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اس��تان اصفهان گف��ت: در هفته 
دولت س��ال ج��اري، 11 پروژه 
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فرمانده ناحيه مقاومت عشايري 
سپاه قمر بني هاشم )ع(چهارمحال 
 وبختياري گفت: طرح جمع آوري
 و س��امان ده��ي س��اح ه��اي
غير مجاز عشايري به پايان رسيد. 
س��رهنگ منوچهر قل��ي زاده در 

گفتگو با ايرنا افزود: در سال 89 پس از صدور مجوز از مراجع ذيصاح، 
اجراي طرح جمع آوري ساح غير مجاز عشايري در دستور كار رده هاي 

اين ناحيه قرار گرفت ...

هايسالحآوريجمعطرحپايان
وبختياريچهارمحالدرغيرمجازعشايري
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رویانیان خبر داد:
جزئیات طرح جدید دولت
برای شناورسازی قیمت بنزین
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استاندارچهارمحالوبختياری:
وظایف منابع طبیعي 
حاکمیتي و مهم است

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: وظايف 
اداره كل مناب��ع طبيعي وآبخيزداري حاكميتي ، 
مهم و زيربنايي است. علي اصغر عنابستانی در 
بازدي��د از بخش هاي مختل��ف اداره كل منابع 
طبيع��ي و آبخيزداري چهارمح��ال و بختياري 
درگفتگ��و با ايرن��ا افزود: دول��ت از اهداف و 
برنامه هاي س��ازمان جنگل هاو مراتع به لحاظ 
اهميت اقتصادي وزيربنايي اين بخش حمايت 

مي كند.   
 وي با اشاره به اهميت حفظ منابع آب وخاك،جنگل ها
و مراتع گفت: برنامه ريزي و سرمايه گذاري در 
اين بخش از اهميت زيربنايي و حياتي برخوردار 
 اس��ت. عنابس��تاني دراين بازديد از بخش هاي
فني، حقوقي، پش��يباني وديگ��ر واحدهاي اين 
اداره كل بازدي��د ك��رد. وی از نزديك در جريان 
وظايف،روند خدمات رساني،مسائل، مشكات 
و گزارش هاي كاري اين بخش ها قرار گرفت.  
استاندار چهارمحال و بختياري خواستار شدت عمل 
 در برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه هاي
مناب��ع ملي ش��د و گفت: فرهنگ س��ازي براي 
 افزايش مشاركت مردم در صيانت از عرصه هاي
ملي ضروري اس��ت. اين مقام مس��ئول افزود: با 
واگ��ذاري امر مراقبت، نگه��داري و بهره وري 
نظامند، صيانت از عرصه هاي ملي و منابع طبيعي 
 به مردم به خصوص جنگل نشينان، ميسر مي شود.
عنابستاني گفت: اگر جنگل نشينان و بهره برداران از 
جنگل بتوانند از اين منابع كسب درآمد داشته باشند، 
 به اين عرصه ها آسيب نمي رسانند و مي تواند
محافظان خوبي براي جنگل باش��ند. وي تغيير 
در نگاه مديران براي برنامه ريزي را مهم خواند 
وگف��ت: منظ��ور از كاهش هزينه ه��اي جاري 
سازمان ها كاهش هزينه اضافه كاري و مأموريت 
كاركنان نيس��ت، بلكه مديران استاني بايست با 
ش��يوه وصرفه جويي در عرصه هاي ديگر، اين 

امر را محقق كنند. 

آگهی ارزيابی كيفی مناقصه گران
نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی درنظر دارد مطابق 
نمای ساختمان سردرب  و  نازک کاری  اجرای عملیات  مناقصات،  برگزاری  قانون  ماده 12 
فرهنگسرای شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های تشخیص صالحیت 

شده، واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات نازک کاری و نمای ساختمان سردرب فرهنگسرای شهر 

جدید مجلسی
2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار: حدود 2/470/000/000 ریال براساس فهرست بهای 

ابنیه سال 88
3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج در رشته 

ابنیه باشند.
4- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از 
نشر نوبت دوم آگهی، جهت خرید و دریافت اسناد ارزیابی به امور قراردادهای این شرکت 
مراجعه نمایند. اسناد ارزیابی به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه 

از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا چهارده 
روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل 

داده و رسید آن را دریافت نمایند. 
شهر  بروجن-  مبارکه  جاده   20 کیلومتر  اصفهان-  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانی   -6
،0335-5452286 تلفن:  مجلسی  عمران  شرکت   ارم-  بلوار  مجلسی-   جدید 

دورنگار 5452214-0335 صندوق پستی: 86316-11178
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی مزايده حضوری
شــركتآبوفاضالباســتاناصفهاندرنظرداردسهقطعهزمينواقعدرخيابانشيخمفيد

راازطريقمزايدهعمومیحضوریبهفروشبرساند

تضميــنبهصورتچکارائهشــود)مبلغتضمينمعادل10%قيمتپيشــنهادیمزايدهگزار
میباشد.

موعدمزايدهحضوری:ساعت9صبحروزشنبهمورخ90/5/8درمحلسالنآمفیتئاتراداره
مركزیشركتآبوفاضالباستاناصفهان

متقاضيانجهتكســباطالعاتبيشــتربــهپايــگاهاينترنتــیwww.abfaesfahan.irمراجعه
نمايند.

موضوعمزايدهحضوریشمارهمزايدهرديف

مزايدهسهقطعهزمينواقعدرخيابان190-2-194
شيخمفيد

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

آگهی مزايده عمومی
واحد مزایده گزار:مركزآموزشیدرمانیعيسیبنمريم)ع(

موضوع مزایده:واگذاریغرفهتجهيزاتپزشکیبهصورتاجارهبهایماهيانه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 50/000/000ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده:فيشواريزیياضمانتنامهمعتبربانکی
مدت تضمین شرکت در مزایده: جهتضمانتنامهبانکیسهماه

تاریخ توزیع اسناد مزایده: ازروزيکشنبهمورخ1390/5/2لغايتروزشنبهمورخ1390/5/8
محل توزیع اسناد مزایده:

1-مركزآموزشیدرمانیعيسیبنمريم)ع(
2-خيابانهزارجريب-دانشگاهعلومپزشکیاصفهان-ستادمركزی-ساختمانشمارهيک-طبقههمکف-اداره

كميسيونمناقصات-اتاق110تلفنتماس:7922191
بهآدرس:اصفهان- روزپنجشنبهمورخ1390/5/20 پیشتاز:  از طریق پست  مزایده  اسناد  تحویل  آخرین مهلت 
اصفهان-ساختمانشمارهيک- استان بهداشتیدرمانی وخدمات علومپزشکی دانشگاه خيابانهزارجريب-

دبيرخانهمركزی-كدپستی81746-73461
زمانومحلبازگشــايیپيشنهادهایرسيده:روزچهارشنبهســاعت14:30مورخ1390/5/26درستادمركزی

دانشگاهعلومپزشکیاصفهان
مالف:5758
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان
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سراسری

پرتگاهلبهبراروپااتحاديهكشورسومين
اقتصاديبحران

پ��س از يون��ان و ايرلند، ايتاليا س��ومين 
كش��ور اروپايي اس��ت كه با اوج گيري 
معضل بح��ران بده��ي، مرحله جديدي 
از دش��واري ه��اي سياس��ي- اقتصادي 
را تجرب��ه مي كند و ب��راي رهايي از آن 
مانند يونان طرح رياضت اقتصادي را به 

تصويب رسانده است.  
صندوق نجات يورو 

امروزه چالش برانگيزترين مسأله اتحاديه 
اروپا كنترل و درمان بحران مالي اس��ت. 
در ه��م تنيدگي س��اختارها و مناس��بات 
اقتصادي كش��ورهاي غربي به يكديگر، 
سبب شده كه سراسر اروپا بعد از بحران 
مالي آمريكا ش��اهد بروز و تسري فاجعه 
اقتصادي باشد. درحال حاضر ايتاليا بعد 
از يونان و ايرلند، سومين كشوري است 
كه به سبب سونامي مالي اروپا در كانون 

توجهات قرار گرفته است. 
ول��ه،  دوويچ��ه  رادي��و  گ��زارش  ب��ه 
پ��س از بح��ران مال��ي ش��ديد يونان و 
ايرلن��د، رهب��ران اتحاديه اروپ��ا نگران 
اي��ن  تواناي��ي  ع��دم  و  ايتالي��ا  آين��ده 
 كش��ور در بازپرداخ��ت بده��ي هايش

هستند. آنها پيش بيني كردند كه ايتاليا به 
كمك هاي صندوق نجات يورو نيازمند 
ش��ود. همين امر وزيران دارايي اتحاديه 
اروپ��ا، رؤس��اي بان��ك مرك��زي اروپا، 
كميسيون اروپا، شوراي اتحاديه و كميسر 
امور ارزي اتحاديه اروپا را گردهم آورد 

تا در اين باره چاره اي بينديشند. 
ب��ه گ��زارش دوويچ��ه وله ب��ا توجه به 
احتمال بروز بحران مالي در ايتاليا، بانك 
اعتبارات  افزايش  مركزي اروپا خواستار 

صندوق نجات يورو شده است.
اين صندوق س��ال گذش��ته هنگام بروز 
بحران مالي ش��ديد در يون��ان و ايرلند با 
750 ميليارد يورو اعتبار، بنياد نهاده شد. 
به نظر مس��ئوالن بانك مركزي اروپا، اگر 
ايتاليا دس��تخوش بحران ش��ود، اين رقم 

ديگر كافي نخواهد بود.
برخ��ي از محاف��ل اقتص��ادي اروپا نيز 
معتقدند ك��ه اعتبارات صن��دوق نجات 
يورو بايد تا 1500 ميليارد يورو افزايش 

يابد. 
ايتاليا سومين كشوراروپاست كه با بحران 
بدهي مواجه ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
دوويچه وله ميزان بدهي هاي دولت ايتاليا 
يك ه��زار و 800 ميليارد ي��ورو برآورد 
 مي ش��ود. اين رقم ح��دود 120 درصد

تولي��د ناخالص مل��ي ايتاليا اس��ت، در 
حالي كه حداكثر بدهي كشورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا نبايد بي��ش از 60 درصد 

توليد ناخالص ملي آنها باشد. 
كميس��يون اروپا نيز كسر بودجه ايتاليا را 
براي س��ال جديد 6/4 درصد پيش بيني 
م��ي كند. از س��وي ديگر، كس��ر بودجه 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد از 
3 درص��د توليد ناخالص ملي آنها تجاوز 
كن��د. بحران مالي جهاني اقتصاد ايتاليا را 
در سال هاي 2008 و 2009 دچار ركود 
ش��ديد كرد. اين كش��ور در سال 2010 
داراي رشد اقتصادي 1/3 بود كه صندوق 
بي��ن المللي پول اين رقم را براي س��ال 
جاري يك درصد پيش بيني كرده است. 

دول��ت  اقتص��ادي،  نابس��امان  اوض��اع 
ايتالي��ا را ش��ديداً تحت فش��ار قرار داده 

 

است. 
ب��ه گزارش خبرگزاري آلم��ان يافته هاي 
گزارش اخير مؤسس��ه آمار مل��ي ايتاليا 
حاكي از آن اس��ت كه يك  چهارم مردم 
اي��ن كش��ور با فق��ر دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند. اين گزارش نشان مي دهد كه از 
هر چهار ايتاليايي يك نفر در معرض فقر 

قرار دارد. 
بر اس��اس اي��ن گزارش، زنان بيش��تر از 
مردان در اثر بحران اقتصادي اين كشور، 
مش��اغل خود را از دست داده اند. حدود 
ي��ك ميليون نف��ر از زنان مش��اغل خود 
را از دس��ت داده  يا به عل��ت بارداري و 
مس��ائل خانوادگي كناره گيري كرده اند. 

ب��ا توجه به آمار موجود در اين گزارش، 
ح��دود 532 ه��زار فرصت ش��غلي بين 
س��ال هاي 2009 ت��ا 2010 مي��ادي از 
عرص��ه اقتصادي ايتاليا حذف ش��ده كه 
از مجموع اين تعداد، 501 هزار فرصت 
ش��غلي به افراد بين 15 تا 29 سال متعلق 
بوده اس��ت. از هر پنج خانواده ايتاليايي 
يك خانواده زير خط فقر به س��ر مي برد 
و در مناطق جنوبي اين كش��ور نيز از هر 
دو خانواده، يك خانواده در اين ش��رايط 

زندگي مي كند. 
دول��ت ايتاليا براي غلبه بر بحران همانند 
يون��ان ناچ��ار به كاهش هزينه هاس��ت، 
بنابراين برنامه رياض��ت اقتصادي را در 
پيش گرفته است. اين طرح شامل كاهش 
بودجه دولت هاي محلي از جمله حقوق 
وزيران و تثبيت كنوني دستمزدهاي بخش 
عموم��ي و اس��تخدام، كاه��ش خدمات 
بهداش��تي، افزايش س��ن بازنشستگي و 
افزايش ماليات بر معامات مالي اس��ت. 
همچنين دولت ايتاليا قرار اس��ت ماليات 
بر درآمد را كاه��ش داده و معافيت هاي 

مالياتي را لغو كند.
ب��ر اس��اس آن نيز دولت موظف اس��ت 
در طول چه��ار س��ال، 48 ميليارد يورو 

صرفه جويي كند. 
سخنگوي دولت ايتاليا چند روز پيش در 
كنفرانسي مطبوعاتي اعام كرد: »كاهش 
47 ميلي��ارد يوروي��ي بودج��ه در مدت 
 چهار س��ال، 1/5 ميليارد يورو امس��ال،

5/5 ميليارد يورو سال آينده، 20 ميليارد 
يورو سال 2013 و 20/5 ميليارد يورو در 

سال 2014، صورت خواهد گرفت«. 
 برنامه جديد رياضت اقتصادي 

جولي��و ترمونت��ي، وزي��ر داراي��ي ايتاليا 
اميدوار است با اجراي اين طرح، كسري 
بودج��ه دولت كه اكنون 3/9 دهم درصد 
تولي��د ناخالص داخلي اس��ت، تا س��ال 

2014 به صفر برسد. 
 دول��ت ايتاليا اكنون در حال برنامه ريزي

ب��راي كاهش هزينه هاس��ت. در گزارش 
صن��دوق بي��ن المللي پول آمده اس��ت: 
مدي��ران صندوق بي��ن المللي پول تأكيد 
كردن��د كه در اين برنامه اجراي اقدامات 
قاطع، كليدي اس��ت و تع��دادي از آنها 
گم��ان مي كنن��د ك��ه صرفه جويي ه��اي 
بيش��تر نق��ش مثبتي ب��ر ب��ازار خواهد 
داش��ت. همچنين اين گ��زارش از برنامه 
اص��اح سيس��تم مالي��ات ايتالي��ا انتقاد 
 ك��رده و آن را فاق��د جزئي��ات دانس��ته

است. 
آژان��س رتبه بن��دي مودي و اس��تاندارد 
اند پور هش��دار داده اند ك��ه اعتبار ايتاليا 
به دلي��ل ناتواني در اج��راي اصاحات، 
كاهش بدهي هاي مالي و روند كند رشد 
اقتصادي خدشه دار خواهد شد، مگر آن 
كه رم با اقدامي مناس��ب، كسري بودجه 

عمومي را كاهش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سنا ايتاليا 
در حال��ي ك��ه نماين��دگان حامي دولت 
اكثري��ت آن را در اختي��ار دارن��د، طرح 
رياضتي را به تصويب رس��انده و دولت 

را وارد فاز جديدي كرده است. 
 ارزيابي 

به گزارش رس��انه هاي ايتاليايي باوجود 
همگام��ي دولت و س��نا در اجراي طرح 
رياضت اقتصادي، اين طرح از مقبوليت 
عموم��ي كمي برخوردار اس��ت. اوضاع 
نابسامان اقتصادي، ساختار هاي سياسي 
بيمار، رس��وايي ه��اي اخاق��ي و مالي 
دولت كه بي اعتمادي سياسي را به همراه 
داشته، شرايط را براي دولت ايتاليا بسيار 
س��خت كرده اس��ت. بيش از 80 درصد 
مردم ايتاليا مخالف اين طرح و خواستار 

تغيير دولت اين كشور هستند. 
برهمي��ن اس��اس ب��ه نظ��ر م��ي رس��د 
ايتالي��ا همچن��ان ش��اهد ناآرام��ي ه��ا 
و  ب��ود  مدن��ي خواه��د  اعتصاب��ات  و 
 دول��ت اين كش��ور دچ��ار چالش هاي

سخت تري در آينده خواهد شد. 

جهان نما

رئيس س��تاد مديريت حمل و نقل و س��وخت با تشريح جزئيات طرح جديد 
دولت برای شناورس��ازی قيم��ت بنزين در مرزهای كش��ور، گفت: تغييرات 
قيمتی بنزين در صورت تصويب و اباغ ستاد هدفمندی يارانه ها در هر يك 

از مبادی مرزی كشور متفاوت خواهد بود.
محمد رويانيان در گفتگو با مهر در تشريح برنامه های دولت برای شناورسازی 
قيمت بنزين در مرزها گفت: با موافقت و تصويب طرحی در ستاد هدفمندی 
يارانه ها، مأموريت های جديدی به وزارت نفت، كشور، ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و س��تاد مديريت حمل و نقل و س��وخت كش��ور برای اجرای اين 

طرح واگذار شده است.
رئيس س��تاد مديريت حمل و نقل و س��وخت كش��ور با اعام اين كه تاكنون 
نشس��ت هايی بين دستگاه های مختلف دولتی برای تدوين طرح شناورسازی 
قيمت بنزين انجام گرفته است، اظهار داشت: يكی از مهم ترين اهداف اجرای 

اين طرح در مبادی مرزی، مقابله با هرگونه قاچاق احتمالی بنزين است.
 وی ب��ا تأكيد بر اين كه مبنای قيمت گذاری و شناورس��ازی قيمت بنزين در 
مبادی مرزی كش��ور فوب خليج فارس اس��ت، تصريح كرد: اما در هر يك از 
مبادی مرزی متناس��ب با ميزان مبادالت س��وخت با كش��ور همسايه و قيمت 

بنزين در آن كشور تغييراتی در قيمت بنزين اعمال می شود.
 اي��ن عضو كابين��ه دولت با بيان اين ك��ه تغييرات قيمت��ی بنزين در صورت 
تصوي��ب و اب��اغ س��تاد هدفمن��دی ياران��ه ه��ا در ه��ر ي��ك از مب��ادی 
م��رزی كش��ور متف��اوت خواهد ب��ود، ي��ادآور ش��د: در حال حاضر بس��ته 
 پيش��نهادی ب��رای اج��رای اين ط��رح در دس��تور كار ق��رار دارد و به زودی
 ط��رح نهاي��ی ب��رای تصمي��م گي��ری و تصوي��ب ب��ه س��تاد هدفمن��دی

يارانه ها ارسال می شود.
رويانيان با تأكيد بر اين كه در صورت هرگونه تصميم گيری درباره شناورسازی 
قيم��ت بنزين در مرزها اطاع رس��انی كامل توس��ط دولت انج��ام می گيرد، 
خاطرنش��ان كرد: هم اكنون مطالعات و بررسی های كارشناسی شده در سطح 
كان دولت در حال انجام است.  به گزارش مهر، در حال حاضر ايران در استان 

های آذربايجان ش��رقی )دو نقطه(، آذربايجان غربی )پنج نقطه(، اردبيل )يك 
نقطه(، گيان )دو نقطه( خراس��ان رضوی )سه نقطه(، خراسان جنوبی )چهار 
نقطه( سيستان و بلوچستان )چهار نقطه(، كرمانشاه ) يك نقطه(، كردستان، ايام 
)يك نقطه( و خوزس��تان )دو نقطه( دارای جايگاه های مرزی عرضه فرآورده 
های نفتی است. از سوی ديگر پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها عمًا 
بنزين معمولی و بنزين س��وپر با ش��ش قيمت در سطح جايگاه های سوخت 
عرضه ش��ده است. بر اين اساس بنزين معمولی با قيمت های يارانه ای، نيمه 
 يارانه ای و آزاد 100 ، 400 و 700 تومان و بنزين س��وپر با قيمت يارانه ای،
 نيم��ه ياران��ه ای و آزاد 150، 550 و 800 توم��ان در جاي��گاه ه��ا عرض��ه

شده است.

رويانيانخبرداد:

 جزئيات طرح جديد دولت برای شناورسازی
قيمت بنزين

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نايب رئيس كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس با بيان اينكه عزم مجلس برای 
جلوگيری از نا  امنی ها در كش��ور جدی است، 
از ت��اش نماين��دگان مجلس ب��رای تصويب 

ممنوعيت حمل ساح سردخبر داد.
محم��د اس��ماعيل كوثری در حاش��يه همايش 
واكاوی پذي��رش قطعنام��ه 598 ب��ا رويكردی 
به انديش��ه دفاع��ی حضرت ام��ام خمينی)ره( 
در گفتگ��و ب��ا مه��ر در خص��وص نا امنی های 
اخي��ر و اتفاق��ات ناگ��وار در كش��ور، اظه��ار 

داش��ت: مجل��س در اي��ن خص��وص ع��زم 
 ج��دی دارد ت��ا ب��ا اي��ن نا امنی ه��ا برخ��ورد

كند.
كوث��ری ب��ا بي��ان اين ك��ه در ط��ول روزهای 
گذش��ته جلس��ات خوبی در اين خصوص در 
كميس��يون امني��ت مل��ی و سياس��ت خارجی 
مجلس برگزار ش��د، اف��زود: نمايندگان در اين 
كميس��يون ب��ه دنبال آن هس��تند ت��ا قانونی به 
تصويب برسانند كه حمل و داشتن ساح سرد 
 نظير چاقو نيز جرم محس��وب و جزای قضايی

داشته باشد. 
وی در خص��وص ش��ركت اصولگراي��ان در 
انتخاب��ات آتی مجل��س، اظهار داش��ت: همه 
تاش ها برای ارائه يك ليست واحد و همچنين 

وحدت بين نيروهای اصولگرا ادامه داد.
وی تأكي��د ك��رد: م��ردم باي��د ت��اش كنن��د 
بفرس��تند  مجل��س  ب��ه  را  نمايندگان��ی  ت��ا 
از  بزنن��د و  ك��ه ح��رف اس��ام و دي��ن را 
 دغدغه ه��ای ش��خصی و حزب��ی و س��ليقه ای

پرهيز كنند.

معاونسنجشخبرداد:
رقابت373هزارنفردركنکوركاردانیبهكارشناسی؛آغازتوزيعكارتازامروز

نايبرئيسكميسيونامنيتملیتأكيدكرد:
عزمجدیمجلسبرایجلوگيریازناامنیدركشور

معاون اجرايی سازمان سنجش آموزش كشور با 
اشاره به برگزاری كنكور كاردانی به كارشناسی 
 در هفت گ��روه آموزش��ی گف��ت: 372 هزار
و 929 نف��ر در روز پنج ش��نبه 6 مرداد در اين 

آزمون به رقابت می پردازند.
 س��يدجال طباطبايی در گفتگو با مهر افزود: 
آزم��ون كاردانی به كارشناس��ی در هفت گروه 
آموزشی پزش��كی، فنی و مهندسی، كشاورزی 
و مناب��ع طبيع��ی، عل��وم پايه، علوم انس��انی، 
 هن��ر و دامپزش��كی برگزار می ش��ود و آزمون
گ��روه ه��ای فن��ی و مهندس��ی و عل��وم پايه 
در صب��ح روز پن��ج ش��نبه و س��اير گ��روه ها 
 در بعدازظه��ر پن��ج ش��نبه برگ��زار خواه��د

شد.

وی اف��زود: 372 ه��زار و 929 نف��ر در كنكور 
كاردانی به كارشناسی ش��ركت كرده اند كه از 
اين تعداد 165 هزار و 18 نفر زن و 207 هزار 

و 911 نفر مرد هستند.

طباطباي��ی خاطرنش��ان ك��رد: كارت ورود به 
جلس��ه آزم��ون از امروز در س��ايت س��ازمان 
س��نجش آموزش كش��ور قابل دريافت اس��ت 
و در صورت��ی ك��ه كارت آزم��ون داوطلب��ان 
در بنده��ای جن��س، معلولي��ت، زب��ان و دين 
دچ��ار مغاي��رت باش��د، م��ی توانن��د از روز 
 س��ه ش��نبه 4 مرداد ب��ا مراجعه ب��ه باجه های
 رف��ع نق��ص نس��بت ب��ه رف��ع كارت آزمون

اقدام كنند.
معاون س��ازمان س��نجش يادآور ش��د: آزمون 
كاردانی به كارشناسی در 66 شهرستان برگزار 
می ش��ود. نتاي��ج اوليه در هفته اول ش��هريور 
 و نتاي��ج نهاي��ی در هفته آخر ش��هريور اعام

می شود.

مدي��ركل عتبات عاليات س��ازمان 
حج و زي��ارت گفت: بر اس��اس 
برنام��ه ريزيه��ای انجام ش��ده در 
ح��ال حاضر مدت اقامت تعدادی 
از كاروانه��ای اعزام��ی به عتبات 
عاليات عراق افزايش يافته است. 
شهسواری  مهدی  االسام  حجت 
در گفتگ��و ب��ا مهر اف��زود: مدت  
اقامت كاروانهای اعزامی به عتبات 

عاليات عراق از 5 به 8 روز افزايش 
يافته اس��ت به طوريك��ه زائران 3 
روز در كربا ، 3 روز در نجف و 
2 روز در كاظمين و بغداد اقامت 
خواهند داش��ت. وی به تفاهمنامه 
منعق��د ش��ده با مس��ئولين عراقی 
اش��اره كرد و گفت: براساس اين 
تفاهمنامه طرفي��ن موافقت كردند 
كه م��دت اقامت زائ��ران افزايش 

يابد و آنها متعهد شدند كه شرايط 
و امكان��ات الزم ب��رای اين امر را 
تهيه كنند. مديركل عتبات عاليات 
س��ازمان حج از تدوين بسته های 
متنوع سفر برای زائران خبر داد و 
تاكيد كرد: بدين منظور بسته های 
كوت��اه مدت 3 ي��ا 4 روزه ، ميان 
م��دت 7 ي��ا 8 روزه و بلند مدت 
10 ت��ا 12 روزه طراحی و تدوين 

شده و زائران می توانند به دلخواه 
هر يك از اين بس��ته ه��ا را برای 
سفر زيارتی خود انتخاب كنند. به 
گفته شهس��واری، برنامه ريزيهای 
سفرهای متنوع برای زائران انجام 
ش��ده و بزودی اجرايی می ش��ود 
و زائ��ران می توانند از اين بس��ته 
ها اس��تفاده و مدت اقامتش��ان را 

انتخاب كنند.

اقتصاددانآمريکايي:
نظامفروپاشيزوديبهجهانمردم

اقتصاديآمريکاراميبينند
ديويد كورتن، اس��تاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله اي با تأكيد بر اين كه 
مردم جهان به زودي فروپاش��ي سيستم اقتصادي آمريكا را مي بينند، نوشت: 
دولت آمريكا كه از ثروت هاي فراوان حرف مي زند، اما توانايي ايجاد شغل و 
خدمات عمومي براي مردم را ندارد.  به گزارش ايرنا، اين اقتصاددان آمريكايي 
در مقاله خود كه در پايگاه اطاع رساني جنبش عدالت جهاني مالزي منتشر شده، 
 نوشته است: شرايط سياسي و مذاكراتي كه در دولت آمريكا انجام مي شود،
نش��ان مي دهد كه آمريكا در حال ضعيف ش��دن است و اقتصاد اين كشور 
توان پايداري بلندمدت ندارد زيرا نظام پولي و بانكي كشور در مسير درستي 

برنامه ريزي نشده است. 
اس��تاد دانش��گاه هاروارد در ادامه مقاله خود مي نويسد: بحران اقتصادي كه 
آمري��كا با آن مواجهه اس��ت، مي توان��د از طريق افزاي��ش ماليات در مورد 
ثروتمن��دان و اصاح��ات اقتص��ادي در اين كش��ور حل ش��ود، اما دولت 
پيشنهادهايي را كه تاكنون توسط اقتصاددانان ارائه شده، در دستور كار خود 
قرار نداده اس��ت.  وي در ادامه مي نويسد: بحران اقتصادي سال 2008 اين 
كش��ور ش��رايطي را به وجود آورده كه ثروتمندان ب��زرگ آمريكا نمي دانند 
س��رمايه هاي خود را در كجا به كار گيرن��د و در واقع چالش اصلي آنها به 
كارگيري منابع مالي است كه توان توليد اقتصادي ندارد و در حال حاضر از 

آن استفاده اي نمي شود. 
اين اقتصاددان آمريكايي در ادامه مي نويس��د: در اثر سياست هاي اقتصادي 
كه تاكنون اجرا ش��ده برخي از بانك هاي كش��ور نيز منافع اقتصادي خود را 
در سيس��تم فعلي در خطر مي بينند و به همين خاطر مدل اقتصادي جديدي 
براي خودشان طراحي كرده اند. بانك هاي آمريكا در شرايط فعلي در ايجاد 
هزينه هاي اضافه و نرخ س��ود باال تخصص يافته اند و به بازدهي اقتصادي 
منابع مالي كه به مشتريان خود اعطا مي كنند، كاري ندارند. ديويد كورتن در 
ادامه اين مقاله آورده است: نتايج اقتصاد حال حاضر آمريكا موجب تضعيف 
طبقه متوس��ط آمريكايي مي ش��ود و تخريب ش��رايط محيط زيست، از بين 
رفت��ن ظرفيت تحقيق در بخش صنعتي، فن��اوري، كاهش منابع مالي جهت 
انجام تجارت خارجي و فس��اد نهادهاي سياس��ي از جمل��ه پيامدهاي ديگر 

اقتصاد ناكارآمد آمريكا محسوب مي شوند. 

خيابانهایمسکودرتسخيرارتشپوتين
آهنينمردكمكبهروسيهدختران

آمدند
خيابان های پايتخت روس��يه در روزهای اخير شاهد حضور دختران جوانی 
است كه با انتخاب نام »ارتش پوتين« برای خود برای ورود دوباره مرد يخی به 
كرملين تاش می كنند. به گزارش روزنامه گاردين، تجمع اصلی اين دختران 
 روز پنج شنبه 30 تير برگزار و ديروز نيز تكرار شد. اين دختران كه تی شرت های
صورتی رنگ بر تن داشته و بر روی آن جمله »ارتش پوتين را ماقات كنيد« 
نقش بسته است، با تجمع در خيابان ها و ميدان های اصلی شهر مسكو، در 

حمايت از والديمير پوتين شعار سر می دهند.
ع��اوه ب��ر اين اقدامات، اين دختران با خود نوش��ته هايی را حمل می كنند 
كه در آنها از دختران جوان و زيبای روس��ی ب��رای حضور در ارتش پوتين 
دعوت شده است. عاوه بر ارتش پوتين، جنبشی نيز با نام »جنبش سراسری 
حمايت از پوتين« در روسيه شكل گرفته كه اهداف بلند مدتی را برای خود 

دنبال می كند. 
اهداف اعام ش��ده از س��وی جنبش سراس��ری حمايت از پوتين، در واقع 
ادامه خط مش��ی نخس��ت وزير كنونی روس��يه در آينده اس��ت. اين جنبش 
خواس��تار حمايت از خط مش��ی پوتين به عنوان رهبر روسيه، حتی پس از 
انتخاب��ات پارلمانی و رياس��ت جمهوری و زمانی اس��ت كه وی از س��مت 
رياس��ت جمه��وری كنار رود. اين گ��روه ابتكاری كه نخس��تين بار اعضای 
آن ب��ه منظ��ور حماي��ت از رئي��س جمه��ور در 15 نوامبر در ش��هر توری 
گرد هم جمع ش��دند، قصد دارن��د پس از انتخابات رياس��ت جمهوری بر 
عملكرد كس��انی كه در روس��يه به قدرت می رس��ند، نظارت داش��ته باشد. 
به نوش��ته گاردي��ن، كمتر از پنج ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی روس��يه 
مانده و در س��ال آينده نيز اين كش��ور ش��اهد برگزاری انتخابات رياس��ت 
 جمه��وری خواه��د بود. در اين مي��ان هر چند پوتي��ن و ديميتری مدودف،
رئيس جمهور روس��يه هيچ يك به صراحت اعام نكرده اند كه در انتخابات 
سال آتی با يكديگر رقابت می كنند، اما شواهد بيانگر آن است كه هر يك از 

اين افراد راه جداگانه ای را برای خود در انتخابات در پيش گرفته اند.  

مذاكراتفوریازسرگيریخواستارچين
ششجانبهشد 

 وزير امور خارجه چين خواستار آغاز بدون قيد و شرط مذاكرات شش جانبه
برای خلع ساح هسته ای كره شمالی در سريع ترين زمان ممكن شد. به گزارش 
 رويترز، يانگ جيه چی در ديدار با پاك يوئی، وزير امور خارجه كره شمالی
كه ديروز در حاش��يه اجاس امنيتی كشورهای جنوب شرق آسيا در جزيره 
بالی برگزار ش��د، با اشاره به حساس��يت ايجاد شده درباره فعاليت های كره 
ش��مالی، بر لزوم آغاز سريع و بدون پيش شرط مذاكرات شش جانبه تأكيد 
كرد. در همين رابطه روز جمعه نيز نمايندگان كره شمالی و جنوبی در بالی 
با يكديگر ديدار و رايزنی كردند. مذاكرات شش جانبه با حضور نمايندگان 
كره ش��مالی، كره جنوبی، چين، ژاپن، روس��يه و آمريكا با هدف قانع كردن 
پيونگ يانگ به برچيدن برنامه هسته ای نظامی خود از سال 2003 آغاز شد، 
ام��ا اين مذاكرات در س��ال 2008 بدون نتيجه پايان ياف��ت و از آن تاريخ تا 

كنون اين گروه درباره كره شمالی جلسه ای تشكيل نداده است.  
  

رئيستشکيالتخودگردانفلسطين:
استكردهلغورااسلوپيماناسرائيل

رئيس تشكيات خودگردان فلسطين با بيان اين كه رزيم صهيونيستی پيمان 
سازش اسلو را نقض كرده است، اعام كرد كه نخست وزير اين رژيم خواهان 
صلح نيس��ت. ابومازن در گفتگو با روزنامه الوطن عربس��تان اظهار داشت : 
اس��رائيلی ها عمًا پيمان اسلو را لغو كرده اند، چرا كه حقوق ملت فلسطين 
در اين پيمان تعريف ش��ده و مش��خص اس��ت و به صراحت اشاره دارد كه 
مسائل اصلی مورد مناقشه صلح بايد ظرف پنج سال نهايی شود. وی افزود: 
 اما بنيامين نتانياهو تاكنون به اين موضوع نپرداخته است و حتی نمی خواهد
تنها يكی از مس��ائل اصلی مورد مناقشه صلح بحث و بررسی شود. اين چه 
معنی می دهد؟ اگر اس��رائيلی ها واقعًاً خواس��تار صلح بودند ش��رايط فعلی 
پيش نمی آمد، روند صلح يعنی اين كه هر صاحب حقی حقش بر س��ر ميز 

مذاكرات اعطا شود.
ابومازن گفت: ما با اين حال همواره تأكيد داريم كه خواستار تحقق راه حل 
دو دولتی و تش��كيل كشورهای اسرائيل و فلسطين در كنار يكديگر هستيم. 
خاطر نشان می شود بر خاف رويكرد سازشكارانه ابومازن و ديگر مسئوالن 
تش��كيات خودگردان كه تا كنون س��بب تضييع حقوق ملت فلسطين شده 
اس��ت، گروه های مقاومت تنه��ا گزينه برای بازپس گيری حقوق مش��روع 
فلسطينی ها را ادامه مقاومت و مخالفت با مذاكرات سازش اعام كرده اند.

مديركلعتباتعالياتسازمانحجوزيارتخبرداد:
عتباتزائراناقامتمدتافزايش

مدي��ركل عتبات عاليات س��ازمان 
ح��ج و زي��ارت گفت: بر اس��اس 
برنام��ه ريزی های انجام ش��ده، در 
حال حاضر م��دت اقامت تعدادی 
از كاروان ه��ای اعزام��ی به عتبات 
عاليات عراق افزايش يافته اس��ت. 
حجت االسام مهدی شهسواری در 
گفتگو با مهر اف��زود: مدت  اقامت 
كاروان ه��ای اعزام��ی ب��ه عتبات 

عاليات عراق از پنج به هش��ت روز 
افزاي��ش يافته اس��ت، به طوری كه 
زائران س��ه روز در كربا، سه روز 
در نج��ف و دو روز در كاظمين و 
بغداد اقامت خواهند داش��ت. وی 
به تفاهمنامه منعقد شده با مسئوالن 
عراقی اشاره كرد و گفت: براساس 
اين تفاهمنامه، طرفين موافقت كردند 
كه مدت اقامت زائران افزايش يابد 

و آنها متعهد ش��دند كه ش��رايط و 
امكان��ات الزم برای اين امر را تهيه 
كنند. مديركل عتبات عاليات سازمان 
حج از تدوين بسته های متنوع سفر 
برای زائران خب��ر داد و تأكيد كرد: 
بدين منظور بسته های كوتاه مدت 
سه يا چهار روزه، ميان مدت هفت 
يا هش��ت روزه و بلند مدت 10 تا 
12 روزه طراح��ی و تدوين ش��ده 

و زائ��ران می توانند ب��ه دلخواه هر 
يك از اين بس��ته ها را برای س��فر 
زيارتی خود انتخاب كنند. به گفته 
 شهس��واری، برنام��ه ري��زی های
س��فرهای متنوع برای زائران انجام 
ش��ده و به زودی اجرايی می شود 
 و زائران می توانند از اين بس��ته ها
استفاده و مدت اقامتشان را انتخاب 

كنند.

درمراسمششمينسالگردتأسيسصندوقمهر
امامرضا)ع(صادرشد؛

پرداختبرايجمهوريرئيسدستور
تسهيالتاشتغالزاييبهبيشاز6هزارنفر

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري در مراسم ششمين سالگرد تأسيس 
 صن��دوق مهر امام رضا)ع( دس��تور پرداخت ش��ش ه��زار و 450 مورد

تسهيات اشتغالزايي به متقاضيان را صادر كرد. 
به گزارش ايرنا، در اين مراس��م كه در س��الن شهيد بهشتي نهاد رياست 
جمهوري برگزار ش��د، س��يد محمد كريم��ي رئيس صن��دوق مهر امام 
رض��ا)ع( گزارش��ي از عملكرد صندوق از بدو تأس��يس ت��ا كنون ارائه 
 كرد. كريمي در بخش��ي از س��خنان خود اعام كرد كه تسهيات بيش از 
شش هزار نفر از متقاضيان تسهيات اشتغالزايي آماده پرداخت است و از 
رئيس جمهوري خواست تا دستور پرداخت اين تسهيات را به صورت 
 آناين صادر كند. رئيس جمهوري نيز به صورت آناين اين دس��تور را

صادر كرد.
در اي��ن مراس��م همچنين تع��دادي از كارآفرينان برتر كه با اس��تفاده از 
تسهيات صندوق مهر امام رضا)ع( اشتغالزايي كرده اند، به طور مختصر 

به شرح فعاليت هاي خود پرداختند.
قرار است رئيس جمهوري در اين مراسم از 10 طرح برتر در زمينه هاي 
مختلف اش��تغالزايي تقدير كند و به خوداش��تغاالن و كارآفرينان فعال در 
10 طرح برتر لوح تقدير اعطا كند. صندوق مهر امام رضا)ع( ثمره اولين 
مصوبه دولت نهم در سال 1384 است.  موضوع تأسيس اين صندوق در 
اولين سفر دولت نهم به استان خراسان رضوي و در جوار بارگاه ملكوتي 

امام رضا)ع( به تصويب رسيد.

وعدهاستاندارتهرانبهجوانان:
دارخانهساليكازكمتردرجوانهایزوج

شوندمی
  اس��تاندار تهران گفت: زوج های جوان 
 تهران��ی كه ب��ه تازگی تش��كيل خانواده 
می دهند در كمتر از يك س��ال خانه دار 

می شوند.
مرتض��ی تمدن در گفتگو ب��ا برنا ضمن 
بيان اين مطلب اظهار داشت: استانداری 
تهران براساس سياستگذاری های دولت 
برای فراهم كردن ش��رايط مناسب برای 
جوانان، طرح مس��كن مه��ر را با جديت 

دنبال می كند.
وی در ادام��ه اف��زود: در حال حاضر هر 
زوج جوان تهرانی كه به تازگی تش��كيل 
خانواده داده اس��ت، در ص��ورت نياز به 
مس��كن ، با مراجعه به وزارت مسكن و 
شهرسازی استان تهران می تواند با ارائه 
تقاضانامه، يك واحد مسكن مهر دريافت 

كند. 
استاندار تهران با اشاره به ظرفيت موجود 
در اس��تان تهران برای واگذاری مس��كن 
مهر خاطر نشان كرد: با توجه به ظرفيت 
موجود در مس��كن مهر در استان تهران 
 ب��ه هرتعداد تقاضا وجود داش��ته باش��د
می توانيم پاس��خگو باش��يم. نكته حائز 
اهمي��ت اين اس��ت كه مس��كن مهر به 
 متقاضيان در شهرستان ها و شهرك های

اط��راف ته��ران واگ��ذار م��ی ش��ود و 
 در ش��هر ته��ران اي��ن تس��هيات ارائه

نخواهد شد.  
تم��دن در پايان تصريح ك��رد: متقاضيان 
مسكن مهر می توانند باگذشت يك سال 
از موعد تقاضا واحد مس��كونی خود را 

تحويل بگيرند.

پايتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار
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شايد  تا به حال شنيد ه باشيد  كه شخصی برای حل مشكلش نزد  فالگيری 
رفته و آن فالگير د ارويی را به او د اد ه و توصيه كرد ه است كه آن را چهل 
روز استفاد ه كند. اعتقاد  به نحسی يا مباركی اعد اد  از تمد ن  های باستان تا 
امروز جايگاه خود  را حفظ كرد ه  اند  و بسته به اين كه شما د ر كد ام قسمت 
 از جهان و د ر كد ام كشور زند گی می  كنيد، اعد اد  می  توانند  د ر فعاليت  های

روزم��ره ش��ما و حتی د ر آين��د ه  تان نقش مهم��ی ايفا كنند. بس��ياری از 
عد د شناس��ان معتقد ند  كه شناخت رموز اعد اد  بيش از د ه هزار سال قد مت 
د ارد. شايد  مهم ترين نقش را د ر علم عد د شناسی، پيروان فيثاغورث بازی 
كرد ه باش��ند. آنها قوانين مربوط به طبيعت را از هارمونی  های موسيقی تا 
حركت س��تارگان به كمك عد د  بيان م��ی  كرد ند. فيثاغورثيان معتقد  بود ند  

كه عد د  بر تمام جهان هستی حكومت می  كند . 
آنها اعد اد  زوج را نش��انه مرد  و اعد اد  فرد  را ) با ش��روع 3 ( نش��انه زن 
می  د انس��تند  و مجموع عد د  نخس��تين مرد  )2( و عد د  نخس��تين زن )3(، 
يعن��ی 5 را مظه��ر ازد واج می  د انس��تند. عد د های مربع ك��ه از ضرب هر 
 عد د  د ر خود ش به د س��ت می  آيد، برايش��ان مظهر عد ل و د اد  و عد د  6،

نش��انه كمال ب��ود ، زيرا اين عد د  با مجموع مقس��وم علي��ه  های خود ش 
برابر اس��ت )3+2+1=6(. اين گروه همچنين عد د  10 را نش��انه هماهنگی 
م��ی  د انس��تند،  زيرا به صورت��ی موزون، اع��د اد  بعد ی را به اع��د اد  قبلی 
مرب��وط م��ی  كند  و ع��د د  4 نيز به صورت پنهان ش��امل عد د  10 اس��ت، 
زي��را اگ��ر آن را با اعد اد  قبل��ش جمع كنيم ، عد د  10 به د س��ت می  آيد، 
 به همين علت 4 برای فيثاغورس��يان عد د ی مقد س بود  و به آن س��وگند  

می خورد ند. 
البته عد د  36 نزد  ايش��ان حتی از 4 هم مقد س  تر بود ، چرا كه از مجموع 
4 عد د  نخس��تين زوج و 4 عد د  نخس��تين فرد  حاصل می  ش��د . از اين رو 
فيثاغورثيان از اين عد د  می  ترس��يد ند  و سوگند  خورد ن به آن ممنوع بود . 
مرد م چين باستان نيز گرما، آتش، خورشيد، روز و رنگ سفيد  را به اعد اد  
فرد  و سرما، آب، ماه، شب و رنگ سياه را به اعد اد  زوج نسبت می  د اد ند. 
رومی  ها نيز از تأثير »عرفان عد د ی« بركنار نماند ند ، آنها به عد د  3 احترام 
 می  گذاش��تند ، زيرا خد ايان بزرگ آنها س��ه  گانه بود ند؛ 3 الهه سرنوشت، 

3 الهه انتقام و 3 الهه زيبايی د اشتند  و د يانا )الهه شكار( 3 صورت و سه سر 
 د اشت. آنها عد د  7 را مقد س می  د انستند  و خوشحال بود ند  كه رم بر 7 تپه
س��اخته شد ه است و گمان می  كرد ند  كه رود خانه »ستيكس« بار جهنم را 
د ور م��ی  زند. اعتقاد  به نقش اعد اد  د ر سرنوش��ت مرد مان حتی تا د و قرن 
بعد  و د ر ميان رياضيد انان و س��تاره  شناس��ان جايگاه خود  را حفظ كرد. 
 كپلر، س��تاره  شناس مشهور و كاش��ف قانون  های د قيق حركت سياره  ها،
 بسياری از مواقع از روی اعد اد  و حركت ستاره  ها به پيشگويی می  پرد اخت،

گرچه همواره بيان می  كرد  كه خود ش به اين پيش��گويی  ها اعتقاد  ند ارد. 
نپر، كاش��ف لگاريتم نيز سعی د اشت كه به كمك محاسبات عد د ی، آيند ه 

را پيشگويی كند. 
اين تفس��ير ها شامل زند گی ش��اهان و افراد  سرشناس نيز می  شد. برخی 
از اعد اد  د ر زند گی افراد  خاص، نقش بسزايی د اشتند ، به عنوان مثال عد د  
14، د ر زند گی هانری چهارم پاد شاه فرانسه، نقش زياد ی د اشته است ، نام 
او Henride Bourbon ، 14 حرف د اش��ت و 14 د سامبر سال 1553 
ب��ه د نيا آمد ، در ضمن مجموع رقم  های س��ال تول��د  او هم برابر 14 بود . 
د ر 14 مه 1610 كش��ته ش��د  و سال تولد  وی هم مضربی از 14 بود . او به 
اند ازه 14×3 س��ال حكومت كرد  و »راوالياك« قاتل او را د رس��ت 14 روز 
پس از جنايت، اعد ام كرد ند . بيس��مارك، صد راعظم معروف آلمان به عد د  
3 اهميت زياد ی می  د اد  و نام مستعار او »با نيروی سه  گانه« بود. او به سه 
امپراتوری خد مت كرد  و د ر سه جنگ شركت د اشت. )د انمارك، اتريش و 
فرانسه( سه پيمان جهانی را امضا كرد، شورا و د يد ار سه گانه هر امپراتور 
را ترتيب د اد، با س��ه حزب سياس��ی مبارزه كرد ، سه فرزند  د اشت، مالك 

سه ملك بود  و غيره. 
فرانسوی  ها نيز اين روحيه را تا امروز حفظ كرد ه  اند  و از برآورد های عد د ی 
استفاد ه می  نمايند  تا ثابت كنند  كه عد د  معينی د ر زند گی يك چهره تاريخی 
و يا يك پيش��امد، نقش خاصی د اش��ته است. عد د  17، د ر زند گی ناپلئون 
 س��وم، نقش خاصی د اشته است. او د ر س��ال 1808 كه مجموع رقم  های

آن برابر 17 اس��ت به د نيا آمد، همس��رش د ر س��ال 1826 متولد  ش��د  كه 
باز هم مجموع رقم  های آن برابر 17 اس��ت، آنها د ر س��ال 1853، ازد واج 
كرد ن��د  و مجموع رقم های اين عد د  هم برابر اس��ت ب��ا 17 و امپراتوری 
ناپلئون س��وم 17 س��ال طول كش��يد. مرد م ژاپن و چين پايه بس��ياری از 
فعالي��ت  ه��ای خود  را بر اعد اد  مش��خصی م��ی  گذارند . به عن��وان مثال 

 د ر زب��ان چين��ی عد د 4 و كلمه »م��رگ« هر د و به ص��ورت »Shi« تلفظ 
 می  شوند، به همين د ليل عد د  4 د ر زبان چينی، عد د ی نحس تلقی می  شود
و م��رد م چين به ش��د ت از به زب��ان آورد ن آن )حت��ی د ر پرد اخت پول( 
 د وری م��ی  كنند، ام��ا عد د  9 برای آنها مبارك و س��بب خوش  شانس��ی 

است. 
برعكس، 9 برای ژاپنی  ها معنای ناخوشايند ی د ارد ، زيرا »Ku« يعنی عد د  
9 برای آنها به معنی رنج اس��ت. س��خنگوی س��فارت ژاپن د ر لند ن نيز با 
تأكيد  براين نكته می  گويد: »مرد م ژاپن مراقب هس��تند  كه عد د  های 4 و 
9 د ر ش��ماره اتاق  ها و ش��ماره ماشين  هايشان وجود  ند اشته باشد  و حتی 
برخی از آنها س��عی می  كنند  د ر روز های چهارم و نهم ماه به مس��افرت 
نرون��د« . ع��د د  7 د ر تمامی اد ي��ان و باور ها، عد د ی مب��ارك و حتی عد د  
تكوين روحی به شمار می  رود ، 7 عد د  روز های آفرينش و تعد اد  فرامين 
نوح، تعد اد  حيوانات پاكی كه به كش��تی نوح منتقل شد ند  و تعد اد  افاك 
اس��ت، همچنين طبق علوم پزشكی، هر 7 س��ال يك بار سلول  های بد ن 
انس��ان جای خود  را به سلول  های جد يد ی می  د هند . برخی اعتقاد  د ارند  
كه ضربان قلب، هر 7 روز آهس��ته  تر می  زند، مانند  هفتمين روز آفرينش 
ك��ه به يكباره همه چي��ز آرام گرفت. خد اوند  انس��ان را از خاك آفريد  و 
د انش��مند ان اثبات كرد ه  اند  كه بد ن انس��ان از 14 )2×7( عنصر موجود  د ر 
يك مشت خاك تشكيل شد ه است. نور خورشيد ، از 7 رنگ مجزا ساخته 

شد ه است. همان طور كه د ر رنگين  كمان د يد ه می  شود(. 
د ر موس��يقی 7 نت وجود  د ارد  كه د ر يك آكورد  به اوج می  رسند  و پايان 
آنها برابر اس��ت با آغاز 7 ن��ت جد يد. برخی از جناي��ات نيز با خرافات 
 )Tirads( عد د ی آميخته شد ه  اند، به عنوان مثال د سته مافيای هنگ  كنگ
اعضای خود  را با اعد اد  مش��خص می  كش��د. بس��ياری از فرهنگ  ها نيز 
تقويم خود  را بس��ته به موقعيت ماه تعيين می  كنند. به عنوان مثال امس��ال 
س��ال نو د ر س��ريانكا د ر س��حرگاه چهارد هم آوريل و د ر ساعت 4/37 
صبح آغاز ش��د  و به همين مناس��بت مرد م سريانكايی برای خوش  يمنی 
لباس  های سفيد  و زرد  پوشيد ه بود ند . به هر حال اعتقاد  به خوش  شانسی 
يا بد شانس��ی اعد اد  د ر زند گی انس��ان ها تا به امروز اد امه د ارد  و هر روز 
بر طول د اس��تان خرافات عد د ی افزود ه می ش��ود،  اما اين كه هر كد ام از 
ما يكی از س��وژه  های اين د استان می  ش��ويم يا شد ه  ايم و خود مان خبر 

ند اريم، سئوالی است كه بايد  پاسخش را د ر پيشانيمان جستجو كنيم.

عددسرنوشتمنكداماست؟

آژير

محقق��ان در مركز پزش��كی اختاالت 
حافظه در بوس��تون می گويند فراموش 
كردن يكی از نش��انه های درگيری های 
ذهنی فراوان در زندگی روزمره انسان ها 
است. اگر به ياد نداريد عينك خود را 
كج��ا گذاش��ته ايد، يا نام هم كاس��ی 
جديدتان كًا از ذهن ش��ما پاك شده، 
نش��انه های مشغوليت ش��ديد روزمره 
است كه باعث می شود از ميزان توجه 
فرد نس��بت به موارد كم اهميت كاسته 
شود. به اين شكل زمانی كه توجه كافی 
وجود نداش��ته باش��د حافظه هايی كه 
ش��كل می گيرند چندان قدرتمند نبوده 
و فرد برای به ياد آوردن آنچه به خاطر 

سپرده دچار مشكل خواهد شد. 
 كليد حل اين مشكل متناسب نگه داشتن
حافظه اس��ت. به گفته ه��ری لوراين 
نويس��نده كت��اب »حافظ��ه نامحدود، 
اسراری س��اده برای جوان نگاه داشتن 
ذه��ن«، ما بدن خود را تمرين می دهيم 
تا متناس��ب نگه داريم اما اگر در بدنی 
سالم توانايی های ذهنی مناسب وجود 
نداشته باشد، تمامی زحمات به باد رفته 

است. 
راه حل هاي��ی كه توس��ط متخصصان 

حافظه پيشنهاد شده اند : 
به ياد سپردن نام ها 

زمانی كه به فردی معرفی می شويد، كامًا 
به نامش توجه كنيد. سپس برای بهتر به 
 ياد سپردن آن حروف نام را در ذهن تان
تص��ور كرده و س��عی كنيد نش��انه ای 
شخصی برای نام بيابيد تا اسم در ذهن 

تان قفل شود. 
اسم را مصور کنید

برای به خاطر س��پردن نام های فاميلی 
پيچيده و دشوار بايد برای آنها مفهومی 
 درس��ت ك��رده و آن را در ذه��ن تان
به تصوير بكشيد. سپس يك ويژگی در 
صورت فرد انتخاب ك��رده و آن را به 

تصوير ذهنی وصل كنيد. 
 به ياد سپردن موقعیت وسايل 

به آن چه انج��ام می دهيد توجه كنيد، 
به خود ي��ادآوری كنيد »من كليدها را 
در جيب كت گذاشتم« تا به اين شكل 
حافظ��ه ای ش��فاف از عملك��رد خود 

داشته باشيد. 
به ياد سپردن کارها 

برای به خاطر سپردن غير عادی باشيد. 
برای به خاطر سپردن كاری يك يادآور 
فيزيكی غير عادی خلق كنيد. مثًا برای 
به خاطر آوردن اين كه بايد قبض هايی 
ك��ه روی ميز گذاش��ته ايد را پرداخت 

كنيد، جس��م نامربوطی مانند يك ميوه 
 را ب��ر روی آنها قرار دهي��د تا با ديدن 
غي��ر منتظره ي��ك ميوه توج��ه تان به 

قبض ها جلب شود. 
لیس��ت خريد خود را تبديل به آواز 

کنید 
برای به ياد سپردن مواردی مانند ليست 
خريد، شماره تلفن و يا ليست كارهای 
روزان��ه، آنها را با يك��ی از آهنگ های 
م��ورد عاقه خود انطباق دهيد و آن را 

بخوانيد. 
از میانبره��ای حفظ کردنی اس��تفاده 

کنید 
برای به خاطر س��پردن نام ها، كارها يا 
ليست ها می توانيد حروف اول هر كلمه 
از آنها را سر هم كرده و يك كلمه خلق 

كنيد و آن را به خاطر بسپاريد. 
از بدن خود استفاده کنید

اگر كاغذ يا قلم برای يادداش��ت كردن 
نداري��د، از اعضای ب��دن خود برای به 
خاطر س��پردن چيزی مثًا ليس��تی از 

اقام استفاده كنيد.  
بخوانید، بنويسید، بگويید، بشنويد

 برای به خاطر س��پردن مطلبی به ويژه 
مباحث درسی، يادداشت های خود را 
بخوانيد، سپس آنها را تايپ كنيد، بعد 
آنها را بلند خوان��ده و صدای خود را 
ضب��ط كنيد و چندين بار صدای ضبط 

شده خود را گوش دهيد. 
از اتاق های خانه هم استفاده کنید

می توانيد س��اختمان محل كار يا منزل 
خ��ود را جايگزين بدن خ��ود كرده و 
هر ي��ك از اقام خري��د را به يكی از 
 وس��ايل درون اتاق ها يا خ��ود اتاق ها 

ربط دهيد. 
به ياد سپردن ارقام 

هر ع��دد را به يك ش��كل ربط دهيد. 
برای هر ع��دد در ذهن خود ش��كلی 

تصور كنيد. 
برای اعداد هم قافیه بیابید

س��عی كنيد واژه هايی بيابيد كه با اعداد 
هم قافيه باشند و س��پس با استفاده از 
اين واژه ها داستانی بسازيد. از حروف 
الفبا استفاده كنيد. زمانی كه نام فيلم يا 
كتابی را فراموش كرده ايد، حروف الفبا 
را به ترتيب بگوييد. زمانی كه به حرف 
مشابه آغازكننده نام فيلم برسيد، نام به 

يادتان خواهد آمد. 
از رنگ ها استفاده کنید

از رنگ ه��ا در بخش ه��ای مختل��ف 
يادداشت های خود استفاده كنيد تا آنها 

را به همراه نام رنگ ها به ياد آوريد.

جامعه

پيشنهاداتیسادهبرایتقويتحافظه

پنجره

دث
حوا

پلي��س اصفه��ان در بازرس��ي از يك 
دس��تگاه تريلر مق��دار 44 ت��ن برنج 
خارج��ي قاچ��اق را كش��ف و ضبط 

كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني پليس، 
سرهنگ محمد علي بختياري، فرمانده 
انتظامي شهرس��تان اصفه��ان با اعام 
اي��ن مطلب اظه��ار داش��ت: مأموران 
اصفه��ان حين  كانت��ري حس��ن آباد 
كنت��رل خودروهاي عبوري محورهاي 
مواصاتي اين بخش به يك دس��تگاه 
متوق��ف  را  آن  و  مش��كوك   تريل��ر 

كردند. 
وي افزود: در بازرس��ي از اين خودرو 
 تعداد چهار هزار و 400 كيسه 10 كيلويي
مجموعًا به مقدار 44 تن برنج خارجي 

قاچاق را كش��ف و ضبط كردند. اين 
مقام مس��ئول تصريح ك��رد: طبق نظر 
ريال��ي  ارزش  گم��رك  كارشناس��ان 
 كاالهاي كشف شده بالغ بر 104 ميليون

ريال است. 
انتظامي شهرس��تان اصفهان  فرمان��ده 
گفت: در اي��ن رابطه راننده خودرو به 
نام »سعيد – ع« 24 ساله به اتهام حمل 
كاالي قاچ��اق دس��تگير و تريلر وي 
نيز توقيف و به پاركينگ منتقل ش��د. 
س��رهنگ بختياري در پايان با بيان اين 
كه كاالهاي كش��ف شده تحويل اداره 
گمرك استان ش��ده است، خاطرنشان 
كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير 
 مراحل قانون��ي تحويل مراجع قضايي 

شد.

قاچاقخارجيبرنجتن44كشف
اصفهاندر

متأس��فانه به دليل ع��دم آگاهی مردم از 
معنی آرم پلی بوی )خرگوش پلی بوی( 
استفاده از محصوالت و آرم اين كمپانی 
در كش��ور ما رو به افزايش اس��ت و با 
توجه به آن كه اس��تفاده از محصوالت 
اين ش��ركت، در سرتاس��ر جهان برای 
افراد زير 18 س��ال ممنوع می باشد، اما 
در اي��ران آرم اين ش��ركت را به عنوان 
يك عامت فانتزی گاه بر روی بعضی 
از لباس ه��ا و تی ش��رت های كودكان و 
نوجوانان ديده می ش��ود و حتی مارك 
آن، ب��ه عنوان ش��ركت س��ازنده، روی 
لباس ها و عطرهای برخی فروش��گاه ها 
ني��ز يافت می گردد و ب��ه تازگی برخی 
فروشگاه های فروش بدليجات و حتی 
طافروش��ی ها نيز اقدام به ساخت آرم 
اين شركت نموده اند، كه هم جای تأمل 
داشته و هم مراقبت مسئوالن ذيربط را 

بيشتر می طلبد. 
»پلی ب��وی« ن��ام يك مجل��ه معروف 
آمريكايی است كه ماهيانه در ده ها كشور 
و به زبان های مختلف منتش��ر می شود 
و ش��امل مقاالت سياس��ی، اجتماعی، 
ورزشی و مصاحبه هايی با اشخاص مهم 
دنياست. اما رسالت اصلی اين مجله با 
ديدگاه مسائل به صورت جنسی است 
و روی جل��د آن، تصاويری مس��تهجن 
از دخت��ران و زنان به چاپ می رس��د. 
اين مجله ك��ه در جامعه آمريكا-كانادا، 
به مجله مردان ش��هرت دارد، به گرفتن 
مواضع ش��ديد ليبرالی در مس��ايل مهم 

سياسی آمريكا و جهان معروف است. 
بنيانگذار اين مجله كه ش��خصی به نام 
هيو هيپر است، به جهت سخنرانی های 
تندی ك��ه در آنه��ا از آزادی های كامل 
جنسی به عنوان انقاب جنسيت سخن 
می گفت، به عنوان نماد جنسيت گرايی 
آمريكا معروف شد و در پی آن در سال 
1953 اقدام به انتشار اين مجله كه همه 
مسائل جامعه، از قبيل سياست، ورزش، 
كار و ... را با ديد مسائل سكس، مطرح 
می نمود و بعدها با گسترش ايده خود به 
يك تراست جهانی، مجله پلی- بوی را 
به پلی بوی اينترپرايز تغيير داده و سلطه 
خود را به تمامی نش��ريات نوشتاری و 

صوتی - تصويری گسترش داد. 
وی در طول دهه 50 و 60 ميادی، نبرد 
بزرگی را عليه ازدواج، و پيمان زناشوئی 
برپا كرد، كه چندی بعد، فمنيس��ت های 
افراطی، بس��ياری از پزش��كان طرفدار 
كنت��رل جمعيت و حت��ی نظريه پردازان 
ماركسيس��ت، در آمريكا به اين نهضت 
پيوسته و در مقياسی وسيع و گسترده كه 
با حمايت اين مجله جنگی وسيع و همه 

جانبه را عليه ازدواج به راه انداختند. 
جامعه ش��ناس  ي��ك  س��ال 1972  در 
فمينيس��ت افراطی به نام جسی برنارد، 
ادعا ك��رد ك��ه ازدواج ب��رای يك مرد 
سامت، تندرستی، اعتبار و آرامش های 
روح��ی- روانی به وج��ود می آورد، در 
حالی كه همين مس��أله برای يك زن بر 
عكس بوده و عاوه بر محدوديت های 
اجتماع��ی، افس��ردگی و بيماری ه��ای 
روحی-روانی را ش��امل می ش��ود. وی 
با ش��عار »ازدواج تعهدی نه برای همه 
عمر، انتخابی پيوس��ته آزاد«، امروزه در 
كالج ها به دانش��جويان خود می آموزند 
كه ازدواج اث��ری نامطلوب بر روان زن 

خواهد گذاشت. 
پلی ب��وی ك��ه حاال ب��ه عن��وان مكتبی 
نوظهور در جهان مطرح شده، با هدف 
تخريب خانواده و آزادی بی قيد و شرط 
زنان و م��ردان در روابط خود، يكی از 
مخرب ترين اثرات خ��ود را در جوامع 

آزاديخواه)!!!( بر جا گذاشت.
بر مبنای تفكر مكتب پلی بوی ايسم، زنان 
حق دارند از جسم خود، به هر نحو كه 
می خواهند، ب��دون عواقب آن )حتی با 
داش��تن همسر و فرزند( استفاده كنند و 
كسی هم حق اعتراض بر آنان نخواهد 
داش��ت، زيرا كه محكوم ب��ه تحجر و 
عوام زدگ��ی خواهد ش��د و آنچه را كه 
خداون��د برای هم��ه مخلوقات خود و 
به ش��كلی آرمانی و مقدس ق��رار داد، 
به عن��وان صرفاً يك س��رگرمی و يا از 

آزادی های فردی، به لجن كشيده شد. 
اين مجله كه حال می توان آن را سازمانی 
مخوف و شيطانی نام نهاد، برای ترويج 
و تش��ويق به فحش��ا، پول های گزافی 

خرج می كند.

بویپلیخرگوشازمردمآگاهیعدم نکته هايی جالب درباره عصبانيت 
در اي�ن زم�ان بيش��ت�ر اف�راد احس�اس���ات 
خ�ود را همان طور كه هست بروز می دهند 
و كمتر به نظر می رس��د كه ش��رايط اطراف 
خود را در نظر بگيرند، اما آيا احساسی ب�االتر 
از اي�ن وج�ود دارد ك�ه ب�ت�واند باعث ايجاد 
س��وءتفاهم شود؟ تعداد بسيار زيادی از افراد 
معتقدند كه فرو خوردن خشم به بدن آسيب 
وارد می كند. عصبانيت ن�وعی فش�ار روح�ی 
اس��ت ك�ه ب�ايد اب�راز ش���ود. ه�مچن�ي�ن 
انفجار ناگهانی خش�م و ي�ا ن�گ�ه داشت�ن آن 
برای يك مدت زمان طوالنی، گزينه درستی 
محسوب نمی شود. از آن جايی كه عصبانيت 
به واسطه تحريك شديد سيستم عصبی بدن 
اتفاق می افتد، تأثيرات جانبی نامناسبی را بر 
روی قس��مت های مختلف بدن می گذارد، 
سبب ايجاد نوسان در دستگاه تنفسی و بروز 
اختال هايی در سيستم گوارشی می شود. در 
نهايت بايد اذعان داش��ت كه توان فكر كردن 
صحيح را از شما می گيرد. البته نمی توان به 
طور تضمينی اظهار داش��ت كه ابراز خشم و 
عصبانيت اوضاع را از آن چيزی كه هس��ت 
بهت��ر می كند. نمی توان گفت كه در بيش��تر 
موارد تخليه هيجانی در افرادی كه خشونت و 
 عصبانيت خود را بروز می دهند، اتفاق می افتد.
تبديل عصبانيت به لغات و ابراز آنها در رفتار 
 تضمين نمی كند كه عواطف شما قابل كنترل تر
خواهند شد، فقط اين كار شدت احساسات 

فرد را باال می برد. 
 حتی اين امر می تواند در همان زمان آسيب هايی
را به افرادی كه در س��وی ديگ��ر قرار دارند 
نيز وارد كند. اغلب افراد در كنترل خش��م و 
احساسات منفی خود با مشكل مواجه هستند. 
عصبانيت از جمله احساساتی است كه از نظر 
بيش��تر مردها قابل قبول اس��ت؛ اما اين بدان 
معنی نيس��ت كه زمانی كه ف��رد ديگری در 
مقابل آنها از خود عصبانيت نش��ان می دهد، 
آنه��ا برخورد مناس��بی را در برابر او از خود 
نش��ان دهند. در بسياری از فرهنگ ها، خانم 
ها برای كنترل خشم و عصبانيت خود تحت 
فشار قرار می گيرند، اما گاهی اوقات آن قدر 
در كنترل خشم خود موفق می شوند و آن را 
درون خود حل می كنند كه گويی عصبانيتی 
وجود نداشته است. از آن جايی كه عصبانيت 
يك احس��اس منفی قوی بوده و باعث ايجاد 
ناراحتی در افراد می شود، به طور معمول اين 

طور گفته می ش��ود كه ايجاد آن هم درست 
نيس��ت. چند نفر از ما در طول زندگی خود 
از ديگ��ران ش��نيده ايم كه باي��د از بروز يك 
چنين احساس��ی در خود جلوگي��ری كنيم. 
 از همان دوران بچگ��ی همه به ما می گفتند
 كه: »اگر احس��اس می كنی عصبانی شده ای
م��ی توانی به اتاق��ت بروی و ه��ر زمان كه 
عصبانيتت بر طرف ش��د، نزد م��ا برگردی«. 
نتيجه تمام اين مطالب اين است كه هيچ كس 
ياد نمی گيرد كه چگونه به درستی می تواند 
خش��م خود را كنترل و مديريت كند. گاهی 
اوقات زمانی كه افراد عصبانی می شوند، حتی 
نمی توانند متوجه شوند كه عصبانی هستند. 
برخی ديگر هم آن قدر عصبانيت خود را پنهان 
می كنند، تا باالخره يك مرتبه از طريق لغات 
 و كارهای اهانت آمي��ز آن را بروز می دهند.
تحقيقات گويای اين مطلب هستند كه توانايی 
تش��خيص و نام گذاری صحيح احساسات 
 و صحب��ت ك��ردن رك و پوس��ت كن��ده
در م��ورد آنها ت��ا زمانی كه آن احس��اس به 
طور كامل درك ش��ود، س��بب می ش��ود كه 
احساس��ات منف��ی به خ��ودی خ��ود از هم 
پاش��يده شوند و پيرو آن مطلب برانگيختگی 
 روان��ی ني��ز ت��ا حد بس��يار زي��ادی كاهش 

پيدا می كند. 
اما تا زمانی كه فرد احس��اس كند عصبانيتش 
غي��ر قابل قبول اس��ت همچن��ان در حالت 
برانگيختگی احساسی باقی خواهد ماند و نمی 
تواند به درستی درك كند كه در دنيای اطراف 
او چ��ه اتفاقاتی در حال روی دادن هس��تند 
 و نم��ی تواند كنترلی ب��ر روی حركت های
بيرونی خود داش��ته باش��د و تمام ذهنش بر 
روی خشم درونی اش معطوف می شود. اين 
قبيل افراد دچار احساسات منفی زيادی شده 
و هميشه پريشان حال خواهند بود. همچنين 
تمايل شديدی دارند كه احساسات خود را به 
خارج بروز ندهند. تصور كنيد كه با يك چنين 
عملكردی چگونه باعث ايجاد سوء تفاهم ميان 
دوستان و همس��ر خود می شوند! اين به آن 
خاطر است كه آنها احساسات خود را پنهان 
می كنند و همين امر س��بب بروز استرس و 
اضطراب در درون آنها می شود. گاهی اوقات 
در ميان گذاشتن اين مطلب كه چرا ناراحت 
هس��تيم، در ما آرامش ايجاد می كند، به ويژه 
اگر دليل ناراحتی خود را به فرد مقابل بگوييم. 

روانشناسان بر اين باورند كه احساس آرامشی 
 كه در يك چنين شرايطی به ما دست می دهد،
به دليل تخليه شدن نيست، بلكه به اين خاطر 
است كه احساسات خود را شناسايی كرديم، 
 آنها را مخاطب قرار داده و برای يافتن راه حل
ب��ر روی آنها كار كرده ايم. اين امر نكته های 
مثبتی را كه عصبانيت می تواند در بر داش��ته 
 باش��د، به وض��وح برای ما روش��ن می كند.
همي��ن مس��أله خ��ود م��ی تواند ب��ه عنوان 
 نوعی مش��وق قوی برای تغيير نگرش های
منفی ما به حساب رود. اين امر ما را تشويق 
م��ی كند كه در مورد چيزهايی كه ما را اذيت 
می كنن��د راحت تر بتوانيم صحبت كنيم، اما 
موفقيت اصلی زمانی حاصل خواهد شد كه 
بداني��م چگونه می توان اين كار را به ش��يوه 
صحيح انجام داد، چرا كه خش��ونت ممكن 
است سبب شود كه ما عكس العمل بيش از 

اندازه تند از خود نشان دهيم. 
بنابراين اولين و مهم ترين كاری كه بايد انجام 
دهيد، اين اس��ت كه گنجايش فردی خود را 
افزايش دهيد تا هر مس��أله كوچك و جزئی 
نتواند شما را ناراحت كند و سپس به سمت 

يافتن راهی سازنده قدم برداريد. 
- سه نفس عمیق بکشید 

زمانی كه عصبانی می شويد، بدن شما منقبض 
می ش��ود. نفس عميق به شما كمك می كند 
تا استرس از شما دور شده و فشار كمتری بر 
روی بدن وارد ش��ده و احساس بهتری پيدا 

كنيد. 
- فضا را تغییر دهید 

يكی از بهترين شيوه هايی كه به واسطه آن می 
توانيد خشم خود را از ميان برداريد اين است 
ك��ه برای مدت پنج دقيقه در ه��وای آزاد راه 
برويد. در ترافيك گير كرده ايد؟ پس در ذهن 
خ��ود اين كار را انجام دهيد، صدای ضبط را 
زياد كرده و آهنگ را با صدای بلند بخوانيد. 

- دلیل عصبانت خود را دريابید 
در مورد افراد، موقعيت ها و حوادثی كه سبب 
ايجاد ناراحتی در شما می شوند، فكر كنيد و 
آنها را رديابی نماييد. عصبانيت به طور معمول 
سبب ايجاد ترس های عمقی در وجود افراد 
می ش��ود. در زمانی كه احساس می كنيد به 
اوج عصبانيت نزديك ش��ده ايد، از خودتان 
بپرسيد چه ترسی در وجودتان نهفته كه سبب 

می شود احساساتتان تحريك شود. 

- از چی��زی که خ��ارج از حیطه کنترلتان 
است، بگذريد 

شما فقط مسئول خودتان و كارهايی كه در قبال 
ديگران انجام می دهيد هستيد. بايد بدايند كه 
مسئول كارهايی كه ديگران در قبال شما انجام 
می دهند نيستيد. نه تنها عصبانيت مشكلی را 
حل نمی كند، بلكه ش��رايط را بدتر از آن چه 
كه بوده نيز می كند. اگر كس��ی به طور دائم 
ش��ما را تحريك كرده و بر شدت عصبانيت 
تان می افزايد، ش��ما بايد بر روی مس��أله ای 
كه س��بب ايجاد عصبانيت می ش��ود تمركز 
 كرده و ليس��تی از راه حل هايی كه می توانيد

داشته باشيد را روی كاغذ بياوريد. 
- احساسات خود را ابراز کنید 

ابتدا فكر كني��د و از لغت ها و حركت هايی 
اس��تفاده كنيد كه روی آنه��ا فكر كرده ايد. با 
حالت غير تدافعی به طرف مقابل بقبوالنيد كه 
عصبانی هستيد، شرايط تتان را به طور كامل 
به او توضيح دهيد، و خيلی رك و راست به 

او بگوييد كه چه چيز عصبانيتان می كند. 
- محتاط باشید 

ش��رايطی وجود دارند كه بروز عصبانيت در 

آنها ممكن است سبب ايجاد خطر شود. يكی 
از اين موارد داشتن شريكی حسود و بد زبان 
اس��ت. به جای اين كه ح��رف های خود را 
با او در ميان بگذاريد، با يكی از دوس��تانتان 
در مورد اوضاع عصبانيت خود صحبت كنيد. 
ممكن است دوستتان راه حل های نابی را به 
ش��ما پيش��نهاد كند كه تا كنون به ذهنتان هم 

نرسيده باشد. 
- در بیان احساس��ات خود قاطع بوده، اما 

پرخاشگر نباشید 
قاطع بودن به آن معناست كه با تأثير باال سخن 
بگوييد، خشونت را كنار بگذاری، و فقط به 
اهدافتان فكر كنيد. بد نسيت پيش از اين كه 
ايده های خود را مطرح كنيد قدری به واكنش 

طرف مقابل نيز فكر كنيد. 
- عبارات مثبت به کارببريد 

می توايند چند عبارت مثبت را حفظ كنيد تا 
زمانی كه عصبانی ش��ديد آنها را به خودتان 
بگويي��د تا عصبانيت ت��ان فروكش كند. اين 
كار به شما يادآوری می كند كه خودتان حق 
انتخاب داريد و می توانيد واكنش های تان را 

آگاهانه انتخاب كنيد. 

در راس��تاي اج��راي طرح مبارزه ب��ا قاچاق كاال ك��ه به مدت 
72 س��اعت در اصفهان ب��ه اجرا درآمد، بي��ش از 25 هزار قلم 
 انواع كاالي قاچاق كش��ف و 11 نفر نيز در اين رابطه دس��تگير 
ش��دند. به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني، س��رهنگ حس��ين 
حس��ين زاده، رئيس پليس آگاهي اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
در س��ال جهاد اقتصادي و در راس��تاي نيل به اه��داف مبارزه 
 با قاچاق كاال، از ابتداي س��ال ج��اري چندين مرحله طرح هاي 
 وي��ژه مب��ارزه با قاچاق كاال توس��ط مأم��وران اداره مب��ارزه با 
 قاچاق كاال و ارز به طور مس��تمر در سطح استان به مرحله اجرا 
درآم��ده اس��ت. اين مق��ام مس��ئول تصري��ح ك��رد: در نتيجه 
اج��راي اي��ن ط��رح س��ه روزه، 11 نف��ر دس��تگير و بي��ش 
 از 25 ه��زار قل��م ان��واع كااله��اي قاچ��اق كش��ف و ضب��ط 

شد. 
رئيس پليس آگاهي اس��تان گفت: اين كاالها ش��امل انواع چاقو 
و س��اح هاي س��رد، باتوم فلزي، انواع س��ركليدي، خودكار و 
س��اعت هاي دوربين دار، نوش��يدني هاي غيرمجاز و ابزارآالت 

ش��كار اس��ت. وی در ادامه عنوان كرد: در بازرسي از مخفيگاه 
اين متهمان يك قبضه س��اح كمري ب��ه همراه مهمات مربوطه 

كشف و ضبط شده است. 
وي با اش��اره به نقش س��اح هاي س��رد در وقوع جرايم خشن 
اف��زود: پليس به ش��دت با قاچ��اق كاالهاي قاچ��اق و به ويژه 
ساح هاي سرد برخورد خواهد كرد و به صورت مستمر اجراي 

طرح ه��اي وي��ژه، در 
 دستور كار پليس قرار 

دارد. 
وی در پايان خاطرنشان 
دستگير  متهمان  كرد:  
ش��ده در اين طرح به 
پرونده جهت  هم��راه 
س��ير مراح��ل قانوني 
 تحويل مراجع قضايي 

شدند.

قاچاقكااليانواعقلم25هزارازبيشكشفونفر11دستگيري
اصفهاندر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 24 JULY 2011 

مدير عامل شركت توزيع برق استان اصفهان گفت: در هفته 
دولت سال جاري، 11 پروژه برق رساني روستايي، مسكن 
مهر، صنعتي و توسعه شبكه هاي برق در شهرستان هاي 

نايين و خوروبيابانك به بهره برداري مي رسد.
 حميدرضا پيرپيران در گفتگو با فارس با اشاره به اين كه 
هم زمان با هفته دولت برق رساني به سه مجموعه مسكن 
مهر و دو منطقه صنعتي در نايين و خور و بيابانك پايان 
مي يابد و بهره برداري از آن آغاز مي ش��ود، اظهار داشت: 
در اين بازه زماني 11 پروژه برق رساني روستايي، مسكن 
مهر، صنعتي و توسعه شبكه هاي برق در اين شهرستان به 

بهره برداري مي رسد.

وي ادام��ه داد: ب��ا پايان يافتن پروژه مس��كن مهر امكان 
واگذاري يك هزار و 600 انش��عاب به مجموعه هاي ياد 
شده، ايجاد شده اس��ت. مدير عامل شركت توزيع برق 
اس��تان اصفهان هفته دول��ت را زمان پايان برق رس��اني 
ب��ه روس��تاهاي باالي 10 خانوار دانس��ت و اف��زود: در 
هفت��ه دولت كار برق رس��اني ب��ه روس��تاهاي ارموده، 
حس��ين آباد مفيدي، گاله كجان و برگش��اد پايان يافته و 
 از اين پس روس��تاي باالي 10خان��وار بدون برق وجود

ن��دارد. وي افزاي��ش ضري��ب پايداري ش��بكه ها را در 
اولويت برنامه هاي فني توصيف كرد و گفت: شش فيدر 
و ش��بكه هاي اصلي جديد، امس��ال از پست هاي انارك 

و جندق به ش��بكه هاي موجود افزوده مي ش��ود و بدين 
ترتيب عاوه بر تقويت ولت��اژ در مناطق انارك، جندق 
 و چوپانان خاموش��ي ها در اين مناطق به شدت كاهش

مي يابد.
پيرپي��ران با بي��ان اين كه برق رس��اني به منطقه صنعتي 
خور انجام ش��ده و 13 كيلومتر از ش��بكه فش��ار قوي 
نيستانك نيز پايان يافته اس��ت، اظهار داشت: در اجراي 
اي��ن پروژه ه��ا 18كيلومتر ش��بكه دو م��داره 20 كيلو 
ول��ت، 17/5 كيلومتر ش��بكه تك م��داره 20 كيلو ولت 
 اح��داث و 18دس��تگاه ترانس��فورماتور جدي��د نصب 

شده است. 

درهفتهدولتصورتميگيرد؛

اجراي11پروژهبرقرسانيدرنايينوخوروبيابانك

مدير كل اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: با توجه 
به حساسيت های موجود در خصوص مرمت سی وسه پل برخی دوست دارند ما را به 

حاشيه ببرند، اما ما با قدرت به كار مرمتی اين پل تاريخی ادامه می دهيم.
اس��فنديار حيدری پور در گفتگو با ايس��نا با بيان اين كه سی وسه پل از لحاظ سازه و 
استحكام هيچ مشكلی ندارد، اظهار كرد: مشكل اصلی پل در حال حاضر آسيب پذيری 
آجرهای آن در برابر بارندگی های اس��يدی طی چند سال گذشته و همچنين نوشتن 

يادگاری با اسپری، زغال و گچ بر ديوارهای آن است.
وی همچنين با اش��اره به اين كه مرمت سی وسه پل دير شروع شده است، افزود: در 
برخی از قسمت ها نيز با مصالح غير مرتبط بندكشی های غير اصولی صورت گرفته 
است و به همين دليل بيشتر به دنبال مرمت تزئينات، پاكسازی و بندكشی با مصالح 
اباغ ش��ده از طرف ناظر پروژه به دو پيمانكار با سابقه هستيم. مدير كل اداره ميراث 

فرهنگی استان اصفهان تصريح كرد: تامين اعتبار اين پروژه از محل تامين اعتبارات ملی 
بوده و با 100 ميليون تومان كار آغاز شده است كه مطمئنا در آينده نيز باز هم تامين 

اعتبار خواهيم كرد.
به گفته وی اين پروژه تا يك سال آينده به پايان خواهد رسيد و متوقف نخواهد شد. 
حيدری پور گفت: كار مرمت پل از امروز آغاز ش��ده اس��ت و طی چند روز گذشته 
تنها آماده كردن كارگاه مرمتی و تصميم گيری در خصوص مواد و مصالح مصرفی در 

دستوركار بوده است.
وی با بيان اين كه استفاده از متخصصان در دستور كار اين اداره است، افزود: كار اصلی 
مرمت از امروز و با نيروی انسانی مجرب شروع شده است و اميدواريم مرمت ضلع 
جنوبی را تا پايان تابستان به اتمام برسانيم. حيدری پور همچنين خاطر نشان كرد : مردم 

شبانه روز می توانند شاهد اقدامات مرمتی ما بر روی اين پل تاريخی باشند.
مدير كل اداره ميراث فرهنگی استان اصفهان به طرح حفاظتی سی وسه پل با روش هايی 
مانند بس��تن دهانه های پل و همچنين حفاظت از آجرهايی كه به صورت هره چيده 
ش��ده اند اشاره كرد و گفت: در اين موارد بايد به صورت آزمون و خطا كار كنيم تا به 

يك راه حل خوب برسيم. 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مديركلراهوترابرياستاناصفهانخبرداد:

ـ شهركرد آغاز عمليات اجرايي راه آهن مباركه 
مديركل راه و ترابري استان اصفهان گفت: عمليات 
اجرايي راه آهن مباركه � ش��هركرد آغاز ش��ده و 32 
كيلومتر از اين طرح در استان اصفهان است. هوشنگ 
عشايري در گفتگو با فارس با اشاره به طرح راه آهن 
مباركه � شهركرد بيان داشت: 32 كيلومتر اين پروژه 

86 كيلومتري در استان اصفهان قرار دارد. 
رئيس ش��وراي حمل و نقل اس��تان اصفهان با اشاره 
به بح��ث آلودگي ه��اي موجود در اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: با توجه به بحث آاليندگي كه در اين 
اس��تان وجود دارد و در راستاي سياست هاي دولت 
مبني بر توس��عه متوازن صنعت و انتقال، اين صنعت 
به اس��تان هاي ديگري از قبيل اس��تان چهارمحال و 
بختياري و خوزس��تان منتقل ش��ده است.  وي ادامه 
داد: احداث خط راه آهن مباركه در استان اصفهان به 
شهرستان ش��هركرد در استان چهارمحال و بختياري 
داراي اثرات مطلوب و مثبتي است. عشايري افزود: 
32 كيلومت��ر از اين ط��رح از مباركه تا گردنه رخ در 
اس��تان اصفهان اس��ت. وي تصريح ك��رد: هدف از 
اجراي اين ط��رح، رفع تنگناه��اي ظرفيتي حمل و 
نقل ريلي محور جنوب )خوزستان(، بهبود و ارتقاء 
شبكه ترابري استان خوزستان و اتصال به استان هاي 
مركزي و ش��رقي كش��ور، اتصال مس��تقيم ريلي دو 
قط��ب صنعتي كش��ور يعن��ي دو اس��تان اصفهان و 
خوزستان است. مديركل راه و ترابري استان اصفهان 

با اشاره به اين كه اين طرح يك هزار و 500 ميليارد 
 ري��ال هزين��ه در ب��ر دارد، ادامه داد: ط��رح راه آهن 
مبارك��ه � ش��هركرد به ص��ورت دو خط��ه برقي با 
س��رعت 160 كيلومتر در س��اعت به صورت باري 
و 220 كيلومتر در س��اعت به صورت مسافربري در 

كاهش مسافت و زمان مسير موجود استان خوزستان 
با مناطق مركزي و ش��رقي كش��ور، برطرف نمودن 
مش��كات حمل و نقل ريلي، افزايش ايمني حمل و 
نقل و صرفه جويي در مصرف سوخت موثر است. 

باادامهخشکیزايندهرود؛
كويربهمركزايرانميرسد

سخنگوي شوراي اسامي ش��هراصفهان با اشاره به اين كه خشك شدن 
رودخانه زاينده رود منجر به مرگ يك اكوسيستم مي شود، تأكيد كرد: با 
ادامه روند خشكي زاينده رود فات مركزي كشور به كوير تبديل خواهد 
شد. ابوالفضل قرباني در نطق پيش از دستور جلسه علني شوراي اسامي 
شهر اصفهان خشك شدن زاينده رود را فاجعه ای زيست محيطی در فات 
مركز ايران دانست و اظهار داشت: خشكي زاينده رود تنها به استان اصفهان 
و باتاق گاوخوني خسارت وارد نمي كند، بلكه فات مركزي كشور به 

خصوص استان هاي يزد و كرمان نيز دچار ضرر و زيان مي شوند.  
وي با اشاره به پيشروي كوير در شهر اصفهان، نقش رودخانه زاينده  رود 
براي جلوگيري از پديده را اساسي و غيرقابل انكار دانست و افزود: متاسفانه 
با اين روند به زودي فات مركزي كشور همانند عربستان، اردن و جنوب 
عراق به كوير تبديل خواهد شد.  سخنگوي شوراي اسامي شهر اصفهان 
تاكيد كرد: الزم است با كساني كه در به وجود آمدن اين وضعيت مقصر 
هستند و در ايجاد طرح هاي آبرساني ممانعت و مزاحمت ايجاد مي كنند 

برخورد شود.

اصفهانيبازنشستههزار17نامثبت
برايبيمهطاليي

مدير عامل كانون بازنشستگان فرهنگي استان اصفهان از ثبت نام 17 هزار 
بازنشسته فرهنگي استان براي دريافت بيمه طايي خبر داد. مجيد روستايي 
در گفتگو با فارس خواستار تغيير نگرش مسئوالن به بازنشستگان فرهنگي 
شد و اظهار داشت: بازنشستگان فرهنگي مي توانند تا پايان مردادماه از طريق 
سايت آتيه سازان و تكميل فرم مشخصات نسبت به ثبت نام براي بيمه طايي 

اقدام كنند.
وي با اش��اره به اين كه بازنشس��تگان انتظار دارند پس از 30 سال خدمت 
خالصانه در مسير تعليم و تربيت و جاودانگي جوانان، همچنان مورد احترام 
و تكريم قرار گيرند، افزود: خدمات آموزش و پرورش بايد به صورت برابر 
و مساوي ارائه شود و مسئوالن به بازنشستگان با ديد يك شاغل نگاه كنند. 
مدير عامل كانون بازنشستگان فرهنگي استان اصفهان از بازنشستگان فرهنگي 
با عنوان س��رمايه هاي آموزش و پرورش ياد كرد و گفت: بازنشس��تگان 
نيروهاي توانمند عظيمي هستند كه مي توانند در كنار نيروي شاغل با تعامل 

و ديد هوشمندانه در مسير اهداف آموزش و پرورش قدم بردارند. 
 وي تعداد بازنشس��تگان آموزش و پرورش اس��تان اصفه��ان را بيش از 
42 ه��زار نفر اعام كرد و اف��زود: از اين تعداد بيش از 16 هزار نفر عضو 
كانون بازنشس��تگان استان هستند. روستايي با اشاره به افزايش بيماري ها 
و آس��يب پذيري در زمان پيري اظهار داش��ت: با وجود اين كه وقتي سن 
باال مي رود نياز به درمان و تسهيات بيشتر مي شود اما برخي مؤسسات و 
شركت هاي بيمه اي برعكس عمل مي كنند و ارائه خدمات و تسهيات در 

زمان بازنشستگي كمتر مي شود.
 وي در ادام��ه از ثبت نام 17 هزار بازنشس��ته فرهنگي براي دريافت بيمه 
طايي خبر داد و تصريح كرد: مدير عامل كانون بازنشستگان فرهنگي استان 
اصفهان از عدم اجراي قانون افزايش سنوات فرهنگيان توسط دولت انتقاد 
كرد و گفت: پرداخت افزايش سنوات از خواسته هاي به حق بازنشستگان 
و خانواده هاي آنان است كه بر اساس نرخ تورم توسط بانك مركزي اعام 

مي شود. 

بااجرايطرحگمركنوين؛
تسهيالتازنامخوشتوليدكنندگان

كانالسبزبهرهمندميشوند
مديركل دفتر واردات گمرك كش��ور گفت: با اجراي طرح گمرك نوين، 
توليدكنندگان خوش نام از تس��هيات كانال سبز اس��تفاده مي كنند. فرود 
عس��گري با بيان اين كه در بس��ته حمايتي گمرك ب��راي توليدكنندگان 
س��رفصل هاي مختلفي براي اين منظور در نظر گرفته ش��ده است، اظهار 
داشت: اباغ و اجراي دريافت ضمانتنامه هاي بانكي براي ترخيص كاالهاي 
وارداتي توليدكنندگان از جمله اين طرح ها بوده است كه حتي پيش از اباغ 

اين بسته حمايتي نيز استان اصفهان اقدام به اجراي آن كرده بود.
وي ادام��ه داد: ارزيابي كاالهاي صادراتي در محل و بدون انتقال وس��ايل 
ترانزيتي به گمرك از ديگر س��رفصل هاي مطرح ش��ده در اين بسته بوده 
است كه با اجراي آن در ارزيابي كاالهاي صادراتي نيز صرفه جويي خواهد 
ش��د. عسگري با اشاره به اين كه واحدهاي توليدي بزرگ مي توانند براي 
ترخيص كاالي وارداتي خود از انبارهاي اختصاصي گمرك استفاده كنند، 
گفت: توليدكنندگان بزرگي كه متقاضي استفاده از اين طرح باشند مي توانند 
با تعيين محلي كه مورد تاييد گمرك استان باشد كاالي خود را در آن محل 

ترخيص كنند.
وي مزاياي اس��تفاده از اين طرح را كاهش هزينه هاي واحدهاي توليدي، 
افزاي��ش دقت در بارگيري محصوالت عنوان ك��رد و افزود: با اجراي اين 
طرح، عوامل توليدكننده خود مي توانند كاالي خود را در س��ايت توليدي 

ترخيص كنند.
مديركل دفتر واردات گمرك كش��ور تصري��ح كرد: براي كمك به بخش 
ص��ادرات نيز در بس��ته حمايتي گمرك براي توليدكنندگان در س��ال 90 
تمهيداتي انديش��يده ش��ده اس��ت كه از جمله آن مي توان به مجزا كردن 
واحده��اي واردات و صادرات در گمركاتي كه امكان اجرايي كردن آن را 

دارند، اشاره كرد.
وي با اشاره به اين كه گمرك استان اصفهان اين سرفصل را اجرايي كرده 
است، ادامه داد: با اجراي اين طرح در ترخيص كاالي وارداتي و همچنين 
صدور كاالها زمان كمتري صرف خواهد شد. عسگري با اشاره به اجراي 
طرح گمرك نوين در گمركات كش��ور، اظهار داشت: با اجراي اين طرح 

فرآيند عمليات گمركي شفاف و تجارت تسهيل خواهد شد.
وي اضاف��ه كرد: با اجراي ط��رح نوين گمرك، واحدهاي توليد خوش نام 

مي توانند از تسهيات كانال سبز استفاده كنند. 

تونلدومگردنهرخمحورارتباطيشهركرد-
اصفهانشهريورماهافتتاحميشود

معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياري گفت: تونل دوم گردنه 
رخ واقع در محور ارتباطي ش��هركرد-اصفهان شهريورماه سالجاري 
به بهره برداري مي رس��د.  محمود عيدي افزود: پروژه تونل دوم رخ 
يكي ازمهم ترين طرح هاي راه س��ازي كش��ور به شمار مي رود كه 
تسريع در اجراي آن ضروري است. وي اظهار داشت: براي عمليات 
اجراي��ي اين پروژه با 60 درصد پيش��رفت فيزيكي تا كنون هش��ت 
ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته اس��ت. عيدي تصريح كرد: محور 
مواصاتي ش��هركرد-اصفهان مهم ترين محور ارتباطي چهارمحال و 
بختياري واس��تان هاي جنوبي كش��ور به فات مركزي ايران است.  
وي با بيان اين كه ش��بانه روز بيش از 20 هزار خودرو ازاين محور 
تردد دارند، گفت: پروژه تونل دوم رخ هزار و 350 متر طول دارد و 
براي اتصال آن به محور اصلي ش��هركرد-اصفهان 12 كيلومتر جاده 
دسترس��ي احداث شده اس��ت.  به گزارش ايرنا، تونل اول رخ براي 
ح��ذف گردنه حادث��ه خيز رخ فروردين 89 به بهره برداري رس��يد، 
همچنين رفت و برگشت درمس��ير شهركرد به اصفهان هم اكنون از 
طريق تونل اول رخ انجام مي شودكه با بهره برداري از تونل دوم كه 
در مجاورت تونل اول ساخته مي شود، يكي از تونل ها به باند رفت 

و ديگري به باند برگشت تبديل مي شود.

الرانبخشمليمنابعازهکتار10
شهركرددچارحريقشد

بخشدار الران از توابع شهركرد مركز چهارمحال وبختياري گفت: بي 
احتياطي گردش��گران 10 هكتار از منابع ملي و مراتع و دو هزار متر 
مربع باغات روس��تاي محمد آباد بخش الران را دچار آتش س��وزي 
ك��رد. آي��ت ا... مظفري در گفتگ��و با ايرنا افزود: اين آتش س��وزي 
ك��ه روز جمعه رخ داد با ت��اش مردم روس��تا و اداره منابع طبيعي 
وآبخيزداري خاموش ش��د. وي صعب العبورو كوهستاني بودن اين 
اراضي را از مهم ترين مش��كات تس��ريع در مهار حريق عنوان كرد 
و از مردم،  مس��افران و اهالي روس��تا هاخواس��ت تا نسبت به حفظ 
مناب��ع طبيعي و رعايت اصول ايمني پيش از پيش توجه كنند. وي از 
مردم خواست با مشاهده هرگونه آتش سوزي با شماره 09696منابع 
طبيعي ، آتش نشاني و يا 110اطاع رساني كنند. بخشدار الران با بيان 
اين كه امسال دومين مورد آتش سوزي در بخش رخ داده و در آتش 
س��وزي اول چهار جريب از منابع طبيعي روس��تاي مرغملك طعمه 
حريق ش��د،افزود: س��ال گذش��ته 500هكتار ازباغات ، مراتع و منابع 
طبيعي اين بخش دچار آتش سوزي شد. به گزارش ايرنا،628كيلومتر 
مربع از اراضي  بخش الران را منابع طبيعي،  مراتع و باغات تش��كيل 

مي دهند.

درصورتتصويبمجلسشوراياسالمي
صورتميگيرد؛

نمايندگانتعدادافزايش
چهارمحالوبختياريدرمجلسنهم 

مديركل سياسي و انتخابات استانداري چهارمحال و بختياري گفت: 
در ص��ورت تصوي��ب در قوه مقننه، تعداد نمايندگان اين اس��تان در 

مجلس شوراي اسامي به پنج نماينده افزايش مي يابد.
مجتبي نوروزي در گفتگو با فارس اظهار داشت: طرح  افزايش تعداد 
نمايندگان اس��تان چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسامي 
از سه سال پيش به وزارت كشور ارسال كه پس از بررسي هاي الزم 
به تأييد وزارت كش��ور، كميس��يون دفاعي و همچنين هيأت دولت 
رسيد.  وي افزود: با تقديم اليحه افزايش تعداد نمايندگان اين استان 
به مجلس ش��وراي اس��امي از چهار نماينده به پنج نماينده با تأييد 
 نهاي��ي قوه مقننه يك نماينده به مجمع نمايندگان اين اس��تان افزوده

مي شود.
نوروزي فضاي انتخاباتي اين اس��تان را در آستانه برگزاري انتخابات 
مجلس دهم مطل��وب ارزيابي كرد و گفت: براي برگزاري انتخابات 
قانوني و مش��اركت حداكثري مردم در اين اس��تان مش��كلي وجود 
ندارد. مديركل سياسي و انتخابات استانداري چهارمحال و بختياري 
خاطرنشان كرد: برهمين اس��اس پيش بيني مي شود اين انتخابات در 
نهايت صحت و سامت با حضور و مشاركت حداكثري مردم برگزار 
ش��ود. وي در ادامه گفت: در امر فعاليت رس��انه اي اصل بر انعكاس 
واقعيات جامعه اس��ت، رسانه ها چشم و گوش مردم هستند كه بايد 
واقعيت هاي جامعه را بدون مصلحت انديش��ي كه ممكن اس��ت به 
بهان��ه ميانه روي باش��د، را منعكس كرده و در فضاي اطاع رس��اني 
ش��فاف عمل كنند. نوروزي گفت: يك رس��انه مردمي بايد از تهديد 
 و تطميع نهراس��د بلكه بايد به رس��الت اصلي خود كه اطاع رساني
ش��فاف و به موقع براي مردم است، بپردازد. وي خاطرنشان كرد: بر 
همين اس��اس بايد در معرفي كانديداهاي انتخاباتي در يك رس��انه، 

صداقت و عدم جانبداري سرلوحه كار قرار بگيرد. 
مديركل سياس��ي و انتخابات اس��تانداري چهارمح��ال و بختياري با 
بيان اين كه قرن بيس��ت و يكم قرن انفجار اطاعات اس��ت، گفت: 
نق��ش رس��انه ها از جمله خبرگزاري ه��ا در اين ميان از حساس��يت 
فوق العاده اي برخوردار اس��ت، پس با تعامل با رس��انه ها مي توان در 
راس��تاي پيش��برد اهداف نظام در س��طح كان با گام ه��اي بلندتري 
حركت كرد تا ش��اهد رس��يدن به افق روش��ني در كشور باشيم. وي 
در ادامه از اجراي برنامه هاي فرهنگي در راستاي رفع فضاي قوميتي 
حاك��م ب��ر انتخابات در اين اس��تان خبر داد و گفت: متأس��فانه يك 
فض��اي قوميتي بر فضاي انتخابات اين اس��تان حاكم اس��ت كه رفع 
اي��ن فضاي قوميتي انتخاب��ات از برنامه هاي اولويت دار اين مديريت 
اس��ت. نوروزي خاطرنش��ان كرد: انتظار مي رود با اين اقدام بتوانيم 
 در راس��تاي برگ��زاري انتخاب��ات منصفان��ه و عادالن��ه گامي رو به

جلو برداريم. 

گالري»تکش«بهگالريهاياصفهاناضافهشد

مدي��ر گالري تكش گفت: افتتاحيه گالري در پاييزامس��ال اس��ت. مرجان 
تك��ش اظه��ار ك��رد: قب��ل از افتتاحيه گال��ري، نماي��ش آثار نمايش��گاه 
 فصل��ي انجم��ن هنرمن��دان نق��اش اصفه��ان را با عن��وان »ب��ي مرزي«  

خواهيم داشت. 
 وي با اش��اره به اين كه اين نمايش��گاه در 21 مرداد ماه برگزار مي ش��ود، 
بيان كرد: اين نمايش��گاه را براي همكاري با گال��ري متن و گالري آپادانا 
و انجمن هنرمندان نقاش اصفهان برپا مي كنيم، اما افتتاحيه و ش��روع  كار 

گالري پاييز امسال خواهد بود.
 مدي��ر گالري با بي��ان اين كه در نظرداريم در اين گالري بيش��تر هنرهاي 
معاص��ر را به نمايش درآوريم، خاطرنش��ان كرد: هدف از بازگش��ايي اين 

گالري انجام كاري مثبت در راه هنر اصفهان  است. 
 تك��ش اف��زود: ن��ام گال��ري برگرفت��ه از ن��ام خانوادگ��ي ام و ب��ه معني

 تك بودن است.

پايانطرحجمعآوريسالحهايغيرمجازعشايري
درچهارمحالوبختياري

فرمانده ناحيه مقاومت عشايري سپاه قمر بني هاشم )ع(چهارمحال وبختياري 
گفت: طرح جمع آوري و سامان دهي ساح هاي غير مجاز عشايري به پايان 
رس��يد. سرهنگ منوچهر قلي زاده در گفتگو با ايرنا افزود: در سال 89 پس از 
صدور مجوز از مراجع ذيصاح ، اجراي طرح جمع آوري س��اح غير مجاز 
عش��ايري در دس��تور كار رده هاي اين ناحيه قرار گرفت.  وي گفت: پس از 
شناس��ايي ساح هاي غير مجاز، براي ساح ها جمع آوري شده مجوز حمل 
ساح صادر و ساح ها همراه با مجوز صادر شده به عشاير عودت داده شد.  
قلي زاده خاطر نشان ساخت: اين طرح قابل تمديد نبوده و سپاه ناحيه عشايري 
براي كساني كه در اين طرح شركت نكردند، نمي تواند مجوزي را صادر كند. 
فرمانده سپاه عشايري استان هدف از اجرايي اين طرح را شناسايي ساح هاي 
غير مجاز و تامين امنيت عشاير توسط اين قشر زحمت كش و پرتاش استان 

عنوان كرد .

شهرضابزرگترينقطبسالمت
جنوباستاناصفهان

مديرش��بكه بهداش��ت ودرمان شهرستان ش��هرضا گفت: با تفويض اختيار دو 
بيمارستان شهرستان به صورت مستقل اداره مي شوند .

محمد حسين حريری با اشاره به وجود 200تخت،62 متخصص و200پزشك 
عمومی در شهرس��تان اظهار كرد: ش��هرضا بزرگترين قطب سامت در جنوب  
اس��تان اصفهان است. وی با اشاره به مشكل نرم افزاری در اداره بخش سامت 
شهرس��تان افزود: با اباغ و تفويض اختيار مالی و اداری  رئيس دانش��گاه علوم 
پزش��كي استان اصفهان دو  بيمارستان اميرالمومنين و صاحب الزمان شهرستان 

شهرضا به صورت مستقل اداره می شوند.
وی گف��ت:  ب��ا اراي��ه خدم��ات درماني آی س��ی يو، س��ی س��ی ي��و، قلب 
و هموديالي��ز در بيمارس��تان صاح��ب الزم��ان درم��ان ب��ه ص��ورت كامل در 
 ي��ك بيمارس��تان انج��ام می گي��رد واز فرايند دو قس��متی درم��ان جلوگيری

می شود.

نمايشگاهوكارگاهنقاشی»ميراثیبرياد«
درشهركردگشايشيافت

مسئول نمايشگاه »ميراثی بر ياد« در گفتگو با ايسنا افزود: در اين نمايشگاه 20 اثر با 
تكنيك های اكرليك ،رنگ و روغن ،نقاشی روی بوم با مواد و آثار نقاشی روي گچ 
در معرض ديد عاقه مندان قرار می گيرد. عبداله نصريان هدف از برگزاری اين 
نمايشگاه را يادآوری فرهنگ تصويری ايران به نسل امروز دانست و تصريح كرد: 
از ياد رفتن بسياری از تكنيك های نقاشی، چون نقاشی روی گچ از ديگر اهداف 

برگزاري اين نمايشگاه است. 
وي افزود :كارگاه نقاش��ی ميراثی بر ياد بر محور نقاشی روی گچ و آموزش اين 

تكنيك به عاقه مندان نقاشی است. 
عبداله نصريان متولد 1351 در استان اصفهان است، وی درسال 1371 از هنرستان 
هنرهای زيبا در رش��ته نگارگری فارغ التحصيل شد، نمايشگاه و كارگاه نقاشی 
»ميراثی بر ياد« تاشش مرداد به منظور بازديد عاقه مندان در نگارخانه سوره برپا 

است.

سرپرست دانشگاه جامع علمي � كاربردي 
واحد اصفه��ان گفت: به زودي اصفهان 
نمايندگي شوراي آموزشي برنامه ريزي 
درسي و هيأت جذب مدرسين علمي و 
كاربردي كشور مي شود. مهران حسين زاده 
اظهار داشت: در گذشته به منظور اضافه 
ش��دن رش��ته هاي جديد و تصويب آن 
در ش��وراي آموزشي برنامه ريزي تهران 
حداقل دو س��ال معطلي وجود داشت، 
در صورتي كه با نمايندگي اصفهان اين 

مدت به دو ماه كاهش مي يابد.
وي با اش��اره به اين كه ساختار دانشگاه 
علم��ي � كاربردي با ديگر دانش��گاه ها 
متفاوت است،  بيان داشت: ساختار اين 
دانشگاه س��تادي نظارتي اس��ت و اين 
در حالي اس��ت كه متولي��ان و مجريان 
دانشگاه هاي علمي و كاربردي 41 مركز 
فعال خصوصي،  عمومي و دولتي هستند 
كه امسال چهار مركز جديد به آن اضافه 

مي شود. 
سرپرس��ت دانش��گاه جام��ع علمي � 
كاربردي اصفهان تصريح كرد: اصفهان 
در كشور پس از تهران، خراسان رضوي 

و مازن��دران از نظر تعداد مراكز علمي � 
كارب��ردي جايگاه چهارم را دارد.  وي با 
بيان اين كه در دوره كارشناسي ناپيوسته 
علمي � كارب��ردي با جمعيت بااليي از 
متقاضيان دانشگاه  هاي مختلف روبه رو 
هستيم به گونه اي كه امروزه معضلي براي 
مسئوالن دانشگاه علمي � كاربردي شده 
اس��ت،  ادامه داد: در 90 درصد از موارد، 
فارغ التحصي��ان دوره كاردان��ي علمي 
� كاربردي متقاضي مقطع كارشناس��ي 
ناپيوس��ته مي ش��وند كه ع��اوه بر آنها 
دانشجويان ديگر دانشگاه ها هم متقاضي 

اين دوره هستند. 
حس��ين زاده با اش��اره به اين كه محور 
برنامه هاي دانشگاه هاي علمي � كاربردي 
بر اس��اس اس��تفاده از امكانات موجود 
اس��ت، تا توليد امكانات،  افزود: همين 
موضوع سبب ش��ده كه دانشگاه علمي 
كاربردي در اين سال ها پيشرفت خوبي 

كند. 
وي از وجود 750 مركز علمي � كاربردي 
در سطح كش��ور خبر داد كه 500 هزار 
دانشجو در 800 رشته كارداني،  كارشناسي 

پيوس��ته و ناپيوس��ته در حال تحصيل 
هستند. سرپرست دانشگاه جامع علمي 
� كاربردي اصفهان از وجود رش��ته گز،  
سنگ هاي تزئيني و فرش در دانشگاه هاي 
علمي � كاربردي اصفهان براي نخستين 
بار در كش��ور خبر داد و گفت: تدريس 
دروس تخصصي دانش��گاه هاي علمي 
� كاربردي توس��ط متخصص��ان امر و 
كساني كه به صورت تجربي كارشناس 
 هستند،  وجه تمايز اين دسته از دانشگاه ها

 است.
از  درص��د   85/5 ك��رد:  اضاف��ه  وي 
فارغ التحصيان دانش��گاه هاي علمي � 
كارب��ردي در حال��ي ج��ذب بازارهاي 
كار مي ش��وند كه كمتر از يك درصد از 
فارغ التحصيان دانش��گاه هاي ديگر به 

عرصه كار وارد مي شوند. 
حس��ين زاده تصريح كرد: يك دسته از 
دانشجويان دانشگاه هاي علمي � كاربردي 
از شاغاني هستند كه جذب دانشگاه ها 
مي شوند و عده اي ديگر افرادي هستند 
كه ش��غل ندارن��د و مه��ارت كاري را 
از رش��ته هاي مختلف دانش��گاه كسب 

مي كنند.
وي با بيان اين كه 10 درصد مدرسان اين 
دانشگاه از اصفهان هستند، اظهار داشت: 
در مراكز دانشگاه جامع علمي � كاربردي 
اصفه��ان، 26 هزار و 156 دانش��جو در 
مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي 

ناپيوسته مشغول به تحصيل هستند.
دوره ه��اي  برگ��زاري  از  حس��ين زاده 
كارشناس��ي ارش��د در نيمه دوم س��ال 
جاري در دانشگاه هاي علمي � كاربردي 
اصفه��ان خب��ر داد و اف��زود: هم اينك 
درخواست اس��تقبال بخش خصوصي 
از بخش دولتي بيش��تر است، به طوري 
كه تاكن��ون متوليان اج��راي برنامه هاي 
62 مركز دانش��گاهي علمي � كاربردي 
 كش��ور را مراك��ز خصوصي تش��كيل

 مي دهند.
وي به ظرفيت باالي استان از نظر نيروي 
انساني تحصيل كرده و ماهر اشاره كرد و 
ادامه داد: اين تعداد مركز دانشگاهي توان 
جذب اين نيروهاي ممتاز را ندارد و نياز 
اس��ت تا تعداد مراكز دانش��گاهي از 41 

مركز به 100 مركز افزايش يابد. 

مديركلادارهميراثفرهنگیاصفهان:
سیوسهپلنيازبهاستحکامبخشیندارد
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ـكاربرديواحداصفهان: سرپرستدانشگاهجامععلمي

اصفهاننمايندهشورايبرنامهريزيدرسيكشورميشود
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اطالع رسانی
ابالغ وقت رسیدگی

4/493 در خصوص پرونده کالسه 402/90 خواهان هنری فرد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
سید حسین طباطبایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/6/2 ساعت 
16 تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
– مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
4/505 نظر به اینکه آقای بهنام و مجتبی عابدی فرزندان مصطفی به اتهام فحاش��ی و مزاحمت 
ملکی حسب شکایت خانم صدیقه رعیتی فرزند حسینعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
890268د27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور 

پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/5786
شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
4/506 نظر به اینکه خانم شهرزاد اکبری فرزند پرویز به اتهام تهمت حسب شکایت خانم زهرا 
همدانی گلش��ن فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 900544د27 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/5785
شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
4/507 نظر به اینکه خانم رضوان س��دهی زاده مقدم اصفهانی به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب 
شکایت خانم ژیال ترابی فرزند ستار از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 890676 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/5784
شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/508 شماره درخواست: 9010460352700019 

شماره پرونده: 9009980362100380 
شماره بایگانی شعبه: 900409 

ش��اکی امین عباسی قلعه تکی فرزند یارعلی شکایتی بر علیه رضا عرب جعفری فرزند بختیار 
به اتهام صدور چک بالمحل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی 
به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- 
خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع 
و به کالسه پرونده 9009980362100380 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/4 و ساعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5787
دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/509 شماره درخواست: 9010460352000010 

شماره پرونده: 9009980352000359 
شماره بایگانی شعبه: 900392 

خواهان آزیتا نوروزی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده رضا دانشمند فرزند فریدون 
به خواس��ته مالقات فرزند تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به 
شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 249 
 ارج��اع و به کالس��ه پرونده 900392ح/20 ثب��ت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/6/30 و 
س��اعت 9 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5788
شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان

ابالغ اخطاریه تبادل لوایح
4/510 شماره درخواست: 9010460352000012 

شماره پرونده: 9009980352000099 
شماره بایگانی شعبه: 900107 

نظ��ر به اینک��ه محمود رحمتی نی��ک فرزند مصطفی ب��ا وکالت جعفرقلی کثی��ری در پرونده 
900107ح/20 نس��بت به دادنامه شماره 9009970352000464 مورخ 1390/3/18 این شعبه به 
طرفیت فاطمه جمال پور فرزند غالمرضا تجدیدنظرخواهی نموده است و تجدیدنظرخواه آدرس 
تجدیدنظر خوانده خانم فاطمه جمال پور را مجهول المکان معرفی نموده است لهذا در اجرای 
ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی به تجدیدنظرخوانده از طریق این آگهی اخطار می گردد ظرف 
10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی فرصت دارد، به دفتر این ش��عبه به نشانی اصفهان خیابان شهید 
نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان، طبقه دوم اتاق 248 مراجعه و ضمن معرفی نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخی به اعتراض ایشان دارد، 

کتباً اعالم نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام می گردد. م الف/5789
دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/511 شماره درخواست: 9010460354300004 

شماره پرونده: 8909980365901545 
شماره بایگانی شعبه: 891174 

شاکی محمد قادری شکایتی بر علیه عیسی جهانگیری به اتهام اجاره مال غیر تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980365901545 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/3 و ساعت 9:30 تعیین شده است. نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
 یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5790
فرخنده خو- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/512 شماره درخواست: 9010460354300003 

شماره پرونده: 8909980365601585 
شماره بایگانی شعبه: 891226 

شاکی قنبرعلی چراغی فرزند نایب علی شکایتی بر علیه امیرحسین سازنده به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 117 

دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 
پرونده 8909980365601585 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/7 و ساعت 10 تعیین 
شده است. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود. و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5791
فرخنده خو- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/513 شماره درخواست: 9010460354300002 

شماره پرونده: 8909987125103062 
شماره بایگانی شعبه: 900469 

شاکی حسن صباغی فرزند حسین شکایتی بر علیه مجید علی یاری فرزند حمید به اتهام صدور 
چک بالمحل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه 117 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 
پرونده 8909987125103062 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/7 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود. و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5792
فرخنده خو- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/514 شماره درخواست: 9010460354300005 

شماره پرونده: 8809980358700845 
شماره بایگانی شعبه: 891114 

شاکی عیسی امیری فرزند شیرمحمد شکایتی بر علیه حسن غالمی اتهام اهانت و تخریب عمومی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- 
س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق ش��ماره 138 ارجاع و به کالسه پرونده 
8809980358700845 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/4 و ساعت 9:30 تعیین شده 
است. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود. و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5793
فرخنده خو- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده مال غیرمنقول)نوبت دوم(
 4/515 اجرای احکام حقوقی ش��عبه س��وم دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان درنظر دارد جلسه 
مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کالس��ه 890867ج ح/3 له آقای حس��ین عابدی و علیه 
آقایان 1- ابوالحسن کاظمی به نشانی خانه اصفهان، فلکه نوبهار، نبش خیابان کاج )امالک نوبهار( 
2- مهدی حس��ن پور به نش��انی خانه اصفهان، فلکه نوبهار )امالک نوبهار( مبنی بر مطالبه مبلغ 
842/329/020 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 660/000 ریال بابت هزینه های اجرایی )شامل 
 دس��تمزد کارش��ناس و حق الدرج آگهی مزای��ده در روزنامه( و مبل��غ 35/000/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در روز س��ه ش��نبه مورخه 1390/5/25 س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این 
اجرا، اتاق 307، طبقه سوم دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت جهت فروش یک 
باب منزل مسکونی دارای قولنامه عادی به مساحت 368 مترمربع عرصه و حدود 250 مترمربع 
اعیانی واقع در اصفهان، ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب تاکسی تلفنی حجت که اکنون 
در تصرف محکوم علیهما بوده و فعال خالی از سکنه می باشد با اوصاف کارشناسی به شرح زیر 
که مصون از تعرض طرفین باقی مانده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند در مدت پنج روز 
قبل از جلسه مزایده با مراجعه به محل وقوع ملک و بازدید از آن با تودیع ده درصد قیمت پایه 
کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

اوصاف ملک براساس نظر کارشناس:
ملک موضوع مزایده عبارت است از یک باب منزل مسکونی دارای قولنامه عادی که حدود 368 
مترمربع عرصه و حدود 250 مترمربع اعیانی داشته و در دو طبقه همکف و اول بنا شده که طبقه 
همکف به صورت نمایشگاه اتومبیل بوده و طبقه اول قسمتی به صورت تراس و قسمتی شامل دو 
اطاق و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی با سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر 
با انش��عابات آب و گاز و تلفن مشترک با طبقه همکف می باشد. علی ایحال محل مذکور دارای 
درب ورودی از خیابان بهارستان به عرض حدود 3 متر که به علت تبدیل محل فوق به نمایشگاه 
اتومبیل، از طرف شهرداری مسدود گردیده و و دارای کاربری فضای سبز بوده که بدون اخذ مجوز 
از شهرداری مبادرت به ساخت آن شده و شامل جریمه کمیسیون ماده صد می باشد و با تمامی این 
اوصاف ارزش شش دانگ ملک موصوف 2/380/000/000 ریال )دو میلیارد و سیصد و هشتاد و 
میلیون ریال( ارزیابی گردیده است که باتوجه به جمع مبلغ محکوم به و حق االجرا )877/989/020 

ریال( مقدار 26/56 حبه مشاع از ملک به قیمت اخیرالذکر به فروش خواهد رسید. م الف/5794
دادخواه- مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
4/516 شماره دادنامه: 9009970350900504 

شماره پرونده: 9009980350900115 
شماره بایگانی شعبه: 900115 

خواهان: خانم س��رور مراتی به نش��انی اصفهان خ فاطمی جنب پیش دبس��تانی گلدیس پ10 
خوانده: آقای حس��ین گودرزی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه: 

دعوی خواهان خانم س��رور مراتی به طرفیت خوانده آقای حس��ین گودرزی به خواسته مطالبه 
 مبلغ یکصد و نه میلیون ریال وجه دو فقره چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه 
می باشد. باتوجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک های شماره 291573- 1390/2/3 
به مبلغ 69/000/000 و 367736- 1390/2/3 به مبلغ چهل میلیون ریال هر دو عهده بانک سپه 
و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع 
در قبال دعوی مطرح شده و نظر به وجود اصل چک ها در ید خواهان که دلیلی بر اشتغال ذمه 
صادرکننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی خوان��ده را به پرداخت مبلغ یکصد و نه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/204/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می کند 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در 
زمان اجرا محاسبه می شود رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است. م الف/5672
اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/517 شماره درخواست: 9010460352100013 

شماره پرونده: 9009980352100557 
شماره بایگانی شعبه: 900589 

خواهان افس��انه شنبه دس��تجردی فرزند یداله دادخواس��تی به طرفیت خوانده جواد جمهوری 
فرزند محمدابراهیم به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج��ه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه بیس��ت و یکم دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- 
س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980352100557 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/8/28 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5670
شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/518 شماره درخواست: 9010460352100014 

شماره پرونده: 8809980352101826 
شماره بایگانی شعبه: 881877 

تجدیدنظرخواهان سهیال تررورزین پر فرزند احمد دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده خوانده 
بهزاد تقی خواجه فرزند رضا خواس��ته تجدیدنظرخواهی از رای شماره 8909970352101600 
م��ورخ 89/10/9 تقدیم این ش��عبه نموده 8910480352100153 ثبت گردیده اس��ت. به علت 
مجهول المکان تجدیدنظرخوانده و درخواس��ت وکی��ل تجدیدنظرخواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه به آدرس)شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 
شماره 120( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5671
شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/519 شماره درخواست: 9010460352700020 

شماره پرونده: 9009980358100256 
شماره بایگانی شعبه: 900424 

شاکی سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید مجید شکایتی بر علیه حسن رستمی فرزند و عادل براتی 
فرزند به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که 
جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980358100256 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
1390/8/9 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. جلسه جهت 

استماع ایتان سوگند شاکی مصدوم می باشد. م الف/5668
دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/520 چون آقای ناصر محمدی شکایتی علیه آقای علی محمودی مبنی بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی- فحاش��ی و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900484 این دادگاه ثبت، وقت 
 رسیدگی برای روز 90/9/13 ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
 می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوب��ت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5780 
مرادی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/521 چون آقای شهرام و شهریار احمدی- حسن محمدیان و عفت میرشفیعیان شکایتی علیه 
آقای کمال رفیعی مبنی بر کالهبرداری )فروش مال غیر( مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
891457ک116 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/6/27 ساعت 9 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دع��وت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5778 
دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/522 چ��ون آقای فرامرز ش��فیعی فرزند حس��ین ش��کایتی علیه آقای امین علی��زاده مبنی بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900461ک119 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
 برای روز دوش��نبه 1390/7/27 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
 می باش��د لذا حس��ب م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوب��ت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5779 
دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/523 نظر به اینکه شرکت توسعه و گسترش خدمات تجاری چکاوک مهاجر به مدیریت عاملی 
آقای امیرحسین صبور شکایتی علیه آقای منصور جبل عاملی مبنی بر مشارکت در کالهبرداری و 
تحصیل مال از طریق نامشروع ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/5777
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

احضار
4/524 چون آقای سهراب عنایتی فرزند اسداله شکایتی علیه آقای مهدی الماسی فرزند حسن 
مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900438 این دادگاه 
 ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 90/8/15 س��اعت 11/5 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
 یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5776 
مرادی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطار اجرایی
4/525 ش��ماره: 1618/89 به موجب رأی ش��ماره 214 تاریخ 90/3/1 حوزه 22 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید امیدزاده نام پدر: علیرضا 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و هزینه نش��ر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید 89/7/14 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان مجتبی هنری فرد نام پدر: 
مهدی نشانی محل اقامت: اصفهان خ رباط اول روبروی کوچه مسجد حجت- موبایل متین. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از 
آن ام��وال خ��ود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد.
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4/526 ش��ماره: 1619/89 به موجب رأی ش��ماره 111 تاریخ 90/2/14 حوزه 22 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید امیدزاده نام پدر: علیرضا 
 مجه��ول الم��کان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ی میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته و 
هزینه های نشر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه 

از تاریخ سررس��ید 86/7/5 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان مجتبی هنری فرد نام پدر: مهدی نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ رباط اول روبروی کوچه مس��جد حجت- موبایل متین. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از 
آن ام��وال خ��ود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد.
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار
4/527 چون آقای رضا حبیب الهی فرزند ابراهیم ش��کایتی علیه آقای مجید هادی فرزند پرویز 
مبن��ی بر ف��روش مال غیر مطرح نموده که پرون��ده آن به کالس��ه 900499 ک 121 این دادگاه 
 ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1390/8/1 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5775
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
4/528 نظر به اینکه آقای حسین نصری فرزند یداله به اتهام فحاشی، تهدید با قمه و تخریب و 
ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای حمید نصری و محمد مراد محمدی فرزند غالمرضا 
محمدصادق از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 900543 د/ 27 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف/ 5782
دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
4/529 نظر به اینکه آقای رضا گرجی فرزند نعمت اله به اتهام سرقت و ضرب و جرح عمدی از 
طرف شعبه 21 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضار به واسطه 
مجهول المکان نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در 
اصفهان خ جابر انصاری دادسرای ناحیه 3 بازپرسی 21 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 5783
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
4/530 چون آقایان حمید مجیدی فرزند رحیم و علیرضا براتی فرزند مصطفی ش��کایتی علیه 
آقای رمضانعلی شعبانی، فرزند ابراهیم مجهول المکان مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که 
پرونده آن به کالس��ه 900/500 ک 111 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1390/8/30 
س��اعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 5667
ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/531 چون خانم فاطمه رویین تن فرزند حیدرعلی ش��کایتی علیه آقای روزبه هژبری فرزند 
داریوش مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 891337 ک 102 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1390/8/11 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5669
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/532 آقای س��ید ابراهیم درخشنده فرزند سیدضیاء دادخواستی به طرفیت خانم زهرا حسینی 
فرزند ابراهیم به خواسته اعسار از محکوم به به این دادگاه تقدیم نموده است که به شماره ردیف 
بایگانی 900612 در شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 
90/6/27 ساعت 11 صبح تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور 
دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه ها درج 
می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود. م الف/ 5781
یزدان پناه- مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4/533 در پرونده کالس��ه 900475 ش��عبه 14 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان آقای عبدالعلی شهرت شجاعی فرزند رمضان شکایتی علیه آقای محسن رضوانی فرزند 
اسماعیل دایر بر کالهبرداری- تحصیل مال از طریق نامشروع- خیانت در امانت مطرح نموده که 
در  جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
 ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5492
قربانیان- دادیار شعبه 14 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
4/534 چون آقایان مجید جهانبخشی و قاسم صفی فرزند حسینعلی و عبدالکریم شکایتی علیه 
آقای اصغر رضایی فرزند رجبعلی مبنی بر فحاش��ی و ض��رب و جرح عمدی مطرح نموده که 
پرونده آن به کالس��ه 900505 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه 
1390/8/10 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 5596
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/535 نظر به اینکه شکات متعدد شکایتی علیه حسین طوسیان فرزند رجبعلی مبنی بر کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900414 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 5590
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان
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اطالع رسانی
ابالغ

 4/536 آگه��ی اب��الغ وق��ت دادرس��ی ب��ه اصغر خیرخ��واه موض��وع دادخواس��ت احمد 
 قلمکاری نژاد مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر که تحت کالسه 
88-1038ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم 
بودن آدرس محل خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��یله نشر آگهی شده است که مراتب طبق 
ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. 
بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 90/7/3 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی 
در ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر ش��وید در ص��ورت عدم حضور و یا 
عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر 

خواهد نمود. م الف/ 5591
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
4/537 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به عباس گله داری و حمید کاروان پور و محسن شریفی 
و صمد تس��بیحی موضوع دادخواس��ت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت علی امینی مبنی 
ب��ر پرداخت یک فقره چک که تحت کالس��ه 1666/89ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ به 
وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می شود که در تاریخ 
90/7/16 س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 

دادگاه غیاباً رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/5592
دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
4/538 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی به فرش��ته عس��گری زرندی و محمدعل��ی بصیری 
 اصفهانی و امیرعلی بصیری اصفهانی موضوع دادخواس��ت طیبه مش��تاقیان مبنی بر مطالبه 
اج��رت المثل ایام تص��رف پالک ثبت��ی 2064/5 بخش 4 ثبت اصفهان که تحت کالس��ه 
900367ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��یله نش��ر آگهی ش��ده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر 
می گردد. بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می ش��ود که در تاریخ 90/6/28 س��اعت 9 صبح 
جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم 
حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای 

مقتضی صادر خواهد نمود.  م الف/5593
دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ مفاد اجرائیه
4/539 آگه��ی ابالغ مفاد اجرائیه در کالس��ه پرونده 390/85ح/9 محکوم له فریدون بش��یر 
محمدی فرزند فضیل به نش��انی اصفهان- خیابان برازنده- مجتمع بهاران- بلوک D- طبقه 
5- واح��د3- محکوم علیه��ا زینب کبیری رهنانی مجهول المکان ب��ه موجب دادنامه غیابی 
ش��ماره 736 م��ورخ 85/7/18 دادگاه عمومی اصفهان- ش��عبه نهم حقوق��ی محکوم علیها 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 377400 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 85/4/31 در حق محکوم له- به عالوه پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار 
ریال بابت حق االجرا، مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احکام یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد که محکوم علیه مجهول المکان 

در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود استفاده نماید. م الف/5594
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
4/540 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به شهرام خسروی موضوع دادخواست بهروز کیانی مبنی 
بر خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی که تحت کالس��ه 900430ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ به وس��یله نش��ر آگهی ش��ده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می شود 
که در تاریخ 90/7/6 ساعت 11/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 

وکیل دادگاه غیاباً رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/5595
دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4/541 چون آقای محمدعلی رضایی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه اق��ای میثم مارانی فرزند 
نصرال��ه مبنی بر تخریب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900508ک102 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  90/8/10 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5597 
دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/542 چون حسب گزارش پلیس اطالعات و امنیت اصفهان شکایتی علیه آقایان 1- علی 
مرته��ب 2- امید مرته��ب 3- احمد مهرعلیان مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کش��ور از 
طریق فعالیت در شرکت های هرمی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900489ک121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1390/8/1 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و 
از مته��م مذک��ور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد 

نم��ود. م ال��ف/5598 
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/543 چون اداره استاندارد شکایتی علیه آقای جالل میرشفیعیان مبنی بر عرضه طال با عیار 
پایین مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900124ک114 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
 ب��رای روز 90/6/23 س��اعت 8/30 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5599 
مرتضایی- مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/544 چون آقای عبدالرضا فدایی ش��کایتی علیه آقای مسعود صفایی پور فرزند علی مبنی 
بر فحاش��ی و مزاحمت مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 900466ک112 این دادگاه 
 ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 90/6/28 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5600 
دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
4/545 چون آقای حسین میرعالیی- مسعود صادقیان شکایتی علیه آقای سیدشهرام صالحی 
مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900423 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 90/7/20 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به 

اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5487 
دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
4/546 شماره نامه: 9010110350500222 

شماره پرونده: 9009980350500359 
شماره بایگانی شعبه: 900417 

آقای سید خلیل وحدت فرزند سیدحسن دادخواستی مبنی بر ابطال سند اوراق مشارکت به 
ش��ماره 5004453 بانک مسکن شعبه شهدای اصفهان به طرفیت بانک مسکن شعبه شهدا و 
وزارت مسکن و شهرسازی ارائه که تحت کالسه 900417 ح 5 شعبه پنجم حقوقی اصفهان 
ثبت و در جریان رس��یدگی قرار دارد. بدینوسیله به استناد ماده 324 قانون تجارت به اطالع 
دارنده مجهول سند فوق الذکر می رساند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند 

را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد شد. م الف/ 5488
زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4/547 چ��ون اولیای متوفی حس��ن مؤذنی ش��کایتی علیه آقای ش��هاب اس��ماعیلی فرزند 
چراغعلی مبنی بر قتل عمد مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 840003 این بازپرس��ی ثبت 
گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 5489
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
4/549 شماره دادنامه: 9009970350600399

شماره پرونده: 8809980350601178 
شماره بایگانی شعبه: 881192

خواهان: آقای حسن تقی زاده دولت آبادی به نشانی تهران خانی آباد نو خیابان میعاد شمالی 
کوچ��ه حبی��ب زیاری پالک 38 طبقه همکف، خوانده: آقای اکب��ر تقی زاده دولت آبادی به 
نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1. ابطال مبایعه نامه )مالی(، 2. اس��ترداد ثمن معامله، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی حس��ن تقی زاده دولت آبادی به طرفیت اکبر تقی زاده دولت آبادی بخواسته ابطال 
مبایع��ه نامه موضوع 87/8/4 و اس��ترداد ثم��ن پرداختی به مبل��غ 2/200/000/000 ریال 
و مطالب��ه کلیه خس��ارات تأخیر تأدی��ه دادگاه از توجه به دادخواس��ت تقدیمی خواهان، 
مس��تندات اب��رازی حاکی از وق��وع عقد بیع بی��ن اصحاب دعوی راجع به ملک ش��ماره 
14874/1086 )متن��ازع فیه( اظهارات ش��هود ذیل مقرون به صحت تلقی مس��تنداً به مواد 
365 و 366 و 391 و 392 قان��ون مدن��ی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 87/2/2 و استرداد ثمن 
دریافتی به مبلغ 2/200/000/000 ریال و پرداخت خس��ارات دادرسی در حق خواهان را 
صادر و اعالم می نماید همچنین خوانده مکلف به پرداخت خس��ارات دادرس��ی از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت تأدیه اصل در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت مشابه 

قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 5603
محبی- دادرس شعبه ششم محاکم حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4/550 شماره درخواست: 9010460350600043

شماره پرونده: 9009980350600392
شماره بایگانی شعبه: 900397 

خواهان محمد زارع فرزند حس��ن دادخواس��تی به طرفیت خوانده داوود روحانی ش��هرکی 
فرزند س��عید و حس��ین خاکی فعاًل مجهول المکان به خواسته تأمین خواسته و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980350600392 
ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/09/23 و س��اعت 8:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ما ده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 5491
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
4/551 بموجب دادنامه غیابی شماره 2923 مورخ 85/12/9 دادگاه عمومی حقوقی شعبه 14 
که طی دادنامه ش��ماره- مورخه- شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم 
علیهم 1- س��یدمرتضی موس��وی فرزند س��یدآقا مجهول المکان 2- رس��تم کیانی فرزند اله 
کرم مجهول المکان 3- س��یدجمالی کیانی فرزند س��یدعلی به نشانی فلکه ارتش- بن بست 
فرخی- پ70 محکوم هستند به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و نهصد و نود و نه هزار 
و نهصد و نود و نه ریال 34/999/999 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ شش��صد و پنجاه و 
ش��ش هزار ریال 656/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ هفتصد و یازده هزار و پانصد 
ریال 711/500 ریال بابت هزینه واخواس��ت و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه روزانه مبلغ 
ن��وزده هزار و صد و هفتاد و هش��ت 19/178 ریال از تاریخ سررس��ید 84/10/10 تا زمان 
وصول به نحو تضامن در حق بانک صادرات و مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار 
نهصد و نود و نه ریال 1/749/999 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت در حق بانک 
صادرات اصفهان ش��غل: بانکداری به نشانی اصفهان- خ س��عادت آباد- ساختمان مرکزی. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد.2- یا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محک��وم به بدهد.3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از 
آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 
متعس��ر گردیده باش��د، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 
ش��د.تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی 
معرفی کند.عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدن��ی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 

برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف/ 5490
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/564 نظر به اینکه آقاي غالمحسین نیک اقبال فرزند یداله با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت ششدانگ پالک یک 
هزار فرعي از 32  اصلي شده که سند مذکور در صفحه 252 دفتر 186 امالک بنام وي ثبت 
و س��ند صادر ش��ده اینک نامبرده  تقاضاي  صدور س��ند مالکیت المثني نموده است لذا در 
اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 

معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
4/565 نظر به اینکه آقاي جمال الدین هدایت فرزند س��راج الدین با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي که هویت ش��هود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت تمامت چهار 
س��ي و نهم سهم مش��اع از 5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 499 باستثناء ثمنیه اعیاني واقع 
درموغان سه اصلي بخش یک شهرضا شده که تمامت چهار سي و نهم سهم مشاع باستثناء 
ثمنیه اعیاني از پالک فوق در صفحه 163 دفتر 10 متمم ذیل ثبت شماره 3493 بنام نامبرده 
ثبت و س��ند صادر شده اینک نامبرده تقاضاي صدورسندمالکیت المثني نسبت به چهار سي 
ونهم س��هم مش��اع باس��تثناء ثمنیه اعیاني مالکیت خود از پالک فوق را نموده اس��ت لذا در 
اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم 
نمای��د واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
4/566 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ معنب پالک ش��ماره 12/336 واقع در 
ش��ریف آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي نعمت اله شباني فرزند 
عبدالخالق در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز 1390/6/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذابه موجب 
ای��ن آگه��ی بکلیه مالکی��ن و مجاورین اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 

گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 90/5/2                            میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
4/567 بدینوس��یله به آقای مس��عود شیریان فرزند نصراله به ش��ماره شناسنامه 234 صادره 
ازاصفهان به ش��ماره ملي 6609821534 به آدرس: ش��هرضا مهیار دامداري شیریان که برابر 
گزارش پاس��گاه انتظامی مهیار در آدرس مذکور مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ میگردد 
طبق مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظربه اینک��ه به موجب پرونده 
اجرائی کالس��ه 104/2267/ش/88 ش��ما مبلغ یکصدونود وهشت میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار و س��یصد و س��ي و یک ریال 198,180,331 ریال بابت اصل بدهی وخسارت تاخیرتا 
تاری��خ 88/4/20 که روزانه مبلغ 62/062 ریال بابت تادیه تاخیر روزانه به آن اضافه میگردد 
به مدیریت ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان ومبلغ نه میلیون و نهصدو نه هزار و ش��انزده 
ریال 9,909,016 ریال بانضمام 5% جریمه تاخیر به صندوق دولت بدهکار میباشید وامتناع 
از تادیه دین نموده اس��ت که بنا به درخواست بستانکار موجودی حساب هاي شمانزدبانک 
صادرات شعبه دستگرد بازداشت گردیده است. که مراتب جهت اطالع شما و عدم برداشت 

ازحساب جهت ابالغ به شما در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج میگردد.
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
4/568 نظ��ر به اینکه آقاي ابوطالب میرطالب اس��فرجاني فرزن��د آقامیرزا آقا باارائه دو برگ 
استش��هاد محلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
225/2319 واقع دربخش دوثبتي ش��هرضا گردیده که ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت 558 
صفحه 473 دفتر3 بنام نامبرده ثبت و س��ند صادر گردیده اینک نامبرده تقاضاي صدور سند 
مالکیت المثني نموده است لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده 
روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني 

واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تأسیس
4/571 شماره: 1626/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت صدرا داده پرداز اسپادان سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/23 تحت شماره 44656 و شناسه ملی 10260625718 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/23 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 

زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام خدمات کامپیوتری صرفا س��خت افزار و ش��بکه- امنیت شبکه- 
اتوماس��یون اداری و صنعت��ی و حس��ابداری- برنامه نویس��ی اتوماس��یون اداری و صنعتی و 
حسابداری- مشاوره فن آوری اطالعات- مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت 
منابع و س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی و مدیریت نگهداری و تعمی��رات جامع مدیریت 
کیفی��ت جام��ع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی س��ازمان و مدیریت ریس��ک و 
طراحی و تدوین اس��تراتژیک و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و انجام خدمات تحقیقات 
بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و 
مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت- اخذ وام و تسهیالت از بانک 
ها و موسس��ات مجاز- اخذ یا واگذاری ش��عب و نمایندگی در داخل و خارج کشور- شرکت 
در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان توحید جنوبی- کوی 
ش��هید موحدنیا- کوچه شهید شرف الدین- بن بس��ت رز- پالک 18- تلفن 03116244703، 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1172 
مورخ 1390/4/14 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادی اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای ابراهیم 
اکبری مزرعچه به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم مهناز هادی وینچه به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای فرشاد اکبری مزرعچه به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
فرشاد اکبری مزرعچه به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقای وحید حسین زاده مبارکی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علیرضا 

ابراهیمیان به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  5716/1
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
4/573 شماره: 1603/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت عقیق صنعت سپاهان سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/22 تحت شماره 44640 و شناسه ملی 10260625532 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 

زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلی��ه فعالیت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات انواع 
کلیه کاالهای مجاز- تولید و تهیه کلیه کاالهای مجاز- اخذ تس��هیالت بانکی از بانک های 
خصوص��ی و دولتی و موسس��ات مالی و اعتباری و قرض الحس��نه ه��ا صرفا جهت تحقق 
اهداف ش��رکت- انجام کلی��ه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- انجام امور 
خدماتی مانند طراحی و اجرای فعالیت های عمرانی و راه سازی و همچنین اخذ نمایندگی 
از ش��رکت های خصوص��ی و دولتی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت در 
ارتباط باشد و نیز شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
پل فلزی- ابتدای بوستان ملت- ساختمان شماره 200- طبقه دوم- تلفن: 03116250890، 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی 
شماره 4985/3 مورخ 1390/4/15 نزد بانک ملی شعبه اصفهان 3001 پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
احمدرض��ا توکلی انارکی به س��مت رئی��س هیئت مدیره 2-5- آقای محمدرضا خس��روی 
فرد به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای مس��عود خس��روی فرد به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای مس��عود خسروی فرد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مج��ری مصوب��ات هیئت مدیره خواهد ب��ود. 8- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای 
 مجی��د پوریای ولی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مهناز ابراهیمی امام به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/  5716/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
4/574 شماره: 6064/ث- 1390/4/23 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری درون 
شهری نسیم نو با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 19530 و شناسه ملی 10260404179 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی شرکاء مورخ 1386/7/25 که در تاریخ 1390/4/22 واصل 
گردید: خانم خدیجه کریمی دستگردی به کدملی 1287803051 و کدپستی 8198693591 
به س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای کیوان ش��مس به کدملی 1287943217 
و کدپس��تی 8176748971 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 

امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/4/23 تکمیل گردید. م الف/ 5716/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
4/576 ش��ماره: 1539/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت مهندسی ساختمانی اسطوره سازان 
مهرگان س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/18 تحت شماره 44583 و شناسه 
مل��ی 10260624983 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/18 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفات��ر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های طراحی محاس��به و اجراسازه های ساختمانی 
و صنعتی، سدس��ازی و راه سازی، طراحی و س��اخت منابع ذخیره سازی سیاالت، خدمات 
خطوط انتقال نفت و گاز و آب، طراحی و اجرا و نگهداری فضای س��بز، محوطه س��ازی، 
ج��دول بندی و آذی��ن بندی میادین و خیابان ها، برق س��اختمان، مخاب��رات )غیر از آنچه 
در انحصار ش��رکت مخابرات ایران اس��ت(، خری��د و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه 
کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و 
مناقص��ات دولت��ی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر 
که آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان ملک ش��هر- خیابان شهید 
مطهری- ک53- پالک638- کدپستی 8196111641، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 5/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 50/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 
1/750/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 175 مورخ 1390/4/13 نزد 
بانک ملی ش��عبه ملک ش��هر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
 می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای س��یاوش حیدری بنی به س��مت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای صادق حیدری بنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای 
امی��ن حیدری بنی به س��مت عضو هیئت مدی��ره 4-5- آقای امین حیدری بنی به س��مت 
مدیرعام��ل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلی��ه اوراق و 
اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات 
 مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آق��ای مرتضی صادقی ده صحرائی به عنوان ب��ازرس اصلی 2-8- آقای میثم کریمی 

علویجه به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  5548/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

اخطار اجرائی
5/101 شماره: 1038/89 بموجب رای شماره 1291 تاریخ 89/10/6 حوزه 22 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان )به موجب رای ش��ماره- تاریخ- ش��عبه- دادگاه عمومی-( که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای حمیدرضا بهداروندی فرزند ابراهیم مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه 
نشر آگهی و سی و چهار هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ 89/8/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی 
در حق خواهان جواد الماسی فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ پروین- طبقه زیرین بانک 
انصار. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف 
س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 

حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/104 کالس��ه پرونده: ش��ماره دادنامه: 576- 90/4/21 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: گلناز فرجی نادی به نش��انی میدان ارتش خ نس��توه- پالک 
146 خوانده: علی اکبر مش��علی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه نفقه فرزندان گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم، شورا ضمن ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاض��ی ش��ورا: درخصوص دعوی گلن��از فرجی نادی به طرفیت علی اکبر مش��علی به 
خواس��ته تقاضای رس��یدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت نفقه فرزندان 
از تاریخ 88/5/14 لغایت زمان صدور حکم ماهیانه 3/000/000 ریال، نظر به دادخواس��ت 
تقدیمی و صورت جلس��ه تنظیمی و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نش��ر 
آگهی( در جلس��ه رس��یدگی حاضر نش��ده و دلیل و مدرکی بر پرداخت نفق��ه ارائه ننموده 
بنابراین ش��ورا دعوی خواهان را وارد دانس��ته و با استناد به ماده 1199 قانون مدنی و نظریه 
کارشناس��ی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض طرفین مانده است لذا خوانده را بابت 
نفق��ه فرزند به نام الناز مش��علی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت از 89/12 لغایت صدور حکم 
90/3/31 به پرداخت مبلغ 274/800 تومان )دویست و هفتاد و چهار هزار و هشتصد تومان( 
و از تاری��خ 90/4/1 ب��ه بعد به صورت مس��تمر به پرداخت ماهیانه مبلغ ش��صت و نه هزار 
تومان )69/000 هزار( و بابت نفقه فرزند به نام نازنین مش��علی از تاریخ تقدیم دادخواست 
89/12/1 لغایت صدور حکم 90/3/31 به پرداخت مبلغ 262/600 تومان )دویست و شصت 
و دو هزار و ششصد تومان( و از تاریخ 90/4/1 به بعد به صورت مستمر به پرداخت ماهیانه 
مبلغ ش��صت و ش��ش هزار تومان )66/000 تومان( محکوم و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/5857
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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  زاینده رود

ورزش

اشجاری:
دیگر به ذوب آهن 
فکر نمی کنم

باغبانباشي :
 به ناکامي هاي خود 
پایان دادیم

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: من یک بازیکن حرفه ای هستم 
و برای پیش��رفت به سپاهان آمدم و به این تیم تعهد دارم ضمن 
این که دیگر به ذوب آهن فکر نمی کنم. حسن اشجاری پیرامون 
شرایط تیم گفت: حدود یک هفته است که به جمع سپاهانی ها 
اضافه ش��ده ام و فکر می کنم ش��رایط خوبی داریم. هم نفرات 
جدید بازیکنان تاثیرگذاری هستند و هم تیم شرایط خوبی دارد و 
در کل همه چیز خوب است. مدافع تیم سپاهان پیرامون تمرینات 
زیر نظر لوکا نیز گفت: به هر حال لوکا مهم ترین مسأله ای که در 
کارش روی آن تأکید دارد نظم و انظباط تیم و همچنین تالش و 
تمرین و همکاری بازیکنان است و این که می گویند لوکا مربی 
بداخالقی است را قبول ندارم و چنین اخالقی را از لوکا ندیده ام. 
وی در مورد اردوی ترکیه ادامه داد: متاسفانه من و آقای احمدی 
چهار روز بیشتر در این اردو حضور نداشتیم اما با این که دیر به 
جمع س��ایر بازیکنان اضافه شدیم تمرینات خوبی را پشت سر 
گذاشتیم و به امید خدا شرایطمان بهتر هم می شود. اکنون فکر 
می کنم خودم 30 درصد به مرز آمادگی رس��یده ام اما تیم تا 70 

درصد به هماهنگی و انسجام رسیده است.

 سرمربي تیم ماهان نوین گفت: بعد از دو هفته ناکامي با شکست 
کیان کاش��ان به دوران اوج خود ب��از مي گردیم. از هفته پانزدهم 
رقابت هاي لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه هاي کشور تیم فوالد 
ماهان نوین سپاهان میهمان تیم کیان کاشان بود که توانست در پایان 
6 بر صفر این تیم را در هم کوبد. احمد باغبانباشي سرمربي تیم 
فوالد ماهان نوین در این خصوص اظهار داشت: بعد از دو شکست 
پیاپي برابر هومن سازان خوزستان و برق شیراز، این پیروزي خط 
پایاني بر دوران افت ماهان نوین بود. وي ادامه داد: تمامي تیم هاي 
بزرگ در جهان دوران افتي را پش��ت س��ر مي گذرانند. براي این 
بازي تمامي نفرات تیم انگیزه زیادي براي شکست دادن کیان کاشان 
داشتند که خوشبختانه به آن رسیدیم. باغبانباشي افزود: هفته آینده 
 میزبان تیم عقاب برازجان هستیم. بارها این نکته را به بازیکنان یادآور
شده ام که به هیچوجه به جایگاه تیم ها در جدول نگاه نکنند. در 
لیگ دسته دوم تمامي بازي ها براي ما حکم یک فینال را دارد که 
باید از آنها سر بلند بیرون بیائیم. گفتني است گل هاي ماهان نوین 
را در این دیدار پیمان حفیظي و علي آذر پرور )هر کدام دو گل ( و 

میثم صالحي ، محمد پروهان وارد دروازه حریف کردند.

دروازه بان تیم فوتبال س��پاهان گفت: جانشین شدن رحمتی کار 
سختی نیس��ت و من تمام تالشم را به کار می گیرم که جانشین 
خوبی برای رحمتی شوم. رحمان احمدی با اشاره به این که سال 
قبل به دلیل برخی بدقولی ها صالح دید که از سپاهان جدا شود، 
گفت: دوست نداشتم از سپاهان جدا شوم. سپاهان را دوست داشتم 
اما شرایطی به وجود آمد که مجبور به ترک این تیم شدم اما حاال 
از بازگشت به سپاهان بسیار خوشحال هستم و تمام تالشم را برای 
موفقیت سپاهان به کار می گیرم.البته جدایی از سپاهان به ضررم 
نب��ود و من به تیم دیگری رفتم و بازی کردم و در کل ش��رایطم 
بهتر از سال قبلش بود. وی پیرامون شرایط تیم گفت: هنوز به مرز 
آمادگی نرسیده ایم به هر حال تفکر جدیدی وارد تیم شده و تیم 
با توجه به جذب بازیکنان جدید برای هماهنگی با این طرز تفکر 
نیاز به زمان دارد و امیدوارم با ایجاد هماهنگی تیمی بهتر از سال 
قبل داشته باشیم. وی پیرامون دیدارهای سپاهان در هفته نخست و 
همچنین دیدار یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیز گفت: دیدار 
با استقالل بدون شک دیداری سخت برای دو تیم خواهد بود که 

من مطمئن هستم پیروز این دیدار سپاهان خواهد بود.

اصغری مقدم:

ما تنها برای قهرمانی می جنگیم 
خبر

هوگو ماچادو وارد اصفهان شد
هوگو میگوئل آلوز ماچادو هافبک 29 س��اله پرتغالی ذوب آهن ساعت 
2:30 بامدادروز گذش��ته  وارد ایران شد و براي ثبت قرارداد به هیات 

فوتبال اصفهان رفت.
 این بازیکن پرتغالي جمعه شب وارد فرودگاه امام خمیني)ره( تهران و 
پس از دیدار با سرپرس��ت ذوب آهن راهي اصفهان شد. هوگو ماچادو 
که در پست هافبک بازی می کند، بازی خود را از تیم ب اسپورتینگ 
آغاز کرده اس��ت و فصل گذشته نیز در تیم ناوال در لیگ برتر پرتغال 

بازی می کرد.
 او سابقه بازی در استاندارد سومگایت آذربایجان، المپیاکوس نیکوزیا، 
آلک��ی الرناکا و آپویلون لیماس��ول قبرس را نی��ز دارد. ماچادو اولین 

بازیکن پرتغالی در تاریخ لیگ است.
همچنین از باش��گاه ذوب آهن خبر می رس��د هوار مالمحمد بازیکن 

عراقی ذوب آهن روز دوشنبه وارد اصفهان خواهد شد.

تيران وكرون نایب قهرمان مسابقات 
كبدی استان اصفهان

مدیر اداره تربیت بدنی شهرستان تیران و کرون گفت: تیم جوانان کبدی 
شهرس��تان تیران وکرون در مسابقات استان اصفهان  نایب قهرمان شد. 
بهزاد درویشی اظهار کرد: تیم جوانان کبدي شهرستان تیران وکرون که 
در اولین دوره از مس��ابقات قهرماني کبدي استان اصفهان شرکت کرد 
مقام نایب قهرمان جوانان استان شد. وی افزود:  چهار نفر از بازیکنان 

تیم جهت حضور در مسابقات قهرماني کشور انتخاب شدند.

در سومين دوره از مسابقات موتوركراس 
قهرماني كشور؛

خراسان رضوي قهرمان موتوركراس 
كشور شد

سومین دوره از مسابقات موتورکراس قهرماني کشور با قهرماني استان 
خراسان رضوي به کار خود پایان داد.

سومین دوره مسابقات موتور کراس قهرماني کشور جام ورق خودرو 
سایپا 31 تیر در پنج کالس 65 سي سي، 85 سي سي، 120 سي سي، 
250 س��ي سي و 450 سي س��ي در دو راند در پیست غالت شهرکرد 

برگزار شد.
در این مس��ابقات در مجموع راند اول و دوم کالس 250 س��ي س��ي 
امیررض��ا ثابتي فرد از ش��هرداري کرمان به مقام اول رس��ید و مجتبي 
کری��م زاده از اصفهان و مرآت ندافي از تهران به ترتیب مقام ها دوم و 

سوم را کسب کردند.
در مجم��وع دو ران��د کالس 85 س��ي س��ي ایمان صفري از س��منان 
به مقام نخس��ت دس��ت یافت و افش��ین س��یروس از همدان و س��ینا 
 آریان��ي از آذربایجان ش��رقي به ترتیب در مقام هاي دوم و س��وم قرار

گرفتند.
در کالس 450 س��ي سي نیز در مجموع دو راند حامد فرمین فراهاني 
از خراسان رضوي به مقام اول دست یافت و علیرضا پرورش از تهران 
و محمدرضا آریاني از آذربایجان شرقي عناوین دوم و سوم این دوره 

از رقابت ها را کسب کردند.
با اع��الم نتایج این دوره از مس��ابقات در مجموع تی��م موتور کراس 
خراس��ان رضوي با 160 امتیاز به مقام نخست دست یافت و تیم هاي 
ته��ران با 128 امتیاز و تیم ش��هرداري کرمان با 113امتیاز بر س��کوي 
دوم و س��وم این دس��ته از رقابت ها ایس��تادند. در پایان سومین دوره 
از مس��ابقات قهرماني موتورهاي ک��راس از قهرمان آماره رئیس هیأت 
متورس��واري چهارمحال و بختیاري به علت میزباني مطلوب و مناسب 

این دوره از مسابقات تجلیل و قدرداني شد.
سومین دوره از مسابقات موتورکراس قهرماني کشور جام ورق خودرو 
سایپا روزهاي 30 و 31 تیرماه به میزباني استان چهارمحال و بختیاري 
در پیس��ت دربند غالت شهرکرد با حضور چهار هزار تماشاگر برگزار 

و عصر جمعه با معرفي برترین ها به کار خود پایان داد. 

با خرید امتياز دبيری تبریز
چهارمين نماینده فوتسال اصفهان می آید
 امتیاز تیم فوتسال دبیری تبریز از سوی سازمان قطار شهری شاهین شهر
خریده می ش��ود تا چهارمین نماینده فوتس��ال اصفه��ان به لیگ برتر 

بیاید. 
مس��ئوالن سازمان قطار شهری شاهین ش��هر به دنبال خرید امتیاز یک 
تیم در لیگ برتر فوتس��ال هستند. امتیاز تیم فوتسال دبیری تبریز پس 
از توافق مس��ئوالن این س��ازمان و باشگاه دبیری به شاهین شهر منتقل 
می ش��ود تا اصفهان صاحب چهارمین نماینده در لیگ برتر فوتس��ال 

باشگاههای کشور شود.
 گفت��ه م��ی ش��ود ای��ن انتق��ال اواخر هفت��ه آین��ده رس��می خواهد

 شد. 
گیتی پسند، فوالد ماهان و فیروز صفه دیگر نمایندگان اصفهان در این 
رقابت ها هس��تند. لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دهم شهریور 

آغاز می شود.

احمدی:
جای رحمتی 
را  پر می کنم

از وضعیت تمرینات تیم ماهان برای ما بگو؟
تقریب��ًا یک ماهی اس��ت که تمرین��ات ماهان زیر نظر 
حس��ین افضلی در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار 
می شود و خوشبختانه روز به روز بر آمادگی بازیکنان 

اضافه می شود. 
گویا تی��م ماهان تنه��ا نماینده ای��ران در تورنمنت 

کویت است؟
بله . جهت آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان قرار است در 
 تورنمنت کویت که با حضور تیم های بزرگ باشگاه های
جهان برگزار می ش��ود ش��رکت نمایی��م. این دوره از 
مسابقات در سطح باالیی برگزار می گردد که می تواند 

به هماهنگی و آمادگی بازیکنان تیم کمک کند 
ارزیابی شما از لیگ امسال چی هست؟

به اعتقاد من لیگ امس��ال س��خترین لی��گ دوره های 
گذش��ته اس��ت. انتظارات مردم از تیم ها افزایش یافته 
و ب��ه تبع قدرت تیم ها تقریبًا ب��ا هم برابری می کند. 
فک��ر می کنم در ح��ال حاضر پنج تی��م مدعی اصلی 
 قهرمان��ی هس��تند که ای��ن موضوع ب��ه جذابیت لیگ

می افزاید. 
در اولی��ن هفته با راه س��اری دیدار خواهید کرد.آن 

بازی را چطور ارزیابی می کنید؟
تصور می کنم روز 5 ش��هریور م��اه از اردوی کویت 
بازمی گردیم و روز 10 ش��هریور به مصاف راه ساری 
می روی��م. بازی کردن در س��اری همیش��ه س��خت 
بوده اس��ت. کوچ��ک بودن ابع��اد زمی��ن و همچنین 
حمای��ت کم نظیر تماش��اگران س��اروی از تیمش��ان، 
 عم��ده مش��کالت ماهان در اولین ب��ازی لیگ خواهد

بود.
سیسو بازیکن مطرح برزیلی هم به ماهان اضافه شد. 

در خصوص حضور این بازیکن چه نظری داری؟
 سیس��و بازیکن بس��یار بزرگی اس��ت که توانسته در 
چند س��ال اخیر فیکس تیم ملی برزیل باش��د. من در 
چند ب��ازی تیم ملی براب��ر برزیل بارها برابر سیس��و 
ب��ازی ک��ردم . او بازیک��ن ب��ا تعص��ب و توانمندی 
 اس��ت که م��ی تواند در ای��ن فصل به ماه��ان کمک

کند.

فکر می کنی امسال ماهان قهرمان شود؟
م��ا تنه��ا ب��رای قهرمان��ی م��ی جنگی��م و ب��ه چیز 
دیگ��ری فکر نم��ی کنیم. تص��ور می کنم امس��ال با 

 س��رمربی گری حس��ین افضل��ی ب��ه دور از هر گونه
 حاش��یه ای به راحت��ی عنوان قهرمان��ی را از آن خود

کنیم.

نایب رئیس هیأت ووش��و چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: اوسط مردادماه جاري مسابقات استاني ووشو 
در بخش س��ان دا در شهرکرد برگزار مي شود. فرشته 
بني طالبي اظهار داش��ت: مس��ابقات ووش��و بانوان، 
انتخابي اردوي آمادگي تیم اس��تان در بخش س��اندا 

روز جمعه 31 تیرماه در شهرکرد برگزار شد.
وي اف��زود: در ای��ن مس��ابقات ک��ه در رده س��ني 
نوجوان��ان، جوانان و بزرگس��االن برگزار ش��د، در 
ح��دود 80 نفر از بانوان ورزش��کار باهم به رقابت 
پرداختن��د که نف��رات اول رده هاي س��ني در اوزان 

مختلف معرفي شدند. 
بني طالبي ادامه داد: در این رقابت ها مریم س��لیمي، 
بهاره غفاري، س��میه ابراهیمي، فاطمه شباني؛ سمیه 
پیرمحم��دي و عاطفه ریاحي ب��ه عنوان نفرات برتر 
 اوزان مختل��ف در رده س��ني بزرگس��االن معرف��ي

شدند.
نایب رئیس هیأت ووش��و چهارمحال و بختیاري با 
اش��اره به نتایج ووش��و بانوان در رده سني جوانان، 
گفت: آرزو سلیمي، فاطمیه ایزدي، شراره محمودي 
و مری��م رحیمي نفرات برت��ر اوزان مختلف در رده 

سني جوانان هستند.
وي اضاف��ه کرد: در ردن س��ني نوجوان��ان نیز زهرا 
اس��دي، فاطم��ه بني طالب��ي، طلعت فتح��ي، مریم 
حسیني، بهناز اس��دیان، مهسا ترکي، سمانه عباسي، 

یگانه گل محمدي بر س��کوي نخست این دوره از 
رقابت ها ایستادند. بني طالبي خاطرنشان کرد: نفرات 
اول و دوم رده ه��اي س��ني در اوزان مختلف و نیز 
اس��تعدادهاي ش��اخص این دوره از مسابقات براي 
حضور در اردوي آمادگي تیم س��اندا استان انتخاب 

شدند.
نایب رئیس هیأت ووش��و چهارمح��ال و بختیاري 
در ادامه با بیان اینکه رش��ته ورزشي ووشو یکي از 
 رشته هاي ورزشي بسیار جذاب است که عالقه مندان
بسیاري را در این اس��تان جذب کرده است، گفت: 
ووشو یکي از رشته هاي رزمي است که در صورت 
گس��ترش تبلیغات و اطالع رس��اني مورد پسند قشر 

جوان و ورزشکار جامعه قرار مي گیرد.
وي با بیان این که این رش��ته در دو س��بک سان دا و 
تالو برگزار مي شود، خاطرنشان کرد: ورزش ووشو 

براي پیشرفت نیازمند حمایت مالي بیشتر است.
بني طالب��ي خاطرنش��ان ک��رد: ورزش این اس��تان 
در س��ال هاي گذش��ته از رش��د خوب��ي برخوردار 
ب��وده و داراي قابلیت ه��ا و ظرفیت ه��اي فراوان��ي 
 اس��ت که توجه و اهمیت بیش��تر به ای��ن بخش را

مي طلبد.
مس��ابقات ووشو قهرماني اس��تان انتخابي مسابقات 
قهرماني کش��ور روز جمعه 31 تیرماه در ش��هرکرد 

برگزار  شد. 

مردادماه امسال؛
مسابقاتاستانيووشوساندادرشهركردبرگزارميشود

س��رمربي جدید تیم فوتبال فوالد نطنز گفت: ب��راي حضور پرقدرت در 
مس��ابقات لیگ دسته یک تیم را خواهیم بست. علي رعدي اظهار داشت: 
هنوز تکلیف حضور تیم در دس��ته یک و دس��ته دو مشخص نشده اما با 
رایزني هایي که مالک باش��گاه داش��ته، قرار اس��ت این تیم فصل آینده در 
مس��ابقات لیگ دس��ته یک حضور پیدا کند. وي با بی��ان این که حضور 
فوالد نطنز در دس��ته یک منوط به تایید فدراس��یون فوتبال است، تصریح 
کرد: برنامه ما این اس��ت که اسکلت فصل گذشته را حفظ کرده و نفرات 

جدیدي را به تیم اضافه کنیم. رعدي با اشاره به این که 25 سال به عنوان 
مربي در فوتبال حضور داش��ته اس��ت، تاکید کرد: بعد از این که تیم ملي 
فوتس��ال در آسیا به مقام سوم دست یافت، برخي فشارها انجام شد تا در 
این رش��ته فعالیت کنم. وي که مدرس AFC است، افزود: چهار سال در 
فوتس��ال فعالیت داش��تم و ثابت کردم براي یک مربي فوتبال، فعالیت در 
فوتبال، فوتس��ال و فوتبالي ساحلي تفاوتي ندارد. رعدي با بیان این که از 
امروز به طور رس��مي فعالیتش را در فوالد نطنز آغاز مي کند، بیان داشت: 

تیم براي حضور در لیگ دس��ته یک بس��ته شده است، اما در صورتي که 
امکان حضور در این لیگ فراهم نش��د، یک تیم مقتدر در لیگ دس��ته دو 
شرکت خواهیم داد. فوالد نطنز که فصل گذشته با خرید امتیاز تیم سپاهان 
نوین در لیگ دسته یک فوتبال حضور یافت، در پایان فصل به رقابت هاي 
لیگ دس��ته دو س��قوط کرد.  در فصل گذشته مس��ابقات لیگ دسته یک، 
حس��ین چرخاب��ي هدایت تیم ف��والد نطنز را بر عهده داش��ت و پس از 

استعفاي وي، امیرحسین شاهزیدي سرمربي این تیم شد. 

سرمربي جدید تيم فوتبال فوالد نطنز:
برايليگدستهيكتيمميبنديم

جواد اصغری مقدم قدیمی ترین بازیکن ماهان به واسطه حضور چندساله اش در اصفهان و تيم 
ف��والد ماه��ان  خودر ا یک اصفهانی تمام عيار می داند. اصغری مقدم به خاطر تعصب خاصش در 
دیدارهای ماهان از محبوبيت ویژه ای در نزد هواداران برخوردار است. تيم ماهان از حدود یکماه 
پيش تاكنون تمرینات خود را آغاز كرده و با جذب بازیکنان خارجی و حفظ شاكله اصلی تيم عزم خود 
را بر بازگرداندن جام قهرمانی به باشگاه ماهان جزم كرده است این نکته را به خوبی می توان در 

البالی گفته های جواد فهميد...

بدون شک خبر امضاي قرارداد دروازه بان جوان تیم ایران 
جوان بوشهر با تیم سپاهان یکي از جالب ترین اخبار نقل 
و انتقاالت فوتبال اصفهان بود؛ خبري که این دروازه بان 
خودش هم از آن ش��گفت زده ش��د. رض��ا محمدي، 
دروازه بان 25 س��اله تیم ایران جوان که س��ابقه بازي در 
تیم هاي مقاومت سپاس��ي و پیکان تهران را هم دارد در 
مورد امضاي قرارداد با س��پاهان مي گوید:  از 3 تیم مس، 
س��ایپا و فوالد خوزستان پیشنهاد داشتم اما این تیم ها به 
دنبال دروازه بان هایي بزرگ تر از من بودند. من با توجه به 
دوستي پدرم با کریم قنبري در تمرینات سپاهان شرکت 

کردم و نظر بوناچیچ را جلب نمودم.
وي در مورد شایعات مختلفي که در مورد ثبت قراردادش 
با سپاهان است، ادامه مي دهد: مي دانم همه چه مي گویند؛ 

همه مي گویند پشتت خیلي گرم بود که به سپاهان آمدي 
اما آمدن من به س��پاهان هیچ ارتباطی به دوستي پدرم با 
قنبري نداش��ت زیرا خود قنبري هم تعجب کرد که من 

نظر بوناچیچ را جلب کردم.
دروازه بان دوم سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا باور 
مي کردي به تیم قهرمان بپیوندي، خاطرنشان مي کند: راستش 
را بخواهید خودم هم باور نمي کردم که به سپاهان بپیوندم 
زیرا مي دانستم براي حضور در سپاهان باید خیلي خوب 
 باشم اما لطف خدا شامل حال من شد تا با این تیم قرارداد
امضا کنم. وي اضافه مي کند: همیشه سعي کردم با صداقت 
ب��ه میدان بروم و از زماني که فوتبال را آغاز کرده ام هیچ 
داللي با من ارتباط نداشته اس��ت و در مورد قراردادم با 

سپاهان هم هیچ داللي تاثیرگذار نبود. 

رضا محمدي پس از ثبت قرارداد:
پدرمباقنبريدوستبود؛سپاهانيشدم

رئیس هیأت کشتي چهارمحال و بختیاري گفت: مسابقات 
کشتي جوانان انتخابي استان در دو مرحله آزاد و فرنگي 

شهریورماه امسال در بروجن برگزار مي شود. 
کیوم��رث هادي پور اظهار داش��ت: این برگزیدگان این 
مس��ابقات که پ��س از پایان ماه مب��ارک رمضان برگزار 
مي ش��ود به مسابقات کش��وري اعزام مي شوند. وي در 
ادامه از برگزاري دوره مربیگري کشتي ویژه مربیان این 
اس��تان خبر داد و گفت: این دوره آموزش��ي با حضور 
علي اکبر حیدري قهرمان آزادکار کش��ور در س��ومین 
المپیک جهان در سال 1964 در شهر توکیو از 27 تیرماه 
 تا پنجم مردادماه جاري در این اس��تان در حال برگزاري 

است.  
هادي پور ادامه داد: با اتمام این دوره آموزش��ي یک دوره 
جدید با حضور محسن مالقاسمي فرهنگي کار قهرمان 
المپیک جهان نیز ویژه کش��تي کاران فرنگي این اس��تان 

برگزار مي شود. 

رئیس هیأت کش��تي چهارمحال و بختیاري در ادامه با 
اشاره به برگزاري مسابقات قهرماني نونهاالن و نوجوانان 
در این استان که در فارسان برگزار شد، گفت: در مسابقات 
قهرماني نونهاالن و نوجوانان استان تیم کشتي فارسان در 
رشته کشتي آزاد و تیم هفشجان در رشته فرنگي قهرمان 

شدند. 
وي با بیان این که این مس��ابقات ب��ا حضور 19 تیم به 
میزباني فارس��ان برگزار ش��د، گفت: در این مسابقات 
در رشته فرنگي تیم هفش��جان با کسب 79 امتیاز، تیم 
ش��هرکرد با کس��ب 74 امتیاز، تیم روجن با کسب 26 
 امتیاز به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص 

دادند. 
هادي پور ادامه داد: در رشته کشتي آزاد نیز تیم فارسان با 
کسب 85 امتیاز، تیم شهرکرد با کسب هشت امتیاز و تیم 
فرخشهر با کسب شش امتیاز به ترتیب بر سکوي اول تا 

سوم این مسابقات ایستادند. 

شهریورماه جاري؛
بروجنميزبانمسابقاتكشتيانتخابياستانيميشود
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امام رضا)ع(:
هركس  خود را از ما بداند 
و خدا را اطاعت نکند از ما 
نيست.

سیما فیلم به پاس هشت سال صبر، استقامت 
و حمایت از خالق »مختارنامه«، از همسر داوود 

میرباقری تجلیل کرد.
به گزارش مهر، مرکز سیما فیلم این لوح تقدیر 
را به پاس 8 سال صبر، استقامت و حمایت از 
خالق »مختارنامه« به خانم حجی، همسر داوود 

میرباقری اهدا کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است: ذوالجناح که 
خونین شد و گریس��ت، زنی آن سوی میدان 

ب��ه جای ضج��ه و گریه عهد ک��رد فاش کند 
پیروزی خون بر شمش��یر را و صبوری کرد و 
صبوری تا »دمه«ها مختار بپرورانند در دامانشان 
و »عمره ها« باش��ند تا منتقم بزرگ کربال تاوان 
خون حس��ین)ع( بستاند و حال پس از قرن ها 
راه زینب و صبوری و مادری او به نسل کیان 
می رسد تا به تصویر درآید حماسه تلخ عاشورا 
و تاریخ نظاره کند افتخار با حسین)ع( بودن و 

با او زیستن را.

تجلیل سیمافیلم از همسر داوود میرباقری

به گ��زارش ایرنا به نق��ل از روابط عمومي 
حوزه هن��ري، مجموعه انیمیش��ني دلقک ها 
ب��ه کارگرداني کامبی��ز درم بخش در مرحله 
 تولید قرار گرفته است. وي در این مجموعه
13 قس��متي از کاریکاتوره��اي خ��ود ایده 

گرفته است. 
همچنین بزرگمهر حس��ین پور یک مجموعه 
ط��رح جنگ��ي  و  مي س��ازد  را  اجتماع��ي 
ترکش هاي س��رگردان نیز آغاز ش��ده است. 
 ای��ن مجموع��ه طن��ز را داوود امیری��ان در

26 قسمت نوشته است. 

تولید انیمیش��ن »ماني و ش��هر نقاش��ي هاي 
سرگردان« با فیلمنامه علي درفشي و کارگرداني 
 عب��اس جاللي نی��ز در مراح��ل پایاني قرار 

دارند. 
ش��خصیت محوري این انیمیشن که فضایي 
ش��اد و کودکان��ه دارد، کودکي ب��ه نام ماني 
اس��ت ک��ه نقاش��ي هایش زن��ده مي ش��وند 
و براي ش��هر گرفت��اري درس��ت مي کنند. 
ه��ر قس��مت از انیمیش��ن »مان��ي و ش��هر 
 نقاش��ي هاي س��رگردان« در 13 دقیقه تولید 

مي شود.

شبکه  تلویزیوني تي.ال.سي برنامه اي درباره  
مسلمانان آمریکا را به روي آنتن مي برد. 

به گزارش ایس��نا، ش��بکه  کابلي تي.ال.سي 
اع��الم کرده اس��ت برنام��ه اي به ن��ام »تمام 
مس��لمانان آمری��کا« را پاییز امس��ال پخش 

مي کند. 
این برنامه  سریال زندگي پنج خانواده  مسلمان 
 را که نزدیک دیربورن سکونت دارند  را روایت

 مي کن��د. این برنام��ه بینن��دگان را به دیدن 
دنیایي دعوت مي کند که ممکن است تاکنون 
تجربه نکرده  باش��ند. به گزارش سي.ان.ان، 
مؤسس��ه  تحقیقاتي س��ي.ان.ان. اپینین اوایل 
س��ال جاري میالدي اعالم ک��رد 46 درصد 
آمریکایي ه��ا ن��گاه مثبتي به مس��لمانان این 
کشور دارند، در حالي که نظر 26 درصد آنها 

نسبت به مسلمانان منفي است.

فرج اله سلحش��ور نگارش نخستین قسمت 
از پ��روژه الف ویژه »حضرت موس��ی« را به 

پایان برد.
 ف��رج ال��ه سلحش��ور در روزهای گذش��ته 
نگارش سریال »حضرت موسی« را پیگیری 
می کند و تاکنون یک قس��مت از این پروژه 
عظیم 70 قس��متی که از آثار الف ویژه صدا 
و س��یما خواهد بود، توس��ط او نوشته شده 
اس��ت. به موازات پیش��برد قصه، طرح کلی 
فیلمنامه به تعدادی از علمای جهان اس��الم 
ارائه ش��ده است و با سنجیدن نظرات، گروه 
تحقیق و نگارش آنه��ا را در فیلمنامه اعمال 

می کنند. 
پیش بین��ی می ش��ود پیش تولید این س��ریال 

در ابت��دای س��ال 91 آغ��از ش��ود و مدت 
زم��ان فیلمب��رداری آن پنج س��ال ب��رآورد 
ش��ده اس��ت. مجموعه »حضرت موس��ی« 
لوکیشن های مختلفی در ش��هرهای ایران از 
جمله کیش خواهد داش��ت و بخش هایی از 
آن در ش��هرک دفاع مقدس در لوکیشن های 
 سریال »یوس��ف پیامبر« فیلمبرداری خواهد 

شد. 
 س��ریال »یوس��ف پیامب��ر« آخرین س��اخته 
فرج اله سلحش��ور عالوه ب��ر ایران در بیش 
از 80 کش��ور از جمله کش��ورهای عربی و 
اروپایی و آمریکایی همچون اسپانیا و فرانسه 
پخش ش��ده اس��ت و فیلم س��ینمایی آن ماه 

رمضان امسال اکران می شود.

فیلمنام��ه »مادربزرگ ه��ا بادب��ادک بازي را 
دوس��ت دارند« به نویس��ندگي و کارگرداني 
حس��ین قاس��مي جامي با موض��وع کودکان 
فلسطین و جنگ، آماده و به شوراي فیلمنامه 

بنیاد سینمایي فارابي ارائه شد. 
حسین قاس��مي جامي گفت: پس از ساخت 
فیلم سینمایي »زمزمه بودا« با موضوع کودک 
و جنگ در ارتباط با کودکان افغانس��تاني که 
مورد توجه هیأت داوران جش��نواره همدان 
ق��رار گرفت، فیلمنامه »ش��بح« را با موضوع 
ک��ودک و جنگ دد ارتب��اط با کودکان عراق 

نوش��تم و پ��س از آن ن��گارش فیلمنام��ه 
»مادربزرگ ه��ا بادب��ادک ب��ازي را دوس��ت 
دارن��د« را در ارتباط با کودکان فلس��طین به 

پایان بردم. 
وي در خاتمه افزود: باید به مخاطب کودک 
به عنوان یک سرمایه اصلي سینما نگاه کرد و 
اگر بتوانیم با س��اخت آثار درخور توجه این 
قشر از جامعه را با خود همراه سازیم، موفق 
عمل کرده ای��م. حمایت ها باید به گونه اي از 
فیلمس��ازان صورت گیرد که همه بتوانند از 

حمایت ها برخوردار شوند.

 در مراسم رونمایي از نسخه  دیجیتال آثار دکتر علي شریعتي، احسان شریعتي، 
پسر دکتر شریعتي با اشاره به انتشار نسخه  دیجیتال آثار پدرش، اظهار کرد: امروز 
ما شاهد رخداد فرهنگي مهمي هستیم. تا کنون آثاري که از دکتر شریعتي منتشر 
شده اند، بخش بخش و جزئي بوده اند. ما همواره نمونه اي از کار او را دیده ایم، اما 

امروز با این دي وي دي، با کل آثار شریعتي روبه رو مي شویم.
وي بزرگي یک اندیش��ه را نیاندیش��یده هایش دانست و گفت: دکتر شریعتي 
همچنان زیر خروارها حرف و دریافت نامتناقض ناشناخته مانده است و شاید 
با انتشار این اثر بتوان از جزر و مد درباره  او جلوگیري کرد. دکتر شریعتي پس 
از تجربه هاي سیاسي، به این نتیجه رسید که باید یک انقالب فرهنگي را بنیان 
گذارد. وی یکي از محدودیت هاي آثار شریعتي را ترجمه نشدن آنها دانست و 

گفت: عالقه مندان او بیشتر در کشورهاي دیگر هستند. 
در ترکیه، 70 درصد آثار او ترجمه شده است. در مالزي، اندونزي و شبه قاره  هند 
نیز توجه زیادي به او شده است. در کشورهاي عربي هم این عالقه وجود دارد. 
با توجه به انقالب هاي کش��ورهاي اسالمي و عربي، بحث شریعتي و انقالب 
ایران مطرح است. بنابراین ترجمه  آثار او به انگلیسي و عربي به شکل مفصل تر و 
مورد تأیید ما، باید انجام شود تا امکان سوءبرداشت وجود نداشته باشد. شریعتي 
با بیان این که این روزها برخي مردم ش��ریعتي غیرمجاز را بیش��تر مي پسندند، 
اضافه کرد: این روزها کتاب هاي ش��ریعتي که به صورت کپي شده و متعلق به 
چاپ هاي قدیمي اول انقالب است، بیشتر خریده مي شود و اس ام اس هایي را 
که حرف هاي او نیست، بیشتر مي خوانند. گویا برخي افراد، شریعتي غیرمجاز 
را بیشتر مي پسندند. خود شریعتي نیز گفته است: »من، مجهول مفید هستم و 

عادت کرده ام که گوشه هایي از من تاریك بماند«.

مجموعه هاي جدید انیمیشن در حوزه هنري 
تولید مي شوند 

آمریکا برنامه تلویزیوني درباره  مسلمانان 
مي سازد

متن اولین قسمت حضرت موسی نوشته شد

قاسمي جامي با موضوع کودکان فلسطین فیلمنامه 
نوشت

رونمایی از نسخه  دیجیتال آثار 
 دکتر علي شریعتي

خبر

ابراهيم فروزش: 
چرابايدبراينمايشفيلمهايكودكالتماسكرد؟! 

فروزش، کارگردان س��ینما درباره »س��نگ اول« که در بخش مس��ابقه 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان سال قبل حضور داشت، عنوان کرد: 
»س��نگ اول« عالوه بر جش��نواره فیلم کودک در جش��نواره فیلم فجر 
نیز ش��رکت داش��ت و آقاي تنابنده  براي بازي در این فیلم و بازي در 
»هشت دقیقه تا پاییز« تندیس بهترین بازیگري را از آن دوره جشنواره 

فجر دریافت کرد. 
وي ادام��ه داد: »س��نگ اول«،  فیلم خاص کودکان نیس��ت و مخاطب 
عمومي دارد. »س��نگ اول« فیلمي است که کودکان در آن بازي دارند. 
پس فیلم مختص کودکان س��اخته نش��ده اس��ت. فروزش در پاسخ به 
این س��ئوال که چرا با گذشت یک س��ال از جشنواره همدان این فیلم 
هنوز اکران نش��ده اس��ت، گفت:  اکران »س��نگ اول« هم به سرنوشت 
نمایش س��ایر فیلم هاي اکران نشده مبتال گردیده است. در حال حاضر 
پنجاه � ش��صت فیلم هستند که خط و سیر سینماي ایران را مشخص 
مي کنند و اکران نش��ده اند که با مدیریت دس��تگاه هاي اجرایي کشور، 
تهیه کنندگان و س��ینماگران باید راه حلي براي خروج از این مش��کل 
پی��دا کنیم. به هرح��ال ما هم در نوبت هس��تیم که ببینی��م چه زماني 
مي توانیم فیلم را اکران کنیم. کارگردان »س��نگ اول« خاطرنشان کرد: 
البته قاعدتًا کارگردان تنها باید فیلمش را بس��ازد و تهیه کننده پخش را 
به عهده دارد. »س��نگ اول« هم ی��ک تهیه کننده خصوصي به نام آقاي 
سبط احمدي و یک تهیه کننده دولتي به نام سیما فیلم دارد که آنها باید 

در مورد اکران صحبت کنند. 
فروزش در پاسخ به پرسشي پیرامون این که آیا در حال حاضر فیلمي 

مناسب کودکان و نوجوانان در دست ساخت دارید؟ اظهار کرد: من از 
فیلم سازي براي کودکان و نوجوان فاصله نگرفته ام اما ترجیح مي دهم 
در حال حاضر به س��مت س��اخت فیلم هاي بزرگس��ال بروم. چرا که 
سرنوشت فیلم هاي کودک و نوجوان سرنوشتي بسیار مبهم و مغشوش 
دارد، ام��ا در هر صورت فیلم آین��ده ام ارتباطي هم به کودکان خواهد 
داش��ت. وي با اشاره به این که عدم اکران فیلم هاي کودک کارگردانان 
این عرصه را دلس��رد مي کنند، تصریح کرد: فیلم ها براي نمایش دادن 
س��اخته مي شوند. اگر قرار باشد فیلم پس از ساخته شدن روانه آرشیو 
و انبار شود چه فایده اي دارد؟ یک فیلم ساز فیلم مي سازد که به نوعي 
جوابگوي مخاطبانش باش��د. م��ا یکي از جوان ترین کش��ورهاي دنیا 
محس��وب مي شویم و این قشر نیاز به خوراک فرهنگي مناسب دارند. 
اگر بخواهیم از رس��انه ها در امور تربیتي این قشر کمک بگیریم، بدون 

شک باید از سینما استفاده بیشتري کنیم. 
کارگ��ردان فیلم هاي چون »کلید«، »خم��ره« و »بچه هاي نفت« افزود: 
س��الیان بسیاري است که همه مي گویند س��ینماي کودک به کدام سو 
مي رود. دوس��تان ما که در س��ینماي کودک فعالیت مي کردند، با عدم 
حمایت و اکران فیلم هایشان در طول زمان از این سینما زده شده و به 
س��متي مي روند که فیلم هایشان پس از ساخت دیده  شود. در کنار این 
بي توجهي به س��ینماي کودک، خللي از چند سال گذشته در سینماي 
ایران ایجاد ش��ده که فیلم هاي پرفروش تر به فیلم هایي تبدیل مي شوند 
که پ��س از مدتي باعث نوع��ي دل زدگي در مردم مي ش��وند. ابراهیم 
ف��روزش در پایان ای��ن گفتگو با ابراز امیدواري از این که گروه هنر و 

تجرب��ه بتواند به اکران فیلم ها کمک کند، گفت: چرا باید براي نمایش 
فیلم هاي س��ینماي کودک التماس کرد؟ درس��ت است که نوعي داد و 
ستد مالي در اکران مطرح است، اما باالخره باید راهي براي این فیلم ها 
نیز باز ش��ود. باالخره یا باید چنین س��ینمایي را فراموش کرد و یا اگر 
اعتق��اد داریم نیروي هاي کودک و نوجوان براي آینده کش��ورمان مهم 
هستند، باید به نوعي آموزش هاي الزم را از طریق سینما انجام داده و 

بودجه ها و پشتیباني بسیار زیادي براي آنها در نظر بگیریم.

نیرویي براي جایگزیني 
پیشکسوتان نمایش هاي 

 آییني - سنتي تربیت
 نشده است 

 نویس��نده و کارگردان پیشکس��وت نمایش هاي
آییني - س��نتي، ب��ا تأکید بر حفظ می��راث این 
گون��ه نمایش ها ب��راي آیندگان گف��ت: یکي از 
مهم ترین راه هاي حفظ میراث معنوي در کشور، 
 مس��تند کردن داشته ها و دانسته هاي نمایش هاي
آییني - سنتي پیشکسوتان به صورت آثار مکتوب 
و کتاب هاي پژوهشي است که در این راه آنچنان 
که باید، تالش هاي مؤثري صورت گرفته نشده 

است. 
داوود فتحعل��ي بیگي در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
نمایش ه��اي آییني - س��نتي بیش��تر به صورت 
س��ینه به س��ینه به هنرمندان منتقل شده و از آنها 
سندهاي مکتوبي وجود ندارد تا به عنوان میراثي 
ب��راي آیندگان به جا بماند، این در حالي اس��ت 
ک��ه با از دس��ت رفتن پیشکس��وتان تئاتر، تمام 
گنجینه هاي دانش و علم آنها به فراموشي سپرده 
 مي شود و وظیفه مسئوالن و دلسوزان نمایش هاي
سنتي - آییني است تا این حافظه شفاهي و علمي 
را به حافظه اي مکتوب و جاویدان براي نسل هاي 

آینده تبدیل کنند. 
وی با انتقاد از بي توجهي سیس��تم دانش��گاهي 
به نمایش هاي آییني - س��نتي ایراني افزود: باید 
تصمیمي اتخاذ شود تا طي آن، گونه هاي نمایشي 
اصیل ایراني و ملي در دانشکده ها به صورت کاماًل 
مدون تدریس شود و دانشجویان تشویق شوند تا 

در این راه به ادامه فعالیت حرفه اي بپردازند. 
وي گفت: حتي الزم اس��ت که مدرس��ه اي ویژه 
آموزش نیرو براي نمایش آییني - سنتي در کشور 
تأسیس شود تا بتوانیم براساس آن در کنار مکتوب 
کردن دانش پیشکس��وتان، به اش��اعه و توسعه 
نمایش هاي آییني - سنتي در کشور اقدام کنیم تا 
در آینده با مرگ هنرمندان قدیمي این رشته، شاهد 
فراموش شدن هنر ملي کش��ور خود در عرصه 

هنرهاي نمایشي نباشیم. 
وی که با نمایش »شهر آش��وب« در پانزدهمین 
جش��نواره بین المللي نمایش هاي آییني - سنتي 
حضور داشت، درباره آن گفت: تم اصلي این اثر 
بر پایه دروغ و دروغگویي و عواقب نافرجام آن 
استوار بود و از یکي از داستان هاي کتاب »هزار و 

یک شب« وام گرفته شده است. 

عکس روز

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-6284167-0311  فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد3

سیامک تراکمه زاده از کسب یک دیپلم افتخار و 16 اثر برگزیده توسط عکاسان 
اصفهاني در این جشنواره خبر داد و افزود: این جشنواره که هفتمین دوره خود 
را زیر نظر فدراس��یون جهاني هنر عکاس��ي فیاپ و انجمن عکاسان آمریکا و 
PSA و اتحادیه جهاني عکاسان یو.پي.آي برگزار کرد، صحنه اي دیگر را براي 
افتخارآفریني عکاسان اصفهاني رقم زد. مدیر خانه عکاسان اصفهان بیان داشت: 
در این جش��نواره، 663 عکاس از 58 کشور جهان، 8 هزار و 753 اثر را ارسال 
کردند که در نهایت مهدي ارسطویي به عنوان تنها ایراني حاضر در میان عکاسان 
برتر این جش��نواره، توانست با سه اثر به نام هاي »تنها در بیابان«، »کارناوالي از 

تاریخ« و »داالن« دیپلم افتخار فیاپ را کسب کند. 
وي تصریح کرد: اصغر صامتي با سه اثر به نام هاي برج هاي بزرگ، قبایل عشایري 
و خدایي یکسان و در زمین و آسمان؛ محمدرضا مؤمني با چهار اثر با عناوین 
لبخند، نان و خاک، دوران تاریک و دریاي درون، حسین شجاعي منش با چهار 
اثر به نام هاي سگ کوچک و زندگي 1و 2 و 3، عرفان شعرا با دو اثر به نام هاي 
باران آهن و موسیقي حزین، عکاساني بودند، که توانستند عناوین برتر را به خود 

اختصاص دادند. 
همچنین آثار سید اسماعیل موس��وي، وحید قاسمي زرنوشه، امید امیدواري، 
علیرض��ا پورخان، روح اله محمودي، محمد گل محم��دي، حجت اله عطایي، 
کامل روحي، محسن رشیدي، فرید ثاني، سید علي حسیني فر، حامد صادقي، 
محمدامین صاحب پر، علیرضا حسن زاده فرد، اکرم رشیدي، مونا نیکوگفتار و 

زینب اعرابي نیز توانستند به مرحله نهایي این جشنواره راه یابند. 

مدیر خانه عکاسان اصفهان مطرح كرد:
جشنواره صربستان صحنه اي براي 

افتخارآفریني عکاسان اصفهاني 

سینما شاید از بدو تولد این دیدگاه و نگرش را نداشت، اما بی هیچ تردید خیلی زود از 
وجه هنری اش فاصله گرفت و راه صنعت را طی کرد. سیاسی شدن سینما اتفاقاً در هر 
کشوری که همه چیزش آغشته به سیاست است، بدیهی تر به نظر می رسد و اگر ایران در 
تولید فیلم جزء ده کشور برتر است، دلیلش به همان سیاست برمی گردد و تازه به این مورد 
نحوه ورود سینما به ایران را هم اضافه کنید تا بیشتر متوجه شوید، سینما از روز اول ورود 

به ایران، کاالیی سیاسی بود!
شاید به همین دلیل است که حمیدرضا صدر در مقدمه کتاب »تاریخ سیاسی سینمای 

ایران« می نویسد: »سیاست یعنی زندگی روزمره، سیاست یعنی هر فیلم ایرانی.«
اما با همه این ها آیا می توانیم بگوییم در ایران فیلم سیاسی داریم؟ آیا واقعاً داریم؟ آیا آن چه 
به ادعای کارگردان یا تهیه کننده یا جریانی که فیلم دیدگاه آن را فریاد می زند، سیاس��ی 

است، واقعاً سینمای سیاسی است؟
پاسخ همه این سئواالت بدیهی است، چرا که سینما از هر زاویه ای که دیده شود، همچنان 
کاالیی هنری و فرهنگی اس��ت و اگر پول و پروپاگاندا آبرویی برای س��ینما دست و پا 
می کرد، تریلوژی »اخراجی ها« یا »ملک س��لیمان« برای عوامل میلیاردی و میلیاردرشان 

چنین می کردند؛ پس آن چه سینما را سینما می کند حلقه مغفول همیشگی است.
این که معاونت س��ینمایی دوره جدید در آغاز راه با رفع توقیف فیلم سینمایی »به رنگ 
ارغوان«، ش��عار حمایت از سینمای سیاس��ی را مطرح کرد نیز به نوعی تأکید بر مفهوم 
سینمای سیاسی با همان رویکرد باقیمانده از گذشته است، رویکردی که حاصلش فیلمی 
چون »پایان نامه« شده است؛ فیلمی که می توانست تالش تأثیرگذاری در جهت آشکار 
کردن جریانات مشکوکی که در سال های اخیر در عرصه سیاست ایران فعال بوده اند باشد، 

اما به دلیل ضعف شدید فیلمنامه فقط بستری جهت مناقشه شد.
تأسف برانگیز است که پس از 30 سال همچنان دیدگاه های بازمانده از قبل از انقالب بر 
سینمای ایران حاکم است و با این روال طبیعی است در چنین فضایی، مدیران فرهنگی و 
سینمایی هم به صرف تکیه بر کرسی مسئولیت جوگیر  شوند که این جوگیری ابتدا برای 
خودش��ان و بعد برای کلیت سینمای ایران مضر و آسیب رسان و نتیجه همه این ادعاها 
»پایان نامه« است به عنوان نقطه پایانی یک ادعای موهوم. به طورمثال سال هاي مدیدي است 
که از فاجعه سقوط غمبار هواپیماهاي مسافربري کشورمان و کشته شدن هزاران زن و مرد 
و کودک بي گناه می گذرد و کنارعوامل مختلفي که به این سقوط  مرگبار مي انجامد، یکي 
نیز به تحریم هاي آمریکا علیه کشورمان برمي گردد، آیا اگر ما یک سینماي سیاسي قوي 
داشتیم و ابعاد این فاجعه را به شکلي دراماتیک تبیین نموده و عواطف ملت ها را نسبت به 
این موضوع به  درستي برمي انگیختیم، خود عاملي براي پرده برداشتن از ادعاهاي دروغین 
حقوق بشر کاخ سفید و در نتیجه فشار افکارعمومي جهان به سردمداران غرب و درنهایت 

حتي زمینه سازي براي لغوبخشي از این تحریم ها نبود؟ 
۵۰ سال پیش

 در سینماي پیش از انقالب تا آغاز دهه 1350 فیلم سیاسي نداشته و تنها به وجه سرگرم کنندگي
یعنی آن چه ابتذال را به اوج رس��اند، توجه مي ش��د. موج نوي سینماي ایران متشکل از 
فیلمسازاني همچون داریوش مهرجویي، مسعود کیمیایي و ناصر تقوایي جان تازه اي به 
این سینماي رو به احتضار بخشید و با فیلم هایي همچون »قیصر«، »گاو« و »آرامش در 
حضور دیگران«، زوال و انحطاط رژیم شاه را به تصویر کشید و دستاوردهایي مثل انقالب 
سفید را در فیلمي مثل گاو به چالش کشیدند. کیمیایي در »قیصر« سیستم قضایي رژیم 
را در سال هاي پایاني دهه چهل به نقد کشیده است؛ عنصري که در فیلم هاي »خاک« و 
»گوزن ها« به شکلی پر رنگ تر تکرار شد و در نهایت در بحبوحه انقالب به فیلم »سفر 

سنگ« که رگه هاي پررنگي از انقالب در آن به چشم مي خورد رسید.

۳۰ سال پیش
پس از پیروزي انقالب تا مدتي فیلم هاي ایراني با محوریت ظلم ستم رژیم شاه مخلوع و 
جنایت هاي ساواک و ...ساخته مي شد. بایکوت که در نیمه دهه 1360 به نمایش درآمد، 
 یکي از فیلم هاي سیاس��ي سینماي ایران اس��ت که به گروه هاي چپي با گرایش هاي
سوسیالیستي پرداخته و در نهایت پوچي عقاید آنان در برابر ایدئولوژي اسالمي به تصویر 
کش��یده است. »دست نوشته ها« ساخته زنده یاد مهرزاد مینویي یکي دیگر از نمونه هاي 
شاخص این سینما در دهه 60 است؛فیلمي که به گروهک منافقین و ترورهاي ناجوانمردانه 
آنان پرداخته و بیشتر روي وجوه حادثه اي آن متمرکز شده است. »آن سوي مه« ساخته 
منوچهر عسگري نسب نیز یکي  دیگر از این آثار است، اما این فیلم نیز بیش از آن که به 
مؤلفه هاي سینماي سیاسي پایبند باشد، به جنبه هاي معنوي و عارفانه داستان خود پرداخته 

است.
۲۰ سال پیش

در دهه 70 نیز فیلم هاي سیاسي اندکي ساخته شدند که همان ها نیز بیشتر به وجوه حادثه اي 
فیلمنامه توجه داشتند تا چیزهاي دیگر! در سال هاي انتهایي دهه هفتاد چند فیلم به نام هاي 
آوازقو، پارتي، اعتراض، تیک ، دنیا و ...ساخته شدند که نزدیکي بیشتري به سینماي سیاسي 
داش��ته و به لحاظ کیفي نیزدر سطح قابل قبولي قرار داشتند. در این میان وجه مشترک 
کارهاي یاد شده، فروش باال و استقبال خوب سینماروها از این فیلم ها بود و به همین دلیل 
آن چه در این دهه به دلیل بازی دیدها و نگاه ها می توانست رقم بخورد، با گیشه و بلیت 

گره خورد و دومین حرکت جدی سینمای ایران در احیای سینمای سیاسی عقیم ماند.
۱۰سال پیش

در س��ال هاي اخیر، سینماي سیاسي تولیداتش به پایین ترین حد خود رسید. این اتفاق  
سبب شد تا در نهایت فیلم هایی مانند »اخراجی ها« فیلم سیاسی لقب بگیرند، حال آنها در 
ماهیت فیلم بودن آنها حتی به صورت ضعیف تردید است. از میان فیلم هاي اکران شده 
با موضوع و ادعای سینمای سیاسی دهه 80 تنها »پایان نامه« ساخته حامد کالهداري که 
به حوادث پس از انتخابات تابستان 88 مي پردازد، تا اندازه اي به تعریف سینماي سیاسي 
نزدیک بوده که رگه هایي از آن را در فیلم شاهد بودیم؛ هرچند که »پایان نامه« بیشتر به ژانر 

حادثه اي نزدیک تر بوده و صحنه هاي اکشن بسیاري در آن به چشم مي خورد.

با  نگاهی به اكران فيلم پایان نامه

سین یعنی سینما، یعنی سیاست
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