
سرپرس��ت س��ازمان پايانه هاي 
مس��افربري ش��هرداري اصفهان 
اع��ام ک��رد: حضورجارچی��ان 
بزرگتري��ن معض��ل پايانه هاي 
مسافربری ش��هر اصفهان است. 
سید رضا حکیم فعال با اشاره به 

اين که مشکات و برخي... 

شهردار اصفهان از اجراي بیش 
ازدوهزار میلیارد تومان پروژه در 
اين کانشهر در سال جاري خبر 
داد.  س��ید مرتضي سقائیان نژاد 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
پروژه هاي عمراني اين کانشهر 

گفت: احداث س��الن هاي اجاس با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان ، اجراي 
فاز دوم احیاي... 

سرپرست سازمان پايانه هاي مسافربري 
شهرداري اصفهان تأكيد كرد؛ 

 جارچيان بزرگ ترين مشكل 
پايانه های مسافربري اصفهان

شهردار اصفهان اعالم كرد؛
بيش از 2 هزار ميليارد تومان پروژه در شهر 

اصفهان در حال اجراست

صفـحهصفـحه
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رئیس جمهور خبر داد؛
 ارائه پيشنهاد تعطيلي دو روزه 
دستگاه هاي دولتي
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 شهرستان    صفحه 2

رسول محققيان
 با هدف انجام مذاكرات تجاری و معرفی دستاوردهای ايران:

هیأت تجاری - اقتصادی اصفهان 
عازم اوکراین شد

صفحه4

چهارمحال و بختیاري اگرچه به 
عنوان يکي از حوضه هاي پرآب 
زاگرس محسوب مي شود، اما در 
اين روزهاي داغ تابستان بسیاري 
از روس��تاهاي آن با رنج کمبود 
آب آشامیدني دست و پنجه نرم 

مي کنند.  معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختیاري از بحراني شدن 
وضعیت آب آش��امیدني 25۰ روستاي اس��تان خبر داد، و از دستگاه هاي 

دولتي خواست براي آبرساني...

سرزمين آب و رنج كمبود آب آشاميدني 
در روستاهاي آن

شهرستان     صفحه4

وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن:
 هدف ازاعمال  سخت گيری درخرید گندم، 
ارتقای توليد کيفی است

شهرستان    صفحه 4

گنجينه اسناد ثبت احوال 
چهارمحال وبختياري 

افتتاح مي شود
مديرکل ثبت احوال چهارمحال وبختیاري گفت: 
همزمان با برگزاري همايش دو روزه مديران ثبت 
احوال کشور پنجم و ششم مردادماه گنجینه اسناد 
 ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاري افتتاح 
مي ش��ود. وی  با بیان اين ک��ه  اين گردهمايي 
با حضور معاون وزير کش��ور و رئیس سازمان 
ثبت اح��وال برگزار مي ش��ود، اف��زود: در اين 
گردهماي��ي اه��داف و مأموريت ه��اي کان 
ثبت احوال کش��ور ب��ه ويژه راهبردهاي س��ال 
9۰، مورد بررس��ي قرار خواه��د گرفت. غزالي 
 خاطرنش��ان ک��رد: تش��کیل کارگ��روه برنامه 
ريزي، مديريت و توسعه منابع انساني، تشکیل 
 کارگ��روه اس��ناد هويت��ي، تش��کیل کارگروه 
فن آوري اطاعات، تشکیل کارگروه ارتباطات 
و فرهنگي ، افتتاح گنجینه اسناد هويتي و افتتاح 
 نمايندگي ثبت احوال ش��هر ب��ن از مهم ترين
 برنامه هاي  گردهمايي مديران کل ثبت احوال است. 
به گفته وي، پايش راهبردها و برنامه هاي اباغي 
به استان ها در چهار ماه اول سال جاري و استفاده 
از نظرات مديران در برطرف شدن نقاط ضعف 
 و قوتبخش��ي به اجراي مطلوب ت��ر برنامه ها،
از مه��م ترين اهداف برگ��زاري اين گردهمايي 
است. غزالي اظهار داش��ت: با توجه به حضور 
رئیس س��ازمان ثبت اح��وال و مديران ارش��د 
س��ازمان، امید است به اس��تان در رفع کمبودها 
کمك شود. عبدالرس��ول غزالي افزود: گنجینه 
اس��ناد ثبت احوال استان به منظور معرفي اسناد 
ش��خصیت هاي برجسته اس��تان در رشته هاي 
مختلف فعال و قابل بازديد براي عموم است. وي 
گفت: در اين گنجینه 2۰۰ سند از اسناد سجلي 
 مراج��ع تقلید، علماي اعام و ش��خصیت هاي
 مذهبي ، نمونه هايی از وسايل نگارش و کتابت 
قديمي،  اسناد س��جلي شهداي جنگ تحمیلي ، 
اسناد سجلي نويسندگان و شاعران جمع آوري 

و نمايش گذاشته شده است.

آگهی مزایده
شماره: 2309- 1390/5/4

صورت اموال مورد مزايده رديف

گروه اول شامل: يک دستگاه خودرو سواری پیکان، دو دستگاه وانت مزدا دو کابین و يک دستگاه وانت نیسان قابل شماره گذاری 1

گروه دوم شامل: تعداد 85 دستگاه کیس کامپیوتر، مانیتور، فتوکپی، پرينتر، تلويزيون، بلندگو، پاور، ماشین تايپ و لوازم کامپیوتر و غیره 2 

گروه سوم: حدود 180 عدد صندلی، میز فلزی، فايل، کمد فلزی، کازيه، میز چوبی و غیره 3

گروه چهارم شامل: تعداد 36 دستگاه يخچال، يخدان چوبی و فلزی 4

گروه پنجم شامل: تعداد 50 دستگاه آبگرمکن، بخاری نفتی و گازی، پیک نیک، چراغ های نفت سوز و غیره 5

گروه ششم شامل: تعداد 15 دستگاه سمپاش موتوری و دستی و موتور برق، مشعل های گازوئیلی و غیره 6

گروه هفتم شامل: آهن آالت، درب چوبی، تخت فلزی، تانکر، بشکه، رادياتور، گاوصندوق، چادرهای صحرايی، کوره های الشه سوز و غیره )برحسب کیلوگرم( 7

گروه هشتم شامل: تعداد 80 دستگاه تلفن وفاکس 8

گروه نهم شامل: يک دستگاه کانتینر 9

گروه دهم شامل: يک دستگاه آزمايشگاه سیار دامپزشکی 10

گروه يازدهم شامل: تعداد 3000 قلم لوازم آزمايشگاهی، سرنگ، شیشه سرنگ، کپسول ازت، انواع پنس، شربت خوران، سر سوزن و غیره 11

گروه دوازدهم شامل: تعداد 330 قلم لوازم يدکی خودرو، کپسول آتش نشانی، فیوز، سیفون، فیلتر، روغن ترمز، واسکازين و غیره 12

گروه سیزدهم شامل: تعداد 65 حلقه الستیک خودرو )نو و فرسوده( 13

اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری درنظر دارد، باتوجه 
به جز الف بند 38 قانون بودجه سال 139۰ و به استناد مجوز شماره 

118/9۰/2۰35 مورخه 9۰/5/2 سازمان امور اقتصادی و دارايی استان، 
اموال مازاد بر نیاز خود را از طريق مزايده )کتبی( به فروش برساند، لذا 

متقاضیان محترم می توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرکت در مزايده، 
باتوجه به شرايط ذيل الذکر به اداره کل دامپزشکی استان واقع در سه 

راهی خوزستان مراجعه نمايند.
1- محل بازديد اموال اداره کل دامپزشکی استان واقع در سه راهی خوزستان 

می باشد.

2- زم��ان بازدي��د به م��دت 15 روز از تاريخ 9۰/5/5 لغاي��ت 9۰/5/2۰ از 
س��اعت 8 صبح لغايت 2 بعدازظهر به اس��تثنای روزهای تعطیل می باش��د. 
متقاضیان می توانند درخواس��ت خود را به انضمام فیش س��پرده در پاکت 
سربس��ته حداکثر تا پاي��ان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخه 9۰/5/2۰ به 

دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان تحويل و رسید دريافت نمايند. 
به درخواست هايی که بعد از تاريخ اعام شده واصل شود و يا درخواست 
هاي��ی که مبهم، مش��روط، مخدوش و فاقد س��پرده باش��ند ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
3- واريز 1۰ درصد قیمت پیش��نهادی به عنوان س��پرده مزايده به حس��اب 

مندرج در فرم شرکت در مزايده
۴- پاکت ها حداکثر ظرف يك هفته بازگش��ايی و لیست برندگان در محل 

بازديد اموال اعام خواهد شد.
5- کمیس��یون مزايده اداره کل دامپزشکی اس��تان در رد يا قبول پیشنهادات 

مختار است.
6- س��پرده نفر اول و دوم در صورت انص��راف و عدم انجام معامله ظرف 

مهلت مقرر به نفع دولت ضبط می شود.

دكتر حميد مهری
مديركل

نوبت اول  سازمان دامپزشکی کشور 
اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 
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آمريكا؛
خواسته هاي بي اجابت و آتش زير خاكستر

اصرار اح��زاب آمريکايي بر پیگیري منافع 
حزبي به جاي منافع ملي، باعث شده است 
که برخي از تحلیل گران مانند برژينس��کي 
بحران هاي اجتماعي عظیمي را براي آينده 

پیش بیني کنند.
 به اذعان کارشناسان و مقامات داخلي آمريکا، 
اين کشور به دلیل شرايط بغرنج اقتصادي، با 
خطر آشوب هاي گسترده مواجه است. عدم 
برآورده شدن خواس��ت هاي مردم از طرف 
 احزاب باعث ان��زواي مردم از فعالیت هاي

سیاس��ي ش��ده اس��ت که مي ت��وان آن را 
 مقدم��ه اي براي آش��وب ه��اي اجتماعي

دانست. 
به گ��زارش پرس تي وي، رابرت ش��ترلي 
 Americans Who« نويس��نده کت��اب
Tell the Truth« روز شنبه)اول مرداد( در 
گفتگو با اين شبکه خبري گفت: دولت هاي 
آمريکا از مردم اين کشور مراقبت نمي کنند. 
وي معتقد اس��ت بحران ه��اي اخیر نظیر 
تغییرات آب و هوايي، جنگ، بدهي، تحصیل 
و وضعیت بهداشتي و درماني در دهه گذشته 
مردم آمريکا را تحت فشار قرار داده و دولت 
در اي��ن باره اقدام جدي انجام نداده اس��ت. 
مردم آمريکا مدت هاست از شرايط اقتصادي 
نامساعد به ويژه نرخ بیکاري باال رنج مي برند 
و از سیاست هاي دولت اوباما به شدت انتقاد 
کرده اند. پیشتر گمانه زني هايي در مورد اين 
که در کش��ور آمريکا نیز همچون تحوالت 
خاورمیانه، شمال آفريقا و اروپا اعتراض هاي 

مردمي رخ دهد، مطرح شده است. 
 اي��ن در حالي اس��ت که طبق نظرس��نجي

بی بي س��ي نیوز و واش��نگتن پست که در 
چهارش��نبه گذشته 29 تیر منتشر شد، مردم 
آمريکا از سیاست هاي غلط کشورشان در 2۰ 
سال اخیر ناراضي و عصباني هستند. سیاهه 
مشکات داخلي آمريکا مردم اين کشور را 

ناامید کرده است. 
كسري بودجه 

میزان بدهي آمريکا که در زمان باراك اوباما 
رئیس جمهور اين کش��ور در س��ال 2۰۰9 
 میادي،1۰/6 تريلیون دالر بوده که تا 16 مي

س��ال جاري)2۰11( به 1۴/3 تريلیون دالر 
رس��یده اس��ت. بحران بدهي، جدي ترين 
معضلي اس��ت که دولتم��ردان آمريکا با آن 
دست و پنجه نرم مي کنند، اين در حالي است 
در يك ماه گذشته اوباما تاش هاي زيادي 
جهت افزايش سقف بدهي ها کرد که هنوز 
موفق به جلب نظر احزاب سنا براي تصويب 

آن نشده است. 
بر اساس نتايج نظرسنجي جديد که مؤسسه 
گالوپ روز دوشنبه 27 تیر منتشر کرد، بیشتر 
آمريکايي ها معتقدند سیاستمداران اين کشور 
در بحران بدهي آمريکا، منافع شخصي را بر 
منافع ملي ترجیح مي دهند، همچنین اکثريت 
مردم مذاک��رات پرح��رارت دموکرات ها و 
جمهوري  خواه��ان در مس��اله بدهي هاي 
آمريکا را با هدف نفع شخصي مي دانند نه 

منافع ملي. 
مجله آمريکايي پولتیکو در مقاله اي وضعیت 
کس��ري بودجه آمريکا را اين طور توصیف 
مي کند: کسري بودجه و مجموع بدهي هاي 
آمريکا به عنوان درصدي از تولید ناخالص 
داخل��ي، در حال حاضر بیش از يونان يا هر 
دولت ديگ��ري در اروپاس��ت و آمريکا به 
آخرالزمان اقتصادي خود نزديك مي ش��ود. 
بدهي هاي ف��راوان دولت فدرال در آينده اي 
نزديك، مالیات دهندگان آمريکايي را وادار 
خواهد س��اخت چندين برابر حال حاضر، 

مالیات بپردازند.
هرچند دولت آمريکا در تاش براي افزايش 
سقف بدهي خود است، ولي به گفته برخي 
کارشناس��ان در صورت تحقق چنین امري، 

اقتصاد آمريکا بدتر نیز خواهد شد. 
رادني شکسپیر، اس��تاد اقتصاد در گفتگو با 
شبکه خبري پرس تي وي اظهار داشت: حتي 
با افزايش سقف بدهي، شرايط اقتصادي و 
اجتماعي آمريکا بدتر مي شود، چرا که بحران 

بدهي اين کشور از کنترل خارج است. 
م��ردم آمريکا نی��ز همچون کارشناس��ان، 
نگران آينده هستند. نتايج نظرسنجي مرکز 
 Washington Post-Pew تحقیقات��ي
Research Center نشان مي دهد، شمار 
آمريکايي هايي که از آسیب اقتصادي ناشي از 
تأخیر پرداخت هاي وام نگران هستند، نسبت 
به ارديبهشت ماه افزايش يافته است. اکثريت 
آنان معتقدند برداشتن موانع وام، باعث مصرف 
بیشتر و افزايش بدهي ها مي شود. از هر 1۰ 
آمريکايي، نزديك به هشت نفر نگران سقف 
 بدهي هاي دولت هستند و حدود سه چهارم

ديگر درباره تصمیمي که قرار اس��ت اتخاذ 
ش��ود، اب��راز نگران��ي کرده اند. بر اس��اس 
گزارش اين مرکز نظرسنجي، ۴2 درصد از 
پاس��خ دهندگان ايجاد مانع در برابر افزايش 
سقف بدهي ها را تصمیمي پر خطر مي دانند 
که اين رقم نس��بت به نظرسنجي مشابه در 
شش هفته گذش��ته، 7درصد افزايش نشان 

مي دهد. 
جنگ افروزي و هزينه هاي سرسام آور 

نتايج نظرسنجي  پرس تي وي نشان مي دهد 
مردم آمريکا بهترين راه برون رفت اين کشور 
از بحران بدهي ها را پايان جنگ در افغانستان، 
عراق و لیبي مي دانند. ح��دود 7۴23 تن از 
92۴۴ ش��رکت کننده در اين نظر س��نجي 

که بیش از 8۰ درصد از پاس��خ دهندگان را 
تشکیل مي دهند، معتقدند پايان دادن به جنگ 
آمريکا در عراق، افغانستان و لیبي و کاهش 
هزينه هاي نظامي، بهتري��ن راه براي کاهش 
بدهي 1۴ تريلیون دالري آمريکاس��ت. در 
حال حاضر آمري��کا درگیر چهار جنگ در 
افغانستان، عراق، لیبي)درکنار نیروهاي ائتاف 
ناتو( و سومالي در قالب حمات هواپیماهاي 
 بي سرنش��ین علیه ش��به نظامیان الش��باب

 است. 
در اين نظر س��نجي 8درصد از پاسخگويان 
اعتقاد داش��تند که بهتري��ن راه براي آمريکا 
تأخیر کردن در پرداخت بدهي هايش بود و 
2/9 از شرکت کنندگان در نظرسنجي معتقدند 
دولت مي تواند براي کمك به اقتصاد آمريکا 
از بانك ها و دولت هاي خارجي اس��تقراض 

کند. 
بر اساس تحقیقي با عنوان هزينه هاي جنگ 
که در مؤسسه مطالعات بین المللي واتسون 
وابسته به دانشگاه براون صورت گرفته است، 
آخرين برآورده��ا از هزينه جنگ در عراق 
و افغانس��تان بین 3/7 ت��ا ۴/۴ تريلیون دالر 
بوده اس��ت، درحالي که جوزف استیگلیتز، 
اقتصاددان برن��ده جايزه نوبل و لیندا بیلمز، 
استاد دانشگاه هاروارد در کتابي که در سال 
2۰۰8 نوش��تند، مجموع هزينه هاي جنگ 
عراق و افغانستان را بین 5 تا 7 تريلیون دالر 

پیش بیني کرده اند. 
در اولی��ن اقدام مؤثر کمیته امور سیاس��ت 
خارجي مجلس نمايندگان، آمريکا قرار است 
اليحه اي را بررس��ي  کند که تغییر تازه اي در 
 کمك هاي خارج��ي واش��نگتن با کاهش

6/۴  میلی��ارد دالر به وج��ود خواهد آورد. 
براس��اس اين اليحه، اين کاهش کمك هاي 
خارج��ي بر مصر پس از انق��اب، لبنان در 
آستانه تغییر دولت و تشکیات خودگردان 
فلسطین به منظور تنبیه مصالحه حماس و 
فتح متمرکز خواهد بود. همچنین کاهش هاي 
مش��روطي نی��ز در کمك ه��اي خارجي به 
پاکس��تان در برابر شماري از خواسته ها و با 
توجه به کش��مکش هاي داخلي نظامي اين 
کشور به وجود خواهد آمد. کمك اقتصادي 
آمريکا به مصر از سال 1975 تاکنون از طريق 
آژانس توسعه بین المللي آمريکا بیش از28/6 
میلیارد دالر بوده است. اين در حالي است که 
رژيم صهیونیستي ساالنه حدود سه  میلیارد 
دالر کمك خارجي مستقیم از آمريکا دريافت 
مي کند که يك پنجم کل بودجه کمك هاي 

خارجي آمريکاست. 
برخي هم معتقدند که اين کاهش کمك هاي 
خارجي دولت آمريکا در راس��تاي کاهش 
برنامه هاي بزرگ اين کشور براي تأثیرگذاري 
خارجي بیش��تر در سطوح منطقي و يا حل 
مشکات اقتصاد داخلي نیست، بلکه با هدف 
تنبیه کش��ورهايي است که به اندازه کافي از 

جاه طلبي هاي واشنگتن پیروي نمي کنند. 
آينده و چالش ها 

به نظر مي رسد بده بستان بین منافع حزبي 
و ملي که همیش��ه نقطه عطف تصمیمات 
سیاس��ت گذاران آمريکاي��ي ب��وده، اين بار 
س��ردرگمي زيادي را به همراه داشته است. 
معضات اقتصادي داخل��ي و بین المللي، 
چالش میان دو حزب حاکم بر س��ر منافع، 
عدم همراهي افکار عمومي در داخل آمريکا 
و تیره تر شدن جايگاه آمريکا همگي دست 
در دس��ت يکديگر، آينده آمريکا را با اما و 
اگرهاي زيادي روبه رو کرده است. در چنین 
فضاي خاکس��تري و مبهمي ارائه راه حلي 
جامع و مانع قدري مش��کل است؛ هرچند 
برخي از کارشناسان راه حل هاي مشخصي 

دارند. 
جوزف تي دواير، نويس��نده کتاب »پالیسي 
شاپ«: در گفتگو با پرس تي وي مي گويد: 
هرچند دولت واشنگتن درگیر مذاکره بر سر 
افزايش سقف بدهي هاست، اما ايجاد اشتغال 
تنها راه بهبود اقتص��ادي و توازن بودجه در 
آمريکا به شمار مي رود. اين در حالي است 
 که برخي نیز آين��ده را بحراني تر توصیف

مي کنند. 
به نقل از آلترنت، ژبیگنیو برژينسکي مشاور 
امنیت ملي اس��بق آمري��کا، در اظهارنظري 
معتقد است که به زودي شاهد ناآرامي هاي 
گسترده طبقه متوسط جامعه آمريکا به دلیل 

محرومیت هاي اقتصادي بايد باشیم. 
ژبیگنیو برژينسکي که چهل سال پیش پیش 
بیني کرده بود جامعه آمريکا جامعه اي خواهد 
بود که مردمش مطی��ع نخبگان تکنوکرات 
خواهن��د  بود، گف��ت: نمي خواه��م پايان 
جه��ان را پیش بیني کنم، اما فکر مي کنم ما 
در يك روند مواجهه با مناقشات اجتماعي، 
دش��مني هاي اجتماعي و اش��کال مختلف 
افراطي گ��ري در جامع��ه خواهیم ب��ود. به 
 نظر م��ن در آمريکا يك جامع��ه ناعادالنه 

وجود دارد. 
وي اضافه مي کند: همزمان با اين که آمريکا، 
اروپا و ژاپن )سه قطب سنتي قدرت اقتصادي 
جهان( در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با 
بحران هاي مالي جدي هس��تند، پیش بیني 
من وقوع آشوب هاي بین المللي جدي تر در 
سراسر جهان در آينده است. بدون شك، هر 
چقدر بن بست معضات اقتصادي اجتماعي 
آمريکا ادامه پیدا کند، آمريکا در آينده نزديك 

با مشکات عمیق تري روبه رو خواهیم شد.

جهان نما

وزير بازرگانی گفت: امس��ال برای تش��ويق و ترغیب کشاورزان به تولید گندم 
کیفی، جدول پاکی نس��بت به س��ال های قبل سخت گیرانه تر شده است. مهدی 
غضنفری در گفتگو با پايگاه اطاع رسانی دولت تصريح کرد: هدف از جدول 
پاکی و اعمال س��خت گیری در خريد گندم کشاورزان، حرکت به سمت تولید 
گندم کیفی و به دنبال آن تولید آرد و نان با کیفیت است. وی خاطر نشان کرد: 
جدول پاکی باعث می شود که هر ناخالصی در محموله، به اسم گندم فروخته 
نش��ود و کشاورز دقت بیش��تری در مراحل کاشت، داش��ت و برداشت داشته 
باش��د. وزير بازرگانی افزود: دلیل اين که ما در برخی قسمت ها نمی توانیم نان 
با کیفیت در اختیار مردم قرار دهیم، اين است که آردمان کیفی نیست و بخش 
آردسازی و آسیابانی هم علت آن را گندم های دارای ناخالصی و يا گاهی سن 
می داند. وی تصريح کرد: برای حل اين مش��کل بايد از مزارع ش��روع کرد و با 
اعمال س��خت گیری هايی در امر خريد، کشاورزان را تشويق کنیم تا به سمت 

تولید گندم با کیفیت حرکت کنند. 
كشاورزان شکايات خود را از ۱۲۴ پیگیری كنند 

غضنفری اظهار داش��ت: جدول پاکی ماك و معیار خريد گندم از کش��اورزان 
اس��ت و س��ختگیری عوامل در خري��د محموله های گندم ناش��ی از اعمال آن 
جدول اس��ت، اما اگر کشاورزان احساس کردند که محموله های آنان از سوی 
عوام��ل خريد به طور عمد غیر کیفی قلمداد می ش��وند، با ش��ماره تلفن 12۴ 
تم��اس حاصل نموده ت��ا بازرس های وزارت بازرگان��ی در محل حاضر و به 
شکايت آنان رسیدگی کنند. وزير بازرگانی قیمت خريد گندم از کشاورزان را 
36۰ توم��ان عنوان کرد و گفت: اين رقم، قیمت محموله ای اس��ت که حداقل 

ناخالصی و آفت را داشته باشد، نه هر محموله ای که وارد سیلو می شود. 
وی در خص��وص پرداخت مبلغ خريد گندم کش��اورزان خاطر نش��ان کرد: از 
ابتدای س��ال تعاماتی را برای پرداخت های ب��ه موقع با معاونت برنامه ريزی 

و نظارت راهبردی رياس��ت جمهوری، سازمان هدفمند کردن يارانه ها، بانك 
مرکزی و بانك س��په داش��تیم که در بخش��ی موفق و در بخ��ش ديگر ناموفق 
بوديم، اما در حال پیگیری هس��تیم تا پرداخت وجوه مورد نیاز کش��اورزان با 

تأخیر مواجه نشود. 
پرداخت جوايز صادراتی تا يک ماه آينده 

غضنفری در مورد جوايز صادراتی هم گفت: اين جوايز درگیر يك بروکراسی 
اداری مابین سازمان خصوصی سازی و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رياس��ت جمهوری اس��ت که امیداورم ت��ا ماه آينده اتمام و ب��ه صادرکنندگان 

پرداخت شود.

وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن:

هدف ازاعمال  سخت گیری درخرید گندم، ارتقای 
تولید کیفی است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئيس جمهور خبر داد؛

ارائه پيشنهاد تعطيلي دو روزه دستگاه هاي دولتي
رئیس جمهور از ارائ��ه طرح تعطیلي دو روزه 
دستگاه هاي دولتي )روزهاي پنج شنبه و جمعه( 
در دول��ت خبر داد.  ب��ه گزارش موج، محمود 
احم��دي نژاد، رئی��س جمهور کش��ورمان در 
بیس��ت و هش��تمین اجاس سراسري رؤساي 
آموزش و پرورش ب��ا اعام اين مطلب گفت: 
در دولت ده��م طرح تعطیلي مقاط��ع ابتدايي 
مدارس اجرايي ش��د و باي��د اجراي اين طرح 
براي س��اير مقاطع تحصیلي نیز پیگیري شود. 
وي اف��زود: برخي افراد مدعي هس��تند که در 
دولت نه��م و دهم تعداد روزه��اي تعطیل در 

کش��ور افزايش يافته اس��ت و اي��ن در حالي 
اس��ت که بررس��ي هاي کارشناس��انه نش��ان 
مي دهد ک��ه تعطیات در ايران در مقايس��ه با 
س��اير کش��ورهاي منطقه به مراتب کمتر است 
و اين ادعا ناشي از نگاه اقتصادي و چرتکه اي 
به انس��ان اس��ت. احمدي نژاد ادام��ه داد: ما به 
دنبال افزايش بهره وري نیروي انس��اني هستیم 
و اين امر با طوالني ش��دن س��اعت کار محقق 
نمي شود و طوالني کردن ساعت کار و کاهش 
تعطیات، ناش��ي از نگاه بسته و بي اعتمادي به 
انسان هاس��ت. رئیس قوه مجريه خاطر نش��ان 

ک��رد: متأس��فانه الگ��وي خان��واده در ايران از 
کشورهاي غربي گرفته شده است، در حالي که 
در غرب، خانواده معنايي ندارد و همه برنامه ها 
در جهت متاش��ي کردن خانواده است. رئیس 
جمهور با بیان اين مطلب که بايد نام تعطیات 
تغییر يافته تا از آن به عنوان عامل ايجاد بطالت 
ياد نشود، متذکر ش��د: طرح تعطیلي کارمندان 
دس��تگاه هاي دولت��ي در روزهاي پنج ش��نبه و 
جمعه را به زودي در دولت ارائه خواهیم کرد 
تا کارمندان طي اين دو روز، تعطیل بوده و در 

کنار خانواده خود باشند.

نتيجه تحقيقات اخير نشان داد؛
تبعيض نژادي سازمان يافته عليه آسيايي ها 

در آمريكا
نتیجه تحقیقات اخیر نشان مي دهد که آمريکايي ها مانع از دستیابي آسیايي ها 
به مراکز قدرت و شغل هاي کلیدي در اين کشور مي شوند. به گزارش رويترز، 
بر اس��اس تحقیقات به عمل آمده توس��ط مرکز سیاست هاي اشتغال و زندگي 
نیويورك در يکي از مؤسس��ات عظیم آمريکايي، نش��ان مي دهد که مهاجران 
آس��یايي مقیم آمريکا، علي رغم تحصیات عالي و استعدادهاي بالقوه اي که از 
خود نشان مي دهند، زير سقفي محافظتي و محدود کننده قرار گرفته اند که مانع 
از دستیابي آنان به شغل هاي کلیدي مي شود. در اين تحقیقات مشخص شد که 
در مؤسسه فورتون که بیش از 5۰۰ مدير ارشد مشغول به فعالیت هستند، کمتر از  
2 درصد از آنان را شهروندان داراي ملیت آسیايي- آمريکايي تشکیل مي دهند.

محققان اين پروژه که نظريات و يافته هاي خود را بر اساس گروه هاي تمرکز 
موضوعي، جلسات استراتژي، مصاحبه هاي شخصي و تحقیقات میداني از بیش 
از سه هزار نفر به دست آورده اند، به اين موضوع پي بردند که سازماندهي هاي 
زيرکانه در مؤسس��ات آمريکايي، موجب ممانعت از دستیابي شهروندان داراي 
اصالت آسیايي به موقعیت هاي شغلي رده باال شده است و اين در حالي است 
که اين نژاد از ساکنین آمريکا، بین 15 تا 25 درصد از دانشجويان مقاطع عالي در 

دانشگاه هاي اين کشور را تشکیل مي دهند.

در پي بي نتيجه ماندن مذاكرات با ايران
بحرين به دنبال واردات گاز از روسيه و 

تركمنستان
وزير انرژي بحرين از تاش اين کشور براي حفاري هاي عمیق تر براي اکتشاف 

گاز و واردات آن از روسیه يا ترکمنستان خبر داد.
به گزارش رويترز عبدالحسین میرزا، وزير انرژي بحرين اعام کرد که به علت 
بي نتیجه ماندن مذاکرات اين کشور با کشورهاي همسايه در خصوص واردات 
گاز، قصد دارد به حفاري هاي عمیق تر براي اکتشاف گاز طبیعي و واردات آن 
از روسیه روي آورد. تقاضاي گاز در بحرين طي سال هاي اخیر به شدت افزايش 
يافته است و اين کشور را مجبور به تاش براي يافتن منابع جديد تهیه گاز براي 

پااليشگاه ها، نیروگاه ها و کارخانجات تولید آلومینیوم خود نموده است.
دولت بحرين قصد دارد تا قرارداد اس��تخراج گازي را که با شرکت اوکسیدنتال 
آمريکا به امضا رس��انده را به اجرا گذارد، ولي در عین حال به علت بي نتیجه 
مان��دن مذاک��رات واردات گاز خود با اي��ران و قطر، به مذاکرات با روس��یه و 
ترکمنس��تان براي واردات گاز نیز چشم دوخته است. وزير انرژي بحرين اعام 
کرد که تفاهمنامه اي را براي واردات گاز از ايران در سال 2۰۰8 به امضا رسانده، 

اما به علت عدم توافق در خصوص قیمت آن، تاکنون بي نتیجه مانده است.

اينترپرس سرويس گزارش داد؛
سناريوی جديد آلمان و آل سعود

عليه ايران
يك رس��انه غربی در گزارشی آمريکا و رژيم صهیونیستی را پشت پرده فروش 
تانك های لئوپارد آلمان به عربستان سعودی معرفی کرد و از فروش اين جنگ 

افزارها در جهت استفاده علیه ايران پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری اينترپرس سرويس، کارشناسان ديپلماتیك و نظامی اعام 
کردند دولت آلمان با بررسی طرح تحويل تانك های مسلح به عربستان سعودی 
 نه تنها در پی سرکوب تظاهرات های مردمی، بلکه در پی گسترش قابلیت های
نظامی اين کشور در صورت وقوع جنگ علیه ايران است. بر اين اساس تصمیم 
دولت آلمان برای تحويل 2۰۰ تانك لئوپارد 2 به عربس��تان س��عودی به ارزش 
1/8 میلی��ارد يورو، موجی از انتقادها را از س��وی رهبران مخالفان، تحلیلگران 
و گروه های حقوق بش��ری به همراه داشته است. به نوشته اينترپرس سرويس، 
دول��ت آلم��ان دلیل اصلی فروش تانك های لئوپارد به عربس��تان س��عودی را 
موافقت آمريکا و رژيم صهیونیس��تی با عقد اين قرارداد اعام کرده اس��ت. از 
س��وی ديگر رهبران مخالفان عربستان س��عودی، تحلیلگران، گروه های حقوق 
بش��ر و کارشناسان ديپلماتیك و نظامی بر اين باورند که رژيم آل سعود از اين 
تانك ها برای سرکوب تظاهرات مردمی که خواهان تحقق دموکراسی در کشور 
هس��تند اس��تفاده نمی کند، بلکه از تانك های لئوپارد درهر نوع اقدام احتمالی 
علیه ايران اس��تفاده خواهد کرد. جوزف جوفه، از تحلیلگران آلمانی نشريه دی 
سايت که ارتباط نزديکی را با دولت آمريکا و رژيم صهیونیستی دارد، می گويد: 
عربستان با خريد تانك های آلمانی حامل يك پیام به کشورهای منطقه است و 

آن بازدارندگی قوای نظامی است.
وی در ادامه با اشاره به تحويل 36 تانك لئوپارد 2 به قطر در سال 2۰۰9، گفت: 
ديگر دولت های غربی به خصوص آمريکا، انگلیس و فرانسه ده ها سال است که 
به گسترش زرادخانه های نظامی عربستان سعودی کمك کرده اند. فروش جنگ 
افزار به عربستان سعودی در حالی صورت می گیرد که طبق نظرسنجی مؤسسه 
تحقیقاتی فورسا حدود 73 درصد از آلمانی ها با فروش تانك های مدل لئوپارد 

به دولت عربستان مخالف اند. 

هشدار سياستمداران آلماني نسبت
به خطر راست گرايان افراطي

سیاستمداران در آلمان خواستار برخورد بیشتر دولت اين کشور با پديده راست 
افراطي و لزوم کنترل کامل فعاالن در اين عرصه شدند. اين سیاستمداران با اشاره 
به کش��تارهاي جمعه گذش��ته در نروژ تأکید کردند که بايد در اين زمینه اقدام 

جدي صورت گیرد. 
کلوديو روت رئیس حزب سبزها - پیمان 9۰ - در اين باره گفت: مقامات امنیتي 
آلمان با توجه به وقوع اين حمات در نروژ، بايد فعالیت خود را علیه راس��ت 
افراطي تشديد کنند.آندريا نالس، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات ها نیز گفت: 
راه مقابله با چنین حماتي در آلمان، تش��ديد قوانین امنیتي نیس��ت، بلکه بايد 
نیروهاي امنیتي بیشتري استخدام کرد تا راديکال هاي تندرو را زير نظر بگیرند. 
وي بار ديگر از وزراي داخلي ايالت هاي آلمان خواس��ت تا ش��رايطي را براي 
ممنوعیت فعالیت ح��زب نئونازي »ان پ د«  فراهم کنند. طبق آخرين گزارش 
س��رويس اطاعات داخلي آلمان، سال گذشته گرايش به گروه هاي نئونازي و 
خش��ونت طلب در اين کشور با رش��د 1۰ درصدي مواجه بوده است، بنابراين 
گزارش، در سال 2۰1۰ حدود 6۰۰ نفر به اين گروه هاي خشونت طلب اضافه 

شدند و تعداد آنان به حدود 56۰۰ نفر رسید. 
اين رقم در سال 2۰۰۰ حدود 22۰۰ نفر بوده است.  طبق اين گزارش، شمار کلي 
راست هاي افراطي در آلمان حدود 25 هزار نفر است، بنابراين گزارش، فعالیت 
راست گرايان افراطي در اينترنت به يك خطر بزرگ براي آلمان تبديل شده است 
و اين افراد از اين عرصه براي گسترش عقايد خود استفاده مي کنند. پیش از اين، 
مرکزآموزش سیاس��ي آلمان اين عرص��ه را يك زمینه جديد و خطرناك از نظر 
تأثیرگذاري بر جوانان توصیف کرده و خواس��تار اس��تفاده از راهبردهاي جديد 

براي مبارزه با آن شده بود.
 به گزارش اين مرکز، روش هاي تبلیغاتي راس��ت  هاي افراطي خشونت طلب 
آلمان، کامًا با روانشناس��ي قشر جوان کشور هماهنگ و بر آن تأثیرگذار است. 
آنان در تبلیغات خود بر احساسات جوانان از جمله بیکاري و نژاد تکیه مي کنند 
وب��ا پخش موزيك هاي تهییج  کننده، از نیازه��اي جوانان به برقراري ارتباط با 

ديگران و انجام فعالیت هاي جمعي سوء استفاده مي کنند.

نمايندگان مجلس ش��ورای اس��امی با يك فوري��ت اليحه ای مخالفت 
کردند که در صورت تصويب نهايی تعداد 2۰ نماينده به تعداد نمايندگان 
مجلس شورای اسامی افزوده می شد. نمايندگان مجلس شورای اسامی 
در جلس��ه علنی روز سه شنبه بررسی يك فوريت اليحه »اصاح جدول 
حوزه های انتخابیه مجلس ش��ورای اس��امی و تعداد نمايندگان آنها« را 

در دستور کار داشتند.
صولت مرتضوی، معاون سیاس��ی وزير کش��ور در خص��وص ارائه اين 
اليحه با قید يك فوريت اظهار داش��ت: اين اليحه بايد به انتخابات دور 
نهم مجلس شورای اس��امی برسد. وی گفت: برخی از نمايندگان ايراد 
گرفته بودند که چرا اين اليحه دير تقديم مجلس ش��ده است؛ بايد گفت 
ما اليحه را از س��ال قبل آماده کرده بوديم، اما نمايندگان بررس��ی طرح 
يك فوريتی استانی شدن انتخابات را در دستور کار داشتند که نهايتًا اين 
طرح از دستور کار مجلس خارج شد. مرتضوی گفت: به محض اين که 
طرح مذکور از دستور کار خارج شد، اين اليحه را آماده و تقديم مجلس 

کرديم. در ادامه جلس��ه،  محمدرضا خباز، نماينده کاشمر در مخالفت با 
يك فوريت اين اليحه خاطر نشان کرد: اليحه مذکور عدالت اجتماعی را 
رعايت نکرده اس��ت و استان هايی مانند فارس، گیان، ايام، مازندران و 
اصفهان از نظر افزايش تعداد نمايندگان محروم شده اند. عضو فراکسیون 
اقلیت مجلس تصريح کرد: دولت بیش از دو س��ال و اندی وقت داشت 
و می توانست اين اليحه را به مجلس تقديم کند تا مجلس همه جوانب 
را در نظر بگیرد. وی افزود: در سالی که نیاز به آرامش است و بايد تمام 
تاش خود را برای برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم، چنین اليحه ای 
جز ناامنی، خاصیت ديگری نخواهد داش��ت و موجب نگرانی مردم شده 
اس��ت. به طوری که پس از ارائه اين اليحه به مجلس از سراسر کشور با 
نماينده ها تماس گرفته و دغدغه های خود را مطرح می کنند. خباز افزود: 
 به عنوان مثال کات را از مش��هد جدا ک��رده و به درگز اضافه کرده اند،
در مورد آذربايجان هم چنین اتفاقی افتاده اس��ت. نماينده کاش��مر گفت: 
مبادا مجلس دس��ت به کاری بزند که به دس��ت خود ب��رای حوزه های 

انتخابیه گرفتاری ايجاد کند.

با رأی مجلس؛
افزايش تعداد نمايندگان مجلس نهم منتفی شد

انتقاد رئيس كل بانك مركزي از سپرده گذاري براي اعطاي تسهيالت

رئی��س کل بان��ك مرکزي ب��ا انتقاد از س��پرده 
گذاري ب��راي اعطاي تس��هیات، گفت: مبناي 

اعطاي تسهیات نبايد سپرده گذاري باشد.
محمود بهمن��ي در همايش يك روزه »صندوق 
ضمانت، سپردها، چالش ها و فرصت ها« در محل 
مؤسس��ه عالي بانکداري ايران، اف��زود: به طور 
عام افراد متوس��ط و ضعیف جامعه در بانك ها 
س��پرده گذاري م��ي کنند و تاجران تس��هیات 
بااليي از نظام بانک��ي دريافت مي کنند. به گفته 
 وي اگ��ر تاجران در نظام بانکي س��پرده گذاري
کنند، به دلیل اجبار اس��ت و در حالت طبیعي از 

اين امر خودداري مي کنند.
 99 درص��د س��پرده هاي توزيع ش��ده کمتر از 
1۰۰میلیون ريال اس��ت رئیس کل بانك مرکزي 
بابیان اين که 99 درصد سپرده هاي توزيع شده 
از نظر تعداد، در ش��بکه بانکي کش��ور کمتر از 
1۰۰ میلیون ريال است، افزود: هر میزان که منابع 
کمتر باش��د، ريسك باالتر اس��ت و اگر بتوانیم 
منابع بیشتري از افراد جذب کنیم، اطمینان بیشتر 
خواهد بود. وي با اش��اره به م��اده چهار قانون 
عملی��ات بانکداري بدون ربا گفت: در بخش��ي 
از اين ماده آمده اس��ت ک��ه بانك ها مکلفند در 
خصوص سپرده هاي قرض الحسنه و پس انداز 

با وجودي که س��ودي درياف��ت نمي کنند، اين 
س��پرده ها را ضمانت کنن��د. بهمني همچنین با 
اشاره به فعالیت 3۰ ساله برخي مؤسسات مالي 
و پول��ي که بدون مجوز بانك مرکزي مش��غول 
ب��ه کار بودند، گف��ت: 85۰ ه��زار میلیارد ريال 
مناب��ع در اختیار اين مؤسس��ات مال��ي و پولي 
بدون مجوز بود، در حالي که مانده سپرده هاي 
مستقیم سیس��تم بانکي در سال 1389، دو هزار 
و 723 ه��زار میلیارد ريال و در پايان خرداد ماه 
امس��ال دو هزار و 838 میلیارد ريال بوده است. 
ب��ه گفته وي بر همین اس��اس 25 تا 3۰ درصد 
نقدينگي در اختیار س��ازمان ها و نهادهايي بوده 

است که مجوز بانك مرکزي نداشته اند. 
رئیس کل بانك مرکزي با اش��اره به ساماندهي 
يك ه��زار و7۰۰ تعاون��ي آزاد و تبديل آنها به 
1۴ مؤسسه، گفت: اين امر میزان اطمینان سپرده 
 گ��ذاران به ش��بکه بانکي را افزاي��ش مي دهد،
ضم��ن آنک��ه وضعیت ش��بکه بانکي اي��ران با 
س��اير کش��ورهاي دنیا متفاوت اس��ت. به گفته 
وي، بان��ك مرک��زي تاکنون اجازه ن��داده يك 
مؤسس��ه بدون مجوز در صورت ايجاد مشکل 
به س��پرده گذاران صدم��ه بزند و در بحران هاي 
مالي نیز بانکي در ايران ورشکس��ته نش��د. اگر 

چه بانك مرکزي تضمیني در مقابل سپرده هاي 
مؤسس��ات بدون مجوز نداش��ته، ام��ا از ايجاد 
نگراني ب��راي آنها جلوگیري کرده اس��ت. وي 
ادام��ه داد: در ايران اگر مؤسس��ه و بانکي بدون 
مج��وز بانك مرکزي با مش��کلي مواجه ش��ود، 
 سپرده گذاران به بانك مرکزي مراجعه مي کنند
در حال��ي که با وجود ورشکس��تگي 399 بانك 
 در آمري��کا، س��پرده گذاران اي��ن ام��ر را قبول

کردند. 
وي با اش��اره به ش��کل گیري صندوق ضمانت 
س��پرده ها گفت: اين صندوق به منظور تضمین 
بازپرداخت به س��پرده گذاران بانك ها و س��اير 
نهادها تشکیل مي شود. بهمني با اشاره به مصوبه 
افزايش سرمايه بانك ها تا چهارهزار میلیارد ريال 
به منظور تقويت می��زان اعتباردهي آنها، گفت: 
اگر اي��ن بانك ها تا پايان تیرم��اه اين مصوبه را 
 اجرايي نکنند، يك پله رتبه آنها کاهش مي يابد.
رئی��س کل بانك مرک��زي اظهار دش��ت: براي 
افزايش س��رمايه بانك ه��اي دولتي نیز چند بار 
تقاضاي افزايش س��رمايه آنها به مجلس شوراي 
اسامي ارائه شده و دراين راستا 15 میلیارد دالر 
از محل حساب ذخیره ارزي درخواست افزايش 

سرمايه داده    ايم.

وديعه 1۴5 هزار تومانی مش��ترك تلفن ثابت که بعد از خصوصی س��ازی 
شرکت مخابرات ايران اقدام به خريد فیش کرده بودند عودت شد. روابط 
عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت مخابرات ايران اعام کرد: براس��اس 
پروانه شرکت مخابرات ايران، هزينه وديعه تلفن ثابت حذف و فقط هزينه 
نصب به مبلغ 5۰۰ هزار ريال به عاوه مالیات، از متقاضیان اخذ می ش��ود. 

براس��اس همین گزارش، تعدادی از متقاضیان که تا فاصله اجرايی ش��دن 
قان��ون جديد اقدام ب��ه ثبت نام کرده بودند، تع��داد 1۴5 هزار و 8۰۰ نفر 
بودند که بعد از اعام شرکت مخابرات ايران به تدريج به مراکز مخابراتی 
مراجعه و وديعه پرداخت شده را دريافت کردند. گفتنی است دو هفته بعد 
از تصويب پروانه ش��رکت مخابرات ايران، روابط عمومی اين ش��رکت از 
مردم خواس��ته بود در صورت تمايل به دريافت وديعه، به مراکز مخابراتی 

مراجعه نمايند.

هزينه وديعه تلفن ثابت حذف شد
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فرمانده انتظامی استان اصفهان با اعام خبر 
افزايش مراجعات به مراکز مش��اوره پلیس 
اصفهان از ابتدای س��ال تاکنون، اين رويداد 
را ناش��ی از ارتقای اعتماد عمومی به پلیس 

عنوان کرد. 
س��ردار حس��ن کرمی ب��ا بی��ان اين مطل��ب اظهار داش��ت: براس��اس 
ارزياب��ی ه��ای ص��ورت گرفت��ه و آماره��ای ب��ه دس��ت آم��ده تعداد 
مراجع��ان ب��ه اداره مش��اوره و م��ددکاری معاونت اجتماع��ی و دواير 
مش��اوره کانتری ها و پاس��گاه های سطح استان طی س��ه ماهه ابتدای 
 س��ال ج��اری افزاي��ش يافت��ه و همچنان نیز اي��ن روند در حال رش��د

است. 
وی بیش��ترين علت مراجعات مردمی به مراکز مشاوره پلیس اختافات 
خانوادگی و همچنین دعواهای حقوقی عنوان کرد و افزود: تقريبًا مشکل 
9۰ درصد مراجعان به اين مراکز حل و فصل و تنها تعداد کمی به مراجع 

قضايی معرفی شدند. 

اين مقام مس��ئول گرايش به حضور در مراکز مش��اوره پلیس را ناشی از 
ارتق��ای اعتماد عمومی ب��ه پلیس عنوان کرد و اف��زود: حضور مردم در 
مراکز مش��اوره پلیس و بیان مشکات خود در اين مراکز نشان می دهد 
ک��ه مردم پلی��س را محرم و پناهگاه خود دانس��ته و دريافته اند که برای 
 رفع مسائل و آسیب ها اگر از اين طريق عمل کنند بهتر می توانند نتیجه

بگیرند. 
وی تصري��ح ک��رد: به همین جه��ت فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
تقوي��ت اين مراکز را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده و دواير مددکار 
در کانت��ری و پاس��گاه هف��ت شهرس��تان تابع��ه اس��تان ک��ه در حال 
 حاضر فاقد آن هس��تند تا پايان س��ال از اين نعم��ت برخوردار خواهند

 شد. 

فرمان��ده انتظامی اس��تان در ادام��ه از برپايی همايش 
راي��گان برای خانواده ها در زمینه بهداش��ت روان و 
مهارت های زندگی و ارتباط اجتماعی با مشارکت و 
همکاری بهزيستی استان تا پايان سال خبر داد و گفت: 
هم اکنون عاوه بر مش��اوره های خانواده به صورت 
روزانه و حضور روانپزش��ك و مشاوره حقوقی دو روز در هفته مشاوره 
کودك و مشاوره مذهبی نیز در اين مرکز راه اندازی شده و مراجعان می 
 توانند از خدمات اين مرکز که به صورت رايگان انجام می شود، بهره مند
ش��وند. س��ردار کرمی در پايان درمان آس��یب ديدگان، تاش برای حل 
مش��کات و مس��ائل اجتماعی و تجزيه و تحلیل آسیب های اجتماعی 
ب��ه منظور ارائه راهکارهای مناس��یب برای رفع آنه��ا را از جمله اهداف 
اصلی مراکز مشاوره ناجا بیان کرد و از مردم خواست مشکات خود را 
حتمًا با کس��ب راهنمايی و مشورت از کارشناسان و صاحب نظران حل 
 کنند و خود در جهت اقدام ناش��یانه که شايد منجر به پشیمانی شود قدم

 برندارند.

مراكز مشاوره اعتماد به پليس را ارتقا دادند

امروزه با پیشرفت جوامع و پیچیدگی های آن، مشکات 
و ناهنجاری های اجتماعی نیز به ش��یوه و ش��کل جديد 
نمود پیدا می کند. در کشور ما با توجه به معیارهای سنتی 
و دينی آن برخی ناهنجاری های اجتماعی بیشتر به چشم 
می آيد و ارتکاب به آن از قبح بیش��تری برخوردار است. 
يکی از اين ناهنجاری ها فرار دختران نوجوان و جوان از 
خانه اس��ت. دختران فراری به دخترانی اطاق می ش��ود 
ک��ه به دالي��ل مختلف ف��ردی، خانوادگ��ی و اجتماعی 
برای رهايی از وضع موجود و دس��ت يابی به خواسته ها 
و آرزوه��ا در خ��ارج از خانه فرار می کنن��د. اين پديده 
از نظر خانواده های ايرانی به قدری زش��ت و ش��رم آور 
است که تا جايی که بتوانند اين مسأله را از نزديك ترين 
دوس��تان و بستگان نیز پنهان می کنند. زيرا دختران بسیار 
آس��یب پذيرتر از پسران هستند و آثار و تبعات سوء فرار 

بر آنان بسیار بیشتر است. 
اقدام به فرار از خانه نوعی واکنش به ش��رايطی است که 
از نظر فرد نامس��اعد و غیرقابل تحمل است که با هدف 
دست يابی به آرزوها و برخی آزادی ها در محیط خارج از 
منزل صورت می گیرد. اينان آمال و آرزوهای خود را در 
خارج از خانه و يا حتی خارج از کشور جستجو می کنند 
اما راه دست يابی به اين آرزوها فرسنگ ها با آنچه که در 
واقعیت هاست فاصله دارد. برخی از دختران برای اولین 
ب��ار از منزل فرار می کنند و با تاش مددکاران اجتماعی 
و آگاه شدن خانواده ها برای حل مشکل، ديگر اين اتفاق 
تکرار نمی شود اما در برخی موارد ديده شده که دختران 
پس از بازگرداندن باز هم بارها از منزل می گريزند. الزم 
است ذکر شود که گرچه ممکن است دختری برای يك 
بار اقدام به فرار کند و ديگر اين عمل را مرتکب نش��ود، 
اما به دلیل آزارهايی که در طول مدت فرار اعم از جنسی 
و غیره می بیند، اثرات س��وء روانی بر وی باقی می ماند و 

در آينده ممکن است با مشکات روانی مواجه شود.
از آنج��ا که اغل��ب دختران فراری پس از چند س��اعت 
درگیر باندهای فس��اد و خافکاری می ش��وند، بنابراين 
اين پدي��ده عاوه بر اين ک��ه مخاطراتی ب��رای دختر و 
خانواده وی ايجاد می کنند موجب افزايش جرم، جنايت 
و فساد در جامعه می شود. وقتی خانه محلی ناامن، سرد 
و پر از مش��کل باش��د، فرد پس از فرار با کوچك ترين 
محب��ت و ابراز همدردی و به دلیل کم تجربگی و س��ن 
پايی��ن آرامش را در خیابان و در کنار غريبه ها جس��تجو 
می کن��د و به س��ادگی در دام افراد گ��رگ صفت جامعه 
می افت��د و بافاصله در اولین اقدام، م��ورد اذيت و آزار 
جنسی قرار می گیرد. يك دختر فراری هنگام فرار قصد 
پیوس��تن به مکان های جرم خیز و درگیر شدن با مفاسد 

اجتماعی را ندارد اما به دلیل بی سرپناهی و نداشتن پول 
کافی ناچار اس��ت که به چنین مکان هايی پناه ببرد و اين 
نقطه آغاز بزهکاری و فس��اد در اوست که اگر به کانون 
خانواده بازنگردد و يا از سوی مراکز انتظامی و بهزيستی 
شناسايی نش��ود، طولی نخواهد کشید که خود تبديل به 
يك خاف کار حرفه ای خواهد شد و کارهايی همچون 
قاچاق، روسپی گری، دزدی، قتل و... را با مهارت و بدون 

نگرانی از مفسده آن مرتکب می شود. 
در چنین ش��رايطی اس��ت که يك دخت��ر همه لطايف و 
عواطف دخترانه و زنانه خود را از دست می دهد و ديگر 
نمی توان از او انتظار داش��ت که بتواند در آينده محیطی 
گ��رم و صمیمی همراه با احساس��ات زنان��ه برای يك 
خانواده فراهم کند. فرار دختران اثرات س��ويی می گذارد 
که برخی از آن ها عبارت اس��ت از: احتمال ابتا به انواع 
بیماری های جنس��ی و واگیردار؛ بروز اختاالت روحی، 
روانی و ش��خصیتی؛ افزايش ج��رم و جنايت در جامعه؛ 
افزايش قاچاق انس��ان از طريق مرزهای کشور؛ افزايش 
فحشا و مصاديق فساد در جامعه؛ سلب اعتماد خانواده از 
فرزند خود؛ لکه دار شدن حیثیت و شرافت خانوادگی و 
سرافکندگی در برابر دوستان و آشنايان؛ تهديد بهداشت 
روانی و س��امت محیطی جامعه؛ تحمیل هزينه هايی بر 
بدنه جامعه و دولت؛ ايجاد تزلزل در بنیان جامعه با ورود 
اين افراد به اجتماع؛ الگو گرفتن ساير دختران حاضر در 

اجتماع از اين افراد.
پديده فرار دختران علل و عوامل مختلفی دارد اين علل 
در س��ه حوزه فردی، اجتماعی و خانوادگی قابل تأمل و 
بررسی است. البته اصلی ترين و مهم ترين دلیل بزهکاری 
اجتماعی افراد به خصوص فرار دختران از خانه، خانواده 
است. اما برخی عواملی که موجب فرار از خانه می شود 
عبارت است از: اختاالت شخصیتی، اختاالت روانی، 
عدم وجود آرامش در خانواده، اختافات والدين، اعتیاد، 
طاق، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، خشونت در خانواده، 
آزارهای جنسی، تبعیض میان فرزندان، ارتباط با دوستان 
ناباب، س��ختگیری های افراط��ی و غیرمنطقی، اصرار بر 
ازدواج اجباری، ارتباطات اينترنتی. ش��ناخت اين عوامل 
می تواند در کاهش فرار دختران و باال رفتن سطح آگاهی 
خان��واده برای جلوگیری از اين پديده موثر باش��د. اينان 
آم��ال و آرزوه��ای خود را در خ��ارج از خانه و يا حتی 
خارج از کشور جستجو می کنند اما راه دست يابی به اين 
آرزوها فرس��نگ ها با آنچه که در واقعیت هاست فاصله 
دارد برای جلوگیری از پیشرفت چنین پديده ای و کاهش 
آس��یب های فردی و اجتماعی تدابیر و راهکارهايی بايد 

در نظر گرفت. 

همواره پیش��گیری بهتر از درمان اس��ت. در اين راس��تا 
اقداماتی را می توان به کار بس��ت ت��ا از وقوع اين عمل 

جلوگیری کرد. از جمله اين اقدامات عبارت است از:
- تحکی��م بنیان خان��واده و احیای ارزش ه��ای دينی با 

استفاده از ابزارهای آموزشی و تربیتی
- آموزش چگونگی برقراری ارتباطات سالم در تعامات 

اجتماعی
- تقويت مراکز مشاوره در مدارس و آگاه سازی دختران 

به تبعات فرار از خانه
- ايجاد محیط امن اجتماعی توسط مسئوالن امر

- ايجاد مراکز مش��اوره و م��ددکاری به صورت رايگان 
در سطح جامعه

- آگاه س��ازی مردم از طريق رسانه ها به خصوص صدا 
و سیما

- تهی��ه و تدوي��ن برنامه ه��ای دراز مدت برای اقش��ار 
آسیب پذير توسط مسئوالن.

پ��س از اين که دختری اق��دام به فرار می کند از س��وی 

خانواده و مس��ئوالن اقداماتی همچون شناسايی دختران 
فراری در پارك ها، برخورد قانونی با والدينی که فرزندان 
خود را آزار می دهند، شناس��ايی باندهای فساد و فحشا 
ب��رای جلوگیری از ج��ذب دختران به اي��ن باندها بايد 
صورت گیرد. همچنین برخی دختران فراری خانواده ای 
دارن��د که فاقد صاحیت نگهداری وی هس��تند، مراکز 
بهزيس��تی و متولیان امر می توانن��د امکانات تحصیل و 
اشتغال آن ها را فراهم کنند و با آموزش مهارت های الزم 
راه��ی برای کس��ب درآمد وی ايجاد کنن��د تا وی برای 
مش��کات اقتصادی و تأمین نیازهای خ��ود به راه های 

خاف و مجرمانه نینديشد. 
در پايان باز هم تأکید می کنیم مهم ترين و اساس��ی ترين 
بخشی که می تواند در کاهش اين معضل اجتماعی نقش 
داشته باشد، خانواده است. در صورتی که در خانواده ای 
ارزش ه��ا و اصول دينی حاکم باش��د و اص��ول ارتباط 
صحیح میان اعضای آن رعايت ش��ود، از آمار اين عمل 

خاف به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد.

آژیر

يک��ی از نی��از های زندگ��ی در دنیای 
امروز، توانايی موفقیت در کار گروهی 
است. از تحقیق های گروهی در مدرسه 
و دانش��گاه گرفته تا محل کار و حتی 
ارتباط با دوس��تان و خانواده. موفقیت 
 ب��رای کس��انی اس��ت که م��ی توانند
ارتباط موثر داش��ته باش��ند. می توانند 
در ي��ك گروه عضوی کار آمد باش��ند 
و به ارتقای تیم کمك کنند. کس��ی که 
حضورش برای ديگر اعضا مفید است 
.جايی که گروه مطرح باش��د من بودن 
در کار نیس��ت. ما مطرح اس��ت. هیچ 
تیم��ی توفیق نمی يابد مگ��ر اين که هر 
ک��س ديگری را بر خود مق��ّدم بدارد. 
از خود گذشتگی آسان نیست. اّما الزم 
اس��ت. بذر از خودگذشتگی را چگونه 
در بس��تر ذهن خود می پاشید؟ اين کار 

را با گام های زير برداريد:
بخشنده و گشاده دست باشید. بزرگی 
گفته اس��ت: »دس��ت بگیر ش��ما را از 
ديگران جدا می کند. دس��ت بده اتحاد 
از خودگذش��تگی،  می نماي��د.«  ايجاد 
اس��ت.  گشاده دس��تی  و  بخش��ندگی 
گشاده دس��تی نه فقط گ��روه را متحد 
می س��ازد ک��ه موج��ب پیش��رفت آن 
می شود. اگر اعضای گروه از مال خود 
مايه بگذارن��د، در کامیابی بر روی تیم 
گشوده می شود. از اين که من کاشتم و 
ديگران برداشتند گله  ای ندارم. پشیمانی 
فقط وقت��ی معنی دارد ک��ه بکاريم اما 

کسی درو نکند.
سیاست بازی را كنار بگذاريد. يکی 
از بدتري��ن ش��کل های خودخواهی را 
در کس��انی می بینیم ک��ه در درون تیم 
سیاس��ت بازی می کنند. اين کار اغلب 
بدان معناست که در صدد کسب منافع 
شخصی خويش هستند، بی آنکه به آثار 
زيانبار آن بر روابط تیم اهمیت بدهند. 
اما کسی که اهل کار تیمی باشد قبل از 
آنکه نگران منافع خود باشد در انديشه 
تامین منافع ديگران است. اين نوع عدم 
خودخواهی به ي��اران کمك می کند و 
به خود شخص نفع می رساند. دانشمند 
ب��زرگ آلبرت اينش��تین گفته اس��ت: 
»انسان وقتی زندگی را آغاز می کند که 
از خود تهی ش��ود و در برون خويش 

زندگی نمايد.«
وفادار باش��ید. اگ��ر به ي��اران تیمی 
وفاداری نشان دهید، آنها هم مقابله به 
مثل خواهند کرد. اين همان کاری است 
ک��ه فرماندهان می کنن��د. بارها و بارها 

سپر بای سربازان خود می شوند و در 
نتیجه آنها هم بی ش��ائبه کار می کنند و 
کمر به خدمتش می بندند و ماموريت 
خود را حتی در ش��رايط دشوار انجام 
می دهند. وف��اداری اتحاد م��ی آورد و 

اتحاد تیم را به کامیابی می رساند.
به وابس��تگی متقابل بیش از اس��تقال 
ارج نهید. انسان های موفق به استقال 
ارج��ی واف��ر می نهن��د زي��را اغلب با 
نوآوری، کوشايی، و جانبداری از حق 
همراه اس��ت. اما اگر اس��تقال هم به 
افراط کشیده شود به مرز خودخواهی 
می رس��د، به خصوص اگر آس��یبی به 
ديگران برس��اند يا مانعی در کارش��ان 
ايجاد کند.کسی که خود را تنها می داند 
و ه��ر نفعی را برای خ��ود می خواهد 
زندگی  شادی ندارد. بايد برای ديگران 
زندگی کرد تا زندگی خود، معنی پیدا 
کن��د. وقتی ک��ه ديگران از ش��ما جلو 
می افتند چه احساس��ی پی��دا می کنید؟ 
آيا اگر کس��ی ديگر به خاطر درخشش 
کار خود م��ورد تقدير قرار گیرد ديگ 
حس��ادت تان به جوش می آيد؟ آيا اگر 
راه را بر پیوس��تن به صف اعضای تیم 
بس��ته ببینید، فريادتان بلند می ش��ود، 
ناراحت می ش��ويد، يا قرص و محکم 
س��ر جای خود می ايس��تید؟ همه اينها 

نشانه  از خودگذشتگی هستند.
به جای خ��ود ديگ��ری را )معرفی( 
كنی��د. اگ��ر ع��ادت داري��د ک��ه از 
دس��تاوردهای خ��ود صحب��ت کنید و 
خود را به ديگ��ران معرفی کنید، زبان 
از تعريف خود در کشید و دو هفته ای 
از ديگ��ران تعريف کنید. صفات مثبت 
ديگران را پیدا کنید و پیش اين و آن، به 
ويژه نزد باالدستان، دوستان و اعضای 

خانواده شان بیان نمايید.
خود را در نقش زيردستان بگذاريد. 
میل طبیعی بیش��تر مردم اين است که 
ديگ��ران را به حال خود ره��ا کنند و 
خود، باال باال بنشینند. شما همین امروز 
از بام تا ش��ام، کمر به خدمت ببنديد، 
ديگ��ران را جل��و بیندازي��د، ي��ا نقش 
زيردس��تان را ايفا کنی��د. يك هفته اين 
کار را ادامه دهید و اثر آن را بر نگرش 

و طرز فکر خويش مشاهده کنید.
پنهانی و بی سرو صدا کمك کنید. اين 
جمله را به خاطر داش��ته باشید که: اگر 
امروز، بدون هیچ انتظاری، کاری برای 
کس��ی نک��رده باش��ید، روزی از عمر 

خويش را بر باد داده ايد.

جامعه

برای ما شدن، گذشت كن

پنجره

در جري��ان عملیات��ي ويژه طراح اصل��ي فرار از 
زن��دان اصفهان توس��ط کارآگاهان زب��ده پلیس 

آگاهي استان دستگیرشد. 
ب��ه گزارش پايگاه اطاع رس��اني پلیس، س��ردار 
حس��ن کرمي فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در 
گفتگويي اختصاصي با خبرنگار اين پايگاه اظهار 
داشت: در پي فرار شش زنداني از زندان اصفهان 
دستگیري اين افراد در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهي اي��ن فرماندهي قرار گرف��ت. وي افزود: 
ب��ا پیگیري ها، تحقیقات گس��ترده و به کارگیري 
اقدامات پیچیده فني و علمي سرنخ هايي از طراح 
اصلي اين فرار به دست آمد که با هماهنگي مقام 
قضايي تیم ويژه ايي جهت دستگیري اين فرد به 

استان خوزستان اعزام شدند. 
اين مقام مس��ئول تصريح ک��رد: در يك عملیات 
 وي��ژه و غافلگیران��ه اي��ن مته��م که بهن��ام _ ع

ن��ام دارد در حال ش��نا در رودخانه دز شوش��تر 
دستگیر ش��د. رئیس پلیس اس��تان در خصوص 
جرم اين متهم گفت: متهم دس��تگیر شده به جرم 
سرقت مس��لحانه به 27 سال حبس محکوم شده 
بود که پس از طي س��ه س��ال از محکومیت خود 
اق��دام به فرار ک��رده بود که با تاش و پش��تکار 
پلیس آگاهي اس��تان دستگیر و به مقامات قضايي 

تحويل شد. 
اين مقام انتظامي با بیان اين که اين س��ارق طراح 
اصلي نقشه فرار زندانیان بوده افزود: در تحقیقات 
اولیه از متهم مشخص شد که مغز متفکر و طراح 
نقشه فرار از طريق حفر تونل خود او بوده و حفر 
تونل از اول ديماه س��ال گذشته شروع و نهايتًا در 
دهم تیرماه س��ال جاري پايان يافته است. سردار 
کرم��ي در پايان خاطر نش��ان ک��رد: تاش براي 

دستگیري ساير زندانیان فراري ادامه دارد.

 اعضاي باند زنان رمال متشکل از چهار زن شیاد که در شاهین شهر
اصفهان اقدام به رمالي و فالگیري مي کردند توسط پلیس اين 

شهرستان شناسايي و دستگیر شدند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني پلیس، سر هنگ غامعباس 
بلفکه فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان 
با اعام اين مطلب اظهار داشت: در پي کسب خبري مبني بر 
اينکه تعدادي زن با تشکیل باندي اقدام به رمالي و فالگیري 
ک��رده و در مقاب��ل مبالغ هنگفت، افراد س��اده لوح را مورد 
سوءاس��تفاده و اخاذي قرار مي دهند موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس امنیت عمومي اين فرماندهي قرار گرفت. وي 
افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستي 
موضوع با هماهنگي مقام قضايي ماموران به محل مورد نظر 
اعزام ش��دند. اين مقام مسئول تصريح کرد: اعضاء اين باند 
رمالي به نام هاي زيبا – ع ۴5 ساله؛ گل نساء-الف39 ساله؛ 
مريم – ض۴۴ س��اله و فرش��ته –ش 53 ساله در عملیاتي 
ويژه دستگیر شدند. فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر 

در خصوص ش��یوه و شگرد اين افراد در کاهبرداري هاي 
انجام شده گفت :اين زنان شیاد با تهیه تعدادي کتب دعا و 
اشیاء و وسايل عجیب و غريب مخصوص رمالي با دريافت 
مبالغي زياد از طعمه هاي ساده لوح خود اقدام به فالگیري و 
رمالي براي ايشان مي کردند. اين مقام انتظامي در ادامه عنوان 
کرد: در بازرسي از منزل اين افراد تعداد زيادي کتاب دعا و 
اشیاء خرافي و عجیب مخصوص رمالي و فالگیري کشف 
و ضبط ش��د. سرهنگ بلفکه در پايان با بیان اين که متهمان 
به همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانوني تحويل مراجع 
قضايي شدند به شهروندان توصیه کرد: رمال ها و فالگیران 
از س��اده لوحي افراداستفاده کرده و با بیان يکسري مطالب 
عمومي و پیش پا افتاده که ممکن است براي هر کسي اتفاق 
بیفتد اعتماد افراد ساده را جلب کرده و از اين طريق آنان را 
مورد سوءاس��تفاده و کاهبرداري قرار مي دهند بنابراين در 
برخورد با اينگونه افراد بهترين راه اطاع به پلیس از طريق 

شماره تلفن 11۰ مي باشد.

دستگيري طراح اصلي فرار از زندان اصفهان باند زنان رمال در شاهين شهر اصفهان منهدم شد

يك مدرس دانشگاه بیان کرد: آموزش، 
اص��ل فرام��وش ش��ده در مواجهه با 
تکنولوژي هاي نوين اس��ت که بايد به 
اين اصل توجه جدي ش��ود.  احسان 
فکور ب��ا بیان اين مطل��ب، اظهارکرد: 
ب��راي اس��تفاده از تکنولوژي هاي روز 
بايد قبل از عرضه آن در سطح جامعه، 
آموزش هاي الزم و نحوه استفاده از آن 
ارائه شود تا مشکات ناشي از آن، بعد 
از فراگیر شدن در جامعه بروز پیدا نکند. 
وي با اش��اره به اين که تکنولوژي هاي 
اينترنت،  جديد همچون تلفن همراه و 
از جمله پیش��رفت هاي عظیم بش��ري 
به حس��اب مي آيند، تصريح کرد: اين 
محصوالت براي رفع نیازهاي اساسي 
انسان عرضه ش��ده است، اما متأسفانه 
در مواقع��ي آگاهي نداش��تن کاربران 
باعث بروز نارسايي هاي رواني زيادي 

در افراد مي شود.  
اين روانش��ناس، ع��ادت بیش از حد 
ف��رد ب��ه تکنولوژي هاي جدي��د و به  
نوعي اعتیاد به آن را مرحله خطرناکي 
دانست که س��امت رواني افراد را به 
خط��ر مي اندازد و افزود: افراد با توجه 
به میزان وقت و نوع شخصیت خود از 
اينترنت و تلفن همراه اس��تفاده مي کنند 
ک��ه با توجه به اي��ن دو فاکتور، میزان 
آسیب زايي سنجیده مي شود، به طوري 
ک��ه اگر اف��راد مدت زم��ان زيادي از 
اين وس��ايل استفاده کنند، دچار اعتیاد 
مي ش��وند که ي��ك مرحل��ه جدي در 
آسیب پذيري است. فکور تصريح کرد: 
افراد در اين زمینه به دو دس��ته تقسیم 

مي شوند. 
دس��ته اول، مهارت ه��اي اجتماعي را 
در جامعه به ش��کل درس��تي کس��ب 
نکرده اند و نس��بت به جامعه احساس 
ناخوشايندي دارند و به تعامل اجتماعي 
در فضاي��ي مج��ازي روي مي آورن��د 
 که آس��یب پذيري اين افراد بسیار زياد 
اس��ت. دس��ته دوم هم بر اث��ر آگاهي 
نداشتن وارد چنین فضايي مي شوند که 
نس��بت به گروه اول کمتر در معرض 
آسیب هستند، اما خطرات رواني نیز در 
آنها وجود دارد. وي به تحقیقات انجام 
شده در اين حوزه، اشاره کرد و يادآور 
ش��د: بر اس��اس نتايج اين بررس��ي ها 

اف��رادي که م��دت زمان بیش��تري از 
تلفن همراه و فضاه��اي مجازي مانند 
اينترنت اس��تفاده می نمايند به سمت 
تنهايي حرکت مي کند و از اجتماع دور 
مي ش��وند، همچنین اف��رادي که مدت 
زمان کمتري از اين امکانات اس��تفاده 
مي کنند، داراي تعامات و مهارت هاي 

اجتماعي بهتري هستند.
 اي��ن م��درس دانش��گاه ب��ه فواي��د 
تکنولوژي ه��اي نوين نیز اش��اره کرد 
و اف��زود: رفع نیازهاي ض��روري، از 
اساس��ي ترين فوايد آن است. همچنین 
براي افرادي ک��ه داراي اعتماد به نفس 
پايین ت��ري هس��تند، فض��اي مجازي 
مي توان��د مفید باش��د. در واق��ع افراد 
مي توانند مهارت ه��اي اجتماعي خود 
را در اين فضاي مجازي تقويت کرده 
و مورد آزمايش ق��رار دهند. فکور به 
نق��ش رس��انه ها در آم��وزش اصولي 
استفاده از اينترنت و تلفن همراه، اشاره 
کرد و گفت: رسانه ها در مورد بسیاري 
از مشکات در جامعه اطاع رساني و 
نقش آموزش��ي ايفاء مي کنند، به طور 
نمونه در مورد اعتیاد، اقدامات مناسبي 
صورت گرفته اس��ت، اما متأسفانه در 
ارتباط با م��واردي از قبیل تلفن همراه 
و اينترن��ت و س��اير تکنولوژي هاي��ي 
که ضريب نفوذ زي��ادي در بین مردم 
دارن��د، اقدام��ات اصولي و مناس��بي 
صورت نگرفته است که امیدواريم در 
اين راستا برنامه ريزي مناسبي صورت 

گیرد. 
وي افزود: عاوه بر رسانه ها که نقش 
بس��یار پررنگ��ي مي توانند ايف��ا کنند، 
س��اير ارگان هاي مرتبط نیز مي توانند 
با ايجاد کارگاه هاي آموزش��ي و ساير 
تأثیرگ��ذاري  فرهنگ��ي  فعالیت ه��اي 

مناسبي داشته باشند. 

استفاده بيشتر از اينترنت تنهايي مي آورد مشكالت اجتماعي در قالب مدرن

فرمانده انتظامی خمینی ش��هر با بیان اين که اين شهرس��تان بیشترين تعداد 
موتورس��یکلت به نس��بت جمعی��ت را دارد، عدم رعايت قوانین از س��وی 
راکبان اين وس��یله نقلیه را مهم ترين عامل افزايش تصادف در خمینی شهر 

عنوان کرد.
سرهنگ حسن ياردوس��تی با حضور در برنامه صبح اصفهان سیمای مرکز 
استان درخصوص ويژگی های شهرستان خمینی شهر گفت: اين شهرستان 
ب��ا 17۰ کیلومتر مربع و بیش از 3۰۰ هزار نفر جمعیت در مجاورين ش��هر 
اصفهان قرار دارد که يکی از ويژگی های مهم آن داشتن علمای بزرگی چون 
 آيت ا... اش��رفی اصفهانی، آيت ا... صهری، آيت ا... امايی، آيت ا... امامی،

آيت ا... شمس آبادی و آيت ا... درچه ای است. 
وی تقديم دو هزار و 3۰۰ ش��هید دفاع مقدس و س��ه ه��زار جانباز از اين 
شهرس��تان و انتخاب شهر درچه اين شهرس��تان به عنوان شهر نمونه شاهد 

را يکی ديگر از ويژگی های اين شهرستان بیان کرد و افزود: اين شهرستان 
دارای 32۰ هیأت مذهبی می باش��د که بدون اس��تثنا در تمامی ايام شهادت 
ائمه معصومین )ع( دستجات عزاداری راه می اندازند و نیروی انتظامی هم 
در کنار آنها افتخار دارد که برای نظام بخشی اين دستجات به ارائه خدمت 

می پردازد.
فرمانده انتظامی خمینی ش��هر س��پس در خصوص اقدامات اين فرماندهی 
ب��رای برق��راری نظم و امنیت شهرس��تان اظهار داش��ت: در اين خصوص 
از ابت��دای س��ال تاکنون ۴2 م��ورد طرح پاکس��ازی نقاط آل��وده، انضباط 
اجتماع��ی و ارتق��ای امنیت اجتماعی در شهرس��تان اجرا ش��ده و در اين 
راس��تا با حامان س��اح های س��رد، توزيع کنندگان موادمخ��در و ناامن 
 کنن��دگان پ��ارك ها و تفرجگاه ه��ا برخورد ج��دی و قاطعانه ای صورت 

گرفته است.
اين مقام مس��ئول طرح نظم بخش��ی ب��ازار بزرگ خمینی ش��هر را يکی از 
طرح های موفق فرماندهی انتظامی شهرس��تان در س��ال جاری عنوان کرد 
و اظه��ار داش��ت: باتوجه به اين که محل مذکور يک��ی از مراکز مهم خريد 
مردم محس��وب می شود به همین جهت موتورس��واران مشکاتی را برای 
م��ردم به وجود می آوردند که از زمان اجرای آن تاکنون با اس��تقبال خوبی 

مواجه شده است. 
وی در ادامه به وجود 8۰ هزار موتورس��یکلت در اين شهرستان اشاره کرد 

و ب��ا بیان اين که اين رقم باتوجه به نرخ جمعیت آن آمار بااليی می باش��د 
گفت: يکی از عوامل مهمی که در افزايش تصادف شهرستان نقش دارد هم 
عدم رعايت قوانین از سوی راکبان اين وسیله نقلیه است و به همین جهت 
برای آموزش همگانی موتورسواران فرماندهی انتظامی خمینی شهر اقدام به 
چاپ بروش��ورهای آموزشی، نصب بنرهای هشداری و برپايی کاس های 

انتظامی در مدارس و مساجد کرده است. 
سرهنگ ياردوستی از طرح جمع آوری معتادان تابلو در اين شهرستان خبر 
داد و بیان داش��ت: در اين طرح که از 2۰ روز گذش��ته آغاز ش��ده معتادان 
تابلو از س��طح ش��هر جمع آوری و ب��ه مرکز درمان اعتی��اد اجباری منتقل 
می ش��وند که در اين خصوص از مردم تقاضا می ش��ود چنانچه اطاعاتی 
از اي��ن گونه افراد دارند از طريق ش��ماره تلف��ن 11۰ به پلیس اطاع دهند 
 تا نس��بت به دستگیری و پاکس��ازی نقاط از وجود آنها اقدام الزم صورت

گیرد. 
اي��ن مقام انتظامی در پايان ب��ا بیان اين که امنیت پايدار در هر شهرس��تانی 
ب��دون مش��ارکت مردم ام��کان پذير نیس��ت خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه 
برخ��ی از م��ردم جرم��ی را در محل��ه خ��ود م��ی بینن��د و از کن��ار آن به 
راحت��ی عب��ور م��ی کنند ک��ه اگر احس��اس مس��ئولیت کرده و ب��ه پلیس 
 اط��اع دهند م��ی توانن��د گام بزرگی در ايج��اد امنیت پايدار ش��هر خود 

بردارند. 

موتورسيكلت، مهم ترين عامل 
افزايش تصادف  در خمينی شهر 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سرپرست س��ازمان پايانه هاي مس��افربري شهرداري 
اصفهان اعام کرد: حضورجارچیان بزرگترين معضل 

پايانه هاي مسافربری شهر اصفهان است. 
س��ید رضا حکیم فعال با اشاره به اين که مشکات و 
برخي معضات پايانه را به تنهايي نمي توان حل کرد، 
خاطر نشان  کرد: بررسي و حل اين موضوع بر عهده 

اداره کل حمل و نقل استان است. 
وي با بیان اين که خوشبختانه با نظارت جدي سازمان 
پايان��ه ه��ا از فعالیت غیر قانون��ي دالالن در اصفهان 

جلوگیري مي شود، تصريح کرد: با افزايش ازدحام در 
پايانه هاي مسافربري، فضا براي استفاده سودجويان و 
ايجاد بازار سیاه براي بلیت اتوبوس ها ايجاد می شود 
که بلیت ها را تا چندين برابر قیمت مصوب به  فروش 
برس��انند که خوشبختانه طی هماهنگی های صورت 
گرفته ش��اهد چنین موضوعات غیرمنطقی در پايانه 

های شهر نیستیم. 
سرپرست سازمان پايانه هاي مس��افربري شهرداري 
اصفهان خاطر نش��ان کرد: حضور جارچیان در پايانه 

آرامش رواني مس��افران را بر هم م��ي زند به طوري 
که تاش هاي انجام ش��ده در پايانه را براي رفاه حال 
مس��افران تحت تأثیر خود قرار داده ان��د. وی اذعان 
داش��ت: روزانه يکصد هزار نف��ر جمعیت در چهار 
پايانه جی، کاوه، زاينده رود و صفه تردد مي کنند و به 
عنوان يك شهر محسوب مي شود که شهروندان آن هر 
روز تغییر مي کنند و افراد جديد جايگزين مي شوند و 
پايانه به عنوان متولي خدمات اين شهر، بايد هر روز 

خدماتش را تکرار کند.

سرپرست سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان تاكيد كرد:

جارچيان بزرگترين مشكل پايانه های مسافربري اصفهان

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

رسول محققيان با هدف انجام مذاكرات تجاری و معرفی دستاوردهای ايران: 

هیأت تجاری - اقتصادی اصفهان 
عازم اوکراین شد

هیأت بلند پايه تجاري- اقتصادي اصفهان به سرپرستي 
اس��تاندار اصفهان عازم اوکراين شد. به گزارش واحد 
رسانه شرکت نمايشگاه هاي بین المللي استان اصفهان 
اين س��فر چند روزه با هدف انجام مذاکرات تجاري و 
اقتصادي، آشنايي بیشتر با مسئوالن رده باالي اقتصادي 
اين کشور، معرفي توانمندي ها و دستاوردهاي تولیدي 
و اقتصادي ايران اس��امي و افزاي��ش همکاري هاي 

متقابل صورت گرفت. 
 رسول محققیان مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي بین المللي
اس��تان اصفهان، جعفر ذره بیني رئی��س هیأت مديره 
ش��رکت پريس، مجید تباش��یري اصفهاني مديرعامل 
شرکت ريف، محمد مهدي محمد رضايي مدير فروش 
فوالد اصفهان، احمد خروش مديرعامل مجتمع فوالد 
کوير، خسرو کسايیان رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن استان، محمد کريمیان معاون اول گروه صنعتي 
انتخاب، محم��د رضا جبار زارع مديرعامل ش��رکت 
همگام خودرو، فضل ا... حیدرنژاد مديرعامل شرکت 
داروس��ازي امین، عباس دياني رئی��س گروه صنعتي 
انتخاب، علي بلوچي مديرعامل شرکت کاشي اصفهان، 
س��عید عصاچي مديرعامل فرش عصاچ��ي و پرويز 
اخوان مشاور استاندار در امور سرمايه گذاري استاندار 

اصفهان را در اين سفر همراهي مي کنند. 
ديدار با اس��تاندار کي اِف)پايتخت اين کشور(، ديدار 
ب��ا نايب رئیس اتاق بازرگاني، تج��ار و بازرگانان اين 
ش��هر از برنامه ه��اي روز اول اين س��فر و ماقات با 
استاندار خارُکف، سومین اس��تان پرجمعیت اوکراين 

و دومین ش��هر مهم اين 
کشور و ديدار و مذاکره با 
رئیس اتاق بازرگاني اين 
ش��هر، تجار و بازرگانان 
خارُکفي اهم برنامه هاي 
روز دوم اين سفر است. 
گفتني اس��ت اوکراين از 
کشورهای اروپای شرقی 
اس��ت. نوع حکومت آن 
جمهوری بوده، اين کشور 
از 2۴ استان تشکیل شده 
است. اوکراين يك کشور 
کشاورزی- صنعتی است 
و در رش��ته های صنايع 
س��بك و سنگین، صنايع 
و  کش��اورزی  غذائ��ی، 
دامپروری پیشرفته، صنايع 
ساختمانی بزرگ و شبکه 
حمل و نقل مدرن مطرح 

است. 
اين کشور همچنین دارای 
جاذب��ه های توريس��تی 

فراواني است. در رتبه بندی سازمان جهانی گردشگری، 
اوکراين از نظر تعداد گردش��گران جايگاه هشتم را به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت. نظام سیاس��ی اوکراين، 
جمهوری نیمه پارلمانی، نیمه رياست جمهوری است. 

الزم به ذکر اس��ت اوايل خرداد ماه س��ال جاري سفیر 
اوکراي��ن به اصفهان س��فر کرد و با اس��تاندار اصفهان 
گفتگو داشت. اعزام هیأت اقتصادي اصفهان به اوکراين 
را مي توان در همین راستا و در ادامه مذاکرات پیشین 

مقامات دو کشور دانست.

خط مستقيم هوايي اصفهان- دوحه 
بزودي داير مي شود

اس��تاندار اصفهان از داير شدن خط مس��تقیم هوايي اصفهان- دوحه 
خب��ر داد و گف��ت: توافق با مقامات قطري در اين زمینه انجام ش��ده 
است. علیرضا ذاکر اصفهاني در گردهمايي شهرداران استان افزود: با 
داير ش��دن اين خط هوايي در هفته پنج پرواز صورت مي گیرد. وي 
با بیان اين که در س��ال گذشته خط هوايي اصفهان – منامه داير شد، 

گفت: ما درصدد توسعه فرودگاه اصفهان هستیم. 
به گفته وي، با توس��عه فرودگاه و افزايش پروازها مي توان ش��اهد 
افزايش توريس��ت به اس��تان اصفهان بود. ذاکر اصفهاني با بیان اين 
که اس��تان اصفه��ان داراي ظرفیت و پتانس��یل هاي زي��اد در بخش 
گردش��گري است، ادامه داد: سال گذشته 79 هزار گردشگر از استان 

اصفهان ديدن کردند. 
وي با بیان اين که جذابیت هاي طبیعي و گردش��گري استان اصفهان 
با ش��هر قونیه در ترکیه قابل قیاس نیست، اذعان داشت: سال گذشته 
5۰۰ هزار گردش��گر از ش��هر قونیه ديدن کرد. ذاکر اصفهاني با بیان 
اين که بايد از ظرفیت  هاي گردشگري استان حداکثر استفاده را کرد، 
گفت: گردش��گري به عنوان يك صنعت پاك محس��وب مي شود و 
بايد با تمهیدات الزم گردش��گران زيادي را به اين استان جذب کرد. 

شهردار اصفهان اعالم كرد؛
بيش از 2 هزار ميليارد تومان پروژه در 

شهر اصفهان در حال اجراست
شهردار اصفهان از اجراي بیش ازدوهزار میلیارد تومان پروژه در اين 

کانشهر در سال جاري خبر داد.  
سید مرتضي سقائیان نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه هاي 
عمراني اين کانش��هر گفت: احداث س��الن هاي اج��اس با اعتبار 
۴۰۰ میلی��ارد توم��ان ، اجراي فاز دوم احیاي می��دان امام علي)ع( با 
هزين��ه 316 میلیارد تومان و تکمیل و احداث پروژه قطار ش��هري با 
 اعتبار 25۰ میلیارد تومان از ش��اخص ترين پروژه هاي شهر اصفهان

است. 
وي با تأکید بر احیاي بافت فرسوده همت آباد تصريح کرد: به منظور 
احیاي اين بافت در س��ال گذشته 1۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
به فروش رسید و 1۰۰میلیارد تومان ديگر هزينه احیاي اين بافت از 
طريق ملکي تأمین شده است. شهردار اصفهان به اجراي پروژه تراموا 
در خیاب��ان امام خمیني)ره( با هزينه 7۰ میلیارد تومان اش��اره کرد و 
خاطرنشان س��اخت: احداث شهر بازي روياها با هزينه 1۰۰ میلیارد 
تومان نیز از ديگر پروژه هاي شهرداري اصفهان است که به صورت 
متمرکز انجام مي ش��ود. وي با اش��اره به پروژه ه��اي محله محوري 
اظهار داش��ت: 375میلیارد تومان پروژه با رويکرد محله محوري در 

مناطق 1۴ گانه شهر اصفهان در حال اجراست. 
س��قائیان نژاد با تأکید بر اين که 33 پروژه در بافت فرس��وده توسط 
سازمان نوسازي و بهسازي انجام مي شود، ادامه داد: پروژه مشارکتي 
با اعتبار 7۰۰ میلیارد تومان نیز در اين کانش��هر اجرا مي ش��ود. وي 
بیان داش��ت: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه با احتساب پروژه 
هاي مش��ارکتي و محله محوري در شهر اصفهان در حال اجراست. 
شهردار اصفهان با اشاره به اين که سال 88 نقطه عطف اجراي پروژه 
هاي عمراني بوده اس��ت، افزود: در س��ال 89 نیز باالترين بودجه به 

پروژه هاي عمراني اختصاص داده شده است. 
سقائیان نژاد اضافه کرد: در سال 9۰ نیز پروژه هاي به صورت تفکیکي 
در دس��تور کار ق��رار گرفته به طوري که طرح ه��اي عمراني بزرگ 
به صورت متمرکز توس��ط ش��هرداري مرکزي و پروژه هاي عمراني 
 کوچ��ك با عنوان محله محوري توس��ط ش��هرداري مناطق 1۴ گانه

در حال انجام است.

توسط پژوهشگران كشور محقق شد
دستيابي به تكنولوژي ساخت 
پكيج هاي نوين تصفيه فاضالب

محقق��ان ش��هرك علمي و تحقیقات��ي اصفهان موفق به دس��تیابي به 
تکنولوژي س��اخت پکیج هاي نوين تصفیه فاضاب ش��دند که اين 
پکی��ج به روش ه��اي بیولوژيکي، اقدام به تصفی��ه فاضاب مي کند. 
قاس��م مصلحي رئیس ش��هرك علم��ي و تحقیقاتي اصفه��ان با بیان 
اين که اين فناوري توس��ط ش��رکت دانش بنیان کاش��فان نیل فام از 
ش��رکت هاي مس��تقر در مرکز رشد جامع موفق به دس��تیابي به اين 
فناوري شده اس��ت، اظهار داشت: پکیج تصفیه فاضاب تولید شده 

در اين مرکز از نوع تصفیه بیولوژيکي است. 
وي در اين باره توضیح داد: در پکیج تولید شده، از فرآيندهاي تصفیه 
بي هوازي و هوازي به صورت ترکیبي و با بهره گیري از رشد تلفیقي 
)رش��د معلق بر روي آکنه ها( استفاده شده است. مصلحي با اشاره به 
مزاياي اين پکیج يادآور ش��د: اين تکنولوژي در مقايسه با پکیج هاي 
متعارف تصفیه، باعث کاهش 3۰ تا 5۰ درصدي مصرف انرژي، کاهش 
هزينه هاي سرمايه گذاري، کاهش 2۰ تا 6۰ درصدي فضاي مورد نیاز 
 و تولید کمتر لجن و به دنبال آن، کاهش مشکات ناشي از دفن لجن

 مي شود.
رئی��س ش��هرك علمي و تحقیقات��ي اصفهان خاطر نش��ان کرد: اين 
سیس��تم قادر است طي يك تا چند مرحله، روزانه از پنج متر مکعب 
تا حداکثر هزار مترمکعب فاضاب را طبق اس��تانداردهاي س��ازمان 

حفاظت محیط زيست تصفیه کند. 
وي آش��غالگیر، حوضچه دانه گیر، مخازن هوازي، گندزدايي و فیلتر 
ش��ني تحت فش��ار را از اجزاي اين پکیج نام برد و اظهار داشت: از 
لجن هاي تولید شده در اين سیستم مي توان به عنوان کود بیولوژيك 

)بیومس( در زمین هاي کشاورزي استفاده کرد.

در چهارمحال و بختياری:
نقشه طرح جامع ناحيه غرب وشرق

ماه آينده تهيه مي شود
مديرکل مسکن و شهرس��ازي چهارمحال و بختیاري از تدوين نقشه 
 طرح جامع ناحیه غرب و شرق استان تا ماه آينده خبرداد. علي ابراهیمي
در کارگروه مس��کن اس��تان افزود: اين نقشه به تصويب شوراي عالي 
معماري و شهرسازي ايران رسیده است و براي رفع نواقص و تکمیل 
آلبوم ها و گزارش��ات به مشاور داده ش��ده است. وي اظهار داشت: بر 
اس��اس اين نقشه حريم شهرها و روستاهاي استان مشخص مي شود 
و کمك قابل توجهي به افراد متقاضي ساخت و ساز مسکن و مجتمع 
ه��اي دامداري و دامپروري و تجاري خواهد ش��د. ابراهیمي تصريح 
کرد: نقشه کشي طرح جامع تاحد زيادي از مراجعات افراد به ادارات 
و صرف هزينه و زمان باال براي اطاع از نقشه حريم شهرها و روستاها 
مي کاهد. معاون عمراني استانداري چهارمحال و بختیاري نیز در اين 
کارگروه برتسريع امور به منظور خدمات دهي بیشتر به مردم تاکید کرد 
و گفت: دس��تگاه ها و ادرات مرتبط با ساخت و سازها در روستاها و 
ش��هرها الزامات، ضوابط و مقررات خود را در اختیار ديگر دستگاه ها 

قرار دهند. 
محمود عی��دي تصريح کرد: بر اين اس��اس اداراتي که وظیفه صدور 
مجوز براي س��اخت و س��از ها را دارند در خواس��ت کنندگان مجوز 
را در جري��ان اين ضوابط و مقررات قرار دهند. وي اظهار داش��ت: با 
آگاهي يافتن مردم از ش��رايط صدور مجوز، اقدامي که در مدت چند 
ماه به طول مي انجامد در مدت زمان کوتاهتري به س��رانجام مي رسد 
و از س��رگرداني مردم کاسته مي شود. عیدي در زمینه شرايط ساخت 
و س��از در شهرها و روستاها افزود: دامداري ها، مراکز پرورش ماهي، 
گلخانه ها و مرغداري هاي که اراضي ساخت آنها به تغییر کاربري نیاز 
ندارد، مجوز آن از س��وي جهاد کشاورزي صادر و به تائید کمیسیون 

نیاز ندارد.
 

براي واگذاري پروژه هاي عمراني تا سقف 20 
ميليارد ريال؛

ارزيابي توان مالي 30 درصدي پيمانكاران 
الزامي است

معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: دس��تگاه ها براي 
واگ��ذاري پروژه هاي عمراني که از 5۰۰ میلیون ريال تا 2۰ میلیارد ريال 
اعتبار نی��از دارند، موظف به ارزيابي توان مال��ي 3۰ درصدي پیمانکار 
هستند. محمود عبدي اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي بايد پروژه هاي 
عمران��ي را ف��از بندي کنند تا با بودجه اي که اول س��ال تخصیص داده 
مي شود در پايان سال مشخص شود چه بخشي از پروژه به بهره برداري 
مي رسد. وي با اشاره به کوتاه بودن فصل کاري در اين کشور  گفت: ايران 
به  لحاظ برخورداري از شرايط آب و هوايي ويژه کمترين فصل کاري را 
در بین ديگر کشورهاي دنیا دارد که برهمین اساس برنامه ريزي به  منظور 
اجراي دقیق پروژه هاي عمراني در زماني کوتاه تر بیش از پیش ضروري 
اس��ت.  عیدي علت عدم انجام به هنگام برخ��ي از پروژه  هاي عمراني 
در اين اس��تان را ناش��ي از اجراي آن پروژه در فصل کاري نامناس��ب 
دانس��ت و گفت: باتوجه به تدوين نظام برنامه ريزي در اين اس��تان در 
س��ال آينده اجراي پروژه هاي اولويت دار در دس��تور کار قرار مي گیرد. 
معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختیاري در ادامه بر لزوم نظارت 
بهینه در انتخاب پیمانکاران در اين اس��تان  افزود: پیمانکاران بايد داراي 
سابقه مرتبط با اجرايي پروژه هاي در دست اجرا باشند و از سويي ديگر 
نبايد از ارزيابي توان مالي پیمانکار غافل شد. عبدي با اشاره به توان مالي 
پیمانکاران در اين اس��تان گفت: توان پیمانکاري در استان چهارمحال و 
بختیاري پنج هزار و 3۰۰ میلیارد تومان است که توان اجراي يك پنجم 
پروژه هاي عمراني کش��ور را دارا هستند. وي در ادامه علت 7۰ درصد 
توقف پروژه ه��اي عمراني در اين اس��تان را مربوط به عدم تخصیص 
اعتبارات برش��مرد و گفت: علت 3۰ درصد تأخی��ر در بهره برداري در 
اجراي پروژه هاي عمراني اين اس��تان نیز مربوط به پیمانکاران اس��ت. 
معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختیاري تصريح کرد: براي رفع 
مشکل متوقف شدن پروژه هاي نیمه تمام تغییر نظام برنامه ريزي، تعريف 
کار و نحوه واگذاري پروژه هاي عمراني به پیمانکاران اصلح بسیار موثر 

است. 

تمبر يادبود امامزاده سيد عيسي
در كوهرنگ رونمايي شد

تمبر يادبود امامزاده سید عیسي )ع( با حضور سرپرست سازمان اوقاف 
و امور خیريه کشور و جمعي از مسئوالن استاني در کوهرنگ رونمايي 
ش��د. امام جمعه فارس��ان در کنگره مقدماتي بزرگداشت مقام علمي و 
معنوي امامزاده سید عیسي)ع( در کوهرنگ از مردم اين استان به عنوان 
پرچمداران واليت نام برد و اظهار داشت: تشیع بختیاري، عشق و محبت 
اين منطقه به اهل بیت عصمت و طهارت از مباهات قوم بختیاري است. 
حجت االس��ام عبدالعلي پوراکبر با بیان اين که سیدعیسي)ع( از علما 
و فضاي بزرگ زمان خود بود، گفت: س��ید عیس)ع( حاالت معنوي، 
عالم فاضل و آش��نا با علوم ديرينه و صاحب کشف و کرامات بود. وي 
نقش قوم بختیاري را در مقاطع مختلف تاريخي قابل توجه دانس��ت و 
افزود: قوم بختیاري در حکومت شیعي آل بويه و حکومت شیعه صفويه 
يکي از اهرم هاي قدرت به ش��مار مي رفتند، بنابراين صفوي ها از تبريز، 
اردبیل و قزوين به دلیل فاصله با عثماني ها و نزديکي با مرکز نیروهاي 
تشیع بختیاري ها را به اصفهان منتقل کردند. پوراکبر اين استان را دروازه 
تشیع دانست و گفت: چراکه نخستین قوم شیعه در ايران متعلق به استان 
چهارمحال و بختیاري اس��ت. وي با بیان اين که در طول تاريخ بیش از 
12 قیام در سرزمین بختیاري ها در راستاي همراهي با خاندان اهل بیت 
و مبارزه با خلفاي جور جريان داشته است، گفت: بخشي از اين قیام ها 
با مس��اعدت خوزستاني ها و بخشي با مساعدت لرستاني ها و بخشي با 
مساعدت اصفهاني صورت گرفته اس��ت، اما کوه هاي بختیاري در اين 

قیام هاي 12گانه مرکزيت بوده است. 

مسابقات استاني خودروهاي خورشيدي 
در كاشان برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات استاني خودروهاي خورشیدي، در دبیرستان 
هاشم زاده شهرستان کاشان برگزار شد.  دبیر برگزاري اين مسابقات، با 
اشاره به برگزاري دوره هاي پیشین اين مسابقات در شهر اصفهان، گفت: 
امسال 22 تیم از پژوهش سراهاي دانش آموزي سراسر استان اصفهان 
در اين دوره از مسابقات شرکت کردند. حسن عصار فیني، در حاشیه 
 برگزاري اين مسابقات در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: 36 دانش آموز
پسر و 3۰ دانش آموز دختر در اين مسابقات با هم به رقابت پرداختند. 
وي، ابعاد ماش��ین هاي خورشیدي ش��رکت داده شده در اين دوره از 
رقابت ها را5۰ در 35 س��انتي متر ذکر ک��رد و افزود: نفرات برتر اين 
رقابت ها به مسابقه هاي جهاني خودروهاي خورشیدي که سالجاري 

در استرالیا برگزار مي شود، اعزام خواهند شد. 

نخستين دادگاه متهمان تجاوزبه عنف 
در خميني شهر بزودي برگزار مي شود

رئیس کل دادگس��تري اس��تان اصفهان از برگزاري نخس��تین دادگاه 
متهمان تجاوز به عنف در شهرستان خمیني شهر در روز 18 مردادماه 
خبرداد. غامرضا انصاري گفت: در اين دادگاه 9 متهم در ش��عبه 18 

کیفري اين استان محاکمه مي شوند. 
وي گف��ت: تاکنون مراحل تعیین وکیل تس��خیري براي متهمان اين 
پرونده توسط دادگاه انجام شده است. وي همچنین اظهار داشت: در 
جلس��ه اول دادگاه راي الزم براي متهمان صادر مي شود. وي اظهار 
داش��ت: در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر راي در دادگاه بعد صادر 
خواهد شد. به گزارش ايرنا، تاکنون 1۰متهم اين پرونده دستگیرشده 
ان��د و تحقیقات پلیس آگاهي اصفهان براي دس��تگیري ش��ش متهم 

ديگر ادامه دارد.  

چهارمح��ال و بختی��اري اگرچ��ه به 
عنوان يک��ي از حوضه ه��اي پرآب 
زاگرس محس��وب مي ش��ود، اما در 
اين روزهاي داغ تابس��تان بس��یاري 
از روس��تاهاي آن ب��ا رن��ج کمب��ود 
 آب آش��امیدني دس��ت و پنج��ه نرم

مي کنند.
اس��تاندار چهارمحال  معاون عمراني 
و بختیاري از بحراني ش��دن وضعیت 
آب آش��امیدني 25۰ روس��تاي استان 
خب��ر داد، و از دس��تگاه هاي دولت��ي 
خواست براي آبرساني به روستاهاي 
استان بسیج شوند. محمود عیدي در 
گفتگ��و با ايرنا افزود: 95 روس��تا در 
اس��تان با تانکر آبرس��اني مي ش��وند 
و آب ش��رب 113 روس��تا نیز جیره 
بندي ش��ده اس��ت. عیدي با بیان اين 
که شهرس��تان لردگان همانند جزيره 
اي محص��ور در می��ان رودخان��ه ها 
و سرچش��مه کارون ب��زرگ اس��ت، 
تصري��ح کرد: اين درحالي اس��ت که 
112 روس��تا در اي��ن شهرس��تان از 
لحاظ آب شرب بحراني هستند. وي 
با اش��اره به بازديد مسئوالن از منطقه 

جوانمردي لردگان، گفت: روس��تاي 
گودشکرته 1۰ روز بدون آب شرب 

مانده بود. 
عی��دي تاکی��د ک��رد: از آنجاي��ي که 
بهترين روس��تاهاي شهرستان لردگان 
 هر سه روز يکبار آبرساني مي شوند،
دولت��ي  نهاده��اي  و  دس��تگاه ها  از 
باالخص س��پاه و ه��ال احمر تانکر 
ثابت خ��ود را اختیار آب و فاضاب 

روستايي قرار دهند. 
وي بیان داش��ت: بخش منج لردگان 
در حال��ي ب��ا بحران ک��م آب مواجه 
اس��ت که ب��ا فاصل��ه 2۰ کیلومتر از 
جنوب به سد کارون 3، غرب به سد 
کارون ۴، ش��مال به رودخانه ونك و 
 از ش��رق به رودخانه خرسان مشرف

است. 
عی��دي تصريح کرد: تنها اس��تفاده از 
يکي از اين مناب��ع آب مي تواند هم 
مش��کل کم آبي منج و کل شهرستان 
ل��ردگان را حل کند. فرماندار لردگان 
نی��ز گفت: اي��ن شهرس��تان با وجود 
36۰ روس��تا دچ��ار بح��ران کم آبي 
ش��ده اس��ت و اين امر ممکن است 

ب��ه ي��ك تن��ش اجتماع��ي بینجامد. 
يداله خالدي اف��زود: با وجود چنین 
شرايطي مس��ئوالن ارگان هاي دولتي 
در شهرستان لردگان در طول روز 6۰ 
درصد وقت خود را براي پاسخگويي 
 به مردم در مبحث آب هزينه مي کنند.
وي تصريح کرد: از آنجايي که مرتب 
به مردم گفت��ه ايم طرح انتقال آب به 
شهرستان در حال مطالعه است مردم 
ديگ��ر حرفمان را ب��اور نمي کنند و 
حالت چوپان دروغگ��و را پیدا کرده 

ايم. 
خالدي با بیان اين که در حال حاضر 
عشاير لردگان نیز تشنه هستند گفت: 
اين امر باعث مهاجرت روستايیان به 
ش��هر لردگان و عشاير به حاشیه اين 

شهر شده است. 
مديرعامل آب و فاضاب روس��تايي 
چهارمحال و بختیاري نیز گفت: 113 
روستاي اس��تان جیره بندي آب شده 
اند و بین چهار تا هش��ت ساعت آب 
دارند. قاس��معلي خدابخش��ي اظهار 
داشت: 3۰ حلقه چاه که سال گذشته 
در استان براي آبرس��اني به روستاها 

حفر ش��د اما پاسخگوي رفع نیاز آبي 
روس��تاها نیس��ت. وي بیان داش��ت: 
امس��ال اعتبار الزم در زمینه آبرساني 
س��یار در اختی��اري آب و فاضاب 

روستايي قرار نگرفته است. 
خدابخش��ي تصريح کرد: اين شرکت 
قادر نیست روزانه تنها با 3۰ دستگاه 
تانکر کل روستاهاي استان را آبرساني 
کند. چهارمح��ال و بختیاري درحالي 
 از مش��کل ک��م آب��ي رنج م��ي برد
ک��ه 1۰درص��د منابع آب کش��ور را 
دارد و در حدود85۰ روس��تاي اسین 
 اس��تان حوده ۴5۰هزار نفر سکونت

دارند.

سرزمين آب و رنج كمبود آب آشاميدني در روستاهاي آن

آگهی مزایده
به فروش آهن  دارد نسبت  سازمان مجری ساختمان ها و تأسيسات دولتی و عمومی درنظر 
آالت مازاد پروژه بيمارستانی کليشاد به شرح ذیل برابر ضوابط و از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضيان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و بازدید از آهن آالت مربوطه از تاریخ 
چاپ آگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری به آدرس اصفهان- شهرستان کليشاد- بيمارستان 

96 تختخوانی کليشاد مراجعه نمایند.
1- کانال گالوانيزه در ابعاد مختلف حدود 18 تن

2- لوله برق فلزی حدود 12 تن
3- لوله فلزی آب در ابعاد مختلف حدود 35 تن

4- آهن آالت شامل نبشی- قوطی- سپری حدود 35 تن
ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل امور اداری و منابع انسانی 

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

)نوبت اول( 
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اطالع رسانی
تحدید حدود اختصاصی

3/136 ش��ماره: 2529 چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجر شماره پالک 
97 فرعی از 37 اصلی واقع در کش��ه جزء بخش یازده حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
آقای داود برات زاده کشه فرزند محمد در جریان ثبت می باشد و به علت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/6/30 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/116  
تاریخ انتشار: 90/5/5                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ 
4/471 نظر به اینکه آقای حس��ین ایروانی به اتهام مزاحمت تلفنی حسب شکایت آقای 
علی اصغر طاهری از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900455 د 37 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 

یکماه از تاریخ  انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 5451 
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
4/472 نظ��ر به اینک��ه آقای محمد فاطمی نیا به اتهام قدرت نمایی با قداره – فحاش��ی 
– ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای منصور اس��حاقیان از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 891566 د 37 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
 نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ  انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 5452 
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
4/473 نظر به اینکه آقای حمیدرضا اژه ای به اتهام توهین – تهدید – فحاش��ی حس��ب 
شکایت آقای علی هاشمی فرزند شکراله و زینب خوانساری فرزند عبدالحسین از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 892114 د/40 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ  انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 5453 
دادیار شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
 4/474 نظ��ر به اینکه آقای س��ید محس��ن نخکوب ب��ه اتهام صدور چ��ک بالمحل به 
شماره های 020846 و 138373 حسب شکایت آقای مهدی نوبندگانی فرزند منوچهر از 
طرف این دادس��را در پرونده کالسه 900437 د/40 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ  

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 5454 
دادیار شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رای 
4/476 شماره دادنامه: 9009970352900475 

شماره پرونده: 9009980358600071 
شماره بایگانی شعبه: 900044 

ش��اکی: آقای س��عید صادقی به نشانی: خیابان افسر – نرس��یده به پل سرهنگ – جنب 
تعمی��رگاه مه��رداد – برنج فروش��ی – 5394834 متهم: آقای فریدون خوراس��گانی به 
نشانی متواری اتهام ها: 1-سرقت خودرو 2- نصب پالک خودرو دیگری روی خودرو  
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه 
در خصوص اتهام آقای فریدون خوراسگانی فرزند وهاب فعاًل متواری و فاقد مشخصات 
پیشینه دائر به سرقت یک دستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 118ج62 – ایران 
13 در تاریخ 88/4/15 و الصاق پالک وس��یله نقلیه موتوری دیگر )رنو( به ش��ماره 616 
س61 ایران 13 به آن موضوع شکایت آقای سعید صادقی فرزند محمود، از توجه به مفاد 
کیفرخواس��ت صادره و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مأمورین 
انتظامی مبنی بر کش��ف خودرو مس��روقه با پالک الصاق ش��ده به آن متعاقب تصادف با 
یکدستگاه مینی بوس در بزرگراه شهید خرازی اصفهان در تاریخ 88/5/6 و مسترد شدن آن 
به شاکی و متواری شدن راننده سمند از صحنه تصادف و با توجه به مفاد اظهارات خانم 
س��میه روح الهی فرزند محمد همس��ر متهم به عنوان مالک خودرو رنو و آقایان فرامرز و 
سیاوش خوراسگانی )برادران متهم( در مرحله تحقیق و بازجویی و با عنایت به سایر قرائن 
و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهم در هیچیک از مراحل دادرسی جهت 
دفاع از خود با وصف احضار قانونی، ارتکاب بزه های انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و 
مسلم بوده دادگاه باستناد مواد 47 و 661 و 720 قانون مجازات اسالمی نامبرده را از حیث 
ارتکاب بزه سرقت به تحمل یکسال حبس و هفتاد ضربه شالق و از حیث ارتکاب الصاق 
پالک به تحمل یکس��ال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 5442 
حاجی زاده - رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/554 شماره درخواست: 9010460350600046 

شماره پرونده: 9009980350600407 
شماره بایگانی شعبه: 900412 

خواهان س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده 1- مهدی 
ش��یروانی و 2- فخرالملوک ش��یرانی فرزند غالمرضا- هر دو فع��ال مجهول المکان به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و 
دستور موقت و الزام به انتقال مال غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
که جهت رس��یدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350600407 
 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/8/3 و س��اعت 9 تعیین ش��ده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5604
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/555 شماره درخواست: 9010460350600044 

شماره پرونده: 8809980350601002 
شماره بایگانی شعبه: 881013 

خواه��ان کمال معینی کربکندی فرزند محمد دادخواس��تی به طرفیت خوانده 1- مهدی 

قاسمپور فرزند مصطفی و سعید معتمدی فرزند و 2- حجت قاسمپور فرزند مصطفی- 
1و2 فعال مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه پرونده 8809980350601002 
 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/9/28 و س��اعت 9 تعیین ش��ده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5605
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تأسیس
5/105 شماره: 1535/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت پایا بسپار سپاهان سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/18 تحت شماره 44579 و شناسه ملی 10260624964 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: ارائه خدمات صنعت��ی- تولید قطعات صنعتی موردنیاز در صنعت 
برق- تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- تولید ماش��ین آالت، قطعات و 
تجهی��زات صنعتی- انجام کلیه فعالیت ه��ای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تس��هیالت از بانک های خصوصی و دولتی صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های 
خصوصی و دولتی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی- انجام 
کلی��ه امور خدماتی از قبیل طراحی، نظ��ارت و اجرا در کلیه امور صنعتی- تامین نیروی 
انس��انی متخصص و غیرمتخصص موردنیاز شرکت- شرکت در نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی جهت معرفی کاالهای تولیدی ش��رکت 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
امام خمینی- خیابان عطاالملک- فاز6- تلفن 03113862075، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 61/92080 
مورخ 1390/4/4 نزد بانک ملت شعبه ساماندهی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای البرز 
رحیمی حاجی آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای حسینعلی رحیمی حاجی 
آبادی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای ایمان علی کریمی به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای ایمان علی کریمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل 
 و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهره جمشیدیان قلعه 
شاهی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا جمشیدیان قلعه شاهی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 5548/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/106 ش��ماره: 1534/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت برنگ سرخ عقیق با مسئولیت 
مح��دود ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/16 تحت ش��ماره 44590 و شناس��ه ملی 
10260624950 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/16 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 

رسمی آگهی می شود.
1- موضوع شرکت: ارائه خدمات طراحی و نقش گذاری بر روی کامپوزیت، آلومینیوم، 
اس��تیل، انواع کاش��ی، س��رامیک، انواع چوب، فوم، پلگس��ی گالس و ...، ساخت انواع 
بیلبورد، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تس��هیالت از بانک ه��ای خصوصی و دولتی 
صرف��ا جهت تحقق اهداف ش��رکت و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت 
 مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان اتوبان چمران- بعد از پمپ بنزین- کوی شکیب- 
 کوچه 11 محرم- کوچه جنت- پالک 133، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 100/000/000 ریال 
 م��ی باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آق��ای ابوالفضل پیدانی به س��مت رئیس 
 هیئ��ت مدی��ره 2-5- آق��ای مهدی قربانی��ان کردآبادی به س��مت عض��و هیئت مدیره 
3-5- آقای احمدرضا اعظمیان به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای حمید داوری 
به س��مت عضو هیئت مدیره 5-5- آقای روح اله پیدانی به س��مت عضو هیئت مدیره 
6-5- آقای سعید حق شناس جزی به سمت عضو هیئت مدیره 7-5- آقای علی ذبیحی 
به س��مت عضو هیئت مدیره 8-5- آقای ابوالفضل پیدانی به س��مت مدیرعامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه. م الف/ 5548/5
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/107 ش��ماره: 1578/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت مهندس��ی شکیل فراز پرشین 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/20 تحت شماره 44619 و شناسه ملی 
10260625338 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/20 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: خدمات تحقیق و توس��عه، مدیریت و مشاوره مدیریت، طراحی، 
مش��اوره و اجرای کلیه پروژه های س��اختمانی و انجام خدمات وابسته از قبیل طراحی، 
محاسبه و نقشه کشی و نقشه برداری، راه سازی، تاسیساتی، آب و فاضالب، لوله گذاری، 
خطوط راه آهن، تونل س��ازی، سد سازی، تاسیس��ات پتروشیمی و نفتی، باند فرودگاه، 
شهرس��ازی، محوطه سازی، بیابان زدایی، ساخت و تاسیس��ات بنادر و سکوهای نفتی، 
انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل واردات و صادرات، خرید و فروش، تهیه، تولید 
و توزیع، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی، 
اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، انجام 
کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، شرکت در مناقصات و مزایدات، 
مش��ارکت در ش��رکت های خصوصی و دولتی، استخراج و اکتش��اف و بهره برداری از 
معادن و هرگونه اموری که با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خانه 
اصفهان- نگهبانی- خیابان امیر غربی بن بس��ت س��تاره- پالک 139- تلفن 3312061، 
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یک هزار سهم 1/000 ریالی که 
تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 281 مورخ 1390/4/15 نزد بانک سپه شعبه سه راه خانه اصفهان پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای رسول توکلی کوجانی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم الهه قاسمی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای مصطفی هنرخواهی به سمت عضو هیئت 
مدی��ره 4-5- آقای مصطفی هنرخواهی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مج��ری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- آقای 
علیرضا توکلی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای سیدعباس بنی لوحی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 5539/1
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/108 ش��ماره: 1563/ث90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت تهمینه پالستیک اصفهان با 
مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1390/4/20 تحت شماره 44606 و شناسه ملی 
10260625186 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/20 از لحاظ امضاء ذیل 

دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمی آگهی می شود.

1- موضوع ش��رکت: تهیه- تولید و خرید و فروش مواد اولیه و محصوالت پالستیکی- 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. 2- مدت ش��رکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان خیابان همدانیان- کوچه توحید- پالک 45- تلفن 03127590439، 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم صولت 
رس��تگار رامشه به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم صدیقه رستگار رامشه 
به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای امیر حی��دری )خارج از اعضای هیئت مدیره( 
با س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5539/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسیس
5/109 شماره: 1581/ث90/103 آگهی تاسیس شرکت علم و صنعت تلکا سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/21 تحت شماره 44623 و شناسه ملی 10260625361 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: تولید و پخش قطعات فنی و مهندس��ی و ش��رکت در مناقصات 
مزای��دات خصوصی و دولتی تهی��ه و تولید خرید و ف��روش، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ تسهیالت بانکی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و اخذ 
و اعطای نمایندگی و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان خیابان رباط سوم- فرعی چهارم- بن بست الفت- تلفن 03114432470، 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 148 مورخ 1390/3/22 نزد بانک ملی شعبه ملک شهر پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
مس��لم خسروی به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محس��ن خسروی به سمت 
 نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای مس��عود جهانش��اهی به سمت عضو هیئت مدیره 
4-5- آقای مس��لم خس��روی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت ب��ا امضاء آقای 
 مس��لم خس��روی )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( و همراه با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختی��ارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدی��ره خواهد بود. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقای حیدرعلی رحیمی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای س��عید 

سلطانی مال خلیفه به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 5539/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسیس
5/110 ش��ماره: 1575/ث90/103 آگهی تاسیس ش��رکت کیمیا توسعه پار تاک سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/20 تحت ش��ماره 44617 و شناس��ه ملی 
10260625304 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/20 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: رش��ته س��اختمان در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به طراحی 
و محاس��به و ساخت س��اختمان ها و ابنیه اعم از چوبی- آجری- سنگی- بتنی و فلزی 
و بازرگانی ش��امل خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت 
 می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان گز برخوار- خیابان استقالل- کوچه شهید رجایی- 
پالک 10- تلفن 09139023072، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 9528/90/21 مورخ 1390/3/31 نزد بانک 
ملت شعبه گز برخوار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می 
باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای رسول عارف به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- خان��م آرزو نیرین جزی به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره 3-5- آقای آرش 
کیقبادی به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای رس��ول عارف به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
 مدیرعام��ل مج��ری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 
1-8- آقای امیرحسین مسیح زاده جزی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم نیترا کیقبادی 

به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 5539/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/112 شماره: 796/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی به ژول پارس 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 40921 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا 
مورخ 1390/4/7 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��ذ: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان- خیابان س��جاد- جنب چهارراه سپه ساالر- پالک 110- کدپستی 
8149643311- تلف��ن 03116625303 تغیی��ر یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه به 
ش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1390/4/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 5562/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/113 شماره: 5320/ث- 1390/4/19 آگهی تغییر نام و تغییرات دیگر در شرکت حمل 
و نقل سرویس مدارس سپاهان راهیان امین با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 27735 
و شناسه ملی 10260484481 برابر مجمع فوق العاده مورخ 1390/4/12 تصمیمات ذیل 
به اتفاق آرا اتخاذ گردید: 1- نام و نوع ش��رکت به ش��رکت حمل و نقل درون ش��هری 
س��پاهان راهیان امین- با مس��ئولیت محدود تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه به شرح فوق 
اصال ح ش��د. 2- موضوع ش��رکت ماده دو اساسنامه به ش��رح ذیل اصالح شد: حمل و 
نقل مس��افر درون شهری 3- مدت ش��رکت به مدت 5 سال دیگر تمدید و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح شد. 4- خانم مرضیه مسائلی به کدملی 1288278306 و کدپستی 
8198784411 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال ترابی به کدملی 1288051360 
و کدپستی 8198784411 به سمت مدیرعامل برای مدت پنج سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 

است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/4/19 تکمیل گردید. م الف/ 5562/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

انحالل
5/114 ش��ماره: 5217/ث- 1390/4/19 آگهی انحالل ش��رکت راهیان آفاق س��پاهان با 
مس��ئولیت محدود، ثبت ش��ده بش��ماره 23289 و شناس��ه مل��ی 10260441062 برابر 
صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 1390/4/16 ش��رکت ف��وق منحل گردید و آقای 
ابراهیم عسگریان لم جیری به کدملی 1289990468 و کدپستی 8194883453 به سمت 
مدیر تصفیه برای مدت شش ماه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه در اصفهان- خیابان 
امام خمینی- خیابان گاز- کدپستی 8194883453 می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 

1390/4/19 تکمیل گردید. م الف/ 5531/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تصمیمات
5/115 ش��ماره: 4896/ث- 1390/4/19 آگهی تصمیمات در شرکت پویا سازه آمود 
آپادانا س��هامی خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 35119 و شناس��ه ملی 10980251790 
براب��ر صورتجلس��ات مجمع عمومی فوق العاده، ع��ادی و هیئت مدیره مورخ 4/2 و 
1390/4/12 تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ گردید: 1- ش��رکت فوالد سازه نگین 

اصفهان به شناس��ه ملی 10260399636 به نمایندگی اق��ای محمد رحیمیان مارنانی 
به کدملی 1288964668 و کدپس��تی 8196675764 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
خانم مریم وزیریان به کدملی 11909273961 و کدپس��تی 81633935491 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کاظمی به کدملی 1282823000 و کدپس��تی 
8174478788 به س��مت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 
با مهر ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
2- خانم آزاده جوادی به کدملی 1289052158 و کدپس��تی 8196675764 و خانم 
مهری عموهادی ش��هرضا ب��ه کدملی 1198949244 و کدپس��تی 8196675764 به 
ترتیب بس��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه 
زاین��ده رود جه��ت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. 3- موضوع ش��رکت 
ماده دو اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح ش��د: ارائ��ه کلیه امور خدمات مهندس��ی- 
طراحی- ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات صنعتی و اسکلت فلزی و کلیه امور 
مرتبط با آن. 4- مرکز اصلی ش��رکت در اصفهان به خیابان میرزاطاهر- خیابان شهید 
 مهدی مظاهری- بن بس��ت میالد- کدپس��تی 8185736677 انتق��ال یافت و ماده 4 
اساس��نامه به شرح فوق اصالح ش��د. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/4/19 تکمیل 

گردی��د. م ال��ف/ 5531/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تاسیس
5/116 ش��ماره: 1547/ث90/103 آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندسی کاشفان صنعت 
پارسیان سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/4/19 تحت شماره 44594 و شناسه 
ملی 10260625055 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/19 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: رش��ته معدن و صنع��ت دربرگیرنده امور پیمانکاری و مش��اوره 
مرب��وط به تاسیس��ات و تجهیزات صنایع- اس��تخراج- فراوری و ذخی��ره در صنایع 
معدنی- ماش��ین ه��ا و تجهیزات اندازه گیری تولید وس��ایل آزمایش��گاهی- خطوط 
 انتق��ال- اکتش��اف- حف��اری- اس��تخراج و به��ره ب��رداری از مع��ادن و انج��ام کلیه 
پروژه های معدنی و صنعتی- حفاری آب- ژئوتکنیک و نظایر آن- رشته برق پیمانکاری 
 و مش��اوره مربوط به تولید و توزیع- انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها و شبکه های برق- 
سیس��تم ه��ای کنترل ب��رق و ابزار دقیق و نظایر آن- رش��ته تاسیس��ات و تجهیزات- 
پیمان��کاری و مش��اوره مرب��وط خط��وط انتق��ال آب و تاسیس��ات هیدرومکانیکی و 
 تاسیس��ات تجهیزات س��اختمان )آب و فاضالب- گاز- برق( تاسیسات وسایل انتقال 
ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن- رشته راه و ترابری پیمانکاری و مشاوره مربوط به ساختن 
راه نظیر اصلی و فرعی- تونل- پل و نظایر آن- رشته ساختمان- پیمانکاری و مشاوره 
مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه- انبوه سازی و شهرسازی و نظایر آن- رشته آب 
پیمانکاری و مشاوره بندها و سدها و سازه هیدرولیکی- تونل آب- مخازن آب- شبکه 
توزیع آب و جمع آوری فاضالب- کانال های انتقال آب- شبکه های آبیاری و زهکشی 
و نظایر آن- رش��ته کشاورزی پیمانکاری و مش��اوره اجرای طرح های جنگل داری- 
آبخیزداری و آبخوان داری- کاش��ت- داشت- برداشت محصوالت عمده کشاورزی- 
ایجاد فضای س��بز- تس��طیح و یکپارچه س��ازی اراضی و نظایر آن- رش��ته ارتباطات 
پیمانکاری و مشاوره مخابرات صوتی- تصویری به جز مواردی که بموجب قانون در 
 انحصار شرکت مخابرات ایران می باشد و نظایر آن و کلیه فعالیت های خدماتی. انجام 
فعالیت های صادرات و واردات- تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی- 
اخذ تس��هیالت از بانک های دولت��ی و خصوصی- انجام امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی و خارجی- 
سرمایه گذاری در شرکت های دولتی- خصوصی- خارجی- اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت های دولتی و خصوصی و خارجی. انجام خدمات مطالعات مقدماتی- فنی- 
توجیه��ی- اقتصادی طرح ها و پروژه های ملی- س��ازمان ها- کارخانجات صنعتی و 
معدنی- بهینه س��ازی و فرایند مختلف تولید امور سیستم های مدیریتی- بهبود کیفیت 
در بخش های مختلف صنعتی- کش��اورزی- معدنی- تجاری و مس��کونی و هرگونه 
فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
رباط س��وم- کوچه ش��هید عالفچیان- بن بست بهار- س��مت راست- درب مشکی- 
کدپس��تی 8196753167 تلفن 03114445968، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3178 مورخ 1390/3/22 نزد 
بانک صادرات ش��عبه شهید مستاجران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم اعظم صالحی رزوه به 
س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای س��عید فرخ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای مصطفی صالحی رزوه به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای مصطفی 
صالحی رزوه به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان 
ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امض��اء مدیرعامل و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوب��ات هیئت مدیره خواهد 
بود. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای کیومرث میهن به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقای حبیب منصف به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 5531/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تصمیمات
5/117 شماره: 5107/ث- 1390/4/18 آگهی تصمیمات در شرکت درسا پردازه سهامی 
خاص، ثبت شده به ش��ماره 33221 و شناسه ملی 10260537435 برابر صورتجلسات 
مجم��ع عمومی فوق العاده، عادی و هیئ��ت مدیره مورخ 1390/4/15 تصمیمات زیر در 
ش��رکت اتخاذ گردید: نوع شرکت از مس��ئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و ماده 
مربوطه در اساس��نامه بدین نحو اصالح ش��د نام و نوع شرکت، ش��رکت درسا پردازه- 
سهامی خاص اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 7 تبصره تصویب و جایگزین 
اساس��نامه قبلی گردید. یک میلیون ریال س��رمایه شرکت به یکصد سهم ده هزار ریال با 
نام عادی منقس��م گردیده که 18 س��هم آن سهام ممتاز می باشد و امتیاز بشرح اساسنامه 
می باشد. آقایان محمدرضا آصف به کدملی 0052304647 و کدپستی 8199943564 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر قائدامینی هارونی به کدملی 4621982451 و کدپستی 
8199943564 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ اسدی هارونی به کدملی 
4620476757 و کدپستی 8199943564 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. آقای سیدمحمد 
ش��اهزیدی به کدمل��ی 1288149026 و کدپس��تی 8199943564 و خانم زهرا ابراهیم 
زاده اصفهان��ی به کدملی 1288011741 و کدپس��تی 8199943564 به ترتیب بس��مت 
 بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یکس��ال و روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/4/18 تکمیل 

گردید. م الف/ 5531/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تاسیس
5/118 شماره: 1553/ث90/103 آگهی تاسیس موسسه پویش غنچه های بهشتی موسسه 
فوق در تاریخ 1390/4/19 تحت ش��ماره 2993 و شناس��ه ملی 10260625093 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسسه: در جهت اهداف مشاوره ای و ارتقای سالمت روان افراد جامعه و 
تاسیس مرکز مشاوره 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
موسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان شاهین ش��هر- خیابان فردوسی- فرعی 
1 ش��رقی- پالک 35، 4- س��رمایه موسس��ه: مبلغ 2/500/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران موسسه: 1-5- آقای فرزاد رنجکش به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم لیال 
امیدی به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای اونتاش محمدی به س��مت عضو هیئت 
مدیره 4-5- خانم لیال امیدی به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک- س��فته، 
بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر می باشد. 

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5531/5
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
اخطار اجرایی

5/119 کالسه پرونده: 90/18 بموجب دادنامه شماره 47 مورخ 90/2/10 صادره از شورای 
حل اختالف 8 خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه آقای یوسف مظاهری 
کله��رودی فعاًل مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پان��زده میلیون ریال اصل 
خواسته- سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له لیال حاجی 
حیدری ورنوس��فادرانی به نشانی خمینی شهر- شریعتی شمالی- ک شهید ریاحی نسب- 
پشت دبیرستان شهداء. اجرائی و نیز پرداخت حق اجرا در حق صندوق دولت.محکوم علیه 
بموجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اس��المی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی 
رأساً نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید، در غیر این صورت حکم جهت اجرا به اجرای 

احکام دادگستری ارسال خواهد شد. م الف/11239
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

تاسیس
5/125 ش��ماره: 5107 آگهی تاس��یس شرکت خدماتی سیستم صنعت نطنز سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 664 و شناس��ه ملی 10980264915 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت 
خدماتی سیستم صنعت نطنز سهامی خاص که در تاریخ 1390/4/27 تحت شماره 664 در 
این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار 

زاینده رود آگهی می شود: 
1- موضوع ش��رکت: ارائه خدمات مش��اوره ای و آموزش در کلی��ه زمینه های صنعتی و 
طراحی و اجرا و تحلیل سیس��تم های تولیدی در واحدهای صنعتی و نیز دریافت مجوزها 
و اس��تانداردهای الزم 2- مرکز اصلی شرکت: شهرستان نطنز- خیابان امام خمینی- کوچه 
جوانان- پالک66- کدپس��تی 8761715141، 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که 
س��ی و پنج درصد آن برابر گواهی شماره 511 مورخ 1390/4/15 بانک ملی شعبه نطنز به 
حس��اب جاری 01077701250070 به نام ش��رکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 4- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- مدیران و 
صاحبان امضا شرکت: خانم هما سادات افتخار واقفی به سمت رئیس هیئت مدیره- خانم 
هدی یکه س��وار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ایرانفر به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیند و کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- عقود اسالمی و مشارکت های مدنی 
و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی 
و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6- بازرسان 
ش��رکت: خانم لیلی سعید کندزی و آقای رسول سعید کندزی به ترتیب به سمت بازرسان 

اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. م الف/210
شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تاسیس
5/126 ش��ماره: 5106 آگهی تاسیس ش��رکت خدماتی ایده برتر اردستان )سهامی خاص( 
خالصه اظهارنامه و اساسنامه و شرکت نامه شرکت خدماتی ایده برتر اردستان با مسئولیت 
محدود که در تاریخ 90/4/27 تحت شماره 793 با شناسه ملی 10980267407 در این اداره 
به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان به شرح ذیل آگهی می شود. 
1- نام و نوع شرکت: خدماتی ایده برتر اردستان )با مسئولیت محدود( 2- موضوع شرکت: 
خدماتی ارائه کلیه خدمات ش��هری، ارائه خدمات اداری و پش��تیبانی، ارگان های دولتی و 
خصوصی، نگهداری، تاسیس��ات خانگی و اماکن عمومی و تعمیرات کلیه س��اختمان ها، 
طراحی و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای، اجرای شبکه برق شهری، نگهداری روشنایی 
معابر و س��رویس دهی و خدم��ات اداری، امور تایپ، امور نظافت، امور آش��پزخانه، امور 
آبدارخانه، پذیرش نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، نگهداری تاسیسات، خرید 
سهام و مشارکت در شرکت ها، امور فضای سبز و اجرای آن، تجهیزات اداری، اجرای مبلمان 
شهری، انجام و سرویس و نگهداری سیستم های مخابراتی، تاسیسات برق خانگی و صنعتی 
و گاز شهری، پیمانکاری ساختمان، اجرای سقف های شیروانی و کلیه امور و فعالیت هایی 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت مفید و الزم 
باشد. کلیه خدماتی که به منابع شرکت و موافق با قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران باشد. 
3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- آدرس محل شرکت: اردستان- خیابان 
شهید فائق خیابان شهدا کوچه مدرسه سمیه کدپستی 74151- 83817، 5- مدیر و صاحبان 
ش��رکت: آقای یوس��ف پویان به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای جابر پویان به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد 
مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. 6- س��رمایه ش��رکت: ده میلیون ریال که از طرف شرکا پرداخت و در اختیار و 

تحویل مدیرعامل می باشد. م الف/131 
فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

احضار
5/128 چون آقای میثم آرزومند فرزند احمد شکایتی علیه آقای مصطفی محمدی مبنی بر 
بزه افترا و نشر اکاذیب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900479 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 90/8/29 ساعت 10/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5846 
مرادی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/131 شماره درخواست: 9010460351200026 

شماره پرونده: 9009980351200202 
شماره بایگانی شعبه: 900202 

خواهان مرتضی محمدپور فرزند حیاتقلی دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد نصیری فرزند 
بدیع اله به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
..... که جهت رس��یدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980351200202 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/5849
مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5/135 شماره: 5111 آگهی تغییرات آدرس شعبه شرکت خدمات مهندسی طرفه صنعت به 
شماره ثبت 703 و شناسه ملی 10861076499 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 90/4/25 شرکت خدمات مهندسی طرفه صنعت اردستان تغییراتی به شرح ذیل 
به  عمل آمد. 1- مقرر گردید که شعبه شرکت از اصفهان- خیابان وحید- چهارراه امامزاده 
محس��ن- مجتمع تجاری عزیزخانی طبقه س��وم واحد 36 به اصفهان خیابان حکیم نظامی 
چهارراه امین )شریعتی( جنب کوچه باغ نو پالک 799 کدپستی 8175887913 تغییر یابد و 

ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. م الف/133
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

تغییرات
5/136 شماره: 5099 آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان )سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت 541 و شناسه ملی 10260108076 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 90/4/1 شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان سهامی خاص تغییرات به 
شرح ذیل به عمل آمد: 1- مقرر گردید سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان 
اسفندماه همان سال به اول مهرماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد تغییر یافته و ماده 51 

اساسنامه اصالح گردید. م الف/134
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ
5/150 ش��ماره: 218/90ش ح2 خواهان: علیرضا حیدری فرزند سبزعلی به نشانی خمینی 
شهر- خ امیرکبیر ک مسجد صاحب الزمان )عج(- پشت مسجد خواندگان: 1- مریم پریشانی 
فرزند محمدعلی و 2- روح اله شفیعی فرزند حیدر هر دو مجهول المکان موضوع: مطالبه 

وقت رسیدگی: چهارشنبه 90/6/16 ساعت 5:30 عصر. م الف/11262
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
5/151 شماره درخواست: 9010460352700027 

شماره پرونده: 9009980363300172 
شماره بایگانی شعبه: 900459 

ش��اکی قطب الدین خلیلی فرزند غوث الدین ش��کایتی بر علیه حبیب محمدعمر فرزند 
نوروالدین و غالم صدیق نورالدینی فرزند به اتهام ضرب و جرح عمدی و مزاحمت ملکی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980363300172 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/8/17 و ساعت 10 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5904
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/152 شماره دادنامه: 9009970350300358 

شماره پرونده: 8909980350301183 
شماره بایگانی شعبه: 891185 

خواهان: آقای حس��ن رفیعی با وکالت خانم زهرا رحمانی به نش��انی اصفهان س��ی و سه 
 پ��ل ابت��دای چهارباغ باال مجتمع باران طبقه س��وم واح��د15 خوانده: آقای ج��واد دهقان 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

نظر به اینکه وکیل خواهان باس��تناد 2 فقره چک به ش��ماره های 1- 177412- 89/10/2 و 
2- 1774419- 89/10/15 عهده بانک ملی به مبلغ 119/900/000 ریال طرح دعوی نموده 
باتوجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب 
خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به خوانده نیز مسلم و وجود اصول چک ها 
در ید خواهان استقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه 
و طل��ب خواهان دارد و باتوجه به اینکه وی هیچ گون��ه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش 
ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ 
در جلسه دادرسی مورخ 90/3/23 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی را مورد تکذیب قرار نداده لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه 
دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی و مواد 1و2 قانون مس��ئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی 
دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/119/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2455000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از 
تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف بیست روز پس از آن 

قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/5905
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/153 در پرونده کالسه 900411 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب آقای مهران 
رجبی وش��اره فرزند محمدرضا شکایتی علیه آقای مصطفی چمپریان فرزند جالل دایر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
گردید: نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5906
سیاوشی- مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/154 در پرونده کالسه 890789 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب آقای محسن 
و مسعود ناظوری فرزندان محمدرضا شکایتی علیه آقای حسین معصومی فرزند احمدرضا 
دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که در جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع 
گردید: نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5907
سیاوشی- مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
5/155 شماره دادنامه: 9009970354400636 

شماره پرونده: 8909980358700449 
شماره بایگانی شعبه: 891395 

شاکی: آقای سیدمهدی محمدی موسوی به نشانی اصفهان- زینبیه- دارک- مریم آباد- کوی 
طالب- بن بست دوم- پالک 144 متهم: آقای هادی کریمیان به نشانی مجهول المکان اتهام: 
ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای هادی کریمی )کریمیان( فرزند محمدعلی مجهول المکان دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی نس��بت به شاکی آقای سیدمهدی محمدی موسوی فرزند سیدعلی 
متولد 1366 دادگاه نظر به شکایت شاکی و تحقیقات صورت گرفته و نظر به پزشکی قانونی 
و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و سایر امارات و 
قرائن موجود بزهکاری وی را محرز دانسته مستنداً به ماده 480 و 367 و 484 و 261 از قانون 
مجازات اس��المی به جهت عمدی بزه ارتکابی به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و از حیث 
خصوص برای جرح دامیه ابروی راست و کبودی اطراف چشم راست و شکستگی هاشمه 
قاعده جمجمه و برای تورم اطراف چشم راست و تورم شبکیه چشم راست و برای کاهش 
شکاف پلکی و نقض زیبای ایجاد شده جمعاً به پرداخت چهارده و سه دهم درصد دیه کامل 
ظرف مهلت یک سال از زمان وقوع جرم در حق شاکی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت ده روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه است. م الف/5909
محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/156 شماره دادنامه: 9009970350900501 

شماره پرونده: 8909980350901280 
شماره بایگانی شعبه: 891280 

 خواهان: آقای امیرحس��ین مظاهری با وکالت آقای س��عید تیموری به نش��انی اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو طبقه 5 واحد 19 و آقای سام قاسمی نژاد به نشانی خیابان 
شیخ صدوق شمالی نبش کوچه محمدآباد ساختمان امیر خوانده: آقای حمزه زرینی به نشانی 
خانه اصفهان فلکه ماه فرخی خ امید شرقی کوی شهید رحمت اله رضایی داخل فرعی سمت 
راست نهمین خانه سمت راست منزل حمزه زرینی )مجهول المکان( خواسته: مطالبه طلب 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:
دعوی خواهان آقای امیرحسین مظاهری با وکالت آقای سام قاسمی نژاد به طرفیت خوانده 
آقای حمزه زرینی به خواسته مطالبه مبلغ 145/700/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه می باشد باتوجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی سند عادی ارائه 
شده که حسب آن مبلغ بدهکاری خوانده مشخص و ایشان متعهد به تسویه حساب شده 
است و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم 
ارائه دلیلی بر پرداخت دین و استحصاب بقای آن دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل 
و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/927/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند 
خس��ارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 89/9/29 تاریخ 
تقدیم دادخواست در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است. م الف/5911
اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/157 شماره درخواست: 9010460350500014 

شماره پرونده: 9009980350500425 
شماره بایگانی شعبه: 900483 

خواهان حوا ش��فیعی و محمد ش��یران فرزند غالمعلی و غالمرضا شیران فرزند غالمعلی 
و فاطمه ش��یران فرزند غالمعلی و محمدعلی ش��یران فرزند غالمعلی و زهرا شیران فرزند 
غالمعلی و محمدحس��ن ش��یران فرزند غالمعلی دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی 
صادقیان به خواسته رفع بازداشت از باقیمانده پالک 11/415 مجزا شده از 11/52 بخش 14 
ثبت اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه پنجم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالس��ه پرونده 9009980350500425 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/7 و 
ساعت 11 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
 دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف/5910
ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/158 شماره درخواست: 9010460350600048 

شماره پرونده: 9009980350600410 
شماره بایگانی شعبه: 900415 

خواهان س��تاد اجرایی فرمان امام ره فرزند دادخواس��تی به طرفیت خوانده سعید جبارزارع 
فرزند علی فعال مجهول المکان به خواسته ابطال مبایعه نامه )مالی( و ابطال سند )موضوع 
 س��ند مالی اس��ت( و الزام خوانده به تهیه و تنظیم س��ند س��جلی و دس��تور موقت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980350600410 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/7/30 و ساعت 10 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/5908
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/159 شماره: 3695 آقای مصطفی صانعیان فرزند محمد باستناد یک برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک شماره 1/7849 واقع در میمه- دشت باسیان بخش ثبتی میمه که در صفحه 492 
جلد 134 امالک ذیل ثبت 20369 به نام آقای مصطفی صانعیان فرزند محمد ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 23925- 80/10/10 دفترخانه چهارده میمه به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی 
اثاثیه منزل از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که 
هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسلیم خواهد شد. م الف/ 5941
نوروز- رئیس ثبت و اسناد و امالک میمه

ابالغ رای
5/160 کالس��ه پرونده: 90- 166 ش��ماره دادنامه: 383- 90/4/10 مرجع رس��یدگی: شعبه 
22 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد جان نثاری به نشانی اصفهان- خ کهندژ- 
نبش کوچه 45 خوانده: رضا نجاری دهقی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 
 نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای قاضی شورا:

دعوی جواد جان نثاری به طرفیت رضا نجاری دهقی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون 
ریال وجه چک ش��ماره 208798 م��ورخ 89/9/24 عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی- باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم 
برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی تا حصول نتیجه و 
مبلغ چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. م الف/5964
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/161 درخصوص پرونده کالس��ه 285/90ش17 خواهان اقبال ناصری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه طبق مفاد دادخواست پیوستی به طرفیت رضوان علیان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ 90/6/6 ساعت 15:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5974
مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/162 درخصوص پرونده کالسه 328/90 خواهان اقبال ناصری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت غالمرضا رضایی فرزند اسدا... تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه ش��نبه مورخ 90/5/25 ساعت 18 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5973
مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5/164 آقای رضا محمدی جوآبادی دارای شناس��نامه شماره 3207 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 369/90 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی محمدی بشناسنامه 945 در تاریخ 1389/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- صدیقه س��ادات مجیدی 
جوآبادی فرزند سیدنصراله، ش ش 38 )همسر( 2- رضا محمدی جوآبادی فرزند علی، ش 
ش 3207 )فرزند( 3- رسول محمدی فرزند علی، ش ش 46 )فرزند( 4- راضیه محمدی 
فرزن��د علی، ش ش 8-025854-113 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11245  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
5/165 درخصوص پرونده کالس��ه 121/90 خواهان محس��ن حس��ین پور با وکالت خانم 
کاظمی دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه وجه به طرفیت احمد عروجی تقدیم نموده اس��ت. 
 وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 90/6/5 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5985
مدیر دفتر شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/166 درخصوص پرونده کالسه 556/90ش14ح خواهان آقای محمد عبدالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای محمدحسن بکتاش تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
 ب��رای روز چهارش��نبه مورخ 90/6/16 س��اعت 8/30 صب��ح تعیین گردیده، ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/5992
مدیر دفتر شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/167 درخصوص پرونده کالسه 366/90 خواهان مهدی کریمی سهلوانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 3/800/000 ریال و 12/000/000 ریال بابت 2 فقره چک با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان اجرای حکم به طرفیت محمدرضا جعفری تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 90/6/20 ساعت 16/30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/168 درخصوص پرونده کالسه 368/90ش23 خواهان مهدی کریمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر تادیه از تاریه صدور 
به طرفیت حسین آفرین تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 90/6/20 ساعت 
16 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رای

5/188 کالس��ه پرونده: 1853/89 شماره دادنامه: 2081- 89/12/18 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباسعلی قاسمی فرزند امیرعلی به نشانی اصفهان 
خ کشاورزی ک ش سالم پور- پالک 32 خواندگان: 1- سید حسین میرباقری فرزند هاشم 
2- محس��ن حجازی دهاقانی فرزند اسماعیل مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم انتقال 
قطعی سند خودروی وانت نیسان مدل 362/43ق13 گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواست آقای عباسعلی قاسمی به طرفیت خوانده به خواسته الزام به 
انتقال س��ند قطعی خودرو وانت نیسان 362/43ق13، نظر به محتویات پرونده، مفاد 
دادخواس��ت تقدیمی از ناحیه خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی و با عنایت 
ب��ه مبایعه نامه مورخه 88/1/25 منعقده فی مابی��ن خواهان و خوانده ردیف اول که 
طی آن خواهان یک دس��تگاه خودروی وانت نیس��ان مدل 1362 خریداری نموده و 
ثم��ن معامله را پرداخته و هم اکنون نیز خودرو به انضمام کارت ماش��ین- بیمه نامه 
و شناس��نامه مالکیت خودرو در تصرف خواهان می باش��د و با التفات به اینکه طبق 
پاس��خ اس��تعالم اخذ ش��ده از پلیس راهور خوانده ردیف دوم به عنوان مالک اصلی 
خودرو معرفی گردیده و ضمنًا خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی 
در روزنامه زاینده رود مورخه 89/10/29 در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه 
ای نی��ز در دف��اع از خود تقدیم ننم��وده اند فلذا نظر به موارد صدوراالش��عار ضمن 
اع��الم رد دعوی نس��بت به خوانده ردیف اول و با اس��تناد بن��د 4 ماده 84 و ماده 2 
قانون آیین دادرس��ی مدنی دعوی مطروحه خواهان را نس��بت به خوانده ردیف دوم 
ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آ.د.م 
رای ب��ه محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال س��ند خودروی وانت نیس��ان مدل 
1362 ش��ماره انتظامی 362ق13 ایران43 به نام خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 
پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باش��د. م الف/6022
شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5/189 ش��ماره: 1184/89ش ح/26 بموجب رای ش��ماره 146 م��ورخ 90/2/27 حوزه 26 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین کسائیان 
فرزند ابراهیم مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نهصد و هفتاد هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 89/12/25 تا زمان اجرای دادرسی در حق محکوم له علی امینی دهقی فرزند 
یداله به نشانی اصفهان- خ وحید- ک امیرکبیر- پالک17. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد. م الف/5946
شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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ورزش

ظریف دوباره ملی 
پوش شد

مشکل نقش جهان 
اسکوربورد بود که 
شکر خدا حل شد!

فره��اد ظریف، پاس��ور والیبال ای��ران و بازیک��ن تیم گیتی 
پس��ند، پس از چند دوره غیب��ت و به منظور پیگیری مراحل 
آماده سازی تیم ملی، به دور جدید اردوی این تیم دعوت شد. 
این برای نخس��تین بار در دوران سرمربیگری خولیو والسکو 
است که فرهاد ظریف به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شده 
اس��ت. شاید کناره گیری س��عید معروف از تیم ملی والیبال، 
یکی از دالیل دعوت از فرهاد ظریف باشد که طی سال های 
گذش��ته تیم ملی والیبال را در رقابت های مختلفی همراهی 
کرده بود. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال از روز ش��نبه 
آغاز می ش��ود. به غیر از امیر حس��ینی، سید مهدی بازارگرد، 
علیرضا نادی، حمزه زرین��ی که تیم پیکان را در رقابت های 
قهرمانی باش��گاه های آسیا همراهی می کنند، دیگر بازیکنانی 
که ترکیب تیم ملی را در س��فر به چین تش��کیل داده بودند، 
در این مرحله از تمرینات ش��رکت خواهند داشت. تیم ملی 
والیبال برای حضور در رقابت های قهرمانی مردان آسیا آماده 
می ش��ود. این مسابقات 30 ش��هریورماه تا هشتم مهرماه در 

تهران برگزار خواهد شد.

در حالي که تکمیل ورزش��گاه نقش جهان ماه هاس��ت متوقف 
شده است و مسئوالن عماًل هیچ اقدامي در مورد این ورزشگاه 
انجام نداده اند، ش��رکت توسعه در اقدامي جالب اقدام به خرید 
اس��کوربورد براي ورزش��گاه کرد و آن را با کانتینر به اصفهان 
فرستاد. به گزارش ایمنا، گویا تنها مشکل ورزشگاه نقش جهان 
نداش��تن اسکوربورد بود که با همت مسئوالن شرکت توسعه و 
تجهیز ورزش��ی، این مشکل هم برطرف شد! در حالي که هنوز 
تکمیل ورزشگاه آغاز نشده و در خوشبینانه ترین حالت استادیوم 
یک سال و نیم پس از آغاز پروژه تکمیل به بهره برداري مي رسد، 
شرکت توس��عه با خرید اسکوربورد ورزش��گاه نقش جهان به 
نوعي در وقت صرفه جویي کرده اس��ت! اس��کوربوردی که با 
هزینه اي بالغ بر 500 میلیون تومان از سوي شرکت توسعه و از 
طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان خریداري شده 
اس��ت. نکته جالب در مورد این اسکوربورد این است که هیچ 
کس حاضر به تحویل آن نبوده و مسئوالن اداره کل تربیت بدني 
از تحویل گرفتن خودداري کرده اند تا با دخالت مسئوالن استان، 
شرکت رافگیل، پیمانکار سالن شش هزار نفره، این اسکوربورد 

را در این سالن مستقر کند. 

  رس��ول کربکندي، مربي ش��ناخته ش��ده اصفهاني که سابقه 
س��رمربیگري در تیم هاي س��پاهان و ذوب آه��ن را دارد، در 
آس��تانه پیوستن به تیم فوتبال گیتي پس��ند اصفهان قرار دارد. 
کربکن��دي ک��ه در هفته ه��اي پایاني مس��ابقات لیگ دس��ته 
س��وم باشگاه هاي کش��ور به عنوان مش��اور فني در کنار این 
تیم حضور داش��ت، یکي از گزینه هاي اصلي تصدي پس��ت 
س��رمربیگري تیم گیتي پس��ند بود و طي هفته هاي گذشته به 

این پست نزدیک شده است. 
در ابتدا قرار بود که گیتي پس��ند پس از صعود به لیگ دس��ته 
دوم باش��گاه هاي کش��ور، با خرید امتیاز یک تیم دسته اولي 
در لیگ آزادگان به میدان برود، اما پس از آن کارشناس��ان و 
مدیران باش��گاه ترجیح دادند ک��ه زمینه صعود تیم را به لیگ 

دسته دوم به صورت طبیعي فراهم کنند.
 در روزه��اي گذش��ته اخباري در مورد تواف��ق کربکندي با 
مس��ئوالن گیتي پسند به گوش مي رس��د و گفته مي شود این 
مرب��ي اصفهان��ي قرار اس��ت ب��ه زودي به عنوان س��رمربي 

گیتي پسند انتخاب شود. 

چه كسي بايد به تخلف مسئوالن ارشد فوتبال رسيدگي كند؟

عملكرد سليقه اي سازمان ليگ و سئواالت بي جواب رسانه ها و كارشناسان
خبر

محمد عليرضايی در رده بيست و دوم 
جهان قرار گرفت

محمد علیرضایی در مسابقات ماده 50 متر قورباغه رقابت های قهرمانی 
ش��نای جهان، در جایگاه بیست و دوم ایستاد. رکورددار مواد 50 و 100 
متر قورباغه ایران با رکورد 28 ثانیه و 18صدم ثانیه به عنوان بیست و دوم 
جهان دست یافت. علیرضایی با آخرین نفری که موفق به کسب ورودی 
المپیک لندن شد تنها 18 صدم ثانیه فاصله داشت. او یکی از شانس های 
مسلم کسب ورودی المپیک لندن است که در مسابقات گزینشی بعدی 
شانس خود را امتحان خواهد کرد. علیرضایی روز یک شنبه در ماده 100 
متر قورباغه به دلیل همگروهی با گال نوو، ش��ناگر رژیم اشغالگر قدس 
از رقابت های جهانی کنار کشیده بود. مسابقات جهانی شنا از 25 تیرماه 

در شانگهای چین آغاز شده و تا 9 مرداد ادامه خواهد داشت.

مسابقات انتخابی تيم ملی ووشو
منصوريان مسافر مسابقات جهانی شد

الهه منصوریان، ووش��وکار اصفهانی با کسب دومین پیروزي خود در 
رقابت های انتخابی تیم ملی مسافر مسابقات جهاني ترکیه شد.

در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان که در دیدار اول از س��د خدیجه 
زینال زاده گذش��ته ب��ود، صبح دیروز بار دیگر ب��ه مصاف این حریف 
خود رفت و به یک پیروزي دیگر دست یافت. منصوریان در سه راند 
از س��د حریفش گذشت. آخرین مس��ابقه انتخابي تیم ملي ووشو 15 
مردادماه میان ملیحه فضلي و سوس��ن سلیماني در وزن 75- کیلوگرم 
برگزار مي شود. مسابقات جهاني ووشو 18 تا 22 مهر در ترکیه برگزار 

مي شود.

کربکندي در 
آستانه پيوستن به 
گيتي پسند

عملکرد سازمان لیگ فوتبال در روزهاي اخیر سئواالتي 
را در ذهن عالقه مندان ایجاد کرده؛ سئواالتي که تاکنون 
هیچ کدام از مس��ئوالن به آنها پاس��خ روش��ني نداد ه اند. 
س��ازمان لیگ فوتبال حرفه اي مج��ري و برگزار کننده 
مس��ابقات است که در دو سه س��ال اخیر در این زمینه 
تقریباً موفق عمل کرده و لیگ برتر صاحب تقویم منظمي 
شده است. مسئوالن سازمان لیگ همچنین تالش مي کنند 
در کن��ار برگزاري منظم مس��ابقات، فوتبال را از حضور 
دالالني که بي هیچ ضابطه اي در امر نقل و انتقال بازیکنان 
دخالت مي کردن��د پاک کنند و ناهنجاري هاي فوتبال را 
در لیگ برتر به حداقل برس��انند. با بررسي اجمالي باید 
پذیرفت که کارهاي مهم و اساسي در این سازمان براي 
فوتبال باش��گاهي کشور انجام شده، اما با یک واکاوي و 
ارزیابي موشکافانه، مي توان ضعف هایي را در این سازمان 
مش��اهده کرد که با پیش��ی گرفتن از رسالت خبري و با 
تمرکز به یکي از ماهیت هاي اصلي رسانه که همان نقد 
و کارشناسي مسائل اس��ت، به ناگفته هایي اشاره کرد تا 
شاید با نش��ر آن بتوان در حل و رفع مشکالت موجود 

کمک کرد. 
سئوال و انتظار بي پاسخ رسانه ها و اهالي فوتبال 

مس��ئوالن س��ازمان لیگ، هم پیش از آغاز فصل گذشته 
و هم در این فصل بارها باش��گاه ها و بازیکنان را تهدید 
کردند که در صورت عدم رعایت سقف قرارداد، با آنها 
برخورد می کند و حتي ن��وع تنبیه ها و جریمه ها اعالم 
ش��د. آنها از محرومیت یک ساله بازیکن تا کسر امتیاز 

باشگاه  را براي متخلفان در نظر گرفتند. 
در فصل گذشته بارها رسانه هاي گروهي گفتند و نوشتند 
و اعالم کردند که برخي باش��گاه ها این سقف را به هیچ 
عنوان رعایت نکرده اند، اما مس��ئوالن س��ازمان لیگ در 
ابت��داي لیگ دهم با قاطعیت گفتند تمام بازیکنان قانون 
س��قف قرارداد را رعایت کرده اند و به همین دلیل براي 

تمام بازیکنان کارت بازي صادر شد. 
در اواخ��ر لیگ دهم، اما عزیز محمدي رئیس س��ازمان 
لیگ با صراحت گفت 10 درصد تخلف در قانون سقف 
قراردادها داشته ایم ، ولي سئوال جامعه ورزش و فوتبال 
و اهالي رس��انه از س��ازمان لیگ این بود با متخلفان چه 

برخوردي مي شود یا خواهد شد؟ 
س��ئوالي که هرگز مس��ئوالن س��ازمان لیگ به آن پاسخ 
روش��ن و ش��فافي ندادند. در عوض آنها به طور کاماًل 
حرفه اي صورت مسأله را تغییر دادند و گفتند که به دلیل 
این که زمان اعالم قانون سقف قرارداد به موقع نبوده، ما 

اغماض و چشم پوشي کردیم. 
امروز نیز که فصل نقل و انتقاالت به پایان رسیده، تقریبًا 

رس��انه ها و اهالي فوتبال همان حرف هاي فصل گذشته 
را مي زنن��د و باور نمي کنند که تمامي بازیکنان س��قف 
قرارداده��ا را رعایت کرده باش��ند. امروز حتي کس��اني 
ک��ه به فوتبال هم عالقه ندارن��د و آن را دنبال نمي کنند، 
مي دانند بازیکني که فصل گذش��ته بیش از 500 میلیون 
تومان دس��تمزد گرفته، حاضر نمي شود در فصل جدید 
با رقم 350 میلیون تومان براي باش��گاهي بازي کند، اما 
مس��ئوالن سازمان لیگ هنوز هم بر حرف فصل گذشته 

خود هستند. 
 تبعيض آشكار بين بازيكنان از سوي سازمان ليگ 

امروز بازیکناني از تیم سپاهان صراحتاً اقرار کرده اند که 
این باش��گاه در فصل گذشته س��قف قرارداد را رعایت 
نکرد و حتي جواد کاظمیان گفت که 20 بازیکن این تیم 
باالتر از س��قف، قرارداد بسته اند و دستمزد گرفته اند، اما 
واکنش سازمان لیگ در مورد این اظهارنظرها حیرت انگیز 

و قابل تأمل است. 
عزی��ز محمدي مي گوید: اگر جواد کاظمیان از باش��گاه 
سپاهان شکایت کند، به دلیل این که قانون سقف قرارداد 
را رعایت نکرده، احتمال محرومیت یک ساله او وجود 
دارد، اما رئیس محترم س��ازمان لیگ نمي گوید چرا این 
اتفاق در مورد مهدي رحمت��ي رخ نمي دهد. مگر خود 
عزی��ز محمدي در برنام��ه زنده تلویزیون��ي نگفت که 
قرارداد مهدي رحمتي با س��پاهان در فصل گذشته 777 
میلیون تومان بوده، پس چرا بین دو بازیکن تبعیض قائل 
مي شود؟ مهدي رحمتي و جواد کاظمیان هر دو در یک 
فصل و با یک باش��گاه قرارداد امض��ا کرده اند و هر دو 
یک تخلف را مرتکب ش��ده اند و آن عدم رعایت سقف 
قرارداد بوده، پس چرا رحمتي حتي تهدید به محرومیت 
هم نمي ش��ود اما جواد کاظمیان ظاه��راً به دلیل این که 
نتوانسته پولش را به طور کامل از باشگاهي که مرتکب 

تخلف شده دریافت کند، تهدید به محرومیت مي شود؟
امضاي قرارداد با بازیکن بدون رضایت   نامه 

مورد بعدي که در چند روز اخیر وجود داشته، عقد قرارداد 
خسرو حیدري با استقالل بود، آن هم در شرایطي که این 
بازیکن رضایت نامه اش را از سپاهان نگرفته بود. این را 
مي توان اوج تخلف س��ازمان لیگ و هیأت فوتبال استان 
تهران دانست. خسرو حیدري با باشگاه سپاهان قرارداد 
دارد و طبیعي است که براي حضور در یک باشگاه جدید 
باید رضایت نامه باشگاه قبلي خود را داشته باشد، اما در 
کمال تعجب بدون این که نیازي به دریافت رضایت نامه 
ببیند، قراردادش را با باش��گاه استقالل در هیأت فوتبال 
ثبت مي کند تا همگان بدانن��د او در زمان قانوني نقل و 
انتقاالت به استقالل آمده است، آن هم در حالي که نص 

صریح قانون نقل و انتقاالت نادیده گرفته شد.
مسئوالن سازمان لیگ و مسئوالن فدراسیون فوتبال اکنون 
باید افکار عمومي را قانع کنند و به سئواالت فراوان آنها 
پاس��خ بدهند؛ س��ؤاالتي در این زمینه که اگر باشگاهي 
دیگر هم مي خواست بازیکن یک باشگاه دیگر را بدون 
دریافت رضایت نامه جذب کند با آن باش��گاه و بازیکن 
همکاري مي شد یا خون برخي بازیکنان براي مسئوالن 
قانونمند سازمان لیگ رنگین تر است و سلیقه جاي قانون 
را گرفته و رفاقت و دوستي با برخي باشگاه ها و بازیکنان 
باعث ش��ده برخي تخلفات آش��کار در نقل و انتقاالت 

صورت بگیرد؟!
مجی��د جالل��ي مربي بدون حاش��یه لیگ نی��ز صراحتًا 
مي گوید در فصل نقل و انتقاالت اتفاق هایي رخ داده که 
واقعاً عجیب است. نمي دانیم مسئوالن سازمان لیگ چه 
پاس��خي به این مسائل دارند و تالش هم کردیم با عزیز 
محمدي در این زمینه صحبت کنیم تا یک طرفه به قاضي 
نرفته باشیم، اما او پاسخگوي تلفنش نبود. مي خواستیم 
از او این س��ئوال را بپرسیم که چه کسي باید به عملکرد 
مسئوالن متخلف در فصل نقل و انتقاالت رسیدگي کند؟ 
چه کس��ي باید پاسخگوي س��ئواالت بي جواب اهالي 
فوتبال باش��د و اصوال اگر مسئوالن ارشد فوتبال خدایي 
ناکرده مرتکب تخلفي شدند، مرجع رسیدگي به آنها چه 

کسي است؟! 
مي خواس��تیم از محمدي بپرس��یم چرا بین باشگاه ها و 

بازیکنان تبعیض آش��کار قائل مي ش��وند و چرا برخي 
از بازیکنان و باش��گاه ها همواره مي توانند هر کاري که 
مي خواهند انجام دهند، اما برخي دیگر باید قانون را مو 

به مو اجرا کنند؟ 
چرا باش��گاهي مي تواند به راحتي، یک لش��گر بازیکن 
مص��دوم بگیرد و قراردادش��ان ثبت هم مي ش��ود؟ چرا 
امضاي قرارداد یک باشگاه با یک مربي باید بررسي شود، 
اما همان مربي با یک باشگاه دیگر مي تواند قرارداد امضا 
کن��د و آب از آب هم تکان نخ��ورد؟ چرا اگر بازیکني 
ش��کایت کند ب��راي دریافت ح��ق و حقوقش، محروم 
مي شود و از دیگري قرار است به عنوان بازیکن اخالق 

تجلیل هم بشود؟ 
س��ازمان لیگ در این موارد عملکرد ش��فافي نداش��ته 
و ابهام ه��اي زی��ادي براي اهالي فوتبال، کارشناس��ان و 
رسانه ها باقي گذاشته است. چرا با متخلفان قانون سقف 
قرارداد در فصل گذش��ته هیچ برخوردي نمي ش��ود، آن 
هم در حالي که بسیاري به این تخلف اعتراف کرده اند؟ 
چه تضمیني هست که با متخلفان احتمالي قانون سقف 

قرارداد در انتهاي فصل آینده برخورد شود؟ 
بهترین راه براي سازمان لیگ و مسئوالنش این است که 
همچنان به قانون پایبند باش��ند و آن را به طور سلیقه اي 
اجرا نکنند، در این صورت فوتبال ما مي تواند پاک تر از 

همیشه باشد.

س��رمربي تیم تراکتورس��ازي گفت: در فوتبال ایران اینگونه است که شب که مي خوابي رستم هستي و صبح که بلند 
مي شوي به تو مي گویند کریم شیره اي. امیر قلعه نویي درحاشیه تمرین تراکتورسازي در خصوص مسائل مختلف فوتبال 

به سئواالت خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ داد. 
گفته بوديد تراكتورسازي را به خاطر مردم انتخاب كرديد، اين كار شما را دشوار نمي كند و آيا تبريزي ها از شما 

آسيايي شدن نمي خواهند؟ 
هر تیم یک هدفمندي دارد. تراکتورسازي پتانسیل و توانایي هاي خوبي دارد و اولین پتانسیل آنها حضور مردم است، ولي 
فوتبال در زمین اتفاق مي افتد. شما به فینال کوپه آمریکا توجه کنید، هر دو تیم جزء تیم هایي هستند که هیچ کس فکر 

حضور آنها در بازي پایاني را نمي کرد، چون آرژانتین و برزیل حضور داشتند. 
باز هم مي  گویم به کسي قولي ندادم و اینهایي که حرف از آسیایي شدن و قهرماني ما مي زنند، مي خواهند به تیم ما 
فشار روحي وارد کنند. در مجموع همه نگاه ها در تیم ما به یک سمت است، ولي باید ببینیم در مسابقات چه اتفاقاتي 

مي افتد. 
از س��وي يك��ي از روزنامه ها به عن��وان بهترين مربي بعد از انقالب انتخاب ش��ديد. در اين خصوص صحبت 

مي كنيد؟ 
حتماً به آنها هم پول داده ام! من به مردم احترام مي گذارم و دست آنها را مي بوسم. آنهایي که قبل از حضور من آمده اند و 

استاد من هم بوده اند از من باالتر هستند و به گردن من حق دارند. 
بعد از لقب ژنرال حاال شما را امير پاشا صدا مي كنند. اصاًل دوست داريد چنين لقب هايي را به شما مي دهند؟ 

من دوس��ت دارم در کنار مردم باش��م. هر وقت روبه روي مردم باشي کارت سخت است و هر وقت کنار مردم بودي 
موفق خواهي شد. من دنبال لقب نیستم و دنبال این هستم که با صداقت، مردم را خوشحال کنم. این اواخر در اصفهان 
مردم هر وقت مي خواستند شادي کنند مقابل هتل آسمان مي آمدند و از این بابت خوشحالم و دوست دارم این اتفاق 

در تبریز هم بیفتد. 
حاال رقم قراردادتان همان 350 ميليون است؟ 

شما به این مسائل ورود نکنید. چون نمي خواهم دروغ بگویم. شما هم کنجکاوي نکنید. 
قبول داريد كه ارزش امير قلعه  نويي بيش از 350 ميليون است؟ 

ما که ارزش��مان پایین تر از این صحبت هاس��ت، اما بحث من این است که در حال پاک کردن صورت مسأله هستیم. 
معضالت فوتبال ما جاي دیگري است و با این قانون ها فقط پسرفت مي کنیم و بعضاً هم باید خیلي دروغ ها را بگوییم. 
قطر به خاطر برنامه ریزي و مدیریت، جام جهاني را گرفت. به جاي این کارها برویم دنبال ساخت و ساز استادیوم هایمان. 

خود آقاي عزیزمحمدي هم مي داند که AFC چند استادیوم ما را تأیید کرده است. 
كي روش مربي بزرگي است، اما به نظر شما درست است كه در ابتداي راه اين همه از او انتقاد شود؟ 

اوالً بگویم پیشرفت، بدون انتقاد نمي شود. نیت انتقاد هم مهم است. اگر دلسوز ایران هستیم باید منصفانه نقد کنیم، اما 
اگر دنبال مسائل دیگري هستیم، مخالف هستم. بارسلونا هم که قهرمان اروپا شد، براي سال بعد تیمش را تقویت کرد. 
در رابطه با خود من هم نقد منصفانه انجام نشد. یک نقد برنامه ریزي داریم و یک نقد فني. هر کس از بازي با مالدیو 
یک برداشتي دارد، ولي این برداشت نباید توأم با نیت منفي باشد. در حال حاضر کي روش مربي ایران است و باید او 
را دوست داشته باشیم و انتقاداتمان سازنده باشد. یک سري دوستان هستند که هر کاري انجام بدهي کار خودشان را 

مي کنند. 
هنگامي كه كي روش قصد قرارداد با ايران را داشت، گفته مي شد كه تيم هاي پايه را در دست مي گيرد و يك تيم 

ملي جديد مي سازد، اما حاال اين كارها صورت نگرفته است! 
خودم در کمیته فني پیشنهاد داده بودم که یک مربي بزرگ بیاورید و مدیریت فني تیم امید را هم به او بسپارید و براي 
بقیه تیم ها هم برنامه ریزي کنید. حاال این که در اجراي این پیشنهاد چقدر موفق بودند من نمي دانم، ولي اگر این کار انجام 
مي شد خیلي خوب بود، اما فعالً نشده است. البته باید توضیح هم بدهم تیم ملي آنگونه نیست که در عرض دو ماه تیم 
را عوض کنید. حتي منچستریونایند در سال، 40 درصد تیم خود را عوض مي کند. این تغییرات به شکلي اتفاق مي افتد 
که به تیم ضربه وارد نشود. همان کاري که ما قصد داشتیم بعد از مالزي انجام دهیم. اگر در مورد تیم ملي حرف مي زنم 
به خاطر این است که دلم مي سوزد. حرف هایم را گفته ام. کسي حق ندارد ترور شخصیت کند. من و شما نمي توانیم 
بگوییم درست است که کي روش را نقد کنند یا نه. حتي اگر تماشاگر هم از من بپرسد من نمي توانم به او جواب ندهم؛ 

مي ایستم و جوابش را مي دهم. همه حق نقد دارند اما براساس نیت پاک. 
حاال كه در مورد تيم ملي صحبت كرديد از كميته فني چه خبر؟ 

)مي خندد( آن موقع که دعوت کردند رفتیم و حاال حتماً الزم نیست که برگزار نمي شود. 
خيلي ها مي گفتند هنگامي كه به برنامه نود رفتيد توانستيد بر فردوسي پور چيره شويد و با سيستم او مقابله كرديد؟ 
من عادل را خیلي دوس��ت دارم و حداقلش این اس��ت که او پس��ر سالم و با صداقتي است. در این مسأله هیچ شکي 
ندارم. او یک سري ایرادها دارد که به خودش هم گفته ام؛ مثالً شاید جایي ترور شخصیت کرده باشد، آن هم به صورت 
ناخواسته. البته شاید فرهنگ ما طوري باشد که مردم این برنامه را به این شکل دوست دارند. شما نگاه کنید روزنامه هایي 
که جنجالي تر هستند با استقبال بیشتر مردم روبه رو مي شوند. خیلي از روزنامه هایي که تفسیري کار مي کنند فروش ندارند. 
یادم مي آید جهان فوتبال با اردشیر الرودي چاپ مي شد و ایشان نقدهاي زیادي مي نوشت، اما آن روزنامه خیلي زود 

بسته شد. روزنامه هاي ما یک تیتر مي زنند و وقتي متنش را مي خواني متوجه مي شوي که 180 درجه تفاوت دارد. 
قبول داريد كه حاال صبرتان نسبت به گذشته بيشتر شده است؟ 

مي گویند:»موي سپید را فلکم رایگان نداد / این رشته را به نقد جواني خریده ام« 
تفاوت شما با ديگر مربيان اين است كه هيچ سئوالي را در مقابله با خبرنگاران بي پاسخ نمي گذاريد، چرا؟ 

من همیشه کم مصاحبه مي کنم، اما وقتي قرار باشد با شما صحبت کنم باید به شما جواب بدهم. سئوالي که نتوانم پاسخ 
دهم مي گویم این سئوال را نپرس. 
قرار است آذري هم ياد بگيريد؟ 

من آذري زبان نیستم و اصلیتم نیشابوري است، ولي از ته دلم مي گویم که تبریزي ها جزء بهترین مردمان هستند و خیلي 
دوست دارم لهجه شیرین آنها را یاد بگیرم. هنگامي که در تبریز به منزل دوستانم مي روم آنها آذري صحبت مي کنند و 

بعد از پنج دقیقه مي گویند بابا فارسي صحبت کنید که قلعه نویي هم متوجه شود. 
آيا در درازمدت اين برنامه را داريد كه به استقالل برگرديد؟ 

پورحیدري پرافتخارترین مربي استقالل است. اولین سالي که به استقالل آمدم چک شخصي ایشان را گرفتم. از نظر 
آمار هم پرافتخارترین مربي تاریخ استقالل است و من احترام خاصي براي ایشان قائل هستم، ولي حقیقتاً مي گویم وقتي 

جایي قرارداد مي بندم دیگر در خصوص تیم سابقم صحبت نمي کنم.
ما در درازمدت پرسيديم! 

در فوتبال ایران اینگونه است شب که مي خوابي رستم هستي و صبح که بلند مي شوي به تو مي گویند کریم شیره اي، 
درازمدت معني نمي دهد! 

هواداران استقالل مي گفتند خدايا تو به ما ژنرال دادي و قدرش را ندانستيم. در اين خصوص صحبت كنيد؟ 
آنهایي که در این چند سال از من حمایت کردند و آنهایي که در بازي هاي مختلف بنر آوردند، یقین داشته باشید که از 

من پول گرفته اند!

قلعه نويي: 
در فوتبال ايران شب به تو رستم مي گويند،

صبح كريم شيره اي

ارباب زاده:
فدراسيون صاحب اختيار است!

سرپرس��ت تیم بس��کتبال ذوب آهن در واکنش به تهدید فدراس��یون 
بس��کتبال گفت: هنوز که رقابت ها قرعه کش��ی نشده است، اما به هر 
حال فدراس��یون صاحب اختیار اس��ت! محمدعلی ارب��اب زاده اظهار 
داش��ت: فدراسیون در حالی ما را از این خبر مطلع کرده و اعالم کرده 
است که اگر تسویه حساب نکنیم و بدهی سال پیش را پرداخت نکنیم 
حذف می شویم که هنوز زمانی برای این کار به ما اعالم نکرده است. 
وی ادام��ه داد: قبول داریم که بدهی داریم و هنوز پرداخت نکرده ایم. 
حدود 7 درصد از مبلغی که برای حضور در لیگ 89 باید به فدراسیون 
پرداخت می کردیم باقی مانده اس��ت. ارباب زاده گفت: عجیب است 
ک��ه تاریخ قرعه کش��ی و ثبت نام تیم ها ب��رای حضور در فصل آینده 
هنوز مش��خص نیست و تا امروز چیزی به ما اعالم نکرده اند، اما اگر 

می خواهند ما را حذف کنند باید بگوییم صاحب اختیارند!

با حضور كوهنوردان اصفهانی برگزار شد
ياد ليال اسفندياری در جوار شهدای 

گمنام كوه صفه گرامی داشته شد
مراس��م یادبود لیال اسفندیاری، کوهنورد فقید ایران شب گذشته در جوار 
ش��هدای گمنام صفه اصفهان برگزار شد. این مراسم ساعت 20 سه شنبه 
ش��ب به مناسبت درگذش��ت اس��فندیاری با حضور گروه های مختلف 
کوهنوردی اصفهان در کوه صفه و در جوار مدفن شهدای گمنام اصفهان 
برگزار گردید.اس��فندیاری جمعه سی و یکم تیر، حدود ساعت 12 و 30 
دقیقه، پس از فتح قله هشت هزار متری گاشربروم2 ، در مسیر بازگشت 
سقوط کرد و جان سپرد. پیکر این ورزشکار فقید در ارتفاع حدود هفت 
هزار و 500 متری در بین ش��کاف های یخی و خارج از مسیر کوهنوردان 
ق��رار دارد و بن��ا بر وصیت وی در همان محل م��رگ، باقی خواهد ماند. 
اس��فندیاری از سال 1380 کوهنوردی حرفه ای را آغاز کرد و خیلی زود 
توانست قله نانواکاروات، دومین قله دشوار جهان و دیواره علم کوه را فتح 

کند و به عنوان اولین زن ایرانی به انتهای غار پرو در کرمانشاه برسد.

نامه بالتر به توپچي ها؛
آرسنالي ها اجازه استفاده از فن آوري 

فيفا را ندارند
فدراس��یون جهاني فوتبال )فیفا( به باشگاه آرسنال براي جلوگیري از یک 
فن آوري جدید در رقابت  هاي امارات کاپ هشدار داد.به گزارش روزنامه 
دیلي میل، در نامه اي با امضا سپ بالتر به ریاست باشگاه انگلیسي، عنوان 
ش��د لندني ها اجازه استفاده از تکنولوژي موسوم به خط دروازه را در این 
پیکارها ندارند. براساس اخبار موجود آرسنال که همه ساله قبل از شروع 
رقابت هاي باش��گاهي در تابستان اقدام به برگزاري جام چهارجانبه اي در 
ورزش��گاه اختصاصي خود تحت عنوان فوق مي کند، قصد داشت براي 
ب��ازي تیم هاي بوکاجونیورز آرژانتین و نیوی��ورک رد بولز آمریکا،  از این 
فن آوري که توس��ط کارشناسان فني فیفا براي تشخیص رد شدن توپ از 
خط دروازه با استفاده از یک اشعه مخصوص است، استفاده کند. در این 
نامه هشدارآمیز، فیفا هشدارهاي الزمه را به تیم انگلیسي براي این منظور 
داده اس��ت. به اعتقاد فیفا این فن آوري باید زیر نظر کارشناس��انش مورد 
آزمایش قرار گرفته و ثبت شود. پیکارهاي مذکور شنبه و یک شنبه آینده 

انجام خواهد شد. 
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امام صادق)ع(:
مردم بيشتر از آن كه به اندازه 
عمر خود زندگی كنند، به اندازه 
ای كه احسان و نيکوكاری
كرده اند زندگی می كنند.

سيد عليرضا حسينی:
 اصفهان مهد هنرهاي تجسمي

 است

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان 
اصفهان گفت: اصفهان مهد هنرهاي تجسمي 

از 75 سال پیش است.
به گزارش فارس، س��ید علیرضا حس��یني در 
افتتاحیه نخستین جشنواره بین المللي هنرهاي 
تجس��مي کودک و نوجوان در اصفهان اظهار 
داشت: با کمبود برنامه هاي فرهنگي، تشنگي 
و عطش براي برنامه ه��اي هنري در کودکان 

احساس مي شود. 
وي با اش��اره به ش��ادي مضاعف کودکان در 
روز افتتاحیه نخس��تین جش��نواره بین المللي 
هنره��اي تجس��مي ک��ودک و نوج��وان در 
اصفه��ان، ادامه داد: اس��تقرار دبیرخانه دائمي 
جشنواره هنرهاي تجسمي کودک و نوجوان 

در اصفهان این نیاز را برطرف مي کند. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان 
اصفه��ان اضاف��ه ک��رد: ب��ا توجه ب��ه این که 
هنره��اي  بین الملل��ي  جش��نواره  نخس��تین 
تجس��مي ک��ودک و نوج��وان از س��ه تا پنج 
مرداد ماه س��ال ج��اري برگزار مي ش��ود در 
حاشیه این جشنواره کارگاه هاي آموزشي نیز 
 در هنرس��تان هنر هاي زیب��اي اصفهان برقرار

است. 
وي با اش��اره ب��ه زم��ان اختتامیه نخس��تین 
جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي کودک 
و نوجوان، تصریح کرد: مراس��م اختتامیه در 
تاالر فرشچیان با اعالم اسامي برگزیده، به کار 

خود براي نخستین سال پایان خواهد داد.
حس��یني با توج��ه به این که مج��وز پذیرش 
هنرس��تان  در  را  راهنمای��ي  دانش آم��وزان 
هنر هاي زیباي اصفهان گرفته ایم، تأکید کرد: 
عالوه بر موفقیت پذیرش در مقطع راهنمایي 
در اس��تان اصفهان، آموزش��گاه هاي هنرهاي 
تجس��مي خوبي داری��م که ه��ر دو منجر به 
 پیش��رفت هنرهاي تجسمي در استان اصفهان

مي شود. 
وي با اش��اره به اس��تادان برجس��ته اي که از 
همان ابتدا از هنرستان هنر هاي زیباي اصفهان 
فارغ التحصی��ل ش��ده اند، بی��ان داش��ت: این 
کودکان امروز، دس��ت پرورده همان اس��اتید 
هس��تند که االن ب��ه جهانیان نش��ان مي دهند 

اصفهان مهد هنرهاي تجسمي است. 

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

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

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

پناهي  حسین  درگذشت  سالگرد  با   همزمان 
با  او  از شعرهاي  )15 مردادماه(، مجموعه اي 
صداي خودش با عنوان »راه با رفیق« منتشر 
انتشارات  مدیر  معظمي،  مجتبي  مي شود. 
دارینوش اظهار کرد: بن مایه این شعرها بیشتر 
بر اساس فلسفه مرگ و زندگي است که جنبه  
مرگ آن پررنگ تر از جنبه  زندگي است؛ اگرچه 

پناهي به زندگي هم عالقه داشته است. 
این  موسیقي  و  صدا  جزئیات  درباره   وی 
خود  صداي  با  شعرها  این  گفت:  مجموعه 
حسین پناهي است و دو روز قبل از فوت وي، 
صدایش را ضبط کردیم. دو ترانه  این مجموعه 
هم شامل »جاودانگي« با صداي عمران طاهري 

بختیاري  با صداي حسین  یادگاري«  »آواز  و 
کرده تنظیم  را  آن  شهرکي  بابک  و   است 

است.  
این  میکس  و  دکوپاژ  این که  بیان  با  معظمي 
مجموعه را هم خودش انجام داده است، افزود:  
این مجموعه 120 دقیقه است که در آن سعي 
شده جنبه  زندگي پررنگ تر از جنبه  مرگ آن 
باشد. حسین پناهي که سال 83 از دنیا رفت، 
چند متن ادبي از جمله دو مرغابي در مه، دو 
گوش بزرگ دیوار، چیزي شبیه زندگي، یک 
گل و بهار، بي بي یون و پیامبران بي کتاب را به 
نگارش درآورده که بعضي از آنها به صورت 

تله تئاتر و تئاتر اجرا شده اند. 

»التفهیم الوایل  اثر  مراسم نکوداشت ثبت دو 
صناعه التنجیم« از ابوریحان بیرونی و »مجموعه 
حافظه  ثبت  دفتر  در  نظامی  از  گنج«  پنج 
جهانی یونسکو برگزار می شود. دو اثر »التفهیم 
بیرونی  ابوریحان  از  التنجیم«  صناعه  الوایل 
از نظامی شنبه هشتم  و »مجموعه پنج گنج« 
مرداد در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
ثبت یونسکو  ثبت حافظه جهانی  دفتر  در   و 

 می شود.
این مراسم به همت کمیته ملی حافظه جهانی 
ملی،  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  همکاری  با 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کمیسیون ملی 
یونسکو، کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس، مرکز 
اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه 
و ... با عنوان آیین نکوداشت ثبت جهانی دو 

میراث مستند ایران برپا می شود.

احمد امیني به ساخت فیلم زندگي رضا صادقي 
طرح  این  ساخت  ایده  افزود:  و  کرد  اشاره 
سینمایي با پیشنهاد محمد نشاط، تهیه کننده 
سینما مطرح شد و در نهایت قرار شد که فیلمي 
با موضوع زندگي هنرمند یادشده ساخته شود. 

وي افزود: این خواننده پاپ زندگي پر فراز و 
نشیبي داشته و تالش هاي بسیاري کرده تا امروز 
کشور  محبوب  خوانندگان  از  یکي  عنوان  به 
مطرح شود و عالوه بر محبوبیت رضا صادقي، 
اتفاقات جالب توجه زندگي این خواننده پاپ 
»بي  فیلم  ساخت  ما  تا  شد  سبب  نهایت  در 
خداحافظي« را در دستور کار قرار دهیم. وي 

ادامه داد: چند سال پیش فیلمي با عنوان »پر 
پرواز« با محور زندگي یکي از فعاالن هنري 
به دلیل عدم موفقیت جریان  اما  ساخته شد، 
ساخت فیلم هاي سینمایي با موضوع هنرمندان 
و شخصیت هاي فرهنگي هنري، متوقف شد. 
وی تصریح کرد: آثاري که در این جهت پیشگام 
هستند، نقش بسزایي در راه اندازي یک جریان 
مشخص در سینماي ایران ایفا مي کنند و چنانچه 
این اثر با استقبال مردم روبه رو شود، بدون شک 
از این پس شاهد ساخت فیلم هاي مختلفي با 

محوریت زندگي هنرمندان خواهیم بود. 

شعرهاي حسين پناهي در راه است

کتاب های ابوریحان و نظامی در حافظه جهانی 
ثبت می شوند

رضا صادقي از موسيقي به سينما مي آید 

خبر

سینمای آمریکا، کارگردانان بسیاری را 
در خ��ود جای داده اس��ت که به عنوان 
س��تون پیکره آن محس��وب مي شوند. 
ویلی��ام وایلر کارگ��ردان آلمانی تبار، از 
جمله آنهاست که با کارگردانی تعدادی 
از بهترین فیلم های دوست داشتنی عصر 
خویش، نامش را در فهرست فیلم سازان 
تاثیرگ��ذار بر فرهن��گ آمریکایی، ثبت 
نموده اس��ت. وایلر معروف به هدایت 
بازیگرانی بزرگ، گرفتن ده برداشت در 
هر سکانس، کنترل بر داستان، لوکیشن 
و عوامل گروهش اس��ت. او با تعدادی 
از بهتری��ن بازیگ��ران چ��ون جان بری 
مور، بت دیوی��س، هامفری بوگارت و 
میرنالوی کار کرده اس��ت. امروزه وایلر 
هم ب��ه عنوان کارگردان��ی بزرگ و هم 
تأثیرگذار بر فرهن��گ آمریکایی، مورد 

توجه قرار مي گیرد.
س��ي امین س��الروز درگذش��ت ویلیام 
وایلر، کارگردان برجسته سینماي جهان 
و رک��ورددار نام��زدي جای��زه بهترین 

کارگرداني اسکار است. 
ویلیام وایل��ر روز اول ج��والي 1902 
در فرانس��ه از پدري سوئیسي و مادري 
آلمان��ي متولد ش��د و روز 27 جوالي 

1981 در سن 79 سالگي درگذشت. 
وایل��ر توانس��ت ب��ا اس��تفاده از نبوغ 
فیلم س��ازي، پله ه��اي پیش��رفت را از 
تمیز کردن صحنه ه��اي فیلم در کمپاني 
یونیورسال تا خلق شاهکار »بن هور« و 

12 بار نامزدي اسکار طي کند. 
وي در تاریخ 84 س��اله جوایز آکادمي 
اس��کار، 12ب��ار نامزد دریاف��ت جایزه  
بهترین کارگرداني شد که از این حیث، 

رکورد دست نیافتني را خلق کرد. 
وي در 22 س��الگي وارد لس آنجل��س 
شد و به عنوان دس��تیار سوم کارگردان، 
فعالی��ت خود را در دنیاي س��ینما آغاز 
ک��رد. وایلر در س��ال 1925 جوان ترین 
کارگ��ردان کمپان��ي یونیورس��ال براي 

س��اخت فیلم هاي وس��ترن نام گرفت 
و در سال 1928 ش��هروندي آمریکا را 

دریافت کرد. 
وایل��ر در ده��ه  30 ب��ا س��اخت آث��ار 
جذابي چون دام عش��ق)1929(، جهنم 
قهرمانان)1930( و ساحره  خوب)1935( 
توانس��ت جای��گاه اش را در هالی��وود 
اس��تحکام بخش��د. وي پ��س از قطع 
همکاري با کمپاني یونیورسال، همکاري 
بلند مدت��ي را با س��اموئل گلدوین آغاز 
کرد که ماحصل آن خلق آثار کالسیک 
و موفقي چون این س��ه  نف��ر)1936(، 
بلندي ه��اي  مرگ ب��ار)1937(،  پای��ان 
 ، )1940 ،وس��ترنر) )1939 دگیر) با
روباه ه��اي کوچ��ک)1941( و بهترین 

سال هاي زندگي ما)1946( بود. 
وي دراین مدت چهاربار نامزد اس��کار 
بهترین کارگرداني شد که اولین آنها در 
 »Dodsworth« سال 1937 براي فیلم

بود. 
ویلیام وایلر براي اولین بار در سال 1942 
ب��راي فیلم »خان��م مین��ي ور« موفق به 
کسب اسکار بهترین کارگرداني شد. بین 
سال هاي 1942 تا 1945 وي در نیروي 
هوایي ارتش آمریکا مشغول به فعالیت 
شد و در این س��ال ها دو اثر مستند نیز 
ساخت. وایلر پس از بازگشت از جنگ، 
فیل��م »بهترین س��ال هاي زندگي ما« را 
ساخت که دومین جایزه  اسکار بهترین 
کارگردان��ي را در س��ال 1947 براي او 
به همراه آورد. این فیلم ش��خصي ترین 
فیلم اوس��ت که س��ال هاي جدایي اش 
از خان��واده  و حض��ور در جن��گ را 
نش��ان مي دهد. پ��س از پای��ان جنگ، 
وایلر س��اخت آثار تحس��ین برانگیزش 
را ادام��ه داد. وارث��ه)1953( و ترغیب 
دوس��تانه)1956( که نخ��ل طالي کن 
را کس��ب کرد،  ادام��ه موفقیت هاي او 
بودند. اما ش��اهکار س��ینمایي وایلر که 
از برجس��ته ترین آثار سینماي جهان به 

ش��مار می رود، مطمئن��اً فیلم »بن هور« 
است که در س��ال 1959 به سینما آمد. 
این فیلم در همان س��ال موفق به کسب 
11 جایزه  اس��کار ش��د و این رکورد تا 
سال 1997 که توس��ط فیلم »تایتانیک« 
شکس��ته شد، باقي ماند. وایلر براي این 
فیلم سومین اسکار بهترین کارگرداني را 

نیز به دست آورد. 
در تم��ام ادوار تاریخ  هالیوود، فیلم هاي 
و  جوای��ز  تع��داد  بیش��ترین  وایل��ر 
افتخارات سینمایي را براي بازیگران و 
هنرپیش��ه هاي آن به همراه آورده است. 
خود او در س��ال 1965 جایزه  اس��کار 
افتخ��اري را براي خدماتش به س��ینما 

کس��ب کرد. از دیگر ساخته هاي وایلر 
ک��ودکان)1961(،  به س��اعت  مي توان 
کلکسیونر)1965( و دختر بامزه)1968( 
اشاره کرد. »ویلیام وایلر« در سال 1353 
در س��ومین جش��نواره  فیلم ته��ران در 
مراسم بزرگداشتي که با نمایش 11 فیلم 
او همراه بود، حضور یافت. س��ه اسکار 
بهترین کارگرداني در س��ال هاي 1960، 
1947 و 1943، جای��زه  بهترین فیلم از 
بافتا در س��ال 1960، نخ��ل طالي کن 
در س��ال 1957 و جایزه  بهترین فیلم از 
گلدن گلوب در س��ال 1960، بخشي از 
افتخارات و جوایز سینمایي ویلیام وایلر 
طي چهار دهه حضور در سینما هستند.
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