
محم��ود ش��الویی در مراس��م 
افتتاحیه نخس��تین جشنواره بین 
المللی هنرهای تجسمی کودک 
و نوج��وان در اصفه��ان گفت: 
امیدواریم این جشنواره حرکت 
رو به پیش��رفتی داش��ته باشد و 

بتواند ظرفیت های خود را نشان دهد...

و  طبیع��ي  مناب��ع  مدی��رکل 
و  چهارمح��ال  آبخی��زداري 
س��الیانه  خس��ارت  بختی��اري 
فرس��ایش آبي ب��ه مراتع ،زمین 
هاي کش��اورزي و جنگل هاي 
این اس��تان را 72 میلیارد تومان 

اعالم کرد. عطاءاله ابراهیمي اظهار داشت: وضعیت اقلیمي و شیب زیاد 
زمین،خسارت فرسایش خاک را در چهارمحال و بختیاري افزایش داده 

است. وي افزود: فرسایش ...

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد:
امیدواریم جشنواره بین المللی 

هنرهای تجسمی کودک و نوجوان
 در تقویم جهانی ثبت شود

72 میلیارد تومان خسارت  ساالنه  ناشی
 از فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاري

صفـحهصفـحه
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وزير اطالعات: 
دانشجوي ترور شده مربوط 
به پروژه هاي هسته اي نبوده است
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 شهرستان    صفحه 4

تا پایان برنامه پنج ساله؛

شبکه فیبر نوری شهرداري اصفهان 
به ۱۰۰ کیلومتر می رسد

صفحه4

اجتماع��ی  تأمی��ن  مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
هم اکن��ون 40 درصد از جمعیت 
این استان زیر پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی ق��رار دارند که بیش از 
360 هزار نفر را ش��امل می شود. 

کاظم کاکی بیان داش��ت: ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار، مربیان 
مهدهای کودک، زنبورداران و اصناف کم درآمد از خدمات جدید بیمه ای 

این سازمان است. وی با بیان ...

40 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است

شهرستان     صفحه4

با حضور ايران، عراق و سوريه ؛
بزرگ ترین قرارداد صادرات گاز جهان اسالم 
امضا شد 

شهرستان    صفحه 4

مدیرکل اداره تعاون:
ایجاد یك هزار اشتغال 

در بخش تعاون
چهارمحال و بختياري 

مدیرکل اداره تع��اون چهارمحال و بختیاري:  
یك هزار اش��تغال در بخش تعاون اس��تان تا 

پایان سال جاري ایجاد خواهد شد
مدیرکل اداره تعاون چهارمحال و بختیاري از 
ایجاد یك هزار ش��غل در بخش تعاون استان 
تا پایان س��ال جاري خبر داد. داود ش��یوندي 
افزود: با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شده، 
به طور قطع ایجاد یك هزار ش��غل در بخش 
تعاون استان، تا پایان سال محقق خواهد شد. 
 وي اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاري
س��ه میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار براي 
ایجاد اشتغال در بخش تعاون اختصاص یافته 
است و سه میلیارد و 400 میلیون تومان سرمایه 
در گردش نیز به منظور تثبیت اش��تغال ایجاد 
ش��ده وجود دارد، به طوري ک��ه تعاوني هاي 
نیازمن��د ب��ه تأمین م��واد اولیه ب��ا معرفي به 
بانك هاي عامل، مي توانند از س��هم اعتبارات 
س��رمایه در گردش استفاده کنند. به گفته وي، 
تاکنون دو هزار نفر در س��امانه اش��تغال اداره 
تع��اون ثبت ن��ام کرده اند که براس��اس میزان 
تحصیالت، سن، جنس و مهارت تقسیم بندي 
ش��ده و مش��اوره و آموزش هاي الزم نیز به 
آنان ارائه خواهد ش��د. ش��یوندي خاطرنشان 
ک��رد: بیش از 50 درصد از ش��ش هزار واحد 
تعاوني استان تا پایان سال جاري در شهرهاي 
شهرکرد، فرخشهر، سامان، هفشجان، لردگان و 
فارسان تكمیل و به بهره برداري خواهد رسید 
که در ایجاد اش��تغال و کاه��ش نرخ بیكاري 
استان، تأثیر بسزایي خواهد داشت. پیش از این 
مدیرکل اداره تعاون چهارمحال و بختیاری از 
وجود بیش از س��ه هزار و سیصد تعاونی این 
اس��تان خبر داده بود که در بخش های مختلف 
کشاورزی، خدماتی و صنعت در حال فعالیت 

و خدمت رسانی هستند.

مهلت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
دريافت اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

90/5/2090/6/20خريد 1000 تن تسمه بسته بندی68-90مناقصه بین المللی1

69-90مناقصه2
عملیات بازسازی و بهینه سازی 

رستورانهای 7 و 8، آکلومراسیون و 
ککسازی کارخانه

90/5/590/5/16

خريد 40 هزار تن کوارتزيت50-90اصالحیه مناقصه3
90/5/1890/6/7 60 – 15 میلیمتر

41-90مناقصه4
تأمین و بکارگیری مکانیزم و متريال 

مورد نیاز جهت نظافت عمومی و 
بهسازی کارخانه

90/5/890/5/17

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

آگهي فراخوان شرکت سهامي
ذوب آهن اصفهان

م الف/ 5707

سایر موارد:
1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت 

دريافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس

WWW.esfahansteel.com مراجعه فرمايید.

ضمناً ليست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري 
مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج مي گردد.

نوبت دوم
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سراسری

پس لرزه هاي سیاسي شنود رسانه اي در انگلیس
مسأله ش��نود غیرقانوني پیام هاي تلفني 
ش��خصیت هاي مهم و افراد مش��هور در 
 انگلیس، از س��وي کارمن��دان هفته نامه
 نیوز آو د ورلد، به یك بحران سیاسي- رسانه اي

تبدیل شده است.
 افكار عمومي در انگلیس مس��ئولیت این 
رسوایي را که حتي پاي مقامات بلند پایه 
سیاسي را به این جریان باز کرده، متوجه 
روبرت مورداک صاحب این نشریه -که 
وابس��تگي تنگاتنگي به محافل مسیحیت 
صهیونیس��ت در کش��ورهاي آمری��كا و 
انگلیس دارد- دانس��ته و پلیس و دولت 
محافظه کار، دیوید کامرون را به قصور و 

کوتاهي در این زمینه متهم مي کنند. 
این در حالي اس��ت که بر عهده نگرفتن 
مس��ئولیت این ماجرا از س��وي مورداک 
در جلس��ه علني کمیته پارلماني مجلس 
عوام انگلیس که نمودي از رعایت نشدن 
حقوق ف��ردي از جانب رس��انه ها تلقي 
مي گردد، خش��م عمومي را بیش از پیش 

برانگیخته است. 
در روز بیست و نهم تیر ماه، مالك شرکت 
رس��انه اي نیوز کورپوریش��ن، در جلسه 
علني کمیته پارلماني مجلس عوام انگلیس 
ش��رکت کرد تا پاس��خگوي س��ئواالت 
نمایندگان مجلس در مورد رسوایي اخیر 
باشد. در این جلس��ه مورداک از رسوایي 
شنود مكالمات تلفني ابراز شرمندگي کرد، 
اما گفت که مس��ئولیت ای��ن ماجرا را به 
عهده نمي گیرد. وي افرادي را مسئول این 
 رسوایي دانست که براي اداره این هفته نامه

به آنها اعتماد کرده است. 
گره خوردن فعاليت هاي رس��انه اي با 

چالش هاي امنيت داخلي در انگليس 
 موضوع جاسوسي خبرنگاران نیوز آو د ورلد
از تلفن هاي افراد مهم، براي نخستین بار در 
 سال 1385 پس از افشاي شنود تلفن هاي
برخ��ي از اعض��اي خان��واده س��لطنتي 
انگلیس علني شد. تحقیقات پلیس درباره 
چگونگي دستیابي این هفته نامه به بعضي 
اطالع��ات و مكالمات خصوصي مربوط 
ب��ه دو فرزند ولیعهد بریتانیا، از یك تباني 
غیرقانوني پرده برداش��ت. این تباني بین 
یكي از خبرن��گاران این هفته نامه با یك 
کارآگاه خصوصي ب��راي هك کردن پیام 
هاي تلفن همراه دس��تیاران این دو عضو 

خانواده سلطنتي صورت گرفته بود. 
در دي م��اه 1386 ای��ن دو متهم به زندان 
محكوم ش��دند، اما اندي کولسن، سردبیر 
وقت هفت��ه نامه نی��وز آو د ورلد، از این 
مس��أله اظهار بي اطالعي نم��ود و بدون 
هیچگون��ه محكومیتي تنه��ا از مقام خود 
اس��تعفا کرد. مدت کوتاهي پ��س از این 
واقعه، دیوید کامرون که در آن زمان رهبر 
ح��زب اقلیت محافظه کار بود، کولس��ن 
را به عنوان مس��ئول امور رسانه اي خود 

استخدام کرد. 
پس از اع��الم محكومیت دو فرد مذکور، 
دی��ري نگذش��ت ک��ه چند ش��خصیت 
هنري، ورزش��ي و تلویزیوني و چند تن 
از نماین��دگان مجلس عوام با ادعاي هك 
ش��دن تلفن هاي همراه خ��ود، علیه این 
نشریه ش��كایت کردند. با افشاگري هایي 
که هفته گذشته وارد مرحله اي تازه شد، 
معلوم شد که عالوه بر افراد مشهور، تعداد 
زی��ادي از م��ردم عادي به وی��ژه قربانیان 
حوادث تروریستي و نزدیكان آنها، هدف 
ش��نود کارکنان نی��وز آو د ورلد بوده اند. 
همچنین تلفن ها، صندوق هاي صوتي و 
پست الكترونیك تعدادي از خانواده هاي 
نظامیان کش��ته شده در عراق و افغانستان 
نیز توسط این نشریه هك شده بود. پلیس 
لندن فهرستي از چهار هزار نفر را شناسایي 
کرده که ممكن است تلفن هایشان شنود 

شده باشد. 
با اعالم درخواست جان پرسكات، معاون 
نخست وزیر پیش��ین، توني بلر، و سپس 
گوردون براون، نخس��ت وزیران س��ابق، 
از پلی��س مبني بر بررس��ي امكان ش��نود 
غیرقانون��ي تلفن هاي آنه��ا، اهمیت این 
مس��اله بیش از پیش افزایش یافت و وارد 
فاز امنیتي ش��د. این در حالي است که به 
گمان برخي از ناظران، احتمال هك شدن 
تلفن ش��خصیت هاي سیاس��ي انگلیس، 
ابعاد این بح��ران را گس��ترده تر خواهد 
کرد. دس��تگیري چندی��ن روزنامه نگار، 
استعفاي رئیس پلیس لندن و معاون وي، 
به قتل رس��یدن اولین شاهد این رسوایي 
و بازجویي از م��ورداک در مجلس عوام 
انگلیس، از مهم ترین تبعات این رسوایي 

تا کنون بوده است. 
جنجال رس��انه اي؛ چالشي براي دولت 

كامرون 
جنجال گسترده شنود غیرقانوني هفته نامه 
مورداک و نوع روابط وي با دولت انگلیس، 
این رسوایي را دامن زده و دولت کامرون 
را درگی��ر چالش هاي گس��ترده اي کرده 
است. دیوید کامرون در مبارزات انتخاباتي، 
از نفوذ و قدرت رس��انه اي اندي کولسن 
بهره زیادي ب��رد. پس از پیروزي کامرون 
در انتخابات، کولس��ن به عن��وان رئیس 
 روابط عمومي و رس��انه اي نخست وزیر
در کنار دولت کنوني به فعالیت پرداخت، 
در حالي که هنوز رس��وایي هاي ش��نود 
مكالم��ات اعضاي خانواده س��لطنتي در 

س��ال 1385 از یادها نرفته بود. گسترش 
دامن��ه اتهامات ش��نود مكالمات تلفني از 
جان��ب این نش��ریه در زمان س��ردبیري 
کولس��ن، ادعاي وي مبني بر بي اطالعي 
و بي مس��ئولیتي نسبت به این رسوایي را 
بیش از پیش بي اس��اس جلوه داد. پس از 
اعالم اتهامات جدید علیه این نش��ریه در 
زمان مسئولیت کولسن، وي از مقام خود 

استعفا کرد. 
اگر چه هر دو حزب تشكیل دهنده دولت 
ائتالفي نقش��ي در این رس��وایي در حال 
گس��ترش نداش��ته اند، ولي در چند روز 
گذشته بعضي از شخصیت هاي سیاسي 
و رسانه اي تصمیم سه سال پیش کامرون 
به اس��تخدام کولس��ن پس از محاکمات 
جنجالي مربوط به نش��ریه اش را اقدامي 
عجوالنه و پافش��اري بر بي گناهي او در 
ماجراي رواج هك کردن ها را نس��نجیده 
و عاملي تأثیرگذار بر تضعیف دولت وي 

خوانده اند. 
اح��زاب مخالف دول��ت از این موضوع 
براي به چالش کشیدن دولت کامرون بهره 
م��ي برند. اد میلیبن��د، رهبر حزب کارگر 
انگلی��س، ادعا مي کند که نخس��ت وزیر 
از درک موضوع پیش آمده عاجز اس��ت 
و نم��ي تواند جریان تغیی��ري را که مردم 
انگلیس در عرصه فعالیت رسانه اي به آن 

نیازمندند، هدایت کند. 
 اص��رار میلیبن��د در مجلس ع��وام براي
مع��ذرت خواه��ي کام��رون از انتخاب 
کولس��ن به عنوان مشاور رسانه اي خود، 
حاکي از این مسأله است که حزب کارگر 
در پ��ي این بحران به دنبال مقصر نش��ان 
دادن دولت و به رخ کش��یدن ناتواني آن 
در مدیری��ت رس��انه اس��ت. تحلیلگران 
سیاسي معتقدند که دولت کامرون تالش 
دارد تا جایي که ممكن است شرکت نیوز 
کورپوریش��ن را از خش��م افكار عمومي 
و پارلم��ان دور نگ��ه دارد و ب��ا برکناري 
کولسن، جنجال شنود را کمي آرام تر کند، 
اما همانطور که پلیس لندن مي گوید، این 
رسوایي در چنین ابعادي نمي تواند توسط 
یك یا دو نفر انجام گرفته باشد و در این 
جنجال کل سیستم رسانه اي مورداک باید 
مورد بازخواست قرار گیرد. بنابراین گره 
زدن سرنوشت دولت با نیوز کورپوریشن 
مي تواند اش��تباه بزرگي باش��د که دولت 
کام��رون را با بحراني ب��زرگ تر از آنچه 

هست روبه رو سازد. 
جنجال رس��انه اي و دردسرهايي پايان 

ناپذير 
عملك��رد پلیس لندن نی��ز در جریان این 
رس��وایي م��ورد انتقادهاي ج��دي قرار 
گرفته اس��ت. کم توجهي پلیس به ادعاها 
و ش��كایت ه��اي مربوط به ش��نودها از 
 مهم ترین انتقاداتي است که مطرح مي شود.
همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، مهم ترین 
ای��ن انتقاده��ا از طرف جان پرس��كات 
 مط��رح مي ش��ود ک��ه در طي 10 س��ال

نخس��ت وزی��ري توني بل��ر، بارها براي 
تحقی��ق درباره احتمال هك ش��دن تلفن 
هم��راه خود از پلیس درخواس��ت کمك 
کرده، اما هرگز پاس��خ روش��ني دریافت 
نكرده بود. منتقدان و قربانیان ماجراي شنود 
 مكالمات تلفن��ي، پلیس را متهم مي کنند
که ب��راي انجام تحقیقات در این زمینه از 
اراده کافي برخوردار نبوده است، چرا که 
 افسران پلیس بیش از اندازه با این رسانه ها

در ارتباط بوده اند. 
در مجم��وع عملك��رد پلیس انگلس��تان 
در ای��ن زمین��ه در دو مقطع زماني س��ال 
1385 و اکنون، ب��راي افكار عمومي این 
کش��ور رضایت بخش نبوده است. رابطه 
پلیس با مس��ئوالن رده باالي شرکت نیوز 
کورپوریشن، مانع بزرگي در جهت تحقیق 
بي طرفانه پلیس در این حوزه محس��وب 
مي شود. به گفته برخي تحلیلگران ممكن 
اس��ت با ب��ر مال ش��دن ابعاد پنه��ان این 
موضوع، دست برخي از افسران بلند پایه 
پلیس نیز رو شده و رسوایي بزرگ تري را 

به بار بیاورد. 
عالوه بر آنچه گفته شد در جریان بحران 
اخیر در انگلیس که دامنگیر پلیس و دولت 
این کش��ور نیز شده اس��ت، مسأله مهمي 
ک��ه مورد توجه بس��یاري از تحلیل گران 
قرار گرفته، تهدید پنهان و آشكار حقوق 
فردي و شهروندي است. شنود پیام هاي 
تلفني مردم توس��ط کارمن��دان هفته نامه 
 نی��وز آو د ورلد به عنوان پر فروش ترین
هفت��ه نامه در انگلیس، نش��ان مي دهد با 
وج��ود ادعاهاي غ��رب در زمینه رعایت 
حقوق فردي و حریم شخصي افراد، این 
حق��وق اولیه در برابر اطالعات خواهي و 
بازار گرمي رس��انه ها محفوظ نمي ماند. 
با وجود مس��ئولیت مقام هاي سیاس��ي و 
امنیتي و حتي سیاس��ت پردازان رسانه اي 
در قب��ال صیانت از حقوق فردي و حریم 
خصوصي افراد که هم��واره مورد ادعاي 
جریان هاي سیاس��ي و رس��انه اي غرب 
بوده اس��ت، تعدي به این حقوق با شعار 
حمایت از جریان آزاد اطالعات، فقط در 
جهت تأمین خواست و منافع سردمداران 
 سیاسي و تبلیغاتي بوده و حقوق اولیه اي
مانن��د حف��ظ حریم ش��خصي اف��راد با 

تهدیدهاي جدي روبه رو شده است.

جهان نما

روز گذش��ته تفاهمنامه صادرات گاز ای��ران به جمهوري عراق و جمهوري 
عربي سوریه با حضور وزراي سه کشور به امضا رسید. 

به گزارش موج ، تفاهمنامه صادرات گاز ایران به عراق و سوریه با حضور 
محمد علي آبادي، سرپرس��ت وزارت نفت ای��ران، عبدالكریم لعیبي، وزیر 
نفت و منابع معدني عراق و سفیان العالو، وزیر نفت و منابع معدني سوریه 
به امضا رسید. بر اساس این گزارش، امضاي این قرارداد به منظور صادرات 
گاز ایران به عراق و س��وریه و تكمیل دومین مس��یر صادرات گاز ایران به 

اروپاست. 
ج��واد اوجي، مدیرعامل ش��رکت ملي گاز ایران در حاش��یه این مراس��م با 
بیان این که تاکنون 37 میلیارد دالر در منطقه عس��لویه س��رمایه گذاري شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: برنامه ریزي شده تا 54 میلیارد دالر در این منطقه در 
بخش هاي پایین دس��تي و باالدستي س��رمایه گذاري شود. وي افزود: پارس 
جنوبي به 29 فاز، فاز بندي ش��ده اس��ت که 10 ف��از آن هم اکنون در حال 
بهره برداري است که از این 10 فاز، روزانه 240 میلیون متر مكعب گاز تولید 
مي شود و 9 فاز دیگر تا سه سال آینده به بهره برداري مي رسد. مدیرعامل 
ش��رکت ملي گاز ایران با اش��اره به توانایي صادرات گاز ایران به خاورمیانه 
و اروپا اذعان داش��ت: با توجه به مصرف داخل کشور و رشد توان تولیدي 
ایران، ظرف سه سال آینده داراي توان صادرات روزانه 200 تا 250 میلیون 

مترمكعب خواهیم بود. 
اوجي با اش��اره به امضاي تفاهمنامه دیروز تصریح کرد: امضاي این قرارداد 
براي احداث خط لوله اي از عس��لویه به عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، دریاي 
مدیترانه و در نهایت اروپا خواهد بود. وي با تأکید بر این که این نكته بسیار 

مهمي اس��ت که کش��ورهاي دوس��ت و برادر - ما عراق و سوریه - مجوز 
انتق��ال گاز ای��ران به اروپا را از خاک خود مي دهن��د، گفت: پس از امضاي 
این تفاهمنامه، کارگروه مش��ترکي متش��كل از نمایندگان سه کشور تشكیل 
خواهد شد و ظرف چهار تا پنج ماهه آینده برآوردهاي الزم را براي انتخاب 
فاینانسور مناس��ب این پروژه انجام خواهد داد. اوجي خاطر نشان کرد: بار 
مالي این خط لوله با ایس��تگاه هاي تقویت فش��ار نزدیك به 10 میلیارد دالر 

خواهد بود.

با حضور ایران، عراق و سوریه ؛

بزرگ ترین قرارداد صادرات گاز جهان اسالم 
امضا شد 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

وزیر اطالعات: 
دانشجوي ترور شده مربوط به پروژه هاي هسته اي نبوده است

معاون وزیر بازرگانی خبرداد:

ادغام 3 معاونت در وزارتخانه جدید؛ انتقال برخی کارمندان به سایر دستگاه ها

مع��اون وزی��ر بازرگان��ی گف��ت: 
معاونت ه��ای هماهنگ��ی و ام��ور 
مجلس، اداری و مالی و برنامه ریزی 
در ه��ر دو وزارتخان��ه صنای��ع و 
بازرگان��ی در ی��ك پروس��ه زمانی 
کوتاه، ادغام خواهند شد و سازمان ها 
و ش��رکت های تابعه نیز با کمترین 
تغییر، وظایف خود را ادامه خواهند 
داد. محم��ود دودانگ��ه در گفتگو با 
مهر گف��ت: دو مرحله ب��رای ادغام 
و تش��كیل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نظر گرفته شده است که 
مرحله اول در ستاد ادغام وزارتخانه 
جدی��د، جمع بندی در مورد تجمیع 
اس��ت و تالش ش��ده تا با توجه به 
تمام مأموریت های موجود، وظایف 
با قوت دنبال ش��ود و کارها، تحت 

تأثیر فرآیند ادغام قرار نگیرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: ساختار 
تجمیعی طراحی ش��ده و بر اساس 
آن، کارها در حال انجام اس��ت. در 
واقع در این س��اختار، تالش ش��ده 
اس��ت تا معاونت ه��ای کارکردی و 
عملیات��ی، کار را با قوت دنبال کنند 
و معاونت ه��ای عموم��ی هم نام در 
هر دو وزارتخانه نیز در یك پروسه 

زمانی ادغام شوند.
ادغامی ها مشخص شدند

به گفت��ه دودانگ��ه در مرحله دوم، 
باید س��اختار ادغامی تعیین ش��ود. 
در واقع این س��اختاری اس��ت که 
در آن به لح��اظ محتوایی کار ادغام 
انجام می گی��رد و فرآیندهای کاری 
در بی��ن این دو وزارتخانه، در قالب 
وزارت جدید شكل گرفته و فرآیند 
و اطالعات به طور کامل، یكپارچه 
می شود. وی اظهار داشت: با توجه 
به این که مجل��س در ابالغ ادغام و 
تصویب آن تأکید داش��ته است که 
دولت باید ظرف 6 ماه الیحه وظایف 
و اختیارات را برای وزارتخانه جدید 
تهی��ه و تصویب کند، در کوتاه ترین 
زمان تالش خواهد شد که وظایف و 
اختیارات مناسب در شأن وزارتخانه 
جدی��د و با ن��گاه حاکمیتی، تنظیم 
شده و سعی ش��ود که امور اجرایی 
و تصدی گرایان��ه واگ��ذار و اصل 
44 به صورت کامل عملیاتی شود. 
عضو کارگروه ادغام وزارتخانه های 
صنای��ع و بازرگانی اف��زود: بعد از 
مصوبه مجلس، به طور قطع ساختار 
یكپارچه ادغامی پیش رو خواهد بود 

که وزارتخانه ای چابك، مأموریت گرا 
با رویكرد تقویت تولید، برای حضور 
در بازارهای داخلی و خارجی است. 
وی گفت: ای��ن وزارتخانه تأکید بر 
توس��عه فضای رقابت��ی و حمایت 
از حقوق مصرف کنن��دگان خواهد 

داشت.
انتق��ال نيروی انس��انی به س��اير 

دستگاه های دولتی
دودانگ��ه تصری��ح کرد: در س��تاد 
ادغام تم��ام فعالیت های��ی که باید 
برای طی فرآیند ادغام انجام ش��ود، 
احصا ش��ده ک��ه در آن از اقدامات 
اجرای��ی تا برنامه ری��زی، طراحی و 
اطالعاتی  بانك های  یكپارچه سازی 
و فرآیندها م��ورد توجه قرار گرفته 
اس��ت.وی اظهار داش��ت: از دیگر 
فعالیت هایی که در این طرح و نقشه 
راه وزارتخانه جدید مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، مدیری��ت امور منابع 
انسانی است، چراکه نیروی انسانی 
وزارتخانه ه��ای بازرگانی س��ابق و 
صنایع و معادن س��ابق که هم اکنون 
در قال��ب وزارت صنع��ت، معدن 
و تجارت حض��ور خواهند یافت، 
س��رمایه اجتماعی ای��ن وزارتخانه 

هس��تند و این ظرفیت باید در یك 
فرآین��د تعاملی و ب��ا ارتقای انگیزه 
نیروی انس��انی، م��ورد توجه قرار 
گیرد. به گفته معاون وزیر بازرگانی، 
شایسته ساالری به عنوان یك معیار 
اصل��ی در وزارتخان��ه جدید مورد 
توجه قرار گرفته است و در نهایت، 
با یك فرآیند تدریجی به نحوی که 
بهترین ساختار از نظر نیروی انسانی 
در وزارتخانه جدی��د به کار گرفته 
ش��ود، مدیریت امور نیروی انسانی 

انجام خواهد شد. 
وی افزود: گزینه های مختلفی برای 
این که نیروی انس��انی در وزارتخانه 
جدید ادغام شده، س��امان یابند در 
نظ��ر گرفته ش��ده که یك��ی از این 
گزینه ه��ا این اس��ت ک��ه برخی از 
نیروهای انسانی به دستگاه های دیگر 
منتقل شوند که البته این امر، با نظر 
خود کارمند و موافقت وی صورت 
خواهد گرفت. دودانگه گفت: ممكن 
است بخش��ی از مأموریت های دو 
وزارتخانه قبلی به دستگاه های دیگر 
منتقل شود که بر این اساس، انتقال 
کارمن��دان نیز با نظر خود آنها به آن 

دستگاه، صورت خواهد گرفت.

وزی��ر نیرو گفت: همكاران من ت��الش مي کنند بورس انرژي با محوریت 
برق در سه ماه آینده راه اندازي شود. مجید نامجو افزود: راه اندازي بورس 
انرژي با محوریت برق، سال گذشته در وزارت نیرو تصویب شد؛ البته در 
 این راستا باید هماهنگي هایي در این حوزه با سازمان بورس انجام مي شد.
ب��ا راه اندازي این بورس، امكان خرید و ف��روش انرژي، تأمین مالي براي 
تولیدکنندگان، تأمین انرژي براي توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، کشف 
قیمت روزانه انرژي، پوشش ریسك، شفافیت معامالتي، تسهیل در تبادالت 
انرژي و کاهش هزینه هاي معامالتي در بخش مبادالت انرژي فراهم خواهد 

شد. 
تدابير وزارت نيرو براي تأمين برق در شرايط كمبود انرژي 

وزیر نیرو گفت: استفاده از تكنولوژي هاي نو و انرژي هاي تجدید پذیر، از 

راهكارهاي این وزارتخانه براي مدیریت شبكه آب و برق کشور در مواقع 
بحراني کمبود انرژي اس��ت. نامجو با بیان این که طرح هدفمندي یارانه ها 
جلوي مصرف اضافي را به ش��دت گرفته اس��ت، کاهش مصرف دستگاه 
ه��اي دولتي را از دیگر راهكارهاي تأمین برق در این ش��رایط عنوان کرد. 
وي خاطرنشان کرد:  این وزارتخانه برنامه هاي ویژه اي براي مواقع بحراني 
از نظر گرماي زیاد در تابس��تان براي جب��ران کمبود منابع آبي نیز طراحي 
مي کند. وزیر نیروتش��كیل س��تادهاي ویژه براي مدیریت آب ش��هري در 
خشكسالي شدید سال هاي77، 79 و 80 و اتخاذ تدابیر ویژه در سال گذشته 
به واس��طه افزایش بي سابقه گرماي هوا در 70 س��ال قبل از آن را در این 
 راستا عنوان کرد و اظهار داشت: عالوه بر طراحي این تدابیر، سعي مي کنیم

تا نقایص را شناسایي و براي رفع آنها برنامه ریزي کنیم.

عضو کمیس��یون انرژي در واکن��ش به اظهارات 
نامجو، وزیر نی��رو که گفته ب��ود: »ادغام وزارت 
نفت و نیرو هنوز منتفي نش��ده اس��ت«، تصریح 
کرد: ادغام وزارت نفت و نیرو به طور کلي منتفي 
شده است.سید علي ادیاني در مورد اخبار متناقض 
ادغام وزارت نفت و نیرو گفت: مسأله ادغام این 
دو وزارتخانه به طور کلي منتفي اس��ت و چنین 

بحثي قرار نیس��ت صورت بگیرد. وي در ادامه با 
اش��اره به اظهارات علي آبادي، سرپرست وزارت 
نف��ت مبني بر این که افزایش قیمت بنزین نیازمند 
مجوز مجلس ش��وراي اسالمي است، اظهار کرد: 
براس��اس قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها، تعیین 
قیمت حامل هاي انرژي در اختیار دولت اس��ت. 
وي ادام��ه داد: در این قانون ش��روطي نیز مطرح 

اس��ت، از جمله این که دولت باید در طول مدت 
پنج سال به آزادسازي قیمت ها بپردازد و از طرفي 
نیز تعیین قیمت باید بس��یار عادالنه و حاکمانه و 
کارشناسي باشد.این عضو کمیسیون انرژي مجلس 
تصریح کرد: اگر در تعیین قیمت حامل هاي انرژي 
این شرایط لحاظ نش��ود، آنگاه مجلس بر اساس 

تشخیص، وارد موضوع مي شود.

وزی��ر اطالعات گفت: دانش��جوي ترور ش��ده 
در پروژه ه��اي هس��ته اي نبوده اس��ت و ربطي 
ب��ه موضوع هس��ته اي ندارد.  به گ��زارش موج، 
حجت االس��الم والمس��لمین حیدر مصلحي در 
حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره ترور دانش��جوي دانش��گاه خواجه نصیر 
گفت: این ترور، ترور کوري است که ما در حال 
بررسي آن هستیم و هنوز به نتیجه اي نرسیده ایم. 
وي اف��زود: چیزي که مش��خص اس��ت، این که 
داریوش رضایي نژاد ارتباطي به بحث هس��ته اي 
نداشته و در جریان ترور وي، نكات مبهمي براي 
ما وجود دارد که پس از بررسي هاي کامل، نتایج 

قطع��ي را اعالم م��ي کنی��م. وي در ادامه درباره 
این که آیا س��رویس هاي خارج��ي در این ترور 
دست داشتند، گفت: اقدام سرویس هاي خارجي 
معموالً عالئمي دارد که ما تاکنون چنین عالئمي 
در ای��ن ترور ندیده ایم. ایش��ان یك دانش��جو با 
ویژگي هاي خاص خود بوده و به شهادت رسیده 
اس��ت و هنوز معلوم نیست که سرویسي پشت 

قضیه ترور ایشان باشد. 
مصلح��ي درباره گروهك پژاک نی��ز گفت:  این 
گروه��ك توس��ط غربي ها حمایت مي ش��ود و 
کش��وري که رئیس این گروه��ك در آن زندگي 
مي کن��د، از ما براي مقابله با این گروهك س��ند 

خواسته است که چند بار این اسناد در اختیار آنها 
قرار گرفته است. وزیر اطالعات در پایان گفت: 
اخیراً سپاه در غرب کشور اقدامات خوبي انجام 
داده اس��ت و لطمه هاي زی��ادي به این گروهك 
وارد ش��ده است و این طور نیست که بگوییم که 
آنها فعالیت گس��ترده اي در منطقه داشته باشند، 
اما آ نها براي مقابله با اقدامات گس��ترده سپاه در 
منطقه، مقابله هاي ایذایي داشته اند. مصلحي افزود: 
طبیعي اس��ت این گروهك که ضربات شدیدي 
خورده است، اقدامات ایذایي و متقابلي صورت 
 ده��د، اما آنها نم��ي توانند فعالیت گس��ترده اي

داشته باشند.

در گفتگویی اعالم شد؛
شرط انقالبیون برای اقامت قذافی در کشور

رئیس ش��ورای انقالبی لیب��ی اقامت معمر قذافی و خان��واده اش در این 
کشور را مشروط به فراهم ش��دن شرایط زمانی کرد. مصطفی عبدالجلیل 
در گفتگو با وال اس��تریت ژورنال گفت: قذاف��ی می تواند در لیبی بماند، 
اما این شرایطی دارد. ما درباره محل اقامت وی و این که چه کسی باید از 
او مراقبت کند، تصمیم گیری خواهیم کرد و همین ش��رایط برای خانواده 
او هم اعمال خواهد ش��د. وی که در جریان س��فر خود به شهر زینتان در 
کوه های غربی لیبی صحبت می کرد، افزود: نخس��تین گام در این راس��تا، 
این اس��ت که قذاف��ی از قدرت کناره گیری کند. پیش از این فرانس��ه نیز 
پیشنهاد داده بود در صورتی که معمر قذافی از قدرت کنار برود، می تواند 
در لیبی باقی بماند. رئیس ش��ورای انقالبی لیبی مستقر در شهر بنغازی در 
عین حال سه راه را برای پایان جنگ در لیبی پیش بینی کرد و گفت: جنگ 
به س��ه طریق پایان خواهد یافت؛ قذافی تس��لیم خواهد شد، از لیبی فرار 
خواهد کرد، یا به وس��یله یكی از محافظانش یا نیروهای شورشی کشته و 

یا دستگیر خواهد شد.

کنترل از راه دور ونزوئال 
با شبکه اجتماعی

هوگ��و چاوز، رئیس جمه��ور ونزوئال که برای درمان نوعی از س��رطان در 
بیمارستان بستری است، با استفاده از یك شبكه اجتماعی، کشورش را از راه 
دور اداره می کند. به گزارش مهر، هوگو چاوز در حالی که برای درمان نوعی از 
سرطان در بیمارستانی در کوبا بستری است با استفاده از شبكه میكروبالگینگ 

توئیتر، اداره امور کشورش را از راه دور به دست گرفته است.
 وی با حساب کاربری chavezcandanga@ توانست بودجه انجام پروژه هایی

در کاراکاس را تصویب کند، نقش��ه اح��داث پارک جدیدی را تأیید کرده و 
ب��ازی تیم ملی فوتبال ونزوئال را تحلیل کند. چ��اوز هنوز اطالعات دقیقی 
درباره شیمی درمانی خود ارائه نكرده، اما بستری بودن خود در بیمارستان را 
با ارسال پیامی به یكی از هوادارانش در توئیتر تأیید کرده است. بیشتر پیام های 
وی لحن میهن پرستانه و پدرانه ای دارد و تا کنون توانسته 1/8 میلیون طرفدار 
را در توئیتر به سوی خود جذب کند. در عین حال پیام های توئیتر وی معموالً 
در صفحه تلویزیون های ونزوئال نیز به نمایش در می آید. چاوز از این شبكه 
برای قرار گرفتن در جریان روز نیز استفاده می کند. برای مثال پنج شنبه گذشته 
وی با ارس��ال پیامی اطالع داد که در حال تماشای بازی ونزوئال و پاراگوئه 
اس��ت و به رأی داور اعتراض دارد. وی در پیام خود آورده بود که به همراه 
فیدل کاسترو در حال تماشای این بازی به سر می برد و کاسترو نیز با اشتباه 

بودن رأی داور موافق است.
وی در اوای��ل ای��ن هفت��ه نی��ز از طری��ق توئیتر ب��ا وزرای خ��ود گفتگو 
ک��رده و دس��تور اج��رای برنامه س��اخت و س��از مس��كن را ص��ادر کرد. 
وی از طری��ق ای��ن ش��بكه ی��ك بودجه 25 میلی��ون دالری برای س��اخت 
ب��رای  دالری  میلی��ون   51 ای  بودج��ه  کاراکاس،  در  جدی��د  ش��رکتی 
دول��ت و بودج��ه ای 37 میلی��ون دالری ب��رای یك س��ازمان را تأیید کرد. 

با فشار رژیم صهيونيستي
تعلل مجددسازمان ملل درانتشار گزارش 

تحقیق درباره حمله به ناوگان آزادي
یك مقام رژم صهیونیستي گفت که سازمان ملل به درخواست این رژیم انتشار 
گزارش کمیته تحقیق ملل متحد را در خصوص حمله به ناوگان آزادي1 در 
سال قبل، براي سومین بار متوالي به تأخیر مي اندازد. به گزارش خبرگزاري 
فلسطین الیوم به نقل از روزنامه هاآرتض چاپ فلسطین اشغالي، حاکي است، 
قرار بود گزارش سازمان ملل درباره یورش کوماندوهاي اسرائیلي به ناوگان 
آزادي1 روز چهارشنبه منتشر شود، اما یك مقام رژیم صهیونیستي یك شنبه 
شب از تعویق سه هفته اي انتشار آن خبر داد. براساس این گزارش، سازمان 
ملل انتشار سند مزبور را با توجیه فرصت دهي به رژیم صهیونیستي و ترکیه 
براي افزایش سطح تماس ها و رفع اختالفاتشان به تأخیر انداخته است. حمله 
کوماندوهاي اسرائیلي به ناوگان یاد شده، به کشته شدن 9 تبعه ترکیه انجامید 
و تیرگي روابط تل اویو و آنكارا را در پي داشت. ترکیه افزون بر غرامت دهي، 
عذرخواهي رژیم صهیونیس��تي را نیز براي رفع اختالفات ضروري دانس��ته 
است، اما رژیم صهیونیستي حاضر به عذرخواهي نیست. بنا بر این گزارش، 
تل آویو نگران است که انتشار گزارش سازمان ملل، راه را براي طرح موجي 
از دادخواس��ت هاي قضایي علیه افسران و نظامیاني که در یورش به ناوگان 
آزادي ش��رکت داشتند و نیز انتساب جنایات جنگي به آنان، هموار سازد.

جنگ افزارهاي جدید چین براي انهدام 
ناوهاي آمریکایي

روزنامه آمریكایي واشنگتن تایمز به نقل از یك گزارش اطالعاتي ، از تولید 
تس��لیحات جدید و پیش��رفته چین براي انهدام ناوهاي آمریكایي خبر داده 
اس��ت. واشنگتن تایمز نوشت:  ارتش چین س��رگرم تولید نوعي تسلیحات 
جدیدالكترومغناطیس ضرباني )پالس( اس��ت که ق��درت آن را دارد ناوهاي 
هواپیماب��ر آمریكایي را درصورت رخ دادن هرگونه س��تیزه میان دوکش��ور 
بر س��ر تایوان، ه��دف قرار دهد .  این روزنامه افزوده اس��ت: مرکز اطالعات 
زمین ملي آمریكا در تحقیقاتي که به تازگي روي تأثیرات مرگبار سالح هاي 
الكترومغناطیس ضرباني )پالسي (موس��وم به  EMP و سالح هاي ریزموج 
مایكرویو باقدرت بسیار باال موسوم به  HPM  به عمل آورده، روشن ساخته 
اس��ت که این س��الح ها جزئي از زرادخانه جنگ افزارهاي چین اس��ت که 
اصطالحاً به آنها »چماق قاتل« خطاب مي شود .  به نوشته واشنگتن تایمز این 
گزارش محرمانه اطالعاتي که ازحالت محرمانه خارج شده است، دربرگیرنده 
همه جزئیات مربوط به سالح هاي  EMP  چین و طرح هایي براي چگونگي 
کاربرد آنهاست .  این سالح ها از حیث فناوري درمقابل تسلیحات آمریكا که 
ازفناوري پیش��رفته تري برخوردارند، در سطحي پایین قرار دارند و قدرت 
شكس��ت دادن نی��روي نظامي آمریكا را ندارد .  تس��لیحات الكترومغناطیس 
 EMP  توس��ط یك انفجارهسته اي، ضرباني با اشعه گاما ایجاد مي کند که 
مي تواند همه دس��تگاه هاي الكترونیكي شامل کامپیوترها و خودروها را در 
محدوده اي وسیع تخریب نماید .  آمریكا این پدیده را در سال  1962  بعد از 
آنكه یك آزمایش هس��ته اي روي سطح زمین انجام داد و همه دستگاه هاي 
الكترونی��ك موجود در هاوایي را از کار انداخت، کش��ف کرد .  گزارش این 
نهاد اطالعاتي آمریكا بیان مي کند که چین با هدف این که با این س��الح ها 
فقط تایوان و نواحي مجاور آن را هدف قرار دهد، مي تواند آنها را در ارتفاع 
بسیار پایین یعني  30  تا 40  کیلومتري از سطح زمین منفجرکند تا میزان تلفات 
وارده بر دستگاه هاي الكترونیك روي خشكي را به حداقل برساند .  طبق این 
گزارش، معلوم نیست که آیا چین کار تولید کالهك هاي کم بازده هسته اي 
 EMP  را آغازکرده اس��ت یاخیر .  افزون برجنگ افزارهاي  EMP،  هرگونه 
کالهك هسته اي کم بازده استراتژیك مي تواند با تأثیرات مشابه مورد استفاده 
قرار گیرد .  موش��ك  هاي بالس��تیك میان برد DF-21  به عنوان سكویي براي 

انجام حمالت  EMP  علیه تایوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  اگر درگیري میان دو کشور در تنگه تایوان به وقوع بپیوندد، چین با تسلیحات 
 EMP  زیرس��اخت هاي الكترونیك تایوان و یا ناوهاي هواپیما بر آمریكا را 

هدف قرار خواهد داد .  

وزیر نيرو اعالم کرد:
بورس انرژي با محوریت برق در سه ماه آینده راه اندازي مي شود

عضوکميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي:
ادغام وزارت نفت و نیرو به طور کلي منتفي شد
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رئی��س پلی��س پیش��گیری فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
گس��تردگی فعالیت ای��ن پلیس گفت: 
 یكی از پرجمعیت ترین و گسترده ترین
ی��گان نیروی انتظام��ی از نظر نیرو و 
 وظایف، پلیس پیش��گیری می باش��د
و همچنین به جرأت می توانم بگویم 
که 80 درصد از مأموریت های پلیس 
اصفهان مربوط به این است که جرمی 
رخ ندهد ی��ا از ادام��ه آن جلوگیری 

شود. 
سرهنگ هوش��نگ انصاری در برنامه 
صب��ح اصفهان س��یمای مرکز اس��تان 
درخص��وص چگونگی ش��كل گیری 
پلیس پیش��گیری و وظایف آن اظهار 
داشت: به دنبال تخصصی شدن نیروی 
انتظامی پلیس��ی با نام پلیس پیشگیری 
از س��ال 84 در کنار پلیس موادمخدر، 
امنی��ت عمومی، راه و راهور و آگاهی 
ش��روع به کار کرد که یكی از وظایف 
اصل��ی این پلیس هم هم��ان طور که 
 از نامش پیداس��ت، پیشگیری از جرم 

می باشد. 
وی البت��ه این نكته را مورد تأکید قرار 
داد که پیشگیری از جرم بدون همكاری 
 و مش��ارکت مردم محقق نمی ش��ود
و باید م��ردم با رعایت هش��دارها و 
توصی��ه ه��ای انتظامی پلی��س را در 
رس��یدن به هدف بزرگ خ��ود یاری 

رسانند. 

رئیس پلیس پیشگیری پلیس اصفهان 
در پاس��خ به این سئوال که این پلیس 
چه اقداماتی در زمینه آگاه سازی مردم 
برای جلوگیری از وق��وع بزه و جرم 
انجام می دهد نیز بیان داشت: هم اکنون 
در تم��ام کالنتری ها دای��ره ای به نام 
آموزش همگانی و مش��ارکت عمومی 
وج��ود دارد که توزیع بروش��ورهای 
آموزش��ی در بین م��ردم محله، نصب 
بنره��ا و پالکارده��ای هش��داری در 
محل و حضور در مدارس و مس��اجد 
ب��ه منظور ارائ��ه راه های مش��ارکت 
پلی��س  ه��ای  مأموری��ت  در  م��ردم 
 ازجمل��ه وظایف این دایره به ش��مار

 می آید. 
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری 
مبنی بر این که آیا برای این که از وقوع 
جرمی پیشگیری شود مردم می توانند 
در صورت مش��كوک ش��دن به رفتار 
برخ��ی از افراد با پلی��س 110 تماس 
بگیرن��د گفت: تماس ب��ا 110 در این 
گونه موارد ج��زء فوریت های پلیس 
محس��وب می شود و توصیه ما هم به 
مردم این اس��ت که حتمًا در صورت 
مش��اهده موارد مش��كوک احس��اس 
مس��ئولیت کرده و به پلیس خبر دهند 
ت��ا نزدیك تری��ن گش��ت حاضر در 
 منطقه به محل اعزام و مورد را بررسی 

نماید.
 این مقام مسئول، نظارت بر کالنتری ها

و پاس��گاه ها، ایس��تگاه ه��ای پلیس، 
پلی��س ف��رودگاه، راه آه��ن، پلی��س 
حفاظت از اماکن و ش��خصیت ها را 
مسئولیت پلیس پیشگیری عنوان کرد و 
افزود: به همین جهت هم برای این که 
مأموران این قسمت ها در ارتباط خود 
 با مردم رفتار مناس��ب و محترمانه ای
داش��ته باش��ند همه س��اله یك دوره 
چهار روزه با عنوان استانداردس��ازی 
تعالی رفتار کارکنان برگزار می ش��ود 
که در آن هم از اس��تادان روانش��ناس 
و جامعه ش��ناس و هم از کارشناسان 
باتجرب��ه پلیس اس��تفاده می ش��ود و 
تاکن��ون ه��م چندی��ن دوره در ای��ن 
خصوص در فرماندهی انتظامی استان 
 برپا و نتایج خوبی هم به دس��ت آمده

 است. 
سرهنگ انصاری در پایان چند توصیه 
هم ب��ه خانواده ها ک��رد و گفت: اگر 
در نگه��داری م��دارک ب��ا ارزش از 
صندوق امانات بانك ها استفاده شود، 
خودروها به پارکینگ عمومی س��پرده 
شوند و اشیای گرانبها در آن قرار داده 
نش��وند، اگر ایمنی الزم ب��رای مقاوم 
س��ازی منازل و مغازه ب��ه کار گرفته 
ش��وند و اگ��ر از رها ک��ردن کودکان 
 ب��ا طالج��ات آویخت��ه در پ��ارک ها
خودداری شود قطعًا کمتر پیش می آید

 

ک��ه در معرض تهدی��د مجرمان قرار 
گیرند. 

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان با اش��اره 
ب��ه ارائ��ه خدم��ات پلی��س گردش��گری این 
فرمانده��ی به ش��ش ه��زار نفر گردش��گر از 
رضای��ت 99 درص��دی گردش��گران خارجی 
 از پلی��س اس��تان طی ی��ك نظرس��نجی خبر

داد. 
س��رهنگ محمدعلی بختیاری فرمانده انتظامی 
شهرس��تان اصفه��ان با بی��ان این خب��ر اظهار 
داش��ت: پلی��س گردش��گر ک��ه به ن��ام پلیس 
همی��ار توریس��ت از آبان ماه س��ال گذش��ته 
کار خ��ود را در اصفهان ش��روع ک��رد از زمان 
تأس��یس تاکنون به ش��ش هزار از گردشگران 
 خارج��ی خدمات وی��ژه انتظام��ی ارائه کرده

 است. 
وی اف��زود: افرادی که به عن��وان پلیس همیار 
توریس��ت انج��ام وظیفه م��ی نمایند مس��لط 
ب��ه چندین زب��ان خارجی ازجمله انگلیس��ی، 
ایتالیایی، آلمانی بوده و با اس��تفاده از دوچرخه 
در م��كان ه��ای تاریخ��ی اصفهان به گش��ت 
زنی پرداخته و ضمن آش��نا کردن گردشگران 
خارج��ی ب��ا وظای��ف و عملكرد پلی��س آنها 
را درخص��وص مشكالتش����ان راهن��مای��ی 
م��ی کنند،فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اظهار 
داش��ت: ط��ی م��دت مذک��ور درخص��وص 
رفت��ار پلیس نظرس��نجی ص��ورت گرفت که 
99 درص��د گزین��ه عالی و خ��وب را انتخاب 
 کردند که خوش��بختانه رضایت توریست های

خارجی را فراهم کرده است. 

این مقام مس��ئول عن��وان کرد: گردش��گرانی 
ک��ه از پلی��س گردش��گری خدم��ات گرفت��ه 
ان��د 56 درص��د مربوط به اروپ��ا و 19 درصد 
آس��یا و 25 درص��د نی��ز از س��ایر کش��ورها 
بودن��د که 71 درصد م��رد و 29 درصد زن از 
 جمعی��ت بازدیدکنندگان خارجی را تش��كیل 

دادند. 
ای��ن مق��ام انتظام��ی تصری��ح کرد: براس��اس 
از  ب��ه دس��ت آم��ده 54 درص��د  آماره��ای 
گردشگران اطالعات خود در مورد ایران را از 
کتاب راهنمای گردشگران به نام »سیاره تنها«، 
21 درصد از دوستان، 21 درصد از افراد محلی 
و دو درصد از طریق اینترنت به دس��ت آورده 

بودند. 
رئی��س پلی��س مرکز اصفه��ان در ادام��ه بیان 
داش��ت: طبق طبقه بندی ص��ورت گرفته، 39 
درصد گردش��گران را فرهنگی��ان، 29 درصد 
مشاغل آزاد، 18 درصد مهندسین، هفت درصد 
کارمندان دولتی و پنج درصد را تاجران تشكیل 
دادند که می توان گفت این آمار نش��ان دهنده 
 ورود گردش��گران فرهنگی به اس��تان اصفهان

است. 
سرهنگ بختیاری در پایان هدف از راه اندازی 
پلیس گردش��گر را ارتقای احساس امنیت در 
بین گردش��گران خارجی عن��وان کرد و گفت: 
خوشبختانه از زمان تأسیس این پلیس رضایت 
گردش��گران خارجی از پلی��س رو به افزایش 

است. 

80 درصد از مأموریت های پلیس اصفهان 
پیشگیری است

در یک نظرسنجی به دست آمد:
رضایت 99 درصدی گردشگران خارجی

از عملکرد پلیس اصفهان

تا چند سال پیش رسم بر این بود که خانواده دختر وسایل 
مختصر و ضروري را که براي شروع یك زندگي مشترک 
الزم است در اختیار عروس و داماد جوان قرار دهند تا آنان با 
دغدغه کمتري بتوانند در طول زندگي مشترک مایحتاج خود 
را فراهم کنند. در آن سال ها بیشتر افراد معتقد بودند که اصل 
جهیزیه نه خرید همه وسایل زندگي بلكه دادن وسایلي فقط 
براي ش��روع یك زندگي تازه است. اما این روزها رسم بر 
این است که خانواده ها )دختر و پسر( همه وسایل زندگي 
اع��م از ضروري و تجمل��ي را از بهترین و گران ترین نوع 

خریداري کنند.
 امروز کمتر کسي به خرید جهیزیه ساده راضي مي شود و 
بیشتر خانواده ها بي توجه به سنت هاي گذشته فقط به پربارتر 
ب��ودن جهیزیه فكر مي کنند. در این میان برخي معتقدند با 
توجه به شرایط رفاهي امروز و با وجود توسعه و تولید انواع 
کاالهاي مصرفي جدید و متنوع، نباید داشتن چند وسیله را 
توقع بیجا دانست و در حقیقت باید فرهنگ قناعت و صرفه 
جویي با توجه به نیازمندي هاي روز خانواده ها، باز تعریف 
شود. اگرچه در برخي خانواده ها زیاده روي و افراط گرایي 
 در خرید جهیزیه به طور کامل مش��هود است اما نمي توان
خرید وس��ایل متعدد و ضروري را ه��م در ابتداي زندگي 
مش��ترک اس��راف تلقي کرد.    براي مثال برکسي پوشیده 
نیست که استفاده از جاروي برقي و یا ماشین لباسشویي تا 
 حد زیادي از اتالف انرژي در زنان و خستگي آنان مي کاهد
و بر س��المت آنان مي افزاید. در این میان اما بس��یاري از 
وس��ایل لوکس که براي جهیزیه در نظر گرفته مي شود، نه 
فقط غیر ضروري است بلكه موجب افت هنر کدبانوگري 
زنان ایراني مي شود و رفته � رفته زندگي مشترک زوجین 
حالت مصنوعي و ماشیني به خود مي گیرد و از ارتقاي کیفي 

زندگي مي کاهد.
پرهيز از اف��راط و تفريط در خريد جهيزيه:  دکتر بدري 
سادات بهرامي، مشاور خانواده با تأکید بر این که هر فردي 
در جامعه از رفتار و بازخورد دیگران خود را مي شناس��د، 
مي گوید: انسان ها در زندگي اجتماعي تحت تأثیر سلسله 
ارزش هایي قرار مي گیرند که جامعه آن را از طرق مختلف 
مثل تبلیغات به آنان القا مي کند و این تبلیغات است که به 
فرد مي گوید چه چیزي خ��وب، ضروري و الزامي و چه 
چیزي نامطلوب و مضر است. بنابراین براي این که مفهوم 
»خود« در فرد کامل ش��ود و عزت نفس او را افزایش دهد 
 باید فرد تحت تاثیر جریان اجتماعي که خود از اهرم هاي
دیگري مانند تبلیغات تاثیر مي پذیرد، قرار گیرد. این فرآیند 
به مدگرایي نیز تعبیر مي ش��ود که بخشي از آن به چشم و 
هم چشمي و بخشي دیگر هم به نیازهاي دروني انسان ها 
مربوط اس��ت. براي مثال دو پزشك که در سطح اجتماعي 

برابري قرار دارند اگر در شرایط مساوي و هم زمان ازدواج 
کنند، ش��كل زندگي آن دو مش��ابه نخواهد بود. وي ادامه 
مي دهد: تبلیغات، بسیاري از الزامات زندگي را براي افراد 
ضروري جلوه مي دهد به طوري که خرید بیش��تر وسایل 
تزئیني و تجملي در خانه ها تحت تأثیر تبلیغاتي قرار دارد 
که در سال هاي اخیر مرسوم شده است. در حقیقت برخي 
وسایل منزل کارکرد مشابه و یكسان دارند و برخي دیگر هم 
سال هاي سال بدون استفاده در گوشه اي خاک مي خورد. 
بهرام��ي درباره تعریف صحیح ضروریات زندگي توضیح 
مي دهد: ضروري یعني آن که اگر نباش��د زندگي شخص 
فلج شود، با این توصیف شما تصور کنید نبود کدام وسیله 
در جهیزیه دختر خانم ها در س��ال هاي اخیر به فلج شدن 
زندگي آنان منجر شده است. به نظر مي رسد اغلب افراد به 
علت افزایش سطح عزت نفس وارد این جریان شده اند. این 
مشاور خانواده معتقد است در هر دوره اي از طریق موجي 
تازه، سطح زندگي جدیدي بدون آن که فرد بداند و بخواهد، 
به او القا مي شود. به گفته دکتر بهرامي جهیزیه عبارت است 
از داشتن حداقل وسایلي که دو نفر براي شروع یك زندگي 
تازه به آن نیاز دارند و این به معني خرید همه وسایل موجود 

در بازار نیست. 
وي با بیان این که ضرورتي براي خرید همه وسایل در ابتداي 
زندگي وجود ندارد، تصریح مي کند: این موضوع به خود 
هویت و عزت نفس افراد باز مي گردد، اگر شخصي داراي 
ارزش هایي باش��د که هویت او را تأمین کند به طور حتم 
 کمتر به سمت تبلیغات کاذب جامعه کشش پیدا مي کند،
ام��ا برخي افراد همه هویت و عزت نفس خود را با خرید 
جهیزیه اي کامل به دست مي آورند. وي با تأکید بر این که 
افراد باید متعارف با حد امروز زندگي کنند، مي گوید: داشتن 
حداقل وسایل در جهیزیه به معناي تفریط در خرید آن نیست 
بلكه قاعده کلي این است که براساس شرع و عرف جامعه، 
ش��خص در حد متعارف زندگي کند. این حد متعارف در 
هر دوره و ش��رایطي تعریف وی��ژه اي دارد، براي مثال، در 
زمان جنگ تحمیلي، داش��تن چند وسیله بزرگ و کوچك 
ضروري، کافي بود اما امروز فرد باید از یك سطح زندگي 
متوس��ط که به چش��م دیگران هم عجیب نیاید، برخوردار 
باش��د.  بهرامي با اشاره به این که افراط و تفریط در شكل 
گیري هویت افراد نقش اساسي دارد، مي گوید: برخي افراد 
 که هویت ضعیفي دارند همه چیز خود را از بیرون مي گیرند
اما عده اي که هویت قوي دارند فقط حداقل ها را از بیرون 
جامعه دریافت مي کنند. در حقیقت افراد قوي و آگاه خود 

را در دل امواج کاذب تبلیغات نمي اندازند.
انگي��زه پيش��رفت م��ادي را از جوانان نگيريد: س��پیده 
قشالقي،کارشناس ارشد روان شناسي با بیان این که اصرار در 

خرید جهیزیه کامل و گران بیشتر از سوي دخترهاي جوان 
مطرح مي شود، مي گوید: حقیقتي که در این باره فراموش 
مي ش��ود، این اس��ت که خانواده پس��ر توقع زیادي براي 
 داشتن جهیزیه کامل ندارد و به طور معمول دخترخانم ها
اصرار زیادي براي داش��تن همه وس��ایل در ابتداي زندگي 
دارند. وي با اشاره به این که افراد باید براي برعهده گرفتن 
یك مسئولیت جدید با مسائل اصلي زندگي درگیر شوند، 
اضافه مي کند: برخي ها به جاي این که در شروع زندگي از 
نظر مهارت آموزي و حل مسئله توانمند شوند، بیشتر وقت 
و انرژي خود را صرف مس��ائل جزئي تر نظیر خرید همه 
وس��ایل جهیزیه مي کنند، زیرا جامعه امروز فاقد الگوهاي 
مناس��ب براي هدایت افراد به سمت مسائل اصلي زندگي 
است. قش��القي درباره تعریف جهیزیه اي که هم اکنون با 
توجه به شرایط رفاهي و اقتصادي کشور از افراط و تفریط 
به دور باشد، مي گوید: لوازم جهیزیه مي تواند کامل و جامع 
باش��د اما لزومي ندارد که در حد عالي هم خریداري شود 
زیرا اگر همه وسایل زندگي آن هم از نوع درجه یك و گران 

به زوج هاي جوان داده شود، یكي از انگیزه هاي پیشرفت 
مادي از آنان گرفته مي ش��ود. به گفته این روان شناس در 
شرایط امروز داشتن بیشتر وسایل زندگي نظیر ماکروویو، 
ماش��ین لباسشویي و حتي ظرفشویي ضروري است اما نه 
الزاماً از بهترین مارک. برخي کارشناس��ان اقتصادي بر این 
باورند که صرفه جویي در خرید لوازم زندگي در سال هاي 
متمادي موجب رکود در بازار تولید مي ش��ود و به همین 
منظور به خانواده ها توصیه مي کنند هر چند س��ال برخي 
وسایل کهنه و قدیمي خود را از رده خارج کنند. قشالقي با 
بیان این مطلب تاکید مي کند: اگر خانواده هاي ایراني براي 
خرید جهیزیه از لوازم داخلي که به نسبت قیمت پائین تري 
هم دارند، استفاده کنند، تا حد زیادي به رشد اقتصادي کشور 
کمك کرده و در کنار آن صرفه جویي و قناعت هم دارند. 
وي مي گوید: برخ��ي دخترخانم ها به علت این که لوازم 
جهیزیه خود را گران خریده اند تا س��ال هاي طوالني هم 
آنها را نگهداري مي کنند، بنابراین انگیزه خود را براي خرید 

وسایل جدید از دست مي دهند.

آژیر

قهقهه، باعث کاهش اس��ترس می شود. 
براس��اس تحقیقات جدید دانشمندان، 
قهقهه میزان هورمون های استرس را در 
خون کاهش می دهد.پژوهشگران دانشگاه 
پزش��كی لوما لیندا، با نمایش یك فیلم 
 کمدی، 16 مرد را در موقعیت خنده آور
قرار دادند و میزان هورمون های استرس 
مانن��د کورتیزول، اپ��ی نفرین و دوپاک 
را در خ��ون آنان، قبل، حی��ن و بعد از 
نمایش فیلم ، اندازه گیری کردند. نتایج 
این بررسی نشان می دهد، هورمون های 
اس��ترس در خون افراد، بر اثر تماشای 
فیلم خن��ده دار به میزان چش��مگیری 
کاه��ش می یابد. به گفته پژوهش��گران: 
ق��رار گرفتن در موقعی��ت های مثبت، 
ب��ا کاهش هورم��ون های اس��ترس، از 
عوارض ناش��ی از افزای��ش مزمن این 
هورمون ها پیشگیری می کند .محققان 
ب��ا توجه به نتایج ای��ن پژوهش توصیه 
می کنند، در برنامه های کاهش استرس 
و فش��ار های روان��ی از موقعیت های 
خنده آور، اس��تفاده ش��ود. حال سئوال 
اینجاست که چگونه می توان بر کیفیت 
زندگی افزود و لحظات شادی و نشاط 

و خنده را افزایش داد.
چگونه شادتر زندگی كنيم

پول خوش��بختی نمی آورد، همین طور 
زیبائ��ی، هوش یا جوانی. مهم نیس��ت 
که چه جذابیتی دارید، مهم آن است که 
وجودی جذاب داشته باشید. دستیابی به 
خوشبختی آسان نیست.عزت نفس باال 
آدمی را از عذاب های فكری دور می کند 
بنابراین اندکی خودپسندی برای روحیه 
شما مفید است. کسانی که به خود عشق 
می ورزند کمتر افسرده، تنها یا نگرانند.

ش��رایط مهم ب��رای م��ا )کار، تحصیل، 
پول( تنها 10 الی 15 درصد خوشبختی 
درونی یا قض��اوت ما از زندگی خوب 
را تش��كیل می دهند.خوشبختی تا حد 
زیادی به ش��خصیت و خل��ق و خوی 
افراد بستگی دارد. رنج ها یا شادی ها در 
نحوه احس��اس ما چندان تفاوتی ایجاد 
نمی کنن��د. وقتی نوبت به خوش��بختی 
درونی می رس��د از دنی��ای بیرون چیز 
زیادی عایدتان نمی ش��ود. ب��رای مثال 
زیبائ��ی، جوانی و ثروت ممكن اس��ت 
مایه خوش��بختی باش��ند، اما سبب ساز 
خوشبختی نیس��تند. زمانی که توانستید 
از پس یك زندگی متوس��ط برآئید، در 
حقیقت پول بیشتر دیگر تأثیری در باال 
بردن روحیه شما نخواهد داشت. طبقه 

متوس��ط جامع��ه اوقات آزاد بیش��تر و 
بهتری دارند. بیش��تر ورزش می کنند و 
در باشگاه های مختلف عضو می شوند. 
به تعطیالت می روند و زندگی اجتماعی 
فعالی دارند و تمام��ی این فعالیت های 
س��رگرم کننده سبب ش��ادتر بودن آنها 
می ش��ود. برخی از موارد ش��ادی بخش 
روزمره نظیر تماش��ای فیلمی جالب یا 
خ��وردن غذای مورد عالق��ه می توانند 
در شما احساسی خوب و مطبوع ایجاد 

کنند، اما تأثیرشان زودگذر است.
خنده :اگر می خواهید آن 10 تا 15 درصد 
فوق را به نفع خود برگردانید، می توانید 
از فهرس��ت زیر، راهنمای کوچكی که 
براس��اس مطالعات فراوان ارائه شده اند 
بهره مند شوید. مهارت های اجتماعی را 
در خود ایجاد کنید و داوطلب کارهای 
اجتماعی ش��وید. ازدواج کنید، اهداف 
پرمعنا و گویا در سر داشته باشید، از طی 
روند خویش شاد باشید. پیشرفت همراه 
با هدفمندی احساسات خوبی را در شما 
ایج��اد خواهد کرد. از چیزهای کوچك 
لذت ببرید. لذت ها و شادی های بزرگ 
ک��ه گاه ب��ه گاه در زندگ��ی خودنمائی 

می کنند مؤثرند.
راهنمای شادمانی

هم��ه آدم ه��ا زیبائی را دوس��ت دارند. 
زیبائی سبب محبوبیت بیشتر شما شده 
و تا حد زیادی در پیشرفت کاریتان نیز 
مؤثر اس��ت، اما به خاطر داش��ته باشید 
زیبائ��ی به خودی خود چن��دان به کار 
نمی آید. ش��وخ طبعی و جدی نگرفتن 
مسائل زندگی می تواند امید و شادی را 
به دنبال داشته باشد، کسانی که چهره ای 
امی��دوار دارن��د به راحت��ی می خندند. 
اوقات فراغت اگر به درستی سپری شود 
س��بب ایجاد ش��ادی در آدمی می شود. 
فعالیت های��ی که ادغامی از فعالیت های 
اجتماعی و جس��می باش��ند و در عین 
حال مستلزم مهارت هایی در حد متعادل 
باشند، بهترین فعالیت ها به شمار می آیند. 
اغلب ما وقت آزادمان را صرف تماشای 
تلویزیون می کنیم که می تواند تفریحی 
از سر استراحت باشد، اما اگر یك بازی 
گروهی انجام دهیم ش��ادی بیشتری را 
در خود احس��اس خواهیم کرد. به حال 
دوس��تان بی کار خویش غبطه نخورید، 
درس��ت اس��ت که وقت آزاد بیشتری 
دارند ولی از اوقات فراغتشان به خوبی 
بهره ب��رداری نمی کنند و همین موضوع 

باعث خمودگی آنها می شود. 

جامعه

از ته دل بخندید

پنجره

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر استان اصفهان 
از دس��تگیری 58 مجرم در زمینه سرقت و خرید و 
فروش موادمخ��در با اجرای طرح پاکس��ازی نقاط 

آلوده طی 24 ساعت گذشته خبر داد. 
س��رهنگ حس��ن یاردوس��تی اظهار داش��ت: طرح 
پاکس��ازی نقاط آل��وده و جرم خیز با ب��ه کارگیری 
تمام امكانات و ت��وان موجود پلیس های تخصصی 
و کالنتری های تابعه در س��طح شهرس��تان به اجرا 
گذاش��ته ش��د. وی افزود: در ابت��دای اجرای طرح 
مأم��وران انتظام��ی شهرس��تان بیش از ی��ك کیلو و 
32 گ��رم ان��واع موادمخ��در و 140 ع��دد آالت و 
ادوات اس��تعمال مربوط را کش��ف و ضبط و تعداد 
 38 نف��ر را در ای��ن ارتب��اط شناس��ایی و دس��تگیر 

کردند. 
فرمانده انتظامی خمینی ش��هر در ادامه از کشف 81 

قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره توس��ط مأموران 
پلیس امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد و گفت: 
همچنین 14 نفر از محكومان متواری دس��تگاه های 
قضایی هم در راس��تای اج��رای اح��كام دادگاه ها 

شناسایی و دستگیر شدند. 
این مقام مس��ئول بیان داش��ت: در عملیاتی دیگر از 
اجرای طرح، مأموران پلیس آگاهی ش��ش نفر سارق 
حرفه ای موتورس��یكلت، خودرو، سیم برق و مغازه 
را دستگیر کردند که در این ارتباط تعدادی از اموال 

مسروقه نیز کشف و ضبط شد. 
سرهنگ یاردوستی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای 
این گونه طرح ها در س��طح شهرس��تان باعث ناامن 
ش��دن فضا برای مجرمان می شود که امیدواریم تا با 
افزایش این طرح ها ش��اهد کاهش جرائم در سطح 

شهرستان باشیم. 

مأم��وران فرماندهی انتظامی ش��هرضای در بازرس��ی 
از یك دس��تگاه خ��ودروی وانت م��زدا بیش از 700 
کیلوگ��رم موادمخدر از نوع تریاک را کش��ف و ضبط 
کردند. س��ردار حس��ن کرمی فرمانده انتظامی استان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: مأم��وران فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان شهرضا حین گش��ت زنی در سطح حوزه 
اس��تحفاظی خود به یك دس��تگاه وانت مزدا دوکابین 
مش��كوک و به قصد متوقف ک��ردن خودروی مذکور 

دستور ایست صادر کردند. 
وی اف��زود: راننده و سرنش��ین خ��ودرو بدون توجه 
به دس��تور ایس��ت مأموران به راه خود ادامه داده و با 
اس��تفاده از محورهای خاکی قصد ف��رار از صحنه را 
داش��تند که با عكس العمل سریع مأموران و تعقیب و 
گریز نه چندان طوالن��ی، راننده خودرو که راهی جز 
تسلیم نداشت خودرو را متوقف کرد. این مقام مسئول 

تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو مأموران 722 
 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای
در نقاط مختلف خودرو جاس��ازی شده بود را کشف 

و ضبط کردند. 
س��ردار کرمی در پایان با بیان این که خودروی مذکور 
توقیف و به پارکینگ منتقل ش��ده اس��ت خاطرنشان 
ک��رد: این فرماندهی با بس��یج کامل نی��رو امكانات و 
تجهیزات و با عزمی راس��خ مبارزه ب��ا موادمخدر که 
از معضالت و آس��یب های اجتماعی است و دشمنان 
ایران و اس��الم از آن به عنوان ابزاری برای ضربه زدن 
به ارکان جمهوری اس��المی ایران استفاده می کنند را 
تا ریشه کنی کامل این بالی خانمانسوز ادامه خواهد 
داد همان گونه که تاکنون در عملیات هایی که در این 
زمینه انجام گرفته موفق و س��ربلند بوده و دشمنان را 

در راه رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است. 

دستگیری 58 سارق و خرده فروش موادمخدر
در خمینی شهر 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
کشف بیش از 700 کیلوگرم موادمخدر در شهرضا

رئی��س س��ازمان نظام روانشناس��ی و 
مش��اوره کش��ور اعالم کرد: براساس 
آمارهای رسمی کش��ور برای هر یك 
هزار دختر در آس��تانه ازدواج، بیش از 
یك هزار و20 پس��ر وج��ود دارد، اما 
آمادگی ازدواج ب��ه لحاظ فرهنگی در 

پسرها کمتر است. 
دکت��ر غالمعل��ی اف��روز در نشس��ت 
مطبوعات��ی که در محل س��ازمان نظام 
روانشناس��ی و مش��اوره کشور برگزار 
ش��د، اظهار کرد: اگر دخترها این باور 
غل��ط را بپذیرن��د که تع��داد دخترها 
زیاد، اما پس��ر کم اس��ت، این آمارها 
به طور یقین زمینه س��از آس��یب های 
فرهنگی برای کش��ور خواهد بود، این 
در حالیست که طبق آمار سازمان ثبت 
اح��وال، به ازای ه��ر 100 دختر، 105 
پس��ر متولد می ش��ود و در کش��وری 
همچون چین در حال حاضر تنها 100 

میلیون دختر کم دارند. 
وی ب��ه روز ازدواج اش��اره و ب��ا بیان 
این که برای گزینش همس��ر مطلوب 
آرامش��گری  قابلیت ه��ای  ب��ه  بای��د 
توجه ک��رد، گفت: ه��دف از ازدواج 
در اس��الم، آرام��ش گ��ری اس��ت که 
مولفه ه��ای آرام��ش گری نی��ز متعدد 
اس��ت. باید توجه داشت که مهم ترین 
و عظیم ترین انتخاب انس��ان، انتخاب 
 همسر اس��ت و مابقی انتخابات فرعی

هستند. 
به گفته وی، دختر پاک و پس��ر پاک و 
تجارب حرف های فرد چه در ش��غل 
و در مباح��ث دیگ��ر و غیره در بحث 
ازدواج مهم است، نه مباحثی همچون 
ش��باهت های ظاهری، س��ن، مدرک و 
غیره. افروز با بیان این که از هر چهار 
زوج، یك زوج در آستانه جدایی قرار 
دارن��د، ریش��ه اصلی همسرس��تیزی، 
ط��الق و جدای��ی را دافعه های روانی 
و جنس��ی عنوان کرد و گفت: بدبینی، 
بداندیشی، زبان تهدید، زبان تخریب، 
زب��ان خودمحوری، زب��ان انتقاد، زبان 
تقاضا، خودکامگی و تنوع طلبی آقایان 
و بی میل��ی و غی��ره از مواردی اس��ت 
ک��ه در ابتدا منجر ب��ه انزوای روانی و 
سپس به تدریج باعث طالق می شود. 
وی تصریح کرد: اس��تقالل تحصیلی و 

فكری و ش��غلی دختران باعث ش��ده 
است که آس��تانه تحمل آنها نسبت به 
قدیم کمتر باش��د همچنی��ن آقایان نیز 
نس��بت به س��ابق تنوع طلبی بیشتری 

دارند. 
وی بح��ث دیپل��م ردی را یك پدیده 
نامیمونی عنوان کرد که فراگیر پسرها 
ش��ده است و گفت: پس��رها دچار کم 
اش��تهایی تحصیلی ش��ده اند و پدیده 
»دیپلم ردی« و »س��رباز ف��راری« زیاد 
شده اس��ت. افروز در ادامه سخنانش 
همچنین با اش��اره ب��ه کاهش میانگین 
بلوغ جنسی در میان دختران و پسران 
گف��ت: میانگین بلوغ جنس��ی دختران 
به 9/5 س��ال و در پسران به 12 سال، 
کاه��ش یافته اس��ت. وی ب��ا بیان این 
که 10 درصد پس��رها حت��ی در تهران 
زودت��ر از میانگین س��ن دختران بلوغ 
جنس��ی را تجربه می کنند، عنوان کرد: 
در ح��ال حاضر هزار پس��ر دبس��تانی 
 داری��م ک��ه بل��وغ جنس��ی را تجربه 

می کنند. 
وی با اش��اره به سه عامل کاهش سن 
بلوغ جنسی شامل تغییر الگوی تغذیه، 
مواد شیمیایی در شامپوها و هجمه های 
مجازی، گفت: در این راس��تا والدین 
ابتدایی و مش��اوران مدرس��ه نیز باید 
بیش��تر ب��ر روی این مباح��ث توجه 
داشته باشند. وی با بیان این مطلب که 
کاهش سن بلوغ جنسی باعث افزایش 
تمای��الت جنس��ی خواه��د ش��د، به 
خانواده ها توصیه کرد که کامپیوترها و 
موارد اینچنینی را در اتاق های نشیمن 
ق��رار دهن��د، ن��ه اتاق های ش��خصی 

فرزندشان. 

از هر4 زوج، یکی درآستانه جدایی است پرهیز از افراط و تفریط در خرید جهیزیه
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مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان گفت: در صورت تامین 
اعتبار در س��ال جاری مجهزترین مرکز کنترل آلودگی کش��ور تا اوایل سال 91 در 
اصفهان به بهره برداری می رس��د. احمدرضا الهیجان زاده با اشاره به پیشرفت 60 
درصدی ساختمان مرکز پاالیش آلودگی های زیست محیطی استان اصفهان، اظهار 
 کرد: تاکنون 350 میلیون تومان برای ساخت ساختمان این مرکز از اعتبارات استانی

 هزینه شده است. 
وی افزود: واحدهای صنعتی و غیر صنعتی که در آلوده سازی محیط زیست نقش دارند  
باید به نصب سیستم های آنالین سنجش آلودگی برای آنالیز لحظه ای خروجی های 
صنایع خود اقدام کنند. مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
دو ایستگاه آنالین سنجش آلودگی بر روی رودخانه زاینده رود و15 ایستگاه سنجش 
آلودگی هوا در سطح استان گفت: ایستگاه های آنالین سنجش آلودگی، کیفیت آب 
در مناطق آبگیر تصفیه خانه ش��رق و س��د زاینده رود را به صورت ش��بانه روزی 

 بررسی و به صورت آنالین به اداره حفاظت محیط زیست استان گزارش می کنند.
 الهیجان زاده از خرید نرم افزارهای پردازشگر آلودگی های زیست محیطی خبرداد 
و بیان کرد: این نرم افزارها با پردازش داده های دریافتی از ایس��تگاه های س��نجش 

آلودگی به کاربردی تر کردن این اطالعات کمك می کند. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه صنایع ب��زرگ اس��تان بای��د به سیس��تم های س��نجش 
آلودگ��ی ه��وا و پس��اب های صنعت��ی مجه��ز ش��وند، گف��ت: تاکن��ون برخی 
از صنای��ع ب��زرگ اس��تان ب��ه این سیس��تم ها مجه��ز ش��ده اند و س��ایر صنایع 
 نی��ز بای��د تا پایان س��ال به نص��ب سیس��تم های س��نجش آلودگی اق��دام کنند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به این که در مصوبات برنامه 
پنج ساله پنجم ساالنه 20 درصد از صنایع باید به تجهیزات لحظه ای سنجش آلودگی 
مجهز شوند، تصریح کرد: تاکنون 30صنعت بزرگ استان برای تجهیز به این سیستم 

ها تا پایان سال جاری شناسایی شده اند.

مدیرکل اداره حفاظت از محيط زیست اصفهان:

بهره برداری از مجهزترین مرکز کنترل آلودگی کشور در اصفهان

 مدیرعامل سازمان ميادین و ساماندهی مشاغل 

شهرداری اصفهان:
کیوسک های گل در اصفهان

راه اندازی می شود
  زاینده رود

حكی��م فعال در گفتگو ب��ا زاین��ده رود از راه اندازی کیوس��ك هایی جهت فروش 
 گل ب��ا عنوان گل ی��اس در اصفهان خبر داد. وی خاطرنش��ان کرد: کیوس��ك های

زیبای��ی جه��ت ف��روش گل ت��دارک دی��ده ش��ده ک��ه اکن��ون در کارگاه در حال 
س��اخت اس��ت. مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل ش��هرداری با 

 بی��ان این ک��ه این کیوس��ك ها ب��ه زیباس��ازی و مبلمان ش��هری کم��ك می کند 
تصریح کرد: افرادی که در این کیوسك ها به همشهریان گل عرضه می کنند دارای لباس 
های متحدالشكلی هستند. حكیم فعال گفت: در مرحله اول 30 کیوسك در نظر داریم 

که یكی از آنها نیز در ماه جاری راه اندازی می گردد. 
همچنین قیمت گل هایی که از این طریق عرضه می ش��وند نسبت به میدان افزایش 
چندانی ندارد. حكیم فعال گفت: در سال گذشته مشكالت مربوط به ماهی فروشی های 
خیابان فروغی را داشتیم که سپس برچیده شدند اما به طور کامل موضوع درخصوص 
کل ش��هر حل نش��د. وی تصریح کرد: قصد داریم بزرگ ترین مجتمع فروش را در 
اصفهان با استفاده از تكنولوژی نانو راه اندازی کنیم و سعی می کنیم در مدت کوتاهی 
با ارزشیابی برای عرضه ماهی ایجاد نماییم تا کل ماهی فروشان شهر به این مجموعه 
منتقل شوند. گفتنی است بزرگ ترین مجتمع فروش ماهی و محصوالت دریایی در 

آینده نزدیك کلنگ زنی می شود.

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص تا پایان برنامه 5 ساله؛

شبکه فیبر نوری شهرداري اصفهان 
به ۱۰۰ کیلومتر می رسد

مدیرعامل سازمان فاوا ش��هرداري اصفهان با اشاره 
به طول 70 کیلومتري ش��بكه فیبر نوري اختصاصي 
شهرداري اصفهان در حال حاضر، گفت: طول این شبكه 
 تا پایان برنامه پنج ساله به 100 کیلومتر خواهد رسید. 
همای��ون یزدان پناه ب��ا بیان مزایاي اس��تفاده از فیبر 
نوري در ش��هرداري اصفهان، خاطر نش��ان کرد: از 
مزایاي کاربرد فیبر نوري در ش��هرداري اصفهان مي 
توان به ام��كان انتقال اطالعات به صورت صوت و 
تصویر و متن با س��رعت ب��اال، اطمینان از عدم قطع 
ارتب��اط في ما بین و کاهش هزینه هاي ارتباطي بین 

بخش هاي مختلف شهرداري اشاره کرد.
 وي ام��كان اج��راي برنامه هاي تحت ش��بكه را از 
دیگر امكانات فراهم ش��ده در این راس��تا دانس��ت 
و تصری��ح کرد: از این طریق مي ت��وان برنامه هاي 
مورد نیاز را تحت ش��بكه در مرکز داده ش��هرداري 
نص��ب کرد ت��ا افراد مختل��ف در ش��هرداري هاي 
مناط��ق و دیگ��ر مراکز متص��ل به ای��ن تكنولوژي 
 بتوانن��د از این طریق از برنام��ه هاي مورد نیاز خود 

استفاده نمایند. 
مدیرعامل س��ازمان فاوا ش��هرداري اصفهان اضافه 
کرد: انتقال حجم وسیع اطالعات، پهناي باند وسیع، 
سادگي توسعه  ظرفیت، درجه اطمینان باال و سهولت 
نگهداري، مصونیت در برابر تداخل و اثرات القایي، 
مقاوم��ت بیش تر در براب��ر تغییرات دما و ش��رایط 
جوي، نبود هم ش��نوایي، هزینه ه��اي اقتصادي پایین 
و به صرف��ه و ایمني با درصد ب��اال از دیگر مزایاي 
اس��تفاده از فیبر نوري در ش��هرداري اصفهان است. 
وي توس��عه ش��بكه فیبر نوري را پیش نیازي براي 
رسیدن به شهرداري الكترونیك خواند و با بیان این 
که فراهم شدن شهرداری الكترونیكی در ایجاد شهر 
الكترونیكی تاثیر بسیار زیادی دارد، تصریح کرد: اگر 
ما این مسیر را ادامه دهیم و به شهرداري الكترونیكي 

برس��یم با توجه به این که درصد زی��ادي از ارتباط 
مردم با شهرداري است، مي توانیم نمونه شاخص و 
مهمي براي بقیه سازمان هاي خدمات رسان شهري 
باش��یم تا با تعامل و هماهنگي س��ازمان هاي دیگر 
 زمینه تحقق یك ش��هر الكترونیكي را فراهم نماییم. 
ی��زدان پن��اه با اش��اره ب��ه ویژگی های یك ش��هر 
الكترونیك��ی اضافه کرد: در یك ش��هر الكترونیكی 
بس��یاری از خدم��ات ادارات خدم��ات رس��ان ب��ه 
ص��ورت الكترونیك��ی در 24 س��اعت ش��بانه روز 
و هف��ت روز هفت��ه و ب��دون مراجع��ه فیزیك��ی 
ش��هروندان ارائه می ش��ود که ش��هرداري اصفهان 
 در ای��ن مقوله به عن��وان اولین ارگان ش��هري وارد

 شده است. 

وی با تاکید بر این که با تحقق ش��هر و ش��هرداری 
الكترونیكی مش��كالت ترافیك، آلودگي هوا تا حد 
بس��یار زیادی رفع م��ی گردد، تصریح ک��رد: ایجاد 
فضایي جدید براي ارائه خدمات سریع و با سهولت 
بیشتر به ش��هروندان از مهم ترین اهداف شهرداري 
اس��ت چرا که با ی��ك میلی��ون و 800 نفر جمعیت 
داراي ترافیك بسیار زیادي در شهر هستیم، در حالي 
ک��ه بعضي از ش��هرهاي دنیا با بی��ش از 20 میلیون 
جمعیت ترافیك ما را ندارند و علت این اس��ت در 
 خصوص ارائه خدمات الكترونیكی پیش��رفت های
زیادی داش��ته و خدمات ادارات آنها بدون مراجعه 
حض��وری و مس��تقیم ش��هروندان و ب��ه ص��ورت 

الكترونیكی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني:
اختالف هزینه و درآمد شرکت

واحد اتوبوسراني ۶ برابر شده است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر اصفهان با اشاره به این که اختالف 
هزینه و درآمد شرکت واحد اتوبوسراني شش برابر شده است، اعالم کرد: 
براي حفظ وضعیت موجود بدون در نظر گرفتن بحث نوس��ازي ناوگان 
افزایش نرخ کرایه اتوبوس هاي درون شهري الزم و ضروري است. سید 
عب��اس روحاني با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به افزایش قیمت هاي 
سوخت، قطعات یدکي، حقوق پرسنل و حتي افزایش دیگر اقالم مصرفي 
جامعه به س��ختي هزینه هاي اضافه شده به شرکت اتوبوسراني تامین مي 
شود. وي با تاکید بر لزوم افزایش کرایه اتوبوس هاي دورن شهري افزود: 
با اجراي قانون هدفمندي یارانه ها تنها خدماتي که افزایش قیمت نداشته 
کرایه حمل و نقل عمومي بوده است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني 
شهر اصفهان با بیان این که در حال حاضر اختالف هزینه و درآمد شرکت 
واحد اتوبوسراني ش��ش برابر است، تصریح کرد: هزینه جابه جایي یك 
مسافر 330 تومان است که تنها 50 تومان آن را مردم پرداخت مي کنند و 
280 تومان مابقي توسط شهرداري تامین مي گردد. روحاني خاطرنشان کرد: 
بر طبق قانون مصوب مجلس باید هزینه هاي حمل و نقل شهري توسط 
مردم، دولت و شهرداري به طور یكسان تامین شود اما در حال حاضر پس 
از هدفمندي یارانه ها تاکنون یارانه هاي پرداختي دولت کافي نبوده و این 
ناوگان را با چالش هاي متعددي رو برو کرده است. وي تاکید کرد: براي 
حفظ وضعیت موجود و بدون در نظر گرفتن بحث نوسازي ناوگان افزایش 

نرخ کرایه اتوبوس هاي درون شهري الزم است.

صمصام شریعت:
تمدید پروانه معادن شن و ماسه 

اصفهان به صالح نیست
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: تمدید مجدد معادن شن و ماسه 
اصفهان به صالح این ش��هر نیست. سید جمال الدین صمصام شریعت در 
گفتگو با مهر با بیان این که فعالیت  معادن ش��ن و ماس��ه در نزدیكی شهر 
اصفهان، مشكالت زیست محیطی متعددی را برای این شهر ایجاد کرده 
اس��ت، افزود: این مشكالت زیس��ت محیطی در موارد بسیاری موجبات 
ایجاد مزاحمت برای ش��هروندان و مردم منطق��ه را فراهم می آورد. وی با 
بیان این که جلسات بسیاری برای تجدید نظر در تمدید پروانه معادنی که 
محیط زیست را مورد خطر و تهدید جدی قرار می دهند برگزار شده است، 
اظهار داشت: یكی از نتیجه گیری های حاصل شده در این ارتباط این است 
که امكان تمدید پروانه معادن تهدید کننده محیط زیست در استان اصفهان 
وج��ود ندارد و این معادن باید ب��ه دنبال مكان دیگری برای فعالیت خود 
باشند. معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان این که به نظر نمی رسد پروانه 
بهره برداری از این معادن بار دیگر تمدید شود، تصریح کرد: طی سال های 
اخیر پروانه  بهره برداری از این معادن حومه شهر اصفهان بارها تمدید شده 
اما به نظر می رسد این اتفاق بار دیگر رخ ندهد زیرا اعتقاد داریم تمدید این 
پروانه های فعالیت، موقعیت زیست محیطی شهر اصفهان را تهدید می کند. 
وی اضافه کرد: تمهیداتی اندیشیده شده تا محل فعالیت این معادن تغییر یابد 
و به مناطق دیگری از اس��تان اصفهان که وضعیت زیست محیطی بهتری  
دارند منتقل شوند. صمصام شریعت با تأکید بر این که حتی مكانی برای انتقال 
معادن شن و ماسه اصفهان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: محدوده بسیار 
وس��یعی در منطقه گردنه الشتر به منظور انتقال هشت معدن شن و ماسه 
فعال در محدوده شهر اصفهان در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: با 
وجود این که با پیگیری های مستمر نسبت به تعیین و اختصاص این محل 
ب��ه فعالیت معادن اختصاص یافته اما تاکنون هیچیك از این معادن به این 

منطقه منتقل نشده اند.

برگزاري دومین همایش علوم
و فناوري هاي نوین در صنعت پاالیش 

نفت در اصفهان
معاون راهبردي پژوهشكده شهیداعتباري، مستقردر دانشگاه صنعتي 
اصفه��ان درخصوص همایش عل��وم و فناوري هاي نوین در صنعت 
پاالیش نفت گفت: فكر اولیه این همایش توس��ط بس��یج پاالیشگاه 
نفت ارائه شد که با استقبال پژوهشكده شهید اعتباري مواجه و سال 

پیش اولین دوره این همایش برگزار شد. 
رحمان س��یف افزود: هدف اصلي از برگزاري این همایش برقراري 
ارتباط دانش��گاه با پاالیش��گاه ب��ه عنوان دوقطب علم��ي و صنعتي 
کش��ور اس��ت. وي ادامه داد: هدف دیگر برگزاري همایش علوم و 
فن��اوري نوین صنع��ت پاالیش نفت به روز ک��ردن اطالعات علمي 
صنعتگران پاالیشگاه نفت و همین طور در اختیار قرار دادن اطالعات 
 صنعت��ي کارکنان پاالیش��گاه به دانش��گاهیان اس��ت ک��ه امیدواریم 

محقق شود. 
س��یف با بی��ان این ک��ه اولویت مقاالت ارس��الي به ای��ن همایش با 
مقاالت صنعتي اس��ت، خاطر نش��ان ک��رد: ایده ه��ا در این مقاالت 
بررس��ي ش��ده، س��پس در همایش بر اس��اس ای��ن ایده ه��ا نیازها 
 گفت��ه مي ش��ود و پروژه هاي صنعت��ي از این طریق ش��كل مي گیرد. 
 وي با اشاره به این که داوران همایش از سه گروه تشكیل مي شوند، 
بیان کرد: گروه اول از اس��تادان دانش��گاه هاي سراس��ر کشور هستند 
که گروه علمي را تش��كیل مي دهند، گروه دوم از کارکنان پاالیشگاه 
نفت اصفهان با مدرک کارشناس��ي ارش��د به باال که در گروه صنعت 
هس��تند و گروه س��وم را دانش��جویان تحصیالت تكمیلي دانش��گاه 
صنعتي ش��كل خواهند داد. س��یف آخرین مهلت ارس��ال مقاالت را 
29 م��رداد 1390 عنوان کرد و افزود: ای��ن همایش 13 و 14 مهرماه 
 س��ال جاري در شهرک ش��هید منتظري و دانش��گاه صنعتي اصفهان

برگزار خواهد شد.

در چهارمحال و بختياري:
خسارت ساالنه فرسایش خاک

72 میلیارد تومان است
مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و بختیاري خس��ارت 
س��الیانه فرس��ایش آبي به مراتع، زمین هاي کشاورزي و جنگل هاي 
این اس��تان را 72 میلیارد تومان اعالم ک��رد. عطاءاله ابراهیمي اظهار 
داشت: وضعیت اقلیمي و شیب زیاد زمین، خسارت فرسایش خاک 

را در چهارمحال و بختیاري افزایش داده است.
وي افزود: فرس��ایش خاک در این اس��تان س��الیانه 24 تن در هكتار 
اس��ت و این میزان از اس��تاندارد جهاني باالتر است. ابراهیمي تاکید 
کرد: اجرا و گس��ترش آبخیزداري در مراتع و جنگل هاي این استان 

براي کاهش خسارات فرسایش ضروري است. 
مدی��رکل مناب��ع طبیع��ي و آبخی��زداري چهارمح��ال و بختی��اري 
تصری��ح کرد: فرس��ایش، خ��اک حاصلخی��ز کش��اورزي را از بین 
 م��ي ب��رد و حاصلخی��زي مناب��ع کش��اورزي را کاهش م��ي دهد.
 ای��ن مس��ئول با اش��اره ب��ه ش��یوه هاي کاه��ش اثرات فرس��ایش 
اف��زود: زمی��ن های��ي که ش��یب زی��اد دارن��د و صخره اي اس��ت 
و زمی��ن های��ي که خ��اک کم��ي دارن��د را باید به اح��داث جنگل 
 اختص��اص داد تا حساس��یت خاک در مقابل فرس��ایش کم ش��ود. 
ابراهیمي افزود: کارشناسان معتقدند در نقاطي که منظور حفظ خاک 
است نباید زراعت انجام شود زیرا شخم زمین و بدون پوشش ماندن 
آن براي مدتي از سال به افزایش آثار فرسایش خاک کمك مي کند. 

اجراي قانون بهره وري بالیني
 چهارمحال و بختیاری نیازمند

به کارگیري 800 نیرو است
ومدیریت  توس��عه  مع��اون 
منابع انس��اني دانشگاه علوم 
بهداشتي  خدمات  پزش��كي 
و  چهارمح��ال  درمان��ي  و 
بختیاري گفت: این دانشگاه 
به منظور اجراي قانون بهره 
در  بالین��ي  کارکن��ان  وري 
استان نیازمند استخدام 800 
نیروي بهداشتي درماني ش��امل پرستار، بهیار، ماما، پزشك، تكنسین 

اتاق عمل، هوشبري و فوریت هاي پزشكي است. 
محم��د رئیس��ي اف��زود: در این راس��تا دانش��گاه در ح��ال پیگیري 
جه��ت اخ��ذ مج��وز ب��ه کارگی��ري نی��رو و رف��ع کمبوده��ا از 
اس��ت. پزش��كي  آم��وزش  و  بهداش��ت،درمان  وزارت   طری��ق 
 وي زم��ان اجراي این قانون را در گرو اس��تخدام این تعداد نیرو و 
به کارگیري آنها در بیمارس��تان ها و مراکز درماني مورد نیاز دانست. 
ارتقا بهره وري کارکنان بالیني قانوني اس��ت که به موجب آن میزان 
ساعت کار کارکنان که 44 ساعت در هفته است با توجه به صعوبت 
کار، س��ابقه خدمت و کار در نوب��ت کاري هاي غیرمتعارف، بر طبق 
دس��تورالعملي که به تفكیك مش��اغل و نوع فعالیت ابالغ مي ش��ود، 
حداکثر تا هش��ت ساعت در هفته تقلیل مي یابد. رئیسي از برگزاري 
آزم��ون اس��تخدامي نیروها و کادر درماني توس��ط این دانش��گاه در 
اس��فندماه سال گذشته خبرداد و گفت: بر اساس این آزمون دانشگاه 
علوم پزشكي اقدام به جذب 736 نیرو کرد که برخي به محل خدمت 
اع��زام ش��دند و مابقي در ح��ال گذراندن مراح��ل اداري و گزینش 

هستند.

استاندار چهارمحال و بختياري:
تولید صادرات گرا منطبق بر نیازهاي 

روز بازار باشد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: تطبیق نیافتن تولیدات فرش 
دستباف با نیازهاي روز جهان و مردم از مهم ترین مشكالت فراروي 

صنعت فرش این اس��تان اس��ت. 
همایش  در  عنابستاني  علي اصغر 
مل��ي فرش ای��ران در ش��هرکرد 
اظهار داشت: ایرانیان هنر صنعت 
فرش را از هویت ایراني خود به 

ارث برده اند. 
وي توس��عه عرصه هاي مختلف 
این هنر را نیازمند تالش بیش��تر 
مسئوالن دانس��ت و گفت: براي 
توس��عه فرش بافي و زن��ده نگه 

داشتن این هنر که موجب غیرتمندي ایرانیان است، باید بیش از پیش 
تالش کنیم. عنابستاني با تأکید بر ضرورت ارتقاي جایگاه فرش این 
اس��تان در س��طح بازارهاي خارجي گفت: با توجه به وجود رقبایي 
از جمله کش��ور چین که با الگوبرداري از طرح هاي ایراني سعي در 
تسخیر بازارهاي جهاني را دارند، الزم است تا راهكارهاي اصولي به  

منظور ارتقاي جایگاه فرش این استان در دستور کار قرار بگیرد. 
استاندار چهارمحال و بختیاري یكي از عوامل مهم بازاریابي فرش را 
ش��ناخت بازار هدف و سلیقه مصرف کننده دانست و گفت: شرکت 
در نمایش��گاه هاي بین المللي خارج از کش��ور در شناخت این مسیر 

بسیار موثر است.
وي تطبی��ق نیافتن تولی��دات با نیازهاي روز جهان و مردم اس��تفاده 
کننده را از دیگر مش��كالت فراروي صنعت فرش این استان برشمرد 
و گفت: باید براي مقابله با این مش��كل دوره ه��اي آموزش به بافي، 
تهیه مواد اولیه و لوازم مناس��ب قالي بافي و کنترل بافته هاي قالیباف، 
بازاریابي و تبلیغات براي تولیدات و کمك هاي مادي به بافندگان راه 
حل مناس��بي براي احیاي فرش دس��تباف و حمایت از قالیباف و در 

نهایت زنده نگه داشتن این هنر است. 

کلنگ احداث مجتمع فرهنگي مذهبي مهدیه 
شهرضا به زمين زده شد

طي آئین باش��كوهي باحضورحجت االسالم حاج ش��یخ سیف اله یعقوبي 
 نماینده مقام معظم رهبري وامام جمعه ش��هرضا ،مدیران عامل مهدیه هاي
ته��ران، اراک، مش��هد، اصفه��ان، ورامی��ن وجمع��ي از عاش��قان اهلبیت 
عصم��ت وطهارت وحضرت بقیه اله االعظم حضرت حجت ابن الحس��ن 
مه��دي صاح��ب الزم��ان)ع( همزم��ان باپنجاهمین س��ال فعالی��ت هیأت 
مهدوی��ه ش��هرضاکلنگ احداث مجتم��ع فرهنگي مذهبي مهدیه ش��هرضا 
ب��ه زمی��ن زده ش��د. این مجتم��ع در زمیني ب��ه مس��احت 2000 مترمربع 
درچه��ار طبق��ه وبازیربن��اي 7500 مترمرب��ع دارای مجموع��ه فرهنگ��ي، 
 مجموع��ه خدم��ات درماني و همچنین مجموعه خدمات��ي که با پیش بیني
000 / 000 / 000 / 60 ریال توس��ط خیری��ن نیك اندیش ووالیتمدار وبه 

همت هیأت مهدویه شهرضا ساخته خواهدشد.

توسعه و ترميم شبکه فاضالب هفت شهر 
شهرستان لنجان

مع��اون فرمان��دار لنجان گفت: با توس��عه و ترمیم ش��بكه آب و فاضالب 
مش��كالت شهرس��تان در این بخش مرتفع خواهد ش��د.  موسوی مباشری 
با بیان این که با توس��عه و ترمیم شبكه آب و فاضالب مشكالت شهرستان 
در ای��ن بخش برطرف خواهد ش��د، اظهار کرد: رفع مش��كالت مربوط به 
 فاضالب و س��الم س��ازی آب آشامیدنی شهرس��تان در اولویت کاری قرار 
گرفته اس��ت. وی با اش��اره به تشكیل کمیس��یون حفاری شهرستان لنجان 
با حضور مس��ئوالن مربوط افزود: این کیمس��یون به منظور توسعه و ترمیم 
شبكه آب و فاضالب در هفت شهر و دو روستای شهرستان تشكیل و مقرر 
ش��ده است شرکت آب و فاضالب ش��هری متعهد به اجرا، توسعه و ترمیم 
ش��بكه های آب و فاضالب شهرهای زرین شهر، چمكردان، ورنامخواست، 

سده، چرمهین، باغبهادران و زاینده رود شود. 

40 درصد جمعيت چهارمحال و بختياری
 تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی است

مدی��رکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گف��ت: هم اکنون 40 درصد از 
جمعیت این استان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که بیش از 360 
هزار نفر را شامل می شود. کاظم کاکی بیان داشت: ارائه خدمات به زنان سرپرست 
خانوار، مربیان مهدهای کودک، زنبورداران و اصناف کم درآمد از خدمات جدید 
بیمه ای این س��ازمان اس��ت. وی با بیان این که شهرستان شهرکرد بیشترین آمار 
بیمه شدگان این اس��تان را داراست، عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یكی از 
بزرگ ترین سازمان های بیمه ای کشور است که با توجه به تنوع کاری و گستردگی 
مخاطبان نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا می کند. وی با بیان این که سازمان 
تامین اجتماعی در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت به مخاطبان خود خدمات 
ارائه می دهد، افزود: مهم ترین این خدمات حمایت از بیمه شدگان در برابر حوادث 
و بیماری ها، بازنشس��تگی، از کار افتادگی، مرگ و غرامت دس��تمزد و بارداری 

است. 

رشد 70 درصدی اعتبارات استانی 
تبليغات اسالمی چهارمحال و بختياری

مع��اون اداری مال��ی تبلیغ��ات اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
تملك دارایی س��رمایه ای س��ال 90 ای��ن اداره کل و شهرس��تان های تابعه 
نس��بت به س��ال گذشته 70 درصد رشد داشته اس��ت. محمد رضا رستگار 
در گفتگ��و ب��ا مهر با اش��اره به رش��د 70 درصدی اعتبارات این س��ازمان 
اظهار داش��ت: اعتبار تكمی��ل مجتمع فرهنگی ش��هرکرد و خانه های عالم 
 در شهرس��تان ه��ا تأمین ش��ده و طی چند مرحله تخصی��ص پیدا می کند.
 وی افزود: اعتبار تخصیص داده شده برای تكمیل و بهره برداری 31 پروژه 
است که در طول سال جذب می شود.  معاون اداری مالی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری افزود: بیش��تر پروژه ها دارای پیشرفت فیزیكی باالی 
70 درصد هس��تند و 60 درصد آنها با اختصاص این اعتبار تا پایان س��ال 

تكمیل و به بهره برداری می رسند. 

  زاینده رود

محمود ش��الویی در مراس��م افتتاحیه 
نخستین جشنواره بین المللی هنرهای 
تجسمی کودک و نوجوان در اصفهان 
گفت: امیدواریم این جشنواره حرکت 
رو به پیش��رفتی داش��ته باشد و بتواند 
ظرفی��ت ه��ای خود را نش��ان دهد و 
در تقوی��م جهان��ی رویدادهای هنری 
ثبت ش��ود. وی خاطرنشان کرد: ایده 
برگزاری این جش��نواره از چند سال 
قب��ل مط��رح ش��د و خوش��بختانه با 
همكاری مسئوالن استان اصفهان این 
جش��نواره آغاز شده و امیدواریم که با 
حمایت، همكاری مسئوالن و دستگاه 

های اس��تان اصفه��ان دوره های بعد 
جش��نواره نیز در اصفهان برپا ش��ود. 
مدی��رکل هنرهای تجس��می وزارت 
ارش��اد افزود: جش��نواره بین المللی 
هنرهای تجس��می کودک و نوجوان، 
ک��ودکان و نوجوانانی از کش��ورهای 
ایتالیا، فرانسه، تاجیكستان، گرجستان 
و لبنان حضور دارند.  ش��الویی با بیان 
این که در دوره های بعد این جشنواره 
با حضور کش��ورهای بیشتر و به طور 
گس��ترده تر برگزار می گردد تصریح 
ک��رد: با ای��ن جش��نواره ک��ودکان و 
نوجوانان برای حضور در جش��نواره 
جوانان و دو س��االنه های تجسمی در 
س��ال های بعد آمادگی پیدا می کنند. 

وی خاطرنشان کرد: جشنواره هنرهای 
تجس��می کودک و نوجوان از محدود 
رویدادهایی است که در حوزه کودک 
و نوج��وان در جهان برپا می ش��ود و 
ک��ودکان و نوجوان��ان از بس��تر این 
جش��نواره پیام صلح و دوس��تی را به 
جهانیان می دهند و فرصتی به وجود 
می آید که بتوانند پیام های مقدس را 
به جامعه بش��ری ارائه نمایند.  گفتنی 
است پس از قرائت پیام وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در این جش��نواره 
توسط یكی از کودکان اصفهانی، معاون 
سیاس��ی امنیتی استانداری اصفهان نیز 
تصریح کرد: اصفهان شایستگی آن را 
دارد که چند جش��نواره بین المللی را 

در حد نام و ش��أن خود داش��ته باشد 
 و شاهد برگزاری جشنواره های معتبر 
باش��د. اس��ماعیلی اف��زود: امیدواریم 
جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
کودک و نوجوان در اصفهان ماندگار 
شود و با تهیه امكانات دبیرخانه دائمی 
جشنواره در اصفهان استقرار پیدا کند 
و در س��ال های آت��ی از نظر کمی و 
کیفی رش��د داشته باشد. ش��ایان ذکر 
اس��ت ب��ا تواف��ق اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان و معاونت 
سیاس��ی، امنیتی اس��تانداری اصفهان 
دبیرخانه دائمی جش��نواره بین المللی 
هنرهای تجس��م کودک و نوجوان در 

اصفهان راه اندازی می شود.

30
 از 

اه
وت

ک

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد:

امیدواریم جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در تقویم جهانی ثبت شود
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اطالع رسانی
تحديد حدود اختصاصي

3/162 شماره:  2592 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب حصار واقع در صحراي طامه 
شماره پالك 509 فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام آقاي عليرضا عرب عامري در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم رعايت حدفاصل در 
آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/6/28 در محل ش��روع و 
ب��ه عمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك 
اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 119
تاريخ انتشار: 90/5/4                                    شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
3/163 شماره:  2593 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب حصار شماره پالك 528 فرعي 
از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي عليرضا عرب 
عامري در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم رعايت حدفاصل قبلي بايس��تي تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالك 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/6/28 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب 
اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در س��اعت و 
روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. م الف/ 120
تاريخ انتشار: 90/5/4                                    شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ 
4/498 كالسه پرونده 270/90 ش32 شماره دادنامه: 568-90/4/14 مرجع رسيدگی: شعبه 
32 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدحسين خيام حقيقی فرزند اصغر نشانی: 
اصفهان – خيابان صارميه - مقابل بانک صادرات – مغازه برنج فروش��ی خوانده: مرتضی 
كريمی فرزند عباس نشانی مجهول المكان خواسته مطالبه 16/430/000 ريال با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای محمدحس��ين خيام به طرفيت آقای مرتضی كريمی فرزند 
عباس به خواس��ته مطالبه مبلغ 16/430/000 ريال وجه چک به شماره 89/10/22 – 
130512 و 89/12/15 – 130513 ب��ه عهده بانک ص��ادرات خيابان كاوه به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مس��تندات در يد 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم 
ابالغ و نش��ر آگهی در جلس��ه حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مس��تند و 
محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه مستندا به مواد 310 و 313 
قان��ون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حك��م به محكوميت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ 16/430/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 40/000 ريال بابت هزينه 
دادرس��ی و هزينه های نش��ر آگهی در روزنامه و خس��ارت تأخير در تأديه از تاريخ 
سررس��يد چک های موص��وف )89/10/22 و 89/12/15(  تا تاريخ اجرای حكم در 
ح��ق خواهان صادر اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواه��ی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.
موسوی- قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايی 
4/499  شماره: 1433/89 ش2 به موجب رأی شماره 164 تاريخ 90/2/25 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آرش احمدی فرزند فتح 
اله مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 1/878/000 تومان بابت نفقه از 89/3/1 
لغايت 90/2/10 و از تاريخ 90/2/11 لغايت زمان احراز نشوز زوجه ماهيانه پرداخت مبلغ 
171/000 تومان همچنين بابت نفقه فرزند مشترك )پارميدا( از 89/9/16 لغايت 89/12/29 
پرداخ��ت مبلغ 262/500 تومان و از تاريخ 90/1/1 ماهيانه مبلغ 84/000 تومان به صورت 
مستمر – سه هزار تومان هزينه دادرسی و سی هزار تومان دستمزد كارشناسی – پرداخت 
يارانه های واريزی در حق محكوم له زهرا فروغی نشانی محل اقامت:  اصفهان – خيابان 
باغ درياچه –  كوچه شقايق – نوبهار – بن بست بهارك – پالك 85. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند 
كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار 
از آن ام��وال خ��ود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارايی خود داده به نحوی كه 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه ای از شصت و يک روز 

تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 5711 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان

ابالغ رأی 
4/500 كالس��ه پرونده: 50/90 ش��ماره دادنامه:  324-90/4/28 مرجع رس��يدگی: ش��عبه 
39 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان خواهان: آق��ای مصطفی دهقانی س��ودرجانی فرزند 
س��يد محمد نش��انی: اصفهان – خيابان باغ فردوس – بعد از قنادی ابوالحس��نی – مغازه 
 تعمي��رات موتورس��يكلت خوان��ده: 1- آق��ای عليرض��ا س��عيدی فرزند محمد نش��انی 
مجهول المكان 2- آقای رضا س��ليمی فرزند جعفر نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به 
انتقال يكدستگاه موتورسيكلت ca 125 مدل 1370 گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا 

 در خص��وص دع��وی آقای مصطف��ی دهقانی س��ودرجانی فرزند س��يد محمد بطرفيت 
1- عليرضا سعيدی فرزند محمد 2- رضا سليمی فرزند جعفر به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال رسمی يكدستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی 4439 اصفهان 2 به نام خواهان بدين 
توضيح كه خواهان اظهار داشته موتورسيكلت موضوع دعوی را طبق مبايعه نامه 1377/7/24 
نق��داً از خوانده رديف اول خريداری كرده و وی نيز طبق مبايعه نامه 75/11/24 از خوانده 
رديف دوم كه مالک رسمی خريداری نموده و لذا درخواست الزام خواندگان به انتقال رسمی 
م��ورد معامله را دارد معاونت راهوار مالكيت خوان��ده رديف دوم را تأييد نموده و خوانده 
رديف اول خريداری از رديف دوم و فروش به خواهان را تأييد نموده است عليهذا شورا از 
توجه به دادخواست تقديمی خواهان، مالكيت رسمی خوانده رديف دوم بر موتورسيكلت 
و تأيي��د مالكيت فعلی خواهان از ناحي��ه خوانده رديف اول دعوی خواهان را ثابت و وارد 
تش��خيص و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی حكم به الزام خواندگان به حضور در 
دفتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی موتورس��يكلت به شماره انتظامی 4439 – اصفهان 2 و 
ش��ماره موتور 2271634 تنه 7036698 به نام خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره 
نسبت به خوانده رديف اول حضوری و قطعی و نسبت به خوانده رديف دوم غيابی و ظرف 
مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در دادگاه است. م الف/ 5768
نواب - قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
4/502 در خصوص پرونده كالسه 682/90 خواهان بهزاد كيانی دادخواستی مبنی بر تقاضای 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند يک دستگاه موتورسيكلت سيستم پيشرو 
مدل 1386 به رنگ قرمز به شماره انتظامی 6959 – شهركرد6 به طرفيت آقايان 1- محمد 
امير ميرلوحی 2- مسعود گشتاسبی 3- عباس اسكندری تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای روز شنبه مورخ 90/6/12 ساعت 9:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان 

مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 5807

مدير دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
4/552 شماره دادنامه: 9009970353800565

شماره پرونده: 8909980360001250
شماره بايگانی شعبه: 891390

ش��اكی: خان��م پريس��ا داورخواه به نش��انی اصفه��ان پل س��رهنگ خ عطار نيش��ابوری 
 ك مس��جد عل��ی اب��ن ابيطالب بن ي��اس پ 18، متهم: خانم عظيمه اس��تكی به نش��انی 
مجهول المكان، اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی، 2. توهين، گردشكار: دادگاه با توجه به 

محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم عظيمه اس��تكی فعاًلَ مجهول المكان داير بر ايراد ضرب عمدی و 
توهين نس��بت به خانم پريسا داورخواه نظر به شكايت مطروحه و كيفرخواست صادره و 
گزارش مأمورين و اظهارات مطلعين و گواهی پزشكی قانونی و متواری بودن متهم اتهامات 
انتس��ابی را محرز و مس��لم داشته و در خصوص ايراد و ضرب عمدی مستنداً به ماده 484 
قانون مجازات اسالمی حكم بر محكوميت متهم به پرداخت مبلغ يک و نيم هزارم ديه كامل 
بابت دو عدد س��رخ ش��دگی قفسه سينه و روی دست راست در حق شاكيه صادر و اعالم 
می نمايد و در خصوص توهين نيز مس��تنداً به ماده 608 قانون مجازات اس��المی حكم بر 
محكوميت متهم به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دول��ت ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی ص��ادره غيابی و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قابل 

واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف/ 5601
توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
4/553 شماره دادنامه: 9009970350600266 

شماره پرونده: 8909980350601107 
شماره بايگانی شعبه: 891122 

خواه��ان: آق��ای بيژن قاس��می صالح بارب��ری با وكالت آق��ای جليل صادقی به نش��انی 
اصفه��ان چهارراه نورب��اران ابتدای ش��ريف واقفی جنب بانک تجارت س��اختمان بهمن 
 ط پايي��ن خوان��دگان: 1- آق��ای فري��ده صادقی ب��ه نش��انی اصفهان ملک ش��هر محله 
 آ 3 مجتم��ع مس��كونی محم��د ورودی 614 ط اول س��مت چ��پ درب دوم- فع��ال 
مجهول المكان 2- خانم فرزانه حيدری به نش��انی مجهول المكان خواس��ته ها: 1- مطالبه 
طلب 2- تامين خواسته گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 

صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه:

درخص��وص دعوای آقای بيژن قاس��می صالح بابری فرزن��د حيدرقلی با وكالت آقای 
جليل صادقی به طرفيت 1- خانم فريده صادقی فرزند عليرضا 2- خانم فرزانه حيدری 
فرزند ابراهيم به خواسته مطالبه وجه يک فقره چک به شماره 265537 مورخ 87/4/5 
عهده بانک صادرات ايران به مبلغ يكصد و بيس��ت ميليون ريال به انضمام خس��ارت 
تاخير تاديه، هزينه های دادرس��ی و حق الوكاله وكيل از توجه به دادخواست تقديمی، 
تصاوي��ر مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت ص��ادره از ناحيه بانک محال عليه به 
تاريخ 87/4/5، ظهرنويس��ی چک موصوف توسط خوانده رديف دوم به عنوان ضامن، 
بقاء اصل چک نزد خواهان و نيز با عنايت به اينكه خواندگان نسبت به دعوای مطروحه 
و داليل اس��تنادی خواهان دفاع موثری به عمل ني��اورده اند دادگاه دعوی مطروحه را 
محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی رای 
بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد و بيس��ت ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی 
و همچني��ن پرداخت حق الوكاله وكيل براس��اس آيين نامه تعرف��ه حق الوكاله و حق 
المشاوره و هزينه سفر وكالی دادگستری و وكالی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه 
مصوب 85 در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت 

بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است. م الف/5602
خدابنده- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
4/556 كالس��ه: 598/89ح/6 ش��ماره دادنام��ه: 1339- 89/10/13 محك��وم له: هادی 
 ش��يرزاد با وكال��ت آقای علی ش��يرزاد محك��وم عليه: عباس حس��ين آب��ادی فرزند 
امين اله فعاًل مجهول المكان محكوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 1339- 89/10/13 
صادره از شعبه 6 حقوقی اصفهان محكوم عليه آقای عباس حسين آبادی محكوم است 
به پرداخت مبلغ يكصد و سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/550/000 ريال 
به عنوان هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه )4/320/000 ريال( و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 88/1/25 لغايت اجرای دادنامه در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 
 6500/000 ري��ال به عنوان حق االجرا در ح��ق صندوق دولت. مراتب در اجرای ماده 
9 ق اجرای احكام مدنی يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی اصفهان 
درج و آگهی می شود تا محكوم عليه از تاريخ درج آگهی ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 
مف��اد اجرائيه را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی ب��رای آن بگذارد و در صورت توافق 
موافقت نامه را به اين مرجع تس��ليم نمايند. در اين صورت اجرای احكام ش��عبه برابر 

مقررات ق. اجرای احكام مدنی اقدام خواهد كرد. م الف/5606
فانی- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقی اصفهان

ابالغ رای
4/557 شماره دادنامه: 9009970350600547 

شماره پرونده: 8809980350601178 
شماره بايگانی شعبه: 881192 

خواهان: آقای حس��ن تقی زاده دولت آبادی به نش��انی تهران خان��ی آباد نو خيابان ميعاد 
 ش��مالی كوچه حبي��ب زياری پ��الك 38 طبقه همك��ف خوان��ده: آقای اكبر تق��ی زاده 
دولت آبادی به نشانی مجهول المكان خواسته: درخواست اصالح رای گردشكار: دادگاه با 
بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای تصحيحی می نمايد. 
رای دادگاه:

باتوجه به اينكه در قسمت آخر سطر هفتم دادنامه شماره 399-90 مورخ 90/3/24 
س��هواً خسارت دادرس��ی از تاريخ تقديم دادخواس��ت لغايت تاديه اصل قيد شده 
اس��ت دادگاه مس��تنداً به ماده 309 قانون آيين دادرس��ی مدنی، عبارت خس��ارت 
دادرسی را به خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )88/12/23( لغايت 
اج��رای دادنامه تصحيح می نمايد. ارائه رونوش��ت از دادنام��ه اصلی بدون دادنامه 

تصحيحی و بالعكس ممنوع اس��ت. م الف/5607
محمدی- رئيس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
4/558 شماره دادنامه: 9009970354500502 

شماره پرونده: 8909980359300888 
شماره بايگانی شعبه: 891516 

ش��اكی: خانم سميه عسگری به نشانی خ آتشگاه كوی هاشمی بن عسگری آخر بن بست 
متهم: خانم اعظم جهان بخش به نشانی مجهول المكان اتهام: سرقت گوشی همراه گردشكار: 

دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام خانم اعظم جهانبخش بدون مش��خصات ديگر دائر بر سرقت يک 
دس��تگاه تلفن همراه موضوع شكايت خانم سميه عس��گری فرزند عليرضا، باتوجه 
به محتويات پرونده، تحقيقات انجام ش��ده و فق��دان داليل كافی مبنی بر وقوع بزه 
از ناحيه متهم و اينكه صرف فعال بودن گوش��ی مسروقه روی خط متعلق به شاكيه 
دليل ارتكاب سرقت از ناحيه متهم نمی باشد با استظهار از اصل برائت و به استناد 
اصل 37 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران حكم بر برائت مشتكی عنها صادر 
و اع��الم می گردد، رای صادره ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در 

دادگاه های تجديدنظر اس��تان می باش��د. م الف/5608
رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

مزايده
4/560 ش��عبه 19 اج��رای اح��كام حقوق��ی دادگس��تری اصفه��ان درخص��وص پرونده 
اجرائی كالس��ه 890472 له خانم الهام عس��گری عليه آقای اميرعباس هاش��می مبنی بر 
 مطالب��ه مهري��ه و نيز مبلغ 4000000 ري��ال بابت حق االجرای دولتی درنظر دارد جلس��ه 
مزاي��ده ای در مورخ 90/5/25 از س��اعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش 16 حبه س��هم 
آق��ای اميرعباس هاش��می از پالك ثبت��ی 10/19 واقع در اصفهان خ آتش��گاه مقابل پمپ 
بنزي��ن مي��دان بهار ما بين كوچه های ش��ماره 16 )عرفان( و كوچه ش��ماره 18 )ارش��اد( 
 جنب پالك 20 باالتر از مس��جد )حس��ب نظريه كارش��ناس رس��می دادگس��تری و در 
نظريه ای كه مصون از هرگونه اعتراض می باشد( و در نتيجه ارزش 16 حبه ملک موصوف 
ب��ه مبل��غ 1100000000 ريال تعيين و ارزياب��ی گرديده در اتاق 252 واق��ع در طبقه دوم 
دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت برگزار نمايد ضمنا متذكر می گردد طالبين 
خريد می توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده از محل مذكور بازديد و كسانی می توانند در 
مزايده شركت كه حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزايده 

فردی است كه باالترين قيمت از نظريه كارشناس را پيشنهاد نمايد. م الف/5610
شعبه 19 حقوقی اجرای احكام دادگاه اصفهان

مزايده
4/561 ش��عبه 19 اجرای احكام حقوقی دادگس��تری اصفهان درخصوص پرونده اجرائی 
كالسه 890465 له خانم آزاده افشاری عليه آقای سعيد نوريان مبنی بر مطالبه مهريه در نظر 
دارد جلس��ه مزايده ای در مورخ 90/5/26 از ساعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش شش 
دان��گ از پالك ثبتی 1584 واقع در اصفهان خيابان جی تقاطع بلوار ش��هيد رجائی كوچه 
گلخانه مجتمع مسكونی جی بلوك شمالی طبقه دوم واحد 423 )حسب نظريه هيئت سه 
نفره كارشناسان رسمی دادگستری و در نظريه ای كه مصون از هرگونه اعتراض می باشد( 
و در نتيجه ارزش ششدانگ ملک موصوف به مبلغ 1/020/000/000 ريال تعيين و ارزيابی 
گرديده در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت 
برگ��زار نمايد ضمنا متذكر می گردد طالبين خريد م��ی توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده 
از محل مذكور بازديد و كس��انی می توانند در مزايده ش��ركت كه حداقل ده درصد مبلغ 
موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزايده فردی است كه باالترين قيمت از نظريه 

كارشناس را پيشنهاد نمايد. م الف/5611
شعبه 19 حقوقی اجرای احكام دادگاه اصفهان

ابالغ رای
4/562 شماره دادنامه: 9009970353400530 

شماره پرونده: 8909980364601669 
شماره بايگانی شعبه: 900102 

شاكی: آقای مجيد حيدری به نشانی خانه اصفهان خ گلخانه فلكه نوبهار مجتمع مسكونی 
تهران واحد 353 متهم: آقای جواد، محمد، علی س��ليمی به نش��انی متواری اتهام: ضرب و 
جرح عمدی گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 

ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه:

درخصوص اتهام متهمين به نام های آقايان جواد و محمد و علی هر س��ه س��ليمی دائر بر 
مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��كايت آقای مجيد حيدری و صدور 
گواهی پزشكی قانونی و گزارش مرجع انتظامی و متواری بودن متهمين بزه انتسابی محرز 
و مس��لم می باش��د و مستنداً به مواد 481 و 484 قانون مجازات اسالمی هر سه متهمين به 
صورت مساوی 1- بابت كبودی اطراف چشم چپ و كبودی پوست در ناحيه گيجگاهی 
چپ و كبودی خلف گردن و كبودی پيشانی و كبودی خلف گوش چپ و كبودی خلف 
مچ دست چپ در مجموع به پانزده هزارم ديه كامل 2- بابت حارصه پشت دست راست و 
حارصه مچ دست راست در مجموع به يک درصد ديه كامل 3- بابت داميه بند آخر انگشت 
دست راست به دو صدم ديه همان بند انگشت در حق آقای مجيد حيدری و همچنين جهت 
جلوگيری از بيم تجری مرتكبين يا ديگران مستنداً به تبصره 2 ماده 269 قانون مرقوم هركدام 
از متهمين به تحمل 91 روز حبس محكوم می گردند. رای صادره غيابی و ظرف مدت ده 

روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف/5612
مرادی- رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

تحديدحدوداختصاصی
 4/563 چ��ون تحدي��د حدود شش��دانگ يك��درب باغ پ��الك ش��ماره 106/4 واقع  در 
ارش آباد بخش يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدجوادجانقربان فرزند 
اغالمرضا و غيره درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک 
بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز 1390/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب 
اي��ن آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضوريابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 

گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد. 
تاريخ انتشار  90/5/4                            ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا   

تاسيس
4/569 شماره: 1569/ث90/103 آگهی تاسيس موسسه فرهنگ پژوهان نسيم تسنيم. موسسه 
فوق در تاريخ 1390/4/20 تحت شماره 2994 و شناسه ملی 10260625245 در اين اداره 
به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/4/20 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 

اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسسه: پژوهش در راستای راه های رشد و شكوفايی و آسيب شناسی فرهنگی 
و اجتماعی با شاخص ناب اسالمی- پژوهش در راستای آسيب شناسی فرهنگی اجتماعی با 
شاخص فرهنگ ناب اسالمی شيعی ايرانی. 2- مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مركز اصلی موسسه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان ابن سينا- كوچه ارشاد- 
پالك 32 شرقی- طبقه اول- كدپستی 8163893113- تلفن 4487595، 4- سرمايه موسسه: 
مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران موسسه: 1-5- آقای حسين ميرزايی سيچانی 
به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای احمد نصری فروشانی به سمت عضو هيئت مديره 
3-5- آقای محسن حاج كاظميان به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای حسين ميرزائی 
سيچانی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
 اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات موسس��ه با امضای مديرعامل و با مهر موسسه معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساس��نامه 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی 
 كريميان س��يچانی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای حس��ين اس��دی ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 5701/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسيس
4/570 ش��ماره: 1567/ث90/103 آگهی تأس��يس ش��ركت حرير تج��ارت نوين امين با 
مسئوليت محدود ش��ركت فوق در تاريخ 1390/4/20 تحت شماره 44610 و شناسه ملی 
10260625226 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/4/20 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 

رسمی آگهی می شود.
1- موضوع شركت: ارائه كليه فعاليت های بازرگانی مجاز اعم از خريد و فروش- صادرات 
و واردات كلي��ه كاالهای مجاز بازرگانی و ترخيص كاال از گمرك های كش��ور- خريد و 
فروش انواع مواد پروتئينی اعم از گوش��ت- مرغ- ان��واع حبوبات- خريد و فروش نخ و 
پارچه و انواع آهن آالت اعم از ميلگرد و ورق- اخذ وام و اعتبار و تسهيالت از بانک های 
دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شركت- اخذ شعبه 
و نمايندگی در داخل و خارج از كشور- ارائه كليه فعاليت های خدماتی مجاز اعم از تامين 
نيروی انس��انی موقت متخصص و غيرمتخصص جه��ت ارگان های دولتی و خصوصی- 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی و هر آنچه با موضوع شركت در ارتباط 
است. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان اميريه- خيابان دهم- فرعی دوم- پالك 26- طبقه اول- كدپستی 
8174936311- تلفن 03117842255، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 
5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای حسين يداللهی خوزانی به سمت رئيس هيئت مديره 

2-5- آقای مهدی يدالهی خوزانی به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای مهدی يدالهی 
خوزانی به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مديرعامل منفرداً و با مهر شركت معتبر 

است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5701/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسيس
4/572 شماره: 1612/ث90/103 آگهی تأسيس شركت بهار تجارت ترنم با مسئوليت محدود 
شركت فوق در تاريخ 1390/4/22 تحت شماره 44649 و شناسه ملی 10260625625 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/4/22 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 

خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1- موضوع ش��ركت: ارائه كليه فعاليت های بازرگانی اعم از خريد و فروش- صادرات و 
واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی و ترخيص كاال از گمرك های كشور- خريد و فروش 
انواع مواد پروتئينی اعم از گوش��ت- مرغ- انواع حبوبات- خريد و فروش نخ و پارچه و 
انواع آهن آالت اعم از ميلگرد و ورق- اخذ وام و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی 
و موسس��ات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ شعبه و نمايندگی در 
داخل و خارج از كشور- ارائه كليه فعاليت های خدماتی اعم از تامين نيروی انسانی موقت 
متخصص و غيرمتخصص جهت ارگان های دولتی و خصوصی 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان اميريه- 
خيابان هفتم- فرعی اول- پالك 14- طبقه اول- تلفن 03117821141، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای جواد رضايی آدريانی 
به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای محمد رضائی آدريانی به سمت عضو هيئت مديره 
3-5- آقای محمد رضائی آدريانی به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مديرعامل منفردا و با 

مهر شركت معتبر می باشد. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5716/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسيس
4/577 ش��ماره: 4990/ث- 1390/4/16 آگهی تاس��يس مركز اصلی شركت دورك عمران 
با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 221603 تهران به استناد نامه ش��ماره 53695 مورخ 
1389/1/18 و آگهی تغييرات به ش��ماره 12949 مورخ 1389/5/11 اداره ثبت شركت های 
تهران مركز اصلی شركت به اصفهان- خيابان توحيد- كوی ارشاد- ساختمان 110- طبقه 
س��وم- واحد8- كدپستی 8173878138 انتقال يافت كه در تاريخ 1390/4/16 ذيل شماره 
31801 اوليه ثبت گرديد و شعبه شركت در اصفهان منحل گرديد. امضای ذيل ثبت در تاريخ 

1390/4/16 تكميل شد. م الف/ 5548/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان

تأسيس
4/578 شماره: 1530/ث90/103 آگهی تأسيس شركت توزيع گستر زيتون با مسئوليت محدود 
شركت فوق در تاريخ 1390/4/16 تحت شماره 44577 و شناسه ملی 10260624911 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/4/16 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 

خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1- موض��وع ش��ركت: انج��ام فعاليت ه��ای تج��اری و بازرگان��ی از قبيل ص��ادرات و 
واردات- بازارياب��ی غيرهرم��ی و بازارياب��ی غيرش��بكه ای و غيرالكترونيك��ی- خري��د 
و ف��روش- تولي��د- تهي��ه و توزي��ع كاالهای مج��از بازرگان��ی- اخذ وام و تس��هيالت 
از بان��ک ه��ای دولت��ی و خصوص��ی صرف��ا جه��ت تحق��ق اه��داف ش��ركت- انجام 
 كلي��ه ام��ور مرب��وط ب��ه ترخي��ص كاال از گم��ركات كش��ور- ش��ركت در مناقصات و 
مزايده های خصوصی و دولتی- مش��اركت و س��رمايه گذاری در ش��ركت های دولتی و 
خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی از شركت های دولتی و خصوصی- انجام امور خدماتی 
از قبيل طراحی- نظارت و اجرای فعاليت های مجاز در راستای فعاليت های شركت و انجام 
امور مشاوره ای در راستای موضوعات شركت به شركت های خصوصی و دولتی و هرگونه 
اموری كه به نحوی با موضوع شركت مرتبط باشد انعقاد قرارداد سرمايه گذاری يا مشاركت 
با اش��خاص حقيقی و انجام س��رويس كاالهای مجاز در حيطه كاری ش��ركت. 2- مدت 
ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- 
 ش��هر اصفهان خيابان نيكبخت- س��اختمان ماكان5- واحد46- تلف��ن 03116636392، 
 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای پويا 
همت يار طباطبائی به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای امير ملكوتی به سمت عضو 
هيئت مديره 4-5- آقای امير ملكوتی به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مديرعامل و با 

مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5548/3
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

اخطار اجرائی
5/102 شماره: 1518/89ش14ح بموجب رای شماره 2073 تاريخ 89/11/23 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای داريوش جهانبخش 
فرزند اميرقلی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال )20/000/000 
ريال( بابت يک فقره چک به شماره 606293- 89/8/5 عهده بانک صادرات و مبلغ سی و چهار 
هزار ريال )34/000 ريال( بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 
لغايت اجرای حكم در حق محكوم له آقای جواد الماسی فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ 
پروين دوم طبقه زيرين بانک انصار. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد 

به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/103 درخصوص پرونده كالسه 243/90 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ سی و چهار ميليون و چهارصد هزار ريال به موجب دو فقره چک به طرفيت جواد نصيری 
تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز يک شنبه مورخ 90/6/6 ساعت 4:30 عصر تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 

صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدير دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5/111 شماره: 17/936/89 بموجب رای شماره 135 تاريخ 90/2/28 حوزه پانزده شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای اكبر قائدان فرزند حسين 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ هشت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ 88/12/10 لغايت زمان وصول طبق نرخ بانک مركزی در حق محكوم له 
نيما صدرعاملی فرزند بهروز به نشانی خ باغ درياچه، كوچه شهيد عباسی، كوچه شهيد رفيعی، 
پالك 30. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
ب��ه بوده ليكن براي فرار از آن اموال خ��ود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي 
خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از 

شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/5864
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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اطالع رسانی
تحديد حدود اختصاصی

5/120 ش��ماره: 1864 چون تحديد حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمين محصور شمال به 
جنوب 30 متر و ش��رق به غرب 19 متر به ش��ماره 455 فرعی واقع در قلعه آقا جعفری چوقان 
پالك 22- اصلی بخش دوازده كاش��ان كه طبق پرونده ثبتی به نام خانم زهرا رعيت فرزند رضا 
و غيره در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور 
قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 
1390/5/25 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف 
با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مجاورين و مالكيت اخطار می ش��ود كه در روز و س��اعت مقر در محل حاضر ش��وند. 
اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحبان ام��الك طبق م��اده 20 قانون ثب��ت از تاريخ صورتمجلس 
 تحديدی تا س��ی روز پذيرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/5/4                             زرگری- كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحديد حدود اختصاصی
5/121 شماره: 1863 چون تحديد حدود اختصاصی ششدانگ يک درب باغ مشجر محصور 
مشهور 5 جريبی به شماره 1877 فرعی واقع در رزگاه كامو پالك 21- اصلی بخش دوازده 
كاشان كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمدمهدی قديری فرزند غالمعلی و غيره در جريان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/5/24 در ساعت 
9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات 
تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و 
مالكيت اخطار می شود كه در روز و ساعت مقر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان ام��الك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا س��ی روز 
پذيرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايستی با تقديم دادخواست به 

مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/5/4                             زرگری- كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان

مزايده
5/122 دايره اجرای احكام مدنی دادگس��تری خمينی شهر در پرونده كالسه )891227 
اجرا( له آقای حس��ين رضايی عليه كارگاه الس��تيک س��ازی محمد عظيمی و رس��ول 
پورپش��نگ به خواس��ته مطالبه 4/366/654 ريال درنظر دارد اقالم ذيل را كه توس��ط 
خبره محلی ارزيابی ش��ده اس��ت را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده 
 روز س��ه شنبه مورخ 90/5/25 س��اعت 10 صبح در محل اجرای احكام مدنی برگزار 
 م��ی گ��ردد و طالبين م��ی توانند ظ��رف 5 روز قب��ل از مزايده به نش��انی: رديف 1- 
خمينی شهر خ باغبان پاركينگ نكويی و رديف های 2 الی 5 خمينی شهر خ اميركبير، 
خ امام حس��ين آدريان باالتر از مس��جد جامع مغازه مرتضی رضايی مراجعه و از اموال 
بازديد نمايند. خريدار كس��ی اس��ت كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد. خريدار می 
بايستی 10% قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده 
 به حس��اب سپرده دادگس��تری واريز نمايد در غير اين صورت 10% اوليه پس از كسر 

هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
1- يک دستگاه موتورس��يكلت هوندا قرمز رنگ به شماره انتظامی )618-11244( شماره 
بدنه 823105 و شماره موتور 91198 به قيمت 1/500/000 ريال 2- يک دستگاه كمپرسور 
اصفهان به قيمت 2/100/000 ريال 3- يک عدد كپسول گاز به قيمت 150/000 ريال 4- يک 
عدد ترازوی بزرگ به قيمت 120/000 ريال 5- يک عدد ترازوی كوچک به قيمت 70/000 

ريال. م الف/11243
سورانی- مدير و دادورز اجرای احكام مدنی دادگستری خمينی شهر

مزايده اموال غير منقول )رهنی(
 5/123 ش��ماره: 6306 براس��اس پرون��ده اجرايی كالس��ه 975-88/8 اجرای ثبت س��ميرم 
شش دانگ عرصه و اعيان يكباب كارگاه موزائيک سازی تحتانی و خانه فوقانی به شماره پالك 
چهار هزار و پانصد و بيست و چهار فرعی از يک اصلی )1/4524( به مساحت چهارصد و 
پنجاه مترمربع واقع در كوی نور س��ميرم كه س��ند مالكيت آن در صفحه 589 دفتر 22 امالك 
سميرم ذيل ثبت 4324 به نام آقای عبدالعظيم يزدانی فرزند كرامت اله ثبت و صادر گرديده است 
و حدودات آن به حكايت دفتر امالك شماالً به طول 15 متر مرزيست به خيابان دوازده متری 
شرقاً به طول 32 متر مرزيست به پالك 4523 جنوباً به طول 15 متر مرزيست به جاده غرباً به 
طول 28 متر مرزيست به زمين پالك 4525 ششدانگ پالك مذكور به انضمام كليه متعلقات و 
منضمات شرعيه و عرفيه و مستحدثات و ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات فعلی و خالصه 
هر آنچه موجود می باشد يا بعداً به وجود خواهد آمد. در قبال اخذ تسهيالتی به موجب سند 
رهنی شماره 5770- 1385/12/21 دفتر اسناد رسمی 178 سميرم در رهن بانک سپه سميرم قرار 
گرفته كه بر اثر عدم پرداخت مال الرهانه در موعد مقرر مديريت شعبه بانک سپه منطقه اصفهان 
تقاضای صدور اجراييه را نموده كه پرونده كالس��ه 975-88/8 تشكيل و پس از طی مراحل 
اجرايی توسط كارشناس رسمی دادگستری از محل بازديد به عمل آمد كه طبق نظر كارشناس 
طبقه اول كه مسكونی می باشد شامل يک سالن و سه اتاق خواب و يک آشپزخانه و يک توالت 
و يک حمام است كف كارگاه بتنی و بدنه آن آجر زبره و كف اتاق ها و سالن موزائيک و بدنه 
گچ سفيد و كف حمام و توالت و آشپزخانه سراميک و بدنه تا سقف كاشی شده است اسكلت 
ساختمان تيرچه و بلوك و ستون فلزی می باشد و ساختمان مسكونی دارای نمای آجری پالك 
می باشد الزم به ذكر است طبق گزارش كارشناسی ششدانگ ملک مذكور عقب نشينی داشته كه 
در نتيجه نماينده و نقشه بردار ثبت سميرم از محل بازديد و نهايتاً بر روی پالك 1/4524 اجرای 
ماده 45 آئين نامه قانون ثبت گرديده و سند اوليه باطل شده و سند شماره 078389الف/89 با 
مس��احت 416/60 متر و با حدودات شماالً درب و ديواريست به طول 15 متر به خيابان 12 
متری شرقاً ديوار به ديوار به طول 29/35 متر به پالك 1/4523 جنوباً درب و ديواريست به طول 
15/20 متر به خيابان شهيد سيد عباس قائم مقامی به عرض سی متر غرباً ديواريست به طول 
26/50 متر به پالك 1/4525 صادر گرديده است نهايتاً ششدانگ عرصه و اعيان پالك مذكور 
طبق نظر كارشناس به مبلغ هشتصد و هفتاد و سه ميليون و ششصد هزار ريال )873/600/000 
 ري��ال( ارزيابی گرديده اس��ت همچنين ماش��ين آالتی نيز به ش��رح ذي��ل در كارگاه موجود 
می باش��د: 1- يک دستگاه س��اب نواری سه كله فعال ساخت كارگاه تراشكاری هاشمی، به 
ارزش هفتاد و پنج ميليون ريال 2- يک دس��تگاه پرس موزائيک زنی با سيس��تم هيدروليک 
فعال س��اخت ماش��ين س��ازی صداقت تهران، به ارزش پانزده ميليون ريال 3- پنج دس��ت 
قالب موزائيک زنی دس��ت دوم در س��ايزهای مختلف، جمعاً به ارزش دو ميليون و پانصد 
هزار ريال 4- شش دست قالب لوله سيمانی در سايزهای مختلف با واشر دو طرفه جمعاً به 
ارزش نه ميليون ريال 5- يک دس��تگاه الكتروپمپ با لوله كش��ی فعال روی چاه آب محوطه 
 آزاد كارگاه ب��ه ارزش دو ميلي��ون و پانصد هزار ريال 6- اش��تراك برق س��ه ف��از 25 آمپر با 
كابل كش��ی و لوازم اندازه گيری موجود كارگاه به ارزش هفت ميليون و پانصد هزار ريال و 
 ارزش كل تجهيزات موجود در كارگاه در شش رديف يكصد و يازده ميليون و پانصد هزار ريال 
م��ی باش��د و ارزش قطعی ش��ده كارگاه به انضمام تجهيزات موج��ود در آن جمعاً نهصد و 
هش��تاد و پنج ميليون و يكصد هزار ريال می باش��د موارد رهن فوق الذكر از س��اعت 9 الی 
12 روز يک ش��نبه مورخه 90/5/23 )بيس��ت و سوم مردادماه س��ال نود( در محل اداره ثبت 
اس��ناد و امالك س��ميرم به مزايده گذاش��ته می ش��ود مزايده از مبلغ پايه ارزيابی شروع و به 
باالترين مبلغ پيش��نهادی به فروش می رس��د. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و مصرف و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده می باشد ضمن آنكه پس 
از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مس��ترد می گردد. اين آگهی يک نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخه 
 1390/5/4 درج و منتش��ر م��ی گ��ردد و در صورت تعطيلی روز مزاي��ده به روز بعد موكول 

می گردد. م الف/2193
موسوی- رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم

مزايده اموال غير منقول )رهنی(
5/124 شماره: 6305 براساس پرونده اجرايی كالسه 966-87/36 اجرای ثبت سميرم ششدانگ 
يک قطعه زمين به ش��ماره پالك 5210 فرعی از يک اصلی مجزی ش��ده از پالك 2336 به 
مساحت سيصد مترمربع واقع در سميرم كه سند مالكيت آن در صفحه 565 دفتر 18 امالك 
سميرم ذيل ثبت 3519 و شماره چاپی 068516 به نام عباسعلی طايی سميرمی فرزند امراله ثبت 
و صادر گرديده است و حدودات آن به حكايت دفتر شماالً به طول 12 متر مرزيست به باغ 
شماره 2336 باقيمانده شرقاً در دو قسمت اول به طول 13/70 متر ديواريست به مغازه شماره 

2337 دوم به طول 11/30 متر ديواريس��ت به ديوار مغازه نامبرده جنوباً به طول 12 متر جای 
درب و ديواريس��ت به پياده روی خيابان قدس غرباً به طول 25 متر ديواريست به باغ شماره 
2336 باقيمانده حقوق ارتفاقی ندارد به انضمام كليه توابع و متعلقات و منضمات شرعيه و عرفيه 
و مستحدثات و ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات فعلی و خالصه هرآنچه در محل اجرای 
طرح موجود می باشد يا بعداً به وجود خواهد آمد. در قبال اخذ تسهيالتی به موجب سند رهنی 
شماره 3548- 85/4/28 دفتر اسناد رسمی 178 سميرم در رهن بانک سپه شعبه سميرم قرار 
گرفته كه بر اثر عدم پرداخت بدهی مديريت شعبه بانک سپه منطقه اصفهان تقاضای صدور 
اجراييه را نموده لذا پرونده كالسه 966-87/36 تشكيل گرديده و پس از اقدامات اجرايی توسط 
كارش��ناس رسمی دادگستری از محل بازديد به عمل آمده كه طبق نظر كارشناس، ششدانگ 
پالك مذكور به صورت يكباب كارگاه تراشكاری درآمده و در يک طبقه ساخته شده است كه 
قسمت جنوبی كارگاه و قسمت شمالی حياط قرار دارد و مساحت اعيانی كارگاه 150 مترمربع 
با اسكلت ديوار باربر و سقف تيرچه بلوك می باشد بدنه كارگاه سيمانی و كف كارگاه بتنی 
و درب ورودی پروفيل فلزی آهنی شيشه خور استفاده شده است و ششدانگ پالك 1/5210 
باتوجه به 300 مترمربع عرصه و 150 مترمربع اعيانی طبق نظر كارشناس رسمی يک ميليارد و 
يكصد و شصت و پنج ميليون ريال )1/165/000/000 ريال( ارزيابی گرديده است ضمناً الزم به 
ذكر است در كارگاه تراشكاری ماشين آالت و تجهيزاتی به شرح ذيل موجود می باشد: 1- يک 
 ،450220176SCh ،TOS SN ،B50 160، سيستمN دستگاه تراش دو متری به شماره سريال
ساخت كشور چک با تجهيزات الزم نظير سه نظام، چهار نظير، قلم بند، مرغک های الزم به 
ارزش شصت ميليون ريال 2- يک دستگاه دريل ايستاده سيستم SAB standard -4 ساخت 
HECKERT-GDR به ارزش سی و دو ميليون ريال 3- يک دستگاه پرس هيدروليک 100 
تن با سيستم فرمان اهرم دستی، با باالبر برقی )سيم بكسل و الكتروموتور( ساخت داخل كشور 
به ارزش هيجده ميليون ريال 4- يک دستگاه ترانس جوشكاری 200 آمپری با كابل ها و انبر 
مربوط، ساخت داخل كشور به ارزش يک ميليون و يكصد هزار ريال 5- دو سری كپسول های 
گاز و هوا با ريگالتور و شيلنگ های الستيكی مربوط به ارزش دو ميليون ريال 6- يک دستگاه 
سنگ دو طرفه محک به قطر 20 سانتيمتر به ارزش نهصد و پنجاه هزار ريال 7- امتياز انشعاب 
برق سه فاز 25 آمپر به شماره 2230462/3 با تابلو توزيع و ساير كابل كشی و سيم كشی داخل 
كارگاه جمعاً به ارزش نه ميليون ريال كه ارزش كل تجهيزات موجود در كارگاه به ارزش پايه روز 
يكصد و بيست و سه ميليون و پنجاه هزار ريال می باشد و كارگاه به انضمام تجهيزات موجود 
در آن جمعاً 1/288/050/000 ريال ارزيابی گرديده است و ارزيابی قطعی شده است لذا موارد 
رهن فوق الذكر از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخه 1390/6/2 )دوم شهريورماه 
 س��ال يک هزار و س��يصد و نود( در محل اداره ثبت اسناد و امالك سميرم به مزايده گذاشته 
می شود مزايده از مبلغ پايه ارزيابی شروع و به هركس خريدار باشد به باالترين مبلغ پيشنهادی 
به فروش می رس��د الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد اين آگهی 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخه 1390/5/4 درج و منتشر می گردد و در 

صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. م الف/2194
موسوی- رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم

ابالغ وقت دادرسی
5/130 آگهی ابالغ وقت دادرسی به محمود مفيدی و زهره رئيسی دستنائی موضوع دادخواست 
علينقی عامری مبنی بر مطالبه خسارات محتمله ناشی از عيوب پنهانی بيع كه تحت كالسه 
1512/89ح/9 )جلب ثالث( ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است و ضميمه 
پرونده كالس��ه 989/89ح/9 )اصلی( می باشد به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان 
درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يک نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود 
كه در تاريخ 90/6/16 ساعت 8/30 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر شويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی 

وكيل دادگاه غياباً رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/5847
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/133 چون آقای محمود اسحاقيان فرزند علی اكبر شكايتی عليه آقای 1- علی اسحاقيان 
فرزند محمد 2- رضا اس��حاقيان فرزند محمد مبنی بر ايراد جرح با چاقو مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900464ك116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/6/28 
ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/5850 
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
ضرغامي��ان  حس��ين  خواه��ان  1930/89ش/9  كالس��ه  پرون��ده  درخص��وص   5/134
دادخواس��تی مبن��ی بر الزام به انتقال خوانده به نس��بت به انتقال س��ند رس��می خودرو پژو 
روآ ب��ه ش��ماره انتظام��ی 182ق11- اي��ران 13 مق��وم ب��ه 4/500/000 توم��ان به طرفيت 
1- صف��ورا بابايی دس��تجردی 2- ش��ركت ليزين��گ ايراني��ان تقديم نموده اس��ت. وقت 
 رس��يدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 90/6/29 س��اعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده رديف اول حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – 
مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5878 
مدير دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/137 درخصوص پرونده كالس��ه 375/90ش14ح خواهان آقای غالمحس��ين طهاس��بی 
بلداجی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت آقای سيف اله سعيدی تقديم نموده است. 
وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 90/6/7 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع 
شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5894 
مدير دفتر شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5/138 ش��ماره: 54/90 بموجب رای شماره 221 تاريخ 90/3/16 حوزه ششم شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای عبدالصالح زنگنه كاظمی 
فرزند تقی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال بابت اجور معوقه 
به عنوان اصل خواس��ته در حق محكوم له احمد و مهنوش و رافت همگی خلدی نس��ب 
فرزندان محمد شغل به ترتيب بازنشسته- آموزگار- خانه دار به نشانی اصفهان- خ حكيم 
نظامی- كوی مسجد پاچنار- بن بست روشن پ41. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي از 
مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم 

خواهد شد. م الف/5876
شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/139 كالس��ه پرونده: 943/89 ش��ماره دادنامه: 238- 90/3/31 مرجع رسيدگی: شعبه 29 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: س��يدمصطفی موسوی فرد به نشانی بهارستان- خ 
ايثار- خ شمش��اد- كوچه زنبق پالك 763 وكيل: س��مانه باقری به نش��انی بهارس��تان- خ 

 الفت- محله مهيار- جنب دفتر اس��ناد رس��می 110- پالك 180 خوانده: حسين خرم زاده 
مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست سيد مصطفی موسوی فرد با وكالت سمانه باقری به طرفيت حسين 
خرم زاده به خواسته مطالبه مبلغ 9/420/000 ريال وجه دو فقره سفته/چک به شماره های 
1- 312340- 88/11/22، 2- 312311- 88/11/7 عهده بانک س��په به انضمام خس��ارات 
دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 9/420/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سی هزار ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک ها لغايت زمان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5630
شاه محمدی- شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/140 كالس��ه پرونده: 942/89 ش��ماره دادنامه: 209- 90/3/31 مرجع رسيدگی: شعبه 29 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سيدمصطفی موسوی فرد با وكالت سمانه باقری به 
نشانی بهارستان- خ ايثار- خ شمشاد- كوچه زنبق پالك 763 وكيل: سمانه باقری به نشانی 
بهارستان- خ الفت- محله مهيار- جنب دفتر اسناد رسمی 110- پالك 180 خوانده: رامين 
خرم زاده مجهول المكان خواس��ته: مطالبه گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست سيد مصطفی موسوی فرد با وكالت سمانه باقری به طرفيت رامين 
خرم زاده به خواسته مطالبه مبلغ 10/800/000 ريال وجه دو فقره سفته/چک به شماره های 
1- 523478- 88/12/4، 2- 523477- 88/12/22 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 10/800/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سی هزار ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک ها لغايت زمان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مر كزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5631
شاه محمدی- شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايی
5/141 شماره: 1526/88ش13 بموجب رای شماره 723 تاريخ 89/5/31 حوزه 13 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها 1- مهين باديه به نشانی 
س��ه راه حكيم نظام��ی- اداره آموزش و پرورش ناحيه3، 2- م��راد فتاحی مجهول المكان 
محكوم هس��تند به پرداخت مبلغ پانزده ميليون و پانصد هزار ريال به صورت تضامناً بابت 
اصل خواسته و دويست و يازده هزار ريال هزينه دادرسی و سه وجه نشر آگهی و حق الوكاله 
وكيل برابر تعرفه قانونی در حق موسسه قرض الحسنه بسيجيان با نمايندگی علی نيكوپناه با 
وكالت سمانه باقری به نشانی بهارستان- خ الفت- جنب دفترخانه 110- پالك180. به استناد 
ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محكوم عليه مكف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غير 
اين صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل 

خواهد شد. م الف/5634
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/142 كالس��ه پرونده: 945/89 ش��ماره دادنامه: 220- 90/3/31 مرجع رس��يدگی: شعبه 
29 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان سرپرستی 
اس��تان اصفهان به نش��انی خ رباط اول، جنب خ ش��هيد دكتر باهنر وكيل: سمانه باقری به 
نشانی بهارستان- خ الفت- محله مهيار- جنب دفتر اسناد رسمی 110- پالك 180 خوانده: 
سيدحسين سيدحسينی و اصغر مشرفی هر دو مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 

رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان سرپرستی اصفهان با وكالت سمانه 
باقری به طرفيت اصغر مشرفی و سيدحسين سيدحسينی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ريال وجه دو فقره س��فته به ش��ماره های 1- 007437، 2- 007438 عهده بانک به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اينكه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز 
حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 89/11/16 لغايت زمان وصول و 
ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مر كزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 

غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5633
شاه محمدی- شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/143 كالس��ه پرونده: 944/89 ش��ماره دادنامه: 259- 90/4/1 مرجع رسيدگی: شعبه 29 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: س��يدمصطفی موسوی فرد به نشانی بهارستان- خ 
ايثار- خ شمشاد- كوچه زنبق يک 763 وكيل: سمانه باقری به نشانی بهارستان- خ الفت- 
محله مهيار- جنب دفتر اسناد رسمی 110- پالك 180 خوانده: اميد خرم زاده مجهول المكان 
خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواس��ت سيد مصطفی موسوی فرد با وكالت سمانه باقری به طرفيت اميد 
خرم زاده به خواس��ته مطالبه مبلغ 12/100/000 ريال وجه چهار فقره چک به ش��ماره های 
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89/2/18 عهده بانک اقتصاد نوين به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخير تاديه باتوجه به 
دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد 
و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/100/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ريال 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و تاديه 
از تاريخ سررسيد چک ها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5632
شاه محمدی- شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/144 درخصوص پرونده كالسه 1731/89ش12 خواهان رضا شريفيان دادخواستی مبنی بر 
ابطال عمليات ثبتی به طرفيت فروغ محمودی و ساير تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 90/6/12 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5897 
مدير دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/145 درخصوص پرونده كالسه 850/90 خواهان نجارزادگان دادخواستی مبنی بر الزام به 
انتقال و تنظيم سند رسمی به طرفيت محسن نظام زاده، سعيد فخرينيان، عباس فدوی فرزند 
علی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/6/16 ساعت 8/30 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف/5901 
مدير دفتر شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/146 درخصوص پرونده كالس��ه 291/90 خواهان سيد نويد طبيبيان دادخواستی مبنی بر 
الزام به تنظيم سند به طرفيت پروين آقائی خوزانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
مورخ 90/6/23 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5899 
مدير دفتر شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/147 كالس��ه پرونده: 90-522 شماره دادنامه: 582- 90/6/22 تاريخ رسيدگی: 90/4/19 
مرجع رسيدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سيدعبدالرسول عقيلی به 
نشانی اصفهان خ كاشانی مابين مصدق و چهارسوق نرسيده به چهارسوق شيرازيها سمت 
چپ وكيل: زهره دهقانی ناژوانی به نش��انی اصفهان خ خيام محله ناژوان كوی ش��هيد اكبر 
فروجانی پالك 111 خوانده: رسول جديت مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 5/345/000 
ريال فاكتور با احتساب مطلق خسارات دادرسی و خسارات تاخير تاديه تا زمان اجرای حكم 
و حق الوكاله وكيل گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 

شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا: 

درخصوص دعوی مطروحه سيدعبدالرسول عقيلی با وكالت زهره دهقانی ناژوانی به طرفيت 
رسول جديت به خواسته مطالبه مبلغ 5/345/000 ريال با احتساب مطلق خسارات دادرسی 
و خسارات تاخير تاديه تا زمان اجرای حكم و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونی، باتوجه 
به دادخواس��ت تقديمی و محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه 
90/4/18 و اينكه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز 
حكايت از اشغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند لذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد ماده 282 قانون مدنی رای به محكوميت خوانده به پرداخت 5/345/000 ريال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 34/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی بانضمام خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت تاريخ اجرای حكم و حق الوكاله وكيل برابر 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5902
قاضی شورای حل اختالف 11 حوزه قضايی اصفهان

ابالغ رای
5/148 كالس��ه پرونده: 1903/89 شماره دادنامه: 574- 90/3/31 مرجع رسيدگی: شعبه 13 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا ياوری رامشه به نشانی اصفهان- خيابان شيخ 
صدوق جنوبی- مجتمع روناك- طبقه4 وكيل: زهره دهقانی ناژوانی به نشانی اصفهان خيابان 
خيام محله ناژوان كوی ش��هيد فروجانی پالك111 خوانده: س��يد سروش پيامی ناژوانی به 
نش��انی اصفهان- خيابان فردوس��ی- خيابان موحديان- پالك241- طبقه چهارم )در حال 
حاضر مجهول المكان( خواس��ته: مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت وجه يک فقره چک به 
انضمام كليه خسارات قانونی گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست رضا ياوری رامشه به طرفيت سيد سروش پيامی به خواسته مطالبه 
مبل��غ ده هزار ريال وجه يک فقره چ��ک به ش��ماره 831243- 87/9/30 عهده بانک رفاه 
كارگران س��عادت آباد به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست 
تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی به وس��يله نشر 
آگهی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 
522 قانون آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ريال 
به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارات تاخير و تاديه از تاريخ 87/9/30 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مر كزی و پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد 
 هزار ريال هزينه نش��ر آگهی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد 

بود. م الف/5900
موسوی- قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/149 كالس��ه پرونده: 89-77 شماره دادنامه: 450 مرجع رسيدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: عبدالعلی فرخی سعيد آباد به نشانی اصفهان وكيل: زهره دهقانی 
ناژوانی به نش��انی اصفهان خ خيام محله ناژوان كوی ش��هيد فروجانی خوانده: علی رضا 
احمدی به نشانی اصفهان خ آتشگاه خيابان بهشت كوچه ستاره پالك7 خواسته: مطالبه مبلغ 
دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال چک شماره 645893م مورخه 89/11/6 موسسه پس 
انداز قوامين گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست عبدالعلی فرخی سعيدآباد به طرفيت علی رضا احمدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 2/350/000 ريال وجه يک فقره س��فته به ش��ماره 645893م مورخه 89/11/6 
عهده بانک قوامين به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار كافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل 
نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند. 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی مدنی 
و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 2/350/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 34/000 ريال به عنوان خسارت 
دادرسی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونی و هزينه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخير 
و تاديه از تاريخ 89/11/6 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مر كزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف/5898
موسوی- قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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ورزش

اتفاقی تازه
در فوتبال 
پرحاشیه

قاضی عسگر: 
فقط مشکل قایق 
داریم

اخ��اذی چند ص��د ميليونی يک ف��رد از بازيكن��ان تيم ليگ 
برتری تازه ترين حاشيه فوتبال كشورمان است كه هشداری 
جدی برای فوتباليست ها به شمار می آيد. مربيان و بازيكنان 
فوتبال به واس��طه درآمد بااليی كه دارند هميش��ه در كمين 
افراد س��ودجويی هس��تند كه به دنبال اخاذی از آنها هستند، 
افرادی كه دنبال فرصت می گردند تا خود را به اين قش��ر از 
جامعه ورزش نزديک كرده و به طريق مختلف كالهبرداری 
كنن��د. اين بار فردی در كس��وت يک ممي��ز دارايی اقدام به 
كالهبرداری ميليونی گروهی از فوتباليس��ت ها كرده و بابت 
اي��ن كالهب��رداری بزرگ تح��ت پيگرد قانونی اس��ت. اين 
ش��خص كه از قرار معلوم تا به امروز به بيش از 200 ميليون 
تومان اختالس مالی اعتراف كرده است در بررسی اظهارنامه 
ماليات��ی بازيكنان ارقامی به مرات��ب باالتر )حتی گاهی چند 
برابر رقم ماليات اصلی( به عنوان ماليات بر درآمد آنها تعيين 
م��ی كرده و با طرح اين موض��وع كه در ماليات آنها تخفيف 
قائل خواهد ش��د، رقم ياد شده را كاهش داده و مبلغی كمتر 

از اين بازيكنان طلب می كرده است.

تيم كانوپولوی فوالد ماهان نماينده استان در ليگ برتر باشگاه های 
كش��ور از هفته پيش تمرينات خود را در يكی از اس��تخرهای 
اصفهان آغاز كرده است. خشكی زاينده رود موجب شده است 
تا اين تيم در اولين س��ال حضور در ليگ برتر ش��رايط چندان 
مناسبی برای تمرين نداشته باشد. ابوذر قاضی عسگر سرمربی 
تيم كانوپولوی فوالد ماهان اظهار داش��ت: 80 درصد از تركيب 
تيم برای حضور در ليگ برتر جذب ش��ده اند. با دو ملی پوش 
از تيم زير 21 س��ال ايران و دو ملی پوش از تيم بزرگس��االن به 
توافق رس��يديم تا امسال در تركيب فوالد ماهان به ميدان بروند 
و با جذب دو بازيكن از تيم جوانان تركيب تيم كامل می شود. 
قاضی عس��گر در ارتباط با تمرينات اين تي��م گفت: به خاطر 
شرايط رودخانه و خشكی زاينده رود امكان تمرين در اين محل 
برای ما فراهم نيس��ت. بنابراين با حمايت باشگاه استخر آب و 
فاضالب كه از اس��تانداردهای الزم نيز برخوردار اس��ت برای 
تمرينات ما اجاره شد و از دوشنبه هفته پيش تمرينات خود را 
آغاز كرديم. سرمربی تيم كانوپولوی فوالد ماهان ادامه داد: تنها 

مشكل ما قايق است. 

فدراس��يون تكواندو از ملی پوش��ان اعزامی ايران به مسابقات 
قهرمانی جهان به دليل نبود اعتبار، دو ميليون تومان هزينه رفت 
و آمد گرفت، جالب اين كه رئيس فدراسيون در دومين مسافرت 
خارجی خود در دو هفته اخير عازم مس��كو شد. حساب های 
س��ازمان تربيت بدنی كه ديگر وجود خارجی ندارد بسته شده 
اند، فدراس��يون ها در بی پولی تمام به سر می برند و مسابقات 
بين المللی در حال برگزاری هس��تند. تيم ملی تكواندوی ايران 
در بخش پومس��ه در حالی دو ش��ب پيش عازم روسيه شد كه 
هزينه بليط رفت و برگش��ت بر عهده خود ورزش��كاران بود. 
البته دريافت دو ميليون تومان از ورزش��كاران برای رفتن به اين 
سفر مشكل ساز شد، نكته جالب توجه، سفر رئيس فدراسيون 
تكواندو و هيات همراه به روس��يه مح��ل برگزاری اين رقابت 
هاست. پوالدگر كه به تازگی از مسابقات بين المللی كره جنوبی 
بازگشته است با يک روز تأخير نسبت به ملی پوشان به روسيه 
رفت. اگر فدراسيون واقعاً بی پول است هزينه سفرهای خارجی 
يكی پس از ديگری رئيس بر عهده كيست؟! شايد رئيس هم با 

هزينه شخصی به روسيه رفته است.

آناليزنفربهنفربازيكنانجديدذوبآهن خبر

مدال طالی مسابقات دو ومیدانی 
ارتش های جهان بر گردن محمد صمیمی

محمد صميمی ورزش��كار استان چهارمحال و بختياری در ماده پرتاب 
ديس��ک مس��ابقات دو و ميدانی ارتش های جهان به نش��ان طال دست 
يافت. محمد صميمی با پرتابی به مسافت 61 متر و 36 سانتی متر موفق 
ش��د با پيش��ی گرفتن از حريفانی از قطر و اردن مقام نخست اين دوره 
از رقابت ها را به دس��ت آورد. پنجمين دوره مسابقات المپيک نظاميان 
جهان )س��يزم( از تاريخ 26 تير تا دوم مرداد ماه س��ال جاری در برزيل 
برگزار ش��د و نمايندگان 122 كش��ور جهان در 22 رشته با هم رقابت 

كردند.

دو ملی پوش کانوپولو 
به فوالد ماهان پیوستند

تي��م كانوپولوی فوالد ماه��ان برای حضور در ليگ برتر باش��گاه های 
كش��ور با دو ملی پوش ايران به توافق رس��يد. ف��والد ماهان كه برای 
اولين بار در ليگ برتر كانوپولوی باش��گاه های كش��ور شركت می كند 
دو سهميه ملی خود را با جذب دو بازيكن غيربومی تكميل كرد. علی 
قدمی و هومن بيگدلی ملی پوش��ان تيم كانوپولوی بزرگس��االن ايران 
هستند كه فصل جديد را با فوالد ماهان آغاز خواهند كرد. پيش از اين 
ف��والد ماهان با نيما حجتی، حيدر حيدری، محمد رضا كاظمی، مجيد 

معتمدی و حسين موسوی به توافق رسيده بود.

اصفهان میزبان مسابقات بدمینتون جام 
موالی عرشیان شد

اولين دوره مس��ابقات بدمينتون استان اصفهان درشب های ماه مبارك 
رمض��ان برگزارخواهد ش��د. اولين دوره مس��ابقات بدمينتون فرهنگی 
ورزشی جام موالی عرشيان دردو رده سنی خردساالن و نوجوانان در 
دو بخش دختران وپس��ران توسط سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری 
اصفه��ان با هم��كاری هيات بدمينتون اس��تان اصفه��ان از دهم مرداد 
آغاز می ش��ود. گفتنی اس��ت مسابقات پس��ران در ورزشگاه مشتاق و 
رقابت های دختران در ورزش��گاه ابرار برگزار خواهد شد. شايان ذكر 
اس��ت عالقه مندان می توانند تا پايان روز چهارش��نبه 5 مرداد جهت 

ثبت نام اقدام كنند.

سفرهای
سوال برانگیز 
رئیس!

ذوب آه��ن در نقل و انتقاالت فصل جاري نس��بت به 
س��ال هاي گذش��ته فعال تر ظاهر ش��د و با جذب سه 
بازيكن خارجي و دو بازيكن ايراني در كنار اس��تفاده 
از بازيكنان تيم هاي پايه خود دس��ت به تغيير بيشتري 

در تركيب تيمش زده است.
ذوب آه��ن در حالي مقاب��ل تيم فجر سپاس��ي تن به 
شكس��ت داد كه تيم اصفهاني در س��ال جاري نسبت 
به سه فصل پيش بيشترين تغييرات را در تركيب خود 
داش��ت؛ اين تيم اصفهاني خلعتبري را از دس��ت داد 
اما چندين بازيكن در پس��ت هاي مختلف جذب كرد؛ 
با رس��ول كربكندي، كارشناس ش��ناخته شده فوتبال 
اصفه��ان در م��ورد تغييرات اين فص��ل ذوب آهن به 

گفتگو نشستيم: 
بازيكنان جذب شده 

هوار مللا محمد: با توج��ه به آن چيزي ك��ه از اين 
بازيك��ن در باش��گاه هاي ايراني همچون اس��تقالل و 
پرس��پوليس ديديم، اين بازيكن از نظر فني در س��طح 
بااليي است و يک بازيكن شوت زن و باهوش در خط 
حمل��ه اين دو تيم بوده و از نظر فني مش��كل خاصي 
ن��دارد اما تجربه ثابت كرده كه بازيكنان عراقي از نظر 
انضباطي ش��رايط خوبي ندارن��د و بازيكنان منضبطي 
نيستند؛ اگر هوار در ذوب آهن بي انضباط باشد، اثرات 
منف��ي در تيم مي گذارد و باعث ب��ه هم ريختگي تيم 
مي ش��ود بنابراين ابراهيم زاده بايد در مورد كنترل اين 

بازيكن دقت به خرج دهد. 
محمد احمدپوري: يک بازيكن به هم بريز اس��ت كه 

ب��ه راحتي مي تواند دفاع حري��ف را به هم بريزد؛ اين 
بازيكن از نظر فني در ش��رايط مناس��بي قرار دارد اما 
باي��د قبول كرد كه او هوش ب��االي خلعتبري در خطا 
گرفت��ن و دريبل را ندارد و اگ��ر ابراهيم زاده بتواند از 
تركيب او با مهاجمان كن��اري اش بهره ببرد، به نتيجه 

مي رسد. 
داوود حقللي: اي��ن بازيكن در صورت��ي مي تواند از 
ويژگي هاي��ي كه دارد اس��تفاده كند كه ب��ا بدني آماده 
راهي مس��ابقات ش��ود و تالش بيشتري در ذوب آهن 
داش��ته باش��د زيرا حقي بازيكن دونده و جنگنده اي 
نيس��ت بنابراي��ن باي��د از پاس ه��اي تودر و ش��روع 
مجددهاي او اس��تفاده ك��رد و بازيكنان كناري كمبود 

دوندگي او را جبران كنند. 
فيليپ آلوز دسللوزا: بايد قبول كرد ك��ه نمي توان به 
او به عنوان ي��ک بازيكن اصلي نگاه كرد ضمن اينكه 
ذوب آهن در پس��ت او بازيكنان خوبي نيز در اختيار 
دارد؛ ب��ه هر حال ش��ايد ابراهيم زاده از او در پس��ت 
ديگري اس��تفاده كند بنابراين بايد ديد دس��وزا با آغاز 

ليگ در چه پستي به ميدان مي رود. 
هوگللو ماچادو: ابراهيم زاده با جذب ايگور كاس��ترو 
نش��ان داده كه در جذب بازيكنان خارجي تبحر دارد 
زيرا كاسترو در ذوب آهن عملكرد خوبي از خود نشان 
داد و تبديل به يكي از بهترين خارجي هاي ليگ ش��د؛ 
فعال نمي توان در مورد او با قاطعيت س��خن گفت اما 
او كارنامه خوبي دارد و اين كارنامه درخش��ان است. 
بايد ديد اين بازيكن مي تواند در ايران موفق باش��د يا 

ن��ه زيرا هر بازيكن خارجي خوبي نمي تواند در ايران 
خوب ظاهر شود. 
ستاره جدا شده: 

محمدرضا خلعتبري: شايد مهم ترين تغيير سبزپوشان 
اصفهاني در فصل جاري نبود محمدرضا خلعتبري در 
تركيب اين تيم اصفهاني باش��د؛ فارغ از حاش��يه ها و 
شيطنت هاي او در خط حمله ذوب آهن، سرعت قابل 

توجه اين بازيكن در كنار هوش باالي او و پاس هاي 
گل او براي هم بازيانش بدون ش��ک ذوبي ها را به ياد 
او خواه��د انداخت. بايد قبول ك��رد كه خلعتبري در 
نتايج فصل گذش��ته ذوب آهن به شدت تاثيرگذاربود 
زيرا هم ش��ناخت خوبي از هم تيمي هايش داش��ت و 
هم هوش بااليي داش��ت اما قانون ش��كني هاي او در 

مواقعي به ضرر او شد.

رئيس هيأت دو و ميداني اس��تان اصفهان گفت: 
فدراسيون دو و ميداني تاريخ رقابت هاي جوانان 

را در نيشابور تغيير داد.
غالمرضا اميني اظهار داشت: به داليل نامشخص 
رقابت ه��اي دو و ميدان��ي رده جوانان در ش��هر 

نيشابور برگزار نمي شود.
وي با بيان اين كه در مورد تقويم ورزش��ي س��ال 
1390 و بودجه ه��اي اختصاصي آن هيچ خبري 
از س��وي فدراسيون دو و ميداني نيست، تصريح 
كرد: هيچ بودجه اي در حدود يک سال در اختيار 
هي��أت دووميداني اس��تان اصفهان ق��رار نگرفته 

است. 
رئيس هي��أت دووميداني اس��تان اصفهان اضافه 
كرد: در دو هفته گذش��ته تفاهمنامه اين هيأت با 
اداره كل تربيت بدني اس��تان اصفهان بسته شده 

است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه ب��ه ط��ور اصول��ي 
مبلغ ه��اي قيد ش��ده در تفاهمنام��ه، جامه عمل 
ب��ه خ��ود نمي بين��د، اظهار داش��ت: امي��دوارم 
پيش بين��ي ش��ده در  مبال��غ  در س��ال ج��اري 
 اختي��ار هي��أت دووميداني اس��تان اصفهان قرار 

گيرد. 
امين��ي تصريح كرد: با اين كه تع��داد عالقه مندان 
دووميدان��ي در اصفه��ان بس��يار زي��اد اس��ت، 

ب��ا اي��ن وجود اي��ن هيأت در اس��تان ب��ا طرح 
اس��تعداد يابي خود اف��راد را گزين��ش مي كند و 
كس��اني كه از نظ��ر اس��تعداد دووميداني مردود 
 اعالم ش��وند به ساير رش��ته هاي ورزشي معرفي

مي شوند. 
وي گف��ت: در اصفهان ح��دود 30 نفر از مربيان 
مربيگ��ري كارت  داراي  دووميدان��ي   هي��أت 

هستند. 
رئيس هيأت دووميداني اس��تان اصفهان با اشاره 
ب��ه قول هاي همكاري ك��ه اداره كل تربيت بدني 
به اين هيأت داده اس��ت، تأكيد كرد: گوشه اي از 
اين وعده ها انجام ش��ده  و در انتظار بقيه قول ها 

هستيم. 
وي در مورد برگزاري دوره هاي تابس��تانه هيأت 
دووميدان��ي اس��تان اصفهان گف��ت: كالس هاي 
تابس��تانه در رده ه��اي مختل��ف س��ني برگ��زار 

مي شود. 
امين��ي ب��ا بي��ان اين كه دوره ه��اي تابس��تانه در 
ورزش��گاه انق��الب اصفهان تش��كيل مي ش��ود، 
تصريح ك��رد: بعدازظه��ر روزه��اي زوج براي 
آقايان در نظر گرفته شده است. وي افزود: براي 
گروه هاي آماتور و حرف��ه اي، مربيان به صورت 
جداگانه نكات آموزشي الزم را در اختيار عزيزان 

قرار مي دهند.

در روزه��ای اخير برخی روزنامه ها و س��ايت های 
خبری از غيبت محرم نويدكيا در تمرينات سپاهان 
خب��ر دادند و اين در حالی اس��ت ك��ه او در بازی 
دوستانه مقابل فجرسپاسی غايب بود و اين شايعه 
ب��ه وجود آمد كه محرم همچنان ب��ا لوكا بوناچيچ 

اختالف دارد.
كري��م قنب��ری مربی س��پاهان اما اين ش��ايعات را 
تكذيب ك��رده، می گويد: بع��د از اين كه محرم در 
س��پاهان ماندنی ش��د، در تمرينات به هيچ عنوان 
غيبت نداش��ته اس��ت و اي��ن اخباری ك��ه مطرح 

می شود، صحت ندارد. 
غيبت محرم در تمرينات شايعه است و او حضور 
منظمی در تمرينات دارد. قنبری در پاس��خ به اين 
س��ئوال كه چرا نويدكيا مقابل فجرسپاسی به ميدان 
نرفت، خاطرنش��ان می كند: در اين ديدار به آنهايی 
مي��دان داديم ك��ه از لحاظ بدنی ش��رايط ايده آلی 
داش��تند ولی مح��رم يک روز بع��د از ديدار مقابل 
فجرسپاس��ی، در بازی مقاب��ل منتخب گلپايگان به 

ميدان رفت.
با قنب��ری همچنين در مورد ش��رايط س��پاهان در 
آس��تانه فصل جديد نيز هم صحبت شديم. قنبری 
در ارتب��اط با مي��زان آمادگی بازيكنان س��پاهان در 
فاصله يک هفته تا شروع ليگ گفت: به 65 درصد 
آمادگی رس��يديم و بايد چن��د هفته از رقابت های 

لي��گ بگذرد تا ب��ه آمادگی مطلوب دس��ت يابيم. 
فك��ر نمی كنم هيچ تيمی در ليگ پيدا ش��ود كه از 
آمادگی باالی 70 درصد در شرايط فعلی برخوردار 
باش��د. قنبری در مورد سيس��تم س��پاهان در فصل 
آين��ده هم گفت: سيس��تم اصلی م��ا در آغاز فصل 
جدي��د 2-4-4 خطی خواهد ب��ود و در تمرينات 
 بر روی اين سيس��تم به عنوان روش بيس خود كار

كرده ايم. 
قنبری در مورد وضعيت مصدوميت جمشيديان هم 
افزود: جمشيديان با توجه به اين كه از لحاظ بدنی 
نسبت به س��اير بازيكنان عقب است فشار كمتری 
ب��ه خود وارد می كند و اين به معنی مصدوم بودن 
وی نيس��ت. هم پست بودن اشجاری، بيک زاده و 
ناصحی يكی از مشكالت سپاهان برای فصل آينده 
بود كه قنب��ری در ارتباط با اين موضوع هم گفت: 
با توجه به اين كه بيک زاده راس��ت پاست او را به 
سمت راس��ت برديم و به احتمال زياد او در فصل 
 آينده در پست مدافع راست برای ما به ميدان خواهد

رفت. 
صحب��ت آخر قنب��ری ه��م در ارتباط ب��ا نگرانی 
هواداران سپاهان نسبت به پست دروازه بانی سپاهان 
 ب��ود. وی گف��ت: من به ه��واداران توصيه می كنم
نگران احمدی نباش��ند. او سنگربان مطئمنی است 

كه از آمادگی مطلوبی هم برخوردار است.

فوتبال و هوادار، مقوله ای اس��ت به س��ان نويس��نده و خواننده و فيلمساز 
و تماش��اگر؛ و آن جمله معروف كه اگ��ر در دنيا فقط يک خواننده وجود 
داش��ته باشد رسالت نويسنده اين است كه به عش��ق آن يک نفر بنويسد. 
وظيفه يک بازيكن فوتبال اين است كه به عشق تنها يک هوادار، بازی كند 

اما آيا در فوتبال ايران هواداری وجود دارد؟ 
ب��ه گ��زارش مه��ر، خاطرمان می آي��د چند س��ال پيش در آس��تانه يكی 
از آن ديدارهای مرس��وم ايران - س��وريه، در يك��ی از روزنامه ها مطلبی 
خواندم كه در آن نويس��نده س��وری نوش��ته بود ه��واداران فوتبال ايران 
مانند تماش��اگران س��ينما هس��تند ك��ه با مش��تی تخمه وارد ورزش��گاه 
 آزادی م��ی ش��وند و ب��ا هر حرك��ت مهيج ب��ه وجد می آيند و س��وت

می كشند.
گويا س��وری ها ك��ه فوتبال قابل عرض��ه و به تبع آن تماش��اگر و هوادار 
آنچنانی هم ندارند خيلی پيش از ما وضعيت هواداری فوتبال كش��ورمان 

را آسيب شناسی كرده اند. 
ش��ايد امروز پس از گذشت سال ها، اگر آن نويسنده سوری دوباره دست 
به قلم ش��ود بنويسد ايرانی ها به تماشای يک مس��ابقه فوتبال می روند و 
اگر روند بازی بر وفق مرادشان نباشد به بازيكنی كه مورد نظرشان نيست 

توهين می كنند و بعد اگر بتوانند صندلی ها را از جا می كنند و ....
تا پيش از اين هواداران انگليسی به عنوان هوادارانی خشن و يا به اصطالح 
هوليگان معرفی می شدند اما امروز متشخص ترين و سازمان يافته ترين هواداران 

فوتبال جهان هستند كه گرداگرد زمين می نشينند و در حالی كه گرمای بدن 
 بازيكنان فوتبال را احساس می كنند كوچک ترين بی انضباطی را مرتكب

نمی شوند. 
هوادارانی كه ش��عار حماس��ی وي��ژه تيم های خود را دارن��د و تا پايان به 
جای اين كه وقتی داش��ته باش��ند تا به حريف دشنام دهند، سرود باشگاه 
خ��ود را با ص��دای بلند فرياد می كش��ند؛ س��رودی كه تيم ه��ای فوتبال 
ايران��ی ندارند. ليورپولی ها س��رود دلگرم كننده ای دارن��د مبنی بر اين كه 
 ي��ک بازيك��ن فوتبال نبايد تا آخر اميد خود را از دس��ت بدهد و تس��ليم

شود. 
چه بسا قهرمانی ليورپول در رقابت های ليگ قهرمانان اروپا در سال 2005 
در حال��ی كه اين تيم با نتيج��ه 3 بر صفر از ميالن عقب بود، نتيجه همين 
س��رودهای دلگرم كننده باش��د حال آنكه در فوتبال ما، بازيكنان از سوی 
 هواداران يا بهتر بگوييم تماش��اگران تيم خودشان بعضا مورد تهاجم واقع

می شوند.
 البت��ه نباي��د از اين نكته غافل بود كه هر چيزی از دو وجه قابل بررس��ی 
اس��ت. بازيكنان فوتبال ما هم در شرايطی نيستند كه يک هوادار فوتبال را 
با اجرای قابل قبول و راضی كننده، س��ر ش��وق بياورند و به زبان ساده تر 
بازيكنان ايرانی به فوتبال دل نمی دهند و گرايش به س��مت مسائل مادی 
پي��دا كرده اند كه خود اين موضوع می تواند م��ورد تجزيه و تحليل مجزا 

قرار بگيرد. 

شايد اگر تيم های باشگاهی ما هم سرود می داشتند وضع بدينگونه نبود و 
 در حالی كه هر كدام از آنها بر روی صندلی از پيش خريداری شده خود
 می نشستند، پرچم تيم مورد نظرشان را تكان می دادند و سرود می خواندند
هواداران فوتبال ما اين روزها رفتار محترمانه ای را از سوی برگزاركنندگان 

مسابقات شاهد نيستند. 
رفتارهايی كه فوتبال ما به آن بی توجه است. بی جهت نيست كه يک شخص 
 از مرتبه هواداری به تماش��اگری نزول می كند. در جايی كه او نمی تواند
بليت خود را از روزهای قبل و از طريق پايگاه های اينترنتی تهيه كند، در 
حالی كه صندلی مش��خص ندارد و در حالی كه س��ازمانی نيست تا ورود 
و خروج او را تس��هيل كند چرا بايد انتظار داشت كه ما هم آنی باشيم كه 

ديگران هستند. 
هنوز خاطره تلخ كش��ته ش��دن هفت تماشاگر ديدار تيم های ايران - ژاپن 
در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2006 در ورزش��گاه آزادی 
را از ياد نبرده ايم. هجوم تماش��اگران در راهروی ورزش��گاه منجر به اين 

اتفاق تلخ شد.
ه��واداران فوتب��ال ايران متاثر از فوتبال كش��ورمان كه اي��ن روزها اقتدار 
گذش��ته را ن��دارد، ورزش��گاه ها را خالی می گذارن��د و ترجيح می دهند 
از پ��ای گيرنده ها به تماش��ای آن بپردازند. به امي��د آنكه طبق گفته رئيس 
جمعيت حاميان هواداران فوتبال، با يک عزم ملی ش��اهد س��ر و س��امان 
يافتن وضعيت هوادرارن در ورزش��گاه ها باش��يم. ام��ا فراموش نكنيم كه 
 اتفاق های مثبت ديگری بايد روی دهد تا تماشاگران هم وضعيت بسامانی

پيدا كنند.

رئیس هیأت دوومیداني استان اصفهان:
فدراسيون دووميداني تاريخ رقابت ها را تغيير داد

رمزگشایی از سپاهان فصل جدید با کمک مربی سپاهان
کريم قنبری: در اين فصل ۲-۴-۴ خطی بازی می کنيم

هوادارانی که سرود و صندلی و سامان ندارند؛اينها تماشاگرند نه هوادار!

بازیکن ماهان به فیروز صفه تبعید شد
فره��اد فخيم بازيكن فصل پيش تيم فوتس��ال فوالد ماهان به دس��تور 
مس��ئوالن باش��گاه، فصل آينده در فيروز صفه توپ خواهد زد. فرهاد 
فخيم كه فصل پيش از گس��ترش فوالد تبريز راهی اصفهان شد و يک 
فص��ل با پيراهن فوالد ماهان به ميدان رفت در فصل آينده در اين تيم 
جايی نخواهد داش��ت. عملكرد ضعيف فخيم در فصل گذشته رقابت 
ها موجب شد تا مسئوالن باشگاه فوالد ماهان تصميم به كنار گذاشتن 
اي��ن بازيكن از تيم فوتس��ال ماهان بگيرند. از مدت ق��رارداد فخيم با 
ماهان يک س��ال ديگر باقی اس��ت به همين علت اي��ن بازيكن به تيم 
فيروز صفه فرستاده شد تا فصل بعد با پيراهن اين تيم به ميدان برود.

اصفهان میزبان تیم ملی
 بد مینتون دختران

هي��ات بدمينتون اس��تان اصفه��ان از دي��روز ميزب��ان اردوی متمركز 
نوجوان��ان ملی پوش دختراس��ت. اين اردو به مدت هش��ت روز زير 
نظر س��وزان جالليان و ديان آيوماياس��اری )مربی ازكش��ور اندونزی( 
در سالن بدمينتون ورزشگاه ش��هيد سجادی اصفهان درحال برگزاری 
اس��ت. در اين اردو يسری بيگی از استان اصفهان حضور دارد. گفتنی 
اس��ت جهت ارتقاء س��طح علمی و عملی مربيان اس��تان اصفهان در 
بخ��ش بانوان يک دوره كالس بازآموزی زير نظر ديان آيوماياس��اری 

برگزار خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
در المپیاد ورزشي نایب قهرمان شد

دانش��جويان دختر دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان در دهمين المپياد 
فرهنگي، ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر 
كشور نايب قهرمان شدند. در اين مسابقات دانشجويان دختر دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان در رشته شنا موفق به كسب مقام اول، در رشته 
ش��طرنج و كاراته موفق به كسب مقام دوم و در تيراندازي و دوميداني 
موفق به كس��ب مقام س��وم شدند.  دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان با 
اختالف اندكي نس��بت به دانش��گاه علوم پزشكي شيراز دوم شد و در 
اين مسابقات دانشگاه علوم پزشكي تهران در جايگاه سوم قرار گرفت. 
اين دوره از مس��ابقات از 26 تيرماه تا دوم مردادماه در دانش��گاه علوم 

پزشكي شهركرد برگزار شد.
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پیامبر اعظم)ص(:
اگر خدا به وسیله تو یک نفر 
را هدایت کند، برای تو بهتر 
است از دنیا و هر آنچه در آن 
می باشد.

محمد مهدی اسماعیلی: 
ماندگاري و تداوم جشنواره هاي

  بين المللي در اين استان 
از دغدغه هاي مسئوالن است

محمدمهدي اسماعيلي در آيين افتتاحيه اولين 
جشنواره هنرهاي تجسمي كودك ونوجوان در 
اصفهان گفت: اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي 
جهان اسالم با معماري و هنرهاي تاريخي مانند 
 نگيني برتارك فرهنگ و تمدن كشور مي درخشد.
 وي به پيشتازي اصفهان در عرصه هاي مختلف 
هنري در تاريخ اش��اره ك��رد و افزود: امروز نيز 
اصفهان بايد پيشتاز در برنامه هاي هنري باشد. 

به گفته اسماعيلي، اگر در برخي كشورها، تنها به 
داشتن برخي از هنرها مي بالند، در اصفهان همه 
هنرها يک حضور تاريخي باش��كوه دارند. وي 
به برگزاري برخي از جشنواره ها در اصفهان و 
انتقال آن به ديگر شهرها پس از شكوفايي اشاره 
كرد و افزود: اصفهان اين ظرفيت را داراست كه 
 چندين جشنواره بين المللي در شان نام خود داشته
باشد و شاهد برگزاری جشنواره های معتبرباشد. 
اميدواريم جشنواره بين المللی هنرهای تجسمی 
ك��ودك و نوجوان در اصفهان ماندگار ش��ود و 
ب��ا تهيه امكانات دبيرخانه دائمی جش��نواره در 
اصفهان استقرار پيدا كند و جشنواره در سال های 
آتی به لحاظ كمی و كيفی رشد و توسعه داشته 

باشد.
 معاون سياسي امنيتي اس��تاندار اصفهان تالش
 براي تحقق اين امر را وظيفه همه مسئوالن  دانست.
 وی گفت: جاي برند مناس��ب جش��نواره هاي

 بين المللي براي اصفهان خالي است. 
وي با ابراز رضايت از برگزاري اولين جشنواره 
هنره��اي تجس��مي ك��ودكان و نوجوانان در 
اصفه��ان، افزود: ب��ا اس��تقرار دبيرخانه دائمي 
و  ك��ودك  تجس��مي  هنره��اي  جش��نواره 
نوج��وان در اصفهان ش��اهد رش��د ابعاد كمي 
 و كيفي جش��نواره در س��ال هاي آتي خواهيم 
بود. نخس��تين جش��نواره بين المللي هنرهاي 
تجس��مي ك��ودك و نوج��وان از س��وي مركز 
هنرهاي تجسمي، با همكاري اداره  كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اس��تان اصفهان، استانداري و 
ش��هرداري اصفهان، مؤسس��ه توسعه هنرهاي 
تجس��مي معاص��ر، كان��ون پرورش��ي فكري 
ك��ودكان و نوجوانان موسس��ه فرهنگي اكو و 
مركز هماهنگي، توس��عه و ترويج فعاليت هاي 
 قرآني تا پنجم مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار 

مي شود.
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دبير اجرايي نخس��تين جش��نواره بين المللي 
هنرهاي تجس��مي كودك و نوجوان از برپايي 
شش كارگاه هنري ويژه شركت كنندگان كودك 

و نوجوان در حاشيه اين جشنواره خبر داد. 
 بهزاد بابايي در گفتگو با ايرنا افزود: اين كارگاه ها
 ب��ا موضوعات طراحي، نقاش��ي، وصله كاري 
)كالژ(، تصوير سازي، كاريكاتور و خوشنويسي 
و در دو گ��روه س��نی 6 تا 9 س��ال و 10 تا 14 
سال برگزار می شود كه موضوعات منتخب اين 
كارگاه ها مردان الهي، نماز و دعا ، طبيعت ، احترام 
به خانواده، ورزش و نشاط ، آسمان آبي، هواي 

پاك و باران رحمت الهي است. 

وی افزود: در نخس��تين جش��نواره بين المللي 
هنرهاي تجس��مي ك��ودك و نوج��وان، 120 
كودك از 20 اس��تان كشور ش��ركت دارند كه 
 اين تعداد نفرات منتخب جشنواره هاي استاني

 هستند. 
در بخ��ش بين الملل نيز 60 اثر انتخاب ش��ده 
و اكنون ش��ش كودك و نوج��وان خارجي از 
كشورهاي ايتاليا،  لبنان، گرجستان و تاجيكستان 
به اين جشنواره راه يافته اند. نخستين جشنواره 
بين المللي هنرهاي تجسمي كودك و نوجوان تا 

پنجم مرداد ماه در اصفهان برپاست.

آلبوم بي كالم »سرآغاز « اثري از گروه طريقت  
كه به تازگي مجوز انتشار دريافت كرده  است، 
ب��ه زودي روانه  بازار موس��يقي مي ش��ود. علي 
 طريقت، سرپرس��ت گروه و آهنگس��از گفت:  
سه تار نوازي ، فضاي اصلي اين آلبوم را تشكيل 
مي ده��د و قطع��ات در دس��تگاه هاي ماهور و 
همايون نواخته شده اند، همچنين اين آلبوم داراي 
هفت قطعه  ضربي اس��ت.  وی اضافه كرد:  اين 
آلبوم براساس موسيقي اصيل ايراني تدارك ديده 
شده و براي جذب مخاطب از فضا سازي هاي 
جديد به��ره برده ايم. اين هنرمند در پاس��خ به 
اي��ن كه آيا آلب��وم  بي كالم مي توان��د مخاطبان 

 زي��اد و جوان جذب كند ، گفت:  در كش��ور ما 
خواننده ساالري اس��ت چرا كه ارتباط مردم با 
شعر و كالم بهتر از موسيقي است، اما موسيقي 
ب��ي كالم پر مخاطب هم در كش��ور م��ا ديده 
مي شود، مثل اجراهاي حسين عليزاده  كه هميشه 
سالن را پر مي كند. شايد اين آلبوم هاي بي كالم 
در ابتدا دچار نقد ش��وند، ام��ا به مرور زمان در 
بين مردم جا پيدا مي كنند. آلبوم »سرآغاز« توسط 
شركت ني داوود منتشر مي شود و علي طريقت 
سه تار،  محمد طريقت دف ، امير حسين طريقت 
تنبک و ميالد طريقت دهل و دمام در اين آلبوم 

همنوازي كردند.

انيميشن »رانندگان كوچک« به تهيه كنندگي 
و كارگردان��ي رضا ارژنگي در52 قس��مت 
هفت دقيقه اي در صدا و سيماي مركز فارس 

توليد مي شود.
 ارژنگي درباره داس��تان اين انيميشن گفت: 
تروي��ج روحيه  كارآفرين��ي و ارائه الگوهاي 
موفق از كارآفرينان بومي به منظور گسترش 

فرصت هاي شغلي مناس��ب براي جوانان را 
يك��ي از اهداف توليد اي��ن مجموعه عنوان 

كرد.  
وي در خص��وص اس��تفاده از تكنيک ه��اي 
خاص در توليد اين مجموعه گفت: مجموعه 
انيميش��ن »رانندگان كوچک« با اس��تفاده از 

تكنيک سه بعدي توليد مي شود. 

و  دستي  فرهنگي،صنايع  ميراث  كل  مدير 
مرمت  آغاز  از  اصفهان  استان  گردشگري 
تاريخي روستاي قهي خبر  بافت  مرحله اول 
داد. اسفنديار حيدري پور افزود: بافت تاريخي 
روستاي قهي مربوط به دوره قاجاريه است كه 
قرار است پس از مرمت، به بافت گردشگري 
تبديل شود. وی ميزان اعتبارات تخصيص يافته 
براي مرمت اين بافت تاريخي را 163ميليون و 

480 هزار ريال از محل اعتبارات استاني عنوان 
كرد. قهي نام روستايي در 70 كيلومتري شرق 
اصفهان واقع است و از توابع شهرستان كوهپايه 

محسوب مي شود. 
نام اين روستا كه براساس روايات، متعلق به 
دوره هاي قبل از اسالم و درواقع به نام كهي 
بوده، به معناي جاي پست مقابل واژه كوهپايه 

است.

و  اصفهان  راديو  گوينده  ساعتچيان،  سهيل 
آوای  نما  سينمايی  آزاد  آموزشگاه  هنرجوی 
جشنواره  دوره  اولين  نخست  رتبه  جام جم، 
رشته  در  كشور  سينمايی  آزاد  آموزشگاه های 
گويندگی را كسب كرد. ساعتچيان در رابطه 
دوره  نخستين  داشت:  بيان  جشنواره  اين  با 
كشور،  راديويی  آموزشگاه های  جشنواره 
اين  هنرمندان  زدن  برای محک  مجال خوبی 
آموزشگاه ها بود، ضمن اين كه به دليل آموزش 
اين  هنرجويان  تمامی  كه  علمی  و  حرفه ای 
آموزشگاه ها ديده بودند، سطح جشنواره بسيار 
باال بود و خوشبختانه بنده موفق شدم كه رتبه 

اول رشته گويندگی را كسب كنم. 
وی در رابطه با اهميت آموزش برای گويندگان 

تأكيد كرد: متأسفانه در شهرهايی مثل اصفهان 
اكثر گويندگان پس از آن كه در تست گويندگی 
قبول شدند، مستقيماً پای ميكروفون می نشينند و 
به هيچ وجه بر آموزش اهتمام خاصی ندارند، 
در صورتی كه گويندگی يكی از شغل های مهم 
است و گوينده به عنوان حافظ زبان پارسی بايد 

خود را هر روز تكميل تر كند. 
گوينده  داد:  ادامه  اصفهان،  راديو  گوينده  اين 
در كنار اطالعات كافی، بايد بسيار هوشيارانه 
به جامعه بنگرد و فراموش نكند كه گويندگی 
به  هيچ وجه تعطيلی ندارد و يک گوينده بايد 
آموزش های  خود،  اطالعات  بردن  باال  ضمن 
الزم را هم ببيند تا بتواند ضمن تأثير در مخاطب، 

اعتماد او را به خود جلب كند.

شش كارگاه هنري؛ میزبان شركت كنندگان 
جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي

 كودكان و نوجوانان 

آلبوم بي كالم سرآغاز منتشر مي شود

آموزش رانندگي در انیمیشن رانندگان كوچک

بافت تاریخي روستاي قهي مرمت مي شود 

گوینده اصفهانی نفر اول جشنواره 
آموزشگاه های آزاد سینمایی كشور شد

خبر

ج��رج برن��ارد ش��او، منتق��د و مصلح 
اجتماع��ی و نمايش نامه نويس ايرلندی 
در 1856م، در دوبلي��ن )ايرلن��د( متولد 
ش��د. او يكی از نويس��ندگان انگليسی 
� ايرلن��دی اس��ت كه آثار ارزن��ده ای را 
به ادبيات انگليس��ی تقديم كرده است. 
ش��او، در چهارده سالگی، ترك تحصيل 
كرد و در 1876م، هم��راه مادرش � كه 
معلم موسيقی بود � ، به انگلستان رفت 
و در آن ج��ا زندگ��ی ادبی خ��ود را به 
عنوان داستان نويس��ی موفق شروع كرد. 
در 1895م، به عن��وان منتقد تئاتر، برای 

مجله »ساتوردی. ريويو« قلم زد.
او به ايبسن، ارادت داشت و به طرفداری 
از او كتاب »جوهره ايبسن گرايی« را در 
1891م نوشت. آرزوهای شاو به عنوان 
منتقد موس��يقی و تأثير ارادتش به واگنر 
و ايبس��ن و ويليام باتلر، موقعيت وی را 
به عنوان نمايش نامه نويسی كه در تمامی 
گونه های ش��ناخته ش��ده تئاتر سررشته 

داشت، تثبيت كرد.
ش��او همانند ايبس��ن، تئاتر را وسيله ای 
برای نجات تماش��اگران از خودستايی، 

دورويی و بی عقلی می دانست.
او از متخصصان تئاتر خوش ساخت به 
شمار می آمد و تماشاگران را با حركت 
و س��خن، ترغيب می كرد تا قهرمانان را 
همچون آدم های شرير و آدم های شرير 

را همچون قهرمان ببينند.
او اي��ن طرح فك��ری را در نمايش های 
»س��رگرد باربارا«، »بش��ر عادی و بش��ر 
عالی« و »اس��لحه و انس��ان« به وضوح 
نش��ان داده اس��ت. ش��او در حركات و 
سخنانش پارادكس  )تناقض(های بسياری 
به كار می برد تا با توس��ل به خودباوری 
بيننده، قهرمانان خ��ود را مطابق ديدگاه 
مذهبی و اجتماعی خود بشناساند. او از 
شوخی، بس��يار بهره می گرفت تا از آن، 
نتيجه ای انتقادی و ج��دی بگيرد. نبوغ 
وی در خدم��ت اصالح جامع��ه بود و 
حتی اگ��ر در زمانی حالتی دلقک وار به 
ش��خصيت هايش می داد، اين چيزی از 

جدی بودن نتايجش نمی كاست.
اولين نمايش نامه او به نام »خانه مردان 

زن مرده« به طور تحريک آميزی به مسأله 
خان ساالری می پردازد.

در 1898م، نمايش »مطبوع و نامطبوع« 
را با مقدمه ای تهاجمی درباره سانس��ور 
تئاتر منتش��ر ك��رد. از نمايش های ديگر 
او می توان ب��ه: كانديدا، 5 جزيره ديگر، 
جان بول و معمای دكتر پيگمالپون اشاره 

كرد.
ش��او در تاريخ نيز آث��اری دارد. وی در 
اي��ن آثار از طريق مقايس��ه زمان حال و 
گذشته و ايجاد لحظه های كميک )شاد( 
با قرار دادن ش��خصيت های تاريخی در 
زمان حاضر و تكرار عملكرد آنها، به بيان 

تاريخ می پردازد.
ش��او، اي��ن نويس��نده قدرتمن��د � كه 
در1925م جايزه نوب��ل ادبيات را از آن 
خود س��اخت �، در دوم نوامبر 1950م، 

در سن 94 سالگی درگذشت.
سبک شاو در نمايش نامه نويسی

انش��ای ش��او به حدی روان و روش��ن 
اس��ت كه گفته اند او همچنان كه حرف 
می زد، مطلب می نوش��ت. او بر خالف 
ديگران، هرگز از پيش، طرح نمايش نامه 
را نمی ريخت. به همين جهت وقتی كه 

ش��روع به نوش��تن نمايش نامه می كرد، 
خودش ه��م نمی دانس��ت آخرش چه 

باليی بر سر قهرمانانش خواهد آمد.
اگ��ر چ��ه اهل ب��ال نب��ود و هميش��ه 
نمايش نامه ه��ای خود را ب��ا يک خنده 
طوالنی پايان می داد، ولی باز هم نگران 
سرانجام كار قهرمان های خود بود! شيوه 
نگارش نمايش  نامه های او بدين ترتيب 
بود ك��ه اول، موضوعی توج��ه او را به 
خود جلب می كرد، آن وقت كمی درباره 
موضوع می انديش��يد و سپس بالفاصله 
ش��روع به نوش��تن می كرد و هر چه به 
فك��رش می رس��يد، در آن می گنجانيد 
تا اين ك��ه س��رانجام، نمايش نامه پايان 

می يافت.
از ويژگی های شاو اين بود كه در هنگام 
نگارش نمايش نام��ه، به قواعد معمولی 
نمايش نامه نويس��ی توجه نداشت. مثاًل 
رعايت وحدت زمان و مكان را نمی كرد 
و تمام نمايش نامه او يک فصل داش��ت 
 و ي��ا به نظر می رس��يد ك��ه يک فصل

دارد.
نمايش نامه های  ديگ��ر  از خصوصيات 
ش��او، كم ب��ودن حركت در آن اس��ت. 

حت��ی ب��ه نظر می رس��د ك��ه برخی از 
نمايش نامه های وی به كلی فاقد حركت 

است و چيزی غير از گفتگو نيست.
شاخصه بارز شاو در نمايش نامه نويسی، 
آن اس��ت كه وی بر خالف بس��ياری از 
را  نمايش نامه  نمايش نامه نويسان ديگر، 
به خاطر نمايش نامه نوشتن نمی نوشت، 
بلكه برای او نمايش نامه فقط وسيله ای 
بود برای تعليم يک انديش��ه فلس��فی و 

اجتماعی و يا اخالقی.
انديشه های شاو

� يک شعار خوب، نيمی از نبرد است.
� جهنم، پر از موس��يقيدان های تازه كار 

است.
� آزادی، ت��وأم با مس��ئوليت اس��ت. به 
همين علت اس��ت كه اكثر اف��راد از آن 

می ترسند.
� زندگی ای كه صرف ارتكاب اشتباهات 
ش��ده، نه تنها آبرومندانه تر، بلكه مفيدتر 
از زندگی ای است كه صرف انجام دادن 

هيچ كاری نشده است.
� در برابر اميال خود، مقاومت كن. همه 
چيزهای خوب را تجربه كن و خود را با 

بهترين آنها عادت بده.
� كاری كه خدا آن را درست كرده است، 

آدمی زاده نمی تواند آن را به هم بزند.
� حقيقت، يگانه چيزی اس��ت كه هيچ 

كس باورش نخواهد كرد.
� خوشی و راحتی دائمی، در تمام مدت 
زندگی! اين همان چيزی است كه هيچ 

كس نمی تواند تحملش كند.
� در زندگ��ی دو تراژدی وج��ود دارد؛ 
يكی آن كه آن چ��ه دلتان می خواهد به 
دست نياوريد؛ ديگر آن كه هر چه دلتان 

خواست، به دستش آوريد.
 سخنان برنارد شاو درباره خودش

� من از موفقيت، وحش��ت دارم. مفهوم 
موفق شدن، به پايان رساندن كار خود در 

عرصه روزگار است.
� م��ن طبيعت��اً بازيگر آفريده ش��ده ام و 
بازيگر، آرزوي��ی جز جلب توجه مردم 
ن��دارد و می خواهد م��دام، مورد توجه 
عموم باشد و تمام ريزه كاری های رفتار 

و كردار او بر سر زبان ها باشد.

مروریبرزندگیوآثارجرجبرناردشاو

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري گفت: از سوي 
و  نوازي  تک  بخش  در  اثر   175 ايران  نشين  زاگرس  مناطق  هنرمندان 
از  كه  شد  ارسال  جشنواره  دبيرخانه  به  نوازي  گروه  بخش  در  اثر   75
نوازي  گروه  بخش  در  34اثر  و  نوازي  تک  بخش  در  16اثر  تعداد  اين 

انتخاب شدند. 
حسين گنجي در گفتگو با ايرنا افزود: در اين جشنواره ارسالن كامكار، 
همراه  به  ايران  موسيقي  بنام  هنرمندان  از  پرنيا  حسين  و  حافظي  علي 
حميد توفيقي بروجني، داوري آثار رسيده به جشنواره را برعهده خواهند 

داشت. 
به گفته وي،جشنواره موسيقي منطقه اي زاگرس نشينان ايران به مدت 
اين جشنواره موسيقي برگزار  به  يافته  با حضور هنرمندان راه  سه روز 

خواهد شد. 
برگزار  تكنوازي  اين جشنواره در دو بخش گروه  نوازي و   وی گفت: 
شرقي،  آذربايجان  استان هاي  هنرمندان  جشنواره  اين  در  مي  شود. 
آذبايجان غربي، اصفهان، ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خوزستان، 
و هرمزگان حضور بويراحمد  و  كهگيلويه  كرمانشاه،  كردستان،   فارس، 

دارند.
وي اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جشنواره، شناسايي گنجينه هاي 
بازمانده از فرهنگ ايران اسالمي در مناطق و نواحي زاگرس  نشين كشور 
و حمايت و قدرشناسي از تالش هاي مؤثر هنرمندان فعال در اين عرصه 

است. 

آغاز به كار پنجمین جشنواره موسیقي 
زاگرس نشینان ایران

رئیس حوزه هنری استان اصفهان بیان کرد: 
است بشريت  اصلی  دغدغه  آب  موضوع 

دومين نشست خبری اولين جشنواره ملی فيلم و عكس جلوه های آب 
با حضور مديرعامل شركت آبفای شهری استان اصفهان هاشم امينی و 
رئيس حوزه هنری استان اصفهان، سيد مهدی سيدين نيا در ميان جمعی 

از خبرنگاران استان اصفهان برگزار شد.
امينی با اشاره به اهداف جشنواره گفت : انتظار داريم تمامی خبرنگاران و 
هنرمندان بتوانند پيام اصلی اين جشنواره كه صرفه جويی است را منتقل 
نمايند. ايده اين جشنواره در اوايل سال 89 مطرح شد و به دليل جايگاه 
ويژه استان اصفهان در مقوله هنر، امور اجرايی آن به حوزه هنری استان 
اصفهان سپرده شد كه اين سازمان تمام قد ظاهر شد و توانست به خوبی 
از پس اجرای اين جشنواره برآيد كه شاهد اين مدعا، حضور بسياری از 

هنرمندان از سراسر كشور در اين جشنواره است .
وی افزود: حساس نمودن افكار عمومی برای حفاظت از منابع آبی استان 
با توجه به مقوله خشكسالی كه استان اصفهان درگير آن است، پيام اصلی 
 اولين جش��نواره ملی فيلم و عكس جلوه های آب است. صرفه جويی
 در زمين��ه آب ب��ا توجه به مص��رف روزانه 210 ليت��ر آب در اصفهان 
برای هر ش��هروند حتی اگر به ميزان يک ليتر در روز باش��د، رقم قابل 
مالحظه ای می شود كه روزانه آب مورد نياز بيش از 17 هزار نفر ديگر 
تأمين مي كند. ترويج فرهنگ بهينه آب با استفاده از ابزار هنر و ترغيب 
 هنرمندان برای توليد آثار فاخر در اين زمينه از ديگر اهداف اين جشنواره

 است. 
امينی با اشاره به اين كه فرهنگ سازي براي مصرف آب و اهميت اين 

ماده حياتي كمتر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته اس��ت، ترغيب كردن 
هنرمندان براي س��اخت آثار هنري و مستندسازي فعاليت هاي صنعت 

آب و فاضالب را از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره بيان كرد. 
وی با اش��اره به خشكس��الی كه اصفهان را دربرگرفته است، از خشک 
ش��دن رودخانه زاينده رود به عنوان يک مس��أله جدی نام برد و افزود: 
تالش های زيادی برای انتقال آب از بهشت آباد به رودخانه زاينده رود 
انجام ش��ده است و سعی داريم اين مسأله را حل كنيم تا زاينده رود را 
مج��دداً دارای حيات كنيم . زاينده رود حق ما و افتخار ش��هر اصفهان 

است.
در ادامه اين نشس��ت، س��يد مهدی سيدين نيا از آب به عنوان يک ماده 
حياتی ناش��ناخته نام برد كه برای س��المت محيط زيس��ت بسيار مفيد 
اس��ت و نقش اساس��ی در پاك نگه داش��تن فضای زندگی بشری دارد 
و خاطرنش��ان كرد: آب دغدغه اصلی ما شده است و هنر اين قدرت را 
دارد كه موضوع آب و اهميت آن را به خوبی مطرح نمايد. موضوع آب، 
دغدغه اصلی بشريت است و هر جا آب وجود دارد، زندگی نيز هست 

و در آيات قرآن آمده است كه همه چيز را از آب پديد آورده ايم . 
وی افزود: اين جشنواره برای مطرح كردن موضوع آب به عنوان دغدغه 
اصلی بش��ر، پيشگام بوده اس��ت و مس��ئوالن برگزاری اين جشنواره، 
اي��ن هدف را در نظر دارند كه آب را گرامی بداريم و س��اده از كنار آن 

نگذريم.
 سيدمهدي سيدين نيا خاطرنشان كرد: مشخصات فيلم ها و عكس هاي

 راه يافت��ه به بخش مس��ابقه، به صورت كامل ب��ر روي پايگاه اينترنتي 

جش��نواره به نش��اني www.jelvehayeab-festival.ir درج شده 
است. رئيس حوزه هنری استان اصفهان افزود: در نظر داريم بخش مقاله 
هاي علمي را نيز به فراخوان دومين جشنواره ملي فيلم و عكس جلوه 
هاي آب، اضافه كنيم و هنرمندان بسياری در خصوص ارسال آثار خود 
به اين جشنواره به ويژه در زمينه ساخت فيلم، داوطلب شده اند كه در 
س��ال آتی در اين جشنواره ش��ركت نمايند. به دليل قابليتي كه موضوع 
آب دارد، اين جش��نواره مي تواند به صورت بين المللي مطرح ش��ود 
و جايگزين جش��نواره بين المللي فيلم هاي كودك و نوجوان اصفهان 

گردد. 
سيد مهدي سيدين نيا اظهار داش��ت: حوزه هنری استان اصفهان براي 
خريد فيلم هاي راه يافته به مرحله نهايي اين جشنواره نيز مذاكراتي را با 

صدا و سيماي مركز استان انجام داده است. 
وي افزود: حوزه هنری در نظر دارد قطعاتی از عكس هايی را كه در اين 
جش��نواره برگزيده می شوند، در صورت تمايل عكاس، خريداری كند 
و اين اولين بار اس��ت كه آثار و محصوالت ارائه شده توسط هنرمندان 
در يک جش��نواره، توسط برگزاركنندگان آن خريداري مي شود. عضو 
ش��وراي سياستگذاري جشنواره ملی جلوه های آب نيز تعداد آثار ارائه 
شده به اين جشنواره را سه هزار و 888 اثر از سراسر كشور اعالم كرد و 
افزود: از اين تعداد دو هزارو 685 اثر عكس و 159فيلم مستند، 198فيلم 

داستاني و 46فيلم انيميشن است.
فرزان معظم، افزود: از اين تعداد 70 فيلم در بخش مس��تند، 63 فيلم در 
بخش داستاني، 22 فيلم در بخش انيميشن و 102 قطعه عكس به بخش 
مسابقه راه يافته اند. وي از برگزاري كارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه 
هاي جنبی اولين جشنواره ملي فيلم و عكس جلوه هاي آب نام برد و 
خاطرنشان كرد: برترين هاي اين جشنواره روز هشتم مرداد ماه در مراسم 

اختتاميه معرفي مي شوند. 

عکس روز

سومين جشنواره استاني شعر بسيج ششم مرداد ماه جاري در شهركرد برگزار 
مي شود. سرپرست بسيج هنرمندان سپاه قمر بني هاشم)ع( روز يک شنبه در 
جمع كاركنان سپاه اين استان، اظهار داشت: شناسايي شعرا و توانمندي هاي 
افراد شاخص براي  آنها، سازماندهي و انسجام شعرا، شناسايي و معرفي 
حضور در جشنواره سراسري شعر بسيج، از مهم ترين اهداف برگزاري اين 
جشنواره است. محمدرضا سليماني جمع آوري آثار شعرا براي بهره برداري در 
محافل شعر و ادب را از ديگر اهداف اين جشنواره دانست و گفت: تاكنون 
240 اثر از 85 شاعر بسيجي استان به دبيرخانه اين جشنواره رسيده است. 
سرپرست بسيج هنرمندان سپاه قمر بني هاشم)ع( خاطرنشان كرد: شعر، نهادي 
مردمي است كه مانند تمام مقوله هاي بشري از يک طرف به خاك و از طرفي 
ديگر به آسمان ها متنهي مي شود و شعري افالكي است كه متعهد به آموزه هاي 
الهي و هدايت مؤمنان باشد. وي با بيان اين كه شش محور براي اين جشنواره 
درنظر گرفته شده است، عنوان كرد: بازخواني ارزش ها و آرمان هاي انقالب 
اسالم در قالب واليت و رهبري، عدالت و ستم ستيزي، مبارزه با استكبار، 
ايثار و شهادت، مهرورزي و بسيج مستضعفين و بيداري اسالمي با محوريت 
تبيين و تبليغ اهداف و آرمان حركت هاي اسالمي منطقه و تجليل از مردم به 

پا خاسته، از جمله محورهاي اين جشنواره است. 
سليماني ادامه داد: جهاد اقتصادي در حوزه تالش اعتقادي، توليد هدفمند، 
مصرف بهينه، عزم ملي در عرصه هاي اقتصادي و استفاده از كاالهاي داخلي 

و جنگ نرم از ديگر محورهاي اين جشنواره به شمار می روند. 

ششم مرداد ماه سال جاري؛
شهركرد میزبان جشنواره 

شعر بسیج مي شود 
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