
 عدم وجود كمربندي 
زيرساخت هاي شهري شهركرد 

را آسيب پذير كرده است 
رئيس پليس راهور چهارمحال و بختياري گفت: عدم 
وجود كمربندي مناسب در شهركرد، زيرساخت هاي 
خدمات رس��اني شهري اين ش��هر را با آسيب جدي 

روبه رو كرده است.
س��رهنگ حس��ين پورقيص��ري در گفتگ��و ب��ا ايرنا 
اظه��ار داش��ت: تدوين راهكار مناس��ب ب��راي تهيه 
بس��تر پ��ارك كاميون ه��ا و وس��ائط نقليه س��نگين 
ض��روري ش��هر،  از  خ��ارج  ه��اي  پاركين��گ   در 

است. 
پورقيصري عدم وجود كمربندي و عدم وجود مكان 
مناس��ب در خارج از ش��هر براي پارك وسائط نقليه 
 سنگين را از داليل ورود كاميون ها به داخل شهر عنوان

كرد. 
ترافي��ك  هماهنگ��ي  ش��وراي  ك��رد:  تأكي��د  وی 
و  اس��تان  مرك��ز  در  بختي��اري  و  چهارمح��ال 
كميته هاي فرعي اين ش��ورا در مركز شهرس��تان هاي 
 هفتگان��ه اي��ن اس��تان، بايد ه��ر چه س��ريع تر فعال

شود. 
رئي��س پليس راهور چهارمح��ال و بختياري تصريح 
كرد: در اين ش��ورا تصميمات ضروري براي تدوين 
راهكارهاي مناس��ب كاهش ترافيك و سهولت رفت 
و آمد در ش��هرهاي اين استان بررسي و تصويب مي 
ش��ود. اين مقام مس��ئول افزود: خيابان هاي شهركرد 
خط كش��ي ش��ده نيس��ت و اين موضوع مش��كالت 
 زي��ادي را ب��راي عاب��ران و رانن��دگان ايج��اد كرده

است. 
وي تأكي��د ك��رد: عدم وج��ود پاركبان در ش��هركرد 
ني��ز از ديگر مش��كالت ترافيكي اين ش��هر اس��ت. 
پورقيص��ري در ادام��ه اف��زود: افزاي��ش درآمدزايي 
 براي بازاريان و كس��به ش��هر و ايمني وسائط نقليه ،
 از مزاي��اي ايجاد پاركب��ان در خيابان هاي ش��هركرد

است. 
اين مسئول تصريح كرد:طرح ساماندهي تاكسي ها در 
شهركرد با همكاري تاكسيراني در دست تهيه است و 

تا يك ماه آينده تكميل مي شود.

و  آب  ش��ركت  مديرعام��ل 
فاض��الب اس��تان اصفه��ان از 
 175 نش��ت گيری  و  اص��الح 
آب  ش��بكه های  از  كيلومت��ر 
استان خبر داد. هاشم امينی در 
گفتگو با مهر با تأكيد بر اين كه 

قدمت شبكه آب رسانی ...

مدير پايگاه مديريت خشكس��الي كشاورزي اصفهان گفت: اين استان 
بر اس��اس مطالعات و بررس��ي 
زمين��ه  در  گرفت��ه  ص��ورت 
وضعيت خشكسالي طي 10 ماه 
گذشته، هفتمين استان درگير با 
خشكسالي در كشور بوده است. 
مرتض��ي خداقل��ي در گفتگ��و 

با ايرنا اظهار داش��ت: ب��ا پايان يافتن دهمين ماه از س��ال آبي 89-90، 
خشكسالي بر كل استان ...

امینی به مهر خبر داد؛
 اصالح و نشت گیری 175 کیلومتر 
از شبکه توزیع آب استان اصفهان

 اصفهان، هفتمین استان درگیر 
با خشکسالي شدید در کشور است 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

كمك يك میلیارد دالري عربستان به اردن
ميزبان ديكتاتورها در تالش براي مهار
انقالب هاي مردمي
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 شهرستان    صفحه 4

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه:

درآمد و هزينه هاي ناوگان اتوبوسراني 
هماهنگي ندارد

صفحه4

مديرعامل شركت آبفار چهارمحال 
 و بختياري گفت: در حال حاضر 
250 روستا در اين استان دچار 
بحران كم آبي هستند. قاسمعلي 
خدابخشي در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: با توجه به بروز 

پديده خشكس��الي در اين اس��تان و تغيير ش��يوه بارش منابع تأمين 
كننده آب ش��رب روس��تاييان در اين استان به  ش��دت كاهش يافته 
اس��ت، به طوری كه در حال حاضر 95 روس��تا اين اس��تان با تانكر 

سيار آبرسانی می شود ...

  250 روستا در چهارمحال و  بختیاري 
بحران کم آبي دارند

شهرستان     صفحه4

رئیس جمهور 
برای افتتاح دو پروژه عمرانی به تبريز سفر 
می کند

شهرستان    صفحه 4



 2Thursday 28 July 2011  پنجشنبه 6 مرداد 1390/ 26 شعبان 1432/ شماره 575              

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

ناگفته هاي امیر سیاري از عبور ناوشکن هاي 
ایراني از کانال سوئز

فرمانده ني��روي درياي��ي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران در بيان ناگفته هايي از عبور 
ناوش��كن هاي ايران��ي از كان��ال س��وئز و 
حضور مقتدرانه در درياي مديترانه، گفت: 
بهترين تبليغ براي ناوگروه اي��ران را رژيم 
صهيونيستي كرد. به گزارش روز سه شنبه 
ايرنا، اين فرازي از سخنان امير دريادار حبيب 
ا... سياري در گفتگو با پايگاه اطالع رساني 
دفتر حفظ و نش��ر آثار حض��رت آيت ا... 
العظمي خامنه اي است.اين گفتگو پس از آن 
منتشر ش��د كه حضرت آيت ا... خامنه اي، 
فرمانده معظم كل قوا در سفري دو روزه به 
بندرعباس از يگان هاي نيروي دريايي ارتش 

بازديد كردند.
حضرت آيت ا... خامنه اي در اين سفر و در 
ديدار با فرماندهان ارش��د نيروهاي مسلح، 
با اش��اره به تأثي��رات جهان��ي و پيام هاي 
عزت آفري��ن و اقتدار بخش حضور نيروي 
دريايي در باب المندب، خليج عدن، درياي 
سرخ و كانال سوئز افزودند: اين حضورها 
دش��من را به شدت دس��تپاچه و هراسناك 
كرد، زيرا حضور مقتدرانه يگان هاي دريايي 
جمهوري اس��المي اي��ران در آب هاي آزاد 
براي ملت ها الهام بخش و اميدآفرين است.

مت��ن كامل گفتگو با فرمانده نيروي دريايي 
ارتش درباره نحوه  حضور ايران در آب هاي 
آزاد بين المللي و ني��ز عبور ناوهاي نيروي 
دريايي جمهوري اسالمي از كانال سوئز پس 

از 33 سال از اين قرار است:
چگونه نيروي درياي��ي ارتش جمهوري 
اس��امي ايران بر آن ش��د تا دو ناوشكن 
خود را با عبور از كانال سوئز - كه اهميت 
نظامي و استراتژيك آن بر كسي پوشيده 

نيست- وارد درياي مديترانه كند؟
با ابالغ موافقت فرماندهي معظم كل قوا با 
يكي از پيشنهادات مبني براستفاده از مسير 
درياي عمان، باب المندب، درياي سرخ براي 
ورود به مديترانه و سواحل سوريه، يگان هاي 

آموزشي نيرو، عازم مأموريت شدند.
چ��ه روندي را تا رس��يدن به مقصد طي 

كرديد؟
ما از باب المندب عب��ور كرديم و به درياي 
سرخ وارد شديم. قرار بود ابتدا به جده برويم 
و بعد به سمت كانال حركت كنيم. وقتي به 
سمت جده حركت كرديم، از طرف وزارت 
خارج��ه به ما اطالع دادند كه به دليل وقوع 
سيل در جده و نيز وضعيت نامساعد سياسي 
در عربستان، توقف ما در جده مورد موافقت 
قرار نگرفته اس��ت. باالخ��ره با تالش هاي 
وزارت خارجه با ورود ما موافقت شد. بعد 
از اين توقف، به سمت خليج سوئز كه قبل 

از كانال سوئز است، حركت كرديم. 
تا اين جا هنوز كس��ي براي ما اجازه نگرفته 
ب��ود كه ما ب��ه خليج س��وئز برويم. هرچه 
وزارت ام��ور خارجه مكاتب��ه هم مي كرد، 
نتيجه نمي گرف��ت، چراكه مصر � به عنوان 
اختياردار اصلي كانال سوئز� دچار تغيير و 
تحول ش��ده بود.دفترحافظ منافع هم گفته 
بود كه در اين شلوغي به ما مجوز نمي دهند. 
ما دو، س��ه روز همان ج��ا مانديم و وزارت 

خارجه تالش ها را ادامه داد. 
فردا صبح خبر رسيد كه مجوز دادند و اين 
مس��أله هم به دليل سقوط حكومت مبارك 
بود. خيلي ها هم آنجا از ما مي پرسيدند كه 
رابطه آمدن شما با سقوط مبارك چه بود؟ ما 
هم دائماً تأكيد مي كرديم كه سقوط حكومت 
مصر ربطي به حضور ما ندارد.اس��رائيلي ها 
خيلي بر مجلس شان فشار آوردند كه بايد به 
ما پول بدهيد تا بتوانيم نيروي دريايي را فعال 
كنيم، به اين دليل كه ايراني ها به اينجا آمده اند.

پانزده شبانه روز آماده باش كامل بودند و با 
هواپيماهاي باسرنشين و بدون سرنشين، از 
دريا و زمين كنترل مي كردند كه ما براي چه 
رفته ايم؟ همين مسأله باعث شد كه حضور 

ناوهاي ايراني هيبت خاصي پيدا كند.
سئوال آنها اين بودكه اصاًل ايراني ها چگونه 
آمدند؟ با چه توانمندي علمي و صنعتي در 
منطقه حاضر شدند؟ درواقع باور نمي كردند 
ك��ه ما بتواني��م ناو به دريا ببري��م. ليبي هم 
ناوش��كن داش��ت و هم زيردريايي، اما از 
زماني كه تحريمش كردند، نمي تواند آنها را 
تكان بدهد. آنها انتظارشان اين بود كه ما هم 
مثل ليبي باشيم، اما مي بينند بعد از سي و دو 
سال تحريم، روزبه روز توانمنديمان افزايش 

مي يابد.
عبور ناوشكن ها از كانال سوئز چه بازتابي 

در رسانه ها داشت؟
متأس��فانه رس��انه هاي داخلي در اين زمينه 
عملكرد ضعيفي داشتند؛ جالب است بدانيد 
كه بهترين تبليغ را براي ما رژيم صهيونيستي 
كرد! گفته بودند كه جمهوري اسامي ايران 
اعتماد به نفس خودش را نش��ان داد. من 
در الذقيه )بندر اصلي كش��ور سوريه( تمام 
تالش��م را انج��ام دادم كه با انجام گفتگو با 
رس��انه هاي مختلف، ابعاد قضيه را هرچه 
بيشتر تبليغ كنم. خبرگزاري هاي مختلف دنيا 
كه هم خط من و شما نيستند تا حرف هايي 
بزنند كه مورد پس��ند ما باشد. فكر مي كنم 
ش��بكه الجزيره از من پرسيد كه شما براي 
چه به اينج��ا آمده ايد؟ گفتم كه براي انتقال 
پيام صلح و دوستي. گفت: آيا پيام صلح و 
دوستي را با ناو جنگي مي آورند؟ ببينيد روي 
چه فكر كرده بود؟! خدا كمك كرد و جواب 

دادم پس بفرماييد نيروي دريايي بايد با لنج 
ماهي گيري بيايد؟! آن را كه مي گويند ناوگان 
صيادي! وقت��ي مي گويند ني��روي دريايي 
اسمش رويش است؛ يعني ناو جنگي. وقتي 
ناو جنگي با پيام صلح و دوستي مي آيد، معنا 

و مفهوم پيدا مي كند. 
بعد از اين موفقيت، وضعيت استراتژيك 

ايران چه تغيير و تحولي پيدا كرد؟
م��ن يك روز خدمت آقا ع��رض كردم كه 
يك بچه اي كه مدرس��ه نمي رود چه اتفاقي 
مي افتد؟ برايش غيبت مي زنند. اگر حاال هفته 
بعد نرفت چه؟ اگر هفته سوم و چهارم نرفت 
چه؟ اگر غيبت ادامه پيدا كند، خط قرمزي 
روي اسمش مي كشند و مي گويند اين ديگر 
جزء مدرس��ه ما نيس��ت. عرض كردم كه 
حضور در دريا هم همين است. ما در شمال 
اقيانوس هند اگر حضور نداشته باشيم - كه 
همه دنيا حضور دارند- مي گويند جمهوري 
اسالمي ايران حضور ندارد و خط قرمز روي 
ما مي كشند. يعني ما بازيگر اثرگذار در شمال 

اقيانوس هند نيستيم. 
فرمودند نگذاريد اين اتفاق بيفتد. ما از همان 
موقع آمدي��م و در دريا حضور پيدا كرديم؛ 
يعن��ي به جاي اين كه ي��ك روز برويم دريا 
و ف��ردا برگرديم، مي بينيد كه ش��صت روز 
در دري��ا مانديم و اين علتي ش��د كه ديگر 
روي حضور ما در منطقه حساب مي كنند. 
اگر حض��ور در آب هاي آزاد مطابق قوانين 
بين المللي براي همه دنيا خوب است، براي 

ما هم همين قاعده است. 
ما ه��م مي خواهي��م آرام آرام در اين آب ها 
حضورم��ان را تثبي��ت كني��م. فرمانده��ي 
كل قوا تدبي��ر كردند ك��ه در آب هاي آزاد 
حضور داش��ته باش��يد و ما هم به دس��تور 
فرمانده مان عمل مي كنيم. ذكر اين نكته هم 
حائز اهميت اس��ت كه در تمام مسيري كه 
ناوهايمان در اين سفر طي كردند، تصريح 
مي كرديم كه هدفمان ارس��ال پيام صلح و 
دوستي و تحكيم روابط با همه  كشورهاي 
منطقه به ويژه كش��ورهاي اس��المي  است، 
خصوصاً كش��ورهايي ك��ه به اتف��اق آنها 
 مي توانيم امنيت منطقه را بيش از پيش فراهم

كنيم.
تبعات اين حركت براي اسرائيل چه بود؟

موضع دولت جمهوري اسالمي ايران نسبت 
به رژيم صهيونيستي و موضع آنها هم نسبت 
به ما كاماًل معلوم است. رژيم صهيونيستي به 
هيچ عنوان دوست ندارد كه ما توانمند باشيم 
و به همين دليل ما را به خوبي رصد مي كنند. 
ت��ا ما مي گوييم ت��وان موش��كي مان را باال 
برديم، تبليغات وسيعي مي كنند كه دشمن ما 
اين طور است و امنيت دنيا را برهم مي زند. 
آقا هم فرمودند كه ما در همه كارها رش��د 
مي كنيم و ارتقاي توان بازدارندگي هم داريم، 
اما اين دليل نمي شود كه بخواهيم با كشوري 

از كشورهاي منطقه درگير بشويم. 
ما براي دفاع از خودمان قوي مي شويم و اين 
حق ماست. اما تنها رژيمي كه ناراحت است، 
رژيم صهيونيستي است. ما هر توانمندي كه 
داشته باشيم او ناراحت است. هرچه او بيشتر 
ناراحت شود، ما بيشتر خوشحال مي شويم.

به عنوان س��ئوال آخر، ديدگاه رهبرمعظم 
انقاب اس��امي را درباره اهميت دريا و 

نيروي دريايي توضيح دهيد.
ايشان صحبتي در س��ال 76 دارند مبني بر 
اين كه كش��ور شوروي س��ابق يك كشور 
عقب مان��ده اي بود و به دنب��ال اين بود كه 
چگونه رش��د كند. در زمان پطر كبير او به 
اين فكر مي افتد ك��ه چگونه مي تواند مثل 
كش��ورهاي اروپاي غربي رش��د كند. بلند 
مي ش��ود و به صورت ناش��ناس ب��ه اروپا 
مي رود. در آن جا به اين نتيجه مي رس��د كه 
اين ها هرچه تمدن و پيش��رفت و توس��عه 
دارند، از راه دريا به دس��ت آوردند. بعد به 
شوروي برمي گردد و شروع به ساختن بندر 
مي كند. چون بندر مهمي هم نداشتند، مي آيد 
بندر سن پترزبورگ را در كنار رودخانه نووا 
مي سازد و كار دريانوردي را از اين جا شروع 
مي كنند كه موجب توسعه كشور شوروي 
س��ابق مي ش��ود. در قضيه الحاق ناوشكن 
جماران فرمودند كه ما هفتصد، هش��تصد 
سال حاكم درياها بوديم و علم دريانوردي 
داش��تيم. با كشتي هايمان به اقصي نقاط دنيا 

سفر مي كرديم. 
حال چه شده است آنهايي كه زمان حاكميت 
ما بر درياها چيزي نبودند، االن آنها آمده اند 
و ما نيستيم؟ چه اتفاقي افتاده كه ما اين قدر 
عقب افتاديم. بعد ايشان نتيجه مي گيرند كه 
دليلش اين است كه حاكمان بي لياقتي كه در 
اين مملكت حكم كردند، اصاًل توجهي به 
دريا نداش��تند و كار را به جايي رساندندكه 
بيگانگان بندرعباس، قشم، هرمز و بوشهر را 
در مقطعي حتي گرفتند. پس بايد برويد و 

رشد كنيد. 
وقتي مي گويند سواحل درياي عمان براي ما 
يك گنج و ذخيره اس��ت و تا حاال ما به آن 
توجه نكرده ايم، منظور چيست؟ منظور اين 
است كه اين سواحل محروم مثل جاسك، 
چابهار و كنارك مهم اس��ت. مهم است كه 
ما برويم آن جا بندر بسازيم، توسعه بدهيم، 
كار ايجاد كنيم و توسعه پايدار در دريا داشته 
باش��يم و ما بتوانيم از مناب��ع خدادادي دريا 

استفاده كنيم.

جهان نما

استاندار آذربايجان شرقي اعالم كرد رئيس جمهوري براي افتتاح دو پروژه عمراني 
بزرگ و ش��ركت در جش��ن ثبت جهاني بازار قديمي تبريز يك شنبه آينده به اين 
اس��تان س��فر مي كند.به گزارش ايرنا، احمد عليرضا بيگي ش��امگاه سه شنبه در 
نشست ش��وراي اداري آذربايجان شرقي، اظهار داشت: اين دو پروژه شامل بهره 
برداري از واحدهاي س��اخته شده مسكن مهر و فاز دوم آزادراه تهران - بازرگان 

هستند.
وي گفت: در س��فر رئيس جمهوري به اس��تان از 16 هزار و 116 واحد مس��كن 
مه��ر در آذربايجان ش��رقي ش��امل چه��ار ه��زار و 213 واحد در ش��هر جديد 
س��هند، پنج هزار و 700 واحد در بافت هاي فرس��وده اس��تان، دو هزار و 205 
واح��د در ش��هرهاي زير 25 هزار نفر و س��ه ه��زار و 809 واحد در ش��هرهاي 
ب��االي 25 ه��زار نفر جمعي��ت به بهره ب��رداري مي رس��د. بيگ��ي اضافه كرد: 
ف��از دوم آزادراه تهران - تبريز -بازرگان از مس��ير بس��تان آب��اد - قزلجه ميدان 
 ك��ه داراي دو تون��ل طوالني اس��ت نيز به دس��ت رئيس جمهوري كش��ورمان
افتتاح مي ش��ود. وي اضافه كرد : اين نخس��تين آزادراه كوهس��تاني كشور است 
كه توس��ط متخصصان داخلي ساخته شده است.استاندار آذربايجان شرقي گفت: 
اي��ن دو تونل ب��ه عرض 11 و ارتف��اع 8/5 متر با هزينه يكه��زار و 100 ميليارد 
ريال اعتبار احداث ش��ده اس��ت.بيگي گفت: دكتر احمدي نژاد در اين س��فر در 
مراس��م جش��ن ثبت جهاني بازار قديمي تبريز ش��ركت مي كند. وي افزود: اين 

ب��ازار كه ثبت جهاني آن دو س��ال به طول انجامي��د، از اهميت فراواني در حوزه 
گردش��گري برخوردار اس��ت.اين دومين سفر پيايي رئيس جمهوري براي افتتاح 
 پروژه هاي عمراني و صنعتي به اس��تان آذربايجان ش��رقي در طول 20 روز اخير

 است.

رئيس جمهوري براي افتتاح دو پروژه مهم عمراني
 به تبريز سفر مي كند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رؤیت نمادین هالل ماه رمضان بر فراز برج میالد
مدي��ر انجمن نجوم آمات��وري ايران گفت: اين 
انجمن روز يك ش��نبه در آس��تانه م��اه مبارك 
رمض��ان گردهمايي ب��زرگ علمي آموزش��ي 
اس��تهالل را ب��ا رويكرد فقه��ي، در برج ميالد 

تهران برگزار مي كند. 
مهندس مس��عود عتيقي گفت: رؤيت هالل ماه 
ضمن دارا بودن ابعاد و حساسيت هاي ديني، از 
جذابيت علمي بااليي برخوردار است به ويژه آن 
كه با تاكيدات ديني ما مسلمانان، همگان براي 
 تحقيق و بررسي در مورد آن فراخوانده شده اند.
وي اف��زود: از اين رو انجم��ن نجوم آماتوري 
ايران با همكاري مس��ئوالن ب��رج ميالد تهران، 
گردهمايي بزرگ علمي آموزش��ي اس��تهالل با 
رويكرد علمي فقهي را در بعدازظهر يك ش��نبه 
)از س��اعت 17:30 دقيق��ه( در س��ازه نمادين 

پايتخ��ت براي عالقه مندان و ش��يفتگان كمان 
ابروي آس��مان اجرا مي كند.عتيقي خاطرنشان 
كرد: در اين برنامه ضوابط علمي رؤيت هالل، 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد و در زمينه احكام 
ش��رعي مرتبط با آن سخنرانان ، مطالبي را بيان 

خواهند كرد. 
مدير انجم��ن نجوم آماتوري اي��ران ادامه داد: 
پخش اس��اليد هاي��ي از جذابيت ش��كار ماه، 
بررس��ي ش��رايط رؤيت پذيري ه��الل زيبايي 
رمض��ان 1432 به طور اختصاصي و بررس��ي 
ت��وان نرم افزاره��اي كنترل تلس��كوپ در امر 
رؤي��ت، از برنامه هاي اين گردهمايي اس��ت.
عتيق��ي افزود: پس از اي��ن گردهمايي، رؤيت 
نمادي��ن هالل ماه رمضان ب��ا رويكرد آموزش 
 روش هاي رصدي هالل با ابزارهاي رايانه اي

و آش��نايي با ظراي��ف آن بر فراز ب��رج ميالد 
تهران، براي ش��كارچيان هالل انجام مي شود.
 وي خاطرنشان كرد: عالقه مندان براي ثبت نام
در اي��ن برنام��ه بايد ب��ا توجه ب��ه محدوديت 
ظرفيت برج، به پاي��گاه اينترنتي انجمن نجوم 
 www.IAAS.ir آماتوري اي��ران ب��ه آدرس
مراجعه كنند.مدير انجمن نجوم آماتوري ايران 
اف��زود: گروه وي��ژه رؤيت ه��الل اين انجمن 
در آس��تانه ماه مبارك رمضان همچون س��اليان 
گذش��ته با در نظر گرفتن مجموع شرايط هالل 
اين ماه به هيچ يك از اس��تان هاي كشور سفر 
نخواهد كرد و به منظور آگاهي بخشي عمومي 
و باال بردن توان رصدي منجمان و عموم مردم، 
گردهمايي بزرگ علمي آموزشي استهالل را با 

رويكرد فقهي برگزار مي كند.

كمك يك میلیارد دالري عربستان به اردن
میزبان دیکتاتورها در تالش براي مهار

انقالب هاي مردمي
عربس��تان س��عودي كه پيش از اين ميزبان ديكتاتور تونس و پس از آن رئيس 
جمهور يمن بود، اين بار پول هاي خود را به اردن س��رازير كرده تا مانع انقالب 
مردمي در اين كشور شود.به دنبال سرنگوني بن علي، ديكتاتور تونس در جريان 
خيزش مردمي اين كش��ور، عربستان درهاي خود را به روي او گشود و پس از 
آن نيز ميزبان علي عبداله صالح بود كه به منظور مداوا عازم رياض شد. به اين 
ترتيب عربس��تان كه در فاصله اي كوتاه در پرونده خود ميزباني از ديكتاتورها 
را به ثبت رس��اند، اين بار با س��رازير كردن پول خود به اردن، مي كوش��د مانع 
خيزش مردمي در اين كشور شود.روزنامه البيان چاپ امارات متحده عربي، روز 
چهارشنبه در مطلبي با عنوان »اردن به كمك يك ميليارد دالري سعودي دست 
يافت، نوشت: مسئوالن دولتي در اردن فاش كردند كه كشورشان به منظور مقابله 
با مشكالت روز افزون مالي، كمك مالي جديدي به ارزش يك ميليارد دالر از 
عربستان دريافت كرد. به اين ترتيب كمك مالي عربستان به اردن در طول دو ماه 
گذشته به يك ميليارد و 400 ميليون دالر رسيد. ملك عبداله دوم، شاه اردن در 
نامه اي به سران سعودي از اين كمك سخاوتمندانه به كشورش كه با مشكالت 
مالي زيادي روبه رو است، قدرداني كرد و آن را عامل تقويت روابط و همبستگي 
بين دو كش��وري دانس��ت كه تا كنون از خيزش مردمي در كشورهاي عربي در 
امان مانده اند.البيان نوشت: اين كمك مالي يك هفته قبل از آغاز مذاكرات اردن 
با شوراي همكاري خليج فارس در خصوص شروط پيوستن امان به اين شورا 
اعطا ش��ده است.قرار است ناصر جوده وزير خارجه اردن هفته آينده به منظور 
ديدار با همتايان خود در كش��ورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عازم 
عربس��تان ش��ود تا در خصوص تعيين چارچوب عضويت در اين شورا كه در 
س��ال 1981 )1360( تأسيس شده است، با آنان گفتگو كند. اين در حالي است 
كه شهرهاي مختلف اردن در ماه هاي اخير صحنه تظاهرات مردمي در اعتراض 
به اوضاع نامس��اعد اقتصادي بوده اس��ت و تظاهرات كنندگان مبارزه با فساد را 

خواستار شده اند.

هشدار رئیس صندوق بین المللي پول:
بحران مالي اروپا مي تواند

به ناآرامي هاي اجتماعي بیانجامد
رئي��س جدي��د صندوق بين المللي پول ب��ه رهبران اتحاديه اروپا هش��دار داد: 
مش��كالت اقتصادي كش��ورهاي حوزه يورو، مي تواند به بي ثباتي اجتماعي و 
بروز ناآرامي ها منجر شود.روزنامه انگليسي اينديپندنت روز چهارشنبه در اين 
باره به نقل از كريس��تين الگارد نوش��ت: تالطم اقتصادي كه به تازگي گريبان 
اروپا را گرفته و كش��ورهايي مانند يونان، پرتغال و ايرلند را به دام بحران بدهي 
انداخته، اكنون به كابوس ايتاليا و اسپانيا تبديل شده است.وي افزود: اين موضوع، 
مي تواند به س��ادگي دوباره آفتابي شود و تيش��ه به ريشه رونق بازارهاي مالي 
بزند كه هفته گذشته با اهداي وام 109 ميليارد يورويي به يونان، به ظاهر جاني 
تازه گرفت.وزير دارايي پيش��ين فرانسه كه در نيويورك سخن مي گفت، ضمن 
اش��اره به خيزش هاي مردمي چند ماهه گذش��ته در كشورهاي شمال آفريقا و 
خاورميان��ه، تأكيد كرد كه، معضالت اجتماعي براي اقتصاد هاي پيش��رفته هم 
مايه نگراني عظيمي اس��ت. الگارد گفت: جوانان به ويژه در مورد يافتن شغل، 
روزگار سختي دارند كه پيامدهاي سوء بالقوه و مادام العمري را براي آنها از نظر 
كسب درآمد و قابليت استخدام رقم مي زند. وي افزود: اين وضعيت در حالي 
است كه مي بينيم بخش مسن تر جامعه براي حفظ سالمتي خود، كسب حقوق 
و مزاياي بازنشستگي در جنگ به سر مي برد و بايد گفت از تركيب اين دو، به 
رويارويي نسل ها مي رسيم.سايه سنگين بحران مالي بر سر كشورهاي اتحاديه 
اروپا و حوزه پولي يورو سنگيني مي كند.اين بحران مالي پيش از اين كشورهايي 
چون يونان، پرتغال و ايرلند را به ورطه ورشكستگي كشانده است. امروز حتي 

كشورهاي ثروتمند تري چون ايتاليا و فرانسه نيز از اين بحران در امان نيستند.

رئیس سابق شوراي امنیت ملي رژيم 
صهیونیستي:

ارتش اسرائیل هرگز در جنگ
علیه  حزب ا... پیروز نخواهد شد

ژنرال گيورا آيالند، رئيس سابق شوراي امنيت ملي رژيم صهيونيستي اذعان كرد: 
 ارتش اسرائيل هرگز در جنگ آينده قادر به پيروزي نخواهد بود، چرا كه حزب ا...
تاكتيك هاي خود را گس��ترش داده و قدرت نظامي خود را تقويت كرده است. 
روزنامه لبناني االخبار روز گذش��ته نوش��ت: ژنرال گيورا آيالند، رئيس س��ابق 
شوراي امنيت ملي اسرائيل در حال حاضر مشغول بررسي استراتژي هايي است 
كه ارتش اس��رائيل را از هرگونه نوشيدن كاسه زهر همانند جنگ 33 روزه دور 
كند.اي��ن روزنامه لبناني افزود: مأموريت آيالند به عنوان رئيس ش��وراي امنيت 
ملي اس��رائيل كمي قبل از ش��روع جنگ 33 روزه به پايان رس��يد، ولي استفاده 
از تجربي��ات وي هنوز ادامه دارد، بنابراين در تحقيقات داخلي ارتش اس��رائيل 
در جنگ 33 روزه كه اس��رائيل آن را جنگ دوم لبنان ناميده، شركت كرده و در 
خصوص قضيه گلعاد شاليط اسير اسرائيلي در زندان هاي مقاومت فلسطيني و 
همچنين نسبت به قضيه كاروان آزادي اول تحقيقاتي را انجام داده است. اين مقام 
صهيونيست تصريح كرد: يكي از مهم ترين عوامل شكست رژيم صهيونيستي 
در جنگ 33 روزه، اين بود كه حزب ا... به عنوان دشمني ضعيف در نظر گرفته 
شد.وي تأكيد كرد: اگر در آينده در لبنان جنگ سومي شروع شود و اسرائيل نيز 
طبق قاعده جنگ گذش��ته عمل نمايد، ارتش هرگز به پيروزي نخواهد رس��يد. 
سيدحسن نصرا... شامگاه سه شنبه به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي حزب ا... 
بر رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه، در جمع هزاران تن از حاميان مقاومت 
در ورزشگاه الرايه در قلب ضاحيه جنوبي بيروت، اظهار داشت: مهم ترين نتيجه 
اين جنگ، از بين رفتن اطمينان ميان مردم اسرائيل با سران اين رژيم و همچنين 
در ميان صفوف ارتش آنها بود و در مقابل بر اطمينان نسبت به مقاومت لبنان و 
فلسطين افزود.وي تأكيد كرد: رژيم صهيونيستي كه ماهيتي متكبر دارد، با اطمينان 
بيش از حد خود، جنگ را عليه لبنان شروع كرد، اما خيلي زود در مقابل مقاومت 
مردم و رزمندگان دچار ضعف و شكست شد. اين جنگ همانطور كه مقامات 
رژيم صهيونيس��تي و حتي شهروندان اس��رائيلي معترف هستند، پيامدها و آثار 

خطرناكي بر پيكره اين رژيم برجاي گذاشت.

ژاپن و روسیه بر سر همکاري در زمینه 
انرژي به توافق رسیدند

ژاپن و روسيه با تأكيد بر اهميت تقويت همكاري هاي دو جانبه در بخش انرژي، 
در زمينه توسعه نفت و گاز طبيعي روسيه به شرق دور و سيبري شرقي به توافق 
رس��يدند.به گزارش روز چهارشنبه تلويزيون ان.اچ.كي، در نشست مشتركي كه 
بين مقامات ارش��د وزارت منابع طبيعي و آژانس ان��رژي ژاپن و وزارت انرژي 
روس��يه در مسكو برگزار شد، دو كش��ور در زمينه توسعه همكاري ها در زمينه 
انرژي به توافق دست يافتند.مقامات روسي در اين نشست بر تعميق همكاري ها 
با ژاپن و استفاده از فناوري اين كشور در زمينه انرژي تأكيد كردند. روسيه قصد 
دارد در زمينه افزايش صادرات انرژي به منطقه آس��يا و اقيانوس آرام از فناوري 
ژاپني ها بهره ببرد.دو طرف همچنين از پيشرفت همكاري ها در زمينه انتقال نفت 
و گاز طبيعي درياي ساخالين به شرق دور و سيبري استقبال كردند. دور بعدي 

مذاكرات، نيمه اول سال آينده ميالدي در توكيو برگزار مي شود.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل 
كلي��ه  گف��ت:  مس��لح  نيروه��اي 
گواهي هاي خدمت جانبازي،  جبهه 
و بس��يج كه در س��ال 89 از سوي 
نيروه��اي مس��لح و س��اير مراجع 
ذيربط صادر شده است، در سال 90 
نيز معتبر اس��ت. به گزارش فارس، 
سردار موسي كمالي جانشين منابع 
انس��اني س��تاد كل نيروهاي مسلح 
در خص��وص گواهي ه��اي كس��ر 
خدمت سربازي، اظهار داشت: كليه 
گواهي هاي خدمت جانبازي،  جبهه 
و بس��يج كه در س��ال 89 از سوي 
نيروهاي مسلح و ساير مراجع ذيربط 
صادر ش��ده اس��ت، در سال 90 نيز 
معتبر بوده و بر مبناي ضوابط س��ال 
89 محاس��به خواهد شد.وي افزود: 
مراج��ع صادركننده گواهي كس��ر 

خدمت مكلفند كلي��ه گواهي هايي 
را كه تا پايان سال 89 در خصوص 
كسر خدمت براي فرزندان جانبازان 
و رزمندگان و عزيزان بسيجي صادر 
كرده اند، حداكثر تا عيد س��عيد فطر 
س��ال جاري 9/ 6/ 90، به س��ازمان 
وظيفه عمومي تحويل دهند.كمالي 
در ادام��ه تصريح كرد: مش��موالن 
نيز مي توانن��د از طريق دفاتر پليس 
+10 تا تاريخ مذك��ور گواهي فوق 
را ثب��ت كنند و در اي��ن صورت از 
مقررات س��ال 89 بهره مند خواهند 
شد.جانشين اداره منابع انساني ستاد 
كل نيروهاي مس��لح در پايان تأكيد 
كرد: گواهي هايي ك��ه بعد از تاريخ 
فوق تحويل شود، بر مبناي مقررات 
س��ال 90 محاس��به مي ش��ود و اين 

مهلت تمديد نخواهد شد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري 
اس��المي ايران،اليح��ه عضوي��ت 
اي��ران دراتحادي��ه بي��ن الملل��ي 
آزمايش��گاهي  تأيي��د صالحي��ت 
را ب��راي ط��ي تش��ريفات قانوني 
اس��المي  تقديم مجلس ش��وراي 
كرد.ب��ه گ��زارش ايرنا ب��ه نقل از 
پاي��گاه اطالع رس��اني دولت، اين 
اليحه به پيشنهاد معاونت حقوقي 
ب��ه تصويب  رياس��ت جمهوري، 

هيأت وزيران رسيده است.
گس��ترش حضور فع��ال ايران در 
س��ازمان ها و مجام��ع بين المللي 
و اس��تفاده از آن در جه��ت تأمين 
منافع ملي و بهره گيري از آخرين 
دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، 
اي��ن اليح��ه اه��داف   از جمل��ه 
اس��ت. اتحاديه بي��ن المللي تأييد 

 ،)ILAC( صالحيت آزمايشگاه ها
يك همكاري بين المللي از سازمان 
هاي بازرسي و آزمايشگاهي است 
ك��ه بيش از 30 س��ال قب��ل براي 
كمك به برطرف كردن موانع فني 

تجارت تشكيل شد.
اي��ن اتحادي��ه ب��ا هدف اس��تفاده 
و پذي��رش ه��ر چه بيش��تر نتايج 
آزمايشگاه ها و شركت هاي بازرسي 
تأييد صالحيت شده از جمله نتايج 
آزمايشگاهي ساير كشورها، توسط 
صنعت و تدوين كنندگان مقررات 
تش��كيل ش��ده اس��ت. نهاده��اي 
تأيي��د صالحيت آزمايش��گاهي و 
بازرس��ي ب��ه نمايندگ��ي بيش از 
70س��ازمان اقتص��ادي و منطق��ه 
 اي، اعض��اي ILAC ب��ه ش��مار

مي روند.

سردار كمالي:
گواهي هاي کسر خدمت سال 89  امسال 

هم معتبر است

الیحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللی 
تأیید صالحیت آزمایشگاهی تقدیم مجلس 

شد

احمدی نژاد:
ارتقای همکاری های تهران-بغداد به نفع دو ملت و امنیت و پیشرفت منطقه است

رئيس جمهور با بيان اين كه ايران و عراق دو ملت 
يكپارچه و پيوسته با روابط ويژه تاريخی و فرهنگی 
 هس��تند، گفت: گس��ترش و ارتق��ای روز افزون
همكاری ه��ای تهران – بغ��داد به نفع دو ملت و 
امنيت و پيش��رفت منطقه است. به گزارش مهر، 
محمود احمدی نژاد در ديدار با وزير نفت عراق با 
بيان اين كه مناسبات دو كشور در طول تاريخ بر 
مبنای فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم مشترك 
شكل گرفته است، اظهار داشت:  دو ملت ايران و 
عراق دارای منافع و دشمنان مشتركی هستند كه 
بر همين اساس بايد همكاری ها و هماهنگی های 

خود را هر چه بيشتر افزايش دهند.

رئيس جمهور خاطر نشان كرد: دو ملت پيشرفت 
و ع��زت خ��ود را پيش��رفت و ع��زت ديگری 
می دانند و مصمم هس��تند با استفاده از تجربيات 
و ظرفيت های فرهنگی و اقتصادی خود در مسير 
پيشرفت و عزت گام بردارند. احمدی نژاد افزود: 
ايران و عراق از ظرفيت های فرهنگی و اقتصادی 
بااليی برخوردار هستند كه اگر آن را در راستای 
منافع دو ملت و ملت های منطقه در كنار يكديگر 
فعال كنند، هيچ دش��منی نمی تواند آنها را تهديد 
 و مطالب��ات خود را بر ملت ه��ای منطقه تحميل

كند.
رئي��س جمه��ور در ادامه بر آمادگ��ی جمهوری 

اس��المی ايران برای افزايش همكاری دو كشور 
در زمينه ه��ای مختلف به وي��ژه در بخش انرژی 
تأكي��د ك��رد. وزير نفت عراق ني��ز در اين ديدار 
با اش��اره ب��ه همكاری های رو به گس��ترش دو 
كش��ور در بخش های گوناگون ب��ه ويژه نفت و 
گاز، از حمايت ه��ای دول��ت و ملت جمهوری 
اس��المی اي��ران در زمين��ه آبادان��ی و برقراری 
امني��ت در ع��راق قدردانی ك��رد و گفت: عراق 
اهميت ويژه ای به گس��ترش روابط با ايران قائل 
بوده و مصمم اس��ت همكاری ه��ای خود را در 
 همه سطوح با جمهوری اس��المی ايران افزايش

 دهد.

ادياني راد در ديدار با بوريس روكه:
تحریم ایران بیشترین زیان را متوجه 

شرکت هاي خارجي کرده است
رئيس گروه دوس��تي - پارلماني ايران و آلمان  گفت: اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه  ايران نه تنها اثر معكوس��ي بر روند پيشرفت كشور نداشته، 
بلكه بيش��ترين زيان را متوجه شركت هاي خارجي از جمله شركت ها و 

توليد كنندگان آلماني كرده است.
بوريس روك��ه،  مديركل خاورميانه وزارت خارجه آلمان با س��يد علي 
اديان��ي راد رئيس گروه دوس��تي - پارلماني جمهوري اس��المي ايران و 

آلمان ديدار و گفتگو كرد. 
در ابت��داي اي��ن ديدار ادياني راد با اش��اره به نقش و اهميت توس��عه و 
گسترش مناسبات فيمابين به ويژه روابط پارلماني، اظهار داشت : مجلس 
شوراي اسالمي از هر گونه اقدام براي تقويت و تحكيم مراودات دوستانه 

ميان ايران و آلمان استقبال و حمايت مي كند. 
نماين��ده قائم ش��هر در مجل��س ب��ر همين اس��اس جمهوري اس��المي 

اي��ران را قربان��ي تروريس��م و قاچاق م��واد مخدر دانس��ت و يادآور 
ش��د: ايران براي تأمي��ن امني��ت بين المللي در چند س��ال اخير صدها 
ش��هيد در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر داده كه بايس��تي كش��ورهاي 
 ديگ��ر از جمل��ه كش��ورهاي اروپايي نقش خ��ود را در اي��ن روند ايفا

كنند. 
وي در ادام��ه تصريح كرد: كش��ورهاي اروپايي تاكن��ون در امر مبارزه 
ب��ا توليد و قاچاق مواد مخدر در كش��ور افغانس��تان نقش مؤثري ايفاء 
نكرده ان��د. در ادامه اي��ن مالقات »بوريس روكه » مدي��ركل خاورميانه 
وزارت خارجه آلمان با ابراز خرسندي از سفر به كشورمان، بر ضرورت 
همكاري دو كشور در تأمين امنيت منطقه اي و بين المللي در چارچوب 
منافع مش��ترك تأكيد كرد و گفت: با توجه به سابقه ديرينه روابط مثبت 
دو كش��ور، الزم است گفتگوهاي پايدار ميان آلمان و ايران براي تأمين 

صلح و ثبات در منطقه خاورميانه ادامه پيدا كند.
 وي همچني��ن با محك��وم كردن اقدام��ات تروريس��تي، تصريح كرد: 
دولت و ق��وه قضائيه آلمان اگر متوجه فعاليت هاي گروه هاي سياس��ي 
در اقدامات تروريستي شوند، قطعًا از طريق مجاري قانوني با آن مقابله 

خواهند كرد.
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جانشين نيروي انتظامي در جلسه بررسي طرح تشديد امنيت اخالقي در 
چهاركالنش��هر اصفهان، فارس، خوزستان و قم كه به ميزباني فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان برگزارشد وجود تغييرات اساسي پس از يك ماه 

اجراي طرح را محسوس عنوان كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني پليس، س��ردار احمد رضا رادان با بيان 
اين مطلب اظهار داشت: خوشبختانه پس از يك ماه اجراي طرح تشديد 
امنيت اخالقي ايجاد تغييرات اساس��ي در س��طح كالنش��هرها به جدی 
محس��وس اس��ت كه جاي تقديردارد از فرماندهي انتظامي شهرهايي كه 

طرح در آنها اجرا مي شود تقدير و تشكر شود. 
وي با بيان اين كه از زمان اجراي طرح تشديد امنيت 
اخالقي فضا براي بدپوش��ش ها نا امن ش��ده است 
گفت: بازتاب هاي اجراي طرح نيز خوب بوده و هم 
مردم، هم ائمه جمعه، روحانيون معظم و هم تمامي 
مسئوالن كالنش��هرها ضمن حمايت جدي از آن با 
 فرماندهي انتظامي اس��تان ها كه همكاري ويژه اي

انجام دادند. 
اين مقام مسئول با تاكيد بر مستمر بودن طرح امنيت 

اخالقي تصريح كرد: طرح امنيت اخالقي يكي از طرح هايي است كه در 
طول س��ال استمرار داشته و دارد اما به لحاظ مقتضيات زماني شدت آن 

كاهش يا افزايش پيدا مي كند. 
جانش��ين نيروي انتظامي با اش��اره به مشخص كردن مصاديق بدپوششي 
ب��راي ماموران پليس امني��ت اخالقي عنوان داش��ت: مصاديق هم براي 
دس��تگيري و هم براي تذكر مش��خص اس��ت و مام��وران پليس زن در 
برخ��ورد با بدپوشش��ي زنان و ماموران مرد براي برخورد با بدپوشش��ي 

مردان بايد از اين مصاديق استفاده كنند. 
س��ردار رادان، ايج��اد احس��اس امنيت در زمينه اخ��الق و عرف جامعه 
و حف��ظ ارزش ه��اي دين��ي را خواس��ته اصلي ني��روي انتظام��ي بيان 
ك��رد و اظهار داش��ت: با اج��راي خوب اين ط��رح زمين��ه ورود به ماه 
 مب��ارك رمض��ان و رعايت مس��ايل ش��رعي در اي��ن ايام بهت��ر فراهم

مي شود. 
اجراي طرح امنيت اخاقي در اصفهان با دو رويكرد تذكر و تشويق 
س��ردار حسن كرمي فرمانده انتظامي استان اصفهان در اين جلسه اجراي 
طرح امنيت اخالقي در اين استان را با دو رويكرد تذكر لساني و اعطاي 
هديه عنوان كرد و افزود: در طول يك ماه از ابالغ طرح تش��ديد امنيت 
اخالقي در كالنشهر اصفهان عالوه بر تذكر به 55 هزار و 72 نفر از افراد 

بدپوش��ش به س��ه هزار و 478 نفر نيز از افراد خوش حجاب هديه داده 
شده است. 

اين مقام مس��ئول بيان داش��ت: البته ما براي تشويق افراد بدپوشش به آن 
دس��ته از افرادي هم كه تذكر پليس را قبول كرده و خود را اصالح كرده 
بودن��د هم هديه اي اعطا كرديم كه اين نوع رفتار پليس اصفهان بازتاب 

بسيار خوبي در بين مردم داشت. 
وي يكي از اقدامات ديگر اين فرماندهي در يك ماه از اجراي طرح مذكور 
را برخورد جدي با رانندگان بدحجاب عنوان كرد و بيان داشت: در اين 
خص��وص طي مدت اخير نزديك به 45 ميليون تومان برگ جريمه براي 

 رانندگان بابت عدم انطباق عكس گواهينامه با شخص راننده صادر شده
است. 

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در خصوص عملكرد اين فرماندهي در 
جم��ع آوري ماهواره نيز عنوان داش��ت: از ابت��داي اجراي طرح تا كنون 
تع��داد پنج ه��زار و 31 مورد ريس��يور، ديش و ال ان ب��ي جمع آوري 
ش��ده و 151نف��ر هم دس��تگير و تحوي��ل مراجع قضايي ش��دند ضمن 
اي��ن ك��ه در يك عملي��ات جداگانه هم از ي��ك باند توزي��ع تجهيزات 
 ماه��واره تع��داد ي��ك ه��زار و 820 دي��ش و ال ان بي كش��ف و ضبط

شد. 
پلمب 585 واحد صنفي متخلف بعد از اجراي طرح در فارس 

س��ردار مؤيدي فرمانده انتظامي اس��تان فارس هم در گزارش��ي از توجه 
وي��ژه اين فرماندهي به بحث امنيت اخالقي خبر داد و گفت: از آنجا كه 
بحث امنيت اخالقي و مبارزه با مظاهر علني بد پوششي يكي از مطالبات 
اصلي مردم و مس��ئوالن فارس ب��وده اين فرماندهي توجه خاصي به اين 
موض��وع نموده به طوري كه در چهارماهه ابتداي س��ال تعداد پنج هزار 
و 513 پرونده دراين خصوص تش��كيل ش��ده و متخلفان تحويل مراجع 

قضايي شدند. 
وي در ادامه از پلمب 578 واحد صنفي متخلف در بحث امنيت اخالقي 

طي يك ماهه گذش��ته در اس��تان فارس خب��ر داد و گفت: در خصوص 
جم��ع آوري ماهواره هم پس از آنك��ه يك مهلت 10 روزه به مردم داده 
شد تا آنتن هاي خود را داوطلبانه جمع كنند بسياري از افراد خود اقدام 
به اين كار كردند و در مدت س��ه روز كه اين كار شروع شده تعداد يك 

هزار آنتن ماهواره از نقاط مختلف شهر شيراز جمع آوري شده است. 
فرمان��ده انتظامي اس��تان فارس خاطر نش��ان كرد: ط��رح امنيت اخالقي 
يكي از طرح هاي مس��تمر پليس اس��تان بوده و در تمام طول س��ال به 
صورت ش��بانه روز توس��ط مام��وران پليس امنيت اخالق��ي و همچنين 
 اف��رادي كه از س��تاد احي��اي امربه مع��روف به ما كمك م��ي كنند اجرا 

مي شود. 
همكاري خ��وب اتحاديه هاي صن��وف اهواز با 

پليس در امنيت اخاقي 
در ادامه س��ردار اس��حاقي فرمانده انتظامي اس��تان 
خوزس��تان از تش��كيل نشس��ت هاي تخصصي با 
ائمه جمعه و مس��والن استان و حمايت جدي آنها 
قب��ل ازاجراي طرح خبر داد و گفت: خوش��بختانه 
اتحاديه ه��اي صنوف اهواز هم هم��كاري خوبي 
در اج��راي طرح با ما داش��تند و خودش��ان تعهد كردند ك��ه نظارت بر 
 صن��وف را بيش��تركرده و تذك��رات الزم را ب��ه واحده��اي متخل��ف

بدهند. 
وي س��پس از دس��تگيري 48 مانكن خياباني، 37 تولي��د كننده آلودگي 
صوتي و 123 نفراز مزاحمين نواميس از زمان اجراي طرح تشديد امنيت 
اخالقي تا كنون خبر داد و گفت: در زمينه جمع آوري ماهواره هم تعداد 
يك هزار و 19مورد ريسيور و 880مورد ديش جمع آوري شده است. 

كاهش چشمگير جرايم از زمان اجراي طرح در قم 
س��ردار توكلي فرمانده انتظامي استان قم هم در اين جلسه عنوان داشت: 
پس از ابالغ طرح تشديد امنيت اخالقي اين طرح با رويكرد محله محور 
در ش��هر قم اجرا شد و پس از شناس��ايي نقاط آلوده با اراذل و اوباش، 
بدپوش��ش ها، توزيع كنندگان اقالم ضد فرهنگي و مراكز فس��اد و توليد 
كنندگان آلودگي صوتي برخ��ورد جدي صورت گرفت كه نتايج خوبي 

هم در بر داشت. 
فرمانده انتظامي استان قم خاطر نشان كرد: آمارهاي به دست آمده نشان 
داد ك��ه در همي��ن مدت كم اج��راي طرح در مجم��وع جرايم با كاهش 
 15 درص��دي مواج��ه بوديم ك��ه افزايش اين روند به خوبي محس��وس

 است.

     
سردار رادان در اصفهان عنوان كرد: 

   فضا براي بدپوشش ها نا امن شده است 

چت آنالين  راهی برای ارتباط به وسيله ارسال پيام متنی 
به ديگران است. اين اس��اس واقعی چت روم هاست. 
در بعضی از چت روم ها امكان اس��تفاده همزمان از دو 
قابليت ص��دا و متن وجود دارد. ولی هنوز محيط های 
قديمی چت بر اس��اس متن كار خود را ادامه می دهند. 
كاربرد اصلی چت روم ها به اشتراك گذاشتن اطالعات 

از طريق متن با گروهی از كاربران ديگر است. 
بس��ياری از افراد برای اين ك��ه بتوانند در موقعيت هايی 
كه برايش��ان جالب اس��ت با اقوام، دوس��تان و يا افراد 
همفكر و هم نظ��ر خود به مباحثه و گفتگو بپردازند از 
چت روم های اينترنتی و پيام های اينترنتی اس��تفاده می 
 كنند اما زمانی كه به اس��تفاده از آنها درگير می ش��ويد
يكس��ری خط��رات ممك��ن اس��ت ب��رای ش��ما پيش 
 بياي��د چ��را كه تكنول��وژی روز به روز در ح��ال ارتقا

است. 
يكی از اين پيش��رفت ها به اش��تراك گ��ذاری فايل ها 
و عكس هاس��ت. يكی ديگ��ر از امكانات چت روم ها 
استفاده از وب كم اس��ت. به اين وسيله برخی از افراد  
ب��ه صورت ديجيتالی اقدام به ارس��ال تصاوير خود در 

اينترنت می كنند.
 اي��ن كار به صورت فزاين��ده ای در ميان كاربران چت 
روم ها در حال گس��ترش اس��ت. اين كار كه به عشق 
كامپيوت��ری در دني��ا معروف ش��ده  ب��رای كاربران به 
خص��وص كاربران نوجوان و جوان بس��يار خطرناك و 

مضر است. 
در بسياری از موارد كاربران اينترنتی ممكن است هويت 
واقع��ی خود را پنهان كنن��د و با ارائه اطالعات دروغ و 
نادرس��ت طرف مقابل خود را فري��ب داده و به تبع آن 
موجبات بروز مش��كل و سوءاس��تفاده را فراهم آورند. 
بنابراي��ن همواره در زمان اس��تفاده از پيام های اينترنتی 
و چت رومها به خاطر داش��ته باش��يد كه احتمال بسيار 
قوی وجود دارد كه طرف مقابل خودش را به درس��تی 

معرفی نكند. 
در ضمن مراقب كس��انی كه به دنبال آدرس منزل و يا 
مشخصات حس��اب بانكی شما هس��تند و يا در ظاهر 
در صدد جلب مش��تری برای يك كار تجاری هس��تند 
باش��يد. اين افراد برای رس��يدن به اين نوع اطالعات از 
روش های متنوع از جمله تظاهر به عش��ق و عالقه وافر 
به ش��ما اس��تفاده می كنند و يا ممكن است خود را از  
لحاظ اجتماعی و تحصيلی و خانوادگی در سطح بسيار 

باالي��ی معرفی كنند در حالی ك��ه چنين افرادی وقت و 
انرژی خ��ود را تا اين حد صرف ي��ك ارتباط مجازی 
نمی كنند بنابراي��ن اگر در چت روم ها با چنين افرادی 
مواجه ش��ديد با ديد انتقادی و س��ئوال برانگيز به اين 
اف��راد فكر كنيد و اي��ن احتمال را بدهيد كه هويت وی 
جعلی باش��د. هنگام استفاده از اينترنت در برابر كسانی 
كه م��ی خواهند بيش از حد موضوعاتی را با ش��ما به 

شراكت بگذارند مقاوم باشيد. 
برای مثال ممكن اس��ت از ش��ما بخواهند كه در مورد 
برخی از تفكرات و انديش��ه ها و امور ش��خصی كه با 
ه��م توافق داريد به ص��ورت اينترنتی و محرمانه با هم 
در تماس باش��يد ولی به خاطر داش��ته باش��يد كه آنچه 
از طري��ق اينترنت به وقوع می پيون��دد به ندرت جنبه 
ش��خصی و خصوصی می تواند داش��ته باش��د. مراقب 
 باش��يد زيرا به مشاركت گذاشتن بيش از حد می تواند
به س��رقت هوي��ت، صدم��ه دي��دن احساس��ات و يا 
 از بي��ن رفت��ن و يا تقليل ش��هرت و اعتبار اش��خاص 

منجر شود.
كيفيت زندگی در دنيای واقعی

استفاده مفرط از چت روم های اينترنتی می تواند منجر 
به اعتياد به اينترنت ش��ود، زيرا گفتگوهای دوجانبه به 
مرور تداوم يافته و بعد از مدتی برخی از كاربران متوجه 
می شوند كه در چرخه ای از ورود و خروج های متوالی 
اينترنت��ی گرفتار ش��ده اند و هميش��ه در اين نگرانی و 

استرس هستند كه مبادا چيزی از دست شان برود. 
س��پری  از  گن��اه  احس��اس  اعتي��اد  اي��ن  عالي��م  از 
ك��ردن وق��ت خ��ود در اينترن��ت و نادي��ده گرفتن و 
ب��ی توجهی نس��بت ب��ه مس��ئوليت های اصل��ی خود 
 و ب��ی توجه��ی ب��ه اطرافي��ان و اعض��ای خان��واده 

است. 
برخ��ی از كارشناس��ان تندرس��تی، جامعه شناس��ان و 
محققان اين اعتياد را به اندازه اعتياد به مواد مخدر برای 
تندرس��تی مضر می دانند. به خاطر داشته باشيد ضمن 
اي��ن كه در ظاهر فضای چت روم ها امكان دوس��تيابی 
و ارتباطات را س��اده تر می س��ازد ام��ا دارای مضرات 
و خطرات بس��يار بيشتری اس��ت، بنابراين حفظ تعادل 

زندگی در دنيای واقعی بسيار مهم تر است.
لزوم مراقبت و محدوديت برای كودكان

ض��رورت دارد والدين در اس��تفاده ك��ودكان از فضای 
اينترن��ت مراقب��ت و توجه الزم را داش��ته و آنها را در 

اين دنيای مجازی بدون هيچ كنترلی رها نسازد. چراكه 
برخی از شكارچيان اينترنتی همواره در صدد سواستفاده 
از كودكان و نوجوانان هستند. اين افراد از چت روم ها 
و پيام ه��ای اينترنتی برای برقراری ارتباط با كودكان و 
نوجوانان اس��تفاده می كنند. هر چند اين دسته از افراد 
ارتباط با بچه ه��ا را با موضوعات عادی آغاز می كنند 
ام��ا در نهايت بحث را ب��ه موضوعات خصوصی ختم 
می كنند و سعی می كنند از طريق روابط خصوصی تر 
مانند تلفن و .. شروع به ارتباط با آنها كنند و به اصطالح 
بهت��ر، دنبال برق��راری ارتباط ش��خصی و خصوصی با 
 كودكان و نوجوانان هستند. بنابراين هنگامی كه بچه ها
مشغول اس��تفاده از اينترنت هس��تند مراقب رفتارهای 
مش��كوك آنها كه بيانگر سوءاس��تفاده از اينترنت است 

مانند كوچك كردن پنجره های اينترنتی باشيد.

فعاليت های غير قانونی
بس��ياری از چت روم ها به عنوان بهشت فروشنده های 
م��واد مخدر، دارو و يا محصوالت غير قانونی و يا غير 
 استاندارد و تقلبی برای افراد سودجو و مجرمان رايانه ای
تلقی می ش��وند كه باعث ورود و درگيری شخص تازه 
وارد به اين نوع فعاليت های غيرقانونی و نامطلوب می 

شود.
قطع ارتباط با جامعه و اقوام

 افرادی كه به طور مرتب از چت روم ها استفاده می كنند
ب��ه راحتی از فعاليت های زندگی واقعی و پيگيری های 
برنامه درس��ی خود منفصل می ش��وند. اين موضوع به 
تدريج س��بب كناره گيری از دوس��تان دنيای واقعی و 
 در نهاي��ت قط��ع ارتباط تدريج��ی از جامع��ه و انزوا

می گردد.

آژیر

به گرفتگی عضالت توجه كنيد. وقتی 
اس��ترس داريد عضالت ش��ما سفت 
می ش��وند و در نتيجه تمركز و دقت 
برای انجام كارها مشكل تر است. اين 
موضوع را دريابي��د كه كدام بخش از 
عض��الت بدن دچار گرفتگی اس��ت؟ 
شانه ها، گردن، فك و يا قسمت های 
ديگر. مرحله بعد راه چاره است. قطعًا 
برخورد با استرس و نشانه های آن از 
همان ابتدای ش��روع بيماری ساده تر 
خواهد بود. آرام سازی را ياد بگيريد. 
از آنجا ك��ه گرفتگی عضالت يكی از 
نش��انه های استرس است. آرام سازی 
عض��الت، گرفتگی بدن��ی را كاهش 
داده و چرخ��ه اس��ترس را متوق��ف 
خواهد كرد. شيوه های متعددی برای 
آرام س��ازی جسم و روان مطرح شده 
است. انتخاب مناسب بستگی به خود 
 ش��ما دارد. برخ��ی از اي��ن ش��يوه ها

عبارتند از:
نف��س كش��يدن: آرام و عمي��ق نفس 
بكش��يد. هوا را به آهستگی و با بينی 
به درون ريه هايتان فرو بريد. احساس 
م��ی كنيد بادكنكی را داخل ش��كمتان 
از ه��وا پر م��ی كنيد. چن��د لحظه ای 
صب��ر نم��وده و س��پس از راه دهان و 
يا بين��ی هوا را خارج كنيد، عميق هوا 
را خارج كنيد به طوری كه احس��اس 
نمائيد بدنتان خالی می ش��ود. همانند 
عروس��كی ب��ادی كه وقتی ب��اد آن را 
خالی می كنيم دس��ت و پاهايش شل 
می شود. اين عمل را به آرامی و چند 
بار تكرار كنيد. بد نيس��ت با هر عمل 
بازدم عبارات يا كلماتی آرامش دهنده 
مانن��د آرام باش، آهس��ته، يواش را با 

خودتان تكرار كنيد.
شل كردن عضات: سعی كنيد عمل 
آرام س��ازی را با شل كردن عضالت 
منقبض شده در طول روز انجام دهيد. 
برای ش��روع به اتاق خلوتی برويد تا 
كس��ی مزاحمتان نش��ود. لب��اس های 
تنگ، كفش و عينك را كنار بگذاريد. 
روی صندلی بنش��ينيد و كف پاهايتان 
را به آرامی روی زمين بگذاريد، س��ر 
را مس��تقيم نگاه داش��ته و دس��تتان را 
روی پاه��ا بگذاريد. ه��دف منقبض 
كردن و س��پس ش��ل كردن قسمت به 
قس��مت بدن اس��ت هر قسمت را كه 
منقبض می كنيد برای 10 ثانيه محكم 
فش��ار دهيد و توجه داش��ته باشيد كه 
به طور دقيق كدام قس��مت بدن سفت 

شده است. س��پس بعد از 10 ثانيه به 
آرام��ی عضله منقبض ش��ده را ش��ل 
كنيد و دقت نمائيد كه چه احساس��ی 
داش��تيد. برای مدت 20 ثانيه عضله را 
ش��ل نگه داريد و از احس��اس خوبی 
كه بی ش��ك به ش��ما دس��ت خواهد 
داد ل��ذت ببريد. اين كاره��ا را برای 
هر قس��مت از بدن، يكبار انجام دهيد 
منتهی اگر در قس��متی از بدن بيش��تر 
احساس گرفتگی می كنيد، آرامسازی 
را دو يا س��ه مرتبه تكرار كنيد. ابتدا از 
ماهيچه پيش��انی شروع كرده به چشم، 
بين��ی، چانه، زبان، آرواره، لب، گردن، 
بازو، دست، شانه، پشت، سينه، معده، 
ش��كم و سپس ران ها و قسمت پائين 

پا ادامه دهيد.
تصويرپ��ردازی: ب��ا تصويرپ��ردازی 
راجع به خاطرات خ��وش و يا وقايع 
خوش��ايندی كه در آينده ممكن است 
برايتان پيش آيد، به خود آرامش دهيد. 
وقتی آرام و خوش��حال هستيد، بيشتر 
دوس��ت داري��د صحنه ه��ای آرامش 
بخ��ش را در ذهن خود تجس��م كنيد. 
راه ه��ای ديگری هم ب��رای كم كردن 
ميزان اس��ترس وج��ود دارند. ورزش 
ك��ردن، حمام گرم، مدی تيش��ن و يا 
گوش دادن به موزيك های آرام نمونه 
هايی از آن است. سعی كنيد شيوه ای 
را انتخاب كنيد كه برايتان مناس��ب تر 
است و آن را هر روز به مدت حداقل 
دو هفت��ه ادامه دهيد. اين كار به ش��ما 
كم��ك خواهد ك��رد كه آرام س��ازی 
عض��الت را ياد بگيري��د و در مواقع 
اس��ترس به راحتی از آن استفاده كنيد. 
تمرين و مداومت، فراگيری شما را باال 
خواه��د برد. واژه های مثبت را به كار 
ببري��د. در مواردی كه اس��ترس داريد 
ممكن اس��ت افكار و واژه های منفی 
در مورد خودتان و موقعيتی كه در آن 
هس��تيد، به ذهن شما خطور كند. مهم 
اين اس��ت چيزی كه از ذهن شما می 
گذرد نبايد بيشتر استرس زا باشد بلكه 
بايد آرامتان كند. افكار مثبت به ش��ما 
الق��ا می كند كه چگونه با موقعيتی كه 
در آن هستيد و با احساستان كنار آييد. 
قطعًا برای كنار آمدن با موقعيت های

 

پرتنش، فكر كردن به جنبه های مثبت، 
مفيدت��ر خواهد ب��ود. جمالتی چون 
م��ی توانم، آرام ب��اش، از قبل هم اين 
 اتف��اق افتاده چيزی نيس��ت نمونه ای

از عبارات مثبت است.

جامعه

چگونه استرس های روزمره را کاهش دهیم؟

پنجره

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: فردی كه به 
دليل فروش سكه های عتيقه تقلبی توسط خريداران 
ربوده شده بود در كمتر از دو ساعت توسط مأموران 
پليس آگاهی اس��تان اصفهان آزاد و از وی يك هزار 
و 700 عددس��كه عتيقه تقلبی كش��ف و ضبط شد.  
سرهنگ حسين زاده با بيان اين كه در پی وقوع يك 
فقره آدم ربايی در يكی از مناطق اصفهان موضوع در 
دس��تور كار مأموران اداره مبارزه با جرايم جنايی اين 
اداره ق��رار گرفت، افزود: در تحقيقات به عمل آمده 
مشخص شد كه آدم ربايان در تماس با خانواده فرد 
ربوده شده تقاضای مبلغ 300ميليون ريال را كرده اند. 
وی تصريح كرد: مأموران با به كارگيری اقدامات فنی 
و پليسی در كمتر از دو ساعت پس از وقوع آدم ربايی 
دو نفر آدم ربا را شناس��ايی و عمليات دس��تگيری و 
آزادی گروگان آغاز ش��د. رئيس پليس آگاهی استان 
اصفهان با اشاره به اين كه در عملياتی ويژه آدم ربايان 
دستگير و گروگان آنان آزاد شد، افزود: در تحقيقات 

انجام ش��ده مشخص ش��د كه گروگان فردی سابقه 
دار است كه با همدستی شخص ديگری تعداد يك 
هزار و 700عدد س��كه عتيقه تقلبی را به آدم ربايان 
به مبلغ 300 ميليون ري��ال فروخته و هنگام تحويل 
س��كه ها چون خري��داران متوجه تقلبی ب��ودن آنها 
می شوند فروشنده به همراه پول متواری وخريداران 
نيز همدس��ت وی را ربوده و تقاضای بازپس گيری 
پ��ول خود را از خانواده وی كرده بودند. وی در ادامه 
عنوان كرد: با دستگيری آدم ربايان موضوع سكه های 
تقلب��ي نيز در پرونده درج و اين بار گروگان به جای 
رهايی به همراه آدم ربايان جهت سير مراحل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شدند. 
سرهنگ حسين زاده در پايان به شهروندان توصيه كرد: 
در صورت مواجه شدن با چنين موارد و مشكالتی به 
جاي اين كه خود  وارد عمل شوند پليس را درجريان 
امر ق��رار دهند تا باعث ايجاد مش��كل برای خود و 

خانواده شان نشوند.

سرپرست مركز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
لحظاتی پيش از دس��تگيری دو دختر كيف قاپ با 300 فقره 
س��رقت در پرونده آنها توس��ط مأم��وران فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان اصفهان خبر داد. مصطفی صادقيان لحظاتی پيش 
با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: در پی شكايات مردمی مبنی 
بر به س��رقت رفتن كيف های دس��تی در ايستگاه ها و داخل 
اتوبوس های شهری موضوع در دستور كار مأموران فرماندهی 
انتظامی پليس مركز اس��تان قرار گرفت. وی اف��زود: در اين 
ارتباط با تش��كيل اكيپ های نامحسوس در محل های وقوع 
جرم سرانجام دو دختر جوان در حال كيف قاپی مشاهده شد 
كه بالفاصله مأموران وارد عمل ش��ده و دو سارق به نام های 
)س��ولماز-ت 14 س��اله( و )مريم-الف 19 ساله( را دستگير 
كردند. اين مقام مسئول با بيان اين كه حين دستگيری اين متهمان 
دو دستگاه گوشی همراه و مقداری وجه نقد از آنان كشف شد 
عنوان داشت: اين دو سارق در تحقيقات صورت گرفته به 300 
فقره س��رقت كش روزنی و كيف زنی در داخل اتوبوس ها، 

ايستگاه ها و معابر سطح شهر اعتراف كردند. سرپرست مركز 
اطالع رسانی پليس اصفهان بيان داشت: مريم- الف 19 ساله 
به گفته خود مدتی اس��ت به دليل اعتياد پدر و مادرش كه در 
يكی از شهرهای كشور سكونت دارند از خانه فراری شده و به 
منزل يكی از اقوامش در اصفهان پناه آورده و پس از اين كه با 
 سولماز- ت دوست می شود با او رو به كيف قاپی می آورد.
صادقيان با بيان اين كه هر دو متهم پس از تشكيل پرونده جهت 
سير مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شدند گفت: 
بس��ياری از نوجوانان بزهكار محصول خان��واده های از هم 
پاشيده و فاقد محبت هستند كه الزم است تا كارشناسان مسائل 
اجتماعی توجه ويژه ای به اين موضوع بدهند سرپرست مركز 
اطالع رس��انی پلي��س اصفهان در پايان از عموم ش��هروندان 
خواست مالباختگانی كه مورد سرقت كيف زنی در سطح شهر 
قرار گرفته اند برای شناسايی سارقان و كمك به تكميل پرونده 
 به پايگاه شرق پليس آگاهی اس��تان اصفهان واقع در خيابان 

ولی عصر شهر اصفهان مراجعه نمايند.

دستگیری آدم ربا و فروشنده سکه های تقلبی در اصفهان پس از دستگیری توسط پلیس اصفهان: 

اعتراف دختران کیف قاپ به 300 فقره سرقت

 مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر
در  هش��دار  ب��ا  بهداش��ت  وزارت 
خصوص توزي��ع داروهايی كه تحت 
عن��وان داروه��ای الغری ك��ه حاوی 
داروی مخ��در شيش��ه هس��تند تأكيد 
كرد:» باره��ا تاكيد كرده اي��م كه افراد 
از خري��د و مص��رف داروهايی كه از 
طريق ماهواره و ي��ا در اينترنت تبليغ 
می شوند خودداری كنند و بايد دانست 
ك��ه كاهش وزن در كوتاه مدت از نظر 
علم��ی و پزش��كی صحيح نيس��ت و 
ع��وارض جبران ناپذيری برای بدن به 
دنبال خواهد داشت و كاهش وزن نياز 
به رژيم غذايی صحيح از طريق دستور 

پزشك متخصص دارد.« 
محمد رضا شانه س��از گفت: »سازمان 
غ��ذا و دارو گزارش هاي��ی مبن��ی بر 
توزي��ع داروهاي��ی كه تح��ت عنوان 
داروه��ای الغری به ص��ورت قاچاق 
وارد ش��ده و توزيع می ش��ود دريافت 
كرد ك��ه عمدتا بحث وج��ود داروی 
مخدر شيشه در آنها مطرح است و در 
حوزه بازرسی س��ازمان غذا و دارو با 

اين موارد برخورد شده است.« 
وی ادام��ه داد: »اي��ن داروها عوارض 
كوتاه مدت و وسيعی داشته و فعاليت 
فرد با مصرف اي��ن دارو افزايش پيدا 
ك��رده و متقاب��اًل دچ��ار كمی اش��تها 
می ش��ود اما نكته مهم تر اين است كه 

اين داروها اعتيادآور است.« 
معاون دارويی س��ازمان غ��ذا و دارو 
تأكيد كرد: »احتمال عرضه اين داروها 
در داروخانه ها بس��يار پايين اس��ت و 
از طرفی مس��ئوالن فن��ی داروخانه ها 
حض��ور دارند و با نوع دارو آش��نايی 
داش��ته، بالفاصله جل��وی عرضه اين 

داروها را می گيرند؛ همچنين بازرسين 
وزارت بهداشت عملكرد آنها را كنترل 

می كند.« 
وی ادامه داد: »مهم ترين اهرم برخورد 
ب��ا اين م��وارد خود مردم هس��تند كه 
بايد توجه داش��ته باشند داروهايی كه 
در ماهواره تبليغ می ش��ود نياز به اخذ 
مج��وز از وزارت بهداش��ت ندارند و 
حتی در برخی از اين تبليغات به دروغ 
عنوان می ش��ود كه از وزارت بهداشت 
مجوز دارند و اكثريت قريب به اتفاق 
تبليغات ماهواره ای و اينترنتی غيرمجاز 
بوده و به دليل اين كه نمی توانند برای 
محصوالت خود از وزارت بهداش��ت 
مجوز دريافت كنن��د اقدام به تبليغات 

ماهواره ای و اينترنتی می كنند.« 
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر 
وزارت بهداش��ت خاطر نش��ان كرد:» 
مهمترين كاری ك��ه در اين خصوص 
توانس��ته ايم انجام دهيم اين بوده كه با 
هماهنگی قوه قضاييه و نيروی انتظامی 
تلفن ه��ای اع��الم ش��ده در تبليغات 
ماه��واره ای را بالفاصله شناس��ايی و 
می س��وزانيم و بيش از 100 شماره به 
مراجع قضايی اعالم ش��ده ت��ا نتوانند 
ب��ه تخلفات خود ادام��ه دهند اما بايد 
گفت پيگيری و شناسايی اين افراد كار 
آسانی نيس��ت و افراد شنونده بايستی 
عاقالنه عمل كنند ت��ا به عوارض اين 
داروه��ا دچ��ار نش��وند و باي��د دقت 
داشته باش��ند كه در اين تبليغات هيچ 
آدرس��ی از ارائه كننده محصوالت در 
تبليغ اعالم نمی شود و اين خود نشانه 
خوبی برای تش��خيص غيرمجاز بودن 
كاالهای تبليغی در ماهواره و اينترنت 

است.«

قاچاق داروهای الغری حاوی ماده مخدر 
شیشه به کشور

چت روم هاي اينترنتي، سايه اي شوم 
بر روابط انساني واقعي....
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مدير پايگاه مديريت خشكس��الي كشاورزي اصفهان 
گفت: اين استان بر اساس مطالعات و بررسي صورت 
گرفت��ه در زمينه وضعيت خشكس��الي ط��ي 10 ماه 
گذشته، هفتمين استان درگير با خشكسالي در كشور 

بوده است. 
مرتضي خداقلي در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: با پايان 
يافتن دهمين ماه از س��ال آبي 90-89، خشكسالي بر 
كل اس��تان حاكم و حتي نسبت به ماه گذشته شرايط 
وخيم تري به وجود آمده است. وي اضافه كرد: استان 
اصفهان پس از اس��تان هاي يزد، بوش��هر، خوزستان، 
هرمزگان، س��منان و قم با اختالفي جزئي نس��بت به 
استان هاي س��منان و قم در رتبه هفتم از نظر شدت 
خشكس��الي قرارگرفته است. وي اضافه كرد: تشديد 
وضعيت خشكسالي در اس��تان در تيرماه باعث شده 
تا اس��تان اصفهان كه در ماه گذش��ته رتبه سيزدهم را 
در ميان اس��تان هاي كشور از نظر خشكسالي كسب 
كرده بود، شش پله به سمت شدت بيشتر خشكسالي 

حركت كند. 
خداقلي گفت: در تيرماه امسال درسراسر استان فقط 
خشكسالي با درجه هاي بسيار شديد، شديد، متوسط 
و خفيف وجود داش��ته و نشاني از ترسالي در استان 
ديده نمي شود. وي اضافه كرد: در اين ماه خشكسالي 
متوس��ط با 60/9 درصد بيش��ترين مس��احت استان 

را در برگرفت��ه و در تمام پهنه اس��تان اصفهان به جز 
س��ه لكه در شمالي ترين و جنوبي ترين بخش استان 
قرار گرفته اس��ت. مدير پايگاه مديريت خشكس��الي 
كشاورزي استان اصفهان سهم خشكسالي خفيف كه 
در جايگاه دوم در اس��تان ق��رار دارد را 18/4 درصد 
از مس��احت اس��تان عنوان كرد و گفت: اين درجه از 
خشكسالي در جنوبي ترين و بخش شمالي استان در 
شهرهاي اردس��تان، آران و كاشان مشاهده مي شود. 
خداقلي اضافه كرد: خشكسالي شديد در 13/5 درصد 
از وسعت اس��تان در گوشه شمال شرقي استان ديده 
مي شود كه حاشيه مناطق خشكسالي بسيار شديد را 
احاطه كرده است و همچنين بر بخش مركزي استان 
نيز حاكم است، به طوري كه از شرق فالورجان آغاز 
و پس از در برگرفتن ش��هرهاي اصفهان و مباركه در 

ناحيه غربي نايين خاتمه مي يابد.
وي ادامه داد: خشكسالي بسيار شديد كمترين درصد 
مساحت خشكسالي را شامل ش��ده و 7/2 درصد از 
مساحت استان در اين كالس خشكسالي جاي گرفته 
و مطابق با روند گذشته، شهرستان خور و بيابانك را 
درگير كرده است. خداقلي تصريح كرد: مطالعه درصد 
تغييرات ميزان بارش از مهرماه س��ال گذشته تا تيرماه 
90 و مقايسه آن با متوسط دراز مدت نشان مي دهد كه 
بيشترين شدت خشكسالي استان اصفهان در مهرماه 

س��ال گذش��ته رخ داده اس��ت. مدير پايگاه مديريت 
خشكسالي كشاورزي استان اصفهان وضعيت سال آبي 
جاري )مهر 89 تا تير90( با دوره مشابه آن در سال آبي 
گذش��ته )89-88( را مبين وجود شرايط نگران كننده 
در مورد وضعيت حال و آينده استان اصفهان دانست. 
وي گفت: در ش��رايطي كه در سال آبي جاري نشاني 
از ترسالي در استان ديده نمي شود، در سال گذشته تا 
تير ماه بخش كثيري از استان شامل بخش هاي غربي، 
مرك��زي و تا حدودي جنوبي، بارش دريافتي بيش از 

ميانگين دراز مدت را شاهد بوده است. 
خداقل��ي اف��زود: در چني��ن وضعيتي پيش��گيري از 
 عواقب جبران ناپذير خشكسالي، امري ضروري تلقي 
مي شود. وي مجموع بارندگي استان اصفهان تا پايان 
تيرماه سال آبي جاري را  108/9 ميليمتر اعالم كرد و 
اظهار داشت: مجموع بارندگي دراز مدت استان دراين 
دوره، 149/3 ميليمتر بوده اس��ت ك��ه 27/06 درصد 
كاهش بارندگي نس��بت به دوره آماري بلند مدت را 

نشان مي دهد. 
خداقلي باالترين درصد خشكسالي استان را در خور 
و بيابانك با حدود 63/8 درصد كاهش بارندگي نسبت 
به ميانگي��ن درازمدت عنوان و اضافه كرد: در س��ال 
آبي جاري، بارندگي اين ايس��تگاه نسبت به ميانگين 

درازمدت به يك سوم كاهش يافته است.

اصفهان؛ هفتمین استان درگیر با خشکسالي شدید در کشور 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه:

درآمد و هزينه هاي ناوگان اتوبوسراني 
هماهنگي ندارد

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني 
اصفه��ان و حومه گفت: ع��دم توازن 
درآمد و هزينه هاي ناوگان اتوبوسراني 
از مهم ترين مش��كالت موجود در اين 
سازمان اس��ت. س��يد عباس روحاني 
روز گذش��ته در گفتگ��و با ف��ارس با 
اشاره به مش��كالت موجود در ناوگان 
اتوبوس��راني اصفهان اظهار داشت: در 
حال حاضر اين ن��اوگان در زمينه هاي 
مختلف با مشكالت زيادي مواجه شده 
و افزايش س��وخت، اين مشكالت را 
تشديد كرده است. وي به راهكار هاي 
برطرف ش��دن اين مش��كالت اش��اره 
ك��رد و اف��زود: تأمي��ن هزينه هاي اين 
س��ازمان ض��رورت دارد و هماهن��گ 
شدن اين هزينه ها با درآمد هاي ناوگان 
اتوبوس��راني، از راهكار ه��اي ويژه به 
منظور برطرف ش��دن اين مش��كالت 
محسوب مي ش��ود. مديرعامل شركت 
واحد اتوبوس��راني اصفهان و حومه با 

اشاره به ضرورت ساماندهي وضعيت 
موج��ود تصريح ك��رد: در صورتي كه 
مس��ئوالن سياست افزايش عدم قيمت 
و نرخ كرايه ها را دنب��ال كنند، بايد به 
فكر تأمين هزينه هاي اين ناوگان بوده 
و ب��ا برنامه ري��زي در اي��ن زمينه گام 
بردارن��د. وي اضافه ك��رد: عدم توازن 
درآمد و هزينه هاي ناوگان اتوبوسراني 
از مهم تري��ن مش��كالت موج��ود در 
جامعه است و اين موضوع با هدفمند 
شدن يارانه ها و افزايش قيمت سوخت 
ارتباط مس��تقيم دارد. روحاني با اشاره 
به ميزان هزينه اي كه براي سفر هر نفر 
مصرف مي ش��ود، تأكيد كرد: در حال 
حاضر براي سفر هر يك از شهروندان، 
338 توم��ان هزينه مي ش��ود و ناوگان 
اتوبوسراني تنها 50 تومان از اين هزينه 

را از مسافران دريافت مي كند. 
وي ادام��ه داد: باقي مان��ده هزينه هاي 
ناش��ي از حم��ل و نقل ش��هروندان با 

اتوبوس هاي ش��هري توسط شهرداري 
و دولت پرداخت مي ش��ود و در حال 
حاض��ر ب��ا توجه ب��ه اي��ن وضعيت، 
تم��ام فش��ار هاي ناش��ي از هزينه هاي 
اين ن��اوگان را ش��هرداري ب��ه عهده 
گرفته اس��ت. مديرعامل شركت واحد 
اتوبوس��راني اصفهان و حومه با اشاره 

ب��ه حمايت ه��اي ش��هرداري در اين 
زمينه بيان داش��ت: در اي��ن وضعيت 
شهرداري بيشتر از سهم خود در تأمين 
اين هزينه ها كمك مي كند و مشكالت 
مال��ي موجود در اين ن��اوگان از انجام 
اقدامات وي��ژه به منظور س��اماندهي 

وضعيت موجود جلوگيري مي كند.

شهردار اصفهان:
 تا آبان ماه اسکلت سالن اجالس 

را باال می بریم

  زاینده رود

س��قائيان نژاد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از طراح كدهای فنداسيون 
 اول را برای اجالس می گيريم و اسكلت سالن اجالس را تا آبان ماه باال
می بريم. وی خاطرنش��ان كرد: سالن های اجالس اصفهان با تأييد مقام 
معظم رهبری به اصفهان آمد. ابتدا می خواستند اين سالن را به كيش ببرند، 
برخی می خواستند اين سالن در تهران باشد، ما مطرح كرديم كه شهرهای 
بزرگ ايران هم خوب اس��ت مانند خيلی از كش��ورها س��الن اجالس 
 داش��ته باش��ند، چرا بايد فقط اجالس تهران داشته باشيم؟ شهرستان ها

 هم حق دارند. 
 شهردار اصفهان افزود: از مجموع 1300 ميليارد تومان بودجه پروژه های
 متمركز شهرداری مركزی مجموعه سالن اجالس 400 ميليارد تومان را 
به خود اختصاص داده است. سقائيان نژاد تصريح كرد: برای LC داخلی 
از بانك 100 ميليارد تومان برای سالن اجالس تسهيالت در نظر گرفتيم تا 
با مشكل مواجه نشويم. وی در بخش ديگر سخنان خود درباره وضعيت 
پروژه شهرك سالمت نيز گفت: زمينی كه به اين امر اختصاص داده شده 

بود 34 هزار مترمربع بود كه قسمتی از وسط زمين معارض داشت.
 ش��هردار اصفه��ان افزود: س��رمايه گ��ذار اين بخش گف��ت اگر زمين 
يكنواخت ش��ود طرح بهتر پياده می ش��ود، بنابراين قرار ش��د مشتركًا 
ش��هرداری و سرمايه گذار اين آزادس��ازی را انجام دهند و اين روند به 
س��مت مثبت پيش رفت. س��قائيان نژاد افزود: طرح های فاز 2 شهرك 
 س��المت به دست ما رسيده است از س��ويی دو قسمت از آزادسازی ها
 باقی مانده است. در صورت پيشرفت عمليات اجرايی، طرح در عرض 
45 روز آينده بايد شروع شود. وی خاطرنشان كرد: اين شهرك شبيه سيتی 
سنتراس��ت كه از تهران الگوبرداری شده و در مقايسه با شهرك سالمت 

شيراز، سه برابر بزرگ تر است. 
شهردار اصفهان درباره بازنگری طرح تفصيلی نيز گفت: طرح تفصيلی 
ش��هر اصفهان در تاريخ 27 تيرماه سال جاری به تصويب رسيد كه قرار 
است ظرف يك ماه به شهرداری اصفهان ابالغ شود. سقائيان نژاد درباره 
اح��داث BRT نيز تصري��ح كرد: احداث BRT ش��امل 17 كيلومتر از 
قائمي��ه ت��ا ميدان آزادی ف��از اول طرح و فاز دوم آن از مي��دان آزادی تا 
ميدان قدس اس��ت. وی درباره بودجه ش��هرداری و پروژه های مربوطه 
خاطرنشان كرد: از سال 88 جهشی در اجرای پروژه ها در شهر اصفهان 
 داش��تيم و اين بدان معناست كه نقطه عطف تعداد پروژه ها در اين سال

بوده است. 
س��قائيان نژاد افزود: در س��ال 89 ني��ز باالترين بودجه به پ��روژه های 
عمرانی اختصاص داده ش��ده، اما در س��ال 90 تفكيك��ی در پروژه های 
ش��هری انجام ش��د به طوری كه پروژه های بزرگ در قس��مت مركزی 
ق��رار دارد و پروژه ه��ای محله محور نيز در جايگاه خود باقی اس��ت. 
وی ب��ا بيان اين ك��ه 1300 ميلي��ارد تومان ب��رای پروژه ه��ای متمركز 
ش��هرداری مرك��زی درنظر گرفته ش��ده، اف��زود: بودج��ه عمرانی نيز 
 375 ميلي��ارد تومان اس��ت ك��ه در مناط��ق 14گانه به نام پ��روژه های 
 محله محور اختصاص دارد، اين درحالی است كه بودجه پروژه مشاركت ها

 نيز نزديك به 700 ميليارد تومان است.
 شهردار اصفهان در خاتمه پروژه های متمركز شهرداری را اينگونه عنوان 

كرد: 
-مجموعه سالن اجالس 400 ميليارد تومان

- فاز دوم پروژه ميدان امام علی )ع( 316 ميليارد تومان
- باف��ت های فرس��وده همت آباد نزديك به 100 ميلي��ارد تومان اوراق 

فروخته و 100 ميليارد تومان اوراق ملكی
- قطار شهری 250 ميليارد تومان

- تراموا 70 ميليارد تومان
- شهر رؤياها 100 ميليارد تومان. 

 برای خشک شدن زاینده رود
 باید در سطح ملی تصمیم گیری شود

س��قائيان نژاد گفت: چطور می توان گفت اطراف پااليشگاه عاری از 
آاليندگی است؟

ش��هردار اصفهان كه در يك نشس��ت خبری حضور داشت با بيان اين 
مطلب گفت: بحث آب برای اصفهان يك فاجعه اس��ت و برای خشك 
شدن زاينده رود بايد در سطح ملی تصميم گيری شود. وی افزود: چرا با 
مسأله آب زاينده رود سرسری برخورد می شود. وقتی می بينيم آب نيست 
و درختان در حال خش��ك شدن هس��تند و 30 درصد نيز توريست كم 
شده، بايد چاره ای انديشيد. شهردار اصفهان گفت: البته با تانكر آبرسانی 
 می كنيم، ولی آبياری درختان بايد ريش��ه ای و عميق باش��د و اين كافی

نيست. 
س��قائيان نژاد خاطرنش��ان كرد: مديريت رودخانه نمی تواند به گونه ای 
باش��د كه هركس برای خود تصميم گيری كند. چرا بايد برای پروژه ای 
قبل س��اخته شدن مشكالتی به وجود بيايد؟ نبايد پروژه های مربوط به 
اين بحث بماند و كاری نشود، بلكه بايد موانع برداشته و در سطح ملی 

تصميم گيری شود. 
وی تصريح كرد: اخيراً مطلع شديم كه پااليشگاه اصفهان به صورت پااليشگاه 
پارك قلمداد شده است؛ چه بايد گفت؟ آيا نبايد محيط زيست در اين باره 
وارد قضيه شود؟ شهردار اصفهان افزود: البته صنايع بايد باشد اما از سويی 
 بايد سالم باشد. چطور می توان گفت اطراف پااليشگاه عاری از آاليندگی

است.

 استان اصفهان در جذب و نظارت 
بر سرمایه گذاري خارجي رتبه سوم 

کشوري را کسب کرد 
معاون سياس��ي و امنيتي اس��تاندار اصفهان گفت: اين استان در جذب و 
نظارت بر سرمايه گذاري خارجي رتبه سوم كشوري را كسب كرده است. 
محمد مهدي اس��ماعيلي با بيان اين كه در كل كش��ور شاهد رشد 124 
درصدي س��رمايه گذاري خارجي در سال 89 نسبت به سال 88 بوديم، 
ادامه داد: در اس��تان اصفهان نيز ش��اهد روند رو به رشد اين امر بوديم و 
اين اس��تان رتبه س��وم را در جذب و نظارت بر سرمايه گذاري خارجي 

كسب كرد. 
وي اضافه كرد: مديريت اس��تان براي س��ال 90 برنامه ريزي گسترده اي 
در دس��ت اقدام و اجرا دارد. وي از ايجاد كميته جذب س��رمايه گذاري 
خارجي، در س��تاد اجراي فرمان جهاد اقتصادي خبر داد و اظهارداشت: 
در اين كميته هدف گذاري استان در حوزه سرمايه گذاري مشخص شده 
است. اسماعيلي يادآور شد: هدف گذاري استان در حوزه سرمايه گذاري 
خارجي افزايش 100 درصدي جذب س��رمايه گذاري نسبت به سال 89 

خواهد بود. 
اسماعيلي خاطرنشان كرد: سال 90 سال ويژه اي در رشد سرمايه گذاري 

خارجي اصفهان خواهد بود و اين شهر در اين مقوله خواهد درخشيد.

  250 روستا در چهارمحال و  بختیاري بحران 
کم آبي دارند

 مديرعامل شركت آبفار چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 
250 روس��تا در اين اس��تان دچار بحران كم آبي هس��تند. قاسمعلي 
خدابخش��ي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به بروز پديده 
خشكس��الي در اين استان و تغيير شيوه بارش منابع تأمين كننده آب 
شرب روستاييان در اين استان به  شدت كاهش يافته است، به طوري 
كه در حال حاضر 95 روس��تاي اين اس��تان با تانكر س��يار آبرساني 

مي شود. 
وي با بيان اين كه 93 روس��تاي اين اس��تان نيز به ط��ور كلي از آب 
آش��اميدني محروم هس��تند، گفت: به  منظور مقابله با اين بحران آب 
113 روس��تاي استان جيره بندي شده است و س��اكنان اين روستاها 

روزانه كمتر از 30 ليتر آب دريافت مي كنند.
خدابخشي با اشاره به تخصيص اعتبارات مقابله با خشكسالي به اين 
اس��تان اين اعتبارات را ناكافي دانست و گفت: تخصيص اين ميزان 
اعتبارات جوابگوي بحران كم آبي در اين اس��تان نيست. مديرعامل 
شركت آبفار چهارمحال و بختياري عدم تأمين هزينه سوخت بنزين 
و كرايه حمل و نقل تانكرهاي آبرساني به روستاهاي اين استان را از 
ديگر مش��كالت فراروي اين شركت برشمرد و گفت: تخصيص اين 

اعتبارات جوابگوي نيازها نيست. 
وي با بيان اين كه روستاهاي شهرستان لردگان داراي بيشترين حجم 
بح��ران كم آبي در اين اس��تان اس��ت، گفت: با به  وج��ود آمدن اين 
حجم از مش��كالت، نزديك به 70 درصد از وقت روزانه مس��ئوالن 
اين شهرس��تان صرف پاسخگويي به مش��كالت آب شرب است كه 
انديش��يدن اقدامات اصولي و تدوين برنامه هاي جامع براي مقابله با 
اين مشكالت، در اولويت برنامه هاي اين شركت قرار گرفته است. 

خدابخشي با اشاره به نزديكي ماه مبارك رمضان و همزماني با فصل 
گرما گفت: ساماندهي وضعيت نابسامان كم آبي در سطح روستاهاي 

اين استان بسيار ضروري است. 
وي با بيان اين كه چگونگي بهره برداري از اين نعمت الهي بسيار مهم 
و پرهيز از اس��راف و اتالف آن سونوشت ساز و حياتي است، گفت: 
با مصرف درس��ت و بهين��ه آب و هدايت آن به بخش كش��اورزي، 
مي توان بس��ياري از مواد غذاي��ي مورد نياز كش��ور را تأمين كرد تا 

نيازمند بيگانگان نباشيم. 
 

فرماندار اردل:
چشمه های  آب شرب روستاهاي اردل 

بهسازي مي  شود
فرماندار اردل از بهس��ازي چشمه هاي آب روستاهاي بخش ديناران 
اي��ن شهرس��تان خب��ر داد. به گزارش ف��ارس، فيروز خس��روي در 
نشست شوراي سالمت و امنيت غذايي اين شهرستان اظهار داشت: 
خشكس��الي هاي چند ساله اخير مش��كالت فراواني را براي مردم و 
مس��ئوالن تأمين كننده آب به  وجود آورده اس��ت. وي اصالح روش 
آبياري را از راهكارهاي مؤثر در جلوگيري از بروز پديده خشكسالي 
مؤث��ر برش��مرد و گف��ت: افزايش تدريج��ي دور آبي��اري و كاهش 
تدريج��ي آب ه��اي الزم براي محصوالت زراع��ي و باغي و اجراي 
آمايش س��رزمين از ديگر راهكارهاي مؤثر در راس��تاي جلوگيري از 
هدررفت آب به ش��مار مي رود. خس��روي خاطرنشان كرد: برهمين 
اساس الزم است با برنامه ريزي صورت گرفته و با تقويت اعتبارات، 
زمينه برخورداري روستاهاي بدون آب را از آب آشاميدني بهداشتي 

و سالم فراهم كرد. 
فرماندار شهرستان اردل تأكيد كرد: تمام تالش خود را براي آسايش 
و امني��ت م��ردم به كار مي بندي��م و اميدواريم كه در س��ال جاري با 
تأمين اعتبار الزم بتوانيم بس��ياري از مشكالت آب شرب شهرستان 
را برطرف كنيم. وي نهادينه س��ازي آموزش فرهنگ صحيح مصرف 
كردن را در س��طح جامعه ضروري برش��مرد و گف��ت: بهره گيري از 
مكاني��زم اطالع رس��اني، آموزش هاي صحي��ح و مس��تمر و به ويژه 
كاربردي با هدف آشناسازي روستاييان با مصرف بهينه و صحيح آب 
ش��رب در راستاي حل كمبود آب ناشي از خشكسالي، موجب حفظ 
و حراست از منابع ملي مي شود. خسروي در ادامه با اشاره به احداث 
سرويس هاي بهداش��تي براي خانوارهاي روستايي صعب العبور اين 
شهرستان گفت: بر همين اساس احداث تعداد 10 سرويس بهداشتي 
در كانون هاي عش��ايري بخش ديناران اين شهرس��تان در دستور كار 

قرار گرفته است. 
وي بهس��ازي چش��مه هاي آب عش��اير اي��ن شهرس��تان را از ديگر 
مصوبات اين نشس��ت اعالم كرد و گفت: با توجه به اين كه تعدادي 
از چش��مه هاي تأمين كننده آب آشاميدني عشاير در مناطق نجف آباد 
و مراد آباد ديناران نياز به بهسازي دارند، امور عشايري بايد نسبت به 

اين امر اقدامات الزم را در اسرع وقت اعمال كند.

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
 کاهش 14 درصدي مصرف بنزین 

در چهارمحال و بختیاري
معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياري گفت: با اجراي قانون 
هدفمن��دي يارانه ها مصرف بنزين در اين اس��تان 14 درصد كاهش 
ياف��ت. به گزارش فارس، محمود عيدي در نشس��ت كميته حمل و 
نقل شهرس��تان شهركرد اظهار داشت: باتوجه به پيگيري هاي شركت 
نفت مقرر ش��د ساالنه 10 ميليون و 600 هزار ليتر سوخت به بخش 
صنعت و 52 ميليون و 400 هزار ليتر س��وخت به بخش كش��اورزي 
اين استان اختصاص داده شود. وي افزود: اين ميزان مصرف پس از 
تصويب س��تاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور، ساالنه به اين 

دو بخش اختصاص مي يابد. 
عيدي بر ضرورت صرفه جويي مصرف سوخت در بخش كشاورزي 
اي��ن اس��تان تأكيد كرد و گفت: جهاد كش��اورزي ب��ه  دنبال اجرايي 
ش��دن منويات مقام معظم رهبري در راس��تاي تحق��ق اهداف جهاد 
 اقتص��ادي كش��ور ملزم به رعاي��ت صرفه جويي در بخش س��وخت
اس��ت. وي در ادامه اضافه كرد: همچنين در راستاي تسريع در روند 
اجراي عمليات گازرس��اني و ايجاد فاضالب در ش��هر منظريه، بايد 
معوقات ش��ركت هاي گاز و آب و فاضالب پرداخت ش��ود. معاون 
عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختياري حمايت از بخش صنعت و 
كش��اورزي اين استان را ضروري دانست و گفت: وصول بدهي هاي 
عق��ب افتاده در بخش صنعت و كش��اورزي از حوزه اختيارات اين 

معاونت خارج است. 
وي قيمت حامل هاي انرژي عرضه ش��ده را مصوب وزارت كش��ور 
دانس��ت و گف��ت: در بحث قيمت اين حامل ه��اي انرژي موظف به 
اجراي ابالغ هاي وزارت كش��ور هس��تيم. عيدي در ادامه همچنين با 
اش��اره به ش��ناور بودن قيمت اجناس در س��طح بازار گفت: در ماه 
مبارك رمضان ايجاد و راه اندازي فروش��گاه هاي عرضه مستقيم كاال 
با 15 درصد تخفيف، اقالم غذايي مورد نياز مردم را تأمين و عرضه 

مي كنند.

مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان از اصالح و نشت گيری 
175 كيلومتر از شبكه های آب استان 
خبر داد. هاش��م امين��ی در گفتگو با 
مهر با تأكيد بر اين كه قدمت ش��بكه 
آب رسانی سطح استان اصفهان بسيار 
زي��اد اس��ت، گف��ت: قدمت ش��بكه 
آب رسانی استان اصفهان هم  اكنون به 
بيش از 40 س��ال می رسد و بر همين 
اس��اس اصالح و تعميرات اين شبكه 
جزء اولويت های اصلی ش��ركت آب 
و فاضالب اس��تان محسوب می شود. 
وی با تأكيد بر اين كه هر ساله بخشی 
از ش��بكه خطوط آب رس��انی سطح 
اس��تان اصفهان مورد تعمير و مرمت 

قرار می گيرد، افزود: در س��ال گذشته 
175 كيلومتر از شبكه های آب رسانی 
استان اصفهان به منظور حفظ اصول 
بهداش��تی و جلوگي��ری از هدررفت 
آب اصالح و تعمير ش��د. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اش��اره به چگونگی انجام عمليات 
اصالح شبكه آب رس��انی اين استان، 
اظهار داشت: نشت گيری، جابه جايی 
و نوسازی خطوط آب رسانی از جمله 
عمليات هاي��ی اس��ت كه ب��ه منظور 
جلوگيری از هدررفت آب در سطح 
اس��تان اصفهان انجام می شود. وی با 
تأكيد ب��ر تأثيرگذاری اصالح خطوط 
آب رسانی اس��تان اصفهان در فرآيند 

مصرف آب، تصريح ك��رد: اقدامات 
انجام ش��ده به منظور اصالح ش��بكه 
آب رس��انی اس��تان اصفهان موجبات 
جلوگيری از هدر رفت 447 ليتر آب 
در ثانيه را فراه��م آورد. امينی اضافه 
ك��رد: طی س��ال گذش��ته 146 مورد 
عمليات اصالح در ش��بكه توزيع آب 
شهر اصفهان انجام پذيرفته است. وی 
با بيان اين ك��ه اصالح خطوط انتقال 
آب اصفهان نيز به صورت موفقيت آميز 
در اين استان انجام شده، بيان داشت: 
خطوط انتقال آب استان اصفهان يكی 
از طوالنی ترين شبكه های آبی كشور 
محسوب می شود كه در اين مورد نيز 
22 م��ورد اصالح با موفقيت به انجام 

رسيده اس��ت. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان در بخش 
ديگری از صحبت های خود با اشاره 
به مي��زان صرفه جوي��ی در آب پس 
از اجرای قان��ون هدفمندی يارانه ها، 
گفت: بر اس��اس برآورده��ای انجام 
گرفته، پ��س از هدفمن��دی يارانه ها، 
مصرف آب ش��رب در س��طح استان 
اصفهان نزديك ب��ه 6 درصد كاهش 
يافت. وی افزود: اي��ن ميزان كاهش 
هدفمن��دی  از  پ��س  آب  مص��رف 
يارانه ها در ش��رايطی انجام ش��د كه 
ميزان انش��عابات اس��تان اصفهان به 
نسبت سال گذشته 35 هزار انشعاب 

افزايش پيدا كرد.

امینی به مهر خبر داد؛

اصالح و نشت گیری 175 کیلومتر از شبکه توزیع آب استان اصفهان

آگهی مزايده
سازمان مجری ساختمان ها و تأسيسات دولتی و عمومی درنظر دارد نسبت به فروش آهن       

آالت مازاد پروژه بيمارستانی کليشاد به شرح ذيل برابر ضوابط و از طريق مزايده اقدام 
نمايد. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و بازديد از آهن آالت مربوطه از 

تاريخ چاپ آگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری به آدرس اصفهان- شهرستان کليشاد- 
بيمارستان 96 تختخوانی کليشاد مراجعه نمايند.
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 هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

اداره كل امور اداری و منابع انسانی 

سازمان مجری ساختمان ها و تأسيسات دولتی و عمومی

)نوبت دوم(    



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5                           پنجشنبه 6 مرداد1390/ 26شعبان 1432/ شماره 575 Thursday28 July 2011 

اطالع رسانی
مزایده غیرمنقول

4/454 ش��ماره: 2728 پرونده اجرائی کالس��ه 4/97 شش��دانگ یکب��اب خانه پالک 
2754 مفروز ش��ده از پالک 994 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 
هفده ثبت اصفهان که س��ند مالکیت آن در صفحات 488 و 491 دفتر 208 با ش��ماره 
ثبت 9729 و ش��ماره های چاپی 054778 و 054779 ثبت و صادر ش��ده اس��ت به 
آدرس زواره مجاور پل راه آهن خیابان فتحی ش��قاقی، طبق اسناد مالکیت ششدانگ 
به مس��احت 690 مترمربع با حدود و مش��خصات شماالً درب و دیواریست به حریم 
خ��ط آهن به طول 42 متر ش��رقًا به دیوار باقیمانده پ��الک 994 به طول 26/30 متر 
جنوبًا در دو قس��مت دیواریس��ت به ملک 995 به ترتیب به طول های 17/85 متر و 
19/70 متر غربًا درب و دیواریست به کوچه منسده احداثی به طول 9/50 متر حقوق 
ارتفاق��ی ب��ا حق المجری از باقیمانده پالک- که طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک 
فوق عبارتس��ت از یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه به مساحت 200 مترمربع که 
با دیوارهای باربر آجری و س��تون های قائم فلزی و س��قف ط��اق ضربی و تیرآهن 
و مصالح خش��ت و گل که س��فیدکاری شده احداث ش��ده است کف هال و اتاق ها 
موزائیک و دیوار هال تا یک متر س��نگ و دیوار اتاق ها س��فیدکاری قدیمی اس��ت 
آش��پزخانه با کف س��رامیک و دیوارها تا سقف کاش��ی و کابینت ها فلزی است کف 
حمام و س��رویس بهداش��تی بخشی موزائیک و بخشی سرامیک و دیوارها تا 1/5 متر 
کاش��ی شده اس��ت درب های داخلی چوبی و درب ورودی ساختمان و درب اصلی 
حیاط فلزی اس��ت پنجره ها بخش��ی فلزی و بخش��ی آلومینیوم می باشد پوشش بام 
قیروگونی و نمای ساختمان پالستر سیمان و دیوار سمت خیابان فاقد نماسازی است 
زیرزمی��ن به مس��احت 20 مترمربع و ارتفاع 2/30 متر ب��ا کف موزائیک و دیوارهای 
آجری و روکش پالس��تر س��یمان س��فید و درب فلزی احداث شده است یک واحد 
انباری در قس��مت غربی حیاط به مساحت 24 مترمربع با دیوارهای آجری و پالستر 
س��یمان و س��قف طاق ضربی و کف موزائیک اجرا شده است کف حیاط موزائیک و 
باغچه با درختان انگور و انار و س��پیدار در حیاط قرار دارد مش��ترکات شامل آب و 
برق و گاز دایر اس��ت ملکی آقای داود فدوی اردس��تانی که طبق اسناد رهنی شماره 
72732- 85/10/6 و 74951- 86/10/6 دفترخانه 51 اردس��تان تمامت ششدانگ و 
مازاد ارزش شش��دانگ پالک مرقوم در رهن موسسه مالی و اعتباری قوامین اردستان 
واق��ع می باش��د و طبق اعالم بان��ک ملک موردنظر دارای بیمه تمام خطر می باش��د 
و باتوجه به گزارش کارش��ناس طول و ابعاد زمین خصوصًا اضالع ش��رقی و غربی 
تغییر کرده اس��ت و با ابعاد مندرج در سند مغایرت دارد و به نظر می رسد بخشی از 
ضلع ش��مالی پالک در س��مت خیابان اصلی عقب نشینی کرده است که ارزش پالک 
مذک��ور باتوجه به وضعیت موجود ملک مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی 
گردیده. مزایده ملک مذکور از س��اعت 9 الی 12 روز س��ه شنبه مورخ 90/5/25 در 
اداره ثب��ت اس��ناد و امالک زواره برگزار می ش��ود. مزایده از مبل��غ پایه چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال ش��روع و به هرکس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی 
فروخته می ش��ود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مرب��وط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گ��ردد. طالبین خرید می توانند به آدرس ذکر 
ش��ده مراجعه و از مح��ل بازدید نمایند. این آگهی در ی��ک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ و منتش��ر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

م��ی گ��ردد. م ال��ف/125
عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

احضار
5/129 چون آقای یوس��ف اس��تکی فرزند حیدر شکایتی علیه آقای پرویز حاجی بنده 
لو مبنی بر ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900493ک111 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/7/18 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
 کیف��ری مراتب ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/5848 
ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/132 چون آقای سیدحس��ین مدنیان فرزند رس��ول ش��کایتی علیه آقای س��یدحمید 
انباری فرزند س��ید رض��ا مبنی بر غصب عنوان مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
900498ک121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/7/27 ساعت 9/30 صبح 
تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5845 
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/169 چ��ون آق��ای محمدرضا مظفری فرزند اکبر ش��کایتی علیه آق��ای رضا کریمی 
فرزند رمضان مبنی بر جعل س��ند عادی و اس��تفاده از آن مطرح نم��وده که پرونده به 
کالس��ه 900389ب/1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی 
 از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به این 
مرج��ع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/6000
مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/170 چ��ون آقای ابراهیم معینی فرزند رضا ش��کایتی علیه آقای محمدرضا فرقدانی 
مبن��ی بر ایراد صدمه بدنی غیرعم��دی در اثر بی مباالتی و عدم رعایت نظامات مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 900514ک106 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 1390/9/22 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان و 
متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/5994 
مرادی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطاریه
آزاد  ش��غل:  اس��د  فرزن��د  محم��دی  س��یدعلی  آق��ای   8573 ش��ماره:   5/171 
مجهول المکان، خانم س��میه قاسمیان با ارائه دادنامه شماره 9009970352600042 
مورخه 1390/1/22 ش��عبه 26 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان قصد اجرای دادنامه 
و ثبت طالق خود را دارند شایس��ته اس��ت جنابعالی حداکثر ظرف مدت پنج روز با 
در دس��ت داشتن شناسنامه و س��ند ازدواج خود به این دفترخانه واقع در ملک شهر 
خیاب��ان مفتح نبش کوی آبان پالک اول مراجعه فرمائید. در غیر این صورت اقدامات 

الزم ب��ه عم��ل خواه��د آم��د. م ال��ف/ 5993
شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/172 شماره دادنامه: 9009970353400578 

شماره پرونده: 8909980365601661 
شماره بایگانی شعبه: 900180 

ش��کات: 1- خانم آزیتا امینی به نشانی ملک شهر بعد از شهربازی خ بهارستان پ13، 
2- خانم س��هیال ش��یرانی به نش��انی ملک ش��هر بعد از ش��هربازی خ بهارستان پ13 

س��اختمان گلها طبقه همکف متهم: آقای محسن امینی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
ترک انفاق گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام متهم به نام آقای محس��ن امینی دائر بر ترک انفاق حس��ب ش��کایت 
همس��ر و دخت��ر متهم به نام های خانم ها س��هیال ش��یرانی و آزیتا امین��ی و اظهارات 
مطلعین و متواری بودن متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده 642 
قانون مجازات اس��المی متهم موصوف به تحمل 91 روز حبس محکوم می گردد رای 
 صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. م الف/5995
مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/173 شماره درخواست: 9010460352700024 

شماره پرونده: 8909980362701632 
شماره بایگانی شعبه: 891525 

ش��اکی قاسم خدادادی فرزند پنجه علی شکایتی بر علیه حمید )احمد( موسائی فرزند 
غالمعلی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 101دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980362701632 
ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/8/9 و س��اعت 9 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. جلس��ه جهت 

استماع شهادت شهود و استماع ایتان سوگند شاکی مصدوم می باشد. م الف/5996
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( اصفهان

ابالغ رای
5/174 شماره دادنامه: 9009970354400637 

شماره پرونده: 8909980366101034 
شماره بایگانی شعبه: 891397 

ش��اکی: آقای محمدرضا رفیعی به نشانی خانه اصفهان بلوار مبارزان نبش ک مظاهری 
ساختمان بهنام واحد1 متهم: آقای امیر کیانی به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در 
امانت گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخص��وص اته��ام آقای امیر کیانی مجه��ول المکان دائر بر خیانت در امانت نس��بت 
ب��ه ش��اکی آقای محمدرضا رفیع��ی فرزند غالمعب��اس متولد 1363 به این ش��رح که 
موتورسیکلت شاکی که به رسم امانت تحویل متهم بوده از عودت آن خودداری کرده 
دادگاه نظر به شکایت ش��اکی و شهادت شهود و مصون ماندن کیفرخواست دادسرای 
اصفهان از تعرضی از طرف متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز 
و مس��لم دانسته مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت وی 
به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت ده روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه است. م الف/5997
محمدی کمال آبادی - رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/175 شماره درخواست: 9010460352100015 

شماره پرونده: 9009980352100586 
شماره بایگانی شعبه: 900618 

 خواه��ان زهرا اله دوس��ت فرزند محمدصدیق دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده بهرام 
بابائی فر فرزند س��یف الملوک به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 1 اتاق 
ش��ماره 120 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980352100586 ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگی آن 1390/9/19 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 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/5998
مدیر دفتر شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان

اجرائیه
5/176 شماره اجرائیه: 9010420350300145 

شماره پرونده: 8909980350300944 
شماره بایگانی شعبه: 890946 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9010090350301187 تقدیمی از 
س��وی خانم فرزانه الماسی به نش��انی دروازه تهران خ رباط اول بعد از خ باهنر جنب 
داروخانه بزرگزاد ابتدای کوچه مجتمع نوبهار ط 3 واحد6 به عنوان وکیل محکوم له و 
براساس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به شماره 9009970350300051 صادره از سوی 
این دادگاه، محکوم علیه محمد جواهری پور مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2405000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخ��ت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی و همچنین پرداخت خس��ارات 
دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه آن براساس شاخص 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی، برعهده اجرای احکام خواهد بود( در حق محکوم له 
آقای سیدعلی دردشتی به نشانی خ عبدالرزاق فروشگاه چینی و بلور میخک و همچنین 
پرداخت مبلغ 6000000 ریال بابت حق االجرای دولتی )نیم عش��ر دولتی( که باید در 
حق صندوق دولت بپردازد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به 
اج��رای حکم و پرداخت محکوم به بوده ای��د لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 5999
دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5/177 شماره: 861/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 42182 و شناس��ه ملی 10260599624 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1390/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم مهین 
پهلوان صادق به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم مهرش��اد به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1389/12/29 به تصویب رس��ید. در تاریخ 1390/4/27 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 

موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. م الف/ 5976/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/178 ش��ماره: 6412/ث- 1390/4/25 آگه��ی تغیی��رات در ش��رکت راهبرد رایانه 
رستاک با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 33281 و شناسه ملی 10260538003 
به موجب س��ند صلح 3765 مورخ 1390/4/14 دفترخانه شماره 414 اصفهان آقایان 
میثم خدارحمی و احس��ان خدارحمی هریک جداگانه به مبلغ دویست و پنجاه هزار 
ریال س��هم الش��رکه خود را به آقای امید قیطانی واگذار نمودند. س��رمایه ش��رکت 
تغییری پیدا نکرد. ش��رکاء فعلی و میزان س��هم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد: 
آقایان امید قیطانی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال س��هم الش��رکه و احسان خدارحمی 
دارنده مبلغ پانصد هزار ریال. ماده 18 اصالحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امض��ای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
آقای��ان امید قیطانی به کدملی 4219828699 و کدپس��تی 8143153573 به س��مت 
مدیرعامل و احس��ان خدارحمی به کدملی 1289746591 و کدپستی 8143153573 
به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا پیرو آگهی تغییرات 18585 مورخ 1389/12/23 نوع ش��رکت در 
آگهی مذکور اشتباهًا س��هامی خاص درج گردیده که صحیح آن با مسئولیت محدود 
می باش��د مراتب بدینوس��یله اعالم و اصالح می ش��ود. امضای ذیل ثبت در تاریخ 

1390/4/25 تکمی��ل گردی��د. م ال��ف/ 5976/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5/179 ش��ماره: 6286/ث- 1390/4/25 آگه��ی تغیی��رات در ش��رکت حمل و نقل 
مس��افر درون ش��هری طلوع صبح نقش جهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 
19890 و شناسه ملی 10260407722 به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 
1386/11/1 که در تاریخ 1390/4/20 واصل ش��ده مدت شرکت برای مدت 5 سال 
دیگر تمدید ش��د و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح ش��د. آقایان حس��ین آتش به 
کدملی 5110427097 و کدپس��تی 8196798765 به سمت مدیرعامل و مجید آتش 
ب��ه کدملی 5110184569 و کدپس��تی 8196798765 به س��مت رئیس هیئت مدیره 
برای مدت 5 س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. امض��ای ذیل ثبت در تاریخ 

1390/4/25 تکمی��ل گردی��د. م ال��ف/ 5976/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5/180 ش��ماره: 896/ت90/103 آگهی تغییرات موسس��ه دژ ک��وه جرقویه اصفهان به 
ش��ماره ثبت 2882 و شناسه ملی 10260610149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ع��ادی به طور فوق العاده مورخ 1390/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��مت 
اعض��ای هیئ��ت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محس��ن محمدی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حسین محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد 
محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مس��عود محمدی به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای مس��عود محمدی به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات موسسه با امضای کلیه اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1390/4/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید 

و امضا قرار گرفت. م الف/  5989/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تصمیمات
5/181 ش��ماره: 7430/ث- 1390/4/29 آگهی تصمیمات در شرکت خانه سازی کوثر 
نقش جهان س��هامی خاص، ثبت شده بش��ماره 20543 و شناسه ملی 10260414057 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1390/3/30 آقای حس��ن احمدیان فر 
ب��ه کدملی 4269445009 و کدپس��تی 7581754977 و خانم ن��دا جانبازی به کدملی 
 1288922698 و کدپس��تی 8143149118 ب��ه ترتی��ب بس��مت بازرس��ان اصل��ی و 
علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنًا روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/4/29 

تکمیل گردید. م الف/ 5989/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
5/182 ش��ماره: 1676/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت آبسار تجهیز آیریک سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/28 تحت ش��ماره 44688 و شناس��ه ملی 
10260626060 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/28 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر 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: تولید و توزیع کلیه لوازم آبیاری، کشاورزی و باغبانی، مواد اولیه 
پلیمری، ابنیه و محوطه س��ازی، حفظ و نگهداری و اجرای فضای س��بز، تامین نیروی 
انس��انی موقت، صادرات و واردات لوازم کش��اورزی، خری��د و فروش و صادرات و 
واردات کلی��ه کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتب��ارات بانک های داخلی و 
خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل 
و خارج از کش��ور و هرآنچه که با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان محتش��م کاش��انی- کوچه گاز ان دالن- پالک 80، 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم 
با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 
17/92330 م��ورخ 1390/3/2 نزد بانک ملت ش��عبه خیاب��ان توحید اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- خانم شیوا بقائی حسین آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای 
امی��ر میرزا باقریان به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آق��ای حمید عظیمی به 
 س��مت عض��و هیئت مدیره 4-5- آق��ای حمید عظیمی به س��مت مدیرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با 
امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
احمد تیموری س��یچانی به عن��وان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا یوس��فی به عنوان 

بازرس علی البدل. م الف/  5989/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/183 شماره: 1685/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت نوین الکترونیک طلوع سپاهان 
س��هامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/4/29 تحت شماره 44700 و شناسه ملی 
10260626191 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/29 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر 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- موض��وع ش��رکت: انواع کلیه فعالیت های بازرگان��ی از قبیل صادرات و واردات- 
خری��د و ف��روش- تولید و توزیع کاالهای مجاز بازرگان��ی- طراحی و تولید و نصب 
و راه ان��دازی- نگه��داری و صادرات و تدارکات در امور صنعتی و امور الکترونیک و 
سیستم های حفاظتی و اعالم خطر و اتوماسیون صنعتی و مخابرات به جز مواردی که 
در اختیار شرکت مخابرات است- انجام خدمات رایانه ای صرفًا سخت افزار و تامین 
نیروی انس��انی موقت فنی و متخصص برای ش��رکت های دولتی و خصوصی و اخذ 
تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت- انجام 
کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات 
خصوص��ی و دولتی خارجی و داخلی و هرگونه اموری که با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت ب��ه مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان فلک��ه ارتش- جنب بانک ص��ادرات- مجتمع 
 تجاری مسعود- طبقه دوم- واحد5- کدپستی 8175913138- تلفن 03116259357، 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 385 مورخ 1390/4/23 نزد بانک ملی ش��عبه دانش��گاه اصفهان 

پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین 
 مدیران ش��رکت: 1-5- آقای علیرضا دادائی حسن آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره
2-5- آق��ای افراس��یاب کریمی به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره 3-5- آقای امیر 
گ��ودرزی اصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آق��ای امیر گودرزی اصفهانی 
به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر 
ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی ریاضی به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم بدرالسادات فاطمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  5989/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/184 ش��ماره: 1669/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت پوشش طیف ایرسا سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/28 تحت ش��ماره 44685 و شناس��ه ملی 
10260626037 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/28 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر 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 شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید 
و ف��روش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انواع رنگ های پودری، 
پوش��ش ه��ای صنعتی و مواداولیه مل��زوم تولید، انجام کلیه ام��ور مربوط به ترخیص 
 کاال، ماش��ین آالت از گمرکات کشور، ش��رکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و 
بین المللی، ش��رکت در نمایش��گاه های داخلی و بین المللی، ایجاد شعب و نمایندگی 
داخل��ی و خارجی، اخ��ذ نمایندگی های فروش، و توزی��ع از تولیدکنندگان داخلی و 
خارجی، ایجاد ش��عب در کلیه اس��تان ها و شهرهای کش��ور و نیز مناطق آزاد و ویژه 
تجاری، اقتصادی کش��ور تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان ابتدای اتوبان چمران- بعد از اولین پل عابرپیاده- جنب نمایندگی دوو- 
در س��بز رنگ 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 800/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 
800/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باشد که مبلغ 280/000/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 48/6890/53 مورخ 1390/4/8 نزد بانک 
تجارت ش��عبه شریف واقفی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد رضا پور آقا به سمت 
رئی��س هیئت مدیره 2-5- خانم الهام طیبی جبلی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- خانم لعیا بنی نصرت به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای مهدی ترکی به 
سمت عضو هیئت مدیره 5-5- آقای مهدی ترکی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات 
 مدیرعام��ل: مدیرعامل مج��ری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
عل��ی البدل: 1-8- آقای س��یدجمال حس��ینی به عن��وان بازرس اصل��ی 2-8- آقای 

سیداحسان رضوی زاده به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  5989/5
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/185 ش��ماره: 883/ت90/103 آگهی تغییرات موسس��ه بین المللی صدرا مشاوران 
راهگش��ا به ش��ماره ثبت 2977 و شناس��ه ملی 10260622715 به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ 1390/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ماده 
14 اساس��نامه بش��رح صورتجلس��ه اصالح گردید. 2- خانم لیال دادگر به شماره ملی 
1285891181 به ش��ماره شناس��نامه 1498 تاریخ تول��د 1355/6/28 فرزند احمد با 
پرداخت مبلغ 30/000 ریال به صندوق موسس��ه، در ردیف ش��رکا قرار گرفت. خانم 
منصوره مقتدائی پزوه به ش��ماره ملی 1293379492 به شماره شناسنامه 1430 تاریخ 
تولد 1364/6/25 فرزند حس��ین با پرداخت مبلغ 30/000 ریال به صندوق موسس��ه، 
در ردیف ش��رکاء قرار گرفت. در نتیجه س��رمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به 
 مبل��غ 1/060/000 ری��ال افزایش یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. 
3- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردی��د: انجام کلیه خدمات مش��اوره ای و تخصصی بازرگان��ی- انجام کلیه خدمات 
مش��اوره ای و تخصص��ی در ابع��اد مختلف به اش��خاص حقیقی و حقوق��ی: اعم از 
بازرگانی- صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی- مشارکت و سرمایه گذاری با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی 
صرفا جهت موضوع ش��رکت- انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی- ایجاد 
ش��عب در تهران و س��ایر نقاط کش��ور- همچنین در خارج از کشور- افتتاح حساب 
بانکی در موسس��ات مالی و قرض الحس��نه ها و بانک های خصوصی و دولتی جهت 
موسس��ه- مش��اوره تخصصی خانواده و روان ش��ناختی- رفتار- مش��اوره و تحکیم 
خانواده. در تاریخ 1390/4/28 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت 

و م��ورد تایی��د و امض��ا ق��رار گرف��ت. م ال��ف/ 5989/6
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغییرات
5/186 ش��ماره: 885/ت90/103 آگهی تغییرات موسس��ه بین المللی صدرا مش��اوران 
راهگش��ا به ش��ماره ثبت 2977 و شناس��ه ملی 10260622715 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1390/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضای 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر داوری دولت 
آبادی و آقای حس��ام س��ارنج و آقای حمیدرضا صادقی پور و خانم لیال دادگر و آقای 
مهدی نصراصفهانی و خانم منصوره مقتدائی پزوه. 2- س��مت اعضای هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر داوری دولت آبادی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
و آقای حس��ام س��ارنج به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صادقی پور به 
سمت عضو هیئت مدیره و خانم لیال دادگر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی 
نصراصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم منصوره مقتدائی پزوه به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای حس��ام س��ارنج به سمت مدیرعامل. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور موسس��ه از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. در تاریخ 
1390/4/29 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا 

قرار گرفت. م الف/ 5989/7
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسیس
5/187 ش��ماره: 1673/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت تالش سازان آفاق صفاهان با 
مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/28 تحت شماره 44691 و شناسه 
مل��ی 10260626094 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/28 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: ارائه کلی��ه فعالیت های مجاز بازرگانی اع��م از خرید و فروش 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرک های کشور، 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ شعبه و نمایندگی در داخل 
و خارج از کش��ور، اخذ وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات 
مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف ش��رکت، انعقاد قرارداد با ش��رکت ها، ادارات، 
ارگان ها و اش��خاص حقیقی و حقوقی، انجام کلیه امور خدماتی از قبیل تامین نیروی 
انس��انی موقت اعم از متخصص و کارگر ساده، بازاریابی غیرشبکه ای غیرهرمی و غیر 
الکترونیکی و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط می باشد.  2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان پروین- خیابان ش��یخ طوسی ش��رقی- کوچه بهارستان- بن بست قائم- پالک 
327، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- خانم فاطمه شیرمحمدی قهساره به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم زهرا 
شیرمحمدی قهساره به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- خانم زهرا شیرمحمدی قهساره 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
 اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 5989/8
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
حصر وراثت

5/190 آقای امیرحس��ین نادعلیان مارنانی دارای شناسنامه شماره 127-081509-1 
به ش��رح دادخواست به کالس��ه 2072/90ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محم��د نادعلیان مارنانی 
بشناس��نامه 320 در تاریخ 90/4/18 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 پس��ر ، 2 دختر و ی��ک عیال دائمی به 
 ن��ام ه��ای ذی��ل:1- محمدرض��ا نادعلی��ان مارنان��ی ش ش 1140 پس��ر متوف��ی 
2- امیرحس��ین نادعلی��ان مارنانی ش ش 1-081509-127 پس��ر متوفی 3- حمید 
نادعلیان مارنانی ش ش 58 پس��ر متوفی 4- نرگس نادعلیان مارنانی ش ش 9046 
دختر متوفی 5- نفیس��ه نادعلیان مارنانی ش ش 450 دختر متوفی 6- فاطمه شریان 
حس��ین آبادی ش ش 595 عیال متوفی والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را یکمرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/6036  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/191 کالسه پرونده: 219/90 شماره دادنامه: 582- 90/4/23 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 4 شوراهای حل اختالف اصفهان خواهان: راهله ادیبی به نشانی اصفهان- خ 
رودکی- کوچه ش��هید نادعلیان- پ27 خوانده: تورج بنان مجهول المکان خواسته: 
تقاض��ای صدور محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذش��ته اینجانب از تاریخ 
87/7/10 لغایت زمان اجرای حکم و نفقه ایام آتیه و آینده اینجانب از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت به صورت مس��تمر با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ 20/000/000 
ریال با احتس��اب هزینه های دادرس��ی و قانونی گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا:

درخص��وص دعوی خان��م راهله ادیب��ی به طرفیت آق��ای تورج بنان به خواس��ته 
تقاض��ای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذش��ته اینجانب 
از تاری��خ 87/7/10 لغای��ت زمان اجرای حکم و نفقه ای��ام آتیه و آینده اینجانب از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت به صورت مس��تمر با جلب نظر کارش��ناس مقوم به مبلغ 
20/000/000 ریال با احتس��اب هزینه های دادرسی و قانونی. ابتدائًا شورا با احراز 
رابطه زوجیت از طریق فتوکپی مصدق س��ند نکاحیه مضبوط در پرونده و با عنایت 
به دادخواس��ت تقدیمی و صورت مجلس م��ورخ 90/3/23 خوانده با وصف ابالغ 
قانونی )نش��ر آگهی( در جلس��ه حضور نیافت و هیچ گونه الیحه ای دفاعیه ای نیز 
مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننمود و طبق نظریه کارشناسی مضبوط در 
پرون��ده که مصون از اعتراض مانده به اس��تناد ماده 1085 ق مدنی خوانده را بابت 
نفق��ه معوقه زوجه از تاریخ 87/7/10 لغایت صدور حکم 90/5/1 به پرداخت مبلغ 
36/270/000 ریال معادل س��ه میلیون و شش��صد و بیس��ت و هفت هزار تومان به 
انضمام مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و چهارصد هزار ریال هزینه کارشناسی 
در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/5971
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/192 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 203/90س16 خواه��ان داوود علیخان��ی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودروی پات��رول 294ش62- ایران63 
ب��ه طرفیت 1- علیرض��ا قبادی 2- عبدالخال��ق طاهری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
 رس��یدگی ب��رای م��ورخ 90/6/15 س��اعت 17/30 تعیی��ن گردی��ده، ب��ا توجه به 
مجه��ول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/6034 
مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/194 ش��ماره دادنامه: 9009973633100322 

ش��ماره پرونده: 8909983633100614 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890674 

ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگس��تری شهرس��تان خمینی شهر خواهان ها: 
1- آق��ای رمضان امینی 2- خانم فاطمه صباغ��ی 3- آقای مصیب ترکیان 4- آقای 
اکبر کرباس��ی 5- آق��ای قربانعلی عبدالهی 6- آقای ول��ی ا... امینی 7- خانم منیژه 
امین��ی 8- آقای ام��را... امینی 9- خانم مریم ترکیان 10- آقای اس��دا... امینی 11- 
خان��م فاطمه کرباس��ی 12- خانم ش��هناز کرباس��ی 13- خانم خان��م جان صباغی 
14- آقای منصور کرباسی 15- آقای جعفر امینی 16- آقای حمید امینی 17- آقای 
محمدعل��ی امین��ی 18- خانم فرش��ته امینی با وکال��ت آقای امیر بختیار به نش��انی 
اصفهان- خ فردوس��ی- جنب بانک مس��کن- س��اختمان رضا- طبقه سوم- واحد 
18- دفت��ر وکال��ت 19- آقای ناصر کرباس��ی 20- آق��ای حیدر امین��ی همگی به 
نش��انی درچه- روستای والش��ان- منزل ش��خصی خواندگان: 1- آقای محمدرضا 
مهاج��ری ب��ا وکالت آقای مه��دی جهانبخش هرندی به نش��انی اصفهان- چهارراه 
ش��یخ صدوق- ش��یخ صدوق ش��مالی- طبقه سوم گالری ش��یخ صدوق- واحد6- 
دفتر وکالت 2- ش��رکت پایا نهال اصفهان به نش��انی اصفهان- خ بزرگمهر- مقابل 
بیمارس��تان صدوقی- س��اختمان میرداماد- طبقه زیرزمین- دفتر شرکت پایانهال با 
وکالت آقای س��عید قاسمی 3- آقای غالمحسین جورکش به نشانی مجهول المکان 
4- آقای عبدالحس��ین مس��توفی بزرگزاد به نش��انی اصفهان- خ طالقانی- چهارراه 
س��عدی- کوچه مهرداد انصاری- چهارس��وقی- بن بست مستوفی- پالک 106 الی 
108، 5- آقای س��عید حاج هاش��می به نش��انی مجهول المکان خواسته: ابطال سند 
)موضوع س��ند مالی اس��ت( دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 

اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: 

درخص��وص دادخواس��ت آقایان 1- امراله امینی 2- مصی��ب ترکیان فرزند رمضان 
3- قربانعل��ی عبداله��ی فرزند علی اکب��ر 4- خانم مریم ترکی��ان فرزند خدارحیم 
5- محمدعل��ی امینی فرزند حس��ینعلی 6- ولی اله امینی فرزند محمداس��حاق 7- 
رمض��ان امین��ی فرزند طالب 8- اس��داله امینی فرزند غ��الم 9- ناصر 10- منصور 
11- اکب��ر 12- فاطم��ه 13- ش��هناز ش��هرت همگی کرباس��ی از ردیف 9 الی 13 
ورثه مرحوم مرتضی کرباس��ی 14- حیدر 15- جعفر 16- حمید 17- فرش��ته 18- 
منی��ژه ش��هرت همگی امینی 19- فاطمه صباغ��ی 20- خانم جان صباغی از ردیف 
14 ال��ی 20 ورثه مرح��وم محمدرضا امین��ی همگی با وکالت آق��ای امیر بختیاری 
ب��ه طرفیت آقای عبدالحس��ین مس��توفی بزرگزاد فرزند علی 2- آق��ای محمدرضا 
مهاجری فرزند حس��ین 3- ش��رکت پایانهال اصفهان 4- سعید حاج هاشمی فرزند 
عبدالهی 5- غالمحس��ین جورکش فرزند رجبعلی به خواس��ته صدور حکم مبنی بر 
ابطال اس��ناد به ش��ماره و تاریخ های 15143- 86/3/23 مقوم ب��ه ده میلیون ریال 
15145- 86/3/24 مق��وم به 5 میلیون ری��ال 15146- 86/3/24 مقوم به ده میلیون 
ری��ال 13569- 1385/5/3 مقوم به ده میلیون ریال 13604- 85/5/10 مقوم به پنج 
میلیون ریال 14646- 1385/12/22 مقوم به پنج میلیون ریال 73905- 1384/5/24 
مق��وم ب��ه 5 میلیون ریال جمعا مقوم ب��ه پنجاه میلیون و یک ریال ب��ه انضمام کلیه 
 خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی درخصوص دو فقره سند به 
ش��ماره های 71905- 84/5/24 از دفترخانه 29 و سند شماره 15143- 86/3/23 
از دفترخانه 127 اصفهان باتوجه به اینکه اس��ناد مذکور س��ند وکالت است و افراد 
ب��رای انجام ام��ور خود و در حدود قانون می توانند اعط��ای وکالت نمایند فلذا از 
لحاظ تش��ریفات قانونی خدش��ه ای به دو س��ند مذکور وارد نمی باشد قابل ابطال 
نیس��ت و اس��ناد مذکور صحیحًا تنظیم شده است لذا درخصوص این دو سند حکم 
ب��ه رد دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد و درخصوص اس��ناد دیگر و باتوجه 
به اینکه در حین رس��یدگی آقای س��عید قاس��می به وکالت از ش��رکت پایانهال و 
 آقای مه��دی جهانبخش هرندی به وکالت از آقای محمدرضا مهاجری وارد دعوی 

ش��ده ان��د که با مالحظه دادخواس��ت و ضمائم آن و اس��تماع اظه��ارات طرفین و 
وکالی آنها و مالحظه محتویات پرونده کالس��ه 880057 شعبه اول حقوقی خمینی 
ش��هر و اس��تعالم های انجام ش��ده از اداره ثبت اس��ناد و امالک درخصوص ملک 
متنازع فیه و اظهارنظر کارشناس��ی آقای مصطف��ی بهجتیان درخصوص موضوع که 
در دالی��ل و منضمات دادخواس��ت به آن در محتویات پرونده کالس��ه مذکور این 
ش��عبه استناد ش��ده اس��ت و مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است و 
میزان س��هام اختصاص داده ش��ده به خواهان ها را نیز مورد تایید قرار داده است و 
پیرو اس��تعالم انجام ش��ده از دفترخانه 56 اصفهان که رونوش��ت اسناد بیع شرط و 
س��هام خواهان ها را به این دادگاه ارس��ال داشته است و موید نظریه کارشناسی می 
باش��د و حکایت از آن دارد که قبل از نقل و انتقاالت انجام ش��ده توسط خواندگان 
و اسنادی که تقاضای ابطال آن شده است این میزان سهام به خواهان ها وفق قانون 
اختصاص داده ش��ده بود البته با اصالح س��هام خانم مریم ترکیان که کارشناس��ی 5 
س��هم )5 جریب( اعالم شده است لیکن در سند بیع شرط سه سهم می باشد و این 
موضوع نیز مورد قبول خواهان مذکور نیز می باش��د چرا که با مطابقت س��هام کلیه 
خواهان ها با نظریه کارش��ناس و اس��ناد بیع شرط همه س��هام ها صحیح می باشد 
 به غیر از س��هام مذکور که در نظریه کاش��ناس 5 س��هم عنوان ش��ده است و وکیل 
خواهان ها هم نیز تقاضای ابطال 32/5 س��هم از اس��ناد مذکور را نموده اس��ت که 
با جمع اس��ناد بیع ش��رط و نظر کارشناسی منطبق اس��ت و باتوجه به اینکه وکالی 
خوان��دگان دفاع موثری ب��ه عمل نیاورده اند و با رد ای��رادات وارده از طرف آنها 
و اینک��ه دیگر خوان��دگان نیز دفاعی به عمل نیاورده ان��د لذا دعوی خواهان ها را 
ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
140 و ص��دور م��اده 348 قانون مدنی و مواد 1-2-3 آیین نام��ه تعرفه حق الوکاله 
مصوب 1385 حکم به ابطال اس��ناد مذکور به میزان 32/5 س��هم )س��ی و دو و نیم 
جریب( مش��اع از 200/8 س��هم مش��اع از اراضی مزروعی از باقی مانده سه دانگ 
از ش��ش دانگ قریه والش��ان پالک 60 اصلی در بخش 14 اصفه��ان و محکومیت 
بالس��ویه خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ -/5/465/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
مبل��غ -/7/752/000 ری��ال بابت حق الوکال��ه وکیل در حق خواه��ان ها صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره نس��بت به آقای محمدرضا مهاجری و ش��رکت پایانهال 
حض��وری و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قاب��ل اعتراض در محاک��م تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باش��د و نس��بت به مابقی خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از 
تاری��خ ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس از انقض��ای مهلت مذکور ظرف 
20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. پرونده کالسه 
890704 که با پرونده حاضر در رس��یدگی توامان صادر ش��ده اس��ت به لحاظ نیاز 
به تکمیل تحقیقات و بررس��ی مدارک و پرونده های اس��تنادی مفتوح به رس��یدگی 

می باش��د. م الف/ 11269
توکلی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

احضار
5/198 چون آقای محمدعلی عس��گری فرزند علیرضا ش��کایتی علیه آقای محمود 
نی��ک بخت مبنی بر مش��ارکت در آدم ربایی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
 870397ب1 ای��ن بازپرس��ی ثب��ت، گردیده ل��ذا به اینک��ه متهم مجه��ول المکان 
می باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
م��ی آید ظ��رف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود 
ب��ه این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/6059 
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/199 چون آق��ای ناصر عربیان فرزند مهدی ش��کایتی علیه آقای پرهام نصرالهی 
فرزند عزیزا... مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 900714ب5 
ای��ن دادی��اری ثبت، گردیده ل��ذا به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب 
م��اده 115 قان��ون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه 
ه��ای کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دع��وت بعمل می آید 
 ظ��رف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اته��ام خود به این 
مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نم��ود. م ال��ف/6060 
جمالی- مدیر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

مفقودی
5/200 کارت خ��ودروی س��واری پ��ژو 206 م��دل 1384 نقره ای به ش��ماره موتور 
1013084001075 و ش��ماره شاس��ی 19836157 و ش��ماره پالک 269د94 ایران13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ابالغ وقت رسیدگی
5/212 درخص��وص پرونده کالس��ه 436/90ش20 خواهان محم��ود فروتن منش 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه ب��ه طرفیت هوش��نگ وزیری فرزن��د کیامرث تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 90/6/12 ساعت 5 عصر تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/6106 
مدیر دفتر شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/193 نظ��ر به اینکه آقاي س��یدکمال الدی��ن مرتضوي فرزند حس��ن باارائه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت س��ه ونیم سهم مشاع به اس��تثناء ثمنیه اعیاني آن ازپانزده سهم شش دانگ یک 
قطعه زمین بش��ماره 167 فرعي واقع درفضل آباد دو اصلي ش��ده است که سندمذکور 
درصفح��ه 560 دفت��ر 134 امالک بن��ام وي ثبت وس��ند صادرگردیده این��ک نامبرده 
درخواس��ت صدور س��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
معامله ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تأسیس
5/201 ش��ماره: 1683/ث90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت مهندس��ی پایا پارس 
پرتیکان س��هامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/4/29 تحت شماره 44698 و 
شناسه ملی 10260626172 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/29 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می ش��ود. 

1- موضوع ش��رکت: انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت و اجرا در زمینه 
های امور ساختمانی و راهسازی و پل سازی و معماری و فضای سبز و شهرسازی 
می باش��د 2- م��دت ش��رکت: از تاریخ ثبت به م��دت نامح��دود 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- خیابان گلستان- مجتمع 
گلس��تان- پالک 163، تلفن 03114502069، 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 توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 423/9188 مورخ 
1390/2/13 ن��زد بانک ملت ش��عبه چهارراه نظر پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 

س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم 
اله��ام خیرخواه به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم زهره طاهری به س��مت 
نای��ب رئیس هیئت مدی��ره 3-5- آق��ای محمدعلی مومنی به س��مت عضو هیئت 
مدیره 4-5- آقای محمدعلی مومنی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای دو 
نف��ر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای رس��ول رس��تم شیرازی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای 

مجی��د رفیعی��ان ب��ه عن��وان ب��ازرس عل��ی الب��دل. م ال��ف/ 6011/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/202 ش��ماره: 1687/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت بین المللی خرد پژوه 
نقش جهان س��هامی خاص ش��رکت ف��وق در تاریخ 1390/4/29 تحت ش��ماره 
44702 و شناس��ه ملی 10260626212 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1390/4/29 از لح��اظ امض��اء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالص��ه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار 

زاینده رود آگهی می ش��ود. 
1- موضوع شرکت: انجام فعالیت های بازرگانی اعم از صادرات، واردات، خرید و 
فروش و ترخیص کاال از گمرکات، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ و اعطای 
نمایندگی، مش��ارکت و سرمایه گذاری، مش��اوره و انجام طرح های توجیهی، اخذ 
تس��هیالت و اعتبارات بانکی، مش��اوره و خدمات مدیریتی، حس��ابداری، بازاریابی 
غیرهرمی و غیر ش��بکه ای، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، کنفرانس ها، انجام 
خدمات کامپیوتری س��خت افزار و شبکه، امنیت ش��بکه، اتوماسیون اداری، صنعتی 
و حس��ابداری، برنامه نویس��ی اتوماس��یون اداری، صنعتی و حس��ابداری، مشاوره 
فناوری اطالعات، انجام امور عمرانی، معماری، تاسیس��اتی، سدس��ازی، راه سازی، 
پل س��ازی و محوطه س��ازی، امور خدماتی و نظافتی، فضای سبز و تغذیه در همه 
بخش های دولتی و خصوصی داخل و خارج از کش��ور 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان هش��ت بهشت غربی- حدفاصل ملک و نشاط- کوچه شماره 10- ساختمان 
ش��ماره 12- طبقه دوم 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16/230/3 مورخ 1390/3/22 نزد بانک 
صادرات ش��عبه خواجو پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 
س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای سید امیرمسعود موسوی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای مجتبی طغیانی به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدی��ره 3-5- آق��ای مهرداد ارجمندپور به س��مت عضو هیئ��ت مدیره 4-5- آقای 
سیدمحسن موسوی به سمت عضو هیئت مدیره 5-5- آقای سیدمحسن موسوی به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با 
مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئ��ت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای محمدرضا 
 امس��اکی ب��ه عنوان بازرس اصل��ی 2-8- آقای کیوان دش��تبانی ب��ه عنوان بازرس 

عل��ی الب��دل. م ال��ف/ 6011/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/204 ش��ماره: 1689/ث90/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت فنی مهندس��ی نیک 
اندیش��ان فرساد س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/30 تحت شماره 
44704 و شناس��ه مل��ی 10260626231 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/4/30 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود 

آگهی می ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید 
 و ف��روش، تولی��د، تهیه و توزیع کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تس��هیالت از 
بان��ک ه��ای دولتی و خصوص��ی صرفا جهت تحق��ق اهداف ش��رکت، انجام کلیه 
امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
خصوصی و دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- 
اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوصی، انجام امور خدماتی از 
قبیل طراحی، نظارت و اجرا در زمینه امور گرافیکی و الکترونیکی، امور ساختمانی 
و تاسیس��ات ساختمانی و صنعتی، امور پروژه های برق فشار ضعیف و قوی، امور 
مخابراتی به جز موادی که طبق قانون در انحصار ش��رکت مخابرات ایران می باشد 
 و امور کش��اورزی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 
 2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به م��دت نامح��دود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان سجاد- خیابان قائم دوم- کوچه 65- 
کوچه روش��ن 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 118 مورخ 1390/4/16 نزد بانک ملی ش��عبه 
 خیاب��ان س��جاد پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام 
می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مس��عود محمدی به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای خلیل بخش��ی س��یچانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای احسان بخشی سیچانی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای احسان 
بخشی سیچانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعه��دآور با امضای رئی��س هیئت مدیره یا 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت 
مدیره یا نایب رئیس یا مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای س��یدمحمد سعیداالسالم موس��وی به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقای یاس��ر انصاری نیا به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6011/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/205 ش��ماره: 1635/ث90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت فنی و مهندس��ی کیانا 
س��پهر افراز سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/4/25 تحت شماره 44666 
و شناسه ملی 10260625800 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/25 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جه��ت اطالع عموم��ی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 

می ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: انج��ام کلیه امور مربوط به طراح��ی- نظارت- اجرای پروژه 
های س��اختمانی و صنعتی- راه س��ازی و تاسیس��ات و همچنی��ن نصب تجهیزات 
و پایپین��گ پ��روژه های س��اختمانی و صنعتی 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان رباط 
س��وم- کوچه شادی- پالک83- کدپستی 8196743463، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
173 مورخ 1390/4/12 نزد بانک ملی ش��عبه ملک ش��هر اصفهان پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای س��بزعلی ایزدی الی بیدی به س��مت رئی��س هیئت مدیره 2-5- آقای 
علی طاهری به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آق��ای محمدعلی محمودیه 
چم پیری به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آق��ای محمدعلی محمودیه چم پیری 
به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
متفق��ا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای هادی 
علیپور سامانی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای رضا خسرویان به عنوان بازرس 

عل��ی الب��دل. م ال��ف/ 6029/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/208 ش��ماره: 1599/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت درخش��ش بنا صفاهان 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/22 تحت شماره 44635 و شناسه 
ملی 10260625492 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/22 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 

عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 
1- موض��وع ش��رکت: طراح��ی و نظ��ارت و اجرای فن��ی در زمینه س��اختمان، ابنیه، 
 پ��ل، س��د، نی��روگاه، پس��ت انتقال برق فش��ار ق��وی، خط انتق��ال برق فش��ار قوی، 
س��ازه های فلزی و بتنی، راه س��ازی، محوطه س��ازی، واردات و ص��ادرات کاالهای 
مج��از درخصوص موضوع ش��رکت، اخذ وام از کلیه بانک ه��ای دولتی و خصوصی 
جهت موضوع ش��رکت، ش��رکت در مناقصه ه��ا و مزایده های دولت��ی و خصوصی، 
خرید و فروش کاالهای مجاز درخصوص موضوع شرکت 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان برازنده- کوچه فردوس��ی- پالک 271، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که 
مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 122 مورخ 1390/1/8 
نزد بانک س��په شعبه ملک ش��هر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سیدمحمد طاهر 
لقمانی به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم مریم نصیری به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3-5- آقای حس��ین تحویلیان به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
حسین تحویلیان به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
 حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای امید محمد 
قاس��می به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای امیرحس��ین تراب آذری به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 6029/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/209 ش��ماره: 1631/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت آذین هواکش سرعت با 
مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/25 تحت شماره 44662 و شناسه 
مل��ی 10260625760 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/4/25 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: تولید و توزیع هواکش ماش��ین، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی، اخذ وام از کلیه بانک های خصوصی و دولتی صرفًا جهت تحقق 
اه��داف ش��رکت 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان زینبیه- خیابان جوان- شهرک 
جلوان- کوچه مخابرات- کوچه بنی هاشم 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای حس��ین نصوحیان به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای محمد شیروی به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای محمد 
ش��یروی به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 6029/5
آذری-  رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ رای
5/210 کالس��ه پرونده: 1148/89ح ش 23 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 23 شورای 
حل اختالف اصفهان ش��ماره دادنام��ه: 287- 90/4/28 خواهان: علی ورانی جونی 
به نش��انی اصفهان- خ کهندژ- روبروی داروخانه تابش، کوچه جون، کوچه بالل، 
منزل ش��خصی خوانده: عل��ی اصغر مرادزاده مجه��ول المکان خواس��ته: مطالبه به 
تاریخ 90/4/5 ش��عبه 23 ش��ورای حل اختالف به تصدی امضاکننده زیر تش��کیل، 
پرونده کالس��ه 1148/89 مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت 

از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا:

درخصوص دعوی علی ورانی جونی به طرفیت علی اصغر مرادزاده به خواس��ته مطالبه 
مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان بابت وجه یک فقره چک شماره 745039 
عه��ده بانک ملی ایران ش��عبه خیابان نش��اط اصفهان بانضمام تاخیر تادیه و خس��ارات 
دادرسی، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی درخصوص دعوای مطروحه 
و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند، لذا شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م رای بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 89/8/25 
ت��ا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/5840
شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/211 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 106/90ش ح/38 خواه��ان آقای غالمحس��ین 
طهماسبی دادخواس��تی مبنی بر استرداد چک به طرفیت آقای سیف اله سعیدی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 90/6/14 ساعت 16/30 تعیین 
گردیده، باتوج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان- انتهای 
خیابان الفت- جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارس��تان 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. 
شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/213 درخصوص پرونده کالس��ه 25/90 خواهان حسن جوادی دادخواستی مبنی بر 
تخلیه خانه پالک 1191/6 طبقه دوم به جهت عدم پرداخت مال االجاره و مطالبه اجور 
معوق��ه به مدت 8 ماه لغایت اجرای حک��م ماهیانه 2/500/000 ریال به طرفیت فاطمه 
محتش��م تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 90/6/7 ساعت 
5 بعدازظه��ر 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 دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/6165 
مدیر دفتر شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

تحدیدحدوداختصاصی
5/232 چون تحدیدحدودشش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام پالک ش��ماره 23/2292 
واقع درس��ودآباد بخ��ش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بن��ام آقاي آرش 
ص��دري فرزن��د محمدج��واد درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت ع��دم حضورمتقاضی 
ثب��ت به عمل نیام��ده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق 
تقاض��ای نامب��رده تحدیدحدودمل��ک مرق��وم درروز 1390/5/31 س��اعت 9 صبح 
درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابن��د0 اعتراضات مجاورین 
وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی 
 ت��ا 30 روزپذیرفت��ه خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیی��ن تکلیف 
پرون��ده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 
اعت��راض خودرابه ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 

گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. 
تاریخ انتشار: 1390/5/6                  میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7                           پنجشنبه 6 مرداد1390/ 26شعبان 1432/ شماره 575 Thursday28 July 2011 

ورزش

بازيكن ملي   پوش تيم 
فوالد ماهان:
حرفه اي بودن 
سيسو را دوست 
دارم

در مورد 
ناظم الشريعه 
تصميم گيري
نشده است

بازیک��ن ملي   پوش تیم فوالد ماه��ان گفت: از این که بازیکني 
مثل سیس��و هم پس��ت من اس��ت بسیار خوش��حالم چرا که 
حرفه اي بودن او را دوس��ت دارم. به گ��زارش فارس، وحید 
قاس��مي در حاشیه تمرینات این تیم اظهار داشت: حدود یک 
ماه است که زیر نظر کارلوس مربي بدنساز تیم ملي فوتسال به 
کارهاي بدن سازي مي پردازیم. وي ادامه داد: تمام نفرات تیم 
با هماهنگي خود توانس��ته اند به شرایط ایده آل نزدیک شوند 
که این نوید بخش فصلي خوب براي ماهان اس��ت. ملي   پوش 
ماهان در خصوص بازیکن هم پس��تي اش سیسو در تیم بیان 
داش��ت: سیس��و جزو نفرات برتر تیم ملي برزیل است که به 
تمامي اصول حرفه اي اش��راف کامل دارد، ش��خصًا از این که 
در کنار چنین بازیکن حرفه  اي بازي مي کنم بس��یار خوشحال 
هس��تم. وي ادامه داد: حضور سیس��و به من این تجربه را داد 
که به لحاظ فني تفاوتي میان بازیکنان ایراني و برزیلي نیست. 
قاس��مي درباره اردوي کویت گفت: یکي از خصوصیات این 
اردو نزدیک شدن بازیکنان به شرایط بازي است که مي تواند 

به کادر فني براي آماده شدن تیم کمک کند. 

مالک باشگاه فیروزصفه گفت: هنوز در خصوص ادامه همکاري 
با ناظم الش��ریعه تصمیم گیري نشده اس��ت. فیروز ریخته گران 
در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: مقرر ش��ده در جلسه هیأت 
مدیره باشگاه درباره وضعیت ادامه یا قطع همکاري با سرمربي 
تی��م فیروز صفه تصمیم گیري انجام ش��ود. وي که مس��ئولیت 
مدیرعاملي باشگاه فوالد ماهان را نیز بر عهده دارد، ادامه داد: تا 
زماني که تصمیم نهایي در مورد کادر فني این تیم گرفته نشود، 
اظهارنظري در این باره نخواهیم داشت. مالک باشگاه فیروز صفه 
ادامه داد: بعد از جلس��ه هیأت مدیره در این باره تصمیم گیري 

کرده و اطالعات الزم را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. 
محمد ناظم الش��ریعه که به تازگي به عنوان سرمربي تیم فیروز 
صفه منصوب ش��ده ب��ود، با ترک تمرینات ای��ن تیم به همراه 
دس��تیارش به شیراز بازگشت. ناظم الشریعه که فصل گذشته به 
عنوان مدیر فني تیم گیتي پسند با این تیم همکاري داشت، بعد 
از قطع همکاري رضا کردي جایگزین وي شد. تیم فیروزصفه 
در فصل گذش��ته مسابقات لیگ برتر فوتسال، به عنوان چهارم 

لیگ دست یافت.

   هوارمحمد در ش��رایطی از استقالل جدا ش��د و به ذوب آهن 
پیوس��ت که قرار است جای خالی س��تاره سال های گذشته تیم 
اصفهانی را پر کن��د. به گزارش ایمنا بدون تردید یکی از برترین 
بازیکنان چند سال گذشته فوتبال کشورمان محمدرضا خلعتبری 
بوده اس��ت. بازیکنی که بعد از درخشش با پیراهن ذوب آهن در 
لیگ ایران و لیگ قهرمانان آسیا و همچنین خود نمایی با پیراهن 
تیم ملی، س��رانجام طعم لژیونر شدن را چشید و به حاشیه خلیج 
فارس کوچ کرد. به نظر می رسد ذوبی ها حاال حاال نتوانند خالء 
این بازیکن باتجربه و تکنیکی را در تیمشان پر کنند. با این حال از 
اصفهان خبر می رسد هوارمحمد که به تازگی و بعد از جدایی از 
استقالل به تیم ذوب آهن پیوسته، جانشین خلعتبری خواهد شد. 

گرچ��ه چند روز پیش ابراهیم زاده در مصاحبه ای تاکید کرد قرار 
نیس��ت بازیکنی جای بازیکن دیگری را پر کند و هر کس جای 
خودش است اما به نظر می رسد موضوع هوارمحمد متفاوت است 
چرا که قرار اس��ت پیراهن همیشگی خلعتبری در ذوب آهن که 
همان پیراهن شماره 9 این تیم است در فصل جدید به هوار محمد 

سپرده شود. 

سه تیم در لیگ برتر فوتسال کم بود، آ.ت.پ هم اضافه شد  خبر

جشنواره رفتينگ در رودخانه کارون
آغاز شد

نخس��تین جش��نواره رفتینگ قایقرانی در آب های خروشان رودخانه 
کارون آغاز شد.

ب��ه گزارش ایمنا، این جش��نواره در شهرس��تان کیار بخ��ش ناغان از 
توابع اس��تان چهارمحال و بختیاری در روستاهای دره بید و دره یاس 
آغاز به کار کرد. این مس��ابقات با حضور پن��ج تیم در بخش آقایان و 
دو تی��م در بخش بانوان و در رش��ته های اس��اللوم، هدتو هد یا دان 
ریور، اس��پرینت و ماراتن برگزار می ش��ود. مراسم افتتاحیه این دوره 
از مس��ابقات با حضور مس��ئوالن میراث فرهنگی استان چهارمحال و 
بختیاری و مس��ئوالن انجمن ایران رفتینگ زیر نظر فدراسیون جهانی 

رفتینگ برگزار شد. 
ای��ن رقاب��ت ها را داوران بی��ن المللی قضاوت می کنن��د. تعدادی از 
ورزش��کاران اصفهانی این رشته در این مس��ابقات شرکت می کنند و 
ش��انس بسیاری برای قهرمانی در این مسابقات دارند. پس از سه روز 
مصاف، در چهار رشته ذکر شده و با بررسی مجموع امتیازات حاصله 
برترین های این رقابت معرفی می شوند. انجمن رفتینگ به تازگی در 
ایران آغاز به کار کرده اس��ت و نزدیک به چهار س��ال است در استان 

اصفهان این رشته فعال شده است.

راهيابي بارسلونا و بايرن مونيخ به ديدار 
پاياني جام آئودي 

تیم هاي فوتبال بارس��لونا و بایرن مونیخ، هردو پس از پیروزي بر حریفان 
خود با ضربات پنالتي به دیدار پایاني جام آئودي که بازي هاي دس��تگرمي 
پیش از ش��روع فصل جدید فوتبال در اروپا محس��وب مي شود، راه یافتند. 
به گزارش ایرنا، بارسلونا فاتح لیگ قهرمانان اروپا پس از تساوي دو بر دو با 
اینترناسیونال الگره برزیل در وقت قانوني در نهایت چهار بر دو با ضربات 
پنالتي پیروز شد. بایرن نیز پس از تساوي یک بر یک با آث میالن در پایان 
90 دقیقه وقت قانوني، پنج بر سه با ضرباات پنالتي بر این تیم غلبه کرد. وقت 
اضافه براي این بازیها در نظر گرفته نشده بود. بارسلونا لیونل مسي و بسیاري 
از بازیکنان اصلي دیگر خود را در اختیار نداشت اما با این حال توانست دو 
بار از حریف برزیلي خود جلو بیفتد. تیاگو الکانتارا در دقیقه چهاردهم گل 
اول بارسلونا را به ثمر رساند و جاناتان سانتوز در دقیقه 63 یک گل دیگر بر 
آن افزود. بایرن مونیخ در همان دقیقه چهارم بازي با گل زالتان ابراهیموویچ 
از میالن عقب افتاد اما در دقیقه 34 با گل توني کروس نتیجه را مساوي کرد. 
این نتیجه تا پایان وقت قانوني حفظ شد تا این که بایرن توانست در ضربات 

پنالتي به فینال صعود کند.

بدمينتون باز اصفهاني:
قهرماني من و برادرم مسجل بود

بدمینت��ون باز اصفهاني گفت: قبل از ش��رکت در مس��ابقات قهرماني 
کش��ور برایم مس��جل بود که قهرماني بخش دو نف��ره به من و برادرم 
مي رس��د. امید کرم��ي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: براي حضور 
در مس��ابقات قهرماني کش��ور تصمیم گرفتیم که ب��ه همراه برادرم در 
بخش دونفره رقابت کنیم و با توجه به ش��ناختي که از س��ایر حریفان 
داش��تیم، قهرماني اصال دور از انتظار نبود. وي با اشاره به سطح کیفي 
مسابقات بیان داش��ت: به جز چند نفر از بدمینتون بازان زنجاني، همه 
نفرات برتر کش��وري در مس��ابقات قائم ش��هر حضور داشتند. کرمي 
ادامه داد: دیوار سالن برگزاري مسابقات رنگ سفید داشت و به همین 
دلیل ورزش��کاران براي دنبال کردن توپ مسابقه با مشکالتي روبه رو 
بودند. وي با بیان این که دو تیم برتر بخش دو نفره به اردوي تیم ملي 
دعوت مي شوند، افزود: مسابقات قهرماني کشور در سه مرحله برگزار 
مي ش��ود و ورزش��کاراني که در مجموع س��ه مرحله، بیش ترین امتیاز 
را کس��ب کنند ب��ه اردوي تیم ملي دعوت خواهند ش��د. کرمي اضافه 
کرد: بر اس��اس نظر کادر فني، دعوت شدگان به تیم ملي، به مسابقات 
بین المللي در آسیا و مسابقات دهه فجر که از اهمیت باالیي برخوردار 

است، شرکت مي کنند.

پيراهن خلعتبری 
به هوارمحمد 
رسيد

هن��وز ک��ه هن��وز اس��ت تم��ام لطیف��ه هایی ک��ه در 
م��ورد اصفهان��ی جماع��ت س��اخته م��ی ش��ود ب��ا 
محوری��ت موضوع حس��ابگر بودن اصفهانی هاس��ت، 
 اصفهان��ی های��ی ک��ه م��و را از ماس��ت م��ی کش��ند،
 اصفهانی ها که بهترین مدیریت هزینه را دارند و اصفهانی هایی

که فطرتاً مهندسی دخل و خرج را خوب بلدند.
مش��خص نیس��ت چرا ذره ای از این خصوصیات البته 
مثبتی که بس��یاری آن را هویت اصفهانی ها می دانند در 
تار و پود و رگ های ورزش اصفهان مشاهده نمی شود. 
ورزش اصفهان با وجود تمامی گام های بزرگی که ظرف 
سال های اخیر برداشته چنان در برنامه مداری و مدیریت 
 واحد زیر مجموعه ورزشی خود و به خصوص باشگاه ها
ضعی��ف عمل کرده اس��ت که ب��ه واقع عبارت»رش��د 
کاریکاتوری« بهترین تعریف را از ورزش اصفهان ارائه 

می کند. 
در اولی��ن کنفرانس خبری مدیرکل تربیت بدنی اس��تان 
اصفهان، یکی از اساس��ی ترین سئواالتی که از شخص 
مدیرکل پرس��یده ش��د این بود که چ��ه برنامه ای برای 
 جلوگیری از موازی کاری و هدفمند کردن حضور باشگاه ها
و به خصوص باشگاه های خصوصی در ورزش استان 
دارند. در واقع از همان روزی که باشگاه های خصوصی 
یکی یکی وارد ورزش اس��تان شدند اهل فن و کسانی 
که ریز و درشت ورزش اصفهان را می شناختند با دیده 
افس��وس به سرمایه هایی که به بدترین شکل ممکن در 
ورزش اصفهان هزینه می ش��ود می نگریستند. اوج این 
 ندانم به کاری هزینه در ورزش، به رش��ته فوتس��ال باز

می گردد. 
فوالد ماهان که فعالیت خود را در فوتس��ال شروع کرد 
ابتدا به س��اکن و در اولین گام برای رسیدن به قهرمانی 
پولی را به پای این رشته ورزشی کرد که از جایگاه و حد 
آن باالتر بود. نه تنها فوالد ماهان خود بودجه ای هنگفت 
را صرف کس��ب قهرمان��ی و موفقیت هایی کرد که می 
توانس��ت با هزینه ای به مراتب کمتر آنها را کسب کند، 
بلکه نحوه هزینه این باشگاه دیگر باشگاه های کشور را 

هم با مشکل روبرو ساخت. ورود تیم های بعدی فوتسال 
 اصفه��ان یعنی فیروز صفه و به خصوص گیتی پس��ند
ه��م بر این وضعیت دامن زد. فوتسالیس��ت هایی که در 
نهایت قرار است در 20 بازی لیگ برتری به میدان بروند 
با مبالغی گزاف که می توان نمونه آن را در دنیا بی نظیر 
دانس��ت و در یک بازار به طور کامل س��یاه و مکاره با 
باش��گاه های لیگ برتری و به خصوص اصفهانی قرار 
داد می بندند و تازه در پایان لیگ برتر موفق به قهرمانی 
 ب��ا دو نماینده پر هیاهو و پر س��ر و ص��دای اصفهانی

 هم نمی شوند. 
در حالی که س��ه نماینده هم برای فوتسال اصفهان زیاد 
بود و همه منفع��ت را از این حضور متموالن اصفهانی 
چند فوتسالیس��ت و افراد خاص!!! می بردند، متاسفانه 
خبر دار ش��دیم رش��ته ای که حتی المپیکی هم نیست 
 حضور چهارمین نماینده خود را از استان اصفهان جشن

می گیرد. 
این اتفاق جشن ندارد. ورزش اصفهان که در فقر سخت 
افزار می سوزد، ورزشی که بسیاری از رشته های ورزشی 
خود را نیمه تعطیل و تعطیل می بیند، ورزش��ی که کار 
بر روی رده های پایه را فراموش کرده اس��ت، ورزشی 
که یک اس��تادیوم ش��یک برای آبروداری ندارد هر ساله 
میلیاردها تومان در ورزش��ی هزینه می کند که مهم  ترین 
افتخاراتش جایی در بین افتخارات بزرگ دنیای ورزش 

ندارد. 
متأس��فانه سیل هزینه های بی حساب و کتاب، افراطی، 
 مهندسی نشده شاید ظرف سال های آتی به برخی رشته های
دیگر هم برس��د و موازی کاری ک��ه فقط برای ورزش 
اصفه��ان هزینه دارد به رش��ته های دیگ��ر هم در حال 

تسری است. 
مدیری که به تازگی اتاقش از این طرف آب به آن طرف 
آب نقل مکان کرده اس��ت اتفاقاً وظیف��ه اش مدیریت 
همین مسائل است. هر روز شاهد برگزاری یک همایش 
هستیم و اتفاقاً به ماهیت و نوع همایش هایی که برگزار 
می ش��ود بدجوری احساس نیازمی کنیم، ولی متأسفانه 

قالب اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان همچنان حرف 
است و عمل... 

ورزش اصفه��ان به بیراه��ه می رود و در مس��یر خود 
میلیاردی پول می ری��زد. آقایانی که در ورزش اصفهان 
دست به جیب می شوند، می خواهند عالوه بر به اهتزاز 
در آوردن نام شهرشان اصفهان، نام خود و کارخانه های 
خود را هم در این رس��انه و آن رس��انه ببینند و بشنوند. 
یکی نیس��ت به اینها بگوی��د این گام نهادن در مس��یر 
تبلیغات و ش��هرت طلبی تنها راه��ش هزینه در ورزش 

قهرمانی نیست. 
نام ورزش��گاه بزرگترین باش��گاه جهان رئال مادرید نام 
یک فرد اس��ت، سانتیاگو برنابئو که البته او یک اسطوره 
است یا منطقه الماسیا که 8 ستاره فعلی بارسلونا کار خود 
 را از آن کار ش��روع کرده اند نام مهد و مدرسه فوتبالی

حرفه ای در بارس��لون اس��ت، که هدف��ش تغذیه تیم 
 بارسلوناست و عاشقان متمول بارسلونا بسیاری از هزینه های
آن را تامین می کنند. همچنین می توان در ورزش اصفهان 
ورزشگاه ساخت، نامش را گذاشت ریخته گران، جنتی، 
گیتی پس��ند، فوالد ماهان، آ.ت.پ...، می شود، مدارس 
زنجیره ای آماتور و حرفه ای ورزش��ی تش��کیل داد و 
رس��انه ها مطمئناً نگاهش��ان به این رفتار ارزش��مند و 
کاربردی هم هس��ت. می شود زیر ساخت های این همه 
ورزشی که در اصفهان و ایران مجهور مانده اند را ایجاد 

کرد، می شود... 
ص��ورت  ب��ه  پس��ند  گیت��ی  باش��گاه  خوش��بختانه 
خودج��وش ای��ن نی��از را ح��س ک��رد و وارد ف��از 
 جدی��دی از فعالی��ت در ورزش یعنی س��اخت اماکن 

ورزشی هم شد.

تیم فوتس��ال گیتي      پسند اصفهان براي برپایي اردو و 
حض��ور در تورنمنت هفت جانب��ه  20 مرداد راهي 

اوکراین مي  شود. 
به گزارش فارس، در شرایطي که لیگ برتر فوتسال 
ای��ران بعد از تعویق 35 روزه، از 10 ش��هریور آغاز 
خواهد ش��د، تیم فوتس��ال گیتي پسند نایب  قهرمان 
مس��ابقات فصل گذش��ته در نظر دارد با حضور در 
اوکرای��ن، عالوه بر پیگیري تمریناتش، در تورنمنت 
هف��ت جانبه  حضور پیدا کند. گیتي پس��ندي     ها روز 
20 م��رداد با 16 بازیکن راهي اوکراین مي    ش��وند و 
بعد از پنج روز تمرین، برابر تیم هاي ش��رکت کننده 

در این تورنمنت به میدان خواهند رفت.
عالوه ب��ر نماینده ایران، قرار اس��ت تیم هاي اول و 
دوم لیگ اوکرای��ن، تیم هاي قهرمان و نایب  قهرمان 
لیگ روس��یه، غیرت قزاقس��تان و التزیوي ایتالیا در 
این تورنمنت حضور پیدا کنند. گیتي پسند روز 30 

مرداد به ایران بازخواهد گشت.
برت��ر  لی��گ  در  ب��ازي    اش  نخس��تین  تی��م  ای��ن 
 فوتس��ال را براب��ر فیروزصف��ه اصفه��ان برگ��زار
خواه��د ک��رد. همچنی��ن در مراس��م قرعه کش��ي 

رقابت ه��اي لی��گ دس��ته دوم فوتبال ای��ران که در 
آکادمي فوتبال برگزار ش��د، مشخص شد در دیدار 
هفته نخس��ت ای��ن دوره از رقابت ه��ا دو تیم گیتي 
پس��ند اصفهان و ذوب     آهن نوین اصفهان به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.
در گروه نخس��ت این رقابت ها که گیتي پسند نیز به 
رقابت خواهد پرداخت تیم هایي همچون اس��تقالل 
اهواز، نفت گچساران، س��پیدرود رشت، شهرداري 
اردبی��ل، مقاوم��ت تهران، شموش��ک نوش��هر، بدر 
هرم��زگان، گاز فج��ر بوش��هر، فوالد نوی��ن اهواز، 
ذوب    آهن نوین اصفهان، گلچین رباط شهر، حفاري 
اه��واز، نفت محم��ود آباد، گیتي پس��ند اصفهان نیز 

حضور دارند. 
در گروه دوم نیز تیم هاي پیام خراسان، نفت امیدیه، 
ف��والد نطنز، چ��وکاي تالش، ش��هرداري نوش��هر، 
ش��هرداري زنجان، پرس��پولیس برازجان، گسترش 
ف��والد اردبی��ل، پ��اس نوین هم��دان، نف��ت نوین 
آبادان، گس��ترش ورامین، سایپا مهر کرج، آلومینیوم 
 هرم��زگان، داتی��س لرس��تان ب��ه مص��اف یکدیگر

خواهند رفت.

تی��م فوتبال ای��ران در دیدار برگش��ت مس��ابقات 
مقدمات��ي ج��ام جهاني ام��روز در مال��ه به مصاف 
مالدیو مي رود. به گزارش ایرنا، تیم ایران در حالي 
ام��روز به مص��اف مالدیو مي رود که توانس��ته بود 
روز یکش��نبه در ورزش��گاه آزادي ای��ن تیم را با 4 
گل از پیش رو بردارد. ملي پوش��ان بامداد سه شنبه 
به س��مت ماله پرواز کردند و اولین جلس��ه تمریني 
خ��ود را از دیروز انجام دادند. تی��م ایران در بازي 
رفت با ارائه یک بازي هجومي و یکطرفه توانس��ت 
مالدیو را شکس��ت دهد. البته ترکی��ب تیم ملي در 
بازي رفت نس��بت به مسابقات گذشته تغییر داشت 
و ب��ه نظر مي رس��د ک��رش به سیس��تم و بازیکنان 
مورد نظرش دس��ت یافته است. آندرانیک تیموریان 
هافب��ک تیم ملي که به خاطر مصدومیت نتوانس��ت 
در دی��دار رفت برابر مالدیو بازي کند هم مش��کل 
خاصي ندارد و به احتمال زیاد در مس��ابقه برگشت 
به می��دان م��ي رود. البته مه��رداد اوالدي همچنان 
مصدوم اس��ت و هر چند همراه کاروان تیم ملي به 
ماله رفته اس��ت، اما در این مس��ابقه هم بازي نمي 
کن��د. هر چند مس��ابقه ایران و مالدی��و در فیفا دي 

برگزار مي شود، اما باشگاه اوساسوناي اسپانیا از در 
اختیار قرار دادن جواد نکونام به تیم ملي خودداري 
کرده اس��ت و این بازیکن در فهرست 22 نفره تیم 
 مل��ي جایي ندارد. اس��امي 22 بازیک��ن تیم ملي به

 شرح زیر است: 
سیدمهدي رحمتي، شهاب گردان، علیرضا حقیقي، 
خسرو حیدري، حسین ماهیني، سیدجالل حسیني، 
محم��د نصرت��ي، هادي عقیل��ي، مه��رداد پوالدي، 
آندرانیک تیموریان، مازیار زارع، قاس��م حدادي فر، 
پژمان نوري، محمدرضا خلعتبري، هادي نوروزي، 
عل��ي کریم��ي، میث��م بائو، می��الد زنیدپ��ور، کریم 
انصاریفرد، س��عید دقیقي، محم��د قاضي و مهرداد 

اوالدي. 
سایر دیدارهاي مرحله حذفي مقدماتي جام جهاني 
به ش��رح زیر اس��ت: الئوس – چین، فلس��طین – 
تایلند، مالزي – س��نگاپور، اندونزي – ترکمنستان، 
بنگالدش – لبنان، قرقیزستان – ازبکستان، مالدیو – 
ای��ران، میانمار – عمان، یمن – عراق، نپال – اردن، 
تاجیکستان – سوریه، هند – امارات، ویتنام – قطر، 

فیلیپین – کویت، هنگ کنگ – عربستان.

براي حضور در تورنمنت فوتسال؛
تيمگيتيپسندراهياوكراينميشود

ديدار برگشت ايران - مالديو؛ 
كرشبهدنبالدومينپيروزيپرگلدرماله

رئیس هیأت مدیره باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: عمادرضا مهاجم 
عراقي فصل گذش��ته تیم الزمالک با دریاف��ت رضایتنامه در تمرینات تیم 

فوتبال این باشگاه حاضر شده است.
غالمحسین حسیني در گفتگو با ایرنا افزود: این بازیکن با تسویه حساب 
از باش��گاه الزمالک مصر از اوای��ل هفته جاري در تمرین��ات تیم فوتبال 

سپاهان حاضر شد.
وي ش��رایط تیم فوتبال س��پاهان را خوب ارزیابي کرد و اظهار داش��ت: 
بازیکنان مورد نظر کادرفني تیم را جذب کرده ایم و کادرفني، تیم خوب 
و قدرتمن��دي را براي فصل آینده لیگ برتر و لیگ قهرمانان باش��گاه هاي 
آس��یا تش��کیل داده اند. رئیس هیأت مدیره باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان 
افزود: از لوکا بوناچیچ س��رمربي جدید تیم فوتبال س��پاهان خواستیم تیم 
قدرتمندي را براي فصل آینده و لیگ قهرمانان باش��گاه هاي آسیا تشکیل 

دهد.
وي افزود: در این راس��تا، بازیکنان مورد نظر او را جذب کردیم و باتوجه 
به سابقه خوبي این مربي در تیم سپاهان و رقابت هاي آسیایي، به موفقیت 
سپاهان در آینده بسیار امیدواریم. حسیني تصریح کرد: تیم فوتبال سپاهان 
در لیگ برتر باش��گاه هاي کش��ور و لیگ قهرمانان باش��گاه هاي آسیا، کار 
سختي در پیش دارد اما معتقدیم این تیم شایستگي آن را دارد تا به مراحل 

بعدي لیگ قهرمانان باشگاه هاي آسیا صعود کند.
وي در پاس��خ ب��ه این س��ئوال که آیا س��پاهان در فصل نق��ل و انتقاالت 
قان��ون س��قف قراردادها را رعایت ک��رد، گفت: اگر ق��رارداد هر یک از 
بازیکنان س��پاهان بیش از س��قف قراردادها تعیین ش��ده اس��ت براساس 
نظ��ر س��ازمان لیگ برتر بوده زیرا براس��اس بخش��نامه تکمیلي س��ازمان 

لی��گ برت��ر فوتب��ال، نمایندگان ای��ران در لی��گ قهرمانان مي توانس��تند 
 مبل��غ مش��خصي را فرات��ر از س��قف قرارداده��ا ب��ه ق��رارداد بازیکنان

خود بیفزایند. 
رئیس هی��ات مدیره باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان تاکید ک��رد: قرارداد 
بازیکنان تیم فوتبال این باش��گاه به طور کامل شفاف و قابل بررسي است 
بنابراین اگر ش��خصي نس��بت به این موضوع اعتراض دارد مي تواند این 

قراردادها را بررسي کند.
وي درب��اره وضعی��ت خس��رو حی��دري بازیک��ن تی��م فوتب��ال ای��ن 
باش��گاه نی��ز گف��ت: ب��راي انتقال ای��ن بازیکن از س��پاهان به اس��تقالل 
ق��رار بود س��اکت مدیرعام��ل باش��گاه با مس��ئوالن باش��گاه و حیدري 
 مذاک��ره کند ام��ا تاکنون گزارش��ي از محتوی��ات مذاکرات انجام ش��ده

 به من نرسیده است.
حس��یني درباره انتقادات رس��انه ها از مسئوالن باشگاه س��پاهان به دلیل 
جذب فرزاد حاتمي مهاجم فصل گذش��ته تیم فوتبال صباي قم، نیز پاسخ 
داد: بازیکنان س��پاهان با نظر سرمربي تیم و مسئوالن باشگاه جذب شدند 
بنابراین در جذب فرزاد حاتمي نقش��ي نداشته ام. وي ابراز امیدواري کرد 
که حاتمي بتواند با بازي خوب در لیگ برتر و لیگ قهرمانان باشگاه هاي 

آسیا پاسخ منتقدان را بدهد.

رئيس هيات مديره سپاهان: 

عمادرضابارضايتنامهالزمالكدرتيمماحضوريافت

سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن:
تيم قدرتمندي را راهي ليگ مي      کنيم

سرمربي تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: در نظر داریم تیم قدرتمندي را روانه 
مسابقات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کنیم. فرزاد کوهیان اظهار داشت: 
در جلس��ه با مدیرعامل باشگاه قرار شد بسکتبال را قدرتمندتر از سال هاي 
گذشته ادامه دهیم. کوهیان با بیان این که در آینده نشست هاي دیگري را با 
مدیرعامل باشگاه خواهیم داشت، افزود: باشگاه همواره حمایت هاي خوبي 
را داشته است و انتظار داریم در آینده نیز این حمایت ها ادامه داشته باشد. وي 
در خصوص بازیکنان این تیم براي فصل آینده گفت: در این جلس��ه تأکید 
زیادي بر این بود که بازیکنان ایراني فصل گذشته حفظ شود، البته باید دید 
سهمیه هاي ملي چگونه اعالم مي    شود اما در مجموع حفظ تیم اولویت اول 
براي فصل بعد است. کوهیان درباره تمدید قرارداد حامد آفاق بیان داشت: 
آفاق فصل گذش��ته بازي هاي خوبي را براي ذوب آهن انجام داد البته فشار 
زی��ادي روي این بازیکن بود اما از این بازیکن رضایت داریم و در صورتي 
که به توافق برسیم، براي فصل آینده نیز از او استفاده خواهیم کرد. کوهیان 
در مورد آغاز تمرینات ذوب آهن گفت: در حال حاضر که بازیکنان ملي     پوش 
در اردوي پرتغال هستند و سعي مي    کنیم از هفته آینده با آمدن آنها تمرینات 
خود را آغاز کنیم. به گزارش فارس، مسابقات لیگ برتر بسکتبال از 28 مهرماه 

آغاز مي   شود.
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امام صادق)ع(:
افراد بهشتی چهار نشانه دارند: 
خوشرو بودن، زبان نيكو،
دل مهربان و بخشندگی.

 کارشناس ميراث  فرهنگي:

 نابرده رنج سرشار از اشتباهات
 باستان شناسي بود

یک کارش��ناس ارشد باس��تان  شناسي گفت: 
مجموع��ه تلویزیون��ي »نابرده رن��ج« از نظر 
میراث فرهنگي و باستان شناس��ي سرش��ار از 
اش��تباه بود و اطالعات غلطي را به بیننده در 
زمینه آثار تاریخي القا کرد.  شهرام زارع، روز 
چهارش��نبه در گفتگو با ایرنا اظهار داش��ت: 
از آنجا که اکثر فیلمس��ازان در س��اخت آثار 
تاریخي از انجام پژوهش  هاي باستان شناس��ي 
پرهی��ز مي کنند، آثار آنان سرش��ار از اش��تباه 

 است. 
وي افزود: به همین خاطر است که در دکورها 
و مکان هاي مجموعه هاي تاریخي، عناصري 
استفاده مي ش��وند که به لحاظ باستان شناسي 
هی��چ ارتباطي ب��ا دوران مورد نظر فیلمس��از 

ندارند.
 این کارش��ناس ارش��د باستان شناسي دوران 
اس��المي درباره مجموع��ه تلویزیوني »نابرده 
رن��ج« که پخش آن به پایان رس��ید نیز گفت: 
در این اثر ش��خصیت داس��تان به دنبال یافتن 
گنجي از دوران سلجوقیان بود، اما کارگردان 
براي نمایش القاي باس��تاني بودن محل مورد 
نظر، از بناهاي عظیم س��نگي یکپارچه و خط 
میخي استفاده کرده بود. زارع تصریح کرد که 
این درحالي اس��ت که بناهاي عظیم یکپارچه 
سنگي بر اس��اس پژوهش هاي باستان شناسي 
به دوره هخامنش��یان باز مي گردد. وي خاطر 
نش��ان کرد ک��ه دوران هخامنش��ي در تاریخ 
باستان شناس��ي ایران دوران پیش از اس��المي 
است که با دوران س��لجوقیان که دوران پس 
از اسالم است، به لحاظ زماني قرن ها فاصله 
دارد. کارش��ناس ارش��د باستان شناسي تأکید 
کرد: نگاه س��طحي به مس��ائل باستان شناسي 
در آث��ار س��ینمایي و تلویزیوني ب��ا توجه به 
تأثیري که این محصوالت بر مخاطب دارند، 
مي تواند زمینه س��از تحریف واقعیت ها شود 
و دانس��ته هاي تاریخي مردم را تحریف کند. 
زارع اظهار داش��ت: در حالي که کارشناسان 
ایراني به فیلم 300 به خاطر تحریف واقعیت 
ایراد مي گیرند، نس��بت به این فیلم هاي تولید 
داخل که مي تواند تصور فرهنگي بینندگان را 

مخدوش کند، بي تفاوت هستند.

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

بهمن زين الدين
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

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

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

یک  سقوط  مجموعه های  پخش  ساعت 
فرشته، سی امین روز، پنج کیلومتر تا بهشت 
و تکیه بر باد در ماه رمضان امسال مشخص 
شد. مجموعه تلویزیونی »سقوط یک فرشته« 
تهیه کنندگی  و  بهرامیان  بهرام  کارگردانی  به 
آنتن  روی   22 ساعت  عباسی زاده،  رامین 

شبکه یک می رود.
مسعود  چون  بازیگرانی  مجموعه  این  در 
رایگان، فریبا کوثری، داریوش کاردان، شبنم 
صدیقیان،  مهرداد  سلیمانی،  علی  مقدمی، 
العابدین،  زین  هدی  اسدی،  خاطره 
مجموعه  می کنند.  بازی   ... و  عرب  سعیده 
کارگردانی  به  روز«  »سی امین  تلویزیونی 
جودی،  رضا  تهیه کنندگی  و  افشار  جواد 
می شود  پخش  دو  شبکه  از   21:40 ساعت 
در  شد.  خواهد  تکرار   13:30 ساعت  و 
صمدی،  آزاده  سیدی،  هومن  سریال  این 
غفاری،  رزیتا  تیرانداز،  سیما  بازغی،  پژمان 

 ... و  سلیمانی  کوروش  عزیزی،  محمود 
»پنج  تلویزیونی  مجموعه  کرده اند.  بازی 
علیرضا  کارگردانی  به  بهشت«  تا  کیلومتر 
هاشمی،  داود  تهیه کنندگی  و  افخمی 
آنتن  روی  سه  شبکه  از   20:45  ساعت 

می رود. 
مهدی  فرهنگ،  داریوش  مجموعه  این  در 
شهنام  توکلی،  رضا  قائدی،  سلوکی، شهرام 
روشن،  نفیسه  قلی خانی،  شبنم  شهابی، 
ایمان  سلیمانی،  حسین  افکاری،  پردیس 
باقری، سولماز غنی، رضا آحادی و ... بازی 
باد«  بر  »تکیه  تلویزیونی  مجموعه  می کنند. 
به کارگردانی محمود معظمی و تهیه کنندگی 
حمیدرضا مهدوی ساعت 23 از شبکه تهران 
فرامرز  مجموعه  این  در  می شود.  پخش 
پاکرو،  افسانه  فخیم زاده،  مهدی  قریبیان، 
شراره  خداویسی،  بهزاد  عبدلی،  شهرام 
دولت آبادی، فلور نظری و ... بازی می کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از تصویب 
مناسبت »روز کتابدار« مصادف با دیدار اخیر 
شورای  در  رهبری  معظم  مقام  با  کتابداران 
فرهنگ عمومی کشور خبر داد. به گزارش مهر، 
منصور واعظی روز گذشته و در جریان مراسم 
راه اندازی شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور، این 
خبر را داد. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
افزود: این موضوع به عنوان دستور اول جلسه 

شورا مطرح و پیشنهاد شد که روز 29 تیر که 
روز دیدار کتابداران با مقام معظم رهبری بود، 
به عنوان »روز کتابدار« در تقویم ثبت شود که 
این پیشنهاد به تصویب رسید. واعظی اضافه 
عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبات  البته  کرد: 
عالی  تأیید شورای  نیازمند  اجرا،  برای  کشور 
انقالب فرهنگی است و معموالً با آنها مخالفت 

نمی شود.

به گزارش مهر، کودکان و نوجوانان شرکت کننده 
در نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
کودک و نوجوان در کارگاه های رشته کاریکاتور 
با موضوع »زاینده رود خشک است« کاریکاتور 
کشیدند. بهمن عبدی، کاریکاتوریست و داور 

جشنواره در این باره گفت: خشکی زاینده رود 
که کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جشنواره 
از نزدیک آن را دیدند، برای شناخت توانایی 
کودکان و نوجوانان مناسب بود و تعدادی از 

کودکان کارهای بسیار خوبی ارائه کردند.

ساعت پخش مجموعه های ماه رمضان 
مشخص شد

به مناسبت روز ديدار کتابداران با رهبر انقالب
29 تيرماه؛ روز کتابدار

کودکان کاريکاتور زاينده رود خشک را کشيدند

خبر

 هرچند جشنواره هاي فرهنگي و هنري به 
لحاظ تنوع و نشاطي که دارند مي توانند 
تأثیر بس��زایي در جذب گردشگر داشته 
باش��ند، ولي به اعتقاد مسئوالن هنري به 
دلیل آنکه در زمان و مکاني ثابت برگزار 
نمي ش��وند، تأثی��ر چندان��ي در صنعت 
گردش��گري نمي گذارن��د. محقق��ان و 
سیاستگزاران صنعت گردشگري معتقدند 
که برگزاري یک جشنواره یا مراسم خاص 
فرهنگي هنري یا ورزشي، مي تواند نقطه 
کلیدي براي حل مس��أله کسادي کار در 
صنعت گردش��گري در فصل هاي رکود 
یا مناطق هدف گردشگري باشد. محمود 
شالویي، مدیر کل مرکز هنرهاي تجسمي 
معتقد اس��ت: برگزاري جش��نواره هاي 
فرهنگي و هنري در شهرها و استان هاي 
مختلف تأثیر بسزایي در جذب گردشگر 
خواهد داشت، چراکه تمام افرادي که در 
این جشنواره ها شرکت مي کنند با حضور 
در ای��ن ش��هرها و دی��دار از جاذبه هاي 
گردشگري آن، سابقه ذهني خوبي از آنچه 
که دیده اند با خود ب��ه همراه مي برند. از 
سوي دیگر با بازدید از نقاط مختلف شهر 
و استان، اطالعات بسیار زیادي پیرامون 
آن شهر به دست خواهند آورد که انتقال 
آن به دیگران مي تواند زمینه  ساز حضور 
سایر گردشگران در آن شهر باشد. به گفته 
وي، اگر در زمان برگزاري جشنواره هاي 
فرهنگي و هنري به آمار بازدید کنندگان  
و گردشگران یک اس��تان توجه شود، با 
افزایش تعداد گردشگران روبه رو خواهیم 
شد و این امر مي تواند با برنامه ریزي هاي 
صحیح، هر سال بیش از سال قبل باشد. 
سرپرس��ت موزه هنرهاي معاصر تهران 
همچنین از برگزاري جشنواره هاي هنري 
در سطح بین المللي به عنوان راهي براي 
حضور شرکت کنندگاني از سایر کشورها 
نام برد و گفت: از آنجایي که در بیش��تر 
مواقع شرکت کنندگان بخش بین الملل 
در جشنواره هاي فرهنگي و هنري با اقوام 

و دوس��تان خود همراه هستند، برگزاري 
این جشنواره ها مي تواند کمک شایاني به 
معرفي جاذبه هاي گردشگري و حضور 

ایشان در ایران بکند. 
تدوين تقوي��م فرهنگي و هنري؛ راهي 

براي رونق گردشگري 
هرچند این روزها برگزاري جشنواره هاي 
هنرهاي تجسمي در استان هاي مختلف 
باب شده است، ولي شاهد آن هستیم که 
هر یک از این جشنواره ها و دوساالنه ها 
به هنگام فرارس��یدن، در زمان برگزاري 
با چالش ها و تغیی��رات زماني و مکاني 
چشمگیري روبه رو مي  شوند، به گونه اي 
که نهمین دوس��االنه س��فال و سرامیک 
خرداد و تیر س��ال 88 در سمنان برگزار 
ش��د، ولي دهمین دور آن آبان ماه س��ال 

جاري در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش CHN، س��ایر کش��ورها به 
واس��طه برگزاري جشنواره هاي هنري و 
فرهنگي توانس��تند به رشد قابل توجهي 
در جهت جذب گردش��گر دست یابند، 
به گونه اي که بس��یاري از گردش��گران 
زمان س��فر خود را با برگ��زاري هریک 
از جش��نواره هاي مورد عالق��ه خود در 
کش��وري خاص تنظیم مي کنن��د و این 
مهم، انگیزه اي ش��ده است براي حضور 
گردشگران در کشورهاي مختلف. چند 
سالي است که مسئوالن فرهنگي و هنري 
از تدوی��ن تقویم فرهنگ��ي و هنري دم 
مي زنند تا بتوان با استناد به آن، رویدادهاي 
فرهنگ��ي و هن��ري را اعالم ک��رد، ولي 
تاکنون این امر محقق نش��ده است و هر 
سال شاهد تغییر در مکان و زمان برگزاري 

این جشنواره ها هستیم.
شالویي نیز به این نکته اشاره کرد که در 
ستاد مرکز هنرهاي تجسمي در پي تحقق 
این مهم هستند تا بتوانند زمان دقیقي براي 
برگزاري جشنواره هاي هنري معین کنند. 
فرهنگ در دست مسئوالن غير فرهنگي

به گفته س��ید علیرضا حسیني، مدیرکل 

فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان اصفهان 
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و هنري 
در شهرها و استان هاي مختلف مي تواند 
در رونق گردش��گري  نقش بسزایي ایفا 
کند و بس��یاري از جشنواره ها با استان ها 
شناخته مي شوند. وي با اشاره به این نکته 
که جشنواره ها در شهر یا استاني خاص به 
طور ثابت برگزار نمي شوند و تصمیمات 
در پایتخت گرفته مي ش��ود، گفت: محل 
برگزاري جش��نواره هاي هنري هر چند 
سال یک بار تغییر مي کند، از این رو بیشتر 
اس��تان ها نس��بت به این موضوع منفعل 
هستند، چراکه براي برگزاري جشنواره اي 
برنامه ریزي مي کنند و با گذشت چند سال 
از برگزاري آن و با جاي گرفتن این مهم 
در اذهان، به محض آنکه اس��تان دیگري 
پیشنهاد برگزاري آن جش��نواره را اعالم 
مي کند،  تصمیمات به سوي تغییر مکان 
برگزاري جشنواره معطوف مي شود. وي 
افزود: در کشورهاي دیگر جشنواره ها با 

اس��تان هایي که در آن برگزار مي ش��وند، 
شناخته مي ش��وند و یکي از ابزار جذب 
گردشگر به ش��مار مي رود و گردشگران 
زمان س��فر خود را با برگ��زاري زمان آن 
جش��نواره تنظیم مي کنن��د، این درحالي 
است که در کشور، ما شاهد تحقق چنین 

مهمي نیستیم. 
حس��یني یکي از دالیل عدم تحقق ثبات 
زمان و مکان برگزاري جشنواره ها را در 
حوزه فرهنگ کمبود بودجه فرهنگ عنوان 
کرد و گفت: »در کشور ما بودجه اي که به 
بخش فرهنگ اختصاص داده مي ش��ود، 
در حدود 4 درصد اس��ت و دستگاه هاي 
فرهنگي تصمیم  گیرنده نیس��تند، چراکه 
با ورود دستگاه هاي اجتماعي و سیاسي 
در عرصه تصمیم گیري ها، حوزه فرهنگ 
با عالیق و سالیق مدیران مربوطه مواجه 
مي شود. در چنین شرایطي ممکن است 
مدیري به این حوزه عالقه داش��ته باشد 

یا نه. 

جشنواره هاي فرهنگي بي زمان و مکان
و گردشگران سرگردان 

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 89/88
                                                                              مرحله پنجم 

1- موضوع مزايده: واگذاری حق بهره برداری سرقفلی يک قطعه زمين فاز دو ميدان ميوه و تره بار 
واقع در بلوار شهيد علی تبار با حفظ مالكيت شهرداری جهت احداث غرفه براساس شرايط مندرج در 

اسناد مزايده
2- مهلت دريافت اسناد مزايده: حداکثر تا تاريخ 90/5/25 از اداره پيمان و رسيدگی واقع در خيابان 

اباذر، ساختمان شهرداری
3- مهلت قبول پيشنهادات: حداکثر تا تاريخ 90/5/27 بصورت الک و مهر شده و تحويل به دبيرخانه 

مرکزی
4- بازگشايی پاکات: پيشنهادات رسيده در مورخ 90/5/29 در محل شهرداری کاشان باز و قرائت 

خواهد گرديد.
5- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار و کليه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده 

مزايده می باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361( 

سعيد مدرس زاده - شهردار کاشان

شهرداری کاشان 

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

الف: مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختياری
ب: موضوع مناقصه:

خريد لوله دو جداره فاضالبی کاوگيت کالس 5 سايز 600 ميليمتر )با اتصاالت شاخه 12 متری( به طول 
6000 متر طول از محل منابع عمرانی

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 240/000/000 ريال- مدت تحويل: 3 ماه شمسی
ج- محل دريافت اس��ناد مناقصه: شهرکرد ميدان قدس ش��رکت آب و فاضالب شهری استان امور 

قراردادها تلفن 03813342497
دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

چ- تاريخ واگذاری اس��ناد مناقصه: 90/5/1 لغايت 90/5/13 تاريخ تحويل اسناد مناقصه ساعت 
14 صب��ح 90/10/23 تاريخ بازگش��ايی: س��اعت 11 صب��ح 90/5/24 تاريخ اعتبار پيش��نهادات: 

90/11/30
www.abfa-chb.ir-http//:lots.mporg.ir :سايت منتشرکننده

هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

نوبت اول

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت عمران شهر جديد مجلسی
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