
مع��اون برنامه ري��زي اس��تاندار 
چهارمحال و بختياري گفت: در 
كشور س��از و كار و برنامه ريزي 
خاص��ي ب��راي اج��راي برخي 
مصوبات سفرهاي استاني دولت 
وجود ندارد. حميدرضا فروزنده 

در نشس��ت مديران كل دفاتر هماهنگي امور اقتصادي منطقه 4 كشور در 
استان چهارمحال و بختياري ...

مدي��رع��امل ش��رك�ت آبف��ا 
چهارمحال و بختي��اري گفت: 
 ب��ه دلي��ل خشكس��الي بيش از 
40 حلقه از چاه هاي تأمين كننده 
آب ش��رب اين اس��تان خشك 
ش��ده و مابقي چاه ها نيز با افت 

20 تا 50 درصدي مواجه هستند. حشمت اله هاشمي اظهار داشت: بايد 
براي جايگزيني ...

معاون استاندار چهارمحال و بختياري:
مصوبات سفرهاي استاني 
فاقد ساز و كار اجرايي است

مديرعامل شركت آبفا خبر داد:
افت 50 درصدي منابع آبي 

در چهارمحال و بختياري

صفـحهصفـحه
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
دستگاه های اطالعاتی چتر امنیتی خود را 
گسترده تر کنند
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 شهرستان    صفحه 4

با اجراي طرح بهينه سازي وبهبود فرآيند محقق مي شود؛

ارتقای كيفيت سوخت و ايجاد يك هزار 
فرصت شغلي در پااليشگاه اصفهان

صفحه4

مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايي چهار محال و بختياري 
گفت: با همكاري و همياري مردم 
در مديريت مصرف آب، مصرف 
بهينه و صرفه جويي خشكسالي، 
قهر طبيعت و كمبود آب در اين 

موقعيت زماني قابل جبران است.  قاسم علي خدابخشي رشد و توسعه 
چشمگير ...

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي:
همکاري مردم قهر طبيعت را 

جبران مي كند

شهرستان    صفحه4

رهبر معظم انقالب اسالمی:
پرهیز از اختالف، وظیفه ملی و دینی
 همگان است

شهرستان    صفحه 4

رئيس شورای سياستگذاری 
ائمه جماعات كشور:

از موفقيت های نظام داشتن 
كارگزاران شايسته است

آيت ا... تقوی در جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان 
 اصفهان در مسجد امام گفت: از موفقيت های نظام ،
داشتن كارگزاران شايسته است، چرا كه كارايی نظام 
افزايش پيدا می كند و هرچه كارآمدی نظام بيشتر 
ش��ود رضايت مردم حاصل می گردد. وی افزود: 
 بس��ياری از شكس��ت ها و از هم پاشيدگی های
حكومت��ی به خاطر سس��تی در انج��ام وظايف 
و ع��دم تحقق وظاي��ف كارگ��زاران آن نظام به 
وجود م��ی آي��د و در مقابل همه پيش��رفت ها 
 ني��ز از برك��ت تالش ه��ای كارگ��زاران حاصل 
می شود. رئيس شورای سياستگذاری ائمه جماعات 
كش��ور تصريح كرد: اگر پيگيری های كارگزاران 
نبود، امروز اين پيش��رفت ها پروژه های عمرانی 
و زيبايی كه در كش��ور به ثمر رسيده را نداشتيم، 
بنابراي��ن كارگزاران بايد ق��در موفقيت و منزلت 
خ��ود را بدانند. آيت ا... تقوی خاطرنش��ان كرد: 
هر حكومتی برای اداره جامعه نياز به ساختارهای 
 حكومت��ی دارد و اي��ن س��اختارها قال��ب هايی
 هس��تند كه در آنها كارگ��زاران حكومت��ی قرار 
می گيرند. وی گفت: بار سنگين كارهای حكومتی 
بر دوش كارگزاران است و هر حكومتی متناسب 
 ب��ا اهداف و آرمان هايش نيروها و كارگزارانی بر

می گزيند تا كارهای حكومتی را انجام دهند. 
رئيس شورای سياستگذاری ائمه جماعات كشور 
درباره خصوصيات مديران نيز خاطرنش��ان كرد: 
مدير بايد بداند كه پست مديريت امانت است و 
امانت را بايد به امانت دار سپرد و اين كه مدير يك 
مجموعه، خادم آن مجموعه است. آيت ا... تقوی 
تصريح كرد: مديران بايد بدانند كه در نظام اسالمی 
همه دستورات و فرمان ها نبايد در تضاد با احكام 
الهی باشد؛ از سويی مدير بايد اهليت داشته باشد 

كه يكی از شاخص های آن توانايی است...
ادامه در صفحه 2

برگزاری دومين گردهمايی
 مديران كل ثبت احوال كشور در شهركرد

با حضور جناب آقای دكتر محمد ناظمی اردكانی 
معاون وزير كشور و رئيس سازمان ثبت احوال كشور 

زمان: پنجم و ششم مرداد ماه
اهم برنامه های گردهمايی 

1- تش��کيل كار گ��روه برنامه ريزی، مديريت و توس��عه 
منابع انسانی

2- تشکيل كارگروه اسناد هويتی
3- تشکيل كارگروه فن آوری اطالعات
4- تشکيل كارگروه ارتباطات فرهنگی

5- افتتاح گنجينه اسناد هويتی
6- افتتاح نمايندگی ثبت احوال بن

هدف اصلی همايش
 پاي��ش و راهبردها و برنامه های ابالغی به اس��تان ها در 
4 ماه اول سال 1390 و استفاده از نقطه نظرات مديران 
در برط��رف ك��ردن نقاط ضعف و قوت بخش��ی ب��ه اجرای 

مطلوب تر برنامه های سازمان ثبت احوال كشور
روابط عمومی سازمان ثبت احوال 

استان چهارمحال و بختياری

آگهی مزايده عمومی

مج��وز  اس��تناد  ب��ه  ش��هر  ش��اهين  ش��هرداری 

ش��ورای   90/3/19 م��ورخ  ش   /174 ش��ماره 

كيوس��ک دارد  نظ��ر  در  ش��هر  اس��المی   محت��رم 

گل فروشی واقع در بهشت معصومه را به صورت اجاره 

به مدت يکسال و با قيمت پايه 5/500/000 ريال از 

طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضي��ان می بايس��تی تا آخر وقت اداری روز ش��نبه 

م��ورخ 90/5/15 جهت اطالع از ش��رايط و ش��ركت در 

 مزايده به واحد حس��ابداری ش��هرداری ش��اهين شهر

مراجعه نمايند.

ناصر نفری
شهردار شاهين شهر

نوبت دوم
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سراسری

بازي نافرجام آمريکا در مقابل پاكستان
ناكارآم��دي تاكتي��ك ه��اي سياس��ي و 
اقتصادي اياالت متح��ده آمريكا در قبال 
پاكستان در كنار اهميت اين كشور براي 
كاخ س��فيد، سبب ش��د كنگره آمريكا با 
طرح قطع كمك هاي مالي به اسالم آباد 

مخالفت كند.
 ط��رح كاهش كم��ك مال��ي آمريكا به 
پاكس��تان از دو ميليارد به يك ميليارد و 
200 ميليون دالر پس از مطرح ش��دن در 
كنگ��ره، با پنج رأي مواف��ق در برابر 39 
رأي مخالف، به شكست انجاميد. هرچند 
مقام��ات نظامي آمري��كا از طرح كاهش 
كم��ك هاي مال��ي به پاكس��تان حمايت 
كردند، اما سياس��تمداران اين كش��ور با 
شناخت اوضاع جاري و واقعي، مخالف 
اي��ن طرح بودند كه نم��ود آن در كنگره 
بروز يافت. به نظر مي رسد كه اين طرح 
از ابتدا اقدامي نمايش��ي براي ديپلماسي 
آمري��كا ب��ود ك��ه ب��ا وجود شكس��ت، 
واش��نگتن را ب��ه دادن برخي تعهدات به 
اس��الم آباد مجبور كرد. يكي از تعهدات 
را بايد در اظهارات يوسف رضا گيالني، 
نخس��ت وزير پاكستان مشاهده كرد. وي 
اعالم ك��رد كه مقام��ات آمريكايي تعهد 
كرده اند ك��ه مجدداً به پاكس��تان حمله 

نخواهند كرد. 
 طرح كمك هاي مالي به پاكستان 

طرح ارائ��ه كمك هاي مال��ي آمريكا به 
پاكس��تان به معناي استفاده از تنها آبراهه 
مؤثر واش��نگتن عليه اس��الم آباد است. 
در حقيقت آمري��كا دو كانال ارتباطي و 
نفوذ بر پاكستان دارد؛ يكي كانال سياسي 
است كه نمي تواند بر پاكستان تأثيرگذار 
باشد، زيرا در زمان حاضر نياز آمريكا به 
پاكس��تان به اندازه اي است كه مي توان 
اقدامات كاخ س��فيد در عرصه سياس��ي 
نس��بت به اسالم آباد را واكنشي دانست. 
پ��س از مرگ اس��امه بن الدن س��ركرده 
 القاعده، آمريكا تالش سياسي گسترده اي

 را در عرص��ه بي��ن المللي در خصوص 
اثبات ايده خود مبني بر حمايت پاكستان 
از تروريس��ت ها ب��ه اج��را درآورد، اما 
واكن��ش هاي جامعه داخلي اين كش��ور 
سبب ش��د واشنگتن اين اقدام را از زبان 
مارك گراس��من، نماينده ويژه اوباما در 
امور افغانستان و پاكستان، عملي مشترك 
توس��ط نيروه��اي آمري��كا، پاكس��تان و 
افغانس��تان بنام��د. واكنش پاكس��تان در 
مش��روط ك��ردن اق��دام علي��ه نيروهاي 
رادي��كال به ع��دم تجاوز ب��ه خاك اين 
كشور و عدم استقبال از خانم كلينتون در 
فرودگاه اس��الم آباد و همچنين افزايش 
فعاليت هاي انتحاري – تروريس��تي در 
افغانس��تان، سبب شد بسياري از مقامات 
آمريكاي��ي از قبي��ل هي��الري كلينتون، 
وزير امورخارج��ه آمريكا، جان كري، از 
اعض��اي روابط خارجي س��ناي آمريكا، 
مايك مولن، رئيس س��تاد مشترك ارتش 
اياالت متحده آمريكا و س��اير مقام هاي 
اين كشور با سفر به پاكستان، مانع از قهر 

روابط سياسي دو كشور شوند. 
از آنجا كه راهبردهاي سياسي آمريكا در 
قبال پاكستان منتج به نتيجه مطلوب نشد، 
برخ��ي از مقام هاي آمري��كا و در رأس 
آن مقامات نظامي، خواس��تار استفاده از 
ابزاره��اي اقتصادي ش��دند. از نظر آنها 
كان��ال اقتص��ادي م��ي توان��د كارآمدي 
چش��مگيري داش��ته باش��د. از نظر اين 
دس��ته از مقام ها با تداوم همكاري هاي 
مبهم پاكس��تان با آمريكا و احتمال قريب 
به يقين انتقال بخش��ي از كمك هاي اين 
كش��ور به نيروه��اي رادي��كال از طريق 
پاكستان الزم بود تا هم دولت اسالم آباد 
زير فش��ار اقتصادي ق��رار گيرد و هم از 
احتم��ال تقويت مال��ي طالبان جلوگيري 
به عمل آيد. به عبارتي فش��ردن گلوگاه 
اقتص��ادي يك دول��ت ورشكس��ته، در 

دستور كار قرار گرفت. 
سياس��تمداران  نظامي��ان،   برخ��الف 
كنگره نشين آمريكايي معتقدند كه با اين 

اقدام بيش از پاكس��تان، آمريكا با فش��ار 
بيش��تري مواجه خواهد ش��د. به عبارتي 
حفظ يك متحد در هر ش��رايطي بهتر از 
تبدي��ل آن به يك بي طرف و يا دش��من 
اس��ت. به عالوه آنكه نفوذ پاكس��تان در 
افغانستان بر كسي پوشيده نيست، همين 
دليل سبب شد پاكستان كليد حل مشكل 

افغانستان ناميده شود. 
واكنش خاموش پاكستان 

پس از اعالم خبر قطع 800 ميليون دالر از 
كمك هاي آمريكا به پاكستان، اسالم آباد 
نه تنها واكنش خاصي از خود نشان نداد، 
 بلكه بدون آنكه به طور رسمي و رسانه اي
  با اي��ن اق��دام مقابله كن��د، كانال هاي

 ديپلماتيك��ي را دنب��ال ك��رد كه س��بب 
 نگراني مقامهاي آمريكايي شد. مقام هاي

 پاكس��تاني به س��ه كش��ور روسيه، چين 
و ايران س��فر كردند. اين س��ه كشور در 
حوزه هاي اقتصادي، امنيتي، استراتژيك 
و ايدئولوژي��ك )در م��ورد اي��ران( در 
براب��ر آمريكا ق��رار مي گيرن��د. در اين 
س��فرها، به طور عمده بر همكاري هاي 
سياس��ي،امنيتي و اقتصادي تاكيد ش��د. 
 در ظاهر به نظر مي رس��يد كه پاكس��تان 
م��ي خواهد رقباي آمري��كا را جايگزين 

اياالت متحده نمايد. 
در عرص��ه عملي نيز پاكس��تان از ورود 
جاسوس��ان آمريكاي��ي اخراج ش��ده از 
پاكس��تان، جلوگي��ري به عم��ل آورد و 
حت��ي مانع از ورود برخ��ي از مقام هاي 
كنس��ولگري آمري��كا به دليل نداش��تن 
مدارك شناسايي ش��د. سفر آصف علي 
پاكس��تان  جمه��وري  رئي��س  زرداري، 
به عربس��تان را مي ت��وان در قالب هاي 
اقتصادي با هدف يافتن يك پشتيبان مالي 
 تحليل كرد، زيرا برخي از جهتگيري هاي

مذهبي پاكس��تان، موازي با  سياس��ي – 
جه��ت گيري ه��اي مقام��ات صعودي 
است. اين دسته از ابتكارهاي ديپلماتيك 
اس��الم آباد سبب ش��د جيمز كلپر، مدير 
اطالعات مل��ي آمريكا پس از س��فر در 
قالب هيأت آمريكايي به دهلي به رياست 
 خان��م كلينت��ون و ب��ا وج��ود اظهارات 
ضد پاكستاني وزير امور خارجه آمريكا، 
به پاكستان س��فر كند. هدف از سفر وي 
بهب��ود روابط واش��نگتن - اس��الم آباد 
تحليل شد. همچنين ژنرال احمد شجاع 
پاشا، رئيس آي اس آي پاكستان، با سفر 
ب��ه آمريكا اعالم كرد ك��ه اياالت متحده 
نس��بت ب��ه اش��تراك اطالعات خ��ود با 
پاكستان، ابراز تمايل كرده است. اين خبر 
هنگامي قوت بيشتري گرفت كه گيالني 
در س��فر به انگليس در گفتگو با روزنامه 

گاردين اين خبر را تأييد كرد. 
ادغام فعاليت هاي ضد پاكستاني آمريكا 
ب��ا اقدام��ات و ابتكاره��اي ديپلماتيك 
اس��الم آباد، نتيج��ه اي واضح دارد و آن 
ابراز نياز آمريكا به پاكس��تان است. مؤيد 
اين امر، شكس��ت طرح قطع كمك مالي 
آمري��كا به پاكس��تان اس��ت. ناكارآمدي 
تاكتيك هاي اقتصادي و سياس��ي آمريكا 
در قبال پاكس��تان، واش��نگتن را مجبور 
كرد تا ب��ا ادامه روند پرداخ��ت مالي به 
 اس��الم آباد، از تن��ش در روابط دوجانبه

بكاهد. 
به عنوان نتيجه مي توان گفت كه هرچند 
آمريكا نسبت به همكاري با پاكستان در 
مورد مبارزه با تروريسم ابهام جدي دارد، 
اما با وجود س��ايه افكن��دن بي اعتمادي 
بر اين هم��كاري نمي توان��د مؤثرترين 
شريك خود در منطقه را از دست بدهد. 
هرچند هند قوي تري��ن متحد آمريكا در 
جنوب آسياست، اما در عرصه افغانستان، 
پاكستان دست برتري نسبت به هند دارد 
و آمريكا با وج��ود آزمايش راهكارهاي 
سياسي و اقتصادي، جهت باصطالح سر 
به راه كردن پاكستان، همچنان مجبور به 
همكاري با شريك استراتژيكي است كه 
بازي مبهمی از خود به نمايش گذاش��ته 

است.

جهان نما

حضرت آيت ا... خامنه ای با تأكيد بر لزوم هوشياری در مقابل تالش دشمنان برای 
تضعيف اقتدار ملی، همه آحاد مردم به ويژه مسئوالن، گروه ها و جريان های سياسی، 
و اقوام و مذاهب گوناگون را به حفظ وحدت و پرهيز از هرگونه اختالف و تفرقه 
فراخواندند. به گزارش مهر، حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در جمع پرشور هزاران نفر از كاركنان نيروهای دريايی ارتش و سپاه و خانواده های 
آنان در بندرعباس، حضور مقتدرانه نيروهای دريايی در سواحل طوالنی خليج فارس 
و دريای عمان و همچنين حضور راهبردی اين نيروها در آب های آزاد را نشان دهنده 
عزت ملی ملت ايران و اقتدار نظام جمهوری اسالمی و پيام آور عزت ملت ها دانستند 
و با تأكيد بر لزوم هوشياری در مقابل تالش دشمنان برای تضعيف اقتدار ملی، همه 
آحاد مردم به ويژه مسئوالن، گروه ها و جريان های سياسی، اقوام و مذاهب گوناگون 

را به حفظ وحدت و پرهيز از هرگونه اختالف و تفرقه فراخواندند.
حضرت آيت ا... خامنه ای در اين ديدار كه در محل فرماندهی نيروی دريايی سپاه 
پاسداران برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی فراوان از ديدار با كاركنان نيروهای دريايی 
و خانواده های آنان، از زحمات و تالش های اين نيروها و خانواده هايش��ان تشكر 
و قدردانی كردند و افزودند: حضور مسئوالنه و قدرتمندانه نيروهای دريايی ارتش و 
سپاه و خانواده های آنان از شرقی ترين سواحل دريای عمان تا غربی ترين سواحل 

خليج فارس، نشان دهنده عزم راسخ برای حفظ عزت و اقتدار ملی كشور است.
ايشان با اش��اره به نقش راهبردی نيروهای دريايی ارتش و سپاه خاطرنشان كردند: 
حضور قدرتمندانه نيروهای دريايی در آب های آزاد نيز پيام آور عزت ملت هاست، 
زيرا نشان می دهد ملت ايران در مواجهه با جبهه وسيع دشمنان، در غربت كامل، ولی 
با اتكا به خداوند متعال و اعتماد به نفس توانسته است خود را به اين حد از توانايی 

و پيشرفت برساند. 
رهبر انقالب اس��المی تأكيد كردند: اين حضور راهبردی در آب های آزاد كه نتيجه 
تالش ها و مجاهدت فرماندهان و نيروهای دريايی ارتش و سپاه و خانواده های آنان 
است، خدمت به بشريت نيز هست. حضرت آيت ا... خامنه ای افزودند: ملت ايران 
با ايستادگی و استقامت بر اصول خود و ادامه مسير، بدون انحراف، ثابت كرد كه راه 
عزم ملی و استقالل ملی ملت ها بن بست ندارد و اگر ملتی اراده كند، می تواند همانند 

ملت ايران به عزت، قدرت و ثروت برسد.
ايش��ان با اش��اره به ش��گردهای گوناگون دش��منان برای ايجاد يأس و نااميدی در 
ملت ه��ا و تضعي��ف اراده ملی آنان، ترويج م��واد مخدر با اهداف پنهان سياس��ی 
و دام��ن زدن ب��ه اختالف��ات درونی را از جمله ش��يوه ها و طراحی ها برش��مردند 
 و تأكي��د كردند: ايجاد اختالف ميان قوميت ه��ا و مذاهب گوناگون، ميان جناح ها

و گروه های سياسی و ميان سازمان ها و دستگاه های مختلف، از جمله روش های 
تضعيف اراده و عزم ملی است، اما ملت ايران بر همه حيله ها و مكرهای دشمنان فائق 
آمده و برگزاری جلسه ای با حضور نيروهای دريايی ارتش و سپاه و خانواده های آنان، 

نمونه ای از همدلی و صميميت ميان ملت ايران است.
رهبر انقالب اسالمی با يادآوری آيه شريفه »واعتصموا بحبل ا... جميعاً و التفرقوا« 
خاطرنشان كردند: امروز مخاطب اين سخن الهی آحاد ملت ايران ه ويژه مسئوالن، 
گروهها و جريان های سياسی، اقوام و مذاهب گوناگون كشور هستند و همه بايد با 
چنگ زدن جمعی به ريسمان الهی، پرهيز از اختالف را وظيفه ملی و دينی خود بدانند. 
حضرت آيت ا... خامنه ای افزودند: جاذبه های گوناگون دنيايی، شهوات و هواهای 
نفس، حسدها و بخل ها، بدبينی ها، بددلی ها، بدخواهی ها و قدرت طلبی ها، همچون 
باتالقی هستند كه تنها راه نجات از اين هالكت گاه، چنگ زدن به ريسمان الهی به 

صورت جمعی و با يكديگر است.
ايشان با اشاره به انقالب كبير ملت ايران و ابعاد گسترده و ناشناخته اين حركت عظيم، 
تأكيد كردند: ملت ايران در طول 33 سال گذشته، با وجود همه فشارها و توطئه های 

استكبار جهانی و عوامل آنها با ايمان، اتحاد و بصيرت خود به پيش رفته و دشمن را 
پشت سر گذاشته است.

رهبر انقالب اسالمی با تأكيد بر لزوم حفظ روحيه ايستادگی و منحرف نشدن از مسير 
اصلی انقالب، خاطرنشان كردند: تنها راه نجات ملت های منطقه، گام گذاشتن در اين 

مسير است كه آثار آن نيز به تدريج در حال آشكار شدن است. 
حضرت آيت ا... خامنه ای با اشاره به تبليغات دروغين بيگانگان بر ضد ملت ايران و 
اسالم و تالش برای تحريف واقعيات، افزودند: نمونه تبليغات غرب، در جنايت اخير 
در يك كشور اروپای شمالی است كه از همان ساعات اول تالش می كنند انگشت اتهام 
 را به سوی مسلمانان نشانه روند كه اين موضوع بيانگر خباثت و دروغ بودن تبليغات

غربی هاست.
 ايش��ان با تأكيد بر اين كه چنين تبليغات و اتهاماتی بر اراده ملت ايران و ملت های
مس��لمان تأثيرگ��ذار نخواهد بود، خاطرنش��ان كردند: ما معتقديم س��عادت دنيا و 
آخ��رت ملت اي��ران، فقط با چارچوبی اس��المی تأمين خواهد ش��د و تاكنون نيز 
 حرك��ت رو به جلو نظام اس��المی، موجب احيای مجدد اس��الم و اراده ملت های
منطقه شده است. رهبر انقالب اسالمی از جمله عوامل مهم برای ادامه حركت رو به 
پيشرفت ملت ايران را كار و تالش بی وقفه دانستند و افزودند: در رويارويی جبهه حق 
و باطل، اگر در كنار عمل و كار و تالش، هدف نيز گم نشود و حضور در صحنه و 

اعتماد به نفس هم  تقويت و پررنگ شود، پيروزی جبهه حق حتمی است.
حضرت آيت ا... خامنه ای با اش��اره به ش��رايط بسيار س��خت ملت ايران در دوران 
جنگ تحميلی به ويژه روزهای آغازين جنگ، خاطرنشان كردند: در همان روزهای 
اول جنگ تحميلی كه عده ای آيه يأس و نااميدی می خواندند، امام بزرگوار )ره( كه 
متصل به منبع عظيم نور الهی بود، با قدرت ايستاد و گفت »می توانيم« و در نهايت نيز 
»توانستيم«. ايشان افزودند: امروز هم كه ملت ايران بر خالف دوران جنگ تحميلی، 
صاحب پيشرفت های بزرگ و منابع عظيم انسانی است، ادامه مسير پيشرفت فقط با 

چنين روحيه ای امكان پذير است.
رهبر انقالب اسالمی جوانان را گنج های بی نظير ملت ايران خواندند و تأكيد كردند: 
بايد با تدبير مسئوالن و همت ملت ايران، اين گنج ها استخراج شوند تا شط خروشان 
انقالب اسالمی، پر آب تر و پرطراوت تر شود و قطعاً اين آرزو در آينده ای نه چندان 

دور محقق خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

پرهيز از اختالف، وظيفه ملی و دينی همگان است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی:

دستگاه های اطالعاتی چتر امنيتی خود را گسترده تر كنند
س��خنگوی كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
دس��تگاه ه��ای اطالعات��ی و امنيت��ی بايد چتر 
امنيت��ی خود را گس��ترده تر كنند ت��ا عالوه بر 
 دانشمندان هسته ای از تمام نخبگان ملت ايران

حفاظت كنند.
به گزارش مهر، كاظم جاللی ديروز در حاشيه 
جلس��ه علنی مجل��س در واكنش به ترور اخير 
يك��ی از نخبگان علمی كش��ور، گف��ت: ترور 
يكی از نخبگان ايران عمليات كور تروريس��تی 
بود ك��ه پش��ت صحن��ه آن تروريس��ت ها و 
 تروريس��ت پروره��ای آمريكايی و اس��رائيلی

بودند.
نماين��ده م��ردم ش��اهرود در مجلس ش��ورای 
اس��المی با تأكيد بر اين كه ملت ايران پش��ت 
صحنه تروريس��ت ها و تروريس��ت پرورها را 
می شناسند، اظهار داش��ت: رژيم صهيونيستی 
و آمريكا محور تروريسم در جهان هستند. وی 
تصريح ك��رد: ترور دانش��مندان و دانايان يك 

كش��ور از طرف بيگانگان ك��ه ادعای احترام به 
دانشمندان را دارند، محكوم است.

جالل��ی عل��ت اصلی ت��الش آمري��كا و رژيم 
صهيونيس��تی برای ترور دانشمندان و نخبگان 
ايران را شكس��ت در برابر ملت ايران دانس��ت 
و گفت: آمريكا و رژيم صهيونيس��تی نتوانستند 
در براب��ر اراده ملت اي��ران مقاومت كنند، چرا 
كه مردم ما با پيش��رفت در بخش های فناوری 
و تكنول��وژی، گام های خوبی را برای توس��عه 

كشور برداشته اند.
بنابراي��ن با ترور دانش��مندان ما قص��د ايجاد 
 اخالل در روند پيش��رفت جمهوری اس��المی

را دارند.
س��خنگوی كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارج��ی اق��دام مذبوحان��ه آمري��كا و رژي��م 
صهيونيس��تی در ترور انس��ان ه��ای بيگناه را 
نش��ان دهنده اوج درماندگی و اس��تيصال آنان 
در براب��ر ملت اي��ران دانس��ت و گفت: ملت 
 ايران همچنان به پيشرفت خود در عرصه های
ادام��ه نوي��ن  فن��اوری ه��ای   تكنول��وژی و 

خواهد داد.
جالل��ی در بخش ديگ��ری از اظهارات خود با 
اش��اره ب��ه تصويب يك فوريت ط��رح تحريم 
مقام��ات آمريكاي��ی، گف��ت: ب��ا تصويب اين 
 ط��رح در صح��ن علن��ی مجل��س، كميته ای
جه��ت  كش��ور  كل  دادس��تان  رياس��ت  ب��ا 
 پيگي��ری تحري��م اقدامات آمريكايی تش��كيل

خواهد شد.

انتشار جزئيات جديد از حادثه نروژ
جوانی كه عقده سالح و فرهنگ گرايی دارد!

اعترافات فرد بازداشت شده در ارتباط با حوادث خونين روز جمعه نروژ، نشان 
می دهد كه وی به دليل سياست های نظامی و چند فرهنگ گرايی كشورش، به 
مش��كالت روحی-روانی دچار ش��ده بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
سايت خبری مين هرالد، اين جوان 32 ساله كه از وی به عنوان يك بنيادگرای 
مسيحی ياد می شود، دارای روحيات ضد اسالمی و چند فرهنگ گرايی است 
و نوشته های وی در وبالگ و صفحه فيس بوكش به خوبی اين روحيات را به 
 تصوير می كشد. به گفته كارشناسان نروژی، وقوع چنين حادثه ای كه خونين ترين
 فاجعه انسانی در نروژ پس از جنگ جهانی دوم است و دست داشتن يك جوان 

بومی نروژ در آن، نشانگر رشد تروريسم در داخل اين كشور است.
اي��ن جوان كه آندرس برينگ بی ن��ام دارد، دارای اعتقادات تند مذهبی بوده و 
به ش��دت به سالح عالقه دارد و پيش ازانجام حمالت ترويستی، به كشاورزی 

اشتغال داشت و مدتی نيز عضو دومين حزب بزرگ نروژ بود.

مدير بزرگ  ترين نشريه اسالمي انگليس:
رسانه هاي غربي به عمد خطر گروه هاي 

راست افراطي را ناديده مي گيرند
مدير مسئول و س��ردبير بزرگ ترين نشريه اسالمي انگليس گفت: رسانه هاي 
غربي سال هاس��ت كه به عمد تهديدات ناشي از گروه هاي فاشيست و راست 
افراطي را ناديده گرفته اند و در هر حادثه اي بالفاصله انگشت اتهام را به سوي 
مسلمانان دراز مي كنند. احمد ورسي، در گفتگو با ايرنا با اشاره به كشتار ده ها 
نفر از نوجوانان نروژي توس��ط يك فرد نژادپرست، افزود: زماني كه اين حادثه 
در روز جمعه اتفاق افتاد، رس��انه هاي غربي بالفاصله به اتفاق در تحليل ها و 
گمانه زني هاي خود عوامل اين حمله را به گروه هاي اسالمي منتسب كردند. 
 وي اظهارداش��ت: حتي ش��بكه الجزيره انگليسي نيز همين خط خبري را دنبال 
 مي كرد و از احتمال دست داشتن عوامل القاعده و اسالم گراها در اين حادثه سخن 
مي گفت. اين روزنامه نگار مس��لمان گفت: با اين كه گروه هاي راست افراطي 
سال هاست در كشورهاي اروپايي فعاليت هاي خود را توسعه داده اند، ولي هيچ 
يك از رسانه ها مهم بين المللي در ابتداي وقوع حمالت نروژ در گمانه زني هاي 

خود، به احتمال دخالت اين گروه ها در اين جنايت اشاره نمي كردند. 
وي افزود: زماني كه اولين گزارش ها از س��وي مقامات رس��مي نروژ نشان داد 
ك��ه آندرس برينگ بريويك عامل اين حمله، داراي گرايش هاي ضداس��المي 
 و راس��ت افراطي اس��ت، رس��انه هاي غربي ب��از در تحليل ه��اي خود تأكيد 
مي كردند كه غيرقابل باور اس��ت يك نروژي دس��ت به چنين عملي زده باشد. 
 ورس��ي تأكيد كرد: اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس منابع و آمارهاي رسمي 
تشكل هاي اروپايي، بيشترين حمالت تروريستي در اين قاره توسط غيرمسلمانان 
و به ويژه جدايي طالبان و افراطيون راست گرا انجام شده است. وي در اين زمينه 
به گزارش پليس اروپا )يوروپل( اش��اره كرد و گفت: بر اساس اين گزارش در 
سال 2006 مجموعا 498 فقره حمله تروريستي در اروپا روي داده بود كه فقط 

يك مورد از اين حمالت به گروه هاي اسالمي نسبت داده شده است. 
وي گف��ت: حمالت اخير در نروژ در واقع يادآور انفجار اوكالهاماي آمريكا در 
سال 1995 است كه طي آن 168 نفر از جمله حدود 20 كودك و نوجوان كشته 
شدند. در آن حادثه نيز بالفاصله انگشت اتهام به سوي مسلمانان دراز شد، ولي 
بعداً مش��خص گرديد كه انفجار توسط يك مس��يحي افراطي و راستگرا انجام 
شده است. ورسي تصريح كرد: واقعيت اين است كه گروه هاي راست افراطي 
در اروپا به دليل فضاي ضداس��المي حاكم بر اكثر اين كشورها، هر روز قدرت 
بيشتري مي گيرند. اگر نهادهاي امنيتي با اين گروه هاي فاشيست برخورد نكنند، 
مطمئناً در آينده جان انسان هاي بي گناه بيشتري به خطر خواهد افتاد. وي افزود: 
 حمالت نروژ و ديگر حمالت تروريس��تي در مناطق مختلف قاره اروپا نش��ان 
مي دهد كه مس��لمانان كمترين دخالت را در افراط گرايي و تروريس��م دارند. 
مسعود شجره، رئيس كميسيون حقوق بشر اسالمي انگليس نيز پيشتر در مصاحبه 
ب��ا ايرنا ضمن محكوم كردن كش��تار مردم بي گناه در ن��روژ گفت: گروه هاي 

فاشيست و راست افراطي بيشترين جنايت ها را در اروپا مرتكب شده اند. 
وي اف��زود: در واقع اكثر قريب به اتفاق حمالت تروريس��تي در اروپا توس��ط 
جدايي طلبان، ملي گراها و گروه هاي راس��ت افراطي انجام مي شود و به رغم 
اين واقعيت مس��لم، باز هم رس��انه ها و سياستمداران اروپايي همه جا از خطر 
مسلمانان و گروه هاي اسالمي سخن مي گويند. وي گفت: در واقع اين آمارها 
نشان مي دهد كه تمركز بر روي مسلمانان هيچ ارتباطي با واقعيات موجود در 
جوامع اروپايي ندارد و دولت هاي غربي به جاي اين كه جلوي تهديدات واقعي 
و خشونت روز افزون گروه هاي فاشيست و راست افراطي را بگيرند، فضايي 

ايجاد كرده اند كه هميشه مسلمانان در مظان اتهام باشند.

رئيس نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ:
مرگ 169 روزنامه نگار در 12 سال 

گذشته در عراق و افغانستان
رئيس نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ در تهران گفت: از سال 1999 تا 
كنون، 169 روزنامه نگار از رسانه هاي مختلف كه براي پوشش اخبار جنگ به 

عراق و افغانستان اعزام شده بودند، جان خود را از دست داده اند.
 پير ريتر، در كارگاه يك روزه ژروناليسم و درگيری هاي مسلحانه كه در سالن 
اجتماعات خبرگزاري ايرنا برگزار شد، افزود: عالوه بر آمار ياد شده، 54 كارمند 

رسانه اي نيز در اين مدت در عراق جان خود را از دست داده اند. 
وي ب��ا بيان اين كه از س��ال 2006 تا كنون چندين نشس��ت با همكاري كميته 
بين المللي صليب س��رخ در خبرگزاري جمهوري اس��المي برگزار شده است، 
گفت: آخرين نشست در همين رابطه، آوريل سال 2009 با موضوع رسانه ها و 
حقوق بشر دوستانه و با حضور مديران ارشد و سردبيران رسانه ها برگزار شد. 
ريتر خاطرنشان كرد: پس از دو سال از برگزاري اين كارگاه، هنوز هم موضوع 
درگيري مس��لحانه و حقوق بشر دوستانه در دستور كار قرار دارد. رئيس كميته 
بين المللي صليب سرخ در تهران با اشاره به شرايط كشورهايي همچون عراق، 
افغانستان، پاكستان و يمن و ليبي افزود: در چنين محيط بي ثباتي، روزنامه نگاران 
چگونه مي توانند در باره مسائل بشردوستانه گزارش دهند. ريتر با بيان اين كه 
امروزه خبرنگاراني كه مس��ائل مربوط به اعراب در شمال آفريقا و خاورميانه را 
پوشش مي دهند با چالش هاي متعددي رو به رو هستند، تصريح كرد: بر اساس 
آمارهاي كميته حمايت از روزنامه نگاران، بيش از 450 عكاس و روزنامه نگار 
در حوادث اخير شمال آفريقا و خاورميانه، هدف هجوم و صدمه مقامات و افراد 

قرار گرفته اند. 
رئي��س كميت��ه بي��ن الملل��ي صلي��ب س��رخ در ته��ران ادام��ه داد: در اي��ن 
ح��وادث چندي��ن خبرن��گار و روزنامه نگار دس��تگير و مورد ضرب و ش��تم 
 ق��رار گرفت��ه ي��ا در دوران حب��س با آنه��ا بدرفتاري ش��ده اس��ت و 12 نفر

نيز كشته شده اند. 
وي خاطرنش��ان كرد: چهار س��ال پيش كميت��ه بين المللي صليب س��رخ، در 
كنفرانس بين المللي نهضت صليب سرخ و هالل احمر، به مسأله حقوق روزنامه 
نگاران در درگيري هاي مس��لحانه اشاره كرد و از كشورهاي عضو كنوانسيون 
 ژنو خواس��ت قوانين مربوط به روزنامه نگاران را كه در مناطق جنگي فعاليت 
مي كنند، هر چه زودتر اجرا كند. ريتر تأكيد كرد: به طور حتم برگزاري دوره هاي 
 آموزش��ي براي خبرنگاران و روزنامه نگاراني كه بالياي طبيعي يا ديگر شرايط 
خش��ونت آميز را پوش��ش مي دهند، م��ي تواند مؤثر باش��د. كارگاه يك روزه 
»ژورناليسم و درگيري هاي مسلحانه« با حضور پير ريتر، رئيس كميته بين المللي 
 صليب س��رخ در تهران، ش��هاب الدين محمدي عراقي، رئيس دبيرخانه كميته 
بين المللي حقوق بشردوستانه هالل احمر و غالمحسين اسالمي فرد، معاون خبر 

سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي، در اين سازمان برگزار شد.

... ادامه از صفحه 1
وی ب��ا بيان اين كه مدير بايد متكی برنامه و اهل مش��ورت باش��د گفت: 
اگر پس��ت ها توس��ط كس��انی كه دنبال پست مديريت هس��تند اشغال 
ش��ود نشان آن اس��ت كه از فرهنگ نبوی دور می شويم. رئيس شورای 
 سياس��تگذاری ائمه جماعات كشور افزود: قاطعيت يكی از ويژگی های
 مه��م مدي��ران اس��ت چ��را ك��ه باي��د جلوگي��ری از سوءاس��تفاده ها
 و توج��ه ب��ه اص��ل نظ��ارت و قانون م��داری توس��ط مدي��ران رعايت

شود. 
آيت ا... تقوی در بخش ديگر س��خنان خود ضمن اش��اره به بزرگداشت 
و س��الگرد اقامه نماز جمعه بعد از پيروزی انقالب اسالمی، تصريح كرد: 
اين ك��ه يك نشس��ت ش��ورای اداری اين ماه در محل اقام��ه نماز جمعه 
برگزار شده يك نوآوری است و اين پيام را می رساند كه در اين حركت 

تقويت معنويت وجود دارد.
وی همچني��ن ب��ه برنامه ريزی جهت ايام خاص از س��ال اش��اره كرد و 
گفت: با توجه به اين كه ماه مبارك رمضان را در پيش داريم، ش��وراهای 
فرهنگی بايد بر اين ماه برنامه ريزی كنند تا حداكثر اس��تفاده از اين ايام 

برده شود.
آي��ت ا... تقوی تصريح كرد: از آنجا كه جزء مكتبی هس��تيم كه به آينده 
بس��يار دورمی انديش��د، بايد از همين امروز برای فرداهای طوالنی فكر 
 كني��م، همان طور ك��ه انتظار فرج كه ج��زء اعتقادات ماس��ت يك نوع 
آينده نگری اس��ت، بنابراين نبايد برای اداره كشور روزمره باشيم چرا كه 

روزمرگی آفت پيشرفت هاست.
 وی افزود: يكی از ويژگی های انسان موفق آينده نگری است از سويی 

برنامه ريزی برای آينده از خصوصيات يك فرد مؤمن است.
 چشم انداز بيست ساله و يا تصميم برای نسل جوان آينده، نوعی آينده نگری

 

محسوب می شود و اين مسائل بايد به مديران منتقل شود.
رئيس شورای سياس��تگذاری ائمه جماعات كشور در خاتمه گفت: بايد 
برای اس��تان ها و شهرستان ها در مقايسه با سند چشم انداز يك ارزيابی 
داش��ته باش��يم كه البته برنامه وجود دارد، ولی باي��د پيگيری كرد و طبق 
سند برنامه های آتی را پيش برد. در ادامه اين جلسه امام جمعه اصفهان 
تصريح كرد: نمازهای جمعه احيای امر به معروف و نهی از منكر است. 
آي��ت ا... طباطبايی نژاد خاطرنش��ان كرد: كاره��ای فرهنگی ما در مقابل 
تهاجم فرهنگی است و بيش از اين بايد به كارهای فرهنگی توجه شود. 

اعضای ما برای اين كارها مشخص است. 
وی همچنين افزود: يكی از حمايت ها در راس��تای بحث امر به معروف 
و نهی از منكر همفكری در جهت جلوگيری از فساد است كه البته همه 

وظايف خود را می دانيم، اما بايد به درستی انجام دهيم.
 در ادامه اس��تاندار اصفهان نيز خاطرنشان كرد: مس��ائل در حوزه روابط 
بين الملل در سيستم ها موجود است و در نماز جمعه نيز مطرح می شود 
كه نش��انه اهميت اين نماز اس��ت كه در قالب يك عبادت به اين مسائل 

هم پرداخته می شود.
ذاكراصفهان��ی گف��ت: امي��د اس��ت در راس��تای دس��تاوردهای دينی و 
مان��دگاری و اش��اعه آن تالش كنيم و تالش مديريت اس��تان نيز بر اين 
 اس��ت كه بتواند پش��تيبان و حامی خوب��ی برای اعت��الی فرهنگ دينی

باشد.
وی در بخش ديگر س��خنان خود درباره تنظيم بازار افزود: فعاليت ها در 
اين زمينه تا پايان س��ال 89 به صورت شبانه روزی انجام می شد، اما در 
اين چهار ماه كمی از سرعت آن كاسته شده ولی دوباره پابه پای ستاد در 

جهت تنظيم بازار پيش خواهيم رفت. 

رئيس شورای سياستگذاری ائمه جماعات كشور:

از موفقيت های نظام داشتن كارگزاران شايسته است

استاندار تهران:
ترور رضايی نژاد آمريکايی - اسرائيلی بود

اس��تاندار تهران درباره آخرين پيگيری ها 
برای شناسايی عوامل ترور شهيد داريوش 
رضايی نژاد گفت: آثار و نشانه های موجود 
جمع آوری ش��ده و كارشناس��ان مس��ائل 
امنيتی اين اميد را ايجاد می كنند تا بتوان به 
جزئيات كامل اين اقدام جنايتكارانه دست 
ياف��ت. مرتضی تمدن، اس��تاندار تهران كه 
برای حضور در مراس��م تشييع پيكر شهيد 
رضايی نژاد در دانشگاه خواجه نصير الدين 
طوسی حضور يافته بود، در گفتگو با مهر با 
بيان اين كه بررسی ها برای شناسايی عوامل 
ترور شهيد داريوش رضايی نژاد ادامه دارد، 
در پاسخ به اين كه نوع گلوله ای كه شهيد 
رضايی نژاد با آن ترور شده چه بوده است، 
گفت: تمام جزئيات را كارشناسان در موقع 

مقتضی اطالع رسانی خواهند كرد.
اس��تاندار تهران در تحليل ترور دانشجوی 
خواج��ه  دانش��گاه  ارش��د  كارشناس��ی 

 نصي��ر گفت: ش��ك نكني��د اين پ��روژه 
آمريكايی - اسرائيلی در برخورد با نخبگان 
و افراد انديش��مند ما، هدفش اين است كه 
ملت ايران و مسيری كه در پيش گرفته ايم 
را دلس��رد و مأيوس و خسته كنند، اما تمام 
اين اقدامات تا اين لحظه نتيجه عكس داشته 

است.
تمدن خاطرنشان كرد: ترديدی نيست كه در 
مقابل اين فتنه گری ها و جناياتی كه دشمن 
مرتكب می شود، ما دست و پا بسته نيستيم. 
ملت ايران حق مقابله به مثل را برای خود 
محفوظ نگاه می دارد و يك گام از اهدافی 
كه در بحث فناوری صلح آميز دارد، كوتاه 
نخواهد آم��د. وی افزود: اين اوج زبونی و 
اوج ناتوانی دشمن است كه تالش می كند 
برای اهداف خود، ترور فيزيكی انجام دهد؛ 
شايد اين راحت ترين كاری است كه اينها 

می توانند انجام دهند.

پايتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار
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رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
از برنام��ه هاي وي��ژه اين پليس 
در  تابس��تاني  س��فرهاي  ب��راي 
روزهاي قبل و بعد از ماه مبارك 

رمضان خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
س��رهنگ حسين غالمي  پليس، 
در برنامه صبح اصفهان س��يماي 
مركز اس��تان گفت: ب��ا توجه به 
نزديكي ايام م��اه مبارك رمضان 
تعدادي از مردم سفرهاي خود را 
تا قبل از اين ايام انجام مي دهند 
و تعدادي نيز سفرهاي خود را به 
20روز آخر تابستان دربعد از ماه 

مبارك موكول مي كنند. 
وي افزود: از آنجا كه اصفهان هم 
جزء شهرهايي اس��ت كه بيشتر 
مردم به جهت قدمت تاريخي و 
مناظر ديدني به اين شهر سفر مي 
كنند به همين جهت پليس راهور 
اس��تان ب��راي دور دوم و س��وم 
 س��فرهاي تابس��تاني برنامه هاي

وي��ژه اي را در نظ��ر گرفت��ه و 
نيروهاي اين پليس در سه شيفت 
خدمت��ي آماده خدمت گذاري به 

هم ميهنان عزيز هستند. 
اي��ن مق��ام مس��ئول در ادامه به 
وجود دور برگردان ها در سطح 
شهر اصفهان اشاره كرد و اظهار 
داشت: در شهر اصفهان به اندازه 
كافي دور برگ��ردان وجود دارد 
حتي با وج��ود اين كه در برخي 
از ش��هرهاي كش��ور تا چندين 
كيلومت��ر دور برگ��ردان وج��ود 
ندارد اي��ن امر در اصفهان حاكم 

نيست. 
وي در عين ح��ال وجود برخي 
دوربرگ��ردان ها را عامل ترافيك 
و بروز حوادث ناگوار عنوان كرد 
و گفت: ما ه��م مجبوريم هرجا 
كه احس��اس كنيم كه وجود يك 
دوربرگردان باعث ايجاد ترافيك 
و حادثه ناگوار مي شود نسبت به 

بستن آنها اقدام كنيم. 
رئي��س پلي��س راه��ور اس��تان، 

فرهن��گ  الگ��وي  را  اصفه��ان 
ترافيك كشور عنوان كرد و بيان 
داش��ت: از آنجا كه اين شهر در 
طول سال ميزبان تعداد زيادي از 
مردم از نقاط مختلف كش��ور و 
حتي جهان است به همين جهت 
رفت��ار فرهنگي مردم اين ش��هر 

بسيار تاثيرگذار مي باشد. 
 وي افزود: وقتي مردم از استان هاي
ديگر كشور به اين شهر مي آيند 
و مي بينند ك��ه رانندگان چگونه 
قواني��ن راهنماي��ي و رانندگ��ي 
رعايت مي كنند قطعًا در روحيه 
قانون پذي��ري آنان نيز تاثيرگذار 

خواهد بود. 
س��رهنگ غالمي در پايان با بيان 
اين كه خوشبختانه مشكل خاص 
ترافيكي در كشور وجود نداشته 
اب��راز اميدواري ك��رد: با دقت و 
توجه م��ردم به رعايت مس��ايل 
ايمني و رعايت قوانين رانندگي 
ش��اهد كاهش ح��وادث تا پايان 

سال باشيم. 

فرمان��ده انتظامي اس��تان اصفهان 
در جمع ائمه جماعات شهرستان 
شاهين ش��هر و ميمه استان گفت: 
بهترين راه مقابل��ه با بدحجابي و 
مظاهر علني فساد در جامعه احياء 
فرهن��گ اصيل و ب��ا ارزش امر به 

معروف و نهي از منكر است. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
پلي��س، س��ردار، حس��ن كرمي« 
فرمان��ده انتظامي اس��تان اصفهان 
در حاش��يه شركت در نماز جمعه 
شهرستان شاهين شهر با حضور در 
جمع ائمه جماعات اين شهرستان 
اظهار داشت: مسئوالن و تك تك 
افراد جامعه مسئوليت يكساني در 
برابر وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
جامعه دارن��د و بايد همه خود را 
مقيد به امر به مع��روف و نهي از 

منكر بدانند. 
وي ب��ا اش��اره به اين ك��ه يكي از 
 مهم ترين پيام هاي رهبر عظيم الشان
انق��الب توجه به فريض��ه امر به 

مع��روف و نه��ي از منكر اس��ت 
افزود: امنيت مطل��وب در جامعه 
اس��المي در س��ايه اجراي فريضه 
ام��ر به مع��روف و نه��ي از منكر 
محقق خواهد ش��د و هر مسئولي 
كه در اجراي اين فريضه كوتاهي 
و يا غلفت كن��د مديون جامعه و 

خداوند متعال خواهد شد. 
اين مقام مس��ئول هدف از اجراي 
طرح امنيت اخالقي را احيا و زنده 
نگهداش��تن فريضه امر به معروف 
و نه��ي از منكر بيان كرد و گفت: 
بهترين راه مقابل��ه با بدحجابي و 
مظاهر علني فساد در جامعه احياء 
فرهن��گ اصيل و ب��ا ارزش امر به 

معروف و نهي از منكر است. 
رئي��س پلي��س اس��تان اصفه��ان 
ايجاد زمينه ه��اي امر به معروف 
در نهاده��اي اجراي��ي را يكي از 
تري��ن راهكارهاي كاهش  اصلي 
منك��رات در جامعه عنوان نمود و 
اب��راز اميدواري كرد: با گس��ترش 

مشاركت نهادها و همراهي مردم، 
شاهد رشد فرهنگ امر به معروف 
و نهي از منكر در اس��تان و جامعه 

خواهيم بود. 
اين مقام انتظامي بس��يج همگاني 
را تنه��ا راه حل ريش��ه كن كردن 
معضالت اجتماعي از قبيل اعتياد 
و بدحجابي دانس��ت و افزود: در 
بستر فرهنگي مبارزه با آسيب هاي 
اجتماع��ي پليس اقدامات بس��يار 
خوب و موثري را انجام داده است. 
سردار كرمي در پايان ضمن تشكر 
از همكاري تمام��ي رو حانيون و 
ائمه جماعات مس��اجد در ترويج 
فرهن��گ اس��المي در بي��ن آحاد 
مختلف جامعه خواستار همكاري 
بيش از پيش تمامي دس��تگاه هاي 
اجراي با نيروي انتظامي در راستاي 
ريشه كن كردن تمامي معضالت و 
آسيب هاي اجتماعي به خصوص 
پديده زشت بد حجابي و معضل 

اعتياد شد.

رئيس پليس راهور استان: 

اصفهان الگوی فرهنگ ترافيک كشور است
فرمانده انتظامي استان اصفهان: 

احياء فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر بهترين 
راه مقابله با بد حجابي

آژير

بود و نبود جهان هس��تی و هر چه كه 
درآن است نش��ان می دهد كه اگرچه 
هدف زندگی بلند است، اما راه بسيار 
كوتاه اس��ت. زندگی شيرين است، اما 
بس��ياری از حوادث آن تلخ اس��ت و 
ناگوار. گرچه بايد خوب زندگی كرد، 
اما خوب زندگی كردن نيز كاری است 
بس دش��وار و مهم. زندگی، فرصت و 
امكانی برای ش��كوفايی اس��تعدادها، 
رشد، تكامل و تحقق اهداف و آرزوها 
و تجربه ای اس��ت كه تكرارش بسيار 
سخت است و بنابراين بايد با شناخت 
صحيح، دقت، تدبير و استفاده صحيح 
و درس��ت از فرصت ه��ا پيش رفت. 
خوب زندگی ك��ردن و لذت بردن از 
زندگی، هنری اس��ت كه آموختن آن 

الزم است. 
زندگ��ی هر فرد فرصتی اس��ت تكرار 
نش��دنی و منحص��ر به ف��رد. هر فرد 
فقط يك بار در تاريخ هس��تی انس��ان 
متولد م��ی ش��ود. بايد اي��ن فرصت 
كوتاه را خردمندانه زيست و مديريت 
كرد. ش��ايد بتوان گفت مهارت خوب 
زيستن در شرايط پرابهام و توفان خيز 
امروز و مهارت شناس��ايی فرصت ها 
و بهره گيری از آن ها، موقعيت هايی 
سخت گذرا هس��تند. با اين همه بايد 
بدانيم چه عواملی موجب بهتر زندگی 
كردن می ش��ود و چه عواملی زندگی 
را برای انس��ان سخت می كند. انسان 
از نخستين روز خلقت و آغاز ورود به 
زندگی اجتماع��ی همه تالش خود را 
به كار گرفت تا به زندگی خود رونق 
بخشد و همه ابزارهای مرتبط با خود 

را ارتقا دهد. 
هن��وز هم در تالش اس��ت تا زندگی 
خ��ود را ب��ه بهترين صورت برس��اند 
و تجلي��گاه آرم��ان های خ��ود را هر 
روز بيش��تر جلوه گر س��ازد. انس��ان 
هزاره س��وم خسته از دس��تاوردهای 
 آزار دهنده تكنول��وژی، آلودگی های
زيس��ت  محي��ط  آلودگ��ی  صوت��ی، 
به دنب��ال آرام��ش و خوب زيس��تن 
اس��ت اگر در روزه��ای اول زندگی 
 اجتماع��ی، انس��ان تص��ور م��ی كرد
اب��زار او را ب��ه فراغ بال می رس��انند، 
امروز ديگر مدرن ترين ابزار زيس��تی، 
انسان غمگين را در قرن بيست ويكم 
خوشحال نمی كند. كارشناسان علوم 
رفتاری خس��تگی انسان قرن بيست و 
يكم را تمدن زدگی و خس��تگی ناشی 
 از دس��تاوردهای صنعتی دانس��ته اند

 و معنوي��ت را درم��ان دغدغ��ه های
روحی و فكری انسان ها می دانند. 

به گفته مجيد ابحری )رفتارش��ناس(، 
انس��ان ام��روزی ب��ه دنب��ال آرامش، 
رس��يدن به كم��ال و خوش��بختی در 
زندگی است و هنر خوب زيستن هم 
در آرام��ش افراد معنی می ش��ود. وی 
با اش��اره به اين كه خوشبختی تنها در 
ماديات نيس��ت، می گويد: خوشبختی 
واقعی در عصری كه ما در آن زندگی 
می كنيم، ماديات نيست. رفاه نسبی به 
اندازه ای كه نيازهای اوليه و ضروری 
انسان تأمين ش��ود و ابزار و امكانات 
زندگ��ی برای ف��رد مهيا گ��ردد برای 

رسيدن به آرامش كافی است. 
وی براب��ری و عدال��ت اجتماع��ی را 
برای رس��يدن به آرامش مهم می داند 
و می گويد: همدلی و تفاهم، صداقت 
و عش��ق متقابل ب��ه وي��ژه در روابط 
زناش��ويی و خانوادگ��ی از جمله هنر 
خوب زيستن است. به گفته او، فريب 
و نيرن��گ، دروغ و ريا، دوری و نفاق، 
 رشك و حس��د، به عنوان آسيب های
رفتاری موج��ب تخريب يك زندگی 
ش��اد و آرام می ش��ود. ابحری ارتباط 
ب��رای  را  خويش��اوندی  و  فاميل��ی 
 رس��يدن افراد به آرامش مهم می داند
و اظه��ار می كن��د: برق��راری ارتباط 
عاطفی با خويش��اوندان و دوس��تان و 
تجدي��د حيات با آنان از جمله عوامل 
كاهش استرس در ميان افراد است، چرا 
كه امروزه علمای روانشناسی و علوم 
رفتاری رفت و آمد با اقوام را بهترين 
روش برای كاستن از افسردگی و انزوا 
می دانند. وی مهم ترين نكته را توكل 
به خدا، اعتماد به نفس، اميد به آينده و 
پذيرفتن معنويات در زندگی می داند 
و معتقد اس��ت پذيرفتن مبانی ارزشی 
در زندگی جزء عواملی است كه بشر 
را به خوشبختی و ش��ادكامی صادق، 
پايدار و مس��تمر می رس��اند. ابحری 
تأكيد می كند: برای خوب زيستن در 
جامعه مسئوالن هم بايد اقداماتی انجام 
دهند، آنان با تدوين برنامه های جامع 
 و مدون در تأمين اجتماعی نظام های
بيم��ه و بازنشس��تگی دغدغ��ه ه��ای 
قش��رهای جامعه را به كمترين ميزان 
می رس��انند و می توان با كاس��تن از 
بي��كاری و ايجاد اش��تغال از ترس و 
هيجان فقر كاس��ته و در نتيجه اعتياد، 
خودكش��ی، افس��ردگی و مهاج��رت 

اجباری را به كمترين اندازه رساند.

جامعه

آرامش گمشده انسان امروز

پنجره

دث
حوا

س��ارق معتادي كه براي س��رقت طالجات از منزل يك 
مادر ش��هيد وي را به طرز فجيعي به قتل رس��انده بود 
كمتر از دو ماه پس از عمل جنايتكارانه اش توس��ط تيم 
اداره مب��ارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي شناس��ايي و 

دستگير شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، مصطفي صادقيان 
سرپرس��ت مركز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان 
اصفه��ان در اين باره گفت: روز س��وم خرداد ماه س��ال 
ج��اري يك��ي از ش��هروندان از طريق تم��اس تلفني با 
مركز فوريت هاي پليس��ي110 از وقوع قتل در يكي از 
محالت ش��هر اصفهان خب��ر داد. وي افزود: پس از اين 
خبر بالفاصله ماموران به محل اعزام و در بررس��ي هاي 
اوليه مشخص شد فرد مقتول زني حدوداً 65 ساله است 
كه بر اثر ضرب و جرح و خفگي به قتل رسيده است. با 
توجه به اين كه طالجات فرد مقتول به س��رقت رفته بود 

انگيزه قتل، سرقت تشخيص داده شد. 
سرپرست مركز اطالع رساني پليس اصفهان اظهار داشت: 
از همان ساعات اوليه تحقيقات كارآگاهان اداره مبارزه با 
جرايم جنايي پليس آگاهي استان آغاز گرديد و در همان 
روزهاي آغازين تحقيق بر روي پرونده مش��خص شد 
عامل اين جنايت فردي به نام »ش��هرام _ص« مي باشد 

كه دو س��ال پيش مس��تاجر مقتول بوده است. اين مقام 
مس��ئول عنوان داشت: تالش ها براي دستگيري نامبرده 
ادام��ه داش��ت تا اين كه مش��خص ش��د وي از اصفهان 
گريخته است. اما سرانجام در كمتر از دوماه از اين حادثه 
ماموران اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي استان 
اصفهان موفق شدند عصر روز چهارشنبه 29 تيرماه سال 
جاري متهم را هنگام بازگشت در يكي از پايانه هاي شهر 

شناسايي و دستگير كنند. 
صادقي��ان گفت: متهم پ��س از اعت��راف، در تحقيقات 
صورت گرفته عنوان داشته كه براي سرقت به اين منزل 
رفته بوده اما وقتي كه مقتول وارد منزل مي شود به ناچار 
ب��ا او درگير ش��ده و پس از خفه ك��ردن وي طالهايش 
را برداش��ته و متواري مي ش��ود. سرپرست مركز اطالع 
رس��اني پليس اصفهان اعتياد شديد متهم به ماده مخدر 
شيشه و تهيه پول براي تامين مواد مصرفي خود را انگيزه 
س��ارق براي اين جنايت عنوان ك��رد و گفت: اين متهم 
كه داراي س��وابق كيفري متعددي درخصوص س��رقت 
اموال مردم مي باش��د، پرونده جهت سير مراحل قانوني 
تحويل مراجع قضايي استان شد. گفتني است، عصر روز 
پنجشنبه 30 تيرماه س��ال جاري با حضور رئيس پليس 
آگاهي استان اصفهان و خانواده مقتول باز سازي صحنه 

قتل توس��ط متهم انجام شد. كه در حاش��يه آن مردم با 
تجمع در اطراف منزل با شعارهاي مكرر مراتب تقدير و 
تشكر خود از تالش هاي پليس در دستگيري قاتل حادثه 

مذكور را اعالم كردند. 
جوانان هوشيار باشند 

س��رهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان 
اصفهان هم در تش��ريح اين ماجرا گف��ت: حدود دوماه 
پيش ش��امگاه سوم خرداد ماه س��ال جاري فردي به نام 
»ش��هرام _ص« هنگام غروب با بازكردن در منزل مادر 
ش��هيدي در يكي از محله هاي ش��هر اصفهان به قصد 
سرقت وارد ش��ده و در اتاق مشغول جستجوي طالها 
و وجوه نقد بوده كه مقتول وارد منزل مي ش��ود و متهم 
براي اين كه كسي از ماجرا مطلع نشود وي را با استفاده 
از پالس��تيك خفه كرده و پس از سرقت طالها به شكل 

مخفيانه اي منزل را ترك مي كند. 
وي افزود: يك روز پس از اين ماجرا كه جس��د مقتول 
در من��زل مانده بود نوه وي ب��ا مراجعه به محل و ديدن 
صحنه به مركز فوريت هاي پليس��ي 110 تماس گرفته 
و از آن پس تحقيقات براي كش��ف حادثه آغاز مي شود 
و خوش��بختانه به لطف خدا در كمتر از دوماه قاتل اين 
پرونده شناس��ايي و دس��تگير مي ش��ود. وي در حاشيه 
بازسازي صحنه قتل پرونده مذكور در جمع مردم گفت: 
فردي كه مرتكب اين عمل جنايتكارانه شده معتاد به مواد 
مخدر است و براي تامين مواد مصرفي خودش حاضر به 

انجام هر كاري حتي قتل يك انسان است. 

اين مقام مسئول با طرح اين سئوال كه آيا پول به دست 
آمده از اين راه ارزش گرفتن جان يك انس��ان را داشته 
اس��ت؟ اظهار داشت: به جوان ها هش��دار مي دهم كه 
توجه بيشتري به اين موضوع داشته و بدانند كه عاقبت 
اعتياد زندان و طناب دار است. رئيس پليس آگاهي استان 
خطاب به جوانان عنوان داشت: اگر كسي به شما كشيدن 
موادمخدري را تعارف كرد حتماً به عاقبت آن فكر كنيد و 

به اين بينديشيد كه اعتياد شما را به كجا خواهد كشاند.
هشدار به مالخرها 

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
پايگاه اطالع رساني پليس با بيان اين كه فردي كه طالهاي 
مس��روقه اين پرونده را از متهم خري��داري كرده نيز به 
زودي دس��تگير و به س��زاي عمل خود مي رسد گفت: 
تمامي مالخر ها بايد بدانند كه در جرم س��ارقان شريك 
بوده و پليس و دس��تگاه قضايي در برخورد با آنها كوتاه 
نمي آيد. وي افزود: پليس به تمامي طالفروش ها توصيه 
مي كند از خريداري طالهاي بدون فاكتور و مش��كوك 
خودداري كنند زيرا در صورت اثبات خريداري طالهاي 
مس��روقه پليس آنان را دس��تگير و محل كسب آنان را 

پلمب كرده و از ادامه فعاليتشان جلوگيري مي كند. 
اين مقام انتظامی سپس توصيه ای هم به دارندگان افراد 
سالمند كرد و گفت: برای اين كه اينگونه حوادث پيش 
 نياييد پليس توصيه می كند كه افراد سالمند را در خانه های
خود تنها نگذارند و حتماً يك نفر به طور مرتب به آنها 

سركشی كند.

توسط پليس آگاهي اصفهان انجام شد: 
دستگيري قاتل مادر شهيد در كمتر از دوماه 

امروزه امواج ماهواره و اينترنت در بيشتر 
خانه های ما رس��وخ پيدا كرده است و 
اين سيستم های پيشرفته در كنار مزايايی 
ك��ه دارد تهديدی جدی برای جوانان و 
نوجوانان به شمار می رود چرا كه شبكه 
های بسياری با صرف بودجه های كالن 
و برنامه ريزی ش��ده به مصاف فرهنگ 
اصي��ل ايرانی و ارزش ه��ای انقالبی و 
اس��المی ما آمده اند و با ارائه اطالعات 
نادرس��ت و مغرضان��ه س��عی در فتنه 
براف��روزی دارند. س��رهنگ عبدالرضا 
مجيدی خاطر نشان می كند: مهم ترين 
تهديدی كه متوجه جوانان ما در استفاده 
از ش��بكه های ماه��واره ای و اينترنتی 
است رواج خشونت و روابط نامشروع 
می باش��د و اين موض��وع عامل اصلی 
نگرانی والدين و خانواده ها محس��وب 
می شود. اكنون رقيبی به نام تربيت رسانه 
ای از قبيل س��ی دی، ماهواره و اينترنت 
جايگزين فضاهای تربيت��ی خانواده ها 
ش��ده اس��ت. اين امر تهديدی جدی و 
نگران كننده برای والدين محسوب می 
ش��ود. وس��ايل ارتباط جمعی سرعتی 
وص��ف ناپذير يافته و زم��ان و مكان را 
در نورديده اس��ت و هي��چ مانعی را بر 
س��ر راه خود برنمی تابد. نوجوانان كه 
بازيگران اصلی و س��واران پيش��تاز اين 
موج هستند، نيز بيش از هر زمان ديگری 
نياز به شناختن و شناخته شدن دارند. از 
آثار هرزه نگاری، اعتياد جنسی است، كه 
در جوامعی كه اينترنت ارزان در اختيار 
افراد قرار دارد، ش��يوع بسياری دارد. در 
اين موارد زنان از همسران خود شكايت 
دارند كه به ايش��ان ب��ی توجهی كرده و 
بيش از آنكه از بودن در كانون خانواده و 
در كنار همسرلذت ببرند از صرف وقت 
در اينترن��ت و فضای مج��ازی و لذت 
های منحرف جنسی و غير آن لذت می 
برند. خانواده ه��ا نه می توانند فرزندان 
خود را از دسترسی به علوم و فنون روز 
بازدارن��د و نه اين ك��ه می توانند آنها را 
در چاردي��واری ات��اق خال��ی محبوس 
كرده و تمام اين وس��ايل ارتباط جمعی 
را از دس��ترس آنها دور نگه دارند، بلكه 
همه وظيفه داري��م در اين گردونه علم 

و ارتباط، بچه ها را نس��بت به خطراتی 
ك��ه آرام آرام جس��م، روح و روان آنها 
را تخريب می كند آگاه س��ازيم و نحوه 
صحيح اس��تفاده از اين وسايل ارتباطی 
را به فرزندان م��ان آموزش دهيم. يكی 
از آثار جرايم مربوط به محتوا، همچون 
هرزه نگاری و ترويج مطالب مستهجن، 
تزلزل در روابط زناشويی است. بخشی 
از عوام��ل طالق در اين قبيل كش��ورها 
اعتياد به اينترنت، به ويژه اعتياد جنسی 
مجازی اس��ت. ديگر، زن و ش��وهر از 
كن��ار يكديگر بودن كمتر لذت می برند 
و بيشتر وقت خود را صرف لذت های 
رنگارنگ، اما پليد در فضای مجازی می 
كنن��د. در نتيجه محبت ب��ه عنوان ركن 
اصلی و اساس��ی خانواده روبه سس��تی 
م��ی رود. فرزندانی كه در اين محيط بار 
می آيند، دچار انحراف اخالقی ش��ده و 
س��المت روانی و روابط جنسی پاك از 

بين می رود. 
كاهش عالیق و ارزش های ملی

يك��ی از ويژگی ه��ای اينترنت، جهانی 
بودن آن اس��ت، كه با وجود فوايدی كه 
دارد، اث��رات مخربی نيز بر فرهنگ های 
ملی جوامع می گذارد؛ چرا كه جوانان با 
استفاده از اينترنت ضمن اين كه با زبان 
انگليس��ی حاكم بر آن درگير هستند، از 
زبان ملی خود دور می شوند، به عنوان 
مثال در چت های اينترنتی، فارسی زبانان 
بيشتر از الفبای انگليسی به جای الفبای 
فارس��ی اس��تفاده می كنند )كه يكی از 
دالي��ل آن كمبود نرم افزارهای قدرتمند 
فارسی است(. گسترش اين كاربرد خود 
موجب تضعيف الفبای فارس��ی خواهد 
ش��د. فرزندان ما در استفاده ناصحيح از 
اين وسايل و به خصوص اينترنت دچار 
تضادهايی می ش��وند كه نم��ی توانند 
مس��ير زندگی خويش را به درس��تی با 
فرهنگ ايرانی اس��المی مطابقت داده و 
به نوعی دچار س��رگردانی و تضادهای 
فرهنگی می شوند. تحريك های عصبی، 
اخت��الالت يادگيری، بح��ران هويت و 
تخيل گرايی افراطی نيز از عوامل مخرب 
استفاده نادرست از وسايل ارتباط جمعی 

است. 

يک خطر جدی در نزديکی ما افزايش  خشونت  در جامعه 
خش��ونت  حادث��ه  نيس��ت  بلكه  مش��كلی  
اجتماعی  است . در بازخوانی  حوادث  اتفاق  
افت��اده ، عوامل  داخل��ی  و خارجی ، تعريف  
از جنس  خانواده  س��الم ، وجود پيوند قوی  
بي��ن  فرزندان  و والدين ، اش��تغال  به كار و 
تحصي��ل ، ورزش  و از هم��ه  مهم تر ارتباط  
كالمی  دو س��ويه  كه  می توان��د تا حدودی  
از خش��ونت ها جلوگيری  كن��د را كمرنگ  
می بيني��م  كه  اين  خ��ود بح��ث  مفصلی  را 
می طلبد. صفحه  حوادث  روزنامه ها نش��ان  
می دهد كه  در چند س��ال  اخير خشونت  در 
ميان  تمام  اقش��ار جامعه  افزايش  پيدا كرده  
و كس��ی  تاكنون  برای  اي��ن  معضل  چاره ای  

نينديشيده  است. 
به  عنوان  مثال  همسركش��ی  و عاشق كش��ی  
نوع  ش��ديد خشونت  است . به طور معمول 
كس��انی  كه  دست  به  خش��ونت  می زنند در 
تداوم  نارضايتی  مزمنی  عمل  می كنند كه  اين  
نيز معلول  عوامل  مختلفی  اس��ت . ناتوانی  و 
محدوديت  در احقاق  حقوق  زن  از راه های  
قانونی  در جامعه  م��ا برخی  زنان  را مجبور 
می كن��د كه  خود وارد عمل  ش��وند و برای  
از بين  بردن  شوهرش��ان  نقش��ه  قتل  بكشند 
و تصميم  را عملی  كنن��د، اما برخی  مردان  
به  س��بب  س��اختار مردانه  و آزاد بودنشان  
ب��ا كوچكتري��ن  نارضايتی  و نام��رادی  در 
رواب��ط  مرتكب  خش��ونت  می ش��وند و در 
 يك  لحظ��ه  تصميم  ب��ه  قتل  همس��ر خود 

می گيرند.
نمونه هاي��ی  از خش��ونت های  جامعه م��ان  
كه  ه��ر روزه  در صفحات  حوادث  نوش��ته  
می ش��وند را م��رور می كنيم . قتل  همس��ر 
اعتراض  خونين  به  پوش��ش  زن  جوان  يك  
مرد به خاطر بدحجابی  همس��رش ، او را به  
قتل  رساند. اين  شوهر قاتل  باالی  سرجسد 
زن  نشس��ته  و گريه  كن��ان  می گفت : من  با 
همسرم  به خاطر لباس  پوشيدنش  اختالف  
داشتم  و او با چشم  و هم  چشمی  لباس هايی  
می پوش��يد كه  من  دوست  نداشتم  و اعتنايی  
به  خواس��ته های  من  نداش��ت . بين  من  و او 
دوبار مش��اجره  در گرف��ت ، خيلی  عصبانی  
ش��دم  و كنترلم  را از دس��ت  دادم . او را به  
باد كتك  گرفتم  و با سنگی  كه  زير كمد بود 

برسرش  كوبيدم . 
همس��رم  بيهوش  ش��د، چاقويی  برداشتم  و 

چن��د ضربه  ب��ه  گردنش  زدم ! زن��ی  با قفل  
و زنجي��ر ش��وهرش  را دار زد اين  زن  25 
س��اله  درباره  ماجرای  قتل  گفت : با شوهرم  
دع��وا كرديم . او به ش��دت  عصبانی  ش��د. 
پ��س  از درگي��ری ، او ب��ه  راه��رو رفت  و 
 ش��روع  كرد به  مصرف  مشروب  و بی حال 

افتاد. 
اين  صحن��ه  م��را آزار می داد. باره��ا از او 
خواس��ته  بودم  كه  مش��روب  مصرف  نكند، 
اما او به هيچ عن��وان به  حرف هايم  اهميتی  
نمی داد. صبر كردم  تا شوهرم  بخوابد. وقتی  

مطمئن  ش��دم  ك��ه  خوابيده ، قف��ل  و زنجير 
موت��ور را به  دور گردن��ش  انداختم  و گره  
زدم  و س��رديگر را به  لول��ه  گاز قفل  كردم . 
پاهاي��ش  را گرفته  و پايين  كش��يدم . بعد از 
سفت  شدن  زنجير، به  دار آويختمش .زمانی  
كه  مطمئن  شدم  خفه  شده  و مرده  است ، داد 
 و بيداد راه  انداختم  كه  ش��وهرم  خودكشی  

كرده  است . 
نتايج  ي��ك  پژوهش  نش��ان  می دهد كه  ۷0 

درصد زنانی  كه  تحت  خشونت  خانگی  قرار 
دارند به  انتقام  از همسرانش��ان  می انديشند. 
براس��اس  يافته های  جامعه  آماری ، بيشترين  
آمار زنان  مراجع��ه  كننده  به  مجتمع  قضايی  
خانواده  در سال  83 و 84 به  دليل  اختالفات  

خانوادگی  بوده  است . 
درص��د بااليی  از اين  زنان  به  خودكش��ی  و 
آسيب  رس��انيدن  به  همس��ر و خود تمايل  
داش��ته اند. تاس��يس  خانه های  امن  يكی  از 
راه های  پيشگيری  از خشونت  است . زنانی  
كه  مورد خشونت  قرار می گيرند با مراجعه  

ب��ه  اين  خانه ها می توانن��د از محيط  پرتنش  
خانه  دور شوند و تحت  تأثير  افكاری  چون  
خودكشی  يا همسركشی  قرار نگيرند. دكتر 
س��يد هادی  معتمدی  مديركل  آس��يب های  
اجتماعی  گفت : متاسفانه  درباره  همسرآزاری  
قواني��ن  مناس��بی  نداريم  و كارشناس��ان  ما 
 نح��وه  مداخل��ه  در موارد همس��رآزاری  را 

نمی دانند. 
ما با مواردی  س��روكار داريم  كه  مداخله  در 

آن  غيرقانونی  است . 
به  گفته  وی  99 درصد زنان  روسپی  به  دليل  
نداشتن  شغل  به  روسپيگری  روی  می آورند. 
دختران  فراری  در كمتر از 24 ساعت  پس  از 
فرار مورد تجاوز قرار می گيرند و خانواده ها 
آنها را نمی پذيرند. خط  اورژانس  اجتماعی  
همسر آزاری  به  دليل  نداشتن  كارشناسان  و 

متخصصان  هم  راه اندازی  نشده  است .
معتم��دی  در ادامه  گفت : ش��ايع ترين  نوع  
همس��رآزاری  كت��ك  زدن  با مش��ت  و لگد 
و علت  اصلی  خش��ونت ، انحراف  اخالقی  

ش��وهر، فقدان  تفاهم  و مشكالت  اقتصادی  
اس��ت . قتل  عش��اق  عاش��قی  دخت��ر مورد 
عالق��ه اش  را به  آتش  كش��يد خش��ونت  به  
جاهايی  رس��يده  كه  حتی  عاش��ق ها به  طرز 
فجيعی  معش��وق  خود را به  قتل  می رسانند! 
پسرجوانی  در اعتراض  به  سفر دختر مورد 
عالق��ه اش  به  تركيه  با بنزي��ن  او را به  آتش  

كشيد. 
دختر 26 س��ال  داش��ت  و دچار 90 درصد 

سوختگی  شد. او قبل  از مرگش  در حالی كه  
به س��ختی  حرف  می زد، گفت : من  و مهيار 
همديگر را دوس��ت  داشتيم  و می خواستيم  
ازدواج  كنيم . منتظر بودم  تا سربازی  او تمام  
ش��ود. وقتی  با خواهرم  به  تركيه  رفتم  مهيار 
دلخور ش��د و از من  خواست  سرقرار با او 

بروم . 
در خياب��ان  يگ  گال��ن  بنزين  خري��د و به  
ش��وخی  گف��ت  ك��ه  می خواهد م��را آتش  
بزن��د. در خياب��ان  خلوت  بنزي��ن  را روی  
من  پاش��يد و با س��يگارش  م��را آتش  زد. 
مهي��ار پ��س  از آت��ش  گرفتن  م��ن  خيلی  
 س��عی  كرد آتش  را خام��وش  كند اما موفق  

نشد. 
يك  جرم شناس  می گويد: به طور معمول در 
قتل هايی  كه  انگيزه شان  انتقام  و نفرت  باشد 
مجرمان  دست  به  مثله  كردن  مقتول  می زنند 
اما به ظاهر اين  تكه  تكه  كردن  اجساد وارد 

ابعاد جديدی  شده  است . 
دخت��ر جوان��ی  ب��ا س��قوط  از پش��ت بام  
خودكش��ی  كرد اين  دختر 25 س��اله  عاشق  
پس��ری  ش��ده  بود كه  به  او خيانت  كرده  و 
ب��ا دختر ديگ��ری  ازدواج  ك��رد. اين  دختر 
هم  به خاطر ناكامی  در عش��ق  به  پشت  بام  
خانه اش  رفت  و خ��ودش  را به  پايين  پرت  
 كرد و پرونده  زندگی اش  برای  هميشه  بسته 

 شد. 
روز  ه��ر  روزنام��ه   ح��وادث   صفح��ات  
از اي��ن  خبره��ا پ��ر اس��ت ، نمونه هاي��ی  
 از اي��ن  فجاي��ع  و خش��ونت ها را م��رور 

كرديم . 
در جامعه  ما ح��ذف  معضل های  اجتماعی  
و در واقع  حذف  صورت  مس��اله  راحت تر 
از آموزش  و حل  آن  مس��اله  است . امروزه  
مش��كالت  اجتماع  م��ا، خش��ونت ، اعتياد، 
فق��ر، ايدز، اس��تفاده  نادرس��ت  از ماهواره  
و اينترن��ت ، انحراف  در دوس��تی  با جنس  
مخال��ف  و... اس��ت . به  هر ح��ال  موضوع  
خش��ونت  هم  »آموختنی« اس��ت  و بخشی  
از رفتاره��ای  غيرمتع��ارف  افراد ناش��ی  از 
تبعي��ض  و عدم  آموزش  درس��ت  اس��ت . 
اين  پديده های  اجتماعی  نيازمند مش��اركت  
واقعی  همه  مس��ئوالن  و ش��هروندان  است . 
تنها با دس��تگيری  و امر و نه��ی  و اعدام  و 

حبس  مشكلی  حل  نمی شود.   
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  زاینده رود

ذاكر اصفهانی در جلس��ه شورای اداری 
استانداری اصفهان درباره پروژه بهشت 
آباد گف��ت: اجرای پروژه بهش��ت آباد 
قطعی است و عمليات اجرايی اين پروژه 
به زودی آغاز می شود. وی خاطرنشان 
كرد: انشاءاله در اجرای اين پروژه استان 
چهارمح��ال و بختي��اری همكاری می 
كند چرا كه اين پروژه آبرس��انی، به نفع 
مردم استان های چهارمحال و بختياری، 
اصفهان، يزد و كرمان اس��ت. اس��تاندار 
اصفهان ضمن اشاره به اختصاص هشت 
ميليارد تومان برای پ��روژه تونل گالب 
دو تصري��ح كرد: اگر امس��ال اين پروژه 

نهايی ش��ود آبی با كيفيت باال و سالم و 
قابل توجه از پشت سد به لوله های آب 
خانه ها منتقل می شود. ذاكراصفهانی با 
بيان اين كه امسال با كاهش 50 درصدی 
آب پش��ت س��د و ذخاير آبی در استان 
مواجه بوديم گف��ت: در حال حاضر در 
2۷5 روستا و هفت شهر با آبرسانی سيار 

عمل می كنيم. 
وی افزود: برخی چاه ها دچار افت آب 
های زيرزمينی ش��ده اما سعی كرديم كه 
به مناطقی مثل باغ های خمينی شهر آب 
برس��انيم كه از سويی وضعيت قسمت 

شرق را تغيير دهيم. 
اس��تاندار اصفهان با اشاره به تشكيل 4۷ 
جلسه كاری درباره مديريت خشكسالی 

و س��تاد مديريت بحران در اس��تانداری 
خاطرنشان كرد: فرمانداران و ائمه جمعه 
و جماعات بايد در زمينه مصرف بهينه 
آب و اش��تغال جايگزين فرهنگ سازی 
كنن��د و مديريت اس��تان را ياری دهند. 
ذاكراصفهانی در بخش ديگر سخنان خود 
با بيان اين كه امروز سرمايه گذاران اصفهان 
را از نقاط امن برای س��رمايه گذاری می 
شناسند گفت: مشكالت اشتغال مربوط 
ب��ه توليد منابع نمی ش��ود بلكه موانعی 
است كه بر سر راه سرمايه گذاری های 
جديد پيش می آيد بنابراين بايد شرايط 
بهتری برای س��رمايه گ��ذار باتوجه به 
اصل 44 قانون اساس��ی ايجاد شود. وی 
تصريح كرد: با وجود خشكس��الی های 
اخير وضعيت كشاورزی استان مطلوب 
بوده به عنوان مثال در كشت گلخانه ای 
رتبه ششم را به خود اختصاص داده ايم. 

استاندار اصفهان گفت: كارخانه توليد آهن 
و فوالد در منطقه مارشنال شرق اصفهان 
برای حل مشكل بيكاری از سوی يكی 
از س��رمايه گذاران اصفهانی احداث می 
شود كه سه هزار اشتغال مستقيم و هفت 
هزار اشتغال غير مستقيم ايجاد می كند. 
ذاكراصفهانی خاطرنشان كرد: تمام كارها 
برای كلنگ زنی اين واحد اقتصادی مهيا 
بود حتی 1۷ ميلي��ارد تومان پس آب به 
اين سرمايه گذار فروخته شد اما برخی 
افراد از جمله كشاورزان با بيان اين كه اين 
آب نمی تواند برای اين مورد اس��تفاده 
ش��ود مانع ايجاد كردند و اينجاست كه 
ائمه جمع��ه بايد در حوزه ن��رم افرازی 
اين مباح��ث را با مردم در ميان بگذارند 
تا مشكلی به وجود نيايد چرا كه در ساير 
اين فعاليت ها می توان شرايط بهتری را 

برای افراد فراهم كرد. 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص با اجراي طرح بهينه سازي و بهبود فرآيند محقق مي شود

ارتقاء كيفيت سوخت و ايجاد يك هزار فرصت 
شغلي در پااليشگاه اصفهان

اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي 
پااليش��گاه اصفه��ان ع��الوه بر كاهش 
خ��وراك ورودي، كيفيت توليدات اين 
ش��ركت را ارتقاء داده و باعث مي شود 
تا سوخت مصرفي خودروها با كمترين 
ميزان گوگ��رد و باالترين اكتان توليد و 
بخ��ش قاب��ل توجه��ي از آلودگي هاي 
خودرويي مهار شود. مديرعامل شركت 
پااليش نفت اصفهان با اعالم اين مطلب 
گف��ت: پااليش��گاه اصفه��ان مهم ترين 
پااليشگاه كشور اس��ت كه بيش از 23 
درصد فرآورده هاي نفتي كش��ور را بر 
اساس استانداردهاي ملي توليد مي كند، 
اما بايد اذعان كرد فرآورده هاي توليدي 
آن تا دو س��ال ديگر با اس��تانداردهاي 
كنوني قاب��ل عرضه به بازار نيس��ت و 
بايد با اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه 
س��ازي، كيفيت توليدات را ارتقاء داد. 
وي تصري��ح كرد: هم اينك پروژه هاي 
پااليشگاه اصفهان به دليل مضايق مالي 
متوقف است و هيأت مديره مي كوشد 
تا سهامداران را براي سرمايه گذاري در 
طرح هاي در دس��ت اج��را مجاب كند. 
وي با بيان اين كه ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان در سال 138۷ به عنوان برترين 
شركت پااليشي كشور و براي اولين بار 
براساس اصل 44 قانون اساسي به بخش 
خصوصي واگذار گرديده، اظهار داشت: 
اين شركت در راستاي حفظ و صيانت 
از محيط زيس��ت و با پذي��رش اين كه 
صناي��ع نفتي در ص��ورت عدم رعايت 
قوانين و مقررات زيست محيطي بالقوه 
آالينده هس��تند، با اج��راي دهها طرح 

عظيم زيست محيطي و صرف ميلياردها 
تومان هزينه تحت نظارت و تائيد كامل 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت قرار 
دارد. وي ادامه داد: شركت پااليش نفت 
اصفهان با رعايت استاندارد هاي زيست 
محيطي و پايش هاي دوره اي در طرح 
خ��ود اظهاري و پايش هايي كه به طور 
مستقيم توسط سازمان حفاظت محيط 
زيست به صورت موردي و بدون برنامه 
ريزي قبلي صورت مي پذيرد و با وجود 
فش��ار هاي ش��ديد ارگان هاي دريافت 
كنن��ده عوارض آاليندگ��ي، طي تعامل 
كامل با سازمان مذكور شده و تالش هاي 
فراوان، اولين شركت پااليشي است كه 
موفق به اخ��ذ گواهي عدم آاليندگي از 
س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور 

ش��ده اس��ت.  امين افزود: اين در حالي 
اس��ت كه متأس��فانه برخي از سازمان 
هاي دولتي به طور مرتب بركوس آلوده 
بودن پااليشگاه مي كوبند و ضمن ايجاد 
نگران��ي فراوان دربي��ن افكارعمومي با 
دام��ن زدن به موارد غيرمس��تدل عالوه 
بر زير سئوال بردن خدمات اين شركت 
عظيم نفتي، افزايش نگراني شهروندان 
عزي��ز را موجب مي گردند. مدير عامل 
ش��ركت پااليش نفت اصفه��ان در باره 
برخي اظهار نظرها مبني بر مقصر بودن 
اين ش��ركت در خشك ش��دن درختان 
كمربند س��بز شمال شهر اصفهان اظهار 
داشت:  كميته حقيقت يابي كه از سوي 
استاندار براي بررسي خشك شدن اين 
درختان تشكيل شد، دليل اين پديده را 

عوامل زيس��ت محيطي و باال بودن اي 
س��ي اعالم كرده، ع��الوه بر اين بخش 
قابل توجهي از سيس��تم آب رساني به 

اين درختان مسدود شده بود.
وي خاطر نشان كرد: مديريت پااليشگاه 
اصفه��ان به دليل حاش��يه هاي��ي كه به 
ناروا براي اين مجموعه اقتصادي ايجاد 
ش��ده، توجهي ويژه به مس��ايل زيست 
محيطي دارد به گونه اي كه در حالي كه 
استاندارد فضاي سبز براي پااليشگاه ها 
20 درصد مساحت كل آنها تعيين شده، 
پااليش��گاه اصفهان 30 درصد مساحت 
اين مجموعه را به فضاي سبز اختصاص 

داده است. 
وي جايگزيني س��وخت هاي فس��يلي 
با س��وخت گاز، تعويض مش��عل هاي 
اين ش��ركت، تصفيه روزان��ه 350 متر 
مكعب آب آلوده شده و حذف گازهاي 
مخ��رب الي��ه ازون و جايگزيني آن با 
گازهاي غير مخرب را از ديگر اقداماتي 
دانس��ت كه در س��ال هاي گذشته براي 
ارتقاء استانداردهاي زيست محيطي در 
پااليشگاه اصفهان صورت گرفته است. 
وي پااليش��گاه اصفهان را از نقاط اميد 
كش��ور در مقابله ب��ا تهديدها و تحريم 
ها عليه نظام اس��المي دانست و گفت: 
اين شركت كه يك سال پس از پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي فعاليت خود 
را آغاز كرده در روزهاي آغازين جنگ 
تحميلي كه پااليش��گاه آب��ادان از مدار 
خارج ش��ده بود، نقش تعيين كننده اي 
در پش��تيباني از جنگ و تثبيت انقالب 

داشت.

مدير كميسيون هاي ماده صد شهرداري: 
كاهش 6 درصدي پرونده هاي 

كميسيون ماده صد
مدير كميس��يون هاي ماده صد ش��هرداري اصفه��ان از كاهش حدود 6 
درصدي پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده 100 اصفهان نسبت به ماه 

گذشته خبر داد. 
غالمعلي فيض اللهي به اشاره به سير نزولي پرونده هاي كميسيون ماده 100 
در كالنشهر اصفهان خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه ديگر كالنشهر 
هاي كشور در اين ارتباط رشدي قابل توجه و روندي صعودي دارند. وي 
در ادامه با بيان اين كه هيچ پرونده بالتكليفي در كميسيون ماده 100 وجود 
ندارد، اذعان كرد: هيچ پرونده اي در اين كميسيون نيست كه براي آن تعيين 
تكليف نشده باشد و بررسي پرونده هاي كميسيون ماده 100 به روز انجام 
مي شود. فيض اللهي با اعالم اين كه زمان رسيدگي به پرونده هاي تخلف 
س��اختماني به يك هفته براي صدور راي نهايي كاهش پيدا كرده، اذعان 
داشت: تا به امروز هيچ پرونده اي در اين كميسيون به تعويق نيفتاده، مگر 
اين  كه در مرحله ارسال نظريه از شهرداري مناطق يا در مرحله كارشناسي 

وقفه اي رخ داده باشد. 
وي با اش��اره به مكانيزه ش��دن رسيدگي به پرونده ها گفت: به زودي اين 
سيس��تم در تمام مناطق راه اندازي مي ش��ود و با اس��تفاده از اين روش 
رون��د توزيع پرون��ده ها و ص��دور آرا به گونه اي اس��ت كه هيچكس 
امكان دخالت نداش��ته و اين كار از بسياري از آسيب ها جلوگيري كرده 
و طي مراجعه ش��هروندان به دفاتر با ثبت پرونده ش��ان، امكان دخالت و 
امح��ا در عمل از بي��ن خواهد رفت. فيض اللهي با اش��اره به الكترونيك 
شدن پرونده هاي منطقه ۷ اصفهان به صورت پايلوت، خاطر نشان كرد: 
بررس��ي پرونده ها با الكترونيك شدن مراحل بسيار سرعت گرفته است 
به صورتي كه در حال حاضر بررس��ي يك پرون��ده در حداقل يك روز 
و حداكثر 10 روز انجام مي ش��ود. وي با بيان اين كه بايگاني س��نتي در 
اين كميس��يون جاي خود را به بايگاني الكترونيكي داده اس��ت گفت: با 
اجراي اين روش احتمال دس��تكاري در پرونده ها به صفر رسيده است. 

رئيس شوراي اطالع رساني استان اصفهان خبر داد:

اعزام نخستين گروه خبرنگاران 
اصفهاني به عتبات عاليات

رئيس شوراي اطالع رساني استان اصفهان از اعزام نخستين گروه خبرنگاران 
اصفهاني به عتبات عاليات هم زمان با روز خبرنگار در اصفهان خبر داد. 

محمدمهدي اس��ماعيلي در جلسه ش��وراي اداري اين استان كه در محل 
مسجد امام اصفهان برگزار شد با اشاره به برخي فعاليت هاي فرهنگي در 
سال 90 به بودجه اختصاص يافته چند مصلي در سال گذشته اشاره كرد و 
اظهار داشت: به مصالي اصفهان يك ميليارد تومان، مصالي گلپايگان يك 
ميليارد تومان و مصالي كاشان 500 ميليون تومان اختصاص يافته است. 
وي با بيان اين كه بودجه خوبي به امور فرهنگي مساجد اختصاص يافته 
است، افزود: 5 ميليارد و 300 ميليون تومان به امور مساجد، حسينيه ها و 

امام زادگان استان اختصاص يافته است.
معاون سياس��ي امنيتي اس��تاندار اصفهان بودج��ه تخصيص يافته بخش 
فرهنگي در س��ال ج��اري را 80 ميليارد تومان دانس��ت و تصريح كرد: 
30 مس��جد بزرگ در اس��تان از محل اعتبارات استاني برخوردار شدند. 
وي با تاكيد به اينكه اين روند كمك رس��اني به مس��اجد در سال جاري 
دنب��ال مي ش��ود، ادام��ه داد: در راس��تاي فرمايش رهبر معظ��م انقالب، 
بايد به مس��اجد و امام زاده ها به عنوان قطب فرهنگي بس��يار توجه شود. 
اس��ماعيلي در ادامه به نزديك ش��دن انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
 اش��اره كرد و بيان داش��ت: از تيرماه س��تاد انتخابات در استان فعال شده 

است. 
رئيس ش��وراي اطالع رس��اني اس��تان اصفه��ان همچنين س��تاد اجراي 
فرم��ان جه��اد اقتص��ادي را از ديگر فعاليت هاي اين س��تاد دانس��ت و 
اضافه كرد: 11 كميته در اين اس��تان تش��كيل ش��ده كه ارزيابي پيشرفت 
 تحق��ق ش��عار جه��اد اقتص��ادي را در بخش ه��اي مختلف ب��ر عهده 
دارند. وي همچنين به س��الروز 1۷ مردادماه و روز خبرنگار اش��اره كرد 
و افزود: نخستين گروه خبرنگاران استان اصفهان به عتبات عاليات اعزام 
مي ش��وند. اس��ماعيلي ادامه داد: جهت رسيدگي به مشكالت رسانه هاي 
استان، تاكنون دو كارگروه تشكيل شده است كه در راستاي مصوبات اين 
دو كارگروه در جلسه آتي شوراي اداري استان به بررسي مشكالت رسانه 

پرداخته مي شود.

ساخت نيروگاه 25 مگاواتي كاشان 
در آينده نزديک

نماينده مردم كاش��ان، آران و بيدگل در مجلس با بيان اين كه نيروگاه 25 
مگاواتي كاشان در آينده نزديك ساخته مي شود، گفت: بهره برداري از اين 
پروژه موجب توسعه بخش هاي صنعتي منطقه و همچنين ايجاد شغل براي 
300 نفر به طور مستقيم و يك هزار نفر به طور غيرمستقيم مي شود.  اصغر 
گرانمايه پور با بيان اين كه پروژه نيروگاه 25 مگاواتي شهرستان كاشان در 
مرحله مطالعه قرار دارد، اظهار داشت: اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه 
افزون  بر 250 ميليارد ريال اس��ت كه با س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
صورت مي گيرد. نماينده مردم كاش��ان، آران و بيدگل در مجلس شوراي 
اسالمي، تصريح كرد: برق توليدي اين نيروگاه براي شهرك ها و كارخانه ها 
صنعتي اس��تفاده مي ش��ود. وي با بيان اين كه بهره ب��رداري از نيروگاه 25 
مگاواتي شهرستان كاشان فوايد فراواني را براي منطقه به همراه دارد، افزود: 
بهره برداري از اين پروژه موجب توسعه بخش هاي صنعتي و همچنين ايجاد 
شغل براي 300 نفر به طور مستقيم و يك هزار نفر به طور غيرمستقيم مي شود. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اين كه تا چند 
روز آينده زمين نيروگاه برق شهرس��تان كاشان تعيين مي شود، تاكيد كرد: 
در زمان ساخت اين نيروگاه حدود 500 نفر از متخصصان و تكنيسين ها 

مشغول به كار مي شوند.

مديرعامل شركت آبفا:
افت 50 درصدي منابع آبي 

در چهارمحال و بختياري
مديرعامل شركت آبفا چهارمحال و بختياري گفت: به دليل خشكسالي 
بيش از 40 حلقه از چاه هاي تأمين كننده آب ش��رب اين استان خشك 
ش��ده و مابقي چاه ه��ا نيز با اف��ت 20 تا 50 درصدي مواجه هس��تند. 
حشمت اله هاشمي اظهار داش��ت: بايد براي جايگزيني منابع جديد از 
آب هاي روان و س��طحي با استفاده از رودخانه ها و ساخت تصفيه خانه 

آب استفاده كنيم. 
وي با اشاره به اجراي طرح انتقال آب بن بروجن در همين راستا گفت: 
اجراي طرح انتقال آب بن بروجن نيازمند 800 ميليارد ريال اعتبار است. 
هاش��مي با بيان اين كه بيش از 24 درصد از آب اين طرح براي استفاده 
صنايع الزم اس��ت، افزود: ش��هرك هاي صنعتي بروجن، سفيددش��ت، 
فرخ شهر و شهركرد از مهم ترين صنايع واقع شده در مسير آبرساني طرح 

بن بروجن هستند. 

مديرعامل شركت آبفا چهارمحال و بختياري در ادامه مصرف ساالنه آب 
شرب شهري در اين استان را 35 ميليون مترمكعب اعالم كرد و گفت: 
در حال حاضر در ش��هركرد هشت مخزن با حجم 21 هزار مترمكعب 
وج��ود دارد كه آب خود را از 3۷ چاه تامين مي كنند. وي با بيان اين كه 
خشكسالي منابع آب ش��رب را كه چاه ها هستند تهديد مي كند، گفت: 
در حال حاضر شهرهاي بروجن، كيان، سامان، لردگان، اردل و ناغان با 

كمبود آب مواجه  هستند. 
هاش��مي ادامه داد: در حال حاضر ميزان آب دهي چاه هاي آب مصرفي 
در ش��هرهاي استان 10 تا 60 درصد از حد استاندارد كاهش يافته كه به  
صورت ناگهاني برخي از شهرهاي اين استان با كمبود آب مواجه شده 
اس��ت. وي بر ضرورت درست مصرف كردن و دست يابي به منابع آبي 
تأكيد كرد و گفت: رشد مصرف فعلي آب و همچنين كاهش منابع آبي 
به دليل شرايط جوي و خشكسالي هايي كه در بخش كشاورزي طي دو 
سال اخير به خوبي آن را در برخي از شهرهاي اين استان به ويژه لردگان 
ش��اهد بوديم،  به خوبي نش��ان مي دهد بي شك در دهه آينده، بحراني با 

شدت و تهديد جدي تري را در اين ارتباط شاهد خواهيم بود.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي:
همکاري مردم قهر طبيعت را جبران مي كند

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي چهار محال و بختياري گفت: 
ب��ا همكاري و هم ياري مردم در مديريت مصرف آب، مصرف بهينه و 
صرفه جويي خشكسالي، قهر طبيعت و كمبود آب در اين موقعيت زماني 
قابل جبران است. قاسم علي خدابخشي رشد و توسعه چشمگير و روز 
افزون جمعيت همراه با افزايش بي رويه مصرف آب همچنين كم لطفي 
و ب��ي مهري طبيعت را نتيجه ايجاد تغييرات جوي در س��ال هاي اخير 
دانس��ت و گفت: ارزيابي هاي انجام شده به ما هشدار مي دهد كه اگر 
در مصرف آب صرفه جويي نكنيم در سال هاي آينده با كمبود غيرقابل 

جبران آب قابل شرب بهداشتي مواجه خواهيم بود. 
گفت:  خدابخش��ي 
واقعيت ه��اي نگران 
دغدغ��ه  و  كنن��ده 
ه��اي ناش��ي از اين 
مشكل بيش از پيش 
هم��ه را به ضرورت 
حفظ ذخائر آب اعم 
زيرزميني  مناب��ع  از 
ني��ز  و  س��طحي  و 
پرهي��ز از مص��ارف 
غير اصول��ي و لزوم 
فرهن��گ  تروي��ج 

اصالح الگوي مصرف آب و چگونگي بهره مندي از اين گوهر گرانبها 
ترغيب مي نمايد. وي با اش��اره به اين كه قرن حاضر با عنوان قرن آب 
آوازه يافته تأكيد كرد: برهمه ماست كه جايگاه و منزلت واقعي اين نياز 
اساس��ي و حياتي بشر را آنگونه كه شايس��ته آن است ترسيم، تبيين و 
حفظ نماييم. بنابراين در همين راس��تا شركت آب و فاضالب روستايي 
استان نيز مي كوشد با بهره گيري از مكانيزم اطالع رساني، آموزش هاي 
صحيح و مس��تمر و به خصوص كاربردي با هدف آشنا نمودن عزيزان 
روستايي با مصرف بهينه و صحيح آب شرب درجهت رفع كمبود آب 
ناشي از خشكسالي دنبال و از سويي تمامي مساعي خود را جهت حفظ 
و حراس��ت از منابع ملي و اصالح شبكه توزيع آب با شروع 40 پروژه 
از ابتداي س��ال جاري تا كنون در تالش اس��ت كه عالوه بر تامين آب 
آشاميدني سالم و بهداشتي روستائيان تلفات اين ماده حيات بخش را به 
حداقل برساند. مدير عامل شركت آبفا روستايي برآورد اوليه اعتبار اين 
پروژه ها را حدود 40 ميليارد ريال اعالم نمود و اظهار اميدواري كرد با 
تكيه بر تجارب كاركنان و با بهره گيري از تكنيك هاي علمي و دست 
آوردهاي روز صنعت آب با همت واال و همكاري و همياري عزيزان 
پ��ر تالش روس��تايي و تخصيص اعتبارات مكف��ي بتوانند در جهت 
تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسالمي در راستاي صنعت 

آب و فاضالب كشور به سهم خود نقش ارزنده اي را ايفا نمايند. 

راه اندازی نمايشگاه تخصصي توسعه فناوري 
آموزش الکترونيکي در اصفهان

نخستين نمايشگاه تخصصي توسعه فناوري آموزش الكترونيكي مبتني بر فناوري 
اطالعات راه اندازي و افتتاح گرديد. نخستين نمايشگاه تخصصي توسعه فناوري 
آموزش الكترونيكي مبتني بر فناوري اطالعات از اول مرداد ماه آغاز و تا چهارم 
مردادماه جاري ادامه دارد. در اين نمايشگاه بر مهارت هاي فكر كردن اشخاص به 
صورت اساسي تاكيد شده و رشد همه جانبه دانش آموزان از نظر ذهني، جسمي، 

عاطفي و رواني مورد نظر مسئوالن قرار گرفته است. 
ارتقاي توانايي ها و قابليت هاي اش��خاص، تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا 
به فناوري و افزايش مش��اركت هاي مردم��ي از مهم ترين اهداف برگزاري اين 
نمايشگاه است. توجه به هوشمند سازي مدارس و ارائه آموزش هاي مجازي و 
الكترونيكي به دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است و اين موضوع در 

دنياي امروز ضرورت دارد. 

كرايه اتوبوس كيلومتري گران مي شود

نايب رئيس كميس��يون حمل و نقل و محيط زيس��ت ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان اعالم كرد: بنا به درخواس��ت شركت اتوبوسراني كرايه اتوبوس ها بر 
اس��اس كيلومتر افزايش مي يابد. علي رضا نصر اصفهاني با بيان مطلب فوق 
گفت: بر طبق قانون مصوب مجلس بايد هزينه های حمل و نقل شهری توسط 
مردم، دولت و شهرداري به صورت يكسان تامين شود اما در حال حاضر پس 
از هدفمند كردن يارانه ها تاكنون يارانه هاي پرداختي دولت كافي و به موقع نبوده 

و اين ناوگان را با چالش هاي متعددي روبه رو كرده است. 
وي با بيان اين كه با توجه به كاهش درآمد هاي ش��هرداري هزينه ها از مردم 
گرفته مي شود، افزود: با توجه به كسري شركت اتوبوسراني شهرداري اليحه 
اي براي افزايش كرايه هاي اتوبوس به ش��وراي ش��هر ارسال كرده است. وی 
ب��ا تاكيد ب��ر اين كه در اين اليحه كرايه اتوبوس بر اس��اس كيلومتر از 100 تا 
150تومان افزايش مي يابد، تصريح كرد: اتوبوس هاي بخش خصوصي نيز بر 

اساس كيلومتر از 125 تا 200 تومان افزايش قيمت خواهند داشت.  

چهار كيوسک متخلف در كاشان پلمپ شد 

مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاش��ان از پلمپ شدن چهار 
كيوسك متخلف در اين شهرس��تان طی سال جاری خبر داد. مهدی نادعلی 
ب��ه كارگيری افراد بدون صالحيت و خري��د و فروش برخی اقالم غيرمجاز 
را از تخلفات اين كيوس��ك ها ذكر كرد و افزود: عالوه بر اين كيوس��ك ها 
س��ه مورد نيز تذكر مكتوب دريافت كرده اند كه پس از دريافت اخطار، رفع 

اشكال كرده اند. 
وی با اشاره به لزوم رعايت مقررات توسط كيوسكداران با توجه به گردشگرپذير 
بودن شهرستان كاشان تصريح كرد: با توجه به مراجعه گردشگران و ميهمانان 
داخلی و خارجی به كيوسك ها، نوع رفتار كيوسكداران نوعی معرفی فرهنگ 
شهرس��تان به شمار می رود. وی از همش��هريان درخواست كرد در صورت 
مش��اهده هر گونه تخلف از كيوس��كداران مراتب را از طريق روابط عمومی 
سازمان اطالع رسانی نمايند. وی جمع آوری و جلوگيری از فروش دخانيات 

ممنوعه در كيوسك ها را از ديگر اقدامات صورت گرفته دانست.

احداث پارک فرهنگ و تمدن اسالمی در حاشيه 
زاينده رود كليد خورد

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: احداث پارك فرهنگ و تمدن 
اسالمی در حاشيه زاينده رود كليد خورد.

حبيب اله تحويل پور با بيان اين كه احداث اين پارك از مصوبات سفر رياست 
جمهوری به كالنشهر اصفهان است، اظهار داشت: با توجه به اين كه شهر اصفهان 
بر اس��اس مصوبه وزراي فرهنگ كشورهاي اسالمي پس از مكه مكرمه در سال 
86 به مدت يك سال پايتخت فرهنگي جهان اسالم بود احداث چنين پاركی در 
دستور كار قرار گرفت. وی با بيان اين كه احداث پارك فرهنگ و تمدن اسالمی 
در حال حاضر در مرحله تملك زمين قرار دارد، خاطر نش��ان كرد: مقرر شده تا 
حاشيه زاينده رود در منطقه چهار، حوالی پل تاريخی شهرستان ميزبان اين پارك 
باشد. وی اظهار داشت: راه اندازی اين پارك يكی از پروژه های شاخص برنامه 5 

ساله اصفهان 95 می باشد.

معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال 
و بختياري گفت: در كشور ساز و كار 
و برنامه ري��زي خاصي ب��راي اجراي 
برخي مصوبات سفرهاي استاني دولت 
وج��ود ندارد. حميدرض��ا فروزنده در 
نشس��ت مديران كل دفات��ر هماهنگي 
امور اقتصادي منطقه 4 كشور در استان 
چهارمحال و بختياري اظهار داشت: در 
نظام اقتصادي كش��ور دستيابي به يك 
الگوي اقتصادي مشخص كه بر اساس 
آن برنامه  ها و طرح هاي اقتصادي كشور 
برنامه ري��زي و اجرايي، تاكنون محقق 

نشده است. 
وي اف��زود: تجرب��ه تدوي��ن الگويي 
مشخص در ساير بخش هاي فرهنگي، 
سياس��ي و اجتماعي كش��ور به خوبي 
ضرورت تدوي��ن و ايجاد يك الگوي 
برنامه ريزي شده را در سطح اقتصادي 
ايجاب كرده اس��ت. فروزنده با اشاره 
به جايگاه اش��تغال در كشور از ابتداي 
انق��الب تاكن��ون، گفت: ب��ا توجه به 
اولويت نخست ش��عارهاي دولت در 
مراحل مختلف مبني بر ايجاد اشتغال در 

كشور از يك سو و كاهش نرخ بيكاري 
از س��ويي ديگر ضعف عملكرد دولت 
در تدوين س��ند اش��تغال استاني پس 
از 32 س��ال نش��انگر آن است كه نظام 
جمهوري اس��المي در زمينه اقتصادي 
32 سال بدون برنامه عمل كرده است. 
معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال 
و بختي��اري علت عقب ماندگي برخي 
شهر هاي اين استان را عدم وجود يك 
برنامه  اصولي در راس��تاي بسترسازي 
س��رمايه گذاري در اين استان  برشمرد 
و گفت: شهرستان ها و روستاهاي اين 
استان با وجود برخورداري از قابليت ها 
و امكانات فراوان به علت بي برنامگي 
مس��ئوالن نس��بت به برخ��ي ديگر از 
اس��تان ها از رش��د كمت��ري برخوردار 

بوده اند. 
رش��د  ب��ا  ك��رد:  خاطرنش��ان  وي 
سرمايه گذاري متناسب با شرايط و نياز 
استان چهارمحال و بختياري روستاها 
و شهرستان هاي اين استان ها مي توانيم 
به رشد سرمايه گذاري و افزايش توليد 
ناخالص داخلي دس��ت يابيم. فروزنده 

ب��ا بيان اين كه تف��اوت در برنامه ريزي 
اقتصادي و س��رمايه گذاري در مناطق 
مختل��ف ش��رايط متفاوت��ي را ب��راي 
اس��تان ها به وجود آورده است، گفت: 
اين امر ضرورت تهيه س��ند راهبردي، 
اقتصادي و س��رمايه گذاري متناسب با 
قابليت هاي استان هاي مختلف را بيش 
از پيش ايجاب كرده اس��ت. وي تاكيد 
كرد: ب��ا تهيه اين س��ند زمينه هدايت 
سرمايه ها در بخش هاي مختلف كشور 
با توجه به قابليت و پتانس��يل استان ها 
براي رش��د و توس��عه اقتص��ادي در 
مباحث كالن كش��ور فراهم مي ش��ود. 
فروزنده برخي از مصوبات س��فرهاي 
رياس��ت جمهوري را بر اس��اس نظام 
چانه زني دانست و گفت: در كشور ساز 
و كار و برنامه ريزي خاصي در راستاي 
اجراي برخي مصوبات س��فر رياست 

جمهوري وجود ندارد. 
معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال 
و بختي��اري دقت، مطالع��ه، ارزيابي و 
بررسي كارشناس��انه را از ويژگي هاي 
يك س��ند اشتغال مناس��ب دانست و 

گف��ت: تنها ب��ا وجود اي��ن ويژگي ها 
از انحراف اش��تغال و س��رمايه گذاري 
در كش��ور جلوگي��ري مي ش��ود. وي 
ادامه داد: س��ند اشتغال بايد در مباحث 
مختلف اقتصادي و با حساسيت ويژه 
در سخت ترين شرايط با بهره گيري از 
قابليت ها و مباحث مختلف اقتصادي 
تهيه ش��ود. فروزنده با اشاره به اجراي 
طرح تحول اقتصادي در كشور، گفت: 
مباحث هفت گانه طرح تحول اقتصادي 
با برنامه ريزي منس��جم دولت در ريل 
حركت قرار گرفته، به طوري كه تبعات 
مثبت اين طرح در بخش هاي مختلف 
كش��ور به طور معمول ملموس است. 
اين مقام مس��ئول وج��ود يك الگوي 
برنامه ري��زي و ب��ا ثابت اقتص��ادي را 
در نظ��ام جمهوري اس��المي ضروري 
دانس��ت و تصريح كرد: بايد يك الگو 
وجود داشته باشد كه همه به آن پايبند 
و بر اساس آن برنامه يزي كنند، چرا كه 
در ش��رايط فعلي آينده پرداخت سهم 
يارانه ها، س��هام عدالت و ش��ش طرح 
ديگر تحول اقتصادي مشخص نيست. 

استاندار اصفهان:
اجرای پروژه بهشت آباد قطعی است
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معاون استاندار چهارمحال و بختياري:

مصوبات سفرهاي استاني فاقد ساز و كار اجرايي است
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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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ورزش

رد پای کفاشیان 
در پروژه انتقال 
حیدری به استقالل

علیرضایی 
باز هم پاداش 
می گیرد!

خس��رو حیدري ک��ه از ابتداي فصل نق��ل و انتقاالت دم از 
جدایي از س��پاهان و پیوستن به اس��تقالل مي زد، تا آخرین 
ساعات فصل نقل و انتقاالت نیز به دنبال دریافت رضایتنامه 
از سپاهان بود و پس از بازي مقابل مالدیو با تماس با مدیران 
باش��گاه سپاهان از آنها خواست رضایتنامه اش را صادر کنند. 
مسئوالن باشگاه س��پاهان که با قاطعیت اعالم کردند خسرو 
را به اس��تقالل نمي دهند، پس از تماس این بازیکن با صدور 
رضایتنامه وي موافقت کردند تا از طریق فکس��ي رضایتنامه 
خسرو را به فتح ا...زاده برسانند. اما نکته جالب در مورد این 
اتفاق آنکه به دلیل این که پروس��ه صدور رضایتنامه حیدري 
و قرارداد این بازیکن با استقالل تنها ظرف سه ساعت انجام 
ش��د، مسئوالن س��پاهان فرصت نکردند مبلغ مورد نظر خود 
را از باشگاه استقالل دریافت کنند و همچنان منتظر دریافت 
این مبلغ از باش��گاه اس��تقالل هس��تند. گفته مي شود رئیس 
فدراس��یون فوتبال به سپاهاني ها قول داده که مبلغ مورد نظر 
آنها را از باشگاه استقالل دریافت کرده و به سپاهان پرداخت 

مي کند.

رئیس فدراس��یون شنا در حالی خبر از پرداخت پاداش به محمد 
علیرضایی می دهد که هنوز ریالی از پاداش های وعده داده شده 
قبلی به دس��ت این ورزشکار نرس��یده است. محمد علیرضایی 
ملی پوش اصفهانی ش��نای ایران که دیروز در مسابقات قهرمانی 
جهان و برای کسب سهمیه المپیک لندن قرار بود به آب بزند مثل 
مسابقات جهانی دو س��ال پیش با ورزشکاری از رژیم اشغالگر 
قدس همگروه شد تا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انصراف 

خود را اعالم کند. 
بالفاصله پس از این اتفاق امیرحسین آیت اللهی رئیس فدراسیون 
ش��نا از پرداخت پاداش به این ورزش��کار خبر داد. اقدام رئیس 
فدراس��یون در نوع خود پسندیده اس��ت اما نکته جالب پاداشی 
اس��ت که بعد از رکوردش��کنی علیرضایی در مسابقات آسیایی 
گوانگجو قرار بود به وی پرداخت ش��ود. چهار سال ماهیانه سه 
میلیون تومان حقوق! تا امروز که علیرضایی ریالی از این پاداش 
وعده ش��ده را دریافت نکرده است. احتماالً آیت الهی قصد دارد 
 پ��اداش گوانگجو و این جایزه را یک جا به علیرضایی پرداخت 

کند!

ب��ا  را  ق��راردادم  باالخ��ره  اظهارداش��ت:  طالب��ی  فرش��ید 
باش��گاه ذو ب آه��ن تمدید ک��ردم و اگ��ر ه��م می بینید در 
دقیق��ه 90 ب��ه هی��أت فوتبال رفتم مس��أله خاص��ی نبوده و 
از قب��ل برنامه ری��زی نش��ده ب��ود. فق��ط به دلی��ل تمرینات 
 تی��م وقت نک��رده ب��ودم ق��راردادم را تمدید کن��م، همین! 
وی در م��ورد این که ذوب آه��ن در 3 فصل اخیر مدعی بوده 
و قهرمان شده است، گفت: همین که ما 3 فصل پیاپی داریم 
نایب قهرمان می ش��ویم خودش قهرمانی اس��ت و باید گفت 
ک��ه ذوب آهن تفکر قهرمانی دارد که نایب قهرمان می ش��ود 
 چراک��ه اگر غیر از این باش��د جزء 4 تی��م برتر هم نخواهیم 

بود. 
مدافع ذوب آه��ن در پایان در خصوص بازی تیم ملی مقابل 
مالدی��و گفت: من بازی را ندیدم ام��ا وقتی نتیجه را فهمیدم 
تعجب کردم چرا که از فوتبال ایران استعدادهای بسیار خوبی 
داریم و امیدوارم به روزی برس��یم که دوباره همه کشورهای 
آسیایی از ما هراس داشته باشند و چنین نتایجی را باید مقابل 

تیم های عربی رقم بزنیم نه مقابل تیم ملی مالدیو!

همه ماجرای بن همام : از ریاست تا محرومیت

رویای بن همام چگونه رنگ باخت ؟
خبر

شب داغ نقل و انتقاالت فوتبال در اصفهان
مسئول ثبت قراردادهاي هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: تا کنون 12 
بازیکن از س��پاهان و 12 بازیکن از ذوب آهن قرارداد خود را به طور 

رسمي در هیأت فوتبال این استان ثبت کرده اند.
مصطف��ي بهرام��ي اظهار ک��رد: از تاری��خ اول مردادماه تیم س��پاهان، 
عم��اد محم��د رضا ب��راي دو فصل، محس��ن بنگر ب��راي یک فصل، 
س��ید مهدي س��ید صالحي ب��راي دو فصل، ه��ادي تامین��ي براي دو 
فص��ل، ابوالحس��ن جعفري ب��راي دو فصل، حس��ین پاپ��ي براي دو 
فص��ل، حس��ن اش��جاري ب��راي دو فصل، رحم��ان احم��دي براي 
ی��ک فصل، ف��رزاد حاتمي ب��راي دو فصل، محمد نصی��ري براي دو 
فصل، س��ید جالل حس��یني براي ی��ک فصل و رض��ا محمدي براي 
 دو فص��ل قراردادهاي خ��ود را در هیأت فوتبال اس��تان اصفهان ثبت 

کرده اند.
وي اف��زود: همچنی��ن از تاری��خ اول مرداد م��اه تی��م ذوب آهن نیز 
ه��وار موالمحمد براي دو فص��ل، داود حقي ب��راي دو فصل، محمد 
احم��دي پ��وري ب��راي یک فص��ل، فیلیپ آلور دوس��یوا ب��راي یک 
فص��ل، محمد صلصال��ي براي دو فصل، س��ید محمد حس��یني براي 
دو فصل، قاس��م حدادي فر براي دو فصل، عباس قاس��مي براي یک 
فص��ل، علیرضا ح��دادي فر براي دو فصل، س��ینا عش��وري براي دو 
فصل،فرش��ید طالبي براي ی��ک فصل و هگو نیکو آلورجا از کش��ور 
 پرتغ��ال ب��راي دو فصل قراردادهاي خ��ود را در هی��أت فوتبال ثبت 

کرده اند.

فرصت تکمیل مدارک باشگاه ها 21 مرداد؛
 5 مرداد قرعه کشی لیگ هندبال

کمیته مسابقات فدراسیون هندبال آخرین فرصت برای تکمیل مدارک 
تیم ها جهت ش��رکت در لیگ برتر باشگاه های کشور را 21 مردادماه 

اعالم کرد.
عل��ی حیات پ��ور رئیس کمیته مس��ابقات و لیگ فدراس��یون هندبال 
در گفتگ��و ب��ا مهر ضم��ن بیان این خب��ر گفت: مس��ابقات لیگ برتر 
باش��گاه ه��ای کش��ور در بخش مردان طب��ق برنامه ب��ا حضور همان 
 12 تیم��ی ک��ه اع��الم آمادگی ک��رده اند در پنج��م مردادم��اه برگزار

می شود. 
وی اف��زود: هنوز هیچ کدام از تیم هایی که برای حضور در لیگ برتر 
اعالم آمادگی کرده اند مدارک خود را جهت ش��رکت در مسابقات به 

کمیته رقابت ها ارسال نکرده اند.

ذوق زدگي به خاطر شکست 4 بر صفر
رسانه هاي مالدیو: سرافرازانه ایران

را ترک کردیم!
به باور رسانه هاي مالدیو، شکست 4 بر صفر مقابل ایران مایه سربلندي 
بازیکنان این کش��ور ش��ده است. پس از آنکه تیم ملي فوتبال ایران در 
دیدار رفت مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 توانس��ت در ورزشگاه 
آزادي 4 بر صفر مالدیو را شکست داد، رسانه هاي خبري این کشور از 

نتیجه به دست آمده اظهار خرسندي و رضایت کردند! 
مالدیو که 14 سال قبل در مرحله مقدماتي جام جهاني 1998 با نتیجه 
17 بر صفر شکست خوردند، اعتقاد دارند که باخت نتیجه اي آبرومند 
بوده است. سایت مالدیو اسکور که معتبرترین پایگاه خبري این کشور 
اس��ت، گزارشي از بازي منتشر کرد که عنوان آن چنین است: تیم ملي 
در بازي با ایران با 4 گل شکست خورد. این سایت سپس به اظهارات 
مقامات تیم مالدیو اشاره کرد که این شکست در مقام مقایسه با باخت 
سنگین 14 سال قبل، به منزله پیشرفت بوده و نوشت: بازیکنان مالدیو 

با سرافرازي ایران را ترک کردند.

با انصراف فوالدماهان
سوپر جام واترپلوی ایران با حضور 

سه تیم برگزار می شود
مس��ابقات واترپلوی س��وپر جام باش��گاه های ایران از فردا در محل 
استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور سه تیم برگزار 
خواهد ش��د. محمدهادی بیک، رئیس س��ازمان لیگ واترپلو، با اعالم 
خبر انصراف تیم فوالد ماهان س��پاهان از حضور در مس��ابقات سوپر 
جام باشگاه های کشور گفت: باشگاه فوالد ماهان سپاهان طی نامه ای 
از حضور در مس��ابقات سوپر جام باش��گاه های کشور انصراف داد و 
با توجه به این موضوع، این رقابت ها با حضور س��ه تیم نفت امیدیه، 
دانش��گاه آزاد تهران و هیأت شنای زنجان برگزار خواهد شد. وی در 
ادامه افزود: تیم فوالد ماهان سپاهان با قهرمانی در لیگ برتر واترپلوی 
باش��گاه های کشور حضور خود را در جام باش��گاه های آسیا قطعی 
کرد و ش��اید یکی از دالیلی که از حضور در س��وپر جام انصراف داده 

همین موضوع باشد.

طعنه فرشید طالبی 
به نتیجه 
شاگردان کرش

كميته اخالقي فيفا ش��نبه شب بن همام 62 ساله را 
به دليل تالش براي خريد رأي در انتخابات رياست 
اين فدراس��يون براي هميشه از فوتبال محروم كرد. 
بن همام به تالش برای خريدن آرای اعضای فيفا در 
آستانه انتخابات رياست اين سازمان متهم شده بود. 
وی، در پی متهم ش��دن به تالش برای رشوه دادن، 
از نامزدی رياس��ت فيفا انصراف داد و س��پ بالتر 
در اين س��مت ابقا ش��د. بن همام كه پيش تر رئيس 
كنفدراس��يون فوتبال آسيا بود، عالی رتبه ترين مقام 
در فيفاس��ت كه در تاريخ ۱۰۷ ساله اين فدراسيون 

از حضور در فوتبال منع شده است.
ب��ن هم��ام 62 س��اله از 29 می گذش��ته هم��راه با 
جک وارنر به اتهام دادن رش��وه ب��ه اعضای منطقه 
كونکاكاف در انتخابات رياس��ت فيفا، تعليق ش��ده 
ب��ود وی و پيش از اعالم حک��م كميته اخالقي، در 
س��ايت ش��خصي خود اعالم كرده بود س��ران فيفا 
از چندي��ن هفت��ه پيش تصميم خ��ود را گرفته اند و 
 اين جلس��ه در تصميم گيري آن ه��ا تاثيري نخواهد 

داشت.
بن هم��ام در ادامه آورده بود كه تمام تالش خود را 
ب��ه كار خواهد گرفت تا بتواند به اين راي اعتراض 
كن��د و همه راه ه��اي قانوني در اي��ن خصوص را 
امتح��ان خواهد ك��رد. دادگاه حکمي��ت ورزش نيز 
يکي از مراجعي اس��ت ك��ه وي براي پيگيري حکم 
صادر ش��ده در مورد محروميتش به آن سر خواهد 
زد. او بخش هايي از نامه خود را منتشر كرده كه در 
آن بالتر رو به بن همام گفته بود: محمد عزيز، بدون 

تو هيچ يک از اين كارها امکان پذير نبود. 
پس از آن بن همام حکم منتشر شده شنبه شب فيفا را 
ي��ک مبارزه معمولي خواند نه يک جنگ تمام عيار. 
در ادامه بن همام چندين كامنت در صفحه اجتماعي 
خود گذاشت و نوشت: ما از خودمان اطمينان داريم 
و از س��ران فيفا مي خواهيم تمامي مدارك خودشان 
را رس��انه اي كنن��د و در يک��ي ديگ��ر از كامنت ها 
نوش��ت: راي صادر ش��ده در كميته اخالقي فيفا بر 
اساس مدارك و مش��اهدات غير مستند بوده است. 
م��ن تمامي آن ه��ا را رد و بار ديگ��ر اعالم مي كنم 

بي گناه هستم و از همه راه هاي قانوني موجود براي 
اثبات صحت گفته هايم استفاده خواهم كرد.

 تي��م محمد بن همام پا را فراتر گذاش��ته و يکي از 
كاركنان پيش��ين و رس��مي فيفا را دروغ گو خطاب 
كرده ان��د. آن ها ادعا كرده اند س��ران فيفا به ش��کل 
مستقيم و يا از طريق شخص ثالثي توانسته اند روي 
اف��کار عمومي تاثير بگذارند تا همواره هوادار آن ها 

باشند.
 ادعاي بن همام در مورد ش��واهد غير مستند فيفا به 
گزارش لوئيس فري، بازرس FBI بازمي گردد و به 
نظر مي رسد گزارش هاي وي منبع اصلي حکم صادر 
شده از سوي فيفا است. تمركز اصلي اين گزارش، 
جلس��ه اتحاديه فوتبال حوزه درياي كارائيب است 
كه ادعا مي شد در آن 4۰ هزار دالر رشوه پرداخت 
ش��ده تا از محمد بن همام در انتخابات رياست فيفا 

حمايت شود.
 در گ��زارش ف��ري آمده اس��ت: آق��اي بن همام از 
صحبت با بازرسان كميته تحقيق سر باز زد. البته او 
اس��نادي را در اختيار ما قرار داد ولي از نشان دادن 
پرينت حس��اب بانکي خود امتناع كرد. ش��واهدي 
ني��ز در مورد جک وارنر نايب رئيس مس��تعفي فيفا 
به دس��ت آمده كه ثابت مي كند پول هايي از س��وي 
بن همام پرداخت ش��ده كه با س��فارش وارنر براي 

پرداخت به اشخاص خاصي همراه بوده است
اظهارات ناي��ب رئيس afc پس از اعالم محروميت 

محمد بن همام
ژان��گ جيلونگ، نايب رئيس ارش��د كنفدراس��يون 
فوتبال آسيا پس از اعالم محروميت محمد بن همام 
با انتش��ار بيانيه ای تاكيد كرد، فوتبال در آس��يا بهتر 
و قوی تر خواهد ش��د و ما رون��د حركت برنامه ها 
را حف��ظ خواهي��م ك��رد. بيانيه نايب رئيس ارش��د 
كنفدراسيون فوتبال آسيا با اين جمله آغاز می شود: 
ش��نبه روز غم انگيزی برای AFC و فوتبال آس��يا 

بود.
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: كنفدراسيون فوتبال 
آس��يا به تصميم اتحاديه جهان��ی فوتبال فيفا احترام 
می گذارد و ما محمد بن همام رئيس سابق را مطلع 

كرده ايم كه حق درخواس��ت تجدي��د نظر در رای 
صادره از فيفا را دارد. بن همام قطري كه 62 س��ال 
دارد به تازگي سومين دوره رياست در كنفدراسيون 
فوتبال آس��يا را آغاز كرده است. او پس از نامزدي 
گفت: امروز و بعد از بررسي دقيقي كه انجام دادم با 
همه عالقه ام و با اعتقاد به اين كه فوتبال جايي براي 
رقابت است تصميم گرفتم كه براي رياست فيفا در 

روز اول جون 2۰۱۱ تالش كنم.
مروری بر اتفاقات در مورد بن همام

همان طور كه انتظار مي رفت نبرد رياس��ت فيفا ميان 
بالتر و بن همام خواهد ب��ود. دوئل محمدبن همام 
و ژوزف س��پ بالتر بر س��ر نشس��تن روي صندلي 
رياس��ت فدراس��يون جهاني فوتبال شکل رسمي به 
خود گرفت. پايگاه اينترنتي فدراسيون جهاني فوتبال 
از اين رقابت دو نف��ره خبر داد. 2۰8 عضو فيفا در 
نشس��ت روز يکم ژوئن خود رئيس جديدشان را بر 
مي گزينند. بالتر براي چهارمين دوره رياس��تش در 
فيفا ت��الش مي كند. بن همام ني��ز مي خواهد رقيب 
سوئيس��ي اش را به زير كش��انده و نخس��تين رئيس 

آسيايي فدراسيون جهاني فوتبال باشد.
بن همام از انتخابات فيفا كنار كشيد!     

رئيس كنفدراس��يون فوتبال آسيا كناره گيري خود از 
انتخابات آينده رياس��ت فيف��ا را اعالم كرد. به نقل 
از فيفا، محمد بن همان رئيس كنفدراس��يون فوتبال 
آس��يا تنها رقيب رئيس كنوني فيفا يعني سپ بالتر 
در انتخاباتي بود كه قرار اس��ت روز اول ماه ژوئن 

برگزار و رئيس جديد اصلي ترين س��ازمان فوتبال 
جهان معرفي ش��ود. بن همام دليل كناره گيري اش 
را متهم ش��دن به دريافت رش��وه اعالم كرده است. 
بالت��ر كه خودش هم بايد در كن��ار اين مرد قطري 
 پاسخگوي اتهام دريافت رشوه باشد، اكنون مي تواند
به راحتي در س��متي كه از سال ۱998 با كنار رفتن 
ژائ��و هاوه النژ آن را تصرف ك��رده، بار ديگر تکيه 
بزند. كميته اجرايی كنفدراس��يون فوتبال آس��يا در 
بياني��ه ای ضمن اب��راز نگران��ی از رويدادهای اخير 
در فيفا عليه محمد ب��ن همام، ژانگ جيلونگ نايب 
رئي��س اول AFC را ب��ه عنوان رئي��س جديد اين 

كنفدراسيون انتخاب كرد.
محروميت مادام العمر بن همام؛

اعالم حک��م بن هم��ام همزمان با آغاز مس��ابقات 
انتخاب��ي جام جهاني 2۰۱4 قطر مقابل ويتنام بود به 
همين دليل تماشاگران در ورزشگاه السد به حمايت 
از وي پرداختن��د و ب��ن هم��ام را قرباني اختالفات 
سياس��ي خود با س��پ بالتر رئيس فيفا دانستند.اما 
مقام��ات فوتبال قطر از جمله ش��يخ حمد بن خليفه 
بن احمد آل ثاني ب��ا وجود نقش مؤثر بن همام در 
انتخاب اين كش��ور براي ميزباني جام جهاني 2۰22 
و بيشتر شناخته شدن اين كشور كوچک در دنيا، تا 

كنون اظهار نظري نکرده و ساكت مانده اند.
بايد ديد رئيس س��ابق كنفدراسيون فوتبال آسيا كه 
رويای رياست بر فيفا را در سر داشت در مقابل اين 

حکم چه اقدامی خواهد كرد.

مس��ابقات کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان اس��تان با شناخت نفرات برتر 
در رده های س��نی جوانان و بزرگساالن در سالن بوکس مجموعه ورزشی 
تختی اصفهان به کار خود پایان داد. در این دوره از مس��ابقات 70 مبارز 
اس��تان به مدت یک روز در س��الن بوکس که در 9 وزن جوانان و8 وزن 
بزرگس��االن برگزار شد به رقابت پرداختند و با معرفی نفرات برتر به کار 

خود خاتمه داد. 
در 9 وزن رده جوان��ان زهره نادری، رباب��ه فصاحت، حمیده جنت، مونا 
توانا، فاطمه توانا، فاطمه س��اعی، رویا ش��جاعی، غزاله میرهندی و مریم 
عبیدی در وزن های مختلف در س��کوی نخست ایس��تادند. همچنین در 
رده بزرگساالن که در هش��ت وزن برگزار شد مهسا بجلی، الهه السادات 
حس��ینی، س��هیال منصوری��ان ،خدیجه عاصف��ی، زهرا صادقی��ان، فهیمه 

 ملک��ی، فاطم��ه محم��دی و معصومه صالح��ی مق��ام اول را از آن خود 
کردند. 

مس��ئول برگزاری مسابقات کیک بوکس��ینگ قهرمانی استان با بیان این که 
این دوره از مسابقات از نظر کمی و کیفی و به لحاظ حضور ورزشکاران 
باال بوده اظهار کرد: من نیز قبول دارم که س��الن برگزاری مس��ابقات زیاد 
مناس��ب نبود و کمبودهای بس��یار زیادی از جمله سیستم تهویه داشت، 
اما این در حد توان هیأت اس��ت، برخی از رش��ته های رزمی با تهیه سالن 
توانس��تند مش��کل خود را رفع کنند اما برای مسابقاتی که بر روی رینگ 
انجام می ش��ود این مش��کل همچنان وجود دارد البته زمانی که اسپانسری 
برای مس��ابقات باش��د می توان س��الن های خوبی را در اختیار گرفت اما 
باید به این نکته توجه داش��ت که اس��تان نیازمند یک سالن مناسب برای 

برگزاری مس��ابقات رینگی است تا ورزش��کاران و تماشاگران بتوانند در 
محیطی مناسب به فعالیت بپردازند .

تول��ی گف��ت: خوش��بختانه هی��أت ورزش ه��ای رزم��ی در  مهرن��از 
شهرس��تان ها عملک��رد خوبی داش��تند و نف��رات خ��وب و از نظر فنی 
ق��وی راه��ی مس��ابقات نموده بودند که این نش��ان از رش��د و توس��عه 
این رش��ته در اس��تان اس��ت، جدا از مش��کل فضا در زمینه داوری نیز با 
کمب��ود روب��رو هس��تیم در همین مس��ابقات نی��ز اعتراضاتی ب��ود و با 
بازبینی فیلم مب��ارزه نتیجه نهایی اعالم ش��د، داوران ما نیازمند برگزاری 
و دی��دن دوره ه��ای مختلف و در س��طوح باال هس��تند تا در مس��ابقات 
 داخل��ی دوره های بعد و نیز کش��وری بتوانند قضاوت های خوبی داش��ته 

باشند.

برترین های کیک بوکسینگ بانوان استان معرفی شدند

پس از حضور هادي س��اعي در جلس��ه مس��ئوالن 
باش��گاه نساجي زمزمه هایي مبني بر مدیریت وي در 
این باشگاه مطرح شده است. پس از اتمام لیگ دسته 
اول وضعیت تیم فوتبال نساجي قائمشهر که از سوي 
بخش خصوصي اداره مي شد در هاله اي از ابهام قرار 
گرفت. جایي که مهدي پرهام، مالک باش��گاه اعالم 
کرد قصد ندارد با این شرایط در لیگ آینده تیم داري 
کند و صرف کردن هزینه کار بیهوده اي است و حتي 
گفت با تمام بازیکنان تس��ویه حساب کرده، هرچند 
که برخي بازیکنان ادعاي مالک باش��گاه را تکذیب 
کردن��د و گفتند درصدي از قرارداد خود را دریافت 

نکرده ان��د. این موض��وع تا چند روز گذش��ته ادامه 
داش��ت تا این که پرهام از بازگش��ت خود خبر داد. 
وي اعالم کرد که اگر مس��ئوالن اس��تان قول مساعد 
دهند که س��هام باشگاه به نام من واگذار و ثبت شود 
در فصل آینده حضور خواهد داش��ت و کار خود را 
با نساجي ادامه مي دهد. پرهام هفته گذشته گفت که 
جلسه اي با مسئوالن استان برگزار خواهد کرد و در 

این زمینه تصمیم نهایي خود را خواهد گرفت
 گفته مي ش��ود هادي س��اعي در این جلسه حضور 
داش��ته و درب��اره مدیرعاملي باش��گاه صحبت کرده 

است. 

بازیکن فصل گذش��ته تیم بس��کتبال مهرام در آس��تانه 
پیوستن به فوالد ماهان قرار دارد.

باش��گاه ف��والد ماه��ان ک��ه در ای��ن فصل ب��ه تازگي 
قص��د  اس��ت،  پیوس��ته  بس��کتبال  برت��ر  لی��گ  ب��ه 
دارد ب��راي حض��ور قدرتمن��د در ای��ن لی��گ ج��واد 
 داوري، بازیک��ن فص��ل گذش��ته مه��رام را به خدمت

بگیرد. 

محسن صادق ازده، س��رمربي فوالد ماهان در این باره 
ب��ه فارس گفت: پیش از س��فر تیم ملي به مجارس��تان 
ش��خصًا صحبت های��ي را با ج��واد داوري براي آمدن 
به ف��والد ماهان داش��تم، ام��ا مذاکرات نهای��ي با این 
 بازیکن پس از بازگش��ت تیم ملي از اردوهاي اروپایي

 خواهد بود. 
وي در مورد این که س��ایت آس��یا بکس��ت اعالم کرده 
اس��ت که این باشگاه با داوري به توافق رسیده و قصد 

دارد، ایم��ان زندي و جاب��ر روزبهاني را نیز به خدمت 
بگی��رد، گفت: با داوري تنه��ا صحبت هاي مقدماتي را 
انج��ام داده ای��م و در مورد دو نفر دیگ��ر هیچ صحبتي 

نداشته ایم. 
ص��ور  حال��ي  در  ص��ادق زاده  صحبت ه��اي 
مطلب��ي  در  بس��کت  آس��یا  س��ایت  ک��ه  مي گی��رد، 
 از پیوس��تن ج��واد داوري ب��ه ف��والد ماه��ان خب��ر
 داده است.  این سایت همچنین اعالم کرده است، فوالد ماهان 
 قصد دارد ایمان زندي و جابر روزبهاني را نیز به خدمت 

بگیرد.

مقامات باش��گاه رئال مادرید قصد دارند با استخدام 
مهاجم قدیمي خود در سمت مدیریت روابط عمومي 
حلقه گمش��ده ق��درت در بخش فوتب��ال را معرفي 

کنند. 
به گزارش م��ارکا اس��پانیا، رونالدو نازاری��ا بازیکن 
برزیل��ي س��ال هاي دور رئ��ال مادری��د ای��ن روزها 
ش��غل خاصي ن��دارد و س��رگرم خرج ک��ردن پس 
 ان��داز س��ال هاي جوان��ي و اوج خ��ود در جه��ان

فوتبال است. 
بازگش��ت زیدان ب��ه عرصه قدرت در رئ��ال مادرید 
و پیش��نهاد ارزش��مند پرس به رائول براي تصاحب 

کرس��ي مدیری��ت بخش نق��ل و انتق��االت بازیکن 
این مس��أله را بر س��ر زبان ها انداخت ک��ه فلورنتینو 
پ��رس قصد دارد تیم رویایي خ��ود را براي مدیریت 
 در بخش ه��اي گوناگ��ون ب��ه بدن��ه باش��گاه تزریق 

کند. 
رونال��دو با پرس مذاکره کرده و احتمال دارد پس��ت 
مدیر روابط عمومي باشگاه رئال مادرید را قبول کند. 
مورینیو نیز از این روند راضي و معتقد اس��ت ورود 
بازیکن��ان محبوب س��ال هاي دور به بدن��ه مدیریت 
باش��گاه باعث افزایش روحیه بازیکن��ان و هواداران 

خواهد شد.

نساجي در انتظار تصمیم مسئوالن
ساعي مدیرعامل نساجی مازندران مي شود؟

تالش مسئوالن تینا برای جذب جواد داوری 

زمزمه هاي ورود به عرصه قدرت
رونالدو مدیر روابط عمومي رئال مادرید مي شود
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امام علی)ع(:
هیچ ثروتی  چون عقل، 
هیچ فقری چون جهل،  
هیچ پشتیبانی چون مشورت و 
هیچ میراثی چون ادب نیست.

کنسرت سه تار نوازی استاد جالل ذوالفنون 
چه��ارم و پنج��م مرداد ماه س��ال جاری در 
مجتمع فرهنگی فرش��چیان اصفهان برگزار 

می شود.
به گزارش ایمنا، مدیر اجرایی این کنس��رت 
با اعالم این خبر به ایمنا گفت: این کنسرت 
از دو بخ��ش، مش��تمل بر تکنوازی اس��تاد 
ذوالفنون و گروه نوازی گ��روه ذوالفنون به 

خوانندگی بابک پیرمرادی خواهد بود.

محمد ناظمی، ادامه  داد: این برنامه س��اعت 
21 روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه چهارم و 
پنجم مرداد ماه در مجتمع فرهنگی فرشچیان 
اصفه��ان برگ��زار می گ��ردد و عالقه مندان 
ب��رای تهی��ه بلی��ت می توانند به تنبکس��تان 
اصفهان ش��یرانی واقع در پاس��اژ عالی قاپو، 
گال��ری بس��ته نگر خانه اصفهان، فروش��گاه 
درویش خان مجتمع پارک و مجتمع فرهنگی 

فرشچیان مراجعه  فرمایند. 

مس��تند »پاي بر افالک« از تولیدات ش��بکه 
اس��تاني س��یماي جهان بین، سیمرغ زرین و 
جایزه ویژه هیأت داوران نخستین جشنواره 

سراسري ققنوس را کسب کرد. 
  این مس��تند که از تولیدات ش��بکه اس��تاني 
سیماي جهان بین است، به عنوان دومین اثر 

برتر این جشنواره معرفي شد. 
در مستند »پاي بر افالک« زمینه هاي فرهنگي، 
اجتماع��ي، دین��ي و مل��ي اعزام نخس��تین 
کاروان پی��اده ک��ه در دوران دف��اع مق��دس 
از شهرس��تان ل��ردگان رهس��پار جبهه هاي 
 نبرد حق علیه باطل ش��د، به تصویر کش��یده 

ش��ده اس��ت.  با توجه به حضور تعدادي از 
بازماندگان آن واقعه به یاد ماندني و استفاده 
از منابع آرش��یوي موج��ود، حرکت کاروان 
پیاده ل��ردگان ب��ه مناطق عملیات��ي و جبهه 
ه��اي جن��گ در آن دوران، درقالب صحنه 
 هایي جذاب و بدیع در این مستند بازسازي

 شده است. 
گروه مستندسازي مرکز چهارمحال و بختیاري 
با بهره گیري از تصاویر آرش��یو شده20 نفر 
از افرادي را ک��ه در کاروان هجرت حضور 
داش��ته اند، اقدام به مستندسازي و بازگویي 

خاطرات آن کاروان کرده است.

اث��ر طوبي محمدخ��ان، هنرمند گرافیس��ت 
اس��تان چهارمح��ال بختیاري به جش��نواره 

طراحي پوستر 2011 مکزیک راه یافت. 
به گزارش ایرنا، جش��نواره طراحي پوس��تر 
2011 مکزیک با موضوع »اقداماتي در جهت 
اس��تفاده پایدار از آب« با مشارکت دانشگاه 
اتونوم��ي متروپولیتن ، مرکز طبیعت تگزاس 
و ب��ا هدف ارتقاي س��طح آگاهي عمومي از 
ش��رایط زیس��ت محیطي جهان، در مکزیک 

برگزار مي ش��ود. 41 اثر در این جش��نواره 
آثار برتر ش��ناخته ش��ده که هفت اثر از آثار 
هنرمندان ایراني اس��ت. این آثار در کتابي به 

چاپ خواهد رسید. 
 طوبي محمدخان، متولد 1361 و فارغ التحصیل
کارشناس��ي ارش��د ارتباط تصویري است و 
تاکنون در جش��نواره هاي متع��دد هنرهاي 
تجسمي ش��رکت داشته و جوایزي نیز از آن 

خود کرده است.

ساالر عقیلي، خواننده جوان موسیقي کشور، 
آثاري از یک آهنگس��از ایراني را با ارکس��تر 

سمفونیک نروژ اجرا مي کند. 
ساالر عقیلي اظهار داش��ت: این کنسرت به 
همراهي ارکسترسمفونیک رادیو و تلویزیون 
نروژ در آبان ماه )نوامبر( برگزار خواهد شد. 
وي گفت: قطعات این کنس��رت از س��اخته 
هاي جاوید افس��ري راد، آهنگس��از ایراني 
اس��ت و در دستگاه هاي آواز بیات اصفهان، 
نوا و ماهور اجرا مي ش��ود. عقیلي ادامه داد: 

این کنس��رت مابین تور موسیقایي آمریکا و 
کانادا که زمانش هنوز مشخص نیست و تور 
اروپایي که بهمن ماه برگزار مي شود، برگزار 

خواهد شد. 
این خواننده جوان کشور افزود: این کنسرت 
فقط یک شب در اسلو پایتخت نروژ برگزار 
مي ش��ود و قطعات آن نیز برگرفته ش��ده از 
اشعار موالناست. ساالر عقیلي ماه گذشته به 
همراه گروه دستان در تاالر وحدت کنسرت 

»به نام گل سرخ« را اجرا کرد.

هم زمان با پخش قس��مت هاي پایاني سریال 
»مختارنام��ه« و ادام��ه پی��ش تولی��د فیل��م 
»آمبوالن��س«، فریبرز عرب نی��ا راهي آمریکا 

شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در حالي ک��ه فریبرز 
عرب نی��ا پس از پخش موفقیت  آمیز س��ریال 
تلویزیون��ي »مختارنام��ه« پروان��ه س��اخت 
نخس��تین فیلم بلند س��ینمایي خود در مقام 
کارگرداني را گرفت��ه و پیش تولید این فیلم 
با عنوان »آمبوالنس« را آغاز کرده اس��ت، در 
یک سفر ش��خصي، عازم کشور آمریکا شده 
است. )س��ینماپرس در خبري عنوان کرد که 

عرب نی��ا که قرار بود ش��هریور ماه این فیلم 
س��ینمایي را مقابل دوربین ببرد، اواخر هفته 
گذش��ته راهي آمریکا شده و احتماالً تا پایان 
تابس��تان در این کش��ور خواهد بود. در این 
خبر آمده اس��ت: این س��فر به دالیل کاري 
ص��ورت نمي گیرد و ظاهراً هدف عرب نیا از 
این س��فر انجام برخي از امور شخصي خود 
است. »آمبوالنس« یک کار اجتماعي است که 
خود عرب نیا فیلمنامه آن را نوش��ته و داوود 
میرباقري مش��اور کارگردان آن است، ضمن 
آن که محمود ف��الح )تهیه کننده مختارنامه( 

آن را تهیه مي کند. 

آثار 104هنرمند به نمایشگاه تجسمي نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم 
راه یافت. به گزارش فارس، هیأت هاي انتخاب آثار بخش تجسمي نوزدهمین 
نمایش��گاه بین المللي قرآن کریم پس از بررسي هزار اثر رسیده به دبیرخانه از 
312هنرمند آثار 104هنرمند، در رشته هاي نقاشي، خوشنویسي، نگارگري، سفال 
و سرامیک و پوستر را براي ارائه در نمایشگاه انتخاب کردند. 46 اثر در بخش 
خوشنویسي، 18 اثر در رشته نقاشي، 10 اثر هنرمند در رشته سفال و سرامیک، 
26 اثر در رشته نگارگري و 34 اثر در رشته پوستر در بخش تجسمي نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللي قرآن کریم نمایش داده مي شود. نمایشگاه آثار تجسمي با 
مضامین قرآني همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم ششم مرداد 

تا چهارم شهریور ماه در مصالي تهران برگزار مي شود. 
هم زمان با ماه مبارک رمضان، نمایشگاه آثار تجسمي در رشته هاي خوشنویسي، 
طراحي و نقاش��ي، نگارگري، گرافیک، س��فال و سرامیک با مضامین قرآني از 
س��وي مرکز هماهنگي، توس��عه و ترویج فعالیت هاي قراني و مرکز هنرهاي 
تجسمي و با حمایت مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر برگزار مي شود. 
این نمایشگاه در رشته هاي طراحي و نقاشي )تکنیک آزاد روي بوم و نقاشي 
دیجیتال(، خوشنویسي )نستعلیق، شکسته نستعلیق، نقاشي خط، ثلث و معلي(، 
نگارگري )گرایش نقاشي ایراني )نگارگري( و تذهیب(، سفال و سرامیک شامل 
نقش برجسته )کتیبه قرآني، کتیبه نقوش اسالمي ( و آثار حجمي )آثار مذهبي 
و اماکن مذهبي( گرافیک )لوگو تایپ اسماء جالله، پوستر با مضامین مذهبي و 
اسماء ا...( است. مضامین قرآن کریم )با تکیه بر قرآن کتاب زندگي و قرآن کتاب 
بیداري(، قصص و داستان هاي قرآن کریم و اسماء ا... و اسماء جالله موضوعات 

این نمایشگاه است. 

ذوالفنون، فرشچیان را نغمه  باران می کند

مستند پاي افالك سیمرغ بلورین اولین جشنواره 
ققنوس را کسب کرد 

راه یابی اثر هنرمند چهارمحال وبختیاري 
به جشنواره طراحي پوستر مكزیك 

ساالر عقیلي با ارکستر سمفونیك نروژ 
همنوا  مي شود 

سفر فریبرز عرب نیا به آمریكا 

آثار بیش از 100 هنرمند به بخش 
تجسمي نمایشگاه قرآن راه یافت

خبر

معاون امور هنري وزیر ارشاد: 
نگاه موزه اي به نمایش هاي آییني - سنتي باید تغییر کند 

معاون امور هنري وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: براي توسعه تئاتر و 
 فراگیر شدن این هنر در کشور، باید نگاه موزه اي و گلخانه اي به نمایش هاي

آییني - سنتي تغییر کند. 
به گزارش ایرنا، حمید شاه آبادي در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
بین المللي نمایش هاي آییني - س��نتي گفت: به نمایندگي از وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمي از تمام هنرمنداني که سالیان سال تالش کرده اند
تا این گونه هنري در تئاتر کشور باقي بماند و با تمام کاستي ها، اسناد و 
نسخ هنرهاي نمایشي آییني را تا به امروز سینه به سینه حفظ کرده اند، 
سپاسگزارم. وي افزود: به علت همین کوشش ها و مجاهدت ها در راه 
حفظ و توسعه هنرهاي آییني است که اکنون شاهدیم اکثر شاخه هاي 
نمایش هاي آییني - سنتي همچنان به عنوان میراثي گرانبها براي ما باقي 
مانده و امروز وظیفه هنرمندان و مسئوالن است که براي ثبت و جاودان 

کردن این هنرها از هیچ کوششي دریغ نورزند. 
معاون امور هنري وزیر ارشاد با تأکید بر این که در دنیا، نمایش هاي سنتي 
 پیونددهنده فرهنگ وهنر کشورها با یکدیگر است، گفت: نمایش هاي
آییني - سنتي در ایران عالوه بر خصوصیت ارتباط دهندگي بین فرهنگ 
 ه��ا، داراي ن��کات پندآموز و اخالقي و همچنی��ن داراي ویژگي هاي

نغز و خاص در زمینه تربیت و پرورش فرهنگ عمومي و اجتماعي مردم 
است که نمونه آن را در نمایش هاي سنتي غرب کمتر مي توان مشاهده 

کرد. 
وي اف��زود: اکنون اگر نمایش هاي مدرن در جامعه تئاتري کش��ور قصد 
پیشرفت و توسعه دارد باید از آیین ها و سنن نمایشي ایراني براي اعتال و 

ترقي خود بهره ببرد و ما نیز در معاونت امور هنري با تمام وجود بر این 
مسأله آگاه هستیم که نمایش هاي آییني - سنتي براي اعتالي هنر نمایش 

در کش��ور، به تقویت و حمایت بیشري نیاز دارد و به همین سبب هدف 
خود را در این راس��تا متمرکز کرده ایم که براي حفظ، احیا و ترویج این 
گونه هاي نمایشي تمام توان خود را به کار گیریم. شاه آبادي با اشاره به 
نگاه غالب موزه اي و گلخانه اي به نمایش هاي آییني – سنتي، تأکید کرد: 
اگر خواستار توسعه تئاتر و همگاني شدن این هنر در کشور در میان تک 

تک افراد جامعه هستیم، باید نوع نگاه و جنس حمایت خود را از نمایش 
هاي آییني - سنتي تغییر دهیم و با تمام توان در راه توسعه این هنرها در 

سراسر کشور بکوشیم. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه گذش��ت 15 دوره از برگ��زاري ای��ن 
روی��داد هن��ري فق��ط ب��ه مثاب��ه گام نخس��ت ب��راي توس��عه و 
 گس��ترش نمایش هاي آییني - س��نتي در کش��ور به ش��مار مي آید،
خاطرنش��ان کرد: تا کن��ون هفت کمیته تخصص��ي در معاونت امور 
هنري براي ارزشگزاري شاخه هاي مختلف هنري وجود داشته است 
و خوش��حالم که عنوان کنم به زودي یک کمیت��ه جداگانه به عنوان 
کمیته تخصصي نمایش هاي آییني - س��نتي در این معاونت به وجود 

خواهد آمد. 
وي افزود: این کمیته در کنار ارزشگزاري و ثبت مکتوب تاریخ شفاهي 
این هنر در بین هنرمندان پیشکسوت و فرهیخته شاخه هاي مختلف 
نمایش هاي آییني - سنتي، وظیفه همگاني کردن و تالش براي اجراي 
عمومي این آثار در سراسر کشور را بر عهده خواهد داشت. شاه آبادي 
گفت: اکنون که قرار اس��ت تمام ظرفیت هاي نمایش��ي کشور براي 
اجراي عمومي بسیج شود، یکي از مهم ترین وظایف این کمیته احیاي 
اجراي عمومي آثار نمایش��ي آییني - سنتي در سراسر کشور خواهد بود 
تا تمام شاخه هاي این گونه نمایشي از حالت موزه اي خارج شود و بار 

دیگر به خاستگاه اصلي خود یعني به میان مردم باز گردد. 
مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللي نمایش هاي آییني - سنتي 

در محوطه باز تاالر وحدت با حضور جمعي از هنرمندان برگزار شد. 

شجاعي صائین: 
در جایگاهي نیستیم که براي 
نویسندگان منشور ارائه کنیم

مدیرعامل خانه کتاب درباره تدوین منشور اخالق 
نویسندگي، گفت: در جایگاهي نیستیم که براي 
نویسندگان منشوري ارائه کنیم، زیرا کار تدوین بر 

عهده نویسندگان و صاحب نظران است.
علي ش��جاعي صائین، مدیرعامل خانه کتاب در 
گفتگو با فارس درباره برخي انتقادها درباره بدون 
برنامه بودن پیشنهاد وي براي تدوین منشور اخالق 
نویسندگي و این که اعالم این خبر بدون برنامه، 
فک��ر و فرضیه اولیه صورت گرفته، پاس��خ داد: 
سخنان بنده در روز قلم، درباره احساس خأل در 
این زمینه بود. وی ادامه داد: بنا داریم در این زمینه 
مقاالت و کتاب هایي را تدوین کنیم و در این مسیر 
از دوستان هم تقاضاي کمک و همراهي داریم تا 
بتوانیم در صورت توسعه، منشور نویسندگي را 
تألیف کنیم، اما بنده عرض نکردم که در این زمینه 
طرحي داشته و کار مطالعاتي وسیعي انجام شده، 
زیرا معتقدم در این زمینه احساس خأل مي شود، به 
سهم خود در مؤسسه خانه کتاب سعي مي کنیم 
مقاالت و کتاب هایي منتشر کنیم، اگر توانستیم کار 

را پیش بریم، به تدوین منشور هم فکر مي کنیم. 
مدیرعامل خانه کتاب در ادامه با ابزار خرسندي از 
استقبال از این طرح عنوان کرد: خوشبختانه این 
مطل��ب مورد توجه قرار گرفت، ما هم از این رو 
قرار گذاشتیم در خانه کتاب کمیته اي براي بررسي 
این مس��أله تش��کیل ش��ود. در حال مشورت و 
شناسایي افراد هستیم تا افراد شایسته برگزیده و با 
نظر این دوستان کار را پیش بریم. شجاعي صائین 
اظهار داشت: هرگز نگفتم در این زمینه کار، مطالعه 
و تدویني صورت گرفته، چرا که این منشور تنها 
ایده اي بود که در روز قلم مطرح شد؛ چند بار هم 
در مصاحبه گفتم که اگر همراه نویسندگان نباشد، 
اساساً ورود ما معنایي نداشته و موفق هم نخواهد 
بود. وي با بیان این که در جایگاهي نیس��تیم که 
براي نویس��ندگان منش��وري ارائه کنیم، گفت: 
پیش��نهاد دادیم اگر خود دوستان ورود کرده و به 
اشتراک نظري برسند و متن پسشنهادي را آماده 
کرده و این متن مورد بحث قرار گیرد، قطعاً ارائه 
خواهد شد. ما نمي خواهیم کار ابالغي و قانوني 
انجام دهیم، چرا که در پي آنیم تا با اشتراک نظري 
متن را آماده کرده تا اگر فردي در حوزه نویسندگي 
و تحقیق و پژوهش قصد ورود داشت، به این مهم 

عنایتي داشته باشد. 
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فیلم ه��اي کوت��اه »دایره هاي معکوس« و »با من تکرار ک��ن« به نهمین دوره از 
جشنواره بین المللي سینما داماره ایتالیا راه پیدا کردند.

ب��ه گزارش فارس، فیلم هاي کوت��اه »دایره هاي معکوس« به کارگرداني مهدي 
فردقادري و »با من تکرار کن« به کارگرداني فائزه کنشلو و تهیه کنندگي مهدي 
فرد قادري به نهمین دوره از جشنواره بین المللي سینما داماره ایتالیا راه پیدا کردند. 
»دایره هاي معکوس« که فیلمي تجربي است، در سکانس - پالني 21 دقیقه اي به 
داستان چند زندگي به صورت متقارن مي پردازد. این فیلم در تابستان 1388 به 
تهیه کنندگي مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي و مهدي فرد قادري ساخته 

شده بود. 
همچنین علي شورورزي و وحید رضاقلي تصویربرداري و صدابرداري این فیلم 
پربازیگر را بر عهده داش��تند. »دایره هاي معکوس« پیش از این ضمن موفقیت 
در چندین جش��نواره داخلي، در بخش ویژه جشنواره بین المللي برنو شانزده 
جمهوري چک، به نمایش در آمده بود. همچنین فیلم کوتاه »با من تکرار کن« که 
تهیه کنندگي آن بر عهده مهدي فرد قادري بوده، سال گذشته به کارگرداني فائزه 
کنش��لو ساخته شد. داستان »با من تکرار کن« که اولین فیلم سازنده اش است، 
در مورد زني تنهاس��ت که دیه برادرش را به پ��درش پرداخت مي کند. برادر، 

خواهرشان را کشته و به شکایت پدرشان در زندان افتاده است. 
سال گذشته و در هشتمین دوره این جشنواره، مهدي فرد قادري با مستند »زندگي 
خورش��ید« در بخش مسابقه بین الملل حضور داش��ت. نهمین دوره جشنواره 
بین المللي س��ینما داماره از اول ژوئیه تا 25 آگوس��ت در 10 شهر ایتالیا برگزار 

مي شود.

حضور دایره هاي معكوس و 
با من تكرار کن در جشنواره ایتالیا

نورالدین عبد الرحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی 
ملقب به خاتم الشعرا شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی 
نامدار ایرانی سده 9 قمری  در 23 شعبان 817 به دنیا آمد و 

در 17 محرم 898 ه�.ق وفات یافت. 
از طرف پدر نس��بش به محمد بن حس��ن شیبانی، فقیه 

معروف حنفی سده دوم قمری می رسد. پدرش اهل 
دش��ت )شهری در نزدیکی اصفهان( بود که در سده 
هشتم قمری به خراسان کوچ کرد و در شهر جام با 

شهرت دشتی منصب قضاوت یافت و ماندگار شد.
روزگار کودک��ی و تحصی��الت مقدماتی جامی در 
خرگرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود، 
در کنار پدرش س��پری شد. در حدود سیزده سالگی 
همراه پدرش به هرات رفت و در آنجا اقامت گزید و 
از آن زمان به جامی شهرت یافت. وی در شعر ابتدا 
دشتی تخلص میکرد، سپس آن را به جامی تغییر داد 
که خود علت آن را تولدش در شهر جام و ارادتش به 

شیخ االسالم احمد جام ذکر کرده است.
جامی مقدمات ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش 
آموخت و چون خانوادهاش در ش��هر هرات اقامت 
کردند، وی فرصت یافت تا در مدرسه نظامیه هرات 
ک��ه از مراکز علمی معتبر آن زمان بود، مش��غول به 
تحصیل شود و علوم متداول زمان خود را همچون 
صرف و نحو، منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق، 
طبیعیات، ریاضیات، فق��ه، اصول، حدیث، قرائت و 
تفس��یر به خوبی بیاموزد و از محضر استادانی چون 
خواجه علی سمرقندی و محمد جاجرمی استفاده کند.
پس از گذش��ت چند سالی، جامی راه سمرقند را در 
 پیش گرفت که در سایه حمایت پادشاه علم دوست
تیم��وری الغ بی��گ، به کانون تجمع دانش��مندان و 

دانشجویان تبدیل شده بود. 
جامی به افتادگی و گشاده رویی معروف بود و با این که 
زندگی بسیار ساده ای داشت و هیچ گاه مدح زورمندان را 
نمی گفت، شاهان و امیران همواره به او ارادت می ورزیدند 
و خود را مرید او می دانستند. جانشینان الغ بیگ خصوصًا 
ًسلطان حسین بایقرا و امیر او علیشیر نوایی، تا آخر عمر او 
را محترم می داش��تند و اوزون حسن آق قویونلو، سلطان 
محمد فاتح پادشاه عثمانی و ملک االشراف پادشاه مصر از 

ارادتمندان او بودند.
جامی سرانجام در سن 81 سالگی در شهر هرات درگذشت. 
آرامگاه او در حال حاضر در شمال غربی شهر هرات واقع 

شده و زیارتگاه عام و خاص است.
اعتقادات مذهبی 

بر اس��اس نوشته های جامی، واضح است که وی حنفی 

و اهل س��نت بوده، اما چون همه اهل سنت در حب اهل 
بیت محمد)ص( سخنانی دارند و جامی نیز در این رابطه 
اش��عاری دارد برخی او را ش��یعی دانس��ته اند. در کتاب 
»شواهدالنبوه« جامی از خلفای چهارگانه با ادب و احترام 
بسیار یاد کرده و ایشان را بر اهل بیت مقدم داشته و احادیثی 

که در فضایل آنان به پیغمبر منسوب است، همه را نقل کرده 
و به فارس��ی برگردانده است. با این حال جامی در مدح 
ائمه شیعه از جمله حضرت علی)ع(، امام حسن)ع(، امام 
حسین)ع( و امام سجاد)ع( اشعاری سروده است و ایشان 
را به صدق و عدل و شجاعت ستوده است، اما آنچه جامی 
در ذم و سرزنش ابوطالب و پسرش عقیل سروده بود، مورد 
مخالفت بسیاری از علمای شیعه واقع شد و این عداوت تا 
بعد از وفات جامی به هرات رسید که لشکر صفوی دستور 
یافتند در هر کتاب و اسنادی که نام جامی را بیابند، آن را 

تراشیده و به عوض آن خامی بنویسند.
آثار جامی 

از جامی ده ها کتاب و رس��اله از نظم و نثر به زبان های 
فارسی و عربی به یادگار مانده است:

آثار منظوم: جامی اش��عار خود را در دو مجموعه بزرگ 
گردآوری کرده است: دیوان های سه گانه شامل قصاید و 

غزلیات و مقطعات و رباعیات 
را  دی��وان  ای��ن  غزلي��ات:  و  قصاي��د  دي��وان 
ک��رده  تنظی��م  و  تدوی��ن   884 س��ال  در   جام��ی 

است. 
قصاید جامی در توحید و نعت پیامبر اسالم)ص( و 
صحابه و اهل بیت)ع( و نیز مطالب عرفانی و اخالقی 
اس��ت. جامی همچنین قصایدی در مدح یا مرثیه 
سالطین و حکمای زمانش سروده است. غزلیات 
جامی غالباً از هفت بیت تج��اوز نمی کند و اکثراً 
عاشقانه یا عارفانه است. از جامی مقطعات و رباعیاتی 
نیز باقی است که یا محتوی مسائل عرفانی است و 
 اشاره به حقایق صوفیانه دارد یا نکته لطیف عاشقانه ای
  در آن نهفته است. دیوانی نیز به نام »دیوان بی نقاط«
 از جام��ی به ج��ای مانده که در تمام��ی واژه های
  آن هی��چ ح��رف نقط��ه داری اس��تفاده نش��ده

است. 
هفت اورنگ که خود مش��تمل بر هفت کتاب در 

قالب مثنوی است:
مثنوی اول سلسله الذهب به سبک حدیقه الحقیقه 
سنایی و در سال 887 سروده شده است. مثنوی دوم 
س��المان و ابسال که به نام سلطان یعقوب ترکمان 
آق قویونلوس��ت و در سال 885 تألیف شده است. 
مثنوی سوم تحفه االحرار نخستین مثنوی تعلیمی 
جامی است که به سبک و سیاق مخزناالسرار نظامی 
سروده شدهاست. مثنوی چهارم سبحه االبرار و آن 
نیز مثنوی تعلیمی است که در سال 887 سروده شده 
است. مثنوی پنجم یوسف و زلیخا مثنوی عشقی 
به س��بک خسرو و شیرین نظامی و ویس و رامین 
فخر گرگانی اس��ت که در سال 888 هجری تألیف شده 
است. مثنوی ششم لیلی و مجنون مثنوی عشقی است که 
به وزن لیلی و مجنون نظامی و امیرخسرو دهلوی ساخته 

شده است.
آثار منثور 

آثار منثور که برخی از آنان عبارتاند از: بهارس��تان، رساله 
وحدت وجود، شرح مثنوی، نفحات االنس، شواهد النبوه، 
 اشعه اللمعات، نقدالنصوص، لوایح،  لوامع، منشآت و نی نامه.
بهارستان جامی: این کتاب را به تقلید از گلستان سعدی در 
سال 892 هجری برای فرزندش ضیاءالدین یوسف تألیف 

کرده است.
نی نامه: نی نامه یا نائیه رساله ای است در معنی حقیقت نی 
که در شرح نخستین بیت مثنوی معنوی نوشته شده است.

به مناسبت تولد خاتم الشعرا 

جامی: ادیب، موسیقیدان و صوفی نامدار ایرانی 

پــی گنــج بـردند بسـیار رنـج

کنون خاک ریزند برسر همچو گنج

پــی عــزت نفس، خـــواری مکش

ز حرص و طمع خاکساری مکش

طلـب را نـمی گویـم انـکار کن

طلب کن، ولیکن به هنجار کن

به مردارجویی چو کرکس مباش

گرفتار هر ناکس و کـس مباش
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