ حضور 
اين بازيكنان كمك می كند كه استعدادهای زيادی به فوتبال 

ايران اضافه شود. 

تيم واليبال گيتی پسند پس از انتخاب كارخانه به عنوان سرمربی، 
معروف را نيز به تيم خود دعوت كرد. س��عيد معروف كه فصل 
گذشته در تيم واليبال داماش گيالن بازی می كرد، پس از مذاكره با 
مسئوالن تيم تازه تشكيل گيتي پسند به مدت يك سال به عضويت 
اين تيم اصفهاني درآمد. پاسور تيم ملي واليبال ايران سال گذشته با 
 تيم كهكشاني داماش فصل خوبي را سپري نكرد و به مقام پنجم
رسيد، اين در حالی است كه بيشتر اهالي واليبال از اين تيم انتظار 
كسب عنوان قهرماني داشتند. باش��گاه گيتي پسند پيش از اين با 
مصطفي كارخانه، به عنوان س��رمربي به توافق رس��يده بود. گويا 
گيتی پسندی ها با اين خريد ها عزم خود را برای تصاحب جام در 
نخستين دوره حضور خودشان در ليگ جزم كردند و می خواهند 
هر طوری شده همچون برنامه ريزی های شان در فوتسال سكوی 

اول واليبال را نيز تصاحب كنند.
تيم گيتی پس��ند با وجودی كه حدود كمتر از دو س��ال است در 
ورزش تيمداری می كنند توانسته اند كارنامه قابل قبولی را از خود به 
 نمايش گذارند كه اميد است نماينده استان در رقابت های پيش روی

خود در ليگ برتر واليبال سربلند بيرون آيد.

تنيس��ور ملي پوش اصفهاني گفت: دس��تورالعمل فدراسيون 
اجازه پيوس��تن به تيم س��يمين س��پاهان را نمي دهد،  بنابراين 
ق��راردادم را با تيم الب��رز گاز تمديد مي كن��م. روزبه كامران 
اظهار داشت: سرمربي تيم س��يمين سپاهان براي فصل آينده 
با من صحبت كرد، اما به دليل اين كه براس��اس دس��تورالعمل 
فدراس��يون جذب بيش از دو بازيكن رنكينگ نخست كشور 
در يك تيم ممنوع اس��ت، امكان پيوستن به تيم سيمين وجود 
نداش��ت. وي با اش��اره به مذاكراتي كه با تيم البرز گاز داشته 
است، افزود: تيم البرز براي تمديد قرارداد هم زمان با سيمين 
به من پيش��نهاد داده بود و با توجه به منتفي ش��دن پيوس��تن 
ب��ه اين تيم اصفهاني، با تيم البرز قرارداد خواهم بس��ت. ملي 
پوش اصفهاني ادامه داد: سال گذشته به همراه اين تيم به مقام 
قهرماني ليگ دس��ت يافتم و با اين هدف در فصل جديد نيز 
اين تيم را همراهي مي كنم. وي با بيان اين كه با نظر كادر فني 
تيم ملي براي مسابقات فيوچرز در تركيب تيم ملي قرار گرفته 
است، افزود: سرمربي تيم ملي طي صحبتي پيشنهاد عضويت 

دوباره در تيم ملي را داد. 

خبر

امروز عصر و در شهر بندرانزلی چهره يكی از 
فيناليست های رقابت های جام حذفی فوتبال 
باشگاه های كشورمان مشخص خواهد شد و از 
ميان دو تيم فوتبال ملوان بندرانزلی و استقالل 
تهران يكی به فينال راه خواهد يافت و ديگری 
از رسيدن به فينال دور مانده و حذف می گردد. 
امروز شاگردان فرهاد پورغالمی به ياد سال های 
نه چندان دور به دنبال شگفتی سازی در جام 
حذفی خواهند بود و می خواهند با شكست 
اس��تقالل تهران به فينال اين رقابت ها صعود 
نمايند. كاری كه از شاگردان فرهاد پورغالمی 
برمی آيد. اما قوی سپيد انزلی بايستی بداند كه 
در آن طرف ميدان تيمی باران ديده و حرفه ای 
به نام استقالل حضور دارد و به هيچوجه برای 
حذف ش��دن به انزلی نيامده است. جدال دو 
تيم هميشه در فوتبال ايران از بازی های خوب 
و تماشاگرپسند بوده است و امروز هم گمان 

می رود كه بازی خوب و تماشاگر پسندی را 
دو تيم نمايش دهند اما شايد استقاللی ها كه 
با نايب قهرمانی در ليگ برتر توانستند سهميه 
رقابت های ليگ قهرمانان آسيا را كسب نمايند، 
امروز خود را به آب و آتش نزنند و زيادروی 
رس��يدن به فينال اين بازی ها چشمداش��تی 
نداش��ته باش��ند اما به هرحال شكست ملوان 
بندرانزلی ب��رای هر تيمی يك امتياز بزرگ و 
خوب محس��وب می گردد ح��ال آنكه اين 
برتری در شهر انزلی رخ دهد. به هرحال جدال 
دو تيم در دي��دار تك حذفی امروز می تواند 
جالب توجه باشد چرا كه برنده اين ديدار می 

بايستی به ديدار برنده بازی پرسپوليس تهران و 
فوالد خوزستان برود!

خط میاني ملوان نقطه اتكاء !

امروز تيم فوتبال ملوان بندرانزلی برای برتری 
يافتن در برابر استقالل تهران به خط ميانی تند 
و سريع و خالقش می بالد و با برتری جستن 
از بازيكنان خوبی كه در خط ميانی اش دارد به 
دنبال آن خواهد بود تا با ارسال توپ های بلند 
به پشت خط دفاعی تيم فوتبال استقالل تهران 
و خسته كردن دو مدافع ميانی تيم آبی پوشان، 
از اين ناحيه به استقالل ضربه وارد نمايد. خط 

ميانی ملوانان چربش اندكی نس��بت به خط 
ميانی تيم فوتبال استقالل تهران دارد و از اين 
رو فرهاد پورغالمی با اس��تفاده از مردان خط 
ميانی اش می تواند كفه ترازو را به نفع تيمش 
سنگين نمايد. البته بازيكنان تيم فوتبال ملوان 
ميزبان، قدرت جنگيدن برای 120 دقيقه را هم 
دارند و اين درحالی اس��ت كه مردان استقالل 
ش��ايد انگيزه ای برای جنگ 120 دقيقه ای را 

نخواهند داشت!

خط حمله استقالل بالی جان ملوانان!

اما در آن سوی ميدان استقاللی ها به خط 

حمل��ه گلزن خ��ود می بالن��د يعنی همان 
نقطه ای كه می تواند به خط دفاعی ملوانان 

آسيب برساند!
 خط حمله اس��تقالل بازيكنان س��رحال و 
قب��راق و گلزنی دارد كه هريك می توانند 
خطر جدی برای ملوانان بحس��اب بيايند. 
پروي��ز مظلومی برای بازی ام��روز اعتقاد 
خاص��ی به خط حمله گلزن تيمش دارد و 
می داند كه با اين خط می تواند به راحتی 
از س��د هر تيمی حتی ملوان بندرانزلی آن 
هم درخان��ه اش بگذرد. فره��اد مجيدی، 
آرش برهان��ی و اس��ماعيل ش��ريفات به 
همراه سيدمهدی س��يدصالحی می توانند 
در خ��ط حمل��ه اس��تقاللی ها خطرس��از 
ظاهر ش��وند و برای خ��ط دفاعی ملوانان 
مش��كل آفرين باشند. به هرحال در جدال 
امروز دو تيم ملوان به دنبال خلق ش��گفتی  
 خواه��د ب��ود و اس��تقالل به دنب��ال اعاده

حيثيت...!

مبارزه با بازیكن ساالری؛ از ادعا در فوتبال 
تا عمل در بسكتبال!

استارت ماجرا لحظاتی قبل از بازی چهارم مقابل پتروشيمی زده شد. ماجرايی 
كه هيچ كس تصور نمی كرد ادامه آن به انصراف از بازی پنجم در بندر امام و 
پايان آن به حذف نام چند بازيكن به قول مسئوالن تيم چهارم ليگ، بی اخالق 
از ليست تيم ملی ختم شود. ماجرا از آن جايی شروع شد كه مهندس پويان 
پس از پيروزی 71-68 تيمش )توزين الكتريك كاشان( برابر پتروشيمی در 
بازی س��وم مرحله رده بندی تصميم به تشويق تيم و تزريق روحيه قبل از 
شروع بازی چهارم گرفت. می گويند تراول ها به تعداد مساوی در رختكن 
بين همه تقسيم شد. همه به يك اندازه مورد تشويق قرار گرفتند تا انگيزه ها 
برای پيروزی سوم مقابل تيم مصطفی هاشمی و برگزاری جشن عنوان سومی 
در كاشان چند برابر شود. اما پس از تقسيم مبالغ پاداش اتفاقی در رختكن و 
پيش چش��م مديرعامل رخ داد كه هيچ كس تصور آن را هم نمی كرد. پس 
دادن و برگشت دادن مبالغ پاداش از سوی چند بازيكن عمدتاً ملی پوش و 
سرشناس.. اين اتفاق ناگواری برای مرتضی پويان مديرعامل توزين الكتريك 
بود. كسانی كه سال هاست مهندس را می شناسند و البته خبرنگاران مطبوعات 
در يكی دو ساله اخير درحقيقت به اخالق خوب، انصاف و مردم داريش كه 
ش��ايد برخاسته از روحيه ورزش��كار بودن اوست صحه می گذارند، دوری 
گزيدن پويان از حاش��يه، خصيصه ديگری است كه از چشم اهالی ورزش 
بسكتبال كاشان و اصحاب رسانه در اين دو سال دور نمانده، اما بروز ماجرای 
اخير و حركت غير منتظره اين چند بازيكن به قدری برای آقای مديرعامل 
سخت آمد تا پويان مجبور به واكنشی شود كه اولين آن انصراف از بازی پنجم 
به بندر امام بود و آخرين آن شايد در روزهای آينده در راه باشد! هرچند شايعه 
اخراج اين چند بازيكن سرشناس خبری است كه در روزهای اخير شايد به 
حقيقت بپيوندد و توزين الكتريك را در فصل آينده با سيمائی جديد ببينيم اما 
واكنش سخت مديران توزين الكتريك در قبال اقدام به زعم آنها غيراخالقی 
اين چند نفر نش��ان می دهد كه توزينی ها به اين راحتی ها به قول معروف 
ول كن اين ماجرا نيس��تند! گفته می شود مديران توزين الكتريك به محض 
آگاهی از قرار گرفتن نام اين چند بازيكن در ليس��ت مدعوين تيم ملی در 
نامه ای به رضا مشحون )مدير تيم های ملی( خواستار حذف نام آنها از ليست 
شدند. شايد خيلی ها با ديدن ليست 37 نفره مدعوين تيم ملی، بابت نبودن 
نام هايی نظير علی دورقی، وحيد حاجيان، محمد حسن زاده، سعيد داورپناه و... 
متعجب شدند و تعجبشان وقتی بيشتر شد كه از تيمی نظير شهرداری گرگان 
پنج بازيكن! در اين ليست حضور داشتند اما از توزين الكتريك تنها سه نفر كه 
آنها نيز سابقه چندان زيادی در سال های اخير بسكتبال ندارند. پيگيری ماجرا 
در نهايت به اينجا ختم شد كه با تأييد صريح رضا مشحون اين چند بازيكن با 
درخواست مسئوالن توزين الكتريك نامشان از ليست تيم ملی خارج شد. اين 
پايان ماجرا نبود و بودند كسانی كه با اعالم اين خبر، نسبت به اقدام مسئوالن 
توزين الكتريك اعتراض كردند. با وجود اين عده اتفاقات رخ داده بين بازيكن 
و باشگاه هيچ ارتباطی به تيم ملی پيدا نمی كند و مجازات در نظر گرفته شده 
برای خاطيان فراتر از جرم آنها بود. اين نظری است كه نگارنده نيز تا ديروز 
با آن موافق بود و معتقد بود كه درخواست حذف نام بازيكن از ليست تيم 
ملی در حيطه اختيار باشگاه نيست و در اصطالح مشكل بين بازيكن و باشگاه 
از تيم ملی و فدراسيون جداست. اما توضيحات رضا مشحون در مصاحبه با 
نگارنده باعث شد تا اين حق را به فدراسيون بدهم تا همان طور كه رئيس 
كميته تيم های ملی می گويد از حيثيت تيم توزين الكتريك كاشان در اين 
ماجرا دفاع صورت گرفته باشند. شايد آنهايی كه پس از شنيدن خبر حذف نام 
2، 3 بازيكن توزين الكتريك از ليست تيم ملی، توسط مسئوالن اين باشگاه را 
اقدامی فراقانونی تصور می كردند با توضيح رضا مشحون، قدری از موضوع 
شتابزده خود فاصله بگيرند و قدری نيز به مديران تيم چهارم ليگ حق بدهند. 
رضا مشحون در مورد حذف نام بازيكنان خوب توزين الكتريك در ليست 
اخير تيم ملی و شايعات 2، 3 روز پيش كه حاال ديگر به حقيقت پيوسته است 
می گويد )افكار عمومی بسكتبال و خبرنگاران محترم كه اين روزها مدام در 
اين باره سئوال می پرسند، بايد بدانند كه فدراسيون بسكتبال ايران به عنوان 
متولی امور اين رشته در ايران بايد حافظ منافع همه افراد شاغل اين رشته در 
ايران باشد. چه مديرعامل، چه بازيكن، چه داور، چه سرپرست ... ما وظيفه 
داريم در موارد انضباطی اگر از جانب باشگاه به بازيكن بی عدالتی و يا احيانًا 
ظلمی صورت می گيرد، از بازيكن دفاع كنيم چنانچه ديديد در ماجرای حامد 
آفاق و باشگاه او ما حق را به حامد داديم. در ماجرای اخير كه ميان باشگاه 
توزين الكتريك و چند بازيكن مؤثر و خوبشان رخ داد ما باتوجه به جميع 
جهات و با دقت در جميع جوانب پيرامون اين ماجرا حق را به مديران اين 
تيم خصوصی و فعال در بسكتبال داديم.( در بسكتبال بازيكنی كه در مقابل 
مديرعامل و سرمربی خود دست به بی حرمتی و زير پاگذاشتن اخالق بزند، 
جايی در تيم ملی نخواهد دانست. متأسفانه بازيكنی با داشتن 19 سال سن 
در مقابل مربی خود نمی ايستد و ما اگر جلوی اين قبيل حركات را نگيريم، 
ممكن است در آينده با اتفاقاتی بدتر از اين روبه رو شويم و آن وقت دامن 
اين رش��ته بدتر از اين روزها لكه دار خواهد شد.( مشحون در پاسخ به اين 
س��ئوال كه اين محروميت تا كی ادامه خواهد داشت می گويد )تا زمانی كه 
اين بازيكنان تحت قرارداد باش��گاه خود قرار دارند و زير نام باشگاه توزين 
الكتريك به ميدان می روند و باشگاه نيز بالطبع رضايت خود را از اين عده 
 اعالم نكرده محروميت آنها كماكان ادامه خواهد داشت و اين عده در تيم ملی

جائی ندارند. مگر اين كه بتوانند رضايت باشگاهی كه با آن قرارداد دارند را 
جلب كنند.( خبرنگاران و جامعه رسانه هميشه به اين متهمند كه فقط به دنبال 
حاش��يه ها هستند و قادر به ديدن نيمه پرليوان نيستند. نگارنده شايد مدت 
ها بود كه در محافل خصوصی در جمع خبرنگاران به بی مهری و بدقولی 
كم محلی از جانب مديران تيم توزين الكتريك نسبت به اين قشر معترض 
بودم و عقيده داشتم سهم خبرنگاران و اصحاب رسانه در موفقيت های دو 
سال اخير اين تيم به نوعی ناديده انگاشته شده است اما حاال معتقدم، اقدام 
 اين دوس��تان در اعاده حيثيت از جايگاه بسكتبال كاشان كه در برخورد آنان

با 2، 3 بازيكن خاطی و ملی پوش رخ داد و در نهايت به حذف آنان از تيم ملی 
نيز منجر شد جای تقدير دارد. اقدامی كه در فوتبال ايران به مقابله با بازيكن 
ساالری معروف بود اما كمتر شاهد آن بوديم، اما اين بار وقتی در بسكتبال و 
يك تيم تقريباً نوظهور، بروز پيدا كرد، بايد كه مورد تقدير و تكريم اهالی رسانه

 

واقع شود...

تنیسور ملي پوش 
اصفهاني:
قراردادم را با تيم 
البرز گاز تمديد 
مي کنم

  زاینده رود

شما حدود دو سه سالی است که سکان هدایت اداره تربیت بدنی شهرستان 
را ب��ر عهده گرفته اید در این مدت از اوضاع و احوال برنامه هایتان برای ما 

بگوئید.
سال 87 من اين مسئوليت را به عهده گرفتم و از همان موقع برنامه های شهرستان را 
حول سه محور ورزشی، عمرانی و فرهنگی تعريف كردم و با تشكيل كميته هايی، 
در اين سه بخش توانستيم به بيشتر هدف های خود دست پيدا كنيم. در بخش 
ورزشی با فعال تر شدن هيأت های ورزشی تعداد آنها از 13 به 33 هيأت ارتقا پيدا 
كرد و در آينده نزديك اين تعداد را به 52 هيأت خواهيم رساند. المپياد فرهنگی 
ورزشی را آغاز كرديم كه در سال گذشته برای اولين بار برگزار شد و اميدواريم 
كه امسال نيز برای مرتبه دوم اين امر محقق شود. در بخش فرهنگی شخصی را 
به عنوان مشاور فرهنگی منصوب كرديم و به زودی در همه هيأت ها، كميته های 
فرهنگی تعريف خواهد شد و اعتقاد دارم كه فضای فرهنگی در ورزش بسيار 
كم و رفتار تماش��اگران هم نمونه بارز اين مسأله است. در بخش عمرانی  و در 
س��ال 87 فضای ورزشی در شهرس��تان اصفهان حدود 0/08 مترمربع بود كه با 
برنامه ريزی هايی كه انجام ش��د اين ميزان به 0/14 افزايش داشت هر چند كه تا 
ميزان استاندارد فضای ورزشی برای هر شهروند كه يك مترمربع می باشد فاصله 
زيادی داريم و اميدواريم كه با افتتاح چهار سالن ورزشی در آينده نزديك سرانه 

ورزشی بيشتری را شاهد باشيم. 
معیار انتخاب رؤس��ای تربیت بدنی در بخش ها و ش��هرها به چه صورتی 

است؟گویا نظارت و ارزیابی صحیحی در این باره صورت نمی گیرد!
ما ش��ش بخش، 13 ش��هر و 196 روستا را تحت پوشش داريم و در هر بخش 
نماين��ده ای تحت عنوان نماين��ده تربيت بدنی در آن بخ��ش فعاليت دارند كه 
از كارمندان تربيت بدنی هس��تند و دارای حس��ن خلق و روابط عمومی بااليی 

برخوردارند كه همچنين س��عی شده از از افراد ورزشی و تحصيل كرده استفاده 
شود.

ام��ا ما اطالعاتی در این خصوص داریم که گویا این طور نیس��ت و گاهی 
مشکالت زیادی در بخش ها وجود دارد که بر عدم صالحیت برخی از این 

افراد داللت دارد؟
مش��كل اصلی ما اين است كه برای اين سمت ها بايد از نيروهای تربيت بدنی 
استفاده كنيم كه اين موضوع باعث می شود بعضی افراد در اين حد نباشند. اما با 
توجه به الزامی كه وجود دارد ما مجبوريم از اين افراد استفاده كنيم ولی اميدواريم 

كه در آينده اين وضع بهتر شود.
بهترین هیأت های ورزشی شهرستان را کدام هیأت ها می دانید؟

هيأت های فوتبال، روستايی عشايری، همگانی، شطرنج، تكواندو و رزمی بسيار 
خوب بودند و در آخر هر سال ارزيابی داريم و براساس معيارها امتياز می دهيم.

با توجه به مشکالت مالی این چند سال گذشته در اداره کل تربیت بدنی آیا 
شما بودجه را فقط از این طریق تأمین می کنید یا به فکر دیگر راه های درآمدی 

هم بوده اید؟
چون ما دولتی هستيم بيشتر از بودجه اداره كل استفاده می كنيم ولی از ديگر مسيرها 
هم تالش می كنيم. بايد از نمايندگان مجلس هم تقدير كنيم كه بسيار ما را در اين 

زمينه ها حمايت می كنند.
در خصوص تفکیک وظایف هیأت های اس��تان و شهرستان چه تصمیماتی 

گرفته شده؟
مشكل قبلی ما موازی كاری هيأت های استان و شهرستان بود كه اين مشكل هم 
اكنون حل ش��ده و در هيأت های شهرستان كارهای اجرايی و هيأت های استان 

كارهای ستادی انجام می دهند.
بعید می دانم در حال حاضر که این اتفاق افتاده باشد؟ تا کی باید هیأت ها  سر 

درگم فعالیت کنند؟

متأسفانه نگاه هيأت های استان به شهرستان اصفهان است و همه هيأت های استان 
در شهرستان اصفهان ساكن اند و اغلب ورزشكاران استان هم در شهرستان هستند 
و همين مسائل باعث شده تا چشم هيأت های استان به شهرستان اصفهان باشد 

تا بقيه شهرستان ها.
پس چه دلیلی برای حضور هیأت هاي شهرستان اصفهان در رشته های مختلف 
هست؟ چرا وقت و سرمایه خودشان را صرف بزرگ تر شدن بعضی افراد غیر 

ورزشي کنند؟
تا به حال پافشاری هيأت های استان بوده كه اين اتفاق نيافتاده و ما هم مكان مناسب 
برای هيأت های ورزشی نداشتيم و ان شاء ا... در سال 90 حتماً تحقق پيدا می كند 

و من به شما اينجا قول می دهم كه تحقق پيدا می كند.
صحبت هایی شده مبنی بر این که انتخاب شما در اداره تربیت بدنی به طور 

کامل سیاسی بوده؟ 
بايد به دست اندركاران و ورزشكاران بگوييد تا به عملكردسه سال گذشته من نمره 
بدهند و مهم رضايت مندی مديركل قبل و وقت هست و شايد نقص هايی هم 

باشد كه به كمبود امكانات و اعتبارات و اماكن ورزش برمی گردد.
مدتهایی هست که صحبت از جا به جایی اداره تربیت بدنی شهرستان شده؟

انتقال اداره به چهار راه تختی قطعی است و در 20 روز آينده محقق می شود. يكی 
از طبقات به ما و يكی ديگر از طبقات هم به هيأت های اس��تان داده شده است 
و سالن 6000 نفری در ورزشگاه بزرگ كه افتتاح گرديد تمام هيأت های استان 
به آنجا می روند و كل مكان اداره چهار راه تختی به هيأت های شهرستان واگذار 

خواهد شد.
داستان قدیمی ورزشگاه نقش جهان به کجا رسید؟

اگر مديريت واحد باشد و كمتر وارد حاشيه شوند و اخبار ضد و نقيض نباشد 
و هر كس��ی به خاطر خودش دنبال ورزشگاه نباشد شايد زودتر به اتمام برسد. 
ولی متأسفانه همه مسئوالن استانی و كشوری پيگير هستند ولی هيچكدام كاری 

نمی كنند. 
صحبت هایی اس��ت از افرادی که در تربیت بدنی شهرستان بیشتر پشت در 

مانده ها یا تبعیدی های اداره کل هستند؟
طبيعت��اً با توجه به عدم همفكری و هماهنگی با اداره كل تربيت بدنی به اينجا 
می آيند و چون ما نزديكتر هس��تيم. ما طوری برنامه ريزی كرده ايم كه از همه 

پتانسيل آنها استفاده كنيم و همه دارای تجربه و صالحيت بااليی هستند.
اگر اختیار انتخاب با شما بود شاید تعداد کمی از این افراد را نگه می داشتید؟
چون محدوديت هست مجبوريم و اگر من باشم شايد افرادی را هم از اين جمع 

نگه دارم و هستند كسانی هم كه به توافق نرسيم و شرمنده آنها شوم.
سخن آخر؟

اصحاب رس��انه افرادی هستند كه بسيار می توانند به ورزش كمك كنند و اگر 
پيشنهاد يا انتقادی باشد می پذيريم. همين طور كه سئواالت خوبی داشتيد و سعی 

می كنم باتغيير رويه دادن در جهت موفقيت گام برداريم.

جمشیدی: قول می دهم در سال 90 تفکیک اختیار شود
به زودی مشكالت هیأت ها را برطرف می کنیم

  ملـوان بندرانزلی     استقالل تهــران

قوی سپید به دنبال خلق شگفتی  !

ورزشگاه پيرتختی شهر اهواز امروز شاهد جدال يكی 
ديگر از بازی های نيمه نهايی جام حذفی باشگاه های 
كشورمان خواهد بود جايی كه دو تيم فوالد خوزستان 
ميزبان در براب��ر تيم فوتبال پرس��پوليس ميهمان قرار 
خواهد گرفت و برای رس��يدن به فينال اين مسابقات 
راهی جزء شكس��ت قرمزپوشان پايتخت كه توانست 
قهرمان ليگ برتر باش��گاه های كشورمان را با شكست 
مواجه سازد، نخواهد داشت! اما در آن طرف ميدان نيز 
شاگردان علی دايی كه در يك بازی سخت و درگيرانه 
توانس��ته بودند تيم فوتبال فوالد مباركه س��پاهان را از 

پي��ش روی خود بردارند تا به ديدار با فوالد برس��ند، 
نمی خواهند در اهواز تسليم شوند و به دنبال رسيدن 
به فينال جام حذفی و قهرمانی و كس��ب سهميه ليگ 
قهرمانان آس��يا خواهند بود. ب��ازی امروز دو تيم برای 
هر دو مرب��ی دارای اهميت خواهد ب��ود چرا كه اين 
بازی ب��رای هر دو مربی می تواند نش��ان دهنده توان 
فنی هريك از اين دو باشد ضمن آنكه پيروزی هريك 
از اي��ن دو مربی می توان��د بقاء و ماندن در فصل بعد 
هريك را در تيم هايش��ان تضمين و ضمانت نمايد از 
اي��ن رو هيچك��دام از اين دو مربی به دنبال ريس��ك 

كردن نخواهد بود!

فوالد به مهاجمان اش می نازد!

مجي��د جاللی ب��رای بازی امروز تيم��ش در برابر تيم 
فوتبال پرس��پوليس تهران با يك سيستم هجومی و به 
طور كامل تهاجمی به مصاف حريف پايتخت نشينش 
خواه��د رفت و اين در صورتی اس��ت كه خط حمله 
ف��والد با حض��ور رضا نوروزی، آق��ای گل ليگ برتر 
دهم فوتبال باش��گاه های كشور، بسيارخطرناک و دور 
از دس��ترس برای خط دفاعی پرسپوليس��ی ها خواهد 
بود! امروز خط حمله فوالد خوزستان می تواند تعيين 

كننده سرنوش��ت اين تيم و راه يابی آن به ديدار نهايی 
و فين��ال اين رقابت ها باش��د. تع��داد گل های به ثمر 
رس��يده ش��ده اين تيم در ليگ برتر نشان دهنده توان 
باالی مهاجمان اين تيم و گلزنی خوب آنها می باش��د. 
سوای خط حمله كوبنده فوالد، خط ميانی اين تيم نيز 
می توان��د در پيروزی فوالد در برابر پرس��پوليس نقش 
مهم��ی را ايفاد نمايد كه بايس��تی دي��د مجيد جاللی 

چگونه از مردان تيمش بازی خواهد گرفت!

میدان داری خط میانی پرسپولیس!

ام��ا در آن ط��رف مي��دان و در جايی كه تي��م فوتبال 
پرس��پوليس قرار گرفته اس��ت، علی دايی تيمش را با 
احتياط كامل به جدال ب��ا مردان مجيد جاللی خواهد 
فرس��تاد. دايی به خوبی می داند كه خط ميانی تيمش 
نس��بت به خط ميانی تي��م حريف برتر می باش��د از 
اي��ن رو تمام بار اين تيم ب��ر روی دوش هافبك های 
پرتوان پرس��پوليس خواهد ب��ود و جنگ اصلی داخل 
مي��دان ميان مردان خط ميانی ه��ر دو تيم خواهد بود. 
پرسپوليس��ی ها به خوبی می دانن��د كه در اهواز و در 
برابر مردان فوالد فرصت ريس��ك ك��ردن را نخواهند 
داشت از اين رو به نظر می رسد كه علی دايی تيمش 

را با سيس��تمی تدافعی در برابر فوالد به ميدان گسيل 
خواهد نمود و چش��م به ضد حمالت خواهد دوخت 
تا در فرصت های مناس��ب، جاللی و ش��اگردانش را 
كيش وم��ات نمايد. به هر تقدير هم دايی و هم جاللی 
ب��ه خوبی به اهميت اين ب��ازی واقفند و می دانند كه 
چگونه تيم های شان را در برابر يكديگر آرايش نمايند. 
ضمن آنكه هر دو مربی و هر دو تيم به دنبال كس��ب 
س��هميه ارزشمند ليگ قهرمانان آس��يا نيز خواهند بود 
و نمی خواهند اي��ن فرصت طاليی را خيلی راحت از 

دست دهند...!

فوالد خوزستــان      پرسپولیـس تهران

هردوتیم به دنبال سهمیه آسیا !

یكی از دغدغه های همیشگی ورزش اصفهان حداقل در طی این چند سال گذشته تفكیک اختیارات و محدوده فعالیت اداره کل تربیت بدنی استان و اداره 
تربیت بدنی شهرستان بوده که در سطوح پایین تر مدیریتی این مشكل گریبانگیر هیأت های ورزشی استان و شهرستان بوده و هست، ولی متأسفانه با وجود 
وعده هایی هم که توس��ط مدیرکل تربیت بدنی در زمان حضور دوباره در اصفهان داده ش��د هنوز که هنوزه خبری از تحقق یافتن این مس��أله مهم ورزش 
اصفهان )تفكیک وظایف( نیس��ت. این اتفاقات در حالی در اصفهان رخ می دهد که بنابر قانونی که دس��ت اندرکاران این امر به خوبی بر آن واقف هستند 
هیات های مختلف استان تنها در حوزه برنامه ریزی و امور ستادی باید ایفای نقش کنند که کلیه امور اجرایی در برگزاری رقابت ها به هیات های شهرستان 
به عنوان زیرمجموعه های خود واگذار نمایند. البته توجه به رعایت این مسئله و تفكیک اختیارات هیات ها می توانند بار سنگینی را از دوش هیات های 
استان بردارند و آنها را در راستای برنامه ریزی های بهتر و حفظ جایگاه و موقعیت آنها در استان یاری رساند. مقاومت هایی که در قبال این مسأله وجود 
دارد و موانعی که بر سر راه اجرای این قانون است زمینه ای شد تا به جمشیدی، مدیر اداره تربیت بدنی شهرستان اصفهان به گفتگو نشسته و از او در 

این ارتباط و مسائلی از این دست سوال کنیم....
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حضرت علی)ع(:
همچنین حریص را به رایزنی 
مگیر که حرص را با ستمگری 
در نظرت زینت می دهد.

او زنده است تا اسالم ناب محمدی پابرجاست و در رگ های زمان 
جاری می ماند تا پرچم پرعظمت انقالب همچنان برفراز باشد.

 سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( و قیام خونین

15 خرداد بر همه ملت ایران تسلیت باد

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آری امام خمینی)ره( زنده است  تا امید هست و جهاد و مبارزه 
در راه حق ادامه دارد.

سالگرد ارتحال امام انقالب حضرت آیت ا... خمینی )ره( و قیام 
خونین مردم مسلمان ایران در 15 خرداد را بر ملت ایران 

تسلیت می گوییم

روابط عمومي و امور بین الملل باشگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن اصفهان

ناگاه با عروج تو چون روبه رو شدیم
 در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم

دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم
 با دست های خالی خود رو به رو شدیم

سالروز رحلت امام بزرگ امت مسلمین، آیت ا... خمینی )ره( و 
قیام خونین ملت ایران در 15 خرداد بر ملت ایران به خصوص 

همشهریان گرامی تسلیت باد

روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

راه ما همچنان راه امام است و با قدرت و قاطعیت 
حرکت می کنیم...

سالروز رحلت امام خمینی، رهبر بزرگ انقالب و قیام خونین 15 

خرداد بر همه ایرانیان و به خصوص شهروندان گرامی تسلیت باد

اتحادیه تعاونی درب و پنجره سازان استان اصفهان

روابط عمومی بانک ملی ایران

اداره امور شعب استان اصفهان

محکم و پابرجا ماند، با قاطعیت خود مشتی بر دهان 
 استکبار زد و با رفتنش نام خود را تا ابد 

بر دل ها حک کرد...
14 خرداد، سالگرد جانگداز رحلت امام )ره( و 
قیام ماندگار مردم ایران در 15 خرداد بر همه 

ملت شریف ایران تسلیت باد

السالم علیک یا روح اهلل

ای خمینی ای مسیحای زمان               
 ای تســــــالی دل و آرام جـــــــــــــــان

یاد تو ما را چراغی روشن است       
عشق تو همواره در جان و تن است

سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( و 
قیام خونین 15 خرداد بر عموم مردم 

مسلمان ایران و به خصوص همشهریان 
عزیز تسلیت باد

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان
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